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“्धनय ्धवामममिकतवाको नननमत भोकवाउने र नतखवामिउनेिरू,ककनभने 
नतनीिरू त्ृपत िुनेछन ्।” 

मत्ी ५:६

“स्गमिदतुले चकको सोरमवा भने, “परमेश्रसँग डरवाओ, र  
उिवाँलवाई महिमवा देओ। ककनकक उिवाँकवा इनसवा्फको  

घडी आएको छ। स्गमि, पथृ्ी, समुद्र र पवानीकवा मुलिरू 
बनवाउनुिुनेलवाई दणड्त ् गर।” 

प्रकवाश १४:७।

“सवारवा सनृषटकतवामि, सनवातन परमपपतवा परमेश्रलवाई प्रणवाम 
गर” भनने सनदेश बोकेकवा र ्तमिमवान समयसवापेक्षित सतयप्रनत 
हृदयदेखख भोकवाएकवा र नतखवामिएकवा समसत सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट 
दवाजुभवाइ र हददीबहिनीिरूलवाई जनरल कन्फरेनस अब सेभेनथ-ड े
एडभेननटसटको मवातितमवा रिेको सवाउथरन एमशयवा डडमभजनको 

हिमवालयन सेकसन अभ सेभेनथ-ड ेएडभेननटसटको-

दैनिक उपासिाको निम्ति उपयुक्त आत्मज्ािको सिुौलो उपहार
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अधयाय - १  
प्रभुको िचि बाइबल र सिातिि  

सृनषटकतिाता पर्मेशिरको नरियाकलाप

मेरो माग्गको वनन्त िहवकलो  
माग्गवनददेशक

तिपाईकंा िचि ्मेरा पाऊहरूका निन्ति बत्ी, र ्म  
नहडँिपुिने बाटोको निन्ति उजयालो हो।

भजिसंग्रह ११९:१०५

यस जी्नमवा अनेकौँ खवालडवाखुलडीभएर हिँडनुपदमिछ। समुद्रमवा 
यवात्रवा गरररिेको जिवाजको क्पतवानलवाई अगु्वाइ गनदे उपकरणको 
आ्शयकतवा िुनछ। समुद्रमवा बवालु्वा र चटटवानिरू छन।् तयसबवाट 
कसरी जोधगएर यवात्रवा गनदे भनेर तयिी उपकरणबवाट अगु्वाइ गदमिछ। 
ि्वाइ जिवाज कतवा लवाने, कुन ननददेमशत हदशवानतर लगवाउने भनेर  
देखवाउन रफतवारमवा उडडरिेको प्मवान चवालकलवाई रवाडवार उपलब्ध  
गरवाएको िुनछ। यस जी्नमवा िवामी आफनै गनतमवा हिँडडरिेकवा िुनछौँ। 
यस संसवारमवा अनेकौँ आ्वाजिरू छन ् जसले िवामीलवाई अलमलमवा 
पवादमिछ। तर िवामी तपवाईँिरूलवाई एउटवा गररमवामय मवागमिननददेशलवाई 
औँलयवाउन चवािनछौँ, तयो िो पप्त्र ्धममिशवासत्र बवाइबल।

िवामीिरूको जी्नको गनत कतवा लवाने, कुन आतमज्वानको बत्ीको 
उजयवालोले िवाम्ो जी्न अनघ बढवाउने भनने िवाम्ो चवािनवा छ। यस 
संसवारमवा िवामीलवाई नतमममिरवाउने तडकभडक पवानदे ्वा अनेकौँ दशमिन, 
संसकवार, चवालचलन, प्रनतसप्धवामितमक ्वातवा्रणले िवामीलवाई अलमल 
्वा वयवाकुल बनवाइरिेकवा छन।् तर यहद िवामीले बवाइबलको मशषिवादीषिवा 
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अनुसवार चलने कलवालवाई हदमवागमवा रवाखेर चलन सकयौँ भने िवाम्ो 
जी्नको सबै आयवामिरूमवा यसले उननत लयवाउँदछ। यस गररमवामय 
पुसतकमवा िवामीलवाई चवाहिने मित््पुणमि मशषिवािरू छन।्

आज संसवारको जुनसुकै हदघमिमवा िोस,् जुनसुकै देश, संसकवार, 
सभयतवा, जवातजवानतमवा िोस ्पुरुष, महिलवा, यु्वायु्तीिरू कुन ह्ठक कुन 
बेह्ठक बवाटो अपनवाउने भनने कुरवामवा अनयौलमवा छन।् तर मवाननसको 
पवाप र मवाननस कसरी ननदकोष भएर पप्त्र चवालनमवा चलने भनेर 
देखवाउने, कुन ह्ठक र कुन बेह्ठक छ भनेर देखवाउन बवाइबल न ैमिवान ्
मवापदणडको रूपमवा ्धरोिर भएर खडवा भइरिेको छ। यसमवा भएकवा 
जीप्त नीनतिरू यहद िवाम्ो जी्नमवा सुनको िवार जसतै सजवाएर रवाख्न 
सककयो भने सतैवान र संसवारमवा आउने अनेकौँ द:ुखकषट, पररषिवा, 
प्रलोभन, लवालसवामवा बवाइबलले सुरषिवा गवाडमि जसतवाे कवाम गदमिछ । सतय 
्वा सतयमवागमिलवाई देखवाउने मवानधचत्र ्वा नकसवा बवाइबल िो। जो मवाननस 
बवाइबलमवा कोररएको नकसवा अनुसवार चलदछ र तयसमवा पररधचत भएर 
चलदछ तयो मवाननस जी्नको बवाटोमवा नलरबरवाइ हिँडन सकछ। कुन 
कवाम, कतमिवय, नजममे्वारीसवाथ अथमिमूलक र उपलब्धीमुलक सवाथमिक 
जी्न बबतवाउने िो भनेर बवाइबलले न ैदेखवाउँदछ। तयसले मवाननसलवाई 
हदइएको प्रनतभवा, दषितवा, सीप आहदलवाई प्रयोग गनमि खटवाउँदवा उसले 
कुशलपु्मिक आफनो कवाम समपनन गनमि सकदछ।

जब कसलेै प्रभुको ् चन ् े्वासतवा गरेर चलछ ् वा यो त ्धममिपुसतक 
िो, मलवाई आ्शयकतवा छैन भनेर ि्ठी र अमभमवानी भएर चलछ 
तब तयो मवाननसको आनतमक, ननैतक र मौमलक जी्नमवा चवािने 
मवागमिननददेशक गुमवाइरिेको िुनछ। उसको जी्न  सुरक्षित नै िँुदैन। 
बवाइबल नपढने यु् वायु्तीिरूलवाई प्रभुबवाट टवाढवा लधगरिेको िुनछ। 
नतनीिरू अहिलेकोमवात्र िोइन अननत जी्न न ैगुमवाइरिेको िुनछ।

बवाइबललवाई पनछवाएर हिँडने प्र्पृत्ले न ैआज संसवारमवा अनेकौँ 
दषुट, खरवाब, ईश्रप्हिन सभयतवा ्वा संसकवारले प्रभवा्कवारीरूपमवा 
अखडवा जमवाइरिेकवा छन।् जब प्रभुको ्चनलवाई पनछवाएर जो कोिी 
हिँडछ तब तयस वयनकतले दषुट र खरवाबको शनकतसँग मुकवाबबलवा गनदे 
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षिमतवा न ै िँुदैन। तयस मवाननस आफनै स्भवा् र आतमननणमियलवाई 
स्कोपरर गरेर हिँडछ। उसको स्वाभवाप्क हृदय क्ठोर िुनछ। प्रभुको 
नवाउँ उसले सुनन पनन चवािनदैन।

जब कोिी प्रभुको ्चनसँग सरसललवाि गररचलछ ्वा यससँग 
सिमत भएर चलछ, यसमवा भएकवा खजवानवािरूलवाई अझ थवािवा पवाउन 
यसमवा खोनजखोनज अधययन गदमिछ तब स्गमिकवा दतुिरू पनन तयस 
मवाननससँग सिभवागी िुनछन।् िवामीिरूको हदमवागमवा यसकवा सतयतवाले 
प्रभवा् पवाररहदएको िुनछ। िवामीमवा समझशनकत र आतमज्वानको उदय 
िुनछ। िवामी ्वासतप्करूपमवा ्ठोकु्वा गरेर न ैयो दवा्ी गनमि सकछौँ, 
“तपवाईंकवा ्चनको बयवाखयवाले जयवेानत प्रदवान गछमि , तयसले सी्धवासवादवा 
मवाननसिरूलवाई समझशनकत हदनछ।” भजनसंग्रि ११९:१३० 

प्रभुको ्चन आतमज्वानको जयोनत िो। यो सतय िो।  प्रभुको 
सिरनतर अगु्वाइ गनमि यसले प्रतयेक कदम कदमलवाई डोऱयवाउन सबल 
पवाररहदनछ।
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्मलाई प्रलोभि्मा फसाउिबाट सुरमषिति 
राखिे प्रभुको िचि

“तिपाईकंो निरुद्ध्मा पाप िगरँू भिेर, तिपाईकंो िचि  
्मैले ्मेरो हृदय्मा सुरमषिति राखेको छु।”

भजिसंग्रह ११९:११

यस संसवारमवा अनेको गलत, झुटवा र मवाननसको हदमवागलवाई 
अलमल पवानदे जसतवा सवामग्री र अनेकौँ बुन�मवानी, ज्वानी, दवाशमिननक र 
्ैज्वाननकिरुकवा मशषिवादीषिवाले भररभरवाऊ छ। यहद िवामी गलत बवाटोमवा 
हिँडन चवािनदैनौँ भने िवाम्ो हदमवागमवा सतयको ्चनलवाई ओगहटन हदन ै
पछमि। बवाइबलले मवाननसिरूलवाई ईश्रीय शनकतकवा असत्रिरूले सुसनजजत 
बनवाउन सकछ। सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूकवा अनगन्वाणिरूको 
मुकवाप्लवा गनमि प्रभुले शनकत आपुनतमि गनुमििुनछ। यहद कोिी मवाननस 
सतैवान ्वा अरू कसकैो प्रलोभन ्वा पररषिवामवा पदवामि उसको हदमवागमवा 
जतन गरररवाखेकवा बवाइबलकवा ्चन ्वा ज्वानकवा समपपत्िरूले हदने बल 
सतैवानसँग मभँडन सकछ, तयो मवाननस ्धनय िो। ऊ शयवा्वासीको पवात्र िो 
ककनकक उसले प्रभुकवा प्रनतज्वािरूमवा आश्य पवाउँछ। भजनकवा लेखकले 
सबलेै बुझने गरेर लेखदछन,् “तपवाईंको प्रुद्धमवा पवाप नगरँू भनेर, 
तपवाईंको ्चन मलेै मेरो हृदयमवा सुरक्षित रवाखेको छु।”

िवामीिरूको हृदयमवा, हदमवागमवा र ओ्ठमवा यो ् चन ननरनतररूपमवा 
अडकवाइ रवाखु्न जरुरी छ। “यसरी लेखखएको छ” भनने ्चन न ैिवाम्ो 
जी्नको अङकुस िुनुपदमिछ। प्रभुको ् चनलवाई जसले आफनो सललवािकवार 
बनवाउँछ, र यसको सिमनत अनुसवार चलन प्रनत्�तवा जनवाउँछ, तयसले 
आफनो मवान् हृदय कमजोर भएको भेटटवाउँछ। उसमवा भएकवा प्रतयेक 
स्वाथमी, अपप्त्र र शु� ्वा चोखो नभएकवा ननयतिरूलवाई स्फवा गनमि र 
द्वाउन प्रभुको अनुग्रिको शनकतको आबशयक भएको मिसुस गदमिछ। 

२



6

वि�िासद्ारा म जिउँछु

नतनीिरूको हदमवाग र मनको नसथनत न ैप्रवाथमिनवाले सुसनजजत भइरिेको 
िुनछ। अनन नतनीिरूलवाई सुरषिवा हदने स्गमिदतुिरू नतनीिरूको सवाथमवा 
िुनछन।् बवाढी पहिरो जसतो जब सतैवान आउँछ, तब प्रभुको आतमवाले 
नतनीिरूलवाई उचवालदछन ् र उसँग मभडन बल हदइनछ। जब प्रभुको 
्चनलवाई स्कोपरी गरेर हिँडछ तब तयस बयनकतको हृदय तयससँग 
तवालमेल गरेर चलदछ। उसमवा भएको अमुलय, प्रभवा्कवारी र शनकतशवाली 
सतयिरूले उसलवाई थवामी रवाखदछ।

जीप्त प्रभुसँग स ऺ्वाद र समपकमि  जवारी रवाख्न ेअरू कोिी नभएर 
प्रभुको ्चन न ैिो। जसले प्रभुको ्चनलवाई खवाएकै खवाएकै गछमि तयो 
वयनकतले जे गरेतवापनन असल कवाममवा ्फलदवायी भएर देखवाउँदछ। 
बवाइबल ्ेधरै सतयकवा अनमोल  खननजिरूको खवानी छ। ती लुककएको 
्धन ननकवालन उसले आफनो प्रयवास जवारी रवाखु्न पदमिछ । तयो वयनकत 
ईश्रीय ्चनको खवानी प्शषेज् िुनसकछ। जब तयो वयनकतलवाई 
्फसवाउन अनेकौँ प्रलोभन आउँछ तब प्रतयेक षिण आ्ुफमवा भएको 
प्रभुको ्चनलवाई प्रयोग गदमिछ। आ्ूफलवाई न ैचवािेको षिणमवा प्रभुको 
्चनलवाई ्ेधरै प्रभवा्कवारी रूपमवा उसले प्रयोग गनमि सकदछ।

बवाइबलसँग अझै उत्म र रवाम्ोसँग पररधचत िुनु िवामीलवाई ्ेधरै 
खवाँचो छ। यहद िवामीले ्चनलवाई हृदयमवा जतन गरररवाख्न सकयौँ भने 
िवामीलवाई प्रिवार गनदे अनेकौँ प्रलोभनिरूकवा ढोकवािरूलवाई बनद गरररवाख्न 
सकदछ। सतैवानले जब िवाम्ो चेतनवामवा ्वा अरूिरूकै मवाधयमबवाट 
िवामीलवाई ्फसवाउन खोजछ तब “यो लेखखएको छ” भनने पखवामिल िवाम्ो 
्ररपरर ्ठडयवाऔँ। िवामीिरूको सवािस, प्श्वास, आसथवा, ननष्ठवा र 
प्रनत्द्धतवालवाई पररषिवा गनमि सतैवानले प्रिवार गनमिसकछ। तर येशुले हदन 
चवािनुिुने अनुग्रिबवाट तयस प्रिवारको मुकवाबबलवा गररयो भने िवामी बमलयो 
िुनेछौँ र ननरनतर प्जयी जी्न बबतवाउन उिवाँले िवामीलवाई सशकत 
बनवाउनुिुनछ। तर िवामीले प्श्वास त गनदै पछमि। प्रभुले हदनुभएकवा 
असङखय प्रनतज्वा ्वा ्वाचवािरू िवाम्ै नननमत िो भनेर बबनवा सङकोच र 
प््वाद नगरी िवाम्ो हदमवागमवा कबजवा गररनै रवाख्नपुदमिछ।
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प्रभुले नदएका सबै प्रनतिज्ाहरू ्मेरै लानग हो

“ पर्ेमशिरका सबै प्रनतिज्ाहरू उहाँ्मा “हो”हुनछ। यसैकारण 
उहादँ्ारा उहालँाई हा्मीले नदिे पर्मेशिरका ्मनह्माको 

निि्ति हा्मी “आ्मेि”भनछाै ।“ 
२ कोररन्ी १:२० 

बिुमुलय बवाइबल प्रभुको रमणीय बगैँचवा िो। उिवाँकवा प्रनतज्वािरू 
तयस बगैँचवामवा ्फलने अनेकौँ सुनदर ्ूफलिरू िुन।् ती प्मभन रङगकवा 
मनमोिक ्ुफलिरूमवा गुलवा्फ, सुयमिमुखी, लीली, चमेली, डजेी, लवालुपवात,े 
हिबबसकस आहद िुन।्

ओिो, िवामी सबलेै प्रभुकवा प्रनतज्वािरूलवाई प्श्वास गनदे खुबी 
भए कसतो िुने िोलवा?  िवामीले खुशी आननदको अनुभ् गनमि र 
जोमशलो भवा्नवातमक अनुभ् गनमि िवामीले िवाम्वा हृदयिरूमवा िेनदे िोइन। 
िवामीलवाई प्रभुले आफन ैबनवाउनुभएको छ भनेर भवा्वानवातमक अनुभ्लवाई 
प्रमवाखणत गरेर िेनदे िोइन। तर उिवाँकवा प्रनतज्वािरू जसतवा छन ्तयसतै 
मलएर भननुपदमिछ कक, “नतनीिरू मेरै लवाधग िो। पप्त्र आतमवामवा ममवा 
रिन प्रभुले न ैअगंवालवाेिवाउनुभएको छ मलेै ज्वानको जयोनत पवाइरिेको 
छु। िवामीलवाई यो प्रनतज्वा हदइएको छ: “नतमीिरूले जे मवागयौँ तयो 
नतमीिरूले पवायौ भनेर प्श्वास गनुमि र ती नतमीिरूकै िुनेछ“ भनेर 
येशुले प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो। येशु र मेरो बीचमवा भएको घुमटोलवाई 
उघवारेर उिवाँलवाई पकरिरवाखदछु। उिवाँ मेरो बल िुनुिुनछ। मेरो मुनकतदवातवा 
िुनुिुनछ भनने आतमज्वानको नननमत म परमेश्रलवाई ्धनय्वाद हदँदछु।

बवाइबल परमेश्वारको ्चन िवाम्ै लवाधग िो भनेर ग्रिण गनुमिपदमिछ। 
के्ल मलखखतरूपमवामवात्र िोइन मौखखक रूपमवा पनन िो। जब कोिी 
द:ुखकषटमवा परेको वयनकत येशुकिवाँ आउँछ तर उिवाँको सिवायतवाको 

३
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नननमत आउनेिरूमवात्र िोइन। युगौँ युगदेखख उिवाँको आ्शयकतवाको 
मिसुस गनदे र न्श्वासमवा आउनेिरूलवाई उिवाँले पनछवाउनुभएको छैन। 
पषिघवातले ग्रसत भएको मवाननसलवाई उिवाँले बोलभएको धथयो, “बवाबु, 
खुशी िो। नतम्वा पवापिरू षिमवा भएको छ।” कपरनुममवा १२ ्षमिसमम 
रगत बगन वयथवा लवागेकी महिलवालवाई उिवँाले भननुभयो, “छोरी, खुशी 
र आनननदत िोऊ। नतम्ै प्श्वासले नतमीलवाई पुरै ननको पवारेको 
छ। शवाननतसँग जवाऊ।“ अरूिरू पवापकवा भवारी बोकनेिरु, ्धममि, जवात, 
लङैधगक असमवानतवामवा परेकवािरू उिवाँकिवँा आएकवा धथए। उिवाँले सबैलवाई 
समवानपु् मिक सवानत्नवा र चङगवाइको रवाित हदनुभएको धथयो।

प्रभुको ्चनमवा भएकवा सब ैप्रनतज्वािरू सब ैयुगको नननमत िो। 
ती प्रनतज्वािरू�वारवा न ैउिवाँले िवामीलवाई वयनकतगतरूपमवा बोमलरिनुभएको 
छ। ती ्चनबवाट मस्ध ैउिवँाले बोमलरिनुभएको छ। उिवाँकवा आ्वाजिरू 
ती ्चनबवाट िवाम्वा चेतनवािरूमवा बोलदछन।् ती प्रनतज्वािरूबवाटै ख्ीषटले 
उिवाँको अनुग्रि र शनकत सञचवार गनुमििुनछ। सवारवा रवानषटलवाइ ननको 
पवानदे रूखकवा पवातिरू ती प्रनतज्वािरू िुन।् ती ्चनिरूलवाई ग्रिण गरेर, 
तयसैको सिमत र तवालमेल गरेर चलयो भने नतनीिरूले प्श्वासकवाे 
चररत्रमवा बल ममलदछ। यस जी्नमवा सवाथमिक र अथमिमुलक जी्न 
बबतवाउन र समिवाली रवाख्न नतनीिरूले पे्ररणवा हदँदछ।

अमसममत शनकतको िवातलवाई यु्वायु्तीिरूले पकरियोस।् प्श्वास 
भनेको के्ल कुरवा गरेर िोइन तर उपयोगमवा उतवारेर बढदछ। प्रभुकवा 
प्रनतज्वािरूलवाई हृदय, हदमवाग र चेतनवामवा खवाँडी रवाखु्निोस।् प्रभुको सरल 
प्रनतज्वामवा भरपरेर संतुषट िुनिुोस।्

 तपवाईँको समरण गनदे हदमवागको को्ठवामवा येशुकवा अमुलय 
्चनिरू झुणडयवाइ रवाखु्निोस।् कुन ैपनन सुन चवँादी र अमुलय पतथर ्वा 
समपपत्भनदवा नतनीिरूलवाई अनमोल मवानी रवाख्नुपदमिछ।
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स्मसति ्मािि जगतिको निम्ति  
पर्मेशिरको हातिे पुसतिक

“्मानिसको इचछाबाट कुिै अग्मिाणी आएि, तिर पनित्र 
आत्माबाट प्रेरणा पाएर ्मानिसहरूले पर्मेशिरको 

तिफता बाट बोलेका हुि् । ”
२ पत्रसु १:२१

मरणशील र कममकमजोरी भएकवा जनिरूलवाई आफनवाे बचन दु्  ै
मलखखत मौखखकरूपमवा उतवानमि प्रभुले पे्रररत गनुमिभएको धथयो। पुरवानो र 
नयवाँ करवार भनेर प्रसतुत गररएको बवाइबललवाई उपयुकत र सुननयोनजत 
तररकवाले एउटै पुसतकको रूपमवा ममलवाएकोछ। यस पनतत र पवापले 
भ्रषट भएको संसवारकवा सब ै मवाननसिरूको नननमत यो मवागमिननददेशक 
पुसतक िो। नतनीिरूलवाई प्रदवान गरेको यस पुसतक यहद नतनीिरूले 
अधययन गऱयवाे र तयस अनुसवार चलयो भने एक जनवा पवापी पनन 
स्गमिबवाट पननछने छैन।

 समपुणमि बवाइबलको मूल लेखक ् वा स्ोत परमेश्र िुनुिुनछ। तपैनन 
मवान् लेखनशलैीमवा लेखखएको छ। प्मभनन पुसतकिरूकवा शलैीिरू आ 
आफनै खवालकवा छन।् ती पुसतकिरूले लेखेकिरूकवा चररत्र, र शलैीिरू 
छन।् तर तयसमवा भएकवा सतयिरू परमेश्रकै पे्ररणवा�वारवा लेखखएको 
धथयो। २ नतमोथी ३:१६ कनतपय समयमवा तयिवाँ वयकत गरेकवा शबद 
र शलैीिरू मवाननसिरूकवा ल्ज िुन।् अमसममत प्रभुले अवाफनवाे पप्त्र 
आतमवा�वारवा उिवाँकवा से्किरूकवा हृदय र हदमवागमवा हदवय ्वा ईश्रीय 
ज्वानको जयोनत चमकवाइ हदनुभएको धथयो। सपनवा, दशमिन, प्मभनन 
प्रनतक र धचत्रिरू�वारवा परमेश्रले अवा सनदेशिरू उिवाँको से्किरूलवाई 
प्रसतुत गनुमिभएको धथयो। सतयलवाई प्रकट गररएको प्रभुकवा जनिरूलवाई 
लेखनशलैीमवा उतवानमि नतनीिरूकै भवाषवा र सोचमवा उतवारेकवा धथए।

४
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मस� बोमल�वारवा िोइन मवाननसिरूले बुझने गरेर नतनीिरूकै 
कमजोरी भवाषवामवा नतनीिरूले बुझने गरर प्रभुले बोलनुभएको धथयो। 
पनतत, मवानमसक, ननैतक, मनद र ्धममलो हदमवाग भएकवा पथृ्ीकवा 
मवाननसिरूले उिवाँलवाई बुझोस भनेर नतनीिरूकै बुझने सतरमवा प्रभुले 
बोलनुिुनछ। यसमवा प्रभु ननिुरुनुभएर मवाननसिरूकवा बोमललवाई उपयोग 
गनुमिभएको धथयो। सरलतवामवा बवाइबल मस�, खोतरहित भएतवापनन प्रभुको 
बवारेमवा मिवान ््धवारणवाकवा प्रशन ्वा नजज्वासवािरूलवाई यसले ज्वा्फ हदँदैन। 
मसममत, सनृषट गररएकवा मवान् सवा्धनमवा अपवार, अननत र अमसममत 
परमेश्रको ज्वान अटन ै सकदैन। कनतपय मवाननसिरूले बवाइबल 
अनतरनञजत गरेर लेखखएको भनेर दवा्ी पनन गछमिन।् तर तयसमवा 
वयकत गरेकवा प्रभुकवा बमलयवा ्चनिरूले प्रभुकवा मिवान ्सोचबबचवारिरू 
अमलअमल गरेर टुरिवाइएको छ। तयसले गदवामि मवाननसिरूले आफनो 
षिमतवा अनुसवार उिवाँलवाई बबसतवारै बुझन सकुन भनने उिवाँको इचछवा िो। 
उचच मशषिवा ्वा अपवार मशषिवाकवा सतय सनदेशिरू मवाननसिरूले आफन ै
भवाषवा र शलैीमवा बुझुन ्भनेर प्रभुले उिवाँकवा से्क लेखनदवासिरूलवाई 
छवाननुभएको धथयो।

  यस संसवारकवा सब ै मवान् प्रवाणीले प्ठनीय ्वा पढनुपनदे 
पुसतक िोस ्भनेर बवाइबलको खवाकवा प्रभुले न ैतयवार गनुमिभएको धथयो। 
बवालबवामलकवािरूले िोस,् यु् वायु्तीिरूले िोस ््वा िुकदे कवा मवाननसिरू िोस ्
यो पुसतक जी्नको पवाठयपुसतक ्वा पवाठयरिम मवानेर सब ैसमयमवा 
अधययन गनमि अनन्वायमि छ। आ्ूफ को िो भनेर प्रकट गनमि न ैप्रभुले 
मवाननसिरूलवाई बवाइबल हदनुभएको धथयो। परमेश्र मवाननसको समबन्ध 
रवाख्न ेउतकृषट मवाधयम बवाइबल िो।
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सिगताबाट िै नदइएको बाइबल

“सिताशे्षट शनक्त हाम्ो होइि तिर  पर्मेशिरको ्महा्मनह्म र 
नििशषट शनक्त हो भिी प्रषट पािता यो धि हा्मीनसति  

्माटोका भाड़ँाहरू्मा छ।”
२कोररन्ी ४:७

मवान् मवाधयमिरू�वारवा यस संसवारकवा मवाननसिरूलवाई आफनवाे 
सतय सञचवार गनमि परमेश्र खुशी िुनुभएको धथयो। आ्ुफ र उिवाँको 
पप्त्र आतमवाले योगय मवाननसिरूलवाई उिवाँले चुननुभएको धथयो। 
नतनीिरूलवाई यो कवाम गनमि सशकत बनवाउनुभएको धथयो। के लेख्न ेर के 
बोलने भनेर छवानेर प्रसतुत गनमि उिवाँले उिवँाकवा लेखकिरूको हदमवागलवाई 
पररचवालन गनुमिभएको धथयो। यस अथवाि सतयको खजवानवा मवान्रूपी 
मवाटोको भवाँडोमवा रवाखखएको धथयो। य�पप, ती सब ैस्गमिबवाट आएकवा 
िुन।् परमेश्रको ्चन पवालन गरेर चलने उिवाँकवा इचछुक बवालकिरू 
बवाइबलमवा उिवाँको प्रतवापी महिमवा देखदछन।् यसमवा नतनीिरूले अनुग्रि 
र सतयले भररपुणमि ज्वानिरू पत्वा लगवाइरिेकवा िुनछन।्

 बवाइबलकवा लेखकिरूले नतनीिरूले पवाएकवा सनदेशिरू मवान्ीय 
भवाषवामवा वयकत गनुमिपरेको धथयो। मवान् प्रवाणीले आफनै िवात प्रयोग 
गरेर बवाइबल लेखेकवा धथए। ती मवाननसिरूले पप्त्र आतमवाले न ैपे्ररणवा 
हदनुभएको धथयो। अमस� समझ ्वा बुझनेशनकत नभएको मवाननसले 
बवाइबलमवा लेखखएको भवाषवा शलैीलवाई आलोचनवातमक दृनषटले िेनमि 
सकदछन,् नतनीिरूको भ्रषट हदमवागले अनेकौँ चतुरवाइ प्रयोग गरेर, 
आफनै ्धवारणवा र दशमिनिरूलवाई घुसवाएर सतयलवाई कुलचन सकदछन,् 
अझ कनतपयले त आ्ुफलवाई खुशी पवानमि बवाइबल पढछन।् बवाइबलमवा 
यसतवा सवामग्रीिरू छन ्जसलवाई मवाननसिरूले बँगयवाउन कह्ठन छैन।

५
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प्रभुले मवाननसलवाई बवाइबल श्खृलवाब�रूपमवा एक एक गरेर नटुकरिने 
सवाङलवा जसतो गरेर हदनुभएको धथएन। तर अमल अमल गरेर मवाननसको 
बुझन सकने र ग्रिण गनदे षिमतवा अनुसवार पुसतौँ पुसतवा लगवाएर 
बवाइबलकवा सतयिरू हदइएको धथयो। प्मभनन समयमवा र प्मभनन 
सथवानिरूमवा उिवाँले सुयोगय र उिवँाकवा भकत मवाननसिरूलवाई प्रयोग गरेर 
उिवाँको सतयलवाई उपयुकत समयमवा प्रभवा् पनुमिपनदे मधयनजर रवाखेर 
न ैबवाइबल हदइएको धथयो। पप्त्र आतमवाले पररचवालन गरेको अनुसवार 
मरणशील मवाननसिरूले न ैप्रभुको ् चन आफनै भवाषवा र शलैीमवा लेखेकवा 
धथए।

बवाइबल मस�रूपमवा रिम्� गरेर लेखखएको िोइन। झटट िेदवामि 
बवाइबलमवा भएकवा कनतपय सतय र प्रभुले गनुमिभएको कवारोबवार बवाखझएको 
त देखखनछ। तर बवाइबलमवा भएकवा सतयिरू ्वा सतय आतमज्वानिरू 
समुद्रमवा मोती जसत ैडुबबएकवा छन ्र समुद्रको जममनको सतिमवा लुकेर 
तरैररिेकवा छन।् नतनीिरूलवाई खोजन ै पछमि। मेिनत र पररश्म गरेर 
तयसमवा भएको अमूलय मोतीिरू खनदै ननकवालनुपदमिछ। बवाइबललवाई 
गहिरो रूपमवा नपहढ के्ल सतिमवामवात्र िेनदे मवाननसिरूले नतनीिरूमवा 
भएको िलकवा, देखवा्टीपनवाको ज्वानले सनजजएकवािरूले बवाइबल ्धममिग्रनथ 
िो, यो के्ल इसवाई र ्धममिगुरुिरूको नननमतमवात्र लेखखएको िो र 
िवामीले बुझन सकदैनौँ भनेर पनछवाउँछन।् बवाइबलमवा कनतपय कुरवािरू 
बवाखझएकवा छन ् र नतनीिरूले यसको आध्धकवाररतवाको प्रशन गदमिछन।् 
तर सतयसँग हृदयदेखख तवालमेल गरेर चलनेिरूले बवाइबलमवा भएकवा 
सतयिरू खनदै ननकवालदछन।् अनन नतनीिरूले पत्वा लगवाएकवा सतयिरू 
कुन ै मवाननसको चतुऱयवाइ�वारवा िोइन प्रभुबवाट न ै िो भनेर हदमवागमवा 
प्रभवा् पवारररवाखछन।् आतमज्वानको जयोनतले चिककलो भएको मवाननसले 
बवाइबलमवा भएको आनतमक एकतवालवाई देखदछ। यसमवा सतयलवाई मिवान ्
सुनको ्धवागोले एकैनवास गरेर बवाँध्धरिेको उसले देखदछ। तर तयो 
अमूलय सुनको ्धवागोलवाई िेनमि सकने खुबी ् वा दषितवा िुन ्धैयमितवा, प्रवाथमिनवा 
र सोचबबचवारिरूको आ्शयक छ।
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पर्मेशिरबाट िै प्रेररति भएको बाइबल

“स्पूणता पनित्र-शासत्र बाइबल पर्मेशिरको प्रेरणाबाट भएको हो, 
र यो नसकाउिलाई, अतिती नदिलाई, सचयाउिलाई, धार््मकतिा्मा 

तिाली्म नदिलाई लाभदायक हुनछ,”
२ नति्मो्ी ३:१६

बवाइबल प्रभुको ्चन िो भनेर प्रनत्�तवा जनवाउँदवा दु्  ैपुरवानो 
र नयवाँ करवार एउटै बवाइबल िो भनेर स्ीकवानुमि जरुरी छ। पुरवानो करवार 
नभए नयवाँ करवार पूरवा िँुदैन न त नयवँा करवार नभए पुरवानो करवारको 
कुन ैअथमि छ।

कनतपय इसवाईिरूले पु् वामिग्रि रवाखख पुरवानो करवार के्ल यिुदी 
जवानतलवाईमवात्र हदएको र तयसको  औधचतय अहिले छैन भनेर 
मसकवाउँदछन।् तर के्ल एक जवानतको नननमतमवात्र प्रभु बोलनुभएको 
धथएन भनने परर्ेशमवा पुरवानो करवार पनन नयवाँ करवारलवाई जसत ैधयवान 
हदएर पढन ुजरुरी छ। पू्वामिग्रि र अलपज्वानले ग्रमसत मवाननसिरू पुरवानो 
करवार पढदवा नतनीिरूले तयिवाँ मरुभुमममवात्र देखदछन।् तर जब िवामी यो 
परमेश्रको शवाश्त ् वा ननसतर ् चन िो भनेर हृदय, हदमवाग र आतमवा 
जुरुमुरवाउँदै अधययन गऱयवेा भने तयसमवा जीप्त पवानीको मुिवानको 
्फोिरवा उलदेर आउँदछ।

पुरवानो करवार र नयवाँ करवारको बीचमवा कुन ैपनन प्भेद, बेमेल र 
असिमनत छैन। पुरवानो करवारमवा मुनकतदवातवाको आगमनको सुसमवाचवार 
िवामी पवाउँछौँ। नयवाँ करवारमवा मुनकतदवातवाको सुसमवाचवार पुरवानो करवारकवा 
भप्षय्वाणीिरू मवा्फमि त प्रकट भएको िवामी पढछौँ। प्मभनन पशुबमल, 
मननदरमवा गररने संसकवार र प्ध्धिरूले ननरनतररूपमवा येशुको सतय 
बमल ् वा भेटीिरूलवाई प्रनतक ् वा नकलको रूपमवा औँलयवाइरिेकवा धथए भने 

६
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नयवाँ करवारले येशुको सकल कवायमिप्ध्ध ्वा उिवाँको आफनै बमलले पुरवानो 
प्ध्धिरूलवाई समपनन गनुमिभएको धथयो भनेर देखवाउँदछ। यिुदी युग ्वा 
पुरवानो करवारको महिमवा ्धममलो धथयो। तब जब येशु आउनुभयो तब 
तयस करवार चिककलो, उचच र सपषटरूपमवा वयवाखयवा गनमि पुगेको धथयो। 
येशुको युग ्वा नयवँा शतवाबदीको थवालनीले पुरवानो करवारको गररमवालवाई 
चमकवाइ हदएको धथयो।

पुरवानो करवारकवा पखुवामि ् वा िसतीिरूलवाई प्मभनन बमलप्रथवा, ्धवामममिक 
वय्सथवािरू ्वा प्ध्धिरूले येशुलवाई औँलयवाएको धथयो। अगमबकतवािरू
�वारवा प्रकट गररएको प्मभनन प्ध्धिरूमवा पुरवानो करवारको अथवाि 
समपपत्को खजवानवा ्वा समपदवािरू छन।् अनन नयवाँ करवारमवा येशुको 
जी्न, उिवाँको मतृयु, पुनरुतथवान र पप्त्र आतमवा�वारवा पररचवालन 
िुनुभएको येशुकवा ज्वानिरू अमुलय दौलतको रूपमवा प्रसततु गररएको 
छ। पपतवाको महिमवाको चमक िवाम्ो येशु दु्  ैपुरवानो र नयवाँ करवारमवा 
चकमक भएर चनमकरिेको पवाइनछ। पुरवानो करवारले नयवाँ करवारको 
वयवाखयवा गदमिछ। नयवाँ करवारले पुरवानो करवारको वयवाखयवा गदमिछ। ख्ीषटमवा 
भएको पपतवाको महिमवालवाई दु्  ैकरवारले एक एक गरेर प्रकट गररएको 
छ। दबुलेै सतयलवाई प्रसतुत गदमिछ। हृदयदेखख खोतलनेिरूले ती दु्  ै
करवारको अधययन गदवामि नयवाँ नयवाँ गहिरो आतमज्वान र सतयिरू 
ननरनतररूपमवा भेटटवाउनेछन।्

पुरवानो करवारलवाई औँलयवाउँदै यिुदी ्धममिगुरुिरूलवाई भननभुएको 
धथयो, “नतमीिरू ्धममिशवासत्रमवा खोजी गदमिछौ, ककनभने तयिवाँ अननत 
जी्न पवाइनछ भनी नतमीिरू ्ठवानछवैा। मेरो प्षयमवा ग्वािी हदने ती 
न ै्धममिशवासत्र िुन ्।” यूिननवा ५:३९ यिुदी पनणडतिरूलवाई ्धममिशवासत्र भनेर 
समबो्धन गनुमििँुदवा पुरवानो करवार भनेर उललेख गनुमिभएन। तयसकवारण 
उिवाँको बवारेमवा लेखखएको दु्  ै करवारिरूको महिमवा एकैनवासको छ 
भनेर िवामीले बुझनुपदमिछ। िो, समपुणमि बवाइबलले येशु ख्ीषटको बवारेमवा 
बतवाउँदछ। सनृषटको सुरुको लेखवालवाई यूिननवाले यसरी पुनषट गदमिछन,् 
“सब ैथोक उिवाँद्वारवा बननए, र बननएको कुन ैथोक पनन उिवाँप्नवा 
बननएन।” युिननवा १:३। अनन यस संसवारको इनतिवासलवाई येशुले न ै
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यसरी बनद गनुमििुने भनेर बतवाउनुभएको धथयो, “दषुट कवाम गनदेले 
दषुट कवाम गरररिोस ्, असलील कवाम गनदेले अशलील कवाम गरररिोस ्, 
्धमवामितमवाले ्धवामममिक कवायमि गरररिोस ्, र पप्त्र जनचवाहिँ पप्त्र न ै
भइरिोस ्।” “िेर, म चवाँड ैआउँदैछु। िरेक मवाननसलवाई उसले गरेअनुसवार 
हदने प्रनत्फल मसँग छ।म अल्फवा र ओमेगवा, पहिलो र पनछललवाे, 
आहद र अनतय िँु।” प्रकवाश २२:११-१३ जब िवामी दु्  ैकरवारिरूलवाई एकै 
भनेर अधययन गदमिछौँ तब येशुकवा कवामिरू पहढरिेकवा िुनछौँ र उिवाँको 
आ्वाज सुननरिेकवा िुनछौँ। यहद तपवाईँ मुनकतदवातवासँग पररधचत िुन 
चवािनुिुनछ भने पप्त्र ्धममिशवासत्र बवाइबल अधययन गनुमििोस।्
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अचूक िा गलतिी िभएको अलौनकक 
रहसयोघाटि

पर्मप्रभुका िचिहरू खोटरनहति छि् , तिी शुद्ध चादँीजसतिा छि् ,  
जो साति पलट ्माटोको भट्ी्मा खारेर शुद्ध पाररएको छ। 

भजिसंग्रह १२:६

मवान् जगतलवाई नतनीिरूको मुन� ्वा नतनीिरूलवाई पवापको 
प्रभुत्बवाट स्तनत्र िुने र भइरिने आ्शयक आतमज्वान प्रभुले 
बवाइबल�वारवा नतनीिरूलवाई सुमपनुभएको छ। प्रभुको कवामनवालवाई प्रकट 
गनदे आध्धकवाररक, अचुक र कहिलय ैभुल नगनदे ्वा मवाननसलवाई भुलमवा 
नपवानदे सवा्धन बवाइबल िो। यसलवाई जसतो छ तयसत ैगरेर स्ीकवानमि 
यसको मवाग िो। आदशमि र सजजन चररत्रको ननमवामिण गनमि,  प्मभनन 
मशषिवादीषिवािरूलवाई प्रकट गनमि र मवाननसिरूकवा अनुभ्िरू परमेश्रबवाट 
िो, आफन ै िो ्वा अरू कसकैो प्रभवा्बवाट िो भनेर जवाँचन बवाइबल 
हदइएको िो। मवान् जी्नको सब ैआनतमक, नैनतक, ् ौन�क र भौनतक 
पनन बवाइबलकै सतर अनुसवार चलन िवाम्ो समषि रवाखखहदएको िो।आजको 
प्श् आनतमक अन्धकवारले छोपेको छ। मवाननसिरूमवा पनन समग्ररूपमवा 
क्ठोर अन्धकवारले कबजवा गरेको छ। बवाइबलमवा भएकवा प्मभनन मौमलक 
र नैनतक मस�वानत र सतयिरूलवाई ्ेधरैले प्रशन ् वा प््वाद गरररिेकवा छन ्
र सनदेि प्रकट गरररिेकवा छन।् मवाननसको आफनै तकमि , दशमिन, प्धयवा, 
सोचबबचवारिरू र कलपनवा ्वा अनुमवाननत ्धवारणवािरूले बवाइबल पप्त्र 
आतमवाको पे्ररणवाबवाट आएको िो भनने न्�वालवाई ्े्वासतवा गरररिेकवा 
छन।् प्रभुले आफनै आतमवा�वारवा बवाइबल उपलब्ध गरवाइएको िो र यो 
आ्ैफ सरल र सपषट छ भनेर नस्ीकवारी अनेकौँ गो्पय ्वा रिसयमय 
अधयवानतमक मनथनले मवाननसिरूको हदमवागमवा बवादल जसतै घेरररिेको 

७



18

वि�िासद्ारा म जिउँछु

छ। बवाइबल बमलयो चटटवानमवा ननमवामिण गररएको िो ्वा यसलवाई 
कसलेै पनन िललवाउन सकदैन। यसमवा भएकवा सतयिरू सपषट छन ्र 
नतनीिरूको आफन ैप्शषेतवा छ। तर इसवाई भनवाउँदवािरू न ैककन निुन,् 
बवाइबलप्रनत पु्वामिग्रि रवाख्न,े अधययन गनमि नरुचवाउने र अनेकौँ मनगढनत े
मशषिवादीषिवािरू ननकवालने प्र्पृत् युगको अननतम हदनिरूमवा िुने प्मभनन 
धचनििरूमवा एक िुन।

सुरुमवा के लेखखएको छ, बवाइबलको स्ोत किवाँबवाट आयो, यसमवा 
लेखखएकवा ्चनिरूभनदवा अझ बहढ के ननकवालन सकछ भनेर मसकन 
मवाननसिरू भरपुर प्रयवास गरररिेकवा छन।् नतनीिरूकवा ती ज्वानबुन�सब ै 
मुखमितवापुणमि छ। युगौँदेखख सरलरूपमवा प्रसतुत गररएकवा बवाइबलमवा 
िवामीबवाट लुककएकवा सतयिरू छन ्भनेर अनेकौँ मनगढनत ेर रिसयमय 
प्धयवाकवा चलखेलले मरणशील मवाननसको हदमवागलवाई कबजवा गरेको 
छ। नतनीिरू मवाटोको हिलोमवा पौडडखेमलरिेकवाछन।् नतनीिरू आ्ुफले न ै
रचेको हिलोको समुद्रबवाट उनकसन सकदैनन ्र आ्ैफ परररिेको हिलोमवा 
अरूिरूलवाई कसरी ननसकने भनेर मसकवाइरिेकवा छन।् बवाइबलमवा अनेकौँ 
गलतीिरू छन ्भनेर सचयवाउन खोजनेको ह्ठक धचत्रण यो िो। प्रभुले 
के भननुभयो, के भननसकनुपथयको भनने जसतवा सुझवा्िरू प्रसतुत गरेर 
कसलेै पनन बवाइबललवाई सु्धवानमि अध्धकवार पप्त्र आतमवाले हदनुभएको 
छैन।

प्रभुको पे्ररणवाबवाट पवाएको बवाइबल िो भनेर प्रनत्�तवा जनवाउँदै 
बवाइबल जसतो छ तयसतै गरेर चलनु मेरो अटल ननणमिय िो। यसमवा 
लेखखएकवा ्चनिरूलवाई म समपूणमि हृदयले बबश्वास गछुमि र यसमवा मेरो 
आसथवालवाई कसलेै पनन िललवाउन सकदैन।

पप्त्र पुसतकलवाई सतैवानले अनेकौँ तररकवाले प्रिवार गरेको धथयो  
र तयसलवाई तिसनिस पवानदे उसको प्रयवास जवारी नै छ। सतैवानले 
दषुट र कनतको जवानने भनेर दवा्ी गनदे मवाननसिरूसँग ममली प्रभुको 
ईश्रीय स्भवा् र चररत्रलवाई अन्धकवार र अनेकौँ मनगढनत ेबवादलले 
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छोपपहदएको छ। तर प्रभुले उिवँाको पप्त्र पुसतकलवाई आशचयमिचककत 
करियवाकलवापबवाट सुरक्षित रवाखु्नभएको छ। बवाइबललवाई अहिलेको अ्सथवा 
प्रभुकै योजनवा अनुसवार ढवामलएको छ। समसत मवान् प्रवाणीलवाई स्गमिमवा 
जवाने चवाटमि ्वा रेखवाधचत्र र मवागमिननददेमशकवा बवाइबल िो।

बबनम् र प्द्वान मवाननसिरूद्वारवा तयवार पवाररएको बवाइबलप्रनत 
प्रभुलवाई िवामी ्धनय्वाद चढवाउँछौँ। सब ैयुगमवा र सब ै्गमिको नननमत 
सुननयोनजत तररकवाले  तयवार पवाररएको बवाइबल उपयुकत पुसतक िो।
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्मानिसको स्मझशनक्तभनदा अपार 
रहसयहरू

आहा ! पर्मेशिरको िैभि र बुनद्ध र ज्ाि कनति गनहरो! उहाँका 
इनसाफहरू कनति अग्म र उहाँका ्मागता बुझि िसनकिे!  

रो्मी ११:३३

प्रभुको ्चन बवाइबल यसको हदबय लेखकको चररत्र जसत ैछ। 
यसमवा कनतपय रिसयिरू छन ्जुन मरणशील मवाननसिरूले कहिलय ै
पनन पुरवा बुझन सकदैनन।

यहद प्रभु र उिवँाको बवारेमवा पुरै बुझने ज्वान िवामसल गनदे समभ्गरी 
मवान्प्रवाणी सनृषट गररएको धथयो भने नतनीिरू तयो नसथनतमवा पुगेको 
दवा्ी गनमि सकछन,् अब सतयको खोजी गनमि अनघ बढन आ्शयकतवा छैन 
भनेर नतनीिरूले सोचन सकदछन।् नतनीिरू आतमज्वानले चनमकसकेकवा 
छन ्र प्रभुको थप ज्वानको बवारेमवा जवाननुपददैन भनेर ढुकक िुनसकछन।् 
अनन प्रभुको ज्वान र बुन�मवा बढनु आ्शयकतवा नभएको र हदमवाग, मन 
्वा हृदयलवाई प्रभुको आदशमि चवािनवा अनुसवार ननमवामिण गनमि नतनीिरूले 
चवासो हदँदैनन।् नतनीिरूको नननमत प्रभु स्कोचच िँुदैन। मवाननसिरू 
मसममत ज्वानले प्र्ुफलल भएर आ्ूफ मसन� प्रवा्पत गरेर भग्वान ्वा 
स्वामी भनेर दवा्ी गददै तयसमवा अडककयो भने, िवामीलवाई नयवाँ सतयनतर 
लनमकनबवाट नतनीिरू रोकनेछन।् तर प्रभुलवाई ्धनय्वाद चढवाऔँ कक यो 
नसथनतमवा मरणशील मवाननसलवाई पुऱयवाउनुभएको छैन। परमेश्र अपवार, 
अननत, अपररमेय ्वा मसममतरहित िुनुिुनछ। उिवाँमवा न ै“सबै ज्वान र 
बुदध्धकवा सवारवा समपपत् लुकेकवा छन ्।” कलससी २:३ ्वासतप्करूपमवा 
सवारवा अननतभरर प्रभुको ज्वान खोनजरिनेछन,् मसककरिनेछन ्र उिवाँको 
ज्वान, भलवाई र शनकतको बिुमुलय दौलत कहिलयै पनन मसन�ने छैन।

प्रवाकृनतक संसवार, प्रकृनत समपदवा र पयवामि्रणमवा अनेकौँ रिसय 

८
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कुरवािरू लुकेकवा छन।् ् जै्वाननकिरूले अमलअमल गरेर खोतलदै ननकवाललवा, 
तर कनतपय कुरवािरू छन ्जुन िवामीले कहिलय ैपनन बुझन सकदैनौँ। 
के आनतमक जगतमवा पनन िवामीले बुझन नसककने रिसय र तथयिरू 
छन ्भनेर सोचनपुदवामि के िवामी अचमम मवाननु पदमिछ र?

बवाइबलमवा भएकवा रिसयिरू र आतमज्वानको खवानीले प्रभुको 
पे्ररणवा�वारवा बवाइबल लेखखएको िो भनने बमलयो र सबुद प्रमवाणिरू 
अरूभनदवा के िोलवा? प्रभुको बवारेमवा यिवाँ केिी लेखखएको छैन जुन 
िवामीलवाई आ्शयकतवा भएको ज्वानलवाई िवामीले बुझन सकदैनौँ। यहद 
परमेश्रको मिवानतवा, ्भै्तवा, महिमवा र रवाजकीयतवालवाई मसममत ्वा 
मरणशील मवाननसले बुझन सकेको भए बवाइबल प्रभुबवाट आएको िो 
भनने प्रमवाखणत िुने धथएन। यसमवा प्रभुको अनसतत्को प्रमवाण ननशखोट 
र मस�रूपमवा प्रसततु गररएको छ। जनत जनत खोजनीनत गददै बवाइबल 
पहढयो तयनत तयनत यो प्रभुको जीप्त ्चन िो भनेर गहिरोरूपमवा 
हदमवागमवा घुसन थवालदछ। अनन मवाननसकवा सब ै तकमि िरू, दशमिनिरू, 
आतमज्वानिरू र प्�वािरूले प्रभुको तजेस्ी र रवाजकीयको अगवाडड 
झुकवाउँछ।

मनुकत पवाएकवािरूलवाई जी्नको नदीनतर ख्ीषटले डोऱयवाउनुिुनेछ। 
यस संसवारमवा नबुझकेवा र बुझन चवािेकवा ज्वानिरू उिवाँले न ै उघवारेर 
देखवाउनिुुनेछ।

प्रभुको मसिंवासनबवाट नननसकएको चमकले सब ैरिसयिरू बबलय 
िुनेछन।् आ्ूफले कहिलयै पनन बुझन नसककने बवाइबलमवा भएकवा 
सतयिरू थवािवा पवाएर मनु� पवाएकवािरूले  यसको सरलतवा थवािवा पवाएर 
चककत िुनेछन।्
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नचरस्ायी पुसतिक

शिगता र पृथिी नबतेिर जािेछ, तिर ्मेरा िचि नचरस्ायी छ िा 
कनहलयै पनि नबतेिर जािेछैिि् । 

्मत्ी २४:३५-३६

बबनवा प्रशन ्वा प््वादै नगरर येशुले बवाइबलको गररमवामय 
आध्धकवाररतवालवाई औँलयवाउनुभएको धथयो। िवामीले पनन तयिी गनुमि 
जरुरी छ। अपररमेय ्वा अननत परमेश्रको ्चन बवाइबल िो भनेर 
सबकैो सवामु प्रसतुत गनुमिपदमिछ। सैतवानसँगको मिवान प््वादीय यु�को 
अनतयलवाई देखवाउने प्�वा र िवाम्ो प्श्वास ्वा आसथवाको जग बवाइबल 
िो।

फ्वानसको नवानसतक दवाशमिननक र धचनतक खुब घमणड गरेर भनेकवा 
धथए, “बवाऱि जनवा मवाननसिरूले इसवाई ्धममिको सथवापनवा गरे भनेर 
बवारमबवार सुननपुदवामि म थवाकेको छु। तयस ्धममिलवाई धगरवाउन ्वा नवाश 
गनमि एक जनवा मवाननस भए पुगछ भनेर म प्रमवाखणत गनदेछु।” प्श्को 
प्गत र ्तमिमवान इनतिवासमवा करोडौँ मवाननसिरू बवाइबललवाई आरिमण 
गनमि एकजुट भएकवा धथए र छन।् बवाइबललवाई ध्सत पवानमि इसवाई 
भनवाउँदवािरू (रोमन कयवाथोमलक चचमि) र नवानसतक रवाषट�िरूले भवारी 
प्रयवास गरेकवा धथए। भोलटवाएरको समयमवा केिी सय बवाइबल धथए भने 
आज दसौँ िजवार, िो करोडौँ बवाइबलिरू छन।् सु्धवार्वादी इसवाईको 
एक जनवा प्र्तमिकले भनेकवा धथए, “बवाइबल अचवानो िो। यसले ्ेधरै 
घनिरूलवाई खखयवाइ हदएको छ।” प्रभुले भननुभयो, “तरेो प्रु�मवा 
बनवाइएको जुनसुकै िनतयवारले पनन तँलवाई नजतन सकनेछैन, र तँलवाई 
दोषी ्ठिरवाउने िरेक नजब्ोलवाई तैंले न ै दोषी ्ठिरवाउनेछस ्। योचवाहिँ 
परमप्रभुकवा दवासिरूको पतैकृ समपपत्को िक िो, र मबवाट नतनीिरूको 

९
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दोषरहितको प्रमवाण यिी िो, “परमप्रभु घोषणवा गनुमििुनछ।” यशयैवा 
५४:१७। 

युगको अननतम समयमवा, अननतम मिवान सङकषटको अनघ र यस 
पथृ्ीलवाई पुरै नषट गनुमिभनदवा अनघ मवाननसिरू मोजमजजवा, प््ेकलवाई 
ममचेर स्वाथमि, भौनतक चवािनवालवाई मवात्र पोषवाउने ्वा रवागिरूमवा डुबने 
छन।् जे नवाश िुने ्वा प्नतजवाने र देखखने तडकभडकिरूले गदवामि अदृशय 
र अननतको बवारेमवा नतनीिरूको आतमज्वानको आखँवा अन्धो भइरिको 
छ। नवाश िुने कुरवामवा लवागेर नतनीिरू आफनवा सब ै्धनसमपपत्, स्ोत 
सवा्धनिरू नवाश गरररिेकवाछन।् नतनीिरूले अननत जी्नमवा पवाउने दौलत 
तयवागीरिेकवा छन।् सवारवा रवाषट�िरूको उदय र पतनलवाई  बवाइबलकवा 
पप्त्र पवानवािरूले सरलरूपमवा प्रसततु गरेको छ। मवाननसकवा सवांसवाररक 
महिमवा, यश, देखवा्टी मवानसममवानिरू बेकवारकवा छन ्भनने बवाइबलबवाट 
नतनीिरूले मसकन आ्शयक छ। यस संसवारमवा कुन ैपनन तत्िरूमवा 
के्ल बवाइबलमवात्र अटल छ। यो िवाम्ो प्श्वासको नननशचत जग िो।  

“सब ैप्रवाणी घवाँसजसतै िुन ्, र नतनकवा सब ैगौर् घवाँसको ्ुफलजसतवा। 
घवाँस ओइलवाउँछ, ्ूफल झररिवालछ, ककनभने परमप्रभुको सवास तीमवाधथ 
्ुफककलछ। ननशचय नै मवाननसिरू घवँास न ैिुन ्। घवाँस ओइलवाउँछ, ्ूफलिरू 
झररिवालछ, तर िवाम्वा परमेश्रको ्चन स्धैँभरर अटल रिनेछ।”यशयैवा 
४०:६-८ “उिवाँकवा िवातकवा कवामिरू प्श्वासयोगय र नयवायपुणमि छन ्, 
उिवाँकवा सब ैआदेश प्श्सनीय िुनछन ्। ती सदवाकवालको लवाधग अटल 
छन ्, प्श्वासयोगयतवा र सतयतवामवा गररएकवा छन ्।’ भजनसंग्रि १११:७-
८ मवाननसिरूकवा प्�वा, दशमिन र आध्धकवाररक ्जनिरू सब ैनवाश भएर 
जवानेछन।् तर परमेश्रको अटल चटटवान बवाइबलमवा आफनवाे जग 
रवाख्निेरू सदवास्मिदवा खडवा भइरिनेछन।्
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वयनक्त अिुभिद्ारा बाइबलको शनक्तलाई 
प्र्मािणति गिुता

पर्मप्रभुलाई पारख गरेर हरे, नक उहाँ कनति भला हुिुहुनछ। उहाँ्मा 
शरण िलिे र उहा्ँमा भरोसा राखिे ्मानिस धनयको हो।

भजिसंग्रह ३४:८

बवाइबललवाई अषिरस रूपमवा अधययन गदवामि र तयसको मोिमवा 
्फसदवा तयसको ननतजवाको अनुभ् सबलेै गनमि ढोकवा खुलवा गररएको 
छ। चवािे ्ेधरै मशक्षित िोस ््वा पढन ैनजवाने पढन ्वा अषिरै नधचनने 
ककन निोस,् बवाइबलको ्चनलवाई हदलमवा रवाख्न सकयो ्वा चवाखेर मलन 
सकयो भने तयसको शनकतको अनुभ् उसको जी्नमवा प्रमवाखणत 
न ै गरेर देखवाउन सकदछ। उिवँाको ्चनको ्वासतप्कतवा ्वा यसले 
लयवाउने आमुल परर्तमिनलवाई आ्ैफले प्रमवाण गरेर देखवाऊ भनेर प्रभुले 
िवामीलवाई आह्वान गनुमििुनछ। उिवँाले िवामीलवाई अऱिवाउनु िुनछ, “प्रभु 
कनतको असल छ भनेर आ्ैफले पवारख ्वा अनुभ् गरेर िेर।” अरूिरूले 
मसकवाउने ज्वानमवा भरपनुमिको स�वा िवामी आ्ैफले बवाइबललवाई अधययन 
गनुमिपछमि र तयसको प्रभवा् िवाम्ो जी्नको ननैतक, चररत्र, रिनसिन ्वा 
जी्नशलैीमवा वयनकतगतरूमवा अनुभ् गनमिसकने खुबी िुनुपदमिछ। जब 
िवामी येशूको ननजक तवानननछौँ र उिवाँको पे्रमको पुणमितवामवा आनननदत 
िुनछौँ तब िवामीमवा भएकवा श ंकवा, दपु््धवा आहदिरू उिवाँको उपनसथनतमवा 
स्त बबलवाएर जवानेछन।्

येशुको भकतलवाई थवािवा छ उसले कसमवाधथ प्श्वास र भरोसवा 
रवाखेको छ। उसले बवाइबललवाई के्ल औपचवाररकतवारूपमवा ्वा ्धममिशवासत्र 
भनेर प्रभुलवाई खुशी पवानमि पवा्ठ भनेर पढदैन; तर उसले यसको 
मशषिवाहदषिवा ्वा प्�वाको शनकतलवाई वयनकतगतरूपम ै प्रमवाखणत गरेर 
यसको शनकतको अनुभ् गदमिछ। जब उसले बवाइबल पढछ तब उसले 
येशुको ्धवामममिकतवाको बवारेमवामवात्र पढदैन, उसले आफनवाे आतमवाकवा 
झयवालिरू खोलदछन ् तवाकक उिवँाको ्धवामममिकतवाकवा ककरणिरूले उसको 

१०
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जी्न टनलकयोस।्
प्रतयेक वयनकत जसले येशुलवाई प्श्वास गदमिछ उसले मतृयुबवाट 

नयवाँ जी्नमवा प्र्ेश गरेको िुनछ। परमेश्र सतय िुनुिुनछ भनने  प्�वाको लवालमोिरको टवाँचवा उसमवा लगवाइसकेको िुनछ। “जसले उिवाँको 
ग्वािी ग्रिण गरेको छ, तयसले परमेश्र सतय िुनुिुनछ भनने कुरवाको 
प्रमवाण हदनछ।” युिननवा ३:३३ अथवामित उसले जीप्त परमेश्रको 
अनसतत्लवाई उसको जी्नबवाट प्रमवाखणत गरेर देखवाउँछ। उसले यसतो 
ग्वािी हदन सकछ, “मलवाई सिवायतवाको नननमत आ्शयक धथयो। 
तयो सिवायतवा मलेै येशुमवा पवाएँ। मलवाई चवाहिने सब ैआ्शयकतवािरू 
उिवाँले उपलब्ध गरवाउनुभएको छ। मेरो भोको आतमवालवाई उिवाँले संतुषट 
पवानुमिभएको छ। अब बवाइबल मेरो नननमत येशुको आ्वाज भएको छ। 
म येशुलवाई ककन प्श्वास गछुमि भनेर के तपवाईँ  सोचनुिुनछ?-ककनभने 
उिवाँ मेरो प्रभु मनुकतदवातवा िुनुिुनछ। बवाइबललवाई म ककन प्श्वास गछुमि 
त? ककनभने मेरो अनतरआतमवाको नननमत आ्वाज भइरिरेको छ।“ 
िवामीिरूकै परर्नतमित जी्नबवाट बवाइबल सतय िो, ख्ीषट परमेश्र 
पपतवाको पुत्र िो भनेर ग्वािी हदन सकछौँ। िवामीलवाई थवािवा छ कक 
िवामीले कुन ै पुरवाण, दनतयकथवािरू र मवाननसकवा चवातुयमितवाकवा दशमिन, 
चलवाकी गनथनमनथन र सोचप्चवािरूको पनछ लवागेकवा छैनौँ।

यु्वायु् तीिरूले बवाइबललवाई आफनवेा हदमवाग र आतमवाको नननमत 
खुरवाक बनवाउनु पदमिछ । नतनीिरूको प्श्वासले न ै प्रभुको ज्वानको 
प्रयोगवातमक गरेर देखवाउन सकदछ। उिवँाको ्चनको सतयतवा, उिवाँकवा 
प्रनतज्वािरूमवा भएकवा सतयतवालवाई नतनीिरूले आफनै जी्नमवा प्रमवाखणत 
गररसकेको िुनुपदमिछ। नतनीिरूले प्रभुको स्वाद मलइसकेको िुनछ, 
उिवाँलवाई चवाखखसकेको िुनुपदमिछ। प्रभु भलो, करुणवामय, सदवाशयी र 
पे्रममलो िुनुिनछ भनने ज्वानमवा नतनीिरू ननपुण िुनसकछ र भएकवा 
पनन छन।् परमेश्रको चररत्रको बवारेमवा स्षटरूपमवा जवानन झनझन 
मवाधथ मवाधथ जवाने अ्सर िवाम्ो िो। उिवाँकै जयोनत ्वा ज्वानको प्रकवाशले 
िवामी आतमवाज्वानको जयोनत देख्नछेौँ। अनन रिमब�रूपमवा िवामीिरूको 
हृदय र हदमवाग उिवाँको पप्त्र स्रूपमवा परर्नतमित िँुदै जवानेछौँ।
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येशू ख्ीषट जीनिति िचि 

अनि िचि देहधारी हुिुभयो, र अिुग्रह र सत्यतिाले पूणता भई हाम्ा 
बीच्मा िास गिुताभयो। हा्मीले उहाकँो ्मनह्मा देखयाै, जिु ्मनह्मा 

नपतिाबाट आउिुभएको एक्मात्र पुत्रको जसतिाे न्यो।  
 यूहनिा १:१४ 

येशूलवाई परमेश्रको ्चन भनेर समबो्धन गररएको छ। उिवाँले 
उिवाँकवा पपतवाकवा वय्सथवा अथवामित ् प्ध्धलवाई स्ीकवानुमिभएको धथयो। 
उिवाँले तयस वय्सथवाकवा नीनतिरूलवाई आफनो जी्नमवा उतवानुमिभएको 
धथयो। तयस वय्सथवाको भवा्नवालवाई उिवँाले प्रकट गनुमिभएको धथयो। 
तयसले हृदयमवा लयवाउने हितकवारी शनकत पनन उिवाँले देखवाउनुभएको 
धथयो। यूिननवाले भनदछन:् अनन ्चन देि्धवारी िुनुभयो, र अनुग्रि र 
सतयतवाले पूणमि भई िवाम्वा बीचमवा ्वास गनुमिभयो। िवामीले उिवाँको महिमवा 
देखयवैा, जुन महिमवा पपतवाबवाट आउनुभएको एकमवात्र पुत्रको जसतवाे 
धथयो। यूिननवा १:१४। परमेश्रको बवारेमवा सब ैथवािवा पवाउनुपनदे र थवािवा 
पवाउन सकने उिवाँको पुत्रको जी्न र चररत्रले प्रकट गररएको छ। 

आ्ूफले मवान्तवा ग्रिण गनुमिभएर, ख्ीषटले मवान्तवासँग एक 
िुनुभयो र ्ेफरर तयस ैबखत पवापी मवाननसिरूको नननमत स्गमिको पपतवालवाई 
प्रकट गनुमिभयो। उिवाँ सब ैथोकिरूमवा उिवँाकवा भवाइिरू जसत ैिुनुभएको 
धथयो। िवामी जसत ैउिवाँ िवाड र छवालवा िुनुभयो। उिवाँ भोकवाउनुिुनथयो र 
नतखवामिउनु िुनथयो र थककत िुनिुुनथयो। खवाने कुरवाले उिवाँको शरीरलवाई 
समिवालीरवाखेको धथयो र नननद्रवाले उिवँालवाई तवाजवा बनवाएको धथयो। उिवाँ 
आफनो जी्नको सब ैजी्न शलैी र संसकवारिरूमवा अरू मवाननसिरूसँगै 
सिभवागी िुनुभएको र उिवाँ ननदकोष र ननशकलङक परमेश्रको पुत्र 
िुनुिुनथयो।

११
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उिवाँ कोमल, करुणवामय, दयवालु, अरूिरूलवाई सिवानुभनूत देखवाउने 
र अरूिरूप्रनत सं् ेदनशील िुनिुुनथयो। आफनो िोइन, अरूिरूको 
भलवाइप्रनत उिवाँको चवासो धथयो। उिवँाले परमेश्रको चररत्र, स्भवा् र 
ममजवासको प्रनतननध्धत् गनुमिभएको धथयो। उिवाँ ननरनतररूपमवा परमेश्र 
र मवाननसको से्वामवा लवाधगरिनुिुनथयो।

येशूकवा भकतिरू उिवँाको अनुभ्मवा सिभवागी िुन ैपछमि। नतनीिरूले 
परमेश्रको ् चनलवाई पचवाउन ैपछमि। नतनीिरू ख्ीषटको शनकतले ् चनमवा 
देखवाएको ्वा ्णमिन गरेको स्फवा वयनकतत्मवा परर्तमिन िुन ैपछमि र 
परमेश्रको गुणिरूलवाई प्रनतबबनमबत गनदैपछमि। ख्ीषटको कवाम, ममजवास, 
जोश र जवाँगर उिवाँकवा चेलवाििरूको पनन कवाम, जोश र जवाँगर िुनुपदमिछ।

जब जी्न परर्नतमित भएको वयनकतले बवाइबल अधययन गछमि 
तब परमेश्रको पुत्रको मवासु खवानुपदमिछ र रगत पपउनुपदमिछ। तयसको 
अथमि उिवाँ आ्ैफले भननुभएको धथयो: उिवँाको ्चनलवाई हृदयमवा रवाखेर 
उिवाँले गनुमिभएको जसतो कवाम गनुमि न ैजी्न र ममजवास ् वा भवा्नवा िुन।्  
जब परमेश्रको ्चन ्वा बवाइबलमवा लेखखएकवा पप्त्र नीनतिरू आफनो 
जी्नमवा मभत्रवाएर तयस अनुसवार चलदछ तब  ्चन देि्धवारी िुनुभएको 
र िवाम्ो बीचमवा रिनुभएको प्रमवाखणत गदमिछ। संसवारको मुनकतदवातवाले सब ै
मवाननसिरूको सवामु पप्त्र, शु� र ननशकलङक अनुसरणीय उदवािरण 
हदएर जवानुभएको धथयो। परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमिभएकवा प्ध्ध ्वा 
नीनतिरूलवाई पवालन गनदे सब ैआतमज्वानले प्रजज्मलत िुनछन,् नतनीिरू 
उचच जी्नको उचवाईँमवा रिनछन ्र अमरत् प्रवा्पत गदमिछन।् 
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निदाताेष जीििकाे शािक्त

पर्मेशिरको जीनिति र नित्य रहिे िचिद्ारा, नििाशी होइि तिर 
अनििाशी िीयताबाट नति्मीहरू ियाँ गरी जन्मेका छौ।" 

१ पत्रसु १:२३

सनवातन सनृषटकतवामि जगतको पपतवाकवा छोरवाछोरीिरू िुने दजवामिमवा 
पुगन हृदय परर्तमिन िुनु आ्शयक छ। तयो परर्तमिन गनदे प्रकरियवालवाई 
नयवाँ जनम ्वा पुनजमिनम भनेर समबो्धन गररनछ। यसलवाई ककसवानीले 
बवारीमवा असल बबऊ छरेकोसँग तुलनवा गररएको छ। असल बबऊ छदवामि 
असल बबरु्वा उम्नछ। आनतमक जी्नकवा रिसयमय सतयिरूलवाई 
मसकवाउन र अझ रवाम्ोसँग बुझवाउन प्रकृनतबवाट ्ेधरै पवा्ठिरू मलइनछ। 
मवाननस जनतसुकै ्जै्वाननक, दषि, ्ौदध्धक, आप्शकवारक र मिवान ्
भएर देखवाएतवापनन प्रकृनतको शुक्मभनदवा शुक्म ्सत ुबनवाएर तयसलवाई 
जी्न हदन सकदैन। परमेश्र आ्ैफबवाट हदनुिुने जी्नबवाट मवात्र ै
बबरु्वा, जनतु र मवाननस बवँाधचरिनछ। तयसरी न ैमवाननसको आनतमक 
हृदयिरूमवा परमेश्रले उिवँाको जीप्त बबऊ येशूले रो्पनुिुनछ र जी्न 
हदनुिुनछ।

जब मवाननसको जी्नमवा सतयको नीनत रोपपनछ तब तयो मवाननस 
नयवाँ िुनछ। तयो मवाननस भ्रषट र नवाश्वान प्यमिबवाट िोइन तर परमेश्रको 
जीप्त र ननतय रिने ्चन�वारवा, प्नवाशी िोइन तर अप्नवाशी ्ीयमिबवाट 
अहिले न ै पुनजमिनम पवाएको िुनछ। परमेश्र आ्ैफको ननतय ्चन 
ख्ीषट िुनिुुनछ भनेर स्ीकवार गररँदवा यो पुनजमिनम िुनछ। अनन उसको 
हृदयमवा  पप्त्र आतमवा�वारवा ईश्रीय सतय ्वा प्दयवािरू रोपपनछन।् 
उसको हदमवागलवाई नयवँा सङकलपिरू, ्धवारणवा र सोचबबचवारिरू जगवाइ 
हदनछ। अनन दप्एको ्वा द्वाइएकवा, लुकवाइएको ्वा लुककएको जोश, 

१२
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जवाँगर, उजवामि र ्ुफतमीिरू बबउँतवाइहदनछ र नतनीिरू परमेश्रसँग ममलेर 
कवाम गनमि प्रयोग गररनछ। यस संसवारमवा ईश्रीय सतयलवाई जनसमषि 
लयवाउने ख्ीषट न ैिुनुिुनछ। उिवाँद्वारवा न ैअप्नवाशी, ननषकलङक र शु� 
प्यमि ्वा परमेश्रको ्चनलवाई मवाननसिरूकवा हृदयिरूमवा रो्पनुिुनछ।

मवाननसको प्रवाकृनतक, सवंासवाररक र पनतत स्भवा्ले बवाइबलमवा 
भएकवा ्चनिरूले ध्सत पवादमिछ। आफनो मवान्ीय भ्रषट स्भवा्लवाई 
ध्सत पवाररनदवा तयो मवाननस छटपहटन थवालदछ। छटपहटएकवा 
हृदयिरूलवाई सवानत्नवा हदन, ढवाडस हदन पप्त्र आतमवा आउनुिुनछ। 
उिवाँको परर्तमिन ् वा कवायवापलट गनदे मवाधयम अनुग्रिलवाई प्रयोग गररएर 
परमेश्रको स्रूप सचचवा येशूभकतमवा उतपनन िुनछ। आमूल परर्तमिन 
भएको तयो वयनकत नयवाँ सनृषट िुनछ। जनमजवातमवा भएकवा घणृवा गनदे 
प्र्पृत्, ररसवाउने र ररस रवाख्न ेबवानीिरू, ि्ठी र अमभमवानीिरूको ्ठवाउँमवा 
पे्रम भररनछ। उसको हृदय परमेश्रमवा भएको हृदयको प्रनतमलपी 
िुनजवानछ।

मवाननस मरेपनछमवात्र पुनजमिनम िुनछ भनने अनेकौँ ्धवामममिक 
मशषिवाको प्पररत ख्ीषटको ्चनरूपी प्यमि रोपपएर पुनजमी्न प्रवा्पत 
गछमि। अनन तयो वयनकत आ्ैफ िँुदैन तर अनमोल मोल नतरेर मुकत 
गरेको प्शषे जन िुन जवानछ। यस मवाममलवामवा पत्रसुको यसतो सपषट 
्धवारणवा छ, नतमीिरू जवानदछौ, कक आफनवा पपतवा-पुखवामिबवाट आएकवा 
वयथमिकवा कुरवािरूदेखख, सुन ्वा चवँादीजसतवा नवाश िुने थोकिरू�वारवा दवाम 
नतरी नतमीिरू छुटटयवाइएकवा िोइनौ, तर ननषखवाेट र ननषकलङक 
थुमवाको जसतवाे ख्ीषटको अनमोल रगतद्वारवा दवाम नतरी छुटटयवाइएकवा 
छौ।उिवाँ सनृषटभनदवा अगवाडडदेखख न ै ननयुकत िुनुभएको धथयो, तर 
नतमीिरूकवा खवानतर समयको अनतयमवा प्रकट िुनुभयो। १ पत्रसु १:२०। 
परमेश्रलवाई सरल तररकवा प्श्वास गनमि पुगदवा तपवाईँको हृदयमवा पप्त्र 
आतमवाले नयवाँ जी्नको थवालनी गनुमििुनछ। तपवाईँ परमेश्रको परर्वारमवा 
जनमनुभएको बवालक िुने अ्सर पवाउनु भएको िुनछ। उिवाँले आफन ै
पप्रय पुत्र येशूलवाई जसतै तपवाईँलवाई पनन ्पयवार गनुमििुनछ।
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्मेरो आत्माको निम्ति खुराक 

येशूले सैतिािलाई जिाफ नदिुभयो, “लेमखएको छ, ्मानिस रोटी 
िा खािाको निम्ति ्मात्र बाँचिे होइि, तिर पर्मेशिरको ्मुखबाट 

निसकेको हरेक िचिबाट जीनिति रहि बाँनचनछ’।“
्मत्ी ४:४

परमेश््रको ्चन िवाम्ो आनतमक खुरवाक िुनुपदमिछ।
यस संसवारकवा मवाननसिरूलवाई जी्न हदन ख्ीषटको आउनुभयो। 

उिवाँको जी्नले मवाननसलवाई बवाँचन हदनछ।उिवाँको ्चन बवाइबल 
िो। यसलवाई अधययन गरेर हदमवाग र हृदयमवा रवाखदवा िवाम्ो नननमत 
आनतमक पौनषटक खुरवाक बनछ। प्रभुले आफनै ्चन�वारवा अनेकौँ 
रोगिरू ननको पवानुमिभएको धथयो भने दषुट आतमवािरूले ग्रमसत पवागलिरू 
ननको पवानुमिभएको धथयो। उिवाँकै शनकतशवाली ्चनले उलदेको समुद्र र 
आँ्धीबेिरीलवाई शवानत पवानुमिभएको धथयो। उिवाँकै ्चनले मुदवामििरूलवाई 
जीप्त पवानुमिभएको धथयो। उिवाँको ्चन ्वा बोली कनतको शनकतशवाली 
छ भनने कुरवाको ्यवानको मसमवानवा नै छैन।

िवामीिरूको भौनतक शरीरलवाई पौनषटक खुरवाकले थवामम रवाखदछ। 
तयसरी न ैिवाम्ो आनतमक ्वा आधयवानतमक जी्नलवाई प्रभुको ्चनले 
थवामदछ। यस संसवारमवा जनमेकवा प्रतयेक मवान् प्रवाणीले प्रभुको 
्चनलवाई आफनै लवाधग वयनकतगतरूपमवा प्रवा्पत गनुमिपदमिछ। िवामी स्सथ 
रिन पौनषटक खवानवा खवानछौँ, तयसरी न ैआनतमकरूपमवा हृटपुषट िुन 
परमेश्रको ्चन वयनकतगतरूपमवा अधययन गनदै पदमिछ।

उिवाँकवा प्रनतज्वा र चेतवा्नीिरू येशुले मेरै नननमत हदनुभएको िो। 
बवाइबलमवा उललेख गररएकवा बवाइबलसँग सम्नन्धत प्मभनन अनुभ् 
र प््रणिरू मेरै  िुनुपदमिछ। बवाइबलमवा लेखखएकवा प्रवाथमिनवा, नीनत र 
चेतवा्नीिरू मेरो बनवाउन मलवाई नै हदइएको िो।

१३
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यस संसवार र सवारवा जगतको अनसतत्को नननमत सजृनवातमक 
ऊजवामि ् वा शनकत प्रभुको ् चनमवा न ैछ। ् चनले शनकत र ऊजवामि उपलब्ध 
गरवाउँछ। यसले जी्नलवाई उतपवादन गदमिछ। प्रतयेक आदेश प्रभुको 
प्रनतज्वा िो। आफनै स्इचछवाले ग्रिण गनुमिपदमिछ। अनतरआतमवादेखख 
ग्रिण गनुमिपदमिछ। अननत र अपवार परमेश्रको जी्न प्रभुको ्चनले 
लयवाउँदछ।

जसरी िवामीलवाई प्रभुको ्चनले जी्न प्रदवान गदमिछ तयसरी 
न ैजी्नलवाई प्रभुको ्चनले न ैथवामम रवाख्न हदनुपदमिछ।“परमेश्रको 
मुखबवाट ननसकेको िरेक ्चनले जीप्त रिँदछ’।”  मत्ी ४:४ िवाम्ो 
हदमवाग र प््ेकको ननमवामिण िवामीले पढेकवा सवामग्रीिरूले गदमिछ। 
मवानमसक र शवारीररक जी्नलवाई पुषट र स्सथ रवाख्न के खवानुपछमि सो 
खवान ननणमिय गनदे अध्धकवार प्रतयेक मवाननलवाई हदएको छ। तयसरी न ै
िवाम्वा कुन सोच, कुन प्चवारले हदमवागमवा भरवाएर, र कुन प्षयबसतुले 
िवाम्ो चररत्रको ननमवामिण गनमि चवािनछौँ तयो चुनने अध्धकवार र शनकत 
प्रतयेक मवाननसलवाई सुनमपएको छ। प्रभुको स्रूपमवा ढवालन ्यैनकतत 
्वा वयनकतगत ननणमियको अध्धकवार प्रतयेक मवाननसको िो र कसलेै 
कसलैवाई बलजफती गनदे नीनत पवापी मवाननसको भएतवापनन परमेश्रको 
पककै िोइन।

पप्रय यु्वायु् तीिरू िो, येशुको नवाउँमवा यो िवाहदमिक आग्रि गदमिछु 
कक लगनशील भएर बवाइबल अधययन गनुमििोस।् तपवाईँिरूलवाई  नछटै 
परमेश्रको मसिंवासनको ्ररपरर म भेटनेछु। तपवाईँिरूको नननमत 
बवाइबल हदउँसो बवादलको खमबवा र रवाती आगोको मुसलो ्वा खमबवा िो 
भनेर तपवाईँिरूलवाई न ैप्रमवाखणत गरेर यसले देखवाउनेछ। तपवाईिरूको 
अगवाडड मवाधथ मवाधथ उनकलरिेको बवाटोमवा जवान बवाइबल न ैपथप्रदशमिक 
िो। ओिो, बवाइबलको गौरब, गररमवा र यो कनतको ककममती छ भ�ने 
त्वाईँिरूलवाई थवािवा छ भनेर म भनन सनकदनँ! तपवाईँको हदमवाग, प््ेक, 
चवािनवा, हृदय र जी्नको नननमत चवाहिने स्ोत र पुसतक बवाइबल िो। 
तपवाईँिरूको नननमत परमेश्रको सनदेश बवाइबलम ैछ। यो यसरी सरल 
भवाषवा र शलैीमवा लेखखएको छ कक सवानो बवालकले पनन बुझन सकदछ। 
बवाइबल कसतो बिुमुलय र दवामी पुसतक!
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प्रभुको िचि्मा जीिि छ

जीिि नदिुहुिे आत्मा हुिुहुनछ, भौनतिक शरीरबाट केही फाइदा 
हुदैँि। जिु िचि ्मैले नति्मीहरूसँग बोलेको छु, तिी 

आत्मा र जीिि हुि् ।
यूहनिा ६ : ६३

प्रतयेक बबउ आ्ैफमवा उमम्ने नीनत िुनछ। यसमैवा प्रु्वाको जी्न 
बेररएको िुनछ। परमेश्रको बचन पनन बबउ िो। यसमवा जी्न छ। 
येशुले भननुभयो, “नतमीिरूलवाई हदएकवा मेरवा ्चन र बोलीिरू आतमवा 
र जी्न िुन।्” युिननवा ६:६३ बवाइबलमवा लेखखएकवा प्रतयेक आदेश र 
प्रतयेक प्रनतज्वामवा शनकत छ। नतनीिरूमवा परमेश्सको ् वासतप्कतवालवाई 
अनुभ् गररनछ। जसले प्श्वास र आसथवा�वारवा बवाइबललवाई ग्रिण 
गदमिछ उसले परमेश्रकै जी्न र चररत्रलवाई पवाइरिेको िुनछ। 

जब िवामी बवाइबललवाई हदन हदन ै अधययन गछछौँ तब िवाम्ो 
आनतमक षिमतवा र बल बढदै जवानछ। िवामी अनुग्रिमवा र सतयको 
ज्वानमवा बढदै जवानछौँ। आतमसंयमको आदशमि आचरणिरू बनननछ र 
तयसलवाई सशनकतकरण गररनछ। बचपनकवा कमजोरी र दु् मिलतवािरू-
पपरोलने, झनकक ररसवाउने, आ्ूफले मनपनदे गनदे बवानी, स्वाथमिपनवा, 
जे मुखमवा आयो तयिी बोलने, आ्ेगमवा आएर चलने र आफनवाे मवात्र 
भवाऊ खोजने प्रबपृत् प्रभुको ्चन�वारवा बबलवाउनेछ। नतनीिरूको ्ठवाउँमवा 
पररपक् येशुभकत भएर अनुग्रिमवा बढदै जवानेछन।्

बवाइबलको शनकत र प्रभवा्ले दषुट बवानीकवा मसरिीिरू भवाँधचहदएको 
छ। नतनीिरूले स्वाथमिपनवालवाई तयवागेकवा छन।् गवामलबेइञजत गनदे , 
जे पवायो तयिी बोलने, परमेश्रको अपमवान गनदेिरू श्�ेय र सजजन 
बनेकवा छन,् जँडयवािवा र मत्वालीपनिरू शवानत र भलवादमी बनेकवा छन,् 
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वयमभचवारी, चररत्रिीन र भ्रषटिरू स्फवा र शु� बनेकवा छन।् सतैवान 
जसतवा रवाषिसिरू भएकवा मवाननसिरू कवायवापलट भएर परमेश्रको स्रूप 
बनेकवा छन।्

के तपवाईँ ईश्रीय स्रूपमवा ममलन चवािनुिुनछ? ख्ीषटले हदनुिुने 
जी्नको पवानी के तपवाईँ पपउन चवािनुिुनछ? यहद तयो पवानी तपवाईँले 
पपउनुभयो तपवाईँमवा अननत जी्नको ्फोिरवा बवालनेछ। के तपवाईँ 
प्रभुको महिमवाको नननमत ्फल्फलवाउनु िुनछ ्वा गुण ैगुणिरूले भररन 
चवािनुिुनछ? के तपवाईँ अरूिरूको जी्नमवा आननद, ्ुफनत मिलो र जवाँगर 
लयवाउन चवािनिुुनछ ्वा नतनीिरूकवा अनुिवारिरू चमकवाउन चवािनुिुनछ? 
तब जी्नको खुरवाकको नननमत भोकवाएकवा र नतखवामिएको जसतै बवाइबल 
पढनुिोस।् बवाइबलमवा घोररएर यसमवा भएकवा सतय आतमज्वानलवाई 
खनेर ननकवालनुिोस।् यसमवा हदएकवा तपवाईँलवाई जी्न हदने प्रतयेक  
प्�वा र नीनत अनुसवार चलन प्रनत्�तवा जनवाउनुिोस।् बवाइबलमवा 
तपवाईँले प्श्वास गरेको कवारण तपवाईँ ननषकलङक, चोखो, शु� र ्धममी 
बननु िुनेछ। बवाइबललवाई श्�वापु्मिक अधययन गदवामि परमेश्रकवा सब ै
आज्वा र आदेशिरूलवाई पवालन गनमि अगु्वाइ गनदेछन।्बवाइबल तपवाईँको 
नननमत परमेश्रको मशषिवा ्वा मसकवाउने आ्वाज िोस।् यो ्चनलवाई 
पवालन गनमि तपवाईँले ् चन हदनुिोस, “नतमीिरू दवाहिने अथ्वा देबे् लवागदवा 
नतमीिरूकवा कवानले नतमीिरूकवा पनछनलतर यसो भनने आ्वाज सुननेछौ, 
“बवाटो यिी िो, यसैमवा हिँड।” यशयैवा ३०:२१ ख्ीषटले आफनवा ततकवामलन 
र बननुिुने चेलवा र भकतिरूको नननमत यो प्रवाथमिनवा गनुमिभएको धथयो, 
“नतनीिरूलवाई सतयमवा पप्त्र पवाररहदनुिोस ्, तपवाईंको ्चन सतय िो।“ 
यूिननवा १७:१७ 
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्ेमरो सा्मु प्रभुको िचिको भोज

्मेरो देह खािे र ्मेरो रगति नपउिेनसति अिनति जीिि छ, र 
अनतयको नदि्मा ्म तयसलाई जीनिति पािनेछु। नकिभिे ्ेमरो देह 

साचँचै खािेकुरो हो, र ्मेरो रगति साँचचै नपउिे कुरो हो। 
यूहनिा ६:५४-५५

बवाइबलमवा भएकवा र बवाइबलले देखवाएकवा जीप्त तत्िरूलवाई 
प्रवा्पत गनुमि र परमेश्रको इचछवा ्वा मनोरथ पुरवा गनुमि न ैअननत जी्न 
िो। परमेश्रको पुत्रको देि खवानु र रगत पपउनुको अथमि न ैतयो िो। 
स्गमिबवाट आएको खुरवाक ् वा खवानवा खवान सररक िुनु िवाम्ो प्शषे अ्सर 
िो। यो अ्सर बवाइबल अधययन गरेमवात्र उपलब्ध िुनछ। बवाइबल 
अधययनले िवामीिरूको आनतमक शरीरमवा आनतमक कोश, आनतमक 
िवाडिरूमभत्र अतयवा्शयक तनतुिरू र आनतमक बमलयो मवांसपेशीको 
ननमवामिण िुनछ।

ती गुणिरू कसलेै कसबैवाट सवानमि सककनदैन। प्रतयेक वयनकतलवाई 
उपलब्ध गरवाइएको आमशष आफन ैभनेर वयनकतगतरूमवा प्ननयोजन 
्वा प्रयोग गनुमिपदमिछ। नसवाररने अरूको आनतमक जी्नबवाट तयो 
वयनकत स्सथ आनतमक वयनकत िुन सकदैन र आनतमकरूपमवा स्धैँ 
भोकमरीको मवारमवा परररिेको इसवाई िुन जवानछ। तपवाईँको टेबुलमवा 
खवानवाको नननमत असल पौनषटक पररकवारिरू रवाखखएको छ र अरूिरूले 
रमवाइलोसँग खवाइरिेको छ‚ तर तपवाईँ आ्ैफले तयसलवाई मलएर खवाएन 
भने तयस पररकवारलवाई िेरेरमवात्र तपवाईँको भोक त्ृपत िँुदैन न त तयसले 
हदने पौनषटक तत्िरूले तपवाईँलवाई स्सथ बनवाउँछ। खवानवा िेरेरमवात्र 
कसकै भोक मददैन। जसरी भौनतक पौनषटक खवानवा िवामीले खवाएनौँ 
भने िवामी भोकले रनथनननछौँ तयसरी न ैवयनकतगतरूपमवा आनतमक 
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भोजन खवाएनौँ भने िवामीिरूको आनतमक बल, जोश, जवांगर, उमङग, 
उतसवाििरू धचमसन थवालदछ र मवाननसिरूले तयसतो इसवाईलवाई िेरेर 
“कसतो धचसो इसवाई रिेछ” भनेर अचमम मवानन सकदछ।

िवाम्ो सवामु भोज रवाखखएको छ, तयो भोज खवान ख्ीषटले तपवाईँलवाई 
ननमतो हदइरिनुभएको छ। के िवामी पछवाडड उमभनदै तयो भोज नखवानदै 
यो भनौँ “तयो त मेरो लवाधग िोइन“ भनेर िवात बवाँ्ेधर बसौँ? एक जनवा 
बवाबुले आफनवा सब ैछोरवाछोरीिरू र घरपरर्वारलवाई जममवा गरेर ्ूठलो 
भोज हदएकवा धथए। तर बवाहिर एक जनवा भोको र मवागने उमभरिेको 
धथयो। तयस मवागनेलवाई मभत्र आएर खवान खवाऊ भनदवा बढो शोककत 
भएर धचचयवायो, “तयिवँा त मेरो बुबवा छैन!” अनन भोकै ्फकदे र गयो। 
यहद येशू आ्ैफले तपवाईँलवाई खवान ननमतो हदइरिनुभएको छ भने 
के तपवाईँ पनन तयस भोको वयनकत जसतो मवागने? ढुकक िुनुिोस,् 
स्गमिको दर्वारमवा तपवाईँ र समसत मवान् प्रवाणीको पपतवा िुनुिुनछ। उिवाँ 
तपवाईँको वयनकतगत पपतवा िुनुिुनछ भनेर तपवाईँको जी्नबवाट देखवाउन 
म तपवाईँलवाई आग्रि गदमिछु। उिवँाको उदवार र प्शवाल हृदयले हदनुभएको 
प्रससत खजवानवा र आमशषिरूमवा तपवाईँ सररक िोस ्भनने उिवाँको चवािनवा 
िो। प्रतयेक वयनकत जो सवानो बवालकको जसतो प्श्वासले सनजएर र 
मवायवालु हृदय मलएर उिवाँकिवाँ आअवेास। स्गमिको दर्वारमवा तपवाईँको 
पपतवा िुनुिुनछ भनेर ढुकक िुनुिोस।्

जी्नको पवानीननर आउनिुोस ् र पपउनुिोस।् म नतखवामिएको छु 
भनदै गुनवासो गददै तयसबवाट नभवागनुिोस।् तयो जी्नको पवानी पपउन 
तपवाईँले केिी खचमि गनुमिपददैन। तपवाईँलवाई मसत्मैवा उपलब्ध गरवाएको छ।

जो मवाननसले बवाइबललवाई खवानछ ्वा पढछ र पचवाउन सकछ, 
आफनवाे प्रतयेक करियवाकलवाप बवाइबलको मवाग अनुसवार चलवाउँछ, आफनवाे 
चररत्र, स्भवा् र जी्नशलैीलवाई बवाइबलकै प्�वा अनुसवार ढवालदछ, 
तयो मवाननस परमेश्रको बल र तवागतमवा बमलयो िँुदै बढदछ। यसले 
मवाननसलवाई कहिलय ैननवामसने जोश, जवाँगर, बल र ्ुफतमी हदनछ, प्रतयेक 
अनुभ्लवाई खवादवामि खवाददै तपवाईँलवाई पररपक् आदशमि येशुभकत बनवाउँछ। 
यसले तपवाईँमवा सदवासदवा रिने गरर आननद लयवाउँदछ।
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ईशिरीय शनक्तसँग जोनडिु

यसैद्ारा उहालँे हा्मीलाई उहाकँो अि्मोल र  अत्यनति ्महाि्  
प्रनतिज्ाहरू नदिुभएको छ, नक यस संसारका कुइचछाबाट 

आउिे भ्रषटतिाबाट उ्केर नति्मीहरू ईशिरीय 
सिभािका सहभागी होओ।

२ पत्रसु १:४-५

मवान् प्रवाणीकवेा कमजवाेर र दु् मिलतवा मुन�दवातवा आ्ैफले बवाेकनुभएकवाे  
धथयो। उिवाँले गदवामि कोिी पनन मवाननस, मवान् स्भवा्को कमजोरीको 
कवारणले दषुट र पवापी स्भवा्लवाई परवानजत गनमि सकदैन भनेर 
डरवाउनुपददैन।

येशुले भननुभयो, “यस संसवारको शवासक आइरिेछ। तयसको 
ममवाधथ केिी शनकत ्वा अध्धकवार छैन।” युिननवा १४:३० उिवाँको  
प्रु�मवा सैतवान र उसकवा मवान् मनतयवारिरूले गरेकवा झुटो तकमि िरूको 
ज्वा्फ हदन उिवाँमवा केिी पनन धथएन। पवाप गनमि उिवाँलवाई ्धकेले 
पनन उिवाँ पवापमवा ्फसनुभएन। उिवाँले आफनवाे सोचबबचवार पनन पवापको 
प्रलोभननतर लगवाउनुभएन। िवामीमवा पनन उिवाँको जसतै मवाननमसकतवा 
र स्भवा् िुनसकछ। येशुको ईश्रीयतवा ्वा हदवय स्भवा् परमप्रभुको 
ईश्ररयतवाको स्भवा्मवा मममसएको धथयो। उिवाँमवा पप्त्र आतमवा 
भएकोले न ैकुन ैपनन �न�सँग सवामनवा गनमि सषिम ्िुनुभएको धथयो। र 
उिवाँ आउनुभयो तवाकक िवामी पनन उिवँाकै ईश्रीय स्भवा्मवा सिभवागी 
िुन सकौँ। जबसमम प्श्वास, आसथवा र ननश्ठवा�वारवा िवामी उिवाँसँग 
एकहढककवा भएर बसछौँ तबसमम पवापले िवामीमवाधथ रजवाईँ गनमि सकदैन।

्वासतप्करूपमवा भनने िो भने,  पवाप गनदे एउटवा रुधच ्वा 
झुकवा् पनन िवामीमवा कवायम रवाख्नु आ्शयक छैन। जब िवामी ईश्रीय 

१६
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स्भवा्मवा सिभवागी िुनछौँ, तब िवामीमवा भएकवा बंशज ्वा िवाम्ै रुधचले 
आ्वादी ् वा उतपवादन गरेकवा गलत ननयत ् वा स्भवा्िरू िवाम्वा चररत्रबवाट 
टुकरिएर जवानेछन,् अनन असलको नननमत िवामी जीप्त शनकत 
बनवाइनछ। ईश्रीय मशषिकबवाट ननरनतररूपमवा मसककरिँदवा, हदनहदनै 
उिवाँको स्भवा्मवा भवाधगदवार भइरिँदवा िवामी परमप्रभुसँग सिकवायमि गरेर 
सतैवानकवा लोभ, लवालसवा र ्फसवाउने यनुकतिरूलवाई नजनतरिनेछौँ।

यसतो आदशमिमय स्फल प्श्वासी जी्न कसरी बबतवाउने भनेर 
ख्ीषटले िवामीलवाई देखवाउनुभएकोछ। सैतवानसँगको मुकवाबबलवामवा उिवाँले 
कसरी नजतनुभयो त? परमप्रभुको ्चन�वारवा। पप्त्र ्चनद्वारवामवात्र 
सतैवानले लयवाएको सब ैप्रलोभनिरूलवाई उिवाँले रोकनुभएको धथयो। “यो 
लेखखएको छ” भनेर उिवँाले नजककर गनुमिभएको धथयो। र िवामीलवाई 
न ै “अनमोल र मिवान ् प्रनतज्वािरू हदनुभएको छ, कक यस संसवारकवा 
कुइकछवाबवाट आउने भ्रषटतवाबवाट उमकेर नतमीिरू ईश्रीय स्भवा्कवा 
सिभवागी िुन सकोस।्” २ पत्रसु १:४ परमप्रभुको प्रतयेक प्रनतज्वा 
िवाम्ै िो। जब अनेकौँ प्रयवासद्वारवा सतैवानले आरिमण गदमिछ, तब 
पररनसथनतिरूनतर निेनुमििोस ्न त तपवाईँकवा आफनवा कमीकमजोरी ्वा 
दु् मिलिरूलवाई, तर परमप्रभुको ्चनको शनकतनतर िेनुमििोस।् 

उिवाँकवा प्रनतज्वा ्वा ्चनिरूलवाई जी्नको रूखकवा पवातिरू जसतै 
गरेर हदमवागमवा जममवा गरेर रवाखु्निोस ् र नतनीिरूलवाई पकरिरवाखु्निोस।् 
उिवाँले यो प्रनतज्वा गनुमिभएको छ, “पपतवाले मलवाई हदनुिुने सब ैमकिवाँ 
आउनेछन ्, र मकिवाँ आउनेलवाई कुन ैरीनतले म तयवागनेछैनँ।” युिननवा 
६:३७ जब तपवाईँ उिवाँकिवँा आउनुिुनछ तब उिवँाले तपवाईँलवाई स्ीकवानुमििुनछ 
्वा आफन ैबनवाउनु िुनछ भनेर प्श्वास गनुमििोस।् तपवाईँले केिी गरेकोले 
िोइन तर उिवाँले न ैप्रनतज्वा गरेकोले िो। जब तपवाईँले यो गनुमिभयो भने 
तपवाईँ कहिलयै पनन नवाश िुनेछैन, अिँ कहिलयै पनन।
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सृनषटबाट िै उतपनत्

निशिासद्ारा हा्मी बुझदछौं नक यस पृथिी सनहति सारा जगतिहरू 
पर्मेशिरको िचिद्ारा सृनषट भयो, र जो दशृयछ तयाे 

अदशृय कुराबाट बनयाे।
नहबू् ११:३

िवाम्ो पथृ्ीको सनृषट ्वा यसको अनसतत्को प््रण ्वा इनतिवास 
के्ल बवाइबललेमवात्र आध्धकवाररक, सप्रमवाणसहित प्रसतुत गदमिछ। 
पथृ्ीको सनृषटको समयमवा, परमप्रभुले पदवाथमि ्वा भौनतक तत्िरू 
सनृषट गनुमिभएन भनने मशषिवा ्वा तकमि  आ्धवारहिन छ।  िवाम्ो पथृ्ीको 
जग बसवामलनदवा परमप्रभु पहिलवानै अनसतत् भएको पदवाथमि ्वा भौनतक 
तत् र उजवामिप्रनत ऋणी िुनु ्वा तयसलवाई उपयोग गनुमि आ्शयकतवा 
धथएन। तयसको बबपररत सब ैथोक ्वा चीजिरू, भौनतक ्वा पदवाथमि ्वा 
आनतमक ्वा ननरवाकवार तत्िरू  प्रभु यिो्वाको सवामु उिवाँको आ्वाजले 
उिवाँको अगवाडड खडवा भए। ती सब ैथोकिरू उिवाँकै उददेशयको नननमत 
सनृषट गररएको धथयो। सवारवा अनतररषि, अनधगनतयौँ तवारवामणडल, 
तवारवा पुञजिरू, पथृ्ी र यसमवा भएकवा सब ैथोकिरू उिवाँकवा िवातकवा 
कवामिरूमवात्र नभएर; उिवाँकै मुखबवाट ननसकेको सवासले अनसतत् ्वा प्
�यमवान भएकवा धथए।

प्रकृनतमवा प्मभननतवा, प्प््धतवा र सनृषटको प्रतयेक थोकको 
आआफन ै वयनकतगत प्शषेतवा भएतवा पनन नतनीिरू प्मभननतवा 
्वा अनेकतवामवा एकतवा छ। धचत्रकलवाको मिवान ् गुरु धचत्रकवार 
परमप्रभुले उिवँाले सनृषट गनुमिभएको प्रतयेक थोकमवा आ�नवाे 
नवाउँ कोररनुभएको छ। चवािे लेबनवानकवा प्शवाल, अलगो दे्दवार  
्वा ्धुपी रूखिरू िोस ््वा पखवामिलमवा उमे्मवा घवाँस ककन निुन ्नतनीिरूमवा  
परमप्रभुको नवाउँ लेखखएको िुनछ (नतनीिरू परमप्रभु िोइन, तयसकवारण 
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नतनीिरू ्वा प्रकृनतलवाई पूजवा गनदे भननएको छैन तर नतनीिरूमवा 
परमप्रभुको नवाउँको छवाप छ भनन खोनजएको िो)। गौरबमय हिमवालदेखख 
बबशवाल समुद्रमवा रिेको सवानोभनदवा सवानो शले ्वा खपटवाले परमप्रभुको 
िवातकवा कवाम र कलवािरूको घोषणवा गदमिछ।

रवातको आकवाशमवा देखखने करौडौँ चनमकलो तवारवािरूको तवाँती 
उिवाँले न ै बनवाउनुभएको धथयो। उिवाँले नतनीिरूको नवाउँ हदनुभएको 
छ। स्गमि, आकवाश, नषिेत्र र अनतररषिले परमप्रभुको महिमवा गदमिछ। 
नतनीिरू सबलेै उिवाँकवा िवातकवा कवामिरू देखवाउँदछ। अनतररषिमवा भएको 
सवानोभनदवा पनन सवानो पथृ्ी त परमप्रभुको सनृषटमवा के्ल थो्पलवामवात्र 
िो भनेर उिवाँले बुझवाउन चवािनुिुनछ।

प्ज्वानकवा अतयनत ैगमभीर प्�वाथमीले प्रकृनतमवा अपवार शनकतले 
कवाम गरररिेको छ भनेर मिुसस गनमि कर लगवाउँछ। तर परमप्रभुको 
सिवायतवाबबनवा प्रकृनतले मसकवाउने मशषिवा बवाखझएको र ननरवाश बनवाउने 
खवालको मवाननसको तकमि मवा िुनछ। बवाइबलमवा देखवाएको आतमज्वानले 
्वा ्चनलेमवात्र प्रकृनतलवाई ह्ठक तररकवाले बुझन सककनछ, तयो पनन  
“प्श्वासद्वारवा िवामी बुझन सककने िुनछ।“

“सुरुमवा परमप्रभु“ उतपपत् १:१ यसमवामवात्र प्मभननवा 
जवानन चवािने प्रशनिरू हदमवागमवा मलएर आउँदवा, नोिवाको 
जिवाजमवा ढु�करले पवाएको प्श्वाम जसतै, प्श्वाम पवाउन सकछ। 
चवािे मवाधथ िोस ् चवािे तलिोस ् ्वा अपवारमवा िोस ् परमप्रभुको  
अमसममत र अपवार पे्रमले कवाम गरररिेको िुनछ।” “यस िेतुले िवामी 
नतमीिरू सबकैवा नननमत ननरनतर प्रवाथमिनवा पनन गछछौं, कक िवाम्वा  
परमेश्रले नतमीिरूलवाई आफनवाे बोलवा्टको यो�य बनवाऊन ्, र िरेक 
असल उ�ेशय र प्श्वासको कवामलवाई उिवँाको शनकत�वारवा पुणमि गररदेऊन ्, 
तवाकक िवाम्वा परमेश्र र प्रभु येशु ख्ीषटको अनुग्रिअनुसवार िवाम्वा 
प्रभु येशुको नवाउँ नतमीिरूमवा महिममत िोस ्, र नतमीिरू उिवाँमवा।” २ 
थेसलोननकी १:११-१२ िो, सब ैथोक उिवाँको असल आननदको शौकमवा 
संतुषट िुन कवाम गरररिनुिुनछ।
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प्रकृनतिले पर्मेशिरको बारे्मा बतिाउँदछ

“िलली फूललाई निचार गर, कसरी नतििीहरू ि ति पररश््म गछताि्  
ि कातछि् , तिर ्म नति्मीहरूलाई भनदछु, सोलो्मि राजा  

पनि आफिाे सारा गौरि्मा यी्मधये एउटा जनतिको  
पनि निभूनषति न्एिि् ।“

लूका १२:२७

सुरुमवा परमप्रभुले सनृषट गनुमि भएकवा सब ै थोकिरू सुनदर र  
मस� ्वा कुन ैदवाग धथएन। नतनीिरू सबलेै परमप्रभुको सोचप्चवारलवाई 
वयकत गदमिथे। अदनको बगैँचवा आदम र िव्वाको सुनदर घर धथयो। 
परमप्रभुको मशषिणमवा अदनको बगैँचवाकवा भएकवा यवा्त प्रकृनत समपदवा 
उिवाँको ज्वान ्वा प्�वाले भररएको धथयो। नतनीिरूको आखँवामवा प्रकृनतमवा 
भएकवा बुन�ज्वानले बोलेकवा धथए भने नतनीिरूको देखेकवा ज्वानिरू 
हृदयमवा खुसीसवाथ ग्रिण गदमिथे। परमप्रभुकवा सनृषटकवा कवामिरूमवा न ै
धयवान हदएर नतनीिरूले उिवाँसँग सं्वाद गदमिथे। पवाप र पवापको दपुषत 
्वातवा्रणले यो पथृ्ी अब प्धग्रएको छ र तिसनिस भएको छ। 
तपैनन नतनीिरूको ्र्वाद अ्सथवामवा पनन प्रकृनतमवा ्ेधरै सौनदयमितवा 
कवायम ैछ।

खरैो र खरवानी रङगको गलैँचवाले यस पथृ्ीलवाई िवाम्ो परमप्रभु 
पपतवाले ककन ढवाकनभुएन? िवाम्वा इननद्रय र भवा्नवािरूलवाई अतयनत ै
मनमुग्ध पवानमि र िेदवामि न ैरमवाइलो र शवाननत हदन उिवाँले प्रकृनतलवाई 
प्मभननु आकपषमित रङगिरूले सजवाउन चुनन ु भएकोधथयो। पथृ्ीको 
जीप्त िररयवालीिरूको पहिरणिरूलवाई िवामीले देख्न पवाउँदवा िवाम्वा हृदयिरू 
खुशीले कसतो गदगद िुनछन ्र थककत आतमवा ् वा हदमवागिरूलवाई तवाजवा 
बनवाउँछ ! प्रतयेक घवँासको टु्पपो, प्रतयेक खोमलरिरेको कोपपलवा र 

१८
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्ुफमलरिेकवा ्ुफल परमप्रभुप्रभुको मवायवाको धचनो िो। नतनीिरूबवाट िवामीले 
परमप्रभुमवाधथ प्श्वास गनमि र भरोसवा रवाख्न ेपवा्ठिरू मसकनुपदमिछ।

प्रकृनतको सौनदयमितवामवा ननरनतररूपमवा परमप्रभुको बवारेमवा बोलन 
आफनवाे नजब्ो खोमलरिेको िुनछ। जब उिवँाकवा िवातकवा कवामिरूलवाई 
देखदछन,् तब खुलवा हृदय भएकोले उिवँाको महिमवा र पे्रमको बवारेमवा 
प्रभवाप्त िुनसकछ। प्रकृनतमवा भएकवा मनमुगद आ्वाजिरू�वारवा 
परमप्रभुको सं्वादलवाई सुनन र बुझन सकछौँ। सूयमिको ककरण�वारवा र 
प्रकृनतकवा प्मभनन थोकिरू�वारवा पवा्ठिरू मसकवाउन परमप्रभुले िवाम्ो 
सवामु प्रसतुत गनुमिभएको छ। िररयवा चौर, शवानदवार रूखिरूले, कोपपलवा 
र ्ुफलिरूले आकवाशमवा तरैररिेको बवादलले, झरररिेको ्षवामिले, कलकल 
बधगरिेको खोलवाले, सूयमि, चनद्रमवा र अनतररषि तथवा आकवाशमवा भएकवा 
तवारवािरू सबलेै िवाम्ो धयवान खखकँन चवािनछ र नतनीिरूको मनन गनमि 
िवामीलवाई आह्वान गदमिछ।

्धनले मवात्र ककनन सकने कृनतम ्वा बनवा्टी गौरबिरू, अनत 
मिंगो धचत्रकलवािरू, घरमवा सजवाउने ्ेधरै दवामले ककनने ्फननमिचरिरू र 
तडकभडक देखवाउने लुगवा ्वा पहिरणको नननमत ्ेधरै चवािनवा गनुमििुने 
तपवाईँलवाई ईश्रीय मशषिकको आ्वाज सुनन म आह्वान गदमिछु। उिवाँले 
चौरको ्ुफललवाई औँलयवाउनिुुनछ। यसको सरल डडजवाइन, बुटटवा र 
बनवा्ट, कुन ैपनन मवान् मसपको बरवाबरीमवा छैन।

परमप्रभु सुनदर ्वा सौनदयमितवाको सोखखन िुनुिुनछ। मवाननसको 
बवाहिरय देखवा्टी र आकषमिण भनदवा मभत्री चररत्रको सौनदयमितवालवाई 
उिवाँले सरवािनवा गनुमििुनछ। ्ूफलमवा भएको शवानत अनुग्रििरू, ननममिलतवा र 
सरलतवा जसतो चररत्र िवामीले ननमवामिण िवामीले गरुन ्भनने परमप्रभुको 
चवािनवा िो।
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सारा जगति, िषिेत्र िा आकाशहरूले  
घोषणा गरररहकेो छ

नति्मीहरूका आँखाहरू ्मान् उठाएर आकाशलाई हरे, यी सबै 
कसले सृनषट गरेका हुि् ? उहालँे िै होइि र, जसले तिारा्मणडल 

िा तिारापुञजलाई एक-एक गरी लयाउिुहुनछ र प्रतयेकलाई िाउँ 
काढ़ी बोलाउिुहुनछ। उहाकँो ठूलो शनक्त र शनक्तशाली सा्मथयताको 

कारण नतििीहरू्मधये एउटै पनि हराउँदैि।  
यशैया ४०:२६

प्रकृनत, परमप्रभुको मिवान ्पुसतक िो। यो अधययन गनमि िवाम्ो 
सवामु खुलवा रवाखखएको छ। यसलवाई अधययन गरेर उिवाँको मिवानतवा र 
अतुलनीय पे्रम र महिमवाको उचच ्धवारणवािरू मसकदछौ। उिवाँकवा िवातकवा 
कवामिरूको सरवािनवा, कदर, रसवास्दन र प्रशंसवा उिवाँकवा भकतिरूले 
गरुन भनने उिवाँको चवािनवा िो। उिवँाले पथृ्ीरूपी घरलवाई सवा्धवारण ्वा 
सरल र शवानत सौनदयमितवाले मसँगवानुमिभएको छ।

आफनवा ् ररपरर रिेकवा भद्रगोल, वयवाकुल बनवाउने, अलमल र नजलल  
पवानदे ् वातवा्रणबवाट उिवाँकवा िवातकवा कवामिरूनतर धयवान गरोस ्र उिवाँले सनृषट 
गनुमिभएकवा प्रवाणीिरूले नतनीिरूको प्रशंसवा गरुन ्भनेर परमप्रभुले आह्वान  
गनुमििुनछ।

पप्रय ज्वान भवाइबहिनीिरू रवातमवा बवाहिर जवानुिोस,् र आकवाशमवा 
भएकवा गौरबमय र प्शवाल तवारवामणडलको महिमवा गनुमििोस।् बिुमुलय 
सुन जसत ैआकवाशिरूमवा चकमक पवानदे तनेजलो जयोनतकवा ककरणिरू 
ती तवारवामणडललवाई िेनुमििोस।् तयिवँा महिमवाको ्धनरवामश छ, तर 
दभुवामिगय्स करौँडौँ मवाननसिरूकवा हदमवागिरू मनद र बोझो भएकवा 
छन ्कक तयिवाँभएकवा बिुमुलय द्रवयिरूलवाई सरवािनवा गनमि  सकदैनन।् 
िवाम्वा इननद्रयिरूले ग्वािी हदउन ् भनेर अमलकनत स्गमि मवाधथबवाट 

१९
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झुनडयवाइएको छ। आकवाशमवा िवामीले जे देखदछौँ तयसमवा लुककएकवा 
अपवार महिमवाको के्ल झलकोमवात्र िो।

आकवाशनतर तवारवािरूलवाई के्ल िेनदेमवात्र िोइन, नतनीिरूमवा 
परमप्रभुले गनुमि भएको कवामको बवारेमवा  पनन सोचनुपदमिछ। उिवाँको 
अमसम र अपवार कवामिरूको अधययन िवामीले गरेको उिवाँ चवािनुिुनछ। 
तयस अधययनबवाट उिवँालवाई पे्रम, आदर र श्�वा गनमि मसकोस ्भनने 
उिवाँको मभत्री आशय िो।

परमप्रभुले आकवाश ्वा नषिेत्रिरूमवा रवाखु्न भएकवा प्रतयेक चनमकलो 
तवारवाले उिवाँको आदेश पवालन गदमिछर,् र रवातमवा आकवाशिरू चकमकपवारर 
सुनदर बनवाउन ती तवारवािरूले चवाहिनेमवात्रवामवा प्शषे जयोनत ् वा ककरणिरू 
्ैफलवाउँछन।् तयसरी न ै हृदय परर्तमिन गरर येशूलवाई प्श्वास गनदे 
प्रतयेकले उसलवाई सुनमपएको ज्वानको जयोनतकोमवात्रवा देखवाओस।् जब 
मवाननसिरूको सवामु आ्ूफमवा भएको येशूको ककरण चमकवाउँछ तब 
उसमवा भएको ककरण बढछ र झन झन चिककलो भएर चमकनछ। 
तपवाईँमवा भएको जयोनत अरूिरूलवाई पनन ्ैफलवाउनुिोस।् स्गमिको ऐनवाबवाट 
प्रनतबबनमबत गरेकवा ककरणिरूलवाई मवाननसिरूको सवामु चमकवाउनु िोस।् 
ओ मसयोनको छोरी, “उठ , प्रकवाशमवान ् िो, ककनकक नतम्ो प्रकवाश आएको 
छ, र परमप्रभुको महिमवा नतमीमवाधथ उदवाएको छ।“ यशयैवा ६०:१।
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सृनषटिाद तिर निकासिाद होइि

पर्मप्रभुको िचिले आकासहरू नि्माताण भए,  र उहाँकै ्ुमखको 
सासले तयहाँका सबै ग्रह-िषित्रहरू।

भजिसंग्रह ३३:६

प्रकृनतको पुसतक र परमप्रभुले प्रकट गनुमिभएको ्चनको पुसतक 
्वा बवाइबलले एउटै परमप्रभुको हदमवागको छवाप भएकोले नतनीिरूको 
बीचमवा मेलममलवाप ्वा तवालमेल छ। नतनीिरू एक आपस नबवाखझएर 
न ैबोलदछ।

अनेकौँ गलत ्वा भ्रमपूणमि अनुमवान ्वा अइक्िरूलवाई हदमवागमवा 
रवाखेर प्रकृनतलवाई िेदवामि ननकवामलने ्धवारणवािरूले प्ज्वान र बवाइबलको 
बीचमवा बवाखझएको ्वा तवालमेल नभएको भनेर सवांसवाररक प्�वान, 
मशषिक र ्जै्वाननक भनवाउँदवािरू मसकवाइरिेकवाछन।् गनजवागोल तत्िरू 
बबकमसत िुनदै अहिलेको पथृ्ीको अनसतत् िुन करौँडौँ ्षमि लवागेको 
धथयो भनेर नतनीिरूले मसकवाउँदछन।् मवाननसको हदमवाग खेलवाएर प्रकट 
गररएको अनुमवाननत प्ज्वानसँग बवाइबललवाई तवालमेल गरवाउन अषिरस 
्वा ्वासतप्क छ हदन लगवाएर यस पथृ्ीको सजृनवा भएको िो भनने 
परमप्रभुको ती प्कवास्वाद ्जै्वाननक ्वा दवाशमिननकिरूले बवाइबलमवा एक 
हदन भनेको लवाखौँ, करोडौँ ्वा अमसममत समय िो भनेर मसकवाउँदछन।् 
यस खवालकवा बवाइबलसँग तवालमेल नभएकवा ्धवारणवािरूको कुन ैआ्धवारन ै
छैन।

सनृषटको प्रतयेक हदन अहिलेको जसत ैबबिवान र बेलुकवा ् वासतप्क 
२४ घनटवा हदनिरू न ैधथए भनेर बवाइबलले िवामीलवाई बतवाउँदछ।

सनृषटको कवामको बवारेमवा वयवाखयवा गददै ईश्रीय बवाणी यसतो छ, 

२०
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“उिवाँकवा मुखको ्चनले सवारवा सनृषट रधचयो, उिवाँले आज्वा गनुमिभयो, र 
�यवाे नसथर रहयो ्वा तयसको अनसतत् भयो।“ भजनसंग्रि ३३:९।  यस 
पथृ्ी, अनधगननतयौँ ग्रि र नषिेत्रिरूको अनसतत्को नननमत गनजवागोल 
्वा भद्रगोल तत्िरू बबकमसत िुन कनत्षमि लवागछ त?

मवाननस, बोटबबरू्वा, जनतजुनवा्रिरूको भगनवा्शषे ्वा प्रवाधचन 
बसतुिरूले बवाइबलले तोककएको सनृषटको नन्धवामिररत ्षमि भनदवा पनन 
्ेधरै ्षमिलवाई  औँलयवाउँछ। यसबवारे बवाइबलको इनतिवासले चवाहिँदोमवात्रवामवा 
वयवाखयवा गदमिछ। जलप्रलयभनदवा अनघ बनसपनत र जनवा्रिरू अहिलेको 
भनदवा अथवाि उचचकोटीकवा धथए। जब जलप्रलय भयो तब पथृ्ीकवा 
सतििरू पटपट ्ुफटेकवा धथए, उललेखनीय परर्तमिन भएको धथयो, र 
पथृ्ीकवा पवाप्रवा ्वा खुनमचएकवा सतििरूलवाई सुरक्षित रवाखखएको धथयो। 
जलप्रलयभनदवा पहिलवा नतनीिरू धथए भनेर प्रमवाण गनमि नतनीिरू 
सुरक्षित रवाखखएको धथयो। नतनीिरू र अरू ्ेधरैले बवाइबलको सतयलवाई 
चुपचवाप ग्वािी हदइरिेकवाछन।्

परमप्रभुले सनृषटको रचनवा कसरी गनुमिभयो सो मवान् जवानतलवाई 
कहिलय ै पनन प्रकट गररएको छैन। परमप्रभु उचच परमेश्रकवाे 
रिसयिरू ्ैज्वाननक ्वा मवान्ीय प्ज्वानले खोतलेर खोतलन सकदैन। 
जसरी उिवाँको अनसतत्लवाई कसलेै बुझन सकदैन तयसरी न ैउिवाँको 
सजृनवातमक शनकतलवाई कसलेै बुझन सकदैन।
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पर्मप्रभुले ्ा्मी राखिुभएको प्रकृनति

उहा ँिै सबै कुराभनदा अगानड हुिुहुनछ र उहाँ्मा िै सबै कुरा 
बानँधएर रहकेा छि्  िा रनहरहकेा छि्।

कलससी १:१७

यस भौगोमलक पथृ्ीकवा मवाममलवामवा, यसमवा चवाहिएको यवा्त 
थोकिरूको रचनवा सनृषटकवा हदनिरूमवा नै समपनन ्वा पूरवा भइसकेको 
धथयो। पवा्लले यसलवाई सपषटरूपमवा यसरी पुनषट गदमिछन,् “उिवाँकवा 
कवायमििरू संसवारको उतपपत्देखख न ैपूरवा भइसकेकवा धथए।“ हिबू् ४:३ तर 
उिवाँले सनृषटमवा रधचएकवा कवामिरूलवाई समिवामलरवाख्न ्वा थवामी रवाख्न 
अहिले पनन आफनवेा शनकतलवाई पररचवालन गनुमििुनछ। प्रतयेक पलट 
्ेफररने सवास र मुटुको ्धडकनले उिवाँले िवामीलवाई िेरचवाि गनुमििुनछ 
भनेर प्रमवाखणत गदमिछ। उिवाँमै िवामी नजउँछौँ, चलछौँ र िवाम्ो अनसतत् 
नन्धवामिररत भएको छ।

पथृ्ीले उदवारतवापू्मिक उतपवादन गरेकवा सब ैतत्िरू, र सयूमिको 
्ररपरर प्रतयेक ्षमि घुमने पथृ्ीलवाई चवाहिने शनकत नतनीिरू आ्ैफमवा 
अनतरननहित छैन, अथवामित ्आफन ैशनकतले चलेको िँुदैन। आकवाशमवा 
घुममरिने ग्रििरूलवाई अदृषय िवातले अगु्वाइ गरररिेको छ।

स्गमिको परमप्रभु बबनवा रोकतोक, चौबबस ैघनटवा ननरनतररूपमवा 
यस पथृ्ीलवाई थवामी रवाख्न खहटरिनुिुनछ ्वा कवाम गरररिनुिुनछ। 
उिवाँकै शनकतले बनसपनत ्फसतवाउँछ। बोटप्रू्वामवा नननसकने प्रतयेक 
पवात र प्रतयेक ्ुफलने ्ूफल उिवाँकै शनकतको कवाम िो। आकवाशबवाट 
झनदे प्रतयेक पवानीको थोपवा, हिँउको प्रतयेक कण, घवाँसको प्रतयेक 
पवात, बोटबबरू्वामवा उमम्ने प्रतयेक पवात, प्रतयेक ्ूफल र झवाङग ्वा 
झवाडीले परमप्रभुको अनसतत्लवाई प्रमवाखणत गदमिछ। परमप्रभु िुनुिुनछ 
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भनेर नतनीिरूले धचचयवाइरिेको िुनछ। िवाम्वा ्ररपरर रिेको प्रवाकृनतक  
समपदवाको सवा्धवारण र मवाननसले ् वासतवा नगररएको सवानोनतनो थोकिरूले  
िवामीलवाई पवा्ठ मसकवाउँदछ।अननतको परमप्रभुले ती सबलैवाई खयवाल गनुमििुनछ  
र उिवाँले कुनैलवाई पनन सवानो भनेर ्े्वासतवा गनुमििुनन।

कनतले मसकवाउँछन ् कक भौनतक पदवाथमिमवा सनज् शनकत ्वा 
चमलरिने तत् आ्ैफमवा छ। प्रकृनत नन्धवामिररत ननयममवा संचवालन िुनछ 
जुन परमप्रभु आ्ैफले पनन िसतषिेप गनुमििुनन। प्ज्वानको नवाउँमवा यसतो 
खवालको ्धवारणवा रवाखु्न गलत िो। यो बवाइबलसममत छैन। प्रकृनत उनको 
सनृषटकतवामिको से्क िो। परमप्रभुले आफनवा वय्सथवा ्वा नीनतिरू 
रदद गनुमििुनन, ्वा नतनीिरूको प्पररत चलनुिुनछ; तर नतनीिरूलवाई 
ननरनतररूपमवा उिवाँको औजवारको रूपमवा प्रयोग गरररिनुिुनछ।

प्रकृनतमवा परमप्रभुको िवातकवा कवामिरूमवा परमप्रभु आ्ैफ 
नतनीिरूमवा िुनुिुनन। प्रकृनतले परमप्रभुको प्चवारलवाई वयकत गदमिछ, 
तपैनन प्रकृनतलवाई िोइन तर प्रकृनतको सनृषटकतवामि परमप्रभुको प्रनतष्ठवा 
र गौर्लवाई उचवालनुपदमिछ।

परमप्रभु पपतवा र पुत्रले प्रकृनतमवा ननरनतररूपमवा कवाम गरररिनुिुनछ। 
येशूले भननभुयो, “मेरवा पपतवाले अहिलेसमम कवाम गरररिनुभएको छ, 
र म पनन कवाम गरररिेछु।“ यिूननवा ५:१७।

अनतररषिमवा भएकवा पथृ्ी र अनेकौँ ग्रििरूलवाई समिवामलरवाख्न े
िवात, जगतलवाई ननयममत र रिम्� परर्वाटीमवा चलवाउने िवात, र सवारवा 
जगतमवा संचवामलत सब ै करियवाकलवापिरूलवाई नथवाकककन सं् ्धमिन ्वा 
हि्फवाजत गनदे िवातमवा न ैिवाम्ो नननमत रूिसमवा ककलवा ्ठोककएको धथयो।
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पृथिीको सृनषटको िशखर रचिा

पर्मेशिरले ्मानिसलाई आफिै सिरूप्मा सृनषट गिुताभयो। 
पर्मेशिरकै प्रनतिरूप्मा उहाँले नतििलाई सृनषट गिुताभयो। िर र 

िारी िै गरी उहालँे नतििीहरूलाई सृनषट गिुताभयो।
उतपनत् १:२७

मवान् जवानतको उतपनत कसरी भयो भनेर उतपनत १:२७ मवा सवा्फ 
सवा्फ जवानकवारी हदएको छ। बवाइबलमवा प्रसतुत गरेको मवान् जी्नको 
सुरु्वातको प््रण यसतो सरल शैलीमवा हदइएको छ कक तयसलवाई 
बँगयवाउन र गलत ननषकषमि ननकवालन कुन ैकवारण पनन छैन।

पथृ्ीको भौगोमलक सनृषटपनछ, परमप्रभुले प्मभनन जनवा्र, पंषिी, 
जलचर र बनसपनत सनृषट गनुमिभएको धथयो। तयसपनछ सनृषटकतवामिको 
मशखर रचनवा मवाननस सनृषट गनुमिभएको धथयो। यस सुनदर पथृ्ी 
उनलवाई न ै सुिवाउने गरर रचनवा गररएको धथयो। परमप्रभुले सवारवा 
सनृषट र जी्जी्वातिरूको सवामु आदमलवाई प्रसतुत गनुमिभएको धथयो। 
परमप्रभुको रचनवािरूलवाई सकरियरूपमवा संभवार गनमि उनलवाई उभयवाइएको 
धथयो।

जब सनृषटकतवामिको िवातबवाट आदम बननयो तब उनको उचवाईँ 
अगलो धथयो तब उनको शवारीररक, आनतमक र मवानमसक संरचनवा मस�  
र पररपक् धथयो। उनको अनिुवार रवातोपपरो धथयो। यसले उनको 
शरीर पूणमि स्सथ धथयो भनेर देखवाएको धथयो। उनको अनुिवारमवा 
जी्नको जयोनतको टलक धथयो। उनी आननदले भरेकवा धथए। अहिलेकवा 
मवाननसिरूको उचवाईँ भनदवा उनको उचवाई ्ूठलो धथयो। िव्वाको उचवाई 
आदमको भनदवा कम धथयो; तपैनन उनको बनवा्ट गौरबमय धथयो र 
उनमवा सौनदयमितवाले भररएको धथयो।

२२
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बनसपनत ्वा शुक्म प्रवाणीबवाट बबकमसत िँुदै बवाँदरबवाट मवाननस 
प्कमसत भयो भनेर कह्ठत ्जै्वाननक र मशषिकिरूले मसकवाइरिेकवा 
अनुमवाननत मशषिवाको कुन ै आ्धवार न ै छैन। उचच आकवाश तथवा 
नषित्रिरूमवा तवारवागणिरू सथवापनवा गनुमििुने, चौरकवा मनमोिक ्ूफलिरूलवाई 
बडो सीप�वारवा सजवाउनुिुने, आनवाे शनकतले पथृ्ी र आकवाश तथवा 
नषित्रिरूलवाई भररहदनुिुने परमप्रभुले जब आफनवाे मशखर संरचनवा 
मवाननसलवाई सनृषट गनुमिभयो तयो उिवँाको गौरबमय संरचनवा धथयो। 
उिवाँको िवातले सुयोगय मवान् प्रवाणी रकनुिँुदवा उिवाँले आफनो उतकृषट 
सजृनवाको कलवा देखवाउनुभएको धथयो। उनलवाई जी्न हदनुभएर यस 
सुनदर पथृ्ीको शवासकको रूपमवा उभयवाइएको धथयो। िवाम्ो मवान् 
जवातको ्ंशवा्ली बवाइबल अनुसवार यसको उतपपत्लवाई औँलयवाउँछ। 
िवाम्ो ् ंशवा्लीमवा ् जै्वाननक ् वा दवाशमिननक भनवाउँदवािरूले मसकवाएको जसतै 
िवाम्ो पूखवामि शुक्म जी्वाणु, धच्पलेककरवा र चौपवायवा पशुबवाट प्कमसत 
िँुदै मवाननस भएको िोइन तर मिवान ्सनृषटकतवामि परमप्रभु न ैिुनुिुनछ 
भनेर िवाम्ो ्ंशवा्लीले ्तवाउँछ। जममनको मवाटो र ्धुलोबवाट बननएको 
भएपनन आदम परमप्रभुको पुत्र धथए। स्गमिदतूिरू पनछ सनृषट गररएको 
मवान् परर्वार परमप्रभुको स्रूपमवा रधचएको धथयो। उिवाँको सनृषटकवा 
सब ैकवामिरूमवा गौरबमय सनृषट मवान् प्रवाणी धथयो।

जब परमप्रभु सनृषटकतवामिको िवातबवाट आदम ननसकेकवा धथए तब 
उनको रधचनयतवाको जसत ै शवारीररक, मवानमसक र आनतमक स्भवा् 
बोकेकवा धथए। जनत ्ेधरै लवामो आयु भएर मवाननस जीप्त िुनछ तब 
यस स्रूपलवाई प्रकट गरोस ्भनने परमप्रभुको लक्य धथयो।अनन बढदै 
बढदै उनको सनृषटकतवामिको महिमवालवाई झन झन पूणमिरूपमवा प्रनतबबनमबत 
गररएको परमप्रभुको चवािनवा धथयो।
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तिपाईकँो जीिि के हो र?

नकिनक प्राण भोजिभनदा र शरीर िसत्रभनदा ठूलो हो।
लूका १२:२३

परमप्रभुले िवामीलवाई जी्न हदनुभयो। तयो जी्नलवाई ननरनतरतवा 
हदन उिवाँमवा न ैभर पदमिछ। यहद पवात रूख ्वा प्रू्वाबवाट अलधगयो भने 
तयो पवात सुकछ र मछमि।

जी्नले परमप्रभुको पे्रमलवाई प्रकट गदमिछ। जी्न परमप्रभुले 
िवामीलवाई हदनुभएको ्धन सवाथ ै प्रनतभवा िो। उिवाँको पुत्रको बमलको 
दृनषटकोणले िेररयो भने तयो ्धन ्वा प्रनतभवा अतयनत ैमिङगो छ। 
जी्न ्वा जीप्त जी्ले परमप्रभुको स्वाममत्लवाई प्रकट गदमिछ। 
सनृषटको कवारणले िवामी उिवाँको िौँ। िवामीलवाई मनुकत हदनुभएकोले िवामी 
झन ्वा दो्र उिवाँको िुनपुगेकवा छौँ। िवाम्ो नजउने प्रवाण उिवाँबवाटन ै
आउँदछ। उिवाँ सनृषटकतवामि र जी्नको स्ोत िुनुिुनछ। उचच जी्नको 
लेखक ्वा स्सतवा उिवाँ िुनुिुनछ। मवान् प्रवाणी उिवाँको स्रूपको ढवाँचवा 
्वा पररपवाटीमवा चलोस ्भनने उिवाँ चवािनुिुनछ।

यस संसवारमवा जननमने प्रतयेक मवाननसले यो गनमभर प्रशनलवाई 
धयवान हदनु आ्शयक ्ठवाननुपदमिछ। परमप्रभु र मेरवा मवाननसिरूको सवामु 
मेरो जी्न के िो? कोिी मवाननस पनन आफनै नननमतमवात्र बवाँचदैन। कुन ै
पनन जी्न तयसै तटसथ ्वा टवापु भएर बसन सकदैन।

प्रतयेक मवाननसको दवानयत् इसवाई ् वा येशूभकत जी्न बबतवाउनु िो। 
िवाम्ो वयनकतत्, िवामीमवा भएकवा दषितवा, सीप, प्रनतभवा, िवाम्ो समय, िवाम्ो 
प्रभवा्, षिमतवा र तवागत परमप्रभुले िवामीलवाई हदनुभएको छ। स्इचछवाले ती  

२३
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स् ैउिवाँलवाई ्फकवामिउनुपदमिछ। िवाम्ो जी्नको लक्य असथवायी लवाभिरूलवाई 
सुरक्षित रवाख्न ेिोइन तर अननतको लवाभिरू िवामीले पवाएकवा छौँ भनेर 
नननशचत िुनु िो। तपवाईँको प्रवाण ्वा आतमवा, तपवाईँको भौनतक शरीर 
र सब ैसवामथयमि ्वा षिमतवािरू उिवाँको िो भनेर उिवाँले दवा्ी गनुमििुनछ; 
ककनभने उिवाँको आफन ैबिुमूलय रगतले िवाम्वा प्रवाण, भौनतक शरीर 
र सवामथयमििरू ककननुभएको छ। नतनीिरूको स्वामी उिवाँन ै िुनुिुनछ। 
मेरो जी्न मेरै िो मलवाई जे मनलवागछु तयिी गछुमि , कसकैो सरोकवार 
छैन भनने मननसथनतमवा तपवाईँ िुनिुुनछ भने तपवाईँले परमप्रभुलवाई 
सरवासर लुहटरिनुभएकोछ। तयसकवारण, प्रतयेक येशूभकतको मित््पणूमि 
सरोकवारीय प्रशन यो िुनुपदमिछ, के मेरो जी्न येशूसँग बुननएको ्वा 
गवाँमसएको छ?

इसवाई ्वा येशूभकतको जी्न के िो? पवापको संसवारबवाट उ�वार 
गररएको तपवाईँको जी्न िो। तपवाईँको जी्न येशूको जी्नसँग 
टवाँमसएको छ।

यहद ख्ीषटमवा भएको िवाम्ो जी्न परमप्रभुमवा लुककएको छ 
भने, जब ख्ीषट आउनुिुनछ, तब िवामीपनन उिवाँकै गौर् र महिमवामवा 
देखवा पनदेछौँ। जबसमम िवामी यस संसवारमवा छौँ तबसमम िवाम्ो पप्त्र 
से्वा र िवामीलवाई उिवाँले हदनुभएको सब ैयोगयतवा र खुबीिरू उिवाँलवाई 
न ैसुनमपनुपछमि। जी्न के िो? कुन ैन कुन ैसमयमवा तयसको ज्वा्फ 
तपवाईँले हदन ैपदमिछ।
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सृनषट्मा स्ापिा गररएको

आफूले गिुताभएका का्म छैटौ ँनदि्मा पर्मेशिरले 
नसदधयाउिुभयो। र सातिौ ँनदि्मा आफूले गिुताभएका सबै 

का्मबाट उहालँे निश्ा्म िलिुभयो। अनि पर्मेशिरले सातिौ ँ
नदिलाई आिशष्  नदिुभयो र तयसलाई पनित्र तिुलयाउिुभयो, 

नकिभिे आफूले सृनषट्मा गिुताभएका सारा का्मबाट यसै नदि्मा 
उहालँे निश्ा्म िलिुभयो। 

उतपनत् २:२-३

मिवान ्यह्े परमप्रभुले पथृ्ीको जग बसवालनभुएको धथयो। सवारवा 
संसवारलवाई न ै र उिवाँले सौनदयमितवाको ्सत्रले सजवाउनुभएको धथयो। 
मवाननसलवाईउपयोगी िुने सब ैथोकिरूले यस पथृ्ी भनुमिभएको धथयो। 
पथृ्ीकवा सब ैचककत पवानदे भौगोमलक र सवागरिरूको संरचनवा उिवाँले 
न ैसनृषट गनुमिभएको धथयो। छ हदनमवा सनृषटको मिवान ्कवाम समप�न 
भएको धथयो। अनन सवातौँ हदनमवा आ्ूफले गनुमिभएको कवामपनछ प्श्वाम 
मलनुभयो। आफनवा िवातिरूकवा कवामलवाई संतुषट भएर उिवाँले िेनुमिभयो। 
सब ैमस� र सुनदर धथयो। यो ईश्रीय स्सतवा ्वा रचनवाकवारको नननमत 
योगय धथयो। उिवँाले प्श्वाम मलनुभयो, तर उिवाँ थवाकनुभएको कवारणले 
िोइन, तर आफनवाे ्ुन� र सनृषटकवा ननतजवािरूले सनृषटको उत्म 
्फवाइदवािरूको नननमत बनवाउनुभएकवा संरचनवािरूले उिवाँको महिमवा प्रकट 
गरेकोले उिवाँले प्श्वाम मलनुभएको धथयो।

सवातौँ हदनमवा प्श्वाम मलने मसलमसलवामवा परमप्रभुले यस हदनलवाई 
पप्त्र पवानुमिभयो, र मवाननसको नननमत प्श्वामको हदन भनेर सथवापनवा 
गनुमिभएर अरू हदनिरूबवाट अलग रवाख्नुभयो। सनृषटकतवामिकै अनुसरण गरेर 
यस पप्त्र हदनमवा मवाननसले प्श्वाम मलनुपदमिछ तवाकक उसले आकवाश 

२४
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अथवामित ्नषित्रमवा र पथृ्ीमवा भएकवा संरचनवािरूलवाई िेरेर उिवाँको सनृषटको 
मिवान ्कवामको बवारेमवा धचनतन गरुन।् ती सबमैवा परमप्रभुको बुन�मतवा 
र भलोपनकवा प्रमवाणिरू िेददै उसको हृदय पे्रमले भवा्प्भोर भएर ्वा 
भररएर उसको सनृषटकतवामिप्रनत श्�वा र अगवाढ आदर गरुन।्

सवाबथ मवाननसको नननमत अतयवा्शयक भएको परमप्रभुले मिसुस 
गनुमिभएको धथयो। पवापले मवाननसलवाई थकवान, पेलवान पवानुमिभनदवा अनघ 
न ै अदनको बगैचवामवा मवाननसलवाई सवाबथ हदन उिवाँले उपिवारस्रूप 
हदनुभएकोधथयो। आफनवा सब ैचवासोिरू, पेसवा र वय्सवायिरूलवाई एक 
हदनको लवाधग रोकेर परमप्रभुको कवाममवा अझ ्ेधरै र पूरै धचनतनमनन 
उसले गनुमिपदमिछ। परमप्रभुको बवारेमवा अझ ्ेधरै ज्वानिरू सपषटसँग 
जवानन र उिवाँप्रनत आभवारलवाई जगवाउन  उसलवाई सवाबथको आ्शयकतवा 
धथयो। उसले रमवाइलो गरर उपभोग गरेकवा सब ैआमशषिरू र थोकिरू 
सनृषटकतवामिको उदवार िवातबवाट आएकवा िुन ्भनेर उसले थवािवा पवाइरवा�नु 
जरुरी छ।

जब पथृ्ीको जग बसवामलएको धथयो तब सवाबथको नननमत 
पनन जग बसवामलएको धथयो। यस गररमवामय प्रनतष्ठवानले िवाम्ो श्�वा, 
आदर भनकतको मवाग गदमिछ। यो कुन ैमवान्ीय अध्धकवारको आदेशले 
सथवापनवा भएको िोइन। सवाबथ कुन ैमवान्ीय र मवान् ननमममित ्धवामममिक 
परमपरवािरूमवाधथ बसवामलएको िोइन। यो परमप्रभुप्रभु आ्ैफले सथवापनवा 
गनुमिभको िो। उिवाँकै अननत ्चनको आदेशद््वारवा सथवापनवा गररएको 
गौरबमय सवाबथ िो।
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पनित्र स्मारक

उहालँे आफिा आशचयताक्मता स्मरण गराउिुभएको छ, पर्मप्रभु 
अिुग्रही र करुणाले भरपूणता हुिुहुनछ।

भजिसंग्रह १११:४

सनृषटमवा परमप्रभुले अदनको बगैँचवामवा न ैआफनवाे सजृनवातमक 
कवामलवाई यवाद हदलवाउन समवारक ्वा ककनतमि सतमभ सथवापनवा गनुमिभएको 
धथयो। तयो धथयो सवातौँ हदन सवाबथ जसलवाई आमशष हदनुभएर अरू 
छ हदनिरूबवाट अलग रवाखु्नभएको धथयो। सवारवा मवान् पूखवामिको अग्रज 
्वा पपतवा र मवान् परर्वारलवाई प्रनतननध्धत् गनदे आदमलवाई सवाबथ 
सनुमपएको धथयो। परमप्रभु नतनीिरूको सनृषटकतवामि र ् ै्ध ् वा आध्धकवाररक 
स्कोचच शवासक; सवारवा सनृषट उिवाँकवा िवातकवा कवामिरू िुन ्र नतनीिरू 
उिवाँको अध्धनमवा छ भनेर स्ीकवार गरेर उिवाँप्रनत कृतज्तवा वयकत गददै 
सवाबथ पवालनवा गनुमि यस संसवारमवा जनमेकवा सबै मवाननसिरूको कतमिवय 
िो। तयस कवारण सवाबथको सथवापनवा पणूमितयवा समझनवा ्वा संसमरणको 
रूपमवा मलनुपदमिछ। यो सब ैमवान् प्रवाणीलवाई हदएको धथयो। यसमवा कुन ै
असपषट, नबुखझने र अलमल पवानदे कुरवा छैन। यो कुन ैखवास जवानत ्वा 
रवाषट्र र युगको नननमत हदइएको िोइन। सवाबथको गररमवा र उपयोग 
समसत मवाननसिरूको लवाधग िो। यो कुन ैनननशचत मवान् जवानत, रवाषट� 
र युगमवा मसममत छैन।

सब ैथोक परमप्रभुको पुत्रले सनृषट गनुमिभएको धथयो। “आहदमवा 
्चन िुनिुुनथयवाे, ्चन परमेश्रसँग िुनिुुनथयवाे, अनन ्चन परमेश्र 
िुनुिुनथयवाे। उिवाँ आहदमवा परमेश्रसँग िुनिुुनथयवाे। सब ैथोक उिवाँ�वारवा 
बननए, र बननएको कुनै थोक पनन उिवाँप्नवा बननएन।“ यूिननवा १:१-३ 
उिवाँको सनृषटलवाई यवाद हदलवाउने सवा्थ भएकोले, यो ख्ीषटको शनकत 

२५
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र मवायवाको धचनो िो।

सवाबथले िवाम्वा सोचप्चवारिरू प्रकृनतनतर धयवान लगवाउन आह्वान 
गदमिछ, र सनृषटकतवामिसँग िवाम्ो सं् वाद जवारी रवाखदछ। चरवाचुरुङगीिरूकवा 
मम्ठो र सुरुलो आ्वाज र गीतिरूमवा, रूखिरू िनललएर हदएकवा तवाजवा 
िवा्वामवा, र समुद्रकवा छवालिरूको सङगीतमवा िवामीले परमप्रभुको आ्वाज 
अझै पनन सुननसकदछौँ, जुन आ्वाजबवाट उिवाँले हदउँसो शीतलमवा 
आदम र िव्वासँग कुरवा गनुमिभएको धथयो। जब िवामी उिवाँको शनकत 
प्रकृनतमवा िेछछौँ तब तयसमवा िवामी सवानत्नवा र ढवाडस पवाउँछौँ। जुन 
्चनले सब ैथोकिरू सनृषट भयो तयिी ्चनले मवाननसलवाई जी्न 
हदन बोलनु िुनछ।

पररश्म गनमि, कवाम गनमि परमप्रभुले मवाननसलवाई छ हदनु भएको 
छ, तर उिवाँले उिवाँको प्श्वामको हदनलवाई पप्त्र बनवाउनुभएको छ, 
र मवाननसलवाई उपिवासस्रूप तयसको पवालन गनमि उिवाँले हदनुभयो। 
यस हदनमवा अरू हदनिरूमवा जीप्कवा चलवाउन पसैवा कमवाउने पररश्म 
रोककनुपछमि। यस हदनमवा वयवापवार र अरू कवामको धचनतवा गनदेबवाट 
स्तनत्र िुनुपदमिछ। अरू हदनिरूभनदवा सवाबथलवाई अलग रवाखखएर 
यस संसवारलवाई सनृषटको धचनो ्वा समवारक हदनुभएको धथयो। उिवाँले  
ि्पतवाको सवात हदनको कुन ै हदनलवाई अलग पवारेर पप्त्र गनुमिभएको 
धथएन। जब िवामी सवाबथ पवालनवा गछछौँ तब परमप्रभु जीप्त परमेश्र 
िुनुिुनछ भनेर स्ीकवार गदमिछौँ। उिवँा न ै सवारवा जगत र पथृ्ीको 
सजृनिवार िुनुिुनछ भनेर उिवँाप्रनत िवाम्ो प्रनत्�तवा कवायम रवाखदछौँ।

यहद मवान् जगतले स्धैँ सवाबथलवाई पप्त्ररूपमवा पवालनवा गरेको 
भए यस संसवारमवा नवानसतक र मूनत मिपूजक कहिलयै िुने धथएन।
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निशेष नचनह

तयसबाहके नतििीहरूलाई पनित्र पािने ्म पर्मप्रभु िै हु ँभनिे कुरा 
नतििीहरूले जािूि्  भिेर नतििीहरू र ्मेरो बीच्मा नचनहको लानग 

्मैले नतििीहरूलाई शबा्नदिहरू पनि ठहराइनदए।ँ“
इजनकएल २०:१२

इस्वाएलीिरू सवांसवाररक कनवानमवा जवान ममश्देशबवाट ननसकेकवा 
धथए। नतनीिरू पथृ्ीकवा अरू जवानतिरूभनदवा प्मशषट जवानत िुन ्भनेर 
पहिचवान गरवाउन र अलग गनमि अदनको बगैँचवामवा हदएको सवाबथ 
नतनीिरूलवाई धचनो ्वा धचनिस्रूप ्ेफरर सुनमपएको धथयो। अहिले 
पनन परमप्रभुकवा जनिरू संसवारबवाट ननसकेर स्गमिको प्श्वाममवा पसन 
यवात्रवा गरररिेकवाछन ्र नतनीिरू अरूिरू भनदवा मभननछन ्भनेर पहिचवान 
गरवाउन ्वा देखवाउन नतनीिरूलवाई धचनिस्रूप सवाबथ हदएकोछ।

 सवाबथको प्ध्धको पवालनवाको केिी प्शषे अथमििरू छन:् परमप्रभुले 
आफनवाे बवारेमवा ज्वान ्वा जवानकवारीलवाई सुरषिीत रवाख्न उिवाँले सवाबथ 
सथवापनवा गनुमिभएको धथयो र उिवाँकवा ब्फवादवारी जनिरू र उिवाँकवा दश 
आज्वािरूलवाई उललङघन गनदे ्वा येशू रूिसमवा मनुमिभयो अब मवाननसलवाई 
चवाहिने मौमलक र नैनतक नीनत दश आज्वाको औधचतय समवा्पत 
भयो भनने झुणडिरूको बीचमवा मभननतवा रवाख्न सवाबथ हदएको धथयो। 
(यसमवा इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे तर दश आज्वालवाई नतरसकवार गनदे र 
मसकवाउनेिरू प्शषे पदमिछन)्।

 सवाबथ येशूको ननजी समपपत् िो। उिवाँले सब ैथोक बनवाउनु 
भएकोले उिवाँले सवाबथ पनन बनवाउनुभयो। उिवाँले गनुमिभएको सनृषटको  
कवामले उिवाँ नै सनृषटकतवामि िुनिुुनछ भनेर यवाद हदलवाउन सवाबथ  
समवारकको रूपमवा सथवापनवा गरर अरू हदनिरूभनदवा अलग रवाखु्नभएको 
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धथयो। उिवाँ सनृषटकतवामि र पप्त्र गनदे ्वा शु� पवानदे िुनुिुनछ भनेर 
सवाबथले औँलयवाउँदछ। स्गमि र पथृ्ीमवा भएकवा यवा्त थोकिरूको 
सनृषटकतवामि र समभवारकतवामि चचमिको पनन मशर ् वा प्रमुख िुनुिुनछ र उिवाँकै 
शनकतले िवामीलवाई परमप्रभु परमेश्र पपतवासँग ममलवाप गनुमििुनछ भनेर 
सवाबथले घोषणवा गदमिछ। इस्वाएलीिरूको बवारेमवा बोलदै उिवाँले भननभुयो, 
“नतनीिरूलवाई पप्त्र पवानदे म परमप्रभु न ै िँु भनने कुरवा नतनीिरूले 
जवानून ् भनेर नतनीिरू र मेरो बीचमवा धचनिको लवाधग मलेै नतनीिरूलवाई 
शबवाथहदनिरू पनन ्ठिरवाइहदएँ।“ इजककएल २०:१२ अरू कुन ैप्रयवासले 
िोइन ख्ीषटलेमवात्र िवामीलवाई पप्त्र, ननदकोषी र शु� पवानुमििुनछ भनने 
प्रमवाण हदन सवाबथ धचनिको रूपमवा हदइएको िो। उिवाँको पप्त्रकरण 
गनदे शनकत छ भनेर धचनोको रूपमवा हदएको सवाबथ ती सबैको नननमत 
िो, जो ख्ीषट�वारवा इस्वाएलकवा परमप्रभु परमेश्रकिवाँ आएर उिवाँको 
परर्वारमवा सनमममलत िुनछन।्

ख्ीषटको सनृषट गनदे र मुनकतहदने शनकतलवाई स्ीकवार गरर 
सवाबथलवाई हृदयमवा सजवाइ रवाख्नलेवाई सवाबथले आननद र िषमि हदलवाउँदछ। 
सवाबथमवा नतनीिरूले ख्ीषटलवाई देख्नभेएकोले उिवाँमवा नतनीिरू आननद र 
खुशी िुनछन।् मुनकतहदने मिवान शनकत उिवाँमवा न ैछ भनेर प्रमवाणीत 
गनमि उिवाँको सनृषट गनदे कवामले देखवाउँछ, सवाबथले नतनीिरूलवाई तयिी 
सतय औँलयवाउँछ। अदनको बगैँचमवा गुमवाएको शवाननत मनुकतदवातवा
�वारवा पुनसथवामिपपत गररएको छ भनेर सवाबथले न ै आह्वान गदमिछ। 
प्रकृनतमवा भएको प्रतयेक थोकले उिवँाको यो ननमनत्रणवा ्वा आह्वानलवाई 
दोिोऱयवाउँछ, “िे सब ैथवाकेकवा र बोझले दबबएकवा िो, मकिवाँ आओ, 
म नतमीिरूलवाई प्श्वाम हदनेछु।“ मत्ी ११:२८। परमप्रभु र उिवाँकवा 
जनिरूलवाई एकतवाको शुत्रमवा रवाख्न ेसुनौलो मसरिी सवाबथ िो।
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पनित्र नदिको निम्ति तियार हुिु

शबा्-नदि पनित्र ्मानिुपछता भिी याद राखिु।
प्रस्ाि २०:८

चौथो आज्वामवा “यवाद गनुमि“ भनने आदेश परमप्रभुले हदनुभएको 
छ। जी्न ्धवानन अनेकौँ संभवार, पररश्म, सुतवामि र वयवाकुल बनवाउने 
मसलमसलवामवा परमप्रभुकवा दश आज्वािरूको मवाग अनुसवार चलन र 
यसको पप्त्र मित््लवाई मवाननसले बबसमिनु सकछ भनेर उिवाँलवाई थवािवा 
धथयो। तयसकवारण उिवाँले भननुभयो, “शबवाथ-हदन पप्त्र मवाननुपछमि 
भनी यवाद रवाखू्न।“ प्रसथवान २०:८।

ि्पतवाभरर सवाबथलवाई िवाम्ो हदमवागमवा रवाखखरिनुपछमि र परमप्रभुको 
आदेश अनुसवार तयसलवाई पवालन गनमि तयवार गरररिनुपदमिछ।

जब यसरी सवाबथलवाई िवामी यवाद गरररिनछौँ तब असथवाइ 
धचनतवाक्फरिी ्वा बसतुिरूले िवाम्ो आनतमक जी्नमवा अनतरिमण 
गनमि सकदैन। छ हदनमवा गनमि स�ने ्वा गनुमिपनदे कुन ै पनन कवामिरू 
सवाबथमवा गनमि छोडडने छैन। ि्पतवाभरीको असथवाइ पररश्मले िवाम्वा उजवामि 
र तवाकतिरूलवाई ररतयवाउनेछैन तवाकक प्रभु प्श्वाम गनुमिभएको हदनमवा 
प्श्वाम नमलकन उिवँाको से्वामवा संलगन िुन ्ेधरै थककत निोस।् 
शुरिबवारको हदनमवा सवाबथको नननमत तयवार गनदे कवाम पूरवा िोस।् सब ै
लुगवा्फवाटवािरू र खवानवािरू तयवार िोस।् सवाबथ हदनमवा मसउनुपनमि लुगवािरू 
मसउन, खवानवा पकवाउन घनटौँ नबबतवाउन,् रमवाइलो रमझम र मनोरञजन 
्वा कुन ैसवँासवाररक आयआजमिन ्वा पसैवा कमवाउने ्धन्धवामवा नलवागुन।् 
घवाम असतवाउनुभनदवा अनघ ि्पतवाभरीकवा आयवाआजमिन गनदे कवामिरू 
थननकयोस ्र ती हदनिरूकवा  कवागजपत्रिरू पननछयोस।् बुबवाआमवािरू 
तपवाईले तयवारी हदनमवा गनुमिभएको कवाम र तयसको लक्यलवाई तपवाईँकवा 
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छोरवाछोरीिरूलवाई बुझवाउनुिोस।् यस हदनमवा चचमि र आफनो परर्वारको 
बीचमवा भएकवा सब ै कचकचिरू थनकयवाइ हदनुपदमिछ। सब ै खवालकवा 
नततोपनवा, ररसरवाग, डवािवा, ईषयवामि, ् मैनशयतवा र बदननयतिरू हदमवागबवाट 
ननकवाली हदनुपदमिछ। नम्, नरम र झुकने ममजवास मलएर एक आ्फसकवा 
गलती ्वा भूलिरूलवाई स्ीकवानमिपदमिछ र एक आपसको नननमत प्रवाथमिनवा 
गनुमिपदमिछ। घवाम असतवाउनुभनदवा परर्वारको सब ैसदसयिरू परमप्रभुको 
्चन पढन, भजन गवाउन र प्रवाथमिनवा गनमि भेलवा िोस।्

सवाबथ हदनमवा तयसकवा समयिरूको ननगरवानी गनुमिपछमि। यो यवाद 
गनुमििोस,् सवाबथको प्रतयेक षिण ्वा ममनेट पप्त्र षिण र समय िो। ती 
समय ्वा षिणलवाई परमप्रभुलवाई अपपमित गनुमिपदमिछ। 
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आराधिा गिता शुनद्धकरण गररएको

जब नतििीहरूले ्मलाई भिे,  “पर्मप्रभुको भिि्मा हा्मी जाऔं,“  
तिब ्म आनिनदति र खुशी भए।ँ

भजिसंग्रह १२२:१

पे्रममलो परमप्रभुले िवामीलवाई पूरै छ हदन हदनुभयो तवाकक िवामीलवाई 
हदएको दषितवा अनुसवार कवाम गरुन,् तर के्ल एक हदनमवात्र उिवाँसँग 
भेटघवाट गनमि आरक्षित गनुमिभएको छ। यो हदन िवाम्ो नननमत आमशषको 
हदन िुनुपदमिछ। यस हदनमवा िवाम्वा सब ैदैननक आयआजमिन आहद कवामिरू 
पनछवाएर िवाम्वा सोचिरू परमप्रभुनतर र स्गमिनतर केननद्रत िुन सकुन।्

सवारवा स्गमिले सवाबथ पवालन गरररिेको छ। तर चुपचवाप िवात बवाँ्ेधर 
्वा धयवान ्वा आरवा्धनवाको नवाउँमवा नननसरिय भएर िोइन। यस हदनमवा 
मवाननसको सब ैउजवामि पवा बल जवागतृ िुनुपदमिछ। के िवामीले परमप्रभु 
प्रभु र मुनकतदवातवा ख्ीषटलवाई भेटन आउने िोइन त? उिवाँलवाई िवामीले 
प्श्वास�वारवा देख्न सकछौँ। प्रतयेक भोकवाएकवा मवान् प्रवाणीलवाई तवाजवा 
बनवाउन र आमशष हदन उिवँा इचछुक िुनिुुनछ।

सवाबथ हदनको बबिवान परर्वार नछटो उठनुपदमिछ र जवाँधगररलो 
िुनुपदमिछ। यहद नतनीिरू हढलो उठयो भने बबिवानको खवानवा तयवार गनमि 
र सवाबथसकूलमवा जवान कधचङगल गनमि थवालछन।् तयसबेलवा नतनीिरू 
चचमिमवा जवान आतुर िुनछन ्र ्ेठलम्ेठलवा गछमिन,् अझ कनतपय समयमवा 
ररसमवा ्धैयमितवा पनन गुमवाउँछन।् यसरी घरम ै अपप्त्र भवा्नवा ्वा 
ममजवासले रजवाइ गनमि थवालदछ। यसरी सवाबथलवाई न ैअपप्त्र पवारेको 
िुनछ, सवाबथ भवारी िुनछ र तयस हदनलवाई प्रशनन र ्पयवारो मवाननुको 
सटटवा ितवारमवा चलने मननसथनतले सवाबथ कहिलयै पनन नआएको भए 
िुनथयो भनेर घरकवा परर्वारले पुकवादमिछ।
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सवाबथ िवाम्ो िोइन उिवाँको समय िो। उिवाँले ि्पतवाको सवातौँ 
हदनलवाई शु� र पप्त्र गनुमिभएको छ। यस हदनलवाई परमप्रभुको 
आरवा्धनवा, सतुनत र प्रशंसवा गनमि छुटयवाइएको धथयो।

सवाबथ हदनमवा सतय आरवा्धनवाको जोश, जवाँगरलवाई हृदयमवा 
सजवाउनु पदमिछ र परमप्रभुको उपवासनवाको उननत खोनजरिुनपदमिछ। यो 
परमप्रभुको पप्त्र र शु� गररएको हदनमवा उिवाँप्रनत प्शषे भनकतभवा् 
देखवाउनुपदमिछ। ख्ीषटबवाट आउने आतमज्वानको जयोनत, शवाननत, सवानत्नवा 
र आशवा पवाइनछ भनेर प्श्वास गददै यस हदन िवामी भेलवा िुनुपदमिछ।

जो चौथो आज्वाको दवा्ीलवाई स्ीकवार गदमिछ र सवाबथलवाई पवालनवा 
गदमिछ, तयसप्रनत सवारवा स्गमि उतसुक भएर िेरररिेको िुनछ भनेर मलवाई 
देखवाइएको धथयो। यस ईश्रीय संसथवालई स्गमिदतूिरूले चवासोसवाथ 
िेरररिनछन ् र यसप्रनत उचच सममवान हदनछन।् जो भकतिरूकवा 
हृदयिरूलवाई परमप्रभुले पप्त्र र चोखो रवाखछन ् ्वा रवाख्न हदनछन,् 
हदमवागको मवानमसक अ्सथवालवाई ह्ठक र ननयममत भनकतभवाऊमवा 
ढवालदछन,् आफनो भयवाभरको सवामथयमिले सवाबथको पप्त्र समयलवाई अझ 
रवाम्ोसँग पवालनवा गनमि खोजछन ्र सवाबथलवाई आननद र उललवाससवाथ 
मनवाएर परमप्रभुप्रनत श्�वा देखवाउँछन,् स्गमिदतूिरूले नतनीिरूलवाई 
आतमज्वान, सुस्वासथयको आमशषिरू खनयवाउँछन।् ती भकतिरूलवाई 
प्शषे तवागत ्वा बल ती स्गमिदतुिरूले सशकत पवादमिछन।्
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हपतिाको सबभनदा खुशी ति्ा 
उल्ास्मय नदि

नति्मीहरूले ्मेरो शबा्-नदि तिोडिेौ र ्मेरो पनित्र नदि्मा 
आफूखुशी गरेिौ भिे, र पर्मप्रभुको शबा्लाई आदरणीय 
ठानयाै, र आफिाे इचछा अिुसार िगरी यस नदिलाई ्मानयतिा 
नदयौ र यस्मा आफिाे खुशी िगरी वय्ताका कुरा गरेिौ भिे, 

नति्मीहरू पर्मप्रभु्मा र्माहट पाउिेछौ, र ्म नति्मीहरूलाई देशका 
उचच स्ािहरू्मा सिार गिने तिुलयाउिेछु “  
पर्मप्रभुको ्मुखैले यसो भनिुभएको छ।“

यशैया ५८:१३-१४

िवामीले कनतसमम पररश्म गनदे िो भनेर परमप्रभुले िवामीलवाई 
मवायवा गरेर तयसको सीमवानवा तोकनुभएको छ। सवाबथ हदनमवाधथ उिवँाको 
करुणवामय र दयवालु िवात रवाख्नुभएको छ। उिवाँको आफन ैहदनमवा उिवाँसँग 
आनतमयतवाको समबन्ध जोडन, प्रकृनतको सौनदयतवामिको उपभोग गनमि र 
एक आपसमवा सुम्धुर समबन्ध जवारी रवाख्न परर्वारलवाई अ्सर हदन 
सुरक्षित रवाखखएको छ।

दु्  ै सवाबथ र परर्वारलवाई अदनको बगैँचवामवा न ै सथवापनवा 
गनुमिभएको धथयो। दु् कैो आपसी समबन्ध अटुट ्वा ननरनतररूपमवा 
गवाँमसरिोस ्भनने परमप्रभुको लक्य िो। अरू कुन ै हदनिरूमवा भनदवा 
यो हदनमवा अदनको जी्नको प्रतयवाभनूत पवाउन समभ् छ। परर्वारकवा 
सदसयिरू एक आपसमवा मममलजुली, कवाममवा, अधययनमवा, आरवा्धनवामवा 
र रमवाइलोमवा लवागुन ्भनने परमप्रभुको योजनवा िो।

परमप्रभुको पप्त्र प्श्वाम हदन मवाननसको नननमत बनवाइएको 
िो। यस हदनमवा करुणवा, कृपवा र दयवाकवा कवामिरू गनुमि तयस हदनको 

२९
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ननयतसँग पुणमि तवालमेल छ।

द:ुख, पीडवामवा परेकवािरूलवाई रवाित हदन, शोकमवा परेकवािरूलवाई 
सवानत्नवा हदनु पे्रमको पररश्म िो। यस पप्त्र हदनमवा ती कवामिरू गदवामि 
परमप्रभुको सममवान िुनछ।

परमप्रभुको सनृषट गनमि शनकतको समवारकको रूपमवा सवाबथ खडवा 
भएकोले, अरू हदनिरूभनदवा यस हदनमवा उिवँाकवा कवामिरूद्वारवा उिवाँसँग 
िवामीले अझ रवाम्ोसँग धचनवाजवान गनुमिपदमिछ।

सवा्थ हदनको केिी समय प्रवाकृनतक सौनदयमितवाको रमवाइलो गनमि 
बवाहिर जवाने अ्सर िुनुपदमिछ। यस हदनकवा बवालबवामलकवािरू खेलेर 
समय बबतवाउनुको सटटवा बवाबुआमवाको सवाथमवा प्रकृनतमवा भएकवा 
प्मभ�न थोकिरू िेरेर परमप्रभुको बवारेमवा सिी ज्वान नतनीिरूले पवाउनु 
पदमिछ। बवालबवामलकवा, ककशोरककशोरीिरूिरूकवा हदमवागिरूमवा  प्रकृनतमवा 
भएकवा सुनदर दृषयिरू�वारवा परमप्रभुसँग सनमममलत िुन मसकोस।् जब 
नतनीिरूले मवाननसको खुशीको नननमत परमप्रभुले सनृषट गनुमिभएकवा 
सुनदर थोकिरू िेछमिन ्तब नतनीिरूले उिवाँलवाई मवायवालु र कोमल पपतवा 
िुनुिुनछ भनेर उिवाँप्रनत श्�वा रवाखदै हृदयदेखख आदर गनमि मसकदछन।् 
जब परमप्रभुको चररत्रलवाई पे्रम, उदवारतवा, सदवाशयतवा, परोपकवाररतवा, 
सौनदयमितवा र प्रवाकृनतक आकषमिणको परर्ेशमवा बुझन थवालदछन ् तब 
नतनीिरू उिवाँनतर खखधँचनछन।्

पप्रयिरू, ि्पतवाभररकवा हदनिरूलवाई भनदवा सवाबथलवाई अतयनत 
मम्ठवास, आमशषमय र रमवाइलो हदन बनवाउन म आह्वान गदमिछु। 
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अिनतिस््म साब् पालिको निरनतिरतिा

एक औंसीदेमख अकको औंसी र एक शबा्देमख अकको 
शबा्स््म, सबै ्मानिस-जानति आएर ्मेरो सा्मुनिे 

निहुरिेछि् ,“ पर्मप्रभु भनिुहुनछ। 
यशैया ६६:२३

ओिो, सनृषटकतवामिको िवातबवाट सनृजएको पथृ्ी कसतो सुनदर र 
मनमोिक धथयो! सवारवा जगतको सवामु परमप्रभुले पथृ्ीलवाई पररधचत 
गरवाउनुभयो, जुन स्मित्र िेनदे उिवाँको आँखवामवा यस पथृ्ीमवा अमलकनत 
पनन दवाग र खोट धथएन। सनृषटको प्रतयेक भवागमवा तयसलवाई हदएको 
नजममवाले ओगटेको धथयो। केको नननमत उकत भवाग सनृषट गररएको 
धथयो तयो तयसले पूरवा गरेको धथयो। शवाननत र पप्त्र आननदले 
पथृ्ी भररएको धथयो। सब ैतवालमेल गरेर चलेको धथयो, तयिवाँ कुन ै
गोलमवाल धथएन, न त एक आपसमवा टकरवा् धथयो। मवाननस, जनतु 
जनवा्रिरू र बनसपनतमवा कुन ैरो धथएन। नतनीिरूमवा कुन ैभ्रषट ्वा 
खरवाब दवाग धथयो। आफनवा िवातकवा कवामिरूलवाई जुन ख्ीषट�वार भएको 
धथयो परमप्रभुले िेनुमिभयो र अतयनत ैखुशी र संतुषट भएर उचचवारण 
गनुमिभयो, “्ेधरै असल ्वा रवाम्ो!“

सनृषटमै सवाबथलवाई पप्त्र गररएको धथयो र मवाननसको नननमत 
बनवाइएको धथयो। जब पथृ्ी र सवाबथ सनृषट भयो तब “ममरममरे 
उजयवालोमवा तवारवािरूले एकसवाथ गवाए, र स्गमिदतूिरू रमवािटले करवाए।“ 
अययबू ३८:७ 

सवाबथ के्ल इस्वाएली ्वा यिूदीिरूको लवाधग मवात्र िोइन 
(एडभेननटसट बवािेक अध्धकवँाश इसवाईिरूले तयिी मसकवाउँछन)्, तर  सवारवा 

३०
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संसवारको मवान् प्रवाणीको नननमत िो। पवाप ् वा यिूदी जवानतको उतथवान िुनु  
अनघ न ैआदम र िव्वालवाई सवाबथको बवारेमवा जवानकवारी हदइएको धथयो। 
यो दश आज्वािरू जसतै िो। न त दश आज्वािरू न त सवाबथ कहिलय ै
नवामशनेछ। दश आज्वा जुनमवा चौथो आज्वा पनन समवा्ेश गररएको छ, 
येशूले सपषटरूमवा घोषणवा गनमिभयो, “जबसमम स्गमि र पथृ्ी टलेर 
जवाँदैन तबसमम सब ैकुरवा पूणमि नभई कुन ैककमसमले वय्सथवाबवाट एउटवा 
मवात्रवा ्वा एउटवा बबनद ुपनन टलनेछैन।” मत्ी ५:१८। अथवामित ्जबसमम 
जगत र पथृ्ी रिनछ तबसमम सनृषटकतवामिको धचनो सवाबथ रहिरिनछ। 
जब नयवाँ पथृ्ीमवा अदनको बगैँचको ्ेफरर सनृषट िुनछ तब सूयमिमूनन 
परमप्रभुको पप्त्र बबश्वाम हदनलवाई सबलेै सममवान गनमिछन।् “एक 
शबवाथदेखख अकको शबवाथसमम, सब ैमवाननस-जवानत आएर मेरो सवामुनने 
ननिुरनेछन ्,” परमप्रभु भननुिुनछ।“ महिममत नयवाँ पथृ्ीकवा बवामसनदवा 
उिवाँको आरवा्धनवा गनमि जममवा िुनेछन।्

परमप्रभुको घरमवा जममवा भएर उिवँाको मस�, चोखो पे्रमकवा 
गुणिरूको बवारेमवा धचनतन गददै िवाम्ो जी्नमवा नतनीिरू ्फसतवाउन ्भनेर 
उिवाँले मसकवाउनिुुनछ। संसवारमवा उिवाँलवाई पे्रम गरेर बसेकवा मवाननसिरूलवाई 
ख्ीषटले तयवार पवारररिनुभएको भ्निरूमवा रिन तयस करियवाकलवापले 
नतनीिरूलवाई योगय बनवाउँछन।् एक सवाबथदेखख अकको सवाबथ र एक 
औँसीदेखख अकको औँसीमवा नतनीिरू प्रभुको पप्त्रसथवानमवा भेलवा िुनेछन ्
र मसिंवासनमवा प्रवाजमवान िुने थुमवालवाई ्धनय्वाद हदँदै उचच स्रले 
सतुनत र प्रशंसवा गनदेछन।् 
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अधयाय – २
सिगताका तिीि ्मनहन्मति प्रनतिनषठति जीिहरु

सिगताका हाम्ो नप्रय पर्मप्रभु नपतिा

तिर हाम्ा निन्ति ति एउटै पर्मेशिर नपतिा हुिुहुनछ, जसबाट सबै 
्ोक हुि आए, अनि उहाँकै निन्ति हा्मी िजउँदछौं– हाम्ा निन्ति 

एउटै प्रभु, येशू ख्ीषट हुिुहुनछ, जसद्ारा सबै कुरा हुि आए, र 
जसद्ारा हा्मी िजउँदछौं। 

१ कोररन्ी ८:६

परमप्रभु कोमल, सं् ेदनशील, कृपवालु, दयवालु, करुणवामय, मवायवालु 
र सदवाशयी िुनुिुनछ। उिवँालवाई प्श्वास गनदे र उिवाँमवाधथ भर पनदे 
प्रतयेक बवालकप्रनत उिवँाको प्शषे िेरचवाि ्वा रेखदेख छ, उसको खयवाल 
रवाखु्निुनछ। येशूले सवारवा जगतको शवासक, सनवातन सनृषटकतवामि स्वामीलवाई 
“िवाम्वा पपतवा“ भनेर नयवाँ नवाउँले समबो्धन गनमि मसकवाउनुभएको धथयो।

परमप्रभु परमेश्रको बवारेमवा यो नवाउँले उिवाँलवाई समबो्धन 
गनुमिको प्शषे अथमि छ: यसरी उिवाँलवाई “पपतवा“ भनेर समबो्धन गदवामि 
उिवाँमवाधथ िवाम्ो पे्रम र भरोसवा रवाख्न े धचनि िुन जवानछ। िवामीप्रनत 
उिवाँको समबन्ध, दृनषट, सनेि र हदने धयवानप्रनतको प्रनत्�तवालवाई यस 
नवाउँको समबो्धनले जनवाउँछ। जब िवामीले उिवाँको आमशष र कृपवा तथवा 
ननगवािको नननमत प्रवाथमिनवा गछछौँ तब यो उिवाँको कवानमवा मुग्ध बनवाउने 
सङधगत जसतो िुनछ।

उिवाँमवाधथ िवाम्ो सवांसवाररक बवाबुलवाई भनदवा गहिरो र बमलयो 
प्श्वास र भरोसवा रवाख्न उिवँाले िवामीलवाई आह्वान गनुमििुनछ। बवाबु 

३१
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आमवाले नतनीिरवा छोरवाछोरीिरूलवाई मवायवा गछमिन,् तर परमप्रभुको मवायवा 
्ूठलो, ्फरवाककलो, गहिरो छ। कुन ैपनन मवान्ीय पे्रमभनदवा उिवाँको पे्रम 
जबर, दररलवाे र मजबुत छ। यसलवाई नवा्पन सककनदैन।

परमप्रभुको बवारेमवा यसतो ्धवारणवा बवाइबलले बवािेक अरू कुन ै
्धममि ्वा दशमिनिरूले कहिलय ैपनन हदएको धथएन। नवानसतक, प््धममी 
्वा परमप्रभुमवाधथ प्श्वास र आसथवा नरवा�ने तत् ्वा मवाननसिरूिले 
स्कोचच परमेश्रलवाई पे्रमलवाई अमभपे्रररत भएर िोइन डरवाएर मवाननुपछमि 
भनेर मसकवाउँदछन।् दे्ीदे्तवािरू उग्र छन,् नतनीिरूलवाई खुशी पवानमि 
अनेकौँ बमलिरू हदनुपछमि , शरीरलवाई उप्वास बसेर िोस ््वा अरू कुन ै
द:ुख हदएर िोस,् यसलवाई यवातनवा हदनुपछमि , अनेकौँ परमपरवा, संसकवार 
र प्ध्धिरू पवालन गनुमिपछमि र पूजवाआजवा गनुमिपछमि भनेर मसकवाउँदछन।् 
यी ्धवारणवािरू आ�नवा छोरवाछोरीिरूलवाई आफनवाे पे्रमको उपिवार पोखवाउन 
उतसुक िुने परम पपतवाको भनदवा अतयनत ै्फरक छ।

िवामी परमप्रभुकवा परर्वारिरूको सदशय िुन संसवारमवा िवाम्ो सवांसवाररक 
दजवामि, पद, ओिोदवा, कुमलन ्वा प्रनतष्ठवान घरवानवामवा िुने जनम, जवात, 
मलङग, रवानषट�यतवा, ्धममि र ्धममिले हदएकवा अ्सर र अध्धकवारिरूसँग 
कुन ैसरोकवार छैन। उिवँाको पे्रमले सब ैमवान् प्रवाणीिरूलवाई समेहटएको 
छ। उिवाँको पे्रम समवा्ेशी पे्रम िो। उिवँा पतथरको हृदय नभएकोले 
उिवाँको पे्रम, मवायवा, सदवाशयतवा, कोमल हृदयमवा समसत मवान् जवानत 
सवामेल िुन सकदछ। यहद िवामीले कृतघन ्वा आभवाररत निुने, िवाम्ो 
गुणलवाई प्मसमिने, खरवाब र दषुट, िवामीलवाई शत्रु् त वय्िवार गनदेिरूलवाई 
र कसलैवाई केिी गदवामि ्वा से्वा गदवामि केिी पवाउँलवा भनेर आशवा गददैनौँ 
भने िवामीले परमप्रभुप्रनत ब्फवादवार भएको वयवाज ्वा अदृशय तकमवा 
लगवाइरिेकवा िुनेछौँ। यस नदेखखने वयवाजले िवामी उचच परमप्रभुकवा 
सनतवान ्वा भकतिरू िौँ भनेर उचच कोटीले देखवाइरिेकवा िुनछौँ, अथवामित ्
अरूिरूप्रनतको वय्िवारद्वारवा आनतमकरूपमवा िवामी कुन सतरमवा छौँ 
भनेर देखवाउँछौ, परमप्रभुको सतरमवा ्वा मवान्ीय सतरमवा।
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३२सारा जगतिको गौरि्मय, यशसिी, प्रतिापी, 
तिेजसिी शासक र उहाँको ्महाितिा

ह ेपर्मप्रभु, ्महाितिा, शनक्त, ्मनह्मा, गौरि र ऐशियता तिपाईकैं हुि् , 
नकिनक सिगता र पृथिी्मा भएका सबै कुरा तिपाईकैं  

हुि् । ह ेपर्मप्रभु, राजय तिपाईकैं हो, अनि  
सबै्मान् तिपाई ंसिकोचच हुिुहुनछ। १

१ इनतिहास २९:११

परमप्रभु िवाम्ो पपतवािुनुिुनछ जसले िवामीलवाई आफन ै
छोरवाछोरीिरूलवाई जसत ै मवायवा र सयवािवार गनमििुनछ। तर उिवाँ सवारवा 
जगतकवा मिवान ्रवाजवा अथवामित ्शवासक पनन िुनुिुनछ।

उिवाँकवा िवातिरूले बनवाएको कुन ै पनन बसतुसँग परमप्रभुलवाई 
तुलनवा गनमि सकदैन। ती थोकिरू के्ल पथृ्ीकवा मवात्र िुन।् नतनीिरूमवा 
कनतपय त मवाननसकवा पवापिरूले गदवामि श्वापपत भएको छ। यस पथृ्ीकवा 
कुनपैनन थोकिरू�वारवा परमप्रभु पपतवालवाई तुलनवा गनमि सककनदैन। पपतवा 
त्रीएक परमेश्रको सबै समपूणमितवा ्वा पूणमितवा िुनुिुनछ। मरणशील 
मवाननसको सवामु उिवँा अदृशय िुनिुुनछ।

मिवामहिम परमप्रभुलवाई छोपपएको पदवामिलवाई अनुमवाननत दशमिन 
र तकमि िरूकवा िवातले खोलेर िेनमि कसलेै पनन चेषटवा गनुमििँुदैन। पे्रररत 
पवा्लले यसरी धचतकवार गदमिछन:् “आिवा! परमेश्रको ्ैभ् र बुन� र 
ज्वान कनत गहिरो! उिवँाकवा इ�सवा्फिरू कनत अगम र उिवाँकवा मवागमि बुझन 
नसककने! “ककनभने प्रभुको मनलवाई कसले जवानेको छ? 

अथ्वा उिवाँको सललवािकवार को भएको छ?“ “अथ्वा, कसले 
उिवाँलवाई कुन ैउपिवार हदएको छ र परमेश्रले उसलवाई क्फतवामि हदनुपरोस ्?“ 
ककनकक सब ैथोक उिवाँबवाट, उिवँा�वारवा र उिवाँकै नननमत िुन ् । उिवाँलवाई 
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न ै सदवास्मिदवा महिमवा िोस ्।आमेन।“ रोमी ११:३३-३६ उिवाँको शनकत 
लुककनु न ैउिवाँको दयवाको प्रमवाण िो। रिसयकवा अचममकवा बवादलिरू 
र नबुझने ज्वानले उिवँा ढवा�नुभएको छ। परमप्रभुको उपनसथनतलवाई 
छोपपएको पदवामिले उघवानमि प्रयवास पनन गनुमि मतृयुलवाई ननमतयवाउनु िो। 
यस संसवारको कुनै पनन मिँुै भनने मरणशील हदमवागले शनकतशवाली 
परमप्रभु रिनुभएको सथवान र उिवँाकवा कवामिरूको गो्पय सथवानमवा घुसन 
आटँ गनमि सकदैन। जुन ननयतले िवामीलवाई प्रकट गनमि उपयुकत भएको 
उिवाँले देख्नु िुनछ र उिवाँले िवामीसँग गनुमिभएको कवारोबवार िवामीलवाई 
थवािवा पवाएको भनदवा बहढ िवामी बुझन सकदैनौँ। उिवाँले सबै थोक 
उिवाँको ्धवामममिकतवा, नयवायोधचत र ननषपषितवासवाथ कवाम गनुमििुनछ। उिवाँले 
जे गनुमििुनछ तयसप्रनत िवामी कहिलय ैपनन असंतुषट िुनुिँुदैन न त 
आशङकवा न ैगनुमििुनछ। तर उिवाँलवाई आदरभनकत र श्�वाले िवामीले िवाम्ो 
जी्नलवाई अपमिण गनुमिपदमिछ। िवाम्ो भलवाइको नननमत जे असल छ र 
उिवाँकवा लक्यिरू िवामीबवाट पूरवा िुन लवायकको छ सो चवाहिँदोमवात्रवामवाती 
िवामीलवाई उिवाँले देखवाउनिुुनछ। तयो भनदवा बहढ उिवाँको स्मिशनकतमवान 
िवातमवा सुनमपनुपदमिछ, तयो पनन सचचवा, इमवानदवार र खुशीले भररएको 
पे्रमको हृदय�वारवा।

यह्े‚ बुन�, सबै सतय सतय र ज्वानिरूको मुिवान िुनुिुनछ। 
िवाम्ो सवामु उिवाँको बबशवालतवाको मसमवानवा तोककएकोमभत्रमवात्र िवामी 
अडडरिनुपदमिछ। उिवाँको बवारेमवा अनेकौँ कलपनवा, पररकलपनवा, दशमिनिरू 
िवामीबवाट बबलवाएर जवाओस।् मसममत र मरणशील मवाननसले परमप्रभुको 
गहिरो कुरवािरू पत्वा लगवाउन सकदैन।

उिवाँको अमसममत मिवानतवा र उिवँाको उपनसथनतलवाई मिसुस 
भएको भवा्नवालेमवात्र पे्रररत भएर परमप्रभु परमेश्र पपतवाप्रनत अगवाढ 
सतय श्�वा िुनछ। यस अदृशय परमप्रभुप्रनत भवा्प्भोर भएर प्रतयेक 
हृदय प्रभवाप्त िुनुपदमिछ।
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३३वयनक्तगति पर्मप्रभु  

प्राचीि काल्मा हाम्ा नपतिापुखाताहरूसगँ अग्मिक्ताहरूद्ारा 
धेरै र नििभनि नकनस्मले पर्मेशिर बोलिुभयो। तिर यी आमखरी 

नदिहरू्मा उहा ँआफिा पुत्रद्ारा हा्मीसँग बोलिुभएको छ। 
पुत्रलाई िै उहालँे सबै कुराका उत्रानधकारी नियुक्त गिुताभयो, 
उहादँ्ारा िै स्मसति सृनषट रचिु पनि भयो। उहाँ िै पर्मेशिरका 
्मनह्माको प्रनतिनब्ब र पर्मेशिरकै सिभािको िासतिनिक 
प्रनतिरूप हुिुहुनछ, र स्पुणता निशिलाई आफिाे शनक्तको  

िचिले स््मालिुहुनछ। पापको शुनद्ध गिुताभएपनछ  
्मनहन्मति पर्मेशिरको दानहिे बाहुलीपरट् उचच  

स्ाि्मा उहा ँनिराज्माि हुिुभयो।  
नहबू् १:१-३

परमप्रभु अदृशय आतमवा िुनिुुनछ; तपैनन उिवाँ िवा्वा ्वा 
अनधगननतयौँ ्धममिदशमिनिरूले मसकवाएको जसत ै ्ठोस तत् नभएको 
आतमवा ्वा िवा्वा जसतो अदृशय भवा्वानवातमक शनकत नभएर वयनकतगत 
स्मिगुण, स्भवा्िरूले समपनन िुनुभएको र वयनकतत् भएको जी् 
िुनिुनछ। उिवाँ कसतो खवालको आनतमक परमेश्र िुनुिुनछ भनेर उिवाँले 
आ्ूफलवाई प्मभनन समयमवा प्रकट गनमिभएको धथयो।

वयनकतगत ्वा ्ठोस जी् िुनुिुनछ भनेर परमप्रभुले आ्ूफलवाई 
उिवाँको पुत्र�वारवा प्रकट गनुमिभयो। उिवँा सनवातन परमप्रभु पपतवाको महिमवा 
तजे ्वा चमक िुनुिुनछ, र “परमेश्रकवा महिमवाको प्रनतबबमब र 
परमेश्रकै स्भवा्को ्वासतप्क प्रनतरूप िुनुिुनछ।“ वयनकतगत ्वा 
्वासतप्क प्रतक्य देखखने मुनकतदवातवा िुनुभएर येशू यस संसवारमवा 
आउनुभयो। उिवाँ आफनवा चेलवािरूले प्रतक्य देख्न ेगरेर वयनकतत् भएको 
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वयनकतगत मुनकतदवातवा आकवाशमवा उचेमलनुभएको धथयो। वयनकतगत 
र वयनकतत्भएको मनुकतदवातवा भएर स्गमिको दर्वारमवा िवाम्ो नननमत 
पिल गरररिनुभएको छ।

मलेै मसिंवासन देखेँ जिवँा पपतवा र पुत्र बबरवाजमवान िुनुभएको 
धथयो। मलेै येशूको मुिवार िेरेँ र उिवँाको मवायवालु र सनेिशील अनुिवारलवाई 
देखेर म मनमुग्ध भएको धथएँ। पपतवाको वयनकतत्लवाई मलेै देख्न 
सककँन ककनकक महिममत जयोनतको बवादलले उिवाँलवाई ढवाकेको धथयो। 
के पपतवा पनन उिवाँको जसत ैरूप धथयो कक भनेर मलेै येशूलवाई सो्धेँ। 
उिवाँले तयिी रूप भएको भननभुयो। तर मलेै देख्न सककनँ, ककनभने 
उिवाँले मलवाई भननुभयो, “यहद नतमीले उिवँालवाई वयनकतकोरूपमवा देखयौ 
भने नतम्ो अनसतत् तयिीँ बबलय िुनेछ।“

परमप्रभुको सत्, तत् ्वा उपनसथनत सब ैप्रकृनतमवा छ भनने 
दशमिन अरू ्धममि ्वा दशमिनिरूमवात्र नभएर बवाइबललवाई प्श्वास गछुमि 
भनेर दवा्ी गनदे कनतपय इसवाईिरूले पनन मसकवाउँदछन।् प्रकृनत 
जनतसुकै सौनदयमितवाको ्सत्रले ढवाककएतवापनन यो अतयनतै खतरनवाक 
र मवाननसलवाई ्धोकवा हदने मशषिवा िो। यहद पथृ्ीकवा सब ैबसतुिरूमवा 
परमप्रभु िुनुिुनछ भने उिवँा सब ैमवाननसिरूमवा पनन िुनुपदमिछ। अनन 
पप्त्र ्वा पवापबवाट शु� िुन नतनीिरूले आ्ूफिरूसँग भएको आनतररक 
शनकतको प्कवाश गरे पुगछ भनेर मसकवाउन ्ठवालदछन।् यो स द्ेश्र्वाद 
्वा प्रकृनतकवा सबै जी्, जनतु, पतथर तथवा बनसपतीमवा भनने प्�वाले 
आफनै तकमि  ननकवालदछ। मवाननसको षिमवा ्वा प्रवायनशचतको नननमत 
कुन ैदोस्ो वयनकतको आ्शयकतवा पददैन। मवाननस आफनवाे लवाधग आ्ैफ 
मुनकतदवातवा िुनसकछ। यस ककमसमको प्�वालवाई अङगवालने मवाननसिरूले 
पूरै बवाइबल कवालपननक दशमिन िो भनेर प्श्वास गछमिन।् बवाइबल के्ल 
आनतमक मनगढनत े्धममिशवासत्र िो र यस भौनतक जी्नमवा तयसको कुन ै
सरोकवार छैन भनने जसतवा अतयनत ैखतरनवाक मशषिवा ती मवाननसिरूले 
मसकवाउँदछन।्

आ्ुफ कसतो छु, आफनवाे वयनकतत् कसतो छ, आफनवाे रूप 
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र स्भवा् कसतो छ भनेर परमप्रभुले उिवाँको ्चनमवा आ्ूफलवाई 
प्रकट गनुमिभएको छ। परमप्रभुको बवारेमवा  बवाइबलम ैखोतलेर बुझन 
कोमशश गनुमिपछमि। बवाइबलभनदवा बवाहिर गएर ्वाहिरीय ्धममि, दशमिन, ्वाद 
आहदमवा परमप्रभुको बवारेमवा खोझन थवालनु आ्ूफलवाई न ैखतरमवा रवाख्न े
िो। कोिी पनन मवाननस परमप्रभुको स्भवा् ्वा चररत्रको बवारेमवा कुन ै
अनुमवान, अडकल ्वा कलपनवा गनदे सोखखनमवा पनुमि िुनन। बवाइबलभनदवा 
बवाहिर गएर उिवाँको वयनकतत् ्वा स्भवा्को बवारेमवा अनुमवान गनुमिभनदवा 
चुपचवाप रिुन ैबेश छ। मौनतवा आ्ैफ ्कृत् शनकत िो अथवामित ्तयस 
मवाममलवामवा चुप रिनु नै प्रभवा्कवारी सनदेश िो। स्मिज्वानी परमप्रभु कुन ै
पनन मवाननसको छल्फल ्वा ्वादप््वाद भनदवा मवाधथ ्वा पवार िुनुिुनछ।
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३४पनित्र र आदरणीय अ्ाताति श्दे्धय 
उहाँको िाउँ

उहालँे आफिा ्मानिसहरूका निन्ति उद्धार उपलबध गराउिुभयो, 
उहालँे आफिाे करार सदा नस्र रहोस्  भिी आज्ा गिुताभयो। 

उहाकँो िाउँ पनित्र र भययोगय िा श्दे्धय छ।
भजिसंग्रह १११:९

परमप्रभुको दजवामि, उपवाध्धलवाई र आदरणीय र गौरबमय नवाउँलवाई 
कहिलयै पनन िलकवारूपमवा मलनुिुनन। उिवाँको अपनसथनतमवा स्गमिदतूिरू 
आफनवा अनुिवारिरू छो्पदछन।् करुब र चिककलो र पप्त्र सेरवाक्फम 
अगु्वा स्गमिदतूिरू उिवाँको मसिंवासन अगवाडड गमभीररूपमवा श्द्धवापु् मिक 
झुकदै आउँदछन।् िवामी जसतवा मरणशील, पवापी, अ्धममी, सीममत बुन�  
र ज्वान भएकवा मवाननसिरू प्रभु र सनृषटकतवामिको सवामु झन कसतो भय 
र श्�वापु्मिक आउनुपछमि िोलवा! परमप्रभुको पप्त्र नवाउँलवाई श्�वा र 
ननष्ठवापु्मिक र भयमवानदै प्रयोग गनुमिपनदे मलवाई देखवाइएको धथयो।

परमप्रभुलवाई सवा्धवारण नवाउँले समबो्धन गनुमि कनतपयले नम्तवाको 
धचनो िो भनेर सोचदछन। नतनीिरूले उिवाँको नवाउँ अनवा्शयक, 
अनवादवार र सवा्धवारण शबदिरू प्रवाथमिनवामवा ममसवाएर उिवाँको घोर अपमवान 
र प्टुलो पवादमिछन।् “स्मिशनकतमवान परमप्रभु“-अघोर र भयवानक पप्त्र 
समबो्धनलवाई उिवँामवाधथ सतयननष्ठवा निुनेले उचचवारण पनन गनुमििुनन। 
उिवाँको नवाउँलवाई अतयनत ैकोमल स्रले र श्�वा ् वा भयको भवा्नवालेबवािेक 
कुन ैपनन ओ्ठले उचचवारण गनुमििुनन।

ती मवाननसिरू जसले परमप्रभुको मिवानतवा, गौरबमय रवाजकीयतवा 
र ऐश्यमितवाको मिसुस गछमिन ्नतनीिरूले अवाफनवा ओ्ठिरूबवाट पप्त्र भय 
र श्�वापु्मिक उचचवारण गदमिछन।्
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कनतपय ्धममिगुरुिरूलवाई “रेभरेनड,“ “रवाइट रेभरेनड,“ “श्�ेय“ 
“प्रभु,“ “गुरु मिवारवाज“ र “स्वामी“ भनेर सम्ो्धन गदमिछन।् यहद आज 
येशू यस संसवारमवा िुनुभएको धथयो भने उिवँाले कसलैवाई पनन तयसरी 
समबो्धन गनुमििुने धथएन। उिवँाले सपषटरूमवा भननुभएको छ, “नतमीिरूलवाई 
कसलेै ‘मवामलक’ प्रभु ्वा ‘स्वामी“  नभनोस ्, ककनकक नतमीिरूकवा 
एकमवात्र मवामलक ख्ीषट नै िुनिुुगनछ।नतमीिरूमधये जो सबभैनदवा  
उचच छ, तयवाे नतमीिरूको से्क िुनेछ।“ मत्ी २३:१०-११ “पप्त्र, श्�ेय 
(ररभरेनड) र भयोयोगय“ परमप्रभु िुनुिुनछ भनेर बवाइबलले बतवाउँदछ। 
कुनचवािीँ मवाननस िोलवा जो नवाउँले समबो्धन गनमि योगय िुनछ? कनतपय 
्धममिगुरुिरूले आ्ूफिरूलवाई “स्वामी“, “गुरुमिवारवाज“  “श्�ेय“, “ररभरेनड“ 
र “्फवादर ्वा पपतवा“ भनेर समबो्धन गनमि चवािेतवापनन नतनीिरूमवा जनत 
पनन आतमज्वान भएतवापनन र नतनीिरूले ्धममि ्वा ्धमवामितमवाको पगरी 
लगवाएतवापनन नतनीिरूले कनत न ैती ज्वानलवाई प्रकट गनमि सकछ र?  
अझ भनने िो भने ती उपवा्धीिरूकवा बबललवा लगवाउने कनतपयले परमप्रभुको 
नवाउँ र चररत्रलवाई गलत प्रनतननध्धत् गरररिेकवाछन ्र उिवाँको नवाउँलवाई 
आफनवा स्वामभमवानलवाई घुसवाएर उिवाँको अपमवान गरररिेकवाछन।् यो 
कसतो द:ुखलवागदो कुरो छ कक ती उचच र पप्त्र ओिोदवाकवा पोशवाकमवा 
भवाऊ खोजने प्र्पृत्, सवांसवाररक मित््वाकवँाषिवा, तवानवासवािी, ननदमियतवा र 
सबभनदवा घखृणत पवापिरू बुननएकवाछन!्”

अनन परमप्रभु बवादलमवा ओलमिनुभयो, र नतनीसँग तयिवाँ खडवा भएर 
उिवाँले आफनवाे नवाउँ “परमप्रभु” घोषणवा गनुमिभयो। तयसपनछ परमप्रभु 
नतनको सवामु�नेबवाट गएर यसो भनी घोषणवा गनुमिभयो, “परमप्रभु, 
परमप्रभु हटठयवाउनमवा भररपूणमि र दयवालु परमेश्र, जो रिो्ध गनमिमवा 
हढलो, र पे्रम र प्श्सततवामवा प्रशसत िुनुिुनछ। उिवाँले िजवारौँ िजवारमवाधथ 
कृपवा देखवाउनुिुनछ, र दषुटतवा, प्द्रोि र पवाप षिमवा गनुमििुनछ।” प्रसथवान 
३४:५-७ ख्ीषटको चचमिको बवारेमवा यसरी लेखखएको छ, “नतनी यिी नवाउँले 
किलवाइनेछन ्,” “परमप्रभु िवाम्वा ्धवामममिकतवा”। यमममियवा ३३:१६ येशूकवा 
प्रतयेक ननष्ठवा्वानको मशरमवा यो नवाउँ रवाखखएको छ। 
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३५निशिसिीय र सत्य

“्म पर्मप्रभु कनहलयै पररिर्तिति हुनँदि।ँ यसैले ह ेयाकूबका 
सनतिाि हो, नति्मीहरू िषट भएका छैिौ। “

्मलाकी ३:६

परमप्रभुको वयनकतत् र उिवँाकवा प्शषेवाध्धकवार ्वा परमध्धकवार, 
उिवाँ किवाँ िुनुिुनछ र को िुनिुुनछ भनने प्षयबसतुलवाई छुन पनन 
िवामीले आँट गनुमििुनन। जो आफनवाे दैननक जी्नमवा उिवाँसँग घननष्ठ 
समपकमि  रवाखखरिनछ र उिवँाको बवारेमवा गहिरोभनदवा गहिरो ज्वान िुनछ, 
सनृषटकतवामिको बवारेमवा वयवाखयवा गनमि मवान् प्रवाणी असरमथमि छ भनेर 
उसले अतयनत ैगहिरोरूपमवा मिसुस गदमिछ।

परमप्रभु जहिले पनन िुनिुुनथयो। उिवाँ मिवान ्म ै िँु िुनुिुनछ। 
भजनसंग्रिकवा लेखकले घोषणवा गदमिछन,् “पिवाडिरू उतपनन िुनुभनदवा 
अनघ, अथ्वा तपवाईंले पथृ्ी र संसवार सजृनुभनदवा अनघ, अनवाहददेखख 
अननतसमम तपवाईं न ै परमेश््र िुनुिुनछ।“ भजनसंग्रि ९०:२ 
उिवाँ उचच, गौरबशवाली र गौर्मय िुनिुुनछ। उिवाँ अननत समम 
रहिरिनुिुनछ। “म परमप्रभु िँु। म परर्तमिन िुनेछैन ्वा बदमलनेछैन,“ 
उिवाँले घोषणवा गनुमििुनछ। उिवाँमवा कुन ैअनसथरतवा छैन, न त आ्ूफ को िो 
तयसबवाट ्फककमि ने उिवँाको योजनवा न ैछ। उिवाँ “हिजो, आज र स्धैँभरर 
्वा सदवास्मिदवा एकसमवान िुनुिुनछ।“ हिबू् १३:८ ।उिवाँ अपवार, अमसममत 
र स्म्ि वयवापी िुनिुुनछ। उिवाँको मिवानतवा र गौर्मयलवाई वयवाखयवा गनमि 
िवाम्ो शबदकोषमवा शबद न ैछैन।

असतवयसत भएको यस पथृ्ीमवाधथ उिवाँ बबरवाजमवान िुनुभएको 
छ; उिवाँको आखँवाले सब ैके के भइरिेको छ सो देख्न स�नुिुनछ। उिवाँको 



78

वि�िासद्ारा म जिउँछु

मिवान ्र शवानत सथवानबवाट उिवाँले जे उत्म देख्नुिुनछ सो गदमि आदेश 
हदनिुुनछ।

परमप्रभुकवा मवागमििरू र उिवाँले जे गनुमििुनछ तयसको लेखवाजोखवा 
रवाख्न उिवाँले आह्वान गनुमिभएको छैन। उिवाँकवा अमभप्रवाय र उदेशयिरू 
अहिलेको नननमत उिवाँको महिमवाको बवादलले छेककएकोछ। तर अमलअमल 
गरेर तयसको सतय मित््लवाई प्रकट गररनेछ। तर उिवाँको मिवान ्पे्रम 
उिवाँले लुकवाउनुभएको छैन। आफनो भकतिरूसँग कवारोबवार गनदे जग ्वा 
मुल आ्धवार न ैउिवाँको पे्रम िो।

उिवाँको मसिंवासनमवाधथ इनदे्रणीले उिवँा सतय िुनुिुनछ भनेर 
आस्वासन हदइनछ। िवामीले उिवाँको प्रु�मवा पवाप गरेकवाछौँ र उिवाँको 
ननगवािको नननमत योगय छैनौँ। तपैनन उिवँा आ्ैफले िवाम्वा ओ्ठिरूमवा यो  
अतयनत ैअचममकवा यवाचनवा ्वा प्रवाथमिनवा रवाखखहदनुभएको छ: “तपवाईंकवा 
नवाउँको खवानतर िवामीलवाई तुचछ न्ठवाननुिोस ्। तपवाईंको महिममत 
मसिंवासनको अनवादर नगनुमििोस ्। िवामीमसत गनुमिभएको आफनवाे करवारको 
समझनवा गनुमििोस ्, र तयवाे भङग नगनुमििोस ्।“ यमममियवा १४:२१ पवापलवाई 
स्ीकवार गददै पशचवातवापको हृदयले िवामी अयोगय छौँ र िवामीले पवाप 
गरेकवाछौँ भनेर उिवाँकिवाँ िवामी आयौँ भने िवाम्ो रिनदन सुनन उिवाँले 
प्रनत्�तवा गनुमिभएको छ। िवामीलवाई उिवँाले हदनुभएको ्चनलवाई उिवाँले 
पवालन गनुमिभएन भने उिवाँको मसिंवासनको सममवान न ैजोखखममवा पदमिछ।
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३६अच््मको प्रे्मको प्रकट

हरे, पर्मप्रभु  नपतिाले हा्मीलाई कसतिाे नकनस्मले प्रे्म गिुताभएको 
छ, नक हा्मी पर्मेशिरका सनतिाि भिी कहिलएकाहरू हौं, 
र साचँचै हौं पनि। यसैकारणले ति संसारले हा्मीलाई नचनदैि, 

नकिभिे तयसले उहालँाई नचिेि।“
१ यूहनिा ३:१

स्गमि र पथृ्ीमवा परमप्रभुको शवासनको आ्धवारभूत आदशमिमय 
मसद्धवानत ्वा नीनत पे्रम िो। भवा्नवातमकमवात्र िोइन तर नीनतगतरूमवा 
पनन इसवाई जी्नको प्रतयेक पषिमवा पे्रमको नीनत बुनननु पदमिछ। जुन 
हृदयमवा यो पप्त्र मसद्धवानतले अडडवा जमवाएको िुनछ उसमवा भएकवा 
सब ैस्वाथमि र आफनवाे भवाऊ खोजने प्र्नृत ्वा ममजवासबवाट उचमलएर 
बसेको िुनछ।

जब िवामीले परमप्रभुको पे्रमको पररभवाषवा हदन उपयुकत भवाषवा खोजछौँ  
तब िवामीमवा ् वा शबदकोशमवा भएकवा शबदिरू ्ेधरै कमजोर र यिी िो भनेर  
्ठमयवाएर पकरि रवाख्न सकदैनौँ। उिवँाको पे्रमलवाई वयवाखयवा गनदे कुन ै
पनन आटँको मूनन िवामी बमसरिेकवा िुनछौँ। िवामी लवाचवार भएर 
यो स्ीकवार गनदै पछमि ,“अिँ, परमप्रभुको पे्रमलवाई िवामीले कुन ै
िवालतमवा वयवाखयवा र पररभवापषत गनमि सकदैनौँ। उिवाँकवा पप्रय चेलवाले 
वयकत गरेकवा भवा्नवालवाईमवात्र िवामी दोिो�यवाउन सकछौँ, “िेर, 
पपतवाले िवामीलवाई कसतवाे ककमसमले पे्रम गनुमिभएको छ, कक िवामी  
परमेश्रकवा सनतवान भनी किमलएकवािरू िौं, र सवाँचच ैिवाे  पनन।“ १ युिननवा ३:१ 
यस पे्रमलवाई ् णमिन गनमि कुन ैपनन प्रयवास द्ेुध बवालकले पहिलो बोलु उचचवारण  
गनमि प्रयवास गरेको जसत ैिुनछ। उिवँाको पे्रमलवाई हृदयमवा सजवाएर चुपचवाप  
प्रशंसवा गनुमि पदमिछ। यस मवाममलवामवा मौन रिनु न ैउत्म छ। िवाम्ो मौनतवाले  
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पे्रमको बवारेमवा जे बोकनु छ तयो यथेसट छ। पे्रमको धचत्बुझदो ्णमिन 
्वा पररभवाषवा कुन ैपनन भवाषवाभनदवा अपवार छ।

पुसतौँ पुसतवामवा बवाबुआमवाको पे्रम मवाननसिरूको हृदयमवा सवाररएको 
िुनछ, मवाननसिरूको भवा्नवामवा पे्रमले गरेर कोमल, दयवा र करुणवािरू 
जवागछन,् तर परमप्रभुको असममत र कहिलयै ररकत निुने अथवाि 
सीमवा न ैनभएको सवागरको तुलनवामवा तयो मवान्ीय पे्रम के्ल सवानो 
खोलचवामवात्र ैिुनछ। नजब्ोले उचचवारण गनमि सकदैन न त कुन ैकलमले 
धचत्रण नै गनमि सकछ। तपवाईँको जी्नभर हदनहदनै परमप्रभुको पे्रमको 
बवारेमवा धयवान गनमि सननुिुनछ । तपवाईँ लगनशील भएर पे्रमको बवारेमवा 
बुझ्न बवाइबलमवा खोजनु सकनुिुनछ ।  तपवाईँलवाई परमप्रभुले हदनुभएको 
सब ै शनकत, सवामथयमि र दषितवालवाई एकबत्रत गरेर उिवाँको पे्रमलवाई 
सतिमवा लयवाउन प्रयवास गनमि सकनुिुनछ। स्गमिकवा परमप्रभु पपतवाको 
पे्रम र करुणवालवाई बुझन अनेकौँ तयवाग र तपसयवा गनमि सकनुिुनछ । 
तर उिवाँको पे्रमको अननततवा ्वा प्रचुरतवा ती सबैभनदवा अपवार भएको 
पवाइनछ। तपवाईँले युगौँ युगसमम उिवाँको पे्रमको बवारेमवा अधययन गनमि 
सकनुिुनछ तर तयसको लमबवाइ, चौडवाइ, गहिऱयवाइ र उचचवाइले यस 
संसवारको नननमत बमल िुन पे्रमले अमभपे्रररत िुनुभएको परमप्रभुले 
आफनवाे पुत्र हदनुभएको कवारण तपवाईँले कहिलयै पनन पुरवा बुझ््न 
सकनुिुनेछैन। अननतको समयले पनन यसलवाई पूणमिरूपमवा प्रकट गनमि 
सकदैन। य�नप, जब लगनशील भएर बवाइबल अधययन गछछौँ, ख्ीषटको 
जी्न र मुनकतको बवारेमवा घोदमिछौँ र धचनतन गदमिछौ, तब ती मिवान ्
प्षयबसतुिरू झन झन बझु्न िवाम्ो समझशनकत उघवाददै जवानेछ।
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३७उहाँका सबै ्मागताहरू नसद्ध र उतकृषट छि्

यसकारण जसतिाे नति्मीहरूका सिगता्मा हुिुहुिे नपतिा नसद्ध 
हुिुहुनछ, नति्मीहरू पनि तयसतैि नसद्ध हुिुपदताछ।  

्मत्ी ५:४८

समुचचरूपमवा परमप्रभुको कवाम मस�, उतकृषट र पककवा छ। 
जनतसुकै शुक्म ्सतुभएतवापनन उिवाँले सनृषट गनुमि भएको थोकले पुणमितवा 
पवाएको धथयो। उिवाँले यस संसवारको िेरबबचवारमवा कसरी सकरिय िुनुिुनछ 
भनेर िेनमि घवाँसको सवानो टु्पपोलवाई िेरे पुगछ। यहद स्गमिमवा रिनुभएको 
िवाम्ो परमप्रभु पपतवा परमेश्र जसतै मस�, मसपवालु, ननपुण र पररपक् 
िुन चवािनछौँ भने िवामीले गनदे सवानोनतनो कवाममवा प्श्वामसलो र 
भरपदको िुनुपदमिछ। जे कवाम गदवामि उपयुकत र दवामी िुनछ भने तयसलवाई 
उपयुकत, दवामी र मित््पुणमि मवानेर गनुमिपदमिछ।

आफनवा सनतवानको नननमत परमप्रभुको आदशमि, कलपनवा र उदेशय 
मवाननसको पिँुच ्वा सोचने ्ेधरै मवाधथ छ। मवाननसको हदमवागैमवा घुमन 
्वा घुसवाउन नसकने तर उसलवाई प्रदवान गररने उचच आदशमि लषिण 
परमप्रभुमवा छ। सतैवानको शनकतको ननयनत्रणबवाट िवामीलवाई पुरै छुटवाएर 
आफनवाे पोलटोमवा रवाख्न ेपरमप्रभुको चवािनवा छ भनेर आतमज्वान पवाउन 
चवािनछौँ भने मुनकतको योजनवामवा िवामी धयवान गनमि स�नुपदमिछ। प्नम्, 
इमवानदवार र नम् भकतजनलवाई येशूले जहिले पनन पवापबवाट अलग 
रवाखु्निुनछ। सतैवानकवा दषुट कवामिरूलवाई नवाश गनमि उिवाँ आउनुभएको 
धथयो। प्रतयेक पशचवातवापी र पवापबवाट अलग िुन चवािने मवाननसलवाई पवाप 
गनमिबवाट जोगवाउन उिवाँले पप्त्र आतमवा खतवाउनुभएको िुनछ।

सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले अनेकौँ प्रलोभन त देखवाउँछ। 
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तर एउटवा गलत कवाम पनन सतैवान ्वा उसकवा दलवालले गदवामि म 
्फसेँ भनने बिवानवालवाई परमप्रभुले स्ीकवार गनुमििुनन। आफनवा चररत्रको 
कममकमजवाेरीिरूले गदवामि म यसतो जवालमवा ्फसेँ भनेर येशूकवा कह्ठत ्वा 
मुखलेमवात्र ह्ठकक पवानदे इसवाईिरूले सुनवाउँदवा सतैवान खुशी भएर उफ्नछ। 
यसतै खवालकवा बिवानवािरूले न ैमवाननसलवाई पवाप गनमि उकसवाउँछ। कसैले 
पनन पवाप गनमि छुटकवारवा छैन। ख्ीषटको जसतो पप्त्र ममजवास पशचवातवाप 
गनदे र सतयननष्ठवामवा रिने परमप्रभुकवा प्रतयेक बवालकलवाई उपलब्ध 
गरवाइएको छ।

सचचवा इसवाई ्वा येशूभकतको आदशमि चररत्र न ैख्ीषट जसतै िुनु 
िो। जसरी मवाननसको पुत्र येशू आफनवाे जी्नमवा मस�, ननषखोट र 
ननषकलङक िुनिुुनथयो, तयसरी न ैउिवँालवाई पछयवाउनेिरूको जी्न पनन 
मस�, ननषखोट र ननषकङक िुनुपदमिछ। उिवँामवा अगवाढ ननष्ठवा र आसथवा 
रवाखेर परमप्रभुको चररत्रको महिमवा िवामीले प्रवा्पत गरुन ्भनेर येशूले 
िवामीलवाई आज्वा हदनुिुनछ।

एउटवा सवानोनतनो कवामले संतमुलत चररत्रलवाई ढवालदछ। एउटवा 
गलती ्वा खरवाबलवाई द्वाउनु ्वा तयसलवाई नजतनुको स�वा तयसलवाई 
हदमवागमवा पोषवाइ रवाखखयवाे भने तयसले न ैमवाननसलवाई अमस�, अपररपक् 
र दोषी बनवाउँछ। तयसले गदवामि उसले पप्त्र सिरमवा प्र्ेश गनदे अ्सर 
गुमवाउँछ। मुनकत पवाएकवा कुन ैपनन वयनकतको जी्नमवा पवापको कुन ै
दवाग देखखनु िुनन...।

तपवाईँले जे कवाम गनमििुनछ सो लगनशील, इमवानदवारी, ननष्ठवा्वान 
भएर सिी कवाम गनुमििोस।् जब तपवाईँले यसरी कवाम गनुमििुनछ, तब 
परमप्रभुले तपवाईँको कवामलवाई अनुमोदन गनुमििुनछ, र एक हदन येशूले 
तपवाईँलवाई शयवा्वास हदएर भननुिुनेछ, “सयवाबवास, असल र प्श्वासी 
से्क! नतमी थोरै कुरवामवा प्श्वासी भयौ, अब म नतमीलवाई ्ेधरै कुरवाको 
नजममवा हदनेछु। नतमी आफनवा मवामलकको खुशीमवा सिभवागी िो।“ मत्ी 
२५:२१
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३८्मािि जातिको निम्ति पर्मप्रभु 
पर्ेमशिरको उपहार

नकिभिे पर्मेशिरले संसारलाई यसतिाे प्रे्म गिुताभयो, नक उहालँे 
आफिा एक्मात्र पुत्र नदिुभयो, तिानक उहाँ्मान् निशिास गिने 

कोही पनि िाश िहोस् , तिर तयसले अिनति जीिि पाओस ्।
यूहनिा ३:१६

अतयनत ैसनेिी, लवालनयत र मतृयुभनदवा बमलयो पे्रम संसवारकवा 
जनिरूप्रनत परमप्रभुको हृदयमवा उनमलरिेको िुनछ। आफनै पुत्र हदनुभएर 
उिवाँले िवाम्ो नननमत सवारवा स्गमि न ैएउटै उपिवारस्रूप खनयवाउनुभएको 
धथयो। 

यिे्वाको कहिलयै पनन नचुकने भलोपन र उदवािरतवा तयिी 
उपिवार�वारवा हदनहदन ैिवामीमवा बगरररिेको िुनछ। प्रतयेक रङगीबबरङगी 
सुनदर ्ूफल र तयसको मी्ठो ्वासनवा िवाम्ै रमवाइलो र आननदको नननमत 
उपिवारस्रूप हदइएको िो। सूयमि र जून उिवाँले न ैबनवाउनुभएको िो; 
सवारवा नषित्र जगतमवा कुन ैपनन तवारवा छैन जसले तयसलवाई सौनदयमितवा 
हदँदैन। िवामीले खवाने स्सथ खवानवािरूमवा कुन ैपनन यसतो थोक छैन 
जसले िवाम्ो शरीरको पोषणको लवाधग िँुदैन। सबमैवा ख्ीषटको छवाप छ। 
प्रतयेक थोक मवाननसको नननमत परमप्रभु परमेश्रको अ्खणमिय उपिवार 
एकमवात्र पुत्रद्वारवा उपलब्ध गरवाइएको छ। ती सब ैउपिवारिरू परमप्रभुको 
रचनवािरूमवा बधगयोस ्भनेर उिवँालवाई रूिसमवा टवाँधगएको धथयो।

िवाम्ो मवान्ीय स्भवा् ग्रिण गनुमिभएर मुनकतदवातवाले मवान्तवासँग 
आ्ूफलवाई यसतो बन्धनमवा बवाँ�नुभयो जुन कहिलय ैपनन चुँडडने छैन। 
अननत समयसमम उिवँा िवामीसँग जोडडनुभएको छ। “परमप्रभु परमेश्रले 
संसवारलवाई यसतो पे्रम गनुमिभयो तवाकक उिवाँले एकमवात्र पुत्रलवाई हदनुभयो। 
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उिवाँले येशूलवाई के्ल िवाम्वा पवापिरू बोकनमवात्र िोइन र िवाम्ो सटटवामवा 
बमल िुनुभयो। उिवाँलवाई पनतन जवातको नननमत उिवाँले हदनुभयो। उिवाँको 
अपर्तमिनीय शवाननतको रवाय ्वा ्चन िवामीमवा छ भनेर ढुकक गरवाउन 
परमप्रभु परमेश्रले आफनै पुत्रलवाई मवान् परर्वारलवाई हदनुभयो। 
तयो मवान्ीय स्भवा् येशूले अननतसमम ्धवारण गररन ै रिनुिुनेछ। 
परमप्रभु परमेश्र आफनवाे ्चनमवा ्चन्� िुनुिनछ भनेर पुरवा गरेर 
न ै देखवाउनुिुनेछ। “िवाम्वा नननमत एउटवा बवालकको जनम भएको छ। 
िवाम्वा नननमत एउटवा छोरो हदइएको छ। शवासन उिवाँको कवाँ्धमवा िुनेछ। 
उिवाँ अचममकवा सललवािकवार, शनकतशवाली परमेश्र, अननतकवा पपतवा, 
श�ीकवा रवाजकुमवार किलवाइनुिुनेछ।“ यशयैवा ९:६ परमप्रभुले उिवाँको 
पुत्रको वयनकतत्�वार मवान् स्भवा्लवाई अङगवालनभुएको धथयो। सवारवा 
स्गमि न ैमवान्तवामवा सनजएको धथयो, र अननतको पे्रमको कवाखमवा 
मवान्तवा लपेहटएको छ।

अतुलनीय प्नम्तमवा येशू झुकनुभएको धथयो। तयसको ्फलस्रूप 
उिवाँ परमप्रभु परमेश्रको मसिंवासनको उचचवाइमवा पुगनुभयो। उिवाँको 
तयो कवायमिले उिवाँलवाई प्श्वास गनदे प्रतयेक मवाननस पनन उचवामलएर 
उिवाँसँगै मसिंवासनमवा बसन प्रवा््धवान बननएको छ।
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३९अिनतिको अमसतिति छ अ्ाताति् जगति  
र पृथिीको उतपनतिको इनतिहास्मा उहाँ  

िभएको एक षिण पनि न्एि

अब ह ेनपतिा, संसारको सृनषट हुि अनघ तिपाईकंो स््मुख ्मेरो  
जुि ्मनह्मा न्यो, तयसैले आफिाे उपस्ीनति ्मलाई  

्मनहन्मति पािुताहोस ्। 
युहनिा १७:५-६

यस पथृ्ीको जग बसवालनुभनदवा अनघ येशू ख्ीषट परमप्रभु 
परमेश्र पपतवासँग एक िुनिुुनथो। यो न ैअन्धकवारमवा उिवाँको जयोनत 
चनमकरिनु िो। पथृ्ी सुरुिुनुभनदवा अनघको जुन ईश्रीय तजेस्ीमय 
र उजज्ल  महिमवा येशूमवा धथयो, तयो महिमवा मवान् अ्तवार मलएर 
आउनुभएको उिवाँमवा पनन धथयो।

येशूको अनसतत् के्ल उिवाँको दईु िजवार ्षमि अनघ मवान्ीय 
अ्तवार देखख सुरु भएको िोइन। उिवँाको अनसतत् सदवाकवाल धथयो, 
र उिवाँ परमप्रभु परमेश्रको स्-अनसतत् पुत्र िुनछ। येशूको 
पु् मिउपनसथनत ्वा अनसतत्ले िवाम्ो हदमवागलवाई ममनत ्वा हदन प्हिन 
युगनतर तवानननछ। कुन ैपनन षिण ्वा समय धथएन जुन उिवाँ परमप्रभु 
अननतको परमेश्रसँग घननष्ठ दोसती धथएन भनेर उिवाँले िवामीलवाई 
आस्वासत पवानुमििुनछ।

उिवाँको हदवय ्वा ईश्रीय जी्नलवाई कुन ै पनन मवान्ीय 
हिसवाबले लेखवाजोखवा गनमि सककनदैन। यस संसवारमवा मवान् चोलवा 
मलएर आउनुभएको अनघको अनसतत् कुन ैपनन मवान्ीय अनुमवान र 
धचत्रणिरूले कोनमि सककनदैन।
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समुचचवामवा भनुपदवामि उचचभनदवा पनन उचच हिसवाबमवा उिवाँ 
्वासतप्क परमप्रभु परमेश्र िुनिुुनथयो। सवारवा अननतकवालदेखख उिवाँ 
परमप्रभु परमेश्रसँग  ननरनतररूपमवा िुनुिुनथयो। उिवाँको बवारेमवा 
समग्ररूपमवा भननपुदवामि उिवाँ सदवासदवा आमशष पवाउनुभएको परमप्रभु 
परमेश्र िुनिुुनछ। परमप्रभुको अननतदेखख अनसतत् िुनुभएको हदबय 
तथवा ईश्रीय पुत्र प्रभु येशू ख्ीषट अलग प्शषे वयनकत िुनुिुनछ, 
तपैनन उिवाँ पपतवासँग एक िुनुिुनथयो। स्गमिकवा सब ैमहिमवालवाई उिवाँको 
महिमवाले मवाथ गररनथयो अथवामित ्उिवँाको महिमवा स्गमिको महिमवाभनदवा 
मवाधथ धथयो। स्गमिकवा सब ै बुन�जीप्िरूको बुन� ्वा ज्वान उिवाँकै 
खतनमवा धथयो। स्गमिदतूिरूले उिवाँलवाई हदएकवा पूजनीय आदर र श्�वा 
उिवाँले ग्रिण गनुमििुनथयो र यो ग्रिण गनदे उिवँाको अध्धकवार धथयो।

उिवाँ परमप्रभु परमेश्रको बरवाबरीमवा िुनुिुनथयो। उिवाँ अपवार, 
अमसममत र सबमिशनकतमवान िुनिुुनथयो। तर उिवाँ प्नम् िुनुभएर ्वा 
झुककएर मरणशील मवान्को रूप ्धवारण गनुमिभयो। मवान् परर्वारको 
सदसय भएकोले उिवाँ मरणशील िुनुभएको धथयो, तर उिवाँ परमप्रभु 
परमेश्र जसतै िुनुिुनछ। यस संसवारको नननमत जी्नको मूलस्ोत 
उिवाँ न ैिुनुिुनथयो। उिवाँको आफनै ईश्रीय शनकतले मतृयुको िवाँक ्वा 
ललकवारलवाई रोकन सकनुिुनथयो र तयसको प्रभुत् रिन उिवाँ अस्ीकवार 
गनमि सकनुिुनथयो; तर स्इचछवाले आफनवाे जी्न लेटवाउनुभयो, जसले 
गदवामि उिवाँले अरूिरूलवाई जी्न हदन सकुन ्र अमरत् ्वा अजममरी 
जी्न भनेको के िो तयो सबकैो सवामु प्रसतुत गनमि सकुन।् सवारवा 
संसवारकवा पवापिरू उिवाँले बोकनभुयो, पवापको दणडलवाई उिवाँले भोगनुभयो, 
तयो उिवाँमवा पिवाड जसत ैखसेको धथयो। सब ैतयवाग गरेर उिवाँ मवाननसको 
नननमत बमल िुनुभयो, तवाकक मवाननस अननतसमम नमरोस।् उिवाँ 
्वाधय भएर मनुमिभएको िोइन तर आफनै स्इचछवा ्वा आतमननणमियले 
मनुमिभएको धथयो।

ख्ीषटको मवान् अ्तवार र मवाननसको नननमत पशचवातवापको प्ध्ध 
पुरवा गररएको अचममको रिसयलवाई आदमको प्रतयेक छोरवा र छोरीलवाई 
सुनवाउन ैपदमिछ।
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४०्महाि “्म हु।ँ“

तिब पर्मेशिरले ्मोशालाई भनिुभयो, “्म हु ँजो ्म हु।ँ“ फेरर 
उहालँे भनिुभयो, “इस्ाएलीहरूलाई नति्मीले यसो भनिु,“  
“्म हु“ँ भनिेले नति्मीहरूकहा ँ्मलाई पठाउिुभएको हो’। 

प्रस्ाि ३:१४

ख्ीषटमवा भएको जी्न मौमलक ् वा आ्ूफनै सनृषटकतवामि िुनुभएकोले 
सनृषट नगररएको, कसबैवाट सवापनत नमलएको र कसबैवाट प्रवा्पत नभएको 
िो। “जससँग पुत्र िुनिुुनछ, तयससँग जी्न छ...“ १ युिननवा ५:१२ 
येशूको ईश्रीयतवा न ैप्श्वासीिरूको अननत जी्नको आस्वासन िो।

स्गमि र पनतत मवान् जवानतको बीचमवा जे जे सं्वाद ्वा समपकमि  
भयो तयो ख्ीषटबवाट न ैभएको धथयो। परमप्रभुको पुत्रले न ैिवाम्वा प्रथम ्
बवाबुआमवालवाई मुनकतको प्रनतज्वा हदनुभएको धथयो। पुरवानो करवारकवा सब ै
अग्रजिरूको सवामु उिवाँ आ्ैफ प्रकट िुनुभएको धथयो। सुसमवाचवारको 
सनदेशलवाई आदमले बुझकेवा धथए।

येशू उिवाँकवा जनिरूको नननमत जयोनत िुनुिुनथयो-संसवारको नननमत 
पनन जयोनत िुनुिुनथयो। तयो जयोनत ्वा हदवय आतमज्वानको स्ोत उिवाँ 
यस संसवारमवा मवान् चोलवा मलएर आउनुभनदवा अनघ िुनुिुनथयो। पवापले 
गदवामि अन्धकवारले लपेहटएको यस संसवारमवा पहिलो आशवाको ककरण उिवाँ
�वारवा न ैछेडडएको धथयो। यस पथृ्ीको प्रतयेक पनतत मवान् प्रवाणीमवा 
आ्शयक भएको स्गमिको चमक ्वा उजयवालोपनवा उिवाँ�वारवा न ैखमसएको 
धथयो। मुनकतको योजनमवा, येशू अल्फवा र ओमेगवा िुनुिुनछ पहिलो र 
अननतम।

िोरेबको पिवाडमवा मोशवालवाई येशूले न ै“मैँ िँु म न ै िँु: नतमीले 
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इस्वाएली जनिरूलवाई म िँुले नतमवालवाई प्ठवाएको िो भनेर सुनवाउनु।“ यो 
न ैइस्वाएलीिरूलवाई उ�वार गनदे परमप्रभुको ्चनको प्रनत्�तवा धथयो। 
तयसकवारण, उिवाँ मवान् चोलवा मलएर आउनुभयो र आ्ुफलवाई नतनीिरूको 
सवामु मैँ िँु भनेर घोषणवा गनुमिभएको धथयो। बेथलेिममवा बवालक भएर 
जननमनु भएको येशू प्नम्, शवामलन र दीनहिन मुनकतदवातवा िुनुभएको 
धथयो।” िवामी स्ीकवार गदमिछौं, कक िवाम्ो प्श्वासको रिसय अनत मिवान ् 
छ: उिवँा स्यम ् शरीरमवा प्रकट िुनु पप्त्र आतमवा�वारवा ्धममी ्ठिररनुभयो, 
स्गमिदतुिरूबवाट देखखनुभयो, “जवानत-जवानतिरूकवा मवाझमवा प्रचवाररनुभयो, 
संसवारमवा प्श्वास गररनुभयो, महिमवामवा मवाधथ उचवामलनुभयो।”  
१ नतमोथी ३:१६ ।

यिी अ्ो्ध बवालक प्रनतज्वा गररएको सनतवान ्वा बबऊ धथयो, 
जुन अदनको बगैँचवाको ढोकवाको बेदीमवा औँलयवाइएको धथयो। उिवाँ नै 
मशलोि अथवामित ्शवाननत हदनु िुनिुुनथयो। अगमकतवािरूले भप्षय्वाणी 
गरेको वयनकत उिवाँ न ै िुनिुुनथयो। उिवाँ नै सवारवा रवाषटिरूको चवािनवा 
धथयो। उिवाँ न ैदवाउदको जरवा र सनतवान िुनुिुनथयो। उिवाँ नै बबिवानीको 
चनमकलो तवारवा िुनुिुनथयो।

र उिवाँले भननभुयो: “असल गो्ठवालो म ै िु।” “जीप्त रोटी ्वा 
जी्नको रोटी म ै िँु।” “म न ै बवाटो, सतय र जी्न िँु।” “प्रतयेक 
प्रनतज्वालवाई पुरवा गनदे म ैिँु। मिँु: नडरवाऊ।” परमप्रभु िवामीमवा िुनु न ै
िवामीलवाई पवापबवाट मुकत गनमि जमवानी िुनुभएको छ।
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४१सृनषटकतिाता िै ्मािि अितिार हुिुभयो

कसैले नििाद गिता िसकि ेहाम्ो निशिासको रहसय अनति  
्महाि्  छ: उहा ँसिय्म्  शरीर्मा प्रकट हुिुभयो, पनित्र  

आत्माद्ारा निदकोषी िा ध्मती ठहररिुभयो, सिगतादतूिहरूबाट 
देमखिुभयो, जानति-जानतिहरूका ्माझ्मा प्रचाररिुभयो,  

संसार्मा निशिास गररिुभयो, ्मनह्मा्मा  
्मान् उचािलिुभयो। 

१ नति्मो्ी ३:१६

सब ैरिसयिरूमवा येशूको मवान् अ्तवार सबभनदवा ्ुठलो रिसयमय 
छ। येशू ख्ीषट परमप्रभु पपतवासँग एक िुनुिुनथयो, तपैनन, परमप्रभु 
पपतवाको बरवाबरीमवा िुनुभएको उिवँा आफनवाे उचच र महिममत सथवानबवाट 
तल झनमि रवाजी िुनुभयो। पनतत मवान् जवानतप्रनत उिवाँको पे्रमको लक्य 
पूरवा गनमिलवाई उिवाँले तयो कदम चवालनुभएको धथयो। उिवाँ िवाम्ो िवाड र 
छवालवा िुनुभयो।

तजेस्ीमय, महिममत, स्मिशनकतमवान र हदवय अथवामित ्ईश्रीय 
ख्ीषट र बेथलिेमको गो्ठमवा लेहटरिनुभएको असिवाय मशशुको बीचमवा 
कसतो प्शवाल अनतर! परमप्रभु स्मिशनकतमवान परमेश्र र ननरीि 
अ्ो्ध बवालकको दरुीलवाई िवामीले कसरी नवा्पन सकछौँ र? तपैनन, 
सवारवा ईश्रको सवारवा पररपुणमितवा शरीरमवा ्वास भएको र सवारवा जगत 
र पथृ्ीकवा सनृषटकतवामि गो्ठमवा अ्ो्ध र ननरीि बचचवा भएर प्रकट 
िुनुभयो। उिवाँ कुन ैपनन स्गमिदतुिरूभनदवा उचच सथवानमवा िुनुिुनथयो, 
प्रनतष्ठवा, सममवान, गररमवा र महिमवामवा, उिवाँ परमप्रभु पपतवा परमेश्रको 
बरवाबरीमवा िुनिुनथयो, तपैनन उिवँा मवान् भेषमवा आउनुभयो! ईश्रीयतवा 
र मवान्तवा रिसयमय तररकवाले मममसएको धथयो, र मवाननस र परमप्रभु 



90

वि�िासद्ारा म जिउँछु

परमेश्र एक िुनुभएकवाे धथयवाे ।

अदनको बगैँचवामवा खडवा भएकवा ननदकोष र ननषकपट आदमको 
रूपमवा येशू आउनुभयो भने पनन परमप्रभुको पुत्र मवान् चोलवा 
मलएर आउनु भनेको आ्ुफलवाई झणड ै अमसममत रूपमवा अनवादवारमवा 
झवाररएको िुनथयो। परमप्रभुको प्रनतष्ठवामवा ्ुठलो बेइजजतको मवाममलवा 
िुनथयो। मवान् जवानत िजवारौँ ्षमिसमम पवापले गदवामि कमजोरी िुनपुगेको 
भएतवापनन, येशूले मवान् चोलवा मलन स्ीकवानुमिभयो। आदमको प्रतयेक 
बचचवा ्ंशवाणुगतको मिवान ्ननयमको कवायमिको ननतजवामवा रिनछ, उिवाँ 
पनन तयिी ननयममवा रिन स्ीकवानुमिभयो। उिवँाकवा सवांसवाररक पूखवामििरूको 
इनतिवासमवा ्ंशवानुगतकवा पररणवामिरू देखवाइएकवा छन।् तयस ककमसमको 
्ंशमवा िवाम्ो द:ुख, कषट, शोक, पीडवा र पररषिवािरूमवा सवामेल िुन येशू 
आउनुभएको धथयो। उिवँा मवाननस ैभएतवापनन िवाम्ो नननमत पवापरहित 
जी्नको अनुसरणीय उदवािरण बननु भएको धथयो।

ख्ीषटले पवाप गनमि असमभ् छ भनेर दवा्ी गनदेिरूले, उिवाँ 
मवान् चोलवा ्वा स्भवा् मलएर आउनुभयो भनने तथयलवाई स्ीकवानमि 
सकदैन। के येशू पनन मरुभूमममवा सतैवानको प्रलोभनमवा पनुमिभएको 
धथएन र? बवालककवालदेखख उिवँाको मतृयु निुञजेल सतैवानले उिवाँलवाई 
आफनवाे ितकेलवामवा रवाख्न अथक प्रयवास गरेको धथयो।

मवान् जवातको सब ैकममकमजोरी र पवापमवा ्ेफसने समभवा्नवासहित 
िवाम्ो मुनकतदवातवाले मवान् चोलवामलएर आउनुभएको धथयो। सतैवानको 
कुन ैपनन प्रलोभन, लवालसवा, लोभमवा ्फसने सकने मवान् स्भवा् मलएर 
उिवाँ आउनुभएको धथयो। उिवँाले नसिनुभएको र नबोकनुभएको भवार 
िवामीले बोकेकवा छौँ भनेर दवा्ी गनमि िवामीलवाई कहिलयै पनन सुिवाउँदैन।
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४२उहाँको निदकोष र निषक� जीिि

्म नति्मीहरूसगँ अब धेरै बोलिेछैि,ँ नकिभिे यस  
संसारको शासक आइरहछे। तयसको ्म्मान्  

केही शनक्त िा सरोकार छैि। 
यूहनिा १४:३०

ख्ीषटको मवान् स्भवा्मवा मस� पवापरहित जी्नको बवारेमवा कुन ै
पनन गलत ्धवारणवा िवाम्ो नननमत स्ीकवायमि छैन।

िवाम्ो कमजोर र दु् मिलतवामवा उिवँा िवाम्ो दवाजु िुनुिुनछ, तर िवामीमवा 
भएकवा आ्ेग, अनुरवाग र सनजलसँैग पवापमवा ्फसने ममजवास उिवाँमवा 
धथए। उिवाँको स्भवा् खरवाबले बेररएको धथएन। यस पवापी संसवारमवा 
जममरिेकवा सब ै संघषमि, आनतमक, मवानमसक र शवारीररक यवातनवािरू 
उिवाँले भोगनभुएको धथयो। उिवाँको मवान्तवा न ै प्रवाथमिनवा अतयवा्शयक 
अ्सर िुनपुगेको धथयो।

उिवाँ पवाप गनमि सकनुिुनथयो; उिवाँ सनजलसँैग सतैवानको जवालमवा 
परेर पनतत िुनसकनुिुनथयो, र एक षिणमवा पनन उिवाँमवा एक षिण पनन 
पवाप गनदे झु्वा्, प्र्पृत् र रुधच धथएन।

मवान् पनतत अ्सथवाको स्भवा् मलनुभएतवापनन येशूले अमलकनत 
पनन पवापमवा सिभवागी िुनुभएन। मवाननसलवाई घेररएको कमजोर र 
दु् मिलतवामवा उिवाँ पनन पनुमिभएको धथयो। िवामीिरूको कमीकमजोरीिरूकवा 
भवा्नवािरू उिवाँमवा धथयो र सब ैप्रलोभन, लवालच र पररषिवामवा िवामी जसतै 
उिवाँमवा पनुमिभएको धथयो। तपैनन पवापप्रनत उिवाँ अनजवान िुनुिुनथयो। उिवाँ 
कुन ैदवाग, खोत र दोष नभएको पवा्ठो िुनुिुनथयो। यहद सतैवानले उिवाँलवाई 
अमलकनत पनन पवापमवा ्फसवाउन स्फल भयो भने उसले येशूको मशरलवाई 
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घवाइटे बनवाउन सकथयो। तर उसले के्ल उिवँाको कुकुमि चचवालवाई मवात्र 
छुन सकेको धथयो। यहद उसले येशूको मशरलवाई छोएकोमवात्र ैभएतवापनन 
सवारवा मवान् जवातको आशवा चकनवाचुर िुनथयो। आदममवाधथ आएको 
परमेश्रको रिो्ध उिवाँमवाधथ ्पषमिनथयो। ख्ीषट र चचमि आशवारहित िुनथे।

अमलकनत ननयत र सोचमवा पनन ख्ीषटले सतैवानको जवालको 
शनकतमवा आ्ुफलवाई पवानमि हदनुभएन। येशू आ्ैफले यो सुनवाउनुभयो, “यस 
संसवारको रवाजकुमवार ्वा शवासक आउँछ, तयसको ममवाधथ केिी शनकत 
छैन न त मेरो सरोकवार नै छ।“

अप्श्वास, नरैवाशयतवा, खखननतवा, उतसवािहिनतवा र उदवामसनतवाक 
हिलोमवा पवानदे सतैवानको प्रयवासमवा येशूले आ्ुफलवाई पनमि हदनुभएन।

येशूको मवान्तवा ईश्रीयतवासँग संयोजन ्वा सनमममलत भएको 
धथयो। तयिी बलमवा उिवाँको प्रु�मवा सतैवानले लयवाउने ्वा उिवाँलवाई 
्फसवाउने प्रलोभन र लवालसिरूको प्रु�मवा मभडन सकनभुएको धथयो, 
तपैनन पवापको अमलकनत दवागलवाई पनन आ्ुफमवाधथ पनमि हदनुभएन। 
अचममको कुरो त यो छ, तयिी शनकत आदमकवा प्रतयेक छोरवा र 
छोरीलवाई उपलब्ध गरवाइएको छ। सतैवानको कुनै पनन असत्रको सवामनवा 
गनमि र तयसमवाधथ प्जयी िुन तयो शनकत प्श्वास�वारवा येशूलवाई ग्रिण 
गनदे र उिवाँको ्धवामममिक स्भवा् ्वा गुण अनुसवार चलनेिरूले दवा्ी गनमि 
सकदछन।्
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४३उहाँ हाम्ो निम्ति ्मिुताभयो

तैिपनि पर्मेशिरले उहाकँो प्रे्म हा्मीलाई यसरी देखाउिुभयो,  
हा्मी पापीहरू छँदै हाम्ा लानग ख्ीषट ्मिुताभयो। र

रो्मी ५:८

जब िवामी बवाइबल अधययन गछछौँ, बवाइबलमवा खोजनीनत गरेर 
अमुलय आतमज्वानको खजवानवा खोजछौँ, तब एउटवा मिवान ्सतयलवाई 
हदमवाग र हृदयमवा केनद्रबबनद ुबनवाएर रवाखखरिनुपदमिछ-तयो िो येशू ख्ीषट 
र उिवाँलवाई रुिसमवा टवँाधगएको। प्रभवा्को नननमत लगवानी गररएको प्रतयेक 
अरू सतय यिी बबषयमवा केननद्रत गररएको छ। समपुणमि शनकत, उजवामि, 
बल र सवामथयमि यिी प्षयसँग समबध्धत छ, अथवामित ्िवामीमवा भएको 
्वा िवामीलवाई हदएको सब ैशनकत येशूख्ीषट र उिवाँको रुिसको महिमवाको 
नननमत पररचवालन गनमिको लवाधग िो। सतैवानको पनजवामवा परेर पवाप र 
जी्नप्रनत अचेत भएको मवाननसले पुनजमी्न पवाउन सकदछ। तर तयो 
जी्न कुन ैअरू मवाधयमबवाट िोइन, के्ल िवाम्ो मुनकतको रचनवाकवारले 
रुिसमवा के गनुमिभयो तयसको उपजलेमवात्र तयस मवाननसलवाई नयवाँ जी्न 
हदन सकदछ।

रुिसमवा येशू झुनणडएर आफनो मशर ननिु�यवाएर मनुमिभएको बेलवामवा 
उिवाँले यस पथृ्ीमवा गवाडडएको सैतवानको रवाजयकवा खमबवािरू बोकनुभएको 
धथयो। तयसबेैलवा उिवँाले सतैवानलवाई परवानजत गनुमिभएको धथयो।

सवारवा स्गमिदतुिरूले येशूको सुरषिवा र उिवाँलवाई उ�वार गनमि तमतयवार 
भइरिेतवापनन उिवाँ स्इचछवाले आ्ुफलवाई रुिसमवा सनुमपनुभयो। स्गमिदतूिरू 
पनन येशू ख्ीषटसँगै कषट भोगेकवा धथए। परमप्रभु सनवातन परमेश्र 
पपतवा आ्ूफ पनन येशूसँग रुिसमवा टवाँधगनुभएको धथयो; ककनभने येशू 
पपतवासँग एक भएर बुनननुुभएको धथयो। जो मवाननसिरूले येशूलवाई 



94

वि�िासद्ारा म जिउँछु

प्श्वास गनमि अस्ीकवार गदमिछन,् र नतनीिरूमवाधथ उिवाँको प्रभुत्लवाई 
पनछवाउँछन,् नतनीिरू सतैवानको शवासनमवाधथ आ्ुफिरूलवाई सुनमपन 
आफनवाे आतमननणमियको अध्धकवार प्रयोग गरेकवा िुनछन।् यो िुनुभनेको 
नतनीिरू उसको दवासत्को बन्धनमवा परेर उसको खतनमवा रिनु िो। 
तपैनन सतैवानकवा ती दवासिरूको नननमत येशू ख्ीषटले आफनो जी्न 
रुिसमवा सनुमपनुभएको धथयो।

सवारवा संसवारकवा पवापिरूकवा नननमत मनुमििुने येशू नन्धवामिररत समयको 
नननमत धचिवानमवा पनुमिभएको धथयो। परमप्रभु परमेश्रको नयवायको 
कवारण उिवाँ धचसो ढँुगेनी कैदखवानवामवा िुनिुुनथयो। सवारवा जगतकवा 
नयवायकतवामिप्रनत उिवाँ ज्वा्फदेिी िुनुभएको धथयो। उिवाँ सवारवा संसवारकवा 
पवापिरू बोककरिनुभएको धथयो, र उिवाँको पपतवालेमवात्र तयस धचिवानरूपप 
कैदखवानवाबवाट छुटवाउन सकनुिुनथयो।

िवाम्वा चवािनवा, चवासो, अमभरुधचिरूमवा उिवाँ आ्ैफ पररधचत 
िुनुभएको धथयो। मतृयुको मवार उिवँाले आफनवेा छवातीमवा थवा्पनभुएको 
धथयो। मवाननसको दोष र दणड उिवँा आ्ैफले बोकनुभयो। मवाननसको 
नननमत परमप्रभु परमेश्रमवा आ्ूफलवाई पुणमि, ननषकलङक र ननदकोष बमल 
िुन आ्ुफलवाई सुनमपनुभयो। िवाम्ो नननमत उिवाँ प्रयवानशचत ्वा षिमवाबमल 
िुनुभएको धथयो। उिवाँको तयस कवायमिले गदवामि पवापी मवाननसलवाई उिवाँको 
मस� ्धवामममिकतवा प्रदवान गनमि र पूणमि मुनकत हदने अध्धकवार आ्ुफलवाई 
सुरक्षित रवाख्नुभएको छ। जसजसले उिवाँमवाधथ प्श्वास रवाखछ र उिवाँप्रनत 
ननष्ठवा्वान िुनछ उसको नननमत वयनकतगत मुनकतदवातवा िुनुिुनछ भनेर 
ढुकक िुनुपछमि। तयो मवाननस कहिलय ैपनन नवामशने छैन बरु अननत 
जी्नमवा सिभवागी िुनछ।

मवाननसको मुनकतको नननमत मोल नतररसकेको छ। उसमवा भएकवा 
सब ैथोकिरू र उसको आफन ैजी्नलवाई येशूको रगतले छककमि नुपदमिछ। 
परमप्रभु परमेश्मवा आ्ुफलवाई अपपमित र समपपमित गररएको र आ्ुफ 
उिवाँको िो भनेर मिसुस गनुमिपछमि।
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४४येशूको पुिरुत्ाि र ियाँ जीिि

चोर ति चोिता, ्मािता र िाश गितालाई ्मात्र आउँछ। तिर ्मचानह ँ
नतििीहरूले जीिि पाऊि् र तयाे प्रशसति  

्मात्रा्मा पाऊि् भिेर आएको हु।ँ 
यूहनिा १०:१०

येशूमवा सुतने सब ैप्श्वासीिरूको पुनरुतथवान िुनेछ भनेर देखवाउने 
सबुद प्रमवाण नै उिवाँको पुनरुतथवान धथयो।

उिवाँ आ्ैफले भननुभयो, “मेरो पपतवाले मलवाई मवायवा गनुमििुनछ 
ककनभने म आफनवाे प्रवाणलवाई सुनमपनछु अनन ्ेफरर मलनेछु। कसलेै 
यसलवाई खोसनेछैन, यो त म आफनवाे खुसीले हदनेछु। मलवाई आफनवाे 
प्रवाण अरूको लवाधग हदने िक छ सवाथ ैयो प्रवाण ्ेफरर क्फतवामि मलने िक 
पनन छ। मेरवा पपतवाले मलवाई हदनुभएको आज्वा पनन यिी न ैिो।“ युिननवा 
१०:१७-१८ उिवाँमवा भएकै जी्नले गदवामि उिवाँ धचिवानबवाट नननसकनुभयो। 
मवान्तवा मरेको धथयो । तर ईश्रीयतवा ्वा परमप्रभुको हदबय अथवामित ्
दैप्क वयनकतत् मरेको धथएन। येशू परमप्रभु िुनुभएकोले मतृयुको 
मुठ्ठीलवाई तोडन उिवँामवा शनकत धथयो। आ्ुफसँग जी्न भएकोले 
जसजसलवाई जी्न हदन उिवाँ चवािनुिुनछ उसलवाई जी्न हदने अध्धकवार 
उिवाँसँगै रिेको छ भनेर उिवँाले घोषणवा गनुमिभएको धथयो।

उिवाँ जी्नको स्ोत, ्फोिरवा र झनवामि िुनुिुनछ। उिवाँसँगमवात्र 
अमरत्, जी्न र हदवयजयोनत छ। उिवँामवा भएको तयस वयनकतत्ले 
गदवामि न ैउिवाँले यो घोषणवा गनमि सषिम ्िुनुभएको धथयो, “मलवाई आफनवाे 
प्रवाण अरूको लवाधग हदने िक छ सवाथ ैयो प्रवाण ्ेफरर क्फतवामि मलने िक 
पनन छ।“ 
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अमरत् हदने अध्धकवार उिवँामवा न ैननहित छ। मवान् जवानतको 
नननमत ओछयवाउनुभएको आफनवेा जी्न उिवँाले ्ेफरर उ्ठवाउनुभयो र 
मवाननसलवाई न ैहदनुभयो। उिवँाले भननुभयो, “मचवाहिँ नतनीिरूले जी्न 
पवाऊन ्र तयवाे प्रशषत मवात्रवामवा पवाऊन ्भनेर आएको िँु।” युिननवा १०:१०

येशू ख्ीषट जी्न आ्ैफ िुनिुुनथयो। मतृयुबवाट पवार िुनुभएको येशूले 
मतृयुको शनकतलवाई चकनवाचुर गनुमिभएको धथयो। उिवाँ न ैिवाम्ो प्रवाणलवाई 
्ुफनत मिलो बनवाउने स्ोत िुनिुुनछ। धगमलयवाडमवा मलिम छ, र उिवाँ िवाम्ो 
धचककतसक िुनुिुनछ। िवामीमवा जी्न िोस ्भनेर येशूले मिवाबेइजजत, 
अपमवान, िेलवा, नतरसकवार, घणृवा सिनुभयो र पीडवादवायक ्ेदनवा सिेर 
मनुमिभयो। मतृयुलवाई परवानजत गनमि उिवँाले आफनवाे बिुमुलय जी्नलवाई 
तयवागनुभएको धथयो। तर उिवँा धचिवानबवाट बौरर उठनुभयो। आफनवाे 
जी्नलवाई प्छयवाएर उ्ठवाउनिुुने येशूलवाई िेनमि असंखय स्गमिदतुिरू 
आएकवा धथए। बिवालमवा मलएको युसु्फको धचिवानको ढोकवामवा प्जयको 
उललवाससवाथ, “मन ैपुनरुतथवान र जी्न िँु“ भनेर येशूले गनुमिभएको 
घोषणवा ती स्गमिदतुिरूले सुनेकवा धथए।

मतृय ुर धचिवानमवाधथ परमप्रभुकवा सनतिरूले बबजय प्रवा्पत गनदेछन ्
भनने सबुद प्रमवाण न ैयेशूको पुनरुतथवान र स्गमिमवा उचवामलनुभएको 
िो। जसले थुमवाको रगतले आफनवा चररत्रको पोशवाकलवाई ्धोएर सेतो 
बनवाउँछन ्नतनीिरूको नननमत स्गमिको ढोकवा उघवाररनेछ भनेर देखवाएको 
उिवाँको प्रनत्�तवा पनन उिवाँकै पुनरुतथवान र स्गवामिरोिण िुन।् मवाननसको 
प्रनतननध्धत् गददै येशू पपतवाकिवँा उमभनुभएको धथयो। जसले परमप्रभुको 
स्रूप ्वा प्रनतरूपलवाई प्रनतबबनमबत गरेको देखखनछ, नतनीिरू उिवाँको 
महिमवामवा सिभवागी िुनेछन।्
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४५त्रीएक पर्ेमशिरको तेिस्ो वयनक्तति

प्रभु येशू ख्ीषटको अिुग्रह, पर्मेशिरको प्रे्म र पनित्र 
आत्माको संगनति नति्मीहरूसँग रहोस्।

२ कोररन्ी १३:१३

जसरी परमप्रभु परमेश्र वयनकत िुनुिुनछ तयसरी न ै पप्त्र 
आतमवा पनन वयनकत िुनुिुनछ भनेर िवामीले मिसुस गनुमि आ्शयक छ।

पप्त्र आतमवाको आफनै वयनकतत् छ, नभए िवाम्वा आतमवा ्वा 
भवा्नवािरूलवाई उिवँाले देख्न सकनुिुननथयो र िवामी परमप्रभु परमेश्रकवा 
छोरवाछोरीिरू िौँ भनेर अनतरआतमवाले भनन सकदैनथयो। िवामी 
परमप्रभुकवा सनतवान िौँ भनने मिसुस गरवाउने न ैपप्त्र आतमवा िो। उिवाँ 
ईश्रीय वयनकत पनन िुनिुुनछ, नभए परमप्रभु परमेश्रको हदमवागमवा 
लुककएकवा ज्वानिरूलवाई उिवँाले खोतलनु सकनुिुननथयो।

पप्त्र आतमवा स्तनत्र, सकरिय र स्वाध्धन ्वा अरूिरूमवा भर 
नपनदे मवाधयम िुनुिुनछ। स्गमिको परमप्रभुले उिवाँको इचछवा अनुसवार 
आफनवाे आतमवालवाई पररचवालन गनुमििुनछ; र मवान् हदमवागिरू, मवाननसले 
गनदे नयवाय ्वा मुलयवाङकन, र मवान् पररपवाटीलवाई उसले सीमवा तोडनु 
सकदैन, न त उसले पप्त्र आतमवालवाई उसको स्इचछवाले पररचवालन 
गनमि सकदछ। जसरी िवा्वालवाई यतवाबवाट बग उतवाबवाट बग भनेर मवाननसले 
भनने सकदैन न त उसले पप्त्र आतमवालवाई कसकिवाँ जवाने, के गनदे र 
कसको मवाधयमबवाट चलने, कहिले आउने, कहिले जवाने जसतवा िुकुमिरू 
हदन सकछ।

पनतत मवाननसिरूलवाई उ�वार गनमि र आफनवाे लक्य पुरवा गनमि 
परमप्रभुले सुरुदेखख न ैपप्त्र आतमवा�वारवा कवाम गरररिनुभएकोछ। उिवाँले 
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पप्त्र आतमवालवाई मवान् औजवार�वारवा प्रयोग गरररिनुभएको छ। जुन 
शनकतले पुरवानो करवारकवा िसती पुखवामििरू जसतै कवामलब र यिोशुलवाई 
प्श्वास र सवािस हदइएको धथयो, येशूकवा चेलवािरू�वारवा प्रथम चचमिलवाई 
प्रभवा्कवारी ढङगले पररचवामलत गररएको धथयो, तयिी शनकतले युगौँ 
युगदेखख परमप्रभुकवा ननष्ठवा्वान सनतवानलवाई थवाममरिनुभएको छ।

आफनवा जनिरूलवाई उचवालन र उचवामलरवालन शनकत हदउन ्भनेर 
येशूले उिवाँकवा पपतवासँग अनुरो्ध गनुमिभएको धथयो। येशूको आग्रिमवा आफन 
जनिरूलवाई हदइने प्मभनन ्रदवानिरूमवा पप्त्र आतमवा सबभनदवा उत्म 
र शे्ष्ठ ्रदवान धथयो। पप्त्र आतमवाको मवाधयम�वारवा मवाननसिरूलवाई 
न् जी्न सचचवार ्वा मवाननसिरूलवाई पुनरुतथवान गररएको धथयो। 
पप्त्र आतमवाको सकरियतवाबबनवा ख्ीषटको बमलको अथमि िुने धथएन। 
खरवाब तत् ्वा सतैवानको शनकतले शतवाबदीयौँदेखख मवाननसिरूलवाई 
आफनवाे कबजवामवा रवाख्न स्फल भएको अचमम नै मवागनपुदमिछ। त्रीएक 
परमप्रभुको तसे्ो मवाधयम�वारवामवात्र ै पवापसँग मभडन सकछ र नजतन 
सकछ। उिवाँ कुन ैिेर्ेफर िुने शनकत ्वा उजवामिमवा िोइन ्वा मवाननसिरूले 
अपेषिवा गरेको अनुसवार प्मभननरूप ण्धवारण गरेर आउनिुुनन। तर जब 
उिवाँ आफनवा भकतजनमवा आउनुिुनछ तब परमप्रभुको पुरवा शनकतले 
आउनुिुनछ।मवाननसलवाई परमप्रभुको स्रूपमवा पुनसथवामिपपत गनमि 
प्रभवा्कवारी सियोगी पप्त्र आतमवा नै िुनुिुनछ।
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४६तिपाईकँो निम्ति पर्मप्रभुको िरदाि

तिब पत्रसुले भिे, “तिपाईहंरू सबैले आ-आफिा पापलाई 
्मानििलएर छोडहोस् र पाप षि्माको लानग येशू ख्ीषटको िाउँ्मा 

बपतिीस्मा िलिुहोस् र तिपाईहंरूले पर्मेशिरको  
िरदाि पनित्र आत्मालाई पाउिुहुिेछ।“ 

प्रेररति २:३८।

आफनवाे चचमिलवाई पप्त्र आतमवाको ्रदवान हदनेछु भनेर येशूले 
प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो। तयो प्रनतज्वा येशूकवा प्रथम चेलवािरूलवाईमवात्र 
िोइन िवामीलवाई पनन उपलब्ध छ।

पेननतकोसटको समयमवा चेलवािरूले जसरी पप्त्र आतमवाको नननमत 
प्रवाथमिनवा गरेकवा धथए, तयसरी न ैसचचवा भवा्नवा, गनमभर र लगनशील 
भएर िवामी पनन पप्त्र आतमवाको नननमत परमप्रभुसँग पुकवानुमिपदमिछ। 
यहद तयसबेलवा नतनीिरूलवाई पप्त्र आतमवाको आ्शयक धथयो भने, 
अहिले िवामीलवाई उिवँाको झन आ्शयक छ।

िवामीमवा भएको चवािनवा र प्श्वासको मवात्रवा अनुसवार पररचवालन 
गनदे िवाम्ो खुबीको अनुपवातमवा िवामीलवाई पप्त्र आतमवा हदइनछ। िवामीलवाई 
हदइएको ईश्रीय प्रकवाश र हदवयज्वानलवाई भोगचलन गनदे शनकत र 
अध्धकवार पप्त्र आतमवाकै खतनमवा िुनछ।

कनत पय मवाननसिरूले प्रभुको प्रनतज्वालवाई प्श्वास गछमिन ्
र तयसलवाई पवाएको भनेर दवा्ी गछमिन;् नतननिरूले येशू र पप्त्र 
आतमवाको बवारेमवा चचवामि गछमिन,् तर नतनीिरूको ्फवाइदवा नतनीिरूले 
उ्ठवाइरिेकवा िँुदैनन।् परमप्रभुकवा मवाधयमिरूले नतननिरूलवाई अगु्वाइ 
गनमि र नतनीिरूको कवाबुमवा रवाख्न समपपमित जी्न नतनीिरूले बबतवाइरिेकवा 



100

वि�िासद्ारा म जिउँछु

िँुदैनन।् पप्त्र आतमवालवाई िवामीले आ्ुफखुशी प्रयोग गनमि सकदैनौँ। बरु 
पप्त्र आतमवाले िवामीलवाई  प्रयोग गनुमिपदमिछ। आफनवा जनिरूको मवाझमवा 
परमप्रभुले पप्त्र आतमवा�वारवा कवाम गनुमििुनछ। तयो पनन कहट्� भएर 
िवामीले यो दवा्ी गनमि सकनुपदमिछ, “परमेश्रले िवामीिरूमवा कवाम स्धैँ 
गरररिनुभएको छ। उिवाँले न ैिवामीिरूलवाई उिवाँको उददेशय पुरवा गनमि मन 
र सवामथमि हदनुिुनछ।” क्फमल्पपी २:१३

तर‚ कनतले यस कुरवामवा अपपमित गददैन। नतनीिरू आ–आफन ैतवालमवा 
चलन चवािनछन।् तयसकैवारणले नतनीिरूले स्धगमिय ्रदवान पवाउँदैनन।् 
जो मवाननसिरू नम् भएर परमप्रभुलवाई पखखमिनछन,् उिवाँको अगु्वाइ र 
अनुग्रिको लवाधग अपेषिवा गछमिन ्नतनीिरूलवाईमवात्र पप्त्र आतमवा हदइएको 
िुनछ। नतनीिरूको मवाग र उिवाँलवाई स्वागत गनदे चवािनवा अनुसवार शनकत 
हदन परमप्रभु पखखमिरिनुभएको छ। यो प्रनतज्वा िवाम्ो नननमत आमशषमय 
छ, यसलवाई िवामीले प्श्वास र ननष्ठवा�वारवा दवा्ी गनुमिपछमि , तयसपनछ 
िवामीलवाई चवाहिने सब ैआमशषिरू िवामीलवाई पछयवाउने छ। यो ख्ीषटको 
अनुग्रिको खजवानवा अनुसवार हदइनछ। प्रतयेक भकतले आ्ुफले प्रवा्पत गनमि 
सकने खुबी अनुसवार उिवाँले आपुनतमि गनुमििुनछ।

जब पप्त्र आतमवा हृदयमवा रिनछन,् तब मवाननसलवाई आफनै 
चररत्रको खोटलवाई देखवाउन अगु् वाइ गछमिन,् अरूिरूको कमजवाेरप्रनत 
सदवाशयतवा र दयवा देखवाउन अग्रसर गरवाउँछन,् आ्ुफलवाई षिमवा हदएको 
चवािनवा अनुसवार नतनीिरूलवाई पनन षिमवा हदन आतुरी गछमिन।् पप्त्र 
आतमवा हृदयमवा िुनेिरू येशूको जसत ै स्भवा् ्वा ममजवास िुनछन।् 
नतनीिरू दयवालु, करुणवामयी, मवायवालु, सुमशल, भद्र, मशषट र नम् 
िुनछन।्

पप्त्र आतमवाले न ै पे्रम, आननद, शवाननत, सवामथयमि ्वा बल र 
ढवाडस प्रदवान गनुमििुनछ। यो अननत जी्नको इनवारमवा ्फोिरवा उमम्रिेको 
जसत ैिो। यो आमशष सबैलवाई मसत्ैँमवा उपलब्ध छ।
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४७रहसय्मय र को्मल उपमस्नति

हािा जतिा ्मि लागयाे, तयतिै बहनछ। हािाको आिाज ति  
नति्मीहरू सुनछाै, तिर तयाे कहाँबाट आउँछ अनि कहा ँ 

जानछ, नति्मीहरूलाई पत्ो हुदैँि। आत्माबाट  
जन्मीएको ्मानिस पनि तयसतिै हुनछ।“  

यूहनिा ३:८

परमप्रभुको मिवानतवालवाई िवामी बुझ्न सकदैनौँ। “परमप्रभु आफनवाे 
पप्त्र मननदरमवा िुनिुुनछ, उिवँाको मसिंवासन स्गमिमवा छ, उिवाँले िरेक 
्ठवाउँमवा मवाननसिरूलवाई िेनुमििुनछ र नतनीिरूले गरेकवा कवाम जवाननुिुनछ।“ 
भजनसंग्रि ११:४ पप्त्र आतमवा स्मित्र िुनुिनछ। परमप्रभुको कवामको 
बवारेमवा, उिवाँको वयनकतगत चवासो र उिवँाकवा िवातकवा कवामिरूको बवारेमवा 
उिवाँ गहिरोरूपमवा परधचत िुनिुुनछ। परमप्रभु परमेश्रको समपूणमि 
वयनकतगत करियवाकलवापमवा पप्त्र आतमवा उिवाँसँगै मभडनु भएको छ।

सब ै थोक ननमवामिण गनदे पप्त्र आतमवा िुनुिुनछ। उिवाँले न ै
मवाननसलवाई सनृषट गनुमिभएको धथयो। मवाननसमवा ज्वान र पे्रम गनदे 
खुबी उिवाँले न ै सजृनवा गनुमिभएको धथयो। मवाननसको अनतआमितमवाको  
शु� चवािनवालवाई संतुषट बनवाउन उिवाँ एकल ैिुनुिुनन। कुन ै्ठोस ्वा देख्न 
नसककने नीनत, दशमिन ्वा मशषिवा र कुन ैअदृशय भवा्नवाको तत्लवाई 
जुरमुरवाएर रवाखदवा मवाननसको आ्शयकतवा र यस जी्नमवा पवाप, 
शोक र पीडवा भोधगरिेकवा अनतआमितमवाको चवािनवा ्वा मवागलवाई संतुषट 
पवानमि सकदैन। दश आज्वािरूलवाई र तयसको उजवामिलवाईमवात्र प्श्वास 
गरेर पुगदैन। दश आज्वा आ्ैफले करुणवा देखवाउन सकदैन। कनतले त 
दश आज्वालवाई छवापवामवा लेखेर ्वा पतथरमवा कँु्ेधर पुजवा गलवामिन,् तर 
िवामीलवाई चवािेको बेलवामवा धचतकवार गदवामि यसले कहिलयै पनन सियोग 
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गनमि सकदैन। स्मिशनकतमवान परमप्रभुको िवातले िवामीलवाई समिवालनुिुनछ 
भनने ज्वान िवामीमवा िुनुपदमिछ। उिवँा िवाम्ो घननष्ठ र अपररमेय ्वा 
अननतको ममत्र िुनुिुनछ जसले िवामीप्रनत दयवामवायवा देखवाउनुिुनछ। 
उिवाँको नयवानो र कोमलतवाले भररएको हृदयमवाधथ प्श्वास गरेर उिवाँको 
िवातलवाई िवामी पनकड रवाखु्न पदमिछ। आ्ुफ कसतो छ र आ्ूफ कोिो  
भनेर परमप्रभुलवाई प्रकट गनदे बवाइबललवाई पनन िवामीले हृदयमवा सजवाएर 
रवाखु्न पदमिछ।

आनतमक कुरवािरू आनतमक मवाननसलेमवात्र बुझन सककनछ। 
शवारीररक, सवांसवाररक ्वा भौनतक थोकिरूमवामवात्र दगुनदे मवाननसिरूले 
आनतमक रिसयिरू बझु्न सकदैनन ्न त बुझन न ैचवािनछन।् संसवारकवा 
्ुन�जीप्िरूले परमप्रभुको आतमवाले मवान् हृदयमवा कसरी प्रभवा् 
पवानुमििुनछ ्जै्वाननक नीनतिरूलवाई खोतलन र वयवाखयवा गनमि प्रयवास 
गदमिछन।् तयतवानतर अलकनत पनन नतनीिरूले धयवान हदन थवामलयो भने 
नतनीिरू सनदेि, अनयौल र भ्रमको भुमरी पदमिछन।् सरलरूपमवा भननुपदवामि 
बवाइबलको आनतमक षिेत्र परमप्रभुको रिसयमभत्र पदमिछ। कुन ैपनन म ैिँु 
भनने मवान् हदमवागले पुरै बुझन सकदैन। परमप्रभुमवाधथ आसथवा, ननष्ठवा 
र अपरर्नतमित हृदय भएकवा मवाननसिरूले बुझ्न ैसकदैनन।्

पप्त्र आतमवाको स्भवा् रिसयमय छ। मवाननसिरूले उिवाँको 
बवारेमवा न त ्णमिन न ै गनमि सकछन ् न त वयवाखयवा न,ै ककनभने 
परमप्रभुले नतनीिरूलवाई प्रकट गनुमिभएको छैन। अनेकौँ भवा्नवा र 
कवालपननक प्दयवा ्वा दशमिनिरूले घचेहटएर बवाइबलबवाट न ै अशंिरू 
ननकवालेर अनेकौँ दृनषटकोणिरू रवाख्न सकदछन।् नतनीिरूले आ–आफनै 
तवालले ्धवारणवािरू रवाख्न सकदछन;् तर ती ्धवारणवािरूलवाई स्ीकवार गदवामि 
चचमिलवाई बमलयो बनवाउँदैन, न त सचचवा आनतमक जी्नको प्रगनत न ै
गनमि सकछ। मवाननस जनतसुकै गहिररएर बझु्न खोजेतवापनन परमप्रभु ्वा 
पप्त्र आतमवाकवा रिसयिरूको बवारेमवा मौन िुनु न ैसुनौलो कदम िो।
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४८्मुनक्तको ्माधय्म

हा्मी यस आशा्मा निराश िा लमजिति हुिेछैिौं नकिभिे 
पर्ेमशिरले पनित्र आत्मा नदिुभएको छ र पनित्र  

आत्माले हाम्ा हृदयहरू्मा पर्मेशिरको  
प्रे्मलाई सजाइ नदिुभएको  छ। 

रो्मी ५:५

मवान् स्भवा्ले मवाननसको हृदय अशु�, दषुट ्वा खरवाब छ। 
यो ्फोिर छ, “मवाननस जसतवेा अशु� प्रवाणीबवाट कहिलयै केिी शु� कुरो 
ननसकन स�दैन।“ अययूब १४:४ मवाननसले जनतसुकै ् वा जेसुकै आप्षकवार 
गरेपनन पवापी मवाननसको हृदयलवाई स्फवा गनमि सकदैन। खोलवािरू शु� ्वा 
ननममिल िुनुभनदवा अनघ हृदयको मूलस्ोत शु� गररनुपदमिछ। जो मवाननस 
आफनै ्धममिकममि र अथक प्रयवासले दश आज्वािरूलवाई पवालन गनमि खोजछ 
्वा स्गमि जवान प्रयवास गछमि ्वा स्गमिको आननदको प्रतयवाभुनत पवाउन 
खोजछ तयो मवाननस असमभ् कदम चलन खोजेको िुनछ। औपचवाररक, 
देखवा्हट, मुकुणडो्धवारी, कवानुनले हदएको िुनवाले इसवाई िुने चलनमवा र 
परमपरवाको कवारणले इसवाई िुने प्र्पृत्मवा सुरषिवा छैन। सचचवा र पककवा 
इसवाई जी्न पुरवानोबवाट स्ुधवाररएको, आनन्वानीमवा िेर्ेफर ्वा आँमशक 
परर्तमिन ्वा सपप्रएको जी्न िोइन, तर पुरै चररत्र ्वा स्भवा्मवा 
आमुल परर्तमिन ्वा कवायवापलट भएको जी्न िो। स्वाथमि र पवापको 
मतृय ुिुनपैछमि र पुरै नयवँा जी्न िुनुपदमिछ। तर तयो परर्तमिन के्ल 
पप्त्र आतमवाको प्रभवा्कवारी सकरियतवालेमवात्र ैलयवाउन सकदछ।

संसवारकवा मुनकतदवातवाले हदनुभएको मुनकतलवाई पप्त्र आतमवाले 
प्रभवा्कवारी बनवाउँछ। पप्त्र आतमवाले न ैमवाननसको हृदय ्धोएर चोखो 
्वा शु� बनवाउँछ। पप्त्र आतमवाद्वारवा न ैमवाननसलवाई ईश्रीय स्भवा्मवा 
सिभवागी गरवाउन सकदछ। बंशबवाट सवाररएको खरवाब गनदे बवानी र 
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स्इचछवाले उबजवाएको दषुट ् वा खरवाब ननयतप्रनतको झुकवा् र प्र्पृत्लवाई 
स्फवा गनमि येशूले पप्त्र आतमवालवाई उिवँाको शनकत र अध्धकवार हदनुभएको 
छ। आफनवाे चचमिमवा उिवँाको चररत्र िुनुपनदे उिवाँको चवािनवा िो र तयसलवाई 
उिवाँको चररत्र ्वा स्रूपले सुसनजजत पवानदे कवाम पप्त्र आतमवाको िो।

पप्त्र आतमवाको प्रभवा्ले र उिवाँलवाई मवाननसको हृदयमवा कवाम गनमि 
हदयो भने अरूको खयवाल नगनदे, लवाप्वामििीमवा चलने, ि्ठी, मनोमवानीमवा 
चलने र कसकैो अध्धनमवा नबसी बेपत्वा भएर बसन रूचवाउने मवाननस 
गनमभर िुनछन ्र आतमननयनत्रणमवा बसन पुगछन।् पवापले गदवामि क्ठोर 
हृदय भएको मवाननसले पछुतवाउ गछमि र परमप्रभुमवा प्श्वास नगनदे 
र उिवाँ र उिवाँकवा जनिरूलवाई धगललवा गनदे मवाननस परर्नतमित भएर 
नतनीिरूलवाई पे्रम गनमि थवालछ। जु्वातवास खेलने जु्वाड,े जवाँडरकसी खवाने 
जडयवाँिवा, वयमभचवारी र कसकैो मयवामिदवा नरवाख्न ेमवाननस आ्ुफलवाई समवालन 
सकने िुनछ, भद्र, शवानत र शु� र मस्धवा िुनछ। प्द्रोिी भवा्नवाले चलने, 
ि्ठी र नजददी्वाल नरम र नम् भएर येशू जसतै िुन पुगछ। जब तयस 
मवाननसको स्भवा्, चररत्र र ममजवासमवा  परर्तमिन आएको िवामीले जब 
देखछवाै, तब उसमवा परमप्रभुको शनकतले पूरवा मवाननसलवाई न ैपरर्तमिन 
गनदे कवाममवा लवाधगरिनुभएको छ भनेर िवामी प्श्सत िुनसकछौँ।

जो मवाननसले येशूलवाई सरल बवालकको जसतो प्श्वासले िेदमिछ, 
उसलवाई पप्त्र आतमवाको मवाधयमबवाट ईश्रीय स्भवा् ्वा प्रनतरूपमवा 
सिभवागी बनवाइनेछ।
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४९सानतििाकारी िा सहयोगी र िशषिक

नपतिाले ्मेरो िाउँ्मा सहायतिा गिता पठाउिुहुिे पनित्र आत्माले 
नति्मीहरूलाई सबै कुरा नसकाउिुहुिेछ र ्मैले भिेका सबै  

कुराको स्झिा गराउिुहुिेछ।
युहनिा १४:२६

पप्त्र आतमवा येशू ख्ीषटको प्रनतनन्धी िुनुिुनछ। उिवाँले मवान् 
वयनकतत्को ्सत्र पहिररनुभएको छ। उिवाँ मवान्ीय वयनकतत् ्वा 
मवान्ीकरणबवाट स्तनत्र िुनिुुनछ। मवान्तवाको पोशवाक पहिररनुभएकोले 
ख्ीषट वयनकतगतरूपमवा प्रतयेक ्ठवाउँमवा एकैचोटी उपनसथनत िुन 
सकनुिुनन। तयसकवारण चेलवािरूको हितको नननमत उिवाँ पपतवाकिवाँ जवानु 
आ्शयक धथयो र यस पथृ्ीमवा पप्त्र आतमवालवाई उिवाँको प्रनतननध्ध 
बनवाएर प्ठवाउनु परेको धथयो। पप्त्र आतमवाको स्मिवयवापी उपनसथनत, 
स्गमिमवा न ै रिनुिुने वयनकतत् र ख्ीषटसँग वयनकतगत समपकमि मवा 
रहिरिनु भएकोले कसैले उिवाँमवाधथ मवाथ ्वा उिवाँलवाई कवाबुमवा रवाख्न 
सकदैन न त उिवँाबवाट ्फवाइदवा न ैमलन आटँ गनमि सकदछ। पप्त्र आतमवा
�वारवा प्रतयेक वयनकत ख्ीषटकिवँा पुगन सकछ ्वा उिवाँको पिँुचमवा छ।

सब ैसमयमवा र सब ै्ठवाउँिरूमवा, सबै द:ुखकषट, शोक र पीडवािरूमवा, 
जब पररनसथनत अन्धकवार देखखनछ र भप्षय अनयौल भएको िुनछ, 
िवामी असिवाय ् वा एकलोपनवाको मिसुस िुनछ, तब प्श्वाससवाथ िवामीले 
प्रवाथमिनवा गदवामि तयसको ज्वा्फको नननमत सवानत्नवाकतवामि ्वा सियोगी 
पप्त्र आतमवालवाई िवामीकिवाँ प्ठवाउनुिुनछ। पररनसथनतले गदवामि यस 
संसवारकवा िवाम्वा पप्रयजन र ममत्रिरूबवाट िवामी अलग िुनछौँ िोल; तर 
कुन ै पररनसथनत, कुन ै दरुीले स्गमिको सियोगीबवाट िवामीलवाई अलग 
रवाख्न सकदैन। िवामी जिवँा भएतवापनन, जिवँा गएतवापनन, उिवाँ जहिले पनन 
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िवाम्ो दवाहिने िवातमवा रिेर िवामीलवाई सियोग गनमि, समवालन, हदगो रवाख्न, 
उचवामलरवाख्न र खुशी पवानमि उिवँा ततपर िुनुिुनछ...।

पप्त्र आतमवालवाई “सतयको आतमवा“ भनेर समबो्धन गररएको छ। 
सतयलवाई वयवाखयवा गनदे, नसथर पवारररवाख्न ेर कवायम रवाख्न ेपप्त्र आतमवाको 
कवाम िो। सतयमवा सवानत्नवा, आरवाम र शवाननत िुनछ तर,  संसवारकवा 
झुटमुट र मवाननसलवाई ्फसवाएर ्फवाइदवा उ्ठवाउने खवालको प्�वा, दशमिन ्वा 
्वादमवा ्वासतप्क सवानत्नवा, आरवाम र शवाननत ममलदैन। बवाइबलबवाट 
पप्त्र आतमवाले मवाननसिरूको हदमवाग ् वा चेतनवामवा बोलनुिुनछ र हृदयमवा 
सतयलवाई प्रभवा् पवानमि सकछ।

जो मवाननसिरू परमप्रभुको आतमवाको प्रभवा्मवा रिनछ नतनीिरू 
अनत्वादी, कटटर, ्धमवामिन्ध र अरूमवाधथ जबरजसती ्धममिलवाई लवाडन 
खोजदैन, बरू नतनीिरू शवानत, सथीर र आफनवाे प्श्वास, आसथवा र 
ननष्ठवामवा अडडक भएर बसछ, नतनीिरू कुन ैदेखवा्टी ् वा तडकभडकबवाट, 
बहढ खधचमिलो ्वा अममतवययी र असंमयमीबवाट स्तनत्र िुनछ। 
नतनीिरूको सोचबबचवार, बोकने शलैी र करियकलवापिरू पप्त्र आतमवाकै 
प्रभवा्मवा चमलरिेको िुनछ। यस संसवारमवा मवाननसलवाई अनयौलमवा पवानदे, 
भ्रममवा पवानदे र जवाली अनेकौँ मशषिवादीषिवा, दशमिन र ् वादिरू छन।् सतयको 
प्रमवाणलवाई अडडग भएर बसने भकतिरूलवाई पप्त्र आतमवाले अगु्वाइ 
गनुमििुनछ र नतनीिरूलवाई सुरक्षित रवाखु्निुनछ।

प्रतयेक पुरुष, महिलवा र बवालक यहद परमप्रभुको आतमवाको बशमवा 
चलदैन भने सतैवानलवाई उसको जवालोमवा नतनीिरूलवाई ्फसवाउन सनजलो 
पवादमिछ। उसकवा ्चनिरू र उसकवा चनतमिकलवािरूले अरूिरूलवाई सतयको 
मवागमिबवाट टवाडवा रवाख्न अगु्वाइ गररनछ।
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५०पनित्र आत्माको बास

पर्मेशिरका आज्ाहरू ्मानिे ्मानिस पर्मेशिर्मा िै रहनछ र 
उस्मा पर्मेशिर रहिुहुनछ। यसरी पर्मेशिर हा्मी्मा 
रहिुहुनछ भनिे कुरा उहाँले नदिुभएको आत्माबाट  

िै हा्मी ्ाहा पाउँछौं। 
१ यूहनिा ३:२४

मवाननसको आनतमक ्वा अधयवानतमक जी्नमवा पप्त्र आतमवा 
सवास ्वा प्रवाण िुनिुुनछ। िवामीमवा पप्त्र आतमवा िुनु भनेकै िवामीमवा येशू 
ख्ीषटको जी्न रिनु िो। जब िवामीमवा पप्त्र आतमवा�वारवा येशूले बवास 
गनुमििुनछ भने िवामीमवा उिवाँकवा गुणिरू, स्भवा् र ममजवास पवाउँछौँ।

जब पप्त्र आतमवा मवाननसको हृदयमवा पसनुिुनछ, तब उसले 
आफनवाे कुन ैकुरवामवा शखेी, ग्मि र ्फवाइँ्ुफटटी लगवाउँदैन। येशूको नननमत 
उसले आ्ुफमवा भएकवा सब ैदगुुमिण, स्वाथमी, आ�नवाे भवाऊ खोजने जसतवा 
स्भवा्िरूलवाई ररतयवाउँछन।् तयस खवाली ्ठवाउँमवा येशूको पे्रम र ममजवासले 
भररनछ।

जो मवाननसिरू येशूलवाई उिवँाको सत चररत्रमवा िेछमिन ्र उिवाँलवाई 
हृदयमवा ग्रिण गछमिन,् नतनीिरूले अननत जी्न पवाएकवा िुनछन।् येशू 
र परमप्रभुको आतमवा िवाम्ो हृदयमवा प्श्वास�वारवा रिन हदयौँ भने 
िवामी अननत जी्नको यवात्रवा सुरु गछछौँ। िवामीले येशूलवाई प्रतक्यरूपमवा 
देखदैनौ न त कुरवा न ैगनमि सकछौँ, तर पप्त्र आतमवा स्मित्र िुनुिुनछ। 
एक ्ठवाउँमवा उिवाँ िुनुिुनछ भने अकको ्ठवाउँमवा पनन उिवाँ िुनुिुनछ। जसले 
येशूलवाई ग्रिण गछमि तयसको जी्नको मभत्र र बवाहिर उिवाँले कवाम 
गरररिनुिुनछ। आफनवेा जी्नमवा पप्त्र आतमवा रिनुभएको छ भनने 
मिसुस गनदेले उसले उिवँामवा भएकवा लषिण ्वा गुणिरू देखवाउँदछ। यस 
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मवाममलवामवा पवा्लले यसरी वयकत गदमिछन,् तर पप्त्र आवातको ्फलचवाहिँ 
पे्रम, आननद, शवाननत, ्धैयमि, दयवा, भलवाइ, प्श्सत, नम्तवा, संयम िुन ्। 
यसतवा कुरवािरूकवा प्रु�शमवा कुन ै शय्सथवा छैन। तर नतनीिरू, जो 
ख्ीषट येशूकवा िुन ्, नतनीिरूले पवापमय स्भवा्लवाई तयसको ्वासनवा र 
लवालसवासहित रुिसमवा टवाँधगहदएकवा िुनछन।् गलवाती ५: २२–२४

प्श्वासीको जी्नमवा पप्त्र आतमवाले ननरनतररूपमवा बवास 
गनदे उिवाँको योजनवा छ। िवाम्वा सियोगी र सवानत्नवाकतवामि िवामीमवा 
रहिरिनुभएको छ भनने मवाममलवामवा िवामी ्ेधरै सजग िुनु आ्शयकतवा 
छ। यहद वयनकतगतरूपमवा यो सतयलवाई बुझ्न सकयौँ भने, िवामी 
एकलै भएको कहिलय ै पनन मिसुस गनुमिपनदे आ्शयतवा िँुदैन। जब 
िवाम्ो परमशत्र ुसतैवानले िवामीमवाधथ जवाइलवागछ ्वा आरिमण गछमि, जब 
िवामी अनेकौँ लोभ, लवालसवा र प्श्वासबवाट लडवाउने पररषिवािरू आउँछ 
तब परमप्रभुमवा िवाम्ो प्श्वास�वारवा प्श्वाम ्वा अडसे लवाउनु पदमिछ। 
उिवाँले िवामीलवाई बवाचवा गनुमिभएको छ कक सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले 
िवामीसँग गनदे यु�मवा िवामी कहिलय ैपनन एकलो िँुदैनौँ। पवापबवाट षिमवा 
पवाएकवा प्रतयेक वयनकत उिवँाको नजरमवा अतयनतै बिुमुलयको िुनछ। 
सवारवा संसवार भनदवा तयो वयनकत अमूलयको िुनछ। उिवाँको असीममत र 
अननतको मोल नतरेर उसलवाई ककनेको िुनछ। जसको नननमत ख्ीषट 
मनुमिभयो उसलवाई उिवाँले कहिलयै तयवागनुिुनन। 

ख्ीषटको प्रनतननध्ध पप्त्र आतमवा िुनुिुनछ। जब येशूभकतले पप्त्र 
आतमवाको सरवािनवा गछमि र उिवँाको रसवास्वा्धन गछमि उसले अरूिरूसँग 
कुरवा गदवामि उसमवा अलौककक उजवामि, जोश र उमङग उतपतन िुनछ। 
नतनीिरूमवा पप्त्र आतमवाको अदृशय तवारले ्वाइररङग गरेको िुनछ। 
उसको पुरै िवाउभवाउमवा प्जुलीको तरङग संचवार िुनछ। परमेश्रको 
असीममत स्ोतिरूलवाई िवामी सबैले बुझ्न सकेको भए कसतो िुने धथयो 
िोलवा?
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५१पनित्र आत्माको नचत् िदखुाउिु

अनि पर्मेशिरका पनित्र आत्मालाई द:ुमखति ितिुलयाओ, जस्मा 
उद्धारका नदिको निन्ति नति्मीहरू छाप लगाइएका छौ। 

एनफसी ४ः३०

प््ेक, अनतर चेतनवा र आनतररक आ्वाज परमेश्रको आ्वाज 
िो। जब मवाननसको हदमवागमवा �वानद चलदछ तब उिवाँले िवामीलवाई 
कुन बवाटो रोखु्नपछमि भनेर िवाम्ो प््ेक�वारवा औँलयवाउनुिुनछ। जब तयस 
आ्वाजको प्रनतरो्ध गछमि ्वा तयसलवाई सुनन चवािनदैन तब पप्त्र 
आतमवाको धचत् दखुछ।

पप्त्र आतमवालवाई द्वाउने शनकत प्रतयेक मवाननसमवा छ। के रोजने 
नरोजने, के सुनने के नसुनने, कसको आ्वाज सुनने नसुनने भनने 
आतमननणमिय ्वा स्प््ेकको स्तनत्रतवा प्रतयेक वयनकतम ै ननहित 
भएको छ। नतनीिरू के गनमि चवािनछ ्वा कसरी चलन चवािनछ तयो 
चलने स्ततत्रतवा नतनीिरूलवाई न ैहदइएको छ। िवाम्ो मनुकतदवातवाको नवाउँ 
र अनुग्रि�वारवा नतनीिरू आज्वाकवारी िुनसकछ। उिवाँको आ्वाज सुनन 
उिवाँले सियोग गनुमि िुनछ। नतनीिरूले सुननपुनदे आ्वाजप्रनत अ्ज्वा 
गरेर चलयो ्वा प्रनतरो्ध गरेर चलयो भने तयसको पररणवाम नतनीिरूले 
न ैभोगनुपदमिछ।

पप्त्र आतमवाको प्रु�मवा पवाप ्वा ईश्रनननदवा कुन ैअचवानक र 
आकवालझुकल कवामले गररनदैन। तर सतयको प्रमवाणलवाई थवािवा पवाएर 
पनन तयसलवाई स्ीकवार नगनदे र तयसको प्रनत्वाद गनमि अ्ठोट गररन ै
रछौँवाे ् वा आफनै हढपीमवा अडडग भइरहयो भने उसको प््ेक क्ठोर िुनछ। 
अनन पप्त्र आतमवाको आ्वाजलवाई पनन धचनन नसककने िुनछ र आफनै 
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सुरमवा चलने मवाननसले उिवँाको नननदवा गरेको ्ठिछमि। 

मवाननसले मुनकत पवाउनेछैन भनने आदेश परमेश्रले हदनुिुन्न।् 
मवाननसकवा आखँवािरूमवा अन्धकवारकवा जवाली रवाखखहदनुिुन्न ्जसमवा उिवाँको 
दृनषट घुमन सकदैन।तर पप्त्र आतमवालवाई रोकन कदम चवालने पहिलो 
मवाननस न ैिुनछ। पहिलो पलट पप्त्र आतमवाको आ्वाजलवाई प््ेकले 
पनछवाउँछ भने दोस्ो पलट पनन ्े्वासतवा गनमि गवाऱिवाे िँुदैन। अनन चौथो 
पलट र प्सतवारै प्सतवारै तयो आ्जलवाई द्वाउन सनजलो िुन जवानछ। 
जब पवापको ्फसलको कटवानी गनदेबेलवामवा अप्श्वास र प्रनतरो्धको बबऊ 
छनदेिरूले कसतो ्फसल बटुलछ िोलवा!

अकको कुरवा गदवामि, आ्ूफले पवाएको प्रतयेक आतमज्वानको जयोनतलवाई 
सजवाएर रवाख्नलेे जयोनतकै ्फसल जममवा गनदेछन।् प्रतयेक पलट आएको 
पररषिवा ्वा प्रलोभनलवाई प्रनतरो्ध गनमि सकने ्वा थवाकन सकनेले दोस्ो 
पलट पनन थवामन बमलयो िुनछ। आफनवाे स्वाथमिलवाई नजतरे प्जयी 
पवाउनेले उचच र आदशमि प्जयी जी्न बबतवाउने बवाटो बनवाउन सनजलो 
िुनछ।

परमेश्रले कसलैवाई नवाश गनुमििुनन। पशचवातवाप नगररकन पवापकै 
हिलोमवा रमवाएर बसने पवापी र दषुटले आ्ुफले आ्ैफलवाई नवाश गदमिछ।

पप्त्र आतमवाको प्रुद्धमवा पवाप भनेको कुन ैरिसयमय ्वा बुझ्न 
नसककने भनेर बिवानवा गनुमि आ्शयक छैन। ननरनतररूपमवा उिवाँको 
आ्वाजलवाई कुनलचरिनु, ्े्वासतवा गनुमि र उिवँाको आग्रिप्रनत ज्वा्फदेिी 
नभएर हृदयलवाई क्ठोर पवाददै पशचवातवाप नगनुमि न ैपप्त्र आतमवाको बबरु
�मवा गनदे पवाप िो।

आफनवाे जी्नलवाई ख्ीषटलवाई नसुनमपकन उचच र आदशमि जी्न 
बबतवाउँछु भनने आश गनुमि बेकवारको छ।
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५२पर्ेमशिर प्रे्म हुिुहुनछ

प्रे्म िगिनेले पर्मेशिरलाई नचनदैि, नकिभिे  
पर्मेशिर प्रे्म हुिुहुनछ। 

१यूहनिा ४ः८

“परमेश्र पे्रम िुनिुुनछ।“ उिवाँको स्भवा्, चररत्र, उिवाँको वय्सथवा 
्वा नीनत अथवामित ्दश आज्वािरू, पे्रम िो। यो स्धैँ धथयो र सदवासदवा 
रहिरनेछ।

परमेश्रको प्रतयेक सजृनवातमक शनकतको प्रकटले अननत पे्रमलवाई 
वयकत गदमिछ। उिवँाकै शनकत�वारवा गममी र जवाडो मौसम, बबऊ रो्पने र 
कटवानी गनदे समय, हदन र रवात ननयममत रिमब�रूपमवा चमलरिनछ। 
सवारवा बनसपनत, बबरू्वामवा उमम्ने पवातिरू र ्ुफलने ्ूफलिरू उिवाँकै 
्चनको उपज िुन।् िवामीसँग भएको प्रतयेक असल थोक,  प्रतयेक 
सयूमिको प्रतयेक ककरण र ्षवामिको पवानी, प्रतयेक खवाने गवाँस, जी्नको 
प्रतयेक षिण, सब ैपे्रमको उपिवार िुन।्

स्गमिम ैपहिलवा सुरुभएको असल र खरवाबको बीचमवा भइरिेको 
मिवान ्�वानददेखख प्द्रोिीिरूको अननतम पतन र पवापलवाई पुरै उनमुलन 
गनदे योजनवाले परमेश्रको अप्तमिनीय पे्रमको प्रदशमिन देखवाउँदछ। 
ख्ीषटको उपिवारले परमेश्र पपतवाको हृदयवालवाई प्रकट गदमिछ।

उिवाँको अचममको उपिवार आफनवाे एकमवात्र पप्रय पुत्रलवाई यस 
संसवारलवाई हदनुभएर आ्ूफ को िो भनेर परमेश्रले धचनवाउनुभएको 
धथयो। मवाननसकवा सनतवानिरूलवाई देखवाउने उिवाँको पे्रम यो भनदवा अरू 
बहढ देखवाउन सकदैन भनेर अरू संसवारकवा जी्िरूले देख्न पवाएकवा धथए। 
यो पे्रम उिवाँको कवामले देखवाएको धथयो। उिवाँले यसतो ककमसमको तयवाग 
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गनुमिभएको धथयो कक तयसको हिसवाबककतवा् कसलेै पनन रवाख्न सकदैन।

परमेश्र, उिवाँको स्भवा्, चररत्र, ममजवास र गुणिरूको बवारेमवा 
िजवारौँ मवाननसिरूको गलत ्धवारणवािरू छन।् खवास गरेर नतनीिरूले झुटो 
भग्वानलवाई से्वा गरररिेकवा छन।् (पौरवाखणक मधयपु्मि तथवा कनवानमवा 
दे्तवािरूको दे्तवा, जी्न र सनतवान हदने र पवानी पवानदे दे्तवा भनेर 
बवाल तथवा उसको मुनत मिलवाई मवाननसिरूले पुजदथे)। परमेश्रको बवारेमवा 
गलत ्धवारणवाले पपरोमलएकवा मवाननसिरू तयस बवाल अथवामित ्झुट दे्तवाकवा 
से्किरू िुन।् के िवामीिरूले बवाइबलमवा प्रकट गररएको सतय परमेश्र 
जो ख्ीषटमवा िुनुिुनछ र प्रकृनतले देखवाउँदछ, उिवँाको पुजवा ्वा आरवा्धनवा 
गरररिेकवा छौँ कक उिवँाको ्ठवाउँमवा कुन ै दशमिनको मूनत मिलवाई हृदयमवा 
सजवाएर पूजवा गरररिेकवा छौँ? परमप्रभु परमेश्र सतयको परमेश्र 
िुनुिुनछ। नयवाय र दयवा उिवँाको मसिंवासनकवा  गुणिरू िुन।् उिवाँ पे्रम, 
दयवामवायवा र कोमल करुणवाको परमेश्र िुनुिुनछ। उिवाँको पुत्र िवाम्वा 
मुनकतदवातवाले उिवाँको प्रनतननध्धत् गदमिछ। उिवँा ्धैयमितवा र सिनशीलतवाको 
परमेश्र िुनुिुनछ। यहद तयस परमप्रभु परमेश्रकोमवात्र ै िवामीले 
श्�वापु्मिक उपवासनवा गरररिेकवाछौँ र उिवँाको चररत्रलवाई आतमसवात ्गनमि 
खोनजरिेकवाछौँ भने, िवामीले सतय परमेश्रको पुजवा ्वा उपवासनवा 
गरररिेकवाछौँ।
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५३पर्मेशिरले कसैको पषिपाति गिुताहुनि

तिब पत्रसुले बोलि ्ाले, “साचँिी िै ्म देखतिछु, नक पर्मेशिरले 
पषिपाति गिुताहुनि, तिर हरेक जानति्मा जो उहासँग  

डराउँछ, र उनचति का्म गछता, तयाे उहाकँो  
सा्मुनिे ग्रहणयोगय हुनछ।“ 

प्रेररति १०ः३४ – ३५

परमेश्र कसकैो पषिपवात गनुमििुनन। परमेश्रको सवामु रवाष्ट 
्वा जवानत सब ैबरवाबर छ तर ती मवाननसिरू जसले बवाइबलबवाट ज्वान 
मसकेतवापनन ्वा कुन उधचत मवागमिमवा हिँडनु पछमि भनेर उिवाँको नीनत ्वा 
वय्सथवालवाई थवािवा पवाउँदवा पवाउँदै ्े्सतवा गरेर चलछ भने नतनीिरूले 
पवाउने आमशष श्वापमवा पररणत िुनेछ र नतनीिरूले पवाउने दयवा 
नयवायिरूमवा पररखणत िनेछ।

सब ैपवापिरू एउटै खवालकवा छन ्भनेर परमेश्रले ्ठवाननुिुनन। 
उिवाँको सवामु कुन ैपवाप ्ूठलो िुनछ भने कुन ैपवाप सवानो िुनछ। मवाननसको 
दोष उसको पवाप अनुसवार िुनछ। य�पप सवानो ्ुठलो पवाप ्वा सवानो ्ुठलो 
गनलत भनेर पवापसँग खेल्वाड गनुमि खतरवा छ। परमेश्रको सवामु कुन ै
पवाप सवानो छैन। मवाननसको नयवाय ्वा मुलयवाङकन पषिपवातपुणमि िुनछ। 
तयो पनन सतप्रनतसत ह्ठक िुनछ भनने छैन। तर परमेश्रले सब ै
थोक जसतवाको तयसत ै िेनुमििुनछ। जडयवािवँा ्वा जवाँडरकसी मनपरवाउने 
मवाननसिरू स्गमिमवा पगन सकदैनन ्भनेर बवाइबलमवा उललेख गररएको 
छ भनेर नतनीिरूलवाई कनतपयले दोषी ्ठिऱयवाउँछन ् भने, घमणड, 
अिँकवार, स्वाथमिपनवा र लोभलवाई कनतपयले पनछवाएको िुनछ। तर यी 
मनो्पृत् पवापिरू परमेश्रको सवामु प्शषे आपपत्जनक छन,् ककनभने 
ती पवापिरू उिवाँको उदवार चररत्रको बबपररत छन।् पवापमवा प्र्ेश नगरेकवा 
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जगतको ्वातवा्रण नै ननस्वाथमी पे्रम िो।

 पवाप सवानोनतनो न ै ककन निुन ् तयो परमेश्रको मयवामिदवा ्वा 
चररत्रको प्रु�मवा अनत ्ुठलो छ भनेर िेनमि चवािनछ भने रुिसमवा िेनमि 
सककनछ। परमेश्र ्ेधरै असल िुनुिुनछ तयसकवारण पवापीको पवापलवाई 
उिवाँले आखँवा धचनमलनुिुनछ मवाननसिरूले भनछन ् भने कलभरीमवा 
नतनीिरूले िेरुन।् मवाननसलवाई पवापबवाट मुनकत हदन रुिसबवािेक अरू कुन ै
उपवाय धथएन। येशूको तयवाग र बमलबबनवा ्फोिरी पवापको शनकतबवाट 
मवान् जवात भवागन असमभ् धथयो, न त पप्त्र जी्िरूसँग ्ेफरर 
िेमचेम ्वा सं्वाद गनमि सककनथयो। तयनतमवात्र िोइन येशूको बमलबबनवा 
मवाननसिरू सतय आनतमक जी्नमवा सिभवागी िुन पनन असमभ् 
धथयो। तयसकैवारण परमेश्रकवा आज्वािरू नमवानने र पवापम ै रुचवाउने 
मवाननसिरूको दोष उिवाँ आ्ैफले भोगनुभयो र पवापीिरूको बदलीमवा उिवाँ 
बेदनवा र पीडवा भोगनुभयो। परमप्रभु परमेश्रको पुत्रको पे्रम, द:ुख, 
कषट, ्ेदनवा र पीडवाले पवाप कनतको भयवानक ्ुठलो छ भनेर प्रमवाखणत 
गदमिछ र उिवाँको बमल बबनवा पवापको प्रभुत्बवाट कोिी उनमकने आश पनन 
गनमि सकदैन न त सतय उचच, आदशमि, ननस्वाथमी र आनतमक जी्न 
बबतवाउन सककनछ। सिी, इमवानदवारी, अनुसरणीय आनतमक जी्न 
बबतवाउन कोिी चवािनछ भने उसले आफनवा जी्नलवाई येशूख्ीषटमवा 
समपमिण गनदै पदमिछ।

पवापको भुमररबवाट कोिी उचमलन चवािनछ भने उसले परमेश्रको 
भलवाइ,, दयवा र पे्रममवा धयवान हदएर तयसमवा डुप्रिोस।् उिवाँकिवाँ आउने 
पवापबवाट षितप्षित भएको मवाननसलवाई अस्ीकवार गनुमििुनन।
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५४अिनति र असीन्मति िुनद्ध र ज्ाि सा्ै  
जयादै असल पर्ेमशिर

तिर हाम्ा निन्ति ति एउटै पर्मेशिर नपतिा हुिुहुनछ, जसबाट  
सबै ्ोक हुि आए, अनि उहाँकै निन्ति हा्मी िजउँदछौं–  

हाम्ा निन्ति एउटै प्रभु, येशू ख्ीषट हुिुहुनछ, जसद्ारा  
सबै कुरा हुि आए, र जसद्ारा हा्मी िजउँदछौं। 

िहू्म १ः७

सब ै ज्वानबुन�को स्ोत परमप्रभु परमेश्र िुनुिुनछ। उिवाँको 
ज्वान र बुन�को मसमवानवा छैन। उिवाँको ज्वानबुन्� अननतको छ। उिवाँ 
कनतको असल िुनिुुनछ तयसको पनन सीमवा छैन। ख्ीषट बवािेक यस 
संसवारमवा रिेकवा प्गतकवा न त ्तमिमवान, सबभनदवा ज्वानी, बनु�मवानी र 
दवाशमिननकिरूले उिवँालवाई बुझ्न सकेकवा धथएनन ्न त सकछन ्न।ै यहद 
मवाननसिरूले एक षिणमवात्र ैआ्फनवाे मसममत दृनषटबवाट अमलकनत पनन 
अपवार अथवामित ्स्गमिको दशमिन देख्न सकयो भने ्वा सनवातन परमेश्रको 
थोरै झलकोमवात्र िेनमि सकेको भए प्रतयेकको घमणड ्वा सेखी गनदे ओ्ठ 
बनद िुनथयो िोलवा। सवारवा जगत, अनतररषि ्वा  आकवाश गङगवािरूमवा 
यस शुक्म अणुरूपी पथृ्ीमवा रिेकवा मवाननसिरू सीममत र नवाश्वान 
छन।् सवारवा जगतकवा अनधगननतयौँ पनतत नभएकवा संसवारकवा जी्िरूले 
परमेश्रकवा वय्सथवा र नीनतिरूलवाई पवालन गदमिछन,् र नतनीिरूले जे 
गछमिन ्तयो उिवाँको महिमवा झलकवाउन गदमिछन।्

परमेश्रको नजरबबनवा यस जगतको कुन ै भवागमवा अमलकनत 
पनन केिी िँुदैन। उिवाँ स्मिवयवापी िुनिुुनछ। मवान् जी्नमवा घटने 
कुन ैएउटवा सवानो घटनवा घटदैन जुन उिवाँलवाई थवािवा िँुदैन। सतैवानले 
ननरनतररूपमवा मवान् जगतलवाई बबगवानमि उपवायिरू सोधचरिेको िुनछ, 
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तर ती सबमैवाधथ परमेश्रले मवाथ गनुमििुनछ। उिवाँमवाधथ भरोसवा रवाख्न ेर 
उिवाँकवा आज्वा पवालन गनदेिरूलवाई केिी िवानी िुनेछैन जसले नतनीिरूको 
अननत जी्नलवाई असर पवादमिछ। जुन शनकतले उलमिनदै गरेकवा समुद्रकवा 
छवालिरूलवाई ननयनत्रण गछमि तयिी शनकतले प्द्रोि र अपरवा्धको 
शनकतलवाई ननयनत्रण गनमि सकनुिुनछ। जसरी पवानीलवाई “नतम्ो सीमवानवा 
यनतमवात्र िो, तयिवाँबवाट अमलकनत पनन उतवा नजवाऊ” भनेर परमेश्रले 
भननुिुनछ तयस ैगरर सैतवानको सीमवानवा उिवँाले तोननुिुनछ।

परमेश्रले आफनवेा सनृषटिरूप्रनत कसतो कवारोबवार गनुमििुनछ सो 
यहद नम् र प्श्वाससवाथ मसकन सकयौँ िवामीले जी्न उपयोगी ्ेधरै 
पवा्ठिरू मसकन सकदछौँ। परमेश्रले मवाननसिरूकवा सनतवानलवाई के्ल 
थोरैमवात्र गनमि सकनुिुनछ ककनभने नतनीिरू घमणड, अमभमवान र नवाश 
िुने बेकवारको मवान, इजजत, महिमवा र कदर खोजदछन।् आफनै बलमवा, 
बुन�ज्वानमवा बढवाइचढवाइ गरेर, ्ेधरै दशमिन, ्वाद, मशषिवा ्वा डडग्रीिरू 
िवामसल गरेर घमणड गददै ्ुफलदछन।् आ्ुफले आ्ुफलवाई के न केिँु 
भनेर ्फवाइँ्ुफटटी लगवाउँछन।् नतनीिरूकवा आशवा र योजनवािरू भतवाभुङग 
पवानमि परमेश्रले आ्शयकतवा ्ठवाननुभएको िुनछ तवाकक नतनीिरूले 
उिवाँलवाईमवाधथमवात्र भरोसवा रवाख्न मसकुन।् िवामीसँग भएकवा सबै शनकत 
र सवामथयमि परमेश्रबवाट न ैआएकवा िुनछन।् उिवाँले िवामीले हदनुभएको 
बलबबनवा अलग भएर िवामीले केिी पनन गनमि सकदैनौँ। कुन पुरुष ्वा 
सत्री ्वा बवालक िोलवा जसलवाई परमेश्रले समवालनुिुनन? कुनचवािीँ 
उजवाड ्ठवाउँ िोलवा जिवँा उिवँाले भनमि सकनुिुनन? परमेश्रले न ैआपुनतमि 
गनमि नसकेको मवाननसले के चवािनवा गनमि सकलवा र?

िवामी सवानवा बवालबवामलकवािरू जसत ैपरमेश्रको बवारेमवा अनजवान 
छौँ। तर जसरी सवानवा बवालबवामलकवािरूमवा पे्रम र सनेि िुनछ तयसरी न ै
िवामीले उिवाँलवाई पे्रम गनमि सकदछौँ र उिवँाकवा कुरवािरू मवागन सकदछौँ। 
उिवाँकवा चररत्र, स्भवा्, शनकत ्वा अध्धकवारिरूको बवारेमवा अनेकौँ तकमि  
र अनुमवान लगवाउनुको सटटवा उिवाँले भननुभएको ्चनलवाई मनमवा रवाख्न 
खोजौँ “शवानत िोओ, र म परमेश्र िँु भनी जवान। जवानत-जवानतिरूमवा 
म उचवामलनेछु, पथृ्ीमवा म उचवामलनेछु।” भजन ४६ः १० 
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५५सिातिि पर्मप्रभु पर्मेशिरको उपमस्नति  
हा्मी जनहले पनि भइरहकेो हुनछ

तिपाईकंा आत्माबाट ्म कहाँ अलगग जाि सकछु? अ्िा 
तिपाईकंो उपस्ीनतिबाट ्म कहाँ भागि सकछु ? ्म  

आकाश्मा गए ँभिे, तिपाई ंतयहा ँहुिुहुनछ, गनहराइ्मा  
आफिाे ओछयाि बिाए ँभिे, तयहा ँ 

पनि तिपाई ंहुिुहुनछ। 
भजि १३९ः७–८

सवारवा जगतमवा स्मिवयवापी र अननतको परमेश्रको उपनसथनतलवाई 
भजनकवा लेखकले यसरी ्णमिन गदमिछन:् “तपवाईंकवा आतमवाबवाट म किवाँ 
अलगग जवान सकछु? अथ्वा तपवाईंको उपसथनतबवाट म किवाँ भवागन 
सकछु ? म आकवाशमवा गएँ भने, तपवाईं तयिवाँ िुनुिुनछ, गहिरवाइमवा 
आफनवाे ओछयवान बनवाएँ भने, तयिवँा पनन तपवाईं िुनुिुनछ।“परमेश्र 
नभएको कुन ै पनन एकवानत ्ठवाउँ िवामीले कहिलय ै पनन भेटटवाउन 
सकदैनौँ।

परमप्रभु सनवातनको परमेश्र स्मिशनकतमवान िुनुिुनछ जसले 
स्गमििरूमवाधथ शवासन गनुमििुनछ, िवामीलवाई यो ्चन हदनुिुनछ, “म 
नतमीिरूको सवाथमवा छु।“ जो उिवँाकवा आज्वािरू मवानदछन ् नतनीिरूले 
आ्ुफिरूलवाई तयस सथवानमवा रवाखदछन ्जिवाँ उिवाँको नवाउँको महिमवाको 
नननमत उिवाँले नतनीिरूलवाई आमशष हदन सकनेिुनछ। आफनवाे स्वाथमिलवाई 
प्रवाथममकतवा नहदइकन ्वा आफनवाे भवाऊ र सममवान नखोसने र उिवाँको 
से्वा गनदेिरूको सवाथमवा उिवाँ जहिले पनन िुनुिुनछ र सिवायतवा गनमि 
ततपर िुनुिुनछ।

मवाननसले बनवाएकवा चचमि, मननदर र भ्निरूमवा परमेश्र बवास 
नबसनु भएतवापनन जब उिवँाकवा जनिरू भेलवा भएर उिवाँको उपवासनवा र 
आदर गछमिन ्तयिवाँ उिवाँको उपनसथनत िुनछ। जब नतनीिरू भेलवाभएर 
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उिवाँलवाई खोजछन,् आफनवा पवापिरूलवाई स्ीकवाछमिन ् र एक आपसको 
नननमत प्रवाथमिनवा गछमिन ्तयिवँा नतनीिरूको सवाथमवा िुनुिुनेछ भनेर उिवाँले 
प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो। नतनीिरूको सवाथमवा उिवाँ पप्त्र आतमवाको 
मवाधयमबवाट उपनसथनत िुनुिुनेछ।

जब येशू स्गमिमवा उनकलनुभयो तब चेलवािरूको मवाझमवा उिवाँको 
उपनसथनतको आभवास ्अझै पवाइएको धथयो। उिवँाको वयनकतगत उपनसथनत 
नतनीिरूमवा धथयो। उिवाँको पे्रम र जयोनतले नतनीिरू भररएको धथयो।

तयसरी न ैपप्त्र आतमवा�वारवा येशू उिवँाकवा भकतिरूकवा हृदयिरूमवा 
रहिरने धथयो। चेलवािरूसँग उिवँाको वयनकतगत भौनतक उपनसथनतमवा 
भनदवा उिवाँ स्गमि जवानुभएपनछ झन ननजक भएको नतनीिरूले अनुभ् 
गरेकवा धथए। उिवाँको हदवयज्वानको जयोनत, पे्रम र नतनीिरूको जी्नमवा 
उिवाँको उपनसथनतको शनकत नतनीिरूबवाट चनमकएको धथयो। तयसले 
गदवामि जब मवाननसिरूले नतनीिरूलवाई देखे तब छकक पददै भने, “जब 
नतनीिरूले पत्रसु र युिननवाको सवािस देखे, र नयनीिरू अमशक्षित र 
सवा्धवारण मवाननसिरू रिेछन ् भनी थवािवा पवाए, तब नतनीिरू छकक 
परे, र नयनीिरू येशूको सवाथमवा रिनथे भनने नतनीिरूले थवािवा पवाए।“  
पे्रररत ४ ः १३ । चेलवािरूलवाई उिवँाल जे गनुमिभयो तयिी येशूले आज 
उिवाँकवा भकतिरूलवाई पनन उिवँाले गनमि चवािनुिुनछ। 

िवामी प्रभुमवा बमलयो िुनसकछौँ र उिवँाको शनकतमवा िवामी पनन 
शनकतशवाली िुनसकछौँ। ख्ीषटलवाई िवामीले ग्रिण गदवामि िवामीले उिवाँको 
शनकतको पोशवाक लगवाएकवा िुनछौँ। जब मुनकतदवातवा िवाम्ो हृदयमवा 
सनजएर बसनुिुनछ‚ तब उिवाँ िवाम्ो समपपत् िुन जवानछ। िवाम्ो हृदयमवा 
येशूको उपनसथनतले िवामीलवाई जोश, जवाँगर, उतसवाि र उमङग हदनछ। 
िवाम्ो जी्नको समपूण्मि आयवामिरूको पररचवानल गनमि उिवाँले उजवामि 
हदनिुुनछ र िवामीलवाई बमलयो बनवाउनुिुनछ।

प्रभु येशू तपवाईँबवाट टवाढवा िुनिुुनछ भनेर कहिलयै पनन नसोचनुिोस।्  उिवाँ स्धैँ ननजक िुनुिुनछ। उिवँाको पे्रममलो उपनसथनतले तपवाईँलवाई  
घेरररिेको िुनछ।
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५६उहाँको को्मल, प्रेन्मलो हरेचाह

नति्मीहरूका सारा नफरिी उहाँलाई सुन्पदेओ, नकिनक उहाँले 
नति्मीहरूको िासतिा गिुताहुनछ।  

१पत्रसु ५ः७

परमप्रभु परमेश्रले सवारवा मवाननसिरूप्रनत चवासो रवाख्नु िुनछ 
र रेखदेख गनुमििुनछ। नतनीिरूलवाई कसलेै ्वासतवा नगरेतवापनन ्वा 
पनछवाएतवापनन उिवँाले पनछवाउनुिुनन। उिवाँले सबलैवाई पे्रम गनुमििुनछ। 
उिवाँको अगवाडड सब ैमवाननसिरू बरवाबर छन।् यस जी्नमवा अतयनत ैगिवामिै 
बोकन ुपरेकवािरूप्रनत उिवँाको कोमल हृदय पनगलएको िुन्छ। नतनीिरूप्रनत 
उिवाँको ्ुठलो दयवा र करुणवा िुनछ। परमेश्रकवा जनिरूले द:ुख, कषट, 
कह्ठन पररनसथनतिरूको सवामनवा गनदै पछमि। तर नतनीिरूमवा आइपरेकवा 
अपेषिवा नगरेकवा कह्ठनवाइिरू जोमशलो भएर सवामनवा गनुमिपदमिछ। संसवारले 
नतनीिरूलवाई हदनुपनदे आमशषिरूलवाई संसवारले न ै ्े्वासतवा गरेतवापनन, 
नतनीिरूको उचचतम हितको नननमत उिवाँले नतनीिरूमवाधथ ननगवाि 
देखवाउनुभएर नतनीिरूको आ्शयकतवािरूको पररपुनत मि उिवाँ आ्ैफले 
गनुमििुनछ।

कह्ठन पररनसथनत र सथवानिरूमवा उिवाँले उिवाँको शनकत र बुन�  
नतनीिरूलवाई प्रकट गनुमििुनछ जसले नम् भएर उिवाँसँग िवारगुिवार मवागछन।् 
प्रवाथमिनवा सुकनुिुने र प्रवाथमिनवाको ज्वा्फ हदनुिुने परमेश्रमवाधथ भरोसवा 
रवाखु्निोस।् प्रतयेक आपतकवामलन अ्सथवामवा आ्ुफलवाई प्रकट गनुमिभएर 
उिवाँले तपवाईँलवाई सिवायतवा गनमि सकनुिुनछ। अचममको शवारीररक, 
मवानमसक र आनतमक षिमतवािरू प्रदवान गररएर सनृषट गनुमिभएको 
मवाननसलवाई उसको जी्न समवालन आ्शयक थोकिरूलवाई उिवाँले 
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लुकवाएर रवाख्नुिुनन। आफनवाे ्चन ्वा बवाइबललवाई िवामीलवाई हदनुिुनेले-
रूखकवा पवातिरूलवाई जी्न हदनुिुने-परमेश्रले सनतवानिरूप्रनत उिवाँ 
सं्ेदनशील िुनुिुनछ। िवामीलवाई आ्शयकतवा भएकवा भौनतक कुरवािरू  
िवामीले कसरी उपलब्ध गनदे भनने िवामीलवाई चवाहिएको ज्वानलवाई उिवाँले 
रोककरवाखु्निुनन। कनतपय मवाननसिरू खरवाब गनदे ननयतिरूलवाई हदमवागमवा 
पोशवाइ रवाखेकवा िुनछन ् ्वा सवानोनतनो समसयवा भएतवापनन तयसलवाई 
बढवाइचढवाइ गरेर ्ुठलो बनवाउँछन ् र धचनतवाले आपत्नछन।् तयसको 
्फलस्रूप, नतनीिरूले पवाएकवा ्ेधरै आमशषिरूप्रनत आभवाररत िुनुको 
सटटवा ती पररनसथनत ्वा कह्ठनवाइ र कुइचछवाले नतनीिरूकवा आखँवािरू 
बनद भएकवा िुनछन।् नतनीिरूको अगवाडड खडवा भएकवा अ्रो्धिरूलवाई 
िटवाउन, शनकत ्वा बलको के्ल एकमवात्र स्ोत परमेश्रबवाट सिवायतवा 
मवागनकुो सटटवा नतनीिरू उिवाँबवाट टवाढवा िुन रुचवाउँछन।् ती मवाननसिरू 
्ेचनै िुनछन ्र असंतुषटले नतनीिरू छटपहटनछन।्

परमेश्रमवाधथ प्श्वास नगनुमि के रवाम्ो िो त? परमेश्रमवाधथ 
आभवाररत ककन निुने? उिवँामवाधथ भरोसवा ककन नरवाख्न?े येशू िवाम्ो 
ममत्र िुनुिुनछ। सवारवा स्गमि न ैिवाम्ो हितको चवासो रवाखदछ। जब िवामी 
धचनतवाक्फरिी र डरवाउँछौँ तब तयसले परमेश्रको पप्त्र आतमवाको धचत् 
द:ुखछ। िवामी एकवानतमवा बसेर उदवामसन भएर धचनतवाक्फकरि गनदे बवानी 
बसवालनुिुनन। तयसले िवामीलवाई थकवान र पेलवानमवात्र पवादमिछ। यसले 
िवामीले बोकेकवा द:ुखकषटलवाई िलुको पवानमि सिवायतवा गददैन। यहद तपवाईँ 
थककत िुनुिुनछ, गऱिवैा भवारी बोककरिनुभएको छ र अब के गनदे भनने 
धचनतवामवा िुनुिुनछ भने तपवाईँ जसतोलवाई उिवँाले बोलवाउँदै िुनुिुनछ। 
उिवाँले यो आग्रि तपवाईँको सवामु रवाखु्नभएको छ, “िे सब ैथवाकेकवा र 
बोझले दबबएकवा िो, मकिवाँ आओ, म नतमीिरूलवाई प्श्वाम हदनेछु। मेरो 
जु्वा आ्ूफमवाधथ लेओ, र मसँग मसक, ककनभने म प्नम् र कोमल 
हृदयको छु, अनन नतमीिरूले आफनवा आतमवामवा प्श्वाम पवाउनेछौ।“ मत्ी 
११ः२८ २९ परमेश्रमवा िवामी प्श्वाम र शवाननत पवाउन सकदछौँ।
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५७उद्धार िा आफिा जिहरूको भलो गिने 
पर्मेशिरको अिभप्राय

हा्मी जानदछौं, उहालँाई प्रे्म गिनेहरू र उहाँका अिभप्रायअिुसार 
बोलाइएकाहरूका निन्ति हरेक कुरा्मा पर्मेशिरले  

भलाइ िै गिुताहुनछ। 
रो्मी ८ः२८

िवामीमवा केिी बिुमुलय गुण ्वा दषितवा छ जुन जसलवाई येशूले 
देख्नुिुनछ। तयसको प्कमसत गरोस ् भनने उिवाँको चवािनवा छ। यहद 
उिवाँलवाई महिमवा हदने गुण िवामीमवा केिी छैन भने िवामीलवाई शुन�करण 
्वा प्रशो्धन गनदे कवाममवा उिवाँले समय बर्वाद गनुमि िुनन। बेकवारमवा 
ढुङगवा ्वा ्धवातु उिवाँको भटटीमवा फयवाकँनु िुनन। बिुमुलय प्रशो्धनलवायक 
्धवातु ्वा कचचवा पदवाथमिमवात्र उिवँाले आगोमवा िवालेर शु� ्वा प्रशो्धन 
गनुमििुनछ।

परमेश्रले उिवँाकवा सनतवानलवाई बबगवानदे बवाटोमवा कहिलयै अगु्वाइ 
गनुमििुनन। यहद बबग्रने बवाटोमवा लवा�न नतनीिरू स्इचछवा ्वा स्प््ेक 
प्रयोग गरेर रोजछन ्भने तयसलवाई उिवाँले रोजनु पनन िुनन। उिवाँसँग 
सिभवागी भएर उिवाँको लक्य पुरवा गरोस ् भनने उिवाँको चवािनवा िो। 
तयस पररपे्रक्यमवा नतनीिरू जी्नमवा पररआएकवा सब ैकह्ठनवाइ, पररषिवा, 
द:ुखकषटकवाे अनतले नतनीिरूलवाई किवँा पुऱयवाउँदो रिेछ भनेर सो 
नतनीिरूले देख्न सकेको भए कसतो रवाम्ो िुनथयो।

अहिले िवामीले अनुभ् गरररिेकवा जहटल र िैरवान पवानदे समसयवािरू 
परमेश्रकै इचछवा अनुसवार आउन हदएकवा िुन ्तर ककन भनने तयसको 
ज्वा्फ, आउने संसवारमवा सपषट गरर िवामीले ज्वा्फ पवाउनेछौँ। अहिले 
बझु्न कह्ठन प्षय र अनुभ्िरू तयसबेलवा िवामीलवाई रवाम्ोसँग वयवाखयवा 
गरर बुझवाइनेछ। अनुग्रिकवा रिसयिरू िवाम्ो सवामु उघवाररनेछ। अहिले 
िवाम्ो सीममत हदमवागले के्ल अनयौलतवा र टुहटएकवा प्रनतज्वािरूको 
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भुमररमवा छौँ, तर तयसबेलवा नतनीिरू िवाम्ै हितको नननमत भएकवा 
धथए भनेर िवामीले देख्न पवाउनेछौँ। िवामीले अहिले अनुभ् गरेकवा बेसुर 
नरमवाइलो अनुभ्िरू िवाम्ै हितको नननमत भएको धथयो भनेर तयसबेलवा 
नतनीिरूको तवालमेल सुनदर तररकवाले भएको र अतयनत ै मस� ्वा 
पररपक् भएको िवामीले देख्न पवाउनेछौँ। िवामी अगनी ज्वालवामवा उिवाँकै 
मिवान ्र असीममत पे्रमको कवारणले िोममएकवा िौँ भनेर तयसबेलवा िवामी 
पत्वा लगवाउनेछौँ।

जो येशूको आतमवाले ओतप्रोत भएको छ तयो वयनकत ख्ीषटसँगै 
टवाँमसएर बसदछ। कसैले उसलवाई आरिमण गरे ्वा मुककवा िवानयो 
भने तयो मुककवा ्वा आरिमण मुनकतदवातवाम ै पदमिछ, ककनकक उिवाँको 
उपनसथनतले उसको ्ररपरर घेरररिेको िुनछ। उसको हितको नननमत जे 
आउँछ सो ख्ीषटबवाटै आएको िुनछ। उसले खरवाब तत्सँग मुकवाप्लवा 
गनमि आ्शयकतवा छैन, ककनकक उसको प्रनतरषिवा गनदे येशू िुनुिुनछ। 
परमप्रभुको अनुमनतबबनवा उसलवाई कसलेै छुनसकदैन। “सब ैथोक” जुन 
उसको जी्नमवा आउन हदएको िुनछ तयो “उसकै भलवाइको नननमत 
िुनछ ककनकक उसले परमेश्रलवाई पे्रम गरेको िुनवाले।” 

स्गमिमवा रिनिुुने परमपपतवा परमेश्रसँग िजवारौँ उपवायिरू छन ्
जुन िवाम्ो हितको नननमत उपलब्ध छन,् तर नतनीिरूको बवारेमवा 
िवामीलवाई केिी पनन थवािवा छैन। जो मवाननसिरूले परमेश्रको से्वा 
गनदे नननतलवाई स्कोचच प्रवाथममकतवा हदनछन,् नतनीिरूको नननमत सब ै
अनयौलतवा र जहटलतवािरू बबलवाएर जवानेछन ्र नतनीिरू हिँडने बवाटो 
नतनीिरूको नननमत सनजलो पवाररनेछ।

जसरी सवानवा बवालकले आफनवा आमवामवाधथ सब ैभरोसवा रवाखदछ, 
तयसरी न ै परमेश्रको अगु् वाइमवा भरोसवा रवाखु्न पदमिछ। परमेश्रको 
मननदरमवा िननवाले उिवाँप्रनत आभवाररत भएर यो वयकत गरेकी धथइन,् 
“उिवाँले आफनवा पप्त्र जनिरूकवा खुटटवालवाई रषिवा गनुमििुनेछ, तर दषुटिरू 
अन्धकवारमवा मौन गरवाइएकवा िुनेछन ्।” “के्ल बलले मवात्र मवाननस 
प्रबल िुन सकदैन।” १ शमुएल २ः९ जब िवामी सब ै हिँडने चवाललवाई 
उिवाँलवाई सुनमपनछौँ, तब उिवँाले िवाम्वा कदमिरूलवाई ननददेमशत गनुमििुनछ।
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५८सबै ्मानिसहरूलाई प्रे्म गिताहुिे

यसैकारण ्म नपतिाको सा्मिे आफिा घँुड़ा टेतकछु,  
जसद्ारा सिगता र पृथिी्मा भएको हरेक  

पररिारको िाउँ रामखएको छ। 
एनफसी ३ः१४ – १५

जब स्वाथमिलवाई तयवाधगनछ तब परमेश्रको पे्रमले कसरी कवाम 
गछमि भनने ्धवारणवा सपषट िुनछ। परमप्रभु परमेश्रलवाई पपतवा भनेर 
समबो्धन गदवामि उिवँाकवा सबै सनतवान िवाम्वा दवाजुभवाइ हददीबहिनीिरू भनेर 
स्ीकवानमि पुगछौँ। िवामी सब ैजनवा मिवान मवान् संयनत्रको एक भवाग िौँ। 
िवामी एउटै परर्वारकवा सदसयिरू िौँ।

परमेश्रको सवामु रवानषटयतवा, जवात ्वा जवानत, ्णमि र मलङगको 
बीचमवा भेद छैन। सब ैमवान् प्रवाणीको सनृषटकतवामि उिवाँ न ै िुनुिुनछ। 
सनृषटको कवारणले समसत मवान् जगत एउटै परर्वार िुन,् र मुनकतको 
कवायमि�वारवा सब ैएक िुन।् मवाननस मवाननसको बीचमवा अलग गनमि ्ठडयवाइकवा 
प्रतयेक पखवामिललवाई भतकवाउन येशू आउनुभएको धथयो। मननदरमवा 
भएकवा पुजवारी र स्मिसवा्धवारणलवाई छुटयवाउने प्रतयेक भवागलवाई उिवाँले 
चयवातनुभएको धथयो। प्रतयेक मवाननस परमेश्रकिवाँ स्तनत्रपु्मिक आउन 
सकोस ्भनेर ्धममिको नवाउँमवा मवाननसिरूलवाई अलग गनमि उभयवाइएकवा 
को्ठवािरू उिवाँले चकनवाचुर गनुमिभएको धथयो।

उिवाँको दयवा र पे्रमको उपिवार िवा्वा, सयूमिको ककरण पथृ्ीलवाई 
तवाजवा पवानदे ्षवामि जसतो सीममत छैन भनेर देखवाउन उिवाँ आउनुभएको 
धथयो। उिवाँको पे्रम यसतो ्फरवाककलो, यसतो गहिरो र यसतो भररएको 
छ कक तयो जतवातत ै छेडडनछ। सतैवानको जवालो र छलको प्रभवा्मवा 
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भौँतवाररएकवािरूलवाई छुटवाएर परमेश्रको मसिंवासन सवामु उभयवाउने कवाम 
पे्रमले गदमिछ। तयो मसिंवासन प्रनतज्वाको इनदे्रणीले घेररएको िुनछ भनने 
कुरवालवाई िवामीले प्समिनुिुनन।

परमेश्र िवाम्ो पपतवा र शवासक िुनुिुनछ....। जुन वय्सथवा, नीनत 
्वा ननयमकवानुनले स्गमि चलदछ तयिी वय्सथवा, नीनत ् वा ननयमकवानुन 
पथृ्ीमवा पनन लवागु िुनुपदमिछ। स्गमिदतूिरूलवाई पररचवालन गनदे तयिी 
पे्रम, स्गमिमवा लवागु भएको तयिी पप्त्रतवा र शु�तवाको प्रनतमलपप 
सकेसमम यस पथृ्ीमवा पनन उतवाररनुपदमिछ।

यहद तपवाईँले परमेश्रलवाई तपवाईँको पपतवा भनेर समबो्धन गनुमििुनछ 
भने तपवाईँ उिवाँकवा छोरवाछोरीिरू िुनिुुनछ भनेर स्ीकवानुमििुनछ। उिवाँको 
ज्वान र बुन��वारवा तपवाईँलवाई अगु्वाइ गनमि चवािनवा तपवाईँमवा िुनुपदमिछ र 
उिवाँले आदेश हदनुभएको सब ैआदेशिरू पवालन गनमि तपवाईँ कक्ठ्� 
िुनुपदमिछ। उिवाँको पे्रम अपरर्तमिनीय छ भनने कुरवामवा तपवाईँ प्श्सत 
िुनुपदमिछ। तपवाईँको जी्नमवा उिवँाको योजनवा के छ सो तपवाईँले सिस् 
स्ीकवानुमििुनेछ। तपवाईँ परमेश्रको सनतवान िुनुभएकोले उिवाँप्रनतको श्�वा 
र सममवानलवाई उचवामलरवाख्न ुपदमिछ, उिवाँको चररत्र, उिवाँको परर्वार र उिवाँको 
कवामलवाई तपवाईँले उचच प्रवाथममकतवा तपवाईँको लक्य िुनुपदमिछ। तपवाईँको 
समबन्ध पपतवा र उिवँाको परर्वारको प्रतयेक सदसयसँग सममवानसवाथ 
कवायम रवाखु्न पछमि भनेर तपवाईँले स्ीकवार गदवामि तपवाईँलवाई आननद भएको 
मिसुस गनमििुनेछ। परमेश्रको महिमवा र मवान् प्रवाणीको हितको नननमत 
जुनसुकै सवानोनतनो ् वा मवामुली कवाम गनमि तपवाईँलवाई बढो मजवा र रमवाइलो  
लवागनेछ।
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५९येशूको पुत्रानधकार

तिर जनतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको िाउँ्मान् निशिास  
गरे, उहाँले नतििीहरूलाई पर्मेशिरका सनतिाि  

हुिे अनधकार नदिुभयो। 
यूहनिा १:१२

जब आदमले पवाप गरेपनछ उनी नरैवाशयमय दयनीय अ्सथवामवा 
पुगेकवा धथए, तब पनतत मवान्प्रवाणीबवाट परमेश्रले आ्ूफलवाई अलग 
रवाख्न सकनुिुनथयो। पवापीलवाई वय्िवार गनुमिपनदे वय्िवार नतनीिरूलवाई 
गनमि सककनथयो। िवाम्ो पथृ्ीमवा आफनो रिो्धको कचौरवा खनयवाउन उिवाँले 
स्गमिदतूिरूलवाई आदेश हदन सकनुिुनथयो। यस जगतब्मिवाणडबवाट यस 
कवालो दवाग ्वा पथृ्ीलवाई सदवाको नननमत बबलवाइ हदन सकनुिुनथयो। 
तर उिवाँले तयसो गनुमिभएन। तर नतनीिरूलवाई आफनो उपनसथनतबवाट 
गवायब गरवाउनुको सटटवा यस पनतत जवानतकिवाँ अझै ननजक आउनुभयो। 
उिवाँले िवाम्ो िवाड र छवालवा िुन आफनो पुत्र हदनुभयो। “अनन ्चन 
देि्धवारी िुनुभयो, र अनुग्रि र सतयतवाले पूणमि भई िवाम्वा बीचमवा 
्वास गनुमिभयो। िवामीले उिवँाको महिमवा देखयवाै, जुन महिमवा पपतवाबवाट 
आउनुभएको एकमवात्र पुत्रको जसतवेा धथयो। यिूननवा १:१४ मवान् शरीर 
मलएर आउनुभएर ख्ीषटले आफनो समबन्ध मवान्प्रवाणीसँग रवाख्नभुएको 
धथयो र उिवाँले तयस प्रवाणीलवाई परमेश्रको ननजक लयवाउनुभयो। 
उिवाँले आफनो परमेश्रीय ् सत्रलवाई ्ुफकवालेर मवान् ् सत्र लगवाउनुभयो। 
परमेश्रले मवाननसिरूकवा छोरवाछोरीिरूलवाई कनतको पे्रम गनुमििुनछ भनेर 
उिवाँले स्गमिकवा सवारवा जगतब्मिवाणड र पनतत नभएकवा पथृ्ीिरूको सवामु 
प्रदशमिन गनुमिभयो।
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मवान्प्रवाणीलवाई परमेश्रले हदनुभएको उपिवार अतुलनीय छ। 
पवापले ओटप्रोट भएको मवान् प्रवाणीलवाई उिवाँले कनत पे्रम गनुमििुनछ 
भनेर देखवाउन उिवँाले केिी कुरवा पनन बवाँकक रवाख्नुभएन। परमेश्रले 
मवान्प्रवाणीलवाई पे्रम गछमि भनेर देखवाउन उिवाँले अझ अरू कनत गनमि 
सकन ुिुनथयो भनने ्धवारणवा कसैले पनन रवाख्न ्ठवाउँ उिवाँले हदनुभएन। 
आफनो पप्रय पुत्र िवामीलवाई उपिवार हदनुभएर उिवाँले सवारवा स्गमि न ै
हदनुभएको धथयो।

परमेश्रको पुत्र ् वा सनतवान िुने अध्धकवार िवाम्ो ्धममिकममि र अथक 
प्रयवास�वारवा िवामी पवाउने िोइन। के्ल नतनीिरूलवाईमवात्र परमेश्रकवा 
छोरवािरू र छोरीिरू िुने शनकत र उपभोग गनदे अध्धकवार हदएको छ 
जसले येशू ख्ीषटलवाई आफनो मुनकतदवातवा भनेर ग्रिण गछमिन।् आफनो 
बवािुबल लगवाएर, ्धममिकममि गरेर, दवानपूणय गरेर, सुन पवानी छकदे र, 
तपसयवा आहद प्रयवासिरूद्वारवा कुन ैपनन पवापी मवाननसले पवापलवाई ्धुन 
सकदैन। तर प्रतयेक मवान्प्रवाणी जसले येशूको नवाउँमवा प्श्वास गछमि 
उसलवाई परमेश्रको छोरवा र छोरी िुने अध्धकवार हदएको छ। प्रतयेक 
वयनकत जो प्श्वास�वारवा येशूकिवँा आउँछ तयसले परमेश्रबवाट षिमवा 
पवाउँछ।

ख्ीषट�वारवा न ै परमेश्रले मवाननसिरूको सवामु देखवा पनुमिभएको 
धथयो। “स्यम ् ख्ीषटमवा िुनुभएर परमेश्रले संसवारलवाई आ्ूफसँग 
ममलवापमवा लयवाउँदैिुनुिुनथयवाे। नतनीिरूकवा अपरवा्धकवा लेखवा नमलएर 
ममलवाप गरवाउने कवामको सनदेश उिवँाले िवामीलवाई सुनमपतहदनुभएको 
छ।” २ कोररनथी ५:१९ पवाप र खरवाब तत्ले गदवामि मवाननस ननच र 
पनतत भएको छ। आफनै अथक प्रयवासद्वारवा कुन ै पनन िवालतमवा 
ऊ परमेश्रसँत तवालमेलमवा आउन सकदैन। परमेश्रको स्भवा् न ै
शुद्ध, ननममिल, स्चछ र असल स्भवा् भएको उिवाँकिवाँ पवापी र ्फोिरी 
मवाननस आफन ैअथक प्रयवासले आउने आटँ गनमि खोजनु न ैउिवाँको सवामु 
अमवानय छ। तर वय्सथवाको दोषबवाट छुटवाउनु िुने ख्ीषटले परमेश्रसँग 
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ममलन चवािने मवाननसको प्रयवासलवाई शनकतसमपनन गरवाउनिुुनछ। 
यसरी आदमकवा पनतत सनतवान ्वा मवान् प्रवाणी पशचवातवाप गरेर र 
ख्ीषटमवा प्श्वास तथवा आसथवा रवाखेर परमेश्रकिवाँ आउन सकछ। यस 
प्रकरियवालवाई कसलेै स्ीकवारेर अनघ बढन चवािनछ भने परमेश्रकवा ्ेफरर 
छोरवा र छोरीिरू भएर िकदवा्ी गनदे अ्सर सबलैवाई उपलब्ध गरवाएको 
छ।

जब कुन ैमवाननसले ख्ीषटलवाई ग्रिण गरेर आफनो हृदयमवा सजवाएर 
रवाखछ भने तयस वयनकत यस संसवारम ैख्ीषटको जी्न बबतवाउने शनकत 
पवाएको िुनछ।
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६०अधयाय - ३
सैतिाि र ्महाि निद्ोह

निद्ोहकाे सुरुिाति

तिर नति्मीहरूका अध्मता िा असति वयिहारले नति्मीहरूलाई  
आफिा पर्मेशिरबाट अलग गरेका छि् , र नति्मीहरूका  
पापले गदाता उहाकँो ्मुहार नति्मीहरूबाट छेनकएको छ,  

र उहालँे नति्मीहरूको कुरा सुनिुहुिेछैि। 
यशैया ५९ः२

पवापको सुरु्वात लुमश्फरबवाट न ैभएको धथयो। परमेश्रको शवासन 
प्रणवालीको प्रुद्धमवा उसले प्द्रोि गरेको धथयो। उसको पतन िुनुभनदवा 
अनघ ऊ उचच सममवाननत करुब ्वा स्गमिदतु धथयो। उसको प्रनतभवा 
र दषितवाले गदवामि स्गमिमवा उसको प्शषे गररमवामय सथवान धथयो। 
परमेश्रले उसलवाई सकेसमम आ्ुफ जसत ैअसल र सुनदर बनवाउनु 
भएको धथयो।

यस जगत र पथृ्ीमवा पवापको नननमत परमेश्र नजममे्वारी 
िुनुिुनछ भनेर सपषटरूपमवा बवाइबलमवा किीँ पनन उललेख गररएको 
छैन। परमेश्रको अनुग्रिलवाई उिवँाले आफनवाे अध्धकवार प्रयोग गनुमिभएर 
अमलकनत पनन थवाकन ुभएको धथएन, उिवाँको ईश्रीय रवाजय प्रणवाली 
्वा शवासन प्रणवालीमवा कुन ैपनन कमजोरी धथएन जसले गदवामि उिवाँको  
प्द्रोि गनदे आ्शयकतवा धथएन। पवाप िसतषिेप गनमि आएको तत् िो। 
तयसको उपनसथनतको कुनै कवारण ैछैन। यो रिसयमय र लेखवाजोखवा 
गनमि नसककनेछ। हदमवागमवा पवाप कसरी आयो भनेर खेलवाएर बसयो 
्वा पवाप आउन ह्ठकै धथयो भनेर धचत् बुझवाउन खोजदवा पवापकै पषिमवा 
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उमभएको ्ठिररनछ। यहद पवाप आउनु पनदे कुन ैननिँु भेटटवाए ्वा यसको 
अनसतत्को कवारण देखवाइयो भने पवाप पवाप िुनबवाट रोककएको िुनछ।

परमेश्रले अनत उचच पदमवा रवाख्न ुभएको वयनकत नै पहिलो पवापी 
धथयो। उसलवाइमि २ टवायर देशको ्वा (आ्धुननक लेबनवान) रवाजकुमवारको 
प्रनतकले प्रनतननध्धत् गरेर देखवाएको छ। तयो रवाजकुमवार शनकतशवाली, 
प्रतवापी र गौरबशवाली धथए। अमल अमल गरेर लुमश्फरले आफनवाे 
ओिोदवाभनदवा मवाधथ जवाने कुरवा हदमवागमवा खेलवाउन थवालयो। उसमवा 
भएको सब ैमहिमवा, तजे र सममवान परमेश्रबवाटै आएको भएतवापनन 
तयस शनकतशवाली स्गमिदतुले आफनै खुबीले तयस सथवानमवा पुगेको 
भनेर अिंकवार गनमि थवालयो। सब ै स्गमिदतुिरूमवाधथ मवाधथ रवाखखएर 
उसलवाई हदएको ओिोदवा, मयवामिदवा र सममवानप्रनत ऊ संतुषट भएन, तर 
सनृषटकतवामिलेमवात्र पवाउनु पनदे श्�वा, मयवामिदवा र सथवानको लोभ गनमि उसले 
सुर कसन थवालयो। सब ैपे्रम, सनेि र श्�वामवा परमेश्रलवाई स्कोचच 
सथवानमवा रवाख्न लमुश्फरले चवािेन। सब ैसनृषट जी्िरूबवाट परमेश्रलवाई 
न ै हदनुपनदे आदर, सममवान, ननष्ठवा र उिवँालवाई गनुमिपनदे से्वा आ्ुफले 
पवाउनुपनदे दवा्ी गनदे आटँ उसको हदमवागमवा पलिवाउन थवालयो। आ्ूफ 
परमेश्रको सथवानमवा िुने अमभयवानमवा आ्ूफप्रनत ब्फवादवार िुन स्गमिकवा 
स्गमिदतू र अरू जी्िरूलवाई भडकवाउन थवालेको धथयो। परमेश्रबवाट 
भ्रषट िुने ्वा ्धममिभ्रषट िुने पहिलो ्ुठलो वयनकत सतैवान िोइन त?

प्रतयेक खरवाब, असतय वय्िवार, दषुटतवा, नरवाम्ो ननयतिरू 
लुमश्फरकै मसिंवासनबवाट सुरु िुनछ र उसबैवाट समथमिन प्रवा्पत गदमिछ।
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६१अनति ्महतिाकाँषिाले तििाि र द:ुख लयाउँछ

पर्मप्रभुको आिशष् ले धि-स्पनत् लयाउँछ, अनि  
उहालँे तयस्मान् द:ुख ्पिुहुनि।

नहतिोपदेश१० ः २२

प्द्रोिको ्फनदवामवा पनुमिभनदवा पहिले लुमश्फर अतयनतै उचच र 
सममवाननीय स्गमिदतु धथयो। परमेश्रको पप्रय पुत्र पनछको आदरणीय 
जी् लुमश्फर ने धथयो। उसको अनुिवार अरू स्गमिदतुिरूको जसत ै
सौभय ्वा नम् धथयो। उसको अनुिवारले उसको खुमशयवालीलवाई वयकत 
गदमिथयो। उसको नन्धवार ्फरवाककलो र ्ूठलो धथयो। उसमवा भएको  
ज्वानबुन� शनकतशवाली धथयो भनेर उसको नन्धवारले देखवाएको धथयो। 
उसको शवारीररक बनवा्ट मस� धथयो। उसको प्रनतष्ठवा आदशमिमय र 
रवाजकीय धथयो। उसको अनुिवारमवा प्शषे ककरणले चनमकएको िुनथयो। 
अरू स्गमिदतुिरूलवाई भनदवा उसको ्ररपरर चनमकएको तयो ककरण बहढ 
चिककलो र सुनदर धथयो। य�पप, परमेश्रको पप्रय पुत्र येशू ख्ीषट सब ै
स्गमिदतुिरूभनदवा प्मशषट र प्रमुख िुनिुुनथयो। स्गमिदतुिरूको सनृषट 
िुनुभनदवा अनघ उिवाँ पपतवासँग एक िुनिुुनथयो।

समय बबतदै जवँादवा लुमश्फरले येशू ख्ीषटको डवािवा र ईष गनमि 
थवालयो। तपैनन जब सवारवा स्गमिदतुिरूले येशूको स्कोचचतवा, उचच 
अध्धकवार र शवासन गनदे अध्धकवारीय वयनकतलवाई स्ीकवाददै उिवाँको 
अगवाडड ननिुररनदवा लुशी्फर पनन ह्ठकक पवारेर ननिुररन थवालेको धथयो। 
तर येशूप्रनत डवािवा र घणृवाले उसको हृदय भररएको धथयो। आ्ूफलवाई 
भनदवा येशूले ककन उचच सममवान पवाउनु पऱयवाे भनने कुरवा उसको 
हदमवागमवा मनचचन थवालेको धथयो।
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स्गमिम ैलमुश्फरले आ्ूफ सबमिशनकतमवान अध्धकवारी वयनकत िुन 
चवािनवा गरेको धथयो। यथवाथमिमवा भनने िो भने लुशी्फर, परमेश्र न ै
िुन चवािेको धथयो। सवारवा जगतको शवासक िुन चवािेको धथयो। उसले  
्ेधरै स्गमिदतुिरूलवाई आफनवा पषिमवा मलयो। तयसबेलवा स्गमिमवा ्ुठलो 
प्द्रोिको सगं्रवाम मनचचयो। प्द्रोिी लुमश्फर र उसकवा स्गमिदतूिरूलवाई 

परमेश्रको उपनसथनतबवाट ननषकवाशन गररयो। नतनीिरू यस 
पथृ्ीमवा झवाररयो। यस पथृ्ीमवा प्द्रोि गनदे र आ्ुफ स्मिमवानय िुने 
अमभयवान उसले जवारी रवाखयो। िवाम्ो पहिलो पपतवा र मवातवा आदम र 
िव्वालवाई आखँवाको लोभमवा उसले ्फसवायो। नतनीिरू पनन भग्वान 
िुनेछ भनने कुरवा नतनीिरूको हदमवागमवा उसले घुसवायो। जसको 
्फलस्रूप नतनीिरूले ननषधे्धत ्फल खवायो र नतनीिरूको पतन भयो। 
सतैवानले नतनीिरूको हदमवागमवा ्ुठलो मित्वाकवँाषिवा रवाखखहदएको धथयो। 
तयसैबेलवादेखख सररएको मवान्ीय उचच आकवाँषिवा, स्वाथमिलवाई पोषने 
प्र्पृत्, स्वाथमी आशवािरू र प्रदपुषत चवािनवािरूले मवान् जवानतलवाई भ्रषट 
बनवाइरिेको छ।

जो मवाननस आफनो भवाऊ, सममवान र महिमवा खोसने लक्यनतर 
अग्रसर िुनछ तयो मवाननस परमेश्रको अनुग्रिबवाट बधंचत भएको 
आ्ैफले अनुभ् गदमिछ। चवाहिने ्धनसमपपत्, प्रनतष्ठवा र अतयनत ैसंतुषट 
बनवाउने आननदिरू परमेश्रबवाटै आउँदछ। मवाननसलवाई चवाहिने सब ै
आ्शयकतवािरू उिवाँले न ै हदनुिुनछ र ख्ीषटको नननमत न ै उिवाँले 
उपलब्ध गरवाउनुिुनछ। परमेश्रको कदममवा हिँडन ेिरूले यो प्रनतज्वा 
नतनीिरूको जी्नमवा पूरवा भइरिेको नतनीिरूले अनुभ् गनदेछन:् 
“परमप्रभुको आमशषले ्धनस्पपपत् लयवाउँछ, अनन उिवाँले तयसमवाधथ 
द:ुख थ्पनुिुनन।”
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६२पतिि हुिुभनदा अनघ घ्मणड आउँछ 

सितािाशको अनघ अिभ्माि र पतििको अनघ  
घ्मणडी आत्मा िा जोश आउँछ।

नहतिोपदेश १६ ः १८

परमेश्रको बरवाबरीमवा आउने मित््वाँषिवाले गदवामि स्गमिमवा उचच 
ओिोदवामवा रिेको लुशी्फर पतन भएर सतैवान बनन पुगयो। त्रीएक 
परमेश्रको पररषदमवा र तयसले बनवाउने योजनवािरूमवा आ्ुफ पनन 
समवा्ेश भएको लुमश्फरले चवािेको धथयो। लुमश्फर सनृषट गररएको  
जी् तर परमेश्र नभएकोले तयस पररषदमवा रिन ऊ सषिम ्हदएन, 
अननतको परमेश्रको बुन� र ज्वान उसले बुझन सकने धथएन।  
तयसैकवारण तयस पररषदमवा उसलवाई रवाखेको धथएन। तयसले त्रीएक 
परमेश्रप्रनत उसको असिमत भयो र उसको मिवात््वाकवाँषिवा र  
अमभमवानले उसमवा प्द्रोिको ज्वालवा उनबजयो। आज पनन मवान् जगतको 
हदमवागमवा तयिी प्रनतसप्धवामितमक मननसथनत घुसवाएर मवाननसलवाई नवाश 
गरररिेको छ।

आफनै भवाऊ खोजने, आफनवाेमवात्र भलवाइ खोजने स्वाथमि 
मननसथनतको कवारण पवापको उतपपत् भएको धथयो। अनतसममवानीय 
प्मशषट करुब ्वा स्गमिदतु लुमश्फर स्गमिमवा पहिलो र स्कोचच 
सथवान ओगटन चवािनवा गडयवाे। स्गमिकवा जी्िरूलवाई आफनवाे 
ननयनत्रणमवा रवाख्नन खोजयो र नतनीिरूलवाई नतनीिरूको सनृषटकतवामिबवाट 
अलग रवाख्न े दषुप्रयवास गऱयवाे र नतनीिरूको मन उसले नजतन  
खोजयो। तयसकवारण उसले परमेश्रको गलत प्रनतननध्धत् गऱयवाे। 
परमेश्र आ्ुफमवात्र ्ुठलो िुन खोजने भनने आरोप उसले लगवायो र 
उिवाँको चररत्रमवा ्धुलो फयवाकँने कवाम अरू जी्िरूको सवामु ्ैफलवायो। 
आफनै खरवाब स्भवा्िरूले पप्रय सनृषटकतवामिको गररमवालवाई उसले 
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खसवालन खोजयो।

यहद लुमश्फर उचच परमेश्र जसतै िुन चवािेको भए उसले 
आ्ुफलवाई ननयुकत गरेको पदलवाई कहिलय ै पनन तयवागने धथएन। 
ककनभने स्कोचच परमेश्रको आतमवा ् वा जोश भनेकै ननश्वाथमि से्वा िो। 
लुमश्फरले परमेश्वारको शनकत र अध्धकवार खोजयो तर उिवाँको चररत्र 
िोइन। स्गमिको स्कोचच सथवानमवा रिन उसले चवािनवा गऱयवाे। प्रतयेक 
मवाननस जसमवा तयिी खवालको प्र्पृत् अथवामित ््ूठलो ्ठवाउँ ्वा पद ओगटन 
चवािनवा गछमि उसले लुशी्फरकै बवाटो अगँवामलरिेको िुनछ। 

 जब घमणड, अमभमवान, मित्वाकवँाषिवा र अरूिरूलवाई द्वाएर आ्ूफ 
्ूठलो िुने कुरवा हदमवागमवा खेलवाएर रवाखछ तब जी्न न ैनषट र भ्रषट 
िुन थवालछ। जब कोिी मवाननस घमणडले ्ुफलछ, अमभमवानले मवापत्नछ, 
मलवाई कोिी चवाहिँनदै म मवात्र ैभएपुगछ भनने खवालको कुरवा हदमवागमवा 
नवाधचन थवालछ ् वा नचवाउन हदनछ तब स्गमिबवाट उसले पवाउने आमशषकवा 
ढोकवािरू उसले बनद गदमिछ।

हृदयमवा घमणड, अिँकवार र अमभमवानलवाई सजवाइ रवाखु्न नै भयवाभ् 
चररत्र िो। (बबनवाशकवाले प्पत् बुन� भनेको जसतै) नवाश िुनु भनदवा अनघ 
घमणड र अिँकवार आउँदछ। यो के्ल लुमश्फरमवा भएको स्भवा्मवात्र 
िोइन, यस खवालको स्भवा् परर्वार, चचमि र रवाषट्रम ै्ैफमलएको छ।

परमेश्रकवा जनिरू एक आपसमवा समपपमित िुनुपदमिछ। नतनीिरू 
एक आपसमवा सरसललवाि गनुमिपदमिछ। एक जनवाको अभवा्मवा अरू िुने 
खवानेले पुरवा गररहदनुपदमिछ। घमणड,अमभमवान र अिंकवारलवाई परमेश्रले 
घणृवा गनुमििुनछ। सब ैघमणडी ्वा आफनवेामवात्र भवाऊ खोजनेिरू र दषुट 
कवाम गनदेिरू परवाल जसतै िुनेछन,् तयो हदन आउने छन ्जब नतनीिरू 
जलेर भषम िुनेछन।्

येशूले बढो कोमल भएर उिवाँले भननुिुनछ, “मेरो जु्वा आ्ुफमवाधथ 
लेओ, र मसँग मसक, ककनभने म प्नम् र कोमल हृदयको छु, अनन 
नतमीिरूले आफनवा आतमवामवा प्श्वाम पवाउनेछौ।” मत्ी ११:२९ ।
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६३असत्य जीििबाट आफूलाई 
सुरमषिति राखिु!

यसकारण आफिा क््मर सतयले कसेर, धार््मकतिाको  
छातिी-पातिा लाएर खड़ा होओ। 

एनफसी ६ः१४

परमेश्रप्रनत िुने मवायवा र सनेिप्रनत धचसो पवादवामि पवादवामि सकरिय 
प्द्रोिकोमननसथनतमवा नपुगुनजेल उिवाँले सतैवानको करियवाकलवापलवाई 
अगवाडड बढवाइरिन अनुमनत हदनुभयो। सतैवानकवा योजनवािरू पुरै 
बबककमसत िुन हदन आ्शयक धथयो। तयसले गदवामि उसको सतय 
स्भवा् र ननयतिरू सबलेै देख्न सकुन ् भनने परमेश्रको चवािनवा 
धथयो। सतैवानमवा ्धोखवा हदने शनकत ्ेधरै ्ुठलो धथयो। आफनवाे झु्ठो ्वा 
पवाखणडी चररत्रलवाई बवाहिररय आकपषमितको ्सत्रल उसले छोपेर आफनवा 
लवाधग ्ूठलो ्फवाइदवा उ्ठवायो। उसकवा सब ैचनतमिकलवािरू रिसयमय धथयो। 
स्गमिदतुिरूको सवामु उसको कवामको असली स्भवा् देखवाउन कह्ठन 
धथयो। परमेश्रकवा लक्यिरूको खखलवा्फमवा चलवाखी तकमि िरू ्वा झु्ठो 
आरोपिरू प्रसतुत गददै स्गमिकवा जी्िरूलवाई अलमलमवा पवानदे उसको 
नीनत धथयो। प्रतयेक सरल कुरवालवाई कसलेै नबुझुन ्भनने उसको ननयत 
धथयो। तयसैले उसले तयो कुरवा रिसयमय छ भनेर जी्िरूको आखँवालवाई 
आफनै जवालोले छोपेको धथयो। भडकवाउने कलवालवाई ननपुणतवासवात 
प्रयोग गरेर यिो्वािको अतयनत ैसरल र सपषटबचनिरूलवाई शङकवाको 
भूमररले सैतवानले छोपपहदयो। सतैवानकवा कवामिरू यसतो ्धुतमि धथयो 
कक स्गमिकवा कनतपय जी्िरूलवाई परमेश्रकवा असली लक्यिरू देख्न 
नसकने पवाररहदएकवा धथए। तयसको ्फलस्रूप स्गमिमवा संग्रवाम भयो, 
र परमेश्रको शवासनको पषिमवा ब्फवादवारी िुन नचवािने स्गमिदतुिरूको 
सवाथ सतैवान स्गमिबवाट ननषकवाशन गररयो।
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असतय बोमल्चन, ्कतवय ्वा भनवाइिरू बोकने सब ैमवाननसिरू 
सुरुदेखख ्फतवािवा सतैवानको से्वा गरररिेकवाछन ्भनेर सुनवाउन मलवाई 
अऱयवाइएको धथयो। असतय चवालवामवालवामवा चलन, हदमवागलवाई न ै
अलमलमवा पवानदे अरूिरूको झुटो बोमल्चन ्वा भनवाइलवाई हदमवागमवा 
खेलवाइरिनुबवाट िवामी सुरक्षित िोउ। जनत जनत नतनीिरूलवाई िवाम्ो 
जी्नमवा आउन हदयो र  तयस ैअनुसवार िवामी चलन थवालयौँ भने तयनत 
नतनीिरू बढन थवालछ। तपवाईँिरू सबलैवाई म यो भनदछु कक सतयको 
पेटी बवाँ्ेधर कममरमवा कसनुिोस।्सब ै छलछवाम गरेर खेलने कवाम र 
अरूलवाई आ्ुफनतर आकपषमित गनमि खवाेजने बढवाइचढवाइ गरेर बोलने कवाम 
छोडनुिोस।् कहिलयै पनन झुटो ्वा असतय बोमल ्वा कथन उचचवारण 
नगनुमििोस।् 

झुटो बलने भनेको के िो त? कसलैवाई ्फसवाउने ्वा ्धोखवा हदने 
ननयतले बोलेको ्चन न ैझुटो ्चन िो। झुटो बोलनेको आखँवाले, 
उसको िवातको चवालले र उसको अनुिवारले देखवाएको भवा्ले उसकवा 
्चनिरूभनदवा झुटो कुरवा उसले गरररिेकवाछन ्भनेर प्रभवा्कवारीरूपमवा 
देखवाउँदछ। जवानवाजवानी बढवाइचढवाइ वयकत गरेको बोमलले र कपटपूणमि 
िवाउभवाउले उसले गलत कुरवा गरररिेकवा छन ्भनेर िवामीले बुझन सकछौँ। 
सतय कुरवा न ै ककन निुन ् बढवाइचढवाइ बोलेर अरूिरूलवाई आ्ुफनतर 
आकपषमित गनमि खोजने र गलत हदशवामवा लवान खोजने प्र्पृत् कसमैवा छ 
भने तयो मवाननस ढोँगी ्वा झुटो िो भनेर सवाप्त गदमिछ।

कुन समवाजसँग िवामी संलगन िुन चवािनछौँ ् वा समवा्ेश िुन अपेषिवा 
गदमिछौँ तयस समवाजको नकल गनदे ननयममत बवानी बसवालनुपदमिछ: तयो 
समवाज िो परमेश्रको स्गमिदतूिरू जो कहिलय ैपनन पनतत भएनन।् 
िवाम्ो चररत्र पप्त्र िुनुपछमि , िवाम्वा बवाननवयिोरवा सरल र मनोिर िुनुपछमि , 
िवामीले बोलने ्चनमवा अमलकनत पनन छलकपट िुनुिुनन। यसतो 
बवाटोमवा अमल अमल कदम चवालदै िवामी अनघ बढनुपछमि। अनन िवामी यस 
नवाश्वान शरीरलवाई अप्नवाशी शरीरमवा परर्तमिन गरवाउन योगय िुनेछौँ।
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६४पाप-अत्यनतिै आतितिायी पापपणूता

दश आज्ाहरूले पापचानह ँअत्यनतिै आतितिायी  
पापैको रूप्मा देखाउँदछ। 

रो्मी ७ ः १३

आफनो ईश्रीय स्भवा् अनुसवार अतयनत ै दयवा्नत िुनुभएर 
परमेश्रले लवामो समयसमम लुमश्फरको दसुवािसलवाई सिनुभएको 
धथयो। परमेश्र र अरू कुन ैजी्प्रनत असनतुषट र प्द्रोिको भवा्नवा 
स्गमिमवा कहिलयै पनन भएको धथएन। लुमश्फरको हदमवागमवा चढेको 
प्द्रोिको भवा्नवा नौलो तत् धथयो, अनौ्ठो, रिसयमय र लेखवाजोखवा 
गनमि नसककने धथयो।

लुमश्फर आ्ैफ आफनवाे तयस प्द्रोिी भवा्नवाप्रनत पहिलो ज्वान 
धथएन। तर उसले तयस भवा्नवालवाई वयकत गनमि पनन डरवाइरिेको 
धथयो। उसको हदमवागमवा परमेश्रको प्रु�मवा के के चढेको धथयो 
तयसलवाई उसले पनछवाएन। बरु झन तयस खरवाब तत्लवाई हदमवागमवा 
खेलवाइरछौँवाे। तयस मवानमसक गनतप्ध्धले गदवामि आ्ूफ परमेश्रबवाट बबसतवारै 
टवाढवा िँुदै गएको उसले देखेन। उसको गनलतलवाई औँलयवाउन के्ल 
परमेश्रको अमसम पे्रम र बुन�लेमवात्र भयवाउँथयो। उिवाँप्रनत असंतुषट 
िुन कुन ैपनन कवारण नभएको उसलवाई प्रमवाखणत गरेको धथयो। उसको 
ननरनतर प्द्रोिी भवा्नवाले कसतो ननतजवा लयवाउनेछ भनेर पनन उसलवाई 
देखवाइएको धथयो। आ्ूफ गलती छु भनने कुरवामवा लुमश्फर प्श्सत पनन 
िुन पुगेको धथयो। उसले यो पनन देखेको धथयो, “परमप्रभु आफनवा सब ै
मवागमिमवा ्धममी िुनुिुनछ, र आ्ुफले रचेकवा सब ैथोकिरू पप्त्र धथयो।” 
भजन १४५ ः १७ परमेश्रकवा नीनतिरू नयवायपणुमि छन ्र स्गमिकवा सवारवा 
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जी्िरूले स्ीकवार गनुमिपछमि भनने कुरवा पनन उसलवाई थवािवा धथयो। झणड ै
आफनवाे गलती स्ीकवारेर परमेश्रको पवाऊमवा पनदै लवागेको धथयो, तर 
उसमवा भएको घमणड र अमभमवानले रोकयो। आ्ुफ न ैह्ठक छु भनने 
कुरवालवाई हदमवागमवा ननरनतररूपमवा पकवाइरछौँवेा। तयसको ्फलस्रूप उसले 
आफनवाे सनृषटकतवामिको प्रु� ्िृतरूपमवा जवाने ननणमिय ग�यवाे अथवामित ्
परमेश्रसँग मिवान ्प््वादमवा अनलझने कदम उसले चवालयो।

सतैवानको प्द्रोि सवारवा जगत र आउने युगिरूको नननमत पवा्ठ 
िुनुपदमिछ। पवापको स्भवा् र तयसको भयवानक पररणवाम कसतो िुनछ 
भनेर ननरनतर सवाझीको रूपमवा खडवारिनेछ। सतैवानको नीनतले सब ै
मवाननसिरू र स्गमिदतूिरूलवाई असर पवारररिेको छ। परमेश्रको शवासन 
र अध्धकवारलवाई लतयवाएर सतैवानको शवासनमवा बसन चवािनेले कसतो 
प्रनत्फल भो�नुपछमि भनेर देखवाइनु आ्शयक धथयो। परमेश्रले सनृषट 
गनुमिभएको सबकैो हितको नननमत उिवाँको शवासनको अनसतत् कवायम 
िुनुपछमि भनेर सतैवानसँगको प्रनत्वादले देखवाएको धथयो। सतैवानले सजृनवा 
गरेको प्द्रोिको भयवानक प्रयोगशवालवाको इनतिवासले यस पथृ्ी ओगटेको 
छ। तयसबवाट ननरनतररूपमवा सब ैपप्त्र जनिरू सुरक्षित िुनु आ्शयक 
छ। उसको ्धोखवा हदने ्वा प्श्वासघवातमवा अग्रसर गरवाउने स्भवा्बवाट 
नतनीिरू सजग िुन िुनुपदमिछ तवाक् नतनीिरूले पवाप नगरोस ्र पवापको 
पररणवामबवाट लयवाउने द:ुखद कषटबवाट नतनीिरू अलग िोस।्

मवाननसको मुनकतको नननमत चवाहिने प्शवाल र असममत 
बमलदवानको आ्शयक भएकोले यो प्रमवाखणत गदमिछ कक पवाप कसतो 
भयवानक आततवायी खरवाब ्वा दषुट रिेछ।
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६५जीिि िा ्मृतु्य

नकिनक पापको जयाला ्मृतयु हो, तिर पर्मेशिरको  
नसत्ैकँो िरदाि ख्ीषट येशू हाम्ा प्रभ्ुमा  

अिनति जीिि हो। 
रो्मी ६ः२३

अननत, अमसममत, बबशवाल, स्मिशनकतमवान, स्मिज्वानी र  
स्मिबुन�ले भररपुर िुनुभएको परमेश्रलवाई सुरुदेखख अनतसमम  
देख्नुिुनछ। पवापसँगको गनदे उिवाँको कवारोबवारमवा उिवाँको योजनवािरू ्ेधरै 
टवाढवासममको छ सवाथ ैबो्धगमय ् वा बुझन सककने पवाररएको छ। प्द्रोिलवाई 
द्वाउने उिवाँको उदेशय  मवात्र िोइन, तर सवारवा जगतले प्द्रोिको स्भवा् 
कसतो िुनछ भनेर देखखयोस ्भनने उिवाँले चवािनुभएको धथयो। परमेश्रकवा 
नीनत र ननयमिरूलवाई तयवागने सब ैजनवा आ्ूफिरूलवाई सतैवानको पषिमवा 
उभयवाइएको िुनछ भनेर पनन सबलेै देख्नछेन।् उसको पषिमवा रिने 
जी्िरूले ख्ीषटसँगै लडडरिेको िुनछ। जब अनतको समयमवा यस 
संसवारको रवाजकुमवारको नयवाय िुनेछ र सतैवानसँग एक िुनेिरूको भप्षय 
पनन उसकै जसतो िुनेछ भनेर जब सवारवा जगतले देख्नछे तब सबलेै 
यो घोषणवा गनदेछन,् “िे परमप्रभु परमेश्र स्मिशनकतमवान ्, तपवाईंकवा 
कवायमि मिवान ् र आशचयमिपुणमि छन ्, युग-युगकवा मिवारवाजवा, तपवाईंकवा मवागमि 
्धवामममिक र सतय छन ्।” प्रकवाश १५ ः ३ ।

जब अनतमवा नयवायको कवायवामिन्यन िुनछ तब सबैले यो देख्नछेन ्
र मिसुस गनदेछन ्कक पवापको अनसतत्को कुन ैकवारण ैछ। जब यस 
संसवारको नयवायकतवामिले सतैवानसँग यो सपषटकरण खोजनुिुनेछ, “नतमीले 
मेरो प्रु�मवा ककन लवागयौ र मेरवा रवाजयकवा जनिरूलवाई मबवाट ककन 
लुटयौ?“ खरवाबलवाई सजृनवा गनदे सतैवानसँग कुन ैज्वा्फ िुनेछैन। सबकैो 
मुख बनद गररनेछ र प्द्रोि गनदे सब ैजमवातिरू चुपचवाप रिनेछन।् 
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पवापको स्भवा् र तयसकवा पररणवामिरू सवारवा जगतले देख्न सकने 
िुनछन।् सुरुम ैसतैवानलवाई पुरै नवाश गररयो भने स्गमिदतु र सवारवा जी्िरू 
परमेश्रप्रनत डर िुनथयो र उिवँालवाई अपमवान गनमि बिवानवा ममलथयो। अब 
नयवायको समयमवा उिवाँको पे्रम कसतो नयवायोधचत रिेछ भनेर सबैले 
मिसुस गनदेछन ्र सवारवा जगतमवा उिवँाको सममवानको सथवापनवा िुनेछ। 
खरवाब तत्को उदय ्ेफरर कहिलय ैिुनेछैन। प्रभुको ्चनमवा यो उललेख 
गररएको छ, “परमप्रभुको प्रु�मवा उनीिरूले जसतवाेसुकै षड यनत्र गरे 
तवापनन उिवाँले तयवेा खतम पवाररहदनुिुनेछ। द:ुख दोस्ो पटक आउँदैन।“ 
निुम १ ः ९ । पवापबवाट पररक्षित र तयसको पररणवाम प्रमवाखणत भएको 
देखेको सनृषटले परमेश्रप्रनत ब्फवादवार िुनुबवाट कहिलय ैपनन िटने छैन। 
नतनीिरूको सवामु उिवाँको असल चररत्र पुणमिरूपमवा उघवाररएको नतनीिरूले 
मिसुस गनदेछन।्

जो मवाननस परमेश्रको वय्सथवा, नीनत ्वा दश आज्वािरूलवाई 
अ्ज्वा गछमि ्वा ्े्वासतवा गरेर चलदछ तयो मवाननसले आफनवाे भप्षय 
आ्ैफले नन्धवामिरण गरेको िुनछ। उसले भौनतक कुरवािरू मवात्र रोपेको 
िुनछ, पवापकवा जयवालवािरू उसले पवाइरिेकवा िुनछन ्र अननतको बबनवाशमवा 
आ्ुफलवाई पवारररिेको िुनछ। यो अननत जी्नको प्पररत िो। परमेश्रमवा 
समपपमित जी्न र उिवाँको पप्त्र वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूको पवालनले 
ननशचयनै उसको नननमत असल पररणवाम िुनेछ। “अननत जी्न यिी 
िो, कक नतनीिरूले तपवाईं, एकमवात्र सतय परमेश्रलवाई धचनुन ्, र 
तपवाईंले प्ठवाउनुभएको येशू ख्ीषटलवाई धचनुन ्।“ युिननवा १७ः३ ।
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६६निद्ोहलाई दिाइिे छ

शाननतिका पर्मेशिरले चाड़ँ ैिै सैतिािलाई नति्मीहरूका  
खुट्ा्मुनि कुलचिुहुिेछ। हाम्ा प्रभु येशू ख्ीषटको  

अिुग्रह नति्मीहरूसगँ रहोस ्।
रो्मी १६:२०

जुन समयदेखख आदमले आफनवेा हदमवागलवाई सैतवानको योजनवामवा 
सुमपेकवा धथए, तयस समयदेखख ह्ठक र बेह्ठकको, परमेश्र र 
सतैवानको बीचमवा, मिवान संग्रवाम भइरिेको छ। यहद ह्ठक कवाम गनुमिमवा 
जी्न जोडडएको छ भने सतैवानले तयसलवाई बशमवा रवाख्न सकदैन। 
्धममिपरवायणतवामवा जोश, जवाँगर र ्ुफतमी आउँछ जुन परमेश्रबवाट आएको 
िुनछ। परमसतयले असतयमवाधथ प्जय पवाउनेछ, र परमेश्रले शत्रलुवाई 
परवानजत गनुमििुनेछ।

 िवाम्ो लवाधग येशूले सतैवानमवाधथ बबजय पवाउनुभएको धथयो। उिवाँ 
सतैवानभनदवा शनकतशवाली िुनिुुनछ। नछटटै उिवाँले उसको मशर उिवाँको 
पवाऊले कुनलच हदनुिुनेछ। “जगतकै हित र दयवाको नननमत परमेश्रले 
अनतमवा उिवाँको अनुग्रिलवाई लतयवाउनेिरूलवाई नवाश गनुमििुनेछ। 
दषुटिरूमवाधथ उिवाँले आगो र गन्धक बसवामिउनुिुनेछ। पपलसयवाउने तवातो 
िवा्वा नतनीिरूको भवाग िुनेछ।“ भजन ११ः ६ ।

अननत जी्न ्धममीिरूको समपपत् िो भने, मतृयु दषुटिरूको भवाग 
िो। मोशवाले सवारवा इस्वाएली समूदवायको अगवाडड यो आदेश प्रसतुत गरेकवा 
धथए, “िेर, आज मलेै नतमीिरूकवा अधग जी्न र ्नृ�, अनन मतृयु र 
नवाश रवाखेको छु। परमप्रभु नतमीिरूकवा परमेश्रलवाई पे्रम गनमि, उिवाँकवा 
मवागमिमवा हिँड न, उिवाँकवा आज्वा, प्ध्ध र ननयमिरू पवालन गनमि म आज 



142

वि�िासद्ारा म जिउँछु

नतमीिरूलवाई आदेश हदँदछु। तब मवात्र नतमीिरू नजउनेछौ, नतमीिरूको 
्नृ� िुनेछ, र नतमीिरूले अध्धकवार गनमि लवागेकवा देशमवा परमप्रभु 
नतमीिरूकवा परमेश्रले नतमीिरूलवाई आमशष ् हदनुिुनेछ।” वय्सथवा 
३०ः१५ –१६ ती पदिरूमवा मतृयु भनेर आदमलवाई सम्ो्धन गरेको मतृयु 
िोइन ककनभने सवारवा मवान् प्रवाणी उसको अ्ज्वाले गदवामि मतृयुदणड 
भोगनपुदमिछ। तर “दोस्ो मतृयु” िो जुन अननत जी्नको बबपररत िो।

स्फवा गनदे आगोको ज्वालवामवा दषुटिरूलवाई अनतमवा नवाश गररनेछ। 
दु्  ैजरवा र िवाँगवािरू सदवाको नननमत जलवाएर यस जगतबवाट बबलवाइहदनेछ। 
सतैवान जरवा िो र उसकवा अनुयवायीिरू िवाँगवािरू िुन।् दश आज्वालवाई 
उललङघन गदवामि र तयसलवाई कुनलचँदवा पवाउने पूरवा दणडको कवायवामिन्यन 
िुनेछ। नयवायको मवाग पूरवा िुनेछ। तयसबेलवा स्गमि र पथृ्ीले यिो्वाको 
्धवामममिकतवालवाई देखेर उिवँाको सरवािनवा गनदेछ।

यस संसवार र यस संसवारकवा मवाननस तथवा जी्िरूलवाई ब्वामिद र 
प्ध्ंस गनदे योजनवा सदवाको नननमत अनतय िुनेछ। छ िजवार ् षमि भनदवा 
बेसी उसले उसको इचछवा अनुसवार यस संसवारमवा प्ध्ंसको तवाणडब 
नतृय उसले गऱयवेा र सवारवा जगतलवाई शोकसवागरमवा डु्वाइहदएको धथयो। 
सवारवा सनृषट न ैप्रस्बेदनवाको पीडवाको ददमिनवाक रिनदनले भररएको धथयो। 
अब सतैवानको उपनसथनत, उसको छल, प्रलोभन र भ्रषटको जवालोबवाट 
सदवाको नननमत परमेश्रकवा जी्िरूले उनमनुकत पवाउनेछन।्

यस संसवारमवा तपवाईँको जनमको लक्य छ, तयो लक्यमवा तपवाईँ अनघ 
बहढरिनु आ्शयक छ। मुनकत पवाएकवािरूसँग, पप्त्र स्गमिदतुिरूसँग र 
संसवारकवा मनुकतदवातवा येशूसँग सङगत गनमि तपवाईँ योगय बनन अथवामित ्
सषिम बननप्रण गनुमि नै तपवाईँको जी्नको लक्य िुनुपदमिछ।
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६७्मानिसको सिेचछाचारी िा हठी प्रिृनत्

्ेमरो डर ्मानिे अ्ाताति् ्म्मान् श्द्धा राखि र सधै ँ्मेरा सबै 
आज्ाहरू पालि गिने नतििीहरूका हृदय भए ति कसतिो  

राम्ो हुिेन्यो, तिानक नतििीहरू र नतििीहरूका  
सनतिािको भलो सधैभँरर होस ्! 

वयिस्ा ५ ः २९

जब सतैवानलवाई स्गमिबवाट ननषकवाशन गररयो, तब ऊसँग उसको 
पषिमवा रिेकवा प्द्रोिी स्गमिदतुिरू पनन स्गमिबवाट खसवामलएको धथयो। 
तयसबेलवा सैतवानले यो मिसुस गऱयवाे कक उसमवा भएकवा शु�तवा र 
स्गमिको महिमवा तथवा इजजत उसले गुमवायो।

आफनवा स्गमिदतुिरूसँग सरसललवाि गरेर परमेश्रको शवासनको 
बबरु�मवा अझै जवाने ननयतले योजनवा बनवायो। जब आदम र िव्वालवाई 
सुनदर बगैँचवामवा रवाखखएकवा धथए, तब नतनीिरूलवाई नवाश गनमि उसले 
योजनवािरू बनवाएको धथयो।

सतैवानले आफनवाे कवाम िव्वाबवाट सुरु ग�यवाे। परमेश्रको 
आदेशलवाई पवालन नगनमि उसले उनलवाई उकसवायो। पहिले त उनी आफनवाे 
श्ीमवानबवाट छुटेर डुलनु गइन।् तयसपनछ ननष्ेध गररएको रूखनतर 
अनवा्शयकरूपमवा आ्ुफलवाई पवाररन।् अनन तयस रूखबवाट उनले छलीको 
आ्वाज सुननन।् तयस आ्वाजले उनलवाई परमेश्रको आदेशलवाई श�वा 
गनमि आटँ गनमि लगवायो। परमेश्रको सपषट ननददेशन धथयो कक जुन हदन 
आदमले रूखको ्फल खवानछ तयो हदन उनी मनदेछ। सतैवानले उिवाँको 
तयो आदेशको प्रनत्वाद गददै यहद िव्वाले तयो रूखको ्फल खवाइन ्भने 
उनी अमरमवात्र िुने िोइन उनी  त भग्वान ्वा भग्ती न ैिुनेनछन ्
भनेर उकसवायो। अनन सतैवानको छललवाई िव्वाले आवाफनवाे हदमवागमवा 
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खेलवाइन ्र सोधचन ्परमेश्रले हदनुभएको आदेश उिवाँले भनेको  जसतो 
निुन सकछ। अनन उनले परमेश्रको आज्वालवाई पवालन नगनदे सुरु 
कमसन।् उनले ननषधे्धत ्फल हट्पन िवात बढवाइन।् तयसलवाई हटपपन ्र 
खवाइन।् तयो ्फल आफनवेा श्ीमवानलवाई पनन प्रलोभमवा पवारेर हदइन।्

आदमको अनुिवार द:ुखखत भएको मलेै देखेँ। ततकवामलन ् उनी 
चककत भए र डरवाए पनन। उनको हदमवागमवा �वानद चलयो। उनको 
श्ीमनत अब मनदेनछन ्भनेर उनले मिसुस गरे। नतनीिरूको बीचमवा 
छुटपवाट िुने ननशचय भएको उनले देखे। िव्वाप्रनत उनको पे्रम जबबर 
धथयो।अनन अतयनत ै ननरवाश भएर िव्वाकै गनतमवा आ्ुफलवाई पवानमि 
ननणमिय गरे। तयो ्फल उनले तुरनत ैमलए र खवाए। अनन त सतैवान खुशी 
भएर नवाचे। िव्वाप्रनतको पे्रमले आदमले परमेश्रको आज्वाको अ्ज्वा 
गरे। उनी पनन िव्वासँगै मनमि तयवार भए।

परमेश्रको नीनत प्पररत िवामीलवाई चलवाउन सतैवानले अनेकौँ 
जवालझले गरेर िवामीलवाई ्फसवाउन खोजछ। जेभएतवापनन परमेश्रको 
आदेश नमवानन ु्वा उिवाँको नीनतमवा नचलनु स्धैँ प्नवाशकवारी िुनछ। 
परमसतय के िो तयो जवानन िवाम्वा हृदयिरू तयसमवा लगवाउनुपदमिछ। 
बवाइबलमवा भएकवा सब ै पवा्ठ र लेखवािरू िवाम्ो चेतवा्नी र मशषिवाको 
नननमत िो। सतैवानको जवालबवाट जोगवाउन नतनीिरू िवामीलवाई हदएकवा 
िुन।् नतनीिरूलवाई ्े्वासतवा गदवामि िवाम्ै स्मिनवाश िुनछ।
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६८पर्मेशिरका आज्ा, आदेश िा िीनतिहरूलाई 
उलङ्घि गरेर चलिे प्रिृनत्

असल स्मझदारीले निगाह प्रापति गछता, तिर बेई्मािको  
्मागताचानह ँकरठि हुनछ। 

नहतिोपदेश १३ ः १५

मवाननस पतन भयो भनने समवाचवार सवार स्गमिभरर ्ैफमलयो। 
सबकैो बजवाउने बबणवा रोककयो।सबै जी्िरू ननशबद भए। अतयनत ै
शोककत भएर स्गमिदतुिरूले आ–आफनवाे श्ीपेच ्ुफकवाले। सवारवा स्गमि 
न ै प्चमलत भयो र िलचल मनचचयो। दोषी दमपपत्लवाई के गनदे 
भनेर पररषद बसयो। नतनीिरूले जी्नको रूखको ्फल खवाएर पवापै 
अ्सथवामवा अमरत् ्धवारणवा गलवामि कक भनेर स्गमिदतुिरूमवा डर पसयो। 
तर परमेश्रको आज्वा नमवानने दमपपत्लवाई बगैँचवाबवाट ननकवालने ननणमिय 
उिवाँले गनुमिभएको धथयो। जी्नको रूखमवा आदम र िव्वाले आफनवाे 
िवात नबढवाउन ्भनेर तयसलवाई सुरक्षित गनमि स्गमिदतुिरूलवाई तुरनत ै
खटवाइएको धथयो। सतैवानको योजनवा यो धथयो: आदम र िव्वाले 
परमेश्रको आज्वा पवालन नगरुन,् उिवँाको रिो्ध नतनीिरूमवाधथ परुन,् 
जी्नको रूखको ्फल पनन खवाउन,् पवापम ैनतनीिरू रिेर परमेश्रको 
आज्वा पवालन नगनदे मननसथनतमवा नतनीिरू परुन ्र पवाप अमर बनुन।् 
तर स्गमिदतुिरू प्ठवाइएर ती दमपपत्लवाई बगैँचवाबवाट बवाहिर ननकवामलहदए। 
तयस रूखलवाई सुरषिवा गनमि स्गमिदतुिरूलवाई खतवाइएको धथयो।

आदम र िव्वालवाई पवापमवा ्फसवाएर सतैवानले स्फलतवा िवामसल 
गऱयवाे। सतैवानको पतनले अरूिरूलवाई पनन उसको पतनमवा सिभवागी 
गरवाएर द:ुख हदयो। सतैवान स्गमिबवाट ननषकवाशन गररएको धथयो भने 
आदम र िव्वालवाई रमणीय अदनको बगैँचवाबवाट।

परमेश्रको आदेश नमवानदवा आदमले अदनको बगैँचवा गुमवाउनु 
पऱयवाे। परमेश्रकवा आज्वािरू, नीनतिरू नमवानदवा मवाननसिरूले स्गमि 
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गुमवाउनेछन ्र अननतसमम पवाइने परमआननदबवाट सदवा बधंचत िुनेछन।् 
यो कुन ैमनगढनत,े दनतयकथवाबवाट नननसकएको कथवा िोइन। तर म 
सतय कुरवा भनदैछु। तपवाईँिरूलवाई पनन सोधदछु, तपवाईँिरू कसको 
पषिमवा िुनुिुनछ?

यो सतय िो कक सतैवानकवा मवागमििरू आकपषमित, मनमोिक र 
रमवाइलो देखछन।् तर ती सब ैछलिरू िुन।् जब कोिी पवाप ्वा खरवाब 
तत्मवा पसछ, तब पनछ आएर नतनीिरू नततो खेद प्रकट गनुमिपनदे िुनछ 
र भ्रषट िुने जवालोमवा पसछ। तयो मवाननस तल तल झददै गदवामि अनेकौँ 
मवान, सममवान त पवाउलवा तर उसको बवाटोमवा कवाँड ैकवाँडवािरू भएको 
िुनछ।

बवाइबलले सपषटसँग उललेख गरेको छ: “असल समझदवारीले 
ननगवाि प्रवा्पत गछमि , तर बेईमवानको मवागमिचवाहिँ कह्ठन िुनछ।” हितोपदेश 
१३ ः १५ । तर परमेश्रको बनु� तथवा आतमज्वानमवा रिेर उिवाँकवा 
आज्वा पवालन गनदेिरू बुन�मवानी ्ठिछमिन ्र आमशषमवा यसरी सिभवागी 
िुनछन ्“्धनय िो तयवेा मवाननस जसले बुन� प्रवा्पत गछमि ,” र समझशनकत 
िवामसल गछमि ,  ककनभने बुन� चवाँदीभनदवा ्ेधरै लवाभदवायक िुनछ र तयसले 
सुनले भनदवा बढी ्फवाइदवा हद�छ। तयवेा मवाननकभनदवा पनन बिुमूलय 
िुनछ, र नतमीले इचछवा गरेको कुन ैपनन थोक तयससँग तुलनवा गनमि 
सककँदैन। बुन�को दवाहिने िवातमवा दीघवामियु, र तयसको देबे् िवातमवा ्धन र 
सममवान िुनछन ्। तयसकवा मवागमििरू आननदवायक िुनछन ्, र तयसकवा सबै 
बवाटोिरू शवाननतकवा िुनछन ्। “्ुन�लवाई अगँवागनेिरूकवा नननमत तयवाे एक  
जी्नको रूख िो, तयसलवाई परिनेिरूले आमशष ् पवाउनेछन ्।”  
हितोपदेश ३ ः १३ – १८ । येशूको आज्वा र नीनत पवालन गरेर चलने 
प्रतयेक कदम, उिवाँको नननमत गरेको प्रतयेक स्वाथमि तयवाग, प्रतयेक 
द:ुख, कषट र पररषिवा सिेको र प्रतयेक प्रलोभन, लवालचबवाट उमकेर 
प्जय प्रवा्पत गनदे प्रतयेक वयनकत अननतम गौरबमय प्जयनतर कदम 
कदममवा लनमकरिेको िुनछ। यहद ख्ीषटलवाई िवाम्ो पथप्रदशमिक बनवायौँ 
भने उिवाँले िवामीलवाई सुरक्षित सथवानमवा अगु्वाइ गनुमििुनेछ।
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६९्मुनक्तको पनहलो प्रनतिज्ा

तिेरो र सत्रीको बीच्मा, र तिेरो सनतिाि र सत्रीको सनतिािको  
बीच्मा ्म दशु्मिी हािलनदिेछु। तयसले तिेरो िशर  

कुचयाउिेछ, र तिैंले तयसको  
कुकुता चचाे डसिेछस ्।“  

उतपनत् ३ः१५

अदनको बगैँचवामवा न ैसैतवानमवाधथ गररएको ्ैफसलवाले मवाननसको 
मनुकतको बवारेमवा मवाननसलवाई पहिलो अ्गत गरवाएको धथयो। प्रभुले यो 
घोषणवा गनुमिभयो, “तरेो र सत्रीको बीचमवा, र तरेो र सत्रीको सनतवानको 
बीचमवा म दशुमनी िवामलहदनेछु। तयसले तरेो मशर कुचचवाउनेछ, र 
तैंले तयसको कुकुमि चचवाे डसनेछस ्।“ िवाम्वा पहिलवा पुखवामिले सुनेकवा तयो 
्ैफसलवा नतनीिरूको नननमत प्रनतज्वा ्वा मुनकतको ्वाचवा धथयो। मवाननस 
र सतैवानको बीचमवा िुने सगं्रवामलवाई तयस ्ैफसलवाले भप्षय्वाणी 
गररएतवापनन अनतमवा आएर िवाम्ो परमशत्रकुो शनकतलवाई नछयवानछयवा 
पवाररनेछ भनेर तयसले घोषणवा गरेको धथयो। आ्ूफिरूले गरेको मिवान ्
पवापको बवारेमवा आदम र िव्वालवाई थवािवा नभएतवापनन नतनीिरू सतैवानको 
कवाबुमवा बसन आ्शयकवा नभएको नतनीिरूलवाई जवानकवारी हदइएको 
धथयो। परमेश्रको पुत्रले नतनीिरूको पवापको नननमत प्रयवानचचत गनमि 
आ्ूफलवाई सुनमपनुभएको धथयो। नतनीिरूले परमेश्रको आज्वालवाई 
सरवासर उल�वान गरेकोले नतनीिरू ततकवाल ैमनुमिपथयको तर नतनीिरूको 
बदमलमवा येशूले आफनै जयवान नौछयवा्र अथवामित ्समपमिण गनमि ननणमिय 
गनुमिभएको धथयो। नतनीिरूलवाई ्वा समसत मवान् प्रवाणीलवाई समयको 
अ्ध्ध हदएको धथयो, जुन समयमवा पशचवातवाप र येशूमवाधथ प्श्वास 
गरेर नतनीिरू ्ैफरर परमेश्रकवा सनतवान िुने अ्सर पवाऔस।्
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प्रथम ् मवाननस सैतवानको प्रलोभनमवा ्फसन रवाजीभएको धथयो। 
परमेश्रको पुत्र येशू जी्न र मतृयुको बीचमवा खडवा िुनुभएको धथयो। 
उिवाँले यो ्चन हदनुभयो, “मवाननसमवाधथ परेको दणड ममवाधथ परोस।् 
मवाननसको ्ठवाउँ म मलनेछु। उसले अननत जी्न पवाउन अकको अ्सर 
पवाएको म चवािनछु।”

पवाप आउने प्त्तकै तयिवँा मुनकतको प्रवा््धवान बनेको धथयो र 
तयिवाँ मुनकतदवातवा खडवा िुनुभएको धथयो। आ्ुफ द:ुख, कषट र पीडवा 
भोगनपुनदेछ भनने ज्वान येशूमवा धथयो, तपैनन मवाननसको बदमलमवा 
उिवाँ उमभनु भयो। आदमले पवाप गनदेबबपत्ककै परमेश्रको पुत्र मवान् 
जवानतको नननमत जमवानत िुन आ्ूफलवाई सुनमपनुभयो। जब येशू 
कलभरीको रुिसमवा मनुमिभयो तब अपरवा्धी मवान् जवानतमवाधथ गररएको 
दणडको ्ैफसलवालवाई उिवँाले बदर गनुमिभएको धथयो।

ततकवामलन आदम र िव्वाको अगवाडड अन्धकवार, ननरवाश र 
उदवामसनतवा मतृय ु जसतै घुममरिेतवापनन नतनीिरूलवाई मुनकतदवातवाको 
प्रनतज्वा हदइएको धथयो। उिवँा न ैआशवाको तवारवा धथयो र उिवाँले न ै
अन्धकवार भप्षयलवाई उजयवालो बनवाउने धथयो। सुसमवाचवार आदमलवाई 
पहिलो पलट ख्ीषटले न ैसुनवाउनुभएको धथयो। आदम र िव्वाले आफनवाे 
गनलतप्रनत हृदयदेखखनै द:ुख प्रकट गरेकवा धथए र आफनवा दोषप्रनत 
पशचवातवाप गरेकवा धथए। नतनीिरूले परमेश्रको अमूलय प्रनतज्वालवाई 
प्श्वास गरे। तयसको ्फलस्रूप नतनीिरू सदवाको नननमत नवाश िुनेबवाट 
जोगवाइएको धथयो।
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७०अिनतिकाल देमख ्मुनक्तदातिा

हाम्ा प्रभु येशू ख्ीषटका पर्मेशिर र नपतिाको प्रशंसा होस ्, 
जसले हा्मीलाई सिगतीय स्ािहरू्मा हरेक  अानत्मक 
आिशषले ख्ीषट्मा आशीिाताद नदिुभएको छ। उहाकँो  

सा्मुनिे पनित्र र निषकल� होऔं भिेर संसारको  
उतपनत्भनदा अनघबाटै उहाँले हा्मीलाई चुनिुभयो। 

एनफसी १ः३ – ४

मवाननसको पतनदेखख उिवँाको इचछवा बमोनजम परमेश्रले 
मनुकतको योजनवा प्रसतुत गनुमिभएको धथयो। जुन मवाननसको नसथनत पवाप 
आउनुभनदवा अगवाडड अदनको बगैँचवामवा धथयो तयिी नसथनतमवा उसलवाई 
पुनसथवामिपपत गनदे परमेश्रको योजनवा भइरिेको छ। प्रतयेक पशचवातवापी 
मवाननसलवाई परमेश्रले षिमवा हदन र ग्रिण गनमि समभवावयतवा रुिसमवा 
येशूको मतृयलेु बनेको धथयो।

जब रूिसमवा प्रभु येशू पीडवाले ग्रसत भएर झुनणडरिनुभएको धथयो, 
तब स्गमिदतुिरू उिवँाकवा ्ररपरर धथए। नतनीिरूले उिवाँलवाई एक टक 
लगवाएर िेरररिेकवा धथए। जब उिवाँ करवाउनुभयो तब स्गमिदतुिरू अतयनत ै
भवा्ुक भएर एक आपसलवाई सो्ेध, “के परमप्रभु यिो्वाले उिवाँलवाई 
उ�वार गनुमििुनेछैन र?”

 तब यी ् चनिरू बोमलएको ती स्गमिदतूिरूमवा गुनञजयो: “आ्ुफले 
हदनुभएको ्चनलवाई क्फतवामि नमलने प्रभु शपथ खवानुभएको छ। पपतवा र 
पुत्र ममलेर अननतको करवार पुरवा गनदे प्रनत्�तवा कवायम रवाख्न ेनन्धो गरे। 
परमेश्रले संसवारलवाई यसतो पे्रम गनुमिभयो कक उिवाँले आफनवाे एकमवात्र 
पुत्रलवाई हदनुभयो, जसले उिवँालवाई प्श्वास गछमि तयो नवाश निोस ्तर 
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उसले अननत जी्न पवाओस।्“ यो मिवान ्तयवाग र बमलमवा झुनममन 
येशू एकलैको ननणमिय धथएन। संसवारको उतपपत् िुनुभनदवा ्वा संसवारको 
जग रवाखु्नभनदवा अनघन ैपवापको समभवावयतवा भएकोले तयसबेैलवा पपतवा र 
पुत्रको बीचमवा करवार बवँाध्धएको धथयो। मवान् जी्नको नननमत ख्ीषट 
जमवानत िुन पपतवा र पुत्रले िवात ममलवाएर  औपचवाररकरूपमवा गनमभर 
प्रण गरेकवा धथए। सतैवानको छलछवामले मवाननसलवाई ननयनत्रण गररयो 
भने तयसको समवा्धवानको उपवाय उिवाँिरूले यस संसवार सनृषट िुनुभनदवा 
अनघ न ैतजुमिमवा गनुमिभएको धथयो।

स्गमिकवा पररषदिरूमवा मवान् जवानतको मुनकत स्धैँ चवासोको 
प्षय बननएको धथयो। यस पथृ्ीको जग बसवालनुभनदवा पहिले न ै
दयवा, करुणवा र सदवाशयतको करवार बननएको धथयो। जसरी परमेश्र 
निुनभएको कुन ैसमय धथएन, तयसरी नै मवान् जवानतलवाई आफनवाे 
अनुग्रि पोखवाउने परमेश्रको आननद उिवँाको अननतको हदमवागमवा 
नभएको षिण कहिलय ैभएको धथएन।

यस प्षयमवा जनतजनत िवामी सोचछौँ, तयनततयनत तयस प्षयको 
गहिऱयवाइमवा िवामी डुबछौँ। यदयपप, िवामी अधययन�वारवा जनतसुकै 
गहिऱयवाइमवातयस प्षयमवा पुगेतवापनन मुनकतदवातवाको महिमवाको के्ल 
एक झलकमवात्र देखदछौँ। जी्नको रवाजकुमवारको महिमवा बुझन कुन ै
पनन मवाननसको शनकत र बुन�लवाई भयवाउन सकदैन। मवाननसलवाई 
मुनकतहदने परमेश्रको रिसयमय र अचममको प्षयलवाई स्गमिदतुिरू 
आ्ैफले िेनमि चवािेकवा धथए।
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७१्मानिसको निम्ति ्ुमनक्तधि नतििने  
पर्मेशिरको योजिा

नति्मी र नति्मीपनछका नतिम्ा सनतिािका पर्मेशिर हुिलाई ्मेरो 
करार ्मेरो र नतिम्ो र नति्मीपनछका नतिम्ा सतिािहरूका  

बीच्मा युग-युगस््म स्ानपति गिनेछु। 
उतपनत्१७ ः ७

बवाइबलले दईु वय्सथवा ् वा कवायमिनीनतिरू प्रसतुत गदमिछ। नतनीिरूमवा 
एउटवा अपरर्तमिनीय र अननतको, अकको आपतकवामलन ् वा कवामचलवाऊको 
नननमत र असथवायी छन।् अनुग्रिको करवार पहिलवा मवाननससँग अदनको 
बगैँचवामवा बवँाध्धएको धथयो। तयो मवाननसको पतनपनछ भएको धथयो। 
सपमि ्वा सतैवानको टवाउकोलवाई सत्रीको सनतवानले कुनलचहदनेछ भनेर 
परमेश्रले तयसबेलवा प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो। यस करवारले सब ै
मवाननसिरूलवाई पवापबवाट षिमवा उपलब्ध गरवाइएको छ, र येशुमवा प्श्वास 
रवाखेर भप्षयमवा आज्वाकवारी िुन परमेश्रको अनुग्रिले सवाथ हदनेछ भनेर 
तयिी करवारले जनवाउँदछ। परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूप्रनत 
ननष्ठवा्वान, आसथवा्वान र ब्फवादवार िुने सतमिमवा अननत जी्नको प्रनतज्वा 
प्रतयेक मवान् प्रवाणीलवाई हदइएको छ। यसमैवा पुरवानो करवारमवा पुखवामििरूले 
अननत जी्नको आशवा पवाएकवा धथए।

आदम र िव्वालवाई प्रसतुत गररएको तयिी प्रनतज्वा अब्वािमलवाई 
पनन नप्करण गररएर प्रसतुत गररएको धथयो। परमेश्रले उनलवाई यो 
प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो: “नतमै् सनतवान�वारवा पथृ्ीकवा सब ैजवानतिरू 
आशी्वामिदी िुनेछन ्।“ उतपपत् २२:१८ यस प्रनतज्वाले येशूलवाई औँलयवाउँछ। 
तयसैकवारण अब्वािमले बुझरे न ैआफनवा पवापिरूको षिमवा येशू ख्ीषटले 
हदनुिुनेछ भनेर प्श्वास गरेकवा धथए। यिी आसथवा तथवा प्श्वासको 
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आ्धवारमवा अब्वािम ्धवामममिकतवामवा गननन पुगेको धथयो। अब्वािमसँग 
गररएको करवारमवा परमेकक्रको वय्सथवा अथवामित ् दश आज्वािरूको 
आध्धकवाररतवालवाई पनन कवायम रवाखखएको धथयो। परमेश्र अब्वािमकिवाँ 
देखवा पनमिभयो र भननुभयो, “जब अब्वाम उनवानसय ्षमिकवा भए 
तब परमप्रभु अब्वामकिवँा देखवा पनुमिभयो, र नतनलवाई भननभुयो, “म 
स्मिशनकतमवान ् परमेश्र िँु। मेरो सवामु हिँड , र ननदकोष भएर बस ्।” 
उतपपत् १७ ः १ । परमेश्रप्रनत ननष्ठवा्वान िुने उिवाँको से्कको बवारेमवा 
उिवाँले नै यसरी ग्वािी हदनुभएको धथयो, “अब्वािवामले मेरो ् चन पवालन 
गऱयवाे, र मलेै हदएकवा आदेशिरू, मेरवा आज्वािरू, मेरवा ननयमिरू र मेरवा 
प्ध्धप््धवानिरूको प्रनतपवालन गऱयवाे।” उतपपत् २६ः ५ ।

अब्वािमलवाई हदइएको करवार येशूको रगतले अनुमोदन गररएको 
धथयो, र यसलवाई “दोस्ो” ्वा “नयवाँ” करवार भनेर समबो्धन गररएको 
छ। ककनभने जसरी पहिलो करवारलवाई पशुको रगत�वारवा लवालमोिर ्वा 
टवाँचवा लगवाइएको धथयो तयसरी न ैदोस्ो करवारलवाई पनन येशूको रगतले 
लवालमोिर लगवाइएको धथयो।

अनुग्रिको करवार कुन ैनयवँा सतय िोइन। यो अननतकवालदेखख 
परमेश्रको हदमवागमवा धथयो। तयसैकवारण यसलवाई अननतको करवार 
भननएको धथयो। यहद िवामी अब्वािमको करवारमुनन रवाखछवँैा भने िवामीलवाई 
पनन अननत जी्नको आशवा छ। यो अनुग्रिको करवार येशू ख्ीषटमवाधथ 
प्श्वास गरेर उपलव्ध िुनछ।

अब्वािमलवाई सुसमवाचवार प्रचवार गररएको धथयो। तयसैबवाट उनले 
आशवा प्रवा्पत गरेकवा धथए। आज प्रचवार गररएको सुसमवाचवार पनन तयिी 
िो।...अब्वािमले येशूले िेरेकवा धथए, जो िवाम्ो प्श्वासलवाई पनन सुरु 
गनुमििुनछ र अनतय गनुमि िुनछ।
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७२्मानिसले आफूलाई ्मुनक्त नदलाउि अस्म्ता

हा्मी जानदछौं, वयिस्ाका का्मद्ारा ्मानिस ध्मती ठहररँदैि, 
तिर येशू ख्ीषट्मान्को निशिासद्ारा ध्मती ठहररनछ। यसकारण 

हा्मीले पनि हाम्ो निशिास ख्ीषट येश्ूमा राखयाै, तिानक 
हा्मी वयिस्ाका का्मद्ारा होइि तिर ख्ीषट्मा रामखएको 

निशिासद्ारा ध्मती ठहररि सकौं, नकिनक वयिस्ाका 
का्मद्ारा कोही पनि ध्मती ठहररँदैि। 

गलातिी २ः१६

बवाइबलले “पुरवानो“ करवार भननएको अकको सिमती परमेश्र र मसन ै 
पिवाडमवा इस्वाएलीिरूको बीचमवा गररएको धथयो। यसलवाई पशुको रगतले 
अनुमोदन गररएको धथयो।

परमेश्रले नतनीिरूलवाई दश आज्वािरू सहित प्मभनन 
नीनतननददेशन ्वा वय्सथवा हदनुभएको धथयो। यहद नतनीिरूलवाई 
पवालन गनदे सतमिमवा नतनीिरूले आमशष पवाउँथयो: “यहद नतमीिरूले 
मेरवा कुरवा सवँाचचै न ैसुनयवाै र मेरो करवार पवालन गऱयवाै भने, सम्पत 
जवानतिरूमधये नतमीिरूचवाहिँ मेरो बिुमुलय ननज ्धन िुनेछौ। सवारवा 
पथृ्ी मेरै भए तवापनन नतमीिरू मेरो नननशत पूजवािवारीिरूको एक रवाजय 
र एक पप्त्र जवानत िुनेछौ’।“ प्रसथवान १९ ः ५ – ६ । आफनवा हृदयमवा 
भएकवा पवापिरूको बवारेमवा इस्वाएलीिरूले मिसुस गनमि सकेकवा धथएनन,् 
येशूबबनवा नतनीिरूले परमेश्रको आज्वा पवालन गनुमि असमभ् धथयो। 
नतनीिरूले तयो नसोधचकन तुरनत ैपरमेश्रसँग करवार बवाँ्ेधकवा धथए। 
भवा्ुक भएर नतनीिरूले आफनो ्धवामममिकतवा आफनै प्रयवासमवा जवारी रवाख्न 
सककनछ भनेर परमेश्रसँग यो प्रनत्�तवा जनवाएकवा धथए,“परमप्रभुले 
भननभुएकवा सब ै कुरवा िवामी गनदेछौं र आज्वाकवारी िुनेछौं।” प्रसथवान 
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२४ः७ अतयनत ैमिवान महिममत र रवाजकीय तररकवाले दश आज्वािरू 
घोषणवा गररएको नतनीिरूले देखेकवा र सुनेकवा धथए। मसन ै पिवाडको 
मुनन उमभरिेकवा जन समूि तयसबेलवा डरले त्रवािी त्रवािी भएर थुरथुर 
कवामेकवा धथए। तर केिी ि्पतवामभत्र ैपरमेश्रसँग गररएको करवार भङग 
गरेकवा धथए। दश आज्वािरूमवा कँुहदएको कुन ै पनन मुनत मिलवाई पुजवा 
नगनुमिभनने भनने आज्वालवाई तोडर गवाईको ्वाचछवाको मुनत मि बनवाएर 
नतनीिरूले ढोगन पुगेकवा धथए। अब नतनीिरूको पवाप कनतको खरवाब 
रिेछ र तयसबवाट षिमवा पवाउन आ्शयक भएको नतनीिरूलवाई मिसुस 
गरवाउन मुनकतदवातवाको आ्शयकतवालवाई नतनीिरूलवाई अनुभ् गरवाइएको 
धथयो। तयो आ्शयकतवा अब्वािमसँग बवँाध्धएको करवारमवा धथयो। 
प्मभ�न बमलप्रथवािरू येशूको मतृयुको छवायवाँ धथयो भनेर नतनीिरूलवाई 
मसकवाइएको धथयो।

“पुरवानो करवार” कवा सतमििरू धथए, आज्वा पवालन गर र बवाँच: “मलेै 
नतनीिरूलवाई मेरवा प्ध्धिरू हदएँ र मेरवा ननयमिरू देखवाएँ, ककनभने जुन 
मवाननसले ती पवालन गछमि, नतनबैवाट यवेा बवाँचनेछ।” इजककएल २०ः११ 
“नतमीिरूले मेरवा यी प्ध्धप््धवानिरू पवालन गनुमि, ककनभने ती पवालन 
गनदे मवाननस तीद्वारवा जीप्त रिनेछ। म परमप्रभु िँु।” लेबी १८ ः ५ । 
तर परमेश्रको वय्सथवा ्वा नीतीिरूलवाई पवालन नगरर मवाननसिरू 
चलदवा नतनीिरू खरवाब र दषुट िुनेभएकवाले नतनीिरूमवाधथ श्वाप पनन 
हदएको धथयो, “यस वय्सथवाकवा ्चन पुरवा गरी पवालन नगनदे मवाननस 
श्वापपत िोस ्।” वय्सथवा २७ ः २६ “उत्म प्रनतज्वािरूमवा” “नयवाँ करवार” 
सथवापपत भएको धथयो, जसमवा पवापिरूको षिमवा, हृदयलवाई परर्तमिन 
गनदे ्वा नप्करण गनदे परमेश्रको अनुग्रिको उपलब्ध र परमेश्रको 
वय्सथवासँग एकसुरतवा लयवाउने प्रवा््धवान धथयो। नतन ै मवाधयमबवाट 
अब्वािमको करवारमवा उपलब्ध गरवाइएको मुनकत धथयो।
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७३हाम्ा सिगतादतूिहरू न्मत्र र संरषिकहरू हुि्

के तिी सबै सिगतादतूिहरू ्मुनक्त पाउिेहरूका खानतिर सिेा गितालाई 
पठाइएका सेिा गिने आत्मा िा जीिहरू होइिि् ? “ 

नहबू् १ ः १४

मवाननसलवाई उपलब्ध गरवाएको मुनकतको योजनवामवा अननतको 
बमलदवान ्वा तयवागसवाथ सवारवा स्गमि समवा्ेश भएको छ। जब मुनकतको 
योजनवालवाई ख्ीषटले स्गमिदतुिरूको सवामु रवाख्नुभएको तब नतनीिरू खुशी 
मवानेकवा धथएनन।् मवाननसिरूको मुनकतको नननमत नतनीिरूकवा पप्रय 
अगु्वाले उचचवारणनै गनमि नसककने पीडवा भोगनुपनदे नतनीिरूले देखेकवा 
धथए। स्गमिको शु�तवातवा र शवाननतबवाट ओलदेर यस पनतत र भ्रषटभएको 
पथृ्ीमवा आएर द:ुख, कषट, शोक, धगललवा र मतृयु भोगनपुनदे उिवाँकवा 
्चनिरू स्गमिदतुिरूले बढो द:ुख र अचमम मवानदै सुनेकवा धथए।

मवाननसको मुनकतको नननमत आ्ूफिरू मनमि स्गमिदतुिरूले प्रसतवा् 
रवाखेकवा धथए। तर पवापको ऋण स्गमिदतूले नतनमि सकदैनथयो: जसले 
मवाननसलवाई सनृषट गनुमिभयो उिवाँलेसँगमवात्र उसलवाई मुनकतहदने शनकत र 
अध्धकवार धथयो। तपैनन मुनकतको योजनवामवा स्गमिदतुिरू पनन सिभवागी 
िुने भएकवा धथए। येशू “अमल बेरको नननशत स्गमिदतुिरूभनदवा केिी तल 
िोचयवाइनुभयो।“ हिब्ू २ ः९ जब येशूले मवान्रूप ्धवारण गनुमिपनदे भएको 
धथयो, तब उिवाँको शनकत ती स्गमिदिुरूको बरवाबरीमवा निुने भएकोले 
नतनीिरूले उिवाँको से्वा गनुमिपनदे भएको धथयो। उिवाँको द:ुख र कषटमवा 
नतनीिरूले बल र शवाननत हदनुपनदे भएको धथयो। नतनीिरू से्वा गनदे 
आतमवा ् वा अदृशय जी्िरू धथए। मुनकतमवा सिभवागी िुने मवाननसिरूलवाई 
से्वा गनमि नतनीिरूलवाई पनन खतवाइनुपनदे भएको धथयो। मुनकत पवाएकवा 
जनिरूलवाई दषुट स्गमिदतुिरूबवाट नतनीिरूले सुरषिवा हदनुपनदे भएको 
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धथयो सवाथ ैसतैवानले नतनीिरूलवाई ननरनतररूपमवा अन्धकवारले छोपेको 
िुनथयो र नतनीिरूलवाई तयसबवाट उकवासन स्गमिदतुिरूलवाई न ैपररचवालन 
गररने भएको धथयो।

जिवाँ जिवाँ आ्शयकतवा ्ेधरै छ तयिवँा तयिवाँ स्गमिदतुिरूको 
उपनसथत िुनछन।् आफनवेा स्वाथमिसँग कह्ठन लडवाईँ गनुमिपरेकवािरूसँग, 
र अतयनत ै ननरवाश तथवा ितोतसवािको भुमरीमवा पनदेिरूलवाई सिवायतवा 
गनमि ती स्गमिदतुिरू उपनसथत िुनछन।् जब कमजोर र आफनवा खरवाब 
स्भवा्िरूिरूले थरथरती कवा्पने परमेश्रकवा जनिरूको रेखदेख 
गनमि नतनीिरूलवाई खतवाइएको िुनछ। स्वाथमी र आफनवाे भवाऊ खोजने 
मवाननसिरूले कसकैो से्वा गनुमि ्वा कुन ै तललो सतरको कवाम भनेर 
आ्ूफिरूलवाई तललो सतरमवा झवानुमि भनेर अस्ीकवार गछमिन।् तर हदन 
र चररत्रमवा प्रतयेक पषिमवा खनसकएको तर परमेश्रकवा जनिरूको 
से्वा गनमि शु� र पवापरहित स्गमिदतुिरू स्गमिकै दर्वारबवाट खटवाइएकवा 
िुनछन।् उत्म संसवारको अननतको मुलय्वान खजवानवामवा मवाननसलवाई 
लयवाउन स्गमिकवा सवारवा स्गमिदतुिरू एकभएर जुटेकवा िुनछन।्

परमेश्र, ख्ीषट र स्गमिकवादतुिरू तपवाईँसँगै लडडरिनुभएको छ। 
मुनकतदवातवाको बलमवा तपवाईँ कुन ैपनन प्जेतवाभनदवा बहढ बबजय तपवाईँले 
प्रवा्पत गनमि सकनुिुनछ।
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७४पर्मेशिरका आज्ाहरू पकका र
निशचय छि्

उहाकँा हातिका का्महरू निशिासयोगय र नयायपणूता छि् ,  
उहाकँा सबै आज्ाहरू निशिसिीय हुनछि् । तिी  

सदाकालको लानग अटल छि् , निशिासयोगयतिा  
र पर्मसतयतिा्मा गररएका छि् । 

भजि १११ :७–८

परमेश्रको वय्सथवाको अनसतत् मवाननसको सनृषटभनदवा अनघ 
धथयो, नत्रभने आदमले पवाप गनमि सकदैनथयो। आदमले परमेश्रकवा 
आज्वािरू तोडतेवापनन ती आज्वाकवा नीनतिरू परर्तमिन भएकवा धथएनन।् 
मवाननसको पनतत अ्सथवालवाई धयवानमवा रवाखेर उसलवाई बुझवाउन 
परमेश्रकवा आज्वािरू उसले बुझने गरेर ममलवाएकवा धथए।

स्गमिदतुिरू तयिी वय्सथवा ्वा आज्वािरूकवा नीनतिरूमवा हिँडकेवा 
धथए। परमेश्रको शवासनकवा नीनतिरूलवाई अ्ज्वा गरेको कवारणले 
सतैवानको पतन भयो। आदम र िव्वालवाई सनृषट गनुमिभएपनछ ती 
दश आज्वािरूलवाई नतनीिरूलवाई परमेश्रले थवािवा हदनुभएको धथयो। 
तयसबेलवा मलखखत रूपमवा धथएन, तर यिो्वाले नतनीिरूको हृदयमवा 
रवाखोस ्भनेर उिवाँको वय्सथवा सुनवाउनुभएको धथयो।

परमेश्रले िवामीलवाई पे्रम गनुमिभएको कवारणले र िवामीलवाई 
उिवाँनतर उचवालन र िवामीले आदशमि जी्न जी्न बबतवाउन सकोस ्भनेर 
आज्वापवालनको सतर िवामीलवाई उपलब्ध गरवाइएको धथयो। रवाजकीय र 
तजेस्मयी तररकवाले, मेघ गजवामिएर र बबजुली चमकवाएर परमेश्रले 
आफनवा पप्त्र दश नीनत ्वा आचवारसंहितवािरू मसनकैो पिवाडमवा 
इस्वाएलीिरूलवाई प्रसतुत गनुमिभएको धथयो। मवाननसको कवाम र कतमिवय 
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के िो भनेर तयस वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूले प्रकट गदमिछ। प्रथम 
चवार आज्वािरूले परमेश्रप्रनत िवाम्ो कतमिवय र समबन्ध के िो र कसरी 
कवायमवा रवाख्न े भनेर मसकवाउँदछ, अननतम छ आज्वािरू मवाननसप्रनत 
िवाम्ो कतमिवय के िो भनेर मसकवाउँदछ। परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश 
आज्वािरूले उिवाँको इचछवालवाई प्रकट गनदेभएकोले नतनीिरू उिवाँको चररत्र 
र स्भवा्को प्रनतमलपप िो। तयो सदवाको नननमत अटल रिनुपदमिछ। स्गमिमवा 
ती आज्वािरू परमसतयको रूपमवा सवारवा जगतको सवामु प्श्वासनीय 
ग्वािी भएर खडवा भएकवा छन।् नतनीिरूमवा एउटवा आज्वा पनन अ्ज्वा 
गनुमििँुदैन। भजनकवा लेखकले यसरी वयकत गदमिछन:् “िे परमप्रभु, 
तपवाईंको ्चन सनवातन र अननत छ, आकवाशमवा तयवाे नसथर रिहछ।”  
भजन ११९:८९ ।

सुरुदेखख नै परमेश्र र सतैवानको बीचमवा मिवान ्प््वाद भनेकै 
उिवाँको वय्सथवा ्वा दश आज्वालवाई मलएर भएको धथयो। परमेश्र 
नयवायी छैन, उिवाँकवा ती आज्वािरूमवा त्रटुी छ र सवारवा जगतको हितको 
नननमत तयसमवा परर्तमिन लयवाउनुपछमि भनेर सतैवानले नजककर गरेको 
धथयो। परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूमवाधथ आरिमण गरेर 
सतैवानले ती आज्वािरूको स्सतवा परमेश्रकै अध्धकवार ्वा आध्धपतयलवाई 
ढवालन खोजेको धथयो।

सतैवानकै लिैलिैमवा लवागेर समसत मवान् जवानत परमेश्रको 
वय्सथवाको बबरो्धी िुन पुगयो। तर उिवँाको पुत्रको तयवाग र बमलदवानले 
परमेश्रनतर ्फककमि ने प्रवा््धवान खुलवा गररएको धथयो। ख्ीषटको अनुग्रिले 
पपतवाको वय्सथवा ्वा नीनतिरू पवालन गनमि िवामी सबलैवाई सवामथयमि 
बनवाउन सकदछ।

जब परमेश्रलवाई समपुण�रूपमवा प्श्वास र उिवाँमवाधथ भरोसवा 
रवाखदछौँ, जब िवामी पवापलवाई षिमवा हदने मनुकतदवातवाको रूपमवा येशूलवाई 
ग्रिण गरेर उिवाँमवाधथ भर पछछौँ, तब िवामीले चवािनवा गरेको सब ैसिवायतवा 
उिवाँबवाट पवाउन सकदछौँ।
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७५दश आज्ाहरूलाई अिनधकृतिरूप्मा 
पररितिताि गिने आँट गिता खोजिु

उसले सिकोचचको निरुद्ध्मा बोलिेछ र उहाँका पनित्र  
जिहरूलाई अतयाचार गिनेछ र ठहऱयाइएका 

स्मय र वयिस्ाहरू फेिता प्रयति गिनेछ।“ 
दानिएल ७:२५

मुनकतको योजनवालवाई सैतवानले िसतषिेप गनमि सकेन। येशू रूिसमवा 
टवाँधगनुभएको धथयो र तसे्ो हदनमवा पुरुतथवान िुनुभएको धथयो। सतैवानले 
आफनवा पनतत स्दुमितिरूलवाई यो सुनवायो कक रुिस र पुनरुतथवानलवाई 
आफनै ्फवाइदवाको नननमत आ्ुफले प्रयोग गनदेछ। येशूलवाई प्श्वास गछुमि 
भनेर दवा्ी गनदे इसवाईिरूलवाई न ैसतैवानले प्रयोग गनमि इचछवा गरेको 
धथयो। यिुदी ्धममिमवा रिेकवा बमलप्रथवा र सब ै प्ध्धप््धवानिरू येशूको 
मतृयपुनछ अनतयभयो भनेर इसवाईिरूलवाई प्श्वास गरवाउने सनदभमिमवा 
येशूको मतृयपनछ दश आज्वाको गररमवा पनन अनतय भयो भनेर प्श्सत 
गरवाउने अमभयवानमवा सतैवान लवागेको धथयो।

दश आज्वािरू यसतो सरल धथए कक नतनीिरू अझै कवायम छ र 
नतनीिरूलवाई पवालन गनुमिपछमि भनेर ्ेधरैले प्श्वास गनदेछ भनेर सतैवानले 
आफनवा दतूिरूलवाई सुनवाएको धथयो। तयसकवारण चौथो आज्वालवाई बबगवानमि 
प्रयवास गनदे अ्ठोट उसले गरेको धथयो, ककनकक चौथो आज्वाले जीप्त 
परमेश्रको बवारेमवा सपषटरूपमवा पररधचत गरवाउँदछ। आफनवा मनतयवार ् वा 
प्रनतननध्धिरू�वारवा सवाबथको आज्वालवाई परर्तमिन गनमि प्रयवास गनमि उसले 
नतनीिरूलवाई अगु्वाइ गरेको धथयो। दश आज्वािरूमवा चौथो आज्वालेमवात्र 
सतय परमेश्रको धचनवारी हदएको धथयो। उिवाँ स्गमि र पथृ्ीको एकमवात्र 
सनृषटकतवामि िुनुिुनछ भनने धचनो तयिी चौथो आज्वामवा छ। सतैवानले ती 
मनतयवारिरूलवाई येशूको महिममत पुनरुतथवानको बवारेमवा प्रसतुत गरेको 
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धथयो। ि्पतवाको पहिलो हदनमवा उिवाँको पुनरुतथवान िुनु उिवाँको ्ुठलो 
इजजत भएको धथयो भनेर पनन सतैवानले उसकवा प्रनतननध्धिरू जो इसवाई 
भनवाउँदवािरून ै धथए, सुनवायो। यसरी सतैवानले पुनरुतथवानलवाई आफनवाे 
लक्य पूरवा गनमि प्रयोग ग�यवेा। सतैवान र उसकवा स्गमिदतुिरू अतयनत ै
खुशी भए ककनकक नतनीिरूले परमेश्रको गररमवाको प्रु�मवा रचेको 
षडयनत्र येशूकै देखवा्टी ममत्र तथवा इसवाई भनवाउँदवा अनुयवायीिरूलवाई 
प्रयोग गनमि स्फल िुनेभएको नतनीिरूले मिसुस गरेकवा धथए।

चचमिकै तर परमेश्रमवा समपपमित नभएकवा अगु्वा, ्धममिगुरू तथवा 
पवादरीिरूलवाई प्रयोग गरेर चौथो आज्वालवाई प्गवानमि ्वा परर्तमिन गनमि 
सतैवान सकरिय भइरिेको छ। परमेश्रले आमशष हदनुभएको र पप्त्र 
पवानुमिभएको सनृषटको सुरुम ै हदनुभएको ि्पतवाको सवातौँ हदन सवाबथको 
(उतपपत् २:२,३) प्रु�मवा खडवा गरवाउन सतैवानले ती इसवाई भनवाउँदवािरूलवाई 
न ै प्रयोग गरेको धथयो र प्रयोग गररन ै रिेको छ। ि्पतवाको सवातौँ 
हदन सवाबथको गररमवालवाई पनछवाएर सूयमिलवाई भग्वान भनेर पुजवा गनदे 
मूनत मिपुजकिरूको चवाडलवाई इसवाई जगतमवा घुसवाएर तयिी हदन अथवामित ्
आइतबवारलवाई सबै इसवाईिरूले पवालन गनुमिपछमि भनेर उसले नतनीिरूलवाई 
प्श्सत पवारेको धथयो र पवाररनै रिेको छ।

परमेश्रको सिरमवा जवाने बवाटोको नकसवा परमप्रभुले सपषटसँग 
कोनुमिभएको छ। तर इसवाई भनवाउँदवा न ैमिवान ्भ्रषट मवागमिलवाई ननददैशन 
गनदे खमबवालवाई उलटोपवालटो पवाररहदएको धथयो। बवाइबलले अनुमोदन 
नगरेको गलत हदनलवाई सवाबथ भनेर मवागनुपछमि भनेर सतैवानले ती 
कह्ठत इसवाईिरू�वारवा न ै मसकवाउन लगवायो। सब ै असलको शत्रलेु 
सवाबथको खमबवालवाई इसवाई भनवाउँदवािरूलवाई न ै प्रयोग गरेर उलटो 
हदशवामवा ्फकवामियो। परमेश्रको परमसतयको अ्ज्वा गरेर चलन न ैसुख, 
आननद र आनतमक जी्नको बवाटो िो भनने बवाटोमवा सतैवानले कह्ठत 
इसवाईिरू�वारवा न ै प्श्सत गरवायो। परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमि भएको 
समय र वय्सथवा ्वा नीनतिरूलवाई परर्तमिन गनमि सतैवानले आटँ गरेको 
धथयो र तयो आटँ इसवाई भनवाउँदवािरूबवाट न ैपुरवा गनदे उसको योजनवा 
धथयो।
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७६्मानिस आत्मनिणताय गिता सकिे  
सितिनत्र िैनतिक ्माधय्म

यनद कुिै ्मानिसले पर्मेशिरको इचछा पालि गिता चाहनछ  
भिे, ्मेरो िशषिा पर्मेशिरतिफता बाट हो, नक ्मेरो आफिै  

तिफता बाट हो सो उसले जानिेछ।
युहनिा ७:१७

मवाननसलवाई आतमननणमियको स्तनत्रतवा हदएर सनृषट गररएको 
धथयो। मवाननस ननैतक प्रवाणी िो र कुन नीनतमवा चलने सो स्तनत्रतवाको 
नजममवा वयनकतगतरूपमवा उसलैवाई सुनमपएको छ। तर सब ैजगतकवा 
जी्िरू जसत ैऊपनन परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई मशरोपर गरेर चलनपुदमिछ। 
खरवाब तत्नतर लवा�ने ्वाधय गरवाउने नसथनतमवा उसलवाई कहिलय ैपनन 
रवाखखएको धथएन। उसले सवामनवा गनमि नसककने कुन ैपनन पररषिवा ्वा 
प्रलोभन उसको अगवाडड लयवाइएको िँुदैन। परमेश्रले मवाननसलवाई यसतो 
मननसथनत हदएर सनृषट गनुमिभएको धथयो कक सतैवानसँगको मुकवाप्लवामवा 
उसले िवानमि कहिलयै पनन आ्शयक िुनुपरेको धथएन।

पवापको मिवान ्सुरु्वात गनदे वयनकतत् सतैवानन ैिो। तर सतैवानले 
पवाप गऱयवेा ्वा पवापलवाई सनृषट गऱयवाे भनदैमवा कोिी मवाननस पवाप गनुमिपछमि 
भनने बिवानवा छैन। कुन ैपनन मवाननसलवाई खरवाब कवाम गरवाउन सतैवानले 
बलजनफत बल प्रयोग गनमि सकदैन। पवाप गरवाउन सतैवानले उकसवाउँछ, 
प्रलोभन र लवालच देखवाउँछ, पवाप अतयनत ैरमवाइलो र आकपषमित छ भनेर 
उसले िरतरिले लोभयवाउँछ, तर तयसमवा ्फसने न्फसने आतमननणमियको 
अध्धकवारलवाई सतैवानले िसतषिेप गनमि सकदैन। सैतवानको लोभयवाउने 
कुरवालवाई सुनने ्वा नसुनने ननैतकरूपमवा आतमननणमियको अध्धकवार 
मवाननसकै िवातमवा छ।
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परमेश्रको आदशमिमवा परर्तमिन िुन कनतपय मवाननसिरू 
रुचवाउँदैनन।् पवापको मोिमवा ्फसन रूचवाउने सवांसवाररक मवाननसलवाई 
परर्तमिन गनमि खोजनु चवानचुने कवाम िोइन। पवापले ग्रसत भएको 
हदमवागलवाई अ्खणमिय ख्ीषटको पे्रमलवाई बुझवाउन सकनु तयनत सनजलो 
कवाम िोइन। उिवाँको अनुग्रिनतर आकपषमित गरवाउन र परमेश्रको 
शे्ष्ठतवानतर धयवान हदलवाएर उिवँाको पे्रममवा मवाननसलवाई लपेहटन लगवाउन 
सरल कवाम िोइन।

य�पप, कोिी मवाननस आफन ैआ्ेशमवा आएर पवाप नगरुन ्भनेर 
उसको पषिमवा सब ैप्रवा््धवान बनवाइएको धथयो र परमेश्रले उसलवाई 
सियोग गनदे योजनवा ममलवाउनुभएको धथयो। आफनै सीममत बल र 
शनकतलवाई प्रयोग गरेर अन्धकवारकवा शनकतिरूसँग यु� गनमि उसलवाई 
एकलै छोडडएको छैन। यहद परमेश्रको सिवायतवाबबनवा उसले सतैवानसँग 
मुकवाबबलवा गनमि खोजयो भने ऊ िवाररने नननशचत छ।

तपवाईँ स्तनत्र नैनतक प्रवाणी िुनिुुनछ, तपवाईँलवाई अननतको 
अमुलय मोल नतरेर सैतवानको बन्धनबवाट छुटवाइएको छ। तपवाईँमवा भएको 
आतमननणमिय ्वा स्प््ेकको स्तनत्रतवालवाई प्रयोग गनमि परमेश्रले 
तपवाईँलवाई आह्वान गनुमिभएको छ। स्गमिको रवाजयको नवागररक 
िुन तपवाईँलवाई परमेश्रले हदनुभएको सब ै शनकत र अध्धकवारलवाई 
स्तनत्ररूपमवा प्रयोग गनुमििोस।् सतैवान तथवा खरवाब तत्को मुनन रिने 
्वा नरिने आतमननणमियको अध्धकवारलवाई तपवाईँ आ्ैफले प्रयोग गनुमििोस।्

गनमभर र बदलन नमसककने मित््पुणमि परमेश्रको लक्यको 
स्वाममत्मवा आ्ूफलवाई रवाख्न हदनुिोस।् परमश्रको बल र अनुग्रिमवा 
हिँडने प्रण तपवाईँ गनुमििोस।् उिवँाको नननमत नजउने आतमननणमिय गनुमििोस।् 
संसवारको कुन ैलोभ, लवालच, दशमिन ्वा ्वादिरूले तपवाईँलवाई ननयनत्रण 
गरेर ईश्रीय वय्सथवा ्वा दश आज्वाको बबपररतमवा हिँडन ्फसवाउन 
नहदनुिोस।् 
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७७दश आज्ाहरूसँग प्रभािकारी 
तिाल्मेल गरेर चलिु

तिपाईकंो वयिस्ासगँ प्रे्म गिनेहरूलाई ठूलो शाननति हुनछ,
र नतििीहरूले ठेस खािे कुिै कारण रहदैँि।

भजि  ११९:१५६

आदमले आफनवा सनतवानिरू परमेश्रको वय्सथवा मसकवाएकवा 
धथए। अनन पनछकवा पुसतवािरूलवाई बवाबुले छोरवालवाई मसकवाउँदै गएकवा 
गएकवा धथए। तर के्ल थोरैलेमवात्र तयसलवाई मवाने र पवालन 
गरे।मवाननसिरू बढदै जवँादवा परमेश्रबवाट पनन नतनीिरू टवाढवा िुन थवालयो 
र उिवाँको नीनतमवा नहिँडनेिरूक जनसंखयवा बढन थवाले। परमेश्रको 
वय्सथवामवा चलन अस्ीकवार गरेकवाले नतनीिरू अतयनत ै दषुट र  
नैनतक भ्रषट भए। परमेश्रको वय्सथवामवा नचलदवा नतनीिरू जयवादै 
खरवाब भएको कवारणले यस पथृ्ीलवाई न ैनतनीिरूको भ्रषटबवाट स्फवा गनमि 
जलप्रलय गनुमिपनदे आ्शयक भएको धथयो। परमेश्रको वय्सथवा नोिवा 
र उनकवा परर्वारले सुरक्षित रवाखेकवा धथए नोिवाले पनछकवा सनतवानिरूलवाई 
दश आज्वा मसकवाएकवा धथए। जब मवाननसिरू ्ेफरर परमेश्रबवाट टवाढवा िुन 
थवालयो तब उिवाँले अब्वािमलवाई चुननुभयो। परमेश्रले उनको बवारेमवा 
सरवािवानवा गददै उनकवा छोरवा इसिवाकलवाई यो भननभुयो, “अब्वािवामले मेरो 
्चन पवालन गऱयवेा, र मलेै हदएकवा आदेशिरू, मेरवा आज्वािरू, मेरवा 
ननयमिरू र मेरवा प्ध्धप््धवानिरूको प्रनतपवालन गऱयवाे।“ उतपपत् २६:५ ।

मसन ैपिवाडबवाट दश आज्वािरू घोषणवा गरेको बवारेमवा, नेिममयवालवाई 
यो भनदछन,् “तपवाईं सीन ै प्मितमवाधथ ओलमिनुभयो र स्गमिबवाट 
नतनीिरूमसत कुरवा गनुमिभयो। तपवाईंले नतनीिरूलवाई उधचत र सवाँचो 
ननयम तथवा कवानून र असल ्धममि-प्ध्धिरू तथवा आज्वािरू हदनुभयो।“ 
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नेिममयवा ९:१३ । दश आज्वाकै सनदभमिमवा पवा्लले पनन यो घोषणवा 
गदमिछन,् “वय्सथवा पप्त्र छ, र आज्वा पप्त्र, नयवायसङगत र असल 
छ।” रोमी ७:१२ ।

सवारवा संसवारको नयवाय नैनतक वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू अनुसवार 
गररनेछ। नतनीिरूको प््ेकमवा, परमपरवामवा, लेखखएको परमेश्रको 
्चनमवा र नतनीिरूमवा उनबजएकवा तकमि िरूमवा कुन ैन कुन ैककमसमले दश 
आज्वािरू कोररएकवा भएकवाले नतनीिरूलवाई थवािवा पवाउन मवाननसिरूलवाई 
अ्सर हदइरिेको िुनछ।

परमेश्रको भलवाइलवाई िवामी िेदमिछौँ। उिवँाकै भलवाइको कवारणले 
परमेश्रको ्धवामममिकतवाकवा अपरर्तमिनीय नीनतिरू मवाननसिरूलवाई प्रकट 
गररएको धथयो। ती नीनतिरू पवालन गदवामि मवाननसिरू नतनीिरूको 
उललङघनबवाट िुने खरवाब ननतजवाबवाट सुरक्षित रवाखदछ।

दश आज्वािरू परमेश्रको प्चवार ्वा ्धवारणवालवाई वयकत गदमिछ। 
जब ख्ीषटमवा दश आज्वािरूलवाई ग्रिण गछछौँ तब तयो िवाम्ो सोच, 
प्चवार ्वा ्धवारणवा िुन जवानछ। मवाननसको पवापपय स्भवा्, प्र्पृत् र 
चवािनवािरू, र पवापमवा ्फसवाउने प्रलोभनिरूबवाट दश आज्वाले िवामीलवाई 
उचवालदछ। “तपवाईंको वय्सथवासँग पे्रम गनदेिरूलवाई ्ूठलो शवाननत िुनछ र 
नतनीिरूले ्ेठस खवाने कुन ैकवारण रिँदैन।” भजन ११९:१६५ । अ्धममी, 
दषुट कवाम गनदेिरू र खरवाब मवाननसिरूमवा शवाननत न ैिुनेछैन। दषुटिरू 
परमेश्रसँग यु� गरररिेकवा िुनछन।् तर जो मवाननसिरू परमेश्रको 
वय्सथवा ् वा दश आज्वािरूको ्धवामममिकतवालवाई येशूमवा रिेर पवालन गदमिछन ्
नतनीिरू स्गमिसँग तवालमेल गरेर चलेकवा िुनछन।्

जब परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूलवाई ख्ीषट�वारवा 
िवामीले ग्रिण गछछौँ तब यसले िवाम्ो चररत्र, स्भवा् र ममजवासलवाई 
शुद्ध बनवाउँदै लजैवानछ। जसको ्फलस्रूप आउने अननतको युगमवा 
िवामी आननदसँग रिन सकने िुनेछौँ।
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७८पर्मेशिरको वयिस्ा िा दश आज्ाहरू्मा 
भएका अच््मका कुराहरू

्मेरा आँखा खोिलनदिुहोस् , र ्म तिपाईकंो वयिस्ाका  
उदेकका कुराहरू देखि सकँू।“ 

भजि ११९:१८

वय्सथवाको महिमवा येशू ख्ीषट िुनुिुनछ। येशूबवाट आएको 
्धवामममिकतवाको सयुमिको ककरण उिवँाकवा सनदेश्वािकिरूमवा प्रनतप्नम्त 
गनुमिपदमिछ। तयो ककरण पवापीिरूकवा हदमवागिरूमवा चनमकनुपदमिछ तवाकक 
नतनीिरूले यो उचचवारण गनमि कर लवागोस जुन भजनकवा लेखकले 
गरेकवा धथए, “मेरवा आखँवािरू खोमलहदनुिोस ्, र म तपवाईंको वय्सथवा कवा 
उदेककवा कुरवािरू देख्न सकु।“ भजन ११९:१८ । परमेश्रको वय्सथवामवा 
भएकवा अचममकवा कुरवािरू कनतले देख्न र बुझन सकदैनन।् मोशवालवाई 
प्रकट गररँदवा उनले प्रवाथमिनवा गरेकवा नतनीिरूले मिसुस गरेकवा छैनन,्  
“अब मलवाई तपवाईंको महिमवा देखवाउनुिोस ्।“ प्रसथवान ३३:१८ । मोशवालवाई 
परमेश्रको चररत्र प्रकट गररएको धथयो। सनवातन परमेश्रको चररत्रको 
प्शषेतवािरू वय्सथवा अथवामित ्दश आज्वािरूले प्रकट गरेकवाछन।्

स्गमिको वय्सथवा जहिले पनन दयवालु, करूणवामय, सदवाशयी, 
कोमल, सियोगी र अरूिरूलवाई उचवालने खवालको छ।

्धममिकै नवाउँमवा कुनलचएकवा दश आज्वािरूको गररमवालवाई इसवाईिरूले 
मवाननसिरूको सवामु उचवालनुपदमिछ। जब नतनीिरूले श्�वा र इमवानदवारीपु्मिक 
पप्त्र ्धममिशवासत्रनतर आखँवा लगवाउँछन ् तब स्गमिबवाट आतमज्वानको 
जयोनत नतनीिरूमवा चनमकन थवालछ र दश आज्वाकवा अचमम थोकिरूलवाई 
नतनीिरूमवा प्रकट िुन थवालदछ। बुन�जीप्कवा ्धरोिर थवाननने मवाननसिरूको 
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नननमत दश आज्वािरू बुझन नतनीिरूको हदमवागभनदवा अपवार भएतवापनन 
ख्ीषटकवा बवालकिरूले तयसको उपवादेनयतवालवाई बुझकेवा िुनछन।्

दश आज्वािरूकवा वय्सथवालवाई ननषधे्धत पषि ्वा “नगनुमि“ भनने 
नकरवातमक भवा्नवा हदनेत्फमि  िोइन तर परमेश्रको दयवाको पषिबवाट 
िेनुमिपदमिछ। यसमवा ननष्ेध गररएकवा कुरवािरूलवाई पवालन गनुमि न ैिवामीलवाई 
खुशी पवानमि जमवानत ्वा गयवारेनटी िुने नननशचत छ।

पवापीलवाई उसको पवापको नननमत दणड हदन परमेश्र पखखमिरिनुभएको 
छ भनेर िवामीले सोकनुिुनन। पवापीले आफनवेा दणड आ्ैफले लयवाउँदछ। 
उसकवा आफन ैकरियवाकलवापिरूले उसलवाई खसवालने ् वातवा्रण बनवाइरिेको 
िुनछ। दश आज्वालवाई उललङघन गरेर चलने प्रतयेक कदमले पवापीको 
चररत्रलवाई परर्तमिन गनमिनतर अग्रसर गरवाउँदछ। अनन बबसतवारै बबसतवारै 
उसको हृदय परमेश्रको आज्वा पवालन नगनमि क्ठोर बनदै जवानछ र 
आज्वािरू नमवानन सनजलो बनदै जवानछ। पवाप गनमि रोजदवा मवाननसिरू 
परमेश्रबवाट अलग िुनछन,् आ्ुफिरूले पवाउने आमशषको मवाधयमबवाट 
नतनीिरू बंधचत िुनछन,् र तयसको ननतजवाले उसको जी्नलवाई ध्सत 
बनवाउँछ र मतृयनतर ्धकेलदछ।

जब परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूलवाई पवालन गररनछ, 
तब मवाननसको ्ौन�क सतर बढदछ। उसको बब्ेक आतमज्वानले 
चनमकनछ र सं् ेदनशील बनवाइनछ। यु् वायु्तीिरूले परमेश्रको 
वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूको बवारेमवा सपषट ज्वान िुनु जरुरी छ।
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७९वयिस्ा िा दश आज्ाहरू पालि गिने  
येशूको अिुसरणीय उदाहरण

यनद ्मेरा आज्ाहरू पालि गऱ्याै भिे नति्मीहरू ्मेरो प्रे्म्मा 
रहिेछौ, जसरी ्मैले ्मेरा नपतिाका आज्ाहरू पालि  

गरेको छु र उहाकँो प्रे्म्मा रहनछु।“ 
यूहनिा १५:१०

शु� ननैतक आदशमि आचरणको सतय मवापदणड न ैपरमेश्रको 
वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू िुन।् तयो वय्सथवा ख्ीषटको जी्नले 
वय्िवाररकरूपम ै उतवारेर उिवाँ उदवािरणीय बननुभएको धथयो। आफनवाे 
बवारेमवा उिवाँले भननुभयो, “मलेै मेरवा पपतवाकवा आज्वािरू पवालन गरेको 
छु।“ 

परमेश्रको सोच के छ तयसलवाई दश आज्वाले वयकत गरेको 
छ। जब िवामीले पनन ख्ीषटमवा तयसलवाई ग्रिण गछछौ तब िवामीिरूको 
सोचबबचवार पनन तयिी आज्वािरू न ै िुन जवानछ। िवामी खुशी भएको 
परमेश्र चवािनिुुनछ, तयसकैवारण उिवँाले दश आज्वाकवा नीनतिरू 
िवामीलवाई हदनुभयो। नतनीिरूलवाई पवालन गदवामि िवामी िषमि र आनननदत 
िुनेछौँ। जब येशूको जनमभयो तब स्गमिदतुिरूले उललवास भएर यो 
सतुनत गवाएकवा धथए, “स्कोचचमवा परमेश्रलवाई महिमवा, र पथृ्ीमवा 
जुन मवाननसिरूसँग उिवाँ प्रसनन िुनिुुनछ, नतनीिरूलवाई शवाननत!“  
लूकवा २:१४ नतनीिरूले वय्सथवाकवा नीनतिरूको घोषणवा गददै धथए, जुन 
येशू आउनुभएर नतनीिरूको गररमवालवाई आदर गददै उचवालनुभएको धथयो 
र नतनीिरूको प्रशंसवा गनुमिभएको धथयो।

येशूले भननुभयो, “सवाँचचै म नतमीिरूलवाई भनदछु, जबसमम 
स्गमि र पथृ्ी टलेर जवाँदैन तबसमम सब ै कुरवा पुणमि नभई कुन ै
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ककमसमले वय्सथवाबवाट एउटवा मवात्रवा ्वा एउटवा बबनद ु टलनेछैन ।”  
मत्ी ५:१८ । आकवाशमवा सुयमि चनमकरिेको छ, िवामी रिेको पथृ्ी ्ठोसरूपम ै
अडडरिेको छ, परमेश्रको वय्सथवा सनवातन र अपरर्तमिनीय छ भनेर 
नतनीिरूले देखवाइरिेको छ। नतनीिरू बबतरे जवानेछन ्तर परमेश्रको 
्चन सदवाको नननमत रहिरिनेछ। येशूले ्ठोकु्वा गरेर भननभुयो, 
“वय्सथवाबवाट एक मवात्रवा मेहटनभनदवा ् स्गमि र पथृ्ी टमलजवान सनजलो छ।”  
लुकवा १६:१७ ।

परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू पररपक् र मस� भएको 
कवारणले यससँग बेमेल िुने कुन ैपनन नीनतिरू खरवाब िुनुपदमिछ। जो 
मवाननसिरूले परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन नगरर चलछन ्र अरूिरूलवाई 
पनन तयसको आज्वा पवालन गनुमिपददैन भनेर मसकवाउँछन,् नतनीिरूलवाई 
ख्ीषटले दोषी ्ठिऱयवाउनुिुनछ। मुनकतदवातवाको जी्नले न ै वय्सथवा 
कवायम भएको छ भनेर दवा्ी गदमिछ। मवान् प्रवाणीले उिवाँकवा आज्वािरू 
पवालन गनमि सकछन ्भनेर येशूको जी्नले प्रमवाखणत गनुमिभएको धथयो। 
ती आज्वािरू पवालन गदवामि चररत्रको शे्ष्ठतवा ्वा आदशमिको बबकवाश 
गनमि सककनछ भनेर येशूले देखवाउनुभएको धथयो। सबै जनवा जो 
उिवाँले जसत ै आज्वालवाई पवालन गछमिन ् नतनीिरू पवा्लसँग सिमती 
भएर यो स्ीकवादमिछन,् “वय्सथवा पप्त्र, नयवायसङगत र असल छ।” 
रोमी ७:१२ ।

जब येशूलवाई प्श्वास गरेर मवाननसले आफनवाे सवामथमिले भयवाएसमम 
परमेश्रकवा दश आज्वािरूलवाई पवालन गछमिन,् उसमवा ख्ीषटको मस�तवा 
सवाररएको िुनछ। आ्ूफले वय्सथवालवाई उललङघन गरेकोले पशचवातवाप 
गरेर उिवाँको वय्सथवा पवालन गछमिन ्उसलवाई येशूको ्धवामममिकतवाको ्सत्र 
पहिऱयवाइ हदएको िुनछ।
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८०वयिस्ा िा दश आज्ाहरूका 
्महाि िीनतिहरू

नति्मीहरूले ्मलाई प्रे्म गछछौ भिे ्मेरा  
आज्ाहरू पालि गिनेछौ ।  

युहनिा १४:१५

येशूलवाई प्श्वास गछुमि भनने प्रतयेक इसवाईले एउटवा ननणवामियक 
सतयलवाई प्श्वास गनुमि जरुरी छ-तयो िो दश आज्वािरू के्ल यिुदी 
जवानतिरूको ्फवाइदवाको नननमतमवात्र हदएको धथएन। यिुदीिरूलवाई ती 
आज्वािरूको संरषिक बनवाउनुभएर र पवालन गनमि हदनुभएर परमेश्रले 
नतनीिरूलवाई सममवान गनुमिभएको धथयो। तर, सवारवा संसवारले पप्त्र दश 
आज्वािरू िवामी सबकैो सवाझवा नीनत िो भनेर स्ीकवार गनुमि जरुरी धथयो। 
दश आज्वाकवा सब ैनीनतिरू समसत मवान् प्रवाणीले अङगवालनु पदमिछ। 
सबकैो नननमत नैनतक मशषिवा यसमवा समवा्ेश भएको छ।यस संसवारमवा 
जननमएपनछ कुन आदशमि ननयमिरूको मुनन चलनपुछमि भनेर मवागमिदशकको 
रूपमवा यी आज्वािरू हदएकवा िुन।् दश आज्वाकवा नीनत, ननयम ्वा 
कवानुनिरू छोटो, सरल, सबलेै बुझन सककने र मवान् हितको नननमत 
सनृषटकतवामि परमेश्रको आध्धकवाररक चवािनवा िो। यसमवा परमेश्रप्रनत 
मवाननसको समबन्ध र  मवाननस मवाननस बीचमवा एक आपसप्रनतको 
समबन्ध कसरी कवायम रवाखु्नपछमि भनने नीनत ्वा आचवारसंहितवािरू 
उललेखखत भएकवा छन।् यसलवाई पवालन गनुमि समसत मवान् प्रवाणीको 
कतमिवय िो। दश आज्वािरू पे्रमको मिवान ्मौमलक मस�वानतमवा आ्धवाररत 
छ। मवाननस भएर जनमेपनछ परमेश्र र अरूिरूसँगको िेमचेम ्वा 
समबन्धबवाट  नभवाधग बरू पे्रममवा रिनुपछमि भनेर येशूले दश आज्वािरूको 
सवार यसरी हदनुभएको धथयो: “नतमीले परमप्रभु, आफनवा परमेश्रलवाई 
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आफनवाे सवारवा हृदयले, आफनवाे सवारवा प्रवाणले, आफनवाे सवारवा समझले र 
आफनवाे सवारवा मनले पे्रम गर ्, र आफनवाे नछमेकीलवाई आ्ैफलवाई झैँ पे्रम 
गर ्। लुकवा १०:२७ ।

परमेश्रकवा दश आज्वािरू कुनै नौलो ्वा मसन ैपिवाडमवा पहिलो 
पलट जवानकवारी हदएको िोइन भनेर िवामीले जवाननपुदमिछ। यसलवाई 
पप्त्र बनवाउन परमेश्रले सजृनुभएको िोइन, तर यसको पप्त्रतवालवाई 
मवाननसलवाई थवािवा पवाउन ्भनने उिवाँको चवािनवा िो। दयवा, भलवाइ र पे्रमलवाई 
वयकत गनदे आचवारसहितवािरू िुन।् पनतत मवाननसिरूलवाई परमेश्रको 
चररत्र, स्भवा् र ममजवासलवाई दश आज्वािरूले प्रसततु गदमिछ। मवाननस 
भएर जनमेपनछ कुन कतमिवयमवा चलनुपछमि नतनीिरूले देखवाउँदछ।

उिवाँको पप्त्र वय्सथवामवा मवान् जी्नलवाई संचवालन गनदे मस�  
नीनत ्वा मस�वानत छ। यस जगतको अनतयसमम न ै यो वय्सथवा 
कवायम ै िुनछ भनेर उिवाँले घोषणवा गनुमिभएको छ। यसमवा हदएकवा  
नीनतिरू अमलकनत पनन िेर्ेफर िँुदैन। समसत मवान् प्रवाणीले यसलवाई 
कवायम रवाख्न दवा्ी गनुमिपछमि। वय्सथवालवाई वयवाखयवा गनमि र सममवान 
गनमि येशू आउनुभएको धथयो। उिवाँको आफन ै जी्नले परमेश्रको 
वय्सथवालवाई पवालन गनुमिभएर अनुसरणीय उदवािरण बननु भएको 
धथयो। यसले मवाग गरेको नीनतमवा के्ल देखवा्टी ्वा ह्ठकक पवारेर 
चलन मनवािी छ। ती नीनतिरू मवानन्य सोच र हृदयकवा ननयतिरू 
भनदवा ्फरवाककलो छ।

मवाननसिरूले आफनवा नछमेकी ्वा परवायवािरूलवाई पे्रम ्वा मवायवा 
देखवाउन अ्सर आज परमेश्रले नतनीिरूलवाई अ्सर हदनुभएको 
छ। जो परमेश्र र उसको समपकमि मवा आएको मवाननसलवाई मभत्री 
हृदयदेखख सचचवाइकवासवाथ पे्रम गछमि ्वा इसवाई िँु भनेर सतयत्वादी भएर 
हिँडन चवािनछ, उसले हदन, द:ुखी, पीडवामवा परररिेकवा, मवानमसक र 
शवारीररक घवाइटै भएकवा र मनदै लवागेकवािरूप्रनत दयवा र करुणवा देखवाउन ै
पछमि। आ्ुफले ्े्वासतवा गरेको कवामलवाई धयवान हदन परमेश्रले प्रतयेक 
मवाननसलवाई आह्वान गनुमििुनछ। मवान् जी्नमवा सनृषटकतवामिको ननैतक 
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प्रनतरूप पुनसथवामिपनवा गनमि प्रयवास गरोस ् भनेर उिवाँले िवामी सबलैवाई 
बोलवाइरिनुभएको छ।

नतमीले गनुमि, नतमीले नगनुमि भनेर दश आज्वािरूमवा हदएकवा 
नीनतिरू परमेश्रकवा प्रनतज्वािरू िुन।् सवारवा जगतलवाई शवासन गनदे ती 
नीनतिरूप्रनत िवामी पनन नजममे्वारी िुनुपछमि। येशुले प्रतयेक भकतलवाई 
हृदयमभत्र ैपसेर भननुिुनछ, “यहद नतमीले मलवाई पे्रम गछछौ ्वा मेरो 
भकत भनेर दवा्ी गछछौँ भने मेरवा आज्वािरू पवालन गरेर देखवाऊ।”युिननवा 
१४:१५ रूपवानतररत।



वि�िासद्ारा म जिउँछु

172



173

वि�िासद्ारा म जिउँछु

८१पाप्मा हाम्ो असहाय मस्नति

जब नति्मीहरूले आफिा सारा हृदयले ्मलाई खोजिेछौ, तिब 
नति्मीहरूले ्मलाई खोजेर पाउिेछौ। नति्मीहरूले  

्मलाई भेट्ाउिेछौ,“ पर्मप्रभु भनिुहुनछ। 
यर््मया २९:१३-१४

पवापले गदवामि िवाम्ो जी्न परमेश्रबवाट अलग भएको छ। िवाम्वा 
आतमवा ्वा प्रवाण लवाचवार भएको छ। पवापको प्रभवा्ले गदवामि िवाम्ो ्ुफनत मिलो 
जी्न न ैप्षवा्धी बनन पुगेको छ। िवाम्ो जी्नकवा मुिवानिरू नै प्रदपुषत 
भएको छ।

तयसकवारण स्भवा्लेै िवामी परमेश्रबवाट बबरवानो भएकवा छौँ। 
िवाम्ो अ्सथवालवाई पप्त्र आतमवाले यसरी भनडवा्फोर गनुमििुनछ: “अपरवा्ध 
र पवापमवा नतमीिरू मरेकवा छौ” एक्फसी २:१, । “नतमीिरूकवा सवारवा मशरमवा 
चोट लवागेको छ, र सवारवा हृदय पीडडत भएको छ।पतैवालवादेखख टुपीसममै 
चोट नभएको किीँ छैन। चोटैचोट, डवामिरू र खुललवा घवाउिरू मवात्र 
छन ्। ती न त स्फवा गररएकवा न बवँाध्धएकवा, न तलेले नरम बनवाइएकवा 
छन ्।” यशयैवा १:५-६ र “हदयवाबलस ्वा सतैवानको पवासोमवा छ, जसले 
आफनवाे इचछवा अनुसवार चलवाउन कैदी बनवाएको छ।” २ नतमोथी २:२६। 
परमेश्रले िवामीलवाई ननको पवानमि चवािनुिुनछ र सतैवानको पवासोबवाट 
उमकवाउन चवािनुिुनछ। यसको नननमत िवाम्ो पुरै जी्न आमुलरूपमवा 
परर्तमिन िुनुपदमिछ, िवाम्वा समपुणमि स्भवा्, चररत्र र ममजवासिरूको 
नप्करण गनुमिपछमि। यहद िवामी परमेश्रले चवािनुभएको नसथनतमवा  
रिन चवािनछौँ भने िवाम्ो समपुणमि जी्न उिवाँलवाई सुनमपने पदमिछ।

स्यु� ् वा आ्ुफसँग आ्ैफले गनदे लडवाईँ संसवारमवा कुनपैनन यु�भनदवा  
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पनन मिवान ्छ। आफनवेा स्वाथमिलवाई तयवागनु, आफनवाे सब ैचवािनवािरूलवाई 
परमेश्रको इचछवामवा अपमिण गनुमि भनेकै आ्ुफले आ्ैफसँग यु� गनुमि 
िो। तर कोिी मवाननस पप्त्र, ननदकोष र ननषकल� िुन आफनवाे जी्न 
पुननप्करण गनमि चवािनछ भने तयो मवाननस परमेश्रमवा समपपमित 
िुनपैदमिछ। 

्ेधरै मवाननसिरू असिवाय भएको मिसुस गछमिन।् सवाँनचचककै भनने 
िो भने नतनीिरूको मभत्री आनतमक चेतनवाले नतनीिरूको जी्नलवाई 
परमेश्रसँग तवालमेल गरेर चलन चवािनछ। तयो पवाउन नतनीिरू घोर 
संघषमि गछमिन।् तर ती सबै बेकवारको िुन जवानछ। ितवाश, ननरवाश र संघषमि 
गरररिेकवा मवाननसिरूले परमेश्रनतर आफनवाे नजर उचवालोस।्

जब पवापले िवामीमवाधथ प्रभुत् रवाख्न संघषमि गछमि भने मुनकतदवातवानतर 
नजर रवाख्नुिोस।् पवापलवाई द्वाउन उिवँाको अनुग्रि पयवामि्पत छ। तपवाईँको 
सवामु रवाखखएको आशवालवाई तपवाईँले पकडड रवाखु्निोस।् तपवाईँको कमजोरमवा 
उिवाँको बलले तपवाईँलवाई सवाथ हदनेछ। उिवाँले तपवाईँलवाई पल पलमवा 
अगु्वाइ गनुमििुनेछ। तपवाईँको िवात उिवाँमवाधथ रवाख्नुिोस।् उिवाँले नै 
तपवाईँलवाई अगु् वाइ गनमि हदनुिोस।् कमजोर, दुभ्वामिगय र पवापको पवासोको 
मसरिीलवाई उिवाँले तोडडहदनुिुनछ।

उिवाँ जहिले पनन तपवाईँको ननजक िुनिुुनछ। उिवाँको पे्रममलो 
उपनसथनतले तपवाईँलवाई घेरररिेको छ। तपवाईँलवाई भेटटवाउन चवािनेले 
जसत ैउिवाँलवाई तपवाईँले खोजनु िोस।्

परमेश्रले यो ्वाचवा गनुमिभएको छ, “यहद नतमीले मलवाई खोजयौ 
भने नतमीले मलवाई भेटटवाउनेछौ, जब नतमीले नतम्ो सवारवा हृदयले 
खोजछौ भने नतमीले मलवाई पवाउनेछौ।”
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८२दिैु युगको निम्ति सुस्माचार

हरेक असल दाि र हरेक नसद्ध िरदाि सिगताबाट हो, यो िरदाि 
जयाेनतिका नपतिाबाट आउँछ। बदली रहिे छायाजसतिाे  

उहा्ँमा कुिै हरेफेर हुदैँि।“ 
याकुब १:१७

आदमको पतनदेखख पवाप गनदे  यस संसवारको चलनचलती ्वा 
परमपरवा नै भइसकेिो छ। पवाप के िो सो थवािवा पवाउनु िवाम्ै हितको 
नननमत िो। यिुननवाले पवाप के िो भनेर यसरी बुझवाउँछन,् “पवाप 
गनदे िरेकले वय्सथवा भङग गदमिछ। पवाप नै वय्सथवा भङग िो।”  
१ युिननवा ३:४ ।

मवाननसलवाई पवापबवाट उद्धवार गनदे न ैपरमेश्रको लक्य िो। भ्रषट 
भएको मवाननसलवाई परर्तमिन र शु� तथवा स्फवा गनुमिपदमिछ र उसको  
प्धग्रएको जी्नलवाई मममित गनुमिपछमि।

सतैवानले दवास बनवाएको र पनतत पवारेकवा मवाननसिरूलवाई 
सुसमवाचवारले मुकत गनमि सकछ र नतनीिरूलवाई परमेश्रकवा छोरवाछोरी 
िुने गौरबमय र इजजतदवार स्तनत्रतवामवा सिभवागी गरवाउन सककनछ। 
सुसमवाचवार परमेश्रको शनकत र बुन�ज्वान िो।

परमेश्रको चररत्रलवाई प्रनतननध्धत् गरेर देखवाउन यस संसवारमवा 
ख्ीषटलवाई प्ठवाइएको धथयो। प्रभु येशू ख्ीषट आ्ैफ सुसमवाचवार िुनुिुनथयो।

्ेधरै इसवाई चवािे पवासटर ्वा बवाइबलकवा प्�वान मशषिकिरू न ैककन 
निुन ् पुरवानो करवारलवाई यिूदीिरूलवाई र येशू आउनुभनदवा पहिलवाको 
नननमत िो भनेर पनछवाउन खोजछन।् येशू खुद आ्ैफले भननभुयो, 
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“नतनीिरूले मेरो ग्वािी हदनछ अथवामित ्मेरो बवारेमवा मसकवाउँदछ।” युिननवा 
५:३९ रूपवानतररत। जब पुरवानो करवारलवाई पनछवाउँछ ्वा आ्शयक 
नभएको भनेर अवान्सकवार गदमिछ तब खवास गरेर नयवाँ करवारलवाई पनन 
नतनीिरूले पनछवाएको िुनछ। दु्  ैपुरवानो र नयवँा करवारलवाई अलग गनमि 
सककनदैन। दु्  ैपुरवा बवाइबल िुन।् कोिी मवाननस पनन सुसमवाचवारबबनवा 
दश आज्वािरूको बवारेमवा मसकवाउने अध्धकवार छैन न त दश आज्वािरूबबनवा 
सुसमवाचवार मसकवाउने अध्धकवार न।ै वय्सथवा सुसमवाचवारले बेररएको 
छ भने सुसमवाचवारले वय्सथवालवाई ्ुफकवालदछ। वय्सथवा जरवा िो, 
सुसमवाचवार तयसबवाट उमे्को ्वा मगमग बवासनवा आउने ्ुफलको झ्ुपपवा 
र ्फल िुन।्

मसन ैपिवाडमवा दश आज्वािरू घोषणवा गरेर मोशवालवाई नतनीिरूसवाथ ै
प्ध्धप््धवानिरू हदनिुने तयिी वयनकत िुनुिुनछ जसले पिवाडमवा उपदेश 
हदनुभएको धथयो। येशू ख्ीषट दु्  ैयुगकवा मशषिक िुनुिुनछ। येशू र 
परमेश्रकवा दवा्ीिरू एउटै छन।् परमेश्रको शवासन प�नतलवाई चलवाउने 
नीनतननयम र ननददेशनिरू एउटै िुन।् उिवँा�वारवा न ैप्रसतुत गरेकवा िुन ्
जुन, “बदली रिने छवायवाजसतवाे मवाननसकवा पवापिरूलवाई िरण गनमि नयवाँ 
करवारले पुरवानो करवारको सतरलवाई घटवाउँदैन।” परमेश्रले आफनवा सब ै
जनिरूले उिवाँकवा सब ैदश आज्वािरू पवालन गरेको अपेषिवा गनुमििुनछ।
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८३आज्ाकारीहरूलाई उपलबध गराइएको 
प्रससति अिुग्रह

पापले नति्मीहरू्मान् राजय गिनेछैि, नकिनक  
नति्मीहरू वयिस्ाको अधीि्मा छैिौ, तिर  

अिुग्रहको अधीि्मा छौ। 
रो्मी ६:१४

येशूको मतृयुले वय्सथवालवाई ननलमबन गरेर तयसको ्ठवाउँमवा 
अनुग्रिले मलएको छ भनेर इसवाई भनवाउँदवािरूलवाई नै मसकवाउने र 
प्श्सत पवानदे चवाल्वाजी सतैवानको िो। तर, िवामीले यो थवािवा पवाउनु 
जरुरी छ कक येशूको मतृयुले दश आज्वाको वय्सथवाको गररमवालवाई 
अमलकनत घटेको धथएन न त ननलमबन न ै गररएको धथयो न त 
परर्तमिननै गररएको धथयो। मुनकतदवातवा�वारवा उपलब्ध गरवाइएको 
बिुमूलयको अनुग्रिले दश आज्वाको वय्सथवालवाई सथवापपत गदमिछ तथवा 
कवायम ैरवाखदछ। मवाननसको पतनपनछ परमेश्रको ननैतक शवासन र 
उिवाँको अनुग्रि अलधगएको छैन। सवारवा युगमवा नतनीिरू िवातमेवालो 
गरेर चलेको िुनछ। यसबवारे भजनको लेखकले यसरी सपषटरूपमवा 
उललेख गरेकवा छन,् “पे्रम र प्श्सततवा ् वा सतयतवा आपसमवा ममलछन ्, 
्धवामममिकतवा र शवाननतले एक-अककोलवाई चुमबन गछमिन ्।” भजन ८५ १० 
परमेश्रको प्रतयेक वय्सथवाले दयवा, करुणवा, पे्रम र मुनकतलवाई सकरिय 
बनवाउँदछ। ती वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूलवाई पवालन गनुमि न ै िवाम्ो 
जी्न, िवाम्ो मुनकत, िवाम्ो खुमशपनवा, आननद, शवाननत िुन।्

परमेश्रकवा जनिरूले जी्न चवािनछ र आफनवाे ्फमल्फवाप भएको 
िेनमि चवािनछ भने नतनीिरूले परमेश्रकवा वय्सथवािरू, ननयमकवानुन, 
प्ध्धप््धवान, नीनतिरूलवाई पवालन गनुमिपदमिछ।
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सुसमवाचवारीय आशवाले ख्ीषटबवाट पवाउने मुनकतलवाई पवापीिरूलवाई 
मसत्ैँमवा पवाउने अनुग्रि िो भननेत्फमि  अग्रसर गरवाउँदैन। परमेश्रको 
वय्सथवालवाई सतप्रनतसत पवालन गनमि नसकेतवापनन उसले आफनवाे 
जी्नलवाई सु्धवाददै जवानछ, मुनकतदवातवाको शनकतले ऊ परमेश्रप्रनत 
ब्फवादवार भइन ैरिनछ, र नयवाँ र शु� तथवा ननसकलङक िुन अग्रसर 
भइरिनछ।

जसरी िवाम्ो नननमत गररएको बमलदवान पुणमि धथयो, तयसरी न ै
पवापको जवालबवाट िवामी पुणमि स्तनत्र िुनुपदमिछ। कुन ैपनन खरवाब तथवा 
दषुट कवाम र खरवाब ननयतलवाई परमेश्रको वय्सथवाले छुट हदँदैन। 
कुन ैपनन अ्धवामममिकतवा ्वा दषुट आचरण दोषरहित भएर बबलवाउँदैन। 
सुसमवाचवारकवा मौमलक नीनतिरूले मस� तथवा पररपकक ईश्रीय चररत्र 
्वा स्भवा्को सतरभनदवा कमको मवानयतवालवाई स्ीकवार गददैन। ख्ीषटको 
जी्नले वय्सथवाको प्रतयेक नीनतलवाई मस� ्वा पररपक्रूपमवा पवालन 
गरेको देखवाएको धथयो। उिवँाले यो ्ठोकु्वा गरेर भननुभयो, “मलेै मेरवा 
पपतवाकवा आज्वािरू पवालन गरेको छु।” युिननवा १५:१० । कसरी आज्वा 
पवालन गनुमिपछमि र से्वा गनुमिपछमि भनेर देखवाउने अनुसरणीय उदवािरण 
उिवाँको जी्न िो। परमेश्रले मवात्र िवाम्ो हृदयलवाई नप्करण गनमि 
सकनुिुनछ। “नतमीिरूलवाई उिवाँको असल अमभप्रवायअनुसवार इचछवा गनदे र 
कवाम गनदे दु्  ैतुलयवाउनलवाई परमेश्र नतमीिरूमवा कवाम गनुमििुनछ।” तर 
यो पनन िवामीलवाई आदेश हदइएको छ, “डर र कमपसवाथ नतमीिरूको 
आफनवाे मुनकतको कवाम पूरवा गनमि पररश्म गर।” क्फमल्पपी २:१३, १२ 
परमेश्रको आज्वा पवालन गनदे बवालकलवाई उिवँाकवा आज्वािरूले आननद 
र िपषमित बनवाउँछ।
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८४का्महरूले देखाउिे निशिास ति्ा निषठा

निशिासनििा पर्मेशिरलाई प्रसनि पािुता अस्भि छ। नकिनक 
जो पर्ेमशिरको ििजक आउँछ, तयसले पर्ेमशिर हुिुहुनछ र 

उहालँाई खोजिेहरूलाई उहालँे प्रनतिफल नदिुहुनछ  
भनिे पकका निशिास गिुतापछता। 

नहबू् ११:६

ज्वान पवायो भनदैमवा प्श्वास ्वा परमेश्रमवाधथ आसथवा िुनुपछमि 
भनने छैन। यो त आशवा गररएको तत् िो नदेखखएकवा थोकिरूको 
प्रमवाण िो । प्श्वास भनेको परमेश्रमवाधथ पुरवा भरोसवा रवाखु्न िो। उिवाँले 
िवामीलवाई पे्रम गनुमििुनछ र िवाम्ो उत्म हितकोलवाधग के चवाहिनछ सो 
उिवाँलवाई थवािवा छ भनेने कुरवालवाई प्श्वास गनुमि न ैप्श्वास िो। यसरी, 
िवामी आफन ै हढपीमवा चलनुको सटटवा उिवाँको मवागमिलवाई चुनेर अनघ 
बढने िुनछौँ। िवाम्ो अज्वानतवा र मुखमितवाको सटटवा उिवँाको बुन� ज्वानलवाई 
अङगवालछौँ, िवाम्ो कमीकमजोरीको ्ठवाउँमवा उिवाँको बललवाई मलनछौँ, 
िवाम्ो पवापी स्भवा्को बदलीमवा उिवँाको ्धवामममिकतवामवा िवामी डुबछौँ। िवाम्ो 
समपुणमि जी्न, िवामी आ्ैफ उिवाँको भइसकेो छ। िवामी उिवाँको प्रभुत्मवा 
छौँ भनेर िवाम्ो प्श्वासले स्ीकवार गदमिछ। उिवाँकवा आमशषिरू िवामी 
खुशीहृदयले उपभोग गछछौँ। सतय ् वा सतय्वादीमवा हिँडदवा, स्धममी ् वा ननैतक  
मस�वानतमवा चलदवा, शु� ् वा ननशकलङक भएर चलदवा न ैस्फल जी्नको 
रिसयलवाई औँलयवाउँछ। नतनीिरू सब ैिवाम्ो पोलटोमवा प्श्वास�वारवा न ै
रवाखखहदनछ। प्रतयेक असल ननयत ् वा असल चवािनवा परमेश्रको उपिवार 
िो। परमेश्रबवाट पवाएको प्श्वासलेमवात्र यसतो जी्न पवाउँछ जसले 
िवामीलवाई कवायमिदषितवा प्रदवान गदमिछ र सत जी्नलवाई बढवाउँदै लवानदछ।
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जब िवामी प्श्वासको कुरवा गछछौँ तब तयिवँा केिी मभननतवा भएको 
िवाम्ो हदमवागमवा रवाख्नुपदमिछ। परमेश्रमवाधथको आसथवा र ननष्ठवाभनदवा 
्फरक प्श्वास पनन छ अथवामित ् मवाननसको जी्नलवाई असर नपवानदे 
पतयवार ्वा प्श्वास। परमेश्रको शनकतको अनसतत्, परमेश्रको 
्चनको सतयतवािरू ती तथयिरू िुन ्जुन सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले 
हृदयदेखख अस्ीकवार गनमि सकदैन। सतैवान र उसकवा दषुट दतूिरूले पनन 
त प्श्वास गछमिन ् र थरथर कवामछन ्भनेर बवाइबलले बतवाउँछ। तर 
यस खवालको प्श्वास ईश्रीय प्श्वास िोइन। परमेश्रको ्चनमवा 
प्श्वास गनदेमवात्र िोइन, तर उिवाँको इचछवामवा अपपमित िुनछ, जब 
आफनवाे समपुणमि हृदय उिवँालवाई समपपमित गररनछ तब उिवाँप्रनत सनेि 
र पे्रमले ओटप्रोट िुनछ, तयो न ैसत प्श्वास िो। जब प्श्वासलवाई 
पे्रमको सकरियतवा�वारवा पररचवालन गदमिछ तब तयसले मवाननसलवाई शु� 
र ननशकलङक बनवाउँछ। यस ककमसमको प्श्वासले उसको हृदयलवाई 
परमेश्रको स्रूपमवा ढवालदछ। अनन नप्करण गररएको अ्सथवामवा 
रिेको हृदय परमेश्रको वय्सथवामुनन रिनदैन, न त रिननै सकदछ 
ककनकक उसले परमेश्रकवा पप्त्र नीनतिरूमवा न ैआनननदत भएर डु्ेको 
िुनछ। भजनकवा लेखकसँग उसले िवँामवािवँा यसरी ममलवाउँदछ, “आिवा ! 
तपवाईंको वय्सथवालवाई म कनत पे्रम गदमिछु ! हदनभरर म नतनमैवाधथ 
मनन गदमिछु।” भजन ११९:९७ । अनन वय्सथवाले मवाग गरेको ्धवामममिकतवा 
िवामीमवा पूरवा िुनछौँ ककनकक िवामी “पवापमय स्भवा्अनुसवार िोइन, तर 
पप्त्र आतमवाअनुसवार चलदछौं।” रोमी ८:४ ।

 िवाम्ो प्श्वासले िवामीलवाई केिी पनन आजमिन गनमि सककनदैन।यो 
परमेश्रको बरदवान िो। ख्ीषटलवाई िवाम्ो वयनकतगत मुनकतदवातवा भनेर 
ग्रिण गरेर प्श्वासलवाई िवामी ग्रिण गनमि सकछौँ र हृदयमवा सजवाएर 
रवाख्न सकछौँ।
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८५निशिास कसरी नसद्ध िा पररपक्व  
कसरी बनिनछ

यसरी निशिास पनि का्म्मा प्रकट हुदैँि  
भिे तयाे निशिास ्मुदाता हो। 

याकूब २:१७

पवापलवाई मवाननसको हृदयबवाट ननकवालनु उसको आफन ैकवाम िो। 
पवापले धथचदवा उसले शनकतको नननमत धचचयवाउँछ र तयसलवाई बशमवा 
पवानमि चवािनवा गदमिछ।पप्त्र आतमवाको शनकतले उसको हदमवागलवाई उचच 
शनकतिरू प्रदवान गदमिछ र उसलवाई बल हदनछ, जसले गदवामि उसले पवापको 
मसरिीलवाई तोडन सषिम ्बनवाउँछ।

जब मवाननसले आ्ुफलवाई ख्ीषटमवा समपमिण गदमिछ तब उसको 
हदमवागलवाई परमेश्रको वय्सथवाको ननयनत्रणमवा रवाखखनछ। तर यो 
वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू रवाजकीय वय्सथवा िो। यसले बन्धनमवा 
पवारेकवािरूलवाई स्तनत्र गदमिछ। ख्ीषटमवा एक िुनेिरूमवात्र मवाननसिरू 
पवापबवाट स्तनत्र िुन सकछन।् ख्ीषटको ईचछवाको प्रभुत्मवा रिनु 
भनेकै पररपकक मवाननसको पुनसथवामिपनवा गनुमि िो। यहद मवाननसको 
स्तनत्रतवालवाई नवाश गनमि सकयो भनेमवात्र ैपवापले नजतन सकदछ।

के तपवाईँ कनतको पवापी िुनुिुनछ भनेर तपवाईँले मिसुस गनुमििुनछ? 
के तपवाईँले पवापप्रनत ्वाकक लवागछ? तब येशूको ्धवामममिकतवा तपवाईँको 
िो भनेर यवाद गनुमििोस,् तर तयसलवाई तपवाईँले पकडन सकनुपछमि 
अथवामित ्आफनै बनवाउन सषिम ्िुनुपदमिछ। जब तपवाईँले येशूलवाई ग्रिण 
गदवामि तपवाईँको पवाइटवालवामुनन कसतो बमलयो जग रवाखखएको के के 
तपवाईँले देख्न ्वा मिसुस गनमि सकनुिुनन र? सवारवा संसवारकवा पवापिरूको 
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नननमत परमेश्रले आफनवाे पुत्रको पुणमि पशचवातवाप ्वा षिमवाको प्ध्धलवाई 
स्ीकवानुमिभएको छ।

 जब ख्ीषटमवाधथ भर परेर सतय प्श्वास गररनछ तब परमेश्रले 
आज्वा गनुमिभएको सब ै ननददेशनिरूलवाई उसले पवालन गदमिछ। युगौँ 
युगदेखख कनतपय मवाननसिरू परमेश्रको ननगवािवा आफनवाे िो भनेर दवा्ी 
गरररिेकवाछन ्तर उिवँाकवा आज्वािरूले मवाग गरेकवा केिी आज्वािरूलवाई 
नतनीिरू ्े्वासतवा गरेर चलदछन।् तर बवाइबलले सपषटसँग बतवाउँछ 
कवामले प्श्वासलवाई मस� र पररपकक बनवाउँछ र कवाम बबनवाको प्श्वास 
मुदवामि प्श्वास िो।

 सतैवानले परमेश्रलवाई प्श्वास गछमि र थुरथुर कवामदछ। एकदम 
सकरिय भएर उसले कवाम गरररिेको िुनछ। उसको समय थोरै छ भनेर 
उसलवाई थवािवा छ। आ्ूफमवा भएको प्श्वासले न ै पररचवामलत भएर 
उसले खरवाब कवामिरू गनमि आफनो सब ैशनकतिरू प्रयोग गछमिन।् तर 
परमेश्रकवा जनिरू िौँ भननेिरूले आफनवेा प्श्वासलवाई कवाम गरेर 
देखवाउँदैन ्वा कवाम�वारवा टे्वा हदँदैन। नतनीिरूको समय छोटो छ भनेर 
नतनीिरूले प्श्वास त गछमिन,् तर प्श्वासमवा सकरिय नभएर के्ल 
संसवारकै सुप््धवािरूमवा मल्पत िुनछन,् मवानौँ नतनीिरूको संसवार िजवारौँ 
्षमिसमम केिी िँुदैन।

 सब ैथोकिरूको अनतय िँुदैछ भनेर के तपवाईँले प्श्वास गनुमििुनछ 
र पथृ्ीमवा भएकवा इनतिवासकवा दृशयिरू नछटै बनद िँुदैछ? यहद तपवाईँले 
प्श्वास गनुमििुनछ भने तपवाईँले कवामद्वारवा देखवाउनुिोस।् आ्ुफसँग 
भएको सब ैप्श्वासलवाई येशूकवा परमभकतले देखवाउनेछ।
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८६हा्मी येशूका भक्त हौ ँभिेर दािी ति गछछौँ, तिर के 
हाम्ो जीििले त्यसलाई खणडि गरररहकेो छ ति?

नति्मी, जसले वयिभचार िगर भिी भनछाै, के नति्मी आफै 
वयिभचार गछछौ? नति्मी, जो ्मूर्तिहरू नघिाउँछौ, के नति्मी आफै 
्मनदीरहरू लुट् छौ? नति्मी, जो वयिस्ा्मा घ्मणड गदताछौ, के 

वयिस्ा उललङ्घि गरेर पर्मेशिरको अिादर गछछौ? नकिभिे, 
लमेखएको छ, “अनयजानतिहरूका बीच्मा पर्मेशिरको िाउँ 

नति्मीहरूद्ारा िै निनदीति भएको छ।“  
रो्मी २:२२-२४

कनतपय मवाननसिरू प्मभनन कवारणिरूले चचमिमवा सदसय 
बनछन।् तर नतनीिरू परमेर्रलवाई धचनेकवा िँुदैनन।् समय बबतदै 
जवाँदवा नतनीिरूको सिी चररत्र उदवाङधगन ै जवानछ। येशुले भननभुयो, 
“नतनीिरूको ्फलिरूबवाट नतमीिरूले नतनीिरूलवाई धचननेछौ।” मत्ी ७:१६ 
ती ्फल भनेकै ईश्रीय ्धवामममिकतवा, संयम, ्धैयमितवा, पे्रम, उदवारतवा ्वा 
दवानशीलतवा। प्रभुलवाई नधचननकन आ्ेश ् वा अरू कुन ैकवारणले बन्पतसमवा 
मलनेिरूले नतनीिरूको कवँाडवा र मसउँदीिरू बबसतवारै देखवाउँदै जवानछन।् 
देखवा्टी इसवाईिरूले संसवारको सवामु परमेश्रको अपमवान भइरिेको 
िुनछ। नतनीिरू सतैवानको सकरिय मवाधयमिरू िुनछन।् नतनीिरूको 
हृदय र जी्न परर्तमिन भएको िँुदैन। नतनीिरूकवा करियवाकलवाप, 
जी्नशलैीले नतनीिरू सचचवा येशूभकत भएको देखवाउँदैन। येशुलवाई 
प्श्वास नगनदेिरूको नननमत नतनीिरू तगवारो बनन पुगेकवा िुनछन।् 
नतनीिरूले न ै येशुमवा प्श्वास गरेर अनघ बढन चवािनेको जी्नलवाई 
कषटकर बनवाइहदनछ।

नयवायको समयमवा नतनीिरूले कसतो लेखवाजोखवा हदनुपछमि िोलवा? 
नतनीिरूले परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गरेकवा छौँ भनेर दवा्ी त 
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गछमिन ्र नतनीिरूको जी्न र करियवाकलवाप नतनीिरूको दवा्ी प्पररत 
भइरिेको िुनछ। यसतवा खवालकवा भनवाइ र गरवाइमवा मेल नखवानी चलने 
इसवाईिरूले बिुमुलय ्फल ्वा गुणिरू ्फलवाइरिेको िँुदैन।

्ुठलवा ्ुठलवा अपरवा्ध ्वा परमेश्रको वय्सथवालवाई खुलेआमवा 
उलङघघन गनदेिरूलवाई भयवानक पवाप गरेकवा छन ् भनेर कनतपय 
नतनीिरूलवाई नछनछ दरुदरु गछमिन ्तर नतनीिरूले सवानोनतनो पवापलवाई 
मतलब रवाखेकवा िँुदैनन।् तर ती सवानोनतनोले न ै मवाननसमवा भएको 
ईश्रभनकतलवाई खखयवाइहदनछ। ह्ठक बवाटोबवाट पननछएर नतनीिरू ्ुठलो 
र ्फरवाककलो बवाटोमवा हिँडडरिेकवा िुनछन।् यसले नतनीिरूलवाई मतृयुमवा 
अग्रसर गरवाउँदछ। जब सतय ्वा कुन उधचत येशुभकत भएर नजउनुपछमि 
भनने कुरवालवाई जवानवाजवानी ्े्वासतवा गरेर कोिी चलछ भने उसको 
अनतय किवाँ िुनछ सो कसलैवाई थवािवा भएको िँुदैन।

येशूकवा पककवा र सचचवा भकतले उिवँाको उदवािरण अनुसवार चलन 
कोमशश गछमि। उिवाँप्रनतको पे्रम र उिवाँको पे्रमले उसलवाई पककवा आज्वाकवारी 
बनवाउँदछ। यस जी्नमवा उसको नननमत परमेश्रको इचछवा र योजनवा 
के िो सो अनुसवार चलन खोजछ र स्गमिमवा उिवँाको इचछवा के छ तयसको 
बवारेमवा उसले जवानन खोजछ तवाकक उपनी तयसमैवा तवालमेल गरेर चलन 
सकुन।् जसको हृदय पवापले प्रदपुषत गरेको िुनछ परमेश्रको कवाममवा 
उसले जोश, जवाँगर र उतसवाि देखवाउँदैन। पवापबवाट अलग भएर बसने 
उसको मभत्री चवािनवा िँुदैन। आफनवाे कटु ्चनलवाई बशमवा रवाख्न उसको 
चवािनवा िँुदैन। आफनवाे भवाऊ नखोजी स्वाथमितयवागमवा ऊ लवागेरको िँुदैन 
न त येशूको रूिस बोकन ऊ रवाजी िुनछ।

जसको जी्न र हृदय पप्त्र आतमवाको ्फल ्वा गुणिरूले 
ननयनत्रण गरररिेको िुनछ उसमवा पे्रम, आननद, शवाननत, सिनशीलतवा 
्वा सदवाशयतवा, भद्रपनवा र दयवा तथवा करुणवाले भरररिेको िुनछ। उसको 
ममजवास न ैनम्, नरम भएको िुनछ। येशूकवा सतय र पककवा अनुयवायीिरू 
पप्त्र आतमवाको अगु् वाइमवा चमलरिेको िुनछ, र परमेश्रको आतमवा 
उसमभत्र रवाज गरररिेको िुनछ।
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८७के येशूलाई निशिास गऱयाे भनदै्मा  
आज्ाकारी हुिु पददैि र?

के येशूलाई निशिास गऱयाै ँभनदै्मा हा्मीले पर्मेशिरको वयिस्ा 
िा दश आज्ाहरूलाई निक््मा बिाउँछौ ँर? पर्मेशिरले  

यसो गिता िनदउि्, बरू हा्मीले वयिस्ालाई स्ानपति  
गछछौ ँिा काय्मै राखछाै।ँ 

रो्मी ३:३१

कनतले भनछ प्श्वास भनेको मवाननसलवाई लठ्ठ बनवाउने 
लवागुपदवाथमि जसतो िो। तर परमेश्रमवाधथको सिी प्श्वासले उसलवाई 
असल कवामको नननमत पे्ररणवा हदनछ। यसले जोश, जवाँगर र ्ुफनत मि प्रदवान 
गदमिछ। यहद तपवाईँले कलभरीमवा िेनदे बवानी गनुमिभयो भने तपवाईँ चुपचवाप 
बमसरिन सकनुिुनन। आफनवेा परमेश्र र मवाननसप्रनत गनुमिपनदे कतमिवय 
र नजममे्वारी्वाट तपवाईँ पननछएर बसन सकनुिुनन। तर तपवाईँमवा सिी 
प्श्वास ्वा आसथवा भयो भने तपवाईँ सजृनशील कवाममवा लवागनुिुनेछ। 
तपवाईँमवा भएको सब ैस्वाथमीपनवा र आफनवाे भवाऊ खोजने प्र्पृत् तयस 
प्श्वासले िटवाइहदनछ।

ख्ीषटले मुनकत हदने खवालको प्श्वासलवाई ्ेधरैले देखवाइरिेको 
छैन। नतनीिरू भवा्ुक भएर ्वा भवा्नवामवा उते्नजत भएर मसकवाउँदछन,् 
”प्श्वास, प्श्वासमवात्र गनुमििोस,् तपवाईँले येशूलवाई प्श्वासमवात्र गनुमिभयो 
भने तपवाईँले मुनकत पवाउनिुुनछ। तपवाईँले अरू केिी गनुमिपददैन। िो, 
सतय प्श्वासले नै येशूबवाट पवाउने मुनकतमवा भरोसवा रवाखखनछ, सतय 
प्श्वासले पररचवामलत भएको येशूभकत परमेश्रको वय्सथवामवा पुरवा 
तवालमेल गरेर चलेको िुनछ।
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भखमिरै उिवाँको अनुग्रिमवा भरोसवा रवाखेर परमेश्रकवा सनतवान 
िुनेिरूले दईु कुरवाबवाट सुरक्षित िुनुपनदे आ्शयक ्ठवाननुपदमिछ। पहिलो 
त, आफनै कवामकरियवालवाप, ्धममिकममि आहद�वारवा परमेश्रको ननगवािवा 
पवाउन खोजनु। आफनै प्रयवास ्वा असल ै कवामिरू�वारवा पप्त्र िुनु 
र परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गनुमि कुन ै पनन मवाननसको नननमत  
असमभ् छ। प्श्वास�वारवा येशूको अनुग्रिलेमवात्र िवामीलवाई पप्त्र 
बनवाउन सकछ।

तर तयसको प्पररत पनन कम खतरवामुलक छैन। कनतपय  
इसवाईिरू येशुलवाई प्श्वास गदवामि परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश 
आज्वािरलवाई पवालन गनमिबवाट मुकत िुनछौँ भनेर प्रचवार गछमिन ् र 
मसकवाउँछन।् नतनीिरूले भनछन ् िवामी येशुको अनुग्रिमवा सिभवागी 
भएको िुनवाले िवाम्ो मुनकतको नननमत िवाम्वा कवाम ्वा आज्वाकवारी ्वा 
असल जी्नसँग सरोकवार छैन।

तर यवाद गनुमििोस।् आज्वाकवारी िुनुभनेको के्ल बवाहिरबवाट ्वा 
औपचवाररक रूपमवा मवात्र पुरवा गनदे िोइन, तर यो पे्रमले ओटप्रोट 
भएर से्वाको भवा्नवा जवागतृ िुनु िो। परमेश्रको वय्सथवा नै उिवाँको 
स्भवा् ्वा चररत्रको अमभवयनकत िो अथवामित ् उिवाँको स्भवा् कसतो 
छ भनेर वय्सथवाले देखवाउँदछ। यो मिवान ् पे्रमको नीनतको पहिरण 
िो। तयसकवारण यो स्गमि र पथृ्ीमवा उिवाँले शवासन गनदे नीनतको जग 
िो। तयसकवारण येशुलवाई प्श्वास गऱयवेा भनदैमवा परमेश्रको नीनतबवाट 
मुनकत िुने िोइन बर प्श्वासमवा र प्श्वासैलेमवात्र येशूको अनुग्रिमवा 
सिभवागी भएर आज्वाकवारी बनन िवामीलवाई सवामथमि बनवाउँछ।

येशूख्ीषट स्भवा्लेै उिवाँ मवाननस िुनुभएको धथयो। आफनवा 
जनिरू पनन उिवाँजसत ैिोउन ्भनने परमेश्रको चवािनवा छ। उिवाँको 
बलले िवामी शु�, ननदकोष, ननशकलङक र आदशमि जी्न बबतवाउनु पदमिछ 
जुन येशूले बबतवाउनुभएको धथयो।
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८८उद्धार गिने शनक्तको ्महाि् तिति

नति्मीहरू निशिासद्ारा अिुग्रहले ्मुनक्त पाएका हौ। नति्मीहरू 
आफिै प्रयासले होइि। यो पर्मेशिरको िरदाि हो।  

नति्मीहरूको कुिै अ्क प्रयासले ्मुनक्त पाएका होइि,  
ित्र भिे ्मानिसले फूर्ति लगाउि सकछ।

एनफसी २:८,९

अयोगय ्ठिररएकवा मवान् प्रवाणीप्रनत परमेश्रले गनदे गुण न ै
अनुग्रि िो। यो उिवाँको चररत्र िो। िवामीले यसलवाई खोजेकवा िोइनौँ, तर 
यसले िवामीलवाई खोजन परमेश्रले प्ठवाउनुभएको िो।

परमेश्रको अनुग्रि नै िवामीलवाई। मुनकत हदने मिवान ्तत् िो 
उिवाँको अनुग्रि बबनवा मवाननसको कुन ैपनन प्रयवास पनन मित्् िँुदैन।

के तपवाईँ ख्ीषटमवा िुनुिुनछ? यहद तपवाईँ गलत कवाम गनदे ्वा 
भुल गनदे, असिवाय र दोषी पवापी िुनिुुनछ भनेर स्ीकवार गनुमििुनन 
भने तपवाईँ ख्ीषटमवा िुनुिुनन। यहद तपवाईँमवा कुन ैअसल गुण छ भने 
तयो करुणवामय मनुकतदवातवाको दयवाले पवाउनुभएको िो। तपवाईँको जनम, 
तपवाईँको मवानमयवामिदवा प्रनतष्ठवा, तपवाईँको ्धनसमपपत्, तपवाईँको सीप, 
कौशलतवा, प्रनतभवा, दषितवा, तपवाईँमवा भएकवा असल गुणिरू, तपवाईँ जनत 
उदवार्वादी िुनुभएतवापनन ्वा अरू कुन ै सदगुण तपवाईँमवा भएतवापनन 
नतनीिरूले तपवाईँको आतमवालवाई ख्ीषटसँग बवाँधन सकदैन। चचमिसँग 
तपवाईँको समबन्ध, प्श्वासीिरूले तपवाईँलवाई जुनसुकै सममवाननीय ्वा 
आदरणीय तररकवाले िेदमिछन,् तयसको केिी अथमि िँुदैन यहद तपवाईँ 
येशुलवाई मभत्रीहृदयदेखख इमवानदवाररतवासवाथ प्श्वास गनुमििुनन भने। 
उिवाँको बवारेमवा प्श्वास गरेर ्ुठलवा ्ुठलवा ज्वान पवाएरमवात्र पुगदैन, तपवाईँले 
उिवाँलवाई न ैवयनकतगतरूपमवा प्श्वास गनदैपछमि। तपवाईँलवाई मुनकत हदने 
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उिवाँको अनुग्रिमवाधथ तपवाईँले पुरवा भरोसवा रवाख्न ैपदमिछ। तपवाईँको नननमत 
प्रससत अनु�वाि र शनकत पखखमिरिेको छ भनेर के तपवाईँले मिसुस गनमि 
सकनुिुनछ?

उिवाँको पुत्रको अतुलनीय बरदवान�वारवा परमेश्रले सवारवा पथृ्ीलवाई 
अनुग्रिले घेरेको छ। यो पथृ्ीलवाई घेरेको ्वासतप्क िवा्वा जसत ैिो। 
यस जी्न हदन ्वातवा्रणमवा सवास ्ेफनमि रोख्न ेसब ैरवाेजे बवाँचनेछन ्र 
आफनवाे जी्न सवाथमिक भएको अनुभ् गनदेछन।् अनन प्सतवारै येशू 
ख्ीषटको कदमवा नर र नवारी बढदै जवानेछन।्

येशू ख्ीषट िवाम्ो नननमत मनुमिभयो। िवाम्ो अयोगयतवालवाई खयवालमवा 
रवाखेर उिवाँले िवामीलवाई तयस ैअनुसवार वय्िवार गनुमििुनन। िवाम्ो पवापले 
गदवामि िवामी दोषी ्ठिररएतवापनन उिवँाकिवाँ िवामी सचचवा हृदयले आयौँ भने 
उिवाँले िवामीलवाई दोष हदनिुुनन। ्षछौँ ्षमिदेखख उिवाँले िवाम्वा कमजवाेर, 
अज्वानतवा, ि्ठी स्भवा्, कृतज्तवा र आफन ैतवालमवा हिँडने बवानीलवाई 
उिवाँले सिेर बोककरिनुभएको छ। िवामी अललवारे भएको िवामीलवाई थवािवा 
निोलवा, तपैनन उिवाँको िवात िवामीनतर ्ैफमलरिेकै िुनछ। परमेश्रले 
चवािनुभएको सब ै थोक ख्ीषटको अनुग्रिले िवामीले समपनन गनमि 
सकदछौँ।
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९९िृहति अिुभिको निम्ति प्रा्तािा

्म तिपाईकंा आज्ाहरूको ्मागता्मा दौड़नछु, नकिनक तिपाईलंे  
्मेरो हृदयलाई सितिनत्र िा ठूलो पाररनदिुभएको छ। 

भजि ११९:३२

मसनकैो पिवाडमवा पप्त्र गररमवामय दश आज्वािरू हदनुिुने येशु न ै 
िुनुिुनथयो। परमेश्रको नयवाय-प्रशवासन र षिेत्रवाध्धकवार सब ै मवान् 
प्रवाणीमवाधथ छ भनेर संसवारले थवािवा पवाउन ्भनेर ती आज्वािरू उिवाँले 
हदनुभएको धथयो। दश नीनतिरूको वय्सथवा परमेश्रको मिवान ्पे्रम 
मवाननसको सवामु प्रसतुत गररएको धथयो। प्रतयेक मवाननसको नननमत तयो 
प्रनतज्वासहित परमेश्रको आ्वाज धथयो, “यहद नतमीिरूले ती आज्वािरू 
पवालन गऱयवैा  भने नतमीिरू सतैवानको रवाजय र प्रभुत््मवा आउने छैनौ।” 
तयस वय्सथवामवा कुन ैनकवारवातमक नीनतिरू छैन जुन कनतपय इसवाई 
भनवाउँदवािरूले न ैमसकवाउँदछन ्र प्रचवार गदमिछन।् तयस अनुसवार पवालन 
गर र बवाँच भनने दश आज्वािरूको आशय िो।

स्गमिको परमेश्रले दश आज्वािरू आफनवा जनिरूमवाधथ 
आमश्मिचन ्वा आमशषको रूपमवा पवालन गनमि रवाखखहदनुभएको छ। 
के िवामी परमेश्रकवा प्शषे जनिरू भएर खडवा िुने कक, येशुलवाई 
प्श्वास गरेपनछ ती आज्वािरूलवाई खुटटवामवा कुलचे पनन मतलब छैन 
्वा तयसकवा नीनतिरू पवालन गनुमि आ्शयक छैन भनेर देखवाउने? यहद 
परमेश्रले ती दश आज्वािरू ननलमबन गनुमिभयो भने परमेश्र आ्ैफ 
पनन ननलमबन िुनुभएपनन िुनछ।

उिवाँको वय्सथवाले आफनै आ्वाजको प्रनतध्नी गदमिछ। सबलेै ती 
आज्वािरूलवाई पवालन गनमि उिवँाले यसरी आमनत्रण गरररिनुभएको छ, 
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“नतमीिरू ननच भएर नबस। मवाधथ मवाधथ आऊ। पप्त्र िोऊ, अझ मिवा 
पप्त्र िोऊ।” परमेश्रको तयो आ्वाजलवाई स्ीकवारेर हदनहदन ैख्ीषटको 
मस� र पररपकक चररत्रमवा िवामी प्रगनत गददै जवान सकछौँ।

नतनीिरूलवाई चमकवाउने स्गमिमवा अझ ्ुठलो जयोनत छ भनेर 
तवारवािरूले िवामीलवाई भनदछन।् ती जयोनतले नतनीिरूलवाई महिममत 
बनवाउँदछ। येशुभकतिरूले पनन जगतको मसिंवासनमवा परमेश्र 
बबरवाजमवान िुनुिुनछ भनेर संसवारको सवामु प्रकट गनुमिपछमि। उिवाँको चररत्र, 
स्भवा् नकल गनमि योगयको छ भनेर िवामीले देखवाउनुपदमिछ।

पप्रय यु् वायु्तीिरू, परमेश्रको चनमकलो जयोनत नतमीिरूको 
बवाटोमवा चनमकरिेको छ। म नतमीिरूलवाई यो प्नम् अनुरो्ध गदमिछु 
कक नतमीिरूले पवाएकवा सब ैअ्सरिरूलवाई नतमीिरूले न ैउपयोग गनमि 
सकुन।् स्गमिले प्ठवाएको प्रतयेक ककरण तपवाईँले ग्रिण गनुमििोस ् र 
हृदयमवा सजवाएर रवाख्नुिोस,् अनन जबसमम मस� हदन आउँदैन तबसमम 
नतमीिरूको बवाटो चिककलो अझ चिककलो िँुदै जवानछ।

जब िवामी जयोनतमवा हिँडछौँ तब िवामीले बल पवाउँछौँ। परमेश्रकै 
आज्वािरू अनुसवार दौडडन िवामीले बल तथवा उजवामि पवाउन सकछौँ। जब 
िवामी कदम कदममवा स्गमिनतर अनघ बढदै जवानछौँ तब िवामीमवा बलपनन 
बढदै जवानछ।

ननरनतररूमवा येशूबवाट नयवाँ नयवँा तवाजवा आतमज्वान प्रवा्पत गनुमि 
जरुरी छ।उिवाँकवा मशषिवािरूमवा िवामी हदनहदनै तवालमेल गरेर चलनु 
आ्शयक छ। आनतमकरूपमवा पप्त्र र उचच मशखरमवा पुगन िवाम्ै 
िवातको सवामु छ। िवामीप्रनत परमेश्रको लक्य ्वा योजनवा यिी छ कक 
िवामी ननरनतररूमवा उिवँाको ज्वान, बुन� र गुणिरूमवा प्रगनत गददै जवान 
सकुन।्
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९०हामीलाई बिाइ राखन येशूको शवति

तिर ्मलाई उहालँे भनिुभयो, “्मेरो अिुग्रह नतिम्ो निन्ति पयातापति 
छ, नकिभिे ्मेरो शनक्त दबुतालतिा्मा िै नसद्ध हुनछ।“ यसकारण 

ख्ीषटको शनक्त ्म्मा िास गरोस्  भिेर ्म बरु ्मेरो  
दबुतालतिा्मा बढ़ी खुशीसा् गिता गिनेछु। 

२ कोरन्ी १२:९

िवाम्वा सब ै कममकमजोरी, दोष र दु् मिलतवािरूलवाई पोको पवारेर 
उिवाँकिवाँ आउन िवाम्ो पप्रय बिुमुलय मुनकतदवातवाले िवामीलवाई आमनत्रण 
गरररिनुभएको छ तवाकक उिवाँको बलमवा िवामी मममसन सकौँ, िवाम्ो 
अज्वानतवा उिवाँको ज्वानबनु�मवा ममलवाउन सकौँ र िवाम्ो अयोगयपनवालवाई 
उिवाँको पुणयकवाममवा सवामेल िुन सकौँ।

कटटर ्वा अनत्वादी ्धमवामितमवाको पहिरण ओडरे वय्सथवाको 
प्रतयेक नीनतलवाई केलवाइ केलवाइ पवालन गरेर कोिी पनन स्गमिको 
रवाजयमवा पसन सकदैन।

्तमिमवान जी्नम ै पुनजमिनमको आ्शयकतवा छ। परमेश्रको 
आतमवाको पररचवालनमवा नयवाँ हदमवाग र हदल िुनु आ्शयक छ। उिवाँकै 
आतमवाले िवाम्ो जी्नलवाई शु�, ननममिल पवादमिछ र िवाम्ो चररत्रलवाई 
अनुसरणीय र आदशमिमय बनवाउँछ। परमेश्रसँग यसरी समबन्धमवा 
रहिरहयो भने कुन ैपनन मवाननस स्गमिको महिममत रवाजयमवा सिभवागी 
िुन योगय ्ठिररनेछ। कुन ै पनन मवान्ीय ्जै्वाननक आप्शकवारले 
मवाननसको पवापमय स्भवा्लवाई पखवालन ्वा उपचवार गनमि सकदैन।

  पवापमय स्भवा्बवाट पप्त्रतवामवा परर्तमिन िुन मवाननसिरूमवा 
मभत्री शनकतले कवाम गरररिेको िुनुपदमिछ। तयो पनन मवाधथबवाट हदएको 
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नयवाँ जी्न उपभोग गररिनुपदमिछ। तयो शनकत येशु िुनुिुनछ। मवाननसको 
जी्नको ननषकृय ् वा मरेकवा दषितवा र मसपिरूलवाई उिवाँको अनुग्रिलेमवात्र 
जगवाउन सकदछ। परमेश्रनतर र उिवँाको पप्त्रतवानतर येशुकै अनुग्रिले 
आकपषमित गरवाउन सकछ। मवाननसको स्भवा्मवा भएको असल गुणिरू 
प्कवाश गरे पुधगिवालनछ नन भनने ्धवारण घवातक जवाल िो। यस 
मवाममलवामवा पवा्लको यसतो सपषट ्धवारणवा छ, जो मवाननस आतमीक 
्वा आधयवानतमक छैन, तयसले परमेश्रकवा आतमवाकवा कुरवािरू ग्रिण 
गददैन। ककनकक ती कुरवािरू तयसको नननमत मूखमितवा िुनछन ्, र तयसले 
ती बुझन सकदैन, ककनकक ती कुरवािरू आतमीक रीनतले मवात्र धचनन 
सककनछ। आतमीक मवाननसले सब ैकुरवाको जवाँच गदमिछ, तर ऊचवाहिँ कुन ै
मवाननस�वारवा जवाँधचनेछैन। ककनकक कसले प्रभुको मनलवाई जवानेको छ? 
र कसले उिवाँलवाई मसकवाउन सकछ?“ तर िवामीसँग त ख्ीषटको मन 
छ।“१ कोरनथी २:१४-१६ येशुको बवारेमवा यसरी लेखखएको छ” उिवाँमवा 
जी्न धथयो, तयो जी्न मवाननसको जयोनत धथयो र “जगतको मूनन 
मवाननसिरूको बीचमवा कुनै अरू नवाउँ हदएको छैन, जसले मवाननसलवाई 
मुनकत हदन सकदछ।” युिननवा १:४; पे्रररत ४:१२ ।

प्रभुको पे्रररत चेलवा पवा्लले शु� र ननममिल िुन नतब् चवािनवा 
गरेकवा धथए। उनी ्धमवामितमवा िुन चवािेकवा धथए जुन आफनै शनकतले तयो 
नसथनतमवा पुगन सकने धथएन। तयसकवारण, उनले हृदयदेखख धचतकवार 
गदमिछ, “िवाय, म कसतवाे द:ुखी मवाननस! यस मतृयुको शरीरबवाट मलवाई 
कसले छुटवाउलवा?” रोमी ७:१४ । यस ककमसमको मवामममिक रिन्धन 
सब ैबोझले लवाहदएकवा मवाननसिरूबवाट सब ैदेशिरूमवा र सब ैयुगिरूले 
स्तमिनतर प्ठवाइरिको छ। ती सबकैो नननमत के्ल एउटवामवात्र ज्वा्फ 
छ, “संसवारकवा पवापिरू उ्ठवाइ लैजवाने परमेश्रको थुमवालवाई िेर।” 
युिननवा १:२९ ।
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९१अधयाय - ४
पापलाई हटाउिे पर्मेशिरको अचुक उपाय

्मानिसहरूको निम्ति ्मुनक्तदातिा

तिर ऊ ति हाम्ा अपराधहरूका निम्ति छेनड़यो िा घाइतिे भयो।  
हाम्ा अध्मताका निम्ति ऊ पेिलयो। हा्मी्मा शामनति  

लयाउिे दणड उस्मान् पऱयाे, र उसको कोराताको  
चोटले हा्मी निको भयौं। 

यशैया ५३:५

येशूको रगत पवापको नननमत अचुक औष्धी िो। ख्ीषटको आफनै 
इचछवाले रुिसमवा मनुमिभएको धथयो, नत्रभने तयसको केिी ्फवाइदवा िुने 
धथएन ्वा पवाप िरण िुने धथएन। यहद पवापको दणडलवाई बोकन ननदकोष 
वयनकत रवाजी भएन भने परमेश्रको नयवायले कवाम गददैनथयो। पवापीको 
्ठवाउँ येशूले मलनुभएकोले नयवायको दणड उिवँाले पुरवा गनुमिभएको धथयो।

िवामी अननतको आननदमवा सिभवागी िुन सकौँ भनेर न ै येशू 
“बेदनवािरूले लवाहदएको मवाननस” िुनुभयो। यस पवापपवापकैो हिलोको 
दलदलमवा ्फमसरिेको र प्धग्रएको, अन्धकवार, मतृयु र श्वापको भुमररमवा 
परेको यस ससवांरमवा अ्णमीय महिमवाको सथवानबवाट परमेश्रले आफनवाे 
पुत्रलवाई आउन हदनुभयो। उिवाँ अनुग्रि र परमसतयले भररनु मुनकतदवातवा 
िुनुिुनछ। आफनवाे पे्रमको छवातीबवाट अलग िुन, स्गमिदतुिरूको अचमिनवा र 
भनकतभवाऊबवाट छुटवाएर, द:ुखकषट, बेइजजत र मतृय ुसिन परमेश्रले 
उिवाँलवाई यस संसवारमवा आउन अनुमनत हदनुभयो।

रूिसमवा िेनुमििोस,् पवापको मशकवार तयिवाँ उचवामलएको छ। आफनै 
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शरीरमवा ख्ीषटले िवाम्वा पवापिरू बोकनुभएको धथयो। तपवाईँको मुनकतको 
मोल नतनमि उिवाँले द:ुख, कषट, पीडवा र ्ेदनवा भोगनुभएको धथयो।

िवाम्ै नननमत पपउन नततो ्पयवालवा उिवँालवाई हदइएको धथयो। तयस 
्पयवालवामवा िवाम्ो पवाप मममसकएको धथयो। िवाम्ो ओ्ठबवाट िवाम्ो पप्रय 
मुनकतदवातवाले तयो ्पयवालवा मलनुभयो र आ्ैफले पपउनुभयो, र तयसको 
्ठवाउँमवा उिवाँले िवामीलवाई मुनकतको कप हदनुभयो। िवाम्ो द:ुखकषट, 
पीडवा कनतको ्ुठलो रिेछ, िवाम्वा पवापिरू कनतको गहिरो रिेछ भनेर 
िवामीले नवा्पन सकदैनौँ। तर उिवाँले उिवँाको मवान्ीय सिवानुभुनत, पे्रमले 
िवामीलवाई घेनुमिभएको छ र िवामीलवाई उचवालनु भएको छ। तयसले गदवामि 
िवाम्ो पीडवाको गहिऱयवाइमवा िवामी पुगनुपरेन।

उिवाँले हदनुभएको आशवामवा िवामी खुशी र आननद मनवाउन सकछौँ। 
उिवाँले गनुमिभएकवा पुणय पिलमवा िवामीले षिमवा पवाएकवा छौँ र िवामीमवा 
शवाननत छ। िवाम्वा पवापिरू ्धुन उिवँा मनुमिभयो। उिवाँको ्धवामममिकतवाको ्सत्र 
िवामीलवाई पहिऱयवाउनुभएको छ। तयसले गदवामि स्गमिको समवाजमवा सथवान 
पवाउन िवामी िुन गएकवा छौँ। तयिवँा िवामी सदवासदवा रिनेछौँ।
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९२पापीको न्मत्र

सा्ी हुिे ्मानिस आफै पनि न्मलिसार हुिुपछता। नि एकजिा 
सा्ी छि्, जो भाइभनदा पनि बरढ ििजक टासँनछि्।  

(नकङ्ग जे्स बाइबलको अिुिाद)।
नहतिाेपदेश १८ : २४

(के तपवाईँ पवापी, कमजोरी र दोषीमननसथनतले ननरवाश ्वा 
आपत्नुिुनछ? के तपवाईँ कसको पवाऊमवा पनदे भनने मननसथनतमवा 
िुनुिुनछ?), तब तपवाईँ येशुकिवँा आउनुिोस।् उिवाँ तपवाईँ जसतै पवापीको 
ममत्र िुनिुुनछ। तपवाईँको नननमत उिवाँको उिवाँको प्शवाल हृदय स्धैँ खुलवा 
छ। उिवाँ सब ैमवान् प्पद र द:ुखको अनुभ्ले छोएको प्रभु िुनुिुनछ। 
स्गमि र पथृ्ीलवाई समवालने अध्धकवार शनकत उिवाँमवा न ैछ।

येशूको मवान्ीय वयनकतत्मवा िवामी सनवातन, सनृषटकतवामि 
परमेश्रको प्रनतरूप देख्न सकछौँ। पनतत ्वा पवापमवा ्फमसरिेको मवान् 
प्रवाणीलवाई उकवासन सनवातन परमेश्र असममतरूपमवा आफनवाे सदवाशयतवा, 
दयवा, पे्रम र करुणवालवाई लगवानी गरररिनुभएको छ।

परमेश्रबवाट शनकत पवाएर मवाननस ननशकलङक, ननदकोष र 
ममलनसवार जी्न बबतवाउन सकछ भनेर देखवाउन ख्ीषट यस संसवारमवा 
आउनुभएको धथयो।

जोसँग उिवाँ प्रशसन िुनिुुनछ उसलवाई उिवाँले यो भनन सकनुिुनछ, 
“मेरो पनछ लवाग।” अनन उिवँाले बोलवाउनुभएको वयनकत खुलवा हदलले 
उिवाँको पनछ लवागदछ। संसवारले उसलवाई अनेकौँ टुनवामुनवा गरेर उसलवाई 
संसवारको मोिमवा ्फमसरिेको छ भने तयो टुकरिन जवानछ। उिवाँको आ्वाज 
जब प््ेकमवा पसछ तब हृदयबवाट लोभ, लवालच, अनत मित््वाकवाँषिवा, 
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अरूको मोलमवा आफनवाे भवाऊ खोजने जसतवा प्र्पृत्िरू िटेर जवानछन।् 
तयो मवाननस पवापको पवासोबवाट ्ुफनतकएर मुनकतदवातवाको पनछ लवागन 
जवागदछ।

उिवाँको अगवाडड कोिी पनन मवाननस बेकवारको िँुदैन। प्रतयेक 
मवाननसको हृदयको चोट ननको पवानमि उिवँा खोजनभुएको धथयो। सबबैवाट 
्वा समवाजबवाट नतरसकवार गररएकवा, रुखो, बेकवारको जी्न बबतवाइरिेको 
भनने ननरवाशमय मनो्पृत्मवा ्फमसएकवा मवाननसिरूलवाई आशवा र उतसवाि 
हदन उिवाँ खटनभुएको धथयो। परमेश्रकवा सनतवानमवा िुने ननदकोष, सकै 
सबकैो भलो नगनमि नसके कुभलो नगनदे ्वा  कसलैवाई िवानी नगनदे 
ममजवास नतनीिरूमवा िुनसकछ भनेर उतसवाि प्रदवान गददै यस संसवारमवा 
हिँडनभुएको धथयो।

कनतपय समयमवा सैतवान र दषुटआतमवाको ननयनत्रणमवा रिेकवा 
मवाननसिरूलवाई उिवाँकवाे भेटनुिुनथयो। सतैवानको पवासोबवाट आ्ैफ उनमकन 
नतनीिरू असमथमि धथए। यसखवालको ननरवाश, बबमवार, सतैवानको 
प्रलोभनमवा ्फमसएकवा, पनतत र समवाजबवाट चररत्रहिन भनेर नछ:नछ: 
दरुदरु भएकवा  मवाननसलवाई उिवाँले अतयनत ैकोमल, दयवा, सदवाशयतवा 
र करुणवा देखवाउनुभएर नतनीिरूको मन िलुकवा र ्ुफनत मि बनवाउन 
बोलनुिुनथयो। समपुणमि मवान् शत्र ुसतैवानसँग कुसतवाकुसती गरररिेकवा 
कनतपय मवाननसिरूलवाई उिवँाले भेटनुभएको धथयो। तयो युद्धमवा 
दृढतवापुणमि जुहटरिन उिवँाले उतसवाि हदनुिुनथयो। तयो यु� नतनीिरूले 
नजतन सकछन ्भनेर उिवाँले नतनीिरूलवाई आश्वासन हदनुभएको धथयो। 
नतनीिरूलवाई प्जयी जी्न हदन परमेश्रको स्गमिदतुिरू नतनीिरूको 
सवाथमवा छन ्भनेर उिवाँले नतनीिरूलवाई प्श्सत पवानुमिभएको धथयो।

पवापरहित येशूले पवापीको कमजोरमवा दयवा र करुणवा देखवाउनुभएको 
धथयो। मवाननसिरूको स्भवा्मवा पवापीलवाई घणृवा गनदे मनो्पृत् िुनछ तर 
पवापलवाई चवाहिँ नतनीिरूले मन परवाएको िुनछ। ख्ीषटले पवापलवाई घणृवा 
गनुमििुनथयो, तर पवापीलवाई मवायवा गनुमििुनथयो। यिी खवालको ममजवास ्वा 
मननसथनत पनन उिवाँकवा सतय अनुयवायीिरूमवा िुनछ। पररपक् ्वा सत 
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इसवाईिरूमवा भएको पे्रमले ितपत कसकैो मुलयवाङकन, आलोचनवा ्वा 
नयवाय गददैन, द:ुख ्वा सनतवापमवा परेकोलवाई उसले तुरननै धचनदछ, 
जहिले पनन षिमवा हदन ततपर िुनछ, िौशलवा र उतसवाि हदन प्रयवास 
गदमिछ, परमेश्रको चवािनवा अनुसवार पप्त्र जी्न बबतवाउन असमथमि 
िुनेलवाई ह्ठक बवाटोमवा लयवाउन र तयसमवा आफनवा खुटटवािरू जमवाउन 
हदन तयो पे्रम समपपमित िुनछ।
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९३जीििको निम्ति उनम्रहिे पािी

जस-जसले ्मैले नदिे पािी नपउँछ तयाे कनहलयै नतिखाताउिे छैि। 
जुि पािी ्म तयसलाई नदिेछु, तयाे तयस्मा अिनति जीििको 

निम्ति उनम्रहिे पािीको ्मूल बनिेछ! 
यूहनिा ४:१४।

कनतपय मवाननसिरू शवारीररक भनदवा मवानमसक र आनतमक 
रोगले द:ुख पवाइरिेकवाछन।् नतनीिरू येशूकिवाँ नआउञजेल तयसबवाट 
मुकत िँुदैन। उिवँा जी्नको पवानीको मुल स्ोत िुनुिुनछ। आनतमक 
र मवानमसकरूपमवा बबरवामी भएकवािरूलवाई ननको पवानदे येशू शनकतशवाली 
चङगवाइकतवामि िुनुिुनछ।

यहद िवामीले येशूलवाई छोडयौँ भने िवामीले पनकड रवाख्न ेकेिी कुरो 
पनन िँुदैन। तर  नतखवामिउँदै उिवँाकिवाँ िवामी आइरहयौँ भने उिवाँले िवामीमवा 
ननरनतररूपमवा आमशषको खोलो बगवाइरिनुिुनेछ, जुन िवामीले पपउन 
सकदछौँ।

यहद संसवारको मुिवानिरू पपउँदै िवाम्ो नतखवामि मेटन थवालयौँ भने 
िवामी ्ेफरर नतखवामिउन थवालछौँ। जतवातत ै मवाननसिरू असंतुषट छन।् 
नतनीिरूको आनतमक र मवानमसक आ्शयकतवालवाई पररपुनत मि गनदे मभत्री 
चवािनवा छ। तयो पररपुनत मि गनदे के्ल एक जनवामवात्र िुनुिुनछ। उिवाँ 
संसवारको आ्शयकतवा ् वा सवारवा रवाषट्रको चवािनवा येशू िुनुिुनछ। उिवाँलेमवात्र 
हदन सननुिुने ईश्रीय अनुग्रि जीप्त पवानी िो। यसले मवाननसलवाई 
तवाजवा, ननममिल र ्ुफनत मिलो बनवाउँछ।

जो मवाननसले येशूको पे्रमको रसवास्वादन गदमिछ उसले ननरनतर 
रूपमवा अझ ्ेधरै स्वाद मलन चवािनछ। तयो भनदवा उसलवाई अरू कुन ैचवािनवा 
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गददैन। ्धनसमपपत्, संसवारको मोजमजजवा, मवानसममवान, अमभननदन, 
अरूमवाधथ अध्धकवार जमवाउने र प्रनतष्ठवाले उसलवाई आकपषमित गददैन। 
उसको हृदयको ननरनतर रिनदन भनेकै प्रभु मलवाई अझ ्ेधरै तपवाईँ 
हदनिुोस।् मवाननसलवाई के आ्शयकतवा छ सो प्रकट गनुमििुनेले उसको 
भोक र नतखवामिलवाई मेटवाउन उिवँा पखखमिरिनुभएको छ। मवाननसको सब ै
स्ोत र उसमवा भरपनदे सवा्धनिरू अस्फल िुनछ। उसमवा भएको मुिवान 
सुकदछ। उसको तलवाऊिरू खवामल िुनछन।् तर मुनकतदवातवाको स्ोत 
र मूिवान कहिलयै पनन सुकदैन। िवामी हदन हदन पपउन सकछौँ र 
पपइरिनु सकछौँ तर तयो कहिलय ैपनन सुकदैन। उिवाँको स्ोत जहिले 
पनन तवाजवा न ै भइरिनछ। जो मवाननसमवा ख्ीषट रिनुिुनछ उसमवा 
आमशषको मुिवान बधगरिेको िुनछ। उिवँाले भननुभयो,“जस-जसले मलेै 
हदने पवानी पपउँछ तयवाे कहिलय ैनतखवामिउनेछैन। जुन पवानी म तयसलवाई 
हदनेछु, तयवाे तयसमवा अननत जी्नको नननशचत उमम्रिने पवानीको मुल 
बननेछ!” तयिी स्ोतबवाट उसलवाई चवािेको बल र अनुग्रि प्रससत मवात्रवामवा 
खखचीरिन सकदछ।

जो मवाननसले जीप्त पवानी पपउँछ ऊ आ्ैफ जी्नको मुिवान 
िुन जवानछ। पवाउने मवाननस हदने िुनछ। ख्ीषटको अनुग्रि मरुभुमममवा 
पवानीको तलवाऊ जसत ैछ। यो तवाजवा भरररिनछ। जो मवाननसिरू नवाश 
िुन ैलवागेको छ, नतनीिरू पपउन आत्रुी िुनछन।्
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९४्मेरो अगिुा र ्मेरो जीििको जहाज  
चलाउिे चालक

्म नति्मीलाई िशषिा नदिेछु, नति्मी कुि ्मागता्मा नहड्ँ िुपिने सो 
नति्मीलाई नसकाउिेछु। ्म नति्मीलाई परा्मशता िा सरसल्ाह  

नदिेछु र नति्मी्मान् िजर राखिेछु। 
भजि ३२:८

प्रवायजसो येशुकवा भकतजनिरूको जी्नमवा अनेकौँ खतरवा, ्वा्धवा 
र तगवारोिरू खडवा िुनछन।् हदएको कवाम गनमि कह्ठन र झयवाउ पनन 
लवागन सकछ। यस जी्नमवा िवामी बवाँचेर के गनदे भनेर कलपनवा गछछौँ 
ककनकक आखखरमवा मरेन ैजवाने िो, नवाश ैभएर जवाने िो भनने धचत्रणमवा 
डुप्रिेको िुनसकछौ। तपैनन परमेश्रको आ्वाजले सपषटरूपमवा िवाम्ो 
अनतरप््ेकमवा बोलनुिुनछ, अनघ बढ। यहद िवामीमवा परमेश्रमवाधथ 
प्श्वास ् वा आसथवा र ननष्ठवा छ भने िवामीले सवामनवा गनदे जुनसुकै कह्ठन 
पररनसथनतिरूबट अपवार िँुदै जवानेछौँ। प्श्वासले अदृशय स्मिशनकतमवान 
परमेश््रको िवातमवाधथ िवात रवाखेर अनघ बढदछौँ। तयसकवारण िवामी 
प्चलन ्वा चककरमवा पनुमि आ्शयक छैन। प्रतयेक आपद र प्पदमवा 
ख्ीषटको िवात परिन सकनु नै प्श्वास ्वा आसथवाको अथमि िो।

जी्नको समुद्रमवा तरैररिेको प्रतयेक जिवाजमवा ईश्रीय चवालक 
िुनु आ्शयक छ। तर कनतपय समयमवा जब िुरी बतवास आउँछ, 
आँ्धीबेरी र छवालिरू आउँछ तब ्ेधरै मवाननसिरूले तयस चवालकलवाई 
जिवाजैबवाट िुत् ्फवामलहदनछ। अनन पवापी र मसममत बुन� भएकवा 
मवाननसलवाई तयो जी्नको जिवाज चलवाउन सुमपनछन ् ्वा आ्ैफले 
चलवाउन खोजछन।् तयसको ्फलस्रूप प्रवायजसो दघुमिटनवा, षिनतग्रसत 
र प्पत द्रतुरूपमवा आउँछन।् अनन नतनीिरूले तयस खतरवामुलक 
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पवानीमवा जिवाज लयवाएकोमवा ईश्रीय चवालकलवाई न ै दोष लगवाउँछन।् 
मवाननसिरूको अगु् वाइ, बुन�, दशमिन ्वा ज्वानमवा भरोसवा रवाखेर तपवाईँिरू  
नचलनुिोस।् तर तपवाईँ यो प्रनत्�तवा देखवाउँदै वयकत गनमििोस,् “प्रभु मेरो  
सिवायक िुनुिुनछ; उिवाँकै सरसललवाि म खोजछु। म उिवाँको इचछवालवाई  
जुनसुकै पररनसथनतमवा पनन पवालन गरेर अनघ बढदै जवानेछु।” कुन ैपनन  
मवाननसिरूको योगयतवा ् वा ज्वानबवाट यस जी्नलवाई सवाथमिक र अथमिमुलक  
बनवाउन समभ् छैन। परमेश्रको हदवयजयोनतबबनवा मवाननसिरूकवा 
प्रयवासिरू बेकवारको ्वा अथमिहिन िुनछ। ममश् ्वा कुन ै पनन देशकवा 
दे्ीदे्तवािरूमवाधथ भरोसवा रवाखेतवापनन नतनीिरूले मवाननसिरूलवाई मुनकत 
हदन सकदैन ्वा जी्नलवाई सवाथमिक बनवाउन सकदैन। मवाननसिरूमवाधथ 
भरौसवा तपवाईँ नरवाख्नुिोस।् पथप्रदशमिक परमेश्रको मुनन रिेर कवाम 
गनुमििोस।्

ख्ीषटले तपवाईँलवाई रोजनुभएको छ। तपवाईँ पवा्ठोको बिुमुलय रगतले 
उ�वार िुनुभएको छ। तयस रगतलवाई बवाजी रवाखेर तपवाईँ परमेश्रसँग 
रोइकरवाइ बबननत गनुमििोस।् “तपवाईँले मलवाई उ�वार गनुमिभएकोले म तपवाईँको 
िँु। सब ैमवाननसको आध्धकवाररतवालवाई म सममवान गछुमि। मेरो दवाजुभवाइहददी 
बहिनीिरूको सरसललवाििरूलवाई म सरवािवानवा गदमिछु। तर मेरो जी्नको सब ै
पषििरूलवाई सवाथमिक ् वा अथमिमुलक बनवाउन नतनीिरूमवा म भर पनमि सनकदनँ।  
मलवाई तपवाईँ न ैचवाहिनछ। िे प्रभु, मलवाई मसकवाउनुिोस ्र सिवायतवा गनुमििोस।् 
तपवाईँको दैप्क ् वा हदवय चररत्र ् वा स्भवा् ममवा िोस ्भनेर मलेै तपवाईँसँग 
समझौतवा गरेको छु। तपवाईँ न ैमेरो जी्नको सब ैपषििरूको सललवािकवार र  
अगु्वा बनवाउन मलेै तपवाईँलवाई चुनेको छु। तयसकवारण के गनदे िो, किवाँ  
जवाने िो सो मलवाई मसकवाउनुिोस।्” तपवाईँको जी्नको प्रथम प्रवाथमिममकतवा न ै
परमेश्रको महिमवा िुन हदनुिोस।् तपवाईँको जी्नमवा तपवाईँले गनुमि िुने प्रतयेक 
कवाम परमेश्रकै चवािनवा अनुसवार गनदे पप्त्र प्रयतन गनुमििोस।् तपवाईँको सब ै 
कवाममवा परमेश्रले पप्त्र पवारुन।् तपवाईँको चररत्र, करियवाकलवाप, ममजवास 
र जी्नशैलीले अरूिरूलवाई ननषधे्धत मवागमिमवा नडोऱयवाओस।्
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९५ख्ीषटको बिलको रगति

नति्मीहरू जानदछौ, नक आफिा नपतिा-पुखाताबाट आएका वय्ताका 
कुराहरूदेमख, सुि िा चादँीजसतिा िाश हुिे ्ोकहरूद्ारा दा्म 

नतिरी नति्मीहरू छुट्ट्ाइएका होइिौ, तिर निषखाेट र  
निषकल� ्ु्माको जसतिाे ख्ीषटको अि्मोल  

रगतिद्ारा दा्म नतिरी छुट्ट्ाइएका छौ। 
१पत्रसु १:१८-१९

िवाम्ो बदली र जमवानत िुनुभएको येशुको थवाप्रोमवा िवाम्वा सब ैपवाप र 
अ्धममििरू थुपवाररएको धथयो। िवाम्ो सटटवा उिवँा न ैआज्वा उललङघनकतवामि िुनु  
परेको धथयो। वय्सथवालवाई उललङघन गरेर िवामी दोषी ्ठिऱयवाइएर दणड  
पवाउनुबवाट उिवाँकै तयस कममि ्वा कवामले ्ुफतकवाइएको धथयो।

पवापप्रनत घोर घणृवा भएतवापनन उिवाँले सवारवा संसवारकवा पवापिरू 
उिवाँले जममवा गरेर बोकनभुयो। उिवँा ननदकोष, ननशकलङकन िुनुिुनथयो 
तर दोषी र पवापीिरूको दणड उिवँाले भोगनुभयो। ननदकोष िुनुभएतवापनन 
परमेश्रकवा आज्वािरू उललङघन गरेर पवापी भएकवा मवान् प्रवाणीको 
बदलीमवा उिवाँ आ्ैफलवाई उपलब्ध गरवाउनुभयो। मवाननसको प्रतयेक पवापको 
भवार संसवारको मनुकतदवातवाको थवा्पलोमवा थचवाररएको धथयो। आदमकवा 
प्रतयेक छोरवाछोरीको हदमवागमवा आउने खरवाब, दषुट सोच, ननयत, 
योजनवा, बोमलने कटु र खरवाब ्चनिरू र नरवाम्वा दषुट कवामिरूले गदवामि 
नतनीिरू दणड पवाउनुपथयको, तर तयो दणड नतनीिरूको बदलीमवा  येशु 
आ्ैफले दणड पवाउनुभयो।

उजवाडसथवान ् वा मरुभुमममवा उिवाँलवाई िेनुमििोस,् गेतसमनीमवा उिवाँको 
बेदनवा र रिनदन सुननुिोस ्र िेनुमििोस,् अनन रुिसमवा तपवाईँको नजर रवाखु्निोस!् 
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खोटरहित,पवापरहित र ननदकोष परमेश्रको पुत्रले पवापको भवार आ्ैफले  
बोकनुभयो। परमेश्रसँग एक िुनुभएको येशू जब रूिसमवा टवाँधगनुभयो 
तयसबेलवा उिवाँले परमेश्र र मवाननसको बीचमवा पवापले गनदे छुटपवाटको 
भयवाभ् अनुभ् गनुमिभएको धथयो। तयसले गदवामि उिवाँको ओ्ठले यो 
ममवामिित स्र ननकवालनभुयो, “मेरवा प्रभु, मेरवा प्रभु, तपवाईँले मलवाई ककन 
तयवागनुभयो?” मत्ी २७:४६ । पवापकवा भवारिरू, पवापको भयवानक बबशवाल 
्ो्ध, परमेश्रबवाट छुटहटनुपनदे षिणले गदवामि परमेश्रको पुत्रको हृदय 
टुरिवाटुरिवा भएको धथयो।

पत्रसुले येशूको तयो तयवाग र बमलदवानलवाई मनमवा रवाखदै येशूकवा 
भकतजनिरूलवाई यो आतमज्वान हदन चवािनछन,् “नतमीिरू जवानदछौ, 
कक आफनवा पपतवा-पुखवामिबवाट आएकवा वयथमिकवा कुरवािरूदेखख, सुन ्वा चवाँदी 
जसतवा नवाश िुने थोकिरू�वारवा दवाम नतरी नतमीिरू छुटटयवाइएकवा िोइनौ, 
तर ननसखवाेट र ननशकलङक थुमवाको जसतवाे ख्ीषट मेरे िुन,् सबै सुन 
मेरै िो” (िगगै २:८) भनने प्रभुले मवाननसको मुनकतको नननमत ती 
सुनचवाँदी पयवामि्पत भएर कसतो िुने धथयो? तर पवापीलवाई मुनकत हदन 
के्ल परमेश्रको पुत्रको बिुमुलय रगतमवात्रलेै हदनसकने भएको धथयो।

स्गमिकवा सब ै ्धनदौलत यस संसवारमवा पोखवाउनुभएर ख्ीषट 
िवामीलवाई हदनिँुुदवा सब ैस्गमि न ैिवामीलवाई हदइएको धथयो।यस प्रकरियवाले 
प्रतयेक मवान्प्रवाणीको नननमत परमेश्रको इचछवापत्र, सनेि, ्पयवार, 
मननसथनत र आतमवा ककननुभएको धथयो।
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९६रगतिबाट निदकोष सानबति

यसकारण उहाकँो रगतिद्ारा ध्मती ठहररएका हुिाले झि्  बढ़ी 
हा्मी पर्मेशिरको रिोधबाट उहाँद्ारा बचाइिेछौं। 

रो्मी ५:९

पवाप षिमवाको नननमत चवाहिने बमल के्ल येशूकोमवात्र भएकोले 
प्रतयेक मवान् प्रवाणीलवाई उिवँामवाधथ प्श्वास अथवामित ्ननष्ठवा रवाख भनेर 
परमेश्रले आह्वान गनुमििुनछ।

  तपवाईँ पवापी, अध्धममी, दषुट र बरवामलएको िुनवाले परमेश्रले 
तपवाईँलवाई ग्रिण गनमि र मवायवा गनमि तपवाईँ योगय िुनुभएको छैन भने 
उिवाँप्रनत डरवाउँदै, धचनतवा गददै आफनो हदमवाग, आतमवा र शरीरलवाई 
यवातनवा हदने कवाम परमेश्रको इचछवा िोइन भनेर तपवाईँिरूलवाई अ्गत 
गरवाउन चवािनछु। तपवाईँले यो भननु सकनुिुनछ, “मलवाई थवािवा छ म 
पवापी िँु। तयसैकवारण मलवाई मुनकतदवातवाको आ्शयक छ। ममवा कुन ै
पुणय कवाम, असल गुणिरू छैन, मलेै कुन ै्धममिकममि गरेर मनुकत आजमिनवा 
गनमि सनकदनँ। तर म परमेश्रको सवामु सबैलवाई षिमवा हदने ननदकोष 
परमेश्रको थुमवाको रगतलवाई दवा्ी गददै आउँदछु। येशूले नै सवारवा 
संसवारको पवाप उ्ठवाइ लवानुिुनछ। यिी न ैमेरो बबननत छ।”

मधयसथकतवामि येशु ख्ीषट�वारवामवात्र ै परमेश्रकिवाँ िवामी आउन 
सकछौँ। िवाम्ो पवाप षिमवा िुने उपवाय के्ल उिवाँमवात्र िुनुिुनछ। 
परमेश्रको नयवाय, पप्त्रतवा र सतयतवाको मोलमवा परमेश्रले 
मवाननसलवाई षिमवा हदनुसकनुिुनन। तर प्रभु येशू�वारवा कुन ै पनन 
पवाप छैन जुन उिवाँले षिमवा हदनुिुनन। पवापीको आशवा के्ल यो 
मवात्र ै िो। यहद िवामी मभत्री हृदयदेखख इमवानदवार भएर उिवाँमवाधथ  
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प्श्वास रवाखयौँ भने उिवाँले िवामीलवाई षिमवा हदनुिुनछ र पवापबवाट मुकत 
गनुमििुनछ। एउटैमवात्र मवाधयम छ, तयो मवाधयम सबलैवाई उपलब्ध छ। 
तयिी मवाधयमबवाट पशचवातवाप गरेको नम् हृदय भएको मवाननसको सब ै
अन्धकवारमय पवापिरूबवाट प्रससतमवात्रवामवा षिमवा पवाउन सकछ। परमेश्रले 
चुननभुएकवा जनिरूलवाई यिी पवा्ठ िजवारौँ ्षमि पहिले मसकवाउनुभएको 
धथयो। प्मभनन प्रनतक, बमलप्रथवा, प्ध्ध र धचत्रणिरू�वारवा यो पवा्ठ 
नतनीिरूलवाई मसकवाउनुभएको धथयो। रगत नबगवाइकन पवापको षिमवा िुन 
सकदैन भनेर ती मवाननसिरूको हृदयमवा गवाडडयोस ्भनने परमेश्रको 
चवािनवा धथयो। नयवायप्रणवालीले दोषी मवाननसले दणड पवाउनुपछमि भनेर 
मवाग गदमिछ। तर तयो दणड येशूले अनेकौँ द:ुखकषट पवाएर भोगनु भएको 
धथयो। आफनवेा पवापको प्रवायशचीत गनमि उिवाँको आ्शयकतवा धथएन। 
उिवाँले द:ुख पवाउनुभएको सवारवा कषटिरू िवाम्ै नननमत धथयो। उिवाँकवा 
पुणय कवाम र पप्त्रतवा सब ैपनतत मवाननसिरूको नननमत उपलब्ध छ। 
ती सब ैपवापीिरूको नननमत उपिवार स्रूप प्रदवान गररएको छ।

िवाम्वा सब ैपवाप, धचनतवाक्फरिी र भवारिरू उिवाँमवाधथ रवाख्न ख्ीषटले 
िवामीलवाई बोलवाइरिनुभएको छ। उिवँा न ैिवाम्ो पवापको भवार बोकनुिुनछ। 
तर उिवाँको तयो आह्वानलवाई अनस्कवार गऱयवैा र तयवागेर आफनै ्धममिकममि 
र पुणयकवामले मुनकत पवाउँछौँ भनेर हढपी गदमिछौँ भने िवामी सदवाको 
नननमत मुनकत गुमवाउँछौँ। जीप्त चटटवान येशूमवाधथ िवामी लमपसवार पनमि 
सकछौँ, उिवाँको सवामु िवाम्वा हृदयलवाई टुरिवाटुरिवा पवानमि सकछौँ। तर पवापम ै
रमवाएर बसदवा यहद तयो चटटवान िवामीमवा खसयो भने िवामी ्धुलोपप्ठो 
िुनेछौँ।
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९७रूिसद्ारा शामनति

यसकारण अब ख्ीषट येशू्मा भएकाहरूलाई दणडको आज्ा 
छैि।... यस हतुेिले नक वयिस्ाको उनचति आिशयकतिा  
हा्मी्मा पूणता होस् , हा्मी जो पाप्मय सिभािअिुसार  

होइि, तिर पनित्र आत्माअिुसार चलदछौं।“ 
रो्मी ८:१,४

ओिो, पवापीिरूले मभत्री हृदयदेखख रूिसमवा के्ल एक झलकोमवात्र 
हदन सकेको भए कसतो िुने धथयो! यहद नतनीिरूले रूिसमवा टवाँधगनुभएको 
मनुकतदवातवाको दशमिन पुरवा गनमि सकेको भए, नतनीिरूले परमेश्रको 
करुणवाको गहिऱयवाइको मिसुस गनदे धथयो र पवाप कसतो जयवादनतरिेछ 
भनेर पनन बो्ध िुनेधथयो।

जब तपवाईँको प््ेकमवा पप्त्र आतमवाको सुररलो आ्वाजले 
घचघचयवाएको मिसुस गनुमििुनछ, तब तपवाईँमवा पवाप, यसको शनकत, 
यसले दोष हदइरिने चवाल र शोकलवाई तपवाईँले थवािवा पवाएको िुनछ र 
पवाप भनेको कसतो ्वाकक लवागदो तत्रिेछ भनेर िेनदे बवानी बसवालन 
थवालनुिुनेछ। अनन तपवाईँलवाई षिमवा िोस ्भनेर नतब् चवािनवा गनुमििुनेछ। 
तपवाईँ स्फवा, ननदकोष, ननशकलङक र तयसबवाट मुकत भएको पनन चवािनवा 
गनुमििुनेछ। परमेश्रसँग तवालमेल गरेर चलन र उिवाँको प्रनतरूप भएर 
चलन-तपवाईँले के गनमि सकनुिुनछ?

तयसको नननमत तपवाईँलवाई शवाननत चवाहिनछ। परमेश्रले 
तपवाईँलवाई षिमवा गनुमिभयो भनने प्रतयवाभुनत तपवाईँले पवाउनुभयो भने 
तपवाईँमवा स्गमिको शवाननत िुनेछ र तपवाईँको हदल पे्रमले ओतप्रोत 
िुनेछ। तर यस खवालको मननसथनत तपवाईँमवा िुन तपवाईँले जनतसुकै 
्धनदौलत खचमि गरेपनन पवाउनुिुनन, तपवाईँ जनतसुकै ्ौन�कतवा ्वा 



208

वि�िासद्ारा म जिउँछु

संसवारकवा ज्वानप्ज्वान, दशमिन र ्वादिरूको प्�वान भएतवापनन, तपवाईँ 
जनतसुकै बुन�मवान भएतवापनन, जनतसुकै तयवाग तपसयवा, दवानपुणय ्वा 
्धममिकममि गरेतवापनन स्गमिले हदने सनचचदवाननद ्वा शवाननत तपवाईँले 
पवाउँछ भनेर कहिलय ैपनन आशवा गनुमिपददैन। तर परमेश्रले तपवाईँलवाई 
यो उपिवार मसत्ैँमवा हदन चवािनुिुनछ। उिवँाले भननुभएको छ, “िे सब ै
नतखवामिउने िो, आओ, पवानीनेर आओ। अनन नतमीिरू रुपपयवाँ निुने पनन 
आओ र ककनेर खवाओ। आओ, प्नवापैसवा र प्नवादवाम दवाखरस र द्ुध 
ककन।” यशयैवा ५५:१ ।

उिवाँकिवाँ जवानुिोस।् तपवाईँकवा पवापिरू ्धोइहदनुिोस ्भनेर पुकवानुमििोस।् 
तपवाईँलवाई नयवाँ हृदय हदन पनन आग्रि गनुमििोस।् अनन प्श्वास गनुमििोस ्
कक उिवाँले तपवाईँको मनोरथ पूरवा गररहदनुभएको छ, तपवाईँ योगय भएको 
कवारणले िोइन तर उिवाँले प्रनतज्वा गनुमिभएको कवारणले। येशुकिवाँ जवाने 
िवाम्ो शुभअ्सर िो र उिवाँबवाट स्फवा िुने ्वा स्फवाई पवाउने िवाम्ो मौकवा 
िो। तयसपनछ परमेश्रको नयवायसहिँतवा दश आज्वािरूको सवामु बबनवा 
लवाज र शोकले उमभन सकनुिुनेछ। 

जब पवापीले रूिसको पवाऊमुनन रिेर उसलवाई मुनकत हदन मनदे 
िुने येशुलवाई िेदमिछ तब ऊ खुशी र आननदले भररपुर भएर रमवाउ 
सकनुिुनेछ, ककनकक तपवाईँकवा पवापिरू षिमवा भएकवाछन।् जब तपवाईँ 
प्श्वास�वारवा रूिसको मुनन घुडँवा टेकनुिुनछ तब तपवाईँलवाई तयस स्कोचच 
सथवानमवा पुऱयवाएको िुनछ जुन तपवाईँको लवाधग रवाखखएको छ। तपवाईँ 
सतय आननद ्वा सनचचदवाननदको तिमवा पुगनु भएको अनुभुनत प्रवा्पत 
गनुमिसकनुिुनेछ।

परमेश्रको पप्रय पुत्रको उपिवार तपवाईँलवाई हदएकोमवा परमेश्रलवाई 
्धनय्वाद चढवाउनिुोस।् आज न ैतपवाईँलवाई पप्त्र आतमवाले बोलवाउँदै 
िुनुिुनछ। तपवाईँको समपुणमि हृदयले येशुकिवँा आउनुिोस ् र उिवाँको 
आमशष र प्रनतज्वालवाई छवातीमवा िवात रवाखेर दवा्ी गनुमििोस।्

जब परमेश्रले हदनुभएकवा अनधगननतयौँ प्रनतज्वािरू तपवाईँ पढनुिुनछ  
तब तपवाईँले यो यवाद गनुमििोस ्कक ती अ्खणमिय पे्रम र दयवालवाई वयकत 
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गरेकवा ल्जिरू िुन।् परमेश्रमवात्र तपवाईँको सिवायक िुनुिुनछ भनेर 
प्श्वास गनुमििोस।् मवाननसमवा िुनुपनदे उिवाँको ननैतक रूप ्वा स्भवा् 
तपवाईँमवा पुनसथवामिपनवा गनमि उिवँा आत्रुी िुनुिुनछ। जब तपवाईँ आफनवा 
पवाप, कममकमजोरीिरूलवाई स्ीकवार र पशचवातवाप गददै उिवाँको ननजक 
आउनुिुनछ, तब उिवँा पनन दयवा र षिमवाशीलतवा बोकेर तपवाईँको ननजक 
आउनुिुनेछ।
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९८्मनहन्मति स्ािापनति

हाम्ा नि्तिी श्ाप बिेर ख्ीषटले हा्मीलाई वयिस्ाको  
श्ापबाट ्मोल नतिरेर छुटाउिुभयो, नकिनक “काठ्मा  
झमुणडिे हरेक श्ानपति हुनछ“ भनिे लेमखएको छ।“ 

गलातिी ३:१३

पवाप ्वा दषुटलवाई दोष हदने कवाम नयवायसहिँतवा दश आज्वािरूको 
कवाम िो‚ तर तयसमवा षिमवा हदने ्वा मुनकत हदने अध्धकवार ्वा शनकत 
िँुदैन।

येशूबबनवा तयो नयवायसहिँतवाले तयसलवाई उलङघन गनदेलवाई दोष 
हदनछ र मतृयुदणडको ्ैफसलवा सुनवाउँछ। यो आ्ैफमवा मनुकत हदने गुण 
्वा अध्धकवारसमपनन छैन। दोषीलवाई उसले पवाउने दणडबवाट सुरक्षित 
रवाख्न ेयसमवा अध्धकवार ्वा शनकत छैन।

मवाननसले परमेश्रको वय्सथवालवाई भङग गरेकोले उसलवाई उ�वार 
गनमि ख्ीषटको मतृयुको आ्शयक भएको धथयो। मुनकत पवाएपनछ तयस 
मवाननसले तयस वय्सथवाको गररमवा र सममवानलवाई कवायम ैरवाखखएको 
िुनछ। पवापको दोष येशू आ्ैफले बोकनुभयो। मवाननसकवा द:ुखददमि, पीडवा 
र शोकिरूलवाई येशुले आफन ैछवातीमवा बोकनुभयो। जसलवाई पवाप भनेको 
के िो सो थवािवा धथएन िवाम्ो नननमत पवाप िुनुभयो।

मवाननसको सथवानवापनत र जमवानत िुनुभएकोले मवाननसिरूको दोष 
्वा अपरवा्धले पवाउने दणड ख्ीषटले आफन ैथवा्पलोमवा थवा्पनुभयो। उिवाँ 
वय्सथवा भङग गनदे भनेर गनननु भयो तवाकक वय्सथवाको श्वापबवाट ्वा 
वय्सथवाले ्ैफसलवा गनदे दणडबवाट मवाननसिरू मुकत िोउन।् पवाप बोकने 
येशुले नयवायसंहितवाले ्ैफसलवा गनदे दोषीलवाई हदइने दणड भोगनुभयो। 
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उिवाँ आ्ैफ मवाननसको नननमत पवाप िुन जवानुभयो।

उिवाँको नजरमवा पवाप कसतो घखृणत धथयो तपैनन तयसको सबै भवार 
उिवाँले बोकनभुयो र तयसको भवारले उिवँालवाई धथचदवा उिवाँ नवाजुक पीडवाले 
करवाउनुभएको धथयो। परमेश्रको पुत्रको नरैवाशयतवाको पीडवा र ्ेदनवा 
उिवाँको शवारीररक पीडवा भनदवा चकको धथयो, जसले गदवामि शवारीररकरूपमवा 
उिवाँले ्ेदनवा ्वा द:ुखको तयसतो मिसुस गनुमिभएन।

िवामीले गनदे भुल, अपरवा्ध, गलती र पवापिरूको दणड भोगन 
परमेश्रले आफनो पुत्रलवाई अनुमनत हदनुभएको धथयो। उिवाँ आ्ैफ पवाप 
बोकनुिुने येशूको नननमत नयवायकतवामि िुनुभयो। जब परमेश्रले नयवायको 
आशन ग्रिण गनुमिभएर येशूको नयवाय गनुमिभयो तयसबेलवा उिवाँले येशूको 
पपतवा िुने स्भवा्, अध्धकवार र गुणिरूलवाई पनछवाउनुभएको धथयो। 
प्द्रोिी मवान् जवानतलवाई देखवाउने आशचयमिचककत पवानदे परमेश्रको पे्रम 
तयो भनदवा अरू के िुनसकछ र?

सवारवा संसवारको युगौँ युगदेखखको पवाप उिवाँमवाधथ परेको धथयो। 
येशूको मवान्तवाले पवाएको द:ुखकषट र पीडवालवाई परमेश्रले सबभनदवा 
उचच मुलयवाङकन गनुमिभएको धथयो। संसवारको पवापको बदमलमवा मनुमििुने 
येशूमवाधथ प्श्वास रवाखेर सवारवा संसवारले न ैषिमवा पवाउने प्रवा््धवानको ननमवामिण 
भएको धथयो। मवाननस जनतसुकै अपरवा्धी, दोषले छटपटवाएतवापनन, दषुट 
र खरवाब जी्न बबतवाएतवापनन परमेश्रले उसलवाई षिमवा नहदने भनने 
कुरवामवा ऊ डरवाउनुपददैन, ककनभने नयवायसहिँतवा ्वा दश आज्वािरूले 
्ैफसलवा गनदे सजवायबँवाट मुकत िुन येशूको बमलदवाननै पयवामि्पत छ। येशू 
खीषट�वारवा जोसुकै पवापी जिवँाको भएतवापनन परमेश्रनतर ब्फवादवार िुन 
्फककमि न सकछ।
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९९पापको नसद्ध षिनतिपूतिती िा  
पर्मेशिरसँग न्मलाप

यनति ्मात्र होइि, तिर हाम्ा प्रभु येशू ख्ीषटद्ारा पर्मेशिर्मा  
हा्मी र्माउँदै पनि छौं, उहादँ्ारा अब हा्मीलाई  

पर्मेशिरसगँ न्मलाप प्रापति भएको छ।“ 
रो्मी ५:११

सवारवा संसवारको नननमत पवाप बोकनभुएर येशूले उिवाँको बमलदवाननै 
मवाननसलवाई दोषमुकत गनमि असममनतरूपमवा पयवामि्पत भनेर सवा्मिजननकरूपम ै
प्रमवाखणत गनुमिभएको धथयो।

जब कुन ै मवाननसले उसको बदलवामवा येशू मनुमिभएर पवापको  
षिनतपुनत मि नतरी हदनुभएको धथयो भनेर मिसुस गछमि तब उिवाँको  
सदवाशयतवा र पे्रम कनतको ्फरवाककलो, उचच र लवामो र उिवाँको 
कवायमिषिमतवाको गहिऱयवाइ देख्नछे। येशुले अननतको मोल नतनुमिभएर 
मनुकतको कवाम पुणमिरूपमवा समपनन गनुमिभएको धथयो। यहद यो 
आतमज्वानको जयोनत कुन ैपनन मवाननसको प््ेकमवा चनमकन सकयो 
भने तयो मवाननस हृदयदेखख न ैभवा्बबभोर भएर परमेश्रको सतुनत, 
प्रशंसवा गददै उिवाँप्रनत ्धनय्वाद चढवाउनेछ। उसले आतमज्वानको ऐनवाबवाट 
प्रभुको महिमवा देख्नछे र पप्त्र आतमवाको सियोगले ऊपनन परमेश्रको 
प्रनतरूपमवा परर्तमिन िँुदै जवानेछ।

मिवान ्प्र्धवान पुजवािवारीले एउटैमवात्र बमलदवान गनुमिभएको धथयो जुन 
अतयनत ै मित््को छ। अनेकौँ ्धममिकममि गरेर, अनधगननतयौँ ्धुपिरू 
बवालेर, कुन ैचचमिकवा प्श्वासीिरूले मरेकवािरू स्गमि र पथृ्ीको बीचमवा 
रिेको परगेटोरी ्वा पपशवाच षिेत्रमवा िुनछन ्भनेर प्श्वास गछमिन ् र 
नतनीिरूलवाई तयसबवाट छुटवाउन प्रतयेक बबिवान प्रभुभोज ्वा मवास गछमिन ्
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परमेश्रको सवामु तयो बेकवार िुनछ। अनेकौँ बेदीिरू, पशुिरूकवा अनधगननत 
बमलिरू ्वा बमलप्रथवा, ्धवामममिक करियवाकलवापकवा परमपरवािरू र मुनकत 
पवाउने आशवाले आप्शकवार गरेकवा अनेकौँ युनकतिरू सब ैमवाननसिरूलवाई 
भ्रम ्ैफलवाउने ्वा अलमल पवानदे प्ध्धिरू िुन।् मवाननसिरूको पवाप बोकने 
र पवापको नननमत बमल िुने के्ल येशुमवात्र एक िुनुिुनछ। उिवाँको मतृयु 
न ैसब ैपवापिरू ्धुने एकमवात्र पयवामि्पत प्रवा््धवान िो।

कुन ै पनन शवासकिरू, ्फवादरिरू, अगु्वािरू, ्धममिकवा गुरुिरू 
मवाननसिरू र ख्ीषटको बीचमवा आउने अध्धकवार छैन। पवापीको नननमत 
येशुलवाई मनवाउन ्धममिको गुरु ्वा पपनडतिरूले सौदवाधगरी गनदे अध्धकवार 
छैन। के्ल येशुमवात्र मवाननसिरूको नननमत मनुमिभएको धथयो। उिवाँमवामवात्र ै
मवाननसिरूलवाई मनुकत हदने गुण ् वा अध्धकवार छ। उिवाँले मवात्र नयवायसहिँतवा 
्वा दश आज्वालवाई भङग गनदे र पवाप गनदे पवापीलवाई षिमवा हदने गुण छ। 
अरू सब ैमवाननसिरू चवािे ्फवादरिरू िोस,् पनणडतिरू िोस,् गुरु्वािरू 
िोस ््वा ्धममिकवा ज्वातवािरू िोस,् नतनीिरूसब ैपवापी मवाननसिरू न ैिुन।् 
नतनीिरूको के्ल मवान्मवात्र िुन,् नतनीिरूमवा येशुको जसतो दैप्क 
शनकत ्वा अध्धकवार छैन।

स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको पप्त्र को्ठवामवा सबकैो नननमत पसनु 
िुने येशुलवाईमवात्र प्रवाथमिनवा गनुमिपछमि र आफनवाे पवापको स्ीकवार गनुमिपछमि , 
अरू कुन ै्धममिगुरुिरूकिवाँ स्ीकवार गनमि जवानु आ्शयक छैन। येशूले 
यूिननवा मवा्फमि त यो घोषणवा गनुमिभएको धथयो,“मेरवा सवानवा बवालकिरू, 
नतमीिरू पवाप नगर भनी म यी कुरवा नतमीिरूलवाई लेखखरिेछु। तर कुन ै
मवाननसले पवाप गऱयवेा भने पनन पपतवासँग िवाम्ो पषिमवा बोमलहदनुिुने 
एक जनवा िुनुिुनछ, अथवामित ् ्धवामममिक येशु ख्ीषट।” १ यूिननवा २:१। 
प्श्वास�वारवा उिवाँकिवाँ आउने जोसुकै परम पवापीलवाई पवापबवाट उिवाँले 
मुनकत हदनु िुनछ।

िवाम्ै जवातबवाट जे्ठो दवाजु िुनुभएको येशु अननतको मसिंवासनमवा  
बसनभुएको छ। उिवाँ मुनकतदवातवा िुनुिुनछ भनेर उिवाँनतर ्फककमि ने प्रतयेक 
मवाननसमवा उिवाँले नजर रवाख्नुिुनछ।
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  िवामीले बोकनुपनदे सबभनदवा गऱिवाैँ भवारी नै पवापको बोझ 
िो। िवाम्वा थककत, पेमलत र गलवानी कवाँ्धिरूबवाट िवाम्ो बोझ उिवाँले 
न ैउ्ठवाउनुिुनछ। उिवँाले िवामीलवाई प्श्वाम हदनुिुनछ। िवामीमवा भएकवा 
सब ैधचनतवाक्फरिी, द:ुख, शोकको भवारी उिवाँले बोककहदनुिुनेछ। िवामीमवा 
भएकवा सबै धचनतवाक्फरिीिरू उिवाँमवा न ैरवाख्न उिवाँले िवामीलवाई आह्वान 
गनुमििुनछ; ककनभने उिवँाले न ैनतनीिरूलवाई आफनवाे हृदयमवा बोकनुिुनछ।
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ि्ुमिाले सकललाई भेट्छ िा प्रनतिकले 
िासतिनिकतिालाई भटे्छ

तिर नति्मीहरू केही स्मय ख्ीषट येशूबाट टाढ़ा न्यौ, अब 
ख्ीषटको रगतिले ििजक भएका छौ।“ 

एनफसी  २:१३

परमेश्रले आफनवा जनिरूलवाई प्शषे समपपत् भने समबो्धन 
गनुमििुनछ। नतनीिरूलवाई वय्सथवाकवा दईु प्रणवालीिरू हदएर बबशषेवाध्धकवार 
हदइएकवा धथए; दश आज्वािरू ्वा नैनतक ्वा नयवायसहिँतवा र प्मभनन 
प्ध्धिरू जसमवा प्रथवािरू छन ्जसले येशुलवाई औँलयवाउँथयो।

सनृषटदेखखन ैन ैननैतक ्वा दश आज्वािरू परमेश्रको ईश्रीय 
योजनवाको मुखय आ्शयक वय्सथवा धथयो। जसरी उिवाँ अपरर्तमिनीय 
छ तयसरी न ैतयो वय्सथवा अपरर्तमिनीय छ। मननदरमवा गनदे प्मभनन 
प्रथवा तथवा प्ध्धिरूले मवान् जवानतको मुनकतको नननमत बनवाउनुभएको 
योजनवालवाई खवास औँलयवाउनेको लवाधग धथयो। येशुको मतृयु िुनुभनदवा 
पहिले मननदरमवा िुने बमल प्रथवा र भेटी प्रथवािरू पवापीको नननमत 
ख्ीषटको मिवान ्बमललवाई धचनन सकुन ्भनेर सथवापनवा गररएकवा धथए। 
प्ध्ध प््धवान ्वा वय्सथवािरू औपचवाररक (ceremonial सेरमोननयल)
को नननमत हदइएको धथयो। तयो ओपचवाररक वय्सथवा महिमवामय 
धथयो। आफनवाे पपतवासँगै परवामशमि गरेर मवान् जवातको मनुकतलवाई 
सियोग गनमि येशु ख्ीषटले औपचवाररक प्ध्धिरूको प्रवा््धवान बनवाइएको 
धथयो। मननदरमवा िुने प्मभनन प्ध्धिरू जुन ्नमुनवाको रूपमवा धथए, ती 
सबकैो वय्सथवापन येशुम ैआ्धवाररत धथयो। जब यह्ेको वय्सथवालवाई 
भङग गरे तब तयसको दणड नतनमि आदमले ननदकोष पशु द:ुख पवाएको 

१००
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िेनमि ्वाधय भएकवा धथए। तयो पशु येशुको प्रनतक धथयो भनेर उनले 
मिसुस गरेकवा धथए।

येशूलवाई औँलयवाउने प्मभनन नमुनवा ्वा नकल बमलप्रथवा, प्ध्ध 
र भेटीिरूको आ्शयकतवा रोककएको धथयो जब नतनीिरूको सकल ्वा 
्वासतप्क येशू रुिसमवा मनुमिभएको धथयो। पवापी मवाननसिरू र पुजवारीिरूले 
मननदरमवा गनदे सब ैप्रथवािरू के्ल ख्ीषटको छवायवाँमवात्र धथए। जब उिवाँ 
आउनुभयो तब कुन ैपनन ्धवामममिक परमपरवा ्वा प्रथवािरूको आ्शयक 
भएन। परमेश्रकवा दश आज्वािरू ्वा नयवायसहिँतवाको गररमवा ्वा यसको 
उचचनसतरीय स्भवा् जबसमम यह्ेको मसिवंासन रिनछ तबसमम तयो 
पनन रहिरिनेछ। तयो वय्सथवा परमेश्रको चररत्रलवाई वयकत गदमिछ। 
जब रुिसमवा येशुको मतृयु भयो तब कुन ैपनन छवायवाँ, प्रनतक, नमुनवा, 
बमलप्रथवा, भेटीिरू ्वा लोकपप्रय भवाषवामवा ्धममिकममि र परमपरवािरूको 
मुलयमवानयतवािरूको समवा्पत भएको धथयो। तर कनतपय इसवाई पवासटर, 
प्रचवारक र प्द्वानिरूले दवा्ी गरेको अनुसवार परमेश्रको नयवायसहिँतवा 
्वा दश आज्वािरू ख्ीषटसँग रुिसमवा टवँाधगएको धथएन। आज सैतवानले नै 
कनतपय इसवाई समप्रदवायिरूमवा्फमि त परमेश्रको तयो वय्सथवाको बवारेमवा 
अनेकौँ भ्रमिरू ्ैफलवाएर तयसको गररमवालवाई झवानमि ्धोखवा हदइरिेको छ। 
दश आज्वािरूको वय्सथवा नजप्तै छ  र तयसको अनसतत् अननत 
युगसमम भइरिनछ।

आफनवाे एकमवात्र पप्रय पुत्रको अननतको बमल िुन परमेश्रले 
िवाम्ो संसवारमवा प्ठवाउनुभएको धथएन तवाकक मवाननसले यस जी्नमवा 
र भप्षयको अननत जी्नमवा परमेश्रकवा आज्वािरू तोडन अ्सर 
पवाउन।्

अननतको प्नवाशबवाट पवापी, भ्रषट र दषुट मवाननसलवाई बचवाउन 
्वा मुनकत हदन उिवाँले आफनो अमूलय र ननदकोष येशुलवाई परमेश्रले 
हदनुभएको धथयो , तवाकक उिवाँमवाधथ प्श्वास गरेर उिवाँको मसिंवासन सवामु 
ननदकोष भएर उमभन सकुन।्
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१०१्मुनक्त र षि्मा

उहाकँो अपार अिुग्रहअिुसार ख्ीषटको रगतिद्ारा हा्मी  
उहा्ँमा उद्धार, हाम्ा पापको षि्मा, पाउँछौं। 

एनफसी १:७

मवाननसको कुन ै पूणय कवाम, ्धममिकममि, ्वा मुनकत पवाउन आ्ुफ 
योगय छु भनेर दवा्ी गरेर येशुको ननगवािवा ्वा अनग्रि उसले पवाउँदैन। 
पवापीलवाई ननदकोष ्वा पवापबवाट स्फवाइ पवाउने एकमवात्र प्रवा््धवान छ, 
तयो िो येशुको अनुग्रि जुन मसत्ैँमवा उपलब्ध गरवाइएको छ। उिवाँले 
िवामीलवाई ्ठिऱयवाउनु िुने ननदकोष पणूमि छ। उिवाँले िवामीलवाई पुणमिरूपमवा 
षिमवा हदनिुनछ। येशुकवा ्धवामममिकतवा ्वा पूणय कवाम उसमवाधथ ओढवाएको 
िुनछ। तयस वयनकतले परमेश्रको षिमवा हदने अनुग्रिलवाई  अमलकनत 
पनन शङकवा गनुमिपनदे आ्शयक छैन।

तर यो पनन िवामीले खयवाल गनुमि जरुरी छ, प्श्वास आ्ैफमवा केिी 
पनन छैन जसले िवाम्ो मुनकतदवातवा बनवाइनछ। प्श्वासमवात्र गरेर िवामीमवा 
भएकवा दोष र पवापलवाई िटवाइनदैन। उिवँालवाई प्श्वास गनदे सबलैवाई 
मनुकत हदने अध्धकवार र परमेश्रको शनकत येशु न ैिुनुिुनछ। येशुको 
पुणय कवाम ्वा िवाम्ो नननमत गनुमिभएको तयवाग र बमल�वारवा पवापी ननदकोष 
्ठिररनछ। पवापीिरूको मनुकतको नननमत उिवाँले मोल नतनुमिभएको  धथयो। 
यधयपप, येशुको रगतमवा प्श्वास गरेरमवात्र ैप्श्वासी मवाननस ननदकोष ् वा 
पवापबवाट स्फवाइ पवाइनछ।

आ्ुफ जनतसुकै पुणय कवाम, ्धममिकममि, असल र परोपकवारीय 
कवामिरूमवा भर परेर पवापी पवापबवाट ननदकोष िुन सकदैन। तयो वयनकत 
तयस बबनदमुवा आउनुपदमिछ कक उसले आफनो पवापलवाई तयवागदछ, र 
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उसको बवाटोमवा ननरनतररूपमवा चनमकरिने आतमज्वानको जयोनतलवाई 
अङगवालदछ। येशुको मसत्ैँ रगतले उपलब्ध गरवाइको मुनकतको 
प्रवा््धवानलवाई उसले सरल प्श्वास�वारवा पकडनु पदमिछ। उसले परमेश्रकवा 
प्रनतज्वािरूलवाई  प्श्वास गनुमिपदमिछ। येशू�वारवा उसलवाई ननदकोष ्ठिऱयवाइ 
शुन�करण गररनछ, उसलवाई ्धममी ्ठिऱयवाइनछ र मुनकत हदनछ। यहद 
उसले येशुलवाई पछयवायो भने, ऊ नम् भएर जयोनतमवा हिँडछ, जयोनतम ै
ऊ आनननदत िुनेछ र अरूिरूलवाई आ्ूफमवा भएको आतमज्वानको जयोनत 
्ैफलवाउँछ।

आफनवा पवापिरू, गलत कवामिरू, खरवाब सोचिरूप्रनत द:ुख 
मनवाउ गनदे ्वा पशचवातवाप गनदे पवापीले संसवारको पवाप उ्ठवाएर लजैवान ै
परमेश्रको थुमवालवाई िेरोस।् जब िवाम्वा सब ै द:ुखकषटमवा सिभवागी 
िुनुभएको शोकवातुलय मवाननस येशूलवाई िेनदे बवानी बसवालछौँ तब उिवाँको 
बवारेमवा यी ज्वानिरू प्रवा्पत िुनछ: पवापमवा डु्ीरिेकवािरूको उ�वारको 
नननमत करियवाशील िुनुभएको, एक सिरदेखख अकको सिरमवा िेपवािमवा 
पददै गवामललगौज, नतरसकवार, बेइजजत र उपिवास सिँदै खेहदनुभएको, 
गेतसमनीमवा बेदनवाले रँुदै नन्धवारबवाट रगतकवा ्ुठलवा ्ुठलवा थोपवािरू 
चुिवाउनु भएको र अनतमवा अतयध्धक पीडवामवा रुिसमवा टवाँधगनुभएको 
येशू। जब िवामी तयस येशूलवाई िेछछौँ तब िवामी िवाम्ो भवाऊ खोजने, 
सममवान ्वा कदर खोजन, तँछवाडमछवाड गरेर मित््वाकवँाषिी स्वाथमिलवाई 
लतयवाउन थवालनेछौँ। जब िवामी येशूलवाई िेरररिने प्र्पृत् बसवालछौँ,  
तब िवाम्वा हृदयिरूमवा भएको धचसोपनवा, मशधथलतवा र स्वाथमिपुनत मि गनदे 
मननसथनतप्रनत िवामी आ्ैफ लवाज मवानन थवालदछौँ। िवामी जे गनमिपनन 
तयवार िुनछौँ ्वा जे नगनमि पनन तयवार िुनछौँ तवाकी हृदयदेखख न ैिवामीले 
स्वामीको से्वा गनमि सकौँ। येशूले जसत ैिवामी आफनवाे रुिस खुशीसवाथ 
बोकनेछौँ, सबै द:ुखकषट पररषिवा, मवाननसले िवामीमवाधथ छयवाँ्पने हिलो, 
अपमवान, गवाली बेइजजत र यवातनवािरू पप्रय येशूको नननमत सिन रवाजी 
िुनेछौँ।
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१०२सिध्मता िा सि-धार््मकतिा पाप ्मोचिको
लानग अपयातापति छ

्म नति्मीहरूलाई भनदछु, नति्मीहरूको धार््मकतिा शास्ती र 
फररसीहरूको भनदा बढ़ी भएि भिे नति्मीहरू कुिै रीनतिले 

सिगताको राजय्मा प्रिेश गिनेछैिौ। 
्मत्ी ५:२०

येशूको समयमवा (्वा अहिले पनन) मवान् हदमवागमवा एउटवा 
अतयनत ै ्ूठलो भ्रमले अडडवा जमवाएको धथयो। तयो धथयो, सतयलवाई 
के्ल समथमिन ्वा मवानयो भनदैमवा मवाननस ्धममी ्ठिररनछ।सतय्वाद ्वा 
सतयकवा ज्वान र दशमिनिरू के्ल सुनेर ् वा श्ोतवा्गमि बनेरमवात्र मवाननसलवाई 
मनुकत हदन सकदैन। अथवामित कसैले बवाइबलबवाट प्र्चन, उपदेश र सतय 
ज्वानिरू सुनयो भनदैमवा उसले मुनकत पवाउँदैन। ्धममिग्रनथिरूमवा पोखत 
्वा प्द्वान भयो भनदैमवा तयस मवाननसमवा मुनकतले उपलब्ध गरवाउने 
शवाननत, संतुषटी र आननद िुनछ भनेर मवान् अनुभ्ले प्रमवाखणत गरेको 
छैन। यहद सतय ज्वानमवा पोखत भएर उसले पप्त्र आतमवाको ्फल ्वा 
्धवामममिकतवामवा िुने ्फल ्वा गुणिरूलवाई वयनकतगत जी्नमवा देखवाउन ्वा 
्फलवाउन सकेन भने सतय तथवा ्धवामममिक ज्वानमवा ननपुण िुनुको केिी 
अथमि छैन। ्फररसीिरू आ्ुफिरूलवाई अब्वािमकवा सनतवान र परमेश्रकवा 
्चनिरूको नजममे्वाल भएको दवा्ी गदमिथे। तर उनीिरू अब्वािमको 
सनतवान िुने अ्सर र सतय ्वा परमेश्रको ्चनको नजममे्वाल 
बनदैमवा नतनीिरूमवा स्वाथमीपनवा, अरूलवाई खरवाब ्वा िेपवािवा दृनषटले िेनदे, 
्धवामममिक करियवाकलवापको सौदवाधगरी बनेर ्धनसमपत्ी कमवाउने लोभ र 
अतयनत ैननच पवाखणडीपनवाबवाट नतनीिरू बधंचत भएकवा धथएनन।्

तयिी खवालको प्र्पृत् आज पनन जवारी छ। ्ेधरै मवाननसिरू इसवाई 
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िौँ भनेर ढुकक िुनछन ्ककनभने नतनीिरूमवा बवाइबलकवा केिी नननशचत 
्धवामममिक मसधयवानत, ज्वान ् वा मशषिवािरू भएकोले। तर नतनीिरूमवा भएकवा 
सतयलवाई नतनीिरूको वय्िवाररक जी्नमवा उतवारेकवा िँुदैनन ्न त उतवानमि 
नैनतक नजममे्वार ्ठवानदछन।् नतनीिरूमवा भएकवा ज्वानलवाई हृदयदेखख 
न ै प्श्वास गरेकवा िँुदेनन ् न त पे्रम ने गरेकवा िुनछन।् तयसको 
्फलस्रूप, नतनीिरूले सतयले पप्त्र पवानदे अनुग्रि र शनकत पवाएकवा 
िँुदैनन।् सतयलवाई जवानेको छु र प्श्वास गरेको छु भनेर मवाननसिरूले 
दवा्ी त गछमिन ् (अथवामित ् मलवाई बवाइबल थवािवा छ, यो पढेको छु र 
यसमवा ्ूठलवा ्ूठलो डडग्रीिरू िवामसल गरेको छु) भनेर दवा्ी त गलवामिन।् 
तर नतनीिरूमवा इमवानदवारी, दयवा, मवायवा, ध्धरज, करुणवा, सिनशीलतवा, 
सदवाशयतवा र स्गमिको मननसथनत ्वा (पवा्लले भनेको अनुसवार येशुको 
हदमवाग ्वा ममजवास) भएन भने नतनीिरू आ्ैफ श्वापमवा परेकवा िुनछन ्
सवाथ ैती इसवाई भनेर दवा्ी गनदेिरू संसवारकै लवाधग अमभशवाप िुनछन ्
ककनकक नतनीिरूको प्रभवा् नकवारवातमक भइरिेको िुनछ।

प्रभु येशूले मसकवाउनु भएको ्धवामममिकतवा ् वा सतय ्धवामममिक ममजवासले 
हृदयदेखख जी्नमवा लवागु गनमि सकनुपछमि र परमेश्रको चवािनवा ्वा 
योजनवासँग तवालमेल भएको प्रकट गनुमिपदमिछ। पवापी मवाननसिरू ्धममी 
िुन सकछ। तयसको लवाधग नतनीिरूले परमेश्रमवा प्श्वास गनुमिपछमि 
र हदनहदनै ्वा षिणषिणमवा नतनीिरू उिवाँसँग सकरिय समबन्ध जवारी 
रवाख्न ेननष्ठवामवा अडडग िुनुपछमि। अनन उसमवा सतय ईश्रीय ्धवामममिकतवा 
्वा ममजवास िुनछ र उसको जी्न आदशमिमय बनछ सवाथ ै उसकवा 
सोचप्चवारिरू उचच िुनछन।् अनन बवाहिररूपमवा इसवाई िँु भनेर देखवाउने 
चवालले मभत्रीरूपम ैस्फवा र सुघघर भएको देखवाउँछ अथवामित ्भनवाइ र 
गरवाइमवा उसमवा तवालमेल भएको जनसमषि प्रमवाखणत गदमिछ। अनन 
परमेश्रको से्वामवा गररने सब ैऔपचवाररक प्ध्धिरू अथमिहिन िँुदैन 
जसरी ती पवाखणडी ्धवामममिक ्फररसी, शवासत्री र ्धममिगुरुिरूले गदमिथे।

यवाद गनुमििोस,् मुनकत भनेको परमेश्रले हदनुिुने मसत्ैँ बरदवान 
्वा उपिवार िो जुन येशूको कवारणलेमवात्र कसलैवाई उपलब्ध गरवाइएको 
िुनछ। अशवाननत, धचनतवासतुवामि, पपर र मकवामिमवा परेकवा र अथमििीन 
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जी्न बबतवाइरिेको भनेर आ्ुफलवाई ्ेकवार ्ठवानने मवाननस ख्ीषटमवा 
प्श्वास रवाखेर शवाननत प्रवा्पत गनमि सकछ, र उसमवा भएको प्श्वास र 
परमेश्रमवाधथ िुने भरोसवाको अनुपवातमवा उसमवा शवाननत िुनेछ। आफनवा 
असल ्वा कुन ैपनन पुणय कवामलवाई परमेश्रको सवामु रवाखेर यी कवाम, 
तयवाग र तपसयवा गरेकोले मलै ैमुनकत पवाउनुपछमि भनने दवा्ी गनदे आटँ 
उसमवा िुनेछैन।
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१०३उहाँको धार््मकतिाले भरपूर

धनय धार््मकतिाको निन्ति भोकाउिे र नतिखाताउिेहरू,
नकिभिे नतििीहरू तिृपति हुिेछि् । 

्मत्ी ५:६

सत ्धममिपरवायणतवा ्वा ्धवामममिकतवा पप्त्र िुनछ। यो परमेश्रको 
आदशमि अनुरूप िुनछ। परमेश्र पे्रम िुनिुुनछ। १ यिुननवा ४:१६ अथवामित ्
परमेश्रमवा भएको ्धवामममिकतवा भएको मवाननस उिवाँको पे्रमले ओतप्रोत 
भएको िुनछ। यस खवालको ्धवामममिकतवा परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश 
आज्वािरू मुतवाप्क चलेको िुनछ। “मेरो नजब्ोले तपवाईंकवा ्चनको 
भजन गवाओस ्, ककनकक तपवाईंकवा सब ै आज्वािरू ्धममिमय छन ्।” 
भजन ११९:१७२ “पे्रमले नछमेकीको खरवाबी गददैन। यसकवारण पे्रम गनुमि 
न ैवय्सथवा पूरवा गनुमि िो।” रोमी १३:१० ्धममिमय ्वा ्धवामममिकतवा पे्रम िो, 
र पे्रम परमेश्रको जी्न र प्रकवाश िो। परमेश्रको ्धवामममिकतवालवाई 
येशुले मुतमिरूप देखवाएर प्रदशमिन गनुमिभएको धथयो। येशुलवाई िवामीले पवायौँ 
्वा हृदयमवा सजवायौँ भने उिवँाको ्धवामममिकतवा िवाम्ो जी्नमवा उपलब्ध 
िुनेछ।

परमेश्रीय ्धवामममिकतवा िवामीले शरीरमवा कुन ै ककमसमको पीडवा 
हदएर ्वा कषटकर ्धवामममिक करियवाकलवाप गरेर, कुन ैतयवाग र उपिवारको 
थुप्रो कसलैवाई ्वा ्धममिको नवाउँमवा चढवाएर आजमिन गररँदैन। तर प्रतयेक 
मवान् प्रवाणी जो भोकवाउँछ र नतखवामिउँछ उसलवाई मसत्ैँमवा  हदएको 
िुनछ।” िे सब ैनतखवामिउने िो, आओ, पवानीनेर आओ। अनन नतमीिरू 
रुपपयवाँ निुने पनन आओ र ककनेर खवाओ। आओ, प्नवापैसवा र प्नवादवाम 
दवाखरस र द्ुध ककन।” यशयैवा ५५:१ “उनीिरूको ्धवामममिकतवा मबवाट 
िो”(यशयैवा ५४:१७ ककङग जेमस) र “जुन नवाउँले नतनी किलवाइनेछन ् 
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तयवाे यिी िो, ‘परमप्रभु िवाम्वा ्धवामममिकतवा’।”  यमममियवा २३:६ ।

मवाननसको मभत्री भोक र नतखवामिलवाई कुन ैपनन मवाननसको दशमिन, 
्वाद ्वा आप्शकवारले मेटवाउन सककनन। येशूले भननुभयो, “येशुले 
नतनीिरूलवाई भननुभयो” जी्नको रोटी म िँु। मकिवाँ आउने भोकवाउनेछैन, 
र ममवाधथ प्श्वास गनदे कहिलयै नतखवामिउनेछैन। युिननवा ६:३५ ।

जनत िवामी परमेश्रलवाको बवारेमवा धचनछौँ तयनत िवाम्ो आदशमिमय 
चररत्र उचच िँुदै जवानछ र उिवाँको स्रूपलवाई प्रनतप्मब गनमि मभत्री 
हृदयदेखख उतसकु िुनछ। जब परमेश्रको तत् मवाननससँग मममसनछ 
तब तयो मवाननस उिवँाको  ननजक िुन नतब् चवािनवा गदमिछ र उसले 
हृदयदेखखन ैयो मनो्ेग प्रकट गदमिछ, “िे मेरो प्रवाण, परमेश्रमवा मवात्र 
प्श्वाम गर। मेरो आशवा उिवाँबवाटै आउँछ।” भजन ६२:५ ।

हृदयको ननरनतर धचतकवार यो िुनेछ, “अझ बहढ तपवाईँ मलवाई 
हदनिुोस,् र पप्त्र आतमवाको ज्वा्फमवा यो पनन थ्पदछ, अझ बहढ 
तपवाईँसँग ममलन चवािुनछु।” रोमी ५:९,१०। “उिवाँको आफनवाे सवारवा पुणमितवा 
ख्ीषटमवा ्वास गरेकोमवा परमेश्र प्रसनन िुनुभयो।” कलससी १:१९ । 
“ख्ीषटमवा ईश्त्को सवारवा पररपूणमितवा शरीरमवा ्वास गदमिछ, र उिवाँमवा 
न ैजी्नको पररपूणमितवामवा नतमीिरू आइपुगेकवा छौ। उिवाँ न ैसमसत 
शवासन र अध्धकवारको मशर िुनुिुनछ।” कलससी २:९-१० । पवापीलवाई 
ननदकोष बनवाउने ्धवामममिकतवा र पप्त्र पवानदे अनुग्रिको ्ूठलो ्चत न ैयेशु” 
ख्ीषट िुनुिुनछ। सबजैनवा उिवाँकिवँा आएर उिवाँको ईश्रीय स्भवा्को 
पुणमितवालवाई प्रवा्पत गनमि सककनछ।
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१०४पापबाट निदकोष बनि पनहला कद्महरू

“पर्मेशिरले इस्ाएलको पशचात्ापको लानग र नतििीहरूलाई 
पापहरूको षि्मा नदि उहाँलाई राजा र ्मुनक्तदातिा तिुलयाईकि 

आफिाे दानहिे बाहुलीले उचच पािुताभयो।“ 
प्रेररति ५:३१

मुनकत पवाउने पहिलवा कदमिरू के के िुन ् भनने कुरवामवा ्ेधरै 
अलमलमवा परेकवा िुनछन।् पशचवातवाप गररने कवाम पवापीको िो र येशूकिवाँ 
आउने यो आ्ैफले गनुमिपछमि। पवापी मवाननस परमेश्रको अनुग्रिको 
आमशष पवाउन आ्ूफले केिी न केिी गरेर योगय भएको देखवाउनुपछमि 
भनेर कनतले सोचछन।् यो सतय िो कक षिमवा पवाउनुभनदवा अनघ 
पवापीले पशचवातवाप गनुमिपछमि , तर इमवानदवारसवाथ नछयवानछयवा हृदय र नम् 
भएको मवाननस परमेश्रलवाई स्ीकवायमि छ। तर सचमुचरूपमवा पवापी 
आ्ैफले सिी पशचवातवापमवा लयवाउन सकदैन, न त येशुकिवाँ आउन उसले 
आ्ैफलवाई तयवार पवानमि सकछ। येशूनतर आउने पहिलो कदम न ैतपवाईँको 
प््ेकमवा परमेश्रको आतमवाको ढक ढक िो र जब उसले पप्त्र 
आतमवाले उसलवाई तवानदवा तयसको ज्वा्फ उसले हदनछ तब ऊ येशनूतर 
अनघ बढन सकछ तवाकक उसले पशचवातवाप गरोस।्

जब प्र्धवान पुजवारी, सडुकी र अरू ्धममिगुरूको सवामु पत्रसुलवाई 
उभयवाइएको धथयो तब उनले यो ्ठोकु्वा गरर भने कक पशचवातवाप 
परमेश्रको बरदवान िो। येशूको बवारेमवा सुनवाउँदै उनले भने, “परमेश्रको 
षिमवा हदन उिवाँलवाई रवाजवा र मुनकतदवातवा तुलयवाईकन आफनवाे दवाहिने 
बवािुलीले उचच पवानुमिभयो।” पे्रररत ५:३१ मवा पशचवातवाप पनन कमसलको 
बरदवान िोइन, र जबसमम आफनो जी्न येशुमवा पुरवा समपमिण गददैन 
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उसले सककली पशचवातवापको अनुभ् गनमि सकदैन। यहद िवामी येशूनत मिर 
तवाननएकवा छौँ भने तयो उिवाँको गुण र शनकतले िो। मवाननसलवाई चुणमि 
्वा नम् हृदय बनवाउने अनुग्रि उिवँाबवाट न ैआउँछ र उिवाँबवाट न ैिवामी 
पवापबवाट ननदकोष सवाबबत िुनछौँ।

सककली र हृदयदेखख सतरूपमवा पशचवातवाप गनमि को चवािनछ? 
उसले के गनुमिपछमि? ऊ येशूकिवँा आउनपैछमि र जसतो छ तयसतै हढलो 
नगरर उिवाँकिवाँ आओस।् ख्ीषटको ्चन सतय िो भनेर उसले प्श्वास 
गनदै पछमि। उिवाँको प्रनतज्वामवा प्श्वास गरे उिवाँसँग पशचवातवाप गनदे 
सचचवा हृदय मवागनुपछमि र उसले पवाउनेछ। जब कोिी सचचवा हृदयले 
मवाननसिरूलवाई प्रवाथमिनवा गनमि उकसवाउँछ तब नतनीिरूको प्रवाथमिन बेकवारको 
िँुदैन। परमेश्रले आफनो प्रनत्�तवा पूरवा गनुमििुनेछ पप्त्र आतमवा 
उिवाँले नतनीिरूलवाई हदनुिुनेछ र उनले नतनीिरूलवाई पशचवातवाप गनमि 
अग्रसर गरवाउनिुुनेछ। जब पशचवातवापी पवापीको प्रवाथमिनवा प्श्वाससँग 
मममसनछ, र प्श्वासमवात्र गनदे नभएर परमेश्रको वय्सथवाको आज्वा 
पवालन गनदे प्रनत्�तवा जवािेर गदमिछ तब उसले सब ैखरवाब बवानी र 
खरवाब मवाननसिरूको सङगत छोडनेछ। अनन उसको हृदय परमेश्रनतर 
तवाननने छ ्वा आकपषमित िुनेछ।
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१०५येशू ख्ीषटको धार््मकतिा िै पयातापति

तिर अब ति वयिस्ानििै पर्मेशिरबाट आउिे धार््मकतिा प्रकट 
भएको छ। तयसैको गिाही वयिस्ा र अग्मिक्ताहरूले नदएका 

छि् । येशू ख्ीषट्मा निशिास गिने सबै्मान् पर्ेमशिरको 
धार््मकतिा निशिासद्ारा प्रकट भएको छ।  

नकिभिे केही भेद छैि ।“ 
रो्मी ३:२१-२२

परमेश्रमवाधथ प्श्वास ्वा आसथवा रवाखेर उिवाँको अगवाडड ननदकोष 
िुनु ्वा पवापमुकत भएर उमभनु भनेको के िो? मवाननसको महिमवालवाई 
स््धममि, प्द्तवा, उपलब्धी, ्धममिकममि, दवानपुणय, असल, सदवाचवार भएर 
देखवाउने जसतवा सरवािनीय गुणिरू आहद-मवाटोको ्धुलोमवा बबछयवाउने 
परमेश्रको कवाम न ै प्श्वास�वारवा ननदकोभ िुनुभनेको िो। मवाननसको 
कुन ैपनन शनकत ्वा करियवाकलवापले पवापबवाट मुकत िुन नसकने भएकोले 
प्श्वास�वारवा मुनकत पवाउने प्रवा््धवान बनवाइएको िो। जब मवाननसले 
आ्ुफले गरेकवा ्धवामममिक करियवाकलवाप, असल कवामिरू ्वा म ्धममी िँु 
भनने आभवास ्नवाङधगएको मिसुस गछमि तब तयस मवाननस ख्ीषटको 
्धवामममिकतवा ्वा उिवाँको पूणय कवामको ्सत्र पहिरन तयवार भएको िुनछ।

स्गमिले पप्त्र भनेर मवानने मवाननस तयो िो जसले आफनो 
असल कवाम, करियवाकलवाप, असल चररत्र, आचवारसंहितवा, उपलब्धी आहद 
अरूको सवामु गौरब गरेर देखवाउनुमवा अननतम पङनकतमवा उमभएको 
िुनछ। पे्रररत पत्रसु येशूको ब्फवादवारी से्क भएकवा धथए, उनलवाई 
ईश्रीय आतमज्वान हदएर ्ुठलो सममवान गररएको धथयो; येशूको चचमिको 
ननमवामिणको नननमत उनको सकरियवा भूममकवा धथयो; तर आ्ुफ कनतको 
िोनचचन ्वा आतमसममवानमवा ्धककवा पुगेको भयवाभ् अनुभ् उनले 
कहिलयै पनन प्सदेकवा धथएनन;् येशुलवाई सवा्मिजननकरूपम ैअस्ीकवार 
गरेको पवापलवाई षिमवा हदइएको धथयो; तपैनन आफनो कममकमजोरी 
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भएको चररत्रको बवारेमवा उनलवाई रवाम्ै थवािवा धथयो। तयसको ्फलस्रूप 
उनी येशुको के्ल अनुग्रिमवा पनुमि बवािेक बअरू कुन ैप्कलप देखेकवा 
धथएनन।् आफन भवाऊ खोजन ्वा आफनो कवामको बवारेमवा ्ुफनत मि लगवाउने 
कुरवा आ्ुफमवा केिी नभएको उनले भेटटवाएकवा धथए। 

कुन ैपनन चेलवािरू र अगम्कतवािरू पवापरहित ्वा आ्ुफ असल 
छु भनेर दवा्ी गरेकवा धथएनन।् जो मवाननसिरू परमेश्रको सबभनदवा 
ननजक िुनछन,् आ्ूफले थवािवा पवाइपवाइ गलत कवाम गनुमिभनदवा जयवान 
हदन न ैतयवार भएकवािरू,जसलवाई परमेश्रबवाट ईश्रीय आतमज्वान र 
शनकतले सममवाननत भएकवा धथए आफनो पवापी स्भवा्लवाई स्ीकवारेकवा 
धथए। आफनो भौनतक उपलनब्धिरूमवा नतनीिरूले ्फवाइ्ुफटटी लगवाएकवा 
धथएनन ् ्वा तयसले गदवामि मवाननसिरूबवाट सममवान ्वा कदर खोजेकवा 
धथएनन ्आ्ूफले गनदे कुन ै पनन करियवाकलवापलवाई मलेै ्धवामममिक कवाम 
गरेको िँु भनेर परमेश्रको अनुग्रि पवाउन तयसमवा भर परेकवा धथएनन ्
तर नतनीिरूले येशुकै ्धवामममिकतवामवा पूरै भरोसवा रवाखेकवा धथए। तयसत ै
खवालको मनो्पृत् आज पनन नतनीिरूम िुनछन ्जसले येशुनतर आखँवा 
लगवाएर आफनो जी्न अगवाडड बढवाउँछन।्

येशुको ्धवामममिकतवा, शु� सेतो मोती जसत ैछ, तयसमवा कुन ैकसर 
छैन, कुन ैदवाग छैन, तयसमवा कुन ैदोष छैन। तयिी ्धवामममिकतवा िवाम्ो 
पनन िुनसकछ। उिवाँले हदनुिुने  मुनकत रगतले मुनछएर ककननएको 
धथयो, तयसको मोल ्वा दौलत नवा्पन ्वा जोख्न सककँदैन र यो मिवान ्
मुलयको मोती िो।

ख्ीषटको ्धवामममिकतवाको ्सत्र िवामीलवाई लगवाइहदएर परमेश्रको 
सवामु िवामी ननदकोष बनन पुगेकवाछौँ भनने सोच ्वा प्�वा अतयनत ै
बिुमुलय छ। िवामीिरूको कुन ैअसल कवाम ्वा असल चररत्रले िवामी 
्धममी िुने िोइन तर यो त परमेश्रले हदने मुफत उपिवार िो। 
परमेश्रको र मवाननसको परमशत्र ु सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले 
तयो सतय सपषटरूपमवा जनसमषि पुगोस ् भनने चवािनन। यहद यो 
सतय आतमज्वानको तिमवा मवाननसिरू पुगयो भने नतनीिरूमवाधथ आफनो 
शनकत ्वा प्रभुत्् चकनवाचुर िुनछ भनने कुरवा सैतवानलवाई रवाम् ैथवािवा छ।
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१०६निशिासद्ारा उपलबध हुिे धार््मकतिा

जसले क्मता िा ध्मताक्मताचानह ँगददैि, तिर भनक्तहीिलाई ध्मती 
ठहराउिुहुिे पर्मेशिर्मान् भरोसा राखतिछ, तयसतिाे ्मानिसको 

निशिास धार््मकतिा गनिनछ।
रो्मी ४:५

मुनकतको नननमत गररने प्श्वास मवामुली, सवामवानय, झवारनतरवाइ 
्वा देखवा्टी प्श्वास िोइन। यो के्ल हदमवागको खेलमवात्र िोइन, ्वा 
्ौन�क सतरमवा मिसुस गनदेमवात्र िोइन, तर यो प्श्वासको जरवा हृदयमवा 
न ैरोपपएको िुनछ। यसले येशुलवाई आफनो वयनकतगत मुनकतदवातवा भनेर 
अङगवालदछ। अतयनत ैनवाजुक अ्सथवाको पवापीलवाई पनन परमेश्रकिवाँ 
आउनेलवाई ख्ीषट�वारवा मुनकत हदन सकनुिुनछ भनने ज्वानमवा आश्सत 
िुने खुबी िुनु न ैपररपक् प्श्वास िो।

नवाश िुन लवागेको, पनतत र उदवासमवा जवाककएको पवापीले यो 
भनन सकदछ: “म िरवाएको पवापी िँु, तर िरवाएकवािरूलवाई खोजन र 
मनुकत हदन येशु आउनुभएको धथयो। उिवाँ खुद आ्ैफले भननुभयो, 
'म ्धमवामितमवािरूलवाई बोलवाउन आएको िोइन, तर पवापीिरूले पशचवातवाप 
गरुन ्भनेर आएको िँु। म पवापी िँु, र उिवाँ कलभरीको रुिसमवा मलवाई 
मनुकतहदन मनुमिभयो। म एक षिण पनन बबनवामुनकत रिनु आ्शयक 
छैन। उिवाँ मनुमिभयो र म ननदकोष िुनसकँु भनेर पुनरुतथवान िुनुभयो। 
उिवाँले मलवाई अहिले न ै उद्धवार हदनुिुनछ। उिवाँले हदनुिुने षिमवा म 
ग्रिण गछुमि जुन उिवँाले प्रनतज्वा गनुमिभएको धथयो।”

पवापको दवागैदवाग र छवापैछवाप लवाधगएकवा पवापी मवाननसको नननमत 
येशुले समपनन गनुमिभएको मिवान ्कवाम न ैउसलवाई ननदकोष बनवाउनु िो। 
प्श्वास�वारवा ्धममी ्ठिररने मवाननसलवाई सतय्वादी प्रभुले ्धमवामितमवा भनेर 
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्ठिऱयवाउनुिुनछ। प्रभुले प्श्वासीलवाई ख्ीषटको ्धवामममिकतवा ओढवाइहदनुिुनछ 
र सवारवा जगतको सवामु तयो प्श्वासी ्धममी ्ठिररएको छ भनेर उसलवाई 
प्रसतुत गरेको िुनछ। उसले आफनवा पवापिरू येशुमवा सवादमिछ, जो पवापीको 
प्रनतननध्ध, प्कलप र जमवानत िुनिुुनछ। प्रतयेक मवाननसले आफनो पवाप, 
खरवाब तत् र दषुटतवा प्श्वास�वारवा येशूमवा रवाख्न सकदछ, “ककनकक िवामी 
उिवाँमवा परमेश्रको ्धवामममिकतवा बनन सकौं भनेर पवाप नधचननुिुनेलवाई 
परमेश्रले िवाम्वा खवानतर पवाप बनवाउनुभयो।” २ कोरनथी ५:२१ ।

आ्ुफले गरेकवा पवाप, खरवाब कवाम ्वा कुइचछवाप्रनत द:ुखमनवाउ गददै 
पशचवातवाप गरेर येशुमवाधथ प्श्वास रवाखयो पवापलवाई पनछवाउन सककनछ। 
उसले िवाम्ो ्धवामममिकतवाको प्रभु येशुलवाई िेरररिने बवानी बसवालनुपदमिछ। 
उिवाँ अ्धममी, अनयवायी र पवापीको नननमत मनुमिभएको धथयो।

ख्ीषटको ्धवानममिकतवाको ् सत्र िवामीलवाई ओढवाइहदएपनछ, परमेश्रले 
िवामी ननदकोष भएको घोषणवा गनुमििुनछ, र िवामीलवाई उिवाँले ह्ठक भएको 
असल वयनकत भनेर वय्िवार गनुमििुनछ। उिवँाले िवामीप्रनत उिवाँकवा पप्रय 
छोरवाछोरीिरू भनेर नजर रवाखु्निुनछ। पवापको शनकतसँग ख्ीषटले न ै
िवाम्ो नननमत मुकवाबबलवा गनुमििुनछ। जब िवामी ्ेधरै पवाप मलएर उिवाँकिवाँ 
आउँछौँ तब उिवाँको प्रससत अनुग्रि िवामी प्रवा्पत गछछौँ। यस मवाममलवामवा 
पवा्लले ्ठोकु्वा गरेर यो वयकत गदमिछन,् “यसकैवारण प्श्वास�वारवा ्धममी 
्ठिररएर िवाम्वा प्रभु येशु ख्ीषट�वारवा परमेश्रसँग िवाम्ो ममलवाप भएको 
छ। उिवाँ�वारवा िवामीले यस अनुग्रिमवा प्श्वास�वारवा प्र्ेश पवाएकवा छौं। 
यस अनुग्रिमवा िवामी खडवा छौं, र परमेश्रकवा महिमवाको सिभवागी िुने 
िवाम्ो आशवामवा िवामी रमवाउँछौं।” रोमी ५:१-२ ।

परमेश्रको सवामु उिवँाको अनुग्रिले गदवामि ननडर भएर उमभन 
आ्ैफले िवाम्ो नननमत  प्रससत प्रवा््धवान बनवाउनुभएको छ। िवामीबवाट 
उिवाँले केिी पनन अपेषिवा गनुमििुनन। येशुको महिममत आगमनको नननमत 
्धैयमितवापु्मिक पखदेर बसुन ्भनने परमेश्रको इचछवा छ।
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१०७उहाँको धार््मकतिाको िस्त पनहररिु

्म पर्मप्रभु्मा साह् ैआनिनदति हुनछु। ्मेरो प्राणले ्मेरा पर्मेशिर्मा 
आिनद ्मिाउँिेछ। नकिनक उहाँले ्मलाई उद्धारको पोशाक 
लगाइनदिुभएको छ, र उहाँले ्मलाई धार््मकतिाको िसतिले 
ढाककभएको छ– जसरी दलुहाले आफिाे िशर पूजाहारीले 

नसँगारेझैँ नसँगाछताि् , र दलुहीले आफैलाई रतिहरूले  
आभनूषति गर्छि्  । 

यशैया ६१:१०

के्ल ख्ीषट आ्ैफलेमवात्र उपलब्ध गरवाउनुभएको ्धवामममिकतवाको 
पोशवाक पहिररयो भने िवामी परमेश्रको सवामु उपनसथनत िुन देखवा 
पनमि सकछौँ। तयो ्सत्र उिवाँको आफन ै ्धवामममिकतवाको पोशवाक िो। 
प्रतयेक पशतवाचपी र उिवाँलवाई प्श्वास गनदे मवाननसलवाई तयो ्सत्रले 
ढवाककहदनिुुनछ। उिवँाले भननुभयो, “यसकवारण ्धनी िुनलवाई आगोले 
खवारेको सुन र आफनवेा नगनतवाको शममि ढवाकनलवाई सेतो ्सत र नतमीले 
देख्न े सक भनी नतम्वा आखँवामवा लवाउनलवाई मलिम, यी सब ै मबवाट 
ककनने म नतमीलवाई सललवाि हदनछु।” प्रकवाश ३:१८ ।

स्गमिको तवानमवा बुननएको तयो पोशवाकमवा मवाननसको उपजको 
एउटवा पनन ्धवागो छैन। ख्ीषटले आफनो मवान् स्भवा्मवा मस� 
चररत्र धथयो र तयिी चररत्र िवामीलवाई हदन उिवाँ उतसुक िुनुिुनछ।  
यशयैवा ६४:६ मवा उललेख गररएको छ, “िवाम्वा सब ै ्धममिकममि ्वा  
्धवामममिकतवािरू ्फोिरी थवाङनवा िुन।्” िवामी आ्ैफले जे गछछौँ तयो पवापले 
गदवामि प्रदपुषत ्वा अशु� भएको छ। तर परमेश्रको पुत्र िवाम्वा पवापिरू 
उ्ठवाइ लजैवान यस संसवारमवा आउनुभएको धथयो। उिवाँमवा केिी पवाप पनन 
छैन। पवाप भनेकै परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूको भङग गनुमि 



234

वि�िासद्ारा म जिउँछु

िो। १ यूिननवा ३:५,४ तर वय्सथवाको प्रतयेक आ्शयकतवा ्वा मवागलवाई 
ख्ीषटले आज्वा पवालन गददै पुरवा गनुमिभएको धथयो। ख्ीषटको 
पककवा ्वा मस� आज्वा पवालनले प्रतयेक मवाननस परमेश्रकवा 
आज्वािरू पवालन गनमि समभ् बनवाइएको छ। जब िवामीले िवाम्ो 
जी्न ख्ीषटलवाई सुनमपनछौँ तब िवाम्ो हृदय उिवाँको हृदयसँग 
एक िुन जवानछ। िवाम्ो चवािनवा उिवाँको चवािनवासँग ममलन जवानछ। 
िवाम्ो हदमवाग उिवँाको हदमवागसँग एक िुन जवानछ। िवाम्वा सोच र 
प्चवारिरू उिवँाकै ननयनत्रणमवा रवाख्न ेिुनछौँ। िवामी उिवाँको जी्न 
नजउने िुनछौँ। उिवँाको ्धवामममिकतवाको ्सत्र पहिररने भनेको तयो 
िो।जब प्रभुले िवामीलवाई देख्नुिुनछ तब िवामीले लगवाएकवा अनञजर 
्वा मवान्ीय पोशवाक लगवाएको िोइन, पवापले प्गवार गरेको र 
पवापको नगनतवालवाई नढवाकने पोशवाक लगवाएको िोइन तर उिवँाले 
आफनै ्धवामममिकतवाको पोशवाक लगवाएको देख्नुिुनेछ जुन यह्ेको 
वय्सथवाको मस� पवालनवा िो।

जब ख्ीषटलवाई ग्रिण गनदेलवाई परमेश्रले िेनमििुनछ तब 
उिवँाले िवामी आदमलवाई जसतो िोइन तर येशु ख्ीषटलवाई जसतै 
िेनुमििुनछ। उिवाँको सवामु उिवाँकवा छोरवाछोरीिरू िुने अ्सर िवामी 
पवाउँछौँ।

ख्ीषट र परमेश्रले िवाम्ो बवारेमवा के सोचनुिुनछ तयसको 
बवारेमवा धचनतवा गनुमििँुदैन, तर उिवाँले िवाम्ो बदमलमवा मनुमिभएको 
येशुको बवारेमवा परमेश्रले के सोचनुिुनछ तयसको बवारेमवा  
िवामीले सोचनु आ्शयक छ।
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१०८हाम्ो जीिि्मा पर्मेशिरको इचछा पूरा भएको 
छ भिेर प्र्मािणति गरेर देखाउिु

यस संसारको ढाचँा्मा िचल, तिर आफिाे ्मि्मा िया ँभई पूणता 
रूपले पररिर्तिति होओ, र पर्मेशिरको असल, ग्रहणयोगय र नसद्ध 

इचछा के हो, त्याे नति्मीहरूले जाँचि सक।
रो्मी १२:२१

परमेश्रले यसतो नीनत ्वा दश आज्वािरूको अधयवादेस जवारी 
गनुमिभयो कक मवाननसिरूले तयसलवाई पवालन गनमि असमभ् छ भनने 
सतैवानको झ्ुठो आरोपलवाई खणडन गनमि येशू यस संसवारमवा आउनुभएको 
धथयो। येशू आ्ैफ सतप्रनतसत मवाननसको स्रूप ्धवारण गरेर यस 
संसवारमवा आउनुभएको धथयो। उिवाँले मवान् जी्नमवा परमेश्रकवा 
आज्वािरू पवालन गरेर देखवाउनुभयो कक यहद कोिी मवाननस अथमिमुलक 
र लक्यमूलक जी्न बबतवाउन चवािनछ भने तयो मवाननस परमेश्को 
नयवायसंहितवा ्वा दश आज्वा अनुसवार चलन सकछ अथवामित ् मवाननसले 
पवालन गनमि नसकने नीनत परमेश्रले मवान् प्रवाणीलवाई हदनुभएको 
छैन। परमेश्रको वय्सथवालवाई पररपकक र मस�रूपमवा पवालन गनमि 
समभब छ भनेर येशुले आफनो जी्नबवाट प्रमवाखणत गरेर देखवाउनुभएको 
धथयो। जो मवाननसिरू ख्ीषटलवाई आफनो मनुकतदवातवा भनेर ग्रिण 
गछमिन ्र उिवाँको ईश्रीय स्भवा्मवा सिभवागी िुनछन ्नतनीिरू उिवाँको 
अनुसरणीय उदवािरण अनुसवार चलन सषिम ्िुनछ। उिवाँले वय्सथवाको 
प्रतयेक नीनत ्वा ननयम पवालन गरेर नजउनु भएको धथयो। तयसरी न ै
उिवाँकवा भकतजनिरूले दश आज्वाकवा दशै् टवा ननददेशनिरूलवाई पवालन 
गनमि सकछन।् येशुको शनकत र उिवँाको मवाननसलवाई उ�वार गनदे पूणय 
कवामद्वारवा उसले आज्वा पवालन गरेर परमेश्रमवाधथ भरोसवा रवाख्न 
सककनछ भनेर देखवाउनु पदमिछ। परमेश्रको खखलवा्फमवा प्द्रोि नगनमि 
कह्ठ्�तवामवा ऊ चलनुपदमिछ।

परमेश्रले गनुमििुने कवाम, संसवारको मुनकतदवातवाले गनुमिभएतवापनन 
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उिवाँले यो घोषणवा गनुमिभएको धथयो, “म आ्ैफ केिी गनमि सनकदन। 
जसतवा्े म सुनछु, तयसत ै म गछुमि , र मेरो नयवाय ्ठीक ्ठिछमि , ककनकक 
म आफनवेा इचछवा खोनजदन, तर मलवाई प्ठवाउनुिुनेको इचछवा खोजदछु। 
यूिननवा ५:३० ” कसैले मबवाट मेरो प्रवाण मलन सकदैनन,् तर म आफन ै
इचछवाले आफनवाे प्रवाण अपमिण गदमिछु। आफनवेा प्रवाण अपमिण गनदे अध्धकवार 
ममसत छ, अनन ्ेफरर मलने अध्धकवार पनन ममसत छ। यो आज्वा मलेै 
मेरवा पपतवाबवाट पवाएको छु। युिननवा १०:१८ । उिवाँको भनवाइको तवातपयमि 
यो िो, “म जे गछुमि म सरसललवािलवाई पुरवा गनमि गछुमि र स्गमिमवा रिनुिुने 
मेरो पपतवाको इचछवा पवालन गछुमि।” यस संसवारमवा कोिी मवाननस भएर 
जनमनछ भने उसको जनमकवा लक्यिरू के िुन ् भनेर परमेश्रले 
देखवाउनुभएको छ। यस संसवारमवा येशुले आफनो मवान् जी्नको दैननक 
इनतिवासमवा ती लक्यिरूलवाई ठयवाकक पुरवा गरेर देखवाउनुभएको धथयो। 
ईश्ररय स्भवा्मवा सिभवागी भएर र दैननक संघषमि संसवारलवाई नजतरे 
मवाननसले मस� चररत्र ्धवारण गनमि सककनछ भनेर येशूको जी्न र 
चररत्रले उघवारेर देखवाउनुभएको धथयो।

येशूले देखवाउनुभएको बवाटोमवा हिँडन यु्वा र यु्तीिरू कहट्� 
िुनुपदमिछ। परमेश्रले आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई कनतसमम के गनमि 
सकनुिुनछ भनेर येशुको जी्नलवाई अधययन गयवामिै भने मसकन सककनछ। 
र िवामीले यो पनन मसकन सकछौँ कक िवामीिरूकवा द:ुख, कषट, पीडवा, 
पररषिवािरू जनतसुकै ्ुठलो भएतवापनन उिवँाले सिनुभएको भनदवा बेसी 
छैन।

ती मवाननसिरू जो येशू हिँडनुभएको जसत ै हिँडछन ् नतनीिरू 
ध्धरज, भद्र तथवा नरम ममजवास, नम्, कोमल, दयवालु र करुणवामय 
िुनछन।् नतनीिरूले येशूसँग जुआमवा सिभवागी िुनछन ् र उिवाँसँग 
भवारीिरू बोकछन।् नतनीिरू येशूले जसत ैअरूिरूको हित गनमि नतब् 
चवािनवा गछमिन।् ती मवाननसिरू अहिले न ैप्रभुको परमआननदमवा प्र्ेश 
गरेकवा िुनछन ्र नयवँा सनृषटमवा पनन नतनीिरूले सो अनुभ् गख्नछेन । 
नतनीिरूले येशुको मिवाकषट र पीडवा देख्नछे र  नतनीिरू संतुषट िुनेछन।् 
सतैवान र उसकवा दतुिरूले खवामल गरेकवा सथवानिरूमवा प्रभुबवाट उ�वार 
पवाएकवािरूले भनदेछ भनेर थवािवा पवाएर स्गमि खुशीले गुञजयमवान िुनेछ।
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१०९का्महरूद्ारा निशिासलाई प्र्मािणति  
गरेर देखाउिु

तिर कसैले भनला, “नति्मीनसति निशिास छ, ्मेराचानह ँका्महरू 
छि् ।“ का्मनििाको नतिम्ो निशिास ्मलाई देखाऊ, र ्मैले गरेको 

का्मद्ारा ्म आफिाे निशिास नति्मीलाई देखाउिेछु।  
याकूब २:१८।

आफनो मुनकतलवाई सुरक्षित रवाख्न मवाननसले येशू ख्ीषटलवाई आफनो 
मस� मुनकतदवातवा भनेर ग्रिण गनुमिपछमि। तयो ग्रिण वयनकतगतरूपमवा 
आ्ैफले आ्ैफको नननमत गनुमिपछमि , अरूको नननमत िोइन।

जब पवापी मवाननस येशूलवाई प्श्वास गरेर पवापलवाई ननरनतरतवा 
हदँदैन तब उिवँाले तयसमवाधथ उिवाँको मस�तवा र ्धवामममिकतवा ओढवाइ 
हदनुिुनछ। परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई पनछवाएर हिँडने मवाननस अब ती 
आज्वािरूलवाई मशरोपर गरेर हिँडने िुनछ।

परमेश्र नयवायी िुनिुुनछ र ख्ीषटको कवामिरूले गदवामि पवापी 
ननदकोष ्ठिररन सकदछ, तर तयसो भयो भनदैमवा कसलेै थवािवा पवाइपवाइ 
पवापिरूकवा लवाधगरिनछ र आ्ुफले गनुमिपनदे कवामकतमिवय्वाट पननछएर 
बसछ भने ख्ीषटको ्धवामममिकतवाको पोशवाक लगवाइरिन तयो मवाननस 
योगय िँुदैन।

प्श्वासमवात्र ै गरे पुगछ परमेश्रले ननदकोष ्ठियवामिउनु िुनछ न ै
भनेर चुपचवाप बसनु खतरवा छ भनेर यवाकूबले औँलयवाउँछ। यहद कसमैवा 
पककवा ्वा सकल प्श्वास छ भने ऊ सकरिय नभइ बसन सकदैन। 
्धममिको नवाउँमवा लक्य र अथमिमूलक सकरिय जी्न बबतवाएन भने उसको 
आसथवा ् वा प्श्वासको अनसतत्को कवाम छैन। यिवाँ यवाकुबले अव्वािमको 
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अनुभ्लवाई यवाद हदलवाउँछन,् “नतमी देखदछौ, कक नतनकवा कवामिरू 
सँगसँगै प्श्वास करियवाशील धथयो, र कवाम�वारवा नै प्श्वास पुणमि भएको 
धथयो।” यवाकूब २:२२ । यसरी पककवा र सककली प्श्वासले प्श्वासीिरु 
आफनो कवामकतमिवय र नजममे्वारीमवा पनन पककवा न ैिुनछ। प्श्वास र 
आज्वा पवालनले अमूलय अनुभ्लवाई ्ठोस प्रदवान गनमिछ अथवामित ्मुतमिरूप 
हदँदछ।

यस संसवारमवा अप्श्वासीिरुकवाे ओइरो छ। परमेश्रप्रनतकवाे 
अनसतत्प्रनत कनतले खखसी उडवाउँदछन।् तर येशुभकतले प्श्वास र 
कवामलवाई डुङगवाको दईु नवाउिरूलवाई जसत ैबरवाबरीरूपमवा चलवाउनुपछमि , 
अननमवात्र अप्श्वासीिरुकवाे नदीमवा तैररन सकछवैा।

पे्रमले पररचवामलत भएर कवाम गददैन र शु� जी्न बबतवाउँदैन 
तर प्श्वास छ भनेर दवा्ी गछमि भने तयसतो कुन ै मवाननस पनन 
ननदकोष ्ठिररनदैन। यवाकूबले यो नजककर गदमिछन,् “नतमीिरू देखदछवाै 
कक कवाम�वारवा मवाननस ्धममी ्ठिररँदोरिेछ, प्श्वास�वारवा मवात्र िोइन।” 
यवाकुब २:२४ । अब्वािमले परमेश्रलवाइ प्श्वास गरेकवा धथए तर 
उनले प्श्वास गयवामिे भनेर कसरी थवािवा पवाउने ? उनको कवामले उनले  
परमेश्रमवाधथ प्श्वास रवाखेकवा धथए भनेर प्रमवाखणत गरेकवा धथए। 
प्श्वासको असली चररत्र उनले कवामबवाट देखवाएको िुनवाले उनी 
्धमवामितमवामवा गननन पुगेकवा धथए। आज पनन िवामीलवाई अब्वािमको 
प्श्वासकवाे आ्शयकतवा छ। िवाम्वा ्ररपरर थुपप्ररिेकवा अन्धकवार 
जसले परमेश्रको पे्रमको मम्ठो ककरणलवाई ्धवाककरिेको छ, तयसलवाई 
चमकवाउने आतमज्वानको बत्ी बवालन र आनतमक प्कवाशमवा पुडको 
भइरिेको समवाजमवा अब्वािमको जसतो प्श्वासकवाे आ्शयकतवा छ। 
िवामीिरूको प्श्वास कनतको सकल र इमवानदवारी छ भनेर प्रशसत कवाम 
गरेर देखवाउनु पदमिछ: कवाम बबनवाको आसथवा ्वा प्श्वास मुदवामि िो।
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११०पनित्र हुिु: िजनदगीभरको का्म हो

नतििीहरूका खानतिर ्म आफैलाई पनित्र पादताछु, तिानक नतििीहरू 
पनि सत्यतिा्मा पनित्र होऊि् । 

यूहन्ा १७:१९

येशुको ्धवामममिकतवाको पोशवाक िवामीलवाई ओढवाउँदवा िवामी ननदकोष 
्ठिररनछौँ भने जुन ्धवामममिकतवाले िवामीलवाई पप्त्रकरण गदमिछ तयो 
अरूिरूलवाई अ्गत गरवाउने ्धवामममिकतवा िो। अथवामित ्येशुको कवारण िवामी 
्धममी ्ठिररएको कवारणले परमेश्रको चवािनवा अनुसवार िवामी पप्त्र 
जी्न बबतवाउँछौँ जुन अरूिरूले देखदछन ्र देखवामसकी गनमि चवािनछन।् 
पहिलो ्धवामममिकतवा अथवामित ्िवामी ननदकोष ्ठिररने नसथनतले स्गमिमवा िवाम्ो 
सथवान िुनछ भने दोस्ो ्धवामममिकतवा ्वा पप्त्रकरण जी्नले स्गमिको 
तयस सथवानमवा रिन िवामी योगय छौँ भनेर देखवाउँदछौँ।

पवापबवाट स्फवाइ पवाउनु र पप्त्रकर ण िुनुको बीचमवा ्ुठलो अनतर 
छ भनेर अलअमल गरेर केलवाएर कनतपयले वयवाखयवा गनमि खोजछन।् 
यसरी ननदकोष ्ठिररनु र पप्त्र िुनुको बीचमवा ्फरक छ ्वा एक 
आपसमवा खवास सरोकवार छैन भनेर कसलेै प्रसतुत गछमि भने तयो गलत 
िो। यसतो वयवाखयवाले मवाननसिरूले आआफनै ्धवारणवा र अनदवाजिरू 
मभत्रवाउँछन।् प्श्वासबवाट ्धवामममिकतवा पवाउँछ भनने मित््पणूमि प्रशनन 
बवाइबलले न ै सपषट गरेकोमवा ककन घुमवाइ घुमवाइ सुक्म तररकवाले 
वयवाखयवा गनमि प्रयवास गनदे?

येशुमवाधथ प्श्वास अथवामित ्आसथवा रवाखदवा िवाम्ो समपुणमि पवापबवाट 
िवामी स्फवाइ पवाउँछौँ ् वा ननदकोष भएको ्ैफसलवा गररनछको अथमि बवाइबलले 
न ैकसरी स्फवासँग प्रसतुत गदमिछ त? जब चुणमि हृदयले अतयनत ैद:ुख 
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मनवाउ गदमि पवापी परमेश्रको सवामु आउँछ, उसको नननमत ्वा उसको 
बदलवामवा ख्ीषटले षिमवाको प्रकरियवा उिवाँको बमलले पुरवा गनुमिभयो भनेर 
स्ीकवादमिछ, र उसको नननमत येशुले पुरवा गनुमि भएको पशचतवापको 
प्ध्धमवात्र उसको अननत जी्नको र भप्षयको आशवा िो भनेर 
स्ीकवादमिछ तब उसकवा सब ैपवापिरू षिमवा िुनछ। यो न ै प्श्वास�वारवा 
उपलब्ध िुने ्धवामममिकतवाको प्धयवा िो।

पप्त्रकरण िुनु, ्धमवामितमवाको जी्न बबतवाउनु, शु� र ननैतक्वान 
िुनु प्ध्ध पुयवामिउन एक षिण, एक घनटवा ्वा एक हदनको कवाम िोइन 
तर यो नजनदगीभरको कवाम ्वा प्रकरियवा िो। कहिलेकवाँिीँ ्धवामममिक 
पुजवामिगरणमवा भवाग मलएर, ्वा धयवान गरेर ्वा प्र्चन सुनेर खुशी र 
आननदले भररपुर भएर भवा्नवातमक रूपमवा शु� भएको अनुभ् गनुमि 
पप्त्रकरण िो भनेर मवानन सकनु आ्शयक छैन, ककनभने समय 
बबतपेनछ तयस उते्जनवा सेलवाएर जवानछ, तर सकल ्वा पककवा शु� 
भएको जी्नको अनुभ् गनुमि भनेको ननरनतररूपमवा पवापबवाट मनुमि  र 
ननरनतररूपमवा ख्ीषटको नननमत नजइरिनुबवाट आउँदछ। िवाम्ो कमजोरी 
चररत्रलवाई घररघरर प्रयवास गरेर सु्धवाररएको जी्न बबतवाउन खोजदवा 
गलत कवाम ्वा मननसथनतिरू ह्ठक िँुदैन। यसको लवाधग येशुको भकत 
अनुशवासनमवा बसनुपदमिछ, ननरनतर लगनशील भएर प्रभुको अनुग्रिले 
िवाम्ो जी्नमवा आइरिने ्वा हदमवागमवा भइरिने �वानदसँग कडवारूपमवा 
सवामनवा गददै यु� गररन ै रिनुपछमि। अननमवात्र िवामी प्जयी जी्न 
भइरिेको अनुभ् गनमि सकछौँ।

  पप्त्र ्वा शु� आचरणीय जी्न भनेको के्ल कुन ैआदशमिको 
भवाषण छवाँटने थयोरी ्वा मस�वानत िोइन न त भवा्वानवातमक िो ्वा 
अलङकवाररत ्वा मनमुग्ध पवानदे पवानदे शबदिरूको पोको िो। यो दैननक 
जी्नमवा सकरिय नीनतगत  ् वा ननैतक आचरणकवा ननतीिरूमवा पमसरिने 
जी्न िो। यो के्ल आनतमक जी्नशलैीको प्षयमवात्र िोइन तर 
दैननक जी्नशलैीको मवाममलवा पनन िो। यस खवालको जी्नमवा 
िवामीिरूको खवाने, पपउने र ्सत्र लवाउने कुरवािरूमवा धयवान हदनुपदमिछ। 
भौनतक ्वा शवारीररक, मवानमसक, ननैतक र आचरणलवाई स्सथ बनवाइ 



वि�िासद्ारा म जिउँछु

241

सुरक्षित गददै परमेश्रमवा िवाम्वा शरीरिरू सुमपनु पदमिछ। गलत आचरण, 
जी्नशलैी र गलत बवानीिरूले भ्रषट पवारेको जी्न परमेश्रलवाई अपमिण 
गनदे िोइन, तर परमेश्रको नननमत पप्त्र, ग्रिण योगय र  नजउँदो  
बमल ्वा शिीद िुनुपदमिछ।

परमेश्र र अरूिरूको नननमत ग्रिण योगय जी्न बबतवाउने  
प्�वा के्ल बवाइबललेमवात्र हदँदछ। यसले मवाननसको समपुणमि चररत्र ्वा 
मननसथनतलवाई आमूल परर्तमिन लयवाउँदछ। यहद परमेश्रको ्चन 
लगनशील भएर अधययन गऱयवाे र तयस अनुसवार चलयो भने यसले 
हृदयमवा यसतरी कवाम गदमिछ कक यसले प्रतयेक खरवाब र अपप्त्र 
तत्लवाई द्वाइ रवाखदछ।

यवाद गनमििोस,् आ्ेग ्वा मवान् उते्जनवामवा र भवा्नवातमकरूपमवा 
षिखणक ् वा तुरनत ैकोिी मवाननस पनन पप्त्र ् वा शु� िँुदैन। सिी, पककवा 
पप्त्र र शु� जी्न भनेको दैननक करियवाकलवाप िो जुन नजनदगीभर 
ननरनतररूपमवा चमलरिनु ्वा कवायवामिन्यन गरररिनुपदमिछ।
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१११पापप्रनति घृणा

तिपाईलंे धार््मकतिालाई प्रे्म गिुताभएको छ, र अध्मतालाई घृणा 
गिुताभएको छ। यसकारण पर्मेश्वर, तिपाईकंा पर्मेशिरले 

तिपाईलंाई आफिा सा्ीहरूभनदा बढ् तिा गरेर हषताको  
तिेलले अिभषेक गिुताभएको छ।“ 

नहबू् १:९।

जब कोिी पवापी मवाननस ख्ीषटको षिमवा हदने रगतलवाई प्श्वास 
गरेर परमेश्रमवा शवाननत पवाउँछ र जी्न परर्तमिन िुनछ तब तयो 
येशुभकतको जी्नको के्ल थवालनीमवात्र िो।

मवाननसको हृदयमवा रो्पने येशूको अनुग्रिले सतैवानसँग प्द्रोि 
जवागने बबऊ रोपेको िुनछ ्वा सतैवानको करियवाकलवापप्रनत घणृवा गनदे 
मननसथनतको सजृनवा गदमिछ। मवाननसलवाई आमूल परर्तमिन गनदे अनुग्रि 
र नप्करण गनदे शनकत बबनवा  मवाननस ननरनतररूपमवा सतैवानको 
पञजवामवा परररिेको िुनछ। तयो वयनकत सतैवानको दवास भएर उसले 
जे भनछ तयो गनमि रवाजी भइरिेको िुनछ। तर येशूलवाई प्श्वास 
गदवामि नयवाँ नीनत अपनवाउनुपनदे िुनछ। यसले यथवानसथनत ्वा शवानतमवा 
रिेको जी्नमवा �नद मचचवाउँछ। ख्ीषटले प्रदवान गनमििुने शनकत ्वा 
अध्धकवारले उसमवा भएको सतैवानको ननरङकुसतवा र प्द्रोिी भवा्नवालवाई 
नननसरिय पवादमिछ। सतैवानको आ्वाजसँग मुकवाबबलवा गनमि सषिम ्बनवाउँछ। 
जब कोिी मवाननस पवापलवाई मनपरवाएर पोषवाइ रवाखु्नको सटटवा ्वाकक 
मवानछ, जो आफनो भौनतक र मवानमसक अस्सथ नतब् चवािनवा ्वा 
अनुरवागिरूसँग मुकवाबबलवा गददै तयसको पनछ नलवागन अडडग भएर बसछ 
र तयसमवाधथ ्वा अस्सथ स्वाथमिमवाधथ बबजय प्रवा्पत गरररिनछ तयो 
मवाननस परमेश्रको नीनतमवा चमलरिेको प्रमवाखणत गदमिछ।
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संसवारसँग समझौतवा गरेर ्वा संसवारकवा मवाननसिरूलवाई खुशी 
पवानमि जे नीनत पनन तयवागने मनो्पृत् र ख्ीषटको नीनतमवा तवालमेल 
िँुदैन। संसवारको प्रनतसप्धवामि गनदे नीनत र संसवारले अपनवाउने वय्िवाररक 
चवालचलनले मवाननसको जी्न र हृदयबवाट आनतमक जी्नलवाई सुखखवा 
बनवाउँछ। संसवारको ढवँाचवामवा हिँडनु, संसवारकवा मवाननसिरूलवाई खुशी पवानुमि 
र संसवारकै मवाननसिरू जसतो भएर चलनकुो अथमि संसवारले मवानयतवाप्रवा्पत 
मवापदणड ् वा सतरमवा हिँडनु िो। कोिी पनन संसवार र येशू ख्ीषटलवाई एकै 
पलट से्वा गनमि सकदैन। येशु ख्ीषट र संसवारको बीचमवा ममलन ैनसककने 
एक आपस मननपरवाउने �वानद चमलररिेको छ। कनतले त भनछ िोलवा: 
संसवारको नननमत म मरेको छु; म अब परमेश्रको पुत्रमवाधथ प्श्वास 
रवाखेर नजइरिेको छु। तर उसकवा ्ररपरर रिेकवा मवाननसिरू वयथमिमवा 
रमवाइलो मवाननरिेकवा िुनछन,् मखुमितवापूणमि रमझममवा लवाधगरिेकवा िुनछन,् 
नतनीिरूसँगै लवागेर रमवाइरिने मवाननसले आ्ुफ येशूभकत िँु भनने 
कुरवालवाई खणडन गरररिेको िुनछ।

िवामीिरूको कुरवाकवानी ्वा आदवानप्रदवान स्गमिसँग भइरिेको िुनछ, 
तयिवाँ िवामीले मुनकतदवातवाको अनुिवार िेरररिनछौँ, िवाम्ो प््ेक ् वा चेतनवाले 
परमेश्रनतर तवाननएर षिमवा र शवाननतको यवाचनवा गरररिेको िुनछ, र 
सतय पप्त्र जी्न बबतवाउन र ्धममी जी्न बबतवाउन चवाहिरिेको िुनछ। 
िवामी तयो सोचमवा परररिेकवा िुनछौँ जसले िवाम्ो जी्नलवाई येशूको 
जसत ैपरर्तमिन गरोस।्

तपवाईँको हृदय परमेश्रको आतमवाको प्रभवा्मवा परेर नम् 
बनवाउनुिोस ् र पगवालनुिोस।् तपवाईँले आफनै बवारेमवा ्ेधरै कुरवा गनमि 
आ्शयक ्ठवानन ु िँुदैन। यसले कसलैवाई पनन बल पुयवामिउँदैन। येशूको 
बवारेमवा बहढ चचवामि गनुमििोस,् र आफनो बवारेमवा कुरवा गनदे बवानन कम 
गनुमििोस।् तपवाईँको कुरवाकवानी ख्ीषटमवा डुप्एको िोस।्
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११२यनद कसैले पाप गयाताे भिे

्ेमरा सािा बालकहरू, नति्मीहरू पाप िगर भिी ्म यी कुरा 
नति्मीहरूलाई लेमखरहछुे। तिर कुिै ्मानिसले पाप गयाताे भिे  

पनि नपतिासँग हाम्ो पषि्मा बोिलनदिुहुिे एक जिा  
हुिुहुनछ, अ्ाताति्  धार््मक येशू ख्ीष्ट। 

१ यूहुनिा २:१

जब िवामी येशुको ्धवामममिकतवाको ्सत्र पहिररनछौँ तब पवापप्रनत 
िवाम्ो मोि िँुदैन, ककनभने िवाम्ो जी्नमवा ख्ीषटले न ैकवाम गरररिेको 
िुनेछ। िवामी मवाननस िौँ, िवामी भुल गछछौँ, जवानवानजवानी गलत कवाम 
गछछौ ्वा गलत ननणमिय गछछौँ, तर पवापप्रनत िवाम्ो घणृवा जवाधगरेिै िुनछ 
ककनकक पवापैले गदवामि परमेश्रको पुत्रले द:ुख पवाउनुभएको धथयो।

  यहद कोिी दैननक जी्नमवा परमेश्रसँग कुरवाकवानी गरेर 
हिँडडरिेको िुनछ तर भूलले आ्ूफ हिँडने बवाटोबवाट तककमि न पुगयो भने ्वा 
एक नछन येशुलवाई िेनमि प्मसमियो भने उसलवाई जवानवाजवानी पवाप गरेको 
्ठिररँदैन। ककनभने उसले भुलगदवामि ्वा गलत ननणमिय गदवामि तयसलवाई 
मिसुस गरेर ह्ठक बवाटोमवा हिँडने र येशूनतर आखँवा लगवाउने प्रणले 
उसले गरररिेको िुनवाले उसले गनलत न ैगरेतवापनन परमेश्रको हृदयमवा 
भएको उसप्रनतको ्पयवारलवाई घटवाउँदैन। उसले येशूलवाई प्रवाथमिनवा गरररिेकै 
छ ्वा उिवाँसँग सं् वाद गररन ैरिेकोछ भनने कुरवामवा ऊ सजग भइरिेको 
छ र आफनो गलत ननणमियको बवारेमवा उसलवाई थवािवा हदँदवा तयसको 
मिसुस गरेर ह्ठक बवाटोमवा ्फककमि ने मननसथनत उसमवा भइरहयो भने 
ऊ मुख अधंयवारो गरेर हिँडदैन र परमेश्रसँग गुनवासो गददै आफनो 
कमजोरीमवा ननरवाश िँुदैन। उसले आफनवा भुलिरूलवाई नजतदै अनघ 
बहढरिेको िुनछ।
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येशूको षिमवा हदने पे्रमलवाई थवािवा पवाउने र परमेश्रकवा छोरवाछोरी 
िुन चवािने कनतपय मवाननसिरू छन तर आफनो चररत्र मस�, असल 
नभएको र आ्ुफिरूमवा घटीकममकमजोरीिरू भएकोले पप्त्र आतमवाले 
नतनीिरूको हृदय परर्तमिन गनुमिभएको छैन िोलवा भनेर शङकवा पनन 
गछमिन।् नतनीिरूलवाई म आग्रि गछुमि , ितवाशननरवाश भएर पछवाडड 
निटनुिोस।् िवामीिरूको कमजोरीले गदवामि र भुल गनदे बवानीले गदवामि 
कनतपय समयमवा येशूको पवाऊमवा परेर रुनुभपनन पलवामि, तर िवामी 
ितोतसवाि िुनुिँुदैन। सतैवानले िवामीलवाई नजततेवापनन िवामी ननरुतसवाि 
भएर आफनो आसथवा तयवागनुिँुदैन। परमेश्रले िवामीलवाई छोडनुभयो 
्वा ्े्वासतवा गनुमिभयो भनने मननसथनतमवा िवामी बसनुिुनन। अिँ, तयसो 
नगनुमििोस।् ख्ीषट परमेश्रको दवाहिने िवातमवा िुनुिुनछ। उिवाँले िवाम्ो 
नननमत पिल गरररिनुभएको छ। येशूको पप्रय चेलवाले यो लेखेर िवामीलवाई 
आश्सत पवादमिछन,् “मेरवा सवानवा बवालकिरू, नतमीिरू पवाप नगर भनी म 
यी कुरवा नतमीिरूलवाई लेखखरिेछु। तर कुन ैमवाननसले पवाप गयवामिे भने पनन 
पपतवासँग िवाम्ो पषिमवा बोमलहदनुिुने एक जनवा िुनुिुनछ, अथवामित ् ्धवामममिक 
येशू ख्ीषट।” १ यूिननवा २:१ । र येशूको आफनै ् चनलवाई नबबमसमिनुिोस,् 
“पपतवा आ्ैफले नतमीिरूलवाई मवायवा गनुमििुनछ, ककनकक नतमीिरूले मलवाई 
मवायवा गरेकवा छौ, र म परमेश्रको त्फमि बवाट आएँ भनी प्श्वास गरेकवा 
छौ।” यूिननवा १६:२७ । आ्ुफनतर ्फकदे को येशू चवािनुिुनछ, आफनो 
ननममिल जी्न र पप्त्रतवा तपवाईँमवा झनलकयोस ्भनने उिवाँको चवािनवा िो। 
यहद तपवाईँले आफनो जी्न उिवँामवा सनुमपनुभयो भने तपवाईँबवाट उिवाँले 
सुरु गनुमिभएको असल कवाम येशूको हदनसमम ्वा तपवाईँको जी्नको 
अनतयसमम समपनन गरररिनुिुनेछ। यवाद गनुमििोस,् पप्त्र आतमवाको 
शनकतले सबै पवापिरूमवाधथ तपवाईँले बबजय पवाउन सकनुिुनछ।
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११३चररत्रको जाँच

उहाँ चाँदी खािने र सफा गिनेजसतिाे गरी बसिुहुिेछ। उहाँले 
लेिीहरूलाई शुद्ध पािुताहुिेछ, र सुि र चाँदीझैँ शुद्ध  
पािुताहुिेछ। तिब पर्मप्रभुका ्मानिसहरू हुिेछि् ,  

जसले धार््मकतिा्मा भेटी लयाउिेछि् ।“ 
्मलाकी ३:३

कनतपय मवाननसिरू जसले पप्त्रकरण जी्न बबतवाइरिेको 
छु भनेर दवा्ी गछमिन ् तर नतनीिरूमवा एउटवा ज्वानको अभवा् छ, 
तयो िो पप्त्र र शु� जी्न बबतवाउनु भनेकै नतनीिरूको हृदयमवा 
अनुग्रिले कवाम गनमि हदइरिनु। नतनीिरूले सोचनुपनदे र नयवायसङगत 
कुरवािरू पनछवाउँछन।् नतनीिरूले आफनो आनतमक उपलब्धी नतनीिरूको 
भवा्नवािरूमवा भरपछमिन ्र कहिलेकवािीँ ्वा कुन ैसमयमवा अनुभ् गरेकवा 
उते्नजत आननदको भवा्नवा, आ्ेश ् वा मनो्ेगकवा आ्धवारिरूमवा नतनीिरू 
पप्त्र भएको छ भनेर दवा्ी गछमिन।्

बवाइबलीय पप्त्रकरणमवा प्रभवा्कवारी, बमलयो आ्ेश ्वा 
अधयवानतमक उचच भवा्नवा समवा्ेश भएको िँुदैन। यिवाँ न ैमवाननसिरूले 
गलती गदमिछन।् नतनीिरूले आफनो भनकत जी्न ्वा नतनीिरू येशूमवा 
छन ् भनेर मूलयवाङकन गनदे आ्धवार न ै नतनीिरूकवा भवा्नवािरूलवाई 
बनवाउँछन।् जब नतनीिरू खुशी छन ््वा उललेमसत छन ्तब नतनीिरू 
पप्त्र ्वा शु� भएको दवा्ी गछमिन।् खुशी मुद्रवा ्वा मनननसथनत ्वा 
आननदको अभवा्ले कोिी  वयनकत परमेश्रमवा पप्त्र ्वा शु� भएको 
छ कक छैन भनेर प्रमवाण हदँदैन, अथवामित ्ऊ सचचवा इसवाई भएको छ 
भनेर प्रमवाखणत गददैन। जो मवाननसिरू पवापी प्र्पृत्लवाई नजतन दैननक 
जी्नमवा अनेकौँ प्रलोभन, पररषिवा र द:ुखकषटसँग सगं्रवाम गरररिेकवा 
िुनछन,् र आफनो हृदय र जी्नमवा पप्त्र िुन प्रयवास गरररिनछन ्
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ती मवाननसिरूले आ्ूफ पप्त्र ्वा भनकत जी्नमवा परमआननद प्रवा्पत 
गरेको छौँ भनेर ्फवाइ्ुफदृी लगवाउँदैन। नतनीिरूले अब िवामी असल भकत 
भयौँ भनेर दवा्ी गददैनन।् यसरी आफनो कुममवा आ्ैफले ्धवाप निवालने 
वयनकतिरू ्धवामममिकतवाको नननमत भोकवाइन ैरिेकवा िुनछन ्र नतखवामिइनै 
रिेकवा िुनछन।् आनतमक जी्नमवा उचच सथवानमवा पुधगसकेको छ ्वा 
सनचचदवाननदको नसथनतमवा पुधगसकेको छ भनेर नतनीिरूले दवा्ी गनमि 
आटँ गददैनन ्बरू नतनीिरूलवाई पवापको जयवादनतप्रनत ्ेधरै हदकक र ् वाकक 
त लवाधगरिेको िुनछ।

्षवामि यवाममवा जङगलमवा भएकवा रूखिरू जब िवामी परबवाट िेछछौँ 
सब ैरूखिरू सब ैिररयवा न ैभएको देखदछौँ। स्धैँ िररयो भइरिने ्धुपीको 
रूख र अरू रूखिरूको बीचमवा िवामीले मभननतवा देखदैनौँ। जब जवाडो 
मौसम आउँछ, तुसवारो पछमि र बर्फ ्वा हिँउले रूखिरूलवाई ओढवाइहदनछ 
तब अरू रूखिरू नवाङधगन पुगछन ्तर स्धैँ िररयो भइरिने ्धुपी जसतवा 
रूखिरू िररयो नै भइरिनछन।् यसरी न ैजो मवाननसिरू आ्ूफमवाधथ 
भरोसवा नरवाखी नम् र झुककएर हिँडछन ्र थर थर कवामदै ख्ीषटको 
िवात समवातरे हिँडछन ्नतनीिरूको आनतमक जी्न पनन स्धैँ िररयो 
न ैभइरिेको िुनछ। तर ती मवाननसिरू जसले आतमभरोसवामवा ढुकक 
िुनछन,् र आफन ै्धममिकममि आहद गरेर आफनो चररत्र ननषखोट ्वा शु� 
भएको दवा्ी गछमिन ्नतनीिरू ्धवामममिकतवाको नककली ्सत्र लगवाइरिेको 
िुनछ। जब द:ुखकषट, पररषिवा र आ्ूफले भनेको जसतै केिी भएन ्वा 
कोिी भएन भने नतनीिरूको ्धवामममिक ्सत्र उघवाररएको िुनछ। तर सतय 
्धममीिरू जसले मभत्री हृदयदेखख न ैपरमेश्रलवाई पे्रम गछमि र उिवाँप्रनत 
श्�वा रवाखछ‚ नतनीिरूले ख्ीषटको ्धवामममिक पोशवाक लगवाइरिेको िुनछ। 
नतनीिरूको जी्न असल मौसममवा िोस ््वा चवािे खरवाब मौसममवा िोस ्
नतनीिरूको आनतमक जी्न सदवा िररयवाली नै भइरिेको िुनछ।

पे्रमको शु� सुनौलो चररत्र र प्श्वासमवा कनत अडडग छ भनेर 
प्रकट गनमि जो प्श्वासी पनन पररषिवामवा पनुमि पनदे िुनछ। जब चचमिमवा 
द:ुख, कषट र सतवा्ट आउँछ तब येशूकवा सत प्श्वासीिरूमवा अटल 
रिने जोश, जवाँगर र ख्ीषटको नयवानो पे्रमको बबकवाश भइरिनछ।
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११४िशद्ध िा भनक्त जीिि्मा उमलिि नसँढी

आफिाे ्मनह्मा र शे्षठतिाद्ारा हा्मीलाई बोलाउिुहुिेलाई हा्मीले 
नचिेका हुिाले पर्मेश्वरको नदवय शनक्तद्ारा जीिि र भनक्तको 
निम्ति हा्मीलाई चानहिे प्रत्यक ्ोक उहाँले नदिुभएको छ।  

२ पत्रसु १:३

येशू स्गमिको मसँढी िुनुिुनछ। तयस मसँढीमवा उनकलन परमेश्रले 
िवामीलवाई आह्वान गनुमििुनछ। तर संसवारको ्धनसमपपत् थुपवारेर भवारी 
बोककनै रहयवेा भने तयो मसँढीमवा िवामी उनकलन सकदैनौँ। िवामी परमेश्रकवा 
थोकिरूको कुन ै्वासतवा नगरर आफनै सुख, सुप््धवा, भवाऊ खोजने र 
वयनकतगत ्फवाइदवािरूमवामवात्र ैतनललन भयौँ भने िवामी आ्ुफले आ्ैफलवाई 
िवानी गरररिेकवा िुनछौँ। संसवारको ्धनसमपपत् र ्वातवा्रणमवा मनुकत 
छैन। कोिी मवाननस संसवारको ्धनसमपपत्मवा ्धनवाढय भयो, समपनन 
भयो र प्रनतनष्ठत भयो भनदैमवा परमेश्रको सवामु तयो मिवान ्भयो र 
असवाधयै असल भयो भनेर गननुिुनन। यहद सिी र इमवानदवारीरूपमवा 
िवामी मसँढी चहढरिेको अनुभ् गनमि चवािनछौँ भने तयो मसँढी चढन 
आउने प्रतयेक ्वा्धवा र अ्रो्ध िटवाउँदै जवानुपदमिछ। जो मवाननस येशुरूपी 
मसँढीमवा चढछ उसको खुटटवा मसँढीको प्रतयेक खुडककलवामवा बमलयो गरी 
गवाडरे उनकलनुपछमि। तयस मसँढीको एक एक खुडककलवा चढेर उनकलँदवा 
िवामीले मुनकत पवाउँछौँ। येशुनतर िेददै, उिवाँसँग टवाँमसएर हिँडदै, कदम 
कदममवा उनकलनदै येशुको उचच तिमवा पुगनुपदमिछ। िवाम्ो ज्वानबुन�को 
स्ोत, ्धवामममिकतवा, पप्त्रतवा र मुनकतदवातवा उिवाँलवाई नै बनवाइएको छ। 
परमेश्रमवा प्श्वास अथवामित ् अगवाढ आसथवा, गुणिरूले सममवाननत, 
ज्वान, संयम, ्धैयमितवा, ईश्रीय ममजवास, भवातपेृ्रम, दयवा, सदवाशयतवा र 
पे्रम तयस मसँढीकवा खुडककलवािरू िुन।्
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सवािस, सिनशनकत, प्श्वास र मनुकत पवाउन परमेश्रमवाधथ 
अमभ्वानजत भरोसवाको आ्शयकतवा छ। स्गमिकवा यी अनुग्रििरू एकै 
षिणमवा आउँदैन। तयसको नननमत ् षछौँ्षमिसममको अनुभ्को आ्शयकतवा 
छ। तर प्रतयेक इमवानदवारी, सतय्वादी र मभत्री हृदयदेखख ती गुणिरूको 
खोनजगरररिनेले परमेश्रको स्भवा् ् वा येशूभवा्नवामवा सिभवागी िुनेछ। 
सब ैज्वानिरूको अपवार ्वा मवाथ गनदे पे्रमको पूणमितवालवाई थवािवा पवाउने 
नतब् चवािनवा उसको हृदयमवा  भरररिेको िुनछ। जब ऊ ईश्रभनकत 
जी्नमवा अनघ बहढरिनछ तब उसले परमेश्रको ्चनमवा रिेको 
उचच र आदशमि सतयिरू बुझदै जवानेछ। अनन परमेश्रलवाई िेददै गदवामि 
ऊ परर्तमिन िँुदै जवानछ र उसकवा जी्नमवा मुनकतदवातवाको स्रूपलवाई 
प्रनतप्नमबत गददै जवाने खुबी िुनछ। िे परमेश्रको बवालक, तपवाईँमवा 
चररत्र ननमवामिण भएको स्गमिदतूिरूले िेरररिेकवाछन।् तपवाईँकवा बोमल्चन, 
िवाउभवाउ, करियवाकलवाप, आचरणिरूलवाई नतनीिरूले जोखखरिेकवा छन ्
्वा मूलयवाङकन गरररिेकवा छन।् तयसकवारण तपवाईँ कसरी हिँडनुिुनछ 
तयसमवा चनवाखो िुनुिोस,् सतकमि  िुनुिोस।् तपवाईँले परमेश्रलवाई पे्रम 
गनुमििुनछ भनेर प्रमवाखणत गनमििोस।्

सवारवा हृदयले स्कोचच तिमवा परमेश्रलवाई पे्रम गनुमि र िवाम्ो 
नछमेकीलवाई िवामीलवाई जसत ै पे्रम गनुमिमवा न ैपककवा, सचचवा पप्त्र र 
भनकतमय जी्न िो।
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११५पनित्र आत्मा्मा आिनद र शामनति

पर्ेमश्वरको राजय भिेको खािु र नपउिु होइि, तिर पनित्र  
आत्मा धार््मकतिा, शामनति र आिनद हो। 

रो्मी १४:१७

परमेश्रले यी प्रनतज्वािरू हदनुभएको छ: “म नतमीलवाई नयवाँ 
हृदय हदनेछु,” “मेरो आतमवा म नतमीमभत्र रवाखखहदनेछु।” येशुको  पुननत 
कवामको ्धवामममिकतवाले यो प्रवा््धवान  िवाम्ो नननमत बनवाइएको छ: 
“्धवामममिकतवाको ्फल शवाननत िुनेछ, र ्धवामममिकतवाको ्फलको नतीजवाचवाहिँ 
सदवाको नननमत शवाननत र भरोसवा िुनेछ।” यशयैवा  ३२:१७ । यिवाँ वयकत 
गररएकवा ्चनिरूसममत अनुभ् गनदेिरूले नतनीिरूमवा भएकवा ्ेचनै र 
अशवाननतिरू बबलवाएर जवानेछन।् नतनीिरूकवा आतमवािरू ख्ीषटमवा प्श्वाम 
पवाउनेछन।् उिवाँलवाई प्श्वास गनदेिरूलवाई उिवाँको आफनै पुननत कवाम 
र ्धवामममिकतवा ओढवाइ हदएको िुनछ। अनन प्श्वासीमवा पप्त्र आतमवाको 
मभत्री शवाननत र आननद उनमलरिेको िुनछ। परमेश्रको चवािनवा यो 
िो कक उिवाँकवा सब ैछोरवाछोरीिरू खुशी, सुखी, आननद, शवाननतमय र 
आज्वाकवारी िोउन।्

कतमिवय्वाट बबचमलत भएर स्वाथमी ननयतले खुशी ्वा सुख खोजनु 
खरवाब असंतुलनमवा लवागन ुिो। यो षिखणक, तरङग र मनमोजी िुनछ; 
यो प्तरे जवानेछ र तयस मवाननसमवा ्ेफरर एकलोपनवा र उदवामसनतवाले 
भनमि थवालछ। तर परमेश्रको से्वा गदवामि आननद र संतुषट िुनछ। 
येशूभकत कुन ैअनननशचत बवाटोमवा हिँडन छोडडएको िँुदैन। उसले गनदे 
कुन ैकवाममवा ननरवाश र ्ेकवारमवा पछुतवा्मवा पवानमि हदँदैन। अरू सवांसवाररक 
सुखसयल, मोजमजजवा, रमझम, मन बिलवाउने रमवाइलवा रमवाइलवा 
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आमोदप्रमोद अनुभ् िवामीले नगरेतवापनन िवामीमवा आननद भइन ैरिनछ 
र आउने्वालवाई जी्ननतर आँखवा लगवाइन ैरिेकवा िुनेछौँ।

येशूभकतिरू ख्ीषटसँग आदवानप्रदवान गरेर आननद मलन सकदछन।् 
नतनीिरूमवा उिवाँको पे्रमको जयोनत चनमकरिनसकछ र उिवाँको ननरनतर 
उपनसथनतको अनुभ्ले सवानत्नवा पवाइरिेको िुनसकछ। जी्नको प्रतयेक 
खुडककलवाले येशूको ननजक पयुवामिउँछ। र उिवाँको पे्रमको गहिरो अनुभ् 
िवामीले प्रवा्पत गनमि सकछौँ, अनन शवाननतको आमशपषत घरनतर एक 
कदम ननजक िवामीलवाई लयवाउन सकनेछ।

पप्त्र आतमवामवा प्श्वास गदवामि शवाननत र आननद आउँदछ। 
प्श्वासले शवाननत लयवाउँछ र परमेश्रमवा भरपदवामि आननद आउँदछ। 
प्श्वास गनुमििोस,् प्श्वास गनुमििोस!् मेरो प्रवाणले भनछ, प्श्वास गर। 
परमेश्रमवा आरवाम गनमििोस।् तपवाईँले उिवाँमवाधथ भरोसवा रवाखेर जे 
सुनमपनुभएको छ उिवँाले सुरक्षितपु्मिक रवाख्न उिवाँ सषिम ् िुनुिुनछ। 
तपवाईँलवाई पे्रम गनुमििुने परमेश्रले तपवाईँलवाई कुन ैप्जेतवाभनदवा पनन 
प्जयी जी्न बबतवाउने ्वातवा्रणमवा लयवाउनुिुनेछ।



253

वि�िासद्ारा म जिउँछु

११६निशिास अ्ातात्ि पर्मेशिर्मान् आस्ा  
राखिु भिेको के हो?

अब निशिासचानह ँआशा रामखएका कुराको निनशचतिर 
िदेमखएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो। 

नहबू्११:१

परमेश्रमवाधथ आसथवा ्वा प्श्वास छ भनेर भवा्नवािरूलवाई 
उते्नजत र जोमशलो बनवाएर देखवाउनु आ्शयक छैन। करवाइ, धचचयवाएर, 
उफे्र पप्त्र आतमवाले जवागतृ पवानुमिभएको छ भनेर देखवाएर परमेश्रको 
धयवान आकपषमित गनुमि आ्शयक छैन न त िवाम्ो सुनवा्वाइ उिवाँले 
गनुमििुनछ भनेर असवा्धवारण आधयवानतमक चनतमिकलवा देखवाउनु आ्शयक 
छ।  िवाम्ो शरीरलवाई िललवाएर, उ्फवारेर, िललवाखललवा गरेर, ्ूठलो स्रले 
तवाली बजवाएर आहद करियवाकलवापद्वारवा परमेश्रको उपनसथनत भएको 
छ ्वा उिवाँको उपनसथनतलवाई तवाननु आ्शयक छैन।

य�नप िवामीले यो पनन स्ीकवार गनुमिपदमिछ कक प्रवायजसो येशूलवाई 
प्श्वास गनमि चवािने वयनकत अनेकौँ शङकवा र प्रलोभनले गदवामि उसमभत्र 
भएको �न�ले गदवामि आपसेआप धचतकवार, आशँुकवा ्धवारवािरू बगवाउँदै 
धचचयवाउन, रु्वाउन र शवानत ्वातवा्रणलवाई खलबलयवाउन सतैवानले 
तयसतो पररनसथनत सजृनवा गछमि। ्ेफरर यो पनन सतय िो कक पशचवातवापी 
हृदय भएको पवापीले आफनो पवापको कवारण पीडवा भएर रुन र करवाउन 
सकछ, जुन करुणवामय मनुकतदवातवाले उसको हृदयको धचतकवारलवाई 
बवाहिर लयवाएको सुननुिुनछ। तर जुनसुकै बेलवा पनन जिवाँ भएतवापनन 
प्श्वासले गरेको मौन ्वा चुपचवापको प्रवाथमिनवा सुनन येशु कहिलय ैपनन 
पनछ पनुमििुनन। परमेश्रको ्चनलवाई सरलतररकवाले आतमसवात ्गरेर 
मनुकतदवातवासँग िवातमेवालो गनमि प्रयवास गनदेले उिवाँको आमशष पवाउने 
नननशचत छ।

प्श्वास भनेको भवा्नवा िोइन न त भवा्नवामवा भरपनमि हदनुिुनछ। 
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सतय ्वा सिी प्श्वास भएको मवाननसले आ्ूफलवाई िो कक िोइन 
भनने अनुमवान गनदे पङनकतमवा आ्ूफलवाई उभयवाउँदैन। यस ककमसमको 
अनुमवाननत ्वा शङकवाले बेररएको प्श्वास  सैतवानको खोटो ्वा नककली 
प्श्वास ् वा आसथवा िो। सतय प्श्वास अनुमवानको खखलवा्फबवाट सुरक्षित 
िुनछ।

प्श्वासले परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूलवाई दवा्ी गदमिछ र आज्वा पवालन 
गरेर तयसको ्फल ्वा गुण लयवाउँदछ। अनुमवाननत प्श्वास ्वा िोकक 
िोइन भनेर दो्धवारमवा पवानदे मवाननसले पनन परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूलवाई 
दवा्ी गनमि सकदछ, तर ती प्रनतज्वािरूले सतैवानले जसतै उसले चलवाउन 
सकछ अथवामित ्अ््ैध जी्न बबतवाउन ्िवानवा बनवाउन। यहद सिी ्वा 
पककवा प्श्वास आदम र िव्वामवा भएको भए नतनीिरूले परमेश्रको 
पे्रममवाधथ भरोसवा रवाखेर उिवाँको आदेश पवालन गथदे। तर अनुमवाननत 
्धवारणवाले ्वा परमेश्रले भननुभएको कुरवा िो कक िोइन भनेर शङकवा 
गनदे मनो्पृत्लवाई हदमवागमवा खेलवाउँदवा परमेश्रको आदेशिरू पवालन 
गनमि नतनीिरु अस्फल भए। यो पनन नतनीिरूले अनुमवान गरेकी 
परमेश्रले ्ेधरै पे्रम गनुमििुनछ तयसकवारण पवापको पररणवामबवाट उिवाँले 
नतनीिरूलवाई सुरक्षित रवाखु्निुनछ। जुन सतमिमवा दयवा प्रदवान गररएको 
धथयो तयो सतमिसँग नमममल ् वा तयस सतमिलवाई नमवानेर स्गमिबवाट ननगवािवा 
खोजछ तयसलवाई प्श्वास भनननदैन। पककवा र सिी प्श्वासको जग 
परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूमवा आ्धवाररत िुनछ र बवाइबलले उलब्ध गरवाएको 
प्रवा््धवान ्वा ननददेशनिरूमवाधथ िुनछ।

प्श्वासमवा रहिरिनु भनेको आफनवा भवा्नवा, आ्ेग ्वा मनो्ेग, 
स्वाथमी र आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्लवाई पनछवाएर नम् भएर परमेश्रसँग 
हिँडन ुिो। आ्शयक परेको बेलवामवा उिवाँकवा प्रनतज्वािरूलवाई दवा्ी गददै 
नतनीिरूलवाई पकरिरिनु र सब ैअ्सथवामवा नतनीिरूको भवागचलन गनुमि र 
परमेश्रले आफन ैयोजनवा र लक्य अनुसवार तपवाईँको जी्न र हृदयको 
चवािनवालवाई उिवाँले पुरवा गररहदनुिुनेछ भनेर प्श्वास गनुमि न ैपररपकक 
प्श्वास ्वा परमेश्रमवाधथको आसथवा िो। 
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११७प्रनतिज्ा ति्ा पर्मेशिरका िचिहरूद्ारा निश्वास 
आउँदछ

जे सुनिएको छ, त्यसैबाट निश्वास आउँछ र जे सुनिनछ त्याे 
ख्ीष्टकाे प्रचारबाट आउँछ। 

रो्मी १० :१७

मवाननसलवाई चवाहिने मिवान ्आ्शयकतवालवाई परमेश्रको ्चनमवा 
भएकवा सतयिरूले पूरवा गररहदनछ। उसको मिवान ्आ्शयकतवा भनकैै 
प्श्वास�वारवा उसको जी्नमवा आमुल परर्तमिन लयवाउनु िवाे । बवाइबलमवा 
भएकवा मिवान ्नीनतिरू ्ेधरै उचच, आदशमि, पप्त्र छ र दैननक जी्नमवा 
तयसलवाई लवागु गनमि सकदैन भनने मननसथनतमवा कोिी पनन पनमििुनन। 
बवाइबलमवा भएकवा सतयिरू स्गमिसमम पुधगरिेको िुनछ र नतनीिरू 
अननत समयलवाई पनन समेनतएको िुनछ। य�पप, बवाइबलमवा भएकवा 
नीनतिरू अतयनत ै प्रभवा्कवारीरूपमवा मवाननसको दैननक अनुभ्मवा 
बुनन ुआ्शयक छ। िवाम्ो जी्नको सब ै्ुठलो र सवानो कुरवािरूमवा ती 
नीनतिरूले छेडन सकनुपदमिछ।

प्रभु येशुको चररत्रलवाई प्रनतननध्धत् गनुमिबवाट िवामी कनत ्ेधरै टवाढवा 
छौँ! तर जीप्त प्श्वास ्वा आसथवा�वारवा उिवाँकवा पुननत कवामिरूलवाई 
पप्त्र रवाख्नुपदमिछ, उिवाँ न ैिवाम्ो मनुकतदवातवा र उ�वारकतवामि भनेर दवा्ी 
गररनै रिनुपदमिछ। िवामीलवाई सतैवानको प्रभुत््बवाट स्तनत्र गनमि 
कल्रीमवा मनुमिभएको धथयो। परमेश्र र आफनो आतमवाको बीचमवा 
वयनकतगत कवाम गनुमिपछमि ्वा उिवँासँग समबन्ध रवाख्नुपछमि , मवानौँ संसवारमवा 
परमेश्रसँगको समबन्धको मवाममलवामवा आ्ूफबवािेक अरू कोिी छैन।यहद 
िवामीले िवाम्ो वयनकतगत प्श्वासलवाई सकरिय बनवाउँछौँ तब िवाम्ो 
हृदयिरू धचसो ्फलवाम जसतो ्ठणडवा िँुदैन ्वा बर्फ जसतो धचसो िँुदैन। 
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भजनको लेखकले भनेको नसथनतमवा िवामी पुगेर िवामी यो मिसुस गनमि 
सकछौँ: “्धनय तयवाे वयनकत, जसकवा अपरवा्ध षिमवा भएको छ, र जसकवा 
पवाप ढवाककएकवा छन ्।“ भजन ३२:१ ।

परमेश्रको ्चनको ्वासतप्कतवालवाई िवाम्ै जी्नमवा प्रमवाखणत 
गरेर देखवाउन परमेश्रले आह्वान गनुमििुनछ। उिवाँकवा प्रनतज्वामवा भएकवा 
सतय कुन ैआदशमि ्वा मवाननसको पिँुच भनदवा बवाहिरको नभएर मेरै 
नननमत िो भनेर देखवाएको उिवाँ चवािनुिुनछ। उिवाँले िवामीलवाई यो 
सुनवाइएको छ, “परमप्रभुलवाई पवारख गरेर िेर, कक उिवाँ कनत भलवा 
िुनुिुनछ। उिवाँमवा शरण मलने मवाननस ्धनयको िो।“ भजन३४:८ येशू 
आ्ैफले भननभुयो, “मवाग त नतमीिरूले पवाउनेछौ,“ यूिननवा १६:२४। 
उिवाँले गनुमिभएकवा प्रनतज्वािरू पूरवा िुने न ैछ। नतनीिरू कहिलयै पनन 
अस्फल भएको धथएन न त िुने न ैछ।

आ्ूफसँग ननजक समबन्ध रवाखेको िवाम्ो मुनकतदवातवा चवािनुिुनछ। 
िवामीलवाई उिवाँले खुशी पवानमि चवािनुिुनछ, िवाम्ो सुख शवाननत भएको उिवाँ 
चवािनुिुनछ। जब येशूको आमशष िवामीमवा पदमिछ तब उिवाँको पप्रय नवाउँमवा 
्धनय्वाद र प्रशंसवा टरिवाउनुपदमिछ। तर कहिलेकवािीँ तपवाईँले भननुिोलवा 
उिवाँ मेरो मनुकतदवातवा िुनिुुनछ भनेर मलेै थवािवा मवात्र पवाएको भए! 
तपवाईँले कसतो खवालको प्रमवाण खोजनुभएको िो? के  येशू तपवाईँको 
िुनुिुनछ भनेर तपवाईँमवा प्शषे खवालकवा अनुभ्, आ्ेग ्वा मनो्ेग, 
जोश र जवागनृत भएको चवािनुिुनछ? परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूमवा भरपनदे 
कलवा िुनु न ै के येशूमवा ननममिल प्श्वास िुनु िोइन र? परमेश्रकवा 
आमशषमय प्रनतज्वािरूलवाई तपवाईँकै नननमत िुन ्भनेर आतमसवात ्गरेर 
तपवाईँकै जी्नमवा प्रयोग गनुमि के उत्म िोइन र? तपवाईँकवा सब ै
धचनतवासुतवामिको भवारी ती प्रनतज्वािरूमवा बबसवाउने खुबी तपवाईँमवा िुनु न ै
उिवाँमवाधथको प्श्वास र ननष्ठवा िोइन र?
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११८निशिासको उत््म लडाईँ

निशिासको उत््म लड़ाइ ँलड़। अिनति जीिि पनरिराख। यस्ैमा 
नति्मीलाई बोलािट भएको न्यो, जब नति्मीले धेरै साषिीहरूका 

उपमस्नति्मा नतिम्ो निशिासको असल साषिी नदएका न्यौ। 
१नति्मो्ी ६:१२

आफनो कवामकतमिवयमवा बबचमलत निोऊ भनेर  पवा्लले मभत्री 
हृदयदेखख नतमोथीलवाई सललवाि हदएकवा धथए। तयो सललवाि अहिलेकवा 
यु्वायु् तीिरूको सवामु पनन प्रसतुत गनुमिपछमि : “ज्वान छौ भनदैमवा 
कसलेै नतमीलवाई तुचछ न्ठवानोस ्, तर प्श्वासीिरूकवा अधग बोली्चन, 
आचरण र पे्रममवा, प्श्वासमवा र शु�तवामवा नतमी एक उदवािरण बन।“ 
१ नतमोथी ४:१२ । बरवाबर हदमवागमवा आउने ्वा पवाप गनदे प्र्पृत्सँग 
लडडन ै रिनुपदमिछ र तयसलवाई नजनतनै रिनुपदमिछ। परमेश्रको 
स्भवा्सँग नममलने चररत्र ्वा ममजवास चवािे बंशबवाट िोस ््वा आ्ूफले 
न ैउतपवादन गरेको िोस ्तयसलवाई अलग न ैरवाख्नपुदमिछ। आफनो स्भवा् 
र आनन्वानीिरू ्धवामममिकतवाको मिवान ्नीनतसँग तुलनवा गददै चलनपुदमिछ। 
परमेश्रको ्चनको जयोनतलवाई प्रनतबबनमबत गददै आ्ूफमवा भएको 
खरवाब बवानीिरूसँग अडडग भएर समवानवा गनुमिपछमि र ख्ीषटको बलले 
नतनीिरूलवाई बशमवा रवाखु्नपदमिछ।

हदनहदनै, र घनटवा घनटवामवा स्वाथमि तयवागको जलदोबलदो 
प्रकरियवामवा लवाधग न ै रिनुपदमिछ। मभत्री जी्नमवा पप्त्रकरणले कवाम 
गरररिनहदनुपदमिछ। अनन बवाहिरी आचरण र कवामले यो प्रमवाखणत 
गदमिछ कक उसको हृदयमवा येशू सनजरिनुभएको छ। परमेश्रमवा अलग 
पप्त्र जी्न बबतवायो भनदैमवा आ्ूफले पवाउनुपनदे ज्वानकवा ्धोकवािरू बनद 
गररँदैन। सतय ्ौन�क ज्वानको खोनज गररन ै रिनुपदमिछ। लुककएको 
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ज्वानको दौलत उतसुकतवासवाथ खोजनीनत गररन ै रिनुपदमिछ। प्शषे 
गरेर बवाइबलमवा रिेको परमेश्रको बवारेमवा जनत ज्वान थवािवा पवायो 
तयनत पप्त्र जी्नको कवाममवा प्रगनत गनमि सककनछ। बवाइबलमभत्र ै
स्गमि छ र तयस स्गमिमवा पुगन िवामी कनतको प्रयत् गररन ैरिनुपछमि 
भनने कुरवामवा तपवाईँिरूलवाई मलेै कसरी प्श्वास हदलवाउने? येशू ख्ीषट 
तपवाईँको आफन ैवयनकतगत मुनकतदवातवा िुनिुुनछ भनेर प्श्वास गनमि 
म आग्रि गदमिछु। जब तपवाईँ उिवाँकिवँा सचचवा हृदयले आउनिुुनछ तब  
उिवाँको अनुग्रिले तपवाईँलवाई सिवायतवा गनमि जहिले पनन ततपर छ 
भनेर तपवाईँले प्श्वास गनुमििोस।् प्श्वासको उत्म लडवाईँ लडनै पछमि। 
जी्नको मुकुटको नननमत तपवाईँ कुसती खेलने िुनुपछमि। सङघषमि गददै 
रिनुिोस ्ककनकक सतैवानले तपवाईँलवाई आफनो मुठ्ठीमवा रवाख्न चवािनछ। 
उसले तपवाईँलवाई नननशरिय पवारेर ध्सत पवानमि चवािनछ। तपवाईँको परमशत्र ु
तपवाईँको दवायवँा र बवायवाँ िवातको ननजक छ, तपवाईँको अगवाडड र पछवाडड 
छ। तपवाईँको पवाइटवालवामुनन उसलवाई रवाख्नै पदमिछ। सतैवानसँग मुकवाबबलवा 
गरररिन पररश्म गनुमििोस।् तपवाईँले जी्नको मुकुट नजतनपैछमि।

नछटटै न िवामी रवाजवािरूकवा मिवारवाजको रवाजयमभषके िेनदेछौँ। जसकवा 
जी्निरू ख्ीषटमवा लुककएकवा छन,् जो यस संसवारमवा प्श्वासकवा उत्म 
लडवाईँ लडकेवा छन,् नतनीिरू मुनकतदवातवाको महिमवासँगै परमेश्रको 
रवाजयमवा चनमकनेछन।्
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११९ध्मती िा नयायोनचति जीिि 
निशिासद्ारा िजउँछ

यसकारण जसरी ख्ीषटलाई नति्मीहरूले ग्रहण गयाताे,  
त्यसरी िै उहा्ँमा जीिि नबतिाओ। 

कलससी २:६

िवाम्ो सदवाशयतवा र अनुग्रिले भररपुर भएको जी्न, िवाम्ो 
आननद खुमशयवालीको जी्न र यस संसवारमवा परमेश्रको नननमत 
र अरूिरूको नननमत ्फवाइदवामूलक जी्न येशूसँग िवाम्ो एकवाकवार ्वा 
ममलनुमवा भरपदमिछ। जब िवामी हदनहदनै, घनटौँ घनटवा, षिणषिण उिवाँसँग 
समपकमि मवा रिेर र  टवँामसएर बसछौँ तब िवामी येशूभवा्नवाको अनुग्रिमवा 
बढदै जवानछौँ। िवाम्ो प्श्वासको स्सतवा ्वा सुरु गनदे र अनतय गनदे कुन ै
मवाननस ्वा मवान्ीय ननकवाय नभएर उिवँा न ैिुनुिुनछ। िवाम्ो जी्नको 
सुरुमवामवात्र ै िोइन अनतमवा पनन उिवँा िवामीसँग रिन हदनुपछमि। िवाम्ो 
कदमकदमको चवालमवा उिवँाको उपनसथनतको आभवास ्पवाइरिनुपदमिछ।

“ओिो, तयसो भए म येशूसँग कसरी टवाँमसएर बसने?” भनेर 
तपवाईँले के सोधनुिुनछ? जसरी तपवाईँले उिवाँलवाई पहिलवा कसरी ग्रिण 
गनुमिभयो तयसरी न ैउिवाँसँग रिनुपदमिछ। “यसकवारण जसरी ख्ीषटलवाई 
नतमीिरूले ग्रिण गयवामिै, तयसरी न ैउिवाँमवा जी्न बबतवाओ ्वा उिवाँमवा 
हिँड।” कलससी २:६ । “मेरो ्धवामममिक जनचवाहिँ प्श्वास�वारवा बवाँचनेछ,।” 
हिबु्१०:३८ । सुरुमवा तपवाईँले आफनो जी्न परमेश्रमवा समपमिण 
गनुमिभएको धथयो, उिवाँकै िुन, उिवँाको से्वा गनमि र उिवाँको आज्वा पवालन 
गनमि तपवाईँले प्रनत्�तवा जनवाउनुभएको धथयो सवाथ ै येशूलवाई तपवाईँले 
मनुकतदवातवा भनेर ग्रिण गनुमिभएको धथयो। तपवाईँले आफनो ्धममिकममि, 
परमपरवा अपनवाएर ्वा असल कवाम गरेर तपवाईँको पवापबवाट तपवाईँ 
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ननदकोष िुनसकनुिुनन, सतैवानको कवाबुबवाट तपवाईँ स्तनत्र िुनसकनुिुनन 
र अथमिहिन जी्नलवाई परर्तमिन गरर स्मिउपयोगीमुलक जी्न बबतवाउन 
सकन ुिुनन भनेर तपवाईँले स्ीकवानुमिभएको धथयो; तर तपवाईँले तपवाईँको 
जी्न परमेश्रमवा अपमिण गरेपनछ ती सब ै कवाम ख्ीषट�वारवा उिवाँले 
समपनन गनुमििुनेछ भनेर तपवाईँ ढुकक िुनुभएको धथयो। प्श्वास�वारवा 
तपवाईँ येशूको िुनुभयो, र अब प्श्वासै�वारवा तपवाईँ उिवाँमवा बढनुिोस-्
उिवाँबवाट तपवाईँले जे पवाउनुिुनछ सो हदएर। तपवाईँले तपवाईँको समपुणमि 
जी्न उिवाँलवाई हदनुिोस-्तपवाईँको हृदय, तपवाईँको इचछवा, तपवाईँकवा 
चवािनवािरू, तपवाईँको से्वा। उिवँाको नीनतिरूको पवालन गनदे प्रनत्द्धतवा 
जनवाउनुिोस।् तपवाईँसँग जे छ, तपवाईँ को िुनुिुनछ उिवाँको सममप 
रवाखु्निोस।् सवारवा आमशषिरूलवाई भनदे ख्ीषटलवाई तपवाईँको हृदयमवा सजवाएर 
रवाखु्निोस,् तपवाईँको सब ैअध्धकवार, शनकत र बल, तपवाईँको ्धवामममिकतवा, 
ह्ठक र नयवायोधचत जी्न बबतवाउने चवािनवा तपवाईँको अननतको सिवायक 
येशूलवाई अपमिण गनुमििोस।् परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई उिवाँले जसत ैपवालन 
गनमि तपवाईँलवाई उिवाँले न ैसशकत बनवाउनु िुनेछ।

प्रतयेक बबिवान तपवाईँको आखँवा खोलने बबपत्ककै तपवाईँको दैननक 
चयवामि उिवाँलवाई सुनमपने कवाम पहिलवा गनुमििोस।् यो प्रवाथमिनवा गनुमििोस,् “िे 
प्रभु, तपवाईँले न ैमलवाई आज समवालनुिोस।् मेरो समपुणमि जी्न तपवाईँकै 
िो। आज मलेै के गनुमिपनदे िो, किवँा जवानुपनदे िो ती सब ैयोजनवािरू 
तपवाईँको पवाऊमवा रवाखदछु। तपवाईँको महिमवा र से्वाको नननमत आज 
मलवाई प्रयोग गनुमििोस।् मसँैग रिनुिोस।् आज म जे गछुमि तयो तपवाईँकै 
इचछवा अनुसवार िोस।्” यो कुन ैि्पतवा ् वा कुन ैअ्सरमवामवात्र गनदे प्रवाथमिनवा 
िोइन बरू दैननक प्रवाथमिनवा िुनुपदमिछ। प्रतयेक हदनको हदन र तपवाईँ 
आ्ैफलवाई परमेश्रमवा अपमिण गनुमििोस।् तपवाईँकवा योजनवािरू उिवाँमवा 
समपमिण गनुमििोस।् उिवँाले न ैउिवँाको इचछवा अनुसवार तपवाईँलवाई इङधगत 
गरेको आभवास ्पवाएर तपवाईँ चलनुिोस।् यसरी तपवाईँ हदनहदन ैतपवाईँको 
जी्न उिवाँकवा िवातिरूमवा रवाखु्निोस।् यसतो जी्नले तपवाईँको जी्न 
हदनहदने ख्ीषटको ढवाँचवा ् वा चररत्रमवा रिम्� रूपमवा  सनजँदै जवानुिुनेछ।
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१२०निशिासीको जीिि निजयी जीिि

नकिनक पर्मेशिरबाट जन्मेको हरेकले संसार्मान् निजय  
प्रापति गछता, र संसारलाई िजतिे निजय हाम्ो निशिास हो। 

१यूहनिा ५:४

येशुभकतको जी्न परमेश्रमवा प्श्वास अथवामित ्आसथवा रवाखेर, 
प्जयी र आननदमय िुनुपदमिछ। “परमेश्रबवाट जनमेको िरेकले 
संसवारमवाधथ प्जय प्रवा्पत गछमि , र संसवारलवाई नजतने प्जय िवाम्ो प्श्वास 
िो।” परमेश्रको से्क नेिममयवाले सचमुचरूपमवा वयकत गरेकवा धथए, 
“परमेश्रमवा आननद िुनु न ैनतम्ो बल िो।”नेिममयवा ८:१०। पवा्लले 
पनन यिी भवा्नवालवाई वयकत गदमिछन,् “परमेश्रमवा स्धैँ आनननदत 
िोओ; ्ेफरर पनन म भनदछु, आनननदत िोओ।” क्फमल्पपी ४:४ अझ 
उनले थ्पदछन,् “स्धैँ आनननदत रिो। ननरनतर प्रवाथमिनवा गरररिो। सब ै
पररनसथनतमवा ्धनय्वाद देओ, ककनकक ख्ीषट येशुमवा नतमीिरूकवा लवाधग 
परमेश्रको इचछवा यिी िो।”१ थेससोमलननकी ५:१६-१८ ।

आफनवा से्किरूको आ्शयकतवाको मवाग अनुसवार नतनीिरूलवाई 
चवाहिने बल, बुन� र ज्वान प्रदवान गनमि परमेश्र सषिम ् िुनुिुनछ 
र उतसुक पनन िुनिुुनछ। उिवँामवाधथ भरोसवा रवाख्निेरूलवाई नतनीिरूले 
सोचेको र चवािेको भनदवा बहढ हदनुभएर नतनीिरूको आकवाँषिवा उिवाँले 
पुरवा गररहदनुिुनछ।

उिवाँलवाइ� पछयवाऊ भनेर येशूले िवामीलवाई तयवागनुिुनन। यहद 
िवाम्ो जी्न उिवाँको से्वामवा समपमिण गयवामिै भने उिवाँले िवामीलवाई तयो 
सथवानमवा कहिलय ैपनन रवाख्नु िुनन जुन से्वाको नननमत उिवाँले प्रवा््धवान 
बनवाउनुभएको छैन। िवाम्ो पररसथीत जे भएतवापनन िवाम्ो मवागमिमवा 
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ननददेमशत गनमि अगु्वा िुनिुुनछ; िवामी जुनसुकै अलमल ्वा अनयौलमवा 
परेतवापनन, िवाम्ो सललवािकवार िुनुिुनछ; िवामी जुनसुकै द:ुख, कषट, 
शोक र कसलेै मलवाई ्वासतवा गददैन भनेर उदवामसन भएर एकलो भएको 
अनुभ् िवामीले गरेतवापनन िवामीलवाई सिवानुभनुत हदने ममत्र िुनुिुनछ। 
कहिलेकवािीँ अनजवानमवा िवामीले भूल गरेतवापनन ्वा धचन्पलएतवापनन 
येशुले िवामीलवाई छोडनुिुनन।  उिवाँको यो ् चन िवामीसँग छ,  “दररद्रिरू 
जसले उिवाँलवाई पुकवार गछमिन ्, र सिवायतवा नपवाएकवा गरीबिरूलवाई उिवाँले 
उ�वार गनुमििुनेछ।” भजन  ७२:१२ ।

यहद िवामीमवा परमेश्रमवाधथ प्श्वास तथवा आसथवा भयो भने र 
उिवाँको ननष्ठवामवा रियवाै भने तयसले बतमिमवान पररनसथनतभनदवा अपवारनतर 
दृनषटगत गरवाउँछ। अहिले िवामी थकवान, पेलवान, बोझले लवाहदएर 
धथचेको भएतवापनन र अनेकौँ अनयौलतवामवा िवामी िोममन पुगनुपरेतवापनन 
तयो समय आउेछ जब ती सब ै िवाम्ो नननमत सपषट िुनेछ। यहद 
िवामीमवा सतप्श्वास  भयो भने िवामीले तयस येशूलवाई देखखरिनेछौँ जो 
परमेश्रको दवाहिने िवातमवा िवाम्ो नननमत पिल गरररिनु भएको छ। 
प्श्वासैले ती भ्निरूलवाई िवामी िेनदेछौँ जुन उिवाँलवाई पे्रम गनदेिरूको 
नननमत तयवार पवानमि उिवाँ जवानुभएको धथयो। प्श्वासैले रवाजककय पोशवाक 
र मुकुट पहिररने समयलवाई िेनदेछ, जुन पवापमवाधथ प्जय प्रवा्पत 
गनदेिरूले पवाउनेछन।् प्श्वासैले मुनकत पवाएकवािरूको उललवासमय भजन 
गवाएको सुननेछन।्

स्गमिमवा िुनुिुने दयवालु, सदवाशयी, करुणवामयी र मवायवालु परमेश्र 
पपतवालवाई िवाम्ै पपतवा िुनिुुनछ भनेर ्ेधरै दवा्ी गनमि सकछौँ। परमेश्रमवा 
प्श्वास गनमि सकछौँ, उिवँामवाधथ भरोसवा रवाख्न सकछौँ। यसले गदवामि िवामी 
उिवाँको नवाउँको महिमवा गनदेछौँ।

जो वयनकत परमेश्रमवा आसथवा, प्श्वास, ननष्ठवामवा रिनछ, 
उिवाँको पे्रममवा रिनछ र हृदयदेखखन ैखुशीभएर उिवाँको से्वा गछमि उसको 
नननमत हदनहदनै चवाहिने बल पवाउनेछ र नप्करण िुनेछ।



263

वि�िासद्ारा म जिउँछु

१२१अधयाय - ५
आ्मूल पररितिताि र ियाँ जीिि

पापप्रनति िभत्री हृदयदेमख िै सत्य शोक गिुता

यसकारण पशचात्ाप गिुताहोस्  र फकता िुहोस ्, नक तिपाईहंरूका  
पाप ्मेरटऊि् , र पर्मप्रभुको उपमस्नतिबाट  

आिनदको स्मय आओस् । 
प्रेररति ३ ः१९

परमेश्रको ननगवािवा र दयवा पवाउने सतमि ्ेधरै सरल, नयवायोधचत, 
ह्ठक र तकमि सममत छ। िवाम्ो शरीरलवाई अनेकौँ यवातनवा हदएर पवापको 
षिमवा पवाउन प्रयवास गरोस ्भनने आदेश बवाइबलीय परमेश्रको िो। 
िवामी थकवान र पेलवान िुने गरेर लवामो लवामो नतथमियवात्रवा गनुमि आ्शयक 
छैन। परमेश्रलवाई खुशी पवानमि ्वा पवापबवाट प्रवायनशचत गनमि ्धममिको 
नवाउँमवा िवामीले िवाम्ो शरीरलवाई भोकभोकै रवाखेर, कुटेर अनेकौँ पीडवादवायी 
सजवाय ँहदनु आ्शयक छैन। तर जसले परमेश्रको सवामु आफनो पवाप 
स्ीकवार गछमि र तयसलवाई तयवागछ उसलवाई उिवाँको ननगवािवा पवाउँछ, दयवा 
पवाउँछ र षिमवा पवाउँछ।

पशचवातवापमवा पवापप्रनत द:ुख मनवाउ समवा्ेश छ, र तयसबवाट 
्फनकक ्फककमि ने ननणमिय िुनछ। पवाप कनतको पवाप रिेछ ्वा यसको 
जयवादनत कसतो रिेछ भनेर थवािवा नपवाउँञजेल िवामी पवापलवाई पनछवाउँदैनौँ। 
जबसमम हृदयदेखख पवापलवाई िवामी तयवागदैनौँ तबसमम िवाम्ो जी्नमवा 
खवास परर्तमिनन ैिँुदैन।

यहद िवाम्ो हृदयमवा परमेश्रको महिमवाको एउटवा ककरणमवात्र ैपसन 
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सकयो भने, ख्ीषटको शु�तवा र ननममिलतवाको झलकोमवात्र पवाएको भए 
िवामीमवा भएको प्रतयेक पवापको दवाग पीडवादवायी भएको िवामी मिसुस 
गनदेछौँ‚ सवाथ ैप्धग्रएको खरवाब र कसर न ैकसर भएको िवाम्ो मवान्ीय 
चररत्र र प्र्पृत् नवाङधगएको देख्नछेौँ। अपप्त्र चवािनवा र इचछवािरू, 
िवाम्ो हृदयले गनदे बरवाबर प्श्वासघवात र िवामीले बोलने अपशकुन र  
अशु� बोमलप्रनत पनन िवामी ्वाकक िुनेछौँ। इसवाईिरूले न ैककन निुन ्
पवापीले परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूप्रनत प्श्वासघवात गनदे 
प्र्पृत् पनन उघवाररनेछ। अनन जब परमेश्रको आतमवाको प्रभवा्मवा परेर 
उसको हृदय खोनतलछ तब बेदनवाले ग्रसत िुनछ र आफनै पवापले गदवामि 
ऊ शोकले छटपहटनछ।

पशचवातवापी हृदयले झवारेकवा आँशुिरू के्ल ्षवामिको पवानीकवा 
थोपवािरूमवात्र ै िुन ्जसले पप्त्रतवाको घवामको उजयवालोनतर लमकवाउँछ। 
यस खवालको पशचवातवापको शोकले आननद लयवाउँछ जुन सुकेको 
आतमवाको नननमत जीप्त पवानीको ्फोिरवा िुन जवानछ। जवा, उत्रमवा 
गएर यो सनदेश प्रचवार गर ्: ‘िे अप्श्वासी इस्वाएल, तँ ्फककी,’ परमप्रभु 
भननुिुनछ, आखँवा तरेर म अब तँलवाई िेनदेछैनँ, 

ककनभने म कृपवालु छु,’ परमप्रभु भननुिुनछ, ‘म स्धैँ रीस 
गरररिनेछैनँ। के्ल, तँ, परमप्रभु आफनवा परमेश्रको प्रु�मवा बवागी 
भइस ्, र िरेक झयवामम परेको रूखमुनन परवाई दे्तवािरूलवाई तरेो 
ननगवाि देखवाइस ्, र तैंले मेरो आज्वापवालन गररनस ् भनी आफनवाे दोष 
नस्कवार गर ् “परमप्रभु भननुिुनछ। यमममियवा ३:१३,१२ । मसयोनमवा 
प्लवाप गनदेिरूलवाई– खरवानीको स�वा सुनदरतवाको मुकुट र शोकको 
सटटवा आननदको तले लगवाइहदन, ननरवाश मनको सटटवा प्रशंसवाको 
पोशवाक पहिरवाइहदन। उिवाँकवा गौर्को प्रदशमिन िोस ् भनेर परमप्रभुले 
न ैरो्पनुएको ्धवामममिकतवाकवा ्फलवाँटिरू नतनीिरू किलवाइनेछन ्।” यशयैवा 
६१:३ 
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१२२िभत्री हृदयदेमख पापको सच्ा सिीकार  
गिुता जरुरति छ

यनद हा्मीले आफिा पापहरू सिीकार गयैाताै भिे उहालँे हाम्ा 
पाप षि्मा गिुताहुनछ, र सबै अध्मताबाट हा्मीलाई शुद्ध पािुताहुनछ, 

नकिनक उहा ँनिश्वासयोगय र ध्मती हुिुहुनछ।“ 
१यूहनिा१:९

प्रभुको चेलवा यवाकुबले िवामी सबैलवाई यो सललवाि हदनछन,्: 
“यसकवारण नतमीिरू एउटवाले अकवामिसँग आफनवा-आफनवा पवाप स्ीकवार 
गर। नतमीिरू ननको िुनलवाई एउटवाले अकवामिको नननमत प्रवाथमिनवा 
गर। ्धवामममिक मवाननसको प्रवाथमिनवा शनकतशवाली र प्रभवा्शवाली िुनछ।“ 
यवाकूब ५:१६ । तपवाईँकवा पवापिरू, गलतीिरू, तपवाईँले नचवािवाँदवा 
नचवािैँदैमवा आएकवा हदमवागमवा आएकवा खरवाब सोचिरू परमेश्रको 
सवामु रवाख्नुिोस ्र षिमवा मवागनुिोस।्  उिवाँलेमवात्र तपवाईँलवाई सचचवाइरूपमवा 
षिमवा हदनसकनुिुनछ। अनन एक आपसमवा गरेकवा गलतीिरू एक 
आपससँग स्ीकवानुमििोस।् यहद तपवाईँले तपवाईँको ममत्र र नछमेकीलवाई 
धचत् दखुवाउनुभयो भने तपवाईँको गलती स्ीकवार गनुमििोस।् आफनो 
भूलप्रनत तपवाईँले द:ुख मनवाउ गनुमििोस।् तपवाईँलवाई तयस ैषिमवा गनमि 
उसको कतमिवय िो। अनन परमेश्रसँग पनन षिमवा मवागनुिोस ्ककनभने 
तपवाईँको ममत्र िोस ््वा नछमेको िोस,् ऊ परमेश्रको समपपत् िो। 
उसको धचत् तपवाईँले दखुवाउनुभयो र िवानी गनुमिभयो। तयसो गदवामि 
तपवाईँले उसलवाई सनृषट गनदे सनृषटकतवामिको प्रु�मवा सरवासर पवाप 
गरेको ्ठिदमिछ।

पवाप, भुल ्वा गलतीको स्ीकवार िलकवा  ्वा औपचवाररकरूपमवा 
स्ीकवार गररँदैन। आ्ुफले प्शषे गलती ् वा भुल गरेकोलवाई मिसुस गनुमि 
िो। िुनसकछ ती भुल ् वा गलती परमेश्रको सवामुमवात्र स्ीकवार गनुमिपनमि 
िुनछ; तर कनतपय समयमवा तपवाईँले जवानवाजवानी वयनकतगतरूपमवा 
कसलैवाई नरवाम्ो वय्िवार गनुमिभयो भने, उसको धचत् द:ुखेको िुनछ र 



266

वि�िासद्ारा म जिउँछु

उसलवाई िवानी भएको िुनछ, तयस पररनसथनतमवा तपवाईँले वयनकतगतरूपमवा 
उसको अगवाडड आफनो गलती नस्कवानुमिपछमि र मवा्फ मवागनु पदमिछ। कुन ै
गलतीिरू सवा्मिजननक िुनसकछ तब सवा्मिजननक थलोमवा नै स्ीकवार 
गनुमिपनदे िुनछ। तर सबै भुल ्वा गलती स्ीकवार खवास गरेर केको लवाधग 
भनेर तयसको लवाधग गनुमिपछमि। तपवाईँले भुल गनुमिभएको छ तयसकवारण 
तपवाईँ दोषी िुनुभएको छ भनेर स्ीकवार गनुमिपदमिछ।

तर कनतपय समयमवा ्ेधरै ्ेधरै भुल ्वा खरवाब कवामिरू गररएकवा 
िुनछन ्जुन मरणशील मवाननसको अगवाडड कहिलयै पनन स्ीकवार गनुमि 
आ्शयक िँुदैन; ककनकक नतनीिरूको नयवाय गनदे ्वा मूलयवाङकन गनदे 
खुबी कम िुनछ र तपवाईँलवाई नतनीिरूले सममवान ्वा आदर गरेकोले 
तपवाईँले तयसतो भूल गनुमििोलवा भनेर नतनीिरूले अपेषिवा गरेकवा िँुदैनन।् 
यहद िवाम्ो भ्रषट हृदयमवा गो्पयरूपमवा पवाप गरेको छ भने येशूको 
अगवाडडमवात्र स्ीकवार गनुमि उधचत िुनछ र तयसबेलवा परमेश्रको महिमवा 
झन रवाम्ो िुनछ। तर यहद आ्ैफ गलती गनदे र नयवायोधचतरूमवा तपवाईँको 
नयवाय ्वा मूलयवाङकन गनमि नसकनेको अगवाडड तपवाईँको गो्पय पवापलवाई 
स्ीकवानुमिभयो भने तयसले ्फवाइदवाभनदवा पनन बे्फवाइदवा िुनसकछ। यहद 
कोिी वयनकत परमेश्रको ब्फवादवार भकत र ननरनतररूपमवा परमेश्रको 
आतमवाले पे्रररत भएको छ भने तपवाईँको मनलवाई िलकवा गनमि उसको 
अगवाडड तपवाईँकवा गलतीिरू स्ीकवार गनमि सकनुिुनछ। तर परमेश्रलेमवात्र 
सुननुपनदे कथवा कुन ैपनन मवाननसलवाई नसुनवाउनिुोस।्

यहद मभत्री हृदयदेखख आफनवा गनलत ्वा पवापिरूलवाई परमेश्रको 
अगवाडड पोखवाउनुिुनछ भने उिवाँको अननतको दयवा, करुणवा र सदवाशयतवा 
पनन तपवाईँमवाधथ िुनसकछ। तपवाईँकवा पवाप ्वा भूलिरू तपवाईँको सवामु 
पिवाड जसतैभएर खडवा भइरिेकवा िोलवान;् तर तपवाईँ नम् भएर सचचवा 
हृदयले परमेश्रको अगवाडड झुकेर नतनीिरूलवाई स्ीकवानुमिभयो र रूिसमवा 
चढनुभएको र पुरुतथवान िुनुभएको मुनकतदवातवाको पूण्य कवाममवा भरोसवा 
रवाखु्न भयो भने, उिवाँले तपवाईँलवाई षिमवा हदनुिुनेछ र तपवाईँको सब ै
पवाप र अ्धममििरूबवाट स्फवा गनुमििुनेछ। ख्ीषटको पुणमि अनुग्रिको नननमत 
चवािनवा गनुमििोस।् तपवाईँको हृदयमवा उिवाँको ्धवामममिकतवाले भरररिोस ्भनेर 
ननरनतररूपमवा नतब् चवािवानवा गरररिनुिोस।्
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१२३षि्मा पाउिु र नदिुको अ्ता

तिपाईजंसतिाे पर्मेशिरको छ र, जसले पाप-षि्मा गिुताहुनछ, र 
आफिाे निज उत्रानधकारका बाँकी रहकेाहरूको अपराध  

्माफ गररनदिुहुनछ? तिपाई ंसधैसँ््म रीस गिुताहुनि  
तिर कृपा गिता्मा खुशी हुिुहुनछ।

न्मका  ७:१८

जब परमेश्रले षिमवा गनुमििुनछ तब संसवारको नयवायध्धसले 
दोषबवाट स्फवाइ हदने ्ैफसलवा गरेर अपरवा्धीलवाई छोडने जसतो िोइन। 
परमेश्रले मवाननसको पवापबवाटमवात्र षिमवा हदनुिुनन तयो पवापबवाट पनन 
उिवाँले शुद्ध पवानुमििुनछ र उसलवाई ्ेफरर पवाप नगनदे प्रणमवामवा उिवाँले 
रवाखु्निुनछ। परमेश्रको मुनकतहदने पे्रमको ्धवारवा बगदवा मवाननसको हृदयमवा 
आमूल परर्तमिन िुनछ। जब रवाजवा दवाउदले आफनो पवापको स्ीकवारगददै 
प्रवाथमिनवा गरे तब पवापको सचचवा र हृदयदेखख स्ीकवार गनुमि भनेको के 
िो सो उनलवाई थवािवा भएको देखवाएककवा धथए, “िे परमेश्र, ममवा शु� 
हृदय सजृनुिोस ्, र ममभत्र एउटवा सधथर अवातमवा पुनजमीप्त पवानुमििोस ्।” 
भजन ५१:१० ।

यहद तपवाईँ आफनो पवाप र अ्धममिको हृदयदेखख द:ुखखत भएर 
परमेश्रको सवामु एक कदममवात्र चवालनुभयो पनन, उिवाँको अननतको 
पे्रमको िवातले तपवाईँलवाई छो्पन ितवार मवाननुिुनेछ। चणुमि र नम् 
हृदयभएको मवाननसको धचतकवार सुनन उिवाँकवा कवानिरू खुललवा छन।् जब 
िवाम्ो हृदय ् वा अनतप्म्ि ेकले परमेश्रको पहिले खोजीगछमि तयो उनलवाई 
थवािवा भइसकेको िुनछ। कुन ैपनन प्रवाथमिनवा जनतसुकै कमजोर ्वा थरथर 
कवामेर गररनछ, कुनै पनन आशँु उिवँाको अगवाडड झवादमिछ, कुन ैपनन गो्पय 
र मभत्री हृदयदेखख परमेश्रको चवािनवा गरेर हृदयमवा सजवाइरवाखेको 
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छ र तयो जनतसुकै दु् मिल भएतवापनन परमेश्रको आतमवाले ्े्वासतवा 
गनुमििुनन। बरू उसलवाई आफनो पोलटोमवा रवाख्न उिवाँ आत्रु गनुमििुनछ। 
ओ्ठबवाट प्रवाथमिनवा गनमि उचचवारण गनुमिभनदवा अनघ र हृदयको चवािनवा 
वयकत गनुमिभनदवा अनघ येशूको अनुग्रि तयसलवाई भेटन अनघ सदमिछ। 
तयस मवाननसको हृदयमवा उिवाँको अनुग्रिले कवाम गरररिेको भएकोले 
तयो अनुग्रिसँग तवालमेल गनमि उिवाँ उतसुक भइरिेको िुनछ।

पवाप, अ्धममि र खरवाब तत्ले ्फोिर भएको तपवाईँको ्सत्रलवाई 
स्गमिमवा रिनुिुने तपवाईँको परमेश्र पपतवाले ्ुफकवामलहदनुिुनेछ। जकररयवाले 
प्रनतकको रूपमवा एउटवा भप्षय्वाणी उललेख गरेकवा छन।् प्र्धवान पुजवारी 
यिोशु आफनो ्फोिर पोशवाक लगवाएर परमेश्रको स्गमिदतुको सवामु 
खडवा भएको धचत्रण देखवाएको छ। तयो प्र्धवान पुजवारीले पवापीिरूको 
प्रनतननध्धत् गरेकवा धथए। परमेश्रको मुखवारबवाट यो िुकुम आएको 
धथयो, “तब ती स्गमिदतुले आफनवेा सवामुनने उमभरिनेिरूलवाई भने तयसको 
्फोिोर लुगवािरू ्ुफकवामलदेओ। तब नतनले यिोशुलवाई भने, “िेर, मैले 
नतम्वा पवाप दरू गररहदएँ, र म नतमीलवाई दवामी-दवामी लुगवा लगवाइहदनेछु।” 
तब मलेै भनें, “नतनको मशरमवा एउटवा स्फवा ्ेफटवा लगवाइदेऊ।”यसलेै 
नतनीिरूले नतनलवाई एउटवा स्फवा ्ेफटवा र लुगवा लगवाइहदए, र परमप्रभुकवा 
स्गमिदतू ननजक उमभरिेकवा धथए।“ जकररयवा ३:४-५ । यो नननशचत 
िुनुिोस,् तपवाईँलवाई पनन उिवँाले मुनकतको ् सत्र लगवाइहदनुिुनेछ र उिवाँको 
्धवाममिकतवाको पोशवाकले तपवाईँलवाई छोपपहदनुिुनेछ। यशयैवा ६१:१... ।

तर तयसको नननमत के्ल एउटवामवात्र सतमि छ तयो िो जुन 
परमेश्रले भननुभएको धथयो, “यहद नतमी मेरो मवागमिमवा हिँडयौ र 
नतमीले मेरवा आज्वा पवालन गयवामिै भने, नतमी मेरो घरको नजममे्वार र 
मेरो मननदरको िेरचवाि गनदे िुनेछौ, र यी यिवँा उमभरिनेिरूकवा बीचमवा 
म नतमीलवाई एउटवा सथवान हदनेछु।” औ जकररयवा ३:७ । उिवाँको 
मसिंवासन ्रपरर रिने पप्त्र स्गमिदतूिरूको बबचमवा आफनो भकतलवाई 
्ठवाउँ हदनेछु भनर परमेश्रले ्वाचवा गनुमिभएको छ।
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१२४पर्मेशिरका छोरा र छोरीहरू

तिर जनतिले उहालँाई ग्रहण गरे र उहाँको िाउँ्मान् निशिास  
गरे, उहालँे नतििीहरूलाई पर्मेशिरका सनतिाि हुिे  

अनधकार नदिुभयो।“
यूहनिा १:१२

जब येशू ख्ीषटमवा प्श्वास अथवामित ् आसथवा रवाखेर सतयलवाई 
हृदयदेखख न ैअङगवालछ तब मवाननसलवाई शु� र चोखयवाउँछ। परमेश्रकवा 
अनमोल र ननतय नीनतिरू उनको हृदयमवा सनजएकवा िुनछन ्जसले 
गदवामि उसले सतैवानसँग मुकवाबबलवा गनमि सकने िुनछ। “उिवाँमवा रिने कसलेै 
पवाप गरररिँदैन। पवाप गरररिने कसलेै उिवाँलवाई न त देखेको छ न 
धचनेको न ैछ।” १ यूिननवा ३:६ । जो मवाननस ख्ीषटमवा रिनछ तयसलवाई 
सतैवानले लयवाउने कुन ैपनन पररषिवा, प्रलोभन र लवालचबवाट सुरक्षित िुन 
परमेश्रले उसलवाई सशकत बनवाउनिुुनछ।

के्ल औपचवाररकरूपमवा घोषणवा गनदे, भनवाइ र गरवाइमवा तवालमेल 
निुने मवाननसको ्धममि ्वा ईसवाइत्को कुन ैऔधचतय छैन। जो मवाननस 
येशूसँग टवामसएर बसछ तयो न ैसचचवा र पररपक् इसवाई ्वा येशूभकत 
िो। जब परमेश्रको हदमवाग, मनोनसथनत ्वा भवा्नवा मवाननसिरूको 
पनन तयिी हदमवाग, भनोबपृत् ्वा भवा्नवा िँुदैन नतनीिरूले जनतसुकै शु� 
र ्धममी िुन प्रयवास गदमिछन ्ती सब ैबेकवारको िुनछ। परमेश्रको ज्वान 
्वा येशुभवा्नवाबवाट बवािेक मवाननसलवाई उचच आदशमिमवा पुयवामिउन असमभब 
छ ्वा सिी आदशमिमय सनचचदवाननदको जी्नको अनुभ् गनमि समभब 
छैन।

तपवाईँले बरवाबर यो प्रशन आ्ुफलवाई सोध्धरिनुपदमिछ, “के म 
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सचमुचरूपमवा इसवाई ्वा येशूभकत िँु र?” इसवाई िुनु ्वा येशूभकत िुनु 
भनेको के िो कनतलवाई त थवािै छैन। तपवाईँले बनतषमवा मलयो भनदैमवा र 
तपवाईँको नवाउँ चचमिको खवातवामवा चढवायो भनदैमवा तपवाई सकल ्वा सचचवा 
इसवाई ्वा येशुभकत िुनिुुनछ भनने छैन। सचचवा ्वा पककवा इसवाई ्वा 
येशूभकत िुन तपवाईँ येशुसँग मममलरिनपैदमिछ। यसको अथमि परमेश्रमवा 
निनललने भरोसवा रवाखेर सरल प्श्वासमवा अडडग भएर बसनु िो। 
तयसको अथमि मशशुले जसतै स्गमिमवा रिनुिुने परमेश्र पपतवामवाधथ 
प्श्वास र भरोसवा रवाख्ननु िो। उिवाँको पप्रय पुत्रको पूणय कवाम र नवाउँमवा 
भरपरररिने वयनकत न ैपररपक् इसवाई िो। के तपवाईँले परमेश्रकवा दश 
आज्वािरू पवालन गनमि जोमशलो िुनुिुनछ? यवाद गनुमििोस,् परमेश्रकवा 
ती आज्वािरू उिवाँकवा आदशमि नीनत, नयवायसंहितवा ्वा मवान् प्रवाणीको 
नननमत आचवारसहिँतवा िुन।् यो परमेश्रको चररत्रको प्रनतमलपप िो। 
जसरी तपवाईँले परमेश्रको चररत्रलवाई बदलन सकनुिुनन तयसरी न ै
दश आज्वािरूलवाई बदलन सकनुिुनन न त बदलन अध्धकवार न ैतपवाईँको 
छ? के तपवाईँले यिो्वाको वय्सथवा ्वा दश आज्वाको गररमवालवाई पे्रम, 
सममवान र आदर गनुमििुनछ?

परमेश्रकवा छोरवा छोरीिरू भएको िैमशयतले पककवा ्वा  सतय 
इसवाईिरू सुसमवाचवारले नन्धवामिरण गरेको उचच आदशमिमवा रिन प्रयतन 
गररनै रिनुपदमिछ। परमेश्रले अपेषिवा गनुमिभएको उचच र मस� आदशमि 
भनदवा कमसल िुन कोिी पनन सचचवा येशुभकत ननको मवाननुिुनन।

जो मवाननसिरूले परमेश्रलवाई स्ीकवार गदमिछन ् नतनीिरूलवाई 
उिवाँकवा छोरवा र छोरीिरू बनन शनकत हदनुिुनछ। यस संसवार रिुञजेलमवात्र 
िोइन अननतसमम नतनीिरू उिवँाकवा सनतवान भइन ै रिनेछन।् यहद 
यिी जी्नमवा नतनीिरू परमेश्रप्रनत ब्फवादवार भएर चलछन ् भने 
“नतनीिरूले उिवाँको मिुवार देख्नछेन ्, र उिवँाको नवाउँ नतनीिरूकवा नन्धवारमवा 
िुनेछ।” प्रकवाश २२:४ । परमेश्रको अनुिवार देख्नु नै स्गमिको खुशीयवाली 
र आननद िोइन त?” पवापीिरू ख्ीषटको अनुग्रिले परमेश्रको अनिुवार 
िेनमि सकनु र उिवाँ नतनीिरूकै पपतवा िुनुिुनछ भनेर अनुभ् गनुमिभनदवा 
अरू मिवान ्आननद के िोलवा?
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१२५जसरी षि्मा नदनछ त्यसरी िै षि्मा पाइनछ

अरूलाई दोषी िठहराओ, र नति्मीहरू पनि दोषी ठहराइिेछैिौ।  
नकिभिे जसरी नति्मीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहराउँछौ,त्यसरी िै 
नति्मीहरू पनि दोषी ठहराइिेछौ। जुि िापले नति्मीहरू िापदछौ, 

त्यसै गरी नति्मीहरूका निम्ति पनि िानपिेछ। 
्मत्ी ७:१-२

जब िवामीले अरूलवाई षिमवा हदनछौँ तबमवात्र परमेश्रबवाट पनन िवामी 
षिमवा पवाउँछौँ। परमेश्रको पे्रमले नै िवामीलवाई उिवाँनतर खखचँदछ। जब 
िवाम्वा भवाइबहिनीिरूलवाई गनुमिपनदे पे्रमको सजृनवा िँुदैन तब परमेश्रको 
पे्रमले िवामीलवाई छुन सकदैन।

  चेलवािरूलवाई मसकवाउनुभएको प्रवाथमिनवाको समवा्पतपनछ येशुले 
यो भनवाइ रवाख्नुभएको धथयो, “यहद नतमीिरूले मवाननसिरूकवा अपरवा्ध 
षिमवा गयवामिैँ भने नतमीिरूकवा स्गमिमवा िुनिुुने पपतवाले पनन नतमीिरूलवाई 
षिमवा गनुमििुनेछ। तर नतमीिरूले मवाननसिरूकवा अपरवा्ध षिमवा गरेनौ 
भने नतमीिरूकवा पपतवाले नतमीिरूकवा अपरवा्ध षिमवा गनुमििुनेछैन।”  
मत्ी ६:१४-१५ । जसले अरूमवाधथ डवािवा, ईख, प्रनतशो्धको भवा्नवा 
रवाखखरिनछ र मवा्फ नहदेने मननसथनतलवाई पोशवाइरिनछ, उसले 
परमेश्रको दयवा र ननगवािवा पवाउने मवाधयमलवाई पनन ऊ आ्ैफले बनद 
गदमिछ। िवामीलवाई धचत् दखुवाउने, िवाममवाधथ अनयवाय गनदे र िवामीलवाई 
िवानी गनदेले नतनीिरूको गलतीलवाई िवाम्ो सवामु स्ीकवार नगरुञजेल 
नतनीिरूलवाई िवामीले पनन षिमवा हदन कर छैन भनेर धचत् बुझवाएर 
िवामी बसन ुिुनन। िो, िवामीमवाधथ गलती गनदेले आफनो गलती स्ीकवारेर 
नम्तवासवाथ िवाम्ो सवामु पशचवातवाप गनुमि नतनीिरूको कतमिवय िो। यसमवा कुन ै
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प््वाद छैन। तर िवामीमवाधथ अपरवा्ध गनदेप्रनत करुणवा र सदवाशिवायतवाको 
आतमवा ्वा भवा्नवा िवामीमवा िुनु जरुरी छ। नतनीिरूले िवामीसँग आएर 
मवा्फी मवागोस ््वा नमवागोस ्तयसको सरोकवार िवाम्ो िोइन।

षिमवा नहदने र ईख रवाख्न ेभवा्नवा येशुभकतको नननमत नयवायोधचत 
छैन न त मनमवा कसपै्रनत डवािवा रवाखछ तयसले आ्ुफलवाई इसवाई िँु 
भनन सुिवाउँछ। जो अरूप्रनत दयवा, सदवाशयतवा र करुणवा देखवाउँदैन 
तयसले परमेश्रको षिमवा हदने अनुग्रिमवा भवाग मलएको छैन भनेर 
आ्ैफले देखवाउँदछ। परमेश्रको षिमवामशलतवाले गदवामि ् वा उिवाँको षिमवालवाई 
स्ीकवार गनदे मवाननसको हृदय अननत पे्रमको मिवान ्हृदयनतर आ्ूफलवाई 
तवाननरिेको िुनछ। गलत कवाम गनदे पवापीको हृदयमवा परमेश्रको 
करुणवाको छवाल उमलमिरिेको िुनछ, र तयो छवाल उसले अरूनतर पनन 
बगवाउँदछ।

िवामीले षिमवा हदएकोले िवामीलवाई षिमवा हदने िोइन तर जसरी 
िवामीले अरूलवाई षिमवा हदँछौँ तयसरी नै िवामीलवाई पनन षिमवा हदइनेछ। 
सब ैषिमवाको आ्धवार परमेश्रको पे्रम िो, जुन िवामीले कमवाएर पवाउने 
पे्रम िोइन। अरूिरूप्रनत िवाम्ो मननसथनत कसतो छ तयसले िवामी आ्ैफमवा 
पे्रम छ कक छैन भनेर देखवाउँदछ। तयसकैवारण येशूले भननुभयो, “जुन 
नयवायले नतमीिरूले नयवाय गछछौँ, तयिी नयवाय नतमीिरू पनन पवाउनेछौ 
अथवामित ्नतमीिरूलवाई नयवाय गररनेछ।“

परमेश्रको हदबय जयोनत येशु तपवाईँमवा रिन हदनुिोस।् तपवाईँमवा 
भएको पे्रमले आशवारहित र पवापले घवाइटे भएको मवाननसमवा आशवाको 
ककरण छवाओस ्र स्गमिको शवाननतले बवास गरुन।् जब िवामी परमेश्रको 
ननजक आउँछौँ तब िवामी तयिी आशवा र शवाननतहदने स्भवा् ्वा 
ममजवासमवा िवामी रिनेछौँ। ती शवाननत, आशवा, करुणवा दयवा र सदवाशयतवा 
उिवाँबवाट िवामी पवाउँछौँ, अनन उिवाँको अनुग्रि अरूिरूलवाई देखवाउन पनन 
िवामी सषिम ्िुनेछौँ।
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१२६षिनतिपूर्तिको आिशयकतिा

यनद त्यसले कजाता्मा राखेको नधतिो फकाताइनदयो, आफूले चोरेर 
लगेको ्माल फकाताइनदयो, र जीिि नदिे निनधहरू ्मानयाे र 
दषुठ्ाइ ँगरेि भिे, त्याे निशचय िै बाँचिेछ, त्याे ्मिनेछैि।“ 

इजनकएल ३३:१५

कुन ैपनन पशचवातवाप ्वा भूल स्ीकवार पककवा र सचचवा िँुदैन यहद 
तयो मवाननस स्ुधवाररएको ्वा सुनरिएको छैन भने। वयवापवार, लेनदेन ्वा 
कवारोबवारमवा येशुभकत यस संसवारमवा परमेश्रको प्रनतननध्ध भएर कवाम 
गनुमिपदमिछ। िवाम्ो पेसवा ननकवायिरूमवा परमेश्रले जसरी कवारोबवार गनुमििुनछ 
तयिी अनुसवार िवामीले पनन गनुमिपछमि। प्रतयेक लेनदेनमवा परमेश्र उसको 
मशषिक ् वा िवाककम िुनिुुनछ भनेर सबैको सवामु सजग गरवाउनुपदमिछ। िवाम्ो 
हिसवाबककतवाबमवा, कवारोबवार गनदे खवातवािरूमवा, लेखवािरूमवा, भपवामिइिरूमवा 
र लेनदेन गनदे कवागजिरूमवा “पप्त्र परमेश्रको नननमत भनेर लेख्नु 
कवारोबवार ्वा लेनदेनमवा अ्धममी ्वा भ्रषट चवालचलछ तयसले पप्त्र, 
नयवायी र दयवालु परमेश्रको चररत्रलवाई हिलो फयवाँककरिेको िुनछ। तयो 
मवाननस झुटो येशूभकत ्वा इसवाई भनेर उसकै कवामले देखवाइरिेको 
िुनछ। यहद िवामीले कसैप्रनत अनयवायपू् मिक लेनदेन गयवामिैँ, यहद िवाम्ो 
वयवापवाररक कवारोबवारमवा अनधुचत ्फवाइदवा उ्ठवायौँ र कसलैवाई नवाजवायक 
तररकवाले लुटयौँ भने िवामीिरूको गलत कवामको स्ीकवार गनुमिपछमि र िवाम्ो 
शनकतले भयवायसमम षिनतपुनत मि हदनुपदमिछ। िुनसकछ देशको कवानुनले 
न ैिवामी भ्रषट िुने छुट हदनछ िोलवा, तर िवामी परमेश्रको कवानुन 
अनुसवार चलनुपदमिछ। िवामीले बदननयतले बहढ मलएको पसैवा क्फतवामि 
हदनुमवात्र ह्ठक िोइन, तर बहढ मलएर िवामीले ्फवाइदवा उ्ठवाएको रकम 
पनन उसलवाई क्फतवामि हदनुपदमिछ, ककनभने तयो रकम उसँग धथयो भने 
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तयसबवाट उसले तयसतै ्फवाइदवा मलन सकथयो। कसैले कसलैवाई वयवापवार, 
लेनदेनमवा शोषण गनदे ्वा नवाजवायज ्फवाइदवा उ्ठवाउने छुट येशूभकतलवाई 
हदएको छैन।

यहद िवाम्ो भवाइलवाई कुन ै तररकवाबवाट नोकसवान पुऱयवायवाे, ्ठगयौँ 
्वा छल गयवामिैँ भने तयसको सो्धभनवामि नतनदैपछमि। यहद जवानवाजवानी ्वा 
नजवानी कसकैो चररत्रमवा ्वा इजजतमवा ्धककवा पुगने गरेर  िवामीले 
बोलयौँ ्वा झु्ठ ग्वािी हदयौँ भने कोसँग िवामी बोलेको िो तयसकिवाँ 
गएर िवाम्ो नोकसवान गनदे सब ैगलत मुलयवाङकन ्वा  भनवाइिरूलवाई 
क्फतवामि मलनुपदमिछ।

िवामी येशुभकतको सिी जी्न बबतवाउने समय ्धरैै छैन। यस 
संसवारमवा परमेश्रले गनुमििुने सबै कवारोबवार नछटटै न ैबनद गनुमििुनेछ। 
यहद तपवाईँले अहिले न ै इमवानदवार भएर परमेश्रको से्वा गनुमििुनन 
भने तपवाईँको बेइमवान कवारोबवारको लेखवालवाई तपवाईँले कसरी सवामनवा 
गनदे? यहद तपवाईँ परमेश्रसँग इमवानदवार भएर कवारोबवार गनमि अस्ीकवार 
गरररिनुभएको छ भने तपवाईँको कमीकमजोरीलवाई सोचनुिोस ्भनन म 
अनुरो्ध गदमिछु, र सकेसमम षिनतपुनत मि हदनुिोस।् यहद तपवाईँले यो गनमि 
सकनभुएन भने चुणमि हृदयले प्रवाथमिनवा गनुमििोस ्तवाकक परमेश्रले येशुको 
खवानतर तपवाईँको ऋण ्वा गलत कवारोबवारलवाई षिमवा हदउन।् अहिले न ै
तपवाईँिरू इसवाई ्वा येशूभकतिरू िौँ भनेर प्रमवाखणत गरेर देखवाउनुिोस।् 

परमेश्रको के िो सो हदन कुन ै पनन बिवानवा नबनवाउनुिोस।् 
अहिले न,ै गलत ्वा ्ेह्ठकलवाई ह्ठक बनवाउने समय िो। आज न ैजब 
तपवाईँलवाई उिवाँको आ्वाज सुनवाउनुिुनछ भने तपवाईँको हृदयलवाई क्ठोर 
नपवानमििोस।्
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१२७तिपाई ँजसतिो हुिुहुनछ त्यसरी िै  
प्रभुकहाँ आउिुहोस्

के कूशी िा इन्नपयि ्मानिसले आफिाे छालाको रङ्ग बद ्लि 
सकछ र? अ्िा के नचतिुिाले आफिाे छालाका ्ोप्ा  

बद ्लि सकछ र? ि ति नति्मी दषुटयाइ ँगिने बािी  
बसेकोले भलाइ गिता सकछाै।ँ  

यर््मया १३:२३

सब ैखवालकवा पवापिरू एकै खवालको िुनछ भनेर परमेश्रले ्ठवाननु 
िुनन। परमेश्र र मवाननसको अनुमवानमवा ्ूठलो ्वा सवानो पवाप ्वा 
दोषिरू िुनछन,् य�पप मवाननसको सवामु कुन ैगलत कवाम सवानो ् वा ्ुठलो 
भएपनन ्वा नभएतवापनन परमेश्रको सवामु कुन ैपनन पवाप सवानो भनने 
िँुदैन। मवाननसले गनदे नयवाय ्वा मूलयवाङकन मस� िँुदैन र पषिपवातपुणमि 
िुनछ। तर, परमेश्रले ती सब ैजसतो छ तयसत ैिेनुमििुनछ। कनतपय 
मवाननसिरूले जडयवािवँालवाई िेपेर उसको पवापले गदवामि ऊ स्गमि पसन 
सकदैन भनेर उसलवाई पनछवाउछन, तर घमणडी, अिंकवारी, आफनो भवाऊ 
खोजने स्वाथमी भवा्नवा र लोभलवालचमवा ्फसने प्र्पृत्प्रनत मवाननसिरू 
आखँवा धचमलेको िुनछ। तर परमेश्रको सवामु ती पवापिरू प्शषे 
आपपत्जनक छन;् ककनभने ती पवापिरू परमेश्रको उदवार्वादी चररत्रको 
प्पररत छन।् ननश्वाथमी पे्रम न ैपतन नभएको जगतको ्वातवा्रण िो। 
कोिी मवाननस ्ुठलो अपरवा्ध ्वा पवाप गदवामि आ्ूफलवाई लवाज िुनछ िोलवा, 
आ्ूफ कनतको कमजोर छु भनेर बबचमलत िोलवा र उसलवाई ख्ीषटको 
्ेधरै अनुग्रिको आ्शयकतवा भएको मिसुस गलवामि; तर आ्ूफमवा भएको 
अिँकवाररतवा, घमणड र अरूलवाई द्वाएर आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्को 
नननमत उिवाँको अनुग्रिको आ्शयकतवा नभएको उसले ्ठवानन सकछ। 
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तर यस मनोनसथनतले उसको नननमत ख्ीषटको हृदयको ढोकवा बनद 
गरेको िुनछ। उिवाँले हदनचवािनुिुने अपवार आमशषिरूबवाट ऊ बंधचत 
भएको िुनछ।

यहद तपवाईँ आफनो पवापको जयवादनतको मिसुस गनुमििुनछ भने 
तपवाईँ ह्ठक अनुकुल भएको बेलवामवा पशचवातवाप गछुमि ्वा स्ीकवाछुमि 
भनेर नपखखमिनुिोस।् कनतपय मवाननसिरू येशूकिवँा आउन आ्ूफ अयोगय 
भएको ्ठवानदछन।् के तपवाईँको अथक प्रयवास ्वा करियवाकलवापले तपवाईँ 
योगय िुनेछ भनेर तपवाईँ ्ठवाननुिुनछ? िवामीलवाई सियोग चवाहिनछ 
जो परमेश्रमवात्र ैआउँछ। रवाम्ो अनुकूल र अझ ्ेधरै ज्वान पवाएपनछ, 
्धवामममिकरूपमवा जोमशलो भएपनछ ्वा पप्त्र भएको अनुभ् गरेपनछ 
परमेश्रकिवाँ आउँछु भनेर नपखमिनुिोस।् िवामी आ्ैफ रवाम्ो िुन केिी 
गनमि सकदैनौँ। िवामी जसतो छौँ तयसतै अ्सथवामवा येशुकिवाँ िवामी 
आउनुपदमिछ। 

अलकनत पनन अ्ेर नगरर येशूकिवँा तपवाईँ आउनुिोस;् तपवाईँको 
नैनतक र मवानमसक शनकतिरू के्ल उिवँालेमवात्र स्सथ बनवाउनु 
सकनुिुनछ। तपवाईँको हृदय परमेश्रको पे्रमले नयवानो िुनसकछ; 
तपवाईँको बुझवाइ शनकत, सपषट नीनत र पररपक् िुने चवािनवा पनन 
उिवाँले पूरवा गरर हदन सकनुिुनछ।तपवाईँको प््ेक प्रज्मलत भएको, 
तपवाईँ ननशकलङक, जोमशलो, शु� भएको तपवाईँ चवािनुिुनछ। तपवाईँको 
इचछवा ्वा चवािनवालवाई उिवाँलवाई न ैसुनमपनुिोस । तपवाईँ मशर ्ठवाडो गरेर 
हिँडने चवािनवा र असल, उधचत र पप्त्र जी्न बबतवाउने इचछवा सब ै
परमेश्रको आतमवाको ननयनत्रणमवा रवाखु्निोस।् तपवाईँले जे गनमि ननणमिय 
गनुमििुनछ तयो तपवाईँले रोजन सकनुिुनछ। तपवाईँको आफनो गलत 
कवामबवाट ्फनकक ्फककमि नुिोस,् असल र ह्ठक कवाम गनमि मसकनुिोस,् 
अनन तपवाईँ खुशी न ैिुनुिुनेछ। तपवाईँको जी्नमवा गनुमििुने यु�मवा तपवाईँ 
स्फल िुनुिुनेछ। अनन अहिेलेको भनदवा उत्म, महिममत र आदरणीय 
जी्नमवा उनकलनु सकनु िुनेछ।
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१२८वयनक्तगति षि्माको निम्ति याचिा

ह ेपर्मेशिर, तिपाईकंो अचूक करुणाअिुसार ्म्मान्  
कृपा गिुताहोस् , तिपाईकंो अपार अिुक्पा्मा ्मेरा  

अपराधहरू ्मेरटनदिुहोस् । 
भजि ५१:१

िवामी सब ै जवानवानजवानी भूल गछछौँ, गलत कवाम गछछौँ, गलत 
ननणमिय गछछौँ भनने कुरवालवाई िवामी सबलेै यवाद गनुमिपछमि। ्षछौँ समम 
अनुभ् भएकवा पुरुष र सत्रीिरूले पनन कहिलेकवािीँ भूल ्वा गलत 
ननणमिय गछमिन।् नतनीिरूले बखतबखतमवा नजवानेर भूल ् वा गलत ननणमिय 
गऱयवाे भनदैमवा परमेश्रले नतनीिरूलवाई तयवागनुिुनन। आदमको प्रतयेक 
छोरवा र छोरीलवाई उिवाँले दोस्ो अ्सर हदनुिुनछ तवाकक आफनो भुललवाई 
स्ीकवार गरेर तयसलवाई नदोिवा्यवामि्सओस।्

िवामी पवापी, असिवाय, परमेश्रमवा न ै भरपदको भएर येशुकिवाँ 
आएको येशु चवािनुिुनछ। िवामीिरूको सब ैकमीकमजोरी, मुखमितवािरू, िवाम्ो 
पवापिरू उिवाँकिवाँ लयवाएर द:ुखमनवाउ गददै उिवाँको पवाऊमवा रवाख्न सकदछौँ। 
उिवाँको पे्रमकवा िवातिरूले िवामीलवाई बेनमि, िवाम्वा घवाइटे आतमवािरूलवाई 
मलमपटटी लगवाउन र िवाम्वा सब ैपवाप र अ्धममििरूबवाट स्फवा गनुमिमवा न ै
उिवाँको महिमवा िुनछ।

िजवारौँ मवाननसिरू यसमवा गलती गछमिन;् येशुले नतनीिरूलवाई 
वयनकतगतरूपमवा, एक एक गरेर षिमवा हदनुिुनछ भनने कुरवामवा नतनीिरूले 
प्श्वास गददैनन।् नतनीिरूले परमेश्रको ्चनप्रनत प्श्वास गददैनन।् 
प्रतयेक पवापलवाई परमेश्रले मसत्ैँमवा उिवाँको सतमिमवा षिमवा हदनुिुनछ 
भनने कुरवा थवािवा पवाउनु प्रतयेक वयनकतको अ्सर िो। परमेश्रकवा 
प्रनतज्वािरू तपवाईँको नननमत िोइन भनने शङकवालवाई तपवाईँ िटवाउनुिोस।् 
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उिवाँकवा प्रनतज्वािरू परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई भङग गनदे तर प्रतयेक 
पशचवातवापीको नननमत िो। प्श्वास गनदे प्रतयेक वयनकतलवाई से्वा गनदे 
स्गमिदतुिरू�वारवा ख्ीषटद्वारवा बल र अनुग्रि उपलब्ध गरवाउँद छ। यस 
संसवारमवा तयसतो कोिी पनन पवापी छैन जसले येशूको बल, शु�तवा र 
्धवामममिकतवा पवाउन सकदैन। ख्ीषटको ती गुणिरू नतनीिरूमवा पवाओस ्
भनेर न ैउिवाँ नतनीिरूको नननमत मनुमिभएको धथयो। पवापले गदवामि ्फोिर 
र प्रदपुषत भएकवा पोशवाकिरू ्ुफकवालेर उिवाँको ्धवामममिकतवाको पोशवाक 
पहियवामिउन उिवाँ पखखमिरिनुभएको छ। उिवँाको चवािनवा िो नतनीिरू बवाँचुन ्
तर नमरुन।्

जो बबचरवा पवापी आफनो पवापलवाई तयवागेर पशचवातवाप गरर येशूको 
पवाऊमवा आउन चवािनेलवाई उिवँा क्ठोर भएर ्े्वासतवा गनुमििुनछ भनने 
कुरवामवा के तपवाईँ प्श्वास गनुमििुनछ? यसतवा ककमसमको सोचलवाई तपवाईँले 
तपवाईँले तयवागनुिोस।् स्गमिमवा रिनुिुने परमेश्र पपतवाको बवारे यसतो 
गलत ्धवारणवाले तपवाईँकै मननसथनतलवाई िवानी गदमिछ। सवारवा हृदयले 
येशुकिवाँ आउनुिोस,् र उिवँाको आमशषलवाई तपवाईँले दवा्ी गनुमििोस।्

आफनै रगत बगवाएर मवाननसको नननमत पशचवातवापको प्ध्ध पुरवा 
गनदे येशुले उिवाँको अपवार अमसममत ननैतक शनकत नतनीिरूलवाई उपलब्ध 
गरवाउनुबवाट उिवाँ कहिलयै पनन बँधचत गनुमििुनन।
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१२९येशूसँगको एकतिा िा उहाँसँग  
टाँनसहिे खुबी

्म्मा रहो, र ्म नति्मीहरू्मा रहनछ। जसरी हाँगा दाखको बोट्मा 
रहिे भिे त्याे आफैले फल फलाउि सकदैि, त्यसरी नति्मीहरू 

्म्मा रहिेौ भिे नति्मीहरूले पनि सकदैिौ।“ 
 यूहनिा१५:४

प्रतयेक वयनकतलवाई यो ्यैनकतक स्तनत्रतवा हदएको छ: उसको 
जी्न र हृदयमवा येशूभवा्नवालवाई नसजवाउन र उिवाँको उदवािरण अनुसवार 
नचलन, ्वा आफनो स्वाथमिलवाई तयवागेर, बबसदेर, पछवाडड रवाखेर येशुसँग 
वयनकतगत एकककृतको अनुभ्मवा प्श्वास र आज्वापवालन गरेर पसन। 
स्भवा्ैले उिवाँसँग शत्रतुवा िुनेले उिवाँसँग एकककृत ्वा टवाँमसएर हिँडन े 
संरचनवामवा समवा्ेश िुने प्रनत्�तवा जनवाउँछ। (यो ्धममि िोइन) तर 
समबन्ध िो (येशुको मममि िो)। ि्ठी, स्वामभमवानी, आफनो सममवान ्वा 
भवाऊ खोजने मननसथनतलवाई ओझलेोमवा रवाखेर उिवाँलवाई िवाम्ो जी्नको 
सतिभनदवा मवाधथ रिने खुबीको चवािनवा ननरनतररूपमवा गरीिनु न ै
उिवाँसँगको एकतवाको शुत्रमवा बवाँध्धनु िो। यो वयनकतगतरूपमवा उिवाँसँग 
बनद को्ठवामभत्र बसने कवाम िो जुन, येशूकवा  ्ेधरै नवाम्धवारी अनुयवायीिरूलवाई 
ज्वानै छैन। नतनीिरूले नवाममवात्रको नननमत मनुकतदवातवालवाई ग्रिण गछमिन,् 
बन्पतसमवा मलनछन ्र सपथ पनन खवानछन,् तर उिवाँलवाई नतनीिरूकवा 
हृदयिरूको एकमवात्र प्रभु ्वा स्वामी मवानन चवािनदैनन।्

मवाननसमवा भएको खरवाब मनोबपृत् ्वा ननयतिरूलवाई तयवागन ्ेधरै 
कह्ठन छ। आ्ुफले आ्ुफसँग गररने यु�क झनझहटलो र हदककलवागदो 
िुनछ। सैतवानसँग प्रनतसप्धवामि गरे चलनु कनतको क्ठोर र नततो अनुभ् 
िो भनने सब ैमवाननसलवाई थवािवा छ। अनुग्रि र येशुको कदमवा बढने 
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सब ैप्रकरियवा ्वा चवालिरू सवािदै गवािवामिे छ, ककनभने संसवारले नन्धवामिरण 
गरेको नैनतक नीनत र मवापदणडिरू परमेश्रको आदशमि र पप्त्र 
मवापदणडसँग बवाखझरिेको मवाननसले ननरनतररूपमवा अनुभ् गरररिेको 
िुनछ। परमेश्रको मिवान ् ननैतक तिको नीनत ्वा मस�वानतिरूलवाई 
आ्धवार मवानेर िवामी उचच, आदशमि र शु� चररत्र्वान भएको उिवाँ चवािनुन 
िुनछ। मिवान ् नयवायको हदनमवा उिवँाको ननैतक सतरको आ्धवारमवा न ै
प्रतयेक चररत्रको जवँाच िुनेछ।

िवाम्ो स्वाथमि ्वा स्वाथमी आतमगौरबमवाधथ नजतनै पछमि। िवाम्ो मिँुै 
भनने भवा्नवामवाधथ प्जय पवाइनै रिनुपदमिछ। िवाम्वा सब ैअनुरवाग ्वा 
संसवारप्रनत मवायवािरू र इननद्रय ्वा शवारीररक कुभवा्नवािरूलवाई रूिसमवा 
टवाँधगहदनुपदमिछ, र िवाम्वा शवारीररक, मवानमसक र आनतमक जी्नलवाई 
येशूसँग एकककृत गनमि सुरु गनुमिपदमिछ। जब िवामी उिवाँसँग एक्� िुने 
सङकलप गछछौँ  तब तयसलवाई सुरक्षित रवाख्न ननरनतररूपमवा  जनतसुकै 
पीडवा भोगनुपरेतवापनन जोशजवँागर िुने प्रयतन गररनै रिनेछौ।

येशूकवा प्रतयेक भकत ननरनतररूपमवा आफनो नसथनत सुरक्षित 
भएको चनवाखो भइरिनुपदमिछ। िवाम्वा शवारीररक, मवानमसक, भवा्नवातमक 
र आनतमक ढोकवामभत्र प्मभनन रूपमवा पसने सतैवानकवा चवालबवाजीिरूबवाट 
जोधगन ैरिनुपदमिछ। परमेश्रको ईश्रीय शनकतको सियोगको नननमत 
प्रवाथमिनवामवा लवाधग न ै रिनुपदमिछ र तयस ै बखत उसमवा भएको पवाप 
गनदे ्वा पवापनतर ढवालने प्रतयेक मननसथनत ्वा ननयतलवाई पनछवाइरिने 
सङकलप उसले गररन ैरिनुपदमिछ। परमेश्रको आदशमिमवा पुगन बिवादरु 
र सवािमसलो भएर, प्श्वास�वारवा र लगनशील भएर प्रयतन गरररिनेले 
नजतन सकनेछ। तर येशुभकतले प्जयी जी्न यवापन गरररिन ऊ 
येशूमवा टवाँमसन ै रिनुपदमिछ, येशूमवा रहिरिनुपदमिछ र उिवाँलवाई हृदयमवा 
सजवाइ रवाख्नैपदमिछ। ख्ीषटसँग वयनकतगत एकककृत भएर चलदवामवात्र ै
र हदनहदन,ै घनटवाघनटवामवा  पलख पलखमवा उिवाँसँग आदवानप्रदवान 
गरररिँदवामवात्र ैिवामी पप्त्र आतमवाको ्फलिरू ्फलवाउन सकदछौँ।
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१३०धार््मकतिाको निम्ति भोकाएका दीि िा िम्
आत्माको निम्ति सहायतिा

धनय आत्मा्मा दीि हुिेहरू,  नकिभिे सिगताको  
राजय नतििीहरूको हो। 

्मत्ी ५:३

सब ै जनवा जो आनतमकरूपमवा आ्ूफ नवाङगो भएको हृदयको 
गहियवामिइबवाट अनुभ् गदमिछन,् जो आ्ूफमवा कुन ैअसल कुरो ्वा गनदे 
खुबी छैन भनेर मिसुस गदमिछन,् नतनीिरूले येशूनतर नजर रवाख्न 
सकयोभने उिवाँबवाट ्धवामममिकतवा र बल पवाउन सकदछ।

“तोडडएको आतमवा न ै परमेश्रको नननमत बमलदवान िो। िे 
परमेश्र, तोडडएको र पशचवात्वापी हृदयलवाई तपवाईं नतरसकवार गनुमििुनन।” 
भजन ५१:१७ । ्वासतप्करूपमवा कोिी मवाननस पुणमिरूपले येशूको पककवा 
अनुयवायी ्वा भकत िुन चवािनछ भने उसले आफनो स्वाथमि ्वा स्यंलवाई 
खवाली गनुमिपदमिछ। जब कसलेै स्यंलवाई तयवागदछ तब प्रभुले उसलवाई 
नयवाँ सनृषट गनुमििुनेछ ्वा नयवँा जनम हदनुिुनेछ।

यहद कोिी मवाननस पप्त्र र दयवालु परमेश्रको प्रु�मवा पवाप 
गछमि भने मभत्री हृदयदेखख तयसलवाई स्ीकवार गरेर रोइ करवाइ पशचवातवाप 
गनुमि जसतो आदशमि कदम अरू छैन। परमेश्रले यो उिवाँबवाट अपेषिवा 
गनुमििुनछ; उसबवाट दीन, झुककएको, चुणमि, नछयवानछयवा भएको हृदयभनदवा 
कम भएको उिवँा चवािनुिुनन।

अिंकवारी हृदयभएको मवाननसले पनन मुनकत पवाउन प्रयतन गदमिछ। 
तर स्गमिको नननमत योगय िुने र पवाउने सुरक्षित सथवान के्ल येशूको 
्धवामममिकतवामवामवात्र पवाइनछ। जबसमम मवाननसले आफनो कमजोरिरूलवाई 
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स्ीकवार गददैन र आफनो स्वामभमवान र आतमननभमिरबवाट नवाङधगनदैन 
तबसमम मवाननस गनतवय नसथनतमवा पुयवामिउन परमेश्रले केिी गनमि 
सकनिुनन। उसले आ्ूफलवाई परमेश्रको ननयनत्रणमवा सुनमपनुपदमिछ। 
अननमवात्र उसको नननमत पखखमिरिेको आमशष ्वा उपिवार परमेश्रले 
खनयवाउनिुुनछ। आफनो आ्शयकतवालवाई पहिचवान गनदे मवाननसलवाई 
उसको भलवाइको नननमत कुन ैपनन थोक उसले पवाउनुबवाट रोककनदैन। 
बबनवारोकतोक परमेश्रकिवाँ पिँुचने उसको अध्धकवार िो। परमेश्रमवा 
न ैसब ैपुणमितवा ्वा सब ैथोक छ भनेर उसले स्ीकवार गनुमिपदमिछ। यहद 
िवाम्वा अिंकवारी हृदयिरूलवाई नम् बनवाउन चवािेनौँ र परमेश्रको सतमिमवा 
िवामी हिँडन चवािेनौँ भनेमवात्र िवाम्वा पवापिरूबवाट िवामी चोखो िुनसकदैनौँ।

परमेश्र अतयनतै दयवालु, सदवाशयी र मवायवालु िुनुिुनछ। िवाम्ो 
कमीकमजोरीिरू उिवाँलवाई थवािवा छ र िवामीले सवामनवा गनदे पररषिवा, 
लोभलवालचिरूप्रनत उिवाँ सजग िुनिुुनछ; र िवाम्वा हृदयलवाई टुरिवाटुरिवा 
गरेर नम्भवा् भएर उिवँाकिवाँ आउन सकछौँ। िवाम्वा पशचवातवापलवाई उिवाँले 
स्ीकवानुमििुनछ। उिवाँको बललवाई िवामी समवातरे उिवाँसँग िवामी मेलममलवाप 
र शवानतमवा िवामी रिनसकछौँ भनेर उिवँाले िवामीलवाई बवाचवा हदनुभएको 
छ। परमेश्र कसतो दयवालु, मवायवालु र सदशयी िुनुिुनछ भनेर अनुभ् 
गनमि पवाउँदवा िवामी कनतको आनननदत र आभवाररत िुनुपछमि , िोइन त?

िवाम्ो अतयनत ै बवासनवा आउने मम्ठो र परमेश्रको नजरमवा 
ग्रिणयोगय भेटी भनेकै स्वाथमि ् वा आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्लवाई तयवाग 
गरेर नम् भएर उिवाँकिवाँ आउनु िो र रूिसलवाई उचवालेर येशूको पनछ 
लवागन ुिो। 
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१३१हृदय पररितिताि गिुता आिशयकतिा

येशूले नतििलाई जिाफ नदिुभयो, “साँचै् ्म नति्मीलाई  
भनदछु, कोही िया ँगरी जन्मेि भिे उसले पर्ेमश्वरको  

राजय देखि सकदैि।“
यूहनिा ३:३

यिुदी रवाषट्रको ्धवामममिक पररषदमवा उचच ्धममिगुरुभएको भएको 
िैमशयतले ननकोहदमसको सथवान ्ेधरै ्ुठलो र सममवाननीय धथयो।  अरू 
्धममिगरुिरू जसत ै उनी पनन येशुको मशषिवाले िनललन पुगेकवा धथए। 
मनुकतदवातवाको मुखवारबवाट सुनेकवा मशषिवािरूले उनलवाई ्ेधरै प्रभवाप्त 
पवारेको धथयो येशुले मसकवाउनुभएको सतयिरूको बवारेमवा अझ बहढ 
जवानकवारी मलन चवािेकवा धथए।

येशूसँग छल्फल गनदे सोचले यिूदी ्धममिको मिवापनणडत 
ननकोहदमस उिवाँकिवँा आएकवा धथए। तर येशुले सब ैसतयिरूको जगलवाई 
खोतलेर देखवाउनुभयो। उिवँाले ननकोहदमसलवाई भननभुएको तवातपयमि यो 
धथयो, नतमी सदै्धवाननतक, ्धवामममिक ज्वानमवा पोखत िुनुभनदवा आनतमक 
पुनजमिनमको आ्शयक छ। नतम्ो कौतुिल, ् ौन�क षिमतवा ् वा हदमवागमवा 
्ेधरै प्�वािरूलवाई घुसवाएर संतुषट पवानुमिभनदवा नतमीमवा नयवाँ हृदयको 
आ्शयकतवा छ। तयो नयवाँ हृदय, नयवँा जी्न पथृ्ीकवा ज्वानप्ज्वानले 
िोइन मवाधथबवाट न ैपवाउनुपदमिछ। अननमवात्र ैनतमीले स्गमिकवा थोकिरूको 
सरवािनवा गनमि सकछौ।

के्ल पप्त्र आतमवालवाई प्रभवा्कवारीरूपमवा कवाम गनमि हदयो 
भनेमवात्र अहिले न ै पुनजमी्न पवाएर हृदय परर्तमिन िुनसकछ। जब 
कोिी मवाननसमवा घमणड, अंिकवाररतवा, भवाऊ खोजने प्र्पृत्, आफनोमवात्र ै
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हित ्वा मवायवा खोजने ्वा स्वाथमितवा िुनछ भने उसले परमेश्रको 
आतमवालवाई उसको हृदयमवा कवाम गनमि अ्रो्ध खडवा गरररिेको िुनछ। 
स्भवा्ैले आफनो मवान सममवान ् वा भवाऊ खोजने र अरूभनदवा म के कम 
भनने घमणड ् वा ्ुफतमी लवाउने मवाननसले येशूको नम्तवा र अरूको हितको 
नननमत िोधचन चवािने उिवँाको सतरको सरवासर प्रो्ध गदमिछ। तर यहद 
िवामी अननत जी्नको यवात्रवामवा लवाधगरिेकवाछौँ भने िवाम्ो स्वाथमी हदमवाग, 
मननसथनत, हृदय र संसकवारको खुसखुसलवाई सुननुिँुदैन। नम् भएर मशर 
झुकवाउँदै स्गमिको परमेश्र पपतवाकिवँा िवामी पुकवार गददै आउनुपदमिछ, “िे 
परमेश्र, ममवा शुद्ध हृदय सजृनुिोस ्, र ममभत्र एउटवा नसथर आतमवा 
पुनजमीप्त पवानुमििोस ्। मलवाई तपवाईंको उपनसथनतबवाट निटवाउनुिोस ्, न 
त मबवाट तपवाईंकवा पप्त्र आतमवा लजैवानुिोस ्। भजन ५१:१०:११जब िवामी 
परमेश्रबवाट हदवय ज्वानको जयोनत पवाउँछौँ र स्गमिकवा ्ुन�जीप्िरूसँग 
िवातमेवालो गछछौँ तब िवामी नयवाँ गरर जनमेकवा िुनछौँ ्वा अहिले न ै
पुनजमी्न प्रवा्पत गनदे िुनछौँ जसले गदवामि ख्ीषटको शनकतले िवामीलवाई 
पवापको ्फोिरीबवाट स्तनत्र गरररवाखदछ।

मवाननसको चररत्रलवाई आमूल परर्तमिन गनमि पप्त्र आतमवाको 
मिवाशनकतले कवाम गदमिछ। तयो शनकतले गदवामि पवापी मवाननस येशू 
ख्ीषटमवा नयवाँ सनृषट िुनछ अथवामित ्पुनजमिनमको अनुभ् गनमि अहिले न ै
मनुमिपछमि भनने छैन। जब कोिी येशूमवा रिेर नयवाँ जी्नको अनुभ् 
गरररनछ तयसकवा बोमल्चन, करियवाकलवाप र आननबवानीिरूले उसले 
येशूलवाई कसतो पे्रम गदको रिेछ भनेर देखवाउँदछ। येशूकवा पककवा भकतले 
तँछवाडमछवाडको भवा्नवा िँुदैन, उचच पदको नननमत झगडवा ्वा संघषमि 
गददैन। आफनो भवाऊ, सममवान, प्रनतष्ठवालवाई उसले तयवागेको िुनछ। 
उसले जे गरेतवापनन जे भनेतवापनन येशुको नवाउँ लेखखएको िुनछ।

यस संसवारमवा सबभनदवा ्ूठलो आशचयमि कवाम भनेकै मवाननसले 
अहिले न ै न्जी्न पवाउनु िोइन र? मवाननसको कुन ै बल, बुन�, 
ज्वानप्ज्वानले गनमि नसकने कवाम प्श्वास�वारवा परमेश्रको शनकतसँग 
िवातमेवालो गरेर गनमि सकदछ।
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१३२िम् र दीि हृदय भएको ्मानिसले  
आिशषहरू पाउँदछ

उहालँे एउटा सािो बालकलाई ििजक बोलाएर नतििीहरूका 
्माझ्मा उभयाउिुभयो, र भनिुभयो, “साँचै्, ्म नति्मीहरूलाई 

भनदछु, ्मि पररितिताि भएर नति्मीहरू सािा बालकहरू 
जसतिा भएिौ भिे कनहलयै सिगताको राजय्मा  

पसिछैेिौ। जसले यो सािो बालकजसतिै  
आफूलाई िम् तुिलयाउँछ, त्यही सिगताको  

राजय्मा सबैभनदा ्महाि्  हुिेछ।  
्मत्ी १८:२-४

येशूमवात्र उसको आशवा भएकोले असिवाय ्वा ननररि पवापी उिवाँसँग 
टवाँमसरिनपैदमिछ। यहद येशूबवाट एक षिणमवात्र ैआ्ुफ ्ुफटककन खोजयो भने 
उसले आफनो र अरूिरूकवा आतमवा ्वा जी्नलवाई जोखखममवा पवादमिछ। 
जीप्त आसथवा, प्श्वास र परमेश्रमवा ननष्ठवामवा रिँदवा र तयसलवाई 
दैननक जी्नमवा उतवादवामिमवात्र िवामी सुरक्षित िुनछौँ। तर यहद िवामीमवा 
जवानजवानी कुन ैपवाप छ, िवामीले गनुमिपनदे चवािे घरमवा िोस ्चवािे टवाढवा 
िोस ् कवामकतमिवयलवाई अमलकनत पनन ्े्वासतवा गरयवाै ्वा पनछवाउन 
खोजयौँ भने िवामी परमेश्रसँग समपकमि प्हिन िुनछौँ।

म आफनो खुटटवामवा आ्ैफ उमभएको छु, मलवाई परमेश्र र कोिी 
पनन चवाहिनदैन भनेर अमभमवान गददै आतमननभमिरमवा चलनु परमेश्रको 
नननमत घोर आपपत् मननसथनत िो। येशूकवा अनुयवायीिरू िौँ भनेर दवा्ी 
गनदे सबलेै पत्रसुको जी्नमवा घटेको घटनवा द:ुखलवागदो चेतवा्नीकोरूपमवा 
मलनु आ्शयक छ। पत्रसुले येशुलवाई अस्ीकवार गनदेछ भनेर अधग्रम 
चेतवा्नी उिवाँले उनलवाई हदनुभएको धथयो। तयसले उनलवाई ्ेधरै दखुखत 
पनन तुलयवाउनेछ भनेर आभवास ्हदनुभएको धथयो। तर आतमप्श्वासस 
र आफन ैअनुमवानले पत्रसु चलने भएकोले प्रभुलवाई झयवालखवानवादेखख 
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मतृयुसमम पछयवाउने प्श्वास, सषिम ्र खुबी आ्ूफमवा भएको उनले 
घोषणवानै गरेकवा धथए ्वा प्रनत्द्धतवा जनवाएकवा धथए। जब  नतनीिरूको 
स्वामीमवाधथ बेइजजत ्वा उिवँाको प्रनतष्ठवामवाधथ ्धककवा भयो तब पत्रसु 
र चेलवािरूमवाधथ त्रवासको िुरीबतवासले छोपेको धथयो। येशूलवाई पकरिनदवा र 
पकरिन हदँदवा नतनीिरू बबचमलत भएर गेतसमनीको बगैँचवाबवाट भवागभवाग 
भएकवा धथए। द:ुखलवागदो शबदिरू यसरी कोररएकवा छन,् “तब सबै 
चेलवािरू उिवाँलवाई छोडरे भवागे।” मत्ी२६:५६ । र आतमप्श्वास, जोमशलो 
र तमसेको पत्रसु आफनो स्वामीलवाई धचनकैै छैन भनेर तीनपलट झुटो 
बोलन पुगे। तर जब उनको आखँवा येशूको आखँवासँग जुडयो तब आफनो 
भूल मिसुस भयो र अतयनत ै प्रकत मवानदै पशचवातवाप गददै ्धुरु्धुरु 
रोए। आफनो ्धवामममिक करियवाकलवापमवा प्श्वास गरेर ्धममी छु भनने र 
आतमप्श्वास िुने मवाननस सतकमि  िुनुपछमि भनेर पत्रसुको उदवािरणले 
मसकवाउँदछ र तयसलवाई कहिलय ैपनन बबसमिनुिुनन।

सवानो बवालक जसत ै झुकने, नम् िुने, आ्ूफलवाई केिी थवािवा 
छैन भनेर स्ीकवानदे मवाननसिरूलवाई न ै परमेश्वारले हदवयज्वानिरू 
मसकवाउनुिुनछ। मवाननसको खुबी, दषितवािरू, बुन�ज्वान ्वा प्�तवािरूमवा 
परमेश्र भरपनुमििुनन। िवामीलवाई चवाहिने सबं बरदवान र ज्वानिरूको 
मस� स्ोत उिवाँ न ै िुनुिुनछ। अतयनत ैनम्, प्नयी, तललो सतरमवा 
घटन स्ीकवार गनदे र सब ैथोकिरूमवा आ्ूफ गररब छु भनने तर उसले 
परमेश्रलवाई पे्रम गछमि र उिवाँको भय गछमि  ् वा उिवाँप्रनत हृदयदेखखनै श्�वा 
छ भने स्गमिकवा बरदवान तथवा उपिवारिरूको उपभोग गनमि सकदछ। यसतै 
खवालको मवाननसलवाई परमेश्रले प्रयोग गनुमििुनछ, ककनभने आफन ै
सुरमवा र आफन ैमवापदणड ्वा सतरमवा रिन ऊ प्रनतसप्धवामि ्वा कससँैग 
िोडबवाजी गददैन। ऊ डर र थरथर कवामदै आफनो कवाम गदमिछ, आफनो 
स्वामी येशूको छ्ीलवाई उसले बबगवानमि चवािनदैन। उसको जी्नले 
येशूको जी्नलवाई वयकत गदमिछ। 

यहद िवामीमवा येशूको आतमवा, जोश जवाँगर र चररत्रलवाई समवालन 
्वा आफनो बनवाउन चवािनछौँ भने, िवामी ननरनतररूपमवा नम्तवा, 
प्नयशीलतवा, आफनो भवाऊ नखोजी झुकन चवािने प्र्पृत्लवाई हृदयमवा 
सजवाइ रवाख्नु पदमिछ।
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१३३पूरै ियाँ जीिि

छली लालसाहरूद्ारा भ्रषट भएका नति्मीहरूको अगानडको 
जीििको ढाचँासगँ स्बमनधति नति्मीहरूको पुरािो सिभाि 

त्याग। र आफिाे िभत्री चेतििा िा ितिाताि्मा िया ँहोओ, र 
पर्मेश्वरको सिरूप्मा साँचो धार््मकतिा र पनित्रतिा्मा  

सृनषट भएको िया ँसिभािलाई धारण गर।  
एनफसी ४:२२-२४

आतमपरर्तमिन, मन परर्तमिन ्वा जी्नको आमुल परर्तमिन 
कनतपयले मनपरवाउँदैनन ्र सरवािनवा गददैनन।् सवांसवाररक जी्नमवा नै 
मभजन चवािने, पवापलवाई पोषवाइ रवाख्न े हदमवाग िुने मवाननसले ख्ीषटको 
अ्रणीय पे्रमलवाई बुझन खोजनु भनेको चवानचुने कुरवा िोइन। ख्ीषटको 
अनुग्रिको आकषमिण र मिवामहिम परमेश्रको हदवयज्वानलवाई हदमवाग 
र हदलमवा घुसवाएर ईश्रीय पे्रम र स्गमिकवा रिसयिरूको मोिमवा 
पनुमि भनेको यस संसवारमवात्र ै नजउने लक्य भएको मवाननसको नननमत 
सनजलो कुरवा िोइन। यहद उसले ती कुरवािरू बुझन थवामलयो भने उसको 
पुरवानो जी्न उसको नननमत ्वाककलवागदो िुनछ, घणृवा गनमि थवालनेछ, 
अनन परमेश्रको सवामु हृदयलवाई नछयवानछयवा पवारेर ्धुरु्धुरु रुनेिुनछ। 
ख्ीषटलवाई आफन ैआननद र जी्न ्ठवानेर उसले अङगवालन पुगदछ। 
उसको प्गत सवंासवाररक जी्नको मोजमजजवा, रमझम र रमवाइलो गनदे 
चवािनवािरूलवाई उसले तयवागदछ। उसको नयवाँ हदमवाग, नयवाँ चेतनवा, नयवाँ 
हदल, नयवाँ मोि, नयवाँ चवािनवा ्वा चवासो र नयवाँ लक्य िुनछन।् उसले 
भोगने द:ुखकषट, चवािनवा, पे्रम र सनेििरू सब ैनयवाँ िुनछन।् एक ्ेफरवा 
चचमि, बवाइबल र स्गमिको बवारेमवा सुनदवा हदकक लवागने ्वा ्वाकक लवागने 
वयनकत अब नतनीिरूको महिमवा र अथवाि द्रवय ्वा ज्वानलवाई नयवाँ गरर 
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िेनदे बवानी िुनछ। उसले भप्षयको घरप्रनत धयवान लगवाउँछ, जिवाँ पे्रमले 
बवास गदमिछ,  र उसलवाई आफनो अमुलय रगतले उ�वार गनुमििुने येशुको 
प्रशंसवामवा मुग्ध िुन थवालदछ। पप्त्र, मस� र परमेश्र खुशी िुने कवाम 
जुन एक्ेफरवा बोखझलो र झयवाउ देखखनथयो अब आननद र खुशीयवाली 
िुन जवानछ। एक्ेफरवा उरवा्ठलवागदो, नमजजवा, बोरलवागदो र आ्शयकतवा 
न ैन्ठवानेको बवाइबल अब उसको अधययनको मूल प्षय िुन जवानछ 
र उसको जी्नलवाई िवाँकन चवाहिने बुन�ज्वान पवाउन तयसमैवा भरपनमि 
थवालदछ। बवाइबल परमेश्रले लेखेर हदनुभएकवेा उसको नननमत पे्रमपत्र 
िो। यसमवा अननत ्वा सनवातनको छवाप छ। उसकवा सोचप्चवारिरू, 
उसले बोलने बोमलिरू र कवामिरू बवाइबलकै नीनतको मवातितमवा उसले 
लयवाउँदछ र तयसकैो जवाँचमवा आ्ुफलवाई पवादमिछ। बवाइबलमवा भएकवा 
आदेशिरू र नतनीिरूलवाई पवालनवा नगदवामि आफनो जी्न भनतकने र 
ध्सत िुने ्चनिरूले उसको हृदय थुरथुर कवामन थवालदछ। ्ेफरर तयस ै
बखत परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूलवाई पकरिरवाखेर आफनो जी्नलवाई बमलयो 
बनवाउँदछ। नतनीिरूलवाई आफनो र स्कोचच हितको नननमत उपभोग गनमि 
थवालदछ।

जब उसको हृदय ख्ीषटको अनुग्रिले आमूल परर्तमिन गदमिछ 
्वा कवाँचुली ्ेफदमिछ तब उसकवा ्धवामममिक रिो्ध जवागन थवालदछ, ककनभने 
परमेश्रले उसलवाई उपलब्ध गरवाउनुभएको मिवान ्मुनकतप्रनत ्े्वासतवा 
गनवामिले आ्ुफमवाधथ न ै ररस उठन थवालदछ। अनन उसले आ्ुफलवाई, 
आफनो शरीर, आतमवा, जोशजवँागर, प््ेक र भवा्नवािरूलवाई परमेश्रको 
प्रभुत्मवा रवाखदछ। सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूसँगको ममत्रतवा उसलवाई 
परमेश्रले हदनुभएको अनुग्रि अनुसवार उसले तोडदछ।

आतमपरर्तमिन ्वा जी्नको आनतमक, मवानमसक र मनो्ेगको 
कवाँचुली परर्तमिनको बवारेमवा सबलेै बुझन आ्शयकतवा छ। यस खवालको 
मवाननसको जी्नशैलीले ऊ आमुलरूपमवा परर्तमिन भएको सबलेै देख्नछे।
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१३४पनित्र आदशता्मय िैनतिक जीिि

सबै ्मानिसहरूसगँ शामनति्मा बसिे र पनित्र हुिे प्रयति गर; 
पनित्रतिानििा कुिै ्मानिसले पर्मप्रभुलाई देखि सकदैि।“  

नहबू् १२:१४

म पप्त्र छु, ्धममी छु, ननषकलङक छु, चोखो छु र ननदकोष छु 
भनने दवा्ी गनदे कोिी पनन ती नसथनतिरूमवा िँुदैन। यथवाथमिमवा भनने 
िो भने स्गमिकवा पुसतककवा खवातवािरूमवा नतनीिरू पप्त्र र ननदकोष छन ्
भनेर लेखखएको छ सो कुरवा नतनीिरूलवाई थवािवा न ै िँुदैन। स्गमिले 
नन्धवामिरण गरेको पप्त्रतवा आ्ूफमवा छ ्वा छैन तयसको खयवालै उसलवाई 
िँुदैन।  तयसतवा मवाननसले आ्ूफ असल र ्धममी छु भनेर दवा्ी गनमि 
आटँ पनन िँुदैन।

कुन ैइसवाईले आनतमक जोश र उते्जनवा देखवाएर ्वा असवा्धवारण 
कवाम ्वा ्वानीवयिोरवा देखवायो भनदैमवा ऊ इसवाई िो भनेर प्रमवाखणत 
गददैन। पप्त्र िुनु भनेको आनतमक रूपमवा भवा्हित ्वा आननदको 
नसथनतमवा आ्ूफ पुगेको दवा्ी गररने खवालको िोइन। यो त आ्ूफलवाई 
पणूमिरूपमवा परमेश्रको चवािनवामवा अपमिण गनुमि िो। बवाइबलको प्रतयेक 
्चन अनुसवार जीउनु िो। यो स्गमिमवा रिनुिुने परमेश्र पपतवाको 
इचछवा पुरवा गददै जवानु िो। द:ुखकषट, आपतप्पतमवा, अन्धकवारमवा र 
जयोनतमवा पनन परमेश्रमवा भरोसवा रवाखु्न िो। यो प्श्वासमवा हिँडनु िो 
तर देखवाइमवा ्वा आ्ूफले भनेको कुरवा पुरवा भयो भननेमवा भर पददैन। यो 
बबनवा प्रशन नगरर परमेश्रमवाधथ पुणमि भरोसवा रवाखु्न िो, सवाथ ैउिवाँको 
पे्रममवा आश्य पवाउनु िो।

कोिी मवाननस पनन स्मिशनकतमवान िुन सकदैन, तर सब ैजनवा 
आफनो शवारीररक र भवा्नवातमक ्वा हदलको ्फोिरलवाई ्धुन सकदछ। 
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परमेश्रमवाधथ भय र श्�वा रवाखेर पप्त्रतवामवा मस� िुन सकदछ। 
प्रतयेक मवाननस पप्त्र, ननषकलङक र शु� भएको परमेश्रले अपेषिवा 
गनुमििुनछ। िवामी ्ंशदेखखन ैगलत कवाम गनदे, गलत सोचने र गलत 
बवानी वयिोरवा िुने खवालकवा छौँ। िवामीमवाभएको यो चररत्रलवाई िवामीले 
बोकन ैपछमि भनने कर छैन। िवामीमवा भएको स्वाथमिपनवा ्वा ्ंशले गदवामि 
िुने लवाचवारपनवालवाई ्ठमयवाइ रवाख्नु मवान् जगतको ्ुठलो कमजोरी िो, 
ककनभने पवापमय चररत्रको स्भवा्ै तयसतो छ। तर जबसमम िवामीले 
िवाम्वा सबै स्वाथमिपनवा ्वा िवामीले िवामीलवाई न ैिेनदे बवानीलवाई पनछवाउँदैनौँ 
र स्वाथमिलवाई रूिसमवा टवाँगदैनौँ तब समम िवामी कहिलय ैपनन परमेश्र 
जसतो पप्त्र िुनसकदैनौँ। परमेश्रप्रनत अनेकौँ कलपनवा गनदे, शङकवा 
र उपशङकवा गनदे मवान्तवाको प्र्पृत् न ैिो। अनन बेलवा्खतमवा िवाम्ो 
हदमवागमवा नतनीिरू बढन थवालदछन।् तर यस प्र्पृत्लवाई िवामीले पोषवाइ 
रवाखयौँ र िुकवामिइ रवाखयौँ भने िवाम्ो चररत्रलवाई बबगवानमि थवालदछ र िवाम्ो 
समपुणमि जी्न नै ध्सत िुन सकदछ।

नैनतक मस�तवा सबमैवा िोस ्भनने परमेश्रले अपेषिवा गनुमििुनछ। 
परमेश्रकवा सटु्वाडमि ्वा उिवँाको ज्वानलवाई संधचतवा गनमि नजममे्वारी 
पवाएकवा मवाननसिरूलवाई तयसलवाई जतन गनमि हदवयज्वान र अ्सरिरू 
प्रदवान गररएको िुनछ। ती मवाननसिरूले आफनो सब ै कवामकुरवा र 
चररत्र मस� िुने लक्यमवा पुगन खोजनु पदमिछ। िवामीले ्ंशबवाट पवाएको 
र आ्ैफले अपनवाएकवा गलत प्र्पृत्िरूसँग परमेश्रको ्धवामममिकतवा ्वा 
नैनतक आचरणको सतरसँग कहिलयै पनन, कहिलय ै पनन समझौतवा 
गनुमििुनन ्वा न तवा तयसभनदवा तललो सतरमवा िवामी जवान खोजनु िुनछ। 
येशूले िवाम्ो मवान् स्भवा् मलनुभयो, िवाम्ो जी्न रिनुभयो। उिवाँको 
अनुसरणीय उदवािरणले िवामी उिवँाजसतै िुनसकछौँ भनेर देखवाएको छ। 
जसरी परमेश्र पप्त्र िुनुिुनछ तयसरी न ैिवामी पनन पप्त्र िुनुपदमिछ; 
जब यस कथनको मित््लवाई पुरवा बुझछौँ र िवामीले िवाम्ो हृदयलवाई 
परमेश्रको कवाममवा सथवापपत गछछौँ तब िवामी उिवाँ जसतै पप्त्र िुनेछौ। 
यसको ननतजवाले येशू ख्ीषटले प्रतयेक मवाननसलवाई उिवाँको सतरमवा रवाख्न े
आदशमि ्वा सतरमवा पुऱयवाइरिन सशकत बनवाइहदनुिुनछ। 
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१३५पर्मेशिरको आत्माले सशक्त हुिु

्म प्रा्तािा गछुता , नक उहाकँा ्मनह्माको स्पनत्अिुसारको  
शनक्तले उहाकँा आत्माद्ारा िभत्री ्मिुषयतिा्मा  

नति्मीहरूलाई शनक्तशाली पारूि् । 
एनफसी३:१६

येशूले भननुभयो, “नतमीिरूले प्रवाथमिनवामवा जेसुकै मवागछवाै सो पवाएकवा 
छौं भनने प्श्वास रवाख, र तयवेा नतमीिरूको िुनेछ।” मकुमि स ११:२४ । यो 
प्रनतज्वा दवा्ी गनमि एउटवा सतमि छ, तयो परमेश्रको इचछवा अनुसवार िवामी 
प्रवाथमिनवा गनुमिपछमि। परमेश्रको चवािनवा के िो त? िवामी पवापबवाट स्फवा र 
स्तनत्र िोउन,् उिवँाकै ननजी छोरवाछोरीिरू िवामी िुनसकोस,् र पप्त्र, 
ननशकलङक जी्न िवामी वयनतत गरुन।् तयसकवारण यी आमशषिरूको 
नननमत िवामी प्रवाथमिनवा गनमि सकछौँ, र िवामीले पवायौँ भनेर प्श्वास 
गनुमिपछमि , र नतनीिरूलवाई िवामीले पवायौँ भनेर परमेश्रलवाई ्धनय्वाद 
हदनुपदमिछ। येशूकिवाँ जवाने िवाम्ो शुभअ्सर िो। िवाम्ो सब ैपवाप, अ्धममि, 
कमीकमजोरीबवाट स्फवा भएर वय्सथवाको अगवाडड बबनवा लवाज, शममि ्वा 
शोकवाकुल भएर उमभने अध्धकवार येशूबवाटै िवामीले पवाएकवा िुनछौँ।

जब तपवाईँ यसरी सरल तररकवाले परमेश्रलवाई प्श्वास गरेर 
अनघ बढनुिुनछ,  तब पप्त्र आतमवाले तपवाईँको हृदयमवा नयवाँ जी्नलवाई 
जनमवाइ हदएको िुनछ। तपवाईँ परमेश्रको परर्वारमवा जनमनुभएको 
बवालक ्वा बवामलकवा िुनुिुनेछ। परमेश्रले तपवाईँलवाई आफन ै पप्रयपुत्र 
येशुलवाई जसत ैपे्रम गनुमििुनेछ।

अब तपवाईँले आ्ुफलवाई येशूलवाई सुनमपहदनुभयो, उिवाँबवाट तपवाईँ 
पछवाडड निटनुिोस।् उिवाँबवाट छुहटएर बसन प्रयवास नगनुमििोस,् तर 
हदनहदनै यो कहट्�मवा रिनुिोस,् “म ख्ीषटको िँु; मेरो जी्न उिवाँलवाई 
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सुनमपसकेको छु;“ र उिवँाको  पप्त्रआतमवाभवा्नवा तपवाईँलवाई हदइरिोस ्र 
उिवाँको कृपवा र अनुग्रिमवा तपवाईँ रहिरिनसकोस ्भनेर प्रवाथमिनवा गनुमििोस।् 
तपवाईँ उिवाँको बवालक ्वा बवामलकवा िुनुभएको छ, अब तपवाईँ उिवाँमवा 
नजउनु पदमिछ। पवा्लले ्ठोकु्वा गरेर यो भनदछ,” “यसकवारण जसरी 
ख्ीषटलवाई नतमीिरूले ग्रिण गयवामिैँ, तयसरी न ैउिवाँमवा जी्न बबतवाओ।” 
कलससी २:६ ।

कनतले यो सोचदछन ्कक नतनीिरूले येशूलवाई प्श्वास हदएपनछ 
तयो प्श्वासमवा नतनीिरू छन ् कक छैनन ् भनेर प्रभुले िेनमि समय 
हदनिुनछ, र नतनीिरू सु्धवाररसकेको िो भनेर नतनीिरूले प्रमवाखणत 
गरेर देखवाउनुपदमिछ, अननमवात्र उिवाँको आमशषलवाई दवा्ी गनमि सककनछ। 
तर नतनीिरूले अहिले न ैपरमेश्रको आमशषलवाई दवा्ी गनमि सकदछन।् 
नतनीिरूमवा उिवाँको कृपवा र अनुग्रि, ख्ीषटको मनोभवा्नवा ्वा आतमवा 
नतनीिरूको कममकमजोरीमवा सिवायतवा गनमि आ्शयकतवा पछमि , नत्र 
नतनीिरू खरवाब तत्सँग मभडन सकदैनन ्र नतनीिरू अस्फल इसवाईमवा 
गननन पुगछन।्

यवाद गनुमििोस,् पप्त्र आतमवाले तपवाईँको प्रतयेक आपतकवामलनमवा  
लडन, प्रयवास गनमि र संघषमि गनमि बल हदनिुुनछ। उिवँाकै शनकतले 
तपवाईँलवाई समिवामल रवाखदछ। तपवाईँ संसवारको घणृवापवात्र भएको मिसुस 
गददै ननरवाशको भुमममवा िोलवा, तपवाईँ आफनो अस्फल, कममकमजोरी 
र भूल गनदे बवानीले गदवामि ितोतसवािमवा पनुमििोलवा, तपवाईँ शोकवाकुल र 
द:ुखकषटमवा पनुमि िोलवा, तपवाईँ अन्धकवारमवा गुटमुहटनु िोलवा र तपवाईँको 
भप्षय अलमल भएको ्ठवाननुिोलवा, तपवाईँ ननररि ्वा असिवाय भएको 
अनुभ् गनुमििोलवा र कसलेै ्वासतवा गददै आ्ुफ एकलै भएको अनुभ् 
गरररिनुभएको िोलवा, यवाद गनुमििोस ्यी समयमवा न ैतपवाईँको प्श्वासको 
प्रवाथमिनवाले ज्वा्फ पवाउनुिुनेछ। पप्त्र आतमवाले न ै तपवाईँको हृदयमवा 
शवाननत र सवानत्नवा लयवाइहदनुिुनछ।
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१३६चररत्रको अच््म तिररकाले आ्मूल पररितिताि

अनि ्मचानह ँधार््मकतिा्मा तिपाईकंो ्मुहार हिेनेछु। ्म नबउँझदँा 
तिपाईकंो प्रनतिरूप देखेर सनतिृषट हुिेछु। 

भजि १७:१५

मवाननसलवाई उसको सनृषटकतवामिको प्रनतरूपमवा पुनसथवामिपपत गनमि यस 
संसवारमवा येशु आउनुभएको धथयो। पवापले गदवामि ध्सत भएको मवाननसको 
चररत्रलवाई ख्ीषटले बवािेक कसलेै पनन नयवाँ ढवाँचवामवा बदलन सकदैन। 
मवाननसको इचछवा, चेतनवा, प््ेक, मवानमसकतवा र हृदयलवाई सतैवानले 
आफनो कवाबुमवा रवाखेको छ। मवाननसमवा भएको सतैवाननक शनकतिरूलवाई 
ननकवालन नै येशु आउनुभएको धथयो।

उिवाँको कृपवा र प्रससत अनुग्रि खनयवाउनुभएर प्रभु येशूले 
मवाननसकवा हृदयिरूलवाई उिवाँको प्रयोगशवालवा बनवाइरिनुभएरको छ। तयस 
प्रयोगशवालवामवा उिवाँको भकतिरूको चररत्र, ममजवास र मननसथनतिरूलवाई 
उिवाँले पररषिण ् वा प्रयोग गददै िुनुिुनछ। सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूको 
ग्ठबन्धनले अतयनत ैउतसवाहित र ्ूफनत मि लगवाएर परमेश्रकवा वय्सथवािरू 
र शवासनमवाधथ नजतकेवा छौँ भनेर मवाननसिरूको जी्नबवाट देखवाएको 
धथयो। जब येशूकवा भकतिरू उिवाँको प्रयोगशवालवामवा पररषिण गरररिेको 
िुनछ, तब सतैवानले नतनीिरूको हदमवागमवा घुसवाउने अनेकौँ ईश्रप्हिन 
दशमिन, ्वाद, ममथयवा तकमि , भ्रमवातमक र बवाइबललवाई खणडन गनदे 
तत्िरूको ्वाणिरूले नतनीिरूलवाई आरिमण गदवामि नतनीिरू सुरक्षित 
रिेको देखेर सैतवान र उसकवा मनतयवारिरू अतयनत ै चककत भएकवा 
िुनछन।् आफनो रणनीनतलवाई येशूकवा भकतिरूले कसरी सवामनवा गरे 
भनने कुरो सतैवानको नननमत रिसयमय िुनछ। परमेश्रकवा स्गमिदतुिरू, 
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सरवाक्फम र करुबिरूलवाई मवान् प्रवाणीसँग ममलेर सतैवानसँग मभडन 
खटवाएकवा िुनछन।् एक्ेफरवा पनतत भएकवा मवाननसिरू, रिो्धकवा सनतवान 
अब ख्ीषटको तवामलमले परमेश्रको प्रनतरूपमवा ढवामलन पुगेको िुनछ। 
नतनीिरू परमेश्रकवा छोरवाछोरीिरू भएर स्गमिकवा ्धनदवामवा लवागदै खुशी र 
आननदसवाथ मित््पुणमि भवाग खेलन पुगेकवा िुनछन।् येशुकवा भकतिरूको 
ती उपलब्धीिरू देखेर स्गमिदतुिरू पनन चककत िुनछन।्

नतनीिरू द:ुखकषटको आगोको भटटीमवा प्रशोध्धत गरेर शु� 
भएकवा धथए।  जनतसुकै मिवान ्संघषमिमवा पनन नतनीिरूले येशूमवाधथको 
ननष्ठवामवा अटल न ैभइरिेकवा धथए। नतनीिरू आफनो स्वाथमिलवाई तयवागेर 
अनेकौँ ननरवाशकवा भुमररिरूमवा परेकवा धथए। नतनीिरूको आफनै पीडवादवायी 
अनुभ्िरूले पवापको जयवादनत कसतो रिेछ भनेर मसकेकवा धथए। 
पवापको शनकत, यसले लयवाउने दोषीमननसथनत, द:ुख, ददमि, शोकिरूलवाई 
नतनीिरूले ्वाकक लवागदो भएर िेनमि पुगेकवा धथए। येशूको अपवार तयवाग र 
बमलले नतनीिरूलवाई ननको पवारेको धथयो। नतनीिरू आ्ुफिरूलवाई न ैनम् 
पवारेर मशर झुकवाएर परमेश्रप्रनत आभवाररत भएर परमेश्रको प्रशंसवा 
गरेकवा धथए। यो अनुभ् पनतत नभएकवा जी्िरूले कहिलयै पनन 
सरवािनवा गनमि सकदैनन।् येशूकवा ती ननष्ठवा्वान भकतिरूले परमेश्रलवाइ 
अतयनत ै पे्रम गरेकवा धथए  ककनभने नतनीिरूलवाई उिवाँले अपवार पे्रम 
गनुमिभएको धथयो। येशु ख्ीषटको द:ुख, कषट र पीडवामवा सिभवागी भएर 
नतनीिरू उिवाँको महिमवामवा भवाग मलन सकनेभएकवा धथए।

येशूको प्रयोगशवालवाबवाट स्फल उतपवादन भएकवा येशूभकतिरू  
शु� र दवागरहित मस�तवामवा पुगेकवा धथए। ख्ीषटले नतनीिरूलवाई आ्ुफले 
उपलब्ध गरवाएको पे्रम, आ्ूफले भोगेकवा द:ुखकषट, बेइजजत, अपमवानकवा 
इनवामिरू भएको उिवाँले िेनुमििुनछ। नतनीिरू उिवाँको थप महिमवा भएको 
उिवाँले पवाउनिुुनछ। नतनीिरूको जी्न र अनुिवारले चमकवाउने तजेस्ीमय 
महिमवाको मिवान ् केनद्रप्नद ुन ैख्ीषट िुनुिुनुभएको धथयो र भइरन ै
रिनुिुनेछ।
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१३७हाम्ो प्रभुको अिुसरणीय उदाहरण

यसकारण बनतिस्मा हा्मी ्मृतु्य्मा उहाँसँगै गानडयौं, तिानक जसरी 
नपतिाको ्मनह्माद्ारा ख्ीषट ्मरेकाहरूबाट जीनिति पाररिुभयो, 

त्यसरी हा्मी पनि ियाँ जीििको ्मागता्मा नहड़ँौं।  
रो्मी६:४

आ्ुफमवा कुन ै दोष भएकोले तयसको स्ीकवार गरेर पशचवातवाप 
गददै येशुले बन्पतसमवा मलनुभएको धथएन। उिवाँ पवापीिरूसँग पररधचत 
िुनुभयो। िवामीले जुन पवाइलवा चवालनपुनदे िो उिवाँले चवालनुभएको धथयो। 
उिवाँले जे कवाम गनुमिभयो िवामीले पनन गनदैपदमिछ। बन्पतसमवापनछ उिवाँको 
कषटकर जी्न र ्धैयमितवापु्मिक सब ैथोक सिनुभएको उिवाँको उदवािरण 
पनन िवाम्ो नननमत िुनुपदमिछ।

समसत मवान् प्रवाणीको मशर ्वा मुल ख्ीषटले तयिी कदमिरूमवा 
चलनुभएको धथयो जुन िवामी पनन चलुन ्भनने अपेषिवा गररएको छ। 
उिवाँ पवापरहित िुनुिुनथयो, पवापबवाट स्तनत्र भएको मवाननस कसरी 
पवापहित जी्न बबतवाउन सककनछ भनेर उिवाँले आफनो उदवािरण�वारवा 
देखवाउनुभएको धथयो। सवारवा संसवारको पवाप उिवाँले बोकनुभयो। सवारवा 
संसवार जो प्श्वास र पशचवातवाप�वारवा पवापको चङगुलबवाट मुकत 
िुनेिरूलवाई समेहटन उिवँाले बन्पतसमवा मलनुभएको धथयो। “िवामी पनन 
एक पलट मुखमि, अटेरी, बरवामलएकवा, ककमसम-ककमसमकवा कवाम्वासनवा 
र सुख-प्लवासमवा ्फसेकवा, �ेष र डवािमवा हदन बबतवाउने, मवाननसबवाट 
घखृणत भएकवा, एउटवाले अकवामिलवाई घणृवा गनदे धथयौं।” तर जब परमेश्र 
िवाम्वा मुनकतदवातवाको भलवाइ र पे्रम प्रकट भयो, तब िवामी आ्ैफले 
्धवामममिकतवामवा गरेकवा कवामबवाट िोइन, तर उिवाँको आफनै कृपवाअनुसवार 
पुनजमी्नको सनतवान�वारवा र पप्त्र आतमवा�वारवा भएको न्ीकरणबवाट 
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उिवाँले िवामीलवाई मुनकत हदनुभयो, जो उिवँाले िवाम्वा मुनकतदवातवा येशूख्ीषट 
�वारवा िवामीमवाधथ प्रशसत गरी खनयवाउनुभयो, तवाकक उिवाँको अनुग्रिले 
्धममी ्ठिररएर िवामी अननत जी्नको आशवा रवाख्न ेउत्रवाध्धकवारी बनन 
सकौं। यो भनवाइ पककवा छ। म चवािनछु कक नतमीले यी कुरवािरूमवा 
जोड देऊ, तवाकक नतनीिरू जसले परमेश्रमवा प्श्वास रवाखेकवा छन ् 
आ्ुफलवाई असल कवाममवा कवायम रवाख्न िोमशयवार रिुन ्, ककनकक यी 
कुरवा मवाननसिरूकवा लवाधग उत्म र लवाभदवायक छन ्।“ नततस ३:३-८ । 
पुनजमी्नको सनवान�वारवा (बन्पतसमवा) मवाननस ्ेफरर परमेश्रको ननगवािवा 
र कृपवामवा समवा्ेश िुन पुगेको छ। पवानीमवा चुलुमिमम डुबनु भनेको येशूको 
मतृयु र धचिवानमवा येशुभकत सिभवागी भएको देखवाउँदछ। येशु जसतै 
मनुमि भनेको परमेश्रको वय्सथवालवाई भङग गनमि सबकैो पवाप तयवागनु 
िो। येशूरूपप पुनरुतथवानमवा सिभवागी िुनु भनेको नतनीिरूको पवापबवाट 
पप्त्र आतमवाले नतनीिरूलवाई चोखो पवारेर शु� भएको देखवाउँछ। पप्त्र 
आतमवाको सकरियतवामवा आफनो सब ैचररत्रमवा आमुल परर्तमिन भएको र 
नयवाँ जनमभएको सिी प्रमवाण बन्पतसमवा िो।

ती मवाननसिरू जसले ख्ीषटसँग बन्पतसमवा गवाडडएकवा िुनछन ्र 
पुनरुतथवानमवा उिवाँ जसत ैभएको देखवाउनछन,्  नयवाँ जी्नमवा समपपमित 
िुन सपथ खवाएकवा िुनछन।् यस बवारे पवा्लले आफनो सपषट ्धवारणवा 
यसरी रवाखदछन,् “यसकवारण यहद नतमीिरू ख्ीषटसँग नजइउ्ठवाइएकवा 
छौ भने मवाधथकवा कुरवािरूको खोजी गर, जिवाँ ख्ीषट िुनुिुनछ, र 
परमेश्रको दवाहिने बवािुलीपटहट बसनुभएको छ। मवाधथकवा कुरवामवा मन 
लगवाओ। पथृ्ीमवा भएकवा कुरवामवा िोइन। ककनभने नतमीिरू मरेकवा 
छौ, र नतमीिरूको जी्न परमेश्रमवा ख्ीषटसँग लुकवाइएको छ।” 
कलससी ३:१-३ ।
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१३८नयिी ्मेरा अनतिनप्रय पुत्र हुि्

अनि येशू बनतिस्मा िलएर तिुरुनतिै पािीबाट ्मान् निसकिुभयो, 
अनि सिगता उनरियो, र उहालँे पर्मेश्वरका आत्मालाई ढुकुरझै ँ
ओर्लरहिुभएको र आफू्मान् आइरहिुभएको देखिुभयो।  

तिब सिगताबाट यो िाणी आयो, “नयिी ्मेरा नप्रय पुत्र  
हुि् , नयिीसगँ ्म अनति प्रसन्ि छु।“  

्मत्ी३:१६-१७

जब येशूले युिननवाको िवातबवाट बन्पतसमवा हदन अनुरो्ध गनुमिभयो, 
तब यूिननवा हिचककचवाए र उिवाँलवाई बन्पतसमवा हदन मवानेन।् उनी 
आशचयमिचककत भएर यो भवा्नवा वयकत गरे,  “बरु मलवाई पो तपवाईंबवाट 
बन्पतसमवा मलनु आ्शयक छ, र के तपवाईं म किवाँ आउनिुुने?”  तर 
येशूले नतनलवाई भननुभयो, “अहिलेलवाई यस ैिुन देऊ। ककनभने यसरी 
न ै िवामीिरूले सब ै ्धवामममिकतवा पूरवा गनुमिपदमिछ।”  तब यूिननवा रवाजी 
भए। “मत्ी ३:१४-१५ अनन येशूको कुरवा सुनेर मुनकतदवातवालवाई यदमिन 
नदीको पवानीमवा डुबवाएर बन्पतसमवा हदए।“पवानीबवाट उकलनआउने बबपत्कै 
उिवाँले स्गमि उनरिएको र पप्त्र आतमवालवाई ढुकुरको रूपमवा आ्ुफमवाधथ 
ओललंदैगनुमिभएको देख्नुभयो”। मकुमि सस १:१०। ईश्रीय उपनसथनतमवा 
गनमभर प्ध्ध पूरवा भइरिेको मवाननसिरूले चुपचवाप ख्ीषटलवाई िेरररिेकवा 
धथए। “परमेश्रको सदवासदवा घेरररिेको जयोनतमवा मवान्रूपप येशु पप्त्र 
सनवान गनुमिभएको धथयो। जब उिवाँले आफनो महिममत मुिवार उचवालनुभयो 
तब मवाननसिरूले तयसतो मिुवार चमकेको कसमैवा पनन देखेकवा धथएनन।् 
स्गमि उनरियो र तयिवँाबवाट आकवाश्वाणी भयो” “नयनी मेरवा अनन पप्रयपुत्र 
िुन।् नयनीदेखख म ्ेधरै प्रसनन छु” मत्ी ३:१७।

यदमिन नदीमवा येशूलवाई समबो्धन गररएको ्वाणीले सवारवा 
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मवान् जगत समेहटएको छ। येशू िवाम्ो प्रनतननध्ध भएको िैमशयतले 
परमेश्रले उिवाँलवाई बोलनुभएको धथयो। िवामी जनतसुकै पनतत, पवापी, 
अ्धममी र दषुट भएतवापनन िवामी बेकवारको मवानछे भनेर िवामी आ्ैफले 
आ्ैफलवाई पनछवाउनु िुनन। पवा्लले यो ्ठोकु्वा गरेर वयकत गदमिछन,् 
“उिवाँको इचछवाको लक्यअनुसवार ख्ीषट येशू�वारवा पे्रममवा उिवाँले िवामीलवाई 
आफनवा सनतवान िुनलवाई अनघबवाटै ननयुकत गनुमिभएको धथयो, यस िेतुले 
कक उिवाँले िवामीलवाई आफनवा पप्रय पुत्रमवा मसत्ैँमवा हदनुभएको आफनवाे 
महिमवामय अनुग्रिको प्रशंसवा िोस ्।“ एक्फसी१:५-६ । जुन तजेस्ीमय 
महिमवा येशुमवा परेको धथयो, तयो परमेश्रको पे्रमको सपथ धथयो। 
उिवाँको पे्रमले िवामीलवाई घेररएको छ र िवामीलवाई स्कोचच स्गमिमवा 
पुऱयवाइएको छ भनने प्रनत्�तवा तयस आ्वाजले जनवाएको धथयो। जुन 
जयोनत िवाम्ो उद्धवारकतवामिको गररमवामय मशरमवा परेको धथयो तयिी 
जयोनत सतैवानसँग मभडन प्रवाथमिनवा गदवामि प्रतयेक प्श्वासीमवा पदमिछ। 
येशुलवाइ समबो्धन गररएको, “नयनी मेरवा पप्रय बवालक िुन, नयनीदेखख 
म ्ेधरै प्रसनन छु” उिवँाको प्रतयेक भकतलवाई गररएको िुनछ।

अतयनत ैखरवाब, दषुट, पवापी, आ्शयकतवामवा पुरररिेको, सबकैो 
धथधचममचोमवा परेको र िेलवा गररएको, गररब, नतरसकृत र उदवामसन 
वयनकत परमेश्र पपतवाको सममुखमवा मस्ध ै पनमि सकछ भनेर िवाम्ो 
मुनकतदवातवाले बवाटो खोमलहदनुभएको धथयो। स्गमिमवा िवाम्ो नननमत मिल 
तयवार पवानमि येशू जवानुभएको धथयो। प्रतयेक येशूभकतलवाई तयस भ्नमवा 
रिने अ्सर हदएको छ।
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१३९पािी र पनित्र आत्माबाट पुिजतीिि पाउिु

येशूले जिाफ नदिुभयो, “साँचै् ्म नति्मीलाई भनदछु, कोही  
पािी र आत्माद्ारा जन्मेि भिे पर्मेशिरको  

राजय्मा पसि सकदैि।“  
यूहनिा३:५

पवानी�वारवा गररने बन्पतसमवा र परमेश्रको आतमवाले हृदयलवाई 
नप्करण गनदे प्षयमवा येशूले यिवाँ समबो्धन गनुमिभएको धथयो। यहद 
कोिी मवाननस आफनो सवारवा जी्नलवाई आमुल परर्तमिन गनमि चवािनछ 
भने उसले पहिलवा आफनो पवापबवाट पशचवातवाप गनुमिपदमिछ, येशूमवाधथ 
प्श्वास गनुमिपदमिछ र बन्पतसमवा मलनुपदमिछ। जब कुन ै येशूभकतले 
बन्पतसमवाको गनमभर प्ध्धमवा आ्ूफलवाई अपमिण गदमिछ, तब तयसले 
परमेश्रमवा सतय्वादी भएर हिँडने ककररयवा खवाएको िुनछ। परमेश्रप्रनत 
ब्फवादवार भएर उिवाँकवा नीनतिरूमवा चलन बन्पतसमवा मलने वयनकतले 
सवा्मिजननकरूपम ैसपथ मलएको िुनछ।

उिवाँको आनतमक रवाजयमवा पसन र तयसको अनुभ् गनमि येशूले 
बन्पतसमवालवाई समझनवाको धचनि ् वा समवारकको रूपमवा प्रयोग गनुमिभएको 
धथयो। जसले यस सकवारवातमक कदममवा चलदछ उसले परमेश्र 
पपतवा, उिवाँको पुत्र र पप्त्र आतमवाको प्रभुत्मवा आ्ूफलवाई सुमपेको 
भनेर स्ीकवार गनुमिपछमि। सब ैजनवा जो पपतवा, पुत्र र पप्त्र आतमवाको 
ननददेशन ्वा आज्वा अनुसवार चलन चवािनछ, नतनीिरूले बन्पतसमवा 
मलन ैपदमिछ। कोिी पनन वयनकत चचमिलवाई आफनो घर ्ठवानन चवािनछ, 
कोिी पनन मवाननस परमेश्रको रवाजयको दवायरवामवा बसन चवािनछ 
तयसले परमेश्रको नवाउँलवाई ्धवारण गरेको िुनछ, जुन परमेश्र 
िवाम्ो ्धवामममिकतवा िो। यमममियवा २३:६ । पपतवा, पुत्र र पप्त्र आतमवाको 
नवाउँमवा बन्पतसमवा मलने मवाननसिरूले सवा्मिजननक रूपम ै यो घोषणवा 
गदमिछन ्कक नतनीिरूले सतैवानको से्वा गनमि आ्ुफिरू तयवागेको र शवािी 
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परर्वारको सदसय भएर स्गमिको रवाजवाकवा छोरवाछोरीिरू भएकवाछन।् 
यस बन्पतसमवाको प्ध्धले नतनीिरू औपचवाररकत्रले इसवाई जी्नमवा 
प्र्ेश गरेको देखवाउँदछ। नतनीिरूले पवा्लको यी भनवाइलवाई आतमसवात ्
गरेको िुनछ, “मुनत मििरूसँग परमेश्रको मननदरको के समतवाझवाैतवा? 
ककनभने िवामी जीप्त परमेश्रकवा मननदर िौं, जसरी परमेश्रले 
भननुभएको छ”, “म नतनीिरूमवा ्वास गनदेछु, र नतनीिरूकवा बीचमवा 
हिँड डुल गनदेछु, र म नतनीिरूकवा परमेश्र िुनेछु, अनन नतनीिरू मेरवा 
प्रजवा िुनेछन ्,” “यसकवारण नतनीिरूकवा बीचबवाट ननसकेर आओ, र 
नतनीिरूबवाट नतमीिरू अलग िोओ, परमप्रभु भननुिुनछ। अशु� कुरवा 
केिी नछोओ, र म नतमीिरूलवाई ग्रिण गनदेछु।” २ कोरनथी ६:१६-१७ । 
यसको ्फलस्रूप परमेश्रको यो प्रनतज्वालवाई िवामी दवा्ी गनमि सकछौँ, 
“म नतमीिरूकवा पपतवा िुनेछु, र नतमीिरू मेरवा छोरवा-छोरीिरू िुनेछौ, 
स्मिशनकतमवान ् परमप्रभु भननुिुनछ।” २ कोरनथी ६:१८।

यसरी येशूभकतले आ्ुफलवाई परमेश्र पपतवा, परमेश्र पुत्र 
येशूख्ीषट र पप्त्र आतमवालवाई सुनमपसकेको छ भनेर आफनो हदमवागमवा 
घुसवाएको िुनछ। येशूभवा्नवामवा लवागेर परमेश्रसँगको सम्न्ध रिँदवा 
उसले संसवारसँग गररने सब ैकवारोबवारिरूलवाई दोस्ो प्रवाथममकतवामवा रवाख्न 
पुगेको िुनछ।

बन्पतसमवाको समयमवा खवाने सपथिरूले बन्पतसमवा मलने वयनकतले 
परमेश्रसँग पवारसपररक आनतमक समझौतवा ्वा करवार बवाँ्ेधको छ 
भनेर देखवाउँदछ। आ्ूफले सपथ खवाएको अनुसवार चलन प्श्वासीले पूरवा 
हृदयदेखख प्रनत्�तवा गनुमिपदमिछ। उनी उसले यो प्रवाथमिनवा गनदे अध्धकवार 
पवाउँछ ्वा इसवाई भएर यो प्रवाथमिनवा गनमि सुिवाउँछ, “तपवाईँ इस्वाएलको 
परमेश्र िुनुिुनछ भनेर म�वारवा न ैसबैले थवािवा पवाउन,् िे प्रभु ” जब 
तपवाईँ,  पपतवा, पुत्र र पप्त्र आतमवाको नवाउँमवा बन्पतसमवा मलनुिुनछ, 
तब तपवाईँले नतनीिरूको सिवायतवाको नननमत दवा्ी गनमि सकनुिुनछ। यो 
आश्वासन तपवाईँलवाई हदएको िुनछ। तपवाईँको कुन ैपनन आपतकवामलन 
्वा प्पदको समयमवा पपतवा, पुत्र र पप्त्र आतमवाकवा शनकतिरूको 
सिवायतवाको नननमत बबननत गनमि सकनुिुनछ।
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१४०उहाँको ्मृतु्य र पुिरुत्ाि्मा बनतिस्मा

के नति्मीहरू जानदैिौ हा्मी सबै, जनतिले ख्ीषट येश्ूमा बनतिस्मा 
िलयौं, उहाकैँ ्मृतु्य्मा बनतिस्मा िलएका न्यौं? 

रो्मी ६:३

बन्पतसमवा जसतो गररमवामय र गनमभर प्ध्धमवा भवाग मलनेिरूले 
संसवारकोभनदवा मवाधथको चवािनवा खोजने सपथ खवाएकवा िुनछन।् 
परमेश्रको दवाहिने िवातमवा रिनुभएको ख्ीषटको से्वा गददै पवापीिरूको 
उ�वार गनमि र जी्न उकवासन नतनीिरूले प्रनत्�तवा जनवाएकवा िुनछन।् 
परमेश्रको नवाउँ मलने प्रतयेक वयनकतलवाई उिवाँले सोधनुिुनछ, मेरो 
पुत्रको नवाउँले नतमीलवाई उ�वार गररएको छ, उनको मतृयुले गदवामि नतमीले 
पवाएको शनकतलवाई कसरी प्रयोग गरररिेकवाछौ? के नतमी आनतमक 
ज्वानमवा उचचसतरीय िवामसल गनमि नतमीले नतम्ो सब ैषिमतवा, शनकतलवाई 
प्रयोग गरररिेकवा छौ?  के नतमीले नतम्ो चवासो र करियवाकलवापिरू 
अननत जी्नमवा लमकवाउने पथसँग तवालेमेल गरेर चलेकवा छौ?“

आ्ुफ संसवारको चवालवामवालवालवाई तयवागेको छु भनेर देखवाउने       
अतयनत ैगनमभर प्ध्ध बन्पतसमवा िो। पवानीले बन्पतसमवा मलने वयनकतलवाई 
छो्पदछ र उसले सवारवा स्गमिसँग पवारसपररक करवार बवाँ्ेधको िुनछ। स्गमिकै 
नीनत अनुसवार चलछु भनेर स्गमि र सबकैो  सवामु ककररयवा खवाएको िुनछ। 
पपतवा, पुत्र र पप्त्र आतमवाको नवाउँमवा तयो वयनकत पवानीरूपप धचिवानमवा 
गवाडडएको िुनछ, बन्पतसमवामवा  ख्ीषटसँग गवाडडएको िुनछ र पवानीबवाट 
नयवाँ जी्न मलएर परमेश्रप्रनत ब्फवादवार िुने सपथ खवाएको िुनछ।  
जगतकवा तीन मिवान ्शनकतिरू तपवाईँको बन्पतसमवाको समयमवा  सवाषिी 
भएर िेरररिेकवा िुनछन।् तपवाईँले नतनीिरूलवाई नदेखेतवापनन नतनीिरू 
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अदृशयरूपमवा तयसबेलवा उपनसथनत भएकवा िुनछन।्

संसवारको नननमत िवामी मररसेकवा छौँ। िवामी येशुको मतृयुमवा जसतै 
गवाडडएकवा छौँ र उिवाँको पुनरुतथवान जसत ैिवामी  पनन पुनरुतथवान भएकवा 
छौँ। अब िवामी नयवाँ जी्न मलएर बवँाचनुपदमिछ। िवाम्ो  जी्न येशुको 
जी्नसँग कनससएर चलनुपदमिछ।

इसवाई जी्नको प्रगनतशील जी्न कसतो िुनछ भनेर पत्रसुले 
दोस्ो पत्रसुको पहिलो अधयवायमवा उललेख गरेकवा छन।्  तयो सब ै
अधयवायमवा न ैगहिरो अथमििरू लुककएकवा छन।् यहद कोिी मवाननस  इसवाई 
अनुग्रिले भररएकवा छन ्र तयसको थपमवा कवाम गनदे योजनवा बनवाउँछन ्
भने परमेश्र आ्ैफ तयोसँग कवाम गरेर तयस  योजनवालवाई ्ेधरै थ्पने 
उिवाँले ्चन हदनुभएको छ।  “परमेश्रको र येशू िवाम्वा प्रभुको ज्वानमवा 
अनुग्रि र शवाननत नतमीिरूमवा प्रशसत िँुदैजवाओस ्।” २ पत्रसु १:२ प्रभुको 
ज्वान र शवाननतमवा ब�ृी िँुदै जवाने कवामको अमभभवारवा प्श्वास�वारवा 
बन्पतसमवा मलने प्रतयेक वयनकतलवाई सुनमपएको छ।

यहद िवामीले   मलएको सपथ अनुसवार सतय्वादी भएर चलयौँ भने 
स्गमिसँग आदवानप्रदवान गनदे ्वातवा्रणको ढोकवा खुलदछ। यो ढोकवालवाई 
कुन ैपनन मवाननसको िवातले, सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले बनद गनमि 
सकदैनन।्
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१४१येशूका पाइलाहरू्मा नहडँिु

यसकारण यनद नति्मीहरू ख्ीषटसँग िजइउठाइएका छौ भिे 
्मान्का कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्ीषट हुिुहुनछ, र 

पर्ेमशिरको दानहिे बाहुलीपरट् बसिुभएको छ। 
कलससी ३:१

कनतपय मवाननसिरू बन्पतसमवा मलएपनछ ईसवाइ भएँ भनेर ढुकक 
िुनछन ् तर बन्पतसमवा मलनुभनदवा पहिले नतनीिरूले एउटवा कुरवाको 
आतमज्वान िुनु अतयनत ैजरुरी छ। तयो िो परमेश्रप्रनत नतनीिरूको 
्पयवार ्वा मनोभवा्नवा अप्भवानजत भएको उिवाँ अपेषिवा गनुमििुनछ। 
नतनीिरूको जी्नको समपूणमि आयवाममवा परमेश्रबवािेक न त नतनीिरू 
न कुन ै वयनकत ्वा थोकले प्रवाथमिममकतवा पवाउन हदनुिुनछ। उिवाँप्रनत 
एकवाग्रि भएको परमेश्र चवािनिुुनछ। यस परर्ेशमवा नतनीिरूले 
मसकेकवा सतय र मशषिवादीषिवालवाई पवालन गनुमि जरुरी छ भनने हदमवाग र 
हृदयमवा दतवामि गनुमिपदमिछ। जसरी रूख कसतो छ तयसो ्फलले देखवाउँदछ। 
तयसरी न ै रूखरूपप येशुभकतिरूको ्फलले नतनीिरूलवाई धचनवाउँछ। 
बन्पतसमवाको प्ध्धमवा प्र्ेश गनुमिभनदवा अनघ कुन ैपनन वयनकत सतयप्रनत 
पहिलवा सतप्रनतसत झुकवाउ िुनुपदमिछ अथवामित ्आ्ुफ आमुल परर्तमिन 
भएको छ भनेर देखवाउनु आ्शयक छ।

कनतपय बवालबवामलकवािरू जो इसवाई परर्वारबवाटनै आएकवा ककन 
निोस,् नतनीिरू सवानदेैखख सवाबथसमेत बवाइबलकवा कनतपय मशषिवािरूको 
बवारेमवा ज्वान पवाएकवा िुनछन ्र ननयममत चचमिमवा सररक भएकवा िुनछन।् 
नतनीिरूमवा कोिी असल बवालबवामलकवािरू न ैिुनछन ्र सवांसवाररक जी्नमवा 
कवामकतमिवयिरू ब्फवादवारी र मेिनतसवाथ गररिेकवा िुनछन।् नतनीिरू आ्ूफ 
स्:त इसवाई भएको र बन्पतसमवाको नननमत तयवार भएको ्ठवानदछन ्
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तर आफनवा पवाप र मवान्ीय कमीकमजोरीिरूप्रनत मिसुस गददैनन ्र 
पशचवातवाप गनुमिपनदे कवारण पनन देखदैनन।् नतनीिरूले कुन ैपवापै गरेकवा 
छैनन,् नतनीिरू ्धवामममिक घरबवाट न ै आएकवा िुन,् नतनीिरूमवा कुन ै
दोषन ै छैनन ्जुन स्ीकवार गनुमिपनदे र पशचवातवाप गनुमिपनदे छैन भनेर 
नतनीिरू आ्ूफिरूलवाई ढुकक पवादमिछन।् यी खवालकवा यु्वायु्तीिरूलवाई 
म आध्धकवाररकरूपमवा भनन चवािनछु। पशचवातवाप गनुमि र येशनतर एकवाग्र 
भएर जी्नलवाई आमुल परर्तमिन गनुमि तवाकक नतमीिरूकवा पवापिरू 
मेहटयोस।् बन्पतसमवा मलनुभनदवा अनघ पशचवातवाप गनुमि र प्श्वास गनुमि 
अनन्वायमि छ। येशु ख्ीषपुरै ्धवामममिक र मस� िुनिुुनथयो। उिवाँमवा कुन ैपनन 
पवाप ्वा खरवाब ननयतिरू धथएन। यस संसवारकवा मुनकतदवातवा मवाननसको 
नननमत अनुसरणीय उदवािरण िुनुभएको छ। परमेश्रको बवालक िुन र 
स्गमिको समपपत्को िकदवार िुन प्रतयेक येशूभकत बन्पतसमवा मलनुभनदवा 
अनघ र मलएपनछ उिवाँकवा पवाइलवािरूमवा हिँडन प्रनत्�तवा जवािेर गनुमि पछमि 
अथवामित ्सपथ खवानुपदमिछ।

कुन ैदवागरहित, ननशकलङक, ननममिल र ननदकोष मनुकतदवातवा येशू 
मवान् शरीरमवा आ्ुफलवाई झवानुमिभएर ्वा झुकवाउनु भएको धथयो। आफनो 
जी्न आमूल परर्तमिन भएको छ भनेर पवापीले कसरी देखवाउनु पछमि 
भनेर आ्शयक कदमिरू येशुले चवालेर देखवाउनुभएको धथयो। तयस 
पररपे्रक्यमवा बन्पतसमवा मलन चवािने कुन ैपनन भकतिरू जसको मवागमिमवा 
सतयको जयोनत चनमकरिेको िुनछ, आफनवा हृदयिरूलवाई परमेश्रलवाई 
पुरवा सुमपनन र नतनीिरू पवापी िुन ्भनेर स्ीकवार गनमि ककन हिचककचवाउने? 
नतनीिरूले बोलने बोमल्चन, करियवाकलवाप, आनीबवानी र जी्नशलैी�वारवा 
पवापको षिमवा हदनुिुने ख्ीषटमवाधथ प्श्वास गरेको छ भनेर देखवाउँदै 
उिवाँको सचचवा भकतिरूसँग आ्ुफिरूलवाई ककन पहिचवान नगरवाउने?

सब ैजनवा जो येशूको जी्न अधययन गरररिनछन ् र उिवाँकवा 
मशषिवादीषिवालवाई प्रयोग गरररिनछन ् नतनीरिरू येशू जसत ै िुनछन।् 
मवाननसिरूको बीचमवा नतनीिरूको प्रभवा् येशुको प्रभवा् जसत ै िुनछ। 
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नतनीिरूले उिवाँको स्चछ चररत्र र ममजवास देखवाएकवा िुनछन।् जब 
नतनीिरू आज्वाकवारी भएर नम्तवासवाथ परमेश्रको मवागमिमवा हिँडछन ् 
उिवाँको इचछवा पवालन गनमि आ्ुफिरूलवाई खटवाउँछन,् नतनीिरू परमेश्रको 
कवाममवा प्रगनत गरररिेकवा िुनेछन।् उिवाँको प्शु� र स्सथ गररमवामय 
कवाममवा नतनीिरू सकरिय भइरिेको िुनेछन।्
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१४२जब फेरर बनतिस्मा िलिु उपयुक्त हुनछ

ति अब नकि पखतािुहुनछ? उठ् िुहोस् , र बनतिस्मा िलिुहोस् , अनि, 
उहाकँो िाउँको पुकार गरेर आफिा पापहरू धिुुहोस्।  

प्रेररति २२:१६

कनतपय इसवाई ्वा इसवाई नभएकवा जनिरू िुन ् जवानवाजवानी 
परमेश्रको वय्सथवा ् वा दश आज्वािरूलवाई सरवासर भङग गरेर चमलरिेकवा 
छन।् ती हिजो पनन धथए र आज पनन छन।् जब नतनीिरू बवाइबल 
अधययन गरेर चौथो आज्वाको बवारेमवा नयवँा आतमज्वान प्रवा्पत िुनछ तब 
नतनीिरूको प््ेकमवा आ्ुफिरू इसवाई न ै भएतवापनन गलती मशषिवामवा 
लवागेको रिेछ भनेर मिसुस िुनछ र बन्पतसमवा मलएकै इसवाईिरू ककन 
निुन ्परमेश्रको नजरमवा आ्ूफिरू पवापी न ैरिेछु भनेर आ्ूफिरूलवाई 
देखदछन।् “पवाप भनेको परमेश्रको दश आज्वाको उललङघन ्िो“ र 
“यहद कसलेै ती दश आज्वािरूमधये एउटवामवात्र भङग गरेपनन उसले दश ै
्टवा आज्वािरूलवाई भङग गरेर चलेको ्ठिछमि र ऊ दोषी न ैभइरिेको 
िुनछ १ यूिननवा ३:४, यवाकूब २:१०।

हृदयदेखख सचचवा भएर सतयलवाई खोजी गनदे मवाननसले “येशू 
रूिसमवा मनमिभयो, दश आज्वाको औधचतय समवा्पत भयो,” भनने तकमि मवा 
लवागदैन ककनभने यस खवालको मशषिवाले मवाननसलवाई पवाप गनमि झन 
उकसवाउँछन।् दश आज्वा पवालन गनुमि नपनदे बिवानवाले परमेश्रको  
नीनतमवा हिँडन ुनपनदे गरवाउँछ। परमेश्रबवाट पवाउनुपनदे आतमज्वान ्ेधरै 
पर छैन, कुन ैपनन मवाननसको पिँुचम ैछ। परमेश्रको ् चन सपषट छ, 
्धममिशवासत्रमवा खोजीिेर भनने येशूकै आदेश िो। बवाइबललवाई आतमसवात ्
गनदे वयनकतले परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूको गररमवाप्रनत 
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अगवाढ श्�वा रवाखदछ। नतनीिरू पप्त्र, नयवायसङगत, असल छ भनेर 
उसले स्ीकवादमिछ। नतनीिरूलवाई आतमसवात ्गदवामि जब ऊ नतनीिरूबवाट कुन ै
कुरवामवा चुकदछ तब उसले पशचवातवाप गछमि र ्ेफरर ह्ठक बवाटोमवा आउन 
प्रभुसँग पुकवार गदमिछ। उसले येशूको षिमवा हदने रगतको प्श्वास�वारवा 
दवा्ी गछमि , र उिवाँले षिमवा हदनछु भनने प्रनतज्वालवाई हृदयमवा रवाखखरवाखेको 
िुनछ। दश आज्वािरूलवाई पवालन गनुमिपददैन भनने इसवाई मशषिवाप्रनत अब 
आ्ूफ संतुषट नभएको मिुसस गदमिछ। आ्ुफ पवापी न ैभइरिेको उसले 
आ्ूफलवाई देखदछ। परमेश्रको नयवायसहिँतवा दश आज्वाले उसलवाई दोषी 
न ै्ठिऱयवाइ रिेको उसले अनुभ् गदमिछ। पवापलवाई मवानुमिपनदे नयवाँ अनुभ् 
उसले गदमिछ, र बन्पतसमवा�वारवा ख्ीषटमवा गवाडडएको चवािनवा उसले गदमिछ, 
तवाकक नयवाँ जी्नको बवाटोमवा उ्ेठर येशूसँगसँगै हिँडने प्रण गदमिछ।

प्रतयेक वयनकतले परमेश्रको भय ्वा उिवाँप्रनत अगवाढ श्�वा 
रवाख्न े प्षयलवाई जवाननुपनदे अनतरचेतनवादेखख न ै आ्शयक भएको 
मिसुस गनुमिपदमिछ। तर, तयो चेतनवालवाई घचघचवाउने अरू कोिी नभएर 
परमेश्र आ्ैफ िुनुिुनछ। हदमवागमवा घचघचयवाइरिने पप्त्र आतमवाको 
आ्वाजलवाई सुनेर तयस अनुसवार कवाम गनमि हदन परमेश्रलवाई अ्सर 
हदनुपछमि। तयसले गदवामि कुन ैपनन वयनकत ्ेफरर बन्पतसमवा मलन अनघ 
सनमि धचत्बुझोस।्

पुन बन्पतसमवा मलनु भनेको ्ूठलो अ्सर र आमशषको रूपमवा 
मलनुपदमिछ। यहद यसबवारे ह्ठक ्धवारणवा छ भने जो कोिी पनन ्ेफरर 
बन्पतसमवा मलनुपनदे सोचदछ।

परमेश्रकवा आमशषिरूको ्ेधरै र प्रससत अनुभ् गनुमि प्रतयेक 
इसवाईको शुभअ्सर र कतमिवय िो। “म संसवारको जयोनत िँु भनेर,“ 
भनेर येशूले घोषणवा गनुमिभएको धथयो। “जो मवाननस मलवाई पछयवाउँछ 
तयो मवाननस अन्धकवार ्वा अनयौलमवा हिँडदैन।” युिननवा ८:१२ प्श्वास 
र आज्वा पवालनको प्रतयेक कदमले मवाननसलवाई संसवारको जयोनतसँग 
ननजक लयवाउँदछ, “जोसँग कुन ैअन्धकवार ्वा मवाननसलवाई अनयौल पवानदे 
तत् छैन।”
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१४३हाम्ो प्रभुको आदेश

यसकारण जाओ, र सबै देशका जानतिहरूलाई चेला  
बिाओ, नपतिा र पुत्र र पनित्र आत्माको िाउँ्मा 

 नतििीहरूलाई बनतिस्मा देओ। 
्मनत् २८:१९

यसरी येशू ख्ीषटले आफनवा चेलवािरूलवाई परमवादेश हदनु भयो। 
येशूले चेलवािरूलवाई सुसमवाचवार सुनवाउने अमभभवारवा सनुमपनुभएको धथयो। 
यस कवामलवाई कवायवामिन्यन गनदे पूरवा प्रवा््धवान उिवाँले बनवाउनुभएको धथयो 
र तयसको स्फलतवाको नजममे्वारी उिवँा आ्ैफले बोकनुभएको धथयो। 
जबसमम नतनीिरूले यो ्चन पवालन गदमिथे र उिवाँमवा न ैरिेर उिवाँसँग 
सिकवायमि गदमिथे नतनीिरू अस्फल िुन सकदैनथे। सवारवा रवाषट्रिरूमवा 
जवाऊ, उिवाँले आदेश हदनुभयो। पथृ्ीको सबै कुनवा कवा्पचवािरूमवा जवाऊ। 
प्श्वासले पररश्म गर। तयो समय कहिलय ैपनन आउने छैन जब म 
नतमीिरूबवाट अलग िँुहदन।्

चेलवािरूलवारूलवाई हदएको आदेश येशूलवाई प्श्वास गछुमि भनेर 
दवा्ी गनदे प्रतयेक प्श्वासीको नननमत िो। यो आदेश युगको अनतसमम 
सब ैप्श्वासीिरूलवाई हदएको छ। सुसमवाचवार प्रचवार गनदे कवाम, बवाइबल 
अधययन हदने कवाम, ्न्पतसमवा हदने कवाम के्ल अमभेषके गररएकवा 
चचमिकवा पवासटरिरूको मवात्र िो भनने कनतपय इसवाईिरूको ्धवारणवा छ। 
यो ्धवारणवा गलतमवात्र िोइन घवातक पनन छ। परमेश्रको पे्ररणवाले 
येशूकवा अनुयवायी ्वा भकतिरू सबलैवाई सुसमवाचवार सुनवाउने नजममवा 
सनुमपएको छ। प्रतयेक वयनकत जो येशुको जी्न पवाउँछ उसले आफनो 
ममत्र जनिरूको मनुकतको कवामको नननमत अमभषके गररएको िुनछ। 
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यिी कवामको नननमत चचमि संसथवाको सथवापनवा भएको धथयो। तयसकवारण, 
्न्पतसमवाको बेलवामवा पप्त्र सपथ खवाने सब ैजनवाले ख्ीषटसँग सिकममी 
भएर कवाम गनदे प्रनत्�तवा जनवाएको िुनछ।

स्गमिको जी्न अरूिरूलवाई प्र्वाि गनमि िवामी न ैसमपपमित मवाधयमिरू 
िौँ। सवारवा चचमि ् वा येशुको प्श्वासीिरूलवाई संचवालन गनमि र नतनीिरूमवाधथ 
रिन पप्त्र आतमवा नै िुनुपदमिछ। जो मवाननसिरू ्न्पतसमवाको समयमवा 
ख्ीषटसँग गवाडडनछन ्नतनीिरू नयवाँ जी्नमवा उठनुपदमिछ। नतनीिरूले 
येशुको जी्नलवाई प्रनतननध्धत् गरेको िुनछ। सबकैो सवामु मुनकतको 
सुसमवाचवारको बवारेमवा सजग गरवाउन तपवाईँिरूलवाई समपपमित गररएको 
छ। स्गमिको मस�तवा र पररपक्तवाको कवाम गनदे शनकत तपवाईँिरूको 
िुनुपदमिछ।

नयुनजलवानडको रवाज्धवानी ्ेमलङटनकवा रवाजकुमवार एक ्ेफरी 
इसवाईिरूको भोजमवा धथए। नतनीिरू अनय देशिरूमवा सुसमवाचवार 
प्रचवारको समभवावयतवाको नननमत छल्फल गददै धथए। यो कवाम उधचत र 
खचमि अनुसवार स्फल िुने िो कक िोइन भनेर नतनीिरूले रवाजकुमवारलवाई 
सो्ेध। उनी पुरवानो सनैनक पनन धथए। उनले ज्वा्फ हदए: “सजजन्नृद, 
तपवाईँिरूलवाई हदएको अनघ बढने आदेशिरू के िुन?् स्फल िुने िो 
कक िोइन, यो प्रसननको ज्वा्फ खोजने कवाम तपवाईँिरूको िोइन। 
यहद तपवाईँिरूलवाई हदएको आदेश मलेै पढेको ह्ठक छ भने यो िो, 
सवारवा संसवारमवा जवाऊ, प्रतयेक मवाननसलवाई सुसमवाचवार प्रचवार गर।' 
सजजन्नृदिरू, म तपवाईँलवाई यिी सललवाि हदनछु, तपवाईँिरूलवाई हदएको 
अनघ बढने आदेशको पवालनवा गनुमििोस।्”
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१४४हदेाताहदेदै पर्ेमशिरको सिरूप्मा पररितिताि

हा्मी सबै घु्टाे हटाइएको ्मुहारले प्रभुको ्मनह्मा प्रनतिनबम्िति 
गदताछौं, अनि एउटा ्मनह्मादेमख अकको ्मनह्मानतिर उलिदै  

उहाकँो रूप्मा बरदलदैजानछाै। पर्मप्रभुबाट यो  
आउँछ, जो आत्मा हुिुहुनछ। 

२ कोरन्ी ३:१८

जब कसलेै आफनो हदमवाग र मनो्ेग येशूको जी्नीमवा एकवाग्र 
भएर सोचने ्वा धयवान गनदे नसथनतमवा आ्ूफले रवाखदछ, तयो वयनकत 
परमेश्रको स्रूपमवा परर्तमिन िँुदै जवानछ। िवामीिरूको सब ै सोच 
र प्चवारिरूमवा उिवँाको भलवाइ, िवामीप्रनत उिवाँको उचच हित र पे्रमले 
मवाथ गनुमिपदमिछ। जब िवामी उिवँाको चररत्रमवा  सवा्धनवा, धयवान गरेर ्वा 
समवा्धीकसेर बसछौँ तब िवामीिरूकवा समपूणमि हदमवाग र मनो्ेगमवा उिवाँले 
रवाज गरररिेको  िुनछ। उिवाँको पे्रमले न ैिवामी ढवाककएकवा िुनछौँ। जसरी 
िवामीले सयूमिको तनेजलो महिमवामवा एक षिणमवात्र िेदमिछौँ र तयसबवाट 
अनत िेदवामि िवाम्ो आखँवा नतरममरवाउँछ। अनन प्रतयेक थोकमवा िवामी सूयमिको 
रूपमवामवात्र देखदछौँ। यसरी न ैजब िवामी येशुलवाई िेदमिछौँ; सबै थोकमवा 
उिवाँको रूप देखदछौँ। उिवँा ्धवामममिकतवाको सुयमि िुनुिुनछ। अरू कुन ैकुरवा 
िवामी देख्ने िँुदैनौँ र चचवामि गनदे िँुदैनौँ, येशू ख्ीषटबवािेक। उिवाँको स्रूप 
प्रतयेक मवाननसको आखँवाको नवानीमवा िवामी देखदछौँ, र िवामीले दैननक 
जी्नको प्रतयेक करियवाकलवाप र भवागलवाई तयसले प्रभवाप्त पवारररिेको 
िुनछ। िवामीिरूको सब ैसोचने शनकत र मनो्ेगलवाई तयसले नरम पवादमिछ 
र िवाम्वा इननद्रयिरूलवाई मवाथ गदमिछ। जब िवामी उिवाँलवाई िेदमिछौँ तब 
िवामी ईश्रीय स्भवा्मवा सुिवाउँदो िँुदै जवानछौँ। िवाम्ो जी्नको प्रतयेक 
स्भवा्ले येशूलवाई झलकवाइरिेकवा िुनछौँ। िवामीिरूको समपकमि मवा आउने 
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जोकोिीले पनन उिवाँको ्धवामममिकतवाको िँमसलवा र चनमकलवा ककरणिरू 
िवामीबवाट प्रनतबबनमबत भएको आभवास ् नतनीिरूले पवाउनेछन।् िवाम्ो 
चररत्र, स्भवा् र ममजवासमवा आमूल परर्तमिन भएको िुनछ। िवामीिरूको 
हृदयले, मभत्री आतमवाले, हदमवाग र हदलले उिवाँलवाई चमकवाइरिनेछौँ, 
जसले िवामीलवाई पे्रम गनुमिभयो र िवाम्ो नननमत जयवान अपमिण गनुमिभयो।

 िवाम्ो नननमत येशू सब ैथोक िुनिुुनछ-प्रथम ्र अननतम अनन 
सब ैथोकको उत्म। िवामीले जे गछछौँ येशू ख्ीषट, उिवाँको आतमवा ्वा 
मनो्ेग, उिवाँको चररत्र, ममजवासले रङगवाइएको िुनछ। िवाम्ो जी्नको 
प्रतयेक सतिमवा उिवाँन ै बटवाररएको िुनछ। येशूको बोली र ्चनिरू  
िवाम्ो नननमत जी्न र जोमशलो आतमवा िुन।् जब िवामी उिवाँमवा बटवाररनछौँ 
तब िवाम्वा सोच, आकवँाषिवा, लक्यिरू िवाम्ो स्वाथमिमवा केननद्रत िँुदैन। 
यथवाथमिमवा िवाम्ो भौनतक शरीर जे भएतवापनन िवामी नजइरिेकवा िुनेछैनौँ 
तर ख्ीषट िवामी�वारवा नजइरनुभएको िुनछ। उिवाँ न ैिवाम्ो आशवा, महिमवा, 
इजजत र प्रनतष्ठवा िुनुिुनछ। िवामी मरेको िुनछौँ, तर ख्ीषट जीप्त 
मुनकतदवातवा िुनुिुनछ।

यहद िवाम्वा हदमवागिरू उिवँामवा न ैएकवाग्र गरेर रवाख्न सकयौँ भने उिवाँ 
िवामीमवा “उिवाँ िवामीकिवँा ्षवामिको झरी, जममनलवाई मभजवाउने “आखखरी 
्षवामिझैँ आउनुिुनेछ।” िोश े ६:३।  अगम्कतवा मलवाकीले प्रभुको यो 
्चन उललेख गदमिछन ्“मेरो नवाउँको आदर गनदे नतमीिरूमवाधथ चवाहिँ 
्धवामममिकतवाको सयुमि आफनवा पखेटवामवा आरोगयतवा मलएर उदवाउनेछ”। 
मलवाकी ४:२। िोशलेे पनन उिवँाको ्चन लेखेकवा छन,् “म इस्वाएलको 
नननमत शीतझैँ िुनेछु। तयवेा मलली ्ुफलझैँ ्ुफलनेछ। लेबनवानको दे्दवारुझैँ 
तयसकवा जरवा गड नेछन ्।तयसकवा भखमिरै पलवाएकवा मुनवािरू बढ नेछन 
तयसको प्रतवाप जतैुनको रूखझैँ िुनेछ। तयसको बवासनवा लेबनवानको 
दे्दवारुझैँ िुनेछ। मवाननसिरू ्ेफरर तयसको छिवारीमवा बसनेछन ्। मकैझैँ 
तयवाे खयवानत लेबनवानको दवाखको रसजसतै िुनेछ।” िोश१े४:५-७ । येशून ै
िवाम्ो वयनकतगत मनुकतदवातवा िुनुिुनछ भनेर ननरनतररूपमवा भर परररिँदवा 
िवामी उिवाँ जसत ैबढनेछौँ। िवाम्ो मशर उिवाँ न ैिुनुिुनेछ।
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१४५आफिो रूिस आफैले उठाउिु पिने

तिब उहाँले सबैलाई भनु्भयो, कोही ्मपनछ आउिे इचछा  
गछता भिे त्यसले आफूलाई इनकार गरोस ्, र नदिहु ँ 

आफिाे रूिस बोकेर ्मेरो पनछ लागोस्।  
लूका ९:२३

मुनकतको योजनवाको जग न ै बमलदवानमवा सथवापनवा भएको 
धथयो। येशूले स्गमिको रवाजकीय भ्नलवाई तयवागेर यस संसवारमवा उिवाँ 
एक गररब खवानदवानमवा जननमनुभयो तवाक उिवाँको प्पननतवाले िवामी 
समपनन िुनसकौँ। सब ैजनवा जो मुनकतमवा सिभवागी िुनछन ्नतनीिरू 
परमेश्रको पुत्रको अननत बमलदवानले खररद गरेकवा िुन।् यहद यो 
ज्वानलवाई आतमसवात ्गनमि सकयोभने नतनीिरू एकमवात्र सतय उदवारिण  
र नमूनवालवाई पछयवाउन ननणमिय गनदेछन।् िवाम्ो जी्नको भ्नको मूल 
कुनवाको ढुङगवा येशु िुनिुुनछ। यिी जगमवा िवाम्ो जी्न नन्वामिण गनुमिपदमिछ। 
प्रतयेक येशूभकतमवा आतमतयवाग र आफनो भवाऊलवाई पनछवाउने ममजवास 
िुनुपदमिछ। यस संसवारमवा येशुले ननश्वाथमी जी्न बबतवाउनुभएको धथयो। 
उिवाँको जी्नमवा तयवागको छवाप परेको धथयो। उिवाँ सबबैवाट िोधचनुभयो, 
िेपपनु भयो, पननछनुभयो, झुकनुभयो र नम् िुनुभयो। के यस मिवान ्
मनुकतमवा सिभवागी िुने मवाननसिरूले स्गमिबवाट न ैआउनुिुने येशुको 
तयवाग र ननश्वाथमी प्र्पृत्को उदवािरणलवाई पनछवाएर आ्ुफिरू ईसवाइ ्वा 
करिनशचयन िँु भनेर ढवाक लगवाउने?  यो आटँ नतनीिरूलवाई किवाँबवाट 
आयो? के से्क उसको स्वामी र प्रभुभनदवा मिवान ्छ त?

“तब येशूले आफनवा चेलवािरूलवाई भननुभयो” कोिी मेरो पनछ 
आउने इचछवा गदमिछ भने, उसले आ्ूफलवाई इनकवार गरोस ् र आफनवाे 
रुिस उ्ठवाएर मेरो पनछ लवागोस ्। मत्ी १६:२४ । ्वासतप्करूपमवा उिवाँले 
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िवामीलवाई भननरिनुभएको छ:“स्वाथमि तयवाग ्वा आफनो भवाऊ नखोजने 
बवाटोमवा म नतमीलवाई डोयवामिउँछु।  मेरवा पप्रय अनुयवायीिरू, नतमीिरूबवाट 
अरू कुन ैकुरवा म अपेषिवा गहदमिनँ। म नतमीिरूकवा प्रभु, मेरै जी्न�वारवा 
नतमीिरूलवाई हदएको उदवािरणको अनुसरण गर भनेर म आग्रि गदमिछु”।

स्वाथमि-तयवाग र अरूको हितको नननमत आफनो भवाऊ खोजने 
प्र्पृत्लवाई द्वाउने र रुिसको संसकवार येशूकवा प्रतयेक परमभकतको 
िुनुपदमिछ। स्वाभवाप्क इननद्रयभोक ्वा शवारीररक अमभलवाषवा र आफनो 
इचछवा ्वा चवािनवामवाधथ रुिसले छोपेको िुनछ।

िवाम्ो अनुसरणीय उदवािरण ्वा अनुसरण गनुमिपनदे नमुनवा के्ल 
येशुमवात्र िुनुिुनछ। यहद उिवाँले आफनो भवाऊ र प्रनतष्ठवालवाई उचच पवारेर 
कसकैो झुकवा्मवा नपनदे, द:ुख नपवाउने र नरुने भएर यो आह्वान 
गनुमिभयो भने “यहद कोिी मेरो पनछ आउन इचछवा गछमि भने आ्ुफलवाई 
जे खुशी पवाछमि तयसलवाई रोज र संसवारकवा मोजमजनवा र रमझमिरूमवा 
रमवाओस,् अनन मेरो चेलवा िुनसकछ ” मभडले उिवाँलवाई प्श्वास गनदे 
धथयो र उिवाँको पनछ लवागने धथयो। तर नम्, नरम, झुकने प्र्पृत् र 
रुिसमवा  टवाँधगनुपनमि चररत्रबवािेक अरू कुन ैरूपमवा येशु आउनुिुने उिवाँको 
योजनवा धथएन। यहद स्गमिमवा िवामी उिवँासँग रिन चवािनछौँ भने, यस 
संसवारमवा िवामी उिवाँ जसतै िुनुपदमिछ।

येशूको सरल, स्वाथमितयवाग, आफनो भवाऊ, सममवान र प्रनतष्ठवा 
नखोजने स्भवा्मवा िवामी चलौँ। िवामीिरूको ्चन र पप्त्र जी्नले 
कलभरीको तयो मिवामवान्लवाई उचवालौँ।

प्रतयेक वयनकत जसले येशुलवाई उचवालदछ र उिवाँको अनुसरणमवा 
हिँडछ उसको नननमत रूिस न ैअननत जी्नको जमवानत िुनछ। येशुको 
दोस्ो आगमनमवा उसले अजममरी जी्नको मुकुट पवाउनेछ भनने 
गयवारेनटी उिवाँको शनकतले िवामीले हदनिँु बोकन सकने आफनै रूिसले 
देखवाउँदछ।
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१४६असल बािीहरूको नि्माताण

तिपाईकंो िचि पालि गरँू भिेर ्मैले आफिा गोडालाई हरेक 
खराब ्मागताबाट अलगग राखेको छु। 

भजि ११९:१०१

िवामी युगको अनतयमवा आइरिेकवाछौँ। अहिले न ै संसवारकवा 
आनीबवानी, स्वादिरू र चवालचलनिरू अनुसवार नचली ईश्रभवा्नवामवा 
चलनुपदमिछ। बवाइबलसँगको  तवालमेलमवा चलन र परमेश्रले िवामीलवाई 
हदनुभएको हदवयज्वान अनुसवार हिँडनु अनन्वायमि ्ठवाननुपदमिछ।

अहिले न ैयु्वायु्तीिरूले तयसतो बवानीवयिोरवा बसवामलरिेकवाछन ्
जुन दश्टवामवा नौ्टवाले नतनीिरूको भप्षय नन्धवामिरण गरररिेको 
िुनछ। सवाथीिरूको सङगतको प्रभवा्, कसतो ककमसमकवा मवाननसिरूसँग 
नतनीिरूको संसगमि गरररिेकवाछन ् र कसतो ककमसमकवा नीनतिरू 
र चवालचलनिरूले नतनीिरूलवाई ढवामलरिेको छ तयसले जी्नभर 
नतनीिरूलवाई डोयवामिइरिेको िुनछ।

िवाम्वा वयनकतगत आनीबवानी, ममजवास र चवालचलनिरूले न ै
अहिले र आउँदो अननतसमयसमम िवाम्ो धचनवारी िुनछ। ह्ठक, उधचत 
र नयवायोधचत बवानी ्वा चररत्रिरू, र दैननक जी्नमवा गरररिने प्रतयेक 
कवाम कतमिवयिरू चिककलो बत्ीिरूजसतै चनमकरिनेछन।् नतनीिरूको 
स्भवा्बवाट ननसकेकवा चनमकलो ककरणिरूले अरूिरूको बवाटोमवा 
चमकवाइरिेकवा िुनछन।् 

यहद ननयममत र ननरनतररूपमवा आनतमक जी्नलवाई 
वय्िवाररकरूपमवा उतवारररहयौँ भने कोिी मवाननस पनन आनतमक रूपमवा 
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पुडको िुनु आ्शयक छैन। तर के्ल यसको लवाधग तयसको लवाधग 
प्रवाथमिनवा गरेरमवात्र ्वा औपचवाररक रूपमवा मवात्र ैबवाइबल पढने ्वा चचमिमवा 
जवाने बवानीले आनतमक ्वा आधयवानतमक आ्शयकतवािरू पूरवा िँुदैन। 
आनतमक प्षयिरूमवा धयवान गरररिने मनोभवा्नवा बसवालनुपदमिछ। 
कनतपय मैिँु भनने इसवाईिरू यस संसवार र आउने संसवार गुमवाउने 
तरखरमवा लवाधगरिेकवाछन।् आहद इसवाई िुनु  र आहद सवांसवाररक िुनु 
भनेको सयमवा एकमवात्र इसवाई र बवाँकक सब ैसवांसवाररक िुनु िो।

पप्त्र, शु� र ननममिल कुरवािरूलवाई मन परवाउन हदमवागलवाई 
मशक्षित र अनुशवामसत बनवाउन ै पछमि। आनतमक प्षयिरूप्रनत मोि 
िुन प्रोतसवाहित िुनुपदमिछ र तयसलवाई प्रोतसवािन हदइरिनुपदमिछ। तयसो 
गदवामि अनुग्रि र सतयज्वानमवा तपवाईँ बढन सकनुिुनछ। तपवाईँको 
चवािनवा र हदमवागको भवा्नवा ह्ठक ननददेमशत हदशवानतर लगवाइरिने 
बवानी बसवालनुपदमिछ। यहद तपवाईँ पवाको येशूभकत िुन चवािनुिुनछ भने  
तपवाईँ यो कुरवामवा कनत्� िुनपैछमि : म पुरै हृदयले इसवाई िुनछु, 
मस� पे्रमको लमबवाइ, चौडवाइ, उचवाइ गहिऱयवाइ जवानन म तनललन 
भइनै रिनेछु। येशूकवा यी ्चनिरू सुननुिोस,् “्धनय ्धवामममिकतवाको 
नननमत भोकवाउने र नतखवामिउनेिरू ककनभने नतनीिरू त्ृपत िुनेछन ्।”  
मत्ी ५:६ । ्धवामममिकतवाको नननमत, अधयवानतमक ्वा आनतमकज्वानको 
नननमत भोकवाउने र नतखवामिउने वयनकतिरूलवाई संतुषट पवानमि येशूले प्रससत 
प्रवा््धवानिरू जुटवाउनुभएको छ।
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१४७येशूप्रनति लमजिति िहुिु

नकिनक सुस्माचारसगँ ्म श्माताउँनदि।ँ नकिभिे निशिास गिने 
प्रते्यकका ्मुनक्तको निम्ति यो पर्मेशिरको शनक्त हो, पनहले 

यहूदीहरूका निम्ति र अनयजानतिहरूका निम्ति पनि।  
रो्मी १:१६

कनतपय यु्वािरूमवा जोश जवाँगर त िोलवा तर येशुको भवा्नवा ्वा 
आतमवा भएको देखखनदैन। नतनीिरूको हृदयमवा परमेश्रको पे्रम छैन। 
तयसले गदवामि नतनीिरूकवा स्वाभवाप्क चररत्र, ममजवास र प्र्पृत्िरूले 
नतनीिरूलवाई धथधचरिेकवा िुनछन,् तर परमेश्र र मुनकतले नतनीिरूलवाई 
मवाथ गरररिनुपदमिथयो।

जो मवाननसिरू येश्ूधममिमवा पककवापनकक रूपमवा चलदछन,् नतनीिरू 
येशुको रुिस बोकन न त डरवाउँछन ्न न शमवामिउँछन।् नतनीिरूभनदवा 
बहढ अनुभ् र ज्वान भएकोिरूको सवामु येशुको रुिस लवाज नमवानी 
बोककरिेकवा िुनछन ् ्वा आफनो पहिचवान येशुसँगको धचनवाजवानमवा छ 
भनेर देखवाइरिेकवा िुनछन।् सवाथ ैयहद नतनीिरू ह्ठक बवाटोमवा हिँडन 
चवाहिरिनछन ्भने आ्ुफभनदवा अनुभ् भएकवा बुढवापवाकवा येशूभकतिरूबवाट 
मसकन लवालवाचयीत िुनछन।् परमेश्रको आतमवाले किवाँ कवाम गनुमििुनछ 
भनेर नडरवाइ चचवामि गनदेिुनछन।् नतनीिरूले गीतबवाट र प्रवाथमिनवाबवाट 
अरूिरूलवाई आ्ुफसँग येशूभवा्नवा छ भनेर प्रमवाखणत गनदे िुनछन।् तर 
येशूको ्धममि ्वा येशूभवा्नवाको अभवा्मवा, पप्त्र जी्न नजउन नचवािने 
मननसथनतले यु् वायु्तीिरूलवाई आनतमकरूपमवा पछवाडड परररिेकवािुनछन।् 
सचचवा इसवाई जी्न नतनीिरूले बबतवाइरिेकवा छैनन ्भनेर नतनीिरूलवाई 
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थवािवा छ, तयसको ्फलस्रूप नतनीिरू परमेश्रप्रनत भरोसवा र ननष्ठवा 
िँुदैन न त चचमि प्रनत।

परमेश्रको दयवामवायवा र करुणवाको बवारेमवा िवामी चचवामि गनुमिपछमि। 
िवाम्ो मुनकतदवातवाको अतुलनीय र गहिरो पे्रमको बवारेमवा िवामी छल्फल 
गनुमिपदमिछ। िवामीले बोलने बोमल्चन प्रशंसनीय िुनुपदमिछ र िवामीमवा 
आभवाररत िुने हदमवाग िुनुपदमिछ। यहद हदमवाग र हृदय परमेश्रको 
पे्रमले भररएको छ भने कुरवाकवानीमवा तयो प्रकट गरररिेको िुनछ। िवाम्ो 
आनतमक जी्नमवा जे पसेको छ तयसलवाई ननकवालन िवामीलवाई गवािवामिे 
िुनेछैन।

येशूमवा भएको ननष्ठवाप्रनत तपवाईँिरू कहिलयै पनन लवाज 
नमवाननुिोस।् शत्रकुो पषिमवा तपवाईँिरू उमभरिुनुभएको छ भनेर कसैलवाई 
पनन आभवास ्नहदनुिोस।् येशुले भननुभयो, “नतमीिरू संसवारकवा जयोनत 
िौ, मत्ी ५:१४ । तपवाईँको प्श्वास र ननष्ठवाले बिुमुलयको सतयलवाई 
प्रकट गनुमिपछमि। यहद कसैले मुनकत पवाउन चवािनछ भने तयो सतय सबमैवा 
िुनुपदमिछ। िवामीले असल प्श्वासको लडवाईँ लडनुपदमिछ। परमेश्र र 
सबकैो सवामु िवामी यसतो नसथनतमवा रहिरिौँ जसरी पवा्लले सुनवाएकवा 
धथए,” “यसकवारण मेरवा पप्रय भवाइ िो, नसथर र अटल रिो। प्रभुको 
कवाममवा स्धैँ बढ दैजवाओ। ककनकक नतमीिरू जवानदछौ, कक प्रभुमवा 
नतमीिरूको पररश्म वयथमि िँुदैन।”१ कोरनथी १५:५८ ।

बकबवास नगनदे, आफनो भवाऊ नखोजने, अरूिरूलवाई करकवाप 
नगनदे र आ्ुफलवाई कनत न कनत थवािवा छ भनेर ्ुफनत मि लगवाएर नहिँडने 
बवानी ् वा ममजवास, र स्वाभवाप्क पप्त्र जी्नले न ैयेशु्धममिको सबभनदवा 
प्रभवाप्त र अरूिरूलवाई धचत्बुझदो प्र्चन िुनछ। बवादप््वाद, तकमि प्तकमि  
ह्ठकै देखखएतवापनन कनतपय समयमवा तयसले येशूप््रनत बबरो्धवा्वासको 
सजृनवा गनमि सकछ। तर ईश्रीय उदवािरणको प्रभवा् यसतो िुनछ 
कक तयसको खखलवा्फमवा कसलेै बोलन आटैँ िँुदैन। पककवा र सचचवा 
येशूभनकतको जी्नको बबरो्ध गनमि असमभ् न ैिुनछ।
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१४८इचछालाई रठक प्रयोग्मा लयाउिु

नकिनक नति्मीहरूलाई उहाँको असल अिभप्रायअिुसार इचछा 
गिने र का्म गिने दिैु तिुलयाउिलाई पर्मेश्वर  

नति्मीहरू्मा का्म गिुताहुनछ। 
नफिलपपी २:१३

परमेश्रलवाई प्श्वास गनदे र उिवाँमवाधथ भरपनदेलवाई यो प्रनतज्वा 
हदनुभएको छ, “जन नतमीिरू मकिवँा आउँछौ, र मलवाई प्रवाथमिनवा गछछौँ, 
तब नतमीिरूको प्रवाथमिनवा धयवानमसत सुननेछु। जब नतमीिरूले आफनवा 
सवारवा हृदयले मलवाई खोजनेछौ, तब नतमीिरूले मलवाई खोजेर पवाउनेछौ ”  
यमममियवा२९:१२-१३ । सवारवा हृदयन ै परमेश्रमवा सुनमपनुपदमिछ, नत्रभने 
उिवाँको स्रूपमवा पुनसथवामिपपत िुन िवामीमवा कहिलयैपनन परर्तमिन 
आउँदैन।

शु� ्धममि भनेको इचछवा र चवािनवामवा भरपदमिछ। इचछवा ्वा 
आतमननणमिय गनदे अध्धकवार मवाननसलवाई ननयनत्रण ्वा शवासन गनदे 
शनकत िो। सब ैइननद्रय ्वा शवारीररक अङगिरू हदमवागकै पररचवालनमवा 
चलेको िुनछ। इचछवा भनेको कुन ैस्वाद, मनत ्वा रुची िोइन तर यो 
ननणमिय गनदे शनकत िो। यसलेै मवाननसकवा सनतवानिरूलवाई परमेश्रप्रनत 
आज्वाकवारी िुने कक उिवाँको प्रो्धमवा जवाने कवाम गरररिेको िुनछ।

मुनकतदवातवाले भननुभएको छ, “यसकवारण नतमीिरूमधय जसले 
आ्ूफमसत भएकवा सब ैथोक तयवागदैन, तयवाे मेरो चेलवा िुन सकदैन।”  
लुकवा १४:३३। जुनसुकै कुरवाले िवामीलवाई परमेश्रबवाट टवाढवा रवाखछ 
तयसलवाई तयवागनपैछमि। पसैवामवात्र कमवाउने धयवाउनवा ्ेधरैको नननमत मुनत मि 
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्वा देउतवा िो। पसैवाको लोभमवामवात्र ्फसनु र अरूिरूसँग प्रनतसप्धवामि 
गरेर ्धनवाढयमवात्र ैबनन खोजन ुयो सुनको मसरिी िो जसले सतैवानसँग 
बवाँ्धीरवाखदछ। प्रनतष्ठवा, सवांसवाररक मवानसममवान, कदर र उपलब्धीकवा 
तकमवािरू मभनदेिरूलवाई अकदै  ्गमिले पूजवा गरेकवा िुनछ। स्वाथमी भएर 
िवातबवाँ्धी बसने ् वा केिी कवाम नगरर ननशकृय भएर बसने र कुन ैनजममवा 
मलन नचवािने प्र्पृत् आ्ैफ पनन कनतको नननमत मुनत मि ्वा देउतवा भएको 
िुनछ। तर यी दवास बनवाउने खवालकवा मसरिीिरूलवाई तोडन ैपदमिछ। िवामी 
संसवारकवा नननमत आ्धी र परमेश्रको नननमत आ्धी िुन सकदैनौँ। 
जबसममवा िवामी सतप्रनतसत परमेश्रमवा सुमपनदैनौँ िवामी परमेश्रकवा 
छोरवाछोरीिरू िौँ भनने दवा्ी गनदे अध्धकवार छैन न त आटँ न ैगनुमििुनछ।

पप्त्र जी्न बबतवाउन र असल िुने इचछवा ्वा चवािनवा ह्ठक िो, 
तर चवािनवामवामवात्र अडककनु केिी ्फवाइदवा छैन। कनतपय मवाननसिरू 
येशुलवाई प्श्वास गनदेछु भनेर आशवा गरररिने र चवािनवा गनदेिरूले 
मुनकत गुमवाउनेछन।् नतनीिरूको इचछवालवाई परमेश्रमवा समपमिण  
गनुमिपनदे नसथनतमवा नतनीिरूले लयवाउँदैनन।् नतनीिरू अहिले न ै 
्वासतप्क इसवाई िुन रोजदैनन।्

परमेश्रले िवामीलवाई समूिगत ्वा जमवातमवा मुनकत हदन 
चवािनुिुनन। उिवाँलवाई प्श्वास गनदे ्वा नगनदे, उिवँाको नीनतमवा हिँडने ्वा 
नहिँडने वयनकतगत रूपमै ननणमिय गनुमिपदमिछ। िवामीले पवाएको परमेश्रको 
अनुग्रिलवाई एक एक गरे प्रयोग गनुमिपदमिछ । परमेश्रको सियोग बबनवा 
िवामी कुन बवाटोमवा लवागनुपछमि भनेर ननणमिय गनमि सकदैनौँ।

शु�, ननशकलङक र आदशमिमय जी्नले कवामबवासनवा, नजब्ोको 
स्वादमवात्र रमवाउने र शरीरले िवामीलवाई दवासत् बनवाउने तत्िरूमवाधथ 
प्जय पवाइरिेको िुनछ। प्रतयेक मवाननसले आफनो कमजोरी र अनयौल 
मवान् इचछवालवाई परमेश्रको अटल र सबमिशनकतमवान इचछवासँग ममलवायो 
भयो भने उसको आखँवाको अमभलवाषवा, शरीरको अमभलवाषवा र जी्नको 
सेखीलवाई उसले नजतन सकदछ।
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१४९जीिि्मा रोपिुपिने स्मय

धोका्मा िपर, पर्मेशिरको ठट्ा हुदैँि, नकिभिे ्मानिसले  
जे रोपदछ त्यसैको कटिी पनि गिनेछ। 

गलातिी ६:७

प्रकृनत सुचवारुरूपमवा चलवाउन परमेश्रले प्ध्ध ्वा ननयमिरू 
नन्धवामिरण गनुमिभएको छ। कुन ै पनन असर ्वा पररणवामको कवारण 
िुनसकछ। तयो असर नननशचतरूपमवा गलत िँुदैन। जब ककसवानीले केिी 
रो्पदछ तयसबवाट ्फलने कुरोले उसले के रोपेको छ भनेर प्रमवाखणत 
गरेको िुनछ।

प्रतयेक रोपपएको बबउले आ–आफनै खवालकवा थोक उतपवादन गदमिछ। 
तयिी उतपवादनको कटवानी पनन गदमिछ। मवान् जी्न पनन तयसत ै 
िो। िवामी सबलैवाई स�ैवाननतक, प्रचवार्वाजी ्वा भवाषण छटवाएर िोइन 
वय्िवाररकरूपमवा करुणवा, दयवा, भलवाइ, सिवानुभुनत, पे्रम, सदवाशयतवाकवा 
बबउिरू रो्पनुपदमिछ;अननमवात्र िवामीले पनन नतन ैकटवानी गदमिछौँ। प्रतयेक 
स्वाथमी भवा्नवा, स्-पे्रम ्वा आ्ुफलवाईमवात्र पोषवाउने, आफनोमवात्र भवाऊ 
खोजने,अमभमवानी, स्दरुवाचवार ्वा इननद्रयतनृ्पत अथवामित ् शवारीररक 
अमभलवाषवानतरमवात्र धयवान हदने जसतवा मवान् प्र्पृत्ले तयसतै खवालको 
कटवानी गदमिछ। जो मवाननस इननद्रयभोग ्वा शरीरको अमभलवाषवानतरमवात्र 
केननद्रत गरेर रो्पदछ ्वा आफन ैस्वाथमिको नननमतमवात्र नजउँछ, तयसले 
भ्रषट चररत्रको कटवानी गदमिछ। 

जब परमेश्रले आदमलवाई सनृषट गनुमिभयो तब उिवाँले जी्नको 
सवास ्ुफककहदनुभयो तवाकक उनी बवँाचुन ् ्वा जी्त ै रिुन।् परमेश्रले 
कसलैवाई पनन नवाश गनमि सनृषट गनुमिभएको िोइन न त उिवाँले नवाश न ै
गनुमििुनछ ्वा नवाश गनमि चवािनुिुनछ। यहद कोिी नवाश भयो ्वा प्धग्रयो 
भने तयो आफन ैकवारणले िुनछ। उसले आ्ूफलवाई आ्ैफलवाई बरबवाद 
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गरररिेको िुनछ। प्रतयेक वयनकतलवाई के गनुमििुनछ, के गनुमििुनन, के 
बोलनुिुनछ के बोलनुिुनन, के प्श्वास गनुमििुनछ के प्श्वास गनुमििुनन 
भनने आ्वाज चेतनवा ् वा प््ेकमवा गुनञजरिेकवाे िुनछ। तयस आ्वाजलवाई 
्े्वासतवा गरेर अप्श्वास ्वा आफनै हढपीमवा चलन थवालयो भने उसले 
तयिी खवालको नरवाम्ो आफनो जी्नबवाट उतपवादन गदमिछ र  कटवानी पनन 
गदमिछ। तयो  आ्वाज िो पप्त्र आतमवाको र परमेश्रको। परमेश्रले 
ममश्देशको रवाजवा ्फवारोलवाई आफनो से्क मोशवाद्वारवा उिवाँको कुरवासुनन 
पहिलो चेतवा्नी हदनुभएको धथयो। तर आ्ूफ रवाजवा िँु भनेर घमणड, 
अमभमवानी भएर अटेरी भए। परमेश्रले मोशवा�वारवा रवाजवासँग दशपलट 
के गनुमिपछमि भनेर उनको हदमवागमवा घुसवाउन खोजनुभएको धथयो। तर 
उनको अटेरीपनवाले ममश्देशमवा स्मिनवाश लयवाएको धथयो।

यस संसवार नवाटयशवालवा िो। प्रतयेक मवाननसलवाई परमेश्रले 
उसलवाई सुिवाउँदो सथवान, दषितवा र अ्सर हदनुिुनछ। प्श्को 
इनतिवासको नवाटयशवालमवा मवाननसले कसतो पवात्र भएर भुममकवा खेमलरिेको 
छ तयसले भररएको धथयो र भररन ै रिेको छ। ती पवात्रिरूबवाट न ै
परमेश्रले आफनो योजनवा समपनन गनुमििुनछ। परमेश्रको योजनवालवाई 
कवायवामिन्यन गनमि उिवाँले प्रतयेक मवाननसलवाई उसको सुिवाँउदो सथवानमवा 
रवाखु्नभएको िुनछ र उसको प्रनतभवा अनुसवार संसवारको नवाटयशवालवामवा 
उिवाँले पवात्र बनवाउनिुुनछ। तर तयस नवाटयशवालमवा नवायक िुने िो 
कक खल नवायक िुने तयो रोजवाइ प्रतयेक पवात्रलवाई न ैचुनन हदएको 
िुनछ।  तर परमेश्रको ्धवाममिककतवाको नीनत अनुसवार चलन ्वा खेलन 
नचवािने कनतपय मवाननसिरू अ्धममी ् वा सतैवानकवा औजवारिरू ् वा पवात्रिरू 
िुन पुगेकवा छन।् तर नतनीिरू खलनवायक िुन ्वा खरवाब िुन न त 
परमेश्रले गनुमििुनछ, न त सैतवानले न ैगदमिछ। खरवाब िुन चवािने ्वा 
अ्धममीको औजवार िुने आतमननणमियको अध्धकवार प्रतयेक मवाननसलवाई 
न ैसुन्मपएको िुनछ। जसरी कैयनले पनन ितयवारवा िुने ननणमिय आ्ैफले 
गरेको धथयो।

प्रतयेक मवाननस आफनै स्प््ेकको स्तनत्रतवा प्रयोग गरेर 
चलेको िुनछ। तयो मवाननस परमेश्रको ढवाँचवामवा रिेर आफनो चररत्रलवाई 
उिवाँको चररत्रलवाई प्रनतबबमब गनदे िो कक ्वा सतैवानको रवाजयमवा समवा्ेश 
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भएर उसको ननरङकुस अनखतयवारमवा बसने िो, तयसको ननणमिय ऊ 
आ्ैफले गदमिछ।

 प्रतयेक कदम िवामी चवालछौँ, प्रतयेक कवाम िवामी गछछौँ र प्रतयेक 
बोली िवामी बोलछौँ तयसले ्फल ्फलवाइरिेको िुनछ। सोचबबचवार गरेर 
करुणवा र दयवाको प्रतयेक कवाम, आदेश पवालन गनदे प्रतयेक बवानी र 
ननस्वाथमी ्वा तयवाग गनदे ममजवासले अरूमवाधथ पनन तयसतै रोपपनछ 
र तयिी अनुसवार नतनीिरूले ्फल ्फलवाउँछन ् र नतनीिरूले पनन 
अरूिरूलवाई तयसतै खवालको ्फल ्फलवाउन हदनछन।् तयसकवारण, प्रतयेक 
डवािवा, ररसइबी, प्रनतसो्धको भवा्नवा, खरवाब मननसथनत ्वा अरूिरूलवाई 
धचढवाउने कवामलवाई हदमवागमवा खेलवाइ रवाख्न ेमवाननसले आ्ूफ येशुभकत 
भनेर दवा्ी गनमि सुिवाउँदैन। ती तत्िरूले ्ेधरै मवाननसिरूलवाई कलङक, 
्फोिर र प्रदपुषत बनवाउँछ। पवा्लले िवामीलवाई यो सललवाि हदनछन,् “सब ै
मवाननसिरूसँग शवाननतमवा बसने र पप्त्र िुने प्रयतन गर; पप्त्रतवाप्नवा 
कुन ैमवाननसले परमप्रभुलवाई देख्न सकदैन। धयवान देओ, कक कुन ैमवाननस 
परमेश्रको अनुग्रि प्रवा्पत गनमिदेखख ्नञचत निोस ्, तवाकक तीतोपनको 
जरो उमे्र आईकन तयसले ्ूफट नलयवाओस ्, र ्ेधरै जनवालवाई अशु� 
नपवारोस ्।” हिबु् १२:१४-१५ ।

पप्रय ममत्रिरू, तपवाईँले जे रो्पनुिुनछ तयिी कटवानी गनुमििुनछ 
भनने कुरवामवा तपवाईँिरू दपु््धवा निुनिोस।् अहिले न ैरो्पने समय िो। 
तपवाईँको ्फसल र कटवानी कसतो िोलवा?
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१५०हतिोतसाह िहुिुहोस्!

नति्मीलाई ्मेरो आज्ा छ बिलयो र खूबै साहसी हो, िडराऊ,  
निराश िहो, नकिनक नति्मी जहाँ गए पनि, पर्मप्रभु  

नतिम्ा पर्मेशिर, नतिम्ो सा््मा हुिुहुिेछ।
यहोशू १:९

सन ्१८४४ को नननशचत हदनमवा िजवारौँ इसवाईिरू येशू आउनुिुनेछ 
भनेर ्ठोकु्वा गरेर प्रनतषिवा गरेकवा धथए। तर नतनीिरूले अपेषिवा गरेकवा 
अनुसवार येशू आउनुभएन, तब नतनीिरू ्ेधरै हदकक मवाने र अतयनत ै
ननरवाश भए। तब तयसबेैलवा एक जनवा मवाननस धचचयवाउँदै आएको धथयो, 
“दवाजुभवाइ हददी बहिनीिरू िो प्रभुमवा सवािस गनुमििोस:् हिममत निवानुमििोस!्“ 
यो आ्वाज उसले घररघरर उ्ठवायो, तब उसलवाई सुनने प्रतयेक मवाननसको 
अनिुवार चनमकन थवालयो र प्रतयेक आ्वाज परमेश्रको सतुनतको गददै 
उ्ठवाउन थवालयो। आज स्वामीको प्रतयेक कवामदवारलवाई यिी आ्वाज 
उ्ठवाउन चवािनछु, “प्रभुमवा सवािसी िुनुिोस,् ितोतसवाि, ननरवाश निुनुिोस”्

कनतपय मवाननसिरू ननरवाश र आपपत्जनक, प्रो्धी र नममलने 
र कवाँडवािरूमवात्र िेनदे बवानी िुनछ। तयसले गदवामि नतनीिरू नरैवाशयतवाको 
बवादलमवा परररिेकवा िुनछन।् कनतपय मवाननसिरू उिवाँकवा मवाधयम भएर 
संसवारको नननमत आमशष िोस ्भनेर परमेश्र पखखमिरिनुभएको छ भनने 
कुरवालवाई नतनीिरूले बबमसमिहदएकवा छन।् प्रभु येशुसँग कहिलयै पनन ननमस
�ने भनडवार छ जिवँाबवाट मवान् प्रवाणीले शनकत र सवािस पवाओस ्भनने 
कुरो पनन नतनीिरूले यवाद गरररिेको िँुदैन। कोिी मवाननस पनन ननरवाश, 
ितोतसवाि, खखनन, ्चैनै र धचननतत िुन आ्शयक छैन। यस संसवार 
रिुञजेल तयो समय कहिलयै पनन रोककने छैन जब सैतवानले परमेश्रकवा 
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जनिरूको बवाटोमवा कवाँडवा र अ्रो्धिरू खडवा गददैन। ्धवामममिकतवाको सूयमिको 
ककरणलवाई लुकवाउन शत्रलेु जहिले पनन प्रयवास गरररिेको िुनछ। तर 
सतैवानले लयवाएको प्रतयेक छवायवाँलवाई िवाम्ो प्श्वासको शनकतले छेडनु 
पदमिछ।

परमेश्रको से्वा गनमि आशवा र सवािस अतयवा्शयक छ। नयनीिरू 
प्श्वासकवा ्फल िुन।् धचननतत, ्ेचनै, खखनन िुनु पवाप िो र तयसको 
कुन ैकवारण छैन। आफनवा से्किरूलवाई  प्रतयेक पररषिवा र सङकटमवा 
चवाहिनेभनदवा प्रससत थोकिरू हदन उिवँा उतसुक र सषिम ्िुनुिुनछ।

ननरवाश िुनेको नननमत अचुक औष्धी छ, तयो िो-प्श्वास, 
ननष्ठवा्वान, प्रवाथमिनवा र कवाम। प्श्वास र सकरिय कवामले हदनहदनै चवाहिने 
आश्वासन, संतुषट र परमेश्रमवा ननभमिय िुने ज्वान बढदछ।  अतयनत ै
अन्धकवार र प्चमलत भएको समयमवा जब सब ैथोक बबधग्रएको, र 
अ्रो्ध न ैअ्रो्ध खडवा भएको अनुभ् िुनछ तयसबेलवा परमेश्रमवा 
प्श्वास र भरोसवा रवाखु्निोस।्

येशू कहिलय ैअस्फल र ितोतसवाि िुनुभएन। उिवाँकवा भकतिरूले 
पनन तयिी खवालको प्श्वास र अटल भइरिने ममजवासलवाई प्रकट 
गनुमिपदमिछ। ख्ीषटको पे्रमको अतुलनीय सुनौलो मसरिी�वारवा आफनवा 
भकतिरूलवाई परमेश्रको मसिंवासनमवा बवाँधनुभएको छ।
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१५१तिपाईकँो निम्ति जीििनब्मा निनति

यसैकारण भाइ हो, नति्मीहरूको बोलािट र चुिाउ नि२चय 
गितालाई अझ जोिशला होओ, नकिनक यी कुरा गिाताले  

नति्मीहरू कनहलयै लोट् िेछैिौ।  
२ पत्रसु१:१०

मवाननसलवाई सनृषट गनदे सोच परमेश्रको हदमवागमवा पसने प्पत्ककै 
मवाननस प्ध्धको शवासनमवा नचलने भनने ्धवारणवा पनन मिसुस गररएको 
धथयो। तयसबेलवा स्गमिमवा त्रीएक परमेश्रको सभवासद बमसएको धथयो। 
तयस सभवासदमवा मवाननसिरू परमेश्रकवा आज्वािरू भङग गरेर पवापमवा 
परेतवापनन नतनीिरू सदवाको नननमत नवाश नभएर अनननत जी्न पवाउनुपनदे 
प्रसतवा् भएको धथयो। तयस प्रसतवाबमवा नतनीिरूलवाई उकवासन एउटवा 
प्रवा््धवान पवाररत भएको धथयो। मवाननसिरूले गनदे  पवापको मोषिको नननमत 
मवाननस मनदे धथयो तर कुन ैपनन पवापी मवाननस मदवामि स्:त मोषि नपवाउने 
भएकोले पवापररित येशू न ैनतनीिरूको सटटवामवा मरेर मुनकतको नननमत 
जमवानत िुने प्रसतवा्को त्रीएक परमेश्रले अनुमोदन गनुमिभएको धथयो। 
तयस प्रसतवा्मवा यस संसवारमवा जननमने प्रतयेक मवान् प्रवाणी अननत 
जी्नको नननमत परमेश्रको चुननएको वयनकत िुने अध्धकवार प्रदवान 
गररएको धथयो। तयसको सवाथसवाथ ैयेशू ख्ीषट�वारवा नतनीिरू परमेश्रकवा 
छोरवाछोरी िुन सकने पु्मिनन्धवामिरण ्वा तोककएको धथयो। तयसले गदवामि 
नतनीिरूको स्कोचच हित चवािनिुुने परमेश्रको चवािनवामवा नतनीिरू 
चलदवा उिवाँ अतयनत ैप्रसनन िुनिुुने नननशचत धथयो। तर, यस संसवारमवा 
जननमने प्रतयेक वयनकतलवाई हदइएको अननत जी्न पवाउने अध्धकवारको 
उपभोग गनमि एउटवा ननणमियक सतमि तयसले मवाननपुदमिथयो, तयो िो, तयस 
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वयनकतको नननमत येशू मनुमिभयो तवाकक उसले अननत जी्न पवाओस ्
भनने उसको वयनकतगत प्श्वास। अथवामित ्प्रतयेक मवाननसले येशूलवाई 
प्श्वास गरेर उिवाँको ननष्ठवामवा हिँडयो भनेमवात्र उसले अननत जी्नको 
उपभोग गनदे गयवारेनटी हदएको छ। यस संसवारमवा जननमने प्रतयेक 
वयनकतले येशूमवाधथ प्श्वास गरेर मुनकत पवाउन ् भनने परमेश्रको 
चवािनवा िो। तयो मुनकत पवाउन उिवँाले पयवामि्पत प्रवा््धवान ्वा बवाटो तयवार 
पवानुमि भएकवाे छ, तयो िो, मवाननसको पवापको मोल नतनमि परमेश्रले 
आफनो एकमवात्र पुत्र हदनु। यहद कोिी मवाननसिरू नवाश िुन चवािनछ, 
परमेश्रकवा सनतवान िुन चवािनदैन ् वा उिवाँको हदवय परर्वारमवा समवा्ेश 
िुन चवािनदैन, परमेश्रले हदनुिुने मुनकतलवाई सरवासर अस्ीकवार गछमि 
र येशुलवाई प्श्वास गरेर अहिलेदेखखन ैअननत जी्नको अध्धकवारलवाई 
लतयवाएर नवाश िुन चवािनछ भने तयसको शे्य नतनीिरूलवाई हदइएको छ। 
अथवामित ्मोषि पवाउने नपवाउने ननणमिय परमेश्रले िोइन प्रतयेक मवाननस 
स्यंले न ैगदमिछ। यस मवाममलवामवा सनवातन परमेश्र पपतवालवाई दोष 
हदनु उिवाँमवाधथ सरवासर अनयवाय गरेको ्ठिछमि।

 परमेश्रले बबनवा सतमि सबैलवाई मुनकत हदनुिुनछ र उिवाँ अनुग्रिी 
िुनुभएकोले एक ्ेफरवा अनुग्रि पवाएर येशूलवाई प्श्वास गनदे वयनकतले 
स्:त स्धैँ अनुग्रि ् वा मुनकत पवाउँछ भनने कनतपय इसवाईिरूले मसकवाउने 
्धवारणवा बवाइबलमवा समवा्ेश भएको छैन। पत्रसुले आफनो दोस्ो पत्रको 
दोस्ो अधयवायमवा यस प्षयको बवारेमवा सपषट र अकवाटय अथवामित ््फरक 
्धवारणवा रवाखेकवाछन।् यिवँा एक जनवा मवाननस जसले परमेश्रको ह्ठक 
र ्धवामममिक बवाटो के िो भनेर एक ्ेफरवा थवािवा पवाएको तर तयसलवाई 
तयवागेर हिँडदवा तयो मवाननस अ्धममीमवा गननन पुगेको भनेर ्ठोकु्वा 
गरेको छ। तयो वयनकत िो अगम्कतवा बवालवाममवात्र िोइन अरूिरूको  
बवारेमवा पनन पत्रसुले यसरी लेखदछन,् “सोझो मवागमि छोडरे (एक ्ेफरवा 
प्श्वास गरेको) नतनीिरू कुमवागमिमवा लवागेकवा छन ्। खरवाब कवामको लवाभ 
असल मवानने बओरको छोरो बवालवामको पनछ नतनीिरू लवागेकवा छन ्। 
तयसले आफन ैअपरवा्धको नननमत िन्पक पवाएको धथयो– गुङगवाे ग्धवाले 
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मवाननसको बोलीमवा तयस अगम्कतवाको पवागलपनवालवाई रोककहदएको 
धथयो। नतनीिरू पवानी नभएकवा मुिवानिरू िुन ्, आँ्धीले उडवाएकवा 
तु्वाँलवा िुन ्। नतनीिरूकवा नननमत पवातवालको अन्धकवार सवाँधचएको छ।“  
२ पत्रसु २:१५-१७ यी खवालकवा मवाननसिरूको बवारेमवा अथवामित ् येशूलवाई 
एक्ेफरवा प्श्वास गरेर बन्पतसमवा मलनछन ् तर तयसबेलवा खवाएको 
सपथ अनुसवार चलन अस्ीकवार गछमिन,् पत्रसुले लेखदछन,् ककनभने 
नतनीिरूलवाई हदइएको पप्त्र आज्वा जवाननकन पनन पनछ िट नुभनदवा त 
बरु नतनीिरूलवाई ्धवामममिकतवाको मवागमि कहिलयै थवािै नभएको भए असल 
िुनेधथयो। यी सतय उखवानअनुसवार न ै नतनीिरूलवाई यसो भएको छ, 
“कुकुर आफन ैबवानतवामवा ्फककमि आउँछ,” “र नुिवाइहदएको सुँगुर हिलमैवा 
लडीबडी खेलछ।” २ पत्रसु २:२१,२२। (येशूको भवा्नवा ्वा सतयलवाई 
अङगवालने तर पनछ प्मभनन कवारणिरूद्वारवा येशुको अनुिवारमवा हिलो 
छयवा्पने गरर चलने इसवाईिरू पत्रसुले कुकुर र सुङगरु भनेर समबो्धन 
गरेको अथमिमुलक मवाननुपदमिछ- अनु्वादक)।

यहद कसलेै अननत जी्नलवाई ननरनतरतवा हदन चवािनछ तयसले 
एउटवा मूलभूत सतयलवाई पवालन गनदै पछमि , तयो िो परमेश्रकवा 
आज्वािरूलवाई ननरनतरूपमवा पवालन गनुमि। प्रतयेक येशभकतको नननमत यो 
अननत जी्न िो। तर, एक ्ेफरवा जी्नको बवाटो थवािवा पवाउने र सतयमवा 
आनननदत िुने वयनकत आसथवामवा भ्रषट िुनसकछ भनेर बवाइबलले सपषट 
र सरल तररकवाले उललेख गरेको छ। तयसकवारण, हदनहदनै परमेश्रनतर 
ननणवामियवातमक आतमपरर्तमिन िुनु आ्शयक छ (अङगे्रजीमवा कनभजमिन 
conversion अथवामित ् येशुले पत्रसुलवाई भननुभएको अनुसवार उिवाँनतर 
िेरररिनु आ्शयक छ। लुकवा २२:३२-अनु्वादक)।

मुनकत पवाउन एक्ेफरवा भप्षय नन्धवामिरण भएको वयनकत, एक्ेफरवा 
अनुग्रि पवाएको ्वा येशूलवाई प्श्वास गरेर बन्पतसमवा मलएको वयनकतले 
अननत जी्नको छवाप पवाइसकेको िुनछ र उसले केिी गरेतवापनन 
नगरेतवापनन मुनकत गुमवाउने छैन भनने मशषिवामवा अडडग िुने कुन ैपनन 



इसवाईले “परमेश्रले यो भननभुएको छ” भनने सरल भनवाइको सरवासर 
प्द्रोि गरेको ्ठिदमिछ।

परमेश्रले चुननुभएको समिूमवा रिन र अननत जी्नको 
बबमवानीनतमवा चलेर परमेश्रबवाट पवाइने ्फवाइदवा र सुप््धवा उपभोग 
गनदे नगनदे तपवाईँकै करियवाकलवापमवा भरपछमि। परमेश्रले उपलब्ध 
गरवाउनुभएको जी्नबबमवालवाई ग्रिण गनदे ्वा नगनदे तपवाईँकै िवातमवा छ।
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१५२अधयाय - ६
ितिता्माि जीिि र अिनति्मा िजउिे जीिि

स्मय बहु्मूलय प्रनतिभा र स्पनत्

हाम्ो आयु ठीकसगँ गन्न हा्मीलाई नसकाउिुहोस् , 
र हा्मी बुनद्धको हृदय प्राति गिता सकौं। 

भजि९०:१२

िवाम्ो समय िवाम्ो िोइन, यो त परमेश्रको िो। िवाम्ो प्रतयेक 
षिण र पल उिवँाको िो। िवाम्ो समय तथवा षिणिरूलवाई परमेश्रको 
महिमवाको नननमत उनननत गददै र सु्धवाददै जवाने गमभीर अमभभवारवा 
िवामीलवाई सुनमपएको छ। परमेश्रले प्रतयेक वयनकतलवाई प्मभनन 
्रदवान तथवा दषितवािरू हदनुभएको छ। ती मधये समय प्रमुख िो। 
परमेश्रले मलनुिुने सब ैदषितवा ्वा प्रनतभवािरूको हिसवाब गनदे समयमवा  
समयको ्ठीक-्ठीक हिसवाब मलनुिुनेछ।

समयको मूलयतवालवाई हिसवाब गनमि सककनदैन। यस संसवारमवा येशु 
िुनुिँुदवा प्रतयेक षिण बिुमुलय ्ठवाननभुएको धथयो। उिवाँक भकतिरू 
भनेर दवा्ी गनदे िवामीले पनन समयको तयसरी न ैखयवाल गनुमिपछमि। िवाम्ो 
जी्न ्ेधरै छोटो छ र यसलवाई खेलवाँची गरेर बबतवाउनुिुनन। अननत 
जी्नको नननमत तयवार पवानमि परमेश्रले िवामीलवाई केिी हदनमवात्र 
छुटयवाउनुभएको छ। समय बरबवाद गनमि िवाम्ो समय न ै छैन। िवाम्ो 
इननद्रयतनृ्पत ्वा शवारीररक कवामनवालवाई पूरवा गनमि समय हदन समय न ै
छैन। आँखवाको अमभलवाषवा, जी्नको सेखी ्वा भवाऊ खोजने कवाम र 
शरीरको अमभलवाषवामवा गुटमहुटन िवामीसँग समय न ैछैन। अहिले न ै
िवाम्ो समय िो जुनबेलवा भप्षय र अननत जी्नको नननमत िवाम्वा 
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चररत्रिरू ननमवामिण गदमिछौँ। खोतलने नयवायको नननमत तयवार िुने समय 
अहिले न ैिो।

मवाननसको परर्वार नजउनमवात्र सुरु गरेको िुनछ तर दभुवामिगय्स 
मनमि पनन सुरु िुनछ। जो मवाननस समयको सरवािनवा गछमि र आफनो 
दैननक उपयुकत कवाममवा लगवाइरिनछ तयसले स्गमिमवा भएको भ्न र 
अननत जी्नको नननमत आ्ूफलवाई योगय बनवाइरिेको िुनछ। कुन ैपनन 
मवाननस यस संसवारमवा जननमनु असल िो। तर समयलवाई बरबवाद गनमि 
िवामीलवाई छुट हदएको छैन। समयलवाई सदपुयोग गर भनेर िवामीलवाई 
आदेश हदएको छ। समयलवाई खेँलवाची गरेर ्फवालदवा तयो ्ेफरर ्फकवामिउन 
सकदैन। बबतकेो एक षिण पनन िवामीले ्फकवामिउन सकदैनौँ। िवाम्ो 
समयलवाई मुनकत हदनु भननुको अथमि िवामीसँग भएको बवाँकक समयलवाई 
अतयध्धकमवात्रवामवा सदपुयोग गनदे िो। तयो सदपुयोग तयसबेलवा िुनछ 
जब िवामी परमेश्रसँग ममलेर उिवाँको मुनकतहदने मिवान ् योजनवामवा 
सिभवागी िुनछौँ अथवामित ्उिवाँसँग सिकममी भएर सँगसँगै कवाम गदमिछौँ।

िवामीले बबतवाउने प्रतयेक षिण ्वा पल अननत जी्नको 
ननतजवािरूसँग गवाँमसएको िुनछ।एकै षिणको सूचनवामवा जुनसुकै कवामको 
नननमत सकरिय िुन िवामी तयवार भएर बसनपुदमिछ। कुन ै आ्शयक 
परेको वयनकतलवाई उतसवाि हदन बोलने समयको अ्सर अहिले न ै
िवाम्ो िुनसकछ। तयो समय ्ेफरर कहिलयै पनन नआउन सकछ। एउटवा 
्ूठलो जममनदवारले सबै अननको भखवारी तनन भरेपनछ उसले आफनो 
आतमवालवाई भनेको धथयो, “अब सुख, चनैसँग बस, खवाऊ, पपऊ मोज 
गर,” तर, तयसै रवात परमेश्रले भननभुएको धथयो, “ए मूखमि, आज 
रवाती नै तरेो प्रवाण तँबवाट मलइनेछ, र जे कुरवािरू तैंले आफनवाे नननमत 
थुपवारेको छस ्, ती कसको िुने?” लुकवा १२:२० । मिवान नयवायको 
समयमवा िवाम्ो समयको हिसवाबककतवा परमेश्रलवाई कसरी बुझवाउने?
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१५३अनलछपिाको औषधी

जोश्मा पनछ िहट। पनित्र आत्मा्मा प्रजििलति  
होओ, प्रभुको सेिा गददैरहो। 

रो्मी १२:११

बवालककवालदेखख न ैयेशू मेिनती िुनिुुनथयो। उिवाँ आ्ुफलवाई खुशी 
पवानमि नजउनुभएको धथएन। उिवँा स्मिशनकतमवान, स्मिज्वानी, स्मिवयवापी 
र सनवातन परमेश्रको पुत्र िुनिुुनथयो। तपैनन उिवाँ आफनो ्धममिपपतवा 
युश्ूफको मसकममी पेसवामवा संलघन िुनिुुनथयो। उिवाँको कवाम मित््पुणमि 
धथयो। उिवाँ यस संसवारमवा मवाननसिरूको चररत्र ननमवामिण गनमि आउनुभएको 
धथयो। उिवाँ मसकममी पेसवामवा पनन आफनो कवाममवा पररपक् िुनुिुनथयो। 
आफनो सब ैभौनतक पररश्मिरूमवा उिवँाले तयिी खवालको मस� कवाम 
गनुमिभएको धथयो जुन अरूिरूको चररत्र ननमवामिणमवा पनन िुनछ। उिवाँ 
आफनो ईश्रीय शनकतले मवाननसिरूलवाई परर्तमिन गनुमिभएको धथयो। 
उिवाँ िवाम्ो अनुसरणीय उदवािरण िुनुिुनछ।

प्रतयेक येशूभकत वय्नसथत िुने बवानी बसवालनुपदमिछ। अनुशवासनमवा 
चलनुपदमिछ। उसले जे कवाम गछमि तयो पककवा िुनुपदमिछ। उसले आफनो 
कवायमिषिमतवा कुशलपु्मिक देखवाउनुपदमिछ। उसले गरेको कवाम ितपत र 
झवारवा तवानदे खवालको िुनिुुनदैन। कुन ैपनन वयनकतले आलसय भएर कवाम 
गनदे बिवानवा मवानय छैन। कनतपयले कवाम त गछमिन ्तर नतनीिरूको 
कवाम कहिलय ै पनन  पुरवा िँुदैन, ककनभने नतनीिरूले पररश्म गदवामि 
नतनीिरू हदलोजयवानले गददैन। नतनीिरूको मन र हदमवाग अनतनैतर 
िुनछ। आतमननणमियको अध्धकवारलवाई सदपुयोग गयवामिे भने मवाननसकवा 
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िवातकवा कवामिरू पनन पककवा िुनछ।

आलसयपनवा, अनलछपनवाको बवानी िुने, केिी कवाम नगरर बसने ् वा 
िवात बवाँ्ेधर बसने मवाननसलवाई बवाइबलले सरवािनवा गददैन। अनलछमवाननसिरू 
संसवारको नननमत ्ुठलो बोझ र श्वाप िो। ती न ैमवाननसिरूले संसवारलवाई 
द:ुख हदइरिेको िुनछ। प्रतयेक आमूल परर्नतमित येशूकवा भकत आफनो 
कवाममवा हदलोजयवान हदनछ, मेिनती र लगनशील िुनछ

समयलवाई उधचतरूपमवा सदपुयोग गररयो भने ज्वान बढन सकछ र 
उधचत मवानमसक संसकवारको ननमवामिण िुनछ। आ्शयक ् ौन�क षिमतवाको 
बनृ� ्वा मवानमसक दषितवा िवामसल गनदे बबपनन, ननमन ्गमि र प्रनतकूल 
्वातवा्रणमवा भरपददैन। प्रतयेक षिणलवाई  समपपत् थवानेर सनञचतवा 
गनुमिपदमिछ। अमल समय यिवँा अनन समय तयिवँा गरेर बबतवाउँदवा समय 
बबवामिद िुनछ र बेकवारको ग्फस्फमवा पनन समय खेर गएको थवािवा िँुदैन। 
कनतपय मवाननसिरू बबिवान घनटौँसमम ओछयवानमवा तयस ैलडडरिेको 
िुनछ। यवात्रवा गदवामि, खवानवालवाई पखखिँदवा, ्वा कत ैभेटघवाट गनुमिपनदे ्ठवाउँमवा 
जवाँदवा पखखमिनुपनदे तयसबेलवा िवातमवा पुसतक भएको भए खेर ्फवामलएको 
समयको सदपुयोग िुनसकथयो। अरूबेलवा पढन नसकेको र सोचन 
नसकेको कुरवा तयसबेलवा पढयो ्वा सोचयो भने ्धरैै ्फवाइदवा िुनसकछ। 
लक्यमवा पुगने प्रनत्�तवा, लगनशील भएर पररश्म गनदे मननसथनत र 
समयलवाई िोमशयवारसवाथ सदपुयोग गनदे कुन ैपनन मवाननसको ्ौन�क 
सतर पनन  उकवामसने छ र मवानमसकरूपम ै अनुशवामसत िुनेछ। तयसले 
गदवामि जुनसुकै प्रभवा्कवारी ओिोदवामवा रिन र उपयोगी िुन तयो मवाननस 
योगयको िुनेछ।
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१५४पैसाको सही र उनचति ्मूलय

आफिाे धि-स्पनत् र आफिा सबै उबजिीको अगौटे  
फललेपर्मप्रभुको आदर गर,  तिब नतिम्ा ढुकुटीहरू  

पोखुिजेल भररिेछि् ,र नतिम्ा भाड़ँाहरू िया ँ 
्मद्यले चुिलएर पोमखिेछि् ।  

नहतिोपदेश ३:९-१०

िवाम्ो उचचत्म ्फवाइदवाको नननमत चवाहिने सबै थोकिरू हदनुिुने 
परमेश्र न ै िुनुिुनछ भनेर बवाइबलले मसकवाउँदछ। नतनीिरू सबलैवाई 
परमेश्रले न ैआफनो िो भनेर दवा्ी गनुमििुनछ। तयसकवारण उिवाँको 
दवा्ीलवाई सममवान गनुमि न ैिवाम्ो पहिलो प्रवाथममकतवा िुनुपदमिछ। परमेश्रको 
दवा्ीलवाई सममवान गनदे सबमैवाधथ परमेश्रको प्शषे आमशष पदमिछ।

सब ैमवाननसिरूसँग परमेश्रले गनुमििुने कवारोबवारमवा एउटवा अनत 
उललेखनीय नीनत यिवाँ प्रसतुत गररएको छ। प्रभुले िवाम्वा प्रथम ्पपतवामवातवा 
अदनको बगैँचवामवा रवाख्नुभएको धथयो। नतनीिरू खुशी र संतुषट िोस ्भनेर 
उिवाँले नतनीिरूलवाई चवाहिने प्रतयेक थोक नतनीिरूको ्रपरर रवाखु्नभएको 
धथयो, तर ती सब ैथोक परमेश्रको िो भनेर नतनीिरूले मिसुस गरुन ्
भनेर उिवाँले मसकवाउनुभएको धथयो। तयस बगैँचमवा ्ेधरै ्फल्ुफलिरू 
उमम्एकवा धथए। ती ्फल्ूफलिरू िेनमिमवा रमवाइलो, खवानमवा स्सथ र 
स्वाहदलो धथयो। ती सब ै्फल्ुफलिरू आदम र िव्वाले बबनवा रोकतोक 
खवान सकथयो। तर के्ल एउटवा रूखको ्फल खवानमवात्र परमेश्रले 
ननषधे्धत गनुमिभएको धथयो। “नतमीले तयो रूखको ्फल नखवानु” भनेर 
परमेश्रले आदेश हदनुभएको धथयो। नतनीिरू परमेश्रप्रनत आभवाररत 
र ब्फवादवारी  िुनछ कक िँुदैन भनेर जवँाचन ्वा नतनीिरूलवाई आतमननणमिय 
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गरवाउन तयो रूख तयिवँा रवाखखएको धथयो।

यसरी प्रभुले िवामीलवाई येशु हदनुभएर स्गमिको सब ैश्ीसमपपत् 
िवामीलवाई हदनुभएको धथयो। येशु�वारवा परमेश्रले िवामीलवाई हदनुभएको 
सब ैथोक बढो आननदसवाथ उपभोग गरुन ्भनने उिवाँको योजनवा धथयो।

परमेश्रले मवाननसिरूलवाई प्मभनन स्ोत र सवा्धनिरूको नजममवा  
लगवाइहदनुभएको छ। ्धनी र समपनन िुने शनकत र अध्धकवार पनन 
उिवाँल ैन ैहदनुिुनछ।

िवामीले पवाएको एक एक पसैवा िवाम्ै मोजमजजवा गनमि, सममवान, 
प्रनतष्ठवा  र इजजत थवामन हदएको िोइन। परमेश्रको प्श्वासयोगय 
भणडवारे, सटोर ककपर र सनञचत गनमि हदएको पसैवा परमेश्रको सममवान 
गनमि, इजजत थवामन र महिमवाको नननमत प्रयोग गनुमिपछमि। कनतले भनछ 
के्ल केिी भवागमवात्र परमेश्रको िो ्वा दशवंासमवात्र। ्धवामममिक प्रयोजन 
्वा कुन ै परोपकवारीय कवाममवा पसैवाको भवाग छुटयवाउँदवा बवाँकी सब ै
आफनो िो र जे मनलवागयो तयो गनुमििुनछ भनेर कनतपय मवाननसिरू र 
येशूभकतको पनन ्धवारणवा छ। तर यो ्धवारणवा गलत िो। िवामीसँग जे छ 
तयो परमेश्रको िो। िवामीलवाई हदएको प्रतयेक थोकलवाई कसरी प्रयोग 
गररयो तयसको लेखवाजोखवा परमेश्रले मलनुिुनछ। जब िवामी एक एक 
पसैवा खचमि गछछौँ तयसले परमेश्रलवाई ्ेधरै पे्रम गरेर र नछमेकीलवाई 
आ्ूफलवाई जसतो पे्रम गरेर प्रयोग गरेकवा िौँ कक िोइन भनेर देखवाइरिेको 
िुनछ। परमेश्रकवा सनतवानको िवातमवा भएको पैसवा भोकवाएको नननमत 
भोजन िो, नतखवामिएको नननमत पपउने कुरवा िो र नवाङगवालवाई लुगवा िो। 
यहद िवामीले पवाएको पसैवा िवाम्ो जी्नको आ्शयकतवालवाई प्रयोग 
गरेनौँ, अरूिरूको आमशषलवाई प्रयोग गरेनौँ र येशुको कवामको प्रगनतको 
नननमत प्रयोग गरेनौँ भने िवामीसँग भएको पसैवा बवालु् वा जसत ैिुनछ। 
तयसको खवास मूलय िँुदैन।
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१५५जागतृि भएको नििेक

भ्र्म्मा िपर। खराब सङ्गतिले राम्ो चररत्रलाई िष्ट पाछता।  होश्मा 
होओ, अब उप्रानति पाप िगर। नकिनक कनतिलाई ति  

पर्मेश्वरको ज्ािै छैि। नति्मीहरूलाई लमजिति  
तुिलयाउिलाई ्मैले यो भिेको हु।ँ  

१ कोररन्ी १५:३३-३४

चचमिको से्वासङगनतमवा आनतमक जी्न ननमवामिण गनमि ननणवामियवातमक 
प्रगनत गररएको िुनछ। कसरी सोझो, ्धममिपरवायण िुने, भनकतमवा रिने, 
ननश्वाथमिरूपमवा उदवार्वादी िुने, आफनो र सबकैो हितको नननमत कसरी 
सकरिय िुने जसतवा आदशमि नीनतिरू चचमिमवा मसकदछन।् दशवांस र भेटीिरू 
नहदएर परमेश्रलवाई सरवासर लहुटरिेको िुनछ भनेर पनन चचमिम ैप्मभनन 
प्र्चनिरू�वारवा सुनवाइएको िुनछ।

परमेश्रलवाई लुहटरिनेिरूले उिवाँले आमशष हदनुिुनन भनने कुरो 
िवामीलवाई थवािवा छ। चचमिकवा प्मभनन वयनकतिरूको पवापको कवारणले 
चचमिले द:ुख पवाइरिेको िुनछ।

आ्ुफले दईु ् षमिसमम दशवांस ननतरेको  एक जनवा प्श्वासी भवाइले 
मलवाई सुनवाएको धथयो। उनलवाई के गरँु के गरँु भएको धथयो। दशवंास 
नहदएको पवाप उसले स्ीकवायवाेमि तर उसकवा आशवा पलिवाएको धथयो। “मैले 
के गनदे?” भनेर उसले मलवाई सोधयो।

मलेै ज्वा्फ हदएँ, “चचमिको खजवँाचीकिवाँ गएर नतमीले सुचनवा 
हदनु। यो उधचत वयवापवाररक कवारोबवार जसतो िुनेछ।“ यसको बवारेमवा 
उसले सोचयो। तयो त अनौ्ठो सललवाि जसतवा उसलवाई लवागयो। त ै
पनन बसेर उसले सोचयो र लेख्न थवालयो, “मलेै बन्पतसमवाको बेलवामवा 
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ककररयवा खवाएको धथएँ कक मैले आजमिन गरेको आयबवाट दशवांस हदनछु। 
तयसकवारण समुचचरूपमवा हिसवाब गदवामि ....पैसवा नतनुमिपथयको।” अनन मवाधथ 
िेरेर प्रवाथमिनवा गरे कक परमेश्रलवाई हदनुपनदे उधचत सुचनवाले लेख्न ेतररकवा 
यो िो र?

“िो, िो” आ्ैफले ज्वा्फ हदयो, जुन पसैवा मैले चचमिमवा हदनुपथयको 
तयसले गदवामि मलवाई ्फवाइदवा यनत भएको धथयो। के मलेै हदनहदनै 
परमेश्रबवाट आमशष पवाएको छैन र? के स्गमिदतुिरूले मलवाई रषिवा 
गरेनन ्र? के परमेश्रले मेरो आनतमक र भौनतक आमशषिरू हदनुभएन 
र? परमेश्रबवाट पवाएको ्फवाइदवाबवाट मलेै चचमिको खजवाँचीलवाई ५७१.५० 
डलर ्वा कररब ७०,००० नतनुमिपछमि। आ्ुफले गनुमिपनदे हिसवाबककतवाब ह्ठक 
गरेपनछ तयो मवाननस खुशी र आनननदत भयो। केिी हदन पनछ आफनो 
पत्र मलएर चचमिको खजवाँचीकिवँा गयो र चचमिको ढुकुटीमवा आफनो दशवांस 
जममवा गयवामिे। तयसको सवाथै उसले करिषटमवासको नननमत थप १२५ डलर 
्वा ३००० जनतको मुठ्ठीदवान हदयो।

अकको प्श्वासी भवाइले १००० डलर ् वा १२१००० हदन खजवानञचलवाई 
सूचनवा हदयो। उसँग ततकवामलन पसैवा नभएकोले केिी ि्पतवामवा हदन 
कबूल गयवामिे। अककोले ३०० डलर ्वा ३६०००को कबुल पत्र हदयो।

यहद तपवाईँले परमेश्रलवाई लुटनुभएको छ भने सो्धभनवामि 
हदनिुोस।् सकेसमम प्गतको  समयमवा गरेको भुललवाई सचचयवाउनुिोस ्
र मुनकतदवातवासँग षिमवा मवागनुिोस।् ्षमिको अनतय िुनुभनदवा अनघ के 
परमेश्रको पसैवा क्फतवामि नगनदे र? नत्र भने यो भवार अननतसमम 
बोकनुपनदे िुनछ।
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१५६अिुसरणीय उदारिादी जीिि

्मैले सबै कुरा्मा तिपाईहंरूलाई उदाहरण नदएको छु, नक 
तिपाईहंरूले पनि यसरी िै कड़ा पररश््म गरेर निधाता िा 

अभािग्रसतिहरूलाई ्मदति गिुतापछता। प्रभु येशूको िचि याद 
राखिुहोस् , कसरी उहाँ आफैले भनिुभएको छ, नक  

िलिुभनदा नदिु अझ धनय हो।’ 
प्रेररति २०:३५

परमेश्रको श्ीसमपत्ी िवामीलवाई जतन गनमि हदनुभएको िो 
भनेर िवामीले मवाननुपदमिछ। िवामीलवाई जे हदइएको छ ्वा रेखदेख गनमि 
सनुमपएको छ तयसको मवामलक उिवाँ न ै िुनुिुनछ र उिवाँको खतन 
अनुसवार नतनीिरूलवाई प्रयोग गरेर उिवाँको से्वामवा लगवाउनुपदमिछ।

परमेश्रकवा से्किरूले हदनहदनै असल र उतपवादकमुलक कवाम 
गनमि अ्ठोट गरररिनुपछमि र उिवँाको नननमत उदवार भएर भेटीिरू हदन 
प्रनत्�तवा जनवाइरिनुपदमिछ।

्धनसमपपत् त जममवा गनदे तर तयसलवाई उधचतरूपमवा उदवार भएर 
प्तरण नगनुमि तयो मरेको समपपत् िो।

्ेधरै ्धनसमपपत् जममवामवात्र ैगनदे प्र्पृत् बेकवारमवात्र िोइन श्वाप पनन 
िो। यस जी्नमवा ्धनसमपपत्मवात्र थुपवानदे कवाममवा लवागनु मवाननसको 
अथमिमुलक जी्नलवाई पछवानदे जवाल िो। यसले स्गमिको समपपत्प्रनत 
िुनुपनमि सनेिलवाई टवाढवा रवाखदछ। परमेश्रको मिवान ्नयवायको हदनमवा ती 
थुपप्रएको तर प्रयोग नगररएको समपपत्, ्े्वासतवा गरेकवा मसप दषितवा र 
प्रनतभवािरूले मवाननसिरूलवाई दोष हदनेछन।् आ्ुफले आयआजमिन गरेको 
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र आ्ुफसँग भएको पसैवा परमेश्रको उपिवार िो भनेर मिसुस गनदे 
मवाननसले नतनीिरूलवाई अथमिमुलकरूपमवा प्रयोग गछमि र जनतसकयो तयनत 
्फजुल खचमि नगरर जोगवाउने उसको कतमिवय िो भनेर उसले ्ठवानदछ।

अहिले िवामी ज्वान छौँ, अहिले न ैमोजमजजवा गरौँ र बुढोपनछ 
अननत जी्नको नननमत सोचौँलवा भनने मननसथनत मुखमितवापुणमि छ। 
अहिले न ैउदवारभएर परमेश्रको कवामको नननमत आह्वान गदवामि मुठ्ठी 
खोलन नचवािनु पनन ्ुठलो भुल िो। कनतले भनछ िोलवा समय आएपनछ 
मलेै पवाएकवा आमशषिरू बवँाडौलवा, यो गलत ्धवारणवा िो ककनभने तयो 
समय कहिलय ै नआउन सकछ। कनतपय मवाननसिरूले परमेश्रले 
हदनुभएको स्ोत, दषितवा र प्रनतभवािरूलवाई तपवाईँले जसतो प्रयोग 
नगलवामि। नतनीिरू ्धनसमपपत् थुपवानमिमवात्र हदलोजयवान हदएकवा िोलवान ्
तर यो नतनीिरूकै आनतमक, नैनतक, मवानमसक र भौनतक जी्नलवाई 
जोखखममवा पवारररिेको िुनछ। जो मवाननस मनमि लवागेको बेलवामवामवात्र ै
आ्ूफसँग भएको समपपत् परमेश्रलवाई हदनेछु भनेर कबुल गछमि तयस 
मवाननस बरु मलवामि परमेश्रलवाई ्वासतवा गरेको िँुदैन। यस ककमसमको 
चवालवाले ्ेधरै मवाननसिरू परमेश्रको ्चनमवा सपषटरूपमवा लेखखएको 
कुरवाको सरवासर प्पररत गइरिेको िुनछ। यहद नतनीिरू रवाम्ो गनमि 
चवािनछ भने अहिले नै नतनीिरूले पवाएको सुनौलो अबसरलवाई नगुमवाइ 
आफनो भएभरको शनकत प्रयोग गरेर पररश्म गदमिछन।् नतनीिरूले 
असल गनुमिपनदे अ्सर गुमवाउनु ्ेधरै डरलवागदो नसथनत िो।

यहद अननत जी्नलवाई सुरक्षित रवाख्न ेिो भने अहिलेको जी्नमवा 
न ैसकेसमम ्ेधरै असल कवाम गरेर तयसको ्धनी िुनुपदमिछ। नयवायको 
हदनमवा जब लेखवािरू खोलनेछन,् तब प्रतयेक मवाननसलवाई नतनीिरूको 
कवाम अनुसवार इनवाम हदइने छ।
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१५७सािोनतििो कुरा्मा पनि निष्ािाि र  
इ्मानदार पुिताक धयाि नदिु

नतििले त्यसलाई भिे, ‘सयाबास ्मेरो असल सेिक , नति्मी अनति ्ोरै्मा 
निशिासी भयौ, नति्मीले दश सहरहरू्मान् अनधकार पाउिेछौ।’

लूका १९:१७ 

आ्ूफसँग भएकवा दषितवा, प्रनतभवा, खुबी र मशप जनत ्ेधरै लगनशील 
भएर प्रयोग गररनछ तयनत नतनीिरू गुणवातमक र संखयवातमकरूपमवा बदृध्ध 
िुनछ। स्फल ् वा समपनन जी्न कुन ैमौकवा, बंशज, ् वा लोकपप्रय भवाषवामवा 
भननुपदवामि भवागयको खेल िोइन। परमेश्रले आफनो लक्य पूरवा गनमि 
मवाननसिरूसँग कवाम  गनुमििुनछ। स्फलतवा भनेको प्श्वास, लगनशीलतवा, 
पररश्म, कुशल, प््ेकशीलतवा र आ्ूफसँग भएको चररत्रकवा गुणिरूको 
इनवाम िो। िवामीसँग भएको प्रतयेक बरदवान, दषितवालवाई प्रयोग गरुन ्
भनने परमेश्रको इचछवा िो। यहद िवामीसँग भएको ती दषितवा, प्रनतभवा र 
मशपिरूलवाई प्रयोगमवा लयवायौँ भने अझ तयो भनदवा उत्म बरदवानिरू प्रयोग 
गनमि िवामीले पवाउन सकछौँ। िवामीसँग नभएकवा दषितवािरू परमेश्रले 
अलौककक ढँगले ्षवामिउनुिुनन। जब िवामीसँग जे तयसलवाई प्रयोगमवा 
लयवायौँ भने उिवाँ न ै िवामीसँग रिनुभएर कवाम गनुमििुनेछ र तयसलवाई 
प्रयोगमवा लयवाउन िवामीलवाई शनकतसमपनन गरवाउनुिुनछ र बढवाउनुिुनछ।

परमेश्रमवाधथ प्श्वास रवाखेर, उिवाँप्रनत ननष्ठवा्वान िुने जनतसुकै 
कमजोर मवाननस भएपनन उसले गनदे ननणवामियतमक प्रयवासिरूलवाई उिवाँले 
अचमम तररकवाले सशकत बनवाउनुिुनछ। तयसकवा ननतजवािरू अतयनतै 
उललेखनीय िुनछन।् जो मवाननस आ्ूफसँग भएको अलपज्वानबवाट नम् 
भएर र ननिुररएर कवाम गदमिछ र आ्ूफलवाई के थवािवा छ ्वा थवािवा छैन 
भनेर स्ीकवार गदमिछ र लगतशील र मेिनतसवाथ ज्वानबुन�मवा अनघ बढन 
चवािनछ तयसको नननमत उसको मवाग र आ्शयकतवा अनुसवार स्गमिकवा 
सवारवा समपपत् उसको नननमत खहटएको उसले पवाउनेछ। जतजनत उसले 
आ्ूफसँग भएको आतमज्वान अरूिरूलवाई बवँाडछ र खुबीिरूलवाई प्रयोगमवा 
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लयवाउँछ तयनततयनत उसको उनननत िँुदै जवानछ। येशूले सुनवाउनुभएको 
अतमीकथवामवा आफनो मवामलकबवाट पवाएको एउटवामवात्र मसककवा ्वा मोिर 
पवाएको मवाननसले तयस मसककवा ्वा मोिरलवाई जममनमवा गवाडरे लुकवाएको 
धथयो।

आ्ूफसँग भएको सवानोभनदवा सवानो खुबी, दषितवा, मशप ् वा प्रनतभवालवाई 
उसले प्रयोगमवा लयवाएन र तयसलवाई बढवाउन सकेन। यो अनतमिकथवा येशूकवा 
सब ैअनुयवायीिरूको नननमत चेतवा्नी िो। आ्ूफसँग भएको सवानोनतनोमवात्र 
दषितवा, खुबी र मशपलवाई येशूको से्वाको नननमत कसरी प्रयोग गनमि 
सककनछ र भनेर बिवानवा बनवाएर चुपचवाप बसनेले एउटवामवात्र मसककवा 
पवाएको मवाननसको गनत के िुनछ तयिी िुनेछ भनने कुरवामवा सतकमि  
िुनुपदमिछ। नतनीिरूमवा ्ूठलवा ्ूठलवा दषितवा, मशप, खुबी, अ्सर र प्रनतभवा 
भए उिवाँको नननमत ्ूठलवा ्ूठलवा कवामिरू गनमि सकथयौँ भनेर सोचदछन,् 
तर नतनीिरू आ्ूफसँग भएको सवानोनतनो दषितवालवाई प्रयोग गरेर ्वा 
तललोसतरमवा झररएर कवाम गनुमि ्ेकवार छ भनेर नतनीिरूले केिी नगरी 
िवात बवाँ्ेधर बसछन।् यसतो खवालको सोच न ैगलत िो। जब परमेश्रले 
बरदवान, दषितवा, खुबी र मशप बवँाडनुिुनछ तब उिवाँले चररत्रको जवाँच 
गरररिेको िुनछ। जो मवाननस आ्ूफसँग भएको दषितवा ्वा खुबीलवाई अझ 
रवाम्ो गनमि ्े्वासतवा गदमिछ तयो मवाननस आ्ूफलवाई अननष्ठ, प्श्वासघवाती 
से्कको रूपमवा प्रमवाखणत गरररिेको िुनछ। यहद उसले पवाँच ैमसककवा ्वा 
मोिर पवाएतवापनन उसले नतनीिरूलवाई जममनम ैगवाडदथयो।

तपवाईँसँग दषितवा, खुबी, प्रनतभवा र मशप, पवाएको अ्सर जनतसुकै 
सवानो ्वा थोरै भएतवापनन नतनीिरूलवाई प्रयोगमवा लयवाउन परमेश्रले न ै
तपवाईँलवाई हदनुभएको िो। एउटवामवात्र ै मसककवा ्वा दषितवा बुन�पुऱयवाएर 
प्रयोग गदवामि खहटएको कवाम गनमि स्फल िुनेछ। सवानोनतनो ्वा कसलेै 
नदेख्नभेनने कवाममवा लवागदवा ्वा आ्ूफमवा भएको दषितवालवाई प्श्वासपू्मिक 
कवाममवा प्रयोग गददै तयसलवाई झन बढवाउने योजनवामवा  िवामी लवाधगरिँदवा 
तयसलवाई संखयवातमकरूपमवा बढवाउन परमेश्र न ै िवामीसँग रिेर कवाम 
गनुमििुनेछ। ती सवानोनतनी भनेर सवा्धवारण मवाननसले पनन िेपेको कवाम 
िोस ््वा आ्ूफसँग भएको खुबीलवाई अ्चलन गरोस ्तयसले परमेश्रको 
कवाममवा अतयनतै बिुमूलय प्रभवा् पवानमि सकदछ।
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१५८सबै जीििको स्ोति

जीििको स्ोति तिपाईसंगँ छ, तिपाईकैं जयाेनति्मा  
हा्मी प्रकाश देखदछाै।ँ  

 भजिसंग्रह ३६:९

सनृषटकवा सब ैथोक चवािे जी् िोस ््वा अजी् िोस ्परमेश्रकै 
चवािनवा र शनकतले नजउँदछ। नतनीिरू परमेश्रबवाट आएको जी्नबवाट 
न ैबवँाधचरिेको िुनछ र तयसमवा भरपदमिछ। चवािे स्गमिकवा मिवान ्स्गमिदतु 
ककन निोस ्् वा सवानोभनदवा सवानो जी्वात ककन निोस ्नतनीिरू जी्नको 
स्ोतबवाट नै अनसतत् भइरिेको िुनछ।

“परमेश्र जी्नको स्ोत िुनुिुनछ” भनने बवाइबलको कथनलवाई 
यु्वायु् तीिरूले बुझनु आ्शयक छ। उिवाँ के्ल सबकैो स्सतवा ्वा 
सनृषटकतवामिमवात्र िोइन जीप्त रिने सब ैबसतुको नननमत उिवाँ जी्न 
िुनुिुनछ। िवामीले पवाउने घवाम, तवाजवा,मम्ठो िवा्वा, शरीरलवाई ि्पटपुषट 
रवाख्न ेखवानवा र िवाम्ो जी्नलवाई समिवालीरवाख्न चवाहिने बल सब ैउिवाँकै 
जी्नबवाट िवामी पवाउँदछौँ। पवापले गदवामि प्ध्स भएको तत्िरूबवािेक 
परमेश्रले हदनुिुने सब ैउपिवार ् वा बरदवानिरू िवामी नजउन, स्सथ िुन 
र िवामीलवाई आनननदत िुनको नननमत िो। 

प्रकृनतकवा सब ैथोकिरू रिसयमय तररकवाले नजइरिेकवा िुनछन।् 
जगतमवा भएकवा अथवाि नषिेत्र र संसवारिरू, गममी यवामको िवा्वामवा 
तरैररिने अणु ककरवािरू, खवानवाको नननमत करवाउने बचेरवािरूको नननमत 
खवानवा खोजन जवाने आमवा चरवािरूलवाई चवाहिने पखेटवािरू, ्ुफलने कोपपलवा 
र ्फलकवा रूखिरू सबलैवाई चवाहिने जी्नको स्ोत परमेश्रन ैिुनुिुनछ। 
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जुन शनकतले प्रकृनतलवाई समवाली रिेको िुनछ, तयिी शनकत 
मवाननसिरूमवा पनन कवाम गरररिेको िुनछ। मुटुको ्धडकनलवाई चलवाउने 
ननयमिरू, शरीरलवाई चवाहिने जी्नको प्र्वािकवा नीनतिरू शनकतशवाली 
्ौन�क परमेश्बवाट न ैनन्धवामिरण गरेर चलनचलतीमवा आएकवा िुन।् प्रतयेक 
मवाननसमवा उिवाँको अध्धकवार छ। उिवा�वारवा न ैजी्नको प्र्वाि िुनछ। 
उिवाँसँग तवालमेल गरेर चलयो भनेमवात्र कवाम सिीरूपमवा चलनसकछ र 
तयसको सिी मूलयवाङकन िुनछ। उिवाँकवा सनृषटकवा सब ैथोकिरू थवामी 
रवाख्न ेसतमि एउटै िो-परमेश्रबवाट आउने जी्नलवाई प्रवा्पत गरेर समिवाली 
रवाखु्न र परमेश्रको इचछवा अनुसवार उिवँासँग तवालमेल गरेर चलनु। जब 
उिवाँकवा शवारीररक ् वा भौनतक, मवानमसक र ननैतक नीनत ् वा वय्सथवालवाई 
अ्ज्वा गरेर ्वा भङग गरेर कोिी चलछ भने तयस वयनकत ्वा थोक 
जगतको तवालमेलसँग नममलने गरेर चलेको िुनछ।

परमेश्रकवा नीनतिरू ्वा वय्सथवाले मसकवाएको कुरवािरूलवाई 
वयवाखयवा गनमि मसकने मवाननसको नननमत सवारवा प्रकृनत न ैउसको नननमत 
उजज्ल िुनेछ। सवारवा पथृ्ी उसको नननमत पवाठयपुसतक िुनछ, उसको 
जी्ननै उसको नननमत सकुल िुनछ। जब मवाननस प्रकृनत र परमेश्रसँग 
एकभएर चलछ र सवारवा जगतलवाई समिवाली रवाख्न ेवय्सथवा ्वा उिवाँकवा 
नीनतिरू र नतनीिरूलवाई उलङघन गदवामि आउने ननतजवािरूले मवाननसको 
हदमवागमवा प्रभवा् नपवारर छोडदैन सवाथै उसको चररत्रलवाई ढवालन पनन ती 
न ैवय्सथवा ्वा नीतिरूलवाई प्रयोगमवा लयवाउँदछ।
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१५९प्रते्यक षिण िा न्मिेट्मा पर्मेशिरले  
हा्मीलाई हरेनबचार गिुताहुनछ

पर्मप्रभु िै पर्मेशिर हुिुहुनछ भिी जाि। उहाँले िै  
हा्मीलाई बिाउिुभयो, र हा्मी उहाँकै हौं,  हा्मी  
उहाकँा प्रजा र उहाकँो बगालका भेड़ाहरू हौं।“  

भजिसंग्रह १०० : ३

कुन ैपनन मवान्ीय सोच, धचनतन, असवा्धवारणवा ्ौन�क षिमले 
सुसमपनन भएको वयनकत (नजननयस genius), दशमिन, ्वाद, प्ज्वान र 
आप्शकवारकले यस संसवार कसरी सनृषटभयो र तयसको अनसतत् कसरी 
खडवा भयो भनेर धचत्बुझदो रूपमवा वयवाखयवा गनमि सकदैन। जी्नको 
रिसयलवाई कुनचवाहिँ प्ज्वानले वयवाखयवा गनमि सकदछ र? िवाम्ो जी्न 
परमेश्रको बरदवान िो। पथृ्ीको नननमत जी्न उिवाँको उपिवार िो।

िवाम्ो प्रवाकृनतक जी्न षिणषिणमवा परमेश्रको शनकतले 
सुरक्षितरवाखखएको छ। तर यसलवाई मस्धै कुन ैअलौककक ्वा आशचयमि 
तररकवाले समिवाली रवाखेको छैन। तर यस जी्नमवा पवाएकवा प्मभनन 
आमशषिरूलवाई िवाम्ो षिमतवाले भयवायसमम प्रयोग गरेर समिवामलनछ।

यस संसवारमवा मवान् अ्तवार मलएर आउनुभएको मुनकतदवातवाको 
प्मभनन आशचयमि तथवा अलौँककक कवामले एउटवा मित््पुणमि ज्वानलवाई 
औँलयवाएको ्वा प्रकट गररएको छ तयो िो उिवाँको शनकतले न ै
मवाननसिरूको नननमत कवाम गदमिछ र समवालछ सवाथ ैटुहटएको जी्नलवाई 
उिवाँले चङगवाइ पवानुमििुनछ। प्रकृनतकवा मवाधययमिरूवारवा  हदनहदन,ै घनटवा 
घनटवामवा र षिणषिणमवा िवामीलवाई जीप्त रवाख्न, िवाम्ो भौनतक, मवानमसक 
र आनतमक जी्नको ननमवामिण गनमि र पुनसथवामिपपत गनमि परमेश्रले कवाम 
गरररिनुभएको छ। जब िवाम्ो शरीरको कुन ैभवागमवा चोट लवागेको छ भने 
तयसलवाई ननको पवानदे प्रककयवा तुरनत ैसुरु िुनछ। तयस चोटले प्धग्रएको 
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भवागलवाई ्ेफरर रवाम्ोसँग पुनसथवामिपपत गनमि प्रवाकृनतक मवाधयमिरू सकरिय 
भएको िुनछ। तर ती मवाधयमिरू�वारवा जुन कवाम गररनछ ती मवाधयमलवाई 
चवाहिने शनकत परमेश्रबवाट न ैउपलब्ध िुनछ। जी्न हदने ्वा जीप्त 
रवाख्न ेसब ैशनकत उिवाँ�वारवा नै प्र्वाि िुनछ। जब कुन ैमवाननस रोगबवाट 
ननको िुनछ, तयो परमेश्रबवाट न ैननको भएको िुनछ। रोग, बबमवार, 
मिवामवारी, द:ुखकषट, र मतृयु सतैवानको प्द्रोिी तत् सकरिय भएको 
कवारणले िो। सतैवान प्ध्ंसकवारी िो; परमेश्र पुनसथवामिपक र पुनजमी्न 
हदने िुनुिुनछ। जब िवाम्ो र परमेश्रको बीचमवा के समबन्ध छ तयो 
थवािवा पवायौँ भने िवामीले ्ुठलो आतमज्वान भएको मिसुस गनमि सकछौँ।

िवामी सबकैो आ–आफनै वयनकतत् र पहिचवान छ। एउटवा वयनकतत् 
्वा मवानमसक षिमतवा ् वा पहिचवान अकको वयनकतत् ् वा मवान् मनषतशकमवा 
मममसन सकदैन ्वा घुसवाउन सककँदैन। सब ै मवाननसिरूले आआफन ै
ननणमिय अनुसवार कवाम गनुमिपदमिछ। सबलेै आ–आफनो अनतरप््ेक ्वा 
चेतनवाको अध्धनमवा रिेर कवाम गनुमिपदमिछ। जब िवाम्ो उत्रदवानयत् र 
प्रभवा्को प्र्वाि गछछौँ तयो परमेश्रबवाट न ै आएको भनेर स्ीकवार 
गनुमिपदमिछ। यो कुन ैमवानप्य सवामथयमिले िोइन तर परमेश्रबवाटमवात्र ै
उपलब्ध िुनछ। यो शरीर मेरो िो मलेै जे गनमि चवािनछु तयिी गछुमि 
भनने इजवाजत परमेश्रले कसलैवाई पनन हदनुभएको छैन। िवामीिरूको 
खरवाब आननबवानी, जी्नशैली ्वा बवानीवयिोरवाले शवारीररक, मवानमसक 
र आनतमक जी्नलवाई अपवाङग बनवाउँदवा परमेश्रलवाई मश� र ननममिल 
हृदयले से्वा गनमि असमभ् िुनछ। िवाम्ो समपूणमि जी्न र िवामीमवा 
भएकवा सब ैशवारीररक, मवानमसक, आनतमक र मनो्ेगिरू उिवाँको िो 
र उिवाँकै स्वाममत्मवा रवाखखनुपदमिछ। प्रतयेक षिण उिवाँले िवामीलवाई 
िेरबबचवार गनुमििुनछ, ्वासतवा गनुमििुनछ, यस जीप्त यनत्र ्वा मेमशनलवाई 
सुचवारुरूपले उिवाँले न ै रवाख्नुिुनछ। यहद यस मवान्ीय यनत्रलवाई एक 
षिणमवात्र िवाम्ै िवातमवा छोडडयो भने िवामी ततकवाल ैमनदेछौँ। िरतरिले 
समपुणमिरूपमवा िवामी परमेश्रमवा नै भरपरेर नजइरिेकवाछौँ।
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१६०यस संसार्मा ्माििीय जीिि भएर  
बाँचिुको ्महाि् लक्ष्य

ख्ीषट येशू्मा पर्मेशिरको सिगतीय बोलािट्मा  
पाइिे पुरसकारको निम्ति निशािानतिर आँखा  

गाडदै ्म जोड़सगँ अनग बढदछु
नफिलपपी ३:१४

जब आदम सनृषटकतवामिको िवातबवाट बननए तब उनी ननरवाकवार 
नभएर उनी सनृषटकतवामिको जसतो शवारीररक, मवानमसक र आनतमक 
स्भवा् धथयो। भननएको छ, “परमेश्रले मवाननसलवाई आफनै स्रूप 
्वा प्रनतमनूतमिमवा बनवाउनुभयो” (उतपपत् १:२७)। जब उनलवाई परमेश्रले 
जी्नको सवास ् वा प्रवाण ्ुफककहदनुभयो तब उनी अमर िोउन ्् वा कहिलयै 
पनन नमरुन ्भनने उिवँाको लक्य धथयो। जनत ्ेधरै उनी बवाँचयो तयनत 
्ेधरै उनले परमेश्रको रूपलवाई प्रकट गनुमिपदमिथयो। समय बबतदै जवाँदवा 
उनले उनको सनृषटकतवामिको महिमवालवाई अझ बहढ पुणमिरूपले प्रनतबबनमबत 
गनुमिपदमिथयो। उनमवा भएकवा शवारीररक, मवानमसक, आनतमक र मनो्ेगकवा 
आयवामिरूको उत्रोत्र प्रगती गनमि उनलवाई खबी हदनुभएको धथयो। उनमवा 
भएकवा जोश, जवाँगर आ्ूफमवा भएकवा सबै षिमतवािरूलवाई ननरनतररूपमवा 
बढवाउँदै जवानुपदमिथयो। उनको अथवाि षिेत्र खोलवा गररएको धथयो जुन 
उनले आफनवा सब ैखुबीिरूलवाई प्रयोग गनमि सकदथयो। यस पथृ्ीको 
महिममत समपदवािरूको खोजअनसुन्धवान गनदे अ्सर उनलवाई हदइएको 
धथयो। देख्न सककने जगतकवा रिसयिरूलवाई अधययन गनमि मवाननसलवाई 
आह्वान गररएको धथयो। यसलवाई अययुबको पुसतकमवा यसरी लेखखएको 
छ, “बवादलिरू कसरी मवाधथ आकवाश मणडलमवा झुनणड रिनछन ्? यो 
तवा उिवाँको अचममको  ्वा रिसयमय कवाम िो। परमेश्र ज्वानमवा मस
� िुनुिुनछ भनी के तपवाईंलवाई थवािवा छ?” अययबू ३७:१६ । आफनो 
सनृषटकतवामिसँग मुखवामुख, मनदेैखख ्वा आनतमयतवामवा आदवानप्रदवान गनुमि 
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उनको नननमत अतयनत ैमिवान ्अ्सर धथयो। यहद उनी परमेश्रप्रनत 
ब्फवादवार भएर बसेको भए ् वा उिवाँको सरल आदेश पवालन गरेको भए ती 
सब ैउनको नननमत सदवाको नननमत िुने धथयो। अननतकवालभरी उनले 
नयवाँ नयवाँ ज्वानकवा भनडवारिरू उनले ननरनतररूपमवा खोतलन सकथे, 
खुशी र आननदको तवाजवा मुिवानिरू उनले पत्वा लगवाउँदै जवानसकथे र 
ज्वानबुन�, शनकत र परमेश्रको पे्रमको बवारेमवा उनको ्धवारणवा सपषट 
िँुदै जवानथे। जनत उनले ्ेधरै मसकथे तयनत उनले उनको सनृषटकतवामि 
महिमवालवाई प्रनतबबनमबत गनमि सकथे।

तर परमेश्रको आदेशलवाई भङग गरेर उिवाँको बबद्रोि गदवामि 
ती सब ै अ्सरिरू आदमले गुमवाए। पवापले गदवामि मवाननसमवा भएको 
परमेश्रको स्रूप ् वा प्रनतमूनत मि षितबबषित भयो र यथवाथमिमवा ओझलेोमवा 
न ैपऱयवाे। मवाननसको शवारीररक शनकत कमजोर भयो, उसमवा भएकवा 
दषितवा र खुबीिरू घटन थवालयो र उसको आनतमकज्वानको चषिु अधँयवारो 
भयो। मवाननस मतृयुको स्वाममत्मवा रिन पुगयो। यदयपप, मवान् 
जवात आशवारहित पवारेर परमेश्रले तमवाशवा िेरररिनुभएन। परमेश्रको 
अपवार पे्रम, दयवा, सदवाशयतवा र करुणवाले मुनकतको योजनवाको तजुमिमवा 
गररएको धथयो। यस संसवारमवा उसको नननमत छोटो जी्न न ै ककन 
निोस ्तयस योजनवाको उपभोग गरेर अननत जी्नको स्वाद पवाओस ्
भनेर सुपरर्ेषिणको समय प्रदवान गररएको धथयो। मुनकतको योजनवाको 
लक्य धथयो र छ पनन: मवाननसलवाई उसको सनृषटकतवामिको प्रनतमुनत मिमवा 
पुनसथवामिपपत गनमि, जुन मस� शु� र पररपकक पवारेर उसलवाई सनृषट 
गररएको धथयो तयिी सथवानमवा उसलवाई पुनसथवामिपपत गनमि, उसको 
शवारीररक, मवानमसक र आनतमक उत्रोत्र बबकवाश गनमि, र जुन उदेशयले 
उसलवाई सनृषट गररएको धथयो तयिी उदेशय पुरवा गनमि। यो न ै सब ै
मशषिवाभनदवा मित््पणुमि मशषिवाको लक्य िो। जी्नको मिवान ्लक्य न ै
मवाननसलवाई मुनकतको योजनवामवा समवा्ेश गनुमि िो।

येशुलवाई आदर गरेर उिवँाको इजजत रवाख्न, उिवाँ जसत ै िुनु, 
उिवाँको नननमत कवाम गनुमि न ैमवाननसको जी्नको मिवान ्मित््वाकवाँषिवा 
र सनचचदवाननद ्वा अनत आननद हदने लक्य िुनुपदमिछ।
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१६१यस संसार्मा हाम्ो जीिि केिल एक्मात्र छ

द:ुखको स्मय र िृद्धािस्ा आउि अनघ िै, जब नति्मीले  
भन्छौ, “यस स्मय्मा ्मेरो ्मि लागदैि,“ तिी  
स्मयभनदा अनघ िै आफिाे युिािस्ा्मा  

आफिा सृनष्टकतिाताकाे स्झिा गर।  
उपदेशक १२:१

जी्न अतयनत ैरिसयमय र पप्त्र छ भनने कुरो कहिलयै पनन 
नभुलनुिोस।् यो परमेश्र आ्ैफबवाट प्रकट भएको िो। उिवाँ न ै सब ै
जी्नको स्ोत िुनुिुनछ। अहिले न ैिवामीले पवाएकवा समय र अ्सरिरू 
अतयनत ैबिुमुलयको छ। यसलवाई हदलदेैखख इमवानदवार भएर स्ुधवाददै र 
प्रगनत गददै लवानुपदमिछ। जब िवामीले पवाएको जी्न र समय खेर ्फवालछौँ 
तब सदवाको नननमत खेर जवानेछ।

िवाम्ो सवामु गमभीर ्वासतप्कतवािरू रवाखेर परमेश्रले अननत 
जी्न रवाखु्नएको छ। कहिलय ै नवाश निुने र अमर प्षयिरूलवाई 
बुझन र बखुझरिने अ्सरिरू उिवाँले िवामीलवाई प्रदवान गनुमिभएको छ। 
िवाम्ो षिमतवाले भयवायसमम इमवानदवाररतवासवाथ वयसत रवाख्न िवामीलवाई 
बिुमूलय र आदशमि सतय िवाम्ो सवामु परमेश्रले रवाखीहदनुभएको छ। 
यस संसवारमवा िवामी चलने बवाटो सुरक्षित र नननशचत िोस,् प्रगनत गददै 
जवाओस ्र अथमिमुलक सवाथमिक लक्य मलएर िवामी बवाँचौँ भनेर परमेश्रले 
बवाइबलबवाट िवामीलवाई आतमज्वान हदनुभएको छ।

आ्ैफले पररपककतररकवाले सजृनुभएको सवानोभनदवा सवानो बबउ 
उिवाँले िेनुमििुनछ र सुनदर ्ुफल, झवाङग ्वा मिवान ् बबशवाल रूखले 
तयसलवाई बेनुमििुनछ। तयसरी न ैयस संसवारमवा जननमने प्रतयेक वयनकतमवा 
भएकवा समभवावयतवा र दषितवािरू उिवँाले िेनुमििुनछ। यस संसवारमवा िवामी 
जनमनुको लक्य छ। िवाम्ो जी्नको नननमत परमेश्रले िवामीलवाई 
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योजनवा हदनुभएको छ, उिवँाले िवाम्ो जी्नको नकसवा कोनुमिभएको छ। 
यस जी्नमवा उचच सतरमवा िवामी पुगौँ ्वा बबकवाश गरौँ भनने उिवाँको 
चवािनवा िो।

िवामी ननरनतर पप्त्रतवामवा, आननदमवा, खमुशयवालीमवा र 
उपयोगवातमकरूपमवा बढदै जवाओस ्भनने उिवँाको चवािनवा छ। परमेश्रले 
हदनुभएको पप्त्र प्रनतभवािरू, बरदवानिरू र खुबीिरूलवाई उिवाँको उपिवार 
भनेर सरवािनवा गनमि र उधचतरूपमवा प्रयोग गनमि सबसँैग षिमतवा छ सो 
सबलैवाई मसकवाउनुपदमिछ। यु्वायु्तीिरूले आफनो जी्नको  प्रतयेक 
षिमतवा र खुबीलवाई सकरियरूपमवा चलवाओस ्र प्रयोगमवा लयवाओस ्भनने 
परमेश्रको इचछवा िो। यस ैजी्नमवा नतनीिरूले पवाएकवा उपयोगीमूलक 
र बिुमूलय समयमवा रमवाओस ्भनने उिवँाको चवािवान िो। असल िुन र 
असल गनमि सवाथ ैभप्षयको नननमत स्गमिमवा ्धन थुपवानमि यु्वायु्तीिरूलवाई 
अहिले न ैअ्सर हदइएको छ।

आ्ुफले गनदे सब ै कवामिरूमवा, पवाएकवा अ्सरिरूमवा ननश्वाथमी 
भएर शे्ष्ठतवा, उचच र आदशमि िवामशल गनदे नतनीिरूको मिवात््वाकवाँषिवा 
िुनुपदमिछ। नतनीिरूले येशु ख्ीषटलवाई न ै अनुसरणीय उदवािरण ्वा 
नमुनवाकोरूपमवा िेरोस।् नतनीिरू उिवँाकै आदशमिमवा मोडडन आ्ूफिरूलवाई 
सुनमपनु पदमिछ। उिवाँले आफनो जी्नमवा प्रकट गनुमि भएको पप्त्र 
जी्नलवाई नतनीिरूमवा हृदयमवा सजवाइरवाख्नुपदमिछ। यस संसवारमवा रिेकवा 
प्रवाणीिरू नजउन उत्म पररनसथनत ्वा ्वातवार्वारण खडवा गनदे कवाम 
प्रतयेक येशुभकत यु् वायु्तीिरूको िो भनेर मिसुस गनुमिपदमिछ। यिी 
कवामको नननमत परमेश्रले नतनीिरूलवाई बोलवाउनुभएको िो र यिी 
कवाम नतनीिरूको अथमिमुलक लक्य िुनुपदमिछ।

यस संसवारमवा िवामीलवाई के्ल एउटवामवात्र जी्न छ। सबलेै 
यो सोचेर चलनु आ्शयक छ, मेरो जी्नलवाई मैले कसरी लगवानी 
गनदे तवाकक यसले सबैको हित र ्फवाइदवाको नननमत उपयोगी िुनछ? 
परमेश्रको महिमवाको नननमत मलेै मेरो शनकतले भयवाएसमम मलेै 
कसरी कवाम गनदे? म जे गछुमि तयसले समसत मवान् जी्नलवाई कसरी 
्फवाइदवा पुऱयवाउन सकदछ?
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१६२यस जीििका पदाताहरूको पछानड

्म अनधाहरूलाई नतििीहरूले िनचिेको बाटो्मा डोऱयाउिेछु। 
नतििीहरूले िजािेको बाटो्मा ्म नतििीहरूलाई बाटो  
देखाउँदै लािेछु। ्म नतििीहरूका अनग अधयारोलाई  

उजयालो र खालटाखुलटी ठाउँलाई स््म  
बिाउिेछु। यी का्महरू ्म गिनेछु। ्म  

नतििीहरूलाई त्यानिेछैि।ँ  
यशैया ४२:१६

संसवारको इनतिवासमवा िुने रवाषट्रिरूको बढने र देखवापनदे 
लेखवाजोखवामवा, सवाम्वाजयिरूको उदय र पतन मवाननसिरूकै कवारणिरूमवा 
भरपदमिछ भनेर सतिमवा देखखनछ। रवाषट्रिरूको उननती र अ्नननत 
्वा रवाषट्रिरूको ननमवामिण र पतनकवा प्मभनन घटनवािरू केिी िदसमम 
मवाननसकै शनकत, मित््वाकवाँषिवा लिडबवाजीको ननणमियमवा िुनछन ्भनेर 
संसवारकवा बुन�जीप्िरूले सोचदछन।् तर परमेश्रको ्चनले ती 
रवाषट्रिरूमवा भएकवा र भइरिेकवा उथलपुथललवाई देखवाउने छोपेको पदवामि 
उघवादमिछ। तयस पदवामि मभत्र, पछवाडड, मवाधथ मवान् चवासो र शनकतलवाई 
संचवालन गनदेिरूको बीचमवा भइरिेको मभडनतको नवाटक खेमलरिेको िवामी 
देख्न सकदछौँ। तयसमवा खलनवायक सैतवान िो भने नवायक परमेश्र 
िुनुिुनछ। सबमिदयवालु, करुणवामय, पे्रममलो, सदवाशयी सनवातन सनृषटकतवामि 
परमेश्रले आफनवा प्मभनन जी् तथवा मवाधयमिरू�वारवा चुपचवाप र 
्धैयमितवापु्मिक आफनो मनको इचछवाले कवाम गरररिनुभएको बवाइबलले 
उघवारेको पदवामिबवाट िवामी देख्न सकदछौँ।

रवाषट्रिरूकवा झगडवा, नतनीिरूमवा िुने भवाँडभलैो, नतनीिरूको 
उतथवान र पतन र  पथृ्ीमवा भइरिेको कवारोबवारमवा स्गमिदतुिरूको मवाधथ 
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मसिंवासनमवा बसनुिुने परमेश्रले न ैअझै अगु्वाइ गरररिनुभएको छ। 
प्रतयेक रवाषट्र र प्रतयेक वयनकतलवाई परमेश्रको मिवान ् योजनवामभत्र 
रिेर के कवाम गनदे भनेर उिवाँले खटवाउनुिुनछ। कहिलय ैत्रटुी गनुमि निुने 
परमेश्रको िवातमवा रिेको नवा्पने यनत्रले मवाननसिरू र रवाषट्रिरूको 
करियवाकलवापलवाई नवापीरिनुभएको छ। प्रतयेक वयनकत ्वा रवाषट्रले आफनै 
आतमननणमियले गदवामि आफनो भप्षय नन्धवामिरण गरररिेको िुनछ। आफनो 
लक्य समपनन गनमि ती सबमैवाधथ परमेश्रले न ैप्रभुत् गरररिनुभएको 
छ। मिवान ् म स्यं िँु भननु िुने परमेश्रले संसवारको इनतिवासको 
रूपरेखवा उिवाँको ्चनमवा कोररएको िवामी पढनसकछौँ। प्मभनन 
भप्षय्वाणीकवा मसरिीिरूले एक एक गरेर प्श्को घटनवा ्वा इनतिवास 
जोडडएको छ। प्गतको अननत र भप्षयको अननतलवाई औँलयवाउँदै 
युगौँ युगमवा आज िवामी कुन हदघवामि छौँ भनेर बवाइबलले नै िवामीलवाई 
बतवाउँदछ। तयसको सवाथ ैभप्षयमवा आउने कुरवाको अपेषिवा गनमि पनन 
बवाइबलले न ैमसकवाउँदछ।

प्गतकवा भप्षयवाणीिरू पुरवा भइरिेको रिम र बतमिमवान 
समयसममको इनतिवास बवाइबलकवा पवानवािरूमवा कोररएकवा छन।् तयिी 
रिममवा बवाँकक सब ै भप्षय्वाणी पूरवा िुनेछ भनने आश्वासन पनन 
बवाइबलमै पवाउँछौँ। रवाषट्रिरूको इनतिवासमवा परमेश्रको लक्यले कसरी 
कवाम गरररिेको छ र प्रकट गररएकवा आउने घटनवािरूको िवामी अधययन 
गनुमि आ्शयक छ। तयसले गदवामि िवामीले देखेकवा र नदेखेकवा थोकिरूको 
सिी मूलय र मवानयतवाको अनुमवान िवामी गनमि सकदछौँ, यस जी्नमवा 
िवाम्ो अनसतत्को सिी लक्य के िो तयो पनन िवामी मसकन सकदछौँ। 
जब यस संसवारको पदवामि पछवाडड परमेश्रले कवाम गरररिनुभएको छ 
भनेर बवाइबलबवाट देख्न ेखुबी िवामीमवा िुनछ तब यस जी्नमवामवात्र िोइन 
अननत जी्नमवा पनन िवाम्ो जनमको लक्य देख्न सकने िुनछौँ। तयसको 
्फलस्रुप िवामीलवाई सुनमपएको प्रतयेक थोकलवाई सिी र आदशमितररकवाले 
उपयोग गनमि सकने कलवाले िवामी सुसनजजत िुनेछौँ।
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१६३अिसर पाएकै बेला्मा तिपाई ँअ्ता्मूलक  
जीिि िजउि नसकिुहोस्

नतिम्ो हाति्मा जे का्म छ त्याे आफिाे पूरा शनक्तले गर,  
नकिभिे नचहाि्मा, जहाँ नति्मी जानछाै,ँ त्यहा ँि ति  
केही गिने, ि योजिा गिने, ि ज्ाि, ि बुनद्ध िै हुनछ। 

उपदेशक ९:१० 

मनुमि कुन ैखेलवाँची ्वा चवानचुन कुरवा िोइन। यो गनमभर प्षय 
िो। तर तयो भनदवा गनमभर प्षय त नजउनु िो। िवामीले सोचेकवा 
प्रतयेक सोच, िवामीले बोलेकवा प्रतयेक शबद र िवामीले गरेकवा प्रतयेक 
कवामको लेखवाजोखवा िवामीले हदनुपछमि भनने कुरवालवाई गनमभरतवापु् मिक 
सोचनु आ्शयक छ। अहिले न ैपरमेश्रले हदनुभएको पररषिण कवालमवा 
्वा नजउनहुदनुभएको अलपसमयमवा जे गछछौँ तयसको छवाप अननतसमम 
रहिरिनेछ। मतृयुले िवाम्ो भौनतक शरीरलवाई नवाश गछमि तर यसले 
िवाम्ो चररत्रमवा केिी परर्तमिन गददैन। येशु ख्ीषट आउनुिुनेबेलवामवा 
िवाम्वा मनननसथनत, स्भवा् ्वा चररत्रिरू परर्तमिन िँुदैन; तर नतनीिरू 
सदवासदवाको नननमत िवामीमवा नन्धवामिररत भएर बमसरिेको िुनछ।

सेभेनथ-ड े एडभेननटसट िँु भनेर दवा्ी गनदे चचमिकवा प्रतयेक 
सदसयिरूलवाई म यो अनुरो्ध गनमि चवािनछु कक तपवाईँिरू सचमुचरूपमवा 
इसवाई ्वा येशुभकत िुनुिोस।् तपवाईँिरू येशू जसतै िुनुिोस।् इसवाई िँु 
्वा येशुको अनुयवायी िँु भनेर दवा्ी गनदेले आफनो वयनकतगत आय 
आजमिनमवा आ्ुफ नखटनु सुिवाउँदैन। येशुले कवाम गनुमिभएको धथयो, 
पररश्म गनुमिभएको धथयो, आफनो लवाधग िोइन तर अरूिरूको नननमत। 
यहद तपवाईँिरू हृदयदेखख न ैइसवाई िौँ भनेर देखवाउन चवािनुिुनछ भने 
येशुको अनुसरणीय उदवािरणलवाई पछयवाउनुिोस।्
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जवागनुिोस, म तपवाईँिरूलवाई आह्वान गदमिछु। नननद्रवाबवाट उठनुिोस!् 
आफनै भरपोषणको नननमतमवात्र तपवाईँिरूकवा हदमवाग, िवाड, मवाँसपेशीकवा 
बलिरूलवाई पररचवालन गनुमि हढलो भइसकयो। अननतम हदनमवा स्गमिको 
समपपत्बवाट आ्ुफलवाई बँधचत नगनुमििोस।् रुिसको बबजयको नननमत 
िरदम प्रयवास गनुमििोस,् अरूिरूको हदमवागमवा परमेश्रको हदवयजयोनत 
चमकवाउनुिोस।् तपवाईँकवा ममत्रिरूको मनुकतको नननमत पररश्म गनुमििोस।् 
तपवाईँ अनगनज्वालमवा परेर तपवाईँ पररक्षित िुनुभएको बेलवामवा तयसले 
तपवाईँलवाई अडडग रवाख्नछे।

यो पनन सोचनुिोस,् जुन कवाम गनमि तपवाईँलवाई खटवाइएको छ तयो 
तपवाईँको चवािनवा अनुसवार निुन सकछ, तर िवाम्ो नननमत यो परमेश्रको 
ननणमिय िो भनेर स्ीकवार गनुमििोस।् चवािे िवामीलवाई मन परोस ् ्वा 
मन नपरोस,् अहिले न ैिवाम्ो िवातमवा आएको प्रतयेक कवामकतमिवयलवाई 
खुशीसवाथ पवालन गरौँ। बवाइबलले सपषटरूपमवा बतवाउँदछ, “नतम्ो िवातमवा 
जे कवाम छ तयवाे आफनवाे पुरवा शनकतले गर, ककनभने धचिवानमवा, जिवाँ 
नतमी जवानछवैा, तयिवाँ न त केिी गनदे, न योजनवा गनदे, न ज्वान, न  
बुन� नै िुनछ।” 

नननभेमवा गएर सुसमवाचवार सुनवाऊ भनने परमेश्रको चवािनवा 
िवामीप्रनत छ। तयिवाँको सटटवा यो्पपवा ् कपमिनुममवा िवामी गयौँ भने उिवाँ 
खुशी िुनेछैन। िवाम्वा पवाऊिरू कतवानतर लवानछ तयतवानतर लजैवान हदन 
परमेश्रको कवारणिरू छन।् िवामी जिवाँ जवान परमेश्रले अऱिवानुभएतवापनन 
तयिवाँ कोिी न कोिी िुनसकछ जिवँा िवाम्ो आ्शयकतवा छ।

िवामीले जुनसुकै कवाममवा लवागेतवापनन परमेश्रको ्चनले  
िवामीलवाई यो मसकवाउँदछ, “जोशमवा पनछ निट ्वा कवाममवा अलछी 
निोऊ।” पप्त्र आतमवा प्रज्मलत िोओ, प्रभुको से्वा गददैरिो। 
“रोमी १२:११ ककनभने“ यो जवानेर कक नतमीिरू आफनवा उत्रवाध्धकवार 
इनवामको रूपमवा पवाउनेछौ। नतमीिरू प्रभु ख्ीषटको से्वा गरररिेकवा छौ। 
कलससी ३:२४ 
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१६४सिगताको ढुकुटी्मा आँखा लगाउिु

यसकारण यनद नति्मीहरू ख्ीषटसँग िजइउठाइएका  
छौ भिे ्मान्का कुराहरूको खोजी गर, जहाँ  

ख्ीषट हुिुहुनछ, र पर्मेश्वरको दानहिे बाहुलीपरट्  
बसिुभएको छ। ्मान्का कुरा्मा ्मि लगाओ।  

पृथिी्मा भएका कुरा्मा होइि।  
कलससी ३:१-२

प्रभुले मवाननसको मोल समय, अननत जी्न, पथृ्ी र स्गमिको 
तुलनवासँग गननु िुनछ। अथवामित ् परमेश्रको सवामु मवाननस कनतको 
मुलय्वान छ भने उिवाँको अगवाडड मवाननस पथृ्ी र स्गमिको मुलय 
्वा मोल जनतककै छ। तयस पररपे्रक्यमवा यस संसवारकवा ्धनसमपपत् 
केिी पनन िोइन। प्रभुले िवामीलवाई यो आदेश हदनुभएको छ: “्धुतने 
(्वा लुटेर खवाने कवाममवा भर नपर), र चोरेको ्वा (भ्रषटवाचवार गरेर 
कमवाएको) सवामवानमवा अमभमवान नगर। नतम्ो ्धन-समपपत् बढयो  
(्वा नतमी ्धनी भयौ) भने तयसमवा आफनवाे हृदय नलगवाओ।“  
भजनसंग्रि ६२:१० रूपवानतररत। ्धनसमपपत् नकमवाउ भनेर परमेश्रले 
भननभुएको छैन तर तयसलवाई अरूको भलवाइ र परमेश्रको इजजत 
थवामन प्रयोग गररयो भनने तयसको आफनै ्ुठलो मोल ्वा मवानयतवा 
िुनछ। तर आफनो ढुकुटीमवा भएको कुन ैपनन सवांसवाररक ्धनसमपपत् 
आहदको नननमतमवात्र तपवाईँ बवाँचनु िँुदैन, तयसलवाई तपवाईँले भग्वान ्वा 
ईश्र भनेर पुजवा गनुमििँुदैन न त मेरो उ�वारक, रषिक र इजजत मेरो 
समपपत् न ैिो भनने मननसथनतमवा तपवाईँ नरिनुिोस।्

यस संसवारमवा मवाननसिरू थोरै समयको नननमतमवात्र छन,् तर 
परमेश्रले नतनीिरूको प्रतयेक षिणलवाई उिवाँले एक ्वा अकको तररकवाले 
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पररषिवा ्वा पररषिण गरररिनुभएको िुनछ। स्गमिमवा भएकवा अथवाि 
ढुकुटी ्वा समपपत्िरू नतनीिरूमवाधथ खनयवाएर ्वा नतनीिरूबवाट उिवाँको 
ननगवािवा ्वा आमशषिरूलवाई ्वापस मलएर ्वा रोकेर उिवाँले नतनीिरूलवाई 
पररषिवा गनुमििुनछ। ्धनीिरूलवाई ्धनसमपपत् उपलब्ध गरवाउनु भएर उिवाँले 
नतनीिरूबवाट यो अपेषिवा गनुमििुनछ कक तयसद्वारवा नतनीिरूले सब ैथोक 
हदनिुुने परमेश्रलवाई पे्रम गरोस ्र आफनवा नछमेकी ्वा अरू मवान् 
प्रवाणीलवाई आ्ुफ जसतै पे्रम गरोस।् नतनीिरूले पवाएकवा समपपत्लवाई 
कसरी प्रयोग गरररिेकवा िुनछन ् तयसले न ै नतनीिरूले परमेश्र र 
अरूिरूलवाई पे्रम गरररिेको छ ्वा छैन भनेर प्रमवाखणत गरररिेको िुनछ। 
जब मवाननसले आ्ुफमवा भएकवा पसैवा ्वा ्धनिरूलवाई उधचतरूपमवा प्रयोग 
गररयो भने परमेश्र खुशी िुनुिुनछ; अनन उसमवा भएको अमलकनतमवा 
्ेधरै थपेर उसलवाई बहढ नजममे्वारी हदनुिुनछ।

यस संसवारकवा कनतपय मवाननसिरू संसवाररक जी्नमवान ैझुममरिने 
िुनछन।् अनन नतनीिरूसँग नभएको थोकको नननमत नतनीिरू िुकमि ने 
चवािनवा गदमिछन।् नतनीिरू आफन ैबवानीवयिोरवाले घचेहटएर  र प्रतयेक 
सोच र लक्यलवाई  पररचवालन गरेर भप्षयको नननमत ्धन थुपवाछमिन,् 
जब नतनीिरूको उमेर ढलकनदै जवानछन ्तब अझ ्ेधरै समपपत् थुपवानमि 
र ्फवाइदवाको नननमत प्रयतन गरररिनछन।्

तर नतनीिरूमवा भएकवा उजवामि, बल, मित््वाकवाँषिवा ् वा दृढतवा, संसवारमवा 
पवाउन अनेकौँ शनकत, मवान, मयवामिदवाको पनछमवात्र दगनुदे नतनीिरूको चवाल 
गलत लक्य ्वा ननयतले भइरिेको िुनछ। िवामीसँग भएको प्रतयेक 
स्ोत र सवा्धन, शवारीररक-मवामसक- आनतमक बल, खुबी, दषितवा र 
समपननतवा स्गमिको अमर जी्नको नननमत सकेसमम उचच सतरमवा 
लगवानी गनमि सकछौँ। स्गमिको अथवाि महिमवा ्वा इजजत सकेसमम 
्ेधरै तररकवाले उचवालन नतनीिरूलवाई प्रयोग गनमि सककनछ। यस भौनतक 
संसवारमवा षिखणकको नननमत बवाँचने मवाननसको लगनशीलतवा र आफनो 
सब ैबलिरू प्रयोग गरेर आफनो ढुकुटीमवा ्धन थुपवानमि प्रतयेक मौकवालवाई 
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प्रयोग गरररिेको िुनछ। परमेश्रकवा छोरवाछोरीिरू िौँ भनेर दवा्ी 
गनदेले नतनीिरूबवाट पवा्ठ मसकनुपदमिछ, र तयो पवा्ठ परमेश्रको महिमवा, 
इजजत, मवानको नननमत प्रयोग गददै अननत जी्नमवा आ्ुफिरूलवाई 
हिससेदवार बनवाइ रवाखु्नपदमिछ। यस संसवारकवा मवाननसिरू परमेश्रकवा 
जनिरू ्वा आतमज्वान पवाएकवा भकतिरूभनदवा बहढ बुदध्धमवानी छन।् 
सवांसवाररक मोिमवामवात्र ्फसनेिरूले संसवारबवाट भवाऊ खोजन, समपनन िुन, 
प्रनतष्ठवा जोगवाउन र प्रनतसप्धवामिमवा मवाधथरिन आफनवा सवारवा बल, स्ोत र 
सवा्धनवािरू जोमशलो पवारवाले प्रयोग गरररिेकवा िुनछन।् ओिो, नतनीिरूमवा 
भएको अमलकनत पनन जोश र जवाँगर स्गमिको ढुकुटीको नननमत पररश्म 
गनदेिरूमवा अमलकनतमवात्र भएको भए के िुनथयो िोलवा?
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१६५्मृतु्यको तिीर

नतििीहरू बुनद्ध्माि्  भएर यो कुरो बुझि सकिे भएको भए,
र नतििीहरूको अनति के हुनछ सो देखेको भए के हुिे होला?

वयिस्ा ३२:२९

मवाननसिरूकवा छोरवाछोरीिरू द:ुख पवाओस ््वा धचत् दखुोस ्भनने 
परमेश्रको चवािनवा न ैिोइन। बबलवाप ३:३३ तर उिवाँले नतनीिरूलवाई 
अनुशवासनमवा रिन द:ुखकषट आउनबवाट कनतपय समयमवा रोकनुपनन 
िुनन। उिवाँ िवामीलवाई अनत ्पयवार गनदे पपतवा जसत ै िुनुिुनछ। भजन 
१०३:१३,१४ मवा परमेश्रको भवा्नवा यसरी लेखखएको छ, “जसरी 
बवाबुले आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई हटठयवाउँछन ् ्वा ि्पकवाउँछन,् तयसरी 
न ैउिवाँकवा भय मवाननेिरूलवाई परमप्रभुले हटठयवाउनु ्वा ि्पकवाउनुिुनछ। 
ककनभने उिवाँ जवाननुिुनछ, िवाम्ो सनृषट कसरी भएको िो, िवामी ्धूलो 
मवात्र िौं भनी उिवाँ समझ्नुिेनछ।” िवाम्ो हृदय र प्रतयेक ननयत उिवाँले 
जवाननुिुनछ। प्रतयेक मवाननसको आतमवाले सोचेको गो्पय कुरवा उिवाँले 
पढनुिुनछ। सुरुदेखख अनतसमम सब ै थोक उिवाँलवाई थवािवा छ। यस 
संसवारमवा आउने भयवानक द:ुखकषट ्वा आगोको ज्वालवामवा पनुमिभनदवा 
पहिले ्ेधरै मवाननसिरूलवाई उिवाँले सुतवाएर सुरक्षित रवाखु्निुनेछ।

 यहद संसवारको मनुकतदवातवा परमेश्रको पुत्रले यो प्रवाथमिनवा गनुमिभयो 
भने, “िे मेरवा पपतवा, िुन सकछ भने, यो कचौरवा मबवाट िटोस ्। तरै पनन 
मलेै इचछवा गरेबमोनजम िोइन, तर तपवाईंले इचछवा गनुमिभएबमोनजम िोस ्“ 
(मत्ी २६:३९) िवामी जसतो मरणशील मवाननसले परमेश्रको चवािनवा र 
बनु�मवा तयिी ककमसमले समपमिण गनुमि कनतको उधचत िुनसकछ िोलवा!  
यस संसवारमवा िवाम्ो जी्न के्ल षिणभरको नननमतमवात्र िो। िवामीलवाई 
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यो थवािवा छैन कक मतृयुको ्वाणले िवाम्वा मुटुिरूमवा कहिले आरिमण 
गलवामि। िवाम्वा सवांसवाररक चवासो र संसवारमवा भएकवा श्ीसमपपत्लवाई कहिले 
कुनबेलवा तयवागनपुछमि सो िवामीलवाई थवािवा छैन। िवाम्ो सवामु अननत जी्न 
्ैफमलएको छ। यस संसवारलवाई छोपी रवाख्न ेपदवामि उघवाररनै लवागेको छ। थोरै 
्षमििरूमभत्र ैयस संसवारमवा नजइरिेको प्रतयेक वयनकतले यो आदेश सुनन 
्वाधय िुनेछ:” “दषुट कवाम गनदेले दषुट कवाम गरररिोस ्, अनशलल कवाम 
गनदेले अनशलल कवाम गरररिोस ्, ्धमवामितमवाले ्धवामममिक कवायमि गरररिोस ्, र 
पप्त्र जनचवाहिँ पप्त्र नै भइरिोस ्।” प्रकवाश २२:११।

के िवामी तयवार छौँ? के िवामीले परमेश्रसँग धचनवापचमी गऱयवाे ?  
उिवाँ स्गमिको शवासक िुनिुुनछ, उिवाँ प्ध्धप््धवानिरू हदनुिुने िो। के 
उिवाँसँग उिवाँको प्रनतननध्ध भएर आउनुिुने येशू ख्ीषटमवा तपवाईँ गवामभनु 
भएको छ? जब यस संसवारमवा िवाम्ो जी्नको कवाम मसन�नछ तब 
िवाम्ो अनुसरणीय उद्धवारकतवामि येशूले जसत ैयो दवा्ी गनमि सकछौँ कक, 
“जुन कवाम तपवाईंले मलवाई हदनुभयो, पूरवा गरी तपवाईंलवाई पनृथ्मवा 
मलेै महिममत तुलयवाएको छु। अब िे पपतवा, संसवारको सनृषट िुन अनघ 
तपवाईंको सममखु मेरो जुन महिमवा धथयो, तयसलेै आफनवाे उपनसथनतमवा 
मलवाई महिममत पवानुमििोस ्। “संसवारबवाट जुन मवाननसिरू तपवाईंले मलवाई 
हदनुभयो, नतनीिरूलवाई तपवाईंको नवाउँ मलेै प्रकट गररहदएको छु। 
नतनीिरू तपवाईंकवा धथए, अनन तपवाईंले नतनीिरू मलवाई हदनुभयो, र 
नतनीिरूले तपवाईंको ्चन पवालन गरेकवा छन ्।”युिननवा १७:४-६? 

िवामीिरूलवाई िवामीिरूबवाट र संसवारको थोकिरूबवाट आकपषमित 
नगरवाउन परमेश्रकवा स्गमिदतुिरू प्रयतनशील छन।् नतनीिरूको पररश्म 
िवामीले खेर न्फवालौँ।
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१६६छायाँहरू्मा प्रकाश

उहाँले द:ुख लयाउिुभए तिापनि आफिाे असंखय दया ति्ा 
करुणाहरू देखाउिुहुिेछ, नकिभिे उहाँले ्मानिसका 

सनतिािलाई सिचछाले द:ुख नदिुहुनि ि ति  
्मि दखुाउिु िै हुनछ।  

निलाप ३:३२-३३

जब मेरो जे्ठो छोरो सोऱि ्षमिको धथयो तब ऊ ्ेधरै बबरवामी 
भयो। (एलेन जी ह्वाइटको आफनो पीडवाको बवारेमवा वयनकतगत अनुभ् 
लेनखछन।् उिवाँकवा जसतवा पप्रयजनिरू गुमवाउनेिरूको सवानत्नवाको नननमत 
यो लेखखएको िो।-सङकलनकतवामििरू)। उसकवा मवाममलवा एकदम गनमभर 
धथयो। आफनो अ्सथवा धचनतवाजनक धथयो भनेर उसलवाई थवािवा धथयो। 
िवामीलवाई उसको ओछयवानननर बोलवाएर यो भनयो, “बुबवा, आमवा, आफनो 
जे्ठो छोरोबवाट अलग िुनुपदवामि तपवाईँलवाई ्ेधरै कह्ठन िुनेछ। यहद मेरो 
जी्न बचवाउन परमेश्रले चवािनुिुनछ भने म खुशी िुनेछ। यहद 
मेरै भलवाइको नननमत र उिवँाको महिमवाको नननमत म मनुमिपछमि भने म 
संतुषट िुनछ। बुबु तपवाईँ एकल ै र आमवा तपवाईँ एकल ैभएर प्रवाथमिनवा 
गनुमििोस।् अनन मेरो उ�वारकतवामिको चवािनवा अनुसवार तपवाईँिरूले ज्वा्फ 
पवाउनुिुने, जसलवाई तपवाईँिरूले पे्रम गनुमििुनछ र म पनन गदमिछु।” यहद 
िवामी सँगसँगै प्रवाथमिनवा गऱयवाैँ भने िवाम्ो पीडवा बढनेछ, र परमेश्रले हदन 
चवािनुभएको जे उत्म छ तयो िवामीिरूले मवागनेछौँ भनेर उसलवाई थवािवा 
धथयो। िवामीले प्रवाथमिनवा गऱयवाैँ तर िवाम्ो छोरो ननको िुनेछ भनने कुन ै
प्रमवाण देखखएन। िवाम्ो मुनकतदवातवा येशुमवाधथ पूरवा भरोसवा रवाखेर उसको 
देिवानत भयो। उसको मतृयु िवाम्ो नननमत ्ुठलो ्धककवा भएको धथयो। 
तर मतृयमुवा पनन िवाम्ो प्जय भएको धथयो; ककनभने उसको जी्न 
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परमेश्रको ख्ीषटमवा लुककएको धथयो।

मेरो जे्ठो छोरोको मतृयुभनदवा पहिले, मेरो सवान् बवालक 
मरणवासनन भएको धथयो। िवामीले प्रवाथमिनवा गयवामिैँ, र परमेश्रले िवाम्ो 
्पयवारो बवालकलवाई बचवाउनुिुनेछ। तर उसको मतृयमुवा िवामीले आखँवा 
धचनमलनुपयवामिे, र उसलवाई येशूमवा बबश्वाम हदयौँ। जब जी्नदवातवा 
आउनुिुनेछ उिवाँले पप्रय जनिरूलवाई बबउँतवाउनिुुनेछ र अमर जी्न 
हदनिुुनेछ।

अनन मेरो श्ीमवान जो येशूको प्श्वामसलो र भरपदको से्क 
िुनुिुनथयो र मलवाई छटहटस ्षमिसमम सवाथ हदनुभएको धथयो, उिवाँलवाई 
पनन मबवाट छुटवाएर लवानुभयो। अब पररश्म गनमि एकलै छोडडएको धथयो। 
उिवाँ येशूमवा बबश्वाम मलइरिनुभएकोछ। उनको धचिवानमवा मलेै आशँु 
बगवाउन सनकदनँ तर उनीबबनवा म कसतो एकलो भएको छु। म उनलवाई 
्ेधरै ममस गछुमि। िवामीले नतनीिरूलवाई भेटनेछौँ र स्धगमिय सथवानिरूमवा 
नतनीिरूलवाई िवामीले धचननेछौँ। तपवाईँको भरोसवा परमेश्रमवा रवाख्नुिोस,् 
र नडरवाउनुिोस।्



363

वि�िासद्ारा म जिउँछु

१६७प्रभु्मा ्मिने हाम्ा धनय नप्रयजिहरू

अनि सिगताबाट आएको यसतिाे आिाज ्मैले सुिें, “यो लेख:  
अब उप्रानति प्रभु्मा ्मिनेहरू धनयका हुि् ।“ आत्मा भनिुहुनछ,  

“हो, नतििीहरूले आफिाे-आफिाे पररश््मबाट आरा्म  
पाउिेछि् , नकिनक नतििीहरूका का्म  

नतििीहरूका पनछ लागिेछि् ।“   
प्रकाश १४:१३

तपवाईँिरूले के भनने तयो बोली मसंग छैन। (श्ीमती गुमवाउने 
श्ीमवानलवाई र आफनवा आमवा गुमवाउने छोरवाछोरीिरूले सवानत्नवा हदन 
एलेन जी ह्वाइटले वयकत गनछमिन)्। तपवाईँको श्ीमतीको देिवानत भएको 
खबर सुनदवा मलवाई ्ुठलो ्धककवा भएको धथयो। न त तयसबेलवा न त 
अहिले तयो खबर बबश्वासै गनमि नसकनेभएकी छु। गत ि्पतवाको सवाबथ 
बेलुकीमवा परमेश्रले मलवाई यो दृशय देखवाउनुभएको धथयो...

उनलवाइमि प्रभुले लवालमवाेिर लगवाएकवाे मलेै देखे। परमेश्रकवाे अवा्वाजले 
उनी उ्ेठकी धथइन।् उनी १४४,००० सँगै धथइन।् उनको नननमत िवामी 
शोक गनुमिपनदे कवारण मलेै देखखनँ। कवालरवात्री ् वा सङकटको समयमवा उनी 
बबश्वाम मलने भएकी धथइन।् उनी िवामीसँग रिन नसकेकोलेमवात्र ैिवामी 
शोक गनमिसकदछौँ, तर उनको मतृयु उनकै असलको नननमत धथयो।

म भवाइ ए्फलवाइमि र तपवाईँकवा छोरवाछोरीिरूलवाई म आह्वान गदमिछु 
कक येशुलवाई भेटन तयवार िुनिुोस।् ती छोरवाछोरीिरूले नतनीिरूको 
आमवाले भेटने छन ्र कहिलय ैपनन छुटहटने छैन। ओ, छोरवाछोरीिरू 
िो, जब नतमीिरूको आमवा नतमीिरू छुटहटनुभनदवा अनघ नतमीिरूसँग 
रिँदवा नतमीिरू प्श्वासमवा अडडग भएर बसनु भनने उनको प्श्वामसलो 
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्चन के सनमझरिेकवा छौ? परमेश्रसँग गररएकवा उनकवा प्रवाथमिनवािरू र 
नतमीिरूलवाई हदएकवा अनतमििरू के जममनमवा पवानी पोखवाएझैँ पोखवाउने? 
येशुलवाई भेटन तयवार िोऊ, र सब ैह्ठक िुनेछ। नतमीिरूको हृदयिरू 
परमेश्रमवा सुमप र जबसमम नतमीिरूले येशुलवाई पे्रम गछछौँ भनने 
मिसुस िँुदैन तबसमम प्श्वाम नलेऊ। पप्रय भवाइ, तपवाईँ कममर 
कसनुिोस ्र तपवाईँले आफनी पप्रय श्ीमती गुमवाउनुपदवामि भोगनु परेको 
पीडवालवाई परमेश्रले सममवालुन भनेर िवामीले परमेश्रसँग प्रवाथमिनवा 
गरेकवा छौँ। परमेश्र तपवाईँसँग िुनुिुनेछ र उिवाँले तपवाईँलवाई उचवाली 
रवाखु्निुनेछ। के्ल उिवाँमवा प्श्वासमवात्र गनुमििोस.्...।

आशवा नभएकवािरू जसत ैशोक नगनुमििोस।् धचिवानले के्ल थोरै 
समयको नननमतमवात्र उनलवाई द्वाइ रवाख्न सकछ। पप्रय भवाइ, परमेश्रमवा 
आशवा रवाखु्निोस ् र िँमसलो िुनुिोस,् केिी षिणम ै तपवाईँले उनलवाई 
भेटनुिुनेछ। तपवाईँ र तपवाईँकवा परर्वारमवाधथ परमेश्रको आमशषले 
प्श्वाम पवाओस ्भनेर िवामी ननरनतररूपमवा प्रवाथमिनवा गनदेछौँ। परमेश्रनै 
तपवाईँको सुयमि र सुरषिवाक्च िुनिुुनछ। यस गहिरो शोक, पीडवा, कषट 
र परीषिवामवा उिवाँ तपवाईँकै सवाथमवा उमभनिुुनेछ। तपवाईँमवा आएको पररषिवा 
सिनुिोस ् र महिमवाको मुकुट पवाउनुिोस।् तयो मुकुट तपवाईँको पप्रय 
सियवात्रीसँग येशु आउनुिँुदवा पवाउनुिुनेछ। सतयमवा अडडग िुनुिोस,् र 
उनीसँगै तपवाईँले महिमवा, सममवान, अमर र अननत जी्नको मुकुट 
पवाउनिुुनेछ।
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१६८्मानिस केिल ्मरणशील प्राणी हो

के ्मरणशील ्मानिस पर्मेश्वरभनदा बढ़ी ध्मती ठहिता सकछ?
के कुिै प्राणी आफिा सृनषटकतिाताभनदा पनित्र हुि सकछ?

अययूब ४:१७।

मवाननस के्ल मरणशील प्रवाणी िो। कनतपय मवाननसले येशुको 
खवाँचो छैन, मेरो आफन ैबुन� भए पुगछ, म आफनै खु�वामवा उमभन 
सकछु भनेर ्फवाइ्ुफटटी लगवाए तवापनी तयो मवाननस के्ल मरणशील 
िो।

िवाम्ो भौनतक जी्न चवािे अननत ् वा अमर िोस,् तयो परमेश्रको 
नननमत िो, जो जी्नदवातवा िुनुिुनछ। तयो जी्न मलनुहदनु उिवाँको 
िवातमवा छ। आफनो जीउने प्रवाणलवाई मवाननसले ननयनत्रण गनमि सकदैन। 

मवाननस अमर छ ्वा भौनतक शरीर मरेपनन ऊ कुन ै न कुन ै
ककमसमले जीप्त भइरिनछ भनेर बवाइबलमवा कत ैपनन मसकवाउँदैन। 
अमरत् परमेश्रकोमवात्र गुण ्वा चररत्र िो।

मवाननस मरेपनन उसको आतमवा स्:त जीप्त भइरिनछ ्वा 
मतृयमुवा ऊ सचेत भइरिनछ भनन मशषिवा मुलभुत गलत मशषिवा िो। 
मवाननस मरेपनछ नकमि को आगोमवा अननतसमम यवातनवा पवाइरिनछ भनने 
मशषिवा बवाइबलले मसकवाएको भनदवा बबपररत छ। यो तकमि युकत छैन न 
त यसमवा कुन ैमवान्ीयतवा न ैछ। यो मशषिवा िवाम्ो मवान्ीय भवा्नवा 
प्पररत छ। यी कुरवािरूमवा बवाइबलले के भनदछ? मवाननस मरेपनछ 
उसको मतृयकुो अ्सथवामवा सचेत िँुदैन भनने कुरो रवाजवा दवाउदले 
सरवासर यसरर वयकत गदमिछन:् “जब नतनीिरूको सवास ननसकनछ, तब 
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नतनीिरू मवाटोमवा मममलिवालछन ्। तयिी हदन नतनीिरूकवा योजनवा ्वा 
सोचबबचवारिरू पनन नषट िुनछन ्।स भजनसंग्रि १४६:४ ।

आ्ुफ मनदेछु भनेर रवाजवा हिनजनकयवािले थवािवा पवाएपनछ उनी ्धुरु्धुरु 
रोएर प्रवाथमिनवा गरेकवा धथए। अनन परमेश्रले उनलवाई थप पनद्र ् षमि आयु 
हदनुभयवेा। परमेश्रको मिवान ्कृपवाको नननमत आभवाररत रवाजवाले उिवाँको 
सतुनत र प्रशंसवा गरेकवा धथए। उनी अनतन ैआनननदत ककन भएको भनेर 
आफनो भजनमवा उनले वयकत गदमिछन:् “धचिवान ्वा पवातवालले तपवाईंको 
प्रशंसवा गनमि सकदैन। मतृयुले तपवाईंको प्रशंसवा गनमि सकदैन। खवाडलमवा 
जवानेिरूले तपवाईंकवा प्स्सत आशवा गनमि सकदैनन ्। जीप्त, जीप्तले 
मवात्र तपवाईंको प्रशंसवा गछमि , जसरी आज म गरररिेछु।“ यशयैवा ३८:१८-१९ । 
प्रवायजसो चवािे कनतपय इसवाई न ैककन निुन ्सब ैलोकपप्रय ्धममि ्वा 
्धवामममिक मशषिवाले मरेकवा ्धममीिरू स्गमिमवा छन,् स्गमिको आननदमवा 
रमवाइरिेकवाछन ् र अमर नजब्ोले परमेश्रको सतुनत गरररिेकवाछन ्
भनेर मसकवाउँछन।् तर आ्ूफ मरेपनछ ततकवाल ैतयसतो सुखबबलवास र 
आननदको स्गमिमवा उनी गएर रमवाएर बसनेछन ्भनने दृनषटकोण रवाजवा 
हिजककयवाको धथएन।

आदरणमीय पुखवामि रवाजवा दवाउदको मतृयुपशचवातको बवारेमवा पत्रसुले 
पेननतकवाेषट समयमवा ्ठोकु्वा गछमिन, “भवाइ िो, िवाम्वा पुखवामि दवाऊदको 
प्षयमवा म तपवाईंिरूलवाई ननशचयतवासवाथ भनन सकछु, कक उनी मरे र 
गवाडडए, अनन आजको हदनसमम उनको धचिवान छँदैछ।“ पे्रररत २:२९  
अनन उनी थ्पदछन,् “ककनकक दवाऊद त स्गमिमवा उकलेर गएनन,् तर 
उनी आ्ैफले भनदछन ्, ‘परमप्रभुले मेरवा प्रभुलवाई भननभुयो, नतमी मेरो 
दवाहिने िवातपटहट बस“ (पे्रररत २:३४ रूपवानतररत)। पुनरुतथवान निुञजेल 
दवाउद धचिवानम ै छ भनने ्धवारणवाले ्धममीिरू मरेपनछ ततकवाल ै स्गमि 
जवाँदैनन ्भनेर प्रमवाखणत गदमिछ। “येशूको आगमनको बेलवामवा पुनरुतथवान 
िुने र ख्ीषटको पुनरुतथवानको गुणले गदवामिमवात्र ैदवाउद परमेश्रको दवाहिने 
िवातमवा बसन सकनेछ।
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१६९्मानिस ्मरेपनछ उसको अिस्ा

हा्मीहरू ्मिनेछौं भिी जीनितिहरूले जानदछि् , तिर ्मरेकाहरूले ति 
केही पनि जानदैिि् । नतििीहरूका निम्ति केही प्रनतिफल  
हुदैँि िा इिा्म पाउँदैि। नतििीहरूको स्मरणशनक्त पनि  

गायब हुनछ। नतििीहरूका प्रे्म, घृणा, ईषया सबै  
लोप भएका हुनछि् । सुयता्मुनि गररएको कुिै का्म्मा  

नतििीहरूको फेरर कनहलयै भाग हुदैँि। 
 उपदेशक ९:५-६

मवाननस अमर छ ्वा मरेपनछ उसको अनसतत् कुन ैन कुनरैूपमवा 
कवायम रिनछ ्वा उसको आतमवा मददैन भनने मशषिवा रोमन कयवाथोमलक 
चचमिले मसकवाएकवा ्ेधरै गलत मशषिवािरूमवा यो पनन एक िो। यो मुनत मिपुजवा 
गनदे ्धममििरूबवाट लयवाएर इसवाई ्धममिमवा गवामभएको मशषिवा िो। इसवाई 
्धममिको प्रखयवात सु्धवारक मवाहटमिन लुथर, जो एक ्ेफरवा रोमन कयवाथोमलक 
चचमिको प्द्धवान ्फवादर धथए, आ्ैफले तयस मवाममलवामवा यसरी लेखखएकवा 
धथए, “रोमन कयवाथोमलयक चचमिले रवाषिसी दनतयकथवािरूलवाई मभत्यवाएर 
पोपद्वारवा जवारी गरेको गोबरको थपु्रो िो।“ मरेकवािरूलवाई केिी पनन थवािवा 
िँुदैन ्वा नतनीिरू अचेत अ्सथवामवा िुनछन ्र नतनीिरूको सोचबबचवार 
्वा प््ेक पनन मरेको िुनछ भनने उपदेशकको पुसतकमवा सोलोमनकवा 
भनवाइलवाई इसवाई स्ुधवारक मवाहटमिन लुथरले यसरी वयकत गदमिछन,् 
“मरेकवािरू सुनतरिेको िुनछ र नतनीिरूलवाई केिी थवािवा िँुदैन भनेर 
सोलोमनले ्ठोकु्वा गरेकवा धथए। मरेकवािरू धचिवानम ैपरररिेकवािुनछन।् 
नतनीिरूलवाई हदनरवात ्वा ्षमििरूको बवारेमवा केिी थवािवा िँुदैन। तर जब 
नतमीिरू बयुखँझनछन ् ्वा वयुझयवाइनेछन,् तब नतनीिरू सुतकेो एक 
ममनेट ्वा एक नछनमवात्र भएको अथवामित ्झमकक ननदवाएकोमवात्र रिेछ 
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भनेर नतनीिरूले मिसुस गनदेछन।्“

बवाइबललवाई अनु्वाद गरको कवारणले रोमन कयवाथोमलक चचमिले 
नजउँदै जलवाइकवा शिीद हटनडलेले मवाननस मरेपनछको अ्सथवालवाई 
समबो्धन गददै लेखेकवा धथए, “म खुलवारूपमवा यो स्ीकवार गदमिछु कक 
मरेकवािरू स्गमिमवा येशूको पुणमि महिमवामवा रहिरिेकवा छन,् जिवाँ पनतत 
नभएकवा स्गमिदतूिरू छन,् भनने मशषिवामवा म प्श्वास गहदिँन। यो 
मेरो प्श्वासको आ्धवार न ै िोइन न त िुनुन ै पदमिछ।“ यहद मरेकवा 
्धममीजनिरू स्गमिमवा मस्ध ैजवानछन ्भनने मशषिवा ्वा दशमिनलवाई प्श्वास 
गररयो भने येशू आउनिँुुदवा मरेकवािरू नवाश निुने भौनतक अ्सथवामवा 
पुनरुतथवान िुनछन ्भनेर प्रचवार गररने प्�वा बेकवारको िुनछ।“

मवाननस मरेपनछ रोमन कयवाथोमलक चचमि र अनय ्धममििरूले 
मसकवाएको लोकपप्रय प्�वा यो छ: “यस संसवारबवाट मुकत भएकवा 
्धममीिरू स्गमिमवा मस्ध ैजवानछन,् यस संसवारमवा के भइरिेकवा छन,् ती 
सब ै कुरवािरूमवा नतनीिरू सजग रिनछन।् नतनीिरूले छोडडएकवा पप्रय 
जन र ममत्रिरूको गनतप्ध्धको बवारेमवा नतनीिरूलवाई थवािवा िुनछ।“ तर 
यहद यिवाँ बवाँधचरिेकवा पप्रयजन,ममत्र ्वा अरू मवाननसिरून ैककन निुन,् 
यहद नतनीिरू द:ुखकषट, पीडवा तथवा यवातनवामवा छन ् भने स्गमिमवा 
रिने ती सनत भनवाउँदवािरू न ैककन निुन,् नतनीिरू स्गमिमवा कसरी 
खुशी र आनननदत िुनछन ् र? नतनीिरूको नननमत के बवाँधचरिेकवा 
मवाननसिरू द:ुख पवाइरिेको खुशीको स्ोत िुनछ र? नतनीिरू शोक, 
ननरवाश र पीडवादवायी जी्न बबतवाइरिेकवा छन ् भनेर िेरररिनुपदवामि के 
नतनीिरू स्गमिमवा रमवाएर बसन सकछन ् र? ्ेफरर तयसबैखत जब 
दषुट मवाननसकै ककन निोस ्सवास तयवागेर मरेको लगत् ैउसको आतमवा 
भौनतकरूप ्धवारण गरेर नकमि को भटटीमवा भतभती पोलेर ननरनतररूपमवा 
यवातनवा पवाइरिेकवाछन ्भनने ्धममिको नवाउँमवा इसवाई जगतमवा मभत्रवाइएकवा 
अमवान्ीय र रुिर ्धवारणवा कसतो ्वाकक लवागदो ्वा बबरो्धवाभवासको 
छ! ती स्गमिमवा गएकवा भनवाउँदवािरूले कसतो गहिरवाे पीडवामवा रिेको 
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िोलवा जब आफनवा पप्रयजन र ममत्रिरू मनमि तयवार नभएकवा तर मरेर 
अननतको पवाप र ददमिनवाक पीडवादवायी र आतङककत यवातनवा भोगरिेकवा 
छन ्भनेर टुलुटुलु िेरररनुपदवामि!

आफनवा प्श्वासी जनिरूको मतृयुलवाई नननद्रवा भनेर येशूले ्ठोकु्वा 
गनुमिभएको धथयो। नतनीिरूको जी्न ख्ीषटमवा लुककएको िुनछ, जो 
परमेश्रमवा िुनुिुनछ। जब येशू बवादलबवाट आउनुिँुदवा अननतम तुरिीको 
्ूठलो आ्वाज घननकनछ तब उिवँामवा सुतकेवािरू वयुखँझनेछन।्
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१७०पर्मेशिरको नयायको असल फैसला

नतििीहरूसगँ िडराओ जसले शरीरलाई ्माछताि् , तिर आत्मालाई 
्मािता सकदैिि् । बरु आत्मा र शरीर दिैुलाई िरक्मा  

िाश गिता सकिेसगँ डराओ।  
्मत्ी १०:२८

कनतपय इसवाई समप्रदवाय ्वा डडनोममनेशन ्वा ्धममिले मसकवाएको 
र ्ैफलवाएको िवाम्ो मवान्ीय नयवानयक प्रणवालीमवा पनन कसतो घणृवातमक, 
प्भतस, प्रो्धवाभवास ्र अनयवाय तर लोकपप्रय यो मशषिवा छ जुन िवाम्ो 
पे्रम र दयवाको प्रतयेक भवा्नवालवाई पनन बज्वाइहदनछ: यस संसवारमवा 
छोटो समयमवा बवाँचेकवा दषुटिरू अननत समयसमम नरकमवा आगो र 
भतभती पोलने पतथरिरूमवा नजउँदै यवातनवा सिनुपदमिछ रे? यस संसवारमवा 
थोरै ्षमिमवात्र रिँदवा नतनीिरूले गरेकवा जवानी नजवानी सवानोनतनो पवाप 
र अपरवा्धको नननमत अननत समयसमम यवातनवा भोगन ुपदमिछ रे, तयो 
पनन जबसमम परमेश्र जीप्त रिनुिुनछ...!

परमेश्रको नयवायमवा हिलो छयवा्पने यसतो मशषिवा बवाइबलकवा 
कुन पवानवािरूमवा छ? मुनकत पवाएकवािरू स्गमिको रमझम र आननदमवा 
मनवाइरिेकवा िुनछन,् के नतनीिरूमवा सबै मवान्मवा भएको अमलकनत 
पनन दयवा, करुणवा र मवायकवा भवा्नवािरू िरवाए त? के ्धममिको नवाउँमवा 
तयवाग, तपसयवा, नवाङगेझवार भएर जोगी िुन नसकदवा तयसतो यवातनवा 
भोधगरिनुपनदे जङगली ननष्ुठर मशषिवा िोइन त? परमेश्रको पुसतकमवा 
तयसतो अ्धममी ्वा अमवान्ीय मशषिवा किीँ पनन छैन।

दषुट मवाननस अननतसमम कषट पवाइरिनछ भनने आपत्ीजनक 
र घखृणत मशषिवा मूनत मिपूजकिरू ्वा पनतत बेबबलोनको उपज िो। यो 
गलत छ र यो मममसएको रकसीको दशमिन िो, अथवामित ्बवाइबलको सतय 
मशषिवासँग असतय घुसवाएर जनमवानसमवा भ्रम ्ैफलवाउने र सतय ्धममिप्रनत 
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घणृवा जगवाउने अमभयवान िो।
सतैवानले परमेश्रको चररत्रमवा यसतो झु्ठो कवालो र आतङककत 

बनवाउने रङगिरूले पोनतहदँदवा दयवालु सनृषटकतवामि सनवातन परमेश्रसँग 
मवाननस डरवाउँदैन र, अझ घणृवा पनन गददैनन ्र?

िवाम्ो मुनकतदवातवाको उदवािरणबवाट र आ्ूफले मसकवाउनुभएको 
दयवा, करुणवा, पे्रम, अनुग्रि, सदवाशयतवा जसतवा नीनतिरू परमेश्रको 
चररत्रको प्रनतमलपी िो। िो, सवारवा जगतको भलवाइको नननमत परमेश्रले 
दषुटिरूको नयवाय गनुमििुनछ, अझ ती दषुटिरूकै भलवाइको नननमत उिवाँले 
नयवाय गनुमििुनछ।

सतैवानलवाई आफनो  अगु् वा, प्रभु ्वा स्वामी भनेर चुननेिरूलवाई 
उसकै शनकतले नतनीिरूलवाई ननयनत्रण गरररिेकवा िुनछन।् परमेश्रको 
सममुख जवान नतनीिरू तयवार िँुदैनन।्

के नतनिरूले परमेश्र र थुमवाको तजेस्ीमय महिमवाको सवामु 
सतैवानलवाई स्वामी चुननेिरू उमभन सकछन ्र? अिँ, एक नछन पनन 
रिन सकदैनन।् नतनीिरूलवाई ् षछौँसमम यस संसवारमवा पररषिणको समय 
पवाएकवा भए तवाकक नतनीिरूले स्गमिको नननमत चररत्र ननमवामिण गनमि 
सकुन।् नतनीिरूको हदमवाग शु� रिन र ननषकलङक जी्नलवाई मवायवा 
गनमि तवामलम हदएकवा िँुदैनन ्र स्गमिको भवाषवालवाई नतनीिरूले कहिलय ै
पनन मसकेकवा िँुदैनन ्न त मसकने चवािेकवा िुनछन,् जब नतनीिरूको 
मतृयुिुनछ तब नतनीिरू परमेश्रको रवाजयमवा रिन आ्ुफिरूलवाई योगय 
बनवाइरिेकवा िँुदैनन ्अथवामित ्स्गमि नतनीिरूको नननमत पीडवादवायी िुनेछ।

पवाप गनुमि ्वा जिवँा पवाप िुनछ तयो ्ठवाउँमवा परमेश्र भषम गनदे 
आगो िुनुभएको िुनछ। हिबु् १२:२९ जो मवाननसिरू उिवाँको शनकत 
र आतमवामवा समपपमित िुनछन ् नतनीिरूमवा भएकवा पवापिरू, अ्धममििरू, 
खरवाब चवाल आहद भषम िुनेछ। तर मवाननस पवापलवाई न ैअङगवालेर 
बसन चवािनछ भने तयो मवाननस पवापसँगै पररधचत भएको िुनछ। तयस 
पररनसथनतमवा पवापलवाई संिवार गनदे परमेश्रको तजेस्ीमय महिमवाले 
नतनीिरूलवाई पनन नवाश गनुमिपनदे आ्शयकतवा िुनछ।
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१७१दषुटको भाग िा तिमकदर

लौ हरे, हरेक जीनिति प्राण ्मेरै हो– बाबु र छोरा दिैु एकैजसतिै ्मेरा 
हुि् ! जुि  प्राण िा वयनक्तले पाप गछता, त्यही ्मछता। 

इजनकएल १८:४ ( रूपानतिररति )।

अहिलेको जी्न िोस ््वा अननत जी्न िोस,् जी्न ्वा प्रवाण 
अथवामित ्सवास ्धममीको समपपत् िो, तर दषुट िुन रमवाउनेको भवाग ्वा 
तनकदर न ैमतृयु िो जुन उसले न ैरोजेको िुनछ।

जो मवाननस पवाप गछमि ्वा दषुट कवाम गनमि न ै रमवाउँछ, उसले 
अननत मतृय ु्वा ऊ अनसतत् प्हिन िुन जवानछ। तयो सदवाको नननमत 
मनदेछ। येशूको आगमनमवा र सिस््षमिपनछको पुनरुतथवानमवा दषुट 
मवाननस पुनरुतथवान भएर अननत जी्नको स्वाद पवाउँछ भननु आशवा 
पनन गनुमिपददैन। यस संसवारमवा बवँाधचरिँदवा दषुट कवाम र पवापमवा रमवाउने 
मवाननसको नवाश िँुदवा परमेश्रको रिो्ध तयसमवाधथ बनज्नेछ।

परमेश्रको ् चनलवाई न ैबँगयवाएर प्श्वास गरवाउन सतैवान स्फल 
भएकोमवा मलवाई अचमम लवागदछ। परमेश्रले भननुभएको “जुन ्प्रवाण 
्वा मवाननसले पवाप गछमि तयो मनदेछ‚ भनने ्चनलवाई बँगयवाएर पवाप गनदे 
मवाननस मददैन तर अननत कवालभरी नकमि मवा कषट ्वा यवातनवा पवाएर 
नजउनेछ भनने सतैवानले मसकवाइरिेको छ र अनेकौँ ्धममिको नवाउँमवा 
कनतपय मवाननसिरूले तयस झूट मशषिवालवाई प्श्वास गरररिेकवा छन।् 
स्गमिदतुले भनदछन,् “जी्न भनेको जी्न नै िो। पीडवामवा िोस ्
खुमशयवालीमवा िोस ्नजउन सकनु न ैजी्न िो। मतृयमुवा पीडवा, द:ुख, 
आननद र घुणवाजसतवा भवा्िरू िँुदैन।“

िवामीले यस जी्नमवा न ैअननत जी्नको अनुभ् गनमि सकौँ र 
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उिवाँको दोस्ो आगमनमवा अमरत् पवाएर स्धगमिय आननदको उपभोग गनमि 
सकौँ भनेर येशूले बेइजजतसवाथ पीडवादवायी मतृयुलवाई सिनुभएको धथयो। 
उिवाँले आफनो बिुमुलय जी्न हदनुभयो तवाकक मतृयुको अनसतत्लवाई 
सदवाको नननमत बबलवाउन सकोस।् जब धचिवानबवाट उिवाँ पुनरुतथवान 
िुनुभयो तब असंखय स्गमिदतूिरू तयिवँा भेलवा भएकवा धथए। मवाननसको 
हितको नननमत आफनो जयवान अपमिण गनुमििुनेले ्ेफरर आ्ुफ जीप्त 
िुनुभएर बिवालमवा मलएको युशु्फको धचिवानमवा यो घोषणवा गनुमिभएको 
ती स्गमिदतूिरूले उतसुकतवासवाथ सुनेकवा धथए, “पुनरुतथवान र जी्न म ै
िँु।“ यूिननवा ११:२५ ।

“मवाननस मरेपनछ ्ेफरर नजउँदछ त?“ भनने प्रशनको ज्वा्फ 
हदइसकेकवाे छ । सवारवा मवान् जगतको नननमत पवापको दणड आ्ूफले 
भोगनभुएर, धचिवानमवा जवान रवाजी िुनुभएर, जो मवाननस प्श्वासमवा 
मदमिछ तयो मवाननसको नननमत धचिवानलवाई येशूले प्रजज्मलत पवानुमिभएको 
धथयो। परमेश्र मवान् अ्तवार मलनुभएर मवाननसलवाई अमरत्को 
जी्न हदने प्रनतज्वालवाई सवाकवार बनवाउनुभएको धथयो। यो न ैबवाइबलले 
मसकवाएको सुसमवाचवार िो। येशूलवाई प्श्वास गनदे सबकैो नननमत 
उिवाँले अननत जी्न सुरक्षित रवाख्नुभएको धथयो। जब येशू रूिसमवा 
मरररिनुभएको धथयो तयसबेलवा पवापलवाई सुरु्वात गनदे सतैवान र पवाप 
गरेर परमेश्रप्रनत प्श्वासघवात गनदेिरूको अननतम ्ैफसलवा सुनवाइएको 
धथयो-नतनीिरू सदवाको नननमत मनदेछन।् अननत जी्न हदन सकनुिुने 
र तयस जी्नको स्वाममत्् िुनिुुने येशूले मवात्र मतृयुलवाई नजतन 
सकनुिुनथयो। उिी येशू िवाम्ो मुनकतदवातवा िुनिुुनछ।

येशू ख्ीषट आ्ैफ जी्न िुनिुुनछ। उिवँा मतृयुको अनुभ्बवाट पवार 
िुनुभएको धथयो। तयसले गदवामि मतृयमवाधथ शनकत िुने सतैवानलवाई नवाश 
िुने ्ैफसलवा सुनवाइएको धथयो। येशू न ैिवाम्ो नननमत जी्न, जोशजवाँगरको 
स्ोत िुनुिुनछ। धगमलयवादमवा मलिम छ र िवाम्ो अननतको धचककतसक 
िवामीसँग िुनुिुनछ।
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१७२्मानिस सि:ति अ्मर छ: सैतिािको झूटको खेतिी

झूटो िजब्ोले आफिाे भागय िा जीिि सुधािता खोजिु ति  
उनड़जािे कुइरो्मा पिुता जसतिो हो र यो घातिक पासो हो।

नहतिोपदेश २१:६ 

झूटलवाई आप्शकवार गनदे मिवान ््फटवािवा सतैवानले सपमिको मवाधयमबवाट 
अदनको बगैँचवामवा िव्वालवाई सुनवाएको धथयो, “नतमी कहिलयै मनदेछैनौ। 
मवाननस अमर छ ्वा उसको भौनतक शरीर नवाश भएतवापनन उसको 
आतमवा जीप्त भइरिनछ भनने पहिलो प्र्चन अदनको बगैँचवामवा 
हदएको धथयो। यो प्र्चनले ्ूठलो स्फलतवा पवाएको धथयो, तयसको 
्फलस्रूप भयवानक ननतजवा लयवाएको धथयो। मवाननस अमर छ भनने 
कथन सतय िो भनने प्र्चनलवाई अङगवालन सैतवानको जवाल धथयो। अरू 
्धममिसहित कनतपय इसवाई ्धममिगुरुिरूले यस मशषिवालवाई प्रचवार गछमिन,् 
गीत गवाउँछन ्र प्रवाथमिनवा पनन गछमिन।्

अदनको बगैँचवामवा आफनो झूटले स्फलतवा पवाएपनछ सतैवानले 
आफनवा दतूिरूलवाई मवाननस स्:त अमर छ भनने मवाननसिरूलवाई 
संलघन गनमि खटवाएको धथयो। मवाननसिरूकवा हदमवागमवा सुई�वारवा यो 
गलत ्धवारणवा घुसवाएपनछ दषुट तथवा पवापी अननत कवालसमम पीडवादवायी 
जी्न भोगनुपछमि भनेर नतनीिरूले प्श्वास गनमि पुगेकवा धथए। अब 
अन्धकवारको शवासक उसकवा मनतयवारिरू चवािे कनतपय अ्सथवामवा इसवाई 
्धममि न ैककन निुन ्परमेश्रको खखलवा्फमवा प्द्रोिको भवा्नवाको जवाल 
्ैफलवाइरिेकवाछन।् परमेश्र प्रनतशो्ध गनदे ननरङकुस शवासक िुनुिुनछ, 
उिवाँलवाई प्रसनन नपवानदे मवाननसिरूलवाई नकमि मवा प्ठवाउनुिुनछ जिवाँ अननत 
समयसमम उिवँाको रिो्ध भोधगिनुपदमिछ भनने मशषिवालवाई प्मभनन 
मवाधयमिरूद्वारवा सतैवानले ्ैफलवाइरिेको छ।
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्ेफरर ्ेधरै यसतवा मवाननसिरू छन ्अननत कवालसमम मवाननस नकमि मवा 
यवातनवा सिनुपनदे मशषिवालवाई ्वाकक लवागदो भएर थप गलत मशषिवामवा 
परररिेकवा छन।्  परमेश्र दयवालु र करुणवामय िुनुिुनछ उिवाँले आफनवा 
सनृषटिरूलवाई तयसरी अननतको  अनगनमय नकमि मवा पनमि हदनुिुनन 
भनेर नतनीिरूले बवाइबलबवाटै मसकवाइरिेकवाछन।् मवाननस अमर छ भनने 
्धवारणवालवाई प्श्वास गनदे रिममवा अरू कुन ैप्कलप नदेखखएपनछ मवाननसिरू 
स्:त मुनकत पवाउनेछन ्भनेर प्मभनन ्धममि र कनतपय इसवाई ्धममिकवा 
प्द्वान गुरुिरूले मसकवाइरिेकवा छन ्(तयसमवा ८४ लवाखको जुनीपनछ 
अनतमवा मवाननस ब्मिवाणडमवा मममसएर उनमुनकत पवाउनेछभने भनने 
पूप्मिय ्धममििरूले मसकवाएको पनन पदमिछ-अनु्वादक)। कनतपय इसवाईिरूले 
न ैबवाइबललवाई ्धनमकपुणमि र तसवामिउने पुसतकको रूपमवा मलइरिेकवा छन।् 
मवाननसलवाई जबरजसती परमेश्रको आज्वा मवानन लगवाउन बवाइबलले 
जोड गदमिछ र पवापी मवाननस आगोको ज्वालवामवा परेर नषट िुनेछ भनने 
कुरो पूरवा िँुदैन ती इसवाई भनवाउँदवािरूले न ै मसकवाइरिेकवाछन।् यस 
खवालको भ्रवामक मशषिवाले पवापी मवाननस यस संसवारमवा मोजमजजवा गरेर 
स्वाथमी जी्न बबतवाउन सकछ, परमेश्रकवा आदेश ्वा नीनतिरू पवालन 
गनुमि आ्शयकतवा छैन ककनभने तयो मवाननसमवाधथ उिवाँको ननगवािवा 
भइिवालछ नन भनने मननसथनतमवा मवाननसिरू परररिेकवाछन।्

आफनो चररत्र तथवा स्भवा् र यस संसवारकवा मवाननसिरूप्रनत 
उिवाँको अननतम लक्य के िो र पवापको मवाममलवामवा आ्ूफले के गनुमििुनेछ 
भनेर ्धममिशवासत्र बवाइबलमवा परमेश्रले घोषणवा गनुमिभएको छ। सवारवा 
दषुट र यस संसवारमवा पवापमवा रमवाउनेिरूको नवाश िुनेछ भनेर भजन 
१४५मवा लेखखएको छ। पवापीमवाधथ गररने परमेश्रको ्ैफसलवा उिवाँको 
दयवा्वान, सिनशील, सदवाशयी र उदवार चररत्र अनुसवार नै मसद्ध िुनेछ 
भनने कुरवामवा िवामी ढुकक िुनुपदमिछ।

र परमेश्रकवा ती नयवानयक गुणिरूलवाई प्श्वास गनदेिरू उिवाँको 
पे्रममवा आकपषमित िुनेछन।् उिवाँकवा ती गुणिरूप्रनत नतनीिरूले सरवािनवा 
न ैगनदैछन।्
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१७३अनहले िै पर्मेशिरको स्मय हो

नकिभिे उहा ँभनिुहुनछ, “ग्रहणयोगय स्मय्मा ्ैमले नतिम्ो पुकारा 
सुिें, र ्मुनक्तको नदि्मा ्मैले नति्मीलाई सहायतिा गरें।“  

हरे, ग्रहणयोगय िा उहाँलाई निशिास गिने स्मय  
अनहले हो, ्मुनक्तको नदि अनहले हो। 

२ कोररन्ी ६ : २

परमेश्रको रवाजय ्वा शवासनमवा प्ध्धप््धवान ्वा वय्नसथत 
नीतीिरू छन।् नतनीिरू के्ल मवान् प्रवाणीकोमवात्र लवाधग मवात्र नभएर 
सवारवा प्रकृनतलवाई संचवालन गनमिको लवाधग िो। प्रतयेक थोक प्ध्धको 
शवासन ्वा वय्सथवािरूमवा चलनुपदमिछ। उिवाँले हदनुभएकवा ननयमिरूलवाई 
कसलेै पनन ्े्वासतवा गनमि सकदैनन।्

स्गमिदतूिरूलवाई जसतै अदनको बगैँचवा रिने आदम र िव्वालवाई 
पररषिणको समय हदइएको धथयो। यहद नतनीिरू परमेश्रको दश 
आज्वाप्रनत ब्फवादवारी भएर चलने सतमिमवा नतनीिरू र�यवाे भने नतनीिरू 
आननदमय नसथनतमवा रिने धथयो। परमेश्रको आज्वा पवालन गऱयवाे 
भने नतनीिरू जीप्त रिन सकथयो, ्वा अ्ज्वा गऱयवाे भने नवाश 
िुने नननशचत धथयो। परमेश्रकवा प्रससत आमशषिरूलवाई उपभोग गनमि 
नतनीिरूलवाई अ्सर हदइएको धथयो। तर यहद नतनीिरूले परमेश्रको 
इचछवालवाई ्े्वासतवा गऱयवेा भने पवाप गनदे स्गमिदतूिरूलवाई पनन बवाँकक 
नरवाख्न ेपरमेश्रले आदम र िव्वालवाई पनन पवाप गनमि छुट हदनुभएको 
धथएन। नतनीिरूले पवाएकवा उिवाँकवा उपिवारिरूमवात्र नतनीिरूले गुमवाउने 
धथएन‚ नतनीिरू आ्ैफले द:ुख र बबनवाश लयवाउने धथए।

आदम र िव्वाले परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वालवाई 
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भङग गरे। यसले गदवामि नतनीिरूलवाई अदनको बगैँचवाबवाट ननकवालनु 
आ्शयकतवा भएको धथयो। नतनीिरू जी्नको रूखको ्फल नखवान 
बनदेज लगवाउनुपरेको धथयो। यहद तयो रूखको ्फल खवायो भने नतनीिरूले 
सदवाको नननमत पवापलवाई ननरनतरतवा हदइने धथयो।

परमेश्रको आज्वालवाई भङग गदवामि यस संसवारमवा मतृयुको प्र्ेश 
भयो। तर ख्ीषटले आफनो जी्न हदनुभयो तवाकक मवाननस नजउन अकको 
अ्सर पवाओस।् दश आज्वालवाई ननलमबन गनमि येशू रूिसमवा मनुमिभएको 
धथएन। तर मवाननसलवाई दोस्ो सुपरर्ेषिण ्वा दोस्ो नजउने मौकवा 
पवाओस ्भनेर उिवाँले आफनो अनसतत्लवाई जोखखममवा पवानुमिभएको धथयो। 
पवाप कहिलय ैनवाश निुने पवानमि येशू मनुमिभएको धथएन। तर मतृयमुवाधथ 
शनकत िुने सतैवानको नवाशलवाई सुरक्षित गनदे अध्धकवारलवाई प्रयोग 
गनुमिभएर येशू मनुमिभएको धथयो। मवाननस एक ्ेफरवा मरेपनछ उसले कुन ै
िवालतमवापनन मनुकत पवाउन सकदैन। तयसकवारण अहिलेको मवात्र के्ल 
एक जी्न छ जसले अननत समयको नननमत उसले अहिले न ैतयवार 
िुन सकुन।्

परमेश्रले यस संसवारमवा जननमने प्रतयेक मवाननसलवाई सुपरर्ेषिण 
्वा नमरुञजेल समय ् वा आयु हदनुभएको छ तवाकक यस ैजी्नमवा उसले 
अननत जी्नको नननमत चररत्रको ननमवामिण गनमि सकुन।् अननत जी्न 
पवाउने कक गुमवाउने भनने ननणमिय गनदे अ्सर सबलैवाई हदइएको छ।

यस संसवारमवा बवँाचुञजेल पवापको जी्न बबतवाउन चवािनेिरूले 
नतनीिरूलवाई हदइएको मिवान ्गररमवामय मुनकतलवाई कुनलचरिनु बुन�मवानी 
िँुदैन, ककनकक जब स्गमिमवा छवानबबनको नयवाय येशूले सकनुिुनेछ, तब 
उिवाँ आकवाशकवा बवादलिरूमवा देखवा पनुमििुनेछ। अनन पवापीले मनुकत पवाउन 
दोस्ो अ्सर हदइनेछैन। अहिले न ैयेशूलवाई प्श्वास गनदे समय िो। 
आज न ैमुनकत पवाउने हदन िो। अहिले न ै परमेश्रको समय िो। 
तपवाईँलवाई हदएको पररषिणको समय खेर न्फवालनुिोस।्
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१७४येशू ख्ीषट अगौटे फल

यनद यस जीििको लानग ्मात्र ख्ीषट्मा हा्मीले आशा राखेका 
हौं (िा िजउँछौ)ँ भिे हा्मी सबै ्मानिसहरूभनदा बढ़ी अभागी 
िा दयिीय हुनछाै। िासतिि्मा ख्ीषट ्ृमतिकहरूबाट जीनिति 

हुिुभएको छ। सुनतिजािेहरू्मधये्मा उहाचँानह ँ 
प्र््म िा अगौटे फल हुिुहुनछ। 

१ कोररन्ी १५:१९-२० 

येशूमवा मनदेिरू सब ैपुनरुतथवान िुनेछ भनेर प्रमवाखणत गनमि उिवाँ 
आ्ैफ मनुमिभएर प्श्वासीिरू कसरी पुनरुतथवान िुनेछ भनेर आ्ैफ पहिले 
पुनरुतथवान िुनुभएर देखवाउनुभएको धथयो। तयसकवारण परमेश्रको 
प्श्वासमवा मनदेिरूमवा उिवँा अगौटे ्वा प्रथम ्फल िुनुभएको धथयो। उिवाँ 
सकल िललवाउने बवाली िुनिुुनथयो।

येश तयस ैहदन पुनरुतथवान िुनुभएको धथयो जब बवालीको पहिलो 
म्ुठो प्रभुलवाई चढवाइनुपथयको। िजवार ्षमिभनदवा बहढदेखख प्रथम ्बवालीको 
म्ुठो िललवाउने चलन प्रनतकको रूपमवा चलेको धथयो। पौरवाखणक 
इस्वाएलमवा जब बवाली पवाकदथयो तब पहिलो पवाकेको बवालीकवा मुठ्ठवािरू 
मवाननसिरूको खेतबवाट जममवा गररनथयो। जब ननसतवार चवाडको समयमवा 
मवाननसिरू यरुशलेममवा जवानथे तब ती मुठ्ठवािरू पुजवािवारीलवाई हदनथे। 
पुजवारीले तयो पहिलो बवालीको मुठ्ठवा ्धनय्वादको भेटी भनेर परमेश्रको 
सवामु िललवाउँथयो। जब समम यो कवाम िँुदैनथयो तबसमम बवालीमवा 
िँमसयवा लगवाउँदैनथयो र बवाली जममवा गररनदैनथयो। जुन बवालीको मुठ्ठवा 
परमेश्रमवा चढवाइनथयो तयसले बवाली कटवानीको प्रनतननध्धत् गरेको 
धथयो। तयसकवारण, येशू पहिलो ्वा अगौटे ्फलले मिवान ्आनतमक 
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बवाली कटवानको प्रनतननध्धत् गनुमिभएको धथयो। उिवाँ आउनुिँुदवा परमेश्र 
यस पथृ्ीरूपप खेतबवाट मनुकत पवाएकवािरूलवाई जममवा गनुमििुनेछ। सब ै
्धममीिरू पुनरुतथवान िुनेछ भनेर प्रमवाखणत गनमि येशूको पुनरुतथवान 
जमवानत भएर बसेको छ अथवामित ्उिवाँको पुनरुतथवानले ्धममीिरूको पनन 
पुनरुतथवान िुनेछ भनने परमेश्रको प्रनतज्वा्द्ध देखवाएको धथयो।

येशूमवा सुतनेिरू सब ैपुनरुतथवान िुनेछ भनने उदवािरण उिवाँको 
पुनरुतथवान धथयो। पुनरुतथवान िुनुभएको मुनकतदवातवाको भौनतक शरीर, 
उिवाँकवा ्सत्र लवाउने शलैी र उिवँाको बोली्चन, उिवाँलवाई पछयवाउने 
सबलैवाई पररधचत धथयो। तयसरी नै सबलेै धचनने गरेर येशूमवा सुतनेिरू 
सब ैबौरी उठनेछन।् जसरी चेलवािरूले येशूलवाई धचनेकवा धथए तयसरी न ै
िवामीले िवाम्वा ममत्रिरूलवाई धचननेछौँ। िुनसकछ यस संसरमवा नतनीिरू 
अङगभङग भएर मरेकवा िोलवान,् अपवाङग भएर मरेकवा िोलवान,् अनेकौँ 
रोगवयवा्धीले ग्रसत भएर मरेकवा िोलवान ्तर जब नतनीिरूको पुनरुतथवान 
िुनछ तब नतनीिरू इजजतदवार महिममत, अप्नवाशी, स्सथ भौनतक 
शरीर ्धवारण गनदेछन।् प्रतयेक वयनकतको वयनकतत्लवाई मसद्धरूपमवा 
सुरक्षित रवाखेको िवामीले देख्नछेौँ। जब येशूको चनमकलो अनुिवार 
नतनीिरूको मुिवारमवा चनमकनेछ तब िवामीले पे्रम गरेकवा सब ैजनिरूको 
यस संसवारमवा िँुदवादेखख न ैधचननएको स्रूप ् वा आकृनत िवामीले देख्नछेौँ।

येशूको दोस्ो आगमनमवा बिुमूलय मरेकवा सबलेै उिवाँको आ्वाज 
सुननेछन ्र नतनीिरू महिममत,अमर जी्नमवा परर्तमिन भएर पथृ्ीबवाट 
बौरी उठनेछन।् जुन शनकतले मनुमिभएको येशूलवाई उ्ठवाइएको धथयो 
तयिी शनकतले उिवाँको चचमिलवाई पनन उ्ठवाइनेछ। सब ै अध्धकवार र 
शनकतिरूभनदवा मवाधथ, प्रतयेक नवाउँभनदवा पनन मवाधथ यस संसवारको 
मवात्र िोइन आउने्वालवा संसवारभनदवा पनन मवाधथ ती पुननजमिप्त जनिरू 
येशूको तजेस्ी महिमवामवा ममधश्त भएर स्गमिमवा उनकलनेछन।्

उिवाँले नतनीिरूलवाई बढो सममवान पू् मिक सतकवार गददै स्गमिमवा 
मभत्रवाउनुिुनेछ। िवामी प्रतयेकलवाई कहिलयै पनन नबबलवाउने महिमवाको 
मुकुट उिवाँले लगवाइ हदनुिुनेछ।
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१७५्मृतु्यलाई नबजयले निलिेछ

नकिनक यस भौनतिक शरीर िा ्ममनदर्मा हुदँा पीडा र नचनतिाले 
हा्मी सुसकेरा हालछाै। हा्मी िाङ्गा होऔं भिेर होइि, तिर 

अझ बढ़ी अनििाशी िस्त धारण गरौं भिेर हो, तिानक  
जो ्मरणशील छ त्याे जीििले नििलयोस्। 

२ कोररन्ी ५:४

धचिवानकवा सवाङलवािरू चुँडवालने जी्नदवातवा आउँदै िुनुिुनछ। 
सतैवानको उपज मतृयुको बन्धकमवा परेकवािरूलवाई पुनरुतथवान गददै उिवाँले 
यो घोषणवा गनुमििुनेछ, “पुनरुतथवान र जी्न म ैिँु।“

्धममीिरू मरेको लगत् ैस्गमिमवा इनवामवा पवाउन जवानेछन ्् वा दषुटिरू 
दणड भोगन नरकमवा जवानेछन ्भनने जसतो ्धवारणवा ्वा मशषिवा बवाइबलमवा 
कत ै पनन लेखखएको छैन। परमेश्रकवा अग्रज र अगम्कतवािरूले 
तयसतो मन बिलवाउने ्धवारणवा यस संसवारमवा छोडकेवा छैनन।् येशू र 
उिवाँकवा चेलवािरूले तयसको बवारेमवा सङकेत पनन हदएकवा छैनन।् मवाननस 
मरेपनछ मस्धै स्गमिमवा जवानदैन भनेर बवाइबलले सपषटरूपमवा मसकवाउँदछ। 
नतनीिरू पुनरुतथवानको हदन नआउँञजेल सुनतरिेकवा िुनछन।् मवाननसको 
प्रवाण जवानेबबपत्ककै तयिी षिणमवा उसको सोचबबचवार र चेतनवा खतम 
िुनछ। नतनीिरू चुपचवाप धचिवानमवा  जवानछन।् सयूमिमुनन नतनीिरूले 
गरेकवा कुन ै कवामको पनन नतनीिरू मरररिेको बेलवामवा थवािवा िँुदैन। 
थककत ्धममीिरू मतृयु भनेको आमशष पवाएको प्श्वाम िो!  नतनीिरूको 
लवाधग समय छोटो िोस ््वा लवामो िोस ्मतृयु के्ल षिणमवामवात्र िुनेछ। 
सनुतरिेकवा ्धममी जनिरू परमेश्रको तुरिीको आ्वाजले महिमवामय 
अमरत्् ्धवारण गरेर बयुखँझनेछन।् “ िेर, म नतमीिरूलवाई एउटवा 
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रिस ्य भन ्दछु, िवामी सब ैसुतदैनौं, तर िवामी सबकैो परर्तमिन िुनेछ,  
एकै षिणमवा, आखँवाको एक ननमेषमवा, तुरिीको आखखरी आ्वाजमवा। 
ककनभने, तुरिी बजनेछ, र मतृकिरू अप्नवाशी भएर जीप्त िुनेछन ्। 
अनन िवाम्ोचवाहिँ परर्तमिन िुनेछ। ककनकक यस प्नवाशी स्भवा्ले 
अप्नवाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत् ्धवारण गनुमिपछमि। जब 
प्नवाशीले अप्नवाशी र मरणशीलले अमरत् ्धवारण गछमि, तब लेखखएको 
तयवाे ्चन पूरवा िुनेछ, “मतृयु प्जयमवा ननमलएको छ।“ १ कोररनथी 
१५:५१-५४ जब मरेकवािरू गहिरो नननद्रवाबवाट उठछन ् तब नतनीिरू 
कहिले मनमि पुगेछन ्भनेर सोचनेछन।् नतनीिरूले अननतम अनुभ् त 
मतृयुको वयथवामवा परेकवा धथए भनेर मिसुस गनदेछन।् नतनीिरू धचिवानको 
शनकतमवा पनुमिभनदवा अनघ सोचेको बबचवार तयिी वयथवा िुनेछ। जब 
नतनीिरू धचिवानबवाट बौरीउठनेछन ्तब नतनीिरूले बबजय उललवाससवाथ 
यो आ्वाज धचचयवाएको सुननेछन,् “ए मतृयु तरेो शनकत किवाँ? ए 
धचिवान, तरेो बबजय किवँा?“ १ कोरनथी १५:५५ रूपवानतररत।

यस संसवारमवा िँुदवा नतनीिरूले अनुभ् गरेकवा अननतम पीडवा 
मतृयु न ैिुनेछ। तब जब नतनीिरूको पुनरुतथवान िुनछ तब तयो पीडवा 
िरवाइसकेको िुनछ। स्गमिकवा ढोकवािरू नतनीिरूको नननमत खुलवा गनदेछन ्
र परमेश्रकवा मुनकत पवाएकवा जनिरू करुब र सेरक्फम स्गमिदतूिरूको 
बीचबवाट हिँडनेछन।् ख्ीषटले बढो मवायवापू्मिक नतनीिरूलवाई स्वागत 
गनदेछन ्र नतनीिरूलवाई यो आमशष हदनुिुनेछन,् ‘सयवाबवास, असल र 
प्श्वासी नोकर!... नतमी आफनवा मवामलकको खुशीमवा सिभवागी िो।’ “ 
मत्ी २५:२१।
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१७६निशेष पुिरुत्ाि

पृथिीको धूलो्मा सुतिेका भीड़हरू उठ् िेछि् , केही  
अिनति जीििको लानग र अरूहरूचानह ँश्मता  

र अिनति नतिरसकारको लानग।
दानिएल १२:२

मधय रवातमवा परमेश्रले आफनो शनकत देखवाएर आफनवा जनिरूलवाई 
उद्धवार गनुमििुनछ। तयसबेलवा अचवानक चकको घवाम लवागदछ। प्मभनन 
आशचयमि कवामिरू र धचनि द्रतुगनतमवा िुनछन।् दषुटिरू त्रवािी त्रवािी भएर 
तयस दृशयलवाई चककत परेर िेदमिछन,् तर ्धममीिरू अतयनत ैगमभीर 
आननदले िेदमिछन।् यो नतनीिरूको उद्धवारको समय धथयो। प्रकृनतको 
गनतप्ध्ध तिसनिस िुनछ। कलल बधगरिेकवा खोलवािरू अचवानक बगन 
रोकदछन।् आकवाशमवा कवालो र बवाकलो बवादलिरू देखवापछमिन।् नतनीिरू 
एक आपसमवा बवाखझनछन।् मवाननसिरूकवा हृदयिरूलवाई डरले िललवाइरिेको 
बेलवामवा आकवाशमवा एउटवा ननममिल तर ्यवानै गनमि नसककने तजेस्ीमय 
महिमवा देखवा पदमिछन।् तयिवँाबवाट बवाढी उलदेको जसतो परमेश्रको आ्वाज 
आउँछ, “अब मसन�यो!“ प्रकवाश १६:१७।

तयस आ्वाजले आकवाशकवा नषिेत्रिरू र पथृ्ीलवाई बेसरी 
िललवाइ हदनछ। तयसबेलवा शनकतशवाली भूकमप जवानछ। तयसबेलवा िुने 
दै्ीप्रकोपलवाई यसरी ्णमिन गनमि खोनजएको छ, “तब बबजुली चमके, 
आ्वाजिरू र मेघ गजमिनिरू भए, र भयवानक भूकमप गयो, यनत 
भयवानक भूकमप कक पथृ्ीमवा मवाननसिरूको उतपपत् भएदेखख यसो 
कहिलयै गएको धथएन।“ प्रकवाश १६:१८ सवारवा पथृ्ी न ै तिसनिस 
भएर िनललनछ र समुद्रकवा छवालिरू जसत ै्ुफमलनछ। पथृ्ीकवा सतििरू 
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टुरिवाटुरिवा िुनछ। यसकवा जगिरू न ैिललवाइरिेकवा िुनछन।्

धचिवानिरू खोमलनछन,् र “पथृ्ीको ्धूलोमवा सुतकेवा भीडिरू 
उठ नेछन ्, केिी अननत जी्नको लवाधग र अरूिरूचवाहिँ शममि ्वा लवाजमवा 
पवानमिको लवाधग र अननत नतरसकवारको लवाधग।“ दवाननएल १२:२। तसे्ो 
स्गमिदतूको सनदेश सुनेर प्श्वासमवा मरेकवािरू सब ैमहिममत शरीर 
मलएर धचिवानबवाट पुनरुतथवान िुनछन।् परमेश्रकवा दश आज्वािरू पवालन 
गनदेिरूलवाई परमेश्रको शवाननतको करवारले मूतमिरूप मलएको नतनीिरूले 
सुनछन।्

तसे्ो स्गमिदतूको सनदेश सुनेर सनवातन परमेश्रनै सनृषटकतवामि 
िुनुिुनछ भनेर ्ठोकु्वा गनदे सवाबथलवाई पवालन गरेर प्श्वास गददै 
मरेकवािरू पथृ्ीको ्धुलो ओछयवानबवाट पु:नसनृषट भएर ननसकनछन।्

तर, “उिवाँलवाई भवालवाले घोचनेिरू“ (प्रकवार १:७), ती मवाननसिरू 
येशूको मतृयमुवा उिवाँलवाई िोचयवाएर धगललवा गनदेिरू, परमेश्रको सतय 
र उिवाँकवा जनिरूलवाई हिँसवातमकतररकवाले द्वाउने र प्रो्ध गनदेिरूले 
उिवाँको तजेस्ीमय महिमवामवा िेछमिन ् र नतनीिरूकै अगवाडड उिवाँप्रनत 
ब्फवादवार िुने र उिवाँकवा आदेशिरू पवालन गनदेिरूलवाई सममवान गररनछ।

स्गमिबवाट न ैपरमेश्रको आ्वाज सुनननछ, कुन हदन र कुन षिणमवा 
येशू आउनिुुनेछ भनेर घोषणवा गररनछ। आ्ूफले आफनवा जनिरूसँग 
बवाँध्धएको अननतको करवार अनुसवार नतनीिरूलवाई उ�वार गररनछ। जब 
उिवाँको सवाबथलवाई सममवान गनदेिरूलवाई सममवान गददै आमशष हदनुिुनछ 
तब शनकतशवाली प्जयको आ्वाज पथृ्ी र आकवाशभरी घननकनछ।
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१७७अ्मर जीिि पाउि पुिरुत्ाि

नकिनक हा्मी निशिास गछछौं, नक येशू ्मिुताभयो र फेरर 
िजइउठ् िुभयो र त्यसरी िै पर्मेशिरले उहाँ्मा  
सुनतिगएकाहरूलाई येशूद्ारा लयाउिुहुिेछ। 

१ ्ेसलोनिकी ४:१४

येशूलवाई प्श्वास गनदेिरूको नननमत उिवाँ पुनरुतथवान र जी्न 
िुनुिुनछ। पवापले गदवामि गुमवाउनु परेको जी्न िवाम्ो मुनकतदवातवाद्वारवा 
पुनसथवामिपपत भएको छ। उिवँा आ्ैफमवा जी्न भएकोले उिवाँले चवािेकवािरूलवाई 
जी्न हदनुिुनेछ। अमरत् हदने अध्धकवार उिवाँलवाई सुनमपएको छ। 
मवान् प्रवाणीको नननमत अपमिण गनुमिभएको जी्न उिवाँले ्ेफरर क्फतवामि 
मलनुिुनछ र मवान् प्रवाणीलवाई नै सुनमपहदनुिुनछ।

आ्ूफमवाधथको प्श्वासमवा अडडग िुनेिरूलवाई जममवा गनमि जब येशू 
आउनुिुनछ तब तुरिीको अननतम आ्वाज घननकनेछ। तयो आ्वाज 
पथृ्ीभरी, हिमवालको चुचुरोदेखख पथृ्ीको गहिरो खवालडोसमम सुनननेछ। 
मरेकवा ्धमवामितमवािरूले तुरिीको अननतम आ्वाज सुननेछन ् र धचिवान 
्फट्फट ्ुफटेर नननसकनेछन।्

धचिवानबवाट नननसकने सबजैनवा तयिी कदमवा नननसकनेछन ्जुन 
कदमवा नतनीिरू पसेकवा धथए र ्वा मरेकवा धथए। मभडको बीचमवा उमभने 
आदम अरूिरूभनदवा  रवाजकीय र सबलेै देख्न े गरेर अमलकनत ्ूठलो 
उचवाइमवा उमभनेछन।् तर उनी परमेश्रको पुत्रभनदवा कद ्वा उचवाइमवा 
भनदवा अमल कम भएर उमभनछन।् पनछकवा पुसतवािरूभनदवा उनको कद 
र वयनकतत् मभनन भएको देखखनछ। समय बबतदै जवाँदवा मवान् जवानत 
कनत तल सतरमवा घटेछन ्भनेर आदमको वयनकतत्ले देखवाएको िुनछ। 
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तर पुनरुतथवान िुनेिरू सब ैजनवा अननत यु्वाको जोश, जवाँगर र तवाजवा 
भएर देखवापछमिन।् मरणशील, भ्रषट शरीर, मननपनदे वयनकतत् भएकवा 
र पवापले गदवामि प्रदपुषत भएकवा मवाननसिरू मस�, सुनदर र अमरत् 
्धवारण गरेको िुनछ। ्ेधरै समय अनघ गुमवाइएको जी्नको रूखको ्फल 
खवाएर मुनकत पवाएकवािरू तयिी पूणमि कदमवा पुनसथवामिपपत िुनेछन जो पवाप 
गनुमिभनदवा अनघ िुनुपनदे महिममत कदमवा िुन अपेषिवा गररएको धथयो।

“एकै षिणमवा र आखँवाको ननमेषमवा“ जीप्त ्धममीिरू परर्तमिन 
िुनेछन ् १ कोरनथी १५:५२ । परमेश्रको आ्वाजले नतनीिरूलवाई 
इजजतसवाथ सममवान गररनछ, नतनीिरूलवाई अमर िुने बरदवान हदइनछ। 
नतनीिरू पुनरुतथवान भएको सनतिरूसँग प्रभुलवाई आकवाशमवा भेटन 
जवानछन।् सवानवा बवालबवामलकिरूलवाई पप्त्र स्गमिदतूिरूले नतनीिरूकवा 
आमवािरूको िवातमवा िवामलहदनछन।् मतृयुले गदवामि बबछोड भएकवा 
पप्रयजनिरूको पुनमममिलन िुनछ। अब नतनीिरू कहिलयै पनन प्छोड 
िुनुपनदेछैन। िषमिकवा गीतिरू गवाउँदै नतनीिरू परमेश्रको सिरमवा 
पसछन।् िवाबेलदेखख अननतम सनतसमम परमेश्रमवा सब ै बिुमूलय 
मनदेिरू महिममत र अमर जी्न पवाएर बयुखझनेछन।्
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१७८अमसतितिनिनहि हुि पुिरुत्ाि हुिेहरू

नकिनक कुक्मतीहरू बनहषकृति हुिेछि् , तिर पर्मप्रभुको प्रतिीषिा 
गिनेहरूले पृथिीको अनधकारको पाउिेछि्। 

भजिसंग्रह ३७:९

सिस््षमिको अनतयमवा दोस्ो पुनरुतथवान िुनेछ। दषुटिरूको 
पुनरुतथवान िुनेछ र परमेश्रको अगवाडड देखवापनदेछन।् यूिननवाले ्धममीिरूको 
पुनरुतथवानको बवारेमवा ्णमिन गददै लेखदछन,् “अरू मरेकवािरूचवाहिँ ती एक 
िजवार ्षमि नबबतुञजेल जीप्त भएनन ्। यो पहिलो पुनरुतथवान िो।“ 
प्रकवाश २०:५ । 

पहिलो पुनरुतथवानमवा ्धममीिरू अमर जी्नले ्ुफलदै आएकवा धथए; 
तर दोस्ो पुनरुतथवानमवा श्वापको दवाग परेकवािरू सबलेै देख्नछेन।् रवाजवा 
मिवारवाजवा तथवा शवासकिरू, संसवारले सममवान गरेकवा उचच सममवाननत 
र आदशमिको रूपमवा िेररने वयनकतिरू, रूिर र आतङककत ममजवासको, 
्ूठलो र सवानो, मशक्षित र अमशक्षित सब ैजनवा सँगसँगै वयुखझनेछन।् 
सब ैजनवाले मवाननसको पुत्रलवाई िेनदेछन।् ती मवाननसिरू जसले येशूलवाई 
िेपे र धगललवा गरे, जसले उिवँाको पप्त्र नन्धवारमवा कवाँडवाको मुकुट 
लगवाइ हदएकवा धथए र ननगवालोले हिकवामिएकवा धथए। अब उिवाँ रवाजकीय 
सममवानसवाथ उमभनुभएको छ र नतनीिरूले उिवाँलवाई मनले नमवानेपनन 
िेदमिछन। उिवाँमवाधथ मुददवा चलवाइरिँदवा उिवँालवाई थुकेकवा धथए अब उिवाँको 
छेडडने नजर र महिममत अनिुवारलवाई िेनमिबवाट आ्ूफिरू लुकन खोजदछन।् 
जसले उिवाँकवा िवातिरू र पवाऊमवा ककलवा थोके अब रूिसको दवागिरू 
भएको उिवाँलवाई िेदमिछन।् जसले ननममिमपू्मिक उिवाँको कोखमवा भवालवा 
घोचे तयिवाँ भएको चोटलवाई नतनीिरूले िेदमिछन।् नतनीिरूले रूिसमवा 
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टवाँधगएको र उिवाँ पीडवामवा िँुदवा धगललवा गरेको वयनकत तयिी िुनुिुनछ 
भनेर नतनीिरूलवाई थवािवा िुनछ। अनन तयिवँा असहय पीडवाको लवामो 
आ्वाज ननसकनछ। नतनीिरू रवाजवािरूकवा रवाजवा र प्रभुिरूकवा प्रभुबवाट 
भवागेर लुकन खोजछन।्

सब ैजनवा लुकन चटटवानिरू खोजछन ् र नतनीिरूले नतरसकवार 
गरेको वयनकतको भयवानक महिमवाबवाट आ्ूफिरूलवाई सुरक्षित रवाख्न 
खोजदछन।् नतनीिरू आततवायी भएर उिवँाको रवाजकीय र अतयनन ै
तजेस्ीमय महिमवालवाई देखेर पीडवाले ग्रसत भएर सबैले सुनने गरेर 
धचचयवाएर उिवाँकोसवामु घुडँवा टेकछन,् “परमप्रभुको नवाउँमवा आउने ्धनयको 
िो।” भजनसंग्रि ११८:२६

तयसबेलवा आकवाशबवाट आगोको ्षवामि िुनछ यसले र दषुटिरूलवाई 
ननमलहदनछ। नतनीिरूको नवाउँ ननशवानवानै नरवाखी तयसले जलवाइ हदनछ। 
सतैवान जरवा  िो भने उसकवा सनतवान ् वा मनतयवारिरू िवाँगवािरू िुन।् यवाद 
गनुमििोस,् दषुटिरूको भप्षय ् वा गनत नतनीिरूको आफन ैआतमननणमियले 
गदवामि भएको िो। नतनीिरूकै स्इचछवाले नतनीिरूलवाई स्गमिबवाट ननषकवाशन 
गररएको धथयो। यो कवाम परमेश्रको नयवाय र दयवाको भवाग िो।
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१७९जीििदातिा आउँदै हुिुहुनछ

के ्मानिस ्मरेपनछ ऊ फेरर िजउँछ?  ्मेरो करठि सेिा जनतिसुकै 
ला्मो भए पनि ्मेरो ििीकरणको निन्ति ्म प्रतिीषिा गिनेछु।

अययूब १४:१४।

पहिलो पुनरुतथवानमवा आफनो अनमोल रगतले ककनीएकवा 
जनिरूलवाई जी्नदवातवाले “उ्ठ” भनेर बोलवाउनिुुनेछ। जबसमम 
तुरिीको आ्वाज बजदैन र ्धममीजनवािरू अननतको प्जयमवा पुनरुतथवान 
िँुदैन, तब समम प्रभुमवा सुनतरिेकवा प्रतयेक सनतलवाई बुिुमूलय रतन 
जसत ैसुरक्षित रवाख्नछेन ्र तयसलवाई सुरषिवा हदनेछन।् परमेश्रले ती 
रतनिरूको प्रतयेक नवाउँ थवािवा छ। जब नतनीिरू बवँाधचरिेकवा धथए, 
तब नतनीिरूमवा मुनकतदवातवाको शनकत नतनीिरूमवा धथयो र उिवाँको 
स्भवा् ्वा येशूभवा्नवामवा नतनीिरू चलेकवा धथए। नतनीिरूलवाई मतृयुको 
बन्धनबवाट छुटवाउनेछ।

िवामीिरूकवा कनतपय अनत पप्रय आशवािरू मतृयुमवा चकनवाचुर िुनछ। 
यस पनतत संसवारमवा िवाम्वा पप्रयजनिरू मतृयुको पीडवाले छतवाछुलल 
भएको िवामीले िेनमि ्वाधय भएकवा छौँ। नतनीिरूले िवाम्ै अगवाडड आखँवा 
धचमलेको र धचिवानमवा गवाडडएको (्वा जलवाइएको) िेनुमि परररिेको िुनछ। 
अनन नतनीिरूलवाई िवामीबवाट पनछवाउँछौ। तर येशूको आगमनको आशवाले 
िवाम्वा भवा्नवािरूलवाई उचवालदछ। िवामी सदवाको नननमत छुटटीएकवा िोइन 
रिेछ भनेर थवािवा पवाउँछौँ। येशूमवा मनदे पप्रय जनिरूलवाई िवामी ्ेफरर 
भेटनेछौँ। शत्रकुो ककललवाबवाट नतनीिरू ्ेफरर नननसकनेछन।् जी्नदवातवा 
आउँदै िुनुिुनछ। करोडौँ पप्त्र स्गमिदतूिरूको सवाथ उिवाँ आउनुिुनेछ। 
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उिवाँले मतृयुको मसरिीिरूलवाई चुँडवालनुिुनेछ। धचिवानकवा पतथरिरूलवाई 
्ुफतवालनुिुनेछ। उिवाँकवा बिुमूलय बन्धकिरू पूणमि स्वासथय लवाभ भएर 
अमरत्को सौनदयमितवा ्धवारणवा गददै आकवाशमवा उडनेछन।्

प्रतयेक वयनकतको वयनकतत् ्वा पहिचवान पुनरुतथवानमवा सुरक्षित ै
अ्सथवामवा रिनेछ। तर जुन मरणशील ्वा प्धग्रने तत्िरू मलएर 
मरेकवा िुनछौँ ्वा धचिवानमवा जवानछौँ ती तत्िरू बबलवाएर जवानेछन।् 
पुनरुतथवानमवा सबकैो आआफनै चररत्र ्वा स्भवा् िुनेछ। परमेश्रले 
आफनै समयमवा मरेकवािरूलवाई बोलवाउनुिुनेछ। नतनीिरूलवाई ्ेफरर 
जी्नको सवास हदनुिुनेछ। नतनीिरूकवा कवारिवाकुरुिट भएकवा ्वा ्धुलोमवा 
मममसएकवा िवाडिरूलवाई पुनजमी्न हदएर उ्ठवाउनुिुनेछ।

मतृयलेु गदवामि परर्वारलवाई तोडकेवा सवाङगलवािरू ्ेफरर जोडडनेछन।् 
जब िवामी पप्रयजनिरूलवाई परमेश्रको तुरिीको आ्वाजमवा उ्ेठको 
देख्नछेौँ तब तयो त भखमिर बबिवानी भएको अनुभ् गनदेछौँ। तयसबखत, 
“एकै षिणमवा, आखँवाको एक ननमेषमवा, तुरिीको आखखरी आ्वाजमवा। 
ककनभने, तुरिी बजछने, र मतृकिरू अप्नवाशी भएर जीप्त िुनेछन ्। 
अनन िवाम्ोचवाहिँ परर्तमिन िुनेछ।“ १ कोररनथी १५:५२ ।

पवापको श्वापले गदवामि लवागेको सनदे दवागिरू बबलवाएर जवानेछन ्
र ख्ीषटकवा भकतजनिरू िवाम्ो परमेश्र प्रभु येशूको सौनदयमितवामवा 
देखखनेछन।् नतनीिरूको हदमवाग, ममजवास, भवा्नवा र पुननप्करण 
गररएको भौनतक शरीरले नतनीिरूको प्रभुको स्रूपलवाई प्रनतबबनमबत 
गनदेछन।् िवामी सुततेवापनन येशू ख्ीषटमवा आशवा रवाखेर बयुखँझनेछौँ भनने 
प्�वालवाई आतमसवात ्गनमि के िवामी तयवार छौँ त? 
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१८०आशाले गुट्मुरटएको शोक

तिर भाइ हो, सुनतिगएकाहरूका निषय्मा नति्मीहरू अजाि बस 
भनिे हा्मी इचछा गददैिौं, र नति्मीहरूले आशा िहुिे  

्मानिसहरू जसतिा शोक गिुता िपरोस ्। 
१ ्ेसलोनिकी ४:१३

द:ुखकषट पवाइरिनुभएकवा तपवाईँिरूलवाई म यो सवानत्नवा हदन 
चवािनछु कक पुनरुतथवानको बबिवान निञजेल ्धैयमि्धवारण गनुमििोस।् जुन 
नततो पवानी तपवाईिरूले पपइरिनुभएको छ‚ तयो पवानी मरुभूमममवा 
इस्वाएलीिरूले मवारवामवा पपएको जसत ैनततो भइरिेको छ। तर येशूको 
पे्रमको अमतृले तयस पवानीलवाई ्ेधरै स्वाहदलो बनवाउन सकदछ।

प्रतयेक घवाइतलेवाईं परमेश्रले मलिम उपलब्ध गरवाउनुभएको 
छ। धगमलयवादमवा मलिम छ, तयिवँा धचककतसक िुनुिुनछ। के पहिले 
कहिलयै नपढेको जसतो बवाइबल अहिले पढनुिुनन र? तपवाईँको प्रतयेक 
आपतकवालको नननमत परमेश्रसँग बुन�ज्वान र अगु्वाइ मवागनुिोस।् 
प्रतयेक पररषिवा ्वा कषटमवा नतनीिरूबवाट कसरी उनमकने भनेर देखवाउन 
येशूसँग अनुनय बबनती गनुमििोस।् तपवाईँको आखँवा उघवाररनेछ र उिवाँकवा 
ननको पवानदे प्रनतज्वािरूको  औष्धीिरू तपवाईँले देख्नुिुनछ र तयसलवाई 
प्रयोगमवा लयवाउनु सकनुिुनेछ। यसले गदवामि तपवाईँको शोक र शङकवामवा 
शत्रलेु ्ठवाँउ पवाउनेछैन, बरु प्श्वास, आशवा र सवािस तपवाईँले प्रभुमवा 
पवाउनुिुनेछ। तपवाईँमवा िुनुपनदे गुण आमशषिरूलवाई पप्त्र आतमवाले 
सपषटरूपमवा देखवाउनिुुनेछ। तपवाईँको द:ुख, कषट र पररषिवामवा तपवाईँले 
पवाएको आमशष अचुक औष्धीको रूपमवा प्रयोग गनमि सकनुिुनेछ। 
परमेश्रकवा प्रनतज्वािरू तपवाईँको प्रतयेक नततो र सुखखवा समयमवा ननको 
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पवानदे पवात जसतो तपवाईँको ओ्ठमवा लगवाइनेछ। तयसबेलवा तपवाईँले यो 
पनन मिसुस गनमि सकनुिुनेछ कक येशूको पे्रम र अनुग्रि द:ुखकषटले 
मममसएको धथयो। तर तयस पररनसथनतमवा येशू नरम ममजवास, पप्त्र र 
शुद्ध आननदमवा परर्तमिन िुनुभएको धथयो।

जब िवाम्ो जे्ठो छोरो िेनरी ह्वाइट मतृयुशयैवामवा धथयो, तब उसले 
भनयो, “जब येशूको अनमोल उपनसथनत िवामीमवा िुनछ, तब पीडवाको 
ओछयवान बिुमूलय सथवान िुन जवानछ।“ जब िवामी नततो पवाननिरू पपउन 
्वाधय िुनछौँ तब तयस नततोपनवाबवाट अनमोल र चमकवाउनुिुने येशूनतर 
्फकमि नुिोस।् द:ुखकषट र पररषिवामवा परमेश्रले अनुग्रि हदनुिुनछ जसले 
आफनवा भकत जनले आश्वासन पवाउँछ। जब येशूभकत मतृयुशयैवामवा 
िुनछ तब मतृयुको पीडवा कसरी सिनसकयो भनेर िवामी िेदमिछौँ तब 
िवामीमवा बल आउँदछ। यहद िवामी ितवास ननरवाश भएर ढलेनौँ भने 
मवाननसिरूलवाई येशूनतर डोऱयवाउन ितोतसवाि िँुदैन।
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१८१जब अिनति जीिि सुरु हुनछ

गिाहीचानह ँयही हो, नक पर्मेशिरले हा्मीलाई अिनति जीिि 
नदिुभयो, र यो जीिि उहाँका पुत्र्मा छ। जससगँ पुत्र  
हुिुहुनछ, त्यससगँ जीिि छ, जससगँ पर्मेशिरका  

पुत्र हुिुहुनि, त्यससगँ जीिि हुदैँि। 
१ यूहनिा ५:११-१२

“पुनरुतथवान र जी्न म ै िँु,“ भनेर येशूले घोषणवा गनुमिभएको 
धथयो। येशूमवा भएको जी्न आफन ैमौमलक जी्न िो, कसैबवाट सवापत 
मलएको ्वा कसबैवाट आएको जी्न िोइन। “जोसँग पुत्र छ तयोसँग 
जी्न छ।“ येशू ख्ीषटको ईश्ररयतवाले न ैप्रतयेक प्श्वासीले अननत 
जी्न पवाउँछ भनने आश्वासन िो। येशूले यसरी ्ठोकेर भननुभयो, 
“पुनरुतथवान र जी्न म न ैिँु। मलवाई प्श्वास गनदे मऱयवाे भने पनन 
जीप्त िुनेछ। अनन नजउने र ममवाधथ प्श्वास गनदे प्रतयेक कहिलय ै
मनदेछैन।“ यूिननवा ११:२५-२६ ।

प्श्वासीको नननमत, मतृयु सवानो कुरो िो। यो के्ल एक षिणको 
नननमतमवात्र िो भनेर येशूले भननुभएको धथयो। “यहद कसलेै मेरो ्चन 
पवालन गऱयवाे भने उसले मतृयुको स्वाद कहिलय ैपनन मलनुपनदे छैन। 
यूिननवा ८:५१,५२। येशूभकतको नननमत मतृयु के्ल नननद्रवामवात्र ैिो। यो 
एक षिणको मौनतवा र अन्धकवार िो। जब परमेश्रमवा भएको येशूमवा  
जी्न लुककनछ, तब “ख्ीष ्ट, जो िवाम्ो जी्न िुनुिुनछ, उिवाँ प्रकट 
िुनुिँुदवा नतमीिरू पनन उिवाँसँगै महिमवामवा प्रकट िुनेछौ।“ कलससी ३:४

रूिसमवा मनुमििुने येशू धचिवानमवा बबजयी भएर उमभनुभयो तवाकक 
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उिवाँकवा भकतलवाई अननत जी्न हदने शनकतको अध्धकवार आ्ूफमवा 
ननहित भएको छ भनेर प्रमवाखणत गनुमिभएको धथयो।

उिवाँले भननुभयो, “अननतम हदनमवा उसलवाई म बबउँतवाउनेछु।“ 
यूिननवा ६:४०। येशूले िवाम्ै िवाडछवालवा मलएर आउनुभयो र िवामीमवा 
एक िुनुभयो, तवाकक उिवाँको आतमवामवा िवामी पनन एक िुन सकौँ ्वा 
सनमममलत िुन सकौँ। येशूसँग एकककृत भएको गुणले िवामी धचिवानबवाट 
ननसकन सकने िुनछौँ ्वा मतृयुबवाट पुनरुतथवान िुन सकछौँ। के्ल उिवाँ 
परमेश्र िुनिुुनछ भनेर शनकतमवात्र देखवाउनुभएन, तर प्श्वास�वारवा 
उिवाँको जी्न िवाम्ै िुन तयो शनकत िवामीलवाई हदएको छ भनेर मिसुस 
गनुमिपदमिछ। जसले येशूको सककली चररत्र,स्भवा् र ममजवास देखछ, 
उिवाँलवाई आफनो हृदयको गददीमवा बसवालदछ तयस मवाननसले अहिले 
न ैअननत जी्नको प्रतयवाभूनत पवाएको िुनछ। यथवाथमिमवा िवाम्ो अननत 
जी्न कहिले सुरु िुनछ त? के मरेपनछ ्वा पुनरुतथवान भएपनछ? 
जब येशू ख्ीषटको आतमवा िवामीमवा रिनछ; परमेश्रको आतमवा िवामीमवा 
रिनछ, र प्श्वास�वारवा उिवँालवाई हृदयमवा बसवालछौँ तब तयो न ैअननत 
जी्नको सुरु्वात िो।

येशूले ्ूठलो स्रले सबकैो अगवाडड धचचयवाएर भननभुयो, “यहद 
कोिी मवाननस नतखवामिएको छ मकिवँा आओस।् नतखवामिउने मकिवाँ आऊ। 
उसले मसत्ैँमवा जी्नको पवानी लेओस।् मलेै हदने पवानीले उसलवाई 
कहिलय ैपनन नतखवामि लवागन सकदैन। मलेै हदने पवानी उसमवा अननत 
जी्नको मुिवान भएर उमम्रिनछ।“ यूिननवा ७:३७; प्रकवाश २२:१७; 
यूिननवा ४:१४।
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१८२अधयाय - ७
पर्मेशिरको पनित्रस्ाि 

पर्मेशिर यस स्ाि्मा हुिुहुनछ

तिब याकूब निद्ाबाट बयुझेर भिे, “निशचय िै यस ठाउँ्मा 
पर्मेशिर हुिुहुदँोरहछे, र यो ्मलाई ्ाहा न्एि।“ नतििी  
साह् ैडराए र नतििले भिे, “यो ठाउँ कसतिाे भययोगय रहछे!  

यो ति पर्मेशिरको घरबाहके अरू केही होइि  
रहछे। यो ति सिगताको ढोका पो रहछे। 

उतपनत् २८:१६-१७

परमेश्रको अपवार र अननतको मिवानतवा र उिवाँको उपनसथनतको 
मिसुसले भवाप्त भइयो भने परमेश्रप्रनत सतय श्�वा, आदर र पूजनीय 
भवा्नवाले उतपे्रररत िुनछ। अदृशय परमेश्रप्रनत िुनुपनदे तयस खवालको 
हृदय ्वा मननसथनत प्रतयेक वयनकतमवा गहिरो गरर गवामभनु पदमिछ। 
जुन ्ठवाउँमवा, जुनसुकै बेलवामवा पनन प्रवाथमिनवा गनदे सथल पप्त्र िुनछ 
ककनभने परमेश्रको उपनसथनत तयिवँा िुनछ। जब परमेश्रप्रनत िुनुपनदे 
मयवामिदवा कवायम रवाखेर आ्ूफ ननिुररएर बसन सकने मननसथनत भयो भने 
उिवाँप्रनत श्द्धवा देखवाइरिेको प्रकट िुनछ। परमेश्रको उपनसथनतको 
अगवाढ सममवान भयो भने पे्ररणवाको भवा्नवा गहिररएर बमसरिेको िुनछ। 
भजनकवा लेखकले यो घोषणवा गदमिछ, । 

“उिवाँको नवाउँ पप्त्र र भययोगय छ।“ भजनसंग्रि १११:९। जब 
परमेश्रलवाई स्गमिदतूिरूले तयस नवाउँमवा समबो्धन गदमिछन,् नतनीिरूले 
आफनवा अनुिवारमवा घुमटो िवालदछन।् िवामी जसतो पनतत र पवापी 
मवाननसिरूले उिवाँको नवाउँ िवाम्वा ओ्ठिरूले उचचवारण गदवामि झन कसतो 
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श्द्धवा देखवाउनुपछमि िोलवा? परमेश्रको प्शषे उपनसथनत भएको 
्ठवाउँलवाई बवाइबलको ्चन अनुसवारले न ैबुढो िोस ््वा तननेरी िोस ्कुन 
दृनषटकोणले िेनुमिपछमि सो यवाद गनुमि अतयनत ैअसल िुनछ। खरवानी निुने 
तर दनदन जमलरिेको झवाङगबवाट परमेश्रले मोशवालवाई यो आदेश 
हदनुभएको धथयो, “यतवा ननजक नआऊ। नतम्ो खुटटवाबवाट जुत्वा ्ुफकवाल ्, 
ककनभने नतमी उमभएको यो ्ठवाउँ पप्त्र भूमम िो।“ प्रसथवान ३:५।

परमेश्र अपवार, उचच र पप्त्र िुनिुुनछ। नम् र प्श्वासी 
मवाननसको नननमत उिवँाकवा जनिरू भेलवा भएर आरवा्धनवा गनदे यस 
पथृ्ीको घर स्गमिको ढोकवा िुनछ। सतुनत, प्रशंसवा, प्रवाथमिनवा र परमेश्रले 
खटवाउनुभएकवा से्किरूद्वारवा बोलने ्चनिरू उिवाँले न ै अनुमोदन 
गनुमिभएकवा मवाधयमिरू िुन ् जसले स्गमिमवा िुने गररमवामय उचच 
गौर्शवाली आरवा्धनवाको नननमत आफनवा जनिरूलवाई तयवार गररनछ। 
तयस ्ठवाउँमवा कुन ैपनन अशु� मननसथनत प्र्ेश गनमि पवाउन सकने छैन। 
परमेश्रको आरवा्धनवा सथलमवा िलकवारूपमवा र लवाप्वामििीरूपमवा श्द्धवा 
जनवाउने जसतो गनदे उपवासनवा ्वा कवामलवाई उिवाँले हटपोट गनुमििुनछ र 
स्गमिकवा ककतवाबिरूमवा दतवामि गनुमििुनछ। स्मिचषिुले खोजेर िेनदे भएको 
परमेश्रको अगवाडड कुनै थोक पनन लुककएको िँुदैन। परमेश्रको 
आरवा्धनवा गनदे भ्नमवा तपवाईँको हदमवागमवा कुन ै लवाप्वामििी गरेर, 
िलकवा पवारवाले, रुधच नदेखवाइ यो पनन अरू घर जसत ैिो भनेर िेपवािवा 
तररकवाले आउनुिुनछ भने तयस बवानीलवाई बदलनुिोस।् परमेश्रले न ै
तपवाईँलवाई हदनुभएको आतमननणमियको स्तनत्रतवाकवा शनकतिरू प्रयोग 
गरेर तपवाईँको मननसथनतलवाई आनतमक श्�वानतर लगवाइ रवाख्नुिोस।् 
परमेश्प्रनत भय िुन,् श्�वा िुनु, उिवाँको उपनसथनतप्रनत सजग िुनु 
जसतवा आनतमय मननसथनत तपवाईँको जी्नको भवाग निुञजेल आ्ूफलवाई 
तवामलम हदनुिोस ््वा अनुशवासनमवा बसने प्रयतन गनुमििोस।
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१८३पर्ेमशिरको सा्ुम चुपचाप बसिुहोस्  
िा ्मौि रहिुहोस्

पर्मप्रभु ति आफिाे पनित्र ्ममनदर्मा हुिुहुनछ। सारा  
पृथिी उहाकँो सा्मुनिे चूपचाप रहोस ्। 

हबकूक २:२०

पौरवाखणक समयमवा सथवापनवा भएको इस्वाएलमवा रिेको परमेश्रको 
पप्त्रसथवानलवाई सबलेै श्�वा, आदर र उिवाँको उपनसथनत भएको भयको 
भवा्नवाले अमभपे्रररत भएर िेदमिथे। जब येशूभकतिरू पनन आरवा्धनवा 
सथलमवा परमेश्र उपवासनवा गनमि भेलवा िुनछ‚ तब नतनीिरू पनन 
तयिी मननसथनतले जममवा िुनुपदमिछ। ्धवामममिक उपवासनवाको संसकवार र 
बवानीमवा इसवाईिरूको बीचमवा ्ूठलो परर्तमिन आएको छ, तर तयो 
परर्तमिन असलीरूपमवा िोइन। परमेश्रसँग समबध्धत बिुमूलय र 
पप्त्र थोकिरूको गररमवामय मूलय र मवानयतवाको पकडलवाई इसवाईिरूकै 
हदमवाग र हृदयबवाट धचसो भइरिेको छ। से्वासङगनतलवाई सवामवानयसतरमवा 
झवारररिेको छ। पौरवाखणक कवालमवा जब मवाननसिरू आरवा्धनवा गनदे 
करियवाकलवापको नननमत पप्त्रसथलमवा भेलवा िुनथे तब नतनीिरू बढो 
श्द्धवापू्मिक परमेश्रको उपनसथनतको मिसुस गदमिथे, तर आज तयो 
चलन ्वा संसकवार प्रवायजसो पुरवानो िुन थवालेको छ। य�पप, यस 
संसवारमवा से्वाकवायमिमवा िुने से्वाप्रकरियवा ननयम्� तररकवाले चलवाउने 
आदेश परमेश्र आ्ैफले हदनुभएको धथयो। यस संसवारको कुन ैपनन 
असथवायी र सवा्धवारण ्वातवा्रणभनदवा मवाधथ उचमलएर परमेश्रको 
आरवा्धनवा गनुमिपदमिछ।

वयनकतगत घर परर्वारको नननमत पप्त्रसथ िो, कुन ैपनन खोपवा 
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्वा शवानतमय सथवानमवा वयनकतगत उपवासनवा गनदे ्ठवाउँ पनन पप्त्र न ैछ; 
तर चचमि भ्न परमेश्रको उपवासनवा गनदे समूिको प्शषे पप्त्रसथल 
िो। प्श्वास र भरोसवा रवाखेर येशूको नवाउँमवा िवामी उिवाँको आरवा्धनवा 
सथलमवा आउनसकछौँ। तर तयिवँा भेलवा िँुदवा कुन ै पनन अनुमवाननत 
भवा्नवाले सुरो भएर ्वा आ्ूफ ्धममी िँु भनने आटँ गरेर आउनुिँुदैन। 
परमेश्रलवाई िवाम्ो सतरमवा झवानमि िवामीले प्रयवास पनन गनुमििुनन।

कनतपय मवाननसिरूले िवाम्ो प्रकवाश हदमवागभनदवा अपवार 
उचचसथवानमवा बसनु िुने मिवान,् शनकतशवाली र पप्त्र परमेश्रलवाई 
समबो्धन गदवामि उिवाँलवाई नतनीिरूकै सतरमवा समबो्धन गछमिन ्र अझ 
उिवाँलवाई तल झवारेर। कनतपय मवाननसिरू चचमिमवा िुने से्वासङगनतमवा 
आउँदवा तयसतो मननसथनत ्वा बवानी मलएर आउँछन ्जो यस संसवारकवा 
शवासकको सवामु आउन आटँ पनन गददैन। जब िवामी आरवा्धनवाको नननमत 
भेलवा िुनछौँ तब नतनीिरू स्गमिदतूिरूको सवामु पूजनीय वयनकतको 
अगवाडड आएकवा िौँ भनेर आभवास ्पवाउनुपदमिछ।

  जो मवाननसिरू परमेश्रको आरवा्धनवा गनमि जममवा िुनछन ्
नतनीिरूले आफनो हृदय र हदमवागमवा नचवाइ रवाखेकवा प्रतयेक खरवाब कुरवा 
र ननयतिरूलवाई पनछवाएर आउनुपदमिछ। यहद नतनीिरू उिवाँलवाई आतमवा 
र सतयमवा उपवासनवा गनमि र उिवँाको पप्त्रतवाको सौनदयमितवाप्रनत सजग 
भएर आरवा्धनवा गददैन तब नतनीिरूको भेलवाको कुन ैअथमि छैन।

पप्रय तननेरी यु्वायु्तीिरू, यस संसवारमवा परमेश्रको महिमवा 
गनुमि ्वा उिवाँको इजजत थवामनु नतमीिरूको अ्सर िो। तर तयसरी 
उिवाँको उपवासनवा गदवामि जब नतमीिरू भेलवा िुनछौँ तब नतमीिरूकवा 
हदमवाग अथवामित ्मनननसथनतिरूमवा भएकवा िलकवा्ुफलकवा, मवामुली कुरवािरू, 
देखवा्टी र कम मित््कवा तत्िरूबवाट परमेश्रनतर मोडडनुपदमिछ। यस 
संसवारकवा सवामवानय र नवाश िुने कुरवािरूबवाट मवाधथ उचलेर अननतको 
सतयकुरवािरूमवा मन रवाख्न ेअ्ठौट मलएर चचमिमवा भेलवा िुनुपदमिछ।
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१८४पापबाट शुद्ध हुिु

तिब ्मैले भिें, “नधक्ार! ्म िषठ भए,ँ नकिभिे ्म अशुद्ध 
ओठ भएको ्मानिस हु,ँ र अशुद्ध ओठ भएका ्मानिसहरूका 

बीच्मा ्म बसतिछु, र ्मैले ्मेरा आँखाले सिताशनक्त्माि्  पर्मप्रभु 
्महाराजानधराजलाई देखेको छु।

यशैया ६:५

जब अगम्कतवा यशयैवाले परमेश्रको तजेस्ीमय महिमवाको 
दशमिन पवाएकवा धथए तब उनी आशचयमिचककत भए। आफन ैकमीकमजोरी 
र आफनो अयोगयतवाको भवा्नवाले छोपपएर उनी धचचयवाए, “मलवाई 
ध्धककवार िोस!्“ ( रूपवानतररत )।

अरूिरूको पवापप्रनत यशयैवाले आपपत् जनवाएकवा धथए; अब आ्ूफ 
पनन तयिी दोषमवा सिभवागी भएको मिसुस गरे। अरूिरूमवाधथ जनवाएको 
आपपत् आ्ैफमवा ्फकदे को अनुभ् उनले गरे। परमेश्रको आरवा्धनवामवा 
औपचवाररक, जोश जवाँगर नभएको र धचसो चलनमवा उनी संतुषट धथए। 
परमेश्रको से्वाकवायमि अथमिहिन र के्ल औपचवाररकतवामवात्र गरररिेकवा 
धथए भनेर उनले थवािवा पवाएन जनसमम उनले दशमिनमवा उिवाँलवाई देखे। 
स्गमिमवा भएको गररमवामय, पप्त्र र रवाजकीय ्भै्शवाली पप्त्रसथवान 
उनले देखेपनछ आफनो बुन�ज्वान, दषितवा आहदिरू कसतो सवानो गरर 
खुनमचएकवा धथए भनेर उनले मिसुस गरे। आफनो गनत कसतो रिेछ 
भनेर आतमआलोचनवा गरेर वयकत गरेको भवाषवा पे्रररत पवा्लको जसतै 
धथयो, “िवाय, म कसतवाे द:ुखी मवाननस! यस मतृयुको शरीरबवाट मलवाई 
कसले छुटवाउलवा?“ रोमी ७:२४ ।
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“तब धचमटवाले ् ेदीबवाट आगोको भुङ ग्रो िवातमवा मलएर सरवा्फिरूमधये 
एक जनवा मकिवाँ उडरे आए। नतनले मेरो मुख तयस भुङ ग्रोले छोएर 
भने, “िेर, यसले नतम्ो ओ्ठ छोएको छ। अब नतम्ो अ्धममि मेहटयो, 
र नतम्ो पवापको प्रवायनशचत ्वा पवापबवाट शुद्ध भयो।“  यशयैवा ६:६-७।

जुन दशमिन यशयैवालवाई हदइयो तयसले अननतम हदनमवा रिने 
परमेश्रकवा जनिरूको अ्सथवालवाई प्रनतननध्धत् गदमिछ। स्गमिको 
पप्त्रसथवानमवा भइरिेको कवाम प्श्वास�वारवा िेनमि नतनीिरूलवाई 
शुभअ्सर हदइनेछ। जब नतनीिरूले स्गमिको पप्त्रसथवानमवा रिेको 
मिवापप्त्रसथवान र ख्ीषटको कवाम प्श्वास�वारवा देखदछन ्तब आ्ूफिरू 
अशुद्ध ओ्ठिरू भएकवा रिेछन ् भनेर मिसुस गनदेछन।् नतनीिरूले 
बेकवारमवा बोलेकवा बोमल्चन र आफनवा दषितवा, सीप र प्रनतभवािरू  
शु� नभएको र परमेश्रको महिमवा ्वा इजजत थवामन प्रयोग नगरेको 
थवािवा पवाउँदवा नतनीिरू बबचलली िुनेछन।् ख्ीषटको ननषकलङक, ननममिल, 
शुद्ध र पे्रममलो महिमवामय चररत्रको बबपररत आफनो कमजोर र 
अयोगय चररत्रलवाई देखदवा नतनीिरू ननरवाशको रनभुललमवा पनदेछन।् तर, 
मवाननसको हृदय कसतो िुनुपछमि भनेर देखवाउने उिवाँको छवाप यशयैवाले 
पवाएको जसत ैपवाए भने, परमेश्रको सवामु कोमल र नम् भएर झुकन 
सकयो भने नतनीिरूको नननमत आशवा छ। परमेश्रको मसिंवासनभनदवा 
मवाधथ प्रनतज्वाको ्धनु छ, र जुन कवाम यशयैवालवाई गररएको धथयो 
तयिी कवाम नतनीिरूमवा पनन गररनेछ। अथवामित ्जसरी यशयैवालवाई शु� 
बनवाइएको धथयो तयिी कवाम नतनीिरूलवाई पनन गररनेछ।
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१८५्मािि ्ममनदर्मा पर्मेशिरको पनित्र आत्मा

के नति्मीहरूलाई ्ाहा छैि, नति्मीहरू पर्मेशिरका ्ममनदर हौ, र 
पर्मेशिरका पनित्र आत्मा नति्मीहरू्मा िास गिुताहुनछ? 

१ कोररन्ी ३:१६

परमेश्रले सनृषट गनुमिभएको प्रतयेक जी् जो चनमकलो र पप्त्र 
सवारवा्फ स्गमिदतूदेखख मवाननस सनृषटकतवामि रिनुिुने मननदर िोस ्भनने 
अननत युगदेखख न ैपरमेश्रको लक्य धथयो। पवापले गदवामि मवान्तवा 
परमेश्रको मननदर िुनबवाट रोककन पुगयो। दषुट, पवापले प्रदपुषत 
गररएको अन्धकवारमय मवान् हृदय परमेश्रको महिमवा ्वा इजजत 
प्रकट गनमि नसकने भयो। मवान्तवामवा परमेश्र रिनुिुनछ, र उिवाँको 
मनुकत हदने अनुग्रिले मवान् हृदय ्ेफरर उिवाँको मननदर िुन सकछ।

यरुशलेम मननदर प्रतयेक मवाननसलवाई औँलयवाउने र देखवाउने उचच 
आदशमिको थलो ननरनतररूपमवा िोस ् भनेर परमेश्रले ननमवामिण गनमि 
लगवाउनुभएको धथयो। तर मननदर भ्नको मित्को बवारेमवा यिूदीिरूले 
बुझन सकेन। तयो मननदर सवारवा मवान् जवानतको िुनुपदमिछ भनने 
परमेश्रको चवािनवालवाई कुनण्ठत गददै िवाम्ो जवातको नननमतमवात्र िो 
भनेर जवानतय घमणडले तयस मननदरलवाई जवानतय ननजी मननदर भनेर 
यिूदीिरूले गौर् गरे। मननदरको पररसरमवा भएकवा अपप्त्र कोलवािलले 
मवान् हृदयको मननदरको यथवाथमिलवाई धचत्रण गरेको धथयो। येशूले डोरी 
मलएर तयिवाँ भएकवा प्श्कवा ककनबेच गनदे वयवापवारी समूिलवाई ररसले 
चुरभएर ्धपवाउनुभएको धथयो। तयस मननदर स्फवा गनदे येशूको कवायमिले 
पवापले गदवामि ्फोिर भएको मवान् हृदय मननदरलवाई स्फवा गनदे आफनो 
लक्य भएको येशूले घोषणवा गनुमिभएको धथयो। मवान् हृदय पवापले 
गदवामि स्वाथमी कवामबवासनवा ्वा इननद्रयभोगमवा मल्पत भएको, खरवाब बवानी 
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र आचरणले प्धग्रएको, ननयत र सोचबबचवार न ैभ्रषट भएको धथयो। 
तयसलवाई स्फवा गनमि खवँाचो धथयो।

जब दषुट तत्िरूले मवाननसलवाई बशमवा रवाखदछ तब उसले 
आफनै प्रयवासले तयसलवाई स्फवा गनमि सकदैन्वा ननकवालन सकदैन। के्ल 
येशूलेमवात्र मवान् मननदरलवाई स्फवा गनमि सकनुिुनछ। तर मवाननसको 
अनुमनत र चवािनवाबबनवा उिवँाले बलजफती कसकैो हृदयमननदरमवा गएर 
स्फवा गनुमििुनन। पुरवानो मननदरको पवारवाले येशू मवान्मननदरमवा आउनुिुनन; 
तर उिवाँले भननिुनछ, “िेर, म ढोकवामवा उमभएर ढकढकयवाउँछु। कसलेै 
मेरो सोर सुनेर ढोकवा खोमलहदयो भने, म तयसकिवाँ मभत्र पसनेछु र 
तयससँग भोजन खवानेछु, र तयसले मसँग खवानेछ।“ प्रकवाश ३:२०। 
उिवाँ के्ल एक हदनको लवाधगमवात्र ्वा एक नछनको लधगमवात्र आउनुिुने 
प्रभु िोइन। उिवाँले भननभएको छ, “म नतनीिरूमवा ्वास गनदेछु, र 
नतनीिरूकवा बीचमवा हिँड डुल गनदेछु, र म नतनीिरूकवा परमेश्र िुनेछु, 
अनन नतनीिरू मेरवा प्रजवा िुनेछन ्।“ २ कोररनथी ६:१६। िवाम्ो हृदयमवा 
उिवाँको उपनसथनतले उिवँाले स्फवा गनुमििुनछ र िवाम्ो आतमवालवाई शु� 
पवानुमििुनछ, जसको ्फलस्रूप िवामी परमेश्रको पप्त्र मननदर िुन 
सकौ  र “अनन पप्त्र आतमवामवा परमेश्रको ्वाससनथवा िुन जवानछ।“ 
एक्फसी २:२२। उिवाँको से्वा गनदेिरूलवाई आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई असल 
उपिवारिरू हदने बवाबुआमवाले भनदवा पप्त्र आतमवा हदन जयवादै उतसुक 
िुनुिुनछ।
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१८६पनित्रस्ािको उद्ेशय

“्म नतििीहरूका ्मधय्मा बसिलाई नतििीहरूले ्मेरो  
लानग एउटा पनित्रस्ाि बिाऊि् । 

प्रस्ाि २५:८।

परमेश्रले मोशवालवाई यो प्श्सत पवानुमिभएको धथयो, “म 
इस्वाएलीिरूकवा बीचमवा ्वास गनदेछु, र नतनीिरूकवा परमेश्र िुनेछु“ र 
“इस्वाएलीिरूमसत म तयिीँ न ैभेट गनदेछु, र तयवाे पवाल मेरो महिमवाले 
पप्त्र िुनेछ।“ प्रसथवान २९:४५,४३ ।

परमेश्रको उपनसथनत िुने पप्त्रसथवान बनवाउन मोशवालवाई ननददेशन 
हदनुभएको धथयो। तयो पप्त्रसथवान स्गमिमवा रिेकै पप्त्रसथवानको नमुनवा 
अनुसवार उनलवाई बनवाउन ननददेशन हदनुभएको धथयो। परमेश्रले 
उनलवाई पिवाडमवा बोलवाउनुभयो, र उनलवाई स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानकवा 
बसतुिरूलवाई देखवाउनुभयो। स्गमिकै पप्त्रसथवानमवा भएकवा बसतुिरूको 
नकल गरेर मोशवाले बनवाउनु पथयको।

इस्वाएलीिरूलवाई आ्ूफ रिन सथवान बनवाइयोस ्भनने परमेश्रको 
चवािनवा धथयो। यस पप्त्रसथवान�वारवा उिवँाले आफनो महिममत चररत्रको 
आदशमि प्रकट गनुमिभएको धथयो। जब मसन ै पिवाडमवा दश आज्वािरू 
परमेश्रले मोशवालवाई हदनुभएको धथयो, तयसबेैलवा उिवाँले स्गमिको 
पप्त्रमननदरको नमुनवा देखवाउनुभएको धथयो।

तर मननदरको आदशमि ्धवारणलवाई जवानेरमवात्र केिी मतलब छैन। 
मसनमैवा प्रकट गररएको पप्त्रसथवानको अ््धवारणवाले नतनीिरू पवापी िुन,् 
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नतनीिरूलवाई उ�वार गररन आ्शयकतवा छ र नतनीिरू परमेश्रबबनवा 
असिवाय छ भनेर इस्वाएलीिरूलवाई प्रभवा् पवानमि खोनजएको धथयो। 
पप्त्रबवासथवानले मसकवाउने अकको पवा्ठ धथयो कक तयिवाँ गररने प्मभनन 
बमलप्रथवाको प्ध्धले नतनीिरूको पवाप षिमवा िुनसकछ र तयो षिमवा 
मुनकतदवातवालवाई ग्रिण गरेर उिवँाको नीनतलवाई जी्नमवा पवालन गनुमिपछमि 
भनेर मसकवाइएको धथयो।

ख्ीषटको लक्य पूरवा कसरी पूरवा िुनछ भनने पप्त्रसथवानमवा 
गररने प्मभनन प्ध्धिरूको प्रनतकले देखवाएको धथयो। स्गमिमवा रिेको 
पप्त्रसथवान अतयनत ैमहिमवामय भ्न छ, यसकवा पखवामिलिरू सुनको 
छ र यिवाँ भएकवा पदवामििरूले इनदे्रनीकवा रङगिरूलवाई प्रनतबबनमबत गदमिछ 
जुन करुब स्गमिदतूबवाट नननसकएको िुनछ। सबलैवाई मवाथ गनदे ननरनतर 
मगमग बवासनवा आउने ्धुप तयिवाँ बमलरिेको िुनछ, दवागरहित सेतो ् सत्र 
पहिररने पुजवारीिरू तयिवाँ छन।् गहिरो रिसयभएको मिवापप्त्रसथवानमभत्र 
पप्त्रसनदकु छ जसको ढकन ्वा कृपवा सथवानमवाधथ स्गमिदतूकवा 
ननिुररएकवा दईु स्गमिदतूकवा रूपिरू छन।् नतनीिरूले मिवापप्त्रसथवानमवा 
भएको महिमवाको पूजवा गरररिेको िुनछ। ती सबै थोकिरूमवा मवान् 
हृदयमभत्र के िुनुपछमि भनेर पढोस ्र बुझोस ्भनने परमेश्रको चवािनवा 
धथयो। तयिी लक्यलवाई मधयनजर रवाखेर पप्त्र आतमवाको बवारेमवा 
बोलदै पवा्लले भनेकवा धथए, “के नतमीिरूलवाई थवािवा छैन, नतमीिरू 
परमेश्रकवा मननदर िौ, र परमेश्रकवा पप्त्र आतमवा नतमीिरूमवा ्वास 
गनुमििुनछ? कसलेै परमेश्रको मननदरलवाई नषट गछमि भने परमेश्रले 
तयसलवाई नषट गनुमििुनेछ। ककनकक परमेश्रको मननदर पप्त्र िुनछ, र 
तयवाे मननदर नतमीिरू न ैिौ।” १ कोररनथी ३:१६-१७ ।
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१८७पशुबिलद्ारा नि्माताण गररएको पनित्र्ममनदर

इस्ाएलीहरूलाई भि् , नक नतििीहरूले ्मेरो निन्ति भेटी लयाऊि् । 
हरेकले आफिाे ्मिको राजीखुशीअिुसार चढ़ाएको  

भेटी नति्मीले ्मेरो निम्ति ग्रहण गिुता। 
प्रस्ाि २५:२

पप्त्रबवासथवान ्वा मननदरको ननमवामिणको योजनवा ्वा नकसवा 
परमेश्र आ्ैफले मोशवालवाई हदनुभएको धथयो। तयस योजनवामवा तयस 
मननदरको ननमवामिण र तयसमवा िुनुपनदे सब ैसरसवामवानको बबशषे ननददेशनु 
तोककएको धथयो। तयो सथवान कसतो िुनुपछमि , तयसको आकवार र बनवा्ट, 
तयसमवा रवाखखने सरसवामवानिरू र प्रतयेक टेबुल आहद ्फननमिचरिरूले 
कसरी सजवाउनुपछमि भनेर प्सततृरूपमवा प्रसततु गररएको धथयो। मवान् 
िवातले बनवाएकवा पप्त्र को्ठवािरू स्गमिको सकलको नकल ्वा प्रनतमलपप 
िुनुपदमिथयो। हिबू् ९:२५, २३। यस पथृ्ीमवा भएको लघु ्वा सवानो आकवार 
स्गमिमवा भएको मननदरलवाई प्रनतननध्धत् गरेको धथयो। स्गमिमवा भएको 
मननदरमवा येशू िवाम्ो मिवान ्प्र्धवान पूजवारी िुनुिुनछ। आफनो जी्नलवाई 
बमल चढवाउनुभएपनछ उिवँा पवापीिरूको नननमत तयिवाँ र तयस ्ठवाउँबवाट 
से्वा गरररिनुभएको धथयो।

पप्त्रसथवानको ननमवामिणको योजनवा अनुसवार ननमवामिण गनमि प्सततृ र 
मिँगो तयवारी गनुमि आ्शयक धथयो। ्ेधरै बिुमूलय र मिँगो सवामवानिरूको 
आ्शयकतवा धथयो। ती सब ै मवाननसिरूबवाट न ै जममवा गनुमिपदमिथयो। 
तर परमेश्रले कसलैवाई वयनकतगतरूपमवा करकवाप गरेर सवामवान 
जुटवाउनुभएको धथएन बरू उिवँाले स्इचछवाले लयवाएको सवामवानलवाई 
ग्रिण गनुमिभएको धथयो। मोशवालवाई परमेश्रले “हदनुभएको यो ननददेशन 
मवाननसिरूलवाई सुनवाएकवा धथए, “नतनीिरूले मेरो नननमत भेटी लयवाऊन ्। 
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िरेकले आफनवाे मनको रवाजीखुशीअनुसवार चढवाएको भेटी नतमीले मेरो 
नननमत ग्रिण गनुमि।“ स्कोचच परमेश्र रिने ्ठवाउँलवाई ननमवामिण गनदे तयवारी 
कवाममवा जुटन पहिलो आ्शयकतवा भनेको परमेश्रप्रनत भनकतभवा् र 
रवाजीखुशीले तयवाग गनमि मननसथनत िुनुपनदे धथयो।

सब ै जनवा एकमत भएर मोशवाको आह्वानलवाई हृदयदेखख न ै
आ्ूफसँग भएकवा आ्शयक थोकिरू चढवाउन प्रनत्द्धतवा जनवाए। 
तयसको ्फलस्रूप संषिे्पतमवा “जस-जसकवा हृदय पे्ररणवाले भररए र 
जसकवा मन इचछुक भए, नतनीिरूले भेट िुने पवालको कवाम, तयसकवा 
सब ैसे्वाकवा कवाम र पप्त्र पोशवाकको नननमत परमप्रभुको लवाधग भेटी 
लयवाए। रवाजीखुशी मन भएकवा पुरुष र सत्री दु् लेै सब ै ककमसमकवा 
सुनकवा गिनवा लयवाए: पीन, कुणडल, औँ्ठी र मसङगवारकवा सवामवानिरू। 
नतनीिरूले आफनवा सुन परमप्रभुलवाई डोलवाउने भेटीको रूपमवा चढवाए।“ 
प्रसथवान ३५:२१-२२। सब ैभकतजनिरू जो बुढवा र तननेरीिरू, पुरुष, सत्री 
र केटवाकेटीिरूले ननरनतररूपमवा भेटीिरू लयवाए। ती भेटीिरू यनतको 
थुपप्रएकक पप्त्रसथवानको ननमवामिणलवाई प्रयोग गनमि चवाहिनेभनदवा बेसी 
धथए।

सब ै मवाननसिरू जसले परमेश्रको आरवा्धनवा गनमि हृदयदेखख 
चवािनछन ्र उिवाँको आमशषमय पप्त्र उपनसथनतलवाई अमूलय ्ठवानदछन,् 
नतनीिरूले तयिी खवालको तयवागको मनो्ेग प्रकट गनदेछन ् जसरी 
पौरवाखणक इस्वाएलमवा मननदर बनवाउन रवानजखुशी भेटीिरू हदएर प्रकट 
गरेकवा धथए।

यहद तयवागिरू ्वा परमेश्रको कवामको नननमत अतयनतै उदवार 
भएर हदनुपनदे समय कहिलय ैधथयो भने तयो आज न ैिो।
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१८८उहाँको पनित्रस्ाि्मा हुिे उहाँको शनक्त र 
सौनदयतातिा िा ्मनह्मा

प्रतिाप र गौरि उहाकँो स््मुख छि् , उहाकँो  
पनित्रस्ाि्मा शनक्त र ्मनह्मा छि् । 

भजिसंग्रह ९६:६

सनृषटको सुरुदेखख मवाननसको पतनसमम र ्तमिमवान समयसमम 
पनतत मवाननसको नननमत येशू ख्ीषट�वारवा उपलब्ध गरवाइएको मनुकतको 
परमेश्रको योजनवालवाई ननरनतररूपमवा उघवारररिेको छ। यस पथृ्ीमवा 
इस्वाएलीिरूको बीचमवा भएको पप्त्रसथवान ्वा परमेश्रको मननदर 
स्गमिको सकलको नमुनवा ्वा प्रनतमलपप धथयो। मननदरको ्ररपरर र 
तयसमवा गररने अनेकौँ गनमभर प्ध्धिरूमवा मिवान ्सतयिरू रिसयमय 
तररकवाले जममवा भएकवा धथए। आइरिने पुसतवािरूलवाई ती सतयिरूलवाई 
रिममकरूपमवा मसकवाइरिनुपनदे धथयो।

जब परमेश्र प्रभु न ै इस्वाएलको स द्ेस्वामि शवासक भनेर 
इस्वाएलीिरूले स्ीकवारेकवा धथए तब उिवँाको मिवानतवा, प्रतवाप र अनत 
उचचमवा रिनुिुने उिवाँको उपनसथनतलवाई उिवाँले नतनीिरूलवाई बिृतरूपमवा 
प्रकट गनुमिभएको धथयो। तयो प्रकट पहिलवा कहिलयै पनन भएको 
धथएन। अदृशय रवाजवािरूकवा मिवारवाजवालवाई मवाननसिरूसवामु प्रकट गदवामि 
उिवाँको मिवानतवा र गौरबलवाई वयकत गनदे शबदिरू धथएन। तयो अनत 
भययोगयको अनुभ् धथयो। जब परमेश्रले आफनो रवाजदणडलवाई 
िललवाउनुभयो तयो कुन ै मवान्ीय िवातले समवातकेो धथएन। कृपको 
ढकनले छोपपएको पप्त्र सनदकु जसमवा परमेश्रको  पप्त्र वय्सथवा 
्वा दश आज्वा धथयो, तयो प्रनतकको रूपमवा यिो्वा आ्ैफ िुनुिुनथयो। 
यु�मवा नजतने शनकत इस्वायलीिरूलवाई हदने यहि पप्त्र सनदकु धथयो। 
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तयसको अगवाडड मवाननसको िवातले बनवाएकवा भग्वान भनेर पुजेकवा 
मूनत मििरू ढलेर चकनवाचुर भएकवा धथए। लवाप्वामििीसवाथ तयस सनदकुलवाई 
िेदवामि िजवारौँ मवाननस नवाश भएकवा धथए। परमेश्रको स्कोचच बवािुलयतवा 
र शनकतलवाई  खुलेआमरूपमवा यस पथृ्ीमवा कहिलयै पनन प्रकट 
भएको धथए। तर तयो प्रकट के्ल तयसबेलवामवामवात्र भएको धथयो जब 
परमेश्रमवात्र इस्वाएलको रवाजवा िुनुिुनछ भनेर इस्वाएली जनमवानसले 
स्ीकवारेकवा धथए।

परमेश्रले ्धवामममिकतवा र नयवायोधचत नयवायप्रणवालीले शवासन 
गनुमििुनछ भनेर पप्त्र सनदकुमभत्र सनजएको परमेश्रको वय्सथवा 
्वा दश आज्वाले देखवाएको धथयो। पवाप गनदे ्वा दश आज्वालवाई भङग 
गनदेलवाई मतृयदुणड हदइनछ भनेर वय्सथवाले देखवाएको धथयो भने 
पप्त्र सनदकुको ढकनमवाधथ रिेको कृपवा आसनले परमेश्रको 
उपनसथनतलवाई जनवाउँथयो। पशचवातवापको प्ध्धको से्वाकवायमिको उपज�वारवा 
पशचवातवाप गनदे वयनकतलवाई षिमवा हदइनेछ भनेर तयस कृपवा आशनमवा 
उपनसथत िुनुभएको परमेश्रले देखवाएको धथयो। पप्त्रसथवानमवा िुने 
प्मभनन प्ध्धिरूको प्रनतकले ख्ीषटले गनुमििुने मुनकतको कवामलवाई 
औँलयवाएको धथयो। येशू ख्ीषटमवा न,ै “पे्रम र प्श्सततवा आपसमवा 
ममलछन ्, ्धवामममिकतवा र शवाननतले एक-अककोलवाई चुमबन गछमिन ्।“  
भजनसंग्रि ८५:१०।

िो, िवाम्ो मुनकतदवातवा आउनभयो भनेर आज खुमशयवाली मनवाउँछौँ, 
पौरवाखणक इस्वाएललवाई हदएको मननदरमवा िुने प्मभनन प्रनतकको रूपमवा 
चलवाएकवा बमलिरूको सकल येशू आउनुभएर उिवाँ पवापकी मसद्ध बमल 
िुनुभएर ती बबध्धिरूको समवापण गनुमि भएकोमवा िवामी आभवाररत छौँ, 
तपैनन येशूकवा कुन ैपनन भकतजनिरूले पौरवाखणक पप्त्रसथवानको बवारेमवा 
र तयिवाँ िुने प्मभनन प्ध्धिरू के्ल यिूदीिरूको नननमतमवात्र िो, 
तयो पुरवानो करवारसँगमवात्र समबनन्धत छ अब िवाम्ो केिी सरोकवार छैन 
भनने पनछवाउने मननसथनतलवाई परमेश्र ननको मवाननु िुनन। तयस 
मननदरबवाट मसकने मशषिवालवाई ्फवालनु कुनै पनन बिवानवा मनवामश् छैन।
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१८९्मुनक्तदातिा, पुजारी र राजाहरूका ्महाराजा

नकिनक यो उनचति न्यो नक हाम्ा लानग यसतिा एक जिा प्रधाि 
पूजाहारी हुिुपदताछ, जो पनित्र, दोषरनहति, निषकल�, पापीहरूबाट 

अलग र सिगताभनदा पनि ्मान् उचािलएका हुिुहुनछ। 
नहबू् ७:२६

परमेश्रकै ननददेशन अनुसवार लेबी कुलकवा मवाननसिरूलवाई 
पप्त्रसथवानमवा से्वाकवायमि गनमि अलग रवाखखएको धथयो। मवान् जी्नको 
सुरुदेखखन ै प्रतयेक पुरुष आफनो घरको पुजवारी धथयो। अब्वािमकवा 
हदनिरूमवा पुजवारी िुने जनममस� अध्धकवार जे्ठो छोरोको भएको 
चलनमवा आएको धथयो। अब पप्त्र मननदरमवा गनुमिपनदे से्वाकवायमिको 
नननमत इस्वाएलीिरूको जे्ठो छोरोको बदमलमवा परमेश्रले लेबी कुललवाई 
स्ीकवार गनुमिभएको धथयो। तर पुजवारी भने िवारुनको परर्वारमवामवात्र 
मसममत गररएको धथयो। िवारुन र उनकवा छोरवािरूले परमेश्रको सवामु 
से्वा गनमि अनुमनत हदइएको धथयो। बवाँकक कुल पप्त्रमननदरको रेखदेख 
गनमि नजममवा लगवाइएको धथयो।

पुजवारीिरूले गनदे प्ध्धिरूको अनुसवार नतनीिरूलवाई प्शषे ्सत्र 
लगवाउन आदेश हदएको धथयो। मोशवालवाई परमेश्रले यो आदेश 
हदनुभएको धथयो, “गौर् र शोभवाको नननमत तैंले तरेो दवाजु िवारूनको 
नननमत पप्त्र पोशवाकिरू बनवाउनू। जनत मशलपकवारिरू छन ्, जसलवाई 
यसतवा कुरवामवा मलेै बुन�ले पररपूणमि पवारेको छु, नतनीिरूलवाई तैंले भननु, 
कक नतनीिरूले िवारूनकवा पोशवाक तयसलवाई यो कवामको नननमत ननयुकत 
गनमिलवाई बनवाऊन ्, र तयसले पूजवािवारीको पदमवा मेरो से्वा गरोस ्।“ प्रसथवान 
२८:२-३ ।पुजवारीिरूले ्सत्र र जेले सनजनछ तयसलवाई मवाननसिरूले 
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िेदवामि परमेश्रको पप्त्रतवा, उिवँालवाई गनदे पप्त्र उपवासनवा र उिवाँको 
उपनसथनतले मस� भएको आभवासले प्रभवाप्त पवानुमिपथयको। पप्त्रसथवान 
आ्ैफमवात्र िोइन पूजवारीिरूले गनदे प्रतयेक प्ध्धको मित्् धथयो।  
हिबू् ८:५ मवा यसरी लेखखएको छ, “नतनीिरूले स्गमीय पप्त्रसथवानको 
नकल र छवायवाको से्वा गदमिछन ्, ककनकक मोशवाले पप्त्र ्वाससथवान 
बनवाउन लवागदवा परमेश्रको यसतवाे आदेश पवाएकवा धथए, “प्मितमवा 
नतमीलवाई देखवाइहदएको नमूनवाबमोनजम नतमीले सब थोक बनवाउनू।“ 
हिबू् ८:५

आउनुिुने मुनकतदवातवा, पुजवारी र रवाजवािरूको रवाजवा ख्ीषटको 
आगमनलवाई औँलयवाउने प्मभनन छवायवँा ्वा प्रनतकिरूको अथमि प्रतयेक 
हदन मवाननसिरूलवाई मसकवाइनथयो। ख्ीषट र सतैवानको बीचमवा भइरिेको 
अनतदमि्नदले भइरिेकवा प्मभनन घटनवािरूको अनतय र अनतमवा 
जगतलवाई शुद्ध गरेर पवाप र पवापीिरू सदवाको नननमत नवाश गररने 
सनदेश ्षमिको एक पलट ती मवाननसिरूलवाई मसकवाइनथयो तवाकक युगको 
अनतमवा िुने घटनवानतर नतनीिरूको दृनषट भइरिोस।् मोशवाको ननददेशनमवा 
चलेकवा बमलप्रथवा र भेटीप्रथवािरूले अझ उत्म प्ध्धलवाई औँलयवाउँथयो 
जुन स्गमिमवा िुनथयो। येशूकवा बमलको पूणय कवामले गदवामि न ैपरमेश्र 
पपतवाको सवामु िवामी ननदकोष भएर प्रसतुत िुन पयवामि्पत धथयो।

िवाम्ो नननमत पशचवातवाप गरेर येशूले बगवाउनुभएको षिमवा हदने 
रगत सबलेै मसँत्मैवा उपलब्ध गरवाएको छ। यो िवाम्ो नननमत अतयनत ै
बिुमूलय अ्सर, सबभनदवा मिवान ्आमशष भएको मिसुस गनुमिपदमिछ। 
पवापी मवाननसको पवापलवाई ्धुने येशूको अनमोल रगत उपलब्ध गरवाएको 
भनदवा मवाननसको नननमत अरू मिवान ्कवायमि के िोलवा?
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१९०ख्ीषट र उहाँको िशषिानदषिा्मा नदिनदिै  
स्मर्पति हुिु आिशयक

यसकारण भाइ हो, पर्मेशिरको कृपालाई धयाि्मा राखी 
्म नति्मीहरूलाई अिुरोध गदताछु, नक नति्मीहरूको आमत्मक 

उपासिाको रूप्मा आ-आफिा शरीरलाई पनित्र र पर्मेशिरलाई 
ग्रहणयोगय हुिे िजउँदो बिलको रूप्मा अपताण गर। यस संसारको 
ढाचँा्मा िचल, तिर आफिाे ्मि्मा ियाँ भई पूणता रूपले पररिर्तिति 
होओ, र पर्मेशिरको असल, ग्रहणयोगय र नसद्ध इचछा के हो, त्याे 

नति्मीहरूले नसकदै आमत्मक जीिि्मा अनघ बढि् नसक। 
रो्मी १२:१-२ 

मोशवा�वारवा ननमवामिण गररएको पप्त्रसथवान दईु भवागमवा बबभवानजत 
धथयो। दैननक र ्वापषमिक आरवा्धनवाको प्ध्ध पूरवा गनमि ती प्भवानजत 
सथवानिरू तोककएको धथयो। पप्त्रसथवानको आगँन र मभत्री पप्त्र 
को्ठवामवा दैननक ननतय प्ध्ध िुनथयो। आगँनमवा भएको अगनीबेदीमवा 
हदनहदनै पशुबमलको प्रथवा धथयो। मभत्री मिवापप्त्र को्ठवामवा ्वापषमिक 
से्वाकवायमि िुनथयो।

दैननक ननतय पूजवामवा यी कवायमििरू संलघन िुनथयो: अनगन बेदीमवा 
बबिवान र बेलुकवा पशुबमल, ्धुप बवालने सुनौलो बेदीमवा मम्ठो बवासनवा 
आउने ्धुप बवामलनथयो, वयनकतगत पवापिरूको नननमत प्शषे भेटी 
्वा प्शषे बमल िुनथयो। येशू ख्ीषटलवाई औँलयवाउने सवाबथिरू (जुन ्
ि्पतवाको सवातौँ हदनभनदवा मभनन छ), औँसी र प्शषे चवाडबवाडमवा अपमिण 
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गनदे भेटीिरू पनन तयस पप्त्रसथवानमवा लयवाइनथयो।

प्रतयेक बबिवान र बेलुकवा अनगनबेदीमवा एक ्षमिको पवा्ठोलवाई 
ननददेमशत गररएको उधचत प्ध्ध अनुसवार चढवाइनथयो। हदनहदनै सवारवा रवाषट्र 
यह्ेमवा समपपमित भएर चलनुपछमि भनने तयस दैननक पशुबमलको अथमि 
धथयो। तयसले ख्ीषटको षिमवा हदने रगतमवाधथ इस्वाएली भकतजनिरू भर 
पनुमिपछमि भनेर औँलयवाउँथयो। पप्त्रसथवानमवा चढवाउने प्रतयेक पशु ननषखोट 
र कुन ैदवाग नभएको िुनुपछमि भनेर परमेश्रले सपषटरूपमवा ननददेशन 
हदनुभएको धथयो। यो शुद्ध, ननषकलङक, कुन ैपनन पवापको दवागरहित 
जी्बमल येशूको प्रनतक धथयो। िवामी कसरी पवापबवाट अलग भयौँ भनेर 
पत्रसुले यसरी वयकत गदमिछन,् “१८ नतमीिरू जवानदछौ, कक आफनवा पपतवा-
पुखवामिबवाट आएकवा वयथमिकवा कुरवािरूदेखख, सुन ्वा चवाँदीजसतवा नवाश िुने 
थोकिरूद्वारवा दवाम नतरी नतमीिरू छुटटयवाइएकवा िोइनौ, तर ननषखवाेट 
र ननषकलङक थुमवाको जसतवेा ख्ीषटको अनमोल रगतद्वारवा दवाम नतरी 
छुटटयवाइएकवा छौ। उिवाँ सनृषटभनदवा अगवाडडदेखख न ैननयुकत िुनुभएको 
धथयो, तर नतमीिरूकवा खवानतर समयको अननतमवा प्रकट िुनुभयो।“  
१ पत्रसु १:१८-२० ती पशुबमलिरूको प्रथवाले ख्ीषटकवा असली अनुयवायीिरू 
कसतो िुनुपछमि भनेर धचत्रण गदमिछ भनेर पवा्लको नजककर छ। उनले 
भनदछन,् “यसकवारण भवाइ िो, परमेश्रको कृपवालवाई धयवानमवा रवाखी 
म नतमीिरूलवाई अनुरो्ध गदमिछु, कक नतमीिरूको आनतमक उपवासनवाको 
रूपमवा आ-आफनवा शरीरलवाई पप्त्र र परमेश्रलवाई ग्रिणयोगय िुने 
नजउँदो बमलको रूपमवा अपमिण गर। यस संसवारको ढवाँचवामवा नचल, तर 
आफनवा मनमवा नयवाँ भई पूणमि रूपले परर्नतमित िोओ, र परमेश्रको 
असल, ग्रिणयोगय र मस� इचछवा के िो, तयवाे नतमीिरूले जवाँचन सक।“ 
रोमी १२:१-२ 

बबिवान र बेलुकवा पशुबमल हदने तोककएको समय पप्त्र समय 
भनेर आभवास ् हदइनथयो। यसरी आरवा्धनवा गनदे चलन र समयको  
आभवास ् येशू आउनुभनदवा अगवाडड सवारवा युगमवा यिूदीिरूको रवाषट्रले 
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मवानदथयो। प्रतयेक हदनको बबिवान र बेलुकवा प्रवाथमिनवा र उपवासनवाको 
नननमत छुटटयवाउनुपछमि भने  यस प्रथवाले इसवाईिरूलवाई उदवािरणको 
नननमत प्रसतुत भएको नतनीिरूले मवाननुपदमिछ। औपचवाररकरूपमवा प्ध्ध 
पूरवा गनमि ननतयपूजवा गनदे तर मभत्रीहृदयदेखख उपवासनवाको मनो्ेग ्वा 
आनतमयतवा नभएको भकतिरूको उपवासनवाले परमेश्रलवाई ्वाककवा 
बनवाउँछ। तर जसले आफनो सवारवा हृदय, प्रवाण र शरीरले उिवाँलवाई ्पयवार 
गछमि , बबिवान बेलुकवा नम् र कोमल भएर आफनवा पवापिरूलवाई स्ीकवारेर 
नतनीिरूको षिमवाको नननमत ननिँुरँदै प्रवाथमिनवा गदमिछ, र आ्ूफिरूलवाई 
चवाहिने आ्शयक आमशषकवा अनुरो्धिरू उिवाँको समषि प्रसतुत गछमिन,् 
नतनीिरूप्रनत परमेश्रले प्रसनन हृदयले िेनुमििुनछ।
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१९१ध्मतापरायण िा धार््मकतिाको सुगमनधति धुप

नति्मीहरू प्रे्म्मा चल, जसरी ख्ीषटले पनि हा्मीहरूसँग प्रे्म 
गिुताभयो, र पर्मेशिरको निम्ति सुगमनधति भेटी र बिलदाि  

भएर आफैलाई हाम्ा निम्ति अपताण गिुताभयो। 
एनफसी ५:२

परमेश्रको सवामु एउटवा टेबुलमवा देखवाइएको पप्त्र रोटीिरू 
रवाखखनथयो। यो परमेश्रको नननमत ननरनतर अपमिणको नै्� धथयो। 
यसलवाई देखवाइएको रोटी (अङगे्रजीमवा शोबे्ड showbread ) ् वा “उिवाँको 
उपनसथनतमवा रिेको रोटी“ भनननछ, ककनकक परमेश्रको अनुिवारसवामु 
तयो ननरनतररूपमवा रवाखखनथयो। दु्  ैभौनतक र आनतमकरूपमवा ख्ीषटको 
मधयसथवाततवाबवाट मवाननस परमेश्रमवाधथ भरपदमिछ भनने तयस रोटी 
सूचकको रूपमवा रवाखखएको धथयो। दु्  ै मननवा र पप्त्ररोटीले येशू 
ख्ीषटलवाई औँलयवाएको धथयो, जो जीप्त रोटी िुनुिुनछ, र िवाम्ो नननमत 
परमेश्रको सवामु ननरनतररूपमवा पिल गरररिनुभएको छ।

कुन ैपनन दैननक प्ध्धिरूभनदवा सुगनन्धत ्धुप जब पुजवारीले बवालछ 
तब उनन परमेश्रको उपनसथनतमवा मस्ध ैखडवा भएको देखवाइएको धथयो। 
मिवापप्त्र को्ठवालवाई प्भवाजन गनदे पदवामि मवाधथ छवानवा ्वा मसमलङगसमम 
रवाखखनदैनथयो। पदवामि र छवानवाको बीचमवा खवाली ्ठवाउँ धथयो। पप्त्र 
कृपवा आशनमवाधथको परमेश्रको महिमवा पप्त्र को्ठवाबवाट केिी िदमवा 
देखखनथयो। जब पुजवारीले परमे्रको सवामु सु्धगनन्धत ्धुप बवालथयो 
र पप्त्र सनदकु भएको त्फमि  ्फककमि नथयो‚ तब तयो तयसको ्धु्वाँ 
मवाधथ उडथयो अनन परमेश्रको महिमवा कृपवाआशनमवाधथ आउँथयो, र 
प्रवायजसो उिवाँको महिमवा र तजेस्ीमय गौरब दु्  ैको्ठवािरूमवा भररनथयो, 
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जसले गदवामि पुजवारी ितपत पछवाडडनतर िनचकनुपदमिथयो। तयस प्शषे 
से्वाकवायमिमवा पुजवारीले प्श्वास�वारवा उनले नदेखखने पदवामिपछवाडड रिेको 
कृपवा आसननतर नजर लगवाउँथयो। तयसरी न ैपरमेश्रकवा जनिरूले 
अहिले येशूलवाई मस्ध ै  प्रवाथमिनवा गनमि सकछन।् उिवाँ िवाम्ो मवान्ीय 
आखँवाले नदेखखएको स्गमिको मननदरमवा िवाम्ो नननमत प्र्धवानपुजवारी 
िुनुभएर पिल गरररिनुभएको छ।

इस्वाएलीिरूको प्रवाथमिनवासहितको ्धुपको ्धु्वँाले ख्ीषटकवा पूणय 
कवामिरू र िवाम्ो नननमत ख्ीषटले पिल गरररिनुभएकोलवाई औँलयवाउँछ। 
उिवाँको आफनो मसद्ध ्धवामममिकतवा प्श्वासीिरूको प्श्वास�वारवा 
नतनीिरूलवाई ओढवाइहदनछ, तयसले गदवामि पवापीिरूले गरेको उपवासनवा 
परमेश्रको नननमत ग्रिणयोगय िुन जवानछ। मिवापप्त्र को्ठवाको अगवाडड 
ननरनतररूपमवा बमलरिने ्धुपको पप्त्र बेदी िुनथयो। तयसले पवापीिरूको 
पवापलवाई षिमवा देउन ्भनने प्रनतकको रूपमवा ्धुप ननरनतर बमलरिनथयो। 
्धुप र रगतद्वारवा परमेश्रकिवाँ पुगनुपथयको। पवापीिरूको नननमत मिवान ्
मधयसथकतवामिले यह्ेको सवामु पिल गरररनछ भनने ती प्ध्धिरूले 
औँलयवाएकवा धथए। प्श्वास गरेर पशचवातवाप गरेकवा पवापीलवाई उिवाँको कृपवा 
र मनुकत उिवाँलेमवात्र प्रदवान गनमि सकनुिुनछ।
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१९२यस संसार्मा जमन्मिे प्रते्यक ्मािि प्राणीको 
निम्ति ्मिुताभएको येशू ख्ीषट

यो िचि हरप्रकारले ग्रहणयोगय छ, नक पापीहरूलाई  
उद्धार गिता येशू ख्ीषट संसार्मा आउिुभयो, र  

पापीहरू्मा ्म सबैभनदा ्मुखय हु।ँ 
१ नति्मो्ी १:१५

पप्त्रसथवानमवा गररने दैननक आनतमक से्वाकवायमिकवा प्ध्धिरूमवा  
सबभनदवा मित््पुणमि प्ध्ध भनेकै वयनकतगत मवाननसिरूको नननमत गररने 
प्ध्ध धथयो। पशचवातवाप गरेको पवापीले आफनो पशुभेटी पप्त्रसथवानको 
ढोकवाम लयवाउँथयो, तयस पशुको टवाउकोमवा आफनवा पवापिरू स्ीकवार गददै 
खनयवाउँथयो। आफनवा पवापिरू ननदकोष पवा्ठोमवा सवाररएको भनने तयुस 
चलनको प्रनतकले देखवाएको धथयो।  आफन ैिवातले पशुलवाई मवाररनथयो र 
पुजवारीले तयसको रगत पप्त्र को्ठवामवा रिेको पदवामिमवा छककमि नथयो। तयस 
पदवामिको पछवाडड पप्त्रसनदकु धथयो जसमभत्र दश आज्वाको मशलवापवाटी 
धथयो। पवापीले तयिी आज्वा भङग गरेको धथयो। यस प्ध्धले रगत�वारवा 
पवापीको पवाप पप्त्रसथवानमवा सवाररयो भनेर सूचकको रूपमवा देखवाउँथयो। 
कुन ै मवाममलवामवा पप्त्र को्ठवामवा रगत लधगनदैनथयो; बमल चढवाएको 
पशुको मवासु पुजवारीले खवानुपदमिथयो। दु्  ैप्ध्धिरूले पशचवातवापी पवापीको 
पवाप पप्त्रसथवानमवा सवाररयो भनेर  औँलयवाउँथयो।

यी प्ध्धिरू ्षमिभरी न ै चमलरिनथयो। इस्वाएलीिरूकवा पवापिरू 
पप्त्रसथवानमवा सवाररएकोले तयसकवा को्ठवािरू थपुप्रएकवा पवापिरूले गदवामि 
अशुद्ध भएकवा धथए। तयसकवारण ती पवापिरू िटवाउनु ्षमिको एक्ेफरवा 
बबशषे प्ध्धको आ्शयक धथयो। दु्  ैपप्त्र को्ठवािरू र बेदीलवाई शु� 
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गनमि प्रवायनशचतको प्ध्ध ् वा षिमवापूजवाको ननददेशन परमेश्रले हदनुभएको 
धथयो। लेबीमवा यस मवाममलवामवा परमेश्रको सपषट ननददेशन लेखखएको 
छ, “तब तयसले बवाहिर ्ेदीमवा गएर परमप्रभुको सवामुनने तयसको 
नननमत प्रवायनशचत गरोस ्। अनन सवाँढे (्वा रवँागवा) र बोकवाको रगतबवाट 
केिी मलएर ्ेदीकवा चवारैनतरकवा सीङिरूमवा लगवाओस ्। रगतबवाट आफनवाे 
औँलवाले सवात पलट तयसमवाधथ छकदे र इस्वाएलीिरूको अशुन�बवाट ् ेदीलवाई 
शु� र पप्त्र गरोस ्।“ ले्ीिरू १६:१८-१९।

्षमिको एक ्ेफरवा प्रवायनशचत ्वा षिमवापुजवाको मिवान ्प्मिमवा पुजवारी 
मिवापप्त्रसथवानमवा जवानथयो र तयस सथवानलवाई स्फवा गररनथयो। तयिवाँ 
गररएको शुन�करणको प्रकरियवाले ्षमिभरीमवा गररने से्वाकवायमिको प्ध्ध 
समपनन भयो भनेर देखवाउँथयो।

पथृ्ीमवा भएको पप्त्रसथवान स्गमिमवा भएको सकल पप्त्रसथवानको 
नमुनवा अनुसवार ननमवामिण भएको धथयो। यो प्ध्ध त “अहिले ्तमिमवान 
समयको नननमत एक दृषटवानत िो। यसले यिी देखवाउँछ, कक चढवाएकवा 
भेटी र बमलिरूले आरवा्धकको प््ेकलवाई शु� तुलयवाउन सकदैनन ्।...
यहद स्गमीय कुरवािरूकवा नमूनवालवाई शुद्ध पवानमि यी प्ध्धिरू चवाहिए 
भने स्गमिकै कुरवािरूलवाई शुद्ध पवानुमि त अझ उत्म बमलको आ्शयकतवा 
पऱयवाे।...तयसकवारण मवाननसले ननमवामिण गरेको पप्त्रसथवानमवा िोइन, 
तर परमप्रभुले खडवा गनुमिभएको पप्त्रसथवान, सवँाचो पप्त्र ्वाससथवानमवा 
उिवाँ से्क भइरिनुभएको छ।“ हिबू् ९:९:२३, ८:२। उिवाँ परमेश्रकवाे 
सवामु देखवा पनुमििुनछ‚पशचतवाप गनदेिरुलवाइ नस्कवानमि र उिवाँकवा जनिरुकवाे 
पवाथमिनवा सुननुिुनछ । 
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१९३सिइचछाले जीिबिल हुिुभएको येशू

तिब ्मैले भिें, “्म यही ँछु, ्म आएको छु– ध्मताशास्त्मा ्मेरो 
निषय्मा यसतिै लेमखएको छ। ह े्मेरा पर्मेशिर,  

तिपाईकंो इचछाब्मोिज्म गिता ्म चाहनछु,  
तिपाईकंो वयिस्ा ्मेरो हृदयिभत्र छ। 

भजिसंग्रह ४०:७-८ 

प्मभनन ररनतरर्वाजले गदवामि प्रदपुषत भएकवा पौरवाखणक 
इस्वाएलीिरूलवाई सवारवा जनसमूदवाय शु� गनमि एउटवा पशुबमल चढवाउन 
ननददेशन हदइएको धथयो। तयो पशु रवातो बवाचछी धथयो। पवापले गदवामि 
इस्वाएल जनमवानस प्रदपुषत भएकोले तयसबवाट उनमुनकत हदन तयो 
बवाचछी अरू पशुिरूभनदवा मसद्ध बमल भनेर मवाननएको धथयो। यो 
कहिलेकवािीँ गनदे पशुबमल धथयो। मुदवामिलवाई नछुनु भनने ररनतको 
बबपररत कसैले अचवानक छोएमवा ्वा तयसलवाई लेप लगवाउन, गवाडन 
्वा जलवाउन छुन ैपरेमवा तयसलवाई छुने सबै मवाननसिरू अशु� भएको 
्ठवानननथयो। जोकोिी पनन कुन ैन कुन ैतररकवाले मदुवामिलवाई छँुदवा तयो 
वयनकत अशु� िुनछ भनने वय्सथवामवा लेखखएको धथयो (गनती १९:११,  
िगगै २:१३) ।पवापको पररणवामले मतृयु आएको र मुदवामि आ्फैं  पनन पवापलवाई 
प्रनतननध्धत् गरेको भनेर इस्वाएलीिरूको हदमवागमवा प्रभवा्कवारीरूपमवा 
घुसवाउन यो पशुबमल गनमि अऱिवाइएको धथयो। एउटवा बवाचछी, एउटवा 
नोिवाको जिवाज, मोशवाले झुनडयवाइएको एउटवा ्धलौतको सपमि सबैले 
ख्ीषटको बमलदवानलवाई प्रभवा्कवारी ढँगमवा औँलयवाउँछ।

  बवाचछी रवातो न ैिुनुपछमि रे। यो रगतको प्रनतक धथयो। यो बवाचछीमवा 
कुन ैदवाग र खोत िुनुिुनदैनथयो। तयस बवाचछीले ्ेफरर कहिलय ैपनन 
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जुआ नबोकेको िुनुपथयको। यिवँा पनन परमेश्रको पुत्र आफन ैस्इचछवाले 
मवाननसको पवापको लवाधग मनमि आउनुभएकोले पशचवातवापको प्ध्ध उिवाँले 
पूरवा गनुमिभएको धथयो। उिवँामवाधथ कुन ैजुआ लवाडन आ्शयकतवा धथएन 
न त ्वाधयतवा ककनकक उिवँा सब ै प्ध्धप््धवान ्वा ररनतधथनतिरूबवाट 
स्तनत्र िुनुिुनथयो। परमेश्रकवा ्ौन�क जी् स्गमिदतूिरू परमेश्रकवा 
आज्वािरू पवालन गनमि ्वाधयतवा धथयो ्वा नतनीिरूमवाधथ परमेश्रकवा 
आज्वािरूको जुआ धथयो। नतनीिरूले आफनो कुन ैवयनकतगत बमलदवानले 
पनतत मवाननसको दोषलवाई स्फवाइ गनमि सकदैनथयो ्वा उनमुनकत हदन 
सकदैनथयो। तर सब ैवय्सथवािरूभनदवा उचच सथवानमवा रिनुभएको ्वा 
स्तनत्र रिनुभएको येशू ख्ीषटलेमवात्र पवापी मवान् जवातको मुनकतको 
नननमत बमल िुनसकनुिुनथयो।

येशू आफनो पपतवाको दवाहिने िवातमवा नै रहिरिन सकनुिुनथयवाे। 
उिवाँ रवाजकीय मुकुट र रवाजकीय पोशवाकिरू लवाएर बसन सकनुिुनथयो 
तर उिवाँ आ्ैफ परमेश्र भएतवापनन आफनवा समपपत्, आदर, यश, 
आरवाम र स्गमिको इजजत तथवा गौरब तयवागन मवाननसको नननमत रवाजी 
िुनुभयो। उिवाँ बबपनन ्गमिमवा जनमनुभयो, उचच सथवानमवा आदेश हदन 
सकने येशू गेतसमनीको भयवानक अनुभ्मवा आ्ूफलवाई पवानुमि भयो र 
अतयनत ै गवामल, अपमवान, बेइजजत सिँदै रूिसको पीडवामवा आ्ूफलवाई 
पवानुमिभयो।

उिवाँको घवाइत ेिवात, घोधचएर ्प्वाल परेको कोखवा, ककलवा ्ठोककएर 
षितप्षित भएकवा पवाऊिरूले पनतत मवाननसमको नननमत भवा्पूणमि 
परमेश्र पपतवाको सवामु बबनती गरररिनुभएको छ। अननतको मोल 
नतरेर ककननुभएको पवापी मवाननस उद्धवार िोउन ्भनने ननरनतर यवाचनवा 
उिवाँले गरररिनुभएको छ। ओिो, पवापी मवाननसको उिवाँको अतुलनीय 
कृपवा र ननगवािवा कसतो रिेछ! कुन ैपनन समय ् वा कुन ैपनन घटनवा तथवा 
मवान् प्ध्धिरूले येशूको मुनकत हदन पयवामि्पत भएको बमललवाई झवानमि 
सकदैन ्वा नयनुकरण गनमि सककनदैन।
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१९४येशूको रगति निरनतिररूप्मा प्रयोग

बोका र साढे़हरूको (िा रागँाहरू) रगति र कोरलीको खरािी 
अशुद्ध ्मानिसहरू्मान् छकता दा नतििीहरूको शरीर शुद्ध हुनछ भिे, 
ख्ीषटको रगतिले ति झि्  कनति बढ़ी गरी नति्मीहरूका नििेकलाई 

्मरेका का्महरूबाट शुद्ध पािनेछ, तिानक नति्मीहरू जीनिति 
पर्ेमशिरको सेिा गिता नसक। नकिनक उहालँे अिनति  

आत्माद्ारा आफैलाई निषखाेट बिलको  
रूप्मा पर्मेशिरलाई अपताण गिुताभयो।

नहबू् ९:१३-१४

बमलको नननमत लयवाइएको रवातो बवाचछी मशप्र बवाहिर सबलेै देख्न े
गरेर मवाररनथयो। येशू ख्ीषट पनन यरुशलेमकवा ढोकवािरू र सिरकवा 
पखवामिलिरूबवाट बवाहिर रिेको कलभरी डवँाडवामवा कषट पवाउनुभएको धथयो। 
यरुशलेमबवाहिर येशू मवाररनुभएको एक अतयनत ैउललेखनीय अथमि छ। 
उिवाँ के्ल यिूदी जवानतको नननमतमवात्र बमल िुनुभएन तर संसवारकवा 
समसत मवान् प्रवाणीले मुनकत पवाउन ्भनेर आफनो जी्न हदनुभएको 
धथयो। यरुशलेम सिरमभत्र रिेकवा चवािे यिूदी जवानत िोस ् ्वा तयस 
सिरभनदवा बवाहिर रिेकवा सब ैपनतत मवाननसिरूको नननमत मुनकतदवातवा 
िुन र उिवाँले हदनुिुने मनुकत सबलेै ग्रिण गरुन ्भनेर उिवाँको मतृयलेु 
घोषणवा गरेको धथयो। गनमभर ्धवामममिक प्ध्ध अपनवाएर बवाचछीलवाई 
मवाररनथयो। पुजवारीले शुद्ध सेतो पोशवाक लगवाउँथयो र मवाररएको 
बवाचछीको रगत िवातमवा मलएर मननदरनतर िेददै सवातपलट छककमि नथयो।

 बमल चढवाइएको बवाचछीलवाई जलवाएर खरवानी पवादमिथयो। तयसको 
अथमि बवाचछीले आफनो सब ैशरीर हदएर पूणमि बमल हदएको जनवाएको 
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धथयो। मुदवामिलवाई छोएर अशु� नभएको मवाननसले खरवानीिरू बटुलथयो र 
खोलवाको पवानी रवाखखएको भवाँडवामवा रवाखखनथयो। अनन तयस स्फवा र शु� 
मवाननसले रवातो कपडवाले बेरेको सयवाउको लठ्ठील र हिसप ् वा सुगनन्धत 
बबरू्वाले तयस भवाँडोमवा चोपलेर पवाल र जममवा भएकवा मवाननसिरूलवाई 
छककमि नथयो। यो प्ध्ध सवात पलट गररनथयो र यसले पवाप शु� भयो 
भनेर देखवाउँथयो।

यसरी आफनो ननषखोट ्धवामममिकतवाले अमूलयको रगत बगवाउनुभएर 
स्गमिको पप्त्र सथवानलवाई स्फवा गनमि जवानुभएको धथयो। तयिवाँ रवातो रगत 
येशूले परमेश्रसँग मवाननसको मेलममलवाप गरवाउन प्रयोग गनुमिभएको 
धथयो। कनतपय मवाननसले बवाचछीको बमल अथमििीन प्ध्ध भनेर िेनमि 
सककनछ। तर यो परमेश्रको आदेशले समपनन गररएको धथयो र 
यसको गहिरो अथमि छ जसको प्रयोग बतमिमवान सनदभमिमवा पनन लवागु 
िुनछ। मवाननसको पवाप ्धुन र उसलवाई शु�, पवापबवाट ननदकोष बनवाउन 
येशूको रगत नै पयवामि्पत छ। यो रगत हदनहदनै प्रयोग गनुमिपदमिछ।

यहद पौरवाखणक समयमवा अशु� मवाननसलवाई रगत छकदे र शु� 
गररनथयो भने, खनसकरिेको अननतम युगमवा झन तयो कनतको मित्् 
िोलवा? िवामी सतैवानको पररषिवा, प्रदषुणमवा बेरररिेकवाछौँ। नतनीिरूबवाट 
रवात हदन र हदनहदन ैहृदयलवाई स्फवा गरररवाख्न येशूको रगत िवामीले 
प्रयोग गरररनु अतयनत ैआ्शयक भएको मवाननुपदमिछ।
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१९५सिगता्मा रहकेो पनित्रस्ािको  
पनित्र कोठािभत्र

बोका र बाछाहरूको रगतिले होइि, तिर आफिै रगतिद्ारा अिनति 
उद्धार प्रापति गररनदएर सधैकँो निन्ति एकै पलट ्महापनित्र 

स्ाििभत्र उहा ँप्रिेश गिुताभयो। 
नहबू् ९:१२

सन ३१ को बसनत ऋतुमवा कलभरीको रूिसमवा पककवा ्वा सकल 
बमल येशूलवाई चढवाइएको धथयो। जब येशूले धचचचयवाएर “अब मसन�यो“  
भननभुएको धथयो तयसबेलवा ततकवाल ै मननदरको पदवामि दईु भवागमवा 
चयवानतएको धथयो। यिूदी रवाषट्रको नननमत यो पदवामि अतयनतै मित््पूणमि 
छ। पप्त्रसथवान र मिवापप्त्रसथवानलवाई अलग गररएको पदवामि अतयनत ै
मिँगो धथयो। यो ्पयवाजी रङगको सुनले सजवाएको धथयो। यो भवय 
लवामो र ्फरवाककलो धथयो। जब येशूले आफनो अननतम सवास ्ेफनुमिभएको 
धथयो तब  अदृशय िवातले सबलेै देख्न गरेर तयो भवय र बवाकलो पदवामि 
तलदेखख मवाधथसमम चयवानतहदएको धथयो।  पवापले गदवामि भ्रषट भएको 
यस संसवारको नननमत  नयवाँ र जीप्त मनुकतको बवाटो खोमलएको धथयो 
भनेर सवारवा जगतको सवामु तयस चयवानतएको पदवामिले देखवाएको धथयो 
सवाथ ैपरमेश्रको पुत्रको एक मिवान ्बमलले सब ैपशुबमलको अनतयभयो 
भनेर पनन सपषट पवाररएको धथयो।

पथृ्ीकवाे पप्त्र सथवानमवा भ�कवेा पदवामि र प्ध्धिरु वयवाकुल धथयो। 
अब परमेश्रको पुत्रको मतृयुपनछ सकल बमल प्रसतुत भएको धथयो। 
मिवापप्त्रसथवाननतर जवाने बवाटो खोमलएको धथयो। सबैको नननमत नयवाँ 
र जीप्त बवाटो तयवार पवाररएको धथयो। अब परमेश्रसँग पिल गनमि 
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द:ुख र शोकमवा परेकवा र पवापी मवान् जवातको नननमत कुन ैपनन पुजवारी 
्वा प्र्धवानपुजवारीको आ्शयकतवा भएन। अबदेखख मुनकतदवातवा आ्ैफले 
मवाननसको नननमत पुजवारी िुनुभएको धथयो र स्गमिकवा स्गमििरूमवा 
पवापीिरूको नननमत पिल ्वा मधयसथतवा गनमि सुरु गनुमिभएको धथयो। 
अबदेखख पवापको नननमत कुनै भेटीिरू र पशु बमलको आ्शयकतवा 
भएन। येशूको बमलले पवाप षिमवा गनमि गररने सब ै्धवामममिक प्ध्धिरूको 
अनतय भएको धथयो। परमेश्रको पुत्र उिवाँकै ्चनद्वारवा आउनुभएको 
धथयो, “िे प्रभु तपवाईँको इचछवा पूरवा गनमि िेनुमििोस,् म आएँ (ककतवाबको 
्ेठलीमवा मेरै बवारेमवा लेखखएको छ)” “उिवाँको आफनै रगतले पप्त्रको्ठवामवा 
पसनभुयो र िवाम्ो नननमत अननतको मुनकत उपलब्ध गरवाउनुभयो ।“ 
हिबू् १०:७, ९:१२।

जब पेननतकवेासट समयमवा पप्त्र आतमवा चेलवािरूमवाधथ खनयवाइएको 
धथयो तब नतनीिरूको हदमवाग पथृ्ीको पप्त्रसथवानबवाट स्गमिमवा 
रिेको पप्त्रसथवानतर मोडडएको धथयो, जिवँा येशूले आफन ैरगत मलएर 
पसनभुएको धथयो। तयो रगत उिवँाकवा चेलवा र समसत मवान् प्रवाणीको 
प्रयवानशचतकवाे ्फवाइदवाको नननमत बगवाउनुभएको धथयो।

सवारवा मवाननसिरूकवा नजरिरू संसवारकवा पवापिरूको नननमत गररएको 
सकल तथवा सिी बमलनतर लगवाएकवा धथए। यस पथृ्ीको मननदरमवा 
िुने पुजवारी प्रथवाको अनतय भयो ्वा मवाननस र परमेश्रको बीचमवा 
आउने कुन ैपनन मवान्ीय तत्को अनतय भयो। िवामी येशू नतरमवात्र 
िेनुमिपछमि। उिवाँ नयवाँ करवारको से्क िुनुिुनछ। िवाम्ो मवान् जवातको 
जे्ठो दवाजु जगतको स्कोचच र अननतको मसिंवासनमवाननर िवाम्ो नननमत 
उमभरिनुभएको छ।
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१९६येशू ख्ीषटको का्मको केनद्नबनदु

अब हा्मीले भनि चाहकेो कुराको सारांसचानह ँयही हो: हाम्ा 
यसतिा प्रधाि पूजाहारी हुिुहुनछ, जो सिगताका सिगताहरू्मा  
्महाि्  पर्मेशिरका नसंहासिको दानहिेपरट् निराज्माि  

हुिुहुनछ। ्मानिसले होइि, तिर पर्मप्रभुले खड़ा गिुताभएको 
पनित्रस्ाि, साचँो िा सकल पनित्र िासस्ाि्मा  

उहा ँसेिाकायता गरररहिुहुनछ।
नहबू् ८:१-२ 

पप्त्रसथवान ्वा सनवातन सनृषटकतवामि परमेश्रको उपनसथत िुने 
पप्त्रमननदर के िो भनेर कनतले प्रशन गछमिन।् तर तयसको ज्वा्फ 
बवाइबलले नै सपषटरूपमवा हदएको छ। “पप्त्रसथवान“ भनने शबद 
पहिलोपलट बवाइबलमवा देखवापरेको धथयो जब परमेश्रले मोशवालवाई 
स्गमिको नमुनवा अनुसवार ्वा प्रनतमलपप पप्त्रसथवान मरुभूमममवा बनवाउन 
अऱिवाउनुभएको धथयो। दोस्ोमवा सकल ्वा सवाँचो पप्त्रसथवान स्गमिमवा छ 
भनने कुरवामवा िवामी प्श्सत िुनुपदमिछ र पथृ्ीमवा भएको पप्त्रसथवानले 
स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानलवाई औँलयवाउँछ भनने कुरवामवा पनन िवामी 
अडडग िुनुपदमिछ। जब येशू मनुमिभयो तब यस पथृ्ीको पप्त्रसथवानमवा 
िुने स्गमिको पप्त्रसथवानमवा िुने सब ै प्रनतमलपप ्वा नकल पशुबमल 
प्रथवा तथवा प्ध्धिरूको अनतय भएको धथयो। स्गमिमवा रिेको सककली 
पप्त्रसथवान न ैनयवँा करवार ्वा परमेश्र र मवाननसको बीचमवा भएको 
समझौतवाको पप्त्रसथवान िो।

पथृ्ीमवा रिेको पप्त्रसथवानमवा भएकवा दईु को्ठवािरूले  स्गमिमवा 
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रिेको पप्त्रसथवानमवा भएको को्ठवािरूलवाई औँलयवाएको धथयो। पे्रररत 
यूिननवालवाई स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको दशमिन देखवाइएको धथयो। 
तयस दशमिनमवा उनले परमेश्रको मसिंवासन ननजक सवात्टवा हदयोिरू 
बमलरिेको देखेकवा धथए। प्रकवाश ४:५ आफनो िवातमवा सुनौलो ्धुपोरो 
मलएको स्गमिदतू धथए। उसलवाई ्ेधरै ्धुपिरू हदइएको धथयो। मसिंवासनको 
अगवाडड भएको सुनको बेहदमवा रिेकवा सनतिरूको नननमत गरेको प्रवाथमिनवा 
तयस बलेको ्धूपले देखवाएको धथयो। यिवँा अगम्कतवा यूिननवालवाई 
स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको पहिलो को्ठवा देखवाइएको धथयो। उनले 
तयिवाँ आगोकवा सवात्टवा आगोकवा हदयोिरू धथए र सुनको बेदी धथयो। 
यस पथृ्ीको पप्त्रसथवानको पहिलो को्ठवामवा रवाखखएको सवात्टवा सुनको 
हदयो र ्धूप बवालने बेदीले स्गमिमवा भएकवा ती थोकिरूलवाई औँलयवाएकवा 
धथए। अनन ्ेफरर मननदर उनरियो (प्रकवाश ११:१९)‚ तब यूिननवाले मभत्री 
भवागको पदवामि खोलेको देखे। तयस पदवामिले मिवापप्त्रको्ठवालवाई छोपेको 
धथयो। यिवाँ उनले करवारको सनदकु देखे। यो तयिी सकल सनदकु धथयो 
जसको नमुनवा अनुसवार मोशवाले बनवाएकवा धथए र जसमभत्र परमेश्रको 
वय्सथवा ्वा दशु आज्वाकवा पवाटी धथयो।

स्गमिमवा भएको पप्त्रसथवानलवाई मोशवालवाई देखवाइएकै अनुसवार 
नमुनवा बनवाएर पथृ्ीमवा पप्त्रसथवान उनले ननमवामिण गरेकवा धथए। स्गमिमवा 
भएको पप्त्रसथवान सकल ् वा सवाँचो िो भनेर पवा्लले मसकवाउँदछ। अनन 
यूिननवाले पनन स्गमिमवा आ्ूफले देखेको पप्त्रसथवानको बवारेमवा ग्वािी 
हदनछन।्

स्गमिमवा भएको पप्त्रसथवानमवा िुने मवाननसिरूको नननमत गररने 
से्वाकवायमि येशूको केननद्रत ्वा मूखय कवाम िो। यस संसवारमवा जननमने 
प्रतयेक मवाननसप्रनत चवासो छ भनेर येशूले पप्त्रसथवानमवा गरररिनुभएको 
से्वाकवायमिले देखवाउँदछ।

जब येशू ख्ीषट स्गमिमवा उनकलनुभयो तब उिवाँ िवाम्ो ् ककल भएर 
उकलनुभएको धथयो। तयसको अथमि स्गमिको अदवालतमवा िवाम्ो नननमत 
पिल गनुमििुने िवाम्ो ्ककल ममत्र िुनिुुनछ।
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१९७हाम्ो निम्ति येशू सिगता्मा देखा पिुताहुनछ

ख्ीषट हातिले बिाएको पनित्रस्ाििभत्र प्रिेश गिुताभएि,  
जोचानह ँसाचँो पनित्रस्ािको िकल ्मात्र हो, तिर उहाँ सिगतािभत्र ै

प्रिेश गिुताभयो, र उहा ँहाम्ो पषि्मा पर्मेशिरको  
सा्मु उपमस्ति हुिुभएको छ।

नहबू् ९:२४

परमेश्रकवा जनिरूले पप्त्रसथवानको बवारेमवा सपषटरूपले बुझनु 
आ्शयक छ। िवाम्ो मिवान ् प्र्धवानपूजवारीको कवाम र उिवाँको दजवामिको 
बवारेमवा येशूकवा सबै भकतिरूले जवाननु आ्शयक छ।

मुनकतको योजनवामवा मवाननसको नननमत ख्ीषटले मवाधथको 
पप्त्रसथवानमवा जुन पिल गरररिनुभएको छ तयनतकै मित््पणूमि छ 
जुन रूिसमवा उिवँाको मतृयु धथयो। ख्ीषटको मतृय ुर पुनरतथवानमवा जुन 
मनुकतको कवाम सुरु गनुमिभएको धथयो कवाम उिवाँ स्गमिमवा उकलेपनछ 
पूरवा भएको धथयो। प्श्वास�वारवा िवामी सब ैपदवामिमभत्र पसनुपछमि , “जिवाँ 
िवाम्वा पषिमवा अग्रदतू भएर मलकीसेदेकको दजवामिअनुसवार येशू प्र्धवान 
पूजवािवारी भई प्र्ेश गनुमिभएको छ।“ हिबू् ६:२०। तयस पप्त्रसथवानमवा 
रूिसमवा बलेको जयोनत प्रनतबबनमबत गरेको धथयो। मुनकतको योजनवाकवा 
रिसयिरूको बवारेमवा तयिवँा िवामीले सपषट आतमज्वान पवाउन सकछौँ। 
स्गमिको असममत मोलमवा मवाननसको मनुकतको कवाम समपनन भएको 
धथयो; परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वाको  चौडवाइ मवाग ्वा प्सततृ 
मवागलवाई मवाननसले भङग गरेकवा धथए तयिी बरवाबरीमवा येशू बमल 
िुनुभएको धथयो अथवामित ्दश आज्वाकवा सबै नीनतिरूलवाई भङग गरेर सब ै
मवान् प्रवाणीले भोगनुपनदे सब ैदणड येशूले भोगनुभएको धथयो। पपतवाको 
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मसिंवासनमवा जवाने ढोकवा येशूले खोमलहदनुभएको धथयो। उिवाँकै पिल 
्वा मधयसथतवाको कवारणले सब ैजनवा जो मभत्री हृदयदेखख चवािनवा गददै 
प्श्वाससवाथ आ्ूफिरूलवाई परमेश्रको सनमुखमवा उभयवाउन सकदछन।्

“आफनवा पवापिरू लुकवाउनेको उनननत िँुदैन, तर जसले ती स्ीकवार 
गछमि र तयवागछ, तयसले कृपवा पवाउँछ।“ हितोपदेश २८:१३। जसले आफनवा 
पवापिरू, गलती र कममकमजीरीिरू लुकवाउँछन ् नतनीिरूप्रनत सतैवान 
अतयनन ैखुशी िुनछन,् र ख्ीषट र उिवँाकवा स्गमिदतूिरूप्रनत उसले ्धजजी 
उडवाउँछ। यो दृशय मवाननसिरूले सपषटरूपमवा देख्न सकेको भए नतनीिरू 
ितपत आफनवा पवापिरू स्ीकवारेर नतनीिरूलवाई पनछवाइथयो। सतैवानले 
चररत्रमवा खोट भएकवािरूको समपूणमि हदमवागलवाई ननयनत्रण गनमि खोजदछ। 
चररत्रमवा कमीकमजोरीिरूलवाई मवाननसिरूले पोषवाइ रवाखयो भने आ्ूफले 
नतनीिरूमवाधथ रजवाइँ गनमि सकछ भनने सतैवानलवाई थवािवा छ। तयसले गदवामि 
सतैवानले अनेकौँ चलवाकी र आकपषमित गरेर ख्ीषटकवा अनुयवायीिरूलवाई 
ननरनतररूपमवा ्धोखवा हदन प्रयवास गरररिेको िुनछ। उसलवाई थवािवा 
छ कक उसकवा घवातक चवालिरू नतनीिरूको आफनै प्रयवासले नजत ्न 
सकदैन। तर येशूले आफनो घवाइत ेिवातिरू, षितप्षित भएको शरीरलवाई 
परमेश्र पपतवाको सममुख देखवाउनुभएर उिवँाकवा अनुयवायीिरूको नननमत 
यो नजककर गनुमििुनछ कक, नतनीिरूको नननमत उिवाँको अनुग्रि कवा्फी छ। 
२ कोरनथी १२:९ तयसकवारण, येशूकवा कममि्ठ र ननष्ठवा्वान भकतिरूले 
आफनो कमीकमजोरी ्वा समिवालन नसककने चररत्रिरूप्रनत सुतवामि गनुमि 
आ्शयक छैन ककनन नतनीिरूलवाई सु्धवार गनमि ्वा नजतन परमेश्रले 
नतनीिरूलवाई आतमप्श्वास र अनुग्रि हदनुिुनछ।
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१९८आफिा सनतिािले ्ुमनक्त पाउि् भन्े  
एकद्म प्रयास

येशू सदा जीनिति हुिुहुनछ र आफिो पूजाहारीपि छोडिुहुनि िा 
पररितिताि गिुताहुनि। यसैले जो पनि उहाँको ्माफता ति पर्मेश्वरकहा ँ

आउँछि् ख्ीषटले नतििीहरूलाई बचाउिु हुनछ। ख्ीषटले  
यो सदाकाल िा एकद्मै प्रयास हुनछ, नकिभिे जो  

पर्मेशिरकहा ँआउँछ त्यसको पहल ति्ा सहायतिाको  
निम्ति उहा ँसधैं जीनिति हुिुहुनछ। 

नहबू् ७:२४,२५

िवामी येशूकिवाँ आउन ् भनेर िवाम्वा सबै कमीकमजोरी र 
दु् मिलतवािरूको सवामनवा गनमि बल र प्रतयेक उतसवािको प्रवा््धवान िवामीलवाई 
उपलब्ध गरवाइएको छ।

परमेश्रको समपपत्लवाई खररद गनमि येशूले आफनो षितप्षित 
भएको शरीर अपमिण गनुमिभएको छ। परमेश्रकिवाँ मवाननस आउन ्भनेर 
उिवाँले दोस्ो अ्सर हदनुभएको छ। उिवाँको ननशकलङक तथवा खोटरहित 
जी्नद्वारवा, परमेश्रको आज्वािरू पवालन गरेर र कलभरीको रूिसमवा 
आ्ूफलवाई मनमि हदनुभएर, येशू ख्ीषटले परमेश्रबवाट िरवाइएकवा र 
बरवामलएकवा मवान् जवातको नननमत पिल गनुमिभएको धथयो। अहिले उिवाँ 
िवाम्ो मुनकतको अगु्वा के्ल िवाम्ो नननमत पिलमवात्र गरररिनुभएको 
छैन िवामी उिवाँको बबजयको पुरसकवार िो भनेर िवामीमवाधथ उिवाँले 
दवा्ी गरररिनिुुनछ। िवाम्ो नननमत उिवाँले गनुमिभएको अपमिण पयवामि्पत र  
मस� छ। आफनै रवाजीखुशीले उिवँा िवाम्ो नननमत पिल गनुमििुनछ ्वा 
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परमेश्रसँग बबननत गनुमििुनछ। परमेश्रको सवामु आफनो दवागरहिन 
पूणयकवामिरू�वारवा उिवाँकवा जनिरूको प्रवाथमिनवा, पवापस्ीकवार र ्धनय्वादकवा 
भेटीिरू परमेश्रको सवामु ्धुपौरो जसत ै मलएर उमभरिनुभएको छ। 
परमेश्रको सवामु नतनीिरू उिवँाको ्धवामममिकतवाको सुगनन्धत ् वासनवा भएर 
उडडरिेको िुनछ। िवाम्ो नननमत येशूले चढवाउने भेटी परमेश्रको सवामु 
ग्रिणयोगय छ र तयसले िवाम्ो समपूणमि पवाप ्वा आज्वाको उललङघनलवाई 
छोपेर षिमवा हदइनछ।

मवाननसको बदमलमवा र मवाननसको नननमत जमवानत बसनुिुने येशूले 
कसलैवाई पनन नपनछवाउने प्रनत्द्धतवा जनवाउनुभएको छ। मवाननस 
अननतको बबनवासको खुलवा्वातवा्रणमवा नपरुन ् भनेर येशूले आफनवा 
प्रवाण नतनीिरूको नननमत खनयवाउनुभएको धथयो। प्रतयेक वयनकत जसले 
असल ्वा आदशमिमय जी्न बबतवाउन, अथमिमूलक जी्न बबतवाउन र 
मुनकत पवाउन आफनो प्रयवासभनदवा पनन बवाहिरको छ भनेर मिसुस 
गदमिछ तयसलवाई उिवाँले दयवा, सदवाशयतवा र करुणवाको नजरले िेनुमििुनछ।

जो आफनो पवाप, अ्धममि र कमीकमजोरीप्रनत थुरथुर कवामेर 
येशूकिवाँ अनुनय बबननत गददै आउँछ उसलवाई मवाधथ नउचवाली उिवाँ 
बसन ुिुनन। मवाननस आदशमिमय र नैनतक चररत्र्वान िोस ्भनेर उसको 
नननमत येशूले आफनो सब ै जवायजे्ठवा सुमपेर प्रवायनशचत गनुमिभएको 
धथयो। िवामी नैनतक्वान िुन चवाहिने शनकत िवामीलवाई उपलब्ध गरवाउन 
उिवाँले कुन ैपनन कसुर बवाँकक रवाखनुिुनन। उिवाँको पवाऊमुनन िवाम्वा पवाप, 
शोक, द:ुखकषट र कमीकमजोरीिरू लयवाउन सकछौँ, ककनकक उिवाँले 
िवामीलवाई पे्रम गनुमििुनछ। उिवँाको प्रतयेक नजर र  शबदले उिवाँमवाधथ 
भरोसवा रवाखोस ्भनेर आह्वान गनुमििुनछ। उिवँाकै चवािनवा अनुसवार िवाम्वा 
चररत्रिरूलवाई आकवार हदएर मोडनुिुनछ ्वा ढवालनुिुनछ।

जसले ख्ीषटमवाधथ सरल भरोसवा रवाखदै उिवाँको शरणमवा पदमिछ 
उसलवाई सतैवानको कुन ैपनन शनकतले कवाबुमवा रवाख्न सकदैन। “उिवाँले 
थककतिरूलवाई बल हदनुिुनछ, र कमजोरिरूको शनकत बढवाइहदनुिुनछ।“ 
यशयैवा ४०:२९।
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१९९पर्ेमशिर र ्मानिसको बीच्मा सत्य ति्ा सकल 
्मधयस्कतिाता

नकिनक पर्मेशिर एउटै हुिुहुनछ, पर्मेशिर र ्मानिसहरूका 
बीच्मा ्मधयस् पनि एउटै हुिुहुनछ– ्मानिस, ख्ीषट येशू। 

१ नति्मो्ी २:५।

परमेश्र र मवाननसको बीचमवा पिल गनदे ्वा मधयसथकतवामि िुने 
येशूको कवामले मवाननसिरू र स्गमिदतूिरूलवाई परमेश्रको पे्रमलवाई    
मस� पररपक् र सकलीरूपमवा प्रकट गररएको छ।

यवाद गनुमििोस,् उिवाँ तपवाईँको नननमत मधयसथ ्वा पिल गनमि 
स्गमिको अदवालतमवा उमभरिनुभएको छ। उिवाँ प्र्धवानपूजवारी िुनुिुछ् जो 
तपवाईँको पषिमवा नन्ेदन हदइरिनुिुनछ। तपवाईँको कुन ैपनन मवाममलवा 
येशू ख्ीषटद्वारवा परमेश्र पपतवाकिवाँ पेश गनमि आउनुपदमिछ। यसरी 
तपवाईँ परमेश्रको पिँुचमवा िुनसकनुिुनछ। िुनसकछ तपवाई ्ेधरै पवापी, 
दषुट, अपरवा्धी िोलवा, खरवाब चररत्र, खरवाब आनीबवानी तवापईँमवा िोलवा, 
तर तपवाईँ परमेश्रको सवामु नवालवायक िुनुिुनेछैन। १यूिननवा २:१। 
मवा यसरी सपषट ककटवान गररएको छ, “यहद कसलेै पवाप गऱयवाे भने 
परमेश्र पपतवाको सवामु िवाम्ो ्ककल ्वा अध्ध्ककतवा िुनुिुनछ, उिवाँ 
्धवामममिकतवाले समपनन िुनुभएको येशू िो।“ रूपवानतररत।

येशू तपवाईँको मुनकतदवातवा, उद्धवारकतवामि  िुनुिुनछ; तपवाईँ िोधचएर, 
नम् पवारेर गरेको पवापको स्ीकवारलवाई उिवाँले पनछवाउनिुुनन। तपवाईँ 
कसतो तललो सतरमवा धगनुमिभयो भनेर उिवाँले तपवाईँलवाई िे्पनुिुनन न त 
तपवाईँमवाधथ उिवाँले ्फवाइदवा उ्ठवाउनुिुनछ। यहद तपवाईँमवा कुन ैवयनकतगत 
्वा गो्पय पवाप छ भने येशूलवाई भननुिोस,् उिवाँमवात्र ै परमेश्र र 
मवाननसको बीचमवा मधयसथकतवामि िुनिुुनछ।

आफनै चररत्रको सेतो पोशवाक पहिररएर परमेश्र पपतवाको सवामु 
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आ्ूफलवाई प्रसतुत गनुमििुनछ। िवाम्ो पषिमवा परमेश्रसँग उिवाँ बोलनुिुनछ। 
उिवाँले यो प्रसतवा् गददै िवाम्ो मवाममलवा पेश गनुमििुनछ: “पवापीको ्ठवाउँमवा म 
मलइसकेको छु। बवानी प्गे्रको र अनुशवासनिीन बवालकलवाई निेनुमििोस,् 
तर मलवाई िेनुमििोस।्“ यहद सतैवानले िवामीिरू उसको मशकवार िो भनेर 
्ुठलो स्रले दवा्ी गदमिछ भने, उसको शनकतभनदवा येशूको रगतको 
मिवाशनकतले िवाम्ो पषिमवा उिवाँ बोलनुिुनछ।

आफनै रगतलवाई बवाजी रवाखेर स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको 
कृपवाआशनमवा िवाम्ो नननमत ननबेदन ्वा पिल गरररिनुिुने येशूको 
कवामले िवाम्ो हृदयमवा पूणमिरूपमवा गहिरो प्रभवा् पवानुमिपदमिछ। उिवाँको सवामु 
िवामी कनतको मूलय्वान रिेछ भनेर प्रतयेक षिण मिसुस गनुमिपदमिछ। 
िवाम्ो पषिमवा बोलन, िवाम्ो नननमत ननबेदन पेश गनमि, िवाम्ो नननमत पिल 
गनमि येशू सदवाकवाल बवँाधचरिनुभएको छ। तर यवाद गनुमििोस,् बेकवारमवा 
खेर ्फवालेको एक षिणपनन तपवाईँले कहिलय ैपनन क्फतवामि पवाउनुिुनेछैन।

येशूको बवारेमवा धयवानमगन िुनिुोस।् उिवँा उिवाँको पप्त्र को्ठवामवा 
िुनुिुनछ। उिवाँ कुन ैगु्फवामवा, बनमवा ्वा जगतको बवारेमवा चवासो नमलकन 
एकवानत्वासमवा िुनुिुनन। उिवाँको ्ररपरर दशौ िजवार गुणवा दशौँ िजवार 
उिवाँको आदेश मवानन उतसकुतवासवाथ घेरररिेकवाछन।् जसले परमेश्रमवाधथ 
पूणमि भरोसवा रवाख्न तयो कमजोरीभनदवा पनन कमजोरी सनत ककन निुन ्
नतनीिरूको नननमत कवाम गनमि उिवाँले ती स्गमिदतूिरूलवाई खटवाउनुिुनछ। 
चवािे उचच पद, सममवाननीय पदमवा िोस,् चवािे ननमनभनदवा पनन ननमन 
्गमिको मवाननस िोस,् चवािे ्धनी िोस ््वा प्पनन ्वा गररब िोस,् सबकैो 
नननमत तयिी खवालको सिवायतवा उपलब्ध गरवाएइको छ।

स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानमवा तपवाईँको नननमत गनमभर रूपमवा 
पिल गरररिनुिुने येशूको तयस मिवान ्तथयलवाई गहिररएर सोचनुिोस।् 
यहद तपवाईँले ख्ीषटको जुआ बोककरिनुभएको छ र तपवाईँले येशूको 
बोझ बोककरिुनभएको छ भने र उिवाँ न ैतपवाईँको जीप्त मशर िुनुिुनछ 
भनेर उिवाँको चररत्रलवाई तपवाईँले चररतवाथमि गरररिनुभएको छ भने उिवाँको 
कवाममवा तपवाईँ गौरबसवाथ संलघन िुनिुुनेछ।
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२००सिगताको पनित्रस्ाि्मा रहकेा नचजहरूको 
सफा िा शुनद्धकरण

िासतिि्मा, वयिस्ाअिुसार रगतिले प्राय: सब ्ोक शुद्ध पादताछ, 
र रगति िबगाईकि पापको षि्मा हुिै सकदैि। यनद सिगतीय 

कुराहरूका ि्मूिालाई शुद्ध पािता निनधहरू चानहए भिे  
सिगताकै कुराहरूलाई शुद्ध पािुता ति अझ उत््म  

बिलको आिशयकतिा पऱयाे।
नहबू् ९:२२-२३

पप्त्रसथवान शुदध्धकरण ्वा स्फवा गनुमि भनेको के िो? पुरवानो 
करवारमवा उललेखखत पथृ्ीमवा भएको पप्त्रसथवान शुद्ध ्वा स्फवा गनमि 
्षदेनी प्शषे प्ध्ध अपनवाइनथयो। के स्गमिको पप्त्रसथवान पनन शु� 
्वा स्फवा गनुमिपदमिछ र? पथृ्ीमवा भएको पप्त्र सथवान र स्गमिमवा भएको 
पप्त्रसथवानलवाई शु� ्वा स्फवा गनुमि आ्शयकतवाको बवारेमवा हिबू् ९ले 
सपषटरूप र सरल तररकवाले मसकवाइएको छ।

दु्  ैसकल र नकल पप्त्रसथवान स्फवा ् वा शु� गनमि प्शषे प्ध्धको 
आ्शयकतवा पदमिछ। तयस प्ध्धमवा रगतको मवाममलवा धथयो। पथृ्ीको 
पप्त्रसथवानलवाई स्फवा ्वा शु� गनमि पशुको रगतको आ्शयकतवा धथयो 
भने स्गमिको पप्त्रसथवानलवाई स्फवा गनमि ख्ीषटको रगतको आ्शयकतवा।

पप्त्रसथवान शु� गनुमि ्वा स्फवा गनुमि भनेको भौनतक अशु�तवा ्वा 
्फोिरलवाई िटवाउने िोइन। ती सथवानिरू पवानीले िोइन रगतले स्फवा 
गररनछ। तयसकवारण तयसको अथमि पवापलवाई स्फवा गनुमि िो ्वा पवापको 
शुन�करण िो। तर ्वासतप्करूपमवा भनने िो भने स्गमिको र पथृ्ीको 
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पप्त्रसथवानसँग पवापको मवाममलवा कसरी जोडडएको छ त?

पौरवाखणक समयमवा मवाननसिरूकवा पवापिरू पथृ्ीको पप्त्रसथवानमवा 
बमलको रगतले प्रनतकको रूपमवा सवाररनथयो। ्वासतप्करूपमवा भनने िो 
भने पथृ्ीको पप्त्रसथवानमवा पवाप सवाररएको नभएर स्गमिको पप्त्रसथवानमवा 
येशूको रगतले सवाररएको धथयो। पथृ्ीको पप्त्रसथवानमवा रिेको पवापले 
गदवामि प्रदपुषत भएकोले तयसलवाई शुदध्धकरण ् वा स्फवा गनुमिपनमि जुन प्ध्ध 
अपनवाइनथयो तयो प्रनतकको रूपमवा िुनथयो। स्गमिको पप्त्रसथवानको 
्वासतप्क शुदध्धकरण ्वा स्फवा गनुमिभनेको तयिवाँ रवाखखएको पवापकवा 
लेखवािरू िटवाएर ती लेखवािरू स्फवा गनुमिपदमिथयो। प्रतयेक मवाननसको 
जी्नको प््रण स्गमिकवा खवातवा ्वा पुसतकिरूमवा लेखखएको िुनछ। 
ती खवातवािरूको लेखवा पररषिण गनमि आ्शयक िुनछ। कोिी मवाननस 
येशूको मतृयुले हदने षिमवाकवा ्फवाइदवािरू प्श्वास र पचवातवाप�वारवा ग्रिण 
गररयो भने तयस मवाननसको खवातवामवा रिेकवा पवापकवा लेखवािरू येशूको 
रगतले स्फवा िुनछ। स्गमिकवा पुसतकिरूको लेखवापररषिणको आ्धवारमवा 
मवाननसको अननत भप्षयको नन्धवामिरण िुनछ।

पवापलवाई शु� गनदे येशूको रगतको पूणय कवामले अननतम मिवान ्
हदनमवा स्गमिकवा पुसतकिरूमवा भएकवा पशचवातवापी मवाननसकवा पवापकवा 
लेखवािरू सदवाको नननमत मेहटहदनेछ। तयसैबलवा कसले मुनकत पवाउँछ ्वा 
पवाउँदैन भनने अननतम ननणमिय िुनेछ। येशूले आफनो पपतवा परमेश्रसँग 
आफनवा जनिरूको नननमत के्ल पूणमिरूपमवा षिमवा र ननदकोषको ्ैफसलवाको 
लवाधगमवात्र िोइन आ्ूफसँग मसिंवासनमवा बसेर उिवाँको महिमवामवा सिभवाधग 
िुन अनुरो्ध गनुमििुनेछ।
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२०१अनति प्रानचिको सा्मु येशू ख्ीषटको उपमस्नति

“रातिी ्ैमले ्मेरो दशताि्मा हरेें, र त्यहाँ ्मेरो सा्मु आकाशका 
बादलका सा् आइरहिुभएको एक जिा ्मानिसको  

पुत्रजसतिै हुिुहुनथयाे। उहा ँतिी अनति प्राचीिकहा ँ 
आउिुभयो, र उहाकैँ सा्मु उपमस्ति गराइिुभयो। 

दानिएल ७:१३

जब येशू स्गमिमवा उनकलनुभयो तब उिवाँ तयिवाँ िवाम्ो प्र्धवानपूजवारी 
भएर कवाम गनमि सुरु गनुमिभएको धथयो। यस मवाममलवामवा पवा्लले 
यसरी सपषट गरेर बतवाउँदछन,् “ख्ीषट मवाननसको िवातले बनवाएको 
पप्त्रसथवानमभत्र प्र्ेश गनुमिभएन, जोचवाहिँ सवाँचो पप्त्रसथवानको नकल 
मवात्र िो, तर उिवँा स्गमिमभत्र ै प्र्ेश गनुमिभयो, र उिवाँ िवाम्ो पषिमवा 
परमेश्रको सवामु उपनसथत भइरिनुभएको छ।“ हिबू् ९:२४।

कररब अठ्ठवारसय ्षमिसमम येशूले आफनो से्वाकवायमि स्गमिमवा 
रिेको पप्त्रमननदरको पहिलो को्ठवामवा गरररिनुभएको धथयो। पशचवातवापी 
प्श्वासीिरूले  षिमवा पवाउन र परमेश्रले ग्रिण गरुन ्भनेर ख्ीषटको 
रगतले ननबेदन हदइरिेको धथयो। तयसको ्फलस्रूप नतनीिरूले 
पवापको षिमवा पवाएकवा धथए, तर स्गमिको पुसतकिरूमवा नतनीिरूकवा 
पवापकवा लेखवािरू लेखखन ैरवाखेको धथयो। जसरी पथृ्ीको पप्त्रसथवानमवा 
्षमिको अनतमवा प्रवायनशचतको प्ध्ध अनुसवार प्रनतकको रूपमवा पवापिरू  
शु� र स्फवा गररनथयो, तयसरी न ैमवाननसिरूलवाई हदइने मुनकतको कवायमि 
समपनन िुनुभनदवा अनघ स्गमिको पप्त्रसथवानमवा रिेको पुसतकिरूबवाट 
पवापकवा लेखवािरू मेटवाउन आ्शयक धथयो। यो प्ध्ध २३०० हदन ्वा 
्षमिको अनतमवा समवा्पत भएको धथयो। भप्षय्वाणी अनुसवार २३०० 
्षमिको अनतमवा िवाम्वा प्र्धवान पुजवारी येशू ख्ीषट स्गमिको पप्त्रसथवानमवा 
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रिेको मिवापप्त्र को्ठवामवा पसनुभएको धथयो। तयिवाँ उिवाँले आफनो 
गमभीर ्वा मनुकतको कवायमिको कवाम गनमि पसनभुएको धथयो- तयो कवाम 
धथयो पप्त्रसथवानको शुन�करण ्वा स्फवा।

मिवापप्त्रसथवानलवाई स्फवा ्वा शुद्ध गनमि िवाम्वा प्र्धवान पूजवारी 
िुनुभएर ख्ीषट पसनुभएको दृशय दवाननएल ८:१४ मवा उललेख गररएको 
छ; अनत प्रवाधचनकिवाँ मवाननसको पुत्र आउनुभएको प््रण दवाननएल ७:१३ 
मवा प्रसतुत गररएको छ। प्रभु आफनो मननदरमवा आउने भप्षय्वाणी 
मलवाकीले पनन गरेकवा धथए। यो घटनवालवाई येशूले मत्ी २५ मवा उललेखखत 
दश कनयवाको अनतमिकथवामवा उिवाँले प्रसतुत गनुमिभएको धथयो। प््वािमवा 
दलुवािवा आउँदवा तयसबेलवा दश कनयवािरूमवा थप तले बोकेकवा पवाँच कनयवा 
दलुवािवा भएको ्ठवाउँमवा मभबत्रन पवाएकवा धथए।

पप्त्रसथवान शुन�करण गनुमि ्वा स्फवा गनुमि भनेको छवानप्नको 
कवाम िुनु िो ्वा नयवायको कवाम अथवामित ्कसले मुनकत पवाउँछ ्वा पवाउँदैन 
तयसको लेखवापररषिणको कवाम। येशू दोस्ो पलट आउनुिुन अगवाडड नै यो 
कवाम गनमि आ्शयक धथयो। आफनो जनिरूलवाई उ�वार गनमि येशूले यो 
कवाम गनुमिपरेको धथयो। जब उिवाँ ्फकदे र आउनुिुनछ तब मवाननसिरूकवा 
कवाम अनुसवार पवाउने इनवाम उिवाँसँग िुनेछ।

अनतको हदनमवा को मुनकत पवाउँछ र को मुनकत पवाउँदैन भनने 
गणनवामवा कुन ैपनन मवाननसको ओिोदवा, पद, ्धन समपनतले मुनकत 
पवाउने मवाममलवामवा एउटवा रौँले पनन ्फरक पवानदे छैन। स्मिदृनषट भएको 
परमेश्रले आफनवा भकतजनिरूको शु�, ननशकलङक, आदशमि नैनतक 
चररत्र छ र ख्ीषटप्रनत नतनीिरूको ननरनतर पे्रम तथवा मोिको आ्धवारमवा 
स्गमिको रवाजयमवा प्ठवाउन योगय ्ठिऱयवाउनुिुनेछ।
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२०२सुरु गिता इसारा

उिले ्मलाई भिे, “दईु हजार तिीि सय साझँ र नबहाि लागिेछ, 
तिब पनित्रस्ािको पूि:अपताण हुिेछ।“

दानिएल ८:१४

िवामी सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट भएको िैमशयतले भप्षय्वाणीकवा 
गमभीर र शङकनलपत प्�वाथमीिरू िुनुपदमिछ; जबसमम पप्त्रसथवानको 
बवारेमवा िवामीलवाई पूणमिज्वान िँुदैन र ्ौन�कतवा िवामसल गददैनौँ तबसमम 
िवामी आरवाम मलनुिुनदैन। िवाम्ो ्तमिमवान नसथनत र कवामलवाई 
अतयवा्धुननकरूपमवा प्रकवाश पवानमि ्वा बुझवाउन पप्त्रसथवानको आतमज्वान 
्ेधरै आ्शयकतवा छ। यिी ज्वानले िवामी थवािवा पवाउँछौँ कक िवाम्वा प्गतको 
अनुभ्मवा परमेश्रले त्रहुटरहित प्रमवाण देखवाउनुभएर िवामीलवाई अगु् वाइ 
गनुमिभएको धथयो। यसले १८४४ को मिवान ्ननरवाशको बवारेमवा वयवाखयवा 
गदमिछ। पप्त्रसथवान शुन�करण ् वा पुन:अपमिण गनुमि भनेको यस पथृ्ीरूपप 
पप्त्रसथवान िोइन (न त यरुशलेममवा रिेको पप्त्रसथवान िो ककनकक 
तयो त ध्सत भइसकेको धथयो-अनु् वादक)। दवाननएलको भप््पय्वाणी 
अनुसवार पप्त्रसथवानको पुन:अपमिण ्वा शुन�करण भनेको यिी पथृ्ी िो 
र येशू तयसकैो लवाधग आउँदै िुनुिुनछ भनेर १८४४ मवा अपेषिवा गरररिेकवा 
इसवाईिरूले नजककर गरेकवा धथए र उिवाँ नआउँदवा नतनीिरूको हदमवागमवा 
्ूठलो ननरवाशको बवादलले छवाएको धथयो र कनतपयले येशूमवाधथ प्श्वास 
पनन तयवागेकवा धथए। तर ्वासतप्करूपमवा तयस ममनतमवा स्गमिमवा रिेको 
पप्त्रसथवानको पप्त्र को्ठवाबवाट मिवापप्त्र को्ठवामवा येशू जवानुभएको 
धथयो। उिवाँ प्र्धवान पूजवारी िुनुभएको िैमशयतले तयस ममनतदेखख मुनकत 
हदने कवामको समवापन सुरु गनुमिभएको धथयो। यो स्गमिदतूले अगम्कतवा 
दवाननएललवाई बतवाएकै अनुसवार पूरवा भएको धथयो।
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२३०० हदन ् वा ् षमििरूको भप्षय्वाणीको सुरु जब रवाजवा अिवासुरले 
यरुशलेम र तयिवाँ रिेको मननदरलवाई नजणको�वार गनमि ई.पू. ४५७ को शरद 
ऋतुमवा आदेश हदएकवा धथए। तयस भप्षय्वाणीको सुरु यस ममनतदेखख 
मलएर दवाननएल ९:२५-२७ कवा बवाँकक भप्षय्वाणीिरू ह्ठकह्ठक ममनतमवा 
पूरवाभएको देखवाउँदछ। सत्री ि्पतवा ्वा ४९० ्षमिको समय प्शषे गरेर 
यिूदीिरूको सनदभमिमवा हदएको धथयो। नतनीिरू परमेशे् रमवा पूणमि समपपमित 
भएर उिवाँको इचछवा अनुसवार चलने ककन नचलने भनने पररषिणको समय 
नतनीिरूलवाई हदइएको धथयो। तयो ममनत तयसबेलवा समवा्पत भयो जब 
नतनीिरूलवाई येशूलवाई ्ठवाड ैअस्ीकवार गरे र उिवँाकवा चेलवािरूलवाई सतवाए, 
र चेलवािरू सन ् ३४मवा प्रभुले हदनुभएको सुसमवाचवार सुनवाउने आदेश 
यिूदीिरूबवाट गैर यिूदी अथवामित ्अनयजवानत ्वा रवाषट्रिरूमवा ्ैफलवाउन सुरु 
गरे। २३०० ्षमििरूको भप्षय्वाणीबवाट ४९० ्षमि कटवाउँदवा १८१० ्षमि 
बवाँकक रिेको धथयो। सन ३४देखख तयो १८१० ् षमिको अनत सन १८४४ मवा 
भएको धथयो। तयिी समयलवाई तोकेर स्गमिदतूले दवाननएललवाई भनेकवा 
धथए पप्त्रसथवानको पून:अपमिण ्वा शु� गररनेछ।

पहिलो, दोस्ो, र तसे्ो स्गमिदतूिरूको सनदेशिरू अनुसवार िवाम्ो 
प्श्वास ्वा मशषिवा आ्धवाररत भएको ह्ठक धथयो। प्गतको समयमवा 
भएकवा ऐनतिवामसक समवारकिरू कसलेै िललवाएर िललवाउन सकदैन। 
नकमि  ्वा सतैवानको मनतयवारिरूले प्मभनन मसद्धवानतिरूको नवाउँमवा 
तयस मशषिवालवाई जगैदेखख भतकवाउन केिी िदसमम प्रयवास गरेर स्फल 
भएको देखखएतवापनन नतनीिरू पूणमिरूपमवा स्फल िँुदैन। सेभेनथ-
ड े एडभेननटसटिरूले अपनवाएकवा सतयकवा खमबवािरू अननतको पिवाड 
जसत ैअडडग भएर बसेकवा छन।् सतैवान र उसकवा दतूिरूसँग ममलेर 
अनेकौ इसवाई भनवाउँदवा प्द्वान ्वा बवाइबलकवा ज्वातवा भनेर दवा्ी 
गनदेिरूले िललवाउन प्रयवास गरेकवा धथए र गररन ैरिनेछन।् बवाइबलमवा 
उललेख गरेकवा भप्षय्वाणीिरू ह्ठक भएको ्वा नभएको ननरनतररूपमवा 
खोजतलवास ्वा अनसून्धवान गरेर मसककन ैरिन िवामी सषिम ्िुनुपदमिछ।
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२०३हाम्ा आँखाहरू येशू ख्ीषट्मा  
दरो पाररराखिु

ह ेहाम्ा पर्मेशिर, उिीहरूको नयाय तिपाई ंगिुताहुनि र ? नकिभिे 
हाम्ो देशलाई आरि्मण गिता आइरहकेो यो ठूलो सैनय

दलको सा्मिा गिता हाम्ो केही शनक्त छैि। हा्मीले  
जे गिुतापिने हो सो हा्मी जानदैिौं, तिर हा्मी 

आफिा आँखा तिपाईनंतिर उठाउँछौं।
२ इनतिहास २०:१२

अगम्कतवा दवाननएलले यसरी वयकत गदमिछन,् “जस ैमलेै िेरें, 
मसिंवासनिरू बसवामलए, र अनत प्रवाचीन आफन ैमसिंवासनमवा बसनुभयो। 
उिवाँकवा लुगवा हिउँजसतै सेतवा धथए, उिवाँको मशरको केश ऊनजसत ै
सेतो धथयो। उिवँाको मसिंवासनमवा बमलरिेको आगोको ज्वालवा धथयो, र 
तयसकवा चककवािरूमवा दनकेको आगो धथयो। उिवाँको सवामुबवाट आइरिेको 
आगोको एउटवा नदी बधगरिेको धथयो। िजवारौँ िजवारले उिवाँको से्वा 
गथदे; दश िजवार गुणवा दश िजवार उिवाँको सवामु उमभएकवा धथए। नयवायको 
नननमत अदवालतको बै्ठक बसेको धथयो, र पुसतकिरू खोमलए।“  
दवाननएल ७:९-१०।

अगम्कतवा दवाननएललवाई अतयनत ै मिवान ् र मित्पूणमि दशमिन 
देखवाइएको धथयो। पथृ्ीकवा नयवायकतवामिको सवामु प्मभनन मवाननसिरू 
र नतनीिरूको जी्नको सममषिवाको नननमत उमभएकवा धथए। प्रतयेक 
मवाननसलवाई उसको कवाम अनुसवार ्फल हदने ननणवामियक ्ैफसलवा िँुदै 
धथयो। अनत प्रवाधचन वयनकत परमेश्र पपतवा िुनुिुनछ। सब ैजी्िरूको 
जी्नको स्ोत, वय्सथवा ् वा दश आज्वाको मुिवान ्उिवाँ न ैिुनुिुनछ। उिवाँन ै
नयवाय अदवालतको मूखय आशनमवा आमशन िुनुभएको धथयो। पप्त्र 
स्गमिदतूिरू, उिवाँकवा से्क र सवाषिी भएर उमभरिेकवा धथए। नतनीिरूको 
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संखयवा “नतनीिरूको संखयवा लवाखौँ र करोडौँ धथयो।“ प्रकवाश ५:११। 
परमेश्रबवाट गनदे ननणवामियक र मित््पूणमि ्ैफसलवानतर नतनीिरूको नजर 
धथयो। दवाननएको यो दशमिन मित््पूणमि छ, “रवाती मलेै मेरो दशमिनमवा िेरें, 
र तयिवाँ मेरो सवामु आकवाशकवा बवादलकवा सवाथ आइरिनुभएको एक जनवा 
मवाननसको पुत्रजसत ैिुनिुुनथयवाे। उिवाँ ती अनत प्रवाचीनकिवाँ आउनुभयो, 
र उिवाँकै सवामु उपनसथत गरवाइनुभयो।“ दवाननएल ७:१३ यिवाँ उललेख 
गरेको पथृ्ीमवा िुने येशूको दोस्ो आगमन िोइन तर स्गमिमवा अनत 
प्रवाधचन तथवा परमेश्र पपतवाकिवाँ जवानुभएको धथयो। येशूले परमेश्रबवाट 
प्रभुत्, महिमवा, रवाजय र अध्धकवार पवाउन आउँनु िुनछ। यी येशूले 
गनुमििुने मधयसथतवाको कवामको समवापनमवा उिवाँलवाई सनुमपनेछ। २३०० 
हदन ्वा ्षमििरूको भप्षय्वाणीको अनत १८४४ मवा िुने भएको येशूको 
आगमनको दृशय दवाननएललवाई देखवाइएको धथयो, तर पथृ्ीमवा उिवाँको 
दोस्ो आगमन िोइन। लवाखौँ र करोडौँ स्गमिदतूिरूको सवाथमवा िवाम्वा 
मिवान ्प्र्धवानपूजवारी स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको मिवापप्त्र को्ठवामवा 
पसनभुएर परमेश्रको सवामु खडवा िुनुभएको धथयो। उिवाँ छवानबबनको 
नयवाय गनमि तयिवाँ जवानुभएको धथयो। रूिसमवा मवाननसिरूको पवापको नननमत 
बमल िुनुभएको येशूलवाई प्श्वास गददै उिवँाको मवागमिमवा हिँडडरिनेिरूको 
पषिमवा ्ैफसलवा गनमि उिवाँ तयस सथवानमवा पसनुभएको धथयो।

परमेश्रकवा जनिरूको नजर अब स्गमिको पप्त्रसथवानमवा दरो 
गरेर िेरररिेकवा छन।् िवाम्ो प्र्धवान पूजवारीले उिवँाकवा जनिरूको पषिमवा 
्कवालत गददै िुनिुुनछ। नछटै न ैतयो नयवाय गनदे कवाम ्वा िवाम्ो पषिमवा 
बोलने कवाम समवा्पत िुनेछ। स्गमिको लेखवामवा िवाम्वा नवाउँ अनुसवार 
िवाम्ो लेखवाजोखवा गरेर येशूलवाई प्श्वास गरेकोले िवाम्ो पषिमवा नयवाय 
हदलवाइनेछ।
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२०४हाम्ा लेखा िा नििरण अिुसार गररिे नयाय

नकिनक हा्मीले गरेको हरेक का्म, असल होस्  िा खराब होस ्, 
प्रते्यक गुपति कुरास्मेति सबैको नयाय पर्मेशिरले गिुताहुिेछ। 

उपदेशक १२:१४

अननतम प्रवायनशचतको हदन ्वा येशूलवाई प्श्वास गरेर षिमवा 
पवाएको अनुभ् भएको हदन र छवानबबनको नयवायमवा परमेश्रकवा 
जनिरू भनेर दवा्ी गनदेिरूकोमवात्र ैमवाममलवािरूको लेखवा िेररनछ। दषुट 
र पवापम ैरमवाउनेिरूको अननतम ्ैफसलवा प्शषे र अलग कवाम िो। यो 
पनछ िुनेछ। स्गमिकवा पुसतकिरूमवा मवाननसिरूकवा नवाम र कवामिरू दतवामि 
गररएको िुनछ। तयस ैअनुसवार नतनीिरूको बवारेमवा ्ैफसलवा गररनछ।

तयिवाँ जी्नको पुसतक िुनछ। तयसमवा परमेश्रको से्वाकवायमिमवा 
लवागनेिरूको नवाउँिरू िुनछन।् येशूले लूकवा १०:३० मवा यसरी ककटवानी 
गनुमिभएको छ, “नतमीिरूकवा नवाउँिरू स्गमिमवा लेखखएकोले नतमीिरू 
आनननदत िोऊ।” आफनवा प्श्वामसलो र ब्फवादवार सिकममीिरूकवा नवाउँिरू 
जी्नको पुसतकमवा लेखखएकवा छन ्भनेर क्फमल्पपी ४:३मवा पवा्लले 
लेखदछन।्

परमेश्रको सवामु समझनवाको पुसतक छ। मलवाकी ३:१६ यस 
अ््धवारणवालवाई यसरी पुनषट गददै कसको नवाउँ तयिवाँ लेखखएको िुनछ 
भनेर उललेख गदमिछ, “तब परमप्रभुको डर मवाननेिरूले आपसमवा कुरवा 
गरे, र परमप्रभुले नतनीिरूकवा कुरवा धयवानमसत सुननुभयो। परमप्रभुको 
डर मवाननेिरू र उिवँाकवा नवाउँको मवान गनदेिरूकवा समझनवाको पत्र 
मुट्ठवामवा उिवाँकै उपनसथनतमवा लेखखयो। मलवाकी ३:१६। नतनीिरूकवा 
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प्श्वासकवा कवामिरू, पे्रमकवा कवामिरूको लेखवा स्गमिको पुसतकमवा दतवामि 
गररएको िुनछ। स्गमिमवा अकको पुसतक पनन छ। तयसमवा मवाननसिरूकवा 
पवापिरू दतवामि गररएकवा िुनछन।् मवाननसिरूकवा गो्पय चवाल र ननयतिरू 
सपषटरूपमवा तयसमवा लेखखएकवा िुनछन।्

प्रतयेक मवाननसको कवाम परमेश्रको सवामु लेखवाजोखवा गररएको 
िुनछ। प्रतयेक मवाननसको नवाउँको अकको िर्फमवा नतनीिरूकवा दषुट र 
गलत कवामिरू, नतनीिरूले बोलेकवा गलत बोलीिरू, प्रतयेक स्वाथमी 
करियवाकलवाप, गनुमि भनेर ्चनचवाहिँ हदने तर नगनदे कवामिरू, प्रतयेक 
गो्पय पवाप, कपट र जवालसवाजी कदम लेखखएको िुनछ। नतनीिरूमवा 
परमेश्रले प्ठवाउनुभएकवा चेतवा्नी ्वा सचयवाउन खोजदवा पनन नसधचने 
बवानी, खेर ्फवामलएकवा षिणिरू, सु्धवाररन ्वा दषितवा बढवाउने अ्सरिरू 
पनछवाएकवा, असल र खरवाब प्रभवा् पवाररएकवािरू जसले गदवामि लवामो 
समयसमम ननतजवा ख्पनपुरेको िुनछ, ती सब ैएक एक गरेर स्गमिदतूले 
पुसतकमवा दतवामि गरेकवा िुनछन।् 

यहद तपवाईँको नवाउँ थुमवाको जी्नको पुसतकमवा दतवामि भएको छ 
भने तपवाईँको नननमत सब ैथोक असल ैिुनेछ। तपवाईँकवा गलत कवामिरू, 
कमीकमजोरी स्ीकवार गनमि तयवार िुनिुोस ् र नतनीिरूलवाई तयवागन 
उतसुक िुनुिोस।् तपवाईँकवा गलत कवामिरू र पवापिरू नयवायको सवामु 
आएतवापनन येशूको रगतले नतनीिरू मेहटयोस।्
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२०५प्रते्यक ्मानिसको जीििको सन्मषिा गररिेछ 
िा लेखाजोखा हरेरिेछ

 जिाि ्मानिस, युिािस्ा्मा हुदँा खुशी होऊ। नतिम्ो हृदयले 
नतिम्ो जिािी्मा आिनद नदऊि् । नतिम्ा आँखाले देखेका कुराहरू 

र नतिम्ो हृदयका कुराहरूलाई पछयाऊ। तिर यो याद राख्  नक 
पर्मेशिरले यी सबै कुराको लेखा िलिुहुनछ।

उपदेशक ११:९-१

नयवायको नन्धवामिररत समय ्वा २३०० हदन ्वा ्षमिको भप्षय्वाणी 
अनतय भएको ममनत ्वा १८४४ मवा छवानबबनको कवाम र पवापिरू स्फवा 
गनमि ्वा लेखवाको पुसतकबवाट मेहटने कवाम सुरु भएको धथयो। कुन ैपनन 
समयमवा येशूको नवाउँ बकने ् वा बोकनेले आफनो जी्न केलवाएर िेनदैपदमिछ। 
दु्  ैजीप्त र मरेकवािरूको नयवायको बवारेमवा प्रकवाशको पुसतकमवा यसरी 
उललेख गररएको छ: “मलेै ्ूठलवा र सवानवा सब ैमतृकिरूलवाई मसिंवासनको 
सवामुनने उमभरिेकवा देखें, र पुसतकिरू खोमलए। अकको एउटवा पुसतक 
पनन खोमलयो, जो जी्नको पुसतक िो। ती पुसतकिरूमवा लेखखएकवा 
कुरवामुतवाबबक, नतनीिरूकवा कवामअनुसवार मतृकिरूको इनसवा्फ भयो। 
समुद्रले तयसमवा भएकवा मतृकिरू हदइिवा्लयवाे, अनन मतृयु र पवातवालले 
पनन नतनीिरूमवा भएकवा मतृकिरू हदइिवाले। नतनीिरू प्रतयेकको आफनवाे-
आफनवाे कवामअनुसवार इनसवा्फ भयो।“ प्रकवाश २०:१२-१३ ।

नयवायकतवामिले यो घोषणवा गनुमिभयो: “प्श्वास�वारवा ननदकोष ्ठिररने 
्वा येशूलवाई प्श्वास गनदेिरूलवाई नतनीिरूको कवामिरू�वारवा नयवाय 
गररनेछ।“ अस्ीकवार र पशचवातवाप नगररएकवा र नतयवाधगएकवा पवापिरू 
षिमवा िुनेछैन। लेखवाको पुसतकबवाट मेहटनेछैन। तर परमेश्रको हदनमवा 
नतनीिरूले गरेकवा पवापिरू नै नतनीिरूको प्रु�मवा सवाषिी िुनेछ।



444

वि�िासद्ारा म जिउँछु

कनतपय मवाननसिरू दषुट प्र्नृतलवाई द्वाउन हदलदेैखख संघषमि 
गरररिेकवा िुनछन।् पवाप ्वा खरवाब झुकवा्ले नतनीिरूमवाधथ दमन 
नगरोस ् भनने नतनीिरू चवािनछन।् पवापलवाई तयवागेर येशूनतर लवागेर 
नयवायको हदनमवा तयवार िुने कवाम वयनकतगत मवाममलवा िो। िवामी 
समूििरूमवा ्वा समूििरूको कवारणले मुनकत पवाउँदैनौँ। एक जनवाको 
ननदकोष,् ननशकलङक, स्चछ र येशूभवा्नवाभवाप्त भएको जी्नकवा 
गुणिरू अरूिरूलवाई सवानमि सककनदैन। यस संसवारकवा सब ैमवान् जवानत 
्वा रवाषट्रिरू परमेश्रको अगवाडड नयवायको आशनमवा उमभन ै पदमिछ। 
प्रतयेक वयनकतको मवाममलवालवाई उिवँाले केलवाएर जवाँचनुिुनछ मवानौँ यस 
संसवारमवा ऊबवािेक अकको कोिी वयनकत छैन। प्रतयेक वयनकत जवाँधचन ै
पछमि ्वा उसको लेखवा पररषिण गनदैपछमि। येशूभकतिरू कुन ैदवाग नभएको 
्वा चररत्रको मवाममलवामवा चवाउरी नपरेको िुनुपदमिछ।

स्गमिको पप्त्रसथवानमवा नयवाय भइरिेको छ। ्ेधरै ्षमिदेखख यो 
कवामको प्रगनत भइरिेको छ। नछटै तर कनत नछटो कसलैवाई थवािवा 
छैन यो कवाम कहिले मसहदनछ। प्रतयेक जीप्त मवाननसकवा मवाममलवािरू 
तयस नयवानयक आशनमवा गइरिेको छ। भययोगय परमेश्रको सवामु 
िवामीिरूकवा जी्निरू सममषिवाको नननमत देखवापदमिछ। अहिले न ैिवामी 
नजउँदै येशूको यो आदेश आतमसवात ्गनुमि प्रतयेक येशूभकतले आफनो 
कतमिवय ्ठवाननपुदमिछ, “चनवाखो र प्रवाथमिनवामवा तनललन भएर बस: ककनकक 
समय कहिले आउँछ नतमीिरूलवाई थवािवा छैन।“ मकूमि स १३:३३। 
“यसकवारण नतमीले जे पवायौ र सुनयवाै, सो समझ, तयसलवाई कवायम रवाख 
र पशचवात्वाप गर। यहद नतमी जवागवा रिेनौ भनेतवा म चोरजसत ैआउनेछु, 
र म कुन बेलवा आउनेछु, सो नतमीले थवािवा पवाउनेछैनौ।“ प्रकवाश ३:३।
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२०६येशू भाििा भानिति हुिेहरूका पापहरू  
सदाको निम्ति िषट

जसले िजतछ, त्यसलाई यसरी सेतिा िस्त पनहराइनछ, र ्म त्यसको 
िाउँ जीििको पुसतिकबाट ्मेरटनदिेछैि।ँ ्म त्यसको  

िाउँ ्मेरा नपतिाको सा्मुनिे र उहाँका दतूिहरूका  
सा्मुनिे सिीकार गिनेछु। 

प्रकाश ३:५

जब नयवायको समयमवा स्गमिमवा लेखवाकवा पुसतकिरू खोमलनछ 
तब युगौँ युगदेखख येशूलवाई प्श्वास गनदेिरूकवा नवाउँिरू परमेश्रको 
सवामुनने पुनरवा्लोकनको नननमत लयवाइनछ। यस पथृ्ीमवा रिेको पहिलो 
वयनकतदेखख पुसतौँ पुसतवासममकवा र युगको अनतमवा जीप्त रिनेिरूकवा 
मवाममलवािरू िवाम्वा अध्ध्कतवाले परमेश्रको सवामुनने पेश गनुमििुनेछ। 
प्रतयेक नवाउँ उललेख गररएको िुनछ, प्रतयेकको मवाममलवा ननजकैबवाट 
छवानप्न िुनछ र तयसको मूलयवाङकन गररनछ। कुनकैवा नवाउँिरू 
अनुमोदन गररएको िुनछ भने कुन ैअस्ीकवार गररनेछ। कुन ैमवाननसकवा 
पशचवातवाप नगरेकवा र षिमवा नपवाएकवा पवापिरू लेखवाको पुसतकमवा 
रहिरिेको िुनछ भने उसको नवाउँ जी्नको पुसतकबवाट िटवाइनछ, सवाथ ै
नतनीिरूले गरेकवा असल कवामकवा लेखवािरू पनन परमेश्रको समझनवाको 
पुसतकबवाट मेहटनेछ।

जो मवाननसिरू देखवा्टी िोइन हृदयदेखख नै पवापको पशचवातवाप 
गरर येशूको षिमवा हदने बमलदवानलवाई प्श्वास�वारवा दवा्ी गदमिछन ्
नतनीिरूकवा नवाउँिरू स्गमिमवा रिेको जी्नको पुसतकमवा चढवाइनछ। 
नतनीिरूले ख्ीषटको ्धवामममिकतवामवा सिभवागी भएकवा धथए, नतनीिरूको 
चररत्र परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वा अनुसवार तवालमेल भएको 
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भेहटएकवा धथए। नतनीिरूकवा पवापिरू मेहटनेछन ् र नतनीिरू अननत 
जी्नको नननमत योगय भएको ्ठिररनेछ।

ईस्रीय रषिक र बबननत�वारवा िसतषिेप गनुमििुनेले प्रतयेक 
येशूभकतको मवाममलवा परमेश्रको सवामु पेश गनुमििुनछ। नतनीिरूले 
प्श्वास�वारवा येशूको रगतलवाई बवाजी रवाखेर पवापमवाधथ प्जय पवाएकवा 
धथए र परमेश्रको आज्वालवाई भङग गरेर पनन षिमवा पवाएकवा धथए। 
नतनीिरू अदनको घरमवा पुनसथवामिपपत गनमि योगय िुनछन ् र येशूकै 
रवाजयमवा आ्ूफसँग शवासन गनमि नतनीिरूलवाई मुकुटिरू पहिऱयवाएको 
िुनछ। जब आफनवा जनिरूको नननमत येशूले पिल गरररिनुिुनछ, तब 
तयसैबेलवा सतैवानले परमेश्रकवा आज्वा भङग गनदेिरूको खखलवा्फमवा दोष 
हदइरिेको िुनछ। 

येशूले पवापिरूप्रनत आखँवा धचमलनुिुनन, तर उिवाँलवाई प्श्वास गरेर 
पशचवातवाप गनदेिरूलवाई उिवँाले षिमवा हदनुभएको दवा्ी गनुमििुनछ। परमेश्र 
पपतवा र पप्त्र स्गमिदतूिरूको सवामु उिवाँले आफनो घवाइटे िवातिरू 
देखवाएर षिमवा पवाएकवा पवापीिरूको पषिमवा बोलनुिुनछ, “नतनीिरूलवाई 
नतनीिरूकै नवाउँले म धचनदछु। नतनीिरूकवा नवाउँिरू जी्नको पुसतकमवा 
चढवाइसकेको छ। अब नतनीिरूको बवारेमवा म यो नजककर गददै भनदछु 
कक “नतनीिरू मसँग सेतवा ्सत्र लवाएर हिँड नेछन ्, ककनकक नतनीिरू 
योगयकवा छन ्।“ प्रकवाश ३:४। येशू भवा्नवामवा भवाप्त भएर हिँडनेिरू 
येशूको बवारेमवा धयवान गरेर हदनहदनै प्श्वासलवाई अनघ बढवाउँछन।्  
नतनीिरूको दयवालु र प्श्वासीलो प्र्धवानपूजवारी र उिवाँको कवामप्रनत 
नतनीिरू धयवानमगन िुनसकछ।
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२०७पूिता इनसाफ अ्ाताति् अमनति्म नयाय हुिुभनदा 
अगानड ्मािि भनिषयको निम्ति पर्मेशिरले 

गरररहिुहुिे निणताय

कुिै-कुिै ्मानिसका पापहरू ति सोझै इनसाफ्मा पुगिे  
गरी प्रत्यषि हुनछि् , तिर अरू कनतिका पापहरू  

पनछ ्मात्र देखा पछताि् । 
१ नति्मो्ी ५:२४

छवानबबन ् वा जवाँचपडतवालको नयवाय र पवापिरू मेहटने कवायमि येशूको 
दोस्ो आगमनभनदवा पहिले समपनन िुनुपदमिछ। मरेकवािरूको नयवाय 
नतनीिरूको बवारेमवा रवाखखएको लेखवा अनुसवार ्ैफसलवा िुनछ। नतनीिरूकवा 
मवाममलवािरूको छवानबबन ्वा जवँाचपडतवाल गनुमिभनदवा पहिले नतनीिरूकवा 
पवापिरू मेहटन असमभ् छ। जब छवानबबन ्वा जवाँचपडतवाल अथवामित ्
मवाननसिरूकवा पवाप र ्धममिको बवारेमवा द्ुधको द्ुध पवानीको पवानी छुहटनछ 
्वा कसले अननत जी्न पवाउँछ र कसले पवाउँदैन भनने ननणवामियक 
्ैफसलवा भइसकछ तब येशू ख्ीषट आउनुिुनछ र उिवाँको िवातमवा उिवाँले 
हदनुिुने प्रतयेक मवाननसलवाई उसको कवाम अनुसवारको इनवाम िुनेछ।

स्गमिमवा रिेको ककतवाबमवा लेखखएकवा प््रण अनुसवार न ैसबकैो 
इनसवा्फ गररनेछ। नतनीिरूकवा कवामिरूको आ्धवारमवा नतनीिरूलवाई इनवाम 
हदइनेछ। यो ्ैफसलवाको कवाम मवाननस मरेपनछ तुरनत ैिँुदैन।

  पौरवाखणक इस्वाएलमवा भएको पप्त्रसथवानमवा पवापको प्रवायनशचतको 
नननमत येशूको प्रनतकको रूपमवा गररने प्ध्धिरूमवा प्र्धवान पूजवारी तयस 
मननदरकवा को्ठवािरूमवा गररने बबध्ध सककएपनछ मननदरबवाट बवाहिर 
आएर जनसमूिलवाई आमश्वामिद हदनथे। जब आफनो कवाम स्गमिको 
पप्त्रसथवानमवा िवाम्वा सिजकतवामि िुनुभएर समपनन गनुमििुनछ तब येशू 
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उिवाँकवा जनिरूको नननमत पवापलवाई सदवाको नननमत मेटवाएर नतनीिरूको 
मुनकतको नननमत देखवा पनुमििुनेछ। येशूकवा आमश्वामिद पवाउने जनिरू 
अननत जी्नको नननमत पखखमिरिेकवा िुनछन।् जसरी प्रवायनशचतको 
हदनमवा पूजवारीले पप्त्रसथवानबवाट पवापिरू िटवाउन जी्बमलकोरूपमवा 
उभयवाइएको बोकवाको टवाउकोमवा िवात रवाखेर पवापिरू सवाररएको भनने 
शङ केटको रूपमवा प्ध्ध गररनथयो, तयसरी न ै पवापलवाई सुरु गनदे र 
मवाननसिरूलवाई पवाप गनमि उकसवाउने सतैवानको थवा्पलोमवा सब ै पवापिरू 
येशूले रवाखखहदनुिुनेछ। इस्वाएलीिरूकवा पवापिरू बोकेको जी्बमलकोरूपमवा 
खडवा गररएको बोकवालवाई अनकङटवार सथवानमवा लगेर छोडडनथयो। तयिवाँ 
कुन ैमवान्बसती िँुदैनथयो; तयसरी नै परमेश्रकवा जनिरूलवाई पवाप 
गनमि उकसवाउने पवापकवा सब ैदोषिरू बोकेर सैतवान एक िजवार ्षमिसमम 
अनकङटवारमवा पररणत भएको र कुनै मवान् बसती नभएर ध्सत 
भएको पथृ्ीमवा उसलवाई नजरबनद ्वा आइसोलेसनमवा रवाखखनेछ। 
अनतमवा आएर एक िजवार्षमिपनछ उसले आफनो पवापको दणड पूरै पवाएर 
दषुटिरूको सवाथमवा आगो�वारवा सदवाको नननमत भषम िुनेछ।

केिीले मवात्र िो, यस पथृ्ीमवा रिेकवा युगौँ युगदेखख असंखय मवान् 
प्रवाणीिरूमवा के्ल थोरैले मवात्र अननत जी्न पवाउनेछन।् परमेश्रकवा 
सतय ्चन पवालन नगरेर सतय्वादी नभइ रमवाएर बसने दषुटिरू यस 
संसवारकवा सवारवा मवान् जमवात नन्धवामिररत दोस्ो मतृयुमवा सिभवागी िुनेछन।्

जब स्गमिको पप्त्रसथवानबवाट पशचवातवापी प्श्वासीकवा पवापिरू 
मेहटँदै गछमि तब यस पथृ्ीमवा बवँाधचरिेकवा परमेश्रकवा जनिरूको बीचमवा 
प्शषे शुन�करणको प्रकरियवा भइरिेको िुनछ, तयो िो आफनो जी्नबवाट 
पवापलवाई पनछवाउने कवाम।



449

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२०८स्मय नसनद्धिै लागयो!

स्मयको पूरा सदपुयोग गर, नकिनक नदि खराब छ। 
एनफसी ५:१६।

सन १८७९ को अकटवेाबर २३ को बबिवानको दईु ् जेनतर परमेश्रको म 
मवाधथ बसनुभयो। उिवँाले आउने नयवायको दृशय देखवाउनुभयो। परमेश्रले 
गनुमिभएको ्ैफसलवाको कवायमिन्यन गनदे मिवान ्हदन आउन ैलवागेको दृशय 
मलवाई देखवाइएको धथयो। दशौ िजवार गुणवा दशौँ िजवार अतयनत ै्ूठलो 
मसिंवासनको सवामु उमभएकवा धथए। तयस मसिंवासनमवा तजेस्ीमय र 
रवाजकीय अनुिवार भएको वयनकत आमशन िुनुिुनथयो। उिवाँको सवामु ्ेधरै 
पुसतकिरू खोमलएकवा धथए। ती पुसतकको आ्रण पषृ्ठ ्वा खोलमवा 
सुनले लेखेकवा अषिरिरू धथए। ती अषिरिरू दनदनती बमलरिेको 
आगोकवा ज्वालवािरू जसत ैधथए: नतनीिरूमवा एउटवा पुसतक “बहिखवातवा 
्वा िरहिसवाबरवाख्न े पुसतक“ धथयो। तयस पुसतकमवा ती मवाननसिरूकवा 
नवाउँिरू धथए जसले सतयलवाई बबश्वास गछुमि भनेर दवा्ी गरेकवा धथए। 
जब ती मवाननसिरूकवा नवाउँ एक एक गरेर पहढनथयो र नतनीिरूको 
सुकवामिरूको उचचवारण गररनथयो तब नतनीिरूकवा अनुिवारिरू पप्त्र 
िषमिले प्रजज्मलत िुनथयो।

अकको ककतवाब पनन खोमलएको धथयो। तयस ककतवाबमवा सतयलवाई 
प्श्वास गछुमि भनने मवाननसकवा पवापिरूको लेखवा रवाखखएको धथयो। तयस 
पुसतकको खवातवामवा एउटवा प््रणको मशषमिक धथयो तयो धथयो स्वाथमीपनवा 
्वा आफनोमवात्र भवाऊ खोजने प्र्पृत्। तयसको मुनन सब ैखवालकवा पवापिरू 
उललेख गररएकवा धथए। जब पप्त्र जन प्रभुले तयस पुसतको पवानवा 
बबसतवारै पलटवाउनिुुनथयो तब उिवाँको नजर एक षिणको नननमत प्रतयेक 
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वयनकतिरूमवा पदमिथयो। उिवँाको प्रजज्मलत नजरले प्रतयेक मवाननसलवाई 
िेदमिथे तब नतनीिरूको चेतनवा जलेको जसतो नतनीिरूले अनुभ् गदमिथे। 
तयसैबखत नतनीिरूको अगवाडड नतनीिरूको जी्नमवा गरेकवा प्रतयेक 
पवाप, अ्धममि, दषुट कवाम र अरूलवाई घवाइटे पवानदे ्चन नतनीिरूको 
हदमवागमवा सरसरती जवानथयो। ती कवामिरू यसतो सपषटसँग देखवाइनथयो 
कक आगोको ज्वालवाले प्रजज्मलत भएकवा अषिरिरूबवाट टलकवाउँथे।

ती मवाननसिरूको शे्णीमवा अकको मवाननसिरूकवा नवाउँ धथए जसले 
मवाननसिरूलवाई अ्रो्ध ैअ्रो्ध खडवा गनदे ्वा ्वा्धै् वा्धवा पुऱयवाउँथे। यो 
शे्णीले आफनो स्वाथमिलवाई स्कोचच सथवानमवा रवाखेको धथयो। के्ल 
आफनै स्वाथमिपूनत मिको नननमत, अरूको मोलमवा आफनो भवाऊ खोजेर ्ूठलो 
पदमवा बसन पररश्म गदमिथयो।

नतनीिरूलवाई यो प्रशन गररनथयो: “नतमीिरूको खरवाब चररत्र ्वा 
मननसथनतको ्सत्रिरूलवाई थुमवाको रगतले ्धोएर ककन सेतो बनवाएनौ? 
नतमीिरू उिवाँको कषटमवा सिभवागी भएनौ, अब उिवाँको महिमवामुन 
नतमीिरू सिभवागी सकदैनौ।“...अनन ककतवाब बनद गररनथयो र मसिंवासनमवा 
बसनुिुनेको अनुिवार नननयवाउरो िुनथयो। तयसबेलवा परमेश्रको पुत्रको 
रिो्धको सुसकेरवा बजदथयो।

तयो दृशय मलेै िेरेँ र केिी समयपनछ तयो दृशय बबलवाएर गयो, 
र म आ्ूफलवाई यस पथृ्ीम ैरहिरिेको पवाएँ। परमेश्रको तयस मिवान ्
हदन आएको रिेनछ भनने कुरवा थवािवा पवाएर म आभवाररत भएँ र अहिले 
अमूलयको पररषिण कवाल ्वा परमेश्रलवाई प्श्वास गनदे कक नगनदे 
भनने समय जवारी गरेको बबतकेो रिेनछ। अमर जी्न ्वा अननत 
जी्नको नननमत तयवार िुने समय परमेश्रले हदइरिुनभएको छ। 
तयसलवाई के गनदे सो िवाम्ै िवातमवा सुनमपरिेको छ।
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२०९जब पररषिण काल िा पर्मेशिरलाई निशिास 
गिने अिसर नदएको स्मय स्मापति हुनछ

दषुट का्म गिनेले दषुट का्म गरररहोस् , अशलील का्म गिनेले 
अशलील का्म गरररहोस् , ध्मातात्माले धार््मक कायता  

गरररहोस् , र पनित्र जिचानह ँपनित्र िै भइरहोस् । 
प्रकाश २२:११

तसे्ो स्गमिदतूको सनदेश सुनवाउने समय कहिले मसदध्धनछ ्वा 
पररषिणको  समय ्वा परमेश्रलवाई प्श्वास गनदे कक नगनदे भनने 
हदएको समय कहिले समवा्पत िुनेछ भनेर परमेश्रले प्रकट गनुमिभएको 
छैन। पररषिण कवाल ्वा ननगरवानी रवाखखएको समय कहिले सककनछ 
भनने मवाममलवामवा मसँग बबशषे ज्वान छ ककन भनेर सोधदै ्ेधरै पत्रिरू 
मकिवाँ आएकवा धथए। नतनीिरूलवाई के्ल एउटवामवात्र ज्वा्फ धथयो, 
िवामीसँग भएको सनदेशलवाई बोकेर कवाम गनदे समय अहिले न ैिो। जब 
हदन बबतदछ तब रवातमवा कोिी पनन कवाम गनमि सकदैन।

जब येशू मिवापप्त्रको्ठवाबवाट बवाहिर ननसकनुिुनछ र आफनो 
मधयसथतवा गनदे ्सत्रलवाई ्ुफकवालनुिुनछ तब उिवाँले पुजवारीको ्सत्रको 
सटटवामवा नयवायध्धसले लगवाउने ्सत्र लगवाउनुिुनछ, तब पवापीिरूको 
नननमत गररने कवाम समवा्पत िुनछ। पररषिणकवाल समवा्पत िुनछ, 
पवापीिरूको नननमत ्कवालत गनदे समय मसन�नछ र दषुटिरूलवाई बदलवा 
मलन लगवाउने ्सत्रिरू उिवँाले पहिरनुिुनछ।

  प्रतयेक मवाननसको ्ैफसलवा भइसकेको िुनछ। मवाननसको पवापलवाई 
्धुने येशूको रगत उपलब्ध िुनेछैन। तयसबखत पथृ्ीलवाई समिवाली 
रवाख्न ेपरमेश्रको आतमवाले आफनो िवात खझकनुिुनेछ।
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यस डरलवागदो समयमवा ्धममी जनिरू पप्त्र परमेश्रको सवामु 
कुन ै मतयसथकतवामिबबनवा न ै उमभनुपनदे िुनछ। परमेश्रकवा जनिरूको 
प्रुद्धमवा लवागन दषुटिरूलवाई छेककरवाखेको छेकबवार िटवाइनेछ। आफनवा 
दषुट कवामिरूप्रनत खेद नगनदे सवारवा मवाननसिरूमवाधथ उसको प्रभुत् 
िुनछ। सतैवानले यस पथृ्ीकवा सवारवा मवाननसिरूलवाई अननतम र मिवान ्
द:ुखकषटमवा चुलमिमम डु्वाउनेछ। मवान् आ्ेगलवाई रोककरवाखेको भयवानक 
बतवासलवाई स्गमिदतूिरूले छोडदछ तब सवारवा झैँझगडवा र प््वादकवा भलिरू 
उमलमिनेछ। सवारवा संसवार न ैभयवानक  प्ध्सको नसथनतमवा सवामेल िुनेछ। 
तयसबेलवाको पथृ्ी र मवान्ीय अ्सथवा पौरवाखणक यरुशलेममवा आएकवा 
प्पपत्भनदवा चकको िुनेछ।

खेर ्फवालने समय छैन। पररषिणकवाल ्वा िवामीले पवाएको ननणमिय 
गनदे समय कहिले सककनछ तयो िवामीलवाई थवािवा छैन। येशू कनत नछटो 
आउनुिुनछ तयो पनन िवामीलवाई थवािवा छैन।

जब परीषिणकवाल ्वा ननणमिय गनदे समय सककनछ तब अचवानक, 
अपेषिवा नगरेको समय आउँछ। तर आज न ैस्गमिको खवातवामवा भएकवा 
िवाम्वा लेखवािरूलवाई स्फवा गनदे समय हदइएको छ। येशूलवाई प्श्वास गरेर 
येशूभवा्नवाभवाप्त भएर चलदवा परमेश्रले िवामीलवाई ग्रिण गनुमििुनछ 
भनने सतयज्वान िवामीलवाई थवािवा छ। यहद िवामी ननष्ठवा्वान भएर 
चमलरिन सकयौँ भने अनतमवा िवामी सबै जनवा स्गमिको रवाजयमवा भेलवा 
िुनसकनेिुनछौँ।
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२१०येशूका सनतिहरूले संसारलाई नयाय गिनेछ

यसकारण तिोनकएको स्मयभनदा अनघ नयाय िगर िा कसैको 
नयायकतिाता िहुिु (िा ्मूलया�ि िगिुता), प्रभु आउञजेल पखता। 

उहालँे अधँयारो्मा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाश्मा लयाउिुहुिेछ, 
र ्मानिसका हृदयका नियति ति्ा अिभप्रायहरू प्रकट 

गररनदिुहुिेछ। तिब हरेक ्मानिसले पर्मेशिरबाट  
आफिाे प्रशंसा पाउिेछ। 

१ कोररन्ी ४:५ 

पहिलो पुनरुतथवान र दोस्ो पुनरुतथवानको बीचमवा दषुटिरूको 
नयवाय गररनेछ। तयो नयवाय समपनन िुन िजवार ्षमि लवागदछ। दोस्ो 
आगमनपनछ नयवाय दषुटिरूको बवारेमवा ्ैफसलवा िुनेछ। यस मवाममलवामवा 
दवाननएलले यसरी घोषणवा गदमिछन,् “ती अनत प्रवाचीन आएर स्कोचचकवा 
पप्त्र जनिरूको पषिमवा इनसवा्फको घोषणवा गरे, अनन समय आयो जब 
नतनीिरूले रवाजय अध्धकवार गरे।“ दवाननएल ७:२२ ।

यस समय परमेश्रको नननमत ्धममीजनिरू रवाजवा र पूजवारीिरू 
भएर रवाज गनदेछन।् प्रकवाशको पुसतकको लेखकले प्रकवाश २०:४ मवा 
आ्ूफले देखेको दशमिन यसरी वयकत गदमिछन,् “तब मलेै मसिंवासनिरू र 
तयसमवाधथ बसनेिरूलवाई देखें, जसलवाई इनसवा्फ गनदे अध्धकवार हदइएको 
धथयो। तब येशूकवा ग्वािीको नननमत र परमेश्रकवा ्चनको नननमत 
मशर कवाहटएकवािरू, र तयवेा पशु र तयसकवा मूनत मिको पूजवा नगनदेिरू र 
तयस सको छवाप नन्धवार ्वा िवातमवा नलगवाउनेिरूकवा आतमवािरूलवाई मलेै 
देखें। नतनीिरू ्ेफरर जीप्त भए, र नतनीिरूले ख्ीषटसँग एक िजवार 
्षमिसमम रवाजय गरे।” प्रकवाश २०:४ । यिी न ैसमय िो जुन पवा्लले 
१ कोरनथी ६:२,३ मवा यो उललेख गदमिछन,् “सनतिरूले संसवारको नयवाय 
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गनदेछन।्“ येशूसँगै एक भएर नतनीिरू दषुटिरूको बवारेमवा ्ैफसलवा गनदेछन।् 
सनतिरूकै इजलवासमवा बवाइबलको नीनतमवा दषुटिरूको कवामलवाई तुलनवा 
गररनेछ। यस संसवारमवा भौनतक जी्न बबतवाएको समयमवा प्रतयेक 
मवाननसको कवाम न ैननणवामियक भएर उसको बबपषिमवा नयवाय गररनेछ। 
दषुटिरूले नतनीिरूकवा कवाम अनुसवार दणड पवाउनुपनदे ्ैफसलवा िुनछ। 
नतनीिरूको ्ैफसलवा मतृयुको पुसतकमवा नतनीिरूको नवाउँको अगवाडड 
लेखखएको िुनछ।

येशूलवाई प्श्वास गरेको कवारणले िवामीले गरेकवा पवापिरूको 
आरोप िवाम्ो प्रुद्धमवा लगवाएको िँुदैन। तर पे्रमको परमेश्रसँग 
ममलेर िवामीले असल कवाम र आदशमि र उचचकोटीकवा कवामिरू अ्सर 
पवाएपनन गनमि ्े्वासतवा गदवामि तयो िवाम्ो खखलवा्फमवा ्ैफसलवा गररनेछ। 
िवाम्वा चररत्रमवा भएकवा कमीकमजोरी र खोटिरूलवाई िवामीले िेनदेछौँ। 
चवािे इसवाई भनेर दवा्ी गनदे नै ककन निुन,् परमेश्रको आतमज्वान 
र जयोनत पवाउने र परमेश्रकवा समपपत्िरूलवाई हि्फवाजत गनमि नजममवा 
हदएकवािरूले जवानवाजवानी ्े्वासतवा र लवाप्वामििी गरेर चलनेको खखलवा्फमवा 
पनन नतनीिरू ्ैफसलवा िुनेछ। नतनीिरू इसवाई िँु भनेर दवा्ी गरेकवा धथए 
तर नतनीिरूले प्श्वासघवात गरेकवा धथए ्वा येशू भवा्नवा प्पररत चलेर 
येशूको बेइजजत गरेकवा धथए।

ख्ीषट र उिवाँ जनिरू बसेको इजलवासले सतैवान र उसकवा दषुट 
दतूिरूको पनन ्ैफसलवा गनदेछन।् यसबवारे पवा्लले ्ठोकु्वा गरेर नै 
वयकत गदमिछन,् “के िवामीले स्गमिदतूिरूको नयवाय गनदेछौँ भनने कुरवा 
नतमीिरूलवाई थवािवा छैन र?“ १ कोरनथी ६:३  रूपवानतररत। तयसबखत 
सवारवा पथृ्ीकवा नयवायकतवामिले सतैवानबवाट यो मवाग गनुमििुनेछ, “नतमीले 
मेरो प्रुद्धमवा ककन लवागयौँ? मेरो रवाजयकवा जनिरूलवाई नतमीले ककन 
लुटयौँ ्वा भडकवायौ?“ पवापको स्सतवासँग तयसको केिी ज्वा्फ िुनेछैन। 
परमेश्रको प्रु�मवा जवाने कुन ैपनन बिवानवा उसले पेश गनमि सकदैन। 
सबकैो मुख टवामलनेछ र सवारवा प्द्रोिी स्गमिदतूिरू अमुक भएर खडवा 
िुनेछन।्
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२११सैतिािको जुक्तीहरू िा रणिीनतिहरू

सचेति रहो, जागा रहो, नति्मीहरूको शत्र ुनदयाबलस कसलाई 
भेट्ाऊँ र खाइहालँू भिी गजतािे नसंहझै ँखोिजनहड्ँ छ। 

१ पत्रसु ५:८

िवाम्वा भवा्नवािरू, मनो्ेगिरू, िवामीमवा भएकवा प्मभनन प्रकवारले 
प्मभनन मवाधयमिरू�वारवा भएकवा प्रभवा्िरू र िवामीलवाई िललवाउन खोजने 
मवाननसिरूकवा ्चन तथवा करियवालवापिरूमवाधथ भर परेर नतनीिरू नै िवाम्वा 
अगु्वािरू िुन ्भनेर चलनु असुरक्षित छ। यहद िवामी अथमिमूलक, पप्त्र 
र ननदकोष जी्न बबतवाउन चवािनछौँ भने के्ल परमेश्रको वय्सथवा 
्वा दश आज्वािरूमवात्र ैिवाम्ो मवापदणड िुनुपछमि अथवामित तयसको अगु् वाइमवा 
िवामी चलनुपदमिछ। िवाम्वा चररत्रिरूलवाई नयवाय गनदे ्वा मूलयवाङकन गनदे 
आ्धवार न ैदश आज्वा िुन।् यहद मुनकत पवाएपनछ कसलेै यो सोधयो 
भने, “मलेै अननत जी्न पवाउन के गनुमिपछमि ्वा अननत जी्नमवा 
लवाधगरिेको छु भनेर आभवास ् पवाउन मलेै के गनुमिपछमि?“ आ्धुननक 
इसवाई दवाशमिननक ्वा पप्त्रतवाको ्कवालत गनदे इसवाई ्धममिगुरुिरूले यसरी 
ज्वा्फ हदनछन,् “के्ल येशूलवाई प्श्वास गर। के्ल प्श्वासमवात्र गरे 
मनुकत पवाउँछ।“ तर तयिी खवालको प्रशन येशूलवाई एक जनवा पनणडतले 
सोधदवा उिवाँले ज्वा्फ हदनुभएको धथयो, “वय्सथवा ्वा दश आज्वामवा 
के लेखखएको छ? तयसलवाई नतमीले कसरी पढदछौँ?“ जब प्रशनकतवामि 
ले ज्वा्फ हदए “नतमीले परमप्रभु, आफनवा परमेश्रलवाई आफनवाे सवारवा 
हृदयले, आफनवाे सवारवा आतमवा ्वा प्रवाणले, आफनवाे सवारवा समझले र 
आफनवाे सवारवा मनले पे्रम गर ्, र आफनवेा नछमेकीलवाई आ्ैफलवाई झैँ 
पे्रम गर ्।“  तब येशूले भननुभयो, “नतम्ो ज्वा्फ ह्ठक छ। यहद नतमी 
अननत जी्नको प्रतयवाभूनत पवाएर जी्न बबतवाउन चवािनछौ भने तयस ै
अनुसवार चल।“ लूकवा १०:२६-२८। येशूलवाई प्श्वास गछुमि , म ्फलवानवा 
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इसवाई बंश ्वा घरवानवाबवाट आएको िँु ्वा म बवाइबलको यसतो प्द्वान िँु 
भनेर मुखलेमवात्र भनेर चलदवा तयसको कुन ैमूलय ्वा अथमि िँुदैन। यहद 
कवामद्वारवा पे्रम देखवाइएको छ भनेमवात्र उसमवा भएको प्श्वास सकल 
र सिी िुन जवानछ। िवाम्ो कवामको अथमि ्वा मूलयवाङकन पे्रम�वारवामवात्र 
पररचवामलत िुनुपछमि। यो न ैस्गमिको नीनत िो।

मवाननसिरूमवा लुककएको स्वाथमि र खरवाब ननयतिरू स्गमिकवा 
पुसतकिरूमवा ्धरोिर जसतो भएर प्रकट भइरिेको िुनछ। द:ुखदकवा 
सवाथ स्गमिदनूतिरूले ती स्वाथमि र खरवाब ननयतकवा प््रणिरू स्गमिकवा 
लेखवाकवा पुसतकिरूमवा लेख्नुपरररिेको िुनछ। कनतपय ्ौन�क सतरकवा 
मवाननसिरू, बवाइबलकवा प्द्वान ्वा अगु् वािरू, ख्ीषटकवा अनुयवायी िौँ 
भनेर दवा्ी गरेर चलनेिरू सवांसवाररक प्रनतसप्धवामिमवा लवागेर ्धनसमपपत् 
थुपवानमि चवािनछन ् र रमझम गनमि तनललन िुनछन।् आ्ूफसँग भएको 
पसैवा, समय र बलिरूलवाई स्वाथमिमय जी्नलवाई पोसन र देखवाउन तयवाग 
गरररिेकवा िुनछन।् तर प्रवाथमिनवा गनमि, बवाइबलबवाट सतयिरू खोजीखोजी 
पढन षिणिरू नतनीिरूमवा िँुदैनन।् परमेश्रको सवामु झुकेर आफनवा 
कमीकमजोरी र पवापिरूलवाई स्ीकवार गनमि नतनीिरूको ्ुफसमिद पनन 
िँुदैन।

िवाम्वा हदमवागिरूलवाई परमेश्रबवाट अलग रवाख्न सतैवानले अनेकौँ 
जुकती ्वा रणनीनतिरूको आप्शकवार गररसरिेको िुनछ। िवामीले थवािवा 
पवाएको तर उत्म तररकवाले धयवान हदएर कवाम नगरोस ्भनने सतैवानको 
चवािनवा छ। आफनो बमलदवान�वारवा ख्ीषटले उपलब्ध गरवाउनुभएको र उिवाँ 
शनकतशवाली मधयसथकतवामि िुनुभएको मिवान ्सतयिरूलवाई िवाम्ो परमशत्र ु
सतैवानको नननमत अतयनत ै घणृवासपद छ। येशू र उिवाँको सतयबवाट 
उिवाँकवा भकतिरूको हदमवागिरूलवाई बबचमलत पवानमि ्वा बरवामलन लगवाउन 
सककयो भनेमवात्र आफनवा जुकतीिरू स्फल भइरिेको सतैवानले ्ठवानदछ।

जो मवाननसिरू मनुकतदवातवाको मधयसथकतवामिको ्फवाइदवा मलनेिरूले 
परमेश्रको भय मवानदै मस� पप्त्र र ननदकोष जी्न बबतवाउने कवामिरूमवा 
जुहटरिन सैतवानको कुन ैपनन रणनीनतिरू�वारवा िसतषिपे गनमि हदनुिँुदैन।
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२१२बतिता्माि स्मयसापेमषिति सत्य्मा मस्र

यसकारण यी कुराहरू नति्मीहरूलाई ्म सधै ँस्झाउिेछु,  
यद्यनप नति्मीहरू यी सब जानदछौ, र नति्मीहरू्मा  

भएको सत्यतिा्मा नति्मीहरू नस्र छौ। 
२ पत्रसु १:१२

बबनवा शङकवा नमवानी येशू नछटटै आउनुिुनछ भनेर िवामी नजककर 
गदमिछौँ। यो िवाम्ो लवाधग कुन ैमनगढनत े्वा कवालपननक ्धवारणवा नभएर 
्वासतप्क न ै िो। िवामी यसप्रनत शङकवा गददैनौँ र न त ्षछौँसमम 
शङकवा न ै गरेकवा छौँ-तयो िो, िवाम्ो पकडमवा रिेकवा िवाम्वा मशषिवािरू 
्तमिमवान समयसवापेक्षित सतय िो र िवामी अननतम नयवायको ननजक छौँ। 
येशूको रवाजकीय आगमनको नननमत िवामी पखखमिरिेकवाछौँ। तयसबेलवा 
अनधगननतयौँ पप्त्र स्गमिदतूिरूको सवाथमवा उिवँा आउनुिुनेछ। आफनवा 
ननष्ठवा्वान र आसथवा्वान जनिरूलवाई अमरत्को अननतम रूप हदन 
बवादलमवा आउँदै िुनिुुनछ। जब उिवँा आउनुिुनछ तयसबेलवा िवाम्वा 
पवापिरूलवाई पखवालन उिवँा आउनुिुनेछैन, िवाम्वा चररत्रमवा भएकवा प्मभनन 
खोट, कमीकमजोरीिरू मेटन पनन उिवँा आउनुिुनेछैन, न त िवाम्वा 
शवारीररक र मवानमसक अपवाङगतवा ्वा दु् मिल अ्सथवालवाई स्सथ बनवाउन 
उिवाँ आउनुिुनेछ। यो िवाम्ो लवाधग सब ै गररसकेकवा िुनछन।् येशूको 
आगमनभनदवा पहिले िवाम्ो नसथनत कसतो िुनुपनदे िो सो ननणमिय 
भइसकेको िुनछ।

जब प्रभु ्फकदे र आउनिुुनछ तब ्धममी ्वा पप्त्रजनिरू पप्त्र 
न ैभइरिेकवा िुनछन।् जो आफनवा समपूणमि शरीर, हदमवाग र आतमवा ्वा 
मनो्ेगलवाई पप्त्र आतमवाको पप्त्र संरषिणमवा पप्त्र पवारररवाखदछन,् 
येशूको नननमत पवापबवाट अलगै बसने आटँ गरररिेकवा िुनछन ्र उिवाँको 
सममवान ्वा इजजत थवामी रवाखदछन ्नतनीिरू अमर भएको अननतम 
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समवापनको अनुभ् गनदेछन।् तर जो अतयवाचवारी, अनयवायी, दरुवाचवारी, 
अपप्त्र, ्फोिरी, आतङक्वादी, ितयवारवा, वयमभचवारी, चोर आहद िुनेिरू 
सदवाको नननमत नतनीिरूको भप्षय नन्धवामिरण भइसकेको िुनछ। 
नतनीिरूकवा चररत्रकवा खोटिरू िटवाएर पप्त्र चररत्र हदने कवाम तयसबेलवा 
िुनेछैन। तयसबेलवा प्रभुले नतनीिरूलवाई शुद्ध पवानदे प्रकरियवा गनुमििुनेछैन 
न त नतनीिरूकवा पवापिरू र भ्रषट स्भवा्िरूलवाई मेटवाउनु न ैिुनेछ। ती 
कवामिरू गनदे ्वा समपनन गनदे समय अहिले न ैिो। अहिले न ैननदकोष 
र ननषकलङक िुने कवाम समपनन गनदे समय िो।

प्मभनन मवाधयमिरू�वारवा परमेश्रले उिवँाकवा जनिरूलवाई परीषिवा 
गददै िुनुिुनछ र नतनीिरू उिवाँको रवाजयमवा बसन योगय छन ् कक 
छैनन ् भनेर प्रमवाखणत गरररिनुभएको छ। अहिले नै आ्शयक र 
उधचत चररत्रिरूको ननमवामिण भइरिको िुनुपदमिछ। मवाननसिरूको ननैतक 
मूलयलवाई स्गमिदतूिरूले जोखखरिेकवा छन।् मवाननसिरूकवा प्रतयेक कवामको 
लेखवा नतनीिरूले रवाखखरिेकवाछन।् मवाननसिरूकवा हृदयिरू खोतलने र 
िेनमि सकनभुएको परमेश्रले मनमवा लुकवाइ रवाखेकवा प्रतयेक कवाम र 
ननयतलवाई उदवाङग पवाररनेछ। नतनीिरूले ती सवानोनतनो भनेर ्े्वासतवा 
गलवामिन ्तर नतनीिरूकै ती कवाम ्वा ननयतिरू सतयको नननमत अग्रसर 
िुनेिरूलवाई तगवारो भइरिेकवा धथए भनेर नतनीिरूले नसोचेको िोलवान।् 
तर परमेश्रले नतनीिरूलवाई उदवाङग पवारेपनछ नतनीिरू आ्ैफ चककत 
िुनेछन।् नतनीिरू अब रवाम्ो िुने ्वा पुनजमिनम पवाएर अननतको नननमत 
असल िुने अ्सर ् वा समय भप्षयमवा पवाउने छैन। अहिले न ैख्ीषटको 
्धवामममिकतवाकवा ्सत्र लगवाउने समय िो र उिवाँको कदममवा हिँडने समय 
िो।

परमेश्रकवा दश आज्वािरू पवालन गरेर चररत्र ननमवामिण गनदे समय 
अहिले न ैिो। यो अ्सरलवाई िवामी खेर ्फवालनुिँुदैन। अहिले चररत्र 
ननमवामिणको नननमत सदपुयोग गरेर येशूले िवाम्ो नननमत तयवार पवारररिेको 
घरमवा जवान तयवार िुने अ्सर र समय अहिलेमवात्र िो।
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२१३अधयाय - ८
येशु ख्ीषट नहडँिुभएको चाल्मा नहडँिु 

येशू हाम्ो अिुशरणीय नसद्ध र पक्ा उदाहरण

उहा्ँमा रहनछु भनिे वयनक्त आफै पनि उहाँको 
 चाल अिुसार चलिुपछता। 

१ यूहनिा २:६

िवामी यस संसवारमवा बवाँचुञजेल अनुसरण गनुमिपनदे अनत पप्त्र 
र अनत उचच उदवािरण के्ल येशू ख्ीषटमवात्र िुनुिुनछ। सोचमवा, 
ननयतमवा, बोमलचवालीमवा र कवामिरूमवा येशू पवापरहित िुनुिुनथयो। येशूले 
जे गनुमिभयो तयसमवा उिवाँ कुशल, मस� र पररपक् िुनुिुनथयो। उिवाँ जुन 
बवाटोमवा हिँडनुभयो ्वा जसरी हिँडनुभयो तयसरी न ैिवामी पनन हिँडन 
्वा उिवाँको पवाइलवामवा हिँडन उिवँाले िवामीलवाई यसरी औँलयवाउनुिुनछ, 
“यहद कोिी मवाननस मेरो पनछ हिँडन चवािनछ ्वा मेरो पवाइलवामवा हिँडन 
चवािनछ भने उसले आ्ूफ स्यंलवाई तयवागनुपदमिछ ् वा आफनो भवाऊ खोजने 
प्र्पृत् तयवागनुपदमिछ, र उसले आफनै रूिसको भवार बोकनुपदमिछ, र मेरो 
पनछ लवागनुपदमिछ।“ मत्ी १६:२४ रूपवानतररत।

येशूको वयनकतत्मवा त्रीएक परमेश्रको पुणमितवा र मस�तवामवा र 
पवापरहित मवान्तवाको पूणमितवा र मस�तवामवा एक िुनुभएको छ। आदम 
अस्फल भएको परीषिवा ्वा सतैवानले लयवाएकवा प्रलोभनिरूमवा उिवाँ ्फसनु 
भएन। उिवाँको मवान्तवा ईश्रीय हदवयशनकतमवा भर परेकोले उिवाँले सब ै
परीषिवा ्वा सतैवानकवा प्रलोभनिरूलवाई नजतन स्फल िुनुभयो। यो प्षय 
असल र रोचक मवानेर के्ल चचवामि गनदेमवात्र नभएर ् वा मनमवा खेलवाएरमवात्र 
रवाख ्ने िोइन तर तयसप्रनत ्ेधरै धयवानमगन िुनुपनदे परमेश्रको मवाग 
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िो। यस मवाममलवामवा इसवाईिरू अतयनत ैतललो सतरमवा ्वा िोचो छन।् 
नतनीिरू भवा्नवातमक, िलकवा र सेलवाएर जवाने जोमशलो आनतमक ्वा 
अधयवानतमक अनुभ्मवामवात्र संतुषट छन।् तयसले गदवामि नतनीिरूमवा 
के्ल ध्धपध्धप बमलरिेको जयोनतमवात्र छ। तर ख्ीषटको मवान्तवामवा 
भएको अचममको पूणमितवा र मस�तवालवाई सपषटरूपमवा धचनन ्वा जवानन 
खोजनु ्ूठलो आ्शयकतवा भएको सब ैयेशूकवा भकतिरूले मिसुस गनुमि 
जरुरी छ। मवाननसले ्ठवानेकवा भनदवा येशू कुन ै मिवामवान्भनदवा पनन 
परम िुनुिुनछ। कुन ै पनन मवाननसको अध्धकवार शनकतसँग उिवाँलवाई 
दवाँजनुिुनन ्वा जोसुकै असल मवाननसको मवान्ीयतवाको तिमवा उिवाँलवाई 
रवाखु्निुनन। उिवाँ यस संसवारमवा जनमेको कुन ैमवाननसको उचवाईँ भनदवा 
मवाधथ िुनिुुनछ। परमेश्रको स्भवा्सँग एक भयो र उिवाँको सङगतमवा 
लवागयो भने पनतत मवाननस कसतो िुनसकछ भनेर येशू ख्ीषटको 
जी्नले अनुसरणीय उदवािरण�वारवा प्रसतुत गनुमिभएको धथयो।

अनेकौँ बिवानवा लगवाएर नर र नवारीिरू पवाप गनदेनतर लवागछन।् पवाप 
त गनदै पनदे ् वाधयतवा िो भनेर नतनीिरू सोचदछन ्र खरवाब तत्, आदत, 
स्भवा्लवाई बशमवा रवाख्न सकदैनन ्भनेर मवाननसिरूले अनेकौँ तकमि  र 
दशमिनद्वारवा मसकवाउँदछन।् तर यथवाथमिमवा पवाप गनुमि आ्शयक छैन। येशू 
यस संसवारमवा द्ेुध बवालक देखख ्यसक िुनुभयो। ती समयमवा उिवाँले 
कुन ैपनन मवाननसले सवामनवा गनदे प्रलोभन, परीषिवा, लोभलवालचिरूसँग 
लडनुभएर नतनीिरूको प्रनतरो्ध गनुमिभएको धथयो। बवालककवालदेखख यु्वा 
र ्ूठलो उमेर निुञजेलको नननमत येशू मस� र पररपक् अनुसरणीय 
नमुनवा िुनुिुनछ।

परमेश्रको स्भवा्सँग ममलेर चलदवा ्वा उिवाँको चवािनवा अनुसवार 
चलदवा मवाननस कसतो िुनसकछ भनेर येशूको जी्नीले देखवाउनुभएको 
धथयो। परमेश्रबवाट येशूले जे जे पवाउनुभयो तयो िवामीले पनन पवाउन 
सकछौँ। उिवाँसँग मवागनुिोस ् र पवाउनिुोस।् तपवाईँको जी्न लुककएको 
येशूको जी्नसँग बुनन हदनुिोस।्
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२१४येशूभक्तको जीिि्मा पर्मेशिरप्रनतिको  
प्रे्मले सिकोच् स्ाि पाउिुपदताछ

उहालँे नतििलाई भनिुभयो, नति्मीले पर्मप्रभु आफिाे  
पर्मेशिरलाई आफिाे सारा हृदयले, र आफिाे सारा  

प्राणले, र आफिाे सारा स्मझले प्रे्म गिूता ।  
्महाि्  र प्र््म आज्ा यही हो ।  

्मत्ी २२:३७-३८

परमेश्रकवा सतयिरूमवा यु् वायु्तीिरूले गहिरो अनुभ् गनुमि 
आ्शयक छ भनेर मिसुस गनुमिपदमिछ। खवामल िलकवारूपमवा गररएको 
देखवा्टी ्धममि ्वा आसथवाले नतनीिरूलवाई केिी ्फवाइदवा िँुदैन। इसवाई 
िँु भनेर सतिमवामवात्र ै कवाम गरेर देखवाउने इसवाईले मवाननसिरूलवाई 
तयसतो प्रभवा् पवाददैन। परमेश्रको ्चनको हदवयज्वान नतमीिरूको 
हृदयमवा प्रजज्मलत पवारररवाखु्नपदमिछ। टचमि ्वा मनैबत्ी बवालेर िेरेको 
जसत ैपरमेश्रको ्चनमवा भएको सतयिरूलवाई खोजीखोजी अधययन 
गनुमिपदमिछ।

्ेधरै मवाननसिरू परमेश्रको पषिमवा छ ्वा इसवाई िँु भनेर दवा्ी 
गछमिन ्तर यथवाथमिमवा नतनीिरू छैनन।् नतनीिरूको करियवाकलवाप, आदत ् वा 
आनीबवानीले नतनीिरू सतैवाको सवाथमवा छ भनेर देखवाउँछ। िवामी कसको 
पषिमवा छौँ भनेर कसरी ननणमिय गनदे? िवाम्ो हृदयको रवाजगददीमवा को 
बसेकोछ? िवाम्वा सोचबबचवार, ननयत आहदिरू कसमवा केननद्रत भएको 
छ? कसको बवारेमवा चचवामि गनमि िवामी मनपरवाउँछौ? िवामीिरूमवा भएकवा 
सबभनदवा नयवानो सनेि ्वा मोि कसमवाधथ छ? िवामीिरूमवा भएकवा उत्म 
बलिरू कसको लवाधग प्रयोग गरररिेकवाछौँ? यहद िवामी परमेश्रको 
पषिमवा छौँ भने िवाम्ो सोचबबचवारिरू उिवाँमवा िुनछन,् िवाम्वा मम्ठो 
बबचवार ्वा  मनथन उिवाँकै बवारेमवा िुनछ। परमेश्रबवाट टवाढवा रवाख्न े
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संसवारसँग िवाम्ो ममत्रतवा िँुदैन। िवामी को िौँ र िवामीमवा जे छ सब ैथोक 
परमेश्रमवा अपपमित गररसकेकवा छौँ। उिवँाको प्रनतरूप देखवाउन िवामीमवा 
नतब् चवािनवा छ। उिवाँको आतमवामवा िवाम्ो सवास ्ेफनमि चवािनछौँ, उिवाँको 
इचछवा अनुसवार चलन िवामी चवािनछौँ र उिवाँलवाई प्रसनन पवानदे कवामिरू 
गनमि िवामी उतसुक छौँ।

बवाइबललवाई आतमसवात ्रवाखेर तयस ैअनुसवार चलने मवाननसिरूले 
्ेधरैलवाई प्रभवा् पवादमिछ। िवामीले मवाननसिरूलवाई हदने प्रभवा् ् वा आफनो भवाऊ 
्वा इजजत देखवाउन ्वा नतनीिरूबवाट जस पवाउन अनेकौँ करियवाकलवापले 
िवामीलवाई ननयनत्रण गरररिेको छ कक बवाइबलले देखवाएको ्धममि अनुसवार 
चलन? सतय येशूभनकतको जी्न कयवानभवास ्वा धचत्र कोनदे कपडवामवा 
जसत ैिवामी इसवाई िौँ भनेर देखवाउन अमलकनत रङग यतवा अमलकनत 
उतवा छनदे िोइन ्वा कवाम गरेर देखवाउने िोइन तर िवाम्ो  पूरै जी्न 
्वा जी्नकवा पषििरूले िवामी येशूभकत िौँ भनेर देखवाउनु आ्शयक छ। 
धचत्रकवारले रङगलवाई रवाम्ोसँग बुरुशमवा डु्वाएर पूरै कपडवामवा सुनदर र 
आकवापषमित धचत्र बनवाएको जसत ैिवामीलवाई पनन परमेश्रको ्चनको 
बुरुशलवाई ्चनमवा नै चुलुमिमम डु्वाएर िवाम्ो जी्नलवाई रङगवाउनुपदमिछ।

येशूको सतय ्धममि ्धवागोले बुननएको दवामी रग जसत ैिो। तयसमवा 
अनधगननतयौँ ्धवागोिरू रग बुनने कुशल कममीिरूले बढो मेिनत र 
लगनशील भएर बुनेको जसतै िो। जब िवामीले िवामीमवाधथ न ैप्श्वास 
गछछौँ ् वा िवामी न ैह्ठक छौँ भनेर िवाम्ै ्धवारणवा र दशमिनिरूमवा अलममलएर 
बसछौँ भने तयसमवा स्वाथमिकवा ्धवागोिरू मममसन पुगछ र रगको धचत्र ्वा 
खवाकवा न ैप्धग्रन जवानछ। तयस रगप्रनत कोिी  पनन आकपषमित िँुदैन।

सबलेै गनमभरभएर आतमआलोचनवासवाथ ैआ्ैफलवाई सोध्धयोस ्“के 
म सकली इसवाई िँु? के म इसवाई िँु भनने सकली छवापिरू ममवा 
छ? परमेश्रको मसद्ध र ननषकलङक ढवाँचवा ्वा उिवाँको प्रनतरूपमवा 
्वा उिवाँकोजसतो चररत्रको ननमवामिण गनमि के मलेै सब ै शनकत प्रयोग 
गरररिेको छु त?शु� ्धममि भनेकवाे यशुकवेा नककल गरेर चलनु िवाे । 
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२१५खराब संसारबाट अलग हुिु

तिपाईलंे नतििीहरूलाई संसारबाट लैजािुहोस्  भिी ्म  
प्रा्तािा गर्दि,ँ तिर नतििीहरूलाई दषुटबाट  

सुरमषिति रामखनदिुहोस् । 
यूहनिा १७:१५

्ेधरै मवाननसिरू इसवाई िौँ भनेर दवा्ी गछमिन ् तर नतनीिरूको 
अ्सथवा दरुभवागपूणमि छ। नतनीिरू रूखबवाट ओलदेर आइरिेको कमलो 
जरवा तथवा िवाँगवािरू जसत ै छन ् जुन कक ्फोिर जममनमवा बेररएर 
बसेकवा िुनछन।् ती इसवाईिरू जो कक परमेश्रको ्चनमवा नगवामभएर 
मवान्ीय दशमिन ्वा ्धममििरूमवा गुनमसरिँछन नतनीिरूको नननमत यो 
सनदेश छ, “नतमीिरू तयिवँाबवाट ननसकेर आऊ, नतनीिरूबवाट अलग िोऊ 
परमप्रभु परमेश्र भननुिुनछ।“ २ कोरनथी ६:१७। भ्रषट, दषुट, खरवाब, 
दरुवाचवारीिरूसँग ममलोमत्ो ्वा समझौतवा गरेर शु� र ननषकलङक भएर 
बसनु असमभ् छ।

यु्वािरू परमेश्रको बगैँचवामवा बिुमूलय प्रू्वािरू िुन ् भनेर 
मिसुस गरेको भए कसतो असल िुने धथयो! नतनीिरूमवा भएकवा कोमल 
सनेि, मवायवा, ममतवा ्वा ्पयवारकवा जरवािरू येशूमवा बुननयोस ्र उिवाँबवाट 
न ै पौनषटक तत्िरू पवाएर िुकुमि न;् नवाश्वान ्वा कुनलचने जममनमवा 
आ्ूफिरूलवाई ्ैफलवाउनुको स�वा नतनीिरू ्धवामममिकतवाको सूयमिनतर ्ैफलवाउन ्
र तयिवाँबवाट हदवयजयोनतको ककरण प्रवा्पत गनमि सकुन।् हदनहदन ैउिवाँको 
प्रनतरूपमवा बढन कोमसस गनुमििोस।् उिवाँको हदवय चररत्रमवा सिभवागी 
िुनुिुनु िोस।् यस नीनतिरूमवा तपवाईँ चमलरिनुिँुदवा तपवाईँ परमेश्रको 
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स्गमिको रवाजयमवा पसन मस� र योगय िुनिुुनेछ। तपवाईँ तन मनलवाई 
अननतको चटटवानमवा गवामभन तपवाईँ ्फकमि नुिोस।् तपवाईँको सुरषिवा के्ल 
येशूमवामवात्र छ।

जीप्त आसथवा तथवा प्श्वास�वारवा ख्ीषटसँग ममलेर नजउने जी्न 
नसथर र अटल िुनछ। अरू सबसँैग ममलेको जी्न नवाश िुनछ। तर 
येशूसँग ममलन केिी मोलिरू िवामीले नतनुमिपछमि। िवामीलवाई मन पनदे 
तत्िरूबवाट अलग िुनु पदमिछ। यो िवामीलवाई पीडवादवायी पनन िुनसकछ। 
घमणड, अिंकवार, आफनो इजजत, भवाऊ र प्रनतष्ठवा खोजने मननसथनत, 
स्वाथमिपनवा, षिखणकभरमवा नवाश िुने ् वा बबलवाएर जवाने रमझम र अमभमवान, 
सवांसवाररक प्रनतसप्धमिमवा चलने प्र्पृत् ् वा सब ैखवालकवा पवापिरूलवाई तयवागने 
मननसथनत िुनुपदमिछ यहद िवामी येशूसँग एक िुने प्रकरियवामवा सवामेल 
िुन चवािनछौँ भने। कनतपय मवाननसिरूको नननमत इसवाई जी्न हदकक 
लवागदो, द:ुखदवायी र नरमवाइलो भएको िुनछ।  नतनीिरूको मन अनसथर 
िुनछ, नतनीिरू प्श्वास बदलीरिेकवा िुनछन ्र खवासमवा नतनीिरू आफनो 
इसवाई जी्नमवा असंतुषट भइरिेकवा िुनछन।् तर तयस नसथनतमवा िुनु 
प्रमूख कवारण एउटै छ, तयो िो आफनवा हृदयमवा सजवाइ रवाखेकवा मनपनदे 
मूनत मििरूलवाई निटवाइ येशूसँग ममलन प्रयवास गनुमि।

ख्ीषटको ममलवापमवा रिन बवाइबलमवा भएको सतमि स्ीकवार गनमि 
के तपवाईँ तयवार िुनुिुनछ? तयो संसवारबवाट अलग िुनु। िवाम्ो जी्नको 
नीनत ्वा ननैतकतवा न ैपरमेश्रसँगको िवाम्ो समपपमित र अपपमित जी्न 
िुनुपदमिछ। तयो जी्न स्वाथमि तयवाग र आफनो भवाऊ नखोजने प्र्पृत्मवा 
बुनननु पदमिछ। िवाम्ो सब ै सोचबबचवार, योजनवा, आकवाँषिवा र प्रतयेक 
करियवालवापलवाई तयस खवालको जी्नले बशमवा रवाख्न ुनदनु पदमिछ। यसले 
गदवामि िवामी संसवारभनदवा उचमलएर रिनेछौँ र िवामीलवाई प्रदपुषत पवानदे 
प्रतयेक प्रभवा् ्वा असरबवाट अलग भएर बसने सषिम ्िुनसकछौँ।



465

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२१६रठक र उनचति नबचार्मा्मात्र सुरषिा

सबै कुराभनदा बड़ी, आफिाे हृदय िा ्मिोभािलाई सुरमषिति  
राख् ,  नकिभिे त्याे सारा जीििको ्मूल हो। 

नहतिोपदेश ४:२३

“मवाननसले जसतो सोचछ ऊ तयसतै िुनछ“ हितोपदेश २३:७ 
(रूपवानतररत) । हदनहदनै र षिणषिणवान िवामी केिी न केिी सोधचरिेकवा 
िुनछौँ। ती सोचिरूलवाई बेलुकवा जममवा गरेर लेखखरवाखयौँ भने िवाम्ो 
जी्नको अप्रकवामशत इनतिवास िुनसकछ। ती सोचिरूले न ै िवाम्ो 
चररत्रको ननमवामिण गरररिेको िुनछ। तयसकवारण िवामीले के सोचछौँ 
तयसलवाई क्ठोर तररकवाले सुरषिवा गनुमिपछमि ; ककनभने एउटवा अशुद्ध 
सोचबबचवारले िवाम्ो हदमवागमवा गहिरी असर पवारररिेको िुनछ। खरवाब 
बबचवार ्वा सोचले िवाम्ो हदमवागमवा खरवाब ैप्रभवा् पवाररररिेको िुनछ। यहद 
सोचबबचवार पप्त्र, शुद्ध, असल छ भने तयसलवाई मनमवा रमवाइलो 
तररकवाले सनजरिेको िुनछ। नतनीिरूबवाट नै िवाम्ो आनतमक ्धडकन 
चलदछ र असल गनदे शनकतमवा उजवामि ममलदछ। आकवाशबवाट आएको एक 
एक पवानीको थोपवाले जममनलवाई अमलअमल मभजवाउँदै जवानछ तयसरी न ै
िवामीमवा भएको असल सोचले अकको रवाम्ो सोचलवाई तयवार पवादमिछ।

गलत सोचने आदतिरूलवाई यहद ह्ठकै छ भनेर मवानयौँ भने 
तयसले मवाननसलवाई ननदमियी र क्ठोर बनवाउँछ। तयो ्फलवाम जसतै 
हदमवागमवा गवाडडएर बसछ।

िवाम्वा हदमवागिरू जथवाभवा्ी सोचमवा लवागन हदन िुनन। िवामीमवा 
िुने सोचिरूलवाई समवालनुपदमिछ र येशूको आज्वाको मुनन रवाख्न हदनुपदमिछ। 
पप्त्र थोकिरूमवा िवाम्वा सोचिरू जमन हदनुपदमिछ। अनन येशूको अनुग्रिले 
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नतनीिरू शु� र सतय िुनछ। िवाम्ो हदमवागलवाई उचच र आदशमि सोचमवा 
लयवाउन ननरनतर प्रयवास गरररिनुपदमिछ। यहद िवाम्ो जी्न अथमिमूलक 
भएको िुन चवािनछौँ भने िवामी ह्ठक, उधचत बबचवार गनमि बवानी न ै
बसवालनुपदमिछ। यो न ैिवाम्ो रषिक िो।

िवामी कुन ति ्वा प्षयमवा सोधचरिेकवा छौँ तयिी तिमवा िवाम्ो 
हदमवाग लवाधगरिेको िुनछ। यहद िवामी यस संसवार र यसमवा भएकवा 
थोकिरूमवामवात्र ैसोचदछौँ भने स्गमिको कुरवािरूमवा मन लगवाउन अस्फल 
िुनछौँ। परमेश्रको स्मिगुण जसतै दयवा, सदवाशयतवा, पे्रम, भलवाइको 
बवारेमवा सोधचरिनसकयौँ भने िवामीलवाई ्ेधरै ्फवाइदवा िुनछ। तर यस 
संसवारको नवाश्वान तत्िरूमवामवात्र मन लगवाइरहयौँ भने िवामीले ्ूठलो 
षिनत सिनुपनदे िुनछ।

िवाम्वा ्ररपरर भ्रषट, खरवाब, दपुषत, दषुट र नरवाम्ो मवाननसिरू 
छन ्भने नतनीिरूको िवा्वामवा िवामी सवास ्ेफनमि आ्शयक छैन। तर 
िवामी जिवाँ भएतवापनन स्गमिको शु� िवा्वा ्ेफनमि सकछौँ। प्रवाथमिनवा गददै िवाम्वा 
तन र मनलवाई इमवानदवाररतवासवाथ परमेश्रमवा उचवालेर उिवाँसँग िवामी 
रहिरिेको प्रतयवाभूनत पवाइरह् यौँ भने िवामीमवा िुने कुन ै पनन अपप्त्र 
र भ्रषट सोच आउने ढोकवालवाई बनद गनमि सककनछ। जुन मवाननसकवा 
हृदयिरू परमेश्रकवा आमशष र सिवायतवाको नननमत खुलवा रवाखदछन ्
नतनीिरू संसवारकवा मवाननसिरूभनदवा पनन पप्त्र र स्गमिको ्वातवा्रणमवा 
हिँडने िुनछन।् नतनीिरू ननरनतररूपमवा जिवाँ भएतवापनन परमेश्रसँग 
समबवाद गररन ैरिेको िुनछ।



467

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२१७पर्मेशिरको िचिको नदवयज्ािलाई 
खोजीखोजी अधययि गदाता ्मानिस्मा  

हुिे आ्मूल पररितिताि

िया ँजन्मेका बालकहरू जसति ैशुद्ध आमत्मक दधूको  
तिृषणा गर, र त्यसबाट नति्मीहरू आफिा े

्मुनक्त्मा बढ् दैजाि सकिेछौ।  
१ पत्रसु २:२

परमेश्रको ्चन अधययनमवा ्े्वासतवा गऱयवाे भने कुन ैपुरुष, 
सत्री र यु्वायु्ती इसवाई कदमवा आउन सकदैन ्वा पररपक् येशूभकत 
िुनसकदैन। जब िवामी िोमशयवारसवाथ गहिररएर परमेश्रको ्चनमवा 
भएकवा सतयिरूलवाई खोनजखोनज पढछौँ तब िवामीले येशूको यो आदेश 
पवालन गरेकवा िुनछौँ, “्धममिशवासत्रिरूमवा खोजेर िेर; नतनीिरूमवा अननत 
जी्न छ भनेर नतमीिरूले सोचदछौँ। नतनीिरूले न ैमेरो बवारेमवा ग्वािी 
हदनछन।्“ यूिननवा ५:३९ ( रूपवानतररत )।क बवाइबलमवा के छ तयसमवा 
भएको सतयिरूलवाई खोनजखोनज अधययन गऱयवाे भने तयस अधययन 
गनदे वयनकत ईश्रीय नमुनवालवाई ननजकैसँग केलवाउन सककनछ। येशू 
ख्ीषटको जी्नलवाई केलवाएर अधययन गनुमिपछमि अननमवात्र उिवाँको 
अनुसरण गनमि सककनछ। जब येशूको जी्न किवानीप्रनत कोिी पररधचत 
िुनछ भन ्उसले आफनो चररत्रमवा भएकवा खोट, कमीकमजोरी देखदछ। 
उसको जी्नमवा येशूको स्भवा् नभएको कवारणले आफनो जी्नमवा 
आमूल परर्तमिन नभइ येशूको भकत िुनसकदैन भनेर उसले मिसुस 
गनमि पुगदछ। बवाइबलमवा एकवाग्र भएर उसले अधययन गनुमिपनदे उसलवाई 
थवािवा िुनछ र येशूको मिवान ्उदवािरण अनुसवार चलन उसले नतब् चवािनवा 
गदमिछ। पप्रय स्वामीको अनुिवारलवाई िेददै, उिवाँको आतमवा ्वा ममजवासलवाई 
आफनो पनन बनवाउन चवािनवा गददै उिवाँलवाई िेरररिने बवानी भयो भने तयो 
मवाननस परर्तमिन िुनछ।
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प्मभनन मवान्ीय दवाशमिननककवा दशमिन र ् वादिरूले परमेश्रको बवारेमवा 
अनयौलतवा प्रसततु गरररिेकवा िुनछन।् उिवाँलवाई अझ लजजवासपदरूपमवा 
धचत्रण गरररिेकवा िुनछन।् नतनीिरूको दशमिन, मस�वानत, मशषिवादीषिवा र 
्वादमवा परमेश्रको सकलीरूप बबलवाइरिेको िुनछ। परमेश्रको पे्ररणवा
�वारवा उबजेको बिुमूलय प्श्वावास तथवा आसथवाले मवाननसलवाई आदशमि 
चररत्र बनवाउँछ र तयसलवाई कवायम गरररवाख्न उिवाँले बल हदनुिुनछ। 
यहद कोिी मवाननस उिवाँको उदवारतवा, सदगुण, सदवाशयतवा, करुणवा, दयवा 
र पे्रमको बवारेमवा गहिररएर अधययन गररयो नतनीिरूमवा मभनजयो भने 
सतयको बवारेमवा उसले झन झन सपषट हदबयज्वान प्रवा्पत गनदेछ। पप्त्र 
र उचच बबचवारमवा मवाधथ मवाधथ उकलनदै जवानछ। हृदय र हदमवाग शु� 
र सपषट िुन चवािेको उसको लक्य भइरिनछ। परमेश्रको ्चनसँग 
अनतकरिमि यवा गरेर अधययन गनदे वयनकत पप्त्र र शुद्ध ्वातवा्रणमवा 
लवाधगरिेको िुनछ। तयसको ्फलस्रूप उसको जी्नमवा आमूल परर्तमिन 
आउँदछ। बवाइबलमवा भएको सतय खजवानवा यनत ्ूठलो, गहिरो, ्फरवाककलो 
र जनत खोजेपनन त्ृपत िँुदैन। सतयमवा लवाधगरिने मवाननस सतयमवा न ै
िरवाइरिेको िुनछ। उसको हृदय नरम र कोमल िुनछ। परमेश्रमवा 
भएको दयवा, नम्तवा र पे्रममवा ऊ िरवाइरिेको िुनछ।

गहिरो समसयवािरूसँग सवामनवा गनमि बवाइबलले मवाननसको 
हदमवागलवाई तवामलम हदनछ। यस संसवारमवा भएको अनेकौँ ज्वानबबज्वानलवाई 
खोजअनसुन्धवान गरर अधययन गनमि पनन बवाइबलले उतसवाहित 
पवादमिछ। यसले मवाननसको ्ौन�क सतरलवाई उचचसतरमवा बढवाउँछ। 
यसले मवाननसलवाई अथमिमुलक जी्न बबतवाउन सियोग गदमिछ। यसले 
मवाननसले सवामनवा गनुमिपरेकवा प्मभनन समसयवािरूबवाट रवाित हदनछ। यो 
तपवाईँको ऐनवा िो। तपवाईँको चररत्र, बवानी ्वा आदतको कमीकमजोरी र 
गलतिरूलवाई बवाइबलले केलवाएर देखवाउँदछ। यो मवाननसको नननमत गुरु 
िो,रषिक िो। तपवाईँमवा भएको प्रतयेक असल गुण र स्भवा्को सतरलवाई 
बढवाउन बवाइबलले न ैबल प्रदवान गदमिछ।

मवाननसको पवाप, कममकमजोरीलवाई प्रकट गनदे परमेश्रको ् चनले 
मवाननसको हृदयलवाई ह्ठक बनवाउँछ र तयस ैअनुसवार चलन उसलवाई 
शनकत हदँदछ।
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२१८सतिकता  रहिु र प्रा्तािा गरररहिु

सारा प्रा्तािा र नििेदिसा् सब स्मय पनित्र आत्मा्मा  
प्रा्तािा गर। यस उद्ेशयले लगिशील र सतिकता  भएर  

सबै सनतिहरूका निम्ति प्रा्तािा गरररहो। 
एनफसी ६:१८

कोिी मवाननस हदवय ्वा आधयवानतमक जी्न बबतवाउन र प्रगनत 
गनमि चवािनछ भने प्रवाथमिनवा र सतकमि मवा रहिरिनु आ्शयक छ। तपवाईँको 
सुरषिवा के्ल तपवाईँ सुरषिवागवाडमि भएर बसनु आ्शयक छ। िरदम चनवाखो 
िुनुिोस ्र प्रवाथमिनवा गनुमििोस।् संसवारको अनेकौँ प्रलोभनको जवालोमवा नपनमि 
र तयसबवाट सुरक्षित भएर बसने उपवाय अपनवाउन प्रवाथमिनवा र चनवाखो 
भएर बसनुको  प्कलप छैन। येशूले भननुभयो, “िोमशयवार रिो, जवागवा 
बस र प्रवाथमिनवा गर।“ मकूमि स १३:३३ ।

पहिलो त तपवाईँ िोमशयवार िुनपदमिछ, जवागवा रिनुपदमिछ। तपवाईँले 
ितपत मुखमवा जे आयो तयो बोलनुिुनन। ितवार र ्धैयमि नभएर तपवाईँको 
मुखबवाट बोमल ्ुफटनुहदनुिँुदैन। तपवाईँको हृदयमवा घमणड, अिंकवार र 
आफनो भवाऊ खोजनेप्र्पृत् निनु तपवाईँ चनवाखो िुनुपदमिछ। चनवाखो 
िुनुिोस,् नत्र नरवाम्ो ्वा दषुट मनो्ेगले तपवाईँलवाई नजतन सकदछ। 
तपवाईँको हृदयमवा जवागने खरवाब भवा्नवािरूलवाई तपवाईँले द्वाउनुपदमिछ। 
िोमशयवार िुनिुोस,् चनवाखो िुनिुोस,् नत्र तपवाईँको जयोनत ध्धपध्धप 
िुनेछ र तपवाईँको ररसले मवाननसलवाई मवानमिसकछ। तपवाईँमवा भएको 
जयोनतको उददेशय िो अरूिरू बवाँचुन।

दोस्ोमवा, तपवाईँ प्रवाथमिनवामवा लवागनुिोस।् यहद प्रवाथमिनवाको आ्शयक 
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नभएको भए येशूले तपवाईँलवाई भननुिुनेधथएन। उिवाँलवाई रवामै्सँग थवािवा 
छ कक सैतवानले लयवाउने अनेकौँ जवालिरूमवा तपवाईँ आ्ैफको प्रयवासबवाट 
उमकन सकनुिुनन। सतैवानसँग मुकवाबबलवा गनमि उिवाँले तपवाईँलवाई एकलै 
छोडनुभएको छैन। तपवाईँको सिवायतवाको नननमत के आ्शयक छ सो 
उिवाँले तपवाईँलवाई उपलब्ध गरवाउनुभएको छ। तयसकवारण प्रवाथमिनवा गनुमि 
भनने उिवाको आदेश तपवाईँलवाई हदनुभएको छ।

ह्ठक ्वा उधचत प्रवाथमिनवा भननु न ै तपवाईँलवाई के आ्शयक छ 
तयसको नननमत प्श्वास�वारवा परमेश्रसँग मवागनु िो। तपवाँईको मभत्री 
को्ठवामवा जवानुिोस ््वा किीँ एकवानत ्ठवाउँमवा जवानुिोस।् येशूको नननमत 
पपतवाबवाट तपवाईँले सिवायतवा पवाउन मवागनुिोस।् तपवाईँ कमजोर भएको 
मिसुस गरेको प्रवाथमिनवामवा शनकत छ। मभत्री हृदयदेखख चवािनवा गरेको बल 
तपवाईँलवाई परमेश्रबवाट ममलदछ। गमभीर, जोमशलो र इमवानदवाररतवासवाथ 
ननरनतर गरेको प्रवाथमिनवा परमेश्रले सुननिुनछ र तयसको ज्वा्फ पनन 
तपवाईँले पवाउनुिुनेछ।

ितवास, उदवास र ननरवाश निुनुिोस।् तपवाईँले आ्ूफलवाई येशूको 
पवाऊमवा फयवाँकनुिोस।् उिवँा आ्ैफ पनन अनेकौँ प्रलोभन र परीषिवामवा 
पनुमिभएको धथयो। तयस पररनसथनतबवाट तपवाईँलवाई कसरी उकवासने सो 
उिवाँलवाई थवािवा छ। परमेश्रको सवामु तपवाईँको मवाममलवा जोरले रवाखु्निोस।् 
जबसमम तपवाईँ उिवाँको बलमवा भरोसवा ममलेको छ भनने आभवास ्
पवाउनिुुनन तबसमम ननरनतररूपमवा प्रवाथमिनवा गनुमििोस।् सतैवानसँग लडन 
तपवाईँलवाई उिवाँले एकलै छोडनुभएको छैन। परमेश्रले तपवाईँलवाई 
सिवायतवा गनुमििुनछ। तपवाईँको ्ररपरर स्गमिदतूिरूले िेरररिेकवाछन।् तर 
तपवाईँले सिवायतवा पवाउने अपेषिवा गनुमिभनदवा पहिले तपवाईँको त्फमि बवाट के 
गनुमिपछमि सो गनुमि आ्शयक छ। चनवाखो िुनुिोस,् िोमशयवार िुनुिोस,् 
जवागवा रिनुिोस ्र प्रवाथमिनवा गनुमििोस।्
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२१९पर्ेमशिरसँग हृदयदेमख िै आमत्मक  
संिाद जारी राखिु

पर्मप्रभुको प्रतिीषिा गर। बिलया होऊ, र नतिम्ो हृदय साहनसलो 
होस् ,  फेरर पनि ्म भनदछु पर्मप्रभुकै प्रतिीषिा गर। 

भजि २७:१४ 

संसवार यसतरी नतब्गनतले गइरिेको छ कक पहिलवा तयसतो 
कहिलयै पनन भएको धथए। अनेकौँ मनोरतनञज (मभडडयो, युटयुब, 
मोबवाइल क्फलम आहदबवाट मवाननसलवाई लठ्ठ पवानदे उपकरणिरू), पसैवा 
कमवाउन प्रनतसप्धवामिमवा लवागने, प्मभनन रवाजननैतक र ्धवामममिक पदिरूको 
नननमत तँछवाडमछवाड, बवाँचन संघषमि आहद सवंासवाररक संसकवारले मवाननसको 
हदमवागलवाई तिसनिस गरररिेको छ। मवाननसको शरीर, हदमवाग र 
आतमवालवाई भयवानक शनकतले कबजवा जमवाइरिेको छ। यस बिुलठ्ठीपनवा 
संसवारमवा परमेश्र बोमलरिनुभएको छ। ती तत्िरूबवाट अलग भएर 
उिवाँसँग समपकमि  रवाख्न उिवँाले िवामीलवाई बोलवाइरिुनभएको छ। िवामी 
सबलैवाई उिवाँले यो मिसुस गरवाउन चवािनुिुनछ, “शवानत िोओ, र म 
परमेश्र िँु भनी जवान। 

जवानत-जवानतिरूमवा म उचवामलनेछु, पथृ ्् ीमवा म उचवामलनेछु।“ 
भजनसंग्रि ४६:१०। 

  ्ेधरै मवाननसिरू आरवा्धनवा गनदे समयमवा पनन परमेश ््रसँग 
्वासतप्क कुरवाकवानी गरेर आमशष पवाउन अस्फल भइरिेको पवाइनछ। 
नतनीिरू ितवार ितवारमवा सङगनत गछमिन,् चचमिमवा जवानछन ्र आउँछन।् 
येशूको पे्रममलो उपनसथनतमवा ितवार ितवार गनदे बवानी र चचमिको 
करियवाकलवापमवा हदल खोलेर भवाग नमलनदवा नतनीिरूले पवाउने आमशष 
गुमवाइरिेकवा िुनछन।् हदवय गुरुसँग बसन र मसकन नतनीिरूसँग ्ुफसमिदै 
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िँुदैन। सङगनतमवा िोस ््वा चचमिमवा िोस ्नतनीिरूले बोककरिेको भवाररले 
गदवामि नछटो नछटो कवाममवा ्फकमि न ितवार गछमिन।्

 उिवाँको सवामु के्ल चुपचवाप बसनेमवात्र िोइन उिवाँसँग वयनकतगत 
समबन्ध र उिवाँको ममत्रतवाको नननमत उिवँासँग आरवाम गरेर बसने न ै
अहिलेको नननमत िवाम्ो खवाँचो छ।

  िवामीिरूको सवानोनतनन द:ुखकषट, अनयौलतवा र ्ूठलवा ्ूठलवा 
समसयवािरू उिवाँकिवाँ लयवाउन सकछौँ। िवाम्ो जी्न ्वा हदमवागमवा बवा्धवा 
हदइरिने, द:ुख हदइरिने तत्िरूलवाई प्रवाथमिनवा�वारवा उिवाँकिवाँ लयवाउन 
सकछौँ।

  शवानत भएर ननरनतररूपमवा िवाम्ो आतमवा परमेश्रको आतमवासँग 
ममलवाउनु पदमिछ। िवाम्ो हृदयदेखख गरेको प्रवाथमिनवा सुननुिुने, र िवाम्वा 
हृदयको गो्पय कुरवािरूलवाई देख्नुिुने परमेश्र िवाम्ो सवाथमवा रिनहदयौँ 
भने उिवँाबवाट आउने मम्ठवासपनवाको प्रभवा् अरूिरूलवाई हदन सकनेिुनछौँ। 
सरल प्श्वासबवाट परमेश्रसँग समपकमि  गरररिने भकतमवा हदवय 
जयोनतकवा ककरणिरू छवाइरिेकवा िुनछन।् सतैवानसँगको मुकवाबबलवामवा ती 
ककरणिरूले उसलवाई बल प्रदवान गदमिछ र उसलवाई समिवाली रवाखदछ।

  यहद परमेश्रलवाई िवाम्ो अगवाडड जहिले पनन रवाखखरवाखयौँ 
भने, िवाम्वा हृदयिरू उिवाँप्रनत आभवाररत भएर ्धनय्वाद र सतुनत 
चढवाइरवाखयौँ भने िवाम्ो आनतमक जी्न जहिले पनन ननरनतररूमवा 
तवाजवा भइरिनसकछ। िवाम्ो प्रवाथमिनवा सवाथीसँग कुरवा गरेको जसतै ्ठोसरूप 
मलन सकदछ। उिवाँकवा रिसयिरू उिवाँले िवामीसँग वयनकतगरूपमवा प्रकट 
गनुमििुनछ। कनतपय समयमवा िवामीमवा उिवाँको उपनसथनतको मम्ठवासपनवा 
र आननदको अनुभनुत पवाउन सकछौँ। सतैवानको िमलवालवाई प्रवाथमिनवाले 
छेककहदनछ।
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२२०आिनद िै आिनदले भररएको जीिि

तिपाईलंे ्मलाई जीििको ्मागता देखाउिुभएको छ। तिपाईकंो 
उपमस्नतिद्ारा तिपाईलंे आिनदले ्मलाई गद ्गद ् पािुताहुिेछ। 

तिपाईकंो दानहिे बाहुली्मा अिनद आिनद छ।
भजिसंग्रह १६:११

येशूभवा्नवामवा लवागदवा मवाननसिरू स्:त आनननदत, शवाननत र 
खुमश िुनछन।् सवारवा स्गमि न ैमवाननस खुशी र सुखी िोस भनेर चवासो 
देखवाउँछ। आफनवा सनृषटलवाई आननद हदने कुन ै पनन बवाटोिरू िवाम्ो 
स्गमिको परमपपतवा परमेश्रले बनद गनुमििुनन। िवामीलवाई बबगवानदे, द:ुख 
लयवाउने, ननरवाश लयवाउने शवारीररक, मवानमसक, आनतमक इननद्रय ्वा 
अनतभोगकवा ढोकवािरू बनद गरुन ्भनेर उिवाँले दश आज्वाकवा आदशमि 
नीनतिरू हदनुभएको छ। नतनीिरूलवाई पवालन नगदवामि न ैपरमेश्रले हदन 
चवािनुिुने खमुश, आननद र ्वासतप्क सुखीको ढोकवा िवामीले नै बनद 
गरररिेकवा िुनेछौँ। प्श्को मुनकतदवातवाले िवामी ती कवामिरूमवात्र गरुन ्
जसले स्गमिको आननद (सनचचदवाननद)को उचवाईँमवा जवाने कदममवा 
लवागन सकौँ जुन अनवाज्वाकवारी ् वा दश आज्वाको नीनतमवा हिँडन नचवािनेले 
तयो उचचवाइमवा अनघ बढन सकदैन। सतय, आननदले भररएको जी्न 
बबतवाउन मवाननसले आफनो हृदयमवा येशूलवाई जनम हदनुपदमिछ। उिवाँ न ै
सब ैमहिमवाको र गौरबको आशवा िुनिुुनछ।

जो मवाननसको जी्न येशूसँग बुननएको िुनछ तयो मवाननस 
परमेश्रमवा खुमश, आननद, िँमसलो भइरिेको िुनछ। जब तयस मवाननसले 
आफनो बोली ्ुफटवाउँछ उसको बोली नम्, नरम र भद्र िुनछ। उसले 
कुन ैपनन ्ूफनत मि लवाएर आफनो भवाऊ खोजने गरेर बोलदैन। उसकवा कवाम 
र करियवाकलवापिरूले आनतमक र अननतको थोकिरूलवाई वयकत गदमिछ। 
उसको उपनसथनतमवा न ैमवाननसिरूले ऊ आनतमक वयनकतत् भएको 
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मवाननस भनेर मिसुस गदमिछन।् परमेश्रकै मसिंवासनबवाट बगेको सङगीत 
र आननदको भजन उसको ओ्ठिरूबवाट प्रनतध्नी गरररिेको िुनछ। 
जनत द:ुखकषट र सतवा्टमवा परेपनन (जसरी पवा्ल र मसलवासलवाई कोरवामि 
न ैकोरवामि लगवाएर झयवालखवानवामवा पदवामि रवाती प्रवाथमिनवा गददै भजन गवाइरिेकवा 
धथए-पे्रररत १६:२५) । आनननदत िुन सकनु नै येशूभकतको रिसय िो। 
परमेश्रलवाई प्श्वास नगनदेले यो कसरी िुनसकछ भनेर प्श्वास गनमि 
सकदैन न त वयवाखयवा गनमि सकछ, तैपनन द:ुखकषटमवा पनन आननदको 
मिसुस येशूभकतले गनमि सषिम ्िुनछ।

जब कोिी मवाननसले परमेश्रको ्चनलवाई अषिरस आफन ैलवाधग 
िो भनेर स्ीकवार गरररिनछ तयस मवाननसमवा िुने शवाननत र आननदलवाई 
्णमिन गनमि शबद न ैिँुदैन। पररषिवा, द:ुखकषट र सतवा्टले उसलवाई ् वा्धवा 
हदँदैन, जी्नमवा िुने अमलकनत तलमवाधथले उसलवाई हदकक र ननरवाश 
पवाददैन। आ्ूफलवाई रूिसमवा टवँाधगएको िुनछ। हदनहदनै उसले गनदे कवाम 
कतमिवयमवा झन झन बोझ थपपनछ, सवांसवाररक मोि र प्रलोभनमवा ्फसन 
झन कडवा िुनदै गछमि , द:ुखकषट क्ठोर िँुदै जवानछ; तर ऊ डगमधगनदैन, 
ककनभने उसलवाई चवाहिने उसको आ्शयकतवा अनुसवार बल उसले 
पवाइरिेको िुनछ।

जो मवाननसमवा येश्ूधममि ्वा येशूप्रनतको आसथवाको बशमवा रिनछ 
तयो मवाननस ्ूफनतमिलो, जोमशलो, जवँागररलो, जी्नको सब ै पषििरूमवा 
नीनत्वान, जीप्त, कवाममवा सकरिय भइरिेको र आनतमक उजवामिले 
पररचवालन गरररिेको िुनछ। तयो मवाननस जनतसुकै ्यो्दृ्ध भएतवापनन 
उसमवा ननरनतररूपमवा यु्वाको जोश, तवाजवापन, शनकत र आननदले 
भरररिेको भनेर प्रकट गरररिनछ। परमेश्रको ्चनलवाई हृदयमवा 
गवामभरिँदवा तयो ्चन कुन ै सुकी जवाने ्वा ्वा्फ भएर जवाने ्चन 
्वा पवानी नआउने बबधग्रएको ्धवारवा जसतो बेकवारको िँुदैन। तर यो 
हिमवालबवाट ्गेको स्चछ खोलवा जसतै भइरिनछ, यो जहिले पनन 
बधगरिनछ, तवाजवा, ्ठनडवा, शवानत र नसथर भइरिनछ। तयो पवानन एक 
चटटवानबवाट अकको चटटवानमवा लवागेर उकफ्नदै आउँदै कलकल बगने िुनवाले 
थककत, नतखवामिएको र बोझले लवाहदएकोलवाई तवाजवा र स्ूफनत मि बनवाउँछ।
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२२१पर्मेशिर रहिुहुिे ठाउँ

नति्मीहरूको शरीर पनित्र आत्माको ्ममनदर हो, जिु पनित्र आत्मा 
नति्मीहरूले पर्मेशिरबाट पाएका छौ, र उहाँ नति्मीहरू  

िभत्र िास गिुताहुनछ भन्े के नति्मीहरूलाई ्ाहा 
छैि? नति्मीहरू सिय्म्  आफिै होइिौ। 

१ कोररन्ी ६:१९

अतयनत ै सौनदयमि र प्रभवा्कवारी धचत्रण�वारवा िवाम्ो शवारीररक 
बनवा्टलवाई परमेश्रको ्चनले ्णमिन गदमिछ। शरीरकवा प्मभनन 
भवागिरूलवाई आआफनो ्ठवाउँमवा रवाखखएर उिवाँले नतनीिरूलवाई सममवान 
गनुमिभएकोछ। िवाम्ो शरीरलवाई जनतसकयो तयनत उत्म तररकवाले 
हि्फवाजत गनदे र सयवािवानदे, र तयसलवाई स्सथ रवाख्न ेनजममे्वारी िवामीलवाई 
न ैसुनमपएको छ। िवाम्ो शरीर परमेश्रको मननदर िो जसमवा उिवाँ 
रिन चवािनुिुनछ। यो शुद्ध, ननममिल र ननशकलङक रवाखु्नपदमिछ। िवाम्ो 
हदमवागमवा उचच र आदशमि सोचिरूलवाई ओगटन हदनुपदमिछ।

िवाम्ो शरीर परमेश्रको मननदर िो र उिवाँको गौरब प्रकट गनदे 
मवाधयम िो भनने आतमज्वानले िवाम्वा भौनतक शरीरको स्सथ प्कवाश 
र िेरचवािलवाई उचच धयवान हदनुपछमि भनने ्धवारणवाले िवामी अमभपे्रररत 
िुनुपदमिछ। स्चछ जी्नशैलीद्वारवा िवाम्ो शवारीररक शनकत ्वा शरीरकवा 
प्मभनन अङगिरूलवाई बमलयो बनवाइ रवाख्नपुदमिछ। िवाम्ो शरीर गररमवामय, 
भययोगय र अचमम तररकवाले सनृषटकतवामिले मवान् आकृनतमवा ढवालनुभएको 
छ। यस शरीरलवाई कुन ै िवानी नोकसवान नपुऱयवाउन र प्रदपुषत तथवा 
अशुद्ध नपवानमि र यसलवाई कसरी सुरक्षित रवाख्न े भनने प्ज्वानको 
अधययन गरेर बुझनुपछमि भनने परमेश्रको  मवाग िो।
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िवामी स्यंमलवाई स्सथ रवाख्न,े हि्फवाजत गनदे र शवारीररक 
बबकवाशले परमेश्र र ममत्रमवान्प्रनत पहिलो कतमिवय पूरवा गरररिेको 
भनेर िवामी देखवाइरिेकवा िुनछौँ। परमेश्रले प्रदवान गनुमिभएको िवाम्ो 
शरीरमवा भएको प्रतयेक अङगलवाई स्सथ रवाख्नु प्रतयेक येशूभकतको 
कतमिवय िो। नतनीिरूलवाई यसतरी स्सथ रवाख्नपुदमिछ कक चवाहिएकोबेलवामवा 
िवाम्ो षिमतवा अनुसवार नतनीिरूलवाई पररचवालन गरेर ्ेधरै ्ूठलो असल कवाम 
गनमि सकुन।् तयसकवारण िवाम्ो शरीर मनदे ् वा नवाश्वान शरीर त िो भनेर 
निेपप यसलवाई स्सथ र मसद्धतवाको उचच नमूनवा बनवाइ रवाखु्नपदमिछ। 
तयसकवारण िवाम्ो शवारीररक र मवानमसक स्वासथयलवाई हि्फवाजत गददै 
सुरक्षित रवाख्न समय बबतवाउनु पदमिछ। िवाम्ो शरीर र हदमवागलवाई बवाउनने 
बनवाइरवाख्न र अपवाङग बनवाइ रवाख्न िवामी  सकदैनौँ यहद गऱयवाै भने 
तयसको ननतजवािरू िवामीले भोगन ्वाधय िुनुपदमिछ।

िवाम्ो अनत हित चवािनुिुने परमेश्रको चवािनवा प्रतयेक 
मवान्प्रवाणीप्रनत यसरी वयकत गररएको छ, “पप्रय ममत्र, म प्रवाथमिनवा 
गदमिछु, कक सब ैकुरवामवा नतम्ो भलो िोस ्, र नतम्ो स्वासथय ्ठीक रिोस ्। 
नतम्ो आनतमक जी्न ्ठीक छ भनने म जवानदछु।” ३ यूिननवा २ ।  
िवामीप्रनत परमेश्रको वय्िवार कसतो छ भनेर देिवायकवा पदिरूले 
सपषट पवादमिछन,् “उिवाँले नतम्वा सब ैपवापिरू षिमवा गनुमििुनछ, र नतम्वा सब ै
रोगिरू ननको पवानुमििुनछ,  जसले नतम्ो जी्नलवाई मतृ-लोकबवाट मुकत 
गनुमििुनछ, र नतमीलवाई करुणवा र कृपवाको मुकुट लगवाइहदनुिुन५्,  जसले, 
नतम्वा इचछवािरू उत्म कुरवाले त्ृपत गनुमििुनछ, तवाकक नतम्ो ज्वानी 
चीलको जसतै ्ेफरर नयवाँ िोस ्।” भजनसंग्रि १०३:३-५। 

शवारीररक, मवानमसक, आनतमक स्वासथलवाई उचचतम नसथनतमवा 
रवाख्न िवामीप्रनत परमेश्रको सब ैचवािनवािरू भनदवा उचच चवािनवा िो। 
यहद िवामी ती तीन ैषिेत्रमवा स्सथभयौँभने उिवाँको कवाम गनमि जवागरुत र 
्ुफनत मिलो िुन सकछौँ। तयसकवारण उिवाँसँग ममलेर, उिवाँको नीनत अनुसवार 
चलेर िवाम्ो शरीर, आतमवा र हदमवागलवाई स्सथ बनवाइ रवाखौँ।
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२२२निरोगी र सिस् जीिि उनचति आदति िा 
जीििशैलीको इिा्म हो

ह े्मेरो छोरो, ्मेरो िशषिालाई िभुल् , तिर ्मेरा आज्ाहरू आफिाे 
हृदय्मा लुकाइराख्  । नकिभिे नतििले नति्मीलाई दीघातायु 

बिाउिेछि्  र नतिम्ो लानग स्पनितिा लयाउिेछि् । 
नहतिोपदेश ३:१-२

प्रकृनतकवा ननयमिरू परमेश्रकवा ननयमिरू िुन-्नतनीिरू दश 
आज्वाकवा ननयमिरू जसत ै ईश्रीय छन।् िवाम्ो शरीरकवा प्मभनन 
अङगिरूलवाई सुचवारुरूपले सनचवालन गरररवाख्न ेननयमिरू परमेश्रले न ै
प्मभनन मवाँसपेशी, नशवा र प्रतयेक अङगप्रतयङगमवा लेख्नु भएको छ। 
यहद ती ननयमिरूलवाई ्े्वासतवा गरेर आफनो इचछवा ्वा भौनतकतनृ्पतको 
नननमत भङग गरेर कोिी चलछ भने उसले सनृषटकतवामिको प्रु�मवा न ै
पवाप गरररिेको िुनछ।

शरीर र हदमवागको बीचमवा घननषट समबन्ध छ। सबभनदवा उचच 
नैनतक र ्ौन�क आदशमिको सतरमवा पुगनको नननमत िवाम्ो भौनतक 
शरीरलवाई ननयनत्रण गनदे ननयमिरूलवाई धयवान हदनुजरुरी छ। बमलयो र 
संतुमलत चररत्रको ननमवामिण गनमि दु्  ैमवानमसक र शवारीररक शनकतिरूलवाई 
पररचवालन गनुमिपदमिछ र नतनीिरूको बबकवाश गरररवाखु्नपदमिछ। कुन ैपनन 
यु्यु्तीलवाई िवाम्ो अचममको शरीरको बनवा्ट र तयसलवाई स्सथ 
बनवाइरवाख्न े शवारीररक प्ज्वान अरू कुन ै प्ज्वानले भनदवा प्रवाथममकतवा 
पवाउनुपदमिछ। यो शरीरलवाई परमेश्रले िवाम्ै नजममवामवा छोडनुभएको छ। 
उिवाँले तयस शरीरलवाई सनचवालन गनमि र सुरक्षित रवाख्न प्मभनन नीनतिरू 
हदनुभएको छ। ती नीनतिरूलवाई कवायम रवाखु्न िवाम्ो नजममे्वारी िो। 
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उधचत जी्नशैली अपनवाएर िवाम्ो शरीरलवाई स्सथ रवाख्न सककनछ। 
यस शरीरलवाई हि्फवाजत गनमि लगवानी गदवामि िवामीले ्ेधरै वयवाजिरू पवाउन 
सकछौँ। यस ्धनरूपप शरीरमवा लगवानी गनुमि भनेको कुन ैपनन बङैकमवा 
लगवानी गनुमिभनदवा बिुमूलय छ। तर अस्सथ खवानवापपन गरर असयंम 
जी्न बबतवायौँ भने िवामीले ्ूठलो मोल चुकवाउनु पनदे िुनछ। यहद 
िवामीले िवाम्वा शरीरकवा अङगिरूलवाई पररचवालन नगरर खखयवा लवागनेगरर 
नननशरिय गरररवाखयवैा  िवामीले ्ूठलो बे्फवाइदवा भोगनुपदमिछ। अनलछपनवा र 
जथवाभवा्ी खवाने प्रबपृत्लवाई तयवागनैपदमिछ। िवाम्ो चररत्र जसतै स्वासथलवाई 
पनन पप्त्र बनवाएर सुरक्षित रवाखु्नपदमिछ।

िवाम्ो शरीर िवाम्ो आफनै िोइन तर ख्ीषटले आफनो अनमोल रगत 
चुकवाएर ककननुभएको िो। यस शरीरलवाई जेमनलवागयो तयिी गनदे र यो 
त मेरै शरीर िो भनेर दरुुपयोग गनदे छुट परमेश्रले हदनुभएको छैन। 
स्वासथकवा ननयमिरू बुझने सबलेै ती ननयमिरू पवालन गनुमिपछमि भनेर 
सबलेै बुझन ुजरुरी छ। ती ननयमिरू परमेश्रले न ैिवाम्ो भलवाईको 
नननमत खडवा गनुमिभएको िो। स्वासथकवा ननयमिरूलवाई पवालन गनदे 
प्रतयेक मवाननसको वयनकतगत कतमिवय िो। यहद स्वासथको ननयमलवाई 
भङग गऱयवाैँ भने तयसकवा ननतजवािरू िवामीले न ैभोगनुपनदे िुनछ। िवाम्वा 
आनीबवानी, आदत, कवामकरियवा आहद परमेश्रलवाई वयनकतगतरूपम ै
लेखवा जोखवा हदनुपदमिछ। तयसकवारण िवामीले यो प्रशन गनदे िोइन, “संसवार 
कुन चवालमवा चमलरिेको छ?“ तर यो िवामीले सोध्धरिनुपदमिछ, “मलवाई 
परमेश ््रले नजममवा लगवाउनुभएको उिवाँको घरलवाई मलेै वयनकतगत 
त्रले कसरी हि्फवाजत गरररवाख्न?े“
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२२३
पर्मेशिरको वयिस्ा िा िीनतिहरूलाई  

पालि गदाता हुिे पूणता सिास्लाभ

शारीररक तिािल्म केहीस््म लाभको हुनछ, तिर ईशिरभनक्त 
चानह ँहरप्रकारले लाभदायक हुनछ, नकिनक यस्मा 

ितिता्माि र भनिषय जीिि दिैुको निम्ति  
प्रनतिज्ा रहकेो हुनछ। 

१ नति्मो्ी ४:८

परमेश्रको वय्सथवा ् वा दश आज्वािरूलवाई पवालन गदवामि स्वासथलवाभ 
िुनछ। ज्वानबुन�को बवारेमवा बुन�मवान मवाननसले भनदछन,् “तयसकवा 
मवागमििरू आननददवायक िुनछन ्, र तयसकवा सब ै बवाटोिरू शवाननतकवा 
िुनछन ्।“ हितोपदेश ३:१७ ।कनतले भनछन ् परमेश्रमवा एकवाग्र िुनु 
्वा इसवाई िुनु शवारीररक स्वासथयलवाई िवाननकवारक छ र  सवामवानजक 
जी्नमवा िँमसलो भएर बसनु ह्ठक छैन। अथवामित ्इसवाई िँुदवा शवारीररक 
्वा भौनतक जी्न र सवामवानजक जी्न तयवागनुपछमि। तर जो आतमज्वान 
र पप्त्र जी्नमवा हिँडने मवाननसको “जी्न िरप्रकवारले लवाभदवायक 
िुनछ, ककनकक यसमवा ्तमिमवान र भप्षय जी्न दु् कैो नननमत प्रनतज्वा 
रिेको िुनछ।“ १ नतमोथी ४:८। सतय येशूभकतको जी्न रमवाइलो 
िुनछ, सचचवा आमोदप्रमोदमवा ऊ रमवाउँछ। नतनीिरू बेकवारमवा समय 
बबतवाए भनने कुरवामवा नतनीिरू पछुतवा् गददैनन।् मनलवाई उते्नजत 
पवानदे सवांसवाररक मनोरञजनमवा लवागेपनछ कनतपय मवाननसिरूको हदमवाग 
पनछ अधँयवारो िुनछ र अझ भयवाभ् पनन िुन जवानछ। ईश्रभनकत 
जी्न स्वासथकवा नीयमिरुसँग बवाखझनदैन, बरु स्वासथकवा नीनतिरूसँग 
तवालमेल िुनछ। यहद मवाननसिरू दश आज्वािरूप्रनत ब्फवादवारी भएको भए 
नतनीिरू बबमभनन रोगकवा मशकवार िुने धथएन। परमेश्रको आज्वालवाई 
कुलचेर चलदवा आज संसवारमवा अनेकौँ रोग र मिवामवारीकवा श्वापिरूको 
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बवाढी आइरिेको छ।

िवामी जे गछछौँ तयसमवा परमेश्रको अनुमोदन छ भने िवाम्ो 
शवारीररक स्वासथको उनननत िुनछ। यसले िवाम्वा हदमवागमवा आइरिने 
शङकवा, अनयौलतवा र अनवा्शयक द:ुखिरूबवाट सुरक्षित रवाखदछ। 
परमेश्रको चवािनवा नचलदवा प्रवायजसो मवाननसिरूको मननसथनत बबग्रन 
जवानछ, नतनीिरूमवा िुने मित््पूणमि उजवामि सुकदै जवानछ र नतनीिरू 
अनेकौ नशवासमबनन्ध रोगिरूको मशकवार िुनछन।्

शवारीररक र मवानमसक रोगलवाई उपचवार गनदे उत्म औष्धी न ै
प््ेकले औँलयवाएको ह्ठक बवाटोमवा हिँडनु र ह्ठक कवाम गनुमि िो। 
सुस्वासथय र बललवाई पवाएर रमवाएर जी्न बबतवाउनेिरूमवा परमेश्रको 
प्शषे आमशष खननएको िुनछ।

कोिी  मवाननसको हदमवाग शवानत छ र परमेश्रमवा संतुषट छ 
भने तयो मवाननस स्वासथलवाभको बवाटोमवा गइरिेको िुनछ। परमेश्रकवा 
आखँवािरू िवामीमवाधथ छन,् उिवाँकवा कवानिरू िवाम्वा प्रवाथमिनवािरू सुनन खोलवा 
छन ्भनने चेतनवामवा जवागवा भइरिने वयनकत खुशी र संतुषटीको जी्न 
बबतवाइरिेको िुनछ। िवामीलवाई कहिलयै पनन नछोडने ममत्र िवामीसँग 
छ र िवाम्ो हृदयको प्रतयेक गो्पयलवाई उिवाँलवाई सुनवाउन सकछौँ भनने 
आतमज्वान िुनु न ै िवाम्ो शुभअ्सर िो। उिवाँप्रनत आभवाररत भएर 
वयनकत गनदे शबदिरू िवामीमवा कुन ैपनन छैन।

िवामीमवा भएको उतसवाि, सवािस, आशवा, सिवानुभूनत, दयवा, करुणवाले 
िवाम्ो स्वासथलवाई उनननतको बवाटोमवा लवानदछ र िवाम्ो आयु पनन लवामो 
िुनछ। आतमसंतुषट र खुशी हदमवाग, िँमसलो चेिरवाले शरीरलवाई स्सथ 
बनवाउँछ र आतमवालवाई बल प्रदवान गदमिछ।
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२२४असल सिास् िा निरोगी हुि र खुशी जीिि 
नबतिाउिे खािपाि

यसकारण चाह ेनति्मीहरू खाओ, अ्िा नपओ, िा नति्मीहरू 
जेसुकै गर, सबै पर्मेशिरका ्मनह्मा िा उहाँको  

इजिति ्ा्िको निन्ति गर। 
१ कोररन्ी १०:३१ 

प्रतयेक कवाम, प्रतयेक सोचबबचवार, र अमभप्रवाय तथवा ननयतको 
आ्धवार ् वा जग १ कोरनथी १०:३१ । को नीनतले देखवाउँदछ। परमेश्रको 
आतमवाको ननयनत्रणमवा िवाम्ो सवारवा शवारीररक र मवानमसक ्वा समपूणमि 
जी्न नै समपमिण गनुमिपदमिछ।

िवाम्ो स्भवा्ले खवानपपन मवागदछ तर िवामीले गनदे खवानपपन 
िवाम्ो स्वाद ्वा शरीरलवाई पोषन मवात्र िोइन परमेश्रको महिमवा ्वा 
उिवाँको इजजत थवामन गनुमिपछमि रे! 

मवान् जवानतमवा खवानपपनमवा लवागने अनतभोगको शनकत यनत 
्ूठलो धथयो कक तयसलवाई तोडन मवाननसको नननमत परमेश्रको पुत्रले 
झणड ै६ ि्पतवा उपबवास बसन ुपरेको धथयो। उिवाँ भोकवाउनुिँुदवा सतैवानले 
उिवाँलवाई अनेकौँ लवालच देखवाएर ्फसवाउन खोजेको धथयो तर उिवाँ ्फसनु 
भएन। येशूको अनुयवायी िौँ भनने इसवाईको सवामु कसतो चुनौनत छ 
तयो  सोचनु जरुरी छ। जसरर येशूले आफनो भोक ्वा इननद्रयतनृ्पतलवाई 
नजत ्नुभयो तयसरी न ैयेशूभनकतले पनन नजतनु अनन्वायमि छ। शरीरलवाई 
भ्रषट बनवाउनको नननमत खवानपवानमवा वयसत िुने प्रलोभन कनत बमलयो 
धथयो भने ४० हदन येशूले मरुभूमममवा उप्वास बसनुपदवामि उिवाँलवाई 
असहय भएको धथयो। तयो बेदनवा वयकत गनमि शबदकोषमवा शबद पनन 
छैन।
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आफनो भोक ्वा स्वादमवा तललीन िँुदवा िवाम्वा प्रथम पपतवामवातवाले 
अदनको बगैँचवा गुमवाउनुपऱयवाे। यहद िवामी अदनको बगैँचवामवा पुन रिन 
चवािनछौँ भने िवाम्वा शरीर, हदमवाग र आतमवालवाई बबगवानदे खवानपपत 
शलैीलवाई तयवागन ैपदमिछ। अदनको बगैँचवामवा पसने आशवामवा रहिरन स्वाद 
र पेटलवाई अस्सथ खवानपपनबवाट रमवाउन हदनुबवाट जोगवाइरिनुपदमिछ।

मवाननसको भोकलवाई त्ृपत पवानमि परमेश्रले प्रससत स्सथकर 
खवानेकुरवािरू उपलब्ध गरवाउनुभएको छ। भोकलवाई मेटवाउन खरवाब र 
शरीरलवाई बबनवाश गनदे खवानकुरवािरू खवान आ्शयक छैन। पथृ्ीमवा 
भएको प्रससत उबजनीिरू मवाननसिरूको सवामु ्ैफलवाइहदएको छ। 
शरीरलवाई ्फवाइदवा गनदे पौनषटक खवानवािरू र नजब्ोलवाई पनन स्वाद हदने 
प्मभनन खवादय पदवाथमििरू जममले उबजनी गदमिछ। िवाम्ो उदवार र मवायवालु 
परमेश्र पपतवाले  खेतबवारी ्वा जममनले उबजनी गरेकवा स्सथकर 
खवानवािरू स्तनत्ररूपमवा खवाऊ भननुभएको छ। ्फल्ूफल, अनन, िररयो 
सवागपवातिरू प्रससतमवात्रवामवा उपलब्ध छ। मसलवा, तले, द्ुध ्वा करिम 
बबनवाको खवानवा पररकवार शरीरको नननमत ्ेधरै स्सथकर छ। तयस 
प्रकवारको खवानवाले तवागत हदनछ र हदमवागलवाई ्ूफनत मिलो बनवाउँछ। तर 
धचललो र स्वादलवाई उते्जनवा गनदे खवानवा पररकवारिरूले न त तवागत 
हदनछ न त हदमवागलवाई स्सथ बनवाउँछ।

 कसतो खवानवा खवानुपछमि भनने ठयवाककै नीनत ्वा ननददेशन िवामी 
हदँदैनौँ। तर जुन देशमवा प्रससत ्फल्ूफल, अनन, बदवाम आहदिरू छन ्
ती देशमवा रिेकवा परमेश्रकवा जनिरूको नननमत मवासु खवानवा ह्ठक छैन 
भनेर िवामीले सललवाि हदनछौँ। यहद मवासु खवाने कुन ैबेलवा स्सथकर 
धथयो भने अहिले शरीरको लवाधग सुरक्षित छैन।

  मलवाई परमेश्रले बवारमबवार, कदमकदममवा देखवाउँदै सुरुको 
खवानवानतर िवामी जवानुपछमि भनेर देखवाउनुभएको छ। मवाननसले प्रकृनतकवा 
उबजनीिरू खवाएर स्सथ रिेको परमेश्रको चवािनवा िो।
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२२५हािीकारक खािनपि्मा इचछा  
लगाउिुबाट अलग बसिु

नप्रय हो,्म नति्मीहरूलाई आग्रहपूिताक नबनतिी गदताछु, नक निदेशी 
र प्रिासीहरू हौ भिी जािेर नति्मीहरूका आत्माको निरुद्ध्मा 

लड़ाइ ँगिने शारीररक अिभलाषाहरूबाट अलग रहो। 
१ पत्रसु २:११

यहद िवामी मवासु र मवासुकवा पररकवारिरू खवाने अमभलवाषबवाट 
अलग भएनौँ भने िवाम्ो भौनतक स्भवा् आनतमक स्भवा्सँग द्नद् 
भइरिनेछ भनेर परमेश्रको ्चनले सपषटरूपमवा िवामीलवाई चेतवा्नी 
हदएको छ। स्वादको अमभलवाषवामवा तललीन भएर खवाने बवानीले स्वासथ 
र शवाननतसँग युद्ध गरररिेको िुनछ। मवाननसको उचच, आदशमिको गुण र 
तललोसतरको गुणसँग मवासिवारी खवानवाले लडवाईँ गरररिेको िुनछ। बमलयो 
र सकरिय भएको तललोसतरको झुकवा्ले मवाननसको हदमवागलवाई दमन 
गरररिेको िुनछ। स्गमिबवाट अनुमोदन नगररएको खवानवामवा लवाधगरिँदवा 
मवाननसको उचच सोचबबचवार र चवािनवालवाई अपवाङग बनवाइहदनछ।

स्वादको नननमत र स्वादलवाई उते्जनवा गनदे खवानेकुरवािरूको 
प्रयोगले स्वासथय, चररत्र र जी्नलवाई पनन खतरवामवा पवानमि सकछ। 
यसतो उते्जनवा गनदे खवानेपपउने पदवाथमिले मवाननसमवा भएको बललवाई 
कमजोर पवादमिछ र अस्वाभवाप्क र अचवानक ्वा नसोधचएको कवाम गनमि 
अग्रसर गरवाउँदछ।

प्रवाकृनतक खवानेकुरवाको  स्वादलवाई द्वाउन प्रयोग गररने अनेकौँ 
मसलवािरू िवानीकवारक छ। पपरो खोसवामिनी, स्वाहदलो मवानेकवा मसलवािरू, 
तोरी र अचवार जसतवा स्वादलवाई उते्जनवा गनदे पदवाथमििरूले पेटलवाई 
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दखुवाउँछ र रगतलवाई कमजोर र अशु� पवादमिछ।

धचयवा र क्फीले शरीरलवाई ्फवाइदवा हदँदैन। नशवालवाई उते्जनवा गनदे 
नयनीिरूलवाई ननरनतररूपमवा प्रयोग गनवामिले टवाउको दखुवाउँछ, रवाम्ोसँग 
नननद्रवा लवागदैन, मुटुको ्धडकनमवा तलमवाधथ िुनछ, अपच, र िवातिरू 
कवामने र अरू ्ेधरै खरवाब ननतजवािरू पदैवा िुनछ। नतनीिरूले जी्नको 
प्रवाकृनतक बललवाई कमजोर पवाररहदनछ।

चुरोट, खनैी आहद ्धोखवा हदने बबसतवारै आतमितयवा गरवाउने प्ष 
िो। जुनसुकै तररकवाले नतनीिरूलवाई प्रयोग गऱयवाे भने तयसले शवारीररक 
स्वासथ प्रणवालीमवा असर पवादमिछ। यो अतयनत ैखतरवापणूमि छ ककनभने 
यसले थवािै नपवाइकन मवाननसको स्वासथलवाई िवानी पुऱयवाइरिेको िुनछ। 
्धुम्पवानले म�पवाननतर अग्रसर गरवाउँछ र रकसी पपउने बवानीको नननमत 
जग बसवामलहदनछ। धचयवा, क्फी, चुरोट, खनैी र मवादक पदवाथमिको 
मवाममलवामवा एउटै सुरषिवा क्च छ: तयो िो, नछुनु, स्वाद नमलनु र 
यसलवाई नचलवाउनु।

सतय आतमसंयम ्वा स्सथकर खवानवा खवानेमवात्र बवानीले कुन ै
पनन िवानीकवारक तत्बवाट अलग िुन मसकवाउँदछ। जे कुरवा खवानुिुनछ 
तयसलवाई पनन उधचत प््ेक प्रयोग गरेर आ्शयकमवात्रवामवा खवाए 
शरीरलवाई ननरोगी बनवाउँदछ।

जब िवामी जवानवाजवानी स्वादको कवारण र भोकलवाई मेटवाउन 
अस्थकर र शरीरलवाई िवानी गनदे खवानेकुरवािरूमवा मल्पत भयौँ भने इसवाई 
चररत्रको ननमवामिण गनमि परमेश्रको आतमवाले सियोग गनमि सकदैन।
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२२६शारीररक नरियाकलाप्मा आिशष

पर्मप्रभु पर्मेशिरले ्मानिसलाई लगेर अदिको बगैचँा्मा 
त्यसको गोड़गाड़ र हरेचाह गिता राखिुभयो। 

उतपनत् २:१५

मनुषयत् िुन ्ेधरै नीनतिरू अपनवाउनुपनदेमवा पहिलो नीनत िो 
शवारीररक सकरिय जी्न। शरीरको प्रतयेक अङगको आआफनै नन्धवामिररत 
कवाम छ। ती अङगिरूलवाई स्सथ रवाखदवा शरीरलवाई बल ममलदछ। सब ै
अङगिरूलवाई सवा्धरणतयवा सकरिय बनवाउँदवा जी्न र स्ूफनत मि प्रदवान 
गदमिछ। यहद ती अङगिरूलवाई चलवाएन भने बबसतवारै सडन थवालछ र 
असमवायीक नन्धन िुन सकछ।

अदनको बगैँचवामवा रिने आदम र िव्वालवाई तयस बगैँचवालवाई 
िेरचवाि गनदे नजममवा लगवाइएको धथयो। “गोडगवाड गर र संभवार गर“ 
भनने परमेश्रको आदेश धथयो। शवारीररक पररश्म मवाननसको आमशषको 
नननमत, हदमवागलवाई वयसत रवाख्न, शरीरलवाई बल हदन र उसको आनतमक, 
शवारीरीक र मवानमसक पषििरूलवाई बबकवास गनमि परमेश्रले नै ननयुकत 
गनुमिभएको धथयो। शवारीररक र मवानमसक करियवाकलवापमवा आदमको पप्त्र 
अनसतत्मवा अतयनत ैमिवान ्आननद ममलेको धथयो।

सरीरकवा सवारवा अङगिरूलवाई आ्शयकरूपमवा कसरत गरररवाखदवा 
नतनीिरूले सबभनदवा उत्म र ्फलदवायी कवाम गनमि सनञचत िुनसकछ। 
जब शरीरकवा अरू अङगिरूलवाई नननशरिय पवारेर हदमवागलवाईमवात्र 
ननरनतररूपमवा खटवाइरिनदवा मवाननसको शवारीररक, मवानमसक र बलमवा 
ऱिवास आउँदछ ्वा नतनीिरूलवाई कमजोर बनवाउँदछ।

शरीरलवाई नचलवाइ हदमवागलवाईमवात्र खखयवाइरिने बवानी भएको 
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मवाननसले मौसमले सवाथ हदएमवा हदनहदनै बवाहिरी िवा्वामवा वयवायवाम 
गनुमिपदमिछ। चवािे गममी मौसममवा िोस ्् वा जवाडो यवाममवा िोस ्बवाहिर कसरत 
गनदे बवानी बसवालनुपदमिछ। हिँडनु ्ेधरै उत्म वयवायवाम िो। यसले सबै 
मवाँसपेशीिरूलवाई सकरिय बनवाउँछ। स्सथ करियवाकलवापले ्फोकसोिरूलवाई 
्ुफलवाउँदछ। नतनीिरूलवाई न्ुफलवाइ हिँडन असमभ् छ।

शु� िवा्वामवा गहिरो सवास ्ेफनुमि असल छ ककनभने यसले 
्फोकसोिरूमवा जी््वायु ्वा अनकसजन भदमिछ र रगतलवाई स्फवा गदमिछ। 
यसले शरीरकवा प्मभनन अङगिरूलवाई चनमकलो पवादमिछ र शरीरको 
सब ैभवागमवा जी्नको प्र्वाि गदमिछ। यसले भोक लगवाउँछ र पवाचन 
करियवालवाई अझ रवाम्ो बनवाउँछ। यसले रवाम्ो र तवाजवा बनवाउने नननद्रवा 
लगवाउँछ।

येशू ननरनतररूपमवा सकरिय भएर कवाम गनुमििुनथयो। उिवाँमवा जसतो 
भवारर नजममे्वार भएको मवाननस यस संसवारमवा कहिलय ैपनन जनमेको 
धथएन। तपैनन उिवाँ स्सथ िुनिुुनथयो। शवारीररक र आनतमकरूपमवा 
उिवाँ बमलको पवा्ठोको प्रनतननध्धत् गनुमिभएको धथयो। उिवाँ “ननषखवाेट र 
ननषकलङक थुमवा िुनुिुनथयो।“ १ पत्रसु १:१९। सवारवा मवान् प्रवाणीको 
नननमत परमेश्रकवा दश आज्वािरूलवाई पवालन गरेर उिवाँ शवारीररक र 
आनतमक अनुसरणीय उदवािरण िुनुभएको धथयो। परमेश्रको चवािनवा 
अनुसवार यस संसवारमवा जनमेको मवाननस कसतो िुनुपछमि भनने उदवािरण 
येशू िुनुिुनथयो।
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२२७एकानति ठाउँ्मा जाऊ र ्काइ ्मार

उहालँे नतििीहरूलाई भनिुभयो, “नति्मीहरू आफै पनि ्मसँग 
एकानति ठाउँ्मा आओ, र केही ्काइ ्मार।“ नकिनक 

त्यहा ँआउिेजािेहरू धेरै न्ए, र उहाँहरूलाई  
खािस््म पनि फुसताद न्एि।  

्मकूता स ६:३१

कनतपय इसवाईिरू येशूलवाई प्श्वास गरेपनछ जीप्कवा नन्वामिि गनमि 
आ्शयक आयआजमिनकवा कवामिरू ्ठ्पप गनुमिपछमि भनेर सोचदछन।् प्रभु 
येशूले उिवाँको भकत भएको कवारणले कोिी आफनो पेसवागत कवाममवा 
पररश्म गनमि रोकनु आ्शयक छ भनेर  आभवास हदनुभएन। उिवाँले 
“नतमीिरू आ्ैफ पनन एकवानत ्ठवाउँमवा आओ, र केिी थकवाइ मवार” कसलवाई 
भननभुयो त? ती चेलवािरू जो कवाममवा थककत र पेलवान भएकवा धथए। 
जहिले पनन कवामको उते्जनवा र तनवा्मवा लवाधगरिनु बुन�मवानी छैन। 
कवाममवामवात्र वयसत िँुदवा र परमेश्रसँग गररने वयनकतगत आरवा्धनवालवाई 
्े्वासतवा गदवामि मवानमसक, आनतमक र शवारीररक शनकतिरूलवाई चवाहिने 
भनदवा बहढ कवाममवा लगवाइरिेको िुनछ। कवामै कवाममवा अनत वयसत िँुदवा 
ती तीन शनकतिरूलवाई ्धवानन मुनशकल िुनछ।

ननयममत समयमवा पररश्म गनदे र सुतनेप्रनत धयवान हदनु जरुरी 
छ। िवामी बरवाबर प्श्वाम गनुमिपछमि , बरवाबर स्सथ मनोरञजेन गनुमिपछमि , 
बरवाबर परमेश्रको ्चनमवा धयवान गनुमिपछमि। दु्  ैमवानमसक र शवारीररक 
स्सथको नननमत ्ेधरै ्फवाइदवाजनक मनोरञजन गनमि सककनछ। खुलवा 
िवा्वामवा जवानु, प्रवाकृनतक प्ज्वान�वारवा तयसमवा परमेश्रकवा मिवान ्
कवामिरूमवा धयवान हदनु अतयनत ै्ेधरै ्फवाइदवा छ।
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घरबवाट बवाहिर ननसकनु स्वासथको नननमत ्फवाइदवा छ सवाथ ै
यसले िवामीलवाई आननद हदनछ। जनत सकयो तयनत खुलवा आकवाशमवा 
समय बबतवाउनुपदमिछ। परमेश्रको उदवार िवातले उपलब्ध गरवाउनुभएको 
महिमवामय बसतुिरूको बवारेमवा चवासो देखवाउन िवामीले िवाम्ो हदमवागलवाई 
तवाननु पदमिछ। परमेश्रको पे्रम र सयवािवार दशवामिउने अथवाि प्रवाकृनतक 
समपदवाप्रनत धयवान लगवाउँदवा िवामीिरूकवा कमीकमजोरीिरू बबमसमिनछौँ, 
िवामीलवाई िँमसलो बनवाउँछ र प्रभुको नननमत मम्ठो लय िवाम्ो हृदयमवा 
गनुञजइरिनछ।

शु� िवा्वा, घवामको ककरण, बेलवाबेलवामवा मुख बवानदे ्वा उप्वास 
बसने, प्श्वाम मलने उधचत पौनषटक खवानवा खवाने, प्रससत पवानी पपउने 
र परमेश्रको शनकतमवाधथ भरोसवा रवाख्न े यी नीनतिरू िवाम्ो नननमत 
अचुक औष्धीिरू िुन।् षितप्षित नभएको प्रकृनतले आफनो कवाम 
आफनै सुरमवा बुन�मवानी र असल तररकवाले गरररिेको िुनछ। प्रकृनतकवा 
ननयमिरूलवाई दृढतवापू् मिक पवालन गरेर चलनेिरूले मवानमसक र शवारीररक 
सुस्वासथको इनवाम पवाउन सकछ।

प्रकृनतकवा दृशयिरूको बीचमवा येशूले मनोरञजन गनमि पवाउनुभएको 
धथयो। जब आफनो पररश्मबवाट अलधगएर खेतबवारी र चौरमवा जवानिुुनथयो, 
सुनसवान उपतयकवामवा धयवान गनुमििुनथयो, रमणीय पिवाड र जङगलकवा 
रूखिरूको बीचमवा परमेश्रसँग सं् वाद गनुमििुनथयो ती षिणिरू उिवाँको 
नननमत बढो आननदको समय धथयो। िवामी पनन स्सथ मनोरञजनमवा 
लवागन सकछौँ जसले गदवामि िवाम्ो हदमवाग, शरीर र आतमवालवाई सतय 
उचचसतरमवा रवाखखरिन सकछौँ।
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२२८ख्ीष्टका सा्ीहरूसँग न्मत्रतिा 

तिपाईकंो भय ्मानिेहरू र तिपाईकंा आदेश पालि  
गिनेहरू सबैका ्म एक सा्ी हु।ँ  

भजिसंग्रह ११९:६३

िवामी मवान् प्रवाणी भएको िैमशयतले स्भवाप्कैले िवामी सवाथी 
बनवाउँछौँ ्वा सवाथी बनवाउननतर िवामी लवागछौँ। सबलेै सवाथी भेटटवाउछ 
बवा बनवाउँदछ। िवामीले बनवाउने ह्ठक सवाथीले िवामीलवाई ननैतक बल ्वा 
िवाम्ो सवाथ हदनछ। कसतवा खवालकवा सवाथीिरू बनवाउँछौँ तयसको आ्धवारमवा 
िवामीलवाई असर ्वा खरवाब प्रभवा् पवानमि सकछ।

जब यु्वायु्तीिरू सवाथीिरू बनवाउन समवाजमवा मभजदछन,् 
नतनीिरूले बनवाउने सवाथीको आ्धवारमवा ती सवाथीिरू कक त आमशष ्वा 
अमभशवाप िुन सकछ। असल सवाथीिरूले उपदेश हदनछन,् नैनतकतवामवा 
सवाथ हदनछन,् एक आपस आमशपषत भएको अनुभ् गछमिन,् एक 
आपसलवाई बल हदनछन,् वयनकतगत रिनसिनमवा सु्धवार गनमि सरसललवाि 
हदनछन ्र आ्शयक बुन�ज्वान हदनछन।् तर खरवाब सवाथीिरूले आफनो 
जी्नमवा सवा््धवानी अपनवाउँदैनन,् जथवाभवा्ी हिँडछन,् एक आपसमवा 
प्श्वासघवात गछमिन ्र ननैतक प्रभवा्मवा धगरवाइ पनन हदनछन।्

परमेश्रको इजजत नगनदे र सवांसवाररक रमझममवा ख्ीषटकवा 
अनुयवायीिरूलवाई ्फसवाउँदवा सतैवानले आ्ूफले बढो स्फलतवा िवामसल 
गरेको भनेर ्ुफनत मि लगवाउँछ ककनभने ती तत्िरूद्वारवा न ै उसले 
नतनीिरूलवाई पवापको जवालमवा पवादमिछ। येशूकवा अनुयवायीिरू पवापी र 
दरुवाचवारीिरूबवाट अलग भएर बसनुपदमिछ। तयसतो समवाजमवा मभजन 
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प्रयवास गनुमिपछमि जिवाँ असल कवाम अ्सर पवाउँछ र नतनीिरूलवाई पनन 
असल बनवाउँछ। परमेश्रबवाट टवाढवा रवाख्निेरूको सङगतमवा िवामी आ्ैफले 
पवानमि हदनुिुनन। जब िवामी यो प्रवाथमिनवा गदमिछौँ, “िवामीलवाई परीषिवा ्वा 
प्रलोभनमवा न्फसवाउनिुोस“् तब िवामी आ्ैफ पनन जवानवाजवानी सकेसमम 
परीषिवा ्वा प्रलोभनमवा ्फसवाउन हदनुिँुदैन।

जब खरवाब सवाथीिरू बनवाइनछ नतनीिरूले अमलअमल गरेर 
परमेश्रबवाट बरवामलन लगवाउँछन,् जी्नलवाई ब्वामिद गनमि लगवाउँछन ्र 
परमेश्रकवा आज्वािरू मवानन नपनदे मसकवाउँछन।् आ्ूफिरू येशूकवा भकत 
िौँ र आ्ूफिरूमवा येशूकवा नीनतिरू छन ्भनेर ढुकक िुने येशूभकतिरूलवाई 
खरवाब सङगतबवाट यसतरी पवापमवा डु्वाउन सकछ कक तयसतो िोलवा भनेर 
नतनीिरूले पहिलवा सोचेको पनन िँुदैन।

िवामी भ्रषट िुन अस्ीकवार गनमि सकछौँ, िवाम्वा हृदयिरूलवाई बबगवानदे 
्वा भ्रषट बनवाउने खरवाब सवाथीिरूको सवाथमवा नलवागन ननणमिय गनमि 
सकछौँ। वयनकतगतरूपमवा प्रतयेक यु्वायु्तीले ती मवाननसिरूको सङगत 
गनुमिपछमि जसको जी्न उचच, आदशमि छन ् र नडगमवाइकन नतनीिरू 
परमेश्रनतर लनमकरिेकवा िुनछन।्

संसवारकवा सवांसवाररक मोिमवा लवाधगरिेनिरूसँग ममत्रतवा गवाँसनुभनदवा 
येशूकवा मुनकत पवाएकवािरूको सङगत गनुमि अनत उत्म िुनछ। सतय 
ममत्रतवामवा पवाउने नयवानोपनवा, हृदयलवाई बुननरवाख्न े पे्रमले स्गमिकवा 
आननदिरूको स्वाद हदलवाउँछ।
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२२९तिपाईकँो प्रभािको गणिा िा ्मूलया�ि हुनछ

्मेरो आज्ा यही हो, नक ्मैले नति्मीहरूलाई जसरी प्रे्म गरें, 
नति्मीहरूले एक-अकातालाई त्यसरी िै प्रे्म गर। 

यूहनिा १५:१२

येशूले चेलवािरूलवाई देखवाउनुभएको पे्रम कसतो खवालको धथयो? 
तयसको गुण ्वा स्भवा् कसतो खवालको धथयो जसले “नतमीिरू एक 
आपसमवा मैले जसतो पे्रम गर“ भनेर अऱिवाउनुभएको धथयो? मवाननसको 
मनुकतको नननमत येशूले गनुमिभएको पे्रममवा आफनो भवाऊ खोजने प्रबपृत् 
धथएन न त अरूको मोलमवा आ्ूफ आननद ्वा सनतोष िुने कवाम 
गनुमििुनथयो। अरूिरूको नननमत उिवाँले आफनो स्वाथमिलवाई तयवागनुभएको 
धथयो। आफनो स्वाथमिलवाई उिवँाले तयवागनुभएको कडवा ् वा क्ठोर उललेखनीय 
धथयो। उिवाँको सवाथमवा िुने र उिवाँको ममत्रतवामवा रिनेिरूको नननमत आ्ूफ 
िोधचनुभयो तवाकक नतनीिरूको चररत्र उकवामसयोस,् नतनीिरू आदशमि र 
नैनतक्वान िोस,् र नतनीिरू शु�, ननषकलङक र ननदकोष िोस।् नतनीिरूको 
नननमत आ्ूफले के गनुमिभयो भनेर उिवाँले प्रवाथमिनवामवा यसरी वयकत 
गनुमिभएको धथयो, “नतनीिरूकवा खवानतर म आ्ैफलवाई पप्त्र पवादमिछु, तवाकक 
नतनीिरू पनन सतयतवामवा पप्त्र िोऊन ्। नतनीिरूलवाई सतयमवा पप्त्र 
पवाररहदनुिोस ्, तपवाईंको ्चन सतय िो। यूिननवा १७:१७,१९। तपवाईँसँग 
पररधचत भएकवा र तपवाईँको ममत्रतवामवा रिेकवा मवाननसिरूलवाई के तपवाईँले 
यसतरी पे्रम गनुमििुनछ कक नतनीिरू पनन ्धरवापमवा नपरुन ्भनेर मनलवाई 
बिलवाउने, स्वाथमिमसन� गनदे रमझम र अस्सथ मनोरञजन तयवागन गनमि 
तपवाईँ तयवार िुनुभएको छ?  मवाननसको हदमवागमवा गनमभर सोचलवाई 
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द्वाउन र आनतमक जयोनतलवाई बवालन नहदन ्वा ननभवाउन, षिखणक 
रमझम ्वा मनलवाई बिलवाउने जसतवा रमवाइलवा अनुभ्िरू पनछवाउन 
के तपवाईँ रवाजी िुनुिुनछ? के तपवाईँ येशूभवा्नवामवाभवाप्त भएर उिवाँको 
इजजत थवाममरिनुभएको छ भनेर वयनकतगतरूपमवा तयसको ननमवामिण 
गददै जनसमषि प्रसततु गरररिुनभएको छ? तपवाईँको यु्वायु्ती सवाथीिरू 
तपवाईँको अगु्वाइमवा परमेश्रनतर बढन र उिवँाकवा आज्वािरू पवालन गरेर 
उिवाँको अनुशवासनमवा कसरी रिनुपछमि भनेर के तपवाईँले देखवाइरिनुभएको 
छ? नतनीिरूको चररत्र ननमवामिणको नननमत के तपवाईँले ्ठोस र मजबुत 
ननमवामिण सवामग्रीिरू उपलब्ध गरवाउने प्र्पृत्मवा तपवाईँ रहिरिनुभएको 
छ? के तपवाईँ नतनीिरूको आनतमक र मवानमसक जी्नको ननमवामिणको 
नननमत खहदलो खवानवािरू तयवार  गररिनुभएको छ?

इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे परमेश्रकवा अनुयवायीिरू जीप्त ग्वािी 
िोउन ््वा अनुकरणीय उदवािरण बनुन ्भनेर उिवाँले अपेषिवा गनुमििुनछ। 
बोलीचवालीको वय्िवारले, लुगवा लगवाउने तररकवाले, आफनो जी्नशलैीले 
र आफनो जी्न कुन ् लक्यनतर गइरिेको छ भनेर के तपवाईँिरूले 
देखवाइरिनुभएको छ? यो थवािवा पवाउनुिोस,् सतय भकतको जी्न यस 
जी्नको नननमत र आउने जी्नको नननमत शनकतशवाली र प्रभवा्कवारी 
जी्न बबतवाइरिेको िुनछ।

तर ससतो खवालको ्वा (बबकवासे कुखुरवा जसतो) िलकवा इसवाईले 
सवांसवाररक चररत्र भएकवा मवाननसिरूले भनदवा ्ेधरै िवानी लयवाउँदछ। इसवाई 
िँु भनेर दवा्ी गनदे तर येशूको  चवालमवा नचलने इसवाईिरूले आफनो 
जी्नशलैीद्वारवा अरूिरूलवाई गलत हदशवामवा अगु्वाइ गरररिेकवा िुनछन।् 
येशूको नवाउँ मलने तर उिवँाको इजजत थवामने गरर चररत्र बबकवास गनमि 
नचवािने इसवाईिरूले न ैपरमेश्रको नवाउँ बदनवाम गरररिेकवा छन।्

परमेश्र पे्रम िुनिुुनछ। जो मवाननस परमेश्रमवा रिनछ ्वा 
आफनो हृदयमवा उिवाँलवाई रवाज गरररवाखेको िुनछ तयो मवाननसको हृदयमवा 
पे्रम िुनछ। सब ैजनवा जो परमेश्र पपतवाको कोमल, करुणवामय पे्रमको 
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बवारेमवा पररधचत िुनछन ्नतनीिरू जिवँा भएतवापनन ्वा जोसँग रिेतवापनन 
परमेश्रको आतमज्वान र आननदको ककरण ्ैफलवाइरिेकवा िुनछन।् 
नतनीिरू जिवाँ जिवाँ गएतवापननत नतनीिरूको उपनसथनत र प्रभवा् ्ूफलको 
मम्ठो बवासनवा जसत ैिुनछ। नतनीिरू परमेश्र र स्गमिसँग जोडडरिेकोले 
नतनीिरू जोसँग भएतवापनन स्गमिको शु� र पे्रमको आभवास ्नतनीिरूलवाई 
हदइरिेकवा िुनछन।् परमेश्रमवा रहिरिने भकतिरूको प्रभवा्ले जोसँग 
संसगमि गरेतवापनन तयस वयनकतले स्गमि ननजक आएको आभवास ्
पवाइरिेको िुनछ।

तपवाईँिरूले आफनो जी्नलवाई तयस ्वातवा्रणमवा लगवाइरिन 
सकनुिुनछ, मवानौँ तपवाईको ्ररपररकवा मशतल िवा्वा स्गमिको अदनको 
बगैँचवाबवाट बधगरिेको छ।



वि�िासद्ारा म जिउँछु

494



495

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२३०अिुग्रहका शबदहरू

िूिले सिानदलो पारेजसतिाे नति्मीहरूको बोलीिचि सधै ँ 
कृपालु होस् , तिानक प्रते्यकलाई कसरी जिाफ  

नदिुपिने हो, सो नति्मीहरू जािोस्। 
कलससी ४:६

येशूकवा नवाउँ मलने ्ेधरैले ्ेधरै बेकवार र अथमिहिन ्वा कसलैवाई 
्फवाइदवा नपुऱयवाउने ग्फ गरेर ककन समय बबतवाउँछन?् नसोधचकन 
जथवाभवा्ी बोलनेमवाननसप्रनत कसरी ्फवाइदवा उ्ठवाउँ भनेर सतैवान चनवाखो 
भएर िेरररिेको िुनछ। यहद िवामी अथमिहिन र अस्सथ ्ठटयौली 
्वा िँमसमजवाककवा बोलीिरू बोलछौँ तब अरूिरूले पनन तयस ै गनमि 
प्रोतसवािन ममलदछ। शु� र स्फवा, मवाननसकवा मनिरूलवाई िलकवा बनवाउने 
शबदिरूमवात्र िवाम्ो ओ्ठबवाट ननसकुनुपदमिछ।

 जब बेकवारकवा िँसी मजजवा उडवाएर समय बबतवाउनेिरूसँग िवामी 
पदमिछौँ तब सकेसमम कुरवाकवानीको प्षयलवाई बदलनु िवामीले प्रयवास 
गनमि खोजनुपदमिछ। परमेश्रको अनुग्रिले िवामी शवानत भएर ती शबदिरू 
ननकवालनुपदमिछ ्वा प्षयलवाई सुरु गनुमिपदमिछ जुन ्फवाइदवाजनक िुनछ।

िवामी िँमसलो भएकवा परमेश्र चवािनुिुनछ तर समय खेर 
्फवालने ्ठटटवा गरेर िोइन। िवामी प्रतयेकलवाई उिवाँले भननुिुनछ, “तर 
नतमीिरूलवाई बोलवाउनुिुने जसतवाे पप्त्र िुनुिुनछ, नतमीिरू आ्ैफ पनन 
जी्नकवा सबै रिनसिनमवा पप्त्र िोओ, ककनभने यो लेखखएको छ, 
“नतमीिरू पप्त्र िोओ, ककनभने म पप्त्र छु।”  १ पत्रसु १:१५-१६। 
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िवामी खुशी भएको परमेश्र चवािनुिुनछ। िवाम्वा ओ्ठिरूमवा नयवाँ गीत 
उिवाँ रवाख्न चवािनुिुनछ। िवाम्वा ओ्ठिरूबवाट उिवाँको सतुनतप्रशंसवा गरेको 
उिवाँ चवािनुिुनछ।

जब तपवाईँले सवाथीको िवात समवातनुिुनछ तब तपवाईँको मुख र 
हृदयबवाट परमेश्रको प्रशंसवा गरेकवा शबदिरू नननसकयोस।् यसले गदवामि 
उसको सोच येशनूतर खखचँदछ। येशूकवा भकतिरूले उिवाँकवा अमूलयकवा 
पवा्ठिरूको बवारेमवा चचवामि गरेको र पप्त्र थोकिरूको बवारेमवा अतयनत ै
चवासो देखवाएको सुनदवा उिवँा कनतको खुशी िुनिुुनछ िोलवा? हृदयमवा 
सजवाइ रवाखेकवा सोचबबचवारिरू ओ्ठिरूबवाट ननसकनछन।् यो वयकत 
गनमि सककनदैन। परमेश्रलवाई पे्रम गनदेिरूलवाई उिवाँले के तयवार 
गरररिनुभएको छ तयो नतनीिरूको चचवामि गनदे बबषयबसतु िुनसकदछ। 
ती मवाननसिरूको हृदयमवा भएको उिवाँप्रनतको पे्रम मुिवानबवाट पवानी 
उनमलरिेको जसत ै िुनेछ। यसले मवाननसिरूलवाई अननत जी्ननतर 
्फकवामिउँछ र नतनीिरू पनन जीप्त खोलवािरू जसत ै िुनेछ। नतनीिरू 
जिवाँ गएतवापनन नतनीिरूको ्चनले अरूिरूलवाई िँमसलो र जी्न हदने 
िुनछ।

सनतिरूले पवाउने समपपत् सुरषिवा रवाखखएको स्गमि र येशूको 
बवारेमवा िवामीले चचवामि नगदवामि िवामी ्ेधरै अ्सरिरू गुमवाइरिेकवा िुनछौँ। 
जनत जनत स्गमिकवा थोकिरूमवा िवामी धयवान हदँदछौँ तयनत तयनत िवामी 
खुशी र आनननदत िुनछौँ। अनन तयस मननसथनतमवा िवामी रह् यौँ भने 
िवामीलवाई अनत मवायवा गनदे सनृषटकतवामिको सतुनत, प्रशंसवा र ्धनय्वादकवा 
भेटीिरू िवाम्वा हृदयबवाट कलकल बधगरिनेिुनछन।्
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२३१अझ उत््म कुराको निम्ति हा्मीले  
गिुतापिने त्याग

्मैले पर्मप्रभुलाई सधै ँ्मेरो सा्मुने् राखेको छु। उहा ँ्मेरो  
दानहिे हातितिफता  हुिुहुनछ, यसकारण ्म डगिेछैि।ँ 

भजिसंग्रह १६:८

जब िवामीले कुन ै थोक तयवाग गनमि येशूले अऱिवाउनुिुनछ, तब 
तयसको ्ठवाउँमवा उिवँाले उत्म थोक हदनु िुनछ। कनतपय यु्वायु्तीिरू 
नतनीिरूको मन बिलवाउने कुरवािरूमवा नतनीिरू लवागछन,् आ्ूफिरूलवाई 
मनपनदे रमझम र रमवाइलो गनमि नतर नतनीिरू जवानछन।् ती कुरवािरू 
नतनीिरूले झटटै खरवाब नदेखलवा तर नतनीिरू नतनीिरूको उचचतम 
हितको नननमत नभएको िुनछ। परमेश्रको भवा्नवालवाई कुनलचरिने 
सवाथीिरूको सङगतमवा लवागेर कनतपय यु् वायु्तीिरू आफनो जी्न 
आदशमि लक्यबवाट बबचमलत भइरिेकवा छन।्

नतमीिरूको सबभनदवा असल ममत्र येशू िुनुिुनछ। उिवाँ र 
नतनमिरुकवाे बीचमवा कुन ैपनन मनोरञजन, तडकभडक, इननद्रयत्ृपतीको 
नननमत भौनतक तत्िरू र येशूभवा्नवामवा नरिने ममत्रिरू नआओस।् 
नतमीिरूको स्वाथमिपूनत मि र हदललगी गनदे स्वाभवाप्क प्रबपृत् जब प्रभुबवाट 
टवाढवा रवाख्न प्रयवास गछमिन ्तब नतमीिरूको सललवािकवार प्रभुलवाई अगवाडड 
रवाखेर यो सोधनु, “म जे गददैछु के येशूलवाई प्रसनन पवादमिछ? के यसले 
मेरो उत्म ममत्रसँगको पे्रम बढवाउँछ? के मलेै जे गछुमि यसले मेरवा पप्रय 
मनुकतदवातवालवाई द:ुखखत तुलयवाउँछ? के यसले उिवाँसँग सवाथ हिँडनबवाट 
रोकदछ? रमझम, तडकभडक, मनबिलवाउने नवाचगवानमवा के म येशूलवाई 
पनन लवागन सकछु? के म तयो ्वातवा्रणमवा रमवाउन सकछु जिवाँ येशूको 
इजजत िँुदैन र परमेश्रको उपनसथनतको आभवास ्िँुदैन न त म पवानमि 
सकछु?”
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येशूभवा्नवामवाभवाप्त भएकवा प्श्वासीिरूको नननमत खुशी पवानदे ्ेधरै 
स्ोतिरू छन ्जुन नतनीिरूलवाई हदइएको छ। जब नतनीिरूको जी्नमवा 
येशूको उपनसथत भएको आभवास ् पवाइरिेकवा िुनछन ् तब जुनसुकै 
रमवाइलो र मनोरञजन हदने खवालको ् वातवा्रण ह्ठक र ् ै्ध छ कक छैन 
भनेर ्ठोकु्वा गरेर भनन सकछन।् नतनीिरूले मनोरञजन गनमि सकछन ्
जसले नतनीिरूको हदमवागलवाई तललोसतरमवा झवानमि हदँदैन न आनतमक 
जी्नलवाई असर पवादमिछ। जब आ्ूफ सिभवागी भएको मनोरञजनको 
कवायमिरिम समवा्पत िुनछ तब तयसले यहद ननरवाश लयवाउँदैन, आफनो 
इजजतलवाई ्धककवा लवागने करियवाकलवापबवाट हदककवा र पछुतवा् गददैन 
न त बेकवारमवा सिभवागी भएछु भनने आफनो मनलवाई आ्ूफले न ै
गवामलगददैन तयो स्सथ मनोरञजन भएको मवाननुपदमिछ। नतनीिरू जिवाँ 
गएतवापनन यहद नतनीिरूले येशूलवाई लवान सकछन,् प्रवाथमिनवाको भवा्नवामवा 
लवाधगरिन सकछन ्तब ती ्ठवाउँिरू नतनीिरूको नननमत सुरक्षित भएको 
्ठवाननुपदमिछ।

हदवयज्वान र उचच ् ौदध्धक सतरले सनजएको हदमवाग भएकवािरूले 
्ेधरै मनोरञजन र आतमवा, शरीर र हदमवागलवाई ्ुफतमीलो बनवाउने 
करियवाकलवापिरूमवा संलघन िुन सकछन ्जन असलमवात्र िोइन मशषिवाप्रद 
पनन िुनछ।

स्सथ मनोरञजन गनदे मशलमशलवामवा िवामीले परमेश्रको स्ोतबवाट 
बल, तवाजवा सवािस र शनकत पवाउन सकछौँ। तयसले गदवामि िवामीिरूको 
जी्नमवा अझ बहढ शु�तवा, सतय भलवाइ र पप्त्रतवालवाई स्फलतवापू्मिक 
नतनीिरूको उचवाईमवा रवाख्न सषिम ्िुन सकछौँ।

जो मवाननसिरू परमेश्रको पे्रममवा आनननदत भएर बसछन ्
नतनीिरूमवा शवाननत र खुमशयवाली िुनछन।् येश्ूधममिको खवाकवामवा कहिलय ै
मवाननसिरूलवाई ननयवास्ो पवाददैन र रमवाइलो नगनमि अऱिवाउँदैन। येशूको 
शवाननत र उिवाँको उपनसथनतको सौयमिककरणबवाट पवाउने अती आननद र 
खुमशयवाली अरूिरूबवाट कसरी पवाउँछ िोलवा?
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२३२सैतिाि र उसका ्मनतियारहरूले लयाउिे  
प्रलोभि र ्मोहका ढोकाहरू बनद गिुता

संसारलाई िा संसार्मा भएका कुिै पनि ्ोकलाई प्रे्म िगर। 
यनद कुिै ्मानिसले संसारलाई प्रे्म गदताछ भिे नपतिाको प्रे्म 
त्यस्मा हुदैँि। नकिनक संसार्मा भएका सबै ्ोक, अ्ातात्ि  
शरीरको अिभलाषा, आँखाको अिभलाषा, जीििको शेखी 

नपतिाबाट आएका होइिि् , तिर संसारबाट आएका हुि् । 
संसार नबनतिजानछ र त्यसको अिभलाषा पनि नबनतिजानछ, तिर 

पर्मेशिरको इचछा पूरा गिनेचानह ँसधैकँो निन्ति रहनछ। 
१ यूहनिा २:१५-१७

ख्ीषटको पनछ लवागने इसवाईिरूले गनदे मनोरञजन र भौनतक 
संतुनषटको नननमत रमझम गनमि जममवा भएकवा सवांसवाररक जमवातको 
बीचमवा ्ूठलो मभननतवा िुनछ। प्रवाथमिनवा र येशूको नवाउँ र पप्त्र थोकिरूको 
उललेख गनुमिको सटटवा सवंासवाररक रमझममवा लवागने मवाननसिरू िँसी, 
्ठटटवा, मजवाक गछमिन ् र बेकवारकवा कुरवािरू गनुमिमवा रमवाइलो मवानछन।् 
यो ्वातवा्रण नतनीिरूको नननमत अतयनतै रमवाइलो भएको ्ठवानदछन।्

सवांसवाररक आननद, आमोदप्रमोद, मनोरञजन मोि लवागदो छ; 
र नतनीिरूको षिखणक रमवाइलोले स्गमिसँग भएको ममत्रतवालवाई चुँडवालन 
सकछ। स्गमिबवाट हदइने आननद, शवाननत र पे्रमलवाई नतनीिरूले ्धरवापमवा 
पवानमि सकछन।् तर मवाननसिरूको आफनो ननणमियबवाट रमवाइलो मवानने 
थोकिरू पनछ नतनीिरूलवाई नै हदकक लवागदो र असंतुषट बनवाउँछ।

कनतपय मनोरञजनको नवाउँमवा लोकपप्रय करिडवािरूमवा ्ुफटबल 
खेलने र कुशती खेलने िुन।् सवँाच ैभनौँ भने मवाननसिरूलवाई ननदमियी र 
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रुिर बनवाउने सकूल भनेपनन िुनछ। (अरूिरूलवाई िरवाएर र सवासती हदँदवा 
मजवा िुने मनननसथनतले मवाननसको हदमवागलवाई कसतो असर पवारररिेको 
िोलवा सो सोचनुपदमिछ)। अरू खेल र रमवाइलो गनदे तत्िरू ननदमियी 
निोलवा तर नतनीिरूप्रनत मोिमवा लवागदवा सब ैथोक ् े्वासतवा गनमि पुधगनछ। 
नतनीिरू रमवाइलो गनमि र हदमवागलवाई उते्जनवा बनवाउनमवा सकरिय िुनछ। 
तयसले गदवामि नतनीिरूले गनुमिपनदे कवाम, कतमिवय र नजममे्वारीिरूलवाई ती 
करियवाकलवापिरूले ओझलेोमवा पवाछमिन।् यसले गदवामि मवाननसिरू लमपट र 
ब्वामिद िुनछ सवाथ ैकुन ैपनन नीनतननयममवा नरिने प्द्रोिी भवा्नवालवाई 
जगवाउँछ। यसले भयवानक ननतजवा लयवाउँछन ् (आ्धुननक सभयतवामवा 
मोबवाइल परर्वार, ममत्रिरू र परमेश्रको बीचमवा कैची भइरिेको 
पवाइनछ। तयसको  लतमवा लवागदवा आफनो ्ररपरर को छ र कोसँग कुरवा 
गरररिेको छ ्वा भेटघवाट गनमि गइरिेको छ भनने खयवाल पनन िँुदैन। 
बवाइबल पढन र सङगनत गनमि ्ुफसमिद पनन िँुदैन। यथवाथमिमवा आ्धुननक 
जमवानवाको असल र खरवाब हदने रूख भइरिेको छ। यसलवाई सदपुयोग 
गरे ्फवाइदवा िुनछ तर दरुुपयोग गरे सबबैवाट टवाढवा िुने तत् भइरिेको 
छ-अनु्वादकको प्रनतकरियवा)।

येशूभवा्नवामवाभवाप्त भएकवा सचचवा येशूभकतिरू ती आमोदप्रमोद 
गनदे ्ठवाउँिरूमवा जवान चवािनवा गददैनन ् र आफनवा तन र मनलवाई ती 
्ठवाउँिरूमवा लवागन हदँदैनन ्जिवँा परमेश्रको आमशषको नननमत प्रवाथमिनवा गनमि 
सकदैनन।् मसनेमवा िलिरूमवा, अनेक ककमसमको मवाननसिरूलवाई ननष्ुठर 
बनवाउन बल ् वा कुसती खेलिरूमवा नतनीिरू िँुदैन। मनो्ेगलवाई उते्जनवा 
गनदे नवाचगवान गनदे पवाट�िरू ्वा अरू कुन ैमनोरञजनमवा कवायमिरिमिरूमवा 
ख्ीषटलवाई हदमवागबवाट पनछवाउने सवाथीभवाइिरूको बीचमवा येशूभकतिरू 
िुनु सुिवाउँदैन। नवासरथको येशूको नवाउँमवा र भनकतभवा्नवाको मोलमवा ती 
सवांसवाररक मवाननसिरूसँग समझौतवा गरेर रमवाइलो गनमि िवामी सकदैनौँ। 
कोिी पनन इसवाईिरू ती ्ठवाउँिरूमवा आ्ूफ मरेको चवािनदैन। जब येशू 
आउनुिुनछ तब नतनीिरू तयस ्ठवाउँमवा रहिरिेको नतनीिरूको चवािनवा 
िँुदैन।
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यहद जवानवाजवानी िवामी सतैवानको भूमममवा िवामीले आ्ूफिरूलवाई 
पवाऱयवैा भने उसको शनकतबवाट खनुसकने ्वा उसबवाट सुरक्षित िुने 
आश्वासन िवामीमवा िँुदैन। तयसकवारण सकेसमम िवाम्ो प्रयवासले िवामी 
तयसतो ्ठवाउँमवा िवामीिरूलवाई पवानुमििुनन जिवँा सतैवानले िवामीलवाई कवाबुमवा 
रवाख्न उसको िवात बढवाउँछन।् िवाम्ो शरीर, हदमवाग र आतमवामवा सतैवान 
पसने सब ैढोकवािरू िवामीले बनद गरररवाखु्नपदमिछ।
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२३३सिगताको बँैक्मा बचति ज््मा गिने

पर्मेशिर र नपतिाको अगानड शुद्ध र पनित्र ध्मता यही हो: अिा् र 
निधिाहरूलाई नतििीहरूको कषट्मा हरेचाह गिुता, र  

आफूलाई संसारबाट निषकल� राखिुु।
याकूब १:२७ 

पनतत र कषटकर जी्न बबतवाइरिेकवा मवान्प्रवाणीप्रनत येशूको 
कोमल, दयवा र करुणवामय सिवानुभूनतिरू जवागदथे। यहद तपवाईिरू उिवाँकवा 
अनुयवायीिरू िुनुिुनछ भने तपवाईँिरूको हृदयमवा पनन तयिी खवालको 
करुणवा र सिवानुभूनतिरूको प्कवास गनुमिपदमिछ। बब्ुध्वा, टुिुरवा, बबरवामी 
र मतृयुशयैवामवा परेकवािरूलवाई जहिले पनन सियोग गनुमिपनदे आ्शयक 
िुनछ। सुसमवाचवार सुनवाउने अ्सर यिी िो। सब ैमवाननसिरूको आशवा र 
आश्वासन येशूलवाई उचवालनुपदमिछ। जब बबमवारीको शरीरले रवाित पवाउँछ 
तब उसको हृदय खोलदछ र स्गमिको मलिम ्वा तले उसको हृदयमवा 
खनयवाउन सककनछ।

प्श्वासीिरूको समूि गररब िोलवान,् अमशक्षित िोलवान ््वा कसैले 
नधचनेकवा िोलवान;् तपैनन आफनै घरमवा, नछमेकीिरूमवा, चचमिमवा र 
आफनो षिते्र ्वा गवाउँघर र सिरभनदवा बवाहिर गएर कवाम गनमि सककनछ। 
नतनीिरूको कवामलवाई यस संसवारले कदर नगलवामि तर तयसले अननत 
जी्नमवा असर पवानदेछ। यस कवामलवाई ्े्वासतवा गदवामि कनतपय येशूकवा 
यु्वायु् ती अनुयवायीिरू इसवाई अनुभ्को क,ख भनदवा पनन मवाधथ 
उनकलएको देखखनदैन। “नतम्ो पवाप षिमवा भयो“ भनेर येशूले भननुिँुदवा 
हृदयमवा बमलरिेको जयोनतलवाई अरूिरूलवाई सिवायतवा गरेर बवाली रवाख्न 
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सकदछ। यु्वायु् तीिरूमवा जोश जवाँगर र बल छन ् तर तयसलवाई 
सदभुयोग गरेन भने खतरवाको स्ोत िुनसकछ। नतनीिरूमवा भएकवा ती 
जोश, जवाँगर र बललवाई अरूिरूलवाई सियोग गनमि उपयोग गरे भने 
नतनीिरू आमशषकवा भलिरू िुनसकछ। शवारीररक ्फवाइदवा निुने रमवाइलो 
र रमझम गनदे घनटौँ घनटवाको समय आ्शयक परेकवािरूको से्वा गदवामि 
नतनीिरू तवाजवा भएको अनुभ् गनमि सकछन।्

आ्शयक परेकवा भवाइलवाई सियोग गनदे प्रतयेक अ्सर ्वा 
सतयलवाई ्ैफलवाउन सियोग गनदे तपवाईको सिवायतवा तपवाईँले स्गमिको 
बैँकको खवातवामवा अधग्रम जममवा िुने तपवाईको समपपत् ् वा मोती िुनसकछ। 
तपवाईिरूले देखवाउनभएको पे्रम, मशषट वय्िवार र स्वाथमितयवागकवा कवामिरू 
कहिलय ैपनन बबलवाएर जवाँदैन। जब परमेश्रकवा चुननएकवािरू नवाश्वान 
शरीरबवाट अमरत्िुन परर्तमिन िुनछन ् नतनीिरूले बोलेकवा असल र 
मनलवाई उचवालने बोलीिरू र असल कवामिरू प्रकट िुनेछन।् नतनीरिु 
अननत युगसमम सुरक्षित िुनेछन।् येशूको ्धवामममिकतवाको पूणय कवामले 
सनजएकवा ती बोली र कवामिरू सुगन्ध अत्रको रूपमवा अननतसमम 
सुरक्षित रवाखखनेछ।
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२३४पर्मेशिर नक संसारको शासक  
रो्मको नसजर

नतििीहरू ्मौका हिेता लागे, र ध्मती भई टोपलिे जासूसहरूलाई 
नतििीहरूले उहाकँहा ँपठाए। येशूले भनिुभएको कुरा्मा उहाँलाई 
फसाएर अनधकारीहरू र हानक्मका हाति्मा उहाँलाई सुम्तिनदिे 

दाउ्मा नतििीहरू न्ए। नतििीहरूले उहाँलाई सोधे, “गुरुजयु, 
हा्मी जानदछौं, तिपाई ंरठक बोलिहुुनछ र रठक नसकाउिुहुनछ, 
र कसैको पषिपाति गिुताहुनि, तिर सत्यतिासा् पर्मेशिरको ्मागता 
नसकाउिुहुनछ। हा्मीले कैसरलाई कर नतििुता उनचति छ, नक छैि?“  

तिर उहालँे नतििीहरूको कपट बुझेर नतििीहरूलाई भनिुभयो, 
“्मलाई एउटा नसक्ा देखाओ। यस्मा कसको नचत्र र कसको 

िाउँ खोनपएको छ?“ नतििीहरूले भिे, “कैसरको।“ उहाँले 
नतििीहरूलाई भनिुभयो, “यसकारण जे कैसरका हुि्  कैसरलाई 

देओ, र जे पर्मेशिरका हुि्  पर्मेशिरलाई देओ।“
लूका २०:२०-२५

येशूलवाई ्फसवाउन खोजनेिरूको कपटपूणमि प्रशनको ज्वा्फ उिवाँले 
स्फवासँग हदनुभएको धथयो। उिवाँले रोमी सवाम्वाजयको मसककवा िवातमवा 
मलनुभएको धथयो। तयस मसककवामवा रोमको सम्वाट मसजरको धचत्र र नवाउँ 
कँुहदएकवा धथए। इस्वाएलीिरू रोमको सनकतको संरषिणमवा रिेकोले तयस 
शनकतलवाई सियोग गनमि तयस शनकतको मवाग अनुसवार मसजरलवाई कर 
नतनुमि उधचत छ भनेर उिवाँले सपषटसँग भननभुएको धथयो। मसककवामवा 
मसजरको छवाप छ तब उनको मसककवा उनैलवाई ्फकवामिऊ र परमेश्रको 
उिवाँलवाई नै ्फकवामिऊ। यस करको मवाममलवामवा येशूले मसजरमवात्र िोइन 
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परमेश्रलवाई पनन समबो्धन गनुमिभएकले यो देखवाउँदछ उिवाँप्रनत गनुमिपनदे 
कतमिवयसँग बवाखझएन भने संसवारको शवासकलवाई कर नतनुमि उधचत छ। 
देशको कवानुनको मुनन रिेर शवाननतसँग रिे पनन नतनीिरूको पहिलो 
प्रवाथममकतवा परमेश्रप्रनत ब्फवादवार जनवाउनु िुनुपथयको।

मवानप्य सरकवारकवा प्ध्धप््धवान र नीनतननददेशनिरू परमेश्रबवाट 
न ैखहटएकवा िुन ्र नतनीिरूको दवायरवामभत्र रिेर नतनीिरूको पवालन गनुमि 
िवाम्ो पप्त्र कतमिवय िो भनेर मसकवाउनु जरुरी छ। तर देशको कवानुन 
र नयवाय्सथवासँग परमेश्रको कवानुन र नयवायवय्सथवा बवाखझनछ भने 
मवाननसलवाई भनदवा परमेश्रको आज्वा पवालन गनुमि जरुरी छ। परमेश्रको 
्चन कुन ै पनन मवाननसको कवानुन ्वा नयवायवय्सथवाभनदवा मवाधथ 
छ भनेर िवामीले मिसुस गनुमिपदमिछ। “परमेश्रले के भननुिुनछ“लवाई 
पनछवाएर “चचमि ्वा ्धवामममिक संघसंसथवाले के भनछ“ ्वा “सरकवारले के 
भनछ“ मवा लवागन ुयेशूकवा कममि्ठ भकतको नीनत िुनुिँदैन। पथृ्ीकवा कुन ै
पनन शनकतिरूभनदवामवाधथ येशू ख्ीषटको मुकुटलवाई उचवामलरवाख्न िवाम्ो 
कतमिवय िो।

परमेश्रकवा दश आज्वािरूले हदने ज्वान र अध्धकवार िवाम्ो नननमत 
स्कोचच िो। यह्ेले हदनुभएको दश ्टवा नीनतिरू सबै ्धवामममिक र 
असल नीनत ्वा कवानुनिरूको जग िुनुपदमिछ। जो मवाननस परमेश्रकवा 
दश आज्वािरूको गररमवालवाई हृदयदेखख पे्रम र सममवान गछमि तयसले 
देशको प्रतयेक असल कवानुनसँग ममलोमत्ो गरेर चलदछ।

अध्धकवार्वालवा र सरकवारको प्रु�मवा जवान िवामीलवाई परमेश्रले 
अनुमनत हदनुभएको छैन। सरकवार ्वा अध्धकवार्वालवािरूसँग टककवार 
खवाएर बसन ु िवाम्ो ्ुफसमिद छैन बरू येशूको नवाउँमवा िवाम्ो नजममवामवा 
हदएकवा सतयिरू घोषणवा गनमि अनघ बहढरिनुपदमिछ। यहद यस कवाममवा 
िवामीलवाई कुन ैपनन अनखतयवारले बवा्धवा हदनछ भने िवामी पे्रररतिरूको 
सवाथमवा उमभएर कुनै पनन मोलमवा यो प्रनत्�तवा जनवाउनु आ्शयक 
्ठवाननुपदमिछ“ “परमेश्रको कुरवा सुननुभनदवा तपवाईंिरूको कुरवा सुनन ु
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परमेश्रको दृनषटमवा ्ठीक िो कक िोइन तपवाईं आ्ैफ प्चवार गनुमििोस ्। 
ककनकक िवामीले देखेकवा र सुनेकवा कुरवािरू िवामी नबोली सकदैसकदैनौं।“  
पे्रररत ४:१९-२० ।

यथवाथमिमवा यो संसवारको रवाजय िवाम्ो िोइन। जगतकवा प्रभु यस 
पथृ्ीमवा आउनुभएर उिवँाको अननतको रवाजय सथवापनवा गरोस ् भनेर 
िवामी पखखमिरिेकवा छौँ।
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२३५येशूभक्त युिा र युितिीहरू र नतििीहरूका 
पुसतिकहरू

अनत्मा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो 
नयायसङ्गति छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रे्म-योगय  

छ, जे कुरो कृपा्मय छ, यनद केही शे्षठतिा, प्रशंसाको  
योगय केही छ भिे यी िै कुराका निचार गर।

नफिलपपी ४:८

सतैवानकवा अनेकौ जनुकत र जवालिरूमवा नपनमि र नतनीिरूलवाई आउन 
नहदन मवाननसिरूले सवारवा मवाधयमिरूलवाई बमलयो गरर सुरक्षित रवाख्नु 
पदमिछ। नतनीिरूको सोचबबचवारलवाई अशु� बनवाउन र परमेश्रप्रनतको 
भनकतमवा आँच आउने कुनै पनन पढने सवामग्री, िेनदे कुरवािरू ्वा सुनने 
कुरवािरूलवाई तयवागनुपदमिछ।

प्मभनन लोकपप्रय पढने सवामग्री र सवामवानजक सञचवार संजवालिरूले 
कवामबवासनवालवाई उते्नजत पवानदे कथवािरूको  सञचवार भइरिेकवा छन।् 
िवाम्वा यु्वायु् तीिरूलवाई नतनीिरूले लठ्ठ पवारररिेकवा छन।् भवा्नवालवाई 
उते्जनवा गनदे पढने, िेनमि र सुनने सवामग्रीिरूले िवाम्वा यु्वायु्तीिरू दषुट 
कवाम गनमि र सोचन सघवाइरिेकवा छन।् तयसको ्फलस्रूप नतनीिरूलवाई 
िवानी गरररिेकवा छन ्र बबनवाशको बवाटोमवा लगवाइरिेकवाछन।् सवानदेैखख 
पढने र िेनदे सवामग्रीले गदवामि बवालबवामलकवािरू सवानदेैखख अपरवा्ध गनदे 
ज्वानमवा मशपवालु िुन थवालेकवा छन।् नतनीिरूले पढेकवा र िेरेकवा कुरवािरूले 
नतनीिरूको हदमवागमवा खरवाब तत्िरू रोपपरिेकवा िुनछन।् नतनीिरूले 
सुनेकवा कुरवािरूले नतनीिरूमवा अ्ै्ध जी्न बबतवाउन उकसवाइरिेकवा छन।् 
तयसले गदवामि यस संसवारमवा अपरवा्धको कटवानी असंखयमवात्रवामवा भइरिेकवा 
छन,् तयसको नननमत िवामी छकक पनुमि पददैन।

अनेकौँ कवालपननक र हदमवागलवाई खरवाब गनदे प्ठन र देखन 
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सवामग्रीिरूमवा लठ्ठ पदवामि आनतमक तषृणवालवाई नवाश गरररिेको छ। पप्त्र 
्धममिशवासत्रकवा पवानवािरूमवा देखखने सौनदयमितवामवा ग्रिण लवागन हदएकवा छन।् 
यसतो ककमसमको पढने र िेनदे संसकवारले मवाननसको हदमवागमवा अस्सथ 
उते्जनवा उबजवाउँछ, नतनीिरूको हदमवागलवाई नै रोगी बनवाइहदनछ। तयसतो 
खवालको हदमवाग असंतुलन िुनछ र उपयोगीमूलक िँुदैन, प्रवाथमिनवा गनदे 
मनलवाई कमजोर बनवाइहदनछ र कुन ै पनन आनतमक करियवाकलवापको 
नननमत नतनीिरू अयोगय बनवाइहदनछ।

हदमवागलवाई खलबलवाउने र बबगवानदे खवालको पुसतक खोलन पनन 
तपवाईँले आ्ूफलवाई अनघ नसवानुमििोस।् आनतमक कुरवािरूबवाट टवाढवा रवाख्न े
सतैवानकवा नवारकीय आकपषमिक सवाहितय, सवामवानजक र प््धुनतय सवामग्रीिरू 
छयवापछयवा्पती छन।् नतनीिरू शनकतशवाली बम िो जसले सवा्धवारण र 
सरल ्धवामममिक आसथवालवाई पडकवाइ हदनछ। मवाननसलवाई परमेश्रबवाट 
टवाढवा रवाख्न ेअननश्र्वादीकवा पुसतक पढने ् वा देख्न ेसवामग्रीिरूले तपवाईँलवाई 
केिी पनन गनमि सकदैन भनेर कहिलय ै पनन न्ठवाननुिोस।् नतनीिरू 
बबषवालु अररङगवालको घर िो।

िे यु्वा यु्तीिरू, नतमीिरूले तयसतवा सवाहितय सवामग्रीिरू पढनुमवा 
हदमवाग लगवाउनु जसले नतमीिरूलवाई सतय र उपयोगी ज्वानिरू हदनछ र 
सब ैपरर्वारलवाई सियोग पुऱयवाउँछ। यसरी प्रनतब�तवा जनवाउनु: “मलवाई 
कुन ै्फवाइदवा निुने कुरवािरू पढन र िेनमिमवा मेरो बिुमूलय षिणिरू खेर 
्फवालनेछैन। नतनीिरूले गदवामि म अरूको से्वा गनमि अयोगय िुन जवानछ 
भनेर म बुझदछु। बेकवार र पवापी तत्िरूबवाट मेरवा आखँवािरू बनद 
गनदेछु।“

जब तपवाईँिरूले लगनशील भएर जनतजनत बवाइबल पढनुिुनछ 
तयनततयनत यसमवा सौनदयमितवा भेटटवाउनुिुनेछ र हदमवागलवाई रमवाइलो 
पवादमिछ। बवाइबलप्रनतको मोिले िलकवा पुलकवा पढने र िेनदे सवामग्रीिरू 
तपवाईँको नननमत आकपषमित िुन छोडछ। बिुमूलय बवाइबललवाई तपवाईँको 
हृदयमवा बवँा्धी रवाखु्निोस।् यो तपवाईँको नननमत असल ममत्र र अगु्वा 
िुने छ।
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२३६हृदय्मा गुञजाइ राखिे धुि

एउटाले अकातासगँ भजि, गीति र आमत्मक गाि्मा बोलदै र 
आफिाे स्पुणता हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धिु निकालदै 

सधै ँसबै कुराका निम्ति हाम्ा प्रभु येशूको िाउँ्मा  
पर्मेशिर नपतिालाई धनयिाद चढ़ाओ। 

एनफसी ५:१९,२०

सतुनत प्रशंसवाकवा ्धुनिरू स्गमिको ्वातवा्रण िो; जब पथृ्ीलवाई 
स्गमिले छुनछ तब सङगीत र गीतिरू गुनञजनछन।्

भखमिरै सनृषट भएको पथृ्ीको मवाधथ रमवाइलो र ननदकोष जगत 
परमेश्रको मुसकुरवाितको मुनन छ। परमेश्रको िवातबवाट पथृ्ी सनृषट 
भयो तब “तयस हदनको ममरममरे उजयवालोमवा तवारवािरूले एकसवाथ गवाए, 
र स्गमिदतूिरू रमवािटले करवाए।“ अययूब ३८:७। तयसरी न ै स्गमिको 
आमशष पवाएर मवाननसकवा हृदयिरू पनन परमेश्रको प्रशंसवा र भलवाइको 
गुणगवाण गनदे थलो िुन पुगेको धथयो।

यु्वायु्तीिरू सङगीतमवा ्ेधरै चवासो रवाखदछन।् सङगीतको ्धुनमवा 
नतनीिरू उतसकु िुनछन।् सतैवानलवाई थवािवा छ कक यहद नतनीिरूको 
तयो उतसकुतवालवाई  अनेकौँ सङगीनतय मवाधयमद्वारवा आकपषमित गरेर 
नतनीिरूको इननद्रयिरूमवा उते्जनवा पैदवा गनमि सकयो भने नतनीिरूको 
हदमवाग ख्ीषटनतर खखधँचनदैन। भवा्नवालवाई उते्जनवा पदैवा गनदे िलकवा 
गीत र लोकपप्रय सङगीतले नतनीिरूलवाई लठ्ठ पवारररिेको िुनछ। 
प्रवाथमिनवामवा समय बबतवाउनुको सटटवा अनेकौँ बवाजवागवाजवा र चकको स्रको 
सङधगतले आजकवा यु्वायु्तीिरूले धयवान हदइरिेको पवाइनछ। यहद 
दरुुपयोग गररएन भने सङगीत ्ूठलो आमशष िुनछ; तर तयसलवाई 
गलत तररकवाले प्रयोग गररयो भने तयो भयवानक श्वाप बनदछ। उते्जनवा 
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पदैवा गनदे सङगीतले अनुग्रिको मसिंवासनबवाटमवात्र पवाइने बल र सवािस 
येशूभकतले पवाउन सकदैन। यु्वायु्तीिरूलवाई आफनो पवासोमवा रवाख्न 
सतैवान खन्पपस छ। नतनीिरूलवाई लठ्ठ बनवाइ बबनवाशको बवाटोनतर 
अग्रसर गरवाउन सतैवानले ्ेधरै मसपवालु छ।

सङगीतीय करियवाकलवापिरू उधचत ढङगले चलवाएर िवानी िँुदैन। तर 
मवाननसकवा कवामबवासनवा र इननद्रयिरूलवाई उते्जनवा पवानदे गीत, बवाजवागवाजवा 
आहद प्रवायजसो खरवाबको स्ोत भइरिेकोछ। प्रनतभवा देखवाउनेको नवाउँमवा 
सङगीतकवा कवायमिरिमिरूले प्रवायजसो मवाननसिरूलवाई अिंकवारनतर ्धकेलछ 
र सबलैवाई आकपषमित गनमि पोशकिरू लगवाएर मित््वाकवाँषिी तडकभडकमवा 
लगवाउँछ। अतयनतै लोकपप्रय भनेर समबो्धन गरेकवा गीतकवार ्वा 
सङगीतकवारिरूले परमेश्रको बवारेमवा सोचन र उिवाँको उपवासनवा गनमि 
्ुफसमिद पनन िँुदैन। परमेश्रको प्रशंसवाको सतुनत गनमि सपषट र नरम 
स्रको बबकवास गनदे प्रयवास गररयोस।् गीत गवाउने षिमतवा परमेश्रको 
बरदवान िो। उिवाँको महिमवा गनमि र इजजत थवामन प्रयोग गररयोस।्

िवामीले यो कहिलय ैपनन नबबसछौँ कक िवाम्वा प्रशंसवा, सङगीतिरू 
स्गमिकवा स्गमिदतूिरूको गीनत समूिमवा ममलन जवानछन।् ती भकतजनिरू 
जो स्गमिमवा परमेश्रको प्रशंसवा गनदे स्गमिदतूिरूको समूिमवा समवा्ेश 
िुनेछन ् नतनीिरूले यस पथृ्ीमवा नै स्गमिमवा गवाउने गीत गवाउन 
मसकनुपछमि। तयस गीतको मूल प्षयबसतु िो ्धनय्वादको सतुनत।
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२३७कनहलयै िओइलाउिे तिर रटकीरहिे  
सुनदरतिा

नति्मीहरूका जीििको शुद्धतिा र श्द्धा देखदा नतििीहरूको 
पररितिताि हुिेछ। केशको नसङ्गार, सुिको गहिापाति र दा्मी  
िस्त नति्मीहरूको बानहरी नसङ्गारपटार िहोस ्। नति्मीहरूका  
िभत्री हृदयलाई भलो र शानति आत्माको अनििाशी रतिले 

सजाओ, जो पर्मेशिरको दनृष्ट्मा साह् ै्मूलयिाि्  छ। 
१ पत्रसु ३:२-४

अरू कुन ै कुरवाले भनदवा िवामीले लगवाउने ्सत्रबवाट िवाम्ो 
सनृषटकतवामिको सममवान गनुमि ्वा उिवँाको इजजत रवाख्नु िवाम्ो अ्सर 
िो। िवामीले लगवाउने लुगवािरू के्ल स्फवा र स्सथमवात्र िोइन यो 
उपयुकत र िवामी सिुवँाउदो िुनुपछमि भनने चवािनवा परमेश्रको छ। स्फवा,  
शु�, नम्, सरल, भद्र,शवामलन, मयवामिहदत, सवा्धवारण र तडकभडक ्वा 
अरूिरूलवाई आकपषमित गनमि नखोजेको जसतो ल्वाइ िवामीमवा िुनुपदमिछ।

तर तयसो भयो भनदैमवा िवामीले लगवाउने लुगवा ससतो िुनुिँुदैन। 
कपडवाको सतर असल िुनुपछमि। िवामीले गनदे से्वाको नननमत सुिवाउँदो 
र आ्शयक रङधगन पनन िुनुपदमिछ। िवाम्ो लगवाउनु लुगवाले िवामीलवाई 
धचनवाउँदछ।

सरल र सुिवाउँदो र कम खधचमिलो ्सत्रकोसवाथै नम् र मयवामिहदत 
वय्िवारले यु् तीलवाई पप्त्र ्वातवा्रणमवा सुरक्षित रवाखदछ। उनलवाई 
्धरवातलमवा लयवाउने ्वा झवानदे िजवारौँ असत्रिरूबवाट नतनले लगवाउने लुगवा 
नतनको नननमत सुरषिवा क्च िुनसकछ।

असल र गुणसतर कपडवा ककनेर िोमशयवारसवाथ ्सत्र मसउनु 
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उधचत छ। लुगवा मसउन ्ेधरै खचमि गनुमि आ्शयक छैन। झककझवाउ, 
अरूिरूलवाई आकपषमित गनदे तडकभडक भएको ्सत्र लवाउने आ्शययक 
छैन। आ्ूफलवाई खुशी पवानमि ्ेधरै पसैवा खचमि गरेर अनेकौँ ्ेफशनको पनछ 
लवागेर ्सत्र लगवाउने पसैवाले परमेश्रको कवाममवा लगवानी गनमि सकछ। 
तपवाईँले लगवाउने लुगवा ्ेधरै खधचमिलो निोस।् जब हदमवागलवाई परमेश्रमवा 
लगवाइरिनछ तब अरू बेकवारकवा कुरवािरूमवा पसैवा खचमि गनदे बवानी बबलवाएर 
जवानछ।

येशूभवा्नवामवाभवाप्त भएको वयनकतलवाई उिवाँले ्धवामममिकतवाको 
सूयमिको चनमकलो ककरणिरू प्ठवाउनुिुनेछ। नतनीिरूबवाट उसलवाई आनतमक 
जी्नमवा आ्शयक भएको सौनदयमितवा र सुगन्ध ्वासनवा ्ैफलवाइहदने छ। 
नम् र शवानत स्भवा्को गिनवाले तयसलवाई येशूले आभुपषत गनुमििुनेछ। 
परमेश्रको नजरको सवामु यो ्ूठलो मोल छ।

सुनदयमितवाप्रनत आकपषमित िुने तयसको चवािनवा गनुमि ह्ठक छ; तर 
कहिलय ैनवाश निुने उचच सुनदयमितवाको पनछ पहिले िवामी लवागौँ भनने 
परमेश्रको चवािनवा छ। “नम् र शवानत ममजवास“ “असल, स्फवा र 
सेतो ्सत्र” को तुलनवामवा मवाननस जनतसुकै तडकभडक लुगवा लगवाएर 
अरूिरूको आँखवालवाई आकपषमित गनमि ्वा लोभयवाउन खोजेतवापनन तयो 
मूलय्वान र सुनदर िँुदैन। यस संसवारमवा रिने येशूभकतको लवाउने 
लुगवाले उसको पप्त्र जी्नलवाई प्रनतबबनमबत गनुमिपदमिछ। यस खवालको 
लुगवाले उसलवाई सुनदर र सबलेै मनपनदे िुनछ, र स्गमिको रवाजदर्वारमवा 
मभबत्रने बबललवा िुनेछ।
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२३८पर्मेशिरको निम्ति दशौ ँभाग

रूखहरूका फल िा जन्मिका बीउको होस ्, भनू्मका  
उबजिीको दशांश पर्मप्रभुकै हो, र तिी  

पर्मप्रभुको निम्ति पनित्र हुि् । 
लेिीहरू २७:३०

जब परमेश्रले िवामीलवाई उिवँाको पप्रयपुत्र हदनुभयो तब उिवाँले 
स्गमिको सब ै श्ीसमपपत् न ै खनवाउनुभएको धथयो। परमेश्रको 
आतमज्वानमवा र िवामीले पवाउने आमशषिरूमवा पररपक्भएर आनननदत 
िुन  चवाहिने प्रवा््धवान उिवाँबवाट न ैिवामीलवाई उपलब्ध गरवाउनु भएको छ। 
जममनकवा उबजनीिरू, प्रससत ्फसल, पथृ्ीमवा भएकवा सुन र चवाँदी जसतवा 
बिुमूलय बसतुिरू उिवँाकवा उपिवारिरू िुन।् घर र जगगवाजममन, खवाने र 
लगवाउने थोकिरू उिवाँले मवाननसिरूकै नजममे्वारीमवा छोडनुभएको छ। 
सब ैथोक हदनुिुने परमेश्र न ैिुनिुुनछ भनेर िवामीले स्ीकवार गरुन ्
भनने उिवाँको चवािनवा िो। तयिी कवारणले उिवाँले यो दवा्ी गनुमिभएको 
छ, “नतमीिरूमवाभएको सब ै समपपत्को दशवांस मेरो नननमत सुरक्षित 
रवाखखएको छ। मेरो ढुकुटीमवा नतमीिरूले दशवांस बवािेक भेटी र उपिवारिरू 
लयवाउनुपदमिछ।”

दशवांस हदने परमेश्रको योजनवा गररमवामय छ। यसले सरल र 
सब ैमवाननसिरू परमेश्रको सवामु बरवाबर छन ्मसकवाउँदछ। मनुकतको 
कवामको नननमत अनघ सवानमि सबलेै आआफनो गचछे अनुसवार देन 
हदनसकछ। तयसले गदवामि सबै जनवा परमेश्रको कवाममवा “म पनन 
सिभवागी भइरिेको छु“ भनने गौर्तवा प्रदवान गदमिछ। प्रतयेक पुरुष र 
नवारी, यु्वा र यु्ती परमेश्रको नननमत दौलत िुनसकछ। परमेश्रको 
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ढुकुटीमवा ्धन मभत्रवाउन नतनीिरू सब ैजनवा मवाधयम िुनसकदछ। पे्रररतले 
भनदछन,् “प्रतयेक ि्पतवाको पहिलो हदन नतमीिरू िरेकले आ-आफनवाे 
कमवाइ ्वा गचछेअनुसवार केिी ्धन छुटटयवाएर जममवा गददै रवाखु्न, तवाकक 
म आउँदवा भेटी संग्रि गनुमि नपरोस ्।“ १ कोररनथी १६:२। 

िरेकले आआफनो आमदवानीको ननयममतरूपमवा मूलयवाङकन गरुन,् 
जुन परमेश्रको आमशषबवाट पवाएकवा िुनछन।् नतनीिरूबवाट दशवांस 
छुटयवाइयोस ्जुन परमेश्रको पप्त्र कवामको नननमत प्रयोग गररनछ। 
यो दशवांस अरू कुनकैो नननमत प्रयोग गनुमििँुदैन। सुसमवाचवारको से्वाको 
नननमतमवात्र यो समपपमित गनुमिपदमिछ।

आफनो आमदवानीको दशवांस परमेश्रको नननमत पप्त्र आमदवानी 
िो। सवाबथलवाई समथमिन गरेको जसत ैदशवांसको मवाममलवामवा पनन नयवाँ 
करवारले समथमिन जनवाएको छ।

जब म दशवांस प्रणवालीको बवारेमवा म बोलछु तब परमेश्रले 
िवामीबवाट कनत थोरै मवागनुभएको रिेछ भनने कुरवामवा मेरो हदमवाग न ै
खलबमलनछ। िवामीले हदने रकम कनत थोरै छ! परमेश्र गनुमिभएको 
पे्रम र ननवापपने तयवागको सवानु िवामीले हिसवाबककतवाब गरेर िवाम्ो समय, 
पसैवा र आ्ूफलवाई न ैसुनमपएर जोख्न खोजनु कसतो बेकवार छ! दशवांस 
ख्ीषटको नननमत िो! पवापको बन्धन र दवासत्बवाट छुटवाउन िवाम्ो 
नननमत परमेश्रले कसतो मोल चुकवाउनु भयो तयसको तुलनवामवा िवाम्ो 
दशवांस के िो र! कलभरीको रूिसबवाट िवामी सबलैवाई बबनवासतमि उिवाँमवा 
समपमिण गनमि ख्ीषटले आह्वान गनुमिभएको छ। िवामीसँग जे छ तयो सब ै
परमेश्रमवा अपमिण गनुमिपदमिछ।
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२३९कृतिज्तिाका भेटीहरू

अनि हरेक ्मानिसले आफिाे ्मि्मा स�लप गरेब्मोिज्म देओस ्, 
इचछा िभई होइि, ि ति करकाप्मा परेर। नकिभिे  

खुशीसा् नदिेलाई पर्मेशिरले प्रे्म गिुताहुनछ। 
२ कोरन्ी ९:७

िवामीले इमवानदवारसवाथ भवाकल गरेको अनुसवार दशवांसमवात्र 
परमेश्रकिवाँ लयवाउने िोइन,जुन िवाम्ो त िोइन ै िोइन, तर उिवाँको 
ढुकुटीमवा िवाम्ो कृतज्तवाकवा सौगवातिरू पनन लयवाउनुपदमिछ। उिवाँले 
हदनुभएको प्रससततवाबवाट पहिलो ्फसल, िवामीमवा भएको िवाम्ो मनपनदे 
थोकिरू, िवाम्वा उत्म र पप्त्र से्वा गदगद भएर िवाम्ो सनृषटकतवामिको 
सवामु लयवाऔँ।

बेलवाबेलवामवा आह्वान गररएकवा आह्वानिरूमवा उपिवारिरू लयवाउन ्
भनने परमेश्रले मवाग गनुमििुनछ। यसले गदवामि हदने कवाममवा र उदवार िुने 
कवाम गनुमि भनेको प्रतयेक येशूभकतको कतमिवय िो भनेर मिसुस गनमि 
सकुन।् जब िवामी खुलवा हृदयले पहिलो पलट परमेश्रलवाई सौगवात हदनछौँ 
तब अकको पलट स्वाथमिभवा्नवाले ओटप्रोट भएर हदनुमवा सेलवाउनुिुनन। हदने 
खोलवा ननरनतररूपमवा बधगरिनुपदमिछ। यसो गदवामि िवाम्ो उदवारतवाले िवामीले 
पवाउने आमशषको मवाधयमलवाई खुलवा गरररवाखोस।् यिूदी संसकवारमवा 
्धवामममिक र परोपकवारीय कवामको लवाधग चवारभवाग आमदवानीको एक भवाग 
पूरै हदन आह्वान गररएको िुनथयो। तयसो गदवामि समपनन मवाननसिरूको 
्ूठलो कर हदन चलनले गररबिरूलवाई रवाित िुनथयो। तयत्रो रकम हदँदवा 
आ्ूफ गररब िुनेछ भनेर कनतपय समपनन भएको वयनकतले सोचलवान।् 
बरु तयसको ह्ठक बबपररत जब इमवानदवारी भएर ननयममतरूपमवा उदवार 
िुनछन ् तब नतनीिरू समपनन िुन सकने नीनतको एक िो भनेर 
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नतनीिरूले सोचनुपदमिछ।

भेटीको नननमत कनत ्ेधरै उपिवार हदयो भनने कुरवालवाई परमेश्रले 
स्ीकवार गनुमििुनन; तर कुन ननयतले, कसतो कृतज्वाको भवा्नवा र पे्रमले 
हदएको तयसलवाई परमेश्रले जोख्नुिुनछ। येशूकवा गररब ्वा प्पनन 
प्श्वासीले आफनवा भेटीिरू थोरै छन,् कसलेै ्वासतवा गददैनन ् भनेर 
कहिलय ैपनन नसोधचयोस।्

स्वाथमिलवाई तयवाग गरेर हदएको उपिवार परमेश्रको कवाममवा ्ूठलो 
लगवानी िुनछ। तर आफनो स्वाथमिलवाई नतयवागेर, हिचककचवाएर स्वाथमी 
ननयतले हदएको जनतसुकै ्ेधरै रकम भएतवापनन परमेश्रको कवाममवा 
तयसतो उपयोगी िुन सकछ भनने छैन।

िवामीसँग तयसतो केिी ्ूठलो बिुमूलय थोक छैन जुन येशूलवाई 
हदन सकछौँ। यहद उिवाँले िवामीलवाई प्रदवान गनुमिभएको ्धन, प्रनतभवा र 
सीपलवाई उिवाँलवाई ्फकवामियौँ भने उिवँाले िवामीलवाई अझ ्ेधरै हदनुिुनेछ। 
ख्ीषटको नननमत गररने प्रतयेक प्रयवासलवाई उिवाँले इनवाम हदनुिुनछ।  
उिवाँको नननमत हदने कवामले िवामीलवाई न ैखुशी पवादमिछ।
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२४०आिशषको ्माधय्म

कनति जिाको सङ्गनति्मा िजािे बािी हुनछ, तिर हा्मीचानह ँ
एकसा् भेला हुि िछोडौं। तिर प्रभुको नदि ििजक  

आइरहकेो नति्मीहरूले देखेका हुिाले एउटाले  
अकातालाई झि्  प्रोतसाहि देओ। 

नहबू् १०:२५

कुन ैपनन प्श्वासीिरूसँग सङगनत नगररकन ्वा एनकलएर तपवाईँ 
इसवाई िुन सकनुिुनछ भनेर कहिलयै पनन नसोचनुिोस।् मवान् मिवान ्
सनजवालमवा प्रतयेक मवाननसले आआफन ै भूममकवा ननभवाउने नजममवा 
हदइएको छ। तपवाईँको स्भवा्, तपवाईँको चररत्र, तपवाईँको अनुभ् 
र तपवाईँको उपयोधगतवा कसतो छ भनेर तपवाईँले सङगत गनुमिभएकवा 
मवाननसिरूले मूलयवाङकन गदमिछन।् तयसकवारण एक सवाथ जममवा िुनुबवाट 
िवामीिरू िवामी  बंधचत निौऔँ।

कनतपय मवाननसिरूले प्रवाथमिनवाको सङगनत ्वा घरेलु सङगनतमवा 
नगइकन रमझम ्वा कम मूलयको करियवाकलवापमवा लवागनु ्वा जवानुमवा 
केिी नोकसवान छैन भनेर सोचदछन।् परमेश्रकवा से्किरूले स्गमिबवाट 
हदने सनदेशबवाट आ्ूफिरूलवाई अलग ्वा अनुपनसथतमवा पवादवामि केिी 
्फरक छैन ्वा कसलैवाई मतलब छैन भनेर नतनीिरूले सोचदछन।् 
तर ख्ीषट जिवाँ िुनछु भनेर कबुल गनुमिभएको धथयो तयिवाँ तपवाईँ पनन 
िुनु सुरक्षित िुनछ। उिवाँले यो कबुल गनुमिभएको धथयो, “जिवाँ दईु ्वा 
तीन मेरो नवाउँ मलएर जममवा िुनछ नतनीिरूको बीचमवा म िुनेछु।“  
मत्ी १८:२० रूपवानतररत। तयिवाँ पवाउने आमशषलवाई गुमवाएर के तपवाईँ 
अकदै  करियवाकलवापमवा लवागदवा तपवाईँको नननमत हित िुनछ र?
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यहद येशूकवा भकतिरू िौँ भनेर दवा्ी गनदेिरू एक आपसमवा 
सङगनत गरेर ्वा भेलवा भएर परमेश्रको पे्रम र मुनकतको बिुमूलय 
सतयमशषिवािरूको बवारेमवा चचवामि गररयो भने नतनीिरूको आफनै हदमवाग 
तवाजवा िुनछ सवाथ ैएक आपसलवाई पनन स्धगमिय आननद बवाँडन पुगदछन।् 
यसरी सङगनतमवा सब ैजनवाले नयवानो र आनतमकरूपमवा ्ूफतमीलो भएको 
अनुभ् गनमि सकदछ।

जब नतनीिरू भेलवा िुनछन ्सबलेै प्रभुको बवारेमवा र प्रभुको नननमत 
केिी न केिी भननपुदमिछ। तयसो गदवामि नतनीिरू आमशष पवाउनेछन।् 
से्वासङगनतमवा जवाने र बरवाबर एक आपसमवा बोलीचवाली ्वा समपकमि मवा 
रवाख्निेरूकवा नवाउँिरू समझनवाको पुसतकमवा लेखखएकवा िुनछन।् थोरै 
भएपनन ककन निोस ्जब नतनीिरू थुमवाको रगतले सतैवानसँग बबजय 
पवाएर बवाँधचरिेकवा िुनछन ् नतनीिरू उिवँाको ग्वािीकवा ्चनिरू एक 
आपसमवा सुनवाउन सकदछन।् जब िवामी भेलवा िुनछौँ तब चुपचवाप रिन 
्वा सुननमवात्र जममवा िुनिँुुदैन। जब िवामी भेलवा िुनछौँ तब परमेश्रको 
महिमवा, शनकत र सममवान तथवा आदरको प्रशंसवा गददै ्चनिरू एक 
आपसमवा बवँाडनुपदमिछ। तयस ्वातवा्रणमवा परमेश्रको आमशष छवाएको 
िुनछ र नतनीिरू आनतमकरूपमवा तवाजवा भएको अनुभ् गदमिछन।्

परमेश्रको नननमत आमशषको मवाधयम िुने अ्सरमवा िवामीिरूलवाई 
पवानमि ननरनतररूपमवा प्रयवास गरररिनुपदमिछ। चवािे चचमिको कवायमिरिममवा 
िोस,् चवािे सुसमवाचवार प्रचवार गनदे भेलवामवा िोस,् चवािे घरेलु सङगनतमवा 
िोस ्सब ैअ्सरमवा कोिी न कोिी मवाननस िुनछ जसको नननमत िवामी 
आमशषको मवाधयम िुन सकछौँ। सुरूको र बसनत ऋतुको अथवामित ्
परमेश्रको आमशषको ननरनतर ्षवामि ती ्ठवाउँिरूमवा िुनछन ्जिवाँ उिवाँले 
मवाननसिरूलवाई भेलवा िुन अ्सर हदनुिुनछ।
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२४१पर्मेशिरको सहयोगी हाति

अनि उहालँे भेला भएका उहाकँा भक्तहरूलाई भनिु भयो, “सारा 
संसार्मा जाऊ, र प्रते्यक ्मानिसलाई सुस्माचार सिुाऊ। 

्मकूता स १६:१५ 

“परमेश्रले संसवारलवाई यसतवाे पे्रम गनुमिभयो, कक उिवाँले आफनवा 
एकमवात्र पुत्र हदनुभयो, तवाकक उिवँामवाधथ प्श्वास गनदे कोिी पनन 
नवाश निोस ्, तर तयसले अननत जी्न पवाओस ्। ककनकक परमेश्रले 
संसवारलवाई दोषी ्ठिरवाउन भनी पुत्रलवाई संसवारमवा प्ठवाउनुभएन, तर 
संसवार उिवाँद्वारवा बवाँचोस ् ् वा मुनकत पवाओस ्भनेर प्ठवाउनुभयो।“ यूिननवा 
३:१६-१७। परमेश्रको पे्रम यस संसवारको समसत मवान् प्रवाणीलवाई 
समेतछ। ख्ीषटले आफनवा चेलवािरूलवाई नतनीिरूले गनुमिपरेको कतमिवयलवाई 
सुनवाउँदै भननभुयो, “सबै संसवारमवा जवाऊ र प्रतयेक प्रवाणीलवाई सुसमवाचवार 
सुनवाऊ।“

सब ै जनवा जो ख्ीषटबवाट जी्न पवाएर बवाँचदछन ् नतनीिरूकवा 
ममत्रबन्धुिरूलवाई सुसमवाचवार सुनवाउन येशूले नतनीिरूलवाई खतवाउनुभएको 
छ। यहद नतनीिरू येशूभवा्नवामवा जवागतृ भएर बसछन ्भने नतनीिरूकवा 
हृदयिरू ख्ीषटको हृदयको ्धडकनसँग मममलरिेको िुनछ। मवाननसिरूले 
मनुकत पवाउनु भनने जुन येशूको चवािनवा छ तयिी चवािनवाले येशूभकतिरू 
जवागरुत िुनुपदमिछ। प्रतयेक मवाननसलवाई आआफनै सथवान हदएको छ जिवाँ 
उसले पवाएको नजममे्वारीको कवाम उसले पूरवा गरोस।् सब ैमवाननसलवाई 
एउटै कवाम र एउटै नजममे्वारी हदएको िँुदैन, तर सबलेै आ्ूफलवाई 
हदएको ्ठवाउँमवा कवाम गनमि सकरिय िुनुपदमिछ। प्रतयेक दषितवा, प्रनतभवा 
परमेश्रको रवाजयको प्रगनतको नननमत र उिवाँको महिमवा ्वा उिवाँको 
इजजत थवामन प्रयोग गनुमिपदमिछ।
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आफनो से्वाको नननमत यु्वायु्तीिरू प्रयोग गनमि येशूले 
चवािनुभएको छ। मरुभूमम जसतो रिेको संसवारमवा कवाम गनमि स्गमिले 
आह्वान गदमिछ। यहद यु्वायु्तीिरू आ्ूफिरूलवाई परमेश्रमवा सुमपे 
उिवाँले नतनीिरूलवाई ज्वान र बुदध्ध हदनुिुनेछ तवाकक नतनीिरू से्वाको 
नननमत तयवार िुन सकोस।् यहद नतनीिरूले आफनो जी्न उिवाँमवा 
समपमिण गऱयवेा भने उिवँाले नतनीिरूलवाई सममवानजनक भवाँडोको रूपमवा 
प्रयोग गनुमििुनेछ। तयस भवाँडोमवा उिवाँले पप्त्र आतमवाको बिुमूलयको 
तले उिवाँले खनवाउन सकनुिुनछ तवाकक अरूिरूलवाई बवाँडन सकोस।् 
यहद नतमीिरू उिवाँको सुरषिवामवा बसन सकयौ भने नतमीिरूको उिवाँकवा 
सियोगी िवातिरू िुनेछौ।

यु्वा र यु्तीिरू र उमेर ढलकेकवािरू सबलैवाई परमेश्रले 
स्गमिबवाट शनकत हदनुिुनछ। प्रभु येशूलवाई सुनमपएर परर्नतमित भएको 
हदमवागिरू, परर्नतमित भएकवा खुटटवािरू, र परर्नतमित नजब्ो भएकवा 
ओ्ठिरूलवाई ईश्रीय जीप्त बेदीबवाट जीप्त कोइलवालवाई छुन हदयो 
भने नतनीिरू स्वामीको से्वाको नननमत ततपर िुनेछ। नतनीिरू तलमवाधथ 
गददै परमेश्रको कवाम समपनन गनमि अनघ बढनेछन।्
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२४२्मान्नतिर िजर राखदै गिुता!

हाम्ा निशिास सुरु गिुताहुिे र पूरा गिुताहुिे येशूलाई हरेररहौ,ँ जसले 
उहाकँो सा्मुनिे रामखनदएका आिनदको निम्ति अप्मािलाई 
केहीजसतिाे िठािी रूिसको कषट भोगिुभयो, र पर्मेशिरको 

नसंहासिको दानहिेपरट् निराज्माि हुिुहुनछ।
नहबू् १२:२

्ेधरै ्षमि अनघ जब म न द्ेको करिसटवाननयवाबवाट नस्डनेको 
गोटबगमिमवा यवात्रवा गददै धथएँ तब मलवाई अतयनत ैमहिममत र तनेजलो 
सयूमि असतभएको िेनदे अ्सर हदएको धथयो। तयसबेलमवा मलेै देखेको 
सौनदयमितवालवाई ्णमिन गनदे शबदिरू मसँग छैन। जब  घवाम असतवाउँदै 
धथयो तब तयसले प्मभनन तनेजलो ककरणिरू आकवाशलवाई चिककलो पवानदे 
ककरणिरू ्ैफलवाउँदै धथयो। चवाँदी र सुनौलो सवाथ ैरवातो, ्पयवाजी, िररयो 
ककरणिरू आकवाशमवा चिककलो चिककलो िँुदै मवाधथमवाधथ ्ैफमलएकवा धथए 
मवानौँ नतनीिरू स्गमिकवा ढोकवासमम गइरिेकवा धथए। ती ककरणिरूको 
चमक आकवाशभरर तनेजलो भएर ्ैफमलएकवा धथए। दईु घनटवासमम धचसो 
उत्री गोलवा्धमिको आकवाश अचममको महिममत तजेले तनेजलो भएको 
धथयो। आकवाशिरूमवा झुणडयवाइएको चहिकलो धचत्र कोनदे कपडवामवा 
गुरु धचत्रकवारले प्मभनन रङगिरू चोपलेको बुरुशिरूले रङधगन धचत्र 
कोरररिेको जसतै दृशय तयसबेलवामवा मलेै देखेको धथएँ। िवामीले यवात्रवा 
गरररिेकवा यस संसवारको घरिरूभनदवा मवाधथ, पतथरकवा जममनिरूमवाधथ, 
बवाँझो पिवाडिरूमवाधथ, एनकलएकवा जङगलिरूभनदवा मवाधथ चनमकएको 
तयो आकवाश परमेश्रको मुसकुरवाित जसतो धथयो।

दयवाकवा स्गमिदतूिरूले मलवाई कवानेखुशी गददै गरेको जसतै मलेै 
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अनुभ् गरेँ। नतनीिरूले भननरिेकवा धथए, “मवाधथ िेर!  तयो महिममत 
तनेजलो ककरण परमेश्रको मसिंवासनबवाट ्ैफमलरिेको छ। तयो के्ल 
यस पथृ्ीकवा नननमतमवात्र चनमकरिेको छैन। प्श्वासको आखँवाले मवाधथ 
िेर जिवाँ येशूमवा ननष्ठवा्वानिरूको नननमत तयवार पवारेकवा स्धगमिय मिलिरू 
छन।् तयो दृशयले नोिवालवाई देखवाइएको इनदे्रनीको मलवाई यवाद हदलवायो। 
परमेश्रको कहिलय ैपनन अस्फल निुने पे्रम र सयवािवारको आश्वासनलवाई 
पकडड रवाख्न मलवाई समथमि बनवायो। परमेश्रकवा प्श्वामसलो से्किरूको 
नननमत तयवार पवारररिेको स्गमिको प्श्वाममवा नजर रवाखखरिन आबशयक 
भएको सबलेै मिसुस गनुमिपछमि भनने सनदेश तयस दृशयले मलवाई 
मसकवाएको धथयो।

िवामी परमेश्रकवा छोरवाछोरीिरू भएको िैमशयतले ननरनतररूपमवा 
मवाधथ िेनमि र िवाम्ो आखँवािरु ख्ीषटमवा एक टक लगवाएर बवाँधचरिनु िवाम्ो 
अ्सर िो। जब िवाम्ो हदमवागमवा उिवाँलवाई ननरनतररूपमवा िेरररहयवाैँ भने 
उिवाँको उपनसथनतको ककरण िवाम्ो हदमवागकवा को्ठवािरूमवा चनमकनेछ। 
मवान्ीय शरीरको परमेश्रको परमेश्रको मननदरमभत्र रिेको हृदयको 
मसिंवासनमवा चनमकरिेको येशूको ककरणले शवाननत लयवाउँदछ। उसको 
हृदय परमेश्रमवा रहिरिनछ। सब ैअनयौलतवा र धचनतवािरू येशूलवाई 
न ैसुनमपरिनुपदमिछ। जब िवामी उिवँालवाई ननरनतररूपमवा िेरररिनछौँ तब 
उिवाँको स्रूप िवाम्ो हृदयमवा कँुध्धन गएको िुनछ। तयसको ्फलस्रूप, 
िवामीिरूको दैननक जी्नमवा गररने कवारोबवार, वय्िवार र ममजवासले 
िवामी परमेश्रको प्रभुत्मवा छौँ भनेर िरदम प्रकट गरररिेकवा िुनछौँ।

मेरवा पप्रय यु्वायु्ती ममत्रिरू तपवाईँकवा नयनिरू ख्ीषटनतर लगवाइ 
रवाखु्निोस।् यसरीमवात्र तपवाईिरुको आखँवा परमेश्रको महिमवामवा एकवाग्र 
पवारेर रवाख्न सकनुिुनछ। येशू तपवाईँको नननमत जयोनत र जी्न र शवाननत 
र आश्वासन सदवाको नननमत रहिरिनुिुनेछ।
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२४३कनहलयै पनि िछोनडिे हाति

नकिनक ्म, पर्मप्रभु नतिम्ा पर्मेशिर हु,ँ ्म नतिम्ो दानहिे हाति 
स्मातछु, र नति्मीलाई यसो भनछु, ‘िडराऊ, ्म  

नति्मीलाई सहायतिा गिनेछु’। 
यशैया ४१:१३

नस्टजरलवानडकवा उचच आलपस हिँउकवा पिवाडिरूमवा चनमकलो र 
आखँ ैनतमममिरवाउने गरेर घवाम लवागेको धथयो। एक हदन दईु जनवा मवाननसिरू 
तयस हिमवाल चढदै धथए। नतनीिरू सवाँघुरो बवाटो िँुदै गइरिेकवा धथए। 
एक जनवा मवाननसले अगु् वालवाई पछयवाउँदै धथयो। आफनो अगु्वाप्रनत 
उसको भरोसवा धथयो, र नडरवाइकन अगु् वाकवा पवाइलवािरू पनछ तयो 
मवाननस लवाधगरिेको धथयो। आ्ूफ गइरिेको बवाटो अगु्वाको नननमत 
एकदम नयवँा न ै धथयो। केिी समयपनछ अचवानक तयो अगु्वा अनघ 
बढन हिचककचवाए। तयो सुरो हिमवालमवा चढने अगु्वा एक नछन िनचकएर 
सवाँघुरो बवाटोमवा रोके। उनको अगवाडड ्ेधरै गहिरो खवालडो धथयो। यवात्रलुवाई 
आफनो िवात उचवालेर तयस अगु्वाले आफनो िवात समवातवाेस तवाकक उनले 
उसलवाई खवालडोबवाट पवार गररहदने धथयो। यवात्र ुहिचककचवायो, तर अगु्वा 
उसलवाई सवािस र आश्वासन हदँदै भने, “मेरो िवात समवात तर कहिलय ै
पनन नछोड।“

पप्रय यु् वायु्ती ममत्रिरू, कुन ै पनन मवान्ीय अगु्वा भनदवा 
मिवान ्अगु् वाले ्धैयमितवा र स्वाथमितयवागकवा पिवाडकवा चुचुरवािरूमवा उिवाँलवाई 
पछयवाऊ भनेर नतमीिरूलवाई आह्वान गरररिनुभएको छ। हिँडने बवाटो 
सनजलो छैन। बवाटोभरर, सैतवानले अनेकौँ खवालडोिरू छररहदएकवा छन।् 
ती बवाटोिरूमवा मवाननसिरू ्फसुन ्भनने उसको चवािनवा छ। तर यहद 
िवामीले िवाम्ो अगु्वालवाई पछयवायौँ भने िवामी ्धुक भएर सुरक्षित िँुदै 
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अनघ बढन सकदछौँ। िवामीले हिँडने बवाटो उिवाँको पवाइलवाले पप्त्र 
बनवाइएकवा छन।् तयो बवाटो ्ठवाडो मभरवालो िोलवा, बवाटोमवा खवालडवाखुलडीिरू 
िोलवान;् तर तयिी बवाटोमवा उिवँाले यवात्रवा गररसकनुभएको छ; उिवाँकवा 
पवाइतवालवािरूले बवाटोमवा भएकवा कवाँडवािरूलवाई ममचनभुएको छ तवाकक िवाम्ो 
नननमत जवानेबवाट सनजलो िोस।् िवामीलवाई बोकन अऱिवाइएको प्रतयेक 
बोझ उिवँाले पनन बोकनुभएको धथयो। उिवँासँग वयनकतगतरूपमवा समपकमि  
गरररिँदवा िवाम्ो जी्नमवा हदवयज्वानको जयोनत र आशवा र शनकत उिवाँले 
प्रदवान गनुमििुनेछ। उिवँाको पवाइलवा पनछ लवागनेलवाई उिवाँले यो कबुल 
गनुमिभएको छ, “नतनीिरूलवाई म अननत जी्न हदनछु, र नतनीिरू 
कहिलय ैनषट िुनेछैनन ्, र कसलेै नतनीिरूलवाई मेरो िवातबवाट खोसी 
लजैवानेछैन।” यूिननवा १०:२८।

िवामी हदनको एक पटकमवात्र नजइरिनुपदमिछ। केिी घनटवामभत्र 
िवाम्ो नजनदगीभरको कवाम गनुमि आ्शयकतवा छैन। भप्षयलवाई धचननतत 
भएर िेनुमि आ्शयक छैन; प्रतयेक हदन सवामनवा गनदे समसयवािरूमवाधथ 
िवामीले प्जय पवाइरिन परमेश्रले समभ् बनवाउनुभएकोछ।

परमेश्रमवाधथको जीप्त आसथवा र ननष्ठवालवाई आजको आजन ै
जगवाइ रवाखदवा शत्रलुवाई िवामी नजतनु सकदछौँ। आज न ैपरमेश्रलवाई 
खोजनुपदमिछ, र उिवाँको उपनसथनतको अनुभ् िवामीले नगरुञजेल िवामी 
आरवाम मलनेछैनौँ भनेर नजददी गनुमिपदमिछ। िवामी चनवाखो भएर िेददै कवाम 
गददै र प्रवाथमिनवा गददै  अनघ बहढ रिनुपदमिछ मवानौँ िवामीले नजउने हदन 
आज अननतम हदन िो जुन परमेश्रले िवामीलवाई प्रदवान गनुमिभएको 
छ। यहद आज नतमीिरू परमेश्रसँग ह्ठक छौ भने तब आज न ैयेशू 
आउनुिुनछ भने नतमीिरू तयवार भएकवा छौ।
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२४४अधयाय - ९
येशू ख्ीष्ट केमनद्ति घर िा पररिार

अदि घर

पर्मेशिरले पूितानतिर अदि्मा एउटा बगैचँा लगाउिुभयो, र उहाँले 
बिाउिुभएको ्मानिसलाई त्यही ँराखिुभयो। 

उतपनत् २:८

िवाम्वा प्रथम पूखवामिलवाई हदएको घर कुन ैभवय मिल धथएन तर 
यसको सौनदयमितवालवाई परमेश्र आ्ैफले सजवाउनुभएको धथयो। मवाननसिरू 
अतयनत ैगौरब मवानेर भवय र मिँगो मिलिरू बनवाउँछन,् नतनीिरूले 
आफनवा िवातकवा कवामिरूदेखख गौरब गदमिछन ्  तर ती मिलिरूदेखख 
नतनीिरू रमवाउँछन;् तर परमेश्रले आदमलवाई बगैँचमवा रवाखु्नभयो। यो 
उनको बसने घर धथयो। ननलो आकवाशिरू उनको लवाधग छवानो धथए; 
यस पथृ्ी जसमवा सुनदर, आकपषमित र कोमल र मगमग ्वासनवा आउने 
्ूफलिरूको सवाथै िररयो घवँासिरू उनको नननमत भुईँ धथयो; रूखकवा 
िररयो पवात र िवाँगवािरू उनको नननमत छत धथयो। अदनको बगैँचवाकवा 
पखवामिलिरू अतयनत ैभवयरूपमवा खडवा गररएको धथयो-तयो धथयो मिवान ्
कवामलगड गुरुकवा िवातकवा कवामिरू अथवामित प्रकृनतको सौनदयमितवािरू।

परमेश्रले सनृषट गनुमिभएकवा थोकिरूलवाई सयवािवार र संभवार गरेर 
मवाननसिरू खुशी िोउन ्भनने उिवँाको चवािनवा धथयो। तयिी चवािनवालवाई 
मतूमिरूप हदन मवाननसको नननमत ्वातवा्रणको सजृनवा गनुमिभएको धथयो। 
उनको भरणपोषणको नननमत बगैँचवामवा प्मभनन थरीकवा ्फल्ूफलकवा 
रूखिरू धथए।

पप्त्र दमपपत्को नननमत पवा्ठिरू मसकन सुनदर ्वातवा्रण र 



528

वि�िासद्ारा म जिउँछु

पयवामि्रणिरू नतनीिरूको ्ररपरर धथए। सतय, सिी र सकल खुशी र 
आननद भनेको मोजमजजवा, भौनतक अिङकवारमवा मल्पट भएर िोइन 
तर परमेश्रकवा सनृषटिरूद्वारवा उिवाँसँग समबवाद जवारी रवाखेर। जब 
मवाननसिरूले अतयनत ै सरल जी्न बबतवाउन सकयो भने नतनीिरू 
सनृषटमवा परमेश्रले पररकलपनवा गनुमिभएको लक्य पूरवा गनदे धथयो। 
िवामी जनतसुके ्धनी भएतवापनन ्वा समपपत् भएतवापनन सवारवा सनृषटकवा 
मवामलक बनन पवाएको आदमको अगवाडड ती के िुन र?

सवारवा पथृ्ी कसतो िुनुपछमि भनने परमेश्रको चवािनवालवाई देखवाउन 
अदनको बगैँचवा नमुनवाको रूपमवा प्रसततु गररएको धथयो। जब मवान् 
परर्वार संखयवामवा ्दृध्धिुनछन ्तब नतनीिरूले आफनवा घरिरू अदनको 
बगैँचवा जसतो बनवाएर सवारवा पथृ्ी ढवाकुन भनने परमेश्रको चवािनवा 
धथयो। अनन समय बबतदै जवँादवा सवार पथृ्ीमवा न ैतयस खवालकवा घर र 
सकूलिरू सथवापनवा गररनुपनदे धथयो जिवँा परमेश्रकवा ् चन र कवामिरूको 
अधययन गरुन।् तयसको ्फलस्रूप ती प्षयबसतुिरू अधययन गनदे 
छवात्र र छवात्रवािरू परमेश्रको स्रूपलवाई प्रनतबबनमबत गनमि योगय बनदै 
जवाउन।् उिवाँको महिमवाको आतमज्वानको हदवयजयोनत अननत युगसमम 
नतनीिरूबवाट टनलकयोस ्भनने पपतवा परमेश्रको मभत्री चवािनवा धथयो।
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२४५प्र््म नििाह स्मारोह

पर्मप्रभु पर्मेशिरले भनिुभयो, “्मानिस एकलो रहि  
असल छैि। ्म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउिे  

एउटा सहयोगी बिाउिेछु।“  
उतपनत् २:१८

मवाननस एकल ै सुनसवान ्ठवाउँमवा रिन सनृषट गररएको धथएन। 
परमेश्रले उसलवाई सवामवानजक प्रवाणी बनवाउनुभएको धथयो अथवामित ्
समवाजमवा रिन सनृषट गररएको धथयो। सियोगी ् वा अरू मवान् सवाथीबबनवा 
सुनदर दृशयिरू र अदनको बगैँचवामवा गनदे रमवाइलो कवामिरूले मस� 
खुशीयवाली,  आननद र रमवाइलो बनवाउन अस्फल िुनथयो। आदमलवाई 
चवाहिने सिवानुभूनत र सियोगीपनवा स्गमिदतूिरूसँगको आदवानप्रदवानले 
संतुषट प्रदवान गददैनथयो। तयिवँा मवायवा पे्रम गनदे र मवायवा पे्रम पवाउने कुन ै
्वातवा्रण धथएन।

परमेश्र आ्ैफले आदमलवाई सियोगी ्वा सियवात्री हदनुभएको 
धथयो। उिवाँले उनलवाई आ्शयक सियोगी ममत्र हदनुभएको धथयो। 
उनलवाई सुिवाउँदो सियोग गनदे सवाथी िव्वा धथइन।् मवायवापप्रनतमवा र 
सिवानुभुनत मलन हदन आदमको नननमत िव्वा भएकी धथइन।् आदमको 
करङगबवाट िव्वालवाई सनृषट गररएको धथयो। तयसको अथमि उनी मशर ्वा 
मवामलक भएर आदमलवाई ननयनत्रण गनदे धथइनन ्न त उनी खुटटवाबवाट 
नननकवामलएकोले उनलवाई तललो दजवामि ्वा पुरुषभनदवा ननमन ्गमि भनेर 
िे्पन आदमलवाई छुट हदएको धथयो। तर करङगबवाट उनी ननकवामलएकोले 
उनी पुरुषसँग बरवाबरीमवा रिने बनवाइएको धथयो। आदमले उनलवाई पे्रम 
गनुमिपथयको र सुरषिवा हदनु पथयको। उनी पुरुषको भवाग धथइन,् उनी पुरुषको 
िवाडछवालवा धथइन,् उनी पुरुषको दोस्ो वयनकतत् धथइन।् नतनीिरूको 
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बीचमवा घननष्ठ समबन्ध र नतनीिरू सनेिमवा टवाँमसएर बसनुपदमिथयो। 
“कुन ैमवाननसले कहिलयै आफनवेा शरीरलवाई घणृवा गददैन, तर तयसको 
कदर गरेर पवालनपोषण गदमिछ।एक्फसी ५:२९ ।

परमेश्र आ्ैफ पहिलो प््वाि समवारोिमवा सररक िुनुभएको 
धथयो। यो ्ै्वाहिक संसथवा जगतकवा सनृषटकतवामि परमेश्रले न ैसथवापनवा 
गनुमिभएको धथयो। पवा्लले भनदछन,् “सबकैवा बीचमवा प््वािचवाहिँ 
आदरणीय िोस ्, ्ै् वाहिक समबन्ध नबबटुमलओस ्।”हिबू् १३:४ ्ै्वाहिक 
जी्न परमेश्रले हदनुभएको उपिवारिरूमवा पहिलो धथयो। आदमको 
पतन भएतवापनन र अदनको बगैँचवाबवाट बवाहिर ननसकनुपरेतवापनन पप्त्र 
प््वाि दईु संसथवामवा एक धथयो जुन पवापपनछ पनन कवायम रिेको 
धथयो। जब परमेश्रकवा नीनतिरूलवाई धचनेर र मवानेर चलयो भने 
प््वाहिक जी्न आमशषको जी्न िुनछ; यसले मवान् जवातको शु�तवा 
र खुशीलवाई सुरक्षित रवाखदछ। यसले मवाननसलवाई चवाहिने सवामवानजक 
आ्शयकतवालवाई पूरवा गछमि , यसले मवाननसको शवारीररक, ्ौन� र नैनतक 
स्भवा्लवाई उचवामलरवाखदछ।

यस पथृ्ीमवा कुन ै पनन समबन्धिरूमवा पवारर्वाररक बन्धन 
सबभनदवा ननजक, कोमल र पप्त्र छ। यसले मवान् प्रवाणीलवाई आमशष 
हदने योजनवा अनुसवार तयवार गरेको धथयो। जब बढो बुदध्ध पुऱयवाएर, 
परमेश्रको उपनसथनतप्रनत सजग भएर र नजममे्वारीिरूलवाई बिन गनमि 
प्रनत्द्धतवा जवािेर गरेर प््वाि गररनछ यो आमशषमय िुनछ।



531

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२४६दइु जीििहरूको संन्मश्ण

यसैकारण ्मानिसले आफिा आ्मा-बाबुलाई छोड् छ र आफिी 
पतिीसगँ न्मिलरहनछ, र नतििीहरू एउटै शरीर हुनछि् ।

उतपनत् २:२४

्ै्वाहिक समबन्धमवा मभबत्रने दमपपत्को बीचमवा मसद्ध र पररपक् 
पे्रम र तवालमेल परमेश्रकै प्र्न्धमवा भएको धथयो। तयो समबन्ध 
कवायम रवाखखरिोस ्भनने युगौँ युगदेखख परमेश्रको चवािनवा िो। जब 
दलुिी र दलुवािवा ्ै्वाहिक शुत्रमवा बवाँधन ननणमिय गदमिछन ्तब स्गमिको 
जगतको सवामु परमेश्रकै आदेश अनुसवार एक आपसलवाई पे्रम गनदे 
कबुल गरोस।्

प्रतयेक परर्वारकोमवा पप्त्र घेरवा िुनुपदमिछ जुन नटोडडकन 
रवाखु्नपदमिछ। तयस घेरवामभत्र कोिी पनन बवाहिरको वयनकत आउन 
अध्धकवार छैन। श्ीमवान र श्ीमतीको बीचमवामवात्र रिेको प्श्नीयतवालवाई 
अरूलवाई सुनवाउन अनुमनत नमोलोस।् एक आपसलवाई चवाहिने पे्रम 
एक आपसलेमवात्र ै हदइयोस।् नतमीिरूको बीचमवा जे आदशमि चररत्र छ 
तयसको बबकवाश गररयोस।् एक आपसमवा भएको असल गुणिरू धचनन 
र सरवािनवा गनमि हढलो निोस।्

सनेि भनेको स्फहटक जसत ैननममिल िुनुपदमिछ र शु�को सौनदयमितवाले 
सनजएको िोस।् तर पररक्षित नगरेको सनेि सतिमवात्र िुनछ र नछटै 
सेलवाएर जवानछ। पहिलो र अननतममवा र सब ैउत्म कुरवािरूमवा ख्ीषट 
िोस।् उिवाँलवाई ननरनतररूपमवा िेनदे बवानी बसवालनुिोस।् जब तपवाईँकोमवा 
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आउने समसयवािरूलवाई ख्ीषटलवाई सुमपनुिुनछ तब उिवाँप्रनतको तपवाईँको 
पे्रम गहिररनदै जवानदछ। जब उिवँाप्रनतको तपवाईँको पे्रम बढछ तब 
तपवाईँिरूमवा एक आपसमवा भएको पे्रम गहिरो र बमलयो िुनदै जवानछ।

यहद तपवाईँिरूको हृदयमभत्र महिमवा तथवा गौरबको आशवा येशू 
बनननु भएको छ भने घरमवा एकतवा िुनछ र पे्रम िुनछ। श्ीमतीको 
हृदयमवा रिेको येशू, श्ीमवानको हृदयमवा भएको येशूको बीचमवा तवालमेल 
िँुदछ। ख्ीषटलवाई पे्रम गनदेको नननमत येशूले तयवार गरररिनुभएको 
भ्नमवा जवानन दु्  ैश्ीमवान र श्ीमती भरमगदरु प्रयवास गरररिनेछ।

यहद हृदयमवा येशूले रवाज गनुमिभएको छ भनेमवात्र गहिरो, सकल, 
पककवा, सतय र ननस्वाथमी पे्रम श्ीमवान र श्ीमतीको बीचमवा िुनछ। 
अनन तयसको ्फलस्रूप एकको आतमवा अककोसँग बुनन जवानछ र दईु 
जी्निरू तवालमेलमवा चलने िुनछन।् जब दमपपत्को बीचमवा आनतमयतवा 
िुनछ तब तयिवाँ परमेश्रकवा स्गमिदतूिरू बवास गछमिन ् र परमेश्रले 
्ै्वाहिक ्ै्ठकमवा उिवाँको उपनसथनतले िुनछ तब तयो पप्त्र सथल िुन 
जवानछ। (एडभेननटसट िोम, अधयवाय १८, “्ै् वाहिक जी्नकवा कतमिवय 
र अ्सरिरू“)। जब परमेश्रको आतमवा रिनछ तब तयो घर स्गमिको 
अतयनत ैमम्ठवासपनवाले भररनछ।
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२४७जीििभरको निम्ति एकतिाको सूत्र्मा

तिी अब दईु होइिि् , तिर एउटै शरीर हुनछि् । यसकारण 
पर्मेशिरले जसलाई एकसा् जोिुताभएको छ, त्यसलाई  

कुिै ्मानिसले िछुट्ट्ाओस्। 
्मत्ी १९:६

प््वािमवा गररने बवाचवाबन्धनले दईु वयनकतत्िरूलवाई एकै सूत्रमवा 
्वा ्धवागोमवा बवाँध्धनछ र मतृयुले बवािेक नतनीिरूलवाई कसलेै अलग 
नगररयोस।्

डवँाडवामवा हदनुभएको उपदेशमवा येशूले भननुभएको धथयो कक 
प््वािमवा गरेको ् ै्वाहिक सपथको प्रु�मवा प्श्वासघवात गररयो भनेमवात्र 
्ै्वाहिक जी्न ननलमबन िुन सकदैन। उिवाँले सपषट पवानुमिभयो, “म 
नतमीिरूलवाई भनदछु, जसले आफनी पतनीलवाई वयमभचवारको कवारणबवािेक 
अरू कवारणले तयवाग गलवामि, तयसले उसलवाई वयमभचवाररणी तुलयवाउँछ, र 
जसले तयवाग गररएकी सत्रीसँग प््वाि गलवामि, तयसले वयमभचवार गनदेछ।“ 
मत्ी ५:३२ 

प््वािलवाई सनृषटमै सथवापनवा  गररएको धथयो भनेर येशूले आफनवा 
श्ोतिरूलवाई यवाद हदलवाउनुभएको धथयो। बब्वाि र सवाबथ परमेश्रको 
गौरबको नननमत दईु संसथवािरू िुन ्जुन मवाननसको ्फवाइदवाको नननमत 
सथवापनवा भएको धथयो। तयसबेैलवा सनृषटकतवामिले दईु जोडडको िवात 
ममलवाउनुभएको धथयो।

आदमको समयदेखख संसवारको इनतिवासको अनतसमम ै उनकवा 
सनतवानिरूमवा लवागु िुने ्ै्वाहिक कवानुन परमेश्रले खडवा गनुमिभएको 
धथयो। परमेश्र आ्ैफले असल भननु भएको ननयम मवाननसको नननमत 
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्ूठलो आमशष धथयो र उसको प्रगनतको नननमत न ैउसलवाई हदइएको 
धथयो। तर मवान् हितको नननमत हदएकवा परमेश्रकवा प्रतयेक उपिवारलवाई 
दरुुपयोग गरेको जसतै ्ै्वाहिक उपिवार पनन पवापले गदवामि दरुुपयोग 
गररएको छ; तर सुसमवाचवारको लक्य िोकक ्ै्वाहिक जी्नमवा िुनुपनदे 
शुद्धतवा र सौनदयमितवालवाई पुनसथवामिपपत गररयोस।् ्ै्वाहिक जी्नको 
सुरुमवा पुरुष र सत्रीले आफनो जी्न परमेश्रमवा अपमिण गनुमिपदमिछ।

जब ्ै्वाहिक जी्नमवा परमेश्रको आतमवाले रवाज गछमिन ्तब 
तयिवाँ ् ै्वाहिक जी्नमवा तलमवाधथ ् वा अममलदवा िुने कुरवा गनमि हदइनदैन। 
दवामपतय जी्नमवा कह्ठन समसयवािरू, अनयौलतवा र ननरवाशिरू 
उनबजन सकछन,् तर श्ीमवानले िोस ् ्वा श्ीमतीले िोस ् नतनीिरूको 
्ै्वाहिक एकतवा गलत ्वा नरैवाशयमय भएको भनेर न्ठवानोस।् जुनसुकै 
पररनसथनतमवा पनन एक आपसको समबन्धलवाई बमलयो बनवाइरवाख्न 
प्रनत्द्धतवा जनवाइयोस।् सुरुदेखख न ैतयस मवाममलवामवा धयवान देओस।् 
जी्नसँग संघषमि गनमि एक आपसमवा उतसवाि देओस।् एक आपसलवाई 
कसरी खुशी पवानदे भनने प्षयमवा बहढ ज्वानिरू मसककयोस।् पवारसपररक 
पे्रम, सदवाशयतवा, सिनशीलतवा र ्धैयमितवाको बबकवास गररयोस।् तब 
प््वाि पे्रमको अनतय िुनुको सटटवा पे्रमको सुरु िोस।्
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२४८पर्मेशिरलाई स्हालि नदिुहोस् 

पर्मप्रभुले िै घर िबिाउिुभए ति, बिाउिेहरूले गरेको पररश््म 
वय्ता हुनछ।पर्मप्रभुले सहरको रषिा िगिुताभए ति,  

पालेहरूले गरेको रखिाली वय्ता हुनछ। 
भजिसंग्रह १२७:१ 

सवारवा पथृ्ी आननद र शवाननतले भररयोस ् भनने परमेश्रको 
चवािनवा छ। मवाननस खुशी िुन उिवँाले सनृषट गनुमिभएको धथयो। मवाननसको 
हृदयिरूमवा स्गमिको शवाननतले भररयोस ्भनने उिवाँको नतब् चवािनवा िो। 
यस पथृ्ीकवा रिेकवा परर्वारिरू स्गमिको मिवान ्परर्वारको प्रनतक िोस ्
भनने उिवाँको चवािनवा िो।

यहद परमेश्रको योजनवा मुतवाप्क सथवापपत र चलेको भए इसवाई 
घर इसवाई चररत्रको ननमवामिण गनदे प्रभवा्कवारी थलोिरूमवा एक िुन सकछ 
सवाथ ैपरमेश्रको कवाममवा अनघ बढवाउन पनन मवाधयम िुन सकछ।

घर भनेको घर भनने शबदले के यवाद हदलवाउँछ तयो िुनुपदमिछ। 
यस पथृ्ीमवा सवानो स्गमि न ैघर िुनुपदमिछ। यिवाँ ्पयवार र सनेिको खेती 
िुनछ। घरमवा पे्रम र सनेिलवाई द्वाउन हदनु िुनन। एक आपसमवा पे्रम, 
्पयवार, सिवानुभुनत, सदवाशयतवा र मशषटतवाको खेती गररएको आ्धवारमवा 
िवाम्ो आननद र खुमश भर पछमि।

येशू सदवा पवािुनवाको रूपमवा केननद्रत भएको तपवाईँको घर िोस।् 
तपवाईँको जी्न देखेर मवाननसिरूले यो थवािवा पवाउन ्कक तपवाईँ येशूको 
सवाथमवा रिनुभएको र उिवँाबवाट मशषिवादीषिवा पवाइरिनुभएको छ।

जुन घरकवा परर्वारकवा सदसयिरू मवायवालु, दयवालु, भद्र र 
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मशषट इसवाईिरू िुनछन ्तयसले ्ूठलो प्रभवा् सब ै्ठवाउँमवा पवादमिछ। यस 
खवालको घर भएको अरू परर्वारले िेरररिेको िुनछ। नतनीिरू अरू घर 
परर्वारको नननमत नमुनवा िुनछन ् र नतनीिरूले आफनवा परर्वारलवाई 
खरवाब प्रभवा्िरूबवाट सुरक्षित रवाख्न प्रयवास गदमिछन।्

जुन घर परमेश्रको चवािनवा अनुसवार संचवामलत िुनछ तयिवाँ 
स्गमिदतूिरू बवारमबवार अदृशयरूपमवा उपनसथत िुनछन।् परमेश्रको 
महिमवाको छत्रछवायवँामुनन तयसतो घर थककत र पेमलएकवा परमेश्रकवा 
से्किरूको नननमत तवाजवा िुने आश्यको थलो िुनछ। तयस घरमवा 
स्वाथमिपनवा थनकयवाइ रवाखेको िुनछ। ह्ठक र उधचत बवानी वयिोरवािरूको 
ननमवामिण भइरिेको िुनछ। अरूिरूको अध्धकवारिरूलवाई िोमशयवारसवाथ 
मवानेको िुनछ र सममवान गदमिछन।् प्श्वास�वारवा पे्रमले पररचवामलत र 
शुद्ध भएको घरपरर्वारकवा सदसयिरूले सवारवा घर नै उजयवालो िुनछ।

संसवारलवाई देखवाउने इसवाई आसथवाको शनकतको सबभनदवा 
प्रभवा्कवारी प्रमवाणन ैवय्नसथत ढङग र असल अनुशवासनमवा चलेको 
परर्वार िो। अरू कुन ैपनन मवाधयमले भनदवा यस खवालको परर्वारले 
सतयको बवारेमवा सकवारवातमक सनदेश अरूिरूलवाई हदइरिेको िुनछ। जब 
परर्वारकवा सदसयिरूकवा हृदयिरूमवा वय्िवाररक शनकत देखदछ तब तयो 
परर्वार अरूिरूको सवामु जीप्त ग्वािी िुन जवानछ।
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२४९रटकीरहिे प्रे्म

्ुप्रै पािीका भलले पनि प्रे्मलाई ्मेट् ि सकदैि, खोलाहरूले 
यसलाई कदानप बगाउि सकदैिि् । कुिै ्मानिसले प्रे्मको 
सट्ा्मा आफिाे घरको सारा स्पनत् िै नदए तिापनि त्याे ति 

नबलकुलै नतिरसकार गररिेन्यो।
शे्षटगीति ८:७

पे्रम बिुमूलय उपिवार िो, जुन िवामीले येशूबवाट पवाउँछौँ। पप्त्र 
पे्रम, पप्त्र सनेि, शु�, ननममिल र पवारदमशमिमय एक आपसमवा िुने 
मवायवा भवा्नवातमक ्वा सं् ेदनवातमक िोइन, तर नीती िुन।् जो मवाननस 
येशूभवा्नवाभवाप्क सतय पे्रमले पररचवामलत िुनछ तयो मवाननस न त 
अपठयवारो िुनछ न त अन्धो न।ै

  ख्ीषटबवाट बगेको ईश्रीय पे्रमले कहिलय ै पनन मवान्ीय 
पे्रमलवाई नवाश गददैन बरू समवा्ेश गररनछ। परमेश्रको पे्रमले ओटप्रोट 
भएको मवान्ीय पे्रम शुद्ध, सभय र ननममिल पवादमिछ। यसले मवाननसलवाई 
उचवालदछ र आदशमिमय बनवाउँदछ। जबसमम परमेश्रको स्भवा्मवा 
सममश्ण िँुदैन र स्गमिनतर बढने चवािनवा गददैन तबसमम मवान्ीय 
पे्रमले ्फलवाउनुपनदे बिुमूलय ्फल कहिलय ैपनन ्फलवाउन सकदैन।

सतय, सिी र पररपक् पे्रम मवाननसलवाई कडवा गरवाउने ्वा क्ठोर 
बनवाउने खवालको, आ्ेगमवा आएर जोमशलो र आगोजसतो पोलने र 
षिखणक िँुदैन । बरु तयसको बबपररत शवानत र गहिरो स्भवा्ले 
सथवानयत् पवाएको िुनछ। यसले कुन ैवयनकतलवाई बवाहिरीरूप, रङग र 
ममजवासलवाई िेददैन तर तयस वयनकतमवा भएकवा गुणिरूले आकपषमित 
गदमिछ। यो बुन�मवानी र ज्वानी छ, ह्ठक्ेह्ठक, उधचतअनुधचत छुटयवाउन 
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सककनछ। यो सतय र ्वासतप्क कुरवाप्रनत समपपमित िुनछ र नसथर 
िुनछ।

जो वयनकतकवा हृदयिरू ख्ीषटको पे्रमले भररएको िुनछ ती 
वयनकतिरू ्ेधरै अलग भएर बसन सककनदैन। सतय ्धममि भनेकै पे्रम 
िो। सतय येशूभकतको घरमवा पे्रमले रजवाईँ गछमि। तयस परर्वारमवा िुने 
बोमलचवाली, दयवा र कोमल मसषट वय्िरवाबवाट पे्रम वयकत भइरिेको 
पवाइनछ।

िवाम्वा घरिरू बेथेल िुनु आ्शयक छ, िवाम्वा हृदयिरू पप्त्र 
मननदरको थलो िुनुपदमिछ। जिवाँ मवाननसको हृदयमवा परमेश्रको 
पे्रमले सनजनछ तयिवाँ शवाननत िुनछ, तयिवँा आननद र येशूको जयोनत 
चनमकरिेको आभवास ्पवाइनछ। खुशीको घर, मममलजुली आगो तवापेको 
िँमसलो घर भएको येशू चवािनुिुनछ।

यहद येशू ख्ीषटलवाई नतनीिरूको सिवायक भनेर मलन सकयो भने 
नर र नवारी परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमिभएको आदशमि जी्नमवा पुगन 
सकछ। तर कुनै पनन मवान्ीय ्वाद, दशमिन, ज्वानप्ज्वान र ्ुदध्धले 
मवाननसलवाई तयस सतरमवा पुऱयवाउन सकदैन। यहद िवामीले उिवाँको पप्रय 
भरोसमवा सुनमपन सकयौँ भने उिवाँको अनुग्रिद्वारवा िवामी तयस आदशमि 
सतरमवा पुगन सकछौँ। स्गमिबवाट न ैसुरु भएकवा बन्धनिरू मवाननसकवा 
हृदयिरूलवाई एकबत्रत रवाख्न बवाँधन सकदछन।् सतय पे्रम के्ल मनलवाई 
्ूफलवाउने र धच्पलो घसने बोमलिरू वयकत गददैन। स्गमिको तवानमवा 
बुनेको पे्रम सकल, पककवा र नसथर िुनछ। यस पथृ्ीको कुन ैपनन 
तवानिरूमवा बुनेको पे्रमभनदवा ्फरक िुनछ। स्गमिको तवानमवा बुनेको 
पे्रमको कपडवा चयवानतने, खखइने र पुरवानो िँुदैन। तर यसको संरचनवा 
्वा बुनवाइको शलैीमवा द:ुखकषट, पररषिवा र पीडवाकवा धचत्रणिरू कोररएकवा 
िुनछन।् स्गमिकवा सुनौलो पे्रमको ्धवागोिरूले बुननएको हृदय सिनशील 
भएर हटककरिनछ।
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२५०कुिै पनि बहु्मूलय पत्रहरूभनदा जयादा

उच् चररत्र भएकी पतिी कसले पाउि सकछ? नतििी ्मानिकभनदा 
पनि अनति िै बढ़ी ्मूलयकी हुननछि। नतििका पनतिले  

नतििी्मान् पूरा भरोसा गछताि् , र उिलाई कुिै  
असल कुराको अभाि हुदैँि।

नहतिोपदेश ३१:१०-११

घरपरर्वारको खुशी, सुखी र आननद प्रवायजसो श्ीमती र आमवामवा 
भर पदमिछ। यहद कुन ैतननेरी मवाननसले आफनी जोडी खोजछ भने उनले 
तयस प्रकवारको जोडी खोजोस ् जो उसको जी्नकवा बोझिरू बोकन 
सकने पनन िोउन,् उसलवाई आदशमि चररत्रमवा ढवालन सकने िोउन,् उसमवा 
भएकवा कमीकमजोरी िटवाउँदै गरेर असल वयनकतको ननमवामिण गनमि सकने 
िोउन,् र उनको चोखो पे्रमले उनलवाई खुशी र आननद तुलयवाउने िोउन।्

्ै्वाहिक जी्न स्धैँ रोमवाञचवाकवारी ्वा रमवाइलो िुनछ भनने 
छैन। ् ै्वाहिक जी्नमवा अनेकौँ ् वासतप्क कह्ठनवाइिरू आउँछन,् घरेलु 
्धन्धवा ्वा बन्धोबसतमवा खटपट िुन सकछ। कुन ैपनन श्ीमती न आ्ूफ 
पुतली भएको ्ठवाननुपदमिछ, न त कसलेै पुतलीको वय्िवार गनमि हदनुपछमि। 
पुतलीलवाई जसतो ्पयवार गरेर सजवाएर ्ठनकयवाएर रवाख्न कोिी कसकैो 
श्ीमती भएको िोइन। तर उनी आ्ूफलवाई सममवाननत नवारी भएर गौरब 
गनुमिपदमिछ। उनले कुन ैपनन कवालपननक सपनवािरू बोकेर न त आ्ूफलवाई 
न त श्ीमवानलवाई बोझ हदनुिुनछ। आफनो जी्नको ्वासतप्क ्वा 
यथवाथमिलवाई बुझरे, सोचबबचवार र बुन�लवाई खेलवाइ चलनुपदमिछ। उनले 
आफनोमवात्र ैसनजने कुरवामवा धयवान हदनुिँुदैन।

घरेलु ्धन्धवामवा लवागने कवाम र कतमिवयिरू प्रतयेक सत्रीले बिुमूलय 
्धनभनदवा दवामी समझनुपदमिछ। यस संसवार ती परर्वारिरूले भरेकवा छन ्
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जिवाँ असषिम,् नवालवायक र मसपवालु नभएकवा श्ीमती र आमवाले गदवामि 
पवारर्वाररक जी्न खुशी, आननद र सुखलवाई ध्सत पवारररिेकवा छन।्

प्रतयेक केटी घर ्धनदवाको बनदो्सतमवा सररक िुनुपदमिछ र 
तयसलवाई समिवालन मसकनुपदमिछ। स्सथ खवानवा पररकवार बनवाउन, 
घरलवाई सरस्फवा र सजवाउन, र लुगवा मसउनमवा मसपवालु िुनुपदमिछ। घरको 
गिृस्वाममनी भएर घरलवाई समिवालने आ्शयक कलवािरू उनले बुझनु 
र मसकनुपदमिछ।

यहद आ्शयक भएमवा यु्तीिरूले चलनचलतीकवा प्मभनन भवाषवािरू 
(जसत ैअङगे्रजी), हिसवाब जवाननुपदमिछ र सङगीत ्वा बवाजवा बजवाउन 
मसकनुपदमिछ। उनले मम्ठो रोटी बनवाउन मसकनुपदमिछ, लुगवा्फवाटवािरू स्फवा 
र सुघघर रवाख्न ्ुफनतमिलो िुनुपदमिछ। घर चलवाउने कुन ै पनन कवाम ्वा 
कतमिवयिरू पूरवा गनमि उनी लवायक र मसपवालु िुनुपदमिछ।

बवाइबलले बतवाउँदछ: “घरिरू र समपपत् आमवा-बुबवाबवाट आएकवा 
िुनछन ्, तर प््ेकी पतनीचवाहिँ परमप्रभुबवाटै आएकी िो।“ हितोपदेश 
१९:१४, नतनकवा पनतले नतनीमवाधथ पूरवा भरोसवा गछमिन ्,र उनलवाई कुन ै
असल कुरवाको अभवा् िँुदैन। नतनले आफनवाे जी्नकवालभरर न ैउनको 
भलो गनछमिन ्, कुभलो िोइन।...नतनी बुन�सँग बोनलछन, र नतनको 
नजब्ोमवा प्श्वास योगय उपदेश िुनछ।

नतनी आ्फनवाे परर्वारकवा कवारोबवारको देखरेख गनछमिन ्, र आलसयको 
रोटी खवाँहदनन ्। नतनकवा छोरवा-छोरीिरू खडवा भएर नतनलवाई ्धनय 
भनछन ्, नतनकवा पनतले पनन यसो भनेर नतनको प्रशंसवा गछमिन ्: “्ेधरै 
सत्रीिरूले उत्म कुरवािरू गछमिन ्, तर नतनीिरू सबलैवाई नतमीले नजतकेी 
छयौ।“ हितोपदेश ३१:११,१२,२६-२९ । यसतो श्ीमती पवाउनु ननशचयनै 
“असल कुरो िो र परमेश्रबवाट कै ननगवािवाद्वारवा पवाएको िुनछ।“
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२५१असली प्रे्म सबै परीषिाहरूलाई पार  
गरेर मस्र हुनछ 

उहालँे ्मलाई भोजको गृह्मा लािुभएको छ, र 
 ्म्मान् भएको उहाकँो झनडा प्रे्म हो। 

शे्षटगीति २:४

प्रतयेक सत्रीले  कुन ै पुरुषसँग प््वाि गनदे नन्धो गनुमिभनदवा 
अनघ यो कुरवा आ्ूफले आ्ैफलवाई सोधनु पदमिछ: के मलेै प््वाि गनमि 
लवागेको वयनकतसँग बवँाध्धन जवँादवा मेरो भप्षय असल िुनछ र? तयस 
वयनकतको प्गतको चररत्र र ममजवास कसतो धथयो? के ऊ ननदकोष र 
उसको जी्न शुद्ध छ? जब उसले नतमीलवाई मवायवा गछुमि भनदवा के 
तयो पे्रम आदशमिमय र चररत्रलवाई उचवालने खवालको िुनछ ्वा नतमीलवाई 
मन परवाएकोले िलकवापुलकवा भवा्वानतमक मवायवा मवात्र ै िो? के उसमवा 
भएकवा ममजवास, स्भवा् र चररत्रकवा गुणिरूले नतमीलवाई खुशी र सुखी 
तुलयवाउँछ? के उसको पे्रम र सनेिमवा नतमीले सतय शवानती र आननद 
पवाउनेछौ? के उसले नतम्ो आफनै नवारी वयनकतत्लवाई सुरक्षित रवाख्न 
हदनेछ? के उनी मेरो श्ीमवान भएकोले म उनको खुटटवामुनन रिेर मेरवा 
सब ैप््ेक र उधचत र अनुधचत गनदे ननणमियिरू उनलैवाई सुनमपनुपदमिछ 
र? के उनी जनतसुकै अनयवायी, अतयवाचवारी र स्वाथमी भएतवापनन म 
उनको ननयनत्रणमवा आतमसमपमिण गरर बसन ैपछमि र? यवाद गनुमि, नतमी 
येशूकवा भकत भएकोले नतमी नतम्ो आफन ै िोइनौ। नतमीलवाई ्ूठलो 
मोल चुकवाएर येशूले ककननुभएको छ। के नतमीले येशूको दवा्ीलवाई 
स्कोचच ्ठवानेर उिवँालवाई सममवान गरररिन सकछौ ्वा उिवाँको इजजत 
थवामम रवाख्न सकछौ? के मेरो शररर र आतमवा, सोचबबचवार, लक्यिरू 
शुद्ध र पप्त्रतवासवाथ सुरक्षित रवाख ्न सकछयौ? प्रतयेक नवारी जो 
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प््वाहिक समबन्धमवा पसदनछन ्मवाधथकवा ती प्रशनिरू अतयनत ैबोखझलो 
र मित््पूणमि छन।्

यहद परमेश्रको भय मवानने आमवाबवाबुको घरमवा िुकदे कवा छौ 
भने नतनीिरूको  सरसललवाि खोजनुपदमिछ। नतम्वा आशवािरू, योजनवािरू 
नतनीिरूसँग हदल खोलवाएर सुनवाउनु पछमि , नतनीिरूको जी्नको 
अनुभ्बवाट नतनीिरूले मसकेकवा पवा्ठिरूबवाट नतमीले मसकन खोजनुपदमिछ। 
यसो गरेमवा नतम्वा हृदयकवा अनेकौँ पीडवािरूबवाट नतमी जोधगनेछौ। अझ 
समुचचमवा भनने िो भने नतमीले येशूलवाई न ै आफनो सललवािकवार 
बनवाउनु। उिवाँको ्चन प्रवाथमिनवापू्मिक अधययन गनदे बवानी बसवालनुपदमिछ।

यसतो अगु्वाइमवा लवागेर यु्तीले तयस सियवात्रीसँग रिन 
जी्न बबतवाउन स्ीकवार गरोस ्जसको स्भवा् शुद्ध, खेलवाचीँ नगनदे, 
इमवानदवार, पुरुषमवा िुनुपनदे असल गुणिरू भएको, लगनशील, असल र 
उधचत कवाममवा उतसवाि हदने, इमवानदवारी र पवारदशमी, नवारी सममवान गनदे 
र परमेश्रलवाई पे्रम गनदे र उिवँाको भय मवानने िोस।्

िवामी मवाननस िौँ र मवान्ीय पे्रम पवाउन िवामी लवालवायीत िुनछौँ। 
तर कुन ै पनन मवान्ीय पे्रम बमलयो िँुदैन ्वा पयवामि्पत शु� िँुदैन 
्वा प्रससत बिुमूलयको िँुदैन जुन ख्ीषटको पे्रमले आपूनतमि गदमिछ। 
कुन ैपनन सत्री ्वा श्ीमतीले उनको मनुकतदवातवासँगमवात्र ज्वानबुदध्ध र 
बल पवाउँछन।् जी्नमवा गनुमिपनदे सयवािवारिरू, बोकनुपनदे नजममे्वारीिरू 
र द:ुखकषटलवाई सवामनवा गनमि के्ल येशूको अनुग्रिमवामवात्र पवाउँछ। 
उनको बल र अगु् वा उिवाँलवाई न ैबनवाउनुपदमिछ। यस संसवारकवा ममत्रलवाई 
आ्ूफलवाई सुनमपनुभनदवा पहिले उनले आ्ूफलवाई येशूलवाई सुनमपनुपछमि। 
यससँग बवाँखझने कोिी पनन वयनकतसँग उनले समबन्ध रवाख्नु िँुदैन।

ख्ीषटमवामवात्र ै्ै्वाहिक ग्ठबन्धन सुरक्षित िुनछ। मवान्ीय पे्रम 
परमेश्रको पे्रमसँग घननष्ठ समबन्ध रवाखेर चलनुपदमिछ। के्ल जिवाँ 
येशूले रवाज गनुमििुनछ तयिवँामवात्र ैसकल, गहिरो, सतय र ननश्वाथमि पे्रम 
र सनेि पवाउँदछ।
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२५२घा्म नक छायाँहरू?

अनिशिासीहरूसगँ एउटै जुिा्मा ििाररओ। नकिनक ध्मता र 
अध्मताको के साझेदारी हुनछ? अ्िा अँधयारोसगँ उजयालोको 

के सहभानगतिा?  ख्ीषटको बेिलआलसगँ के सरोकार? िा 
निशिास गिनेको निशिास िगिनेनसति के स्माितिा? ्मूर्तिहरूसँग 

पर्मेशिरको ्ममनदरको के स्झाैतिा? नकिभिे हा्मी जीनिति 
पर्मेशिरका ्ममनदर हौं, जसरी पर्मेशिरले भनिुभएको  
छ, “्म नतििीहरू्मा िास गिनेछु, र नतििीहरूका बीच्मा  
नहड्ँ डुल गिनेछु, र ्म नतििीहरूका पर्मेशिर हुिेछु, अनि 

 नतििीहरू ्मेरा प्रजा हुिेछि् “ । 
२ कोररन्ी ६:१४-१६

परमेश्रकवा जनिरूको सवामु खडवा भएको ्ेधरै मिवान ्खतरवािरूमवा 
एउटवा खतरवा छ, तयो ईश्रप्हिन मवाननसिरूसँग ममलन;् प्शषे गरेर  
परमप्रभु परमेश्रलवाई प्श्वास नगनदेिरूसँग ्ै्वाहिक जी्नमवा ्फसनु।

तयस मवाममलवाले गदवामि सयौँ मवाननसिरू ख्ीषटलवाई तयवागन पुगेकवा 
छन।् येशूलवाई प्श्वास नगनदे र मनूत मिपूजवा गनदेिरूसँग ्ै्वाहिक 
ग्ठबन्धनमवा अनधगननत पुरुष र सत्रीिरू स्गमिले हदने आननदलवाई 
गुमवाइरिेकवा छन।् जब दईु समिूमवा एकतवा िुनछ तब तयिवाँ सुखी, 
आननद र सममनुत िुनछ। तर भौनतक जी्नमवामवात्र मल्पट िुने 
हदमवागसँग ख्ीषटको हदमवाग भएको वयनकत कसरी तवालमेल गरेर 
चलन सकछ र? ती दईुको बीचमवा ननरनतररूपमवा कुन ै न कुनकैो 
स्वाद ्फरक िुनछ, प्र्पृत् र लक्यसँग टककर भइरिेको िुनछ। यहद 
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प्श्वासीले आफनो नीनतमवा अडडग भएर बसेन भने र अटटेरी श्ीमवान 
्वा श्ीमतीलवाई प्रभुमवा लयवाउन सकेन भने उसले आफनो आसथवालवाई 
बेचदछ र ननरवाश िुन जवानछ। स्गमिसँग समपकमि  नभएको वयनकतसँग 
जी्न सवाथी बनवाउँदवा तयस वयनकतको जी्न किवालीलवागदो िुन जवानछ।

जब बन्पतसमवाको समयमवा परमेश्रको ्चनमवा सतय्वादी भएर 
बसछु भनेर ककररयवा खवानछ तर येशूलवाई प्श्वास नगनदे, समवान सतय 
मशषिवादीषिवालवाई नमवानने र मूनत मिपूजवागनदेसँग प््वाि गछमिन ्तब तयसले 
सरवासर परमेश्रको इचछवालवाई कुनलचरिेको िुनछ। तयस वयनकतले 
स्गमिको ननगवािवा गुमवाउँछ र नततो जी्नको अनुभ् गनुमिपनदे िुनछ। 
तयसले गदवामि पशचवातवाप गनमि पनन हृदयलवाई क्ठोर पवारररिेको िुनछ। 
येशूभवा्नवामवा लवागन नचवािने श्ीमवान ्वा श्ीमती नैनतकतवा चररत्रमवा 
शे्ष्ठ िोलवा तर परमेश्रकवा दवा्ीिरूलवाई ्े्वासतवा नगदवामि र मिवान ्
मुनकतको नननमत आह्वानलवाई प््ेकमवा द्वाइ रवाख्न ेन ैपयवामि्पत कवारण 
मवाननपुदमिछ कक नतनीिरूको बीचमवा अनमेल बब्वाि िुनुिँुदैन।

प्रखयवात बुदध्धमवानी, ्धनी र शनकतशवाली रवाजवा सोलोमनको बवारेमवा 
बवाइबलमवा यसरी वयकत गररएको छ: “सोलोमन ्दृ्ध िँुदवा नतनकवा 
पतनीिरूले नतनको मन अरू दे्तवािरूत्फमि  ्फकवामिइहदए, र नतनकवा आफनवा 
पपतवा दवाऊदझैँ समपुणमि रूपले परमप्रभु आफनवा परमेश्रकवा भकत 
भएनन ्।“ १ रवाजवािरू ११:४। परमेश्रबवाट भ्रषट िुने सोलोमन रवाजवाको 
द:ुखलवागदो कथवालवाई समझरे कोिी पनन तयिी बवाटोमवा नलवागोस।्

प््वािको लवाधग ननणमिय गनदे भनदवा यहद पुरुष र सत्री हदनको 
दईु पलट प्रवाथमिनवा गछमिन ्भने, जब प््वािको नननमत कदम चवालदछन ्
तब नतनीिरू हदनको चवार पलट प्रवाथमिनवा गनुमिपदमिछ। प््वाि तयो ननणमिय 
िो जसले यस संसवारमवा र आउने संसवारमवा तपवाईँको जी्नलवाई प्रभवा् 
पवादमिछ। तपवाईँको घरमवा परमेश्रकवा जयोनतिरू चनमकरिेको छ भनेमवात्र 
प््वािको उधचत मवाममलवा अनघ बढवाउनुिोस।् तर परमेश्रको शत्रसँुग 
एक िुन ्वा समझौतवा गनमि कहिलये नखोजनु।
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२५३उपयुक्त सनरिय साझेदारी जीिि

नकिनक पनति पतिीको िशर हो, जसरी ख्ीषट ्मणडलीको  
िशर हुिुहुनछ, जुि ्मणडली उहाँको शरीर हो, र उहाँ  

सिय्म त्यसकाे ्मुनक्तदातिा हुिुहुनछ। 
एनफसी ५:२३

पतीलवाई पतनीको मशर भनेर प्रभुले न ै्ठमयवाउनुभएको धथयो। 
पती पतनीको मशर भएकोले उनलवा सुरषिवा हदने र उनको सबकोत्मको 
चवािनवा गनदे नजममे्वारी पतीलवाई न ैसनुमपएको िुनछ। पतीले आ्ूफलवाई 
परर्वारमवा बवाँध्धएको वयनकत भएर देखवाउनुपदमिछ। परर्वारमवा भएकवा 
आफनी पतनी, छोरवाछोरीिरूलवाई

मवायवा, िेरचवाि र सुरषिवाको डोरीले कमसरवाखु्नपदमिछ, जसरी येशू 
ख्ीषट चचमिको मशर र ्तमिमवान रिसयमय शरीर ्वा प्श्वासीिरूको 
मनुकतदवातवा िुनिुुनछ। प्रतयेक पती जसले परमेश्रलवाई पे्रम गछुमि भनेर 
दवा्ी गछमि उसले परर्वारमवा आ्ूफले परमेश्रको पद ्वा नजममे्वारी 
मलनुभनेको के िो सो अधययन गनुमिपदमिछ। ख्ीषटले बढो बुन� पुऱयवाएर 
आफनो प्रभुत् कवायम गनुमििुनछ ्वा आफनो अध्धकवार प्रयोग गनुमििुनछ। 
उिवाँ दयवालु, मवायवालु, सदवाशयी, कृपवालु, भद्र, नम्, षिमवाशील र सिनशील 
िुनुिुनथयो। तयिी गुणिरूले भवाप्त भएर पतीले आफनो परर्वारमवाधथ 
अध्धकवार जमवाइयोस।् पतीले यहद परर्वारबवाट श्�वा, सममवान र आज्वा 
पवालन खोजछ भने ऊ आ्ैफ पनन चचमिको मशर येशूको अनुसरण 
गनुमिपदमिछ।

छोरवाछोरीिरूलवाई तवामलम हदने ्ूठलो नजममे्वारी र भवार नतनीिरूको 
आमवाको भएको पतीले बुझनु जरुरी छ। यसले गदवामि पतीले आफनी 
पतनीलवाई अतयनत ैकोमल, सिनशील र मवायवा गरेर वय्िवार गनुमिपदमिछ। 
उनको भवारलवाई िलुको पवानदे करियवाकलवापमवा आ्ूफपनन संलघन िुनु जरुरी 
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छ। परर्वारलवाई िेरचवाि गनदे नजममे्वारीको भवार आ्ूफमवा पनन भएको 
प्रतयवाभूनत पतीले पतनीलवाई हदन सषिम ्िुनुपदमिछ।

न त पतीले न त पतनीले एक आकवामिमवाधथ जबरजसती दमन 
नीनत अपनवाएर ननयनत्रण गनमि खोजनु िँुदैन। एक आपसमवा भएको 
स्तनत्रतवा ्वा चवािनवालवाई एक आपसले दमन गनमि प्रयवास नगरोस।् 
यहद एक आपसमवा दमन नीनत अपनवाएर घर चलवाउन खोजयो भने 
तयस परर्वारमवा पे्रम र सनेिको अभवा् िुन जवानछ। तयसकवारण, एक 
आपस दयवालु, ्धैयमितवा, सिनशीलतवा, सदवाशयीतवा, अकको अध्धकवार र 
भवा्नवालवाई सममवान गनदे, भद्र र मशषट िुने कलवालवाई धयवान हदनु दु्  ै
पती र पतनीले आ्शयक ्ठवाननुपदमिछ। अनन परमेश्रको अनुग्रिले 
एक आपसलवाई खुशी बनवाउन सकछ। प््वािमवा बवाँ्ेधको एक आपसको 
हित गनदे बवाचवा परमेश्रको सियोगले शुद्धरूपमवा कवायवामिन्यन गनमि 
सककनछ।

दईु जी्िरूको एक िुने ्ै्वाहिक जी्न, ख्ीषट र उिवाँको चचमिको 
एकतवाको प्रनतक िो। जुन भवा्नवाले भवाप्त भएर ख्ीषटले उिवाँको 
चचमिलवाई वय्िवार गनुमििुनछ तयिी भवा्नवाले भवाप्त भएर पती र पतनीले 
पवारसपररक वय्िवार गनुमिपदमिछ। यहद नतनीिरूले परमेश्रलवाई सचचवा र 
परर्क् हृदयले स्कोपरररूमवा पे्रम गछमिन ्भने नतनीिरू एक आपसमवा 
परमेश्रमवा पे्रम गनमि सकने िुनुपदमिछ। जब पवारसपररकरूपमवा आफनो 
भवाऊ नखोजने, आफनै नजददी नखोजने, तयवाग गनमि सकने र अककोको 
हितको नननमत आफनो हित तल रवाख्न खोजने पती र पतनी भयो भने 
एक आपस र समपुणमि परर्वार आमशषको थलो िुन सकछ।

खुमशयवाली, आननद, सुखमय र रमवाइलो भएको घर परमेश्रको 
चवािनवा िो। यस खवालको घरले स्गमिको खवास घरको प्रनतक िुन जवानछ। 
घरजम गररएको ्ै्वाहिक जी्नमवा एक आपसमवा नजममे्वारी बिन 
गरररिेको, ख्ीषटको चवासो ् वा चवािनवासँग नतनीिरूकवा चवािनवािरू जोडडरिने, 
परमेश्रमवा न ैभर परेर उिवाँको आश्वासनमवा ढुकक भएर चलदवा पती र 
पतनी खुशी िुन सकदछ। यो ्वातवा्रणलवाई परमेश्रकवा स्गमिदतूिरूले  
सरवािनवा गदमिछन।् ्ै्वाहिक जी्नले तयसको उपवादेयीतवालवाई घटवाउँदैन 
बरू बल पुऱयवाउँछ।
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२५४्महाराजा र ्महारािीहरू

बुनद्धले घर बिाइनछ, र सूझबूझ िा एक आपसको  
स्मझदारीले त्याे स्ानपति हुनछ।

नहतिोपदेश २४:३ 

इस्वाएलीिरूको प्रतयेक परर्वारमवा खनजोत गनमि पयवामि्पतमवात्रवामवा 
खेतबवारी िोस ् भनने परमेश्रको योजनवा धथयो। प्रतयेक परर्वार 
उपयोगीमूलक िोस,् लगनशील र पररश्मी िोस ्र कससँैग नमवागने 
्वा सवापत मलएर चलवाउने प्र्पृत्मवा नलवागेर आतमननभमिर िोस ्भनने 
परमेश्रको मभत्री चवािनवा छ। मवाननसिरूले जनतसुकै प्रगनत गरेतवापनन 
आतमननभमिर िुने परमेश्रको योजनवा यथवा्त नै छ।

यस पथृ्ी अथवाि दौलत ्वा स्ोतिरूले आमशषमय भएको छ। 
यहद कोिी सुरो भएर, लगनशील भएर, चवािनवा गरेर पररश्म गऱयवाे भने 
प्रवाकृनतक समपदवामवा लुककरिेकवा दौलतिरू भेटवाउन सकदछन।् जुन बवाबु 
र आमवाको आफन ैसपु््धवा समपनन घर छ र खनजोत गनदे जममन छ 
नतनीिरू मिवारवाजवा र मिवारवानीिरू िुन।्

्ेधरै मिंगो बबशवाल भ्न, अनेकौँ सरसवामवानले भररएको ्वा 
्फननमिश गररएको, सुखबबलवास र आकपषमित घर भयो भनदैमवा तयो 
घरपरर्वार उपयोगीमूलक, खुमशयवाली र आननदमय िुनछ भनने छैन। 
मवाननसको नननमत सबभनदवा मिवान ् कवाम समपनन गनमि येशू यस 
संसवारमवा आउनुभएको धथयो। उिवाँ परमेश्रको रवाजदतू िुनुभएर कसतो 
खवालको जी्न बबतवाउनुपछमि र उत्म ननतजवािरूले सुरक्षित भएर कसरी 
बवाँचने भनेर िवामीलवाई देखवाउनुभएको धथयो। आफनो पुत्रको नननमत 
परमेश्र पपतवाले कसतो घरको ्वातवा्रण जुटवाउनुभएको धथयो त?  
गवामललकवा पिवाडिरूमवा एकवानत घर; िवातिरूलवाई उपयोग गरेर मेिनत 
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गरर इमवानदवारीपू् मिक आयआजमिन गरेको घर; सरल जी्न; हदनहदनै 
आउने कह्ठनवाइ र समसयवािरूसँग सवामनवा गरेको घर; आफनो भवाऊ 
नखोजने, अरूको हितको नननमत आ्ूफ तल बसन चवािने, स्वाथमितयवागी, 
आधथमिक मवाममलवामवा ममतवयनयतवा अपनवाउने, ्धैयमितवाले बवास गरेको र 
अरूको से्वाको नननमत खुशीसवाथ ततपर भएको, आमवाको कवाखमवा 
घनटौँसमम बवाइबलको मुठ्ठवा खोलेर अधययन गनदे ्वातवा्रण, िररयो 
उपतयकवामवा बबिवानी र बेलुकवाको खझसममस उजयवालोले शवाननत छवाएको 
रमवाइलो प्रवाकृनतक ्वातवा्रण; प्रकृनतकवा अनेकौँ समपदवाले सनजएको 
सथवान; र परमेश्रसँग हृदयदेखख न ै कुरवाकवानी गरररवाख्न े घरको 
्वातवा्रणले येशूको बवालककवाल बबतवाउने अ्सरिरू उिवाँले जुटवाउनुभए 
धथयो।

 प्रभु येशूलवाई प्श्वास गऱयवेा भनदैमवा घरबवाट तयवागने नभइकन 
तपवाईँको घरलवाई रमवाइलो घर बनवाउने तपवाईको प्रथम ्लक्य िोस।् 
आ्शयक प्रवा््धवानिरू जुटवाउनुिोस ् तवाकक घर परर्वारमवा िलुको 
्वातवा्रण बनोस ्सवाथ ैस्सथ र सुप््धवासमपनन भएको घर बनवाउनमवा 
प्रयतनीशील िुनुिोस।्

तपवाईँको घरमवा भएको सरसवामवानिरू जसत ैमेच, टेबुल, दरवाज 
आहद सरल िोस ्र सनजलसँैग िलचल गनमि र स्फवा गरररवाख्न सकने 
िोस।् अनन नतनीिरू ्ेधरै मिंगो निोस ्तवाकक टुटे्ुफटेपनन सनजलसँैग 
अकको रवाख्न सककनछ। तपवाईँको घर ननयवास्ो खवालको िुनु आ्शयक छैन। 
घरलवाई तपवाईँको स्वाद अनुसवार सरल र सुनदर बनवाएर आकवापषमित र 
जो पनन आउँआउँ गनदे खवालको िुनुपदमिछ। तर पे्रम र संतुषटपनवा घरको 
्वातवा्रण छ भने तयो घर स्वागतयोगय िुनछ।
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२५५घरलाई शोभा नदिे बहू्मूलय ्ुमकुटहरू 

नतिम्ी पतिी नतिम्ो घरिभत्र फलिनति दाखको लतिाजसतिै  
अनि नतिम्ा छोरा-छोरीहरू नतिम्ो टेनबलको िररपरर  

जतैिूिका ्मुिाहरूजसतिै हुिेछि् । 
भजिसंग्रह १२८:३

बवालबवामलकवा र ज्वान यु्वायु्तीिरू परमेश्रकवा प्शषे दौलत 
िुन।् जब घरमवा के्ल पती र पतनीमवात्र िुनछन ्तर छोरवाछोरीिरू छैन 
नतनीिरूले एक आपसमवा प्शषे धयवान हदनु जरुरी छ। छोरवाछोरीिरू 
बबनवा ्धैयमितवा, सिनशीलतवा, सतय पे्रम र सनेिलवाई करियवाशील बनवाइरने 
्वातवा्रण बनननदैन। तयस पररनसथनतमवा पती र पतनी स्वाथमि निुन, 
एक आपसमवा नद्वाउनुमवा सजग िुनुपछमि। तपवाईँिरू आ्ैफमवात्र 
केनद्रप्नदभुएर बसनभुयो भने अरूिरूलवाई हदने मवायवा सनेि नभएर 
आ्ूफिरूमवात्र पवाउनुपनदे भनने मननसथनतमवा तपवाईँिरू रिन सकनुिुनछ।

 जब बवालबवामलकवािरूलवाई सयवािवार र सनेि देखवाँउछन ्तब  िवाम्वा 
रुखो स्भवाबिरू िटदछन,् िवामी कोमल, दयवालु, मवायवालु र सिवानुभूनत 
मलनेहदने सकने िुनछौँ। यसले बवालबवामलकवािरूकोमवात्र ै िोइन िवाम्ो 
चररत्रमवा पनन आदशमि गुणिरू प्कमसत गनमि प्रभवा् पवानमि सकदछ।

जब िनोकले आफनो पहिलो छोरो पवायो तब उनको अनुभ् उचच 
र आदशमि सतरमवा पुगेको धथयो। परमेश्को छोरवा िुनुभनेको के िो भनने 
आफनै नजममे्वारी र गनुमिपनदे कवामकतमिवयिरूको मिसुस उनले गरेकवा 
धथए। सरल प्श्वास�वारवा आफनो सुरषिवा बवालकले बवाबुको  ्पयवारबवाट 
खोजेको उनले देखदवा उनको छोरवाप्रनत गहिरो र कोमल देखवाउनुपनदे 
अनुभ् उनले गरेकवा धथए। तयसबवाट मवाननसिरूलवाई हदने आफनै 
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पुत्रको उपिवारमवा परमेश्रको अचममको पे्रम गवामभएको उनले मसके। 
जसरी पथृ्ीकवा बवाबुसँग छोरवाछोरीिरू भरपदमिछ तयसरी न ैपरमेश्रकवा 
छोरवाछोरीिरूले स्गमिको परमेश्र पपतवासँग भर पनुमि पछमि भनने बिुमूलय 
िनोकले आफनै अनुभ्बवाट थवािवा पवाउन पवाएकवा धथए।

बवालबवामलकवािरूप्रनत मेरो गहिरो सनेि र चवासो छ। मलेै ्ेधरै 
बवालबवामलकवािरूको सयवािवार गरेँ। बवालबवामलकवािरूसँग घुलममल गरेर 
नतनीिरूको सरल वय्िवारले मलेै ्ेधरै आमशषमय पवा्ठिरू मसकन 
सकेको धथएँ।

बवालबवामलकवािरूलवाई देखवाउनुपनदे सिवानुभुती, मवायवा, सिनशीलतवाको 
गुणिरू िुनु कुन ै पनन घरको नननमत आमशष बनन पुगन सकदछ। 
िँमसलो र मनलवाई िलुकवा गनदे खवालको स्भवा्को ननमवामिण गनमि 
बवालबवामलकवािरूसँगको वय्िवारले मसकदछ। आ्ूफसँग भएको रुखो 
वय्िवारलवाई नतनीिरूलवाई हदनुपनदे कोमलतवाले गदवामि सु्धवानमि सककनछ। 
घरमवा बवालक िँुदवा तयो घरको ्वातवा्रण न ैमम्ठवास र शु� बनवाउँदछ। 
परमेश्रप्रनतको श्�वा र भयमवा बवालकलवाई िुकवामिउनु आमशषमय िो।

यवाद गनुमििोस,् तपवाईँकवा छोरवाछोरीिरू परमेश्रको परर्वारकवा 
भखमिरकवा सदसयिरू िुन।् तपवाईँिरूको सयवािवारमवा तपवाईँिरूलवाई 
परमेश्रले सुमपनु भएको छ। स्गमिको नननमत मशक्षित बनवाउनुिोस ्र 
तवामलम हदनुिोस।्

येशू ख्ीषटलवाई प्श्वास गनदे सवानवा बवालबवामलकवाकवा हृदयिरू 
उिवाँको सवामु बिुमूलय िुनछ। जसरी उिवाँको मसिंवासनको ्ररपरर 
स्गमिदतूिरूले उिवाँलवाई रमवाउन हदनछन ्तयसरी नै उिवाँलवाई मवायवा गनदे 
बवालबवामलकवािरूले उिवाँलवाई रमवाइहदनछन।्
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२५६कसतिो खालको पैतिृक स्पनत् पाउिे? 

्मािोहले भिे, “जब तिपाईकंो िचि पूरा हुिेछ, तिब त्याे  
केटाको जीिि र का्मको निय्म कसतिाे हुिेछ?“  

नयायकतिाताहरू १३:१२

जुन ् चनिरू मनोिकी श्ीमतीलवाई सुनवाइएकवा धथए तयसमवा सतय 
छ। तयो सतय आज पनन प्रतयेक आमवाले अधययन गरेर आतमसवात ्गरे 
उनको नननमत भलो िुनेछ। आमवाको खरवाब, रुखो, ररसवािवा, झोँकक ्वा 
असल, ममजवासीलो, मवायवालु वय्िवारले बचचवालवाई प्रभवा् पवादमिछ। उनी 
आ्ैफ उधचत नीनतिरूमवा हिँडन सकने िुनुपदमिछ। यहद उनको बचचवाको 
हित खोनजछन ्भने उनी आतमसंयमी िुनुपछमि र स्वाथमितयवाग ्वा आफनो 
भवाऊ नखोजने िुनुपदमिछ।

यहद उनको बवालक जननमनुभनदवा पहिले उनी नसथर छैन, स्वाथमी, 
झोँकक, ररसवािवा, कचकच, उनको ममजवासले उनी अरूिरूलवाई द्वाउने 
खवालको छ भने, उनले जनमवाएको बचचवा पनन उनको गलत स्भवा् ् वा 
प्र्पृत्ले सनजएको िुनछ। यहद ह्ठक बवाटो ् वा नीनतमवा उनी नडमगवाइकन 
चमलन,् उनी दयवालु, कोमल, सिनशील, ध्धरज, ननस्वाथमी, मवायवालु छन ्
भने ्वालकलवाई पनन ती प्र्पृत् ्वा स्भवा्िरू सवारररिेकवा िुनछन।्

छोरवाछोरीिरू उधचत बवाटोमवा िुकवामिउन के्ल आमवािरूकोमवात्र िोइन 
बवाबुिरूको पनन तयनतकै नजममे्वारी छ। दु्  ैबवाबु र आमवाले नतनीिरूको 
आआफन ै प्र्पृत् ्वा ममजवास छोरवाछोरीिरूलवाई सवारररिेको िुनछ। 
नतनीिरूको मवानमसक, शवारीररक, खवानपवान गनदे शलैी बवालबवामलकवािरूले 
अनुसरण गनुमिपनदे उदवािरणको रूपमवा हदमवागमवा घुसवाइरिेको िुनछ। 
तयसकवारण, प्रतयेक बवाबु र आमवाले यो सोधनु आ्शयक छ, “िवाम्ो 
कवाखमवा जननमएको बवालकलवाई कसरी िुकवामिउने?“ गभम्ि ती महिलवाले 
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बवालक जनमवाउनुभनदवा अनघको आफनो बवानी वय्िवार, खवानपवान 
आहदले पेटमवा रिेको बचचवालवाई कसतो असर पवादमिछ भनने कुरवालवाई 
कनतले ् वासतवा गददैन। तर जुन यिूदी बुबवा र आमवालवाई यस बवारे स्गमिले 
ननददेशन हदएको धथयो तयसले गदवामि सनृषटकतवामि परमेश्रले गभम्ि ती 
आमवा र पेटको बचचवाप्रनत कसरी चवासो मलनुिुनछ भनेर सपषट पवाररएको 
छ।

आफनवा छोरवाछोरीिरूकवा पहिलो मशषिक िुन योगय बनन चवािनछ 
नतनीिरू जनमनुभनदवा सकवारवातमक स्भवा्िरूको ननमवामिण गनदैपछमि। 
आमवामवा आतमननयनत्रण ्वा ररस र खवानपपनमवा ननयनत्रण गनुमिपछमि। 
आफनो भवाऊ नखोजने, स्वाथमि तयवागी िुनुपदमिछ। आफनो पेटमवा रिेको 
बचचवालवाई खयवाल गरेर तयसलवाई स्सथ रवाख्न कनतपय कुरवािरूलवाई 
तयवागनु जरुरी छ। प्रतयेक आमवाले यो थवािवा पवाउनु जरुरी छ कक आफनो 
चररत्रको बमलयो, असल ् वा कमजोर, खरवाब प्र्पृत्िरू बवालबवामलकवािरूमवा 
सवादमिछ। ्ेधरै आमवाबवाबुलवाई भनदवा मवाननसिरूकवा शत्र ुसतैवानलवाई यस 
मवाममलवामवा ्ूठलो जवानकवारी छ। यहद आमवाले प्रनतकवार गनमि सकेन 
भने उसले उनलवाई ्ेधरै मोि र प्रलोभनमवा ्फसवाउन सकछन ्जसले 
गदवामि उसले आमवाको िवातबवाट बवालकलवाई आफनो कवाबुमवा रवाख्न सकने 
िुनछ। आमवाको के्ल एउटै आशवा छ‚ तयो िो परमेश्रमवा।अनुग्रि,            
बुन�ज्वान र बलको नननमत उनी उिवँानतर भवागनु सनकछन।् परमेश्रबवाट 
पवाउने सिवायतवा बेकवारको िँुदैन। उनकवा भएकवा असल गुणिरू उनकवा 
सनतवानलवाई सवानमि परमेश्रले सिवायतवा गनमि सकनुिुनछ जसले गदवामि 
नतनीिरूको सवांसवाररक जी्नमवा स्फलतवा पवाओस ्र अननत जी्नको 
नननमत उममेद्वार बनन सकुन।्
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२५७बालबािलका र युिायुितिीहरूको निम्ति 
अिुसरणीय उदाहरण

बालक बुनद्धले भररपूणता भएर बढ् दै र बिलयो हुदैँजािुभयो, र 
पर्मेशिरको अिुग्रह उहाँ्मान् न्यो। 

लूका २:४०

येशू िवाम्ो अनुसरणीय उदवािरण िुनिुुनछ। उिवाँको घरेलु जी्नमवा 
न ैतयसबेलवाकवा बवालबवामलकवा र यु् वायु्तीिरूलवाई उिवाँ नमुनवा बननुभएको 
धथयो। उिवाँको प्रथम ्मवान्ीय मशक्षिकवा उिवाँकी आमवा धथइन।् उनकवा 
ओ्ठिरूद्वारवा र अगम्कतवाकवा मुठ्ठवािरू�वारवा उिवाँले स्गमिकवा थोकिरूको 
बवारेमवा मसकनुभएको धथयो। उिवँामवा भएको बवाइबलको नतक्ण ज्वानले 
यो देखवाएको धथयो कक उिवाँकवा प्रवारनमभक ्षमििरूमवा परमेश्रको ्चन 
अधययन गनमि समय बबतवाउनुभएको धथयो। बवालककवालको सुरुम ैयस 
संसवारमवा आ्ूफ रिनुको लक्य थवािवा धथयो। उिवाँ बवाँचनुभयो त अरूिरूलवाई 
आमशष हदन।

उिवाँको ्धममिपपतवा युशू्फ पेसवामवा मसकममी धथए। येशूले पनन 
सवानदेैखख मसकममीको पसलमवा आफनो बुबवालवाई सघवाउनुभएको धथयो। 
सवानदेैखख उिवाँ ममिनेती, पररश्मी, लगनशील, उदयोमी र आज्वाकवारी 
िुनुिुनथयो। आफनो घरको परर्वारमवा उिवँा घवामको ककरण जसतै उजयवालो 
िुनुिुनथयो। आफनो कवाम प्श्सनीयतवा र िँमसलो भनेर गनुमििुनथयो। 
ननमन्गमिमवा रिेर उिवाँले आफनवा कवामकतमिवयिरू मशरोपर गरे पवालन 
गनुमििुनथयो।

येशू ख्ीषटको जी्न नम्, प्नयीशील धथयो। सवांसवाररक 
मोिबवाट उिवाँ स्तनत्र िुनुिुनथयो। उिवाँले आफनो ्ुफनत मि कहिलयै पनन 
देखवाउनुभएन। उिवँा प्रवायजसो खुलवा िवा्वामवा रिनुिुनथयो। प्मभनन 
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चरवाचुरुङगीिरू, प्रवाकृनतक सुनदर ्ूफलिरू जसले जममनिरूलवाई गौरब 
बनवाउने सुनदरतवाले ढवाकेकवा िुनथे, शवानदवार रूखिरू, अगलो पिवाडिरू, 
टुरिवाटुरिी चटटवानिरू र िररयवा पिवाडिरू आहद सबलेै उिवाँलवाई प्शषे 
आकषमिण हदनथयो। सब ैमवान्ीय आखँवािरूबवाट पर रिेर एकवानत ्ठवाउँमवा 
उिवाँले आफनो स्गमिको पपतवासँग समबवाद गनुमििुनथयो। परमेश्रको 
धयवान र उिवाँसँगको ननरनतर समपकमि ले गदवामि येशूको ननैतक शनकतिरू 
बमलयो भएकवा धथए।

येशूको जी्नको अनुसरणीय उदवािरणबवाट मसकेर बवाबुआमवाले 
उिवाँसँग ममलेर आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई उिवाँको मम्ठवासपनवालवाई पपलवाउन 
हदनु नतनीिरूको बिुमूलय अ्सर िो। मुनकतदवातवाको प्रवारनमभक ्षमििरू 
उपयोगीमूलक धथयो। उिवाँले घरमवा आफनी आमवालवाई सघवाउनुिुनथयो। 
घरमवा आइपनदे कुन ैपनन कवाम गनमि उिवँा तयवार िुनुिुनथयो। आफनो 
बवाबुको मसकममी पसलमवा िोस ्् सवा्मिजननक से्वाकवायमिमवा िोस ्उिवँाले 
आफनो जी्न अथमिपूणमि र सबैको हितको नननमत बबतवाउनुभएको धथयो।

सवानदेैखख नम् तथवा सवा्धवारण घरमवा ख्ीषटको प्श्सनीयतवा, 
लगनशीलतवा, पररश्मी र आज्वाकवारी िुने अनुसरणीय उदवािरण प्रतयेक 
यु्वा र यु् तीले मसके उिवाँलवाई पप्त्र आतमवाद्वारवा परमेश्र पपतवाले 
हदनुभएको यो ्चनलवाई दवा्ी गनमि सकदछ, “मेरो से्क जसलवाई म 
उचवामलरवाखदछु, मेरो चुननएकवा जन, जसमवा म प्रसनन िुनछु। नतनमवा 
म मेरो आतमवा रवाखखहदनेछु।“ यशैयवा ४२:१ ।
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२५८सबभनदा ्महाि् र गौरिशाली का्म

तिब हाम्ा छोराहरू नतििीहरूका युिािस्ा्मा ्मौलाउँदा 
रूखहरूजसतिै हुिेछि् , र हाम्ा छोरीहरू दरबार नसँगािता  

कँुनदएका सति्भहरू जसतिा हुिेछि् । 
भजिसंग्रह १४४:१२

यस पथृ्ीमवा कुन ै पनन सवांसवाररक कोमल, सनेिी र मवायवाको 
बन्धन भनेको आमवा र बवालको बीचमवा बवाँध्धने बन्धन िो। आमवाको 
िवातमवा सुनमपएको प्रतयेक बवालबवामलकवालवाई सयवािवानदे पप्त्र नजममे्वारी 
परमेश्रले नै हदनुभएको िो। उिवाँले भननुिुनछ, “यो मेरो छोरवा, यो 
मेरो छोरीलवाई लेऊ। मेरो नननमत तवामलम देऊ। दर्वार ्वा खवानदवानी 
परर्वारमवा जनमेको जसत ैगरेत नतनीिरूको चररत्रलवाई चमकवाउ जसले 
गदवामि स्गमिको दर्वारमवा नतनीिरू सदवाको नननमत चनमकरिनेछन।्“

बवालबवामलकवाको चररत्र, ममजवास र स्भवा्लवाई मोडने, चमकवाउने 
र कचरमचरलवाई ननकवालेर शुधद र सभयपवानदे गनदे कवाम आमवाको िो। 
बवालकको चररत्र ननममिण िुनु आ्शयक छ। बवालबवामलकवाको हृदयकवा 
पवाटीिरूमवा ती पवा्ठिरूले कँुध्धनुपछमि कक जुन अननत समयसमम 
रहिरिनछ। 

मरणशील मवाननसिरूलवाई सुमपेको बवालबवामलकवालवाई तवामलम हदने 
कवाम अतयनत ैमिवान ्र गौर्शवाली छ। बवालबवामलकवा परमेश्रको नननज 
्धन िो। जनमदेैखख कवाखमवा रवाखखएको र निुकुमि ञजेलसमम हदने तवामलम 
र गनदे चररत्र ननमवामिण उिवँाकै लवाधग गनुमिपदमिछ।

यस संसवारमवा कुन ै पनन थलो भनदवा घर बवालबवामलकवािरूको 
नननमत अतयनतै आकपषमित पवानदे िुनुपदमिछ, र आमवाको उपनसथनत 
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अतयनत ैमिवान ्आकषमिण िुनुपदमिछ। कोमल, मदृसु्भवा्, नरम र भद्र 
भएर मसकवाएको अनुशवासन, मवायवालु ्चन र कवामिरू�वारवा आमवािरूले 
छोरवाछोरीिरूलवाई हृदयमवा सजवाइरवाख्न सकछन।्

जब परमेश्रकवा आसथवा्वान भएको आमवाले आफनवा 
बवालबवामलकवािरूलवाई दषुटको मुकवाप्लवा गनमि मशक्षित बनवाउन खोनजछन ्
तब उनको मवाधथ परमेश्र िुनुिुनछ। उिवँाको मसिंवासनबवाट हदवयजयोनत 
र महिमवा आमवामवाधथ पदमिछन।् बवालबवामलकवािरूलवाई िुकवामिउने बरवाबरीमवा 
अरू कुन ैकवाम उनको लवाधग छैन। धचत्रकवारले कपडवामवा कोनदे सुनदर 
धचत्र जसतो ्वा संगमरमरको पतथरमवा आ्ूफले मनपनदे मूतमि कँुटने 
जसतो नजममवा आमवालवाई हदइएको छैन। कुन ैस्सतवा ् वा लेखकले आफनवा 
आदशमिमय सोचबबचवारिरूलवाई शबदिरूमवा उतवानदे जसतवा ् वा मवाननसिरूकवा 
भवा्नवािरूलवाई छुने खवालकवा सुनदर ्धुन रचने सङधगतकवारको जसतो 
नजममवा आमवालवाई हदएको छैन। तर परमेश्रको सिवायतवाले मवाननसलवाई 
ईश्रीय प्रनतरूपमवा ननमवामिण गनदे पप्त्र र चुनौनतपूणमि कवाम आमवालवाई 
न ैसुनमपएको छ।

आमवालवाई सुनमपएको कवाम गददीमवा बसने रवाजवाको कवामभनदवा 
मिवान ्र मित््पूणमि छ। आमवा घरकी मिवारवानी िुन।् बवालबवामलकवािरूको 
चररत्र ननमवामिण गरेर उचच र अमर जी्न बबतवाउन योगय बनवाउने 
शनकत आमवाको िवातमवा छ। यो जसतो मिवान ्लक्य स्गमिदतूको पनन 
छैन।
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२५९पाररिाररक जीििलाई संयुक्त पाररराख् ि 
िज््मेिारी िलएको वयनक्त

बुबा हो, आफिा छोराछोरीलाई रीस िउठाओ, तिर नतििीहरूलाई 
प्रभुको अिुशासि र िशषिा्मा हुकाताओ।  

एनफसी ६:४

जसरी आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई मशषिवादीषिवा हदन, तवामलम हदन र 
अनुशवासनमवा रवाख्न ेमिवान ्कवाम आमवाको छ तयसरी न ैतयस कवाममवा 
सिभवागी िुन बवाबुको पनन उपत्ककै िवात िुनछ। जब बवालबवामलकवािरू 
िुकिँ दै गछमि तब बवाबुको प्रभवा् आ्शयकतवा िुनछ। बुबवाले आमवासँग 
ममलेर छोरवाछोरीिरूलवाई अगु् वाइ गनुमिपदमिछ, अनुशवासनमवा रवाखु्नपदमिछ र 
आफनो बशमवा रवाखु्नपदमिछ।

येशूभवा्वानवामवाभवाप्त भएको बुबवा परर्वारमवा एकतवा कवायम 
रवाख्नभेएकोले उनी परर्वारमवा बवाँध्धएको वयनकत िो। बुबवाकै सकरियतवाले 
आफनो परर्वारलवाई परमेश्रको मसिंवासनको ननजक रवाखदछ। 
छोरवाछोरीिरूलवाई खुकुलो बनवाएर जथवाभवा्ी नतनीिरूकै भवा्नवामवा िुकमि न 
हदन बवाबुको नननमत कहिलय ै पनन हित िँुदैन। चञचले केटवािरूलवाई 
आमवाकैमवात्र नजममवामवा िुकमि न हदनुिुनन। बवाबु आ्ूफ छोरवािरूको सवाथमवा 
छु र नतनीिरूको सवाथी िो भनने नतनीिरूलवाई प्रतयवाभुनत हदनुपदमिछ। 
छोरवािरूलवाई खरवाब सवाथीिरूसँग अलग रवाख्न बवाबु आ्ैफले प्रयवास 
गनुमिपदमिछ। छोरवािरूलवाई िुकवामिउने नजममे्वारी बवाबुले ्ेधरै बोकनुपदमिछ। 
आफनवा छोरवािरूलवाई परमेश्रको ननजक लयवाउन आफनो सब ैशनकत, 
बुदध्धज्वानलवाई प्रयोग गनुमिपदमिछ।

जब बवालबवामलकवािरू ररसले अपशबदिरू बोलछन ्तब बवाबुआमवािरू 
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एक नछन शवानत र चुप िुनुपदमिछ। चुप लवागनु न ैसुनौलो अनुशवासन िो। 
बवाबुआमवा आ्ूफन ैआ्ेगले बवालबवामलकवािरूलवाई झपवारेर, गवाली गरेर, 
पपटेर ननयनत्रण गनमि खोजदवा नतनीिरू आफनवा वय्िवारबवाट द:ुखखत 
िुन अ्सर पवाउँदैनन।् झोँककएर, रुखो ्चन बोलेर, पपटपवाट गरेर 
बवालबवामलकवािरूलवाई ननयनत्रणमवा रवाख्न खोजे सतैवान खुशीले नवाचदछ। 
यस मवाममलवामवा पवा्लको सललवाि ्ेधरै उपयोगीमूलक छ: “बुबवा िो, 
आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई रीस नउ्ठवाओ, नत्रतवा नतनीिरू ननरवाश 
िुनेछन ्।“ कलससी ३:२१। जब बवालबवामलकवािरू ररसले ल्मिररनछन ्तब 
बुबवाआमवा शवानत भएमवा नतनीिरू एक नछनपनछ आफनै ह्ठक हदमवागमवा 
्फककमि नछन।्

दयवालु, सदवाशय, मवायवालु र बवालबवामलकवािरूलवाई वय्नसथत ढँगले 
िुकवामिउन प््ेकशील िुनुपदमिछ। आफनवा बवालबवामलकवािरूलवाई बवाबु र आमवाले 
नतनीिरूलवाई आफनो सनेिमवा बवाँध्धरवाखु्नपदमिछ। छोरवाछोरीिरूको हृदयमवा 
मशषट, आदरभवा्ी, कृतज् र पे्रमको बत्ीले बवामलरवाखु्नपदमिछ।  तयसले 
गदवामि नतनीिरू आ्ैफ पनन सतय्वादी र ्धममिपरवायण िुन हृदयदेखख न ै
चवािनवा गनमि पुगेकवा िुनछन।् जब आमवाले नतनीिरूको हदमवागमवा असल र 
उधचत नीनतिरू रो्पदनछन ्तब नतनीिरूको हदमवागमवा रोपपएकवा बिुमूलय 
बबऊिरू खरवाब तत्िरूले ननससवामसन नहदन बवाबुले भरमगदरु प्रयवास 
गनुमिपदमिछ। आ्ूफ अनुशवासनमवा रिेको बुबवाले आफनवा छोरोछोरीिरूलवाई 
पनन अनुशवासनमवा रवाख्न सकदछ। बवाबुकै अनुसरण गरेर छोरवाछोरीिरूले 
आतमननयनत्रण र आफनो वय्िवारमवा पररपक् िुन मसकदछन।्

िेर इसवाई बवाबु िो, तपवाईँकवा छोरवाछोरीिरूको उचचतम हितको 
नननमत दयवा, मवायवा, ्धैयमितवा, सदवाशयतवा देखवाउनुिोस।् नतनीिरूको 
हृदय चनमकलो ्धवामममिकतवाको ककरण अथवामित ्येशूनतर नजर रवाखखछोडन 
नतनीिरूको हृदयिरूलवाई तवामलम हदनुिोस। बवाबुआमवा ननैतक्वान, 
आदशमि चररत्र्वान भएर आफनै उदवािरणबवाट ख्ीषटको ममजवासलवाई 
मसकवाउनुिोस।् तयसो गरे नतनीिरूको जी्न असल र अथमिमूलक 
भइरिन अ्सर ममलदछ।
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२६०पररिारलाई सुशासिद्ारा स्हालिु

छोरा-छोरी हो, प्रभु्मा आपिा आ्मा-बुबाको आज्ापालि  
गर, नकिनक यो उनचति हो। 

एनफसी ६:१

परमेश्रको चवािनवा न ै स्गमि र जगतको प्ध्ध िो। जबसमम 
परमेश्रको परर्वारको जी्नमवा प्ध्धको शवासन लवागुिुनछ तब सब ै
जनवा पप्त्र र खुशी भइरिनछन।् स्गमिमवा जब परमेश्रको प्ध्ध ् वा दश 
आज्वालवाई अ्ज्वा गरेकवा धथए तब तयिवाँ डवािवा, रीस, कचकच, आफनो 
भवाऊ खोजने प्र्पृत् उबजेको धथयो। तयसको ्फलस्रूप एकनतिवाइ 
स्गमिदतूिरू पतन भएकवा धथए। यस पथृ्ीकवा रिेको घरपरर्वारमवा पनन 
परमेश्रको प्ध्ध ्वा दश आज्वालवाई सममवान गरेर चलछ भने तयो 
परर्वार ननशचयनै खुशी र सुखी परर्वार िुनछ।

आज्वा पवालन गनदे पवा्ठ बवालकले मसकनुपनदे ्ेधरै पवा्ठिरूमवा 
पहिलो पवा्ठ िो। छोरवाछोरीिरू िुकदे र आफनै तकमि मवा लवागनुभनदवा पहिले 
नतनीिरूलवाई आज्वा पवालन गनदे नीनत मसकवाउनुपदमिछ। आमवा घरकी 
मिवारवानी िुन ्र उनकवा छोरवाछोरीिरू उनकवा जनतवा िुन।् उनले बढो 
बुदध्ध पुऱयवाएर घर समिवालनुपदमिछ र आ्ूफ आमवा भएकोले आमवात््को 
गररमवा अनुसवार आफनो भुममकवा ननभवाइरिनुपदमिछ।  घरमवा आमवाको 
प्रभवा् स्कोचच िुनछ।

आफनै हढपीमवा चलने बवानीलवाई कहिलय ैपनन नि्पकवाइ र नसमझवाइ 
छोडनुिुनन। बवालबवामलकवािरूको भप्षय नै नतनीिरूलवाई पवाएको दरो 
अनुशवासन, ्पयवार, दयवामवायवा र सदवाशयतवामवा नन्धवामिरण िुनछ। बचचवालवाई 
आफनै हढपी, चवालचलन र मननसथनतमवा चलन हदँदवा कसतो खरवाब 
िुनछ भनने कुरवा धचत्रण गनमि पनन असमभ् छ।
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जब घरपरर्वार शुशवासनमवा चलदछ तब तयस परर्वार हदगो र 
पररपक् िुनछ, तर तयसको प्पररत चलदवा बवालबवामलकवाको भप्षय 
प्धग्रने नननशच छ।

प्रतयेक परर्वारले मसकनुपनदे अनुशवासनमवा बवाबुआमवा आ्ैफ 
पनन नैनतकतवामवा लधचलो  िुनुिँुदैन। आफनो ्चनमवा दरो िुनुपदमिछ। 
रीसले, दमननीनत अपनवाउँदै िैककम्वाद प्र्पृत्ले घर चलवाउनु िँुदैन 
बरू आ्ैफ पनन आतमसंयम देखवाएर परर्वारलवाई कजवाउनु पदमिछ। 
बवाबुआले छोरवाछोरीिरूलवाई के भनन चवािेको छ सो शवानत स्भवा् भएर 
समझवाउनुपदमिछ, सदवाशयतवा देखवाउनुपदमिछ र आ्ूफले के चवािेको छ तयो 
दरो पवारवाले बोलनुपदमिछ।

तकमि युकत, नयवायोधचत र उधचत िुनु बवाबुआमवाकवा आ्शयक 
गुणिरू िुन।् दयवा र सरवािनवा वयकत गनुमिपदमिछ, तर बवालबवामलकवािरूलवाई 
मूखमितवापु्मिक ्ुफलवाएर िोइन। बुदध्ध पुऱयवाएर ह्ठक बवाटोमवा अगु् वाइ 
गनुमिपदमिछ। गवाली गरेर, गलत बवानीलवाई औँलयवाउँदै धचत् दखुवाएर, 
ि्पकवाएर, पपटपवाट ् वा हिकवामिएर छोरवाछोरीिरूलवाई मसकवाउनु खोजनु िुनन। 
बवालबवामलकवािरूलवाई समझवाएर, बुझवाएर, कुरवाकवानी गरेर र ्पयवार गरेर 
मसकवाउन खोजनपुदमिछ। पे्रमको रेशमी ्धवागोले सवानवािरूको हृदयलवाई 
बवाँधन खोजनुपदमिछ।

आ्ूफ बवाबुआमवा भएको िैमशयतले परर्वारलवाई समिवालन अध्धकवार 
छ भनेर प्रभवा् दवालनु आ्शयक छ। आफनो आध्धकवाररकतवालवाई दयवा 
देखवाएर र ्चनमवा दररलो भएर देखवाएर चलन सकयो भने परर्वार 
पककवा शुशवासनमवा चलदछ। यहद िवाम्ो नजर परमेश्रको  महिमवा ्वा 
इजजत थवामनेमवा रवाख्नसो नतनीिरूलवाई मसकवाउन सकयो भने सतैवानको 
खरवाब तत्िरूसँग नतनीिरूले खेलबवाड गददैन।
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२६१प्रे्म र सिहेका रेश्मी डोरीले आकआपसलाई 
बाँनडराखिु

जसरी पर्मेशिरले ख्ीषट्मा नति्मीहरूलाई षि्मा गिुताभयो,  
त्यसरी िै एउटाले अकातालाई षि्मा गरेर नति्मीहरू  
एक-अकाताप्रनति को्मल ्मिका र दयालु होओ। 

एनफसी ४:३२

“भवात-ृपे्रमसँग एकअकवामिलवाई पे्रम गर। आ्ूफलवाई भनदवा बढी 
अरूलवाई आदर गर“ (रोमी १२:१०) भनने पवा्लको आदेशको सुई सबैले 
लगवाउनुपदमिछ ककनकक यो नै घरेलु सुख र खुशीको जग िो। 

ननदमियी, क्ठोर, झरङग रीसवाउने, कचकच र गुनवासो गरररिने र 
आफनोमवात्र भवाऊ खोजने ् वातवा्रण भएको घरमवा येशू आउने हदने ढोकवा 
बनद गरेको िुनछ। जिवँा झगडवा, घरेलु हिँसवा, ररसवाररसमवा धचत् ्फवात ्ने 
गरेर बोलने, कचकच गनदे, एक आपसलवाई दमन गनदे घरपरर्वारबवाट 
स्गमिदतूिरू भवागेकवा मलेै देखेँ।

भद्र, नम्, िँमसलो बोमलचवाली, एक आपसमवा कदर गनदे, सनेि 
र मवायवाकवा करियवाकलवापको रेशमी डोरीले छोरवाछोरीिरूकवा हृदयिरू 
बवाबुआमवासँग बवँाडडरवाखदछ। ती गुणिरूले सनजएको घर कुन ै पनन 
भवय मिल र दलुमिभ गिनवाले सनजएको भनदवा आकवापषमित िुनछ। तयस 
खवालको ्वातवा्रण कुनै पनन सुनचवाँदीले ककनन सककँदैन।

पती र पतनीको बीचमवा, बवाबुआमवा र छोरवाछोरीिरूको बीचमवा, 
दवाजुभवाइहददी बहिनीिरूको बीचमवा कोमल मवायवा र  सनेिले सनजनुपदमिछ।  
झटट ररस उठने ्वा ररस उ्ठवाउने बोलने प्रतयेक ्चन पहिले ह्ठक 
छ कक छैन भनेर सोचनुपदमिछ। एक आपसको वय्िवारमवा मवायवापप्रनत 
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नदेखवाउने अनुिवार पनन देखवाउनिुुनन। छोरवाछोरीिरूले बवाबुआमवालवाई 
कदर गनुमिपछमि र नतनीिरूमवाधथ श्�वा िुनुपदमिछ। बवाबुआमवािरूले 
नतनीिरूकवा छोरवाछोरीिरूमवाधथ ्धैयमितवा, दयवा, सदवाशयतवा, मवायवा र सनेि 
प्रकट गनुमिपदमिछ। पवारर्वाररक घेरवामवा रिेर एक आपसमवा एक आपसलवाई 
भएसमम कसरी खुशी तुलयवाउने र आननद तुलयवाउने भनेर चवािनवा 
गरररिेको िुनुपदमिछ।

एक आपसमवा सं्ेदनशील भएर मवायवालु कवामिरूले हृदयिरू बवाँडड 
रवाखदछ। प्रतयेक पलट उदवार भएर अककोको हित गनदे कवाम उनबजनछ 
सो गनवामिले एक आपसमवा एकतवाको शुत्रमवा बवाँडडरवाखदछ। कसले ्वासतवा 
गछमि भनेर सोचेतवापनन सवानोनतनो सनेिभवा् र मवायवाभवा्ले गरेको 
कवाम, आफनो भवाऊलवाई तयवागेर पे्रमले उबजेको सवान ैकवाम पनन ककन 
निोस ्तयसले ्ूफलको ्वासनवा जसतै चुपचवाप जी्न हदइरिेको िुनछ। 
सवानोनतनो भनेर, खझनो नमवानी गरेको एक आपसको से्वाले मवाननसको 
जी्नमवा ्ूठलो खुमशयवाली, आननद र आमशष पैदवा गदमिछ।

मनुकतदवातवा येशूको दैननक जी्नमवा कसतो नरम र सौनदयमितवाकवा 
ककरणिरू ्ैफमलएकवा धथए! उिवाँको उपनसथनतले न ै्वातवा्रण न ैकसतो 
मम्ठवास िुनथयो! उिवाँकवा छोरवाछोरीिरू िौँ भनेर दवा्ी गनदे प्रतयेक 
पककवा र सचचवा येशूभकतले पनन तयिी खवालको आतमवा, जोश र 
ममजवास प्रकट गदमिछ। जसको हृदयमवा येशू ख्ीषटले रवाज गछमिन ्उसको 
्ररपरर परमेश्रको ्वातवा्रण छ भनेर सबलेै मिसुस गरेको िुनछ। 
नतनीिरूले लगवाएकवा ननममिल र शु� सेतो पोशवाकिरूमवा प्रभुको बगैँचवाबवाट 
ननसकेको अत्रको ्वासनवाले सुगनन्धत िुनछ। नतनीिरूकवा अनुिवारिरूले 
उिवाँको जयोनतलवाई प्रनतबबनमबत गदमिछ। तयसले गदवामि नतनीिरू जिवाँजिवाँ 
पवाइतवालवा टेकछन र थककत र पेलवान भएकवा मवाननसिरू नतनीिरूको 
समपकमि मवा आउँछन तयिवँाको ्वातवा्रण नै चिककलो र रमवाइलो िुनछ।
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२६२घरपररिार िा छोराछोरीहरूलाई स्मालिु 
बाबुआ्माको न्मिलजुली का्म

एउटाले अकाताको भार उठाओ, र यसरी  
ख्ीषटको वयिस्ा पूरा गर। 

गलातिी ६:२

घर परर्वार वय्नसथतरूपमवा चलवाउन छोरवाछोरीिरूले र 
बवाबुआमवाले मित््पूणमि नीनत ्वा कतमिवयिरू पवालन गनुमिपदमिछ। घर 
संसथवा ्वा ननकवायको मित््पणूमि सवाझदेवारी छोरवाछोरीिरू िुन भनेर 
नतनीिरूलवाई मसकवाउनुपदमिछ। घर बवाबुआमवाकोमवात्र िोइन िवाम्ो पनन िो 
र यसलवाई वय्नसथत पवानमि िवाम्ो पनन नजममे्वारी िो भनने कतमिवयप्रनत 
छोरवाछोरीिरूलवाई सवानदेैखख सजग गरवाउनुपदमिछ। नतनीिरूलवाई खवान, 
लवाउन, सुतन हदनछन,् मवायवा हदनछन ्र सयवािवार गछमिन।् बवाबुआमवाले 
देखवाएकवा ्ेधरै मवायवा र दयवािरूको प्रतयुत्रमवा घरको कवाममवा बवाँड्फवाँडमवा 
आ्ूफिरू पनन समवा्ेश िुनुपछमि भनने नजममे्वारी नतनीिरूलवाई 
मसकवाउनुपदमिछ अथवामित ्घरको बोझ थवामन नतनीिरूको पनन उत्रदवानयत् 
िो भनने मशषिवा नतनीिरूलवाई हदनुपदमिछ। यसरी बवाबुआमवा र छोरवाछोरीिरू 
मममलजुमल घर चलवाउँदवा घरमवा सुखी, खुशी, आननद र रमवाइलो 
्वातवा्रण बनन समभ् िुनछ।

सवानवा बवालबवामलकवािरूलवाई पनन दैननक कवाम गनमि तवामलम 
हदनुपदमिछ। नतनीिरूको सिवायतवाको आ्शयकतवा छ र नतनीिरूले सियोग 
गदवामि नतनीिरूलवाई ्धनय्वाद, रवाम्ो जसतवा सरवािवानीय र मनलवाई खुशी 
पवानदे बोमलिरू उचचवारण गनुमिपछमि। तयसले गदवामि घरमवा मेरो आ्शयक छ 
भनेर बवालबवामलकवािरूले सवानदेैखख मिसुस िुनछ। िुकदे कवा छोरवाछोरीिरू 
बवाबुआमवाकवा सिवायकिरू िुनुपदमिछ। बवाबुआमवािरूको योजनवामवा नतनीिरू 
पनन सिभवागी िुनुपदमिछ। बवाबुआमवाकवा नजममे्वारीिरू र बोझिरूसँगको 
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सवाझदेवारी नतनीिरू पनन िुनुपदमिछ। बवाबु र आमवािरूले आफनवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई मसकवाउन समय हदनुपदमिछ। नतनीिरूको सियोग 
अमूलयको छ, आ्ूफिरूमवाधथ नतनीिरूको भरोसवाको अपेषिवा गदमिछ र 
नतनीिरू आ्ूफिरूको सवाथ िँुदवा आ्ूफिरूलवाई रमवाइलो लवागछ भनने 
प्रतयवाभूनत नतनीिरूलवाई हदनुपदमिछ। तयसले गदवामि नतनीिरूले भनेको कुरवा 
तुरनत ैमवानन थवालदछन।् यसो गदवामि बवाबुआमवाको भवारमवात्र िलुको िँुदैन, 
छोरवाछोरीिरूले जी्न चलवाउन वय्िवाररक तवामलम पनन पवाउँदछन,् 
नतनीिरूले घरपरर्वारको बन्धनलवाई बमलयो बनवाउन सियोग गरररिेकवा 
िुनछन ्र यथवाथमिमवा नतनीिरूको आफन ैचररत्र ननमवामिण गनमि गहिरो जग 
बसवामलरिेको िुनछ।

बवालबवामलकवािरूको नननमत कवाममवा खटवाउन नतनीिरूकै हितको 
नननमत िुनछ। नतनीिरूको ्ेधरै समय िुनछ र आफनो केिी समय 
घरको उपयोगी कवाममवा लगवाउन पदवामि नतनीिरू खुशी िुनछन ्र रमवाइलो 
मवानछन।् नतनीिरूले आफनो कवाम स्फलतवापू् मिक गरेकोले नतनीिरू 
हृदयदेखख न ै गदगद िुनछन।् नतनीिरूलवाई पररश्म गनमि मसकवाउँदवा 
नतनीिरूकवा शरीर र हदमवागलवाई बमलयो बनवाउँछन।् आफनवा अमूलय 
सवानवा छोरवाछोरीिरू सवानवा सिवायकिरूको रूपमवा आमवाले बनवाउन सकछन।् 
जब केटवाकेटीिरूले िँमसलो भएर घरेलु कवामकतमिवयमवा सिभवागी िुनछन ्
र बवाबुआमवाको भवारमवा सवाझदेवारी िुनछन ्तब नतनीिरूमवाधथ परमेश्रको 
पे्रममलो उपनसथनत पनन िुनछ।

सवानोनतनो कवाम न ैककन निोस ्यहद सवानवा बवालबवामलकवािरूले गनदे 
कवामलवाई परमेश्रले रमवाइलो मवानेर िेरररिनुिुनछ भनेर नतनीिरूलवाई 
मसकवाउन सकयो भने नतनीिरूको कवाम अझ ्ेधरै रमवाइलो भएको 
नतनीिरूले देखदछ र नतनीिरूको कवाममवा कदर गदवामि नतनीिरूले 
सरवािनवा गछमिन ््वा रमवाइलो मवानछन।् प्रतयेक कवाम परमेश्रको नननमत 
गररएको िो भनने ज्वानलवाई सवानदेैखख मसकवाइयो भने नतनीिरूले गनदे 
सवान ैकवाम भएतवापनन नतनीिरू खुशी र रमवाइलो मवानने िुनछ। यस 
संसवारमवा नतनीिरूले गनदे से्वाकवायमिमवा परमेश्रको चवािनवा कवायवामिन्यन 
गनदे स्गमिको पप्त्र जी्िरूसँग समपकमि  गरररिेकवा िुनछन।्
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२६३नतिम्ा छोराछोरीहरूलाई ्म बचाउिेछु

तिर पर्मप्रभु यो भनिुहुनछ: “हो, योद्धाहरूबाट कैदीहरू र 
निषठुरहरूबाट लूटको ्माल खोसि सनकनछ। नति्मीनसति  

झगड़ा गिनेसगँ ्म झगड़ा गिनेछु, र नतिम्ा  
छोराछोरीहरूलाई ्म बचाउिेछु।

यशैया ४९:२५-२६

सतैवानले प्शषे आरिमण गनदे समिू यु्वायु्तीिरू िुन।् िवामी जिवाँ 
्फकमि र िेरेतवापनन यु्वायु्तीिरूले सतैवानसँग ननरनतररूपमवा लडडरिेको 
िवामी देखदछौँ। दषुट, खरवाब, आतङककवारी तत्िरूको ्ूठलो छवालले 
अनधगननतयौँ यु्वायु्तीिरूलवाई बगवाइरिेको छ। येशूलवाई प्श्वास गनदे 
प्रतयेक येशूभकतले यो प्रशन सोधन स्भवाप्क मवाननुपदमिछ, “बवाइबलल ै
बवाइबल भएको देश र इसवाई मशषिवादीषिवाले अङकुस लवागेको देशमवा 
पनन मवाननसको शत्र ु सतैवानले यु्वायु्तीिरूलवाई आफनो शनकतमवा 
पवारेर नतनीिरूलवाई ककन छयवावयवाल गदमिछन? ककन?” तयसको कवारण 
प्रषट छ। बवाबुआमवािरूले आफनो मित््पूणमि नजममे्वारीलवाई ्े्वासतवा 
गरररिेकवाछन।्

यहद कुन ै पनन खेतबवारीमवा खनजोत गरेर आ्शयक बबऊिरू 
रोपेन भने तयिवँा कवँाडवा, घवँास र मसउँदीिरू उम्नछ। केटवाकेटीिरू पनन 
तयसत ै िुन।् यहद हृदयको मवाटोलवाई खनजोत गरेर असल बबऊिरू 
रोपपएन भने सतैवानले आफनवा ररस, घणृवा, डवािवा, ईष, स्वाथमिपनवा, आफनो 
भवाऊ खोजने प्र्पृत्, अिंकवार जसतवा बबऊिरू खुशी भएर रो्पदछन।् ती 
प्र्पृत्िरू सवानदेैखख नछटोनछटो उम्न सकछन।् अनन तयसको कटवानी 
बवाबुआमवाले गिभरी आशँु झवारेर गनुमिपनदे िुनछ। बवाबुआमवाले मममलजुली 
आफनवा छोरवाछोरीिरू प्रभुमवा िुकवामिउन सकेन भने पनछ गएर आ्ूफिरूले 
्ूठलो भूल गरेको भनेर पछुतवाउनु पनदे िुनछ। तर तयसबेलवा प्गे्रकवा ्वा 
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बरवामलएकवा छोरवाछोरीिरूलवाई नतनीिरूले केिी गनमि नसकक असिवाय भएर 
टुलुटुलु िेरररिन ्वाधय िुनछन।् अननतम हदनिरू िुने ्ेधरै धचनििरूमवा 
ती छोरवाछोरीिरूको प्धगप्धग िुनछन ्जो आमवाबवाबुप्रनत अटेरी िुनछन,् 
नतनीिरूको अनुशवासनमवा बसन रुचवाउँदैनैन ्र प्ध्धको शवासनमवा चलन 
चवािँदैनन।् आज संसवारमवा जतवातत ैिेदवामि संसवारको नसथनत दयनीय छ, 
अपरवा्ध, आतङकले अडडवा जमवाइरिेको छ। तयसको मूखय जग न ै
छोरवाछोरीिरूले बवाबुआमवाको अध्धकवारमवा बसन नचवािने र प्द्रोि गनदे 
पवाप िो।

येशूले बवालबवामलकवा, यु्वा र यु्तीिरूलवाई मवायवा गनुमििुनछ। 
सतैवानको भरमगदरु प्रयवासले नतनीिरूमवाधथ प्जय प्रवा्पत गनमि नसकदवा 
उिवाँ खुशी मवाननुिुनछ। यस संसवारमवा भएकवा ्ेधरै ककमसमकवा प्रलोभन, 
लवालच, (सवामवानजक सञजवाल र प््धुनतय मवाधयमिरू) र अस्सथ तथवा 
खरवाब संगतले गदवामि ्ेधरै यु्वायु्तीिरू सतैवानको पवासोमवा परररिेकवाछन।् 
ती ्फसेकवा यु्वायु्तीिरूप्रनत मुनकतदवातवाको अतयनत ै कमलो मवायवा 
र सिनुभुती छन।् नतनीिरूको चवािनवा अनुसवार उिवाँले स्दूमितिरू 
नतनीिरूलवाई रषिवा गनमि प्ठवाउनुिुनछ। उिवाँ असल गो्ठवालो िुनुिुनछ। 
बरवामलएकवा र िरवाएकवा भेँडवािरूलवाई उिवँाले अनेकौँ मवाधयमिरू�वारवा 
खोजनुिुनछ। ्वासतप्करूपमवा भनने िो भने बवाबुआमवािरू परमेश्रको 
्ठवाउँमवा उमभरिेकवा िुनछन।् नतनीिरूको भरोसवा र नजममवामवा छोडडएकवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई बबध्धपू्मिक िुकवामिएको छ कक छैन भनेर नतनीिरूले 
परमेश्रको सवामु लेखवाजोखवा हदनुपनदेछ।

िे येशूभकत बवाबुआमवािरू िो, तपवाईँको भरोसवामवा छोडकेवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई सतय्वादी भएर िुकवामिउनुिोस।् यहद तपवाईँिरूले 
परमेश्रसँग सियोग मवागनुभयो भने उिवँाले तपवाईँिरूलवाई सियोग 
गनुमििुनछ र उिवाँले अगु्वाइ गनुमििुनेछ तवाकक तपवाईँकवा छोरवाछोरीिरू यस 
संसवारमवा तपवाईँको नननमत आमशषमय िोस ्र तपवाईँप्रनत श्�वा देखवाउन।् 
तयसले गदवामि आउने अननत जी्नको लवाधग पनन नतनीिरू तयवार 
िुनसकोस।्
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२६४सािा बालबािलकहरूपनि येशूभक्त  
हुि सकछि्

येशूले भनिुभयो, “बालकहरूलाई ्मकहाँ आउि  
देओ, नतििीहरूलाई िरोक। नकिभिे सिगताको  

राजय यसतिैहरूको हो।
्मत्ी १९:१४

प्रतयेक कमलो ्षमिको बवालबवामलकवा आफनो बवालबवामलकवा 
भएको परमेश्र चवािनुिुनछ। नतनीिरूलवाई स्गमिमवा रिेको आफनो 
परर्वारमवा गवाभन चवािनिुुनछ। यु्वायु्तीिरू जनतसुकै सवान ैभएतवापनन 
परमेश्रप्रनतको प्श्वासको घरवानवाकवा सदसयिरू िुन सकछन। 
परमेश्रको घरवानवामवा भएपनछ नतनीिरूले अतयनतै बिुमूलय अनुभ् 
अनुभ्िरू गनमि सकछन।्

जब म एघघवार ्षमिकोमवात्र ै धथएँ मेरो हृदयमवा परमेश्रको 
जयोनत चनमकएको धथयो। मेरवा बुबवाआमवािरू ्धममिपरवायण धथए। आफनवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई स्गमिको पपतवासँग धचनिवाउन नतनीिरूले भरमगदरु 
प्रयवास गदमिथे। िवाम्ो घरमवा परमेश्रको सतुनत गवाउँथयौँ। प्रतयेक बबिवान 
र बेलुकवा िवाम्ो परर्वारमवा पवारर्वाररक प्रवाथमिनवा िुनथयो। िवाम्ो परर्वारमवा 
आ्ठ जनवा केटवाकेटीिरू धथयौँ। िवाम्वा हृदयिरू येशूलवाई सनुमपन िवामीलवाई 
िवाम्वा बवाबुआमवाले अ्सरिरू हदनथे।

सुसमवाचवारकवा मशषिवािरू मसकन बवालबवामलकवािरू अतयनत ैउतसुक 
िुनछन।् नतनीिरूकवा हृदयिरू परमेश्रको प्रभवा्िरूको नननमत खुलवा 
िुनछन।् सवानमैवा नतनीिरूले मसकेकवा पवा्ठिरू नतनीिरूको हदमवागमवा 
गवाडडएर बसेकवा िुनछन।् िो सवानवा बवालबवामलकिरू येशूभकत िुन सकछन ्
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र नतनीिरूको ्षमि अनुसवार नतनीिरूले आतमज्वानको अनुभ् गनमि 
सकछन।्

जुन बवाबुआमवािरूकवा जी्नले ईश्रीय चररत्रलवाई सचचवारूपमवा  
प्रनतबबनमबत गछमिन ्नतनीिरू ्धनयकवा िुन।् परमेश्रलवाई प्रनतबबनमबत 
गनदे बवाबुआमवाले पवाएकवा परमेश्रकवा प्रनतज्वा र आदेशिरूले बचचवाको 
हदमवाग जगवाइ हदनछ र सवानदेैखख परमेश्रकवा प्रनतज्वा र आदेशिरूप्रनत 
आभवाररत िुनछन ् र नतनीिरूप्रनत श्�वा जगवाउँछन।्बवाबुआमवाको 
नयवायोधचत, उधचत, ध्धरज, सिनशील, सदवाशयतवा, ननैतक, कोमल 
र मवायवालु वय्िवारले बवालबवामलकवािरूले परमेश्रको धचत्रण पवाउँदछन।् 
आ्ूफिरूलवाई मवायवा गनमि, आ्ूफिरूमवाधथ भरोसवा रवाख्न र आफनवा आज्वािरू 
पवालन गनमि बवाबुआमवािरूले छोरवाछोरीिरूलवाई मसकवाउँदवा नतनीिरूले 
स्गमिमवा रिेकवा परमेश्रप्रनत िुनुपनदे मवायवा, प्श्वास, भरोसवा र आज्वा 
पवालन नतनीिरूले मसकदछन।् जुन बवाबुआमवाले ती गुणिरू आफनवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई मसकवाउँदछन ् नतनीिरूले यसतो बिुमूलय दौलत 
मसकवाइरिेकवा िुनछन ्जुन ्संसवारले हदने कुन ै पनन ्धनसमपपत्भनदवा 
बिुमूलयको िुनछ र तयो दौलत ्वा ज्वान अननतसमम हटककरिेको 
िुनछ।

नतनीिरू परमेश्रकवा छोरवाछोरी िोइनन ् र ्ूठलो नभएसमम 
बन्पतसमवा मलनुिुनन भनने आभवास ् बवाबुआमवािरूले नतनीिरूलवाई 
कहिलय ैहदनिुुनन।यहद ह्ठक ्वा उधचतरूपमवा मसकवाइयो भने सवानदेैखख 
बवालबवामलकवािरूले नतनीिरू पवापी िुन ्र येशू ख्ीषटद्वारवा नतनीिरू पवाप, 
खरवाब बवानीबवाट उमकन सकछन ्भनने ज्वान िवामसल गनमि सकदछन।्

मवायवालु स्भवा्, परमेश्रकवा आसथवा र ननष्ठवा रवाखेर र प्रवाथमिनवा 
गरेर बवाबुआमवािरूले घरलवाई यसरी समिवालन सकछन ् कक नतनीिरू 
आनननदत र संतुषट भएर परमेश्रकिवँा यसो भनदै आउन सकछन,् 
“िेनुमििोस,् म र मेरवा छोरवाछोरीिरू जुन प्रभुले हदनुभएको धथयो।“ 
यशयैवा ८:१८ रूपवानतररत।
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२६५पर्ेमशिरको िचि्मा भोज ्मिाउिु 

्ैमले आज नति्मीहरूलाई सुिाएका आज्ाहरू आफिाे ्मि्मा 
राख। तिी नति्मीहरूले आफिा छोराछोरीहरूलाई  

होिशयारीसा् नसकाओ। घर्मा बसदा, बाटो्मा नहड्ँ दा,  
ढलकेर सुतदा र उठ् दा नतििको चचाता गर। 

वयिस्ा ६:६-७

जब स्गमिमवा रिनिुुने िवाम्ो परमेश्र पपतवाले उिवाँको ्चन 
हदनुभयो तब उिवँालवाई सवानवानवानीिरूलवाई ् े्सतवा गनुमिभएन। यस संसवारमवा 
अनेकौँ ज्वानी मवाननसिरूले ्ेधरै पुसतकिरू, कथवािरू बवालबवामलकवािरूलवाई 
लक्षित गरेर लेखेकवा छन।् तर सवानवानीिरूिरूको हदमवाग र चवासोलवाई 
जगवाउन र नतनीिरूको हृदयमवा सदवाको नननमत गहिरो गरेर जमवाइ 
रवाख ्न र प्रभवा् पवानमि बवाइबलकवा कथवािरू जसतो अरू कुन ्कथवा ्वा 
लेखन सवामग्रीिरू िोलवा? सवानवानवानीिरूलवाई सुिवाउँदो गरेर ती कथवािरू 
रूपवानतररत गरेर नतनीिरूको हदमवागमवा गवामभने गरेर आकपषमित गनमि 
सककनछ। बवाइबलकवा कथवािरू सवा्धवारण, सरल छन।् कुन ैअसवा्धवारण 
्ढे बढे कवालपननक बीर ्वा बवालबवामलकवािरूले अनुसरण गनमि नसकने 
जी्िरूले भररएको बवाइबलकवा कथवािरू िोइन। बवाइबलमवा भएकवा सरल 
कथवािरूमवा परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वाकवा मिवान ्नीतिरू छन ्
जुन नतनीिरूले बुझने गरर मसकवाउन सककनछ।

बुबवाआमवा, बवालबवामलकवा र यु्वायु्तीिरूले परमेश्रको ्चन 
अधययन गनमि अ्सर हदन बिुमूलय समय सवाबथ सकूलले प्रदवान 
गनमि सकछ। बवाबुआमवािरूले सवानवानवानीिरूलवाई सवाबथ सकूलको पवा्ठ 
अधययन गरवाउन प्रतयेक हदन थोरै समय अलग रवाखु्नपदमिछ। यसरी 
सँगसँगै पवा्ठ अधययन गदवामि बवाबुआमवा र सवानवा बवालबवामलकिरूले ्ेधरै 
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्फवाइदवा पवाउन सकछन।् सवाबथसकूल पवा्ठसँग समबध्धत मित््पूणमि 
अशंिरू बवालबवामलकवािरूको हदमवागमवा यवाद गनमि लगवाउनुिोस।् यो गदवामि 
नतनीिरूले सकूलमवा यवाद गनदे र चवािी नचवािी घोकन ्वाधय भएको पवा्ठ 
जसतो िोइन तर अबसरको रूपमवा नतनीिरूलवाई आभवास ्हदनुपदमिछ।

परर्वारिरूको बीचमवा बवाइबल अधययन गनदे प�नत बसवालनुिोस।् 
अरू सब ैअसथवायी ्वा नवाश िुने कुरवालवाई पनछवाएर  पहिलवा जी्नको 
रोटी खवाएर र खवान हदएर नतनीिरू र आ्ूफलवाई त्ृपत पवानुमििोस।्

परमेश्रको ्चन भोज जसतो रमवाइलोमवानेर खवाने ्वा अधययन 
गदवामि ्ेधरैलवाई ्फवाइदवा िुनछ। आतमसंयम गनदे आदत बनननछ र बमलयो 
िुनछ। बवालबवामलकवािरूमवा अनेकौँ कमीकमजोरी र सु्धवानुमिपनदे बवानीिरू 
िुनछन।् नतनीिरूमवा कचकच गनदे, नजददी गनदे, स्वाथमी िुने, मुखमवा 
जे आयो तयिी फयवात् बोलने, अरूिरूको भवा्नवाप्रनत सं्ेदनशील 
निुने, आफनै भवाऊमवात्र खोजने, आ्ेगमवा आएर चकचक गनदे जसतवा 
बवानीवयिोरवािरू बबसतवारै िरवाएर जवानेछ र नतनीिरूको ्ठवाउँमवा पररपक् 
इसवाई पुरुषपनवा र सत्रीपनवामवा िुनुपनदे अनुग्रि र गुणिरूको प्कवास 
िुनछ।

िवाम्ो हदमवागमवा बत्ी बवालने ् वा सलकवाउने वयनकतत् पप्त्र आतमवा 
िुनुिुनछ भनेर िवामीले मिसुस गनुमि आ्शयक छ। पप्त्र आतमवाले 
स  सवानवा नवानीिरूलवाई मवायवा गछमिन ्भनेर सुनवाउनुपदमिछ। उिवाँकै सिवायतवाले 
बवाइबलमवा भएकवा खजवानवा ्वा लुककएको  ्धन र सौनदयमितवािरूलवाई पत्वा 
लगवाउन सककनछ भनेर नतनीिरूलवाई मसकवाउनुपदमिछ। मिवान ्मशषिकले 
हदनुभएकवा प्रनतज्वािरूले चंचचले बवालबवामलकवािरूकवा भवा्नवािरूलवाई 
आकपषमित गनमि सकछ र नतनीिरूको हदमवागमवा ईश्रीय आनतमक शनकत 
रो्पन सककनछ। यहद बवाइबलमवा भएकवा ईश्रीय तत्िरूप्रनत नतनीिरू 
धचरपररधचत भएमवा सतैवानले लयवाउने अनेकौँ मोि, प्रलोभन र जवालिरू 
नतनीिरूले थुनन सकदछन।्
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२६६नदिको सबभनदा न्मठो र र्माइलो षिणहरू

ह ेपर्मप्रभु, नबहािै तिपाईलंे ्मेरो सोर सुनिुहुछ।  
सबेरै तिपाईकंो अनग ्मेरो प्रा्तािा राखदछु,  

र आशा्मा पखतानछु। 
भजिसंग्रह ५:३

संसवारको कुन ैपनन युगमवा भनदवा अहिलेको युगमवा प्रतयेक घरले 
बबिवान र बेलुकवा परमेश्रको उपवासनवा गरेर उिवँाप्रनत श्�वा र भनकत 
देखवाउनु आ्शयक छ।

प्रतयेक घरमवा बबिवान र बेलुकवा प्रवाथमिनवा र प्रशंसवाकवा भेटीिरू चढवाएर 
परमेश्रको सममवान गनुमि आ्शयक छ। प्रवाथमिनवा गनदे समयमवा आदर र 
भनकत देखवाउन बवालबवामलकवािरूलवाई मसकवाउनुपदमिछ। आरवा्धनवाको चोखो 
बेदीमवा हृदयकवा आ्वाजिरूको बमल परमेश्रमवा चढवाउनुपदमिछ। बबिवान 
र बेलुकवा मभत्री हृदयदेखख इमवानदवारी भएर प्रवाथमिनवा गददै लगनशीलभएर 
प्श्वासको जग ननमवामिण गददै बवालबवामलकवािरूलवाई सतैवानको चलखेलबवाट 
सुरक्षित रवाख्न पखवामिलको ननमवामिण गनुमिपछमि।

बबिवान र बेलुकवाको उपवासनवा गनदे समय हदनको मम्ठो र अतयनत ै
सियोग िुने िुनुपदमिछ। यस समयमवा कुन ैपनन ररसवाउने, धचत् दखु्न े
बोलीिरू र नरवाम्ो सोचिरूलवाई आउन हदनुिुनन। यवाद गनुमििोस,् बवाबुआमवा 
र बवालबवामलकवािरू येशूसँग भेटन जममवा भएकवा िुनछन।् तयसबेैलवा पप्त्र 
स्गमिदतूिरू पनन खुशीभएर उपनसथत िुनछन।् उपवासनवाको समय छोटो 
र जोमशलो िुनुपदमिछ। समय अनुकूल र प्मभनन अ्सरिरूलवाई धयवान 
हदँदै ्फरक ्फरक तररकवाले उपवासनवा गनुमिपदमिछ। सब ैजनवाले बवाइबल 
पढन सिभवागी िोस ्र दश आज्वालवाई दोिोऱयवाउने आदत उपवासनवाको 
समयमवा बसवालनुपदमिछ।
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घरमवा भएको चचमिमवा बवालबवामलकवािरूले प्रवाथमिनवा गनमि र 
परमेश्रमवाधथ भरोसवा रवाख्न मसकवाउनुपदमिछ। उपवासनवा गनदे समयमवा नम् 
र कोमल हृदयले भररएर आउनुपछमि। बवाबुआमवा र बवालबवामलकवािरूको 
सवामु सतैवानकवा अनेकौँ मोि र लोभिरू छन ्भनेर सबैजनवा सजग 
िुनुपदमिछ। प्श्वासको डोरीले परमेश्रको बेदीमवा नतनीिरूलवाई बवाँधनु 
िोस।् परमेश्रको सयवािवारमवा नतनीिरू िोस ्भनेर उिवाँसँग अनुनयबबनती 
गनुमििोस।् सरल शबदिरूद्वारवा प्रवाथमिनवा गनमि बवालबवामलकवािरूलवाई 
मसकवाउनुपदमिछ। नतनीिरूले परमेश्रसँग बोलदवा उिवाँ अनत खुशी िुनुिुनछ 
भनेर नतनीिरूलवाई सुनवाउनुिोस।्

यस खवालको घरमवा के स्गमिको परमेश्र बबनवा आमशष नहदइकन 
आखँवा धचमलनुिोलवा? अिँ, कहिलयै पनन। जो बवालबवामलकवािरूलवाई 
परमेश्रमवा समपपमित गररएकवा छन ्नतनीिरूलवाई से्वा गनदे स्गमिदतूिरूले 
सुरषिवा हदनछन।् प्श्वासको प्रवाथमिनवा र प्रशंसवाकवा गीतिरू ती स्गमिदतूिरूले 
सुनछन।् परमेश्रको पप्त्र मननदरमवा से्वा गनदे ती स्गमिदतूिरूले 
घरेलु चचमिमवा गररएकवा प्रवाथमिनवािरू परमेश्रनतर पुऱयवाउँछन।् अनन घरकवा 
ती परर्वारको नननमत परमेश्रले आफनवा पूणय ्धवामममिकतवािरू उपलब्ध 
गरवाउनिुुनछ।

बवाइबलकवा मनमोिक र सुनदर कथवा र अतमीकथवािरू शु�, 
ननशचल र सरल छन ्जुन तपवाईँ र बवालबवामलकवािरूको नननमत स्वाहदलो 
आनतमक खवानवा पररकवारिरू िुन।् ओ, बवाबुआमवािरू, तपवाईँिरूको सवामु 
कसतो चुनौनतपूणमि तर रमवाइलो कवाम छ? के तपवाईँले परमेश्रप्रनतको 
पे्रम र उिवाँलवाई देखवाउनुपनदे श्�वालवाई पकृी रवाखु्निुनन र?
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२६७जीििको बाटो्मा भजिको धुि  
हृदय्मा बजाउँदै 

तिी ्मानिसहरू धनय हुि् , जसले तिपाईकंो प्रशंसा गिता  
नसकेका छि् , जुिहरू, ह ेपर्मप्रभु, तिपाईकंा  

प्रकाशको उपमस्नति्मा नहड्ँ छि् ।  
 भजिसंग्रह ८९:१५

जसरी पौरवाखणक इस्वाएलीिरूले आफनवा मरुभूमम ्वा उजवाड 
सथवानको यवात्रवामवा नतनीिरूको मन खुशी पवानमि पप्त्र गीतकवा ्धुनिरू 
बजवाउँदै गएकवा धथए‚ तयसरी नै यस जी्नको यवात्रवामवा आफनवा 
जनिरू पनन गीत गवाउँदै मनलवाई खुशी पवारररिन परमेश्रले चवािनवा 
गनुमििुनछ। परमेश्रको ्चनिरूलवाई भजन�वारवा हदमवागमवा घुसवाइ रवाखदवा 
र नतनीिरूलवाई बवारमबवार मनमवा गवाइ रवाखदवा नतनीिरूले हदमवागमवा ्ेधरै 
प्रभवा् पवादमिछ। परमेश ््रको ्चन यवाद गनुमि अरू उपवायिरूमवा यो ्ेधरै 
प्रभवाकवारी उपवाय िो। यस ककमसमले हदमवागमवा गुञजवाइरिेको गीत ्वा 
भजन अचमम र अतयनत ैशनकतशवाली िुनछ। यसले रुखो, असभयलवाई 
द्वाउँछ र नभएकवा तर असल  स्भवा् र ममजवासलवाई ्फलवाउन 
सियोग गदमिछ; सोचबबचवारिरूलवाई सकवारवातमकनतर लजैवान र सबसँैग 
तवालमेल गरेर चलन प्रोतसवािन ममलदछ। आनतमक सतयलवाई हृदयमवा 
छवाप लगवाइ रवाख्न यो एउटवा ्ेधरै प्रभवा्कवारी मवाधयम िो। कनतपय कह्ठन 
अ्सथवामवा िवामी ितवास ननरवाश िुनछौँ र जी्न न ैभनतकन लवागेको 
जसतो िुनछ, तयसबेलवा बवालककवालमवा गवाएको भजन पहिलवा बबसदेपनन 
यवाद गदवामि िवामीमवाधथ सतैवानको शनकत कमजोर बनन पुगदछ। घरमवा 
गीत गवाउने चलन िोस। ती गीतिरू शु�, मम्ठो, मन र आतमवालवाई 
उचवालने खवालकवा िोस।् यसरी गीत गुनञजरिेको घर परर्वारमवा कम ै
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ररसवाररस बोलीिरू ्ुफटछन,् बरू तयसको बदलवामवा आननद, खुमशयवाली, 
आशवापूणमि र िँमसलो ्वातवा्रण घरमवा छवाउँछ।

येशूले आफनो कवाम िँमसलो र दषितवापूणमि तररकवाले गनुमििुनथयो। 
स्गमीय गीतिरू र भजनिरू गवाएर उिवाँले बरवाबर उिवाँकवा हृदयको 
खुमशयवाली वयकत गनुमििुनथयो। उिवाँले परमेश्रलवाई ्धनय्वाद र सतुनत 
चढवाउनुभएकवा स्रिरू नवाजरथकवा मवाननसिरूले बवारमबवार सुनदथे। 
गीतैबवाट उिवाँले स्गमिसँग समपकमि  जवाररगररिनुभएको धथयो, प्रवायजसो 
कवामले थककत िँुदवा उिवाँकवा सवाथीिरूले गुनवासो गदमिथे, तर उिवाँको 
मुखवारबवाट ननसकेकवा मम्ठो म्धुरो स्र ्वा ्धुनिरू नतनीिरूको मन 
िलुको िुनथयो र नतनीिरू िँमसलो िुनथे। उिवाँले गनुमिभएको प्रशंसवा 
र सतुनतले दषुट स्गमिदतूिरू अलप भएको जसतो िुनथे। उिवाँ जिवाँ 
गएपनन उिवाँ सुगनन्धत ्धुप जसतो िुनुिुनथयो।

भजन गवाएर बबिवानको ककरणलवाई उिवँाले स्वागत गनुमििुनथयो। 
परमेश्रलवाई गवाएकवा चरवािरूकवा गीतिरू उिवँाले सुननुिुनथयो। नतनीिरूसँगै 
ममलेर उिवाँले प्रशंसवा र ्धनय्वादकवा आ्वाजिरू उिवाँले उ्ठवाउनुिुनथयो। 
ननरवाश र ितोतसवाि भएको बेलवामवा जहिले पनन भजन यवा गीतलवाई 
असत्र बनवाएर िवामी लडन सकछौँ।

सतुनत, प्रशंसवा, ्धनय्वाद र आननदकवा आ्वाजिरू स्गमिसमम ै
सुननननछ। जब यस पथृ्ीमवा भएकवा परमेश्रकवा जनिरूले सतुनत 
र प्रशंसवाकवा आ्वाजिरू उ्ठवाउँछन ् तब स्गमिदतूिरूकवा आ्वाजिरूसँग 
मममसन जवानछन।् ती स्गमिदतूिरूले परमेश्रको सममवान गददै, उिवाँको 
महिमवा गददै, उिवाँ र थुमवाको प्रशंसवा गददै स्गमिमवा गीत गवाउँछन।् 
पनतत मवाननसिरूलवाई मुनकतको मिवान ् प्रवा््धवान उिवाँिरूले उपलब्ध 
गरवाउनुभएकोमवा न ैनतनीिरू आभवाररत भएर उिवाँिरूको सतुनत गदमिछन ्र 
तयिी सतुनतमवा यस पथृ्ीकवा उिवाँकवा जनिरूको आ्वाज पनन मममसनछ। 
अहिले न ै स्गमिदतूिरूको गीत गवाउन मसकौँ तवाकक जब िवामी ती 
तनेजलो स्गमिदतूिरूसँग सवामेल िँुदवा सँगसँगै गवाउन सकौँ।
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२६८नदिहरूका नदि 

्मेरा शबा्हरू पनित्र राख, र तिी ्मेरो र नति्मीहरूका बीच्मा 
नचनह होऊि् । तिब नति्मीहरूले ्म िै पर्मप्रभु  

नति्मीहरूका पर्मेशिर हु ँभिी जानिेछौ। 
इजनकएल २०:२०

सवाबथ हदन िवाम्ो परर्वारमवा यसतो अ्सरको रूपमवा मलन 
संसकवार बसवालनपुदमिछ कक प्रतयेक ि्पतवा सवाबथ नछटो आओस ्भनेर 
आननदसवाथ तयसको बवाटो िेनदे गरवाउनुपदमिछ। तयसकवारण, सवाबथ हदन 
रोचक र रमवाइलो बनवाउनुपदमिछ।

सवाबथ सकूल र प्िवानको आरवा्धनवाको समय के्ल हदनभरी 
सवाबथको एक भवागमवात्र ओगटेको िुनछ। सवाबथको बवाँकक समय 
परर्वारको नननमत अनत पप्त्र बनवाउनु पदमिछ। यस हदन परर्वार र 
परमेश्रको बीचमवा आदवानप्रदवान गनदे बिुमूलय समय भएको आभवास ्
सबलेै पवाउनुपदमिछ।

बवालबवामलकवािरूकवा हदमवागिरूमवा सवाबथ भनने सोच आउने 
बबपत्ककै प्रवाकृनतक सौनदयमितवाको यवाद आउने गरवाउनुपदमिछ।प्रकृनतकवा 
खुलवा पुसतकबवाट धचत्रणिरू गददै परमेश्रकवा मलखखत ्चनलवाई 
बवालबवामलकवािरूलवाई मसकवाउन सकने बवाबुआमवािरू ्धनयकवा िुन।् िररयवा 
रूखिरूको मुनन, तवाजवा र शु� िवा्वा बिने पयवामि्रणमवा परमेश्रको 
्चन अधययन गददै स्गमिमवा रिनुिुने पपतवाको सतुनतप्रशंसवा गनमि सकनु 
परर्वारको नननमत मनमोिक र नजनदगीभर यवाद हदलवाउने अनुभ् 
सबलेै गनमि सकनु भवागयमवानी थवाननुपदमिछ।

यहद मौसमले सवाथ हदएमवा बवाबुआमवािरू आफनवा छोरवाछोरीिरू 
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मलएर चौर, जङगल र पिवाडमवा घुमक्फर गरुन।् परमेश्रले सवाबथ ककन 
सथवापनवा गनुमिभयो भनेर प्रवाकृनतक सौनदयमितवाको बीचमवा नतनीिरूलवाई 
सुनवाउनुपदमिछ। सनृषटको मिवान ् कवामको बवारेमवा नतनीिरूलवाई 
बवाबुआमवािरूले सुनवाउनुपदमिछ। जब परमेश्रले यस पथृ्ीलवाई सनृषट 
गनुमिभयो तब तयसबेलवा यो पप्त्र र सुनदर धथयो भनेर नतनीिरूलवाई 
बतवाउनुपदमिछ। प्रतयेक ्ूफल, प्रतयेक झवाङग, प्रतयेक रूखले परमेश्रको 
उददेशयको ज्वा्फ हदनछ। पवापले गदवामि न ैपरमेश्रको मस� र सुनदर 
सनृषटलवाई बबगवार ्यो भनेर नतनीिरूलवाई सुनवाउनुिोस।् कवाँडवा, मसउँदीिरू, 
द:ुखकषट, शोक, पीडवा र मतृयु सब ै परमेश्रको कुरवालवाई नसुनदवा 
भएको िो भनेर नतनीिरूलवाई थवािवा हदनुिोस।् तपैनन पवापको श्वापले 
गदवामि पथृ्ी बबगे्रपनन परमेश्रको असल ननयत र गुणिरू प्रवाकृनतक 
समपदवाले अझै पनन देखवाइरिेको छ भनेर औँलयवाउनुिोस।्

यहद मवान्ीय आतमवाको सौनदयमितवासँग िवाम्वा ्ररपरर रिेको 
प्रवाकृनतक सवाैनदयमितवासँग तवालमेल गनदे बवानी बसवालन सकयौँ ईश्रीय 
शनकत र मवान् मवाधयमिरू मममसन सकदछ।

जब सवाबथ हदनमवा घवाम असतवाउँछ तब प्रवाथमिनवाको आ्वाज र 
प्रशंसवाको गीत गुनञजयोस तवाकक तयस हदनको पप्त्र समयको अनत 
भयो र आउने ि्पतवामवा गररने पररश्म र कवाममवा परमेश्रको उपनसथत 
िोस ्भनेर उिवाँलवाई पुकवाररयोस।्

यहद चवाहिएको खणडमवा र िुनुपनदेमवा बवाबुआमवािरूले सवाबथ हदन 
ि्पतवाको अतयनत ैरमवाइलो र आननद हदने बनवाउन सककनछ। यो हदन 
सब ैहदनिरूमवा खुशी िुने हदन िो, परमेश्रको नननमत पप्त्र हदन िो 
र यसलवाई सममवान गनुमिपछमि भनने भवा्नवामवा बवाबुआमवािरूले नतनीिरूकवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई पवानुमिपदमिछ।
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२६९सिगताको शाही पोशाक

एउटा बालकलाई पनि उसको गनतिनिनधबाटै उसको चालचलि 
ठीक भए िभएको ्ाहा गिता सनकि् छ। 

नहतिोपदेश २०:११ 

बवाबुआमवािरूले आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई हदने स्सथ शरीर, 
स्सथ हदमवाग तथवा प््ेक, र आदशमि चररत्रभनदवा अरू उत्म समपपत् 
के छ र?

मशशु अ्सथवादेखख बवालकवालमवा मसकेकवा पवा्ठिरू र ढवामलएको 
बवानीवयिोरवािरू नतनीिरूको नननमत चररत्र ननमवामिण गनदे प्रकरियवा िुन।् 
यिी समयले नतनीिरूको जी्न कुन गनतमवा जवाने िो सो नन्धवामिरण 
गरेको िुनछ। तयो नन्धवामिरण नतनीिरूले पनछ ् षछौँसमम औपचवाररकरूपमवा 
पवाएकवा मशषिवा र तवामलम भनदवा मजबुत िुनछ।

येशूको बवालककवाल र यु्वाअ्सथवामवा उपलब्ध गरवाइएको चररत्र 
ननमवामिणको नननमत आ्शयक ईश्रीय नमुनवा सब ै बवालबवामलकवा र 
यु्वा्यु्तीिरूलवाई पनन उपलब्ध छ। तयसको लवाधग चवाहिने आमशष 
परमेश्रले रोकनभुएको छैन।

येशूको शवारीररक अ्सथवा, सवामवानजक र उिवाँको आनतमक 
ननमवामिणको बवारेमवा यी शबदिरूले ् णमिन गरेकवा छन “अनन येशू बुदध्धमवा, 
कदमवा र परमेश्र र मवाननसिरूको अनुग्रिमवा (्वा मन पनदे भएर) 
बढ दैजवानुभयो।“ लूकवा २:५२। बवालककवालदेखख र यु्वाअ्सथवासमममवा 
स्सथ र तनदरुुसत शवारीररक ननमवामिणमवा धयवान हदनुपदमिछ। तयसरी 
न ैनतनीिरूको जी्नशलैी उधचत र असल बनवाउन नतनीिरूको खवाने 
र पपउनेमवा, लुगवा लगवाइमवा र कसरत गनदे असल आदतिरू मसकन 
बवाबुआमवाले सवानदेैखख तवामलम हदनुपदमिछ। ती उधचत जी्नशलैी यस 
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जी्नमवामवात्र िोइन आउने जी्नमवा पनन असल र संतुमलत स्सथ 
जी्नको नननमत असल जग बसवालदछ। यस खवालको तवामलमले 
बवालबवामलकवा र यु्वायु्तीिरू सुिवाउँदो र सबलेै मनपनदे सथवानमवा 
रवाखखनछ। उधचत ्धवामममिक ् वा आनतमक तवामलम�वारवा येशू जसतै आतमवामवा 
जोमशलो र बमलयो िुनसकछ।

सवानवा बवालबवामलकवा र यु् वायु्तीिरूले स्गमिको तवानमवा बुनेको 
शवािी पोशवाक नतनीिरूले न ैरोजन मसकवाइयोस।् तयो पोशवाक “चिककलो 
र स्चछ मलमलको ्सत्र पहिरन िो।“  प्रकवाश १९:८। यस पथृ्ीमवा 
रिेकवा सबै पप्त्र जनिरूले तयो पोशवाक लगवाउन सककनछ। तयो पोशवाक, 
ख्ीषटको खोटरहित चररत्र िो जुन प्रतयेक मवान् प्रवाणीलवाई मसत्मैवा 
उपलब्ध गरवाइएकोछ। यो पोशवाक अहिले न ैपवाउनेसबलेै यिवाँनै लगवाउन 
सककनछ।

जब बवालबवामलकवािरूले नतनीिरूको हदमवाग शु�, ननममिल, 
ननदकोष र पे्रममलो सोचबबचवार, र अरूिरूलवाई सियोग गनदे मवायवालु 
भवा्नवामवा सनजएको छ भने नतनीिरूले येशूको चररत्रको सुनदर पोशवाक 
लगवाइरिेकवाछन ्भनेर मसकवाइयोस।् यस ककमसकवा पहिरणले नतनीिरूको 
चररत्र सुनदर िुनछ र सबलेै मवायवा गनदे खवालकवा िुनछ। अदृशय तर 
आदशमि चररत्रको तयस पोशवाक पहिररनदवा नतनीिरू जगतको रवाजवाको 
दर्वारमवा मभबत्रन योगयकवा िुनेछन ्भनेर नतनीिरूलवाई थवािवा हदनुपदमिछ। 
उिवाँले यो कबुल गनुमिभएको छ: “नतनीिरू मसँग सेतवा ्सत्र लवाएर 
हिँड नेछन ्, ककनकक नतनीिरू योगयकवा छन ्।“ प्रकवाश ३:४ ।
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२७०शरणस्ाि 

परदेशीहरूको अनतिन्-सतकार गिता िनबसता, नकिनक  
यसरी िै कसै-कसैले ्ाह ैिपाई सिगतादतूिहरूको  

सतकार गरेका छि् । 
नहबू् १३:२

िवाम्ो हृदयमवा जमवाइरवाखेकवा सिवानुभूती, दयवा, करुणवा िवाम्ो स्वाथमिको 
सीमवाभनदवा बवाहिर बगवाउनुपदमिछ र परर्वार तथवा आ्फनतभनदवा पनन 
िवाम्ो समपकमि मवा आएकवा पररधचत ्वा अपररधचत मवाननसिरूले िवामीमवा 
भएकवा ती गुणिरूको उपभोग गनमि पवाउनुपदमिछ। येशूभवा्नवामवाभवाप्त 
परर्वारले आफनो घरलवाई अरूिरूलवाई आमशष हदने थलो बनवाउनुपदमिछ। 
आ्ूफ र आफनो परर्वारमवात्र िोइन अरूिरूको नननमत पनन घरलवाई 
शरणसथवान बनवाउँदवा बिुमूलय अ्सरिरूको उपभोग गनमि सककनछ।

िवामी पवापी संसवारमवा छौँ र ्ेधरै लोभमोिले भररएको छ। बवाहिर 
्ेधरै मवाननसिरू छन ्जो येशूलवाई नधचनेर नवाश भइरिेकवाछन ्अथवामित ्
नतनीिरूको जी्न उदवास र अथमिहिन भएर गुनज्रिेकवाछन।् नतनीिरूले 
पनन परमेश्रको आतमज्वान पवाएर नतनीिरूको जी्न अथमि र लक्यमूलक 
बनवाउन भएसमम िवामी पररश्म गरोस ्भनने परमेश्रको चवािनवा छ। 
यहद तपवाईँको घर रमवाइलो  छ भने घरबवारप्हिन यु् वायु्तीिरूलवाई 
आफनो घरमवा िुलनुिोस।् जो यु्वायु्तीिरूलवाई सियोगको आ्शयतवा 
छ, जो सिवानुभूती, सनेि, मम्ठो बोली, आदर र मशषटको भोको छ 
तपवाईँिरूले उपलब्ध गरवाइहदनिुोस।् बरवामलएकवा र सैतवानको जवालोमवा 
्फसेकवा यु्वायु् तीिरूको नननमत िवाम्ो घर शरणसथवान िुनुपदमिछ। ्ेधरै 
मवाननसिरू आफनवा बवाटोिरू बबरवाएर भडककरिेकवाछन।् तपवाईँले गनदे 
प्रतयेक वय्िवार, तपवाईँको प्रभवा्, अरूिरूले तपवाईँको बवारेमवा के सोचदछन ्
तयसले यस संसवार र आउने संसवारमवा नतनीिरूको भप्षयलवाई आकवार 
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हदइरिेको िुनछ। संसवारमवा अनेकौँ खरवाब तत्िरूको प्धगप्धग छ। 
अनेकौँ सञचवार मवाधयमिरूद्वारवा र आफनवा सवाथीिरूद्वारवा खरवाब अथवामित ्
नवाशको बवाटोमवा लवान आकपषमित गरररिेकवाछन।् अनेकौ तडकभडक, 
रङधगचङगी, आखँवा न ैनतमममिरवाउने चनमकलवा बत्ीिरू बवालेर र रमवाइलो 
र रमझम ्वातवा्रण बनवाएर आजकवा यु्वायु्तीिरूलवाई ्फसवाइरिेको 
छन।् जतवातत ैनतनीिरूलवाई आकपषमित गरररिेकवा िुनछन।् िवाम्वा ्ररपरर 
कनतपय यु्वायु्तीिरू छन ्जसको घर छैन, जसको घर हिँसवा र एक 
आपसमवा गररने असभय वय्िवारले पपरोमलएकवा छन,् नतनीिरूलवाई 
िौशलवा हदने कोिी िँुदैनन,् तयसले गदवामि नतनीिरू दषुट, आतङक र 
खरवाबको बवाटोमवा बधगरिेकवाछन।्

ती यु्वायु् तीिरूत्फमि  करुणवा, सिवानुभूती र सदवाशयतवाको िवातिरू 
्ैफलवाउन आ्शयक छ। सके नतनीिरूलवाई तपवाईँको घरमवा िुलनुिोस।् 
नतनीिरूको ्ररपरर िँमसलो, मवायवालु र सियोगीको ्वातवा्रणले 
घेनुमििोस।् तयसो गदवामि आफनो कु्वाटोबवाट  खुशीसवाथ आफनो जी्नलवाई 
अनघ बढवाउन िोशलवा पवाउँदछन।् 

अनतथी सतकवार गरेर घरमवा मभत्रवाइएकवा यु् वायु्तीिरूलवाई 
तपवाईँिरूको रमवाइलो घरको ्वातवा्रण र प्रवाथमिनवाले नतनीिरूलवाई प्रभवा् 
पवादमिछन ्र तपवाईँिरूको  घरमवा एक पलटमवात्र बोलवाइयो भने नतनीिरूलवाई 
मतृयुको बवाटोबवाट उ�वार गनमि सकनुिुनेछ। ख्ीषटको चवािनवा अनुसवार 
िवामीिरू नजउन प्रयवास गरररिेकवाछौँ भनेर पवािुनवािरूले आभवास ्पवाउन।् 
सचचवा इसवाई घरको ् वातवा्रण न ैशवाननत र प्श्वाम हदने खवालको िुनछ। 
यस ककमसमको नमुनवा घरले कसलवाई प्रभवा् पवाददैन र?

जब ख्ीषटकवा आ्शयक परेकवा र कषटमवा परेकवािरूको नननमत 
तपवाईँको ढोकवा खोलनुिुनछ तब तपवाईँले अदृशय स्गमिदतूिरूलवाई 
आमनत्रण गरररिेको िुनछ। स्गमिकवा जी्िरूको ममत्रतवालवाई तपवाईँले 
ननमनत्रणवा गरररिनुभएको िुनछ। नतनीिरूले तपवाईँलवाई चवाहिने पप्त्र 
आननद र शवाननतको ्वातवा्रण लयवाउँदछन।् नतनीिरूले नतनीिरूकवा 
ओ्ठिरूमवा प्रशंसवा मलएर आउँदछन ् र तपवाईँकवा प्रवाथमिनवािरू स्गमिमवा 
पुऱयवाउँछन।् तपवाईँले गनुमििुने प्रतयेक दयवा, मवायवा र करुणवाको कवामले 
स्गमिमवा गीतको ्धुन बजदछ।
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२७१जनहलेपनि फरानकलो भइरहिे घेरा

बालकलाई ऊ नहड्ँ िुपिने बाटो्मा तिािल्म देऊ, र  
िृद्धािस्ास््म ऊ त्यसबाट तिर्कएर जाँदैि। 

नहतिोपदेश २२:६

बवाबुआमवािरूले छोरवाछोरीिरू पवाएपनछ सवानदेैखख नतनीिरूलवाई 
मवायवा, सनेि देखवाएर िुकवामिउनु नतनीिरूको कतमिवय िो। नतनीिरू ्ूठलो 
निुञजेल नतनीिरूलवाई अगु्वाइ गरर न ै रिनुपदमिछ। नतनीिरूलवाई 
सिुवाउँदो सवाथीिरू नतनीिरूले बनवाउन सकनहदनुपदमिछ। सवानदेैखख 
बवालबवामलकवािरूको चररत्रिरू ननमवामिण गनुमिपछमि। ती चररत्रिरू ननदकोष, 
शुद्ध, पवारदशमी र आदशमिको िुनपदमिछ जसले गदवामि नतनीिरू असल र 
सतयनतर आकपषमित िोउन।्

येशूभकत बवाबुआमवािरूले हदएकवा सतय पे्रममवा उचच र पप्त्र 
नीनतिरू िुनछन।् तयो पे्रम भवा्नवातमक र षिखणक िँुदैन। जब अमलकनत 
प्रनतकुल पररनसथनतको सवामनवा गनुमि पऱयवाे भने तब आ्ेशमवा आएर 
गररएको पे्रम नछटै सेलवाउँछ। जब यु् वायु् तीिरूले िँमसलो भएर मनलवाई 
मनवाएर बवाबुआमवाको घरको कवाममवा सघवाउँछन ्तब नतनीिरूले भप्षयमवा 
आफनै घरको नननमत तवामलम पवाइरिेकवा िुनछन।् स्वाथमितयवाग, आफनो 
भवाऊ नखोजने बवानी, तँछवाडमछवाड गरेर मभँडने बवानीलवाई पनछवाएर दयवा, 
करुणवा, सदवाशयतवा, मशषटतवा ्वा भद्रतवा र इसवाई सिवानुभूनत नतनीिरूले 
मसकुन ् र वय्िवारमवा उतवारुन।् यो गदवामि नतनीिरूको हृदयमवा पे्रमको 
नयवानोपनवा भइरिनछ। यस खवालको घरबवाट ननसकेकवा यु्वायु्तीिरू 
जब आफन ैघरजम गदमिछन ्तब आ्ूफिरूले चुनेकवा जी्नसवाथीिरूसँग 
कसरी खुशी, सुखी र आननदको ्वातवा्रण बनवाउने भनेर मसकेकवा 
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िुनछन।्

बुबवाआमवािरू िो, यस जी्नमवा तपवाईँिरूकवा छोरवाछोरीिरूको 
तयसतो जी्न चररत्रिरूको ननमवामिण गनुमिपछमि जसले यस जी्नको 
नननमतमवात्र िोइन आउने जी्न र अमर जी्नसमम अडडग भएर 
बसदछ। तपवाईँिरूले ननमवामिण गनुमिभएको नतनीिरूको उधचत चररत्रिरूले 
तपवाईँलवाई लवाजमवा पवानदेछैनन।्जब नतनीिरूको आफन ै छोरवाछोरीिरू 
िुनछन ् तब नतनीिरूले नतनीिरूलवाई समिवालन जवानने िुनछन।् 
तपवाईँिरू आ्ैफले देखवाउनुभएकवा गुणिरूलवाई तपवाईँकवा छोरवाछोरीिरूकवा 
छोरवाछोरीिरूलवाई सवादमिछन।्

जो यु्वा र यु्तीले प््वािको नननमत सोधचरिेकवा िुनछन ्
नतनीिरूले चुनने जी्न सवाथीको प्रतयेक चररत्र, ममजवास र भवा्नवा 
कसरी प्कवास गरररिेको छ सो चनवाखो भएर िेनदे बवानी बसवालनुपदमिछ।

िे मेरवा पप्रय तननेरी ममत्रिरू िो, परमेश्र र परमेश्रप्रनत 
समपपमित बवाबुआमवाको सरसललवाि मलने गनुमि। प््वािको बवारेमवा सोचनेले 
तयसको बवारेमवा प्रवाथमिनवा गनुमि। जुन कदम नतमीिरूले मलन खोजदैछौ 
तयो भवा्वानवातमक र षिखणक खवालको नभएर जी्नभरीको अतयनत ै
मित््पणूमि कदम िो। प््वािको मवाममलवामवा ितवार ितवार गनुमििुनन। 
नतमीिरूले पे्रम त गदमिछौ तर अन्धो पे्रम ्वा केिी समयपनछ धचसो िुन 
र सेलवाएर जवाने निोस।्

प््वाि गनमि अनघ सनदे प्रतयेक कदममवा सरलतवा, नम्तवा, इमवानदवार 
र मभत्री भवा्नवाले जवागतृ भएको लक्य िोस ्जसले नतमीिरूलवाईमवात्र 
िोइन परमेश्रलवाई पनन खुशी पवादमिछ र उिवाँको इजजत िुनछ।



583

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२७२चहनकलो र पनित्र जयोनति

गिगि अ्िा िाद-नििाद िगरी सबै का्म गददैजाओ, तिानक 
नति्मीहरूचानह ँनिदकोष र सुधा भएर टेढ़ा र बरािलएका पुसतिाको 

बीच्मा पर्मेशिरका निषखाेट सनतिाि होओ, जिु पुसतिाको  
बीच संसार्मा नति्मीहरू तिाराहरूझै ँच्कनछाै। 

नफिलपपी २:१४-१५

सुसमवाचवार प्रचवार गनदे र प्रभुको लवाधग गनदे से्वाकवायमि गनदे थलो 
घर र परर्वारमभत्रमवात्र िोइन बवाहिर पनन िुनुपदमिछ। जी्नको सतय 
नीनतिरूलवाई धचत्रण गददै चलने येशूभकतको घर शे्ष्ठ नमुनवा िो। येशूले 
बवास गनुमिभएको घरले हदने प्रभवा् कुन ैपनन प्र्चनभनदवा शनकतशवाली 
र प्रभवा्कवारी िुनछ। सतयले बवास गरेको घरले मवाननसिरूको जी्न र 
हृदयिरूमवा ्ूठलो प्रभवा् पवादमिछ। यस खवालको घरबवाट जवाने यु्वायु्तीिरूले 
नतनीिरूले मसकेकवा पवा्ठिरू अरूिरूलवाई बवाँडदछन।् जी्नकवा आदशमि 
नीनतिरू अरू घरिरूमवा सवादमिछन।् तयसले समवाजमवा गररने कवामलवाई 
पनन प्रभवा् पवारेर समवाजको उतथवान गनदेमवा मददत िुनछ।

प्रतयेक इसवाई घरबवाट पप्त्र जयोनत चनमकनुपदमिछ। मवायवा, पे्रम 
प्रतयेक कवाम र वय्िवारले प्रकट गनुमिपछमि। घरमवा गररने वय्िवारले 
परर्वारमवा पे्रम बधगरिेको छ भनेर देखवाउनुपदमिछ। तयस घरमवा दयवा, 
करुणवा, भद्र अथवामित ् सभय, ननस्वाथमी, आफनो भवाऊ नखोजने र 
मशषटवाचवारकवा गुणिरूले भरेको िुनुपदमिछ। जुन घरमवा ती नीनतिरूको 
कवायमिन्यन िुनछ र परमेश्रको आरवा्धनवा गररनछ तयिवाँ सतय पे्रमको 
प्रभुत्् िुनछ। यिी खवालको घरले बबिवान र बेलुकवाको प्रवाथमिनवा मम्ठो 
बवासनवाको ्धुप जसत ै परमेश्रनतर जवानछ र प्िवानको मशत जसतै 
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उिवाँकवा आमशषिरू खसदछन।् कुन प्रभवा् ्वा नीनतले घर परर्वार र 
छोरवाछोरीिरू चमलरिेको छ सबलेै देख्न सकदछन।् नतनीिरूमवा अब्वािमकवा 
परमेश्र िुनुिुनछ भनेर अरूिरूले आभवास ्पवाउँछन।् यहद इसवाई िँु 
भनेर दवा्ी गनदेिरूको घरमवा ह्ठक आनतमक ्वातवा्रण भयो भने 
तयसले असल प्रभवा् पवानमि शनकतशवाली  औजवार िुनसकछ। यस प्रकवारको 
घर यथवाथमिमवा “संसवारको जयोनत“ िुन जवानछ।जो वयनकत घरम ैइसवाई 
जी्न बबतवाउँछ तयो वयनकत जिवाँ गएतवापनन सबकैो सवामु तनेजलो र 
चनमकलो जयोनत बनदछ।

यहद हदयो जनतसुकै सवानो भएतवापनन बमलरिेको छ भने तयसले 
अरू हदयोिरूलवाई बवालन सकदछ। िवामी रिेको ्ठवाउँ, िवाम्ो प्रभवाप्त 
षिेत्र सवानो, सवाँघुरो र अरूिरूले ्वासतवा नगनदे खवालको िुनसकछ। 
तपैनन िवाम्ो आफन ैघरमवा इमवानदवार प्श्वासी भएर चलन सकयौँ भने 
्ेधरै गजब अ्सरिरू आउन समभवा्नवा िुनछ। यहद िवाम्वा घरिरू र 
हृदयिरूमवा ईश्रीय नीतीिरूलवाई खोलवाइ रवाख्न सकयौँ भने िवामी जी्न 
हदने शनकत प्र्वाि गनदे मवाधयम िुनसकछौँ। यस खवालको घरले शोक 
सनतवापमवा परेकवा मवाननसिरूमवा ननको पवानदे खोलवा बधगरिनछ, तयसले 
जी्न हदनछ, बवाँचनलवाई अथमिमूलक बनवाउँछ, जी्नलवाई सुनदर बनवाउँछ 
र गुखणलो ्फलिरू ्फलवाउँदछन।् जब कक िवाम्वा ्ररपरर नरैवाशयतवा, 
आननदको अननकवालको ्वातवा्रण छ।
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२७३सिर्गय घर्मा सिागति छ 

्मूल ढोकाहरू खोल र धार््मक जानति, अ्ाताति्  निशिास  
काय्म राखि ेजानति पसि सकूि् । 

यशैया २६:२

यस संसवारमवा िवामी जनमनु र बवाँचनु न ैस्गमि अथवामित ्अननत 
जी्नको नननमत िवाम्ो जी्नको सुरु िो।

िवामी यो सतय तथवा हदवयज्वानलवाई कहिलयै पनन नबबसछौँ कक िवामी 
स्गमिको रवाजवाकवा छोरवाछोरीिरू िौँ। िवामी परमेश्रकवा शवािी परर्वारकवा 
सदसयिरू िौँ। परमेश्रको समपपत् िौँ र ख्ीषटसँग सवाझदेवार भएर 
स्गमिको िक्वालवा िौँ। येशूले जुन भ्न तयवार गनमि जवानुभयो तयो 
भ्नमवा के्ल सतयमवा हिँडने ्वा सतय्वादी भएर बसनेिरू, शुद्ध 
्वा ननषकलङक भएर बसनेिरू, जसको हृदय पे्रमले सनजएको छ र 
परमेश्रकवा ्चनिरू पवालन गनदेिरूको लवाधग िो। यहद िवामी अननत 
जी्न खुशी र आननदसवाथ मनवाइरिन चवािनछौँ भने अहिले न ैिवाम्ो 
घरमवा ्धममिपरवायण ्वा आनतमक ्वातवा्रण सजृनवा गनुमिपदमिछ। शवाननत, 
मेलममलवाप, तवालमेल, मवायवा र सनेि, खुमशयवाली जसतवा स्धगमिय गुण ् वा 
चररत्रिरू हदनहदनै हृदयंगम गनमि प्रयवास गनुमिपछमि। प्रतयेक येशूभकतको 
परर्वारमवा अहिले नै ती बिुमूलय लषिणिरूले सनजएको िुनुपदमिछ।

घरमवा न ैसबैले मनपनदे चररत्र, ममजवास, स्भवा् भयो भने तयस 
खवालको चररत्र भएको वयनकतिरूले स्गमिकवा भ्निरूको ्वातवा्रणमवा 
नतनीिरूको उपनसथनतले मवायवालु, रमवाइलो र आननद बनवाउँछन।्

यहद यस संसवारमवा रिुञजेल परमेश्रकवा सबै आज्वािरू पवालन गरे 
ख्ीषटको चररत्रलवाई प्रकट गनमि सकयौँ भने येशूले तयवार गरररिनुभएको 
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भ्निरू िवाम्ो नननमत मनमोिक िुनेछन।् तयिवाँ सबै खुमशयवालीभएर 
आमशषको उपभोग गनदेछौँ। यथवाथमिमवा िवाम्ो ्तमिमवान घरपरर्वारको 
्वातवा्रणले स्गमिको घरको झलकिरू िवामी देख्न सकनेिुनछौँ।

यस पथृ्ीमवा भएकवा घरको सौनदयमितवाले स्गमिमवा िुने ननममिल 
खोलवा र िररयो चौरिरूलवाई यवाद हदलवाउन।् स्गमिमवा ्फर्फरवाउने रूखिरू, 
कहिलय ैनसुकने जीप्त मुिवानिरू, शवानदवार चनमकलो सिर र सेतवा 
्सत्र पहिररएकवा गीत गवाउने समिूिरू आहद िवाम्ो स्गमिको घरको 
धचत्रण िो। तयिवाँको सौनदयमितवािरूलवाई यस संसवारकवा कुन ैपनन नवामुद 
धचत्रकवारले कोनमि सकदैनन ्न त मरणशील मवाननसले ्णमिन गनमि खुबी 
न ैिुनछन।्

मवाननसको आतमवामवा परमेश्रले रो्पनु भएको  पे्रम, सनेि, 
सिवानुभूतीलवाई  सकल रूपमवा प्रयोग गनमि पवाउँदवा तयो सबकैो नननमत 
मम्ठवास िुनेछ। जगतकवा पप्त्र जनिरूसँग हदल खोलेर स्चछरूपमवा 
कुरवाकवानी गनमि पवाउनु, आमशपषत स्गमिदतूिरू र युगौँ युगसममकवा 
प्श्वासी जनिरूसँगको मममलजुली रिने सवामवानजक जी्न, पथृ्ी र 
जगतको सवारवा परर्वारसँग पप्त्र सङगनत गरेर बवाँध्धनु-यी सब ैअननत 
जी्नकवा अनुभ्िरू िुन।् िवाम्ो बोमलले उचचवारण नै गनमि नसकने िषमि 
र आननदसवाथ पनतत नभएकवा जी्िरूको ज्वान, प्ज्वान र बुदध्धको 
आननदमय ्वातवा्रणमवा िवामी सिभवागी िुनेछौँ।

परमेश्रको सिरको ढोकवािरूमवा आफनवा छोरवाछोरीिरूलवाई लवान 
सकन ुबवाबुआमवािरूको शुभअ्सर िो। प्रतयेक बवाबु र आमवाले प्श्सत 
भएर यो भननसकनुपदमिछ कक “मेरवा छोरवाछोरीिरूलवाई परमेश्रले पे्रम 
गनमि, उिवाँको आज्वा पवालन गनमि, उिवँाको इचछवा पवालन गनमि र उिवाँको 
महिमवा ्वा इजजत थवामन मसकवाउन प्रयवास गरेँ।“ यी बवाबुआमवािरूको 
नननमत स्गमिको ढोकवा खुलवा गररनेछन,् र बवाबुआमवा र छोरवाछोरीिरू 
आननदसवाथ पसन सकनेछन।्
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२७४अधयाय - १०
शुद्ध ति्ा निषकल� चचता

परमेशिरको हृदयमा अवत पयारो

“के कुिै आ्माले आफिाे दधूेबालकलाई नबसताि सकछे र? 
आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले रटठ्ाउँनदि ँर? 

त्यसले नबसताि पनि सकछे, तिर ्म ति नति्मीलाई नबसताि समकदिँ।  
हरे ्, ्मैले नति्मीलाई ्मेरो हतकेला्मा खोपेको छु।  

नतिम्ा पखातालहरू निरनतिर ्मेरै सा्ुमनिे छि् । 
यशैया ४९:१५-१६

येशूको चचमि उिवाँको नजरमवा अनत बिुमूलयको छ। यो एउटवा 
बवाकस िो जिवाँ उिवाँकवा बिुमूलय रतन र िवारिरू छन।् नतनीिरू उिवाँकवा 
आसथवा्वान र ननष्ठवा्वान भकतिरू िुन।्

आफनै जी्न सुमपेर ख्ीषटले चचमिलवाई कसतो पे्रम गनुमिभयो भनेर 
देखवाउनुभएको धथयो (एक्फसी ५:२५)। चचमिलवाई येशूको आफनै रगत 
बगवाएर ककननुभएको धथयो। प्रकवाशको पुसतकमवा परमेश्रको ईश्रीय 
पुत्र सवात्टवा सुनौलो पवानसिरूको बीचमवा हिँडडरिनुभएको धथयो भनेर 
उललेख गररएको छ। ती बमलरिेकवा पवानसिरूमवा चवाहिने तले येशू 
आ्ैफले आपुनत मि गनुमििुनछ। हदयो बवालने उिवाँ न ै िुनुिुनछ। “उिवाँमवा 
जी्न धथयो; र तयो जी्न मवाननसिरूको जयोनत धथयो।“ यूिननवा १:४। 
कुन ै पनन हदयो, कुन ै पनन चचमि आ्ैफ चनमकन सकदैन। मवाननसमवा 
िुने हदवयज्वानको जयोनत येशूबवाट नै ्ैफमलनछ। शनकतशवाली परमप्रभु 
परमेश्र र थुमवा आ्ैफ जयोनत िुनिुुनछ।
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चचमिले द:ुख पवाइरिनदवा कनतपय समयमवा परमेश्रले बबसमिनुभयो 
कक भनेर देखखनछ। चचमिकवा शत्रिुरूले चचमिलवाई िवानी र नोकसवान 
पुऱयवाइरिँदवा परमेश्रको उपनसथनत ओझलेोमवा परेको जसतो देखखनछ। 
तर परमेश्रले बबसमिनुभएको छैन। यस संसवारमवा चचमि जसतो उिवाँको 
हृदयको ्पयवारो अरू केिी पनन छैन। चचमिमवा सवंासवाररक नीनतननयमिरू 
पसेर भ्रषट िोस ्भनने परमेश्रको चवािनवा िोइन। सतैवानको प्रलोभन, 
मोि र जवालमवा ्फसेर उिवाँकवा जनिरू िवारेको जी्न बबतवाउन ्भनने 
उिवाँको इचछवा िोइन। तयस पररनसथनतमवा उिवँाले नतनीिरूलवाई तयस ै
छोडनुिुनन।

परमेश्रले िवाकवािवाकी भननुभएको छ कक आमवाले आफनो द्ेुध 
बवालकलवाई प्सदेपनन ्वा तयवागे पनन उिवँाले तयवागनुिुनन न त बबसमिन ै
िुनछ। कमलो हृदयले धचनतवा गरेर परमेश्रले उिवाँकवा जनिरूलवाई 
सनमझनुिुनछ। उिवाँको सवामु समझनवाको पुसतक िुनछ, तवाकक उिवाँकवा 
जनिरूलवाई उिवाँले उिवाँले सयवािवानमि कहिलयै पनन नबबसुमिन।्

“प्रतयेक मवाननसको मवायवा बन्धन तोडडन सकछ,

सवाथी सवाथीिरूको बबचमवा प्श्वासघवात गलवामि,

आफनवा हृदयमवा सजवाइरवाखेकवा छोरवाछोरीिरूलवाई

आमवािरूले सनमझन छोडछन ्िोलवा,

आकवाश र पथृ्ी आखखरमवा गवायब िोलवा;

तर यिो्वाको पे्रमलवाई

कसलेै परर्तमिन गनमि सकदैन।“ 
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२७५शरण नदिे सहर

नकिभिे पर्मप्रभुले नसयोिलाई छानिुभएको छ, उहाँले त्यसलाई 
आफिाे नििासको निन्ति चाहिुभएको छ।  “यो सदाकालको 

निन्ति ्मेरो निश्ा्मस्ाि हो, ्म यहाँ नसंहासि्मा  
बसिेछु, नकिनक ्मैले यही चाहकेो छु। 

भजिसंग्रह १३२:१३-१४

शतवाबदीयौँ देखखको सतवा्त,�वानद र अन्धकवारमवा परमेश्रले 
आफनो चचमिलवाई थवामी रवाख्नुभएको छ। उिवाँको सतय चचमिमवा एउटवा बवादल 
पनन लवागेको छैन जुन सवामनवा गनमि उिवाँले तयवार पवानुमिभएको धथयो। 
चचमिलवाई आरिमण गनदे र उिवँाको कवाममवा प्रनतरो्ध गनदे शनकतलवाई 
उिवाँले अनघ नै देख्नुभएको धथयो। उिवाँले उिवाँको सतयमवा हिँडने चचमिलवाई 
तयवागनभुएको छैन। तर चचमिलवाई के िुनेछ भनेर उिवाँले भप्षय्वाणीद्वारवा 
अधग्रम जवानकवारीिरू हदनुभएको धथयो। ती जवानकवारीिरू पप्त्र आतमवाले 
न ैपे्रररत भएकवा अगम्कतवािरू�वारवा हदइएकवा धथए। परमेश्रको सब ै
लक्यिरू पूरवा िुनेछ। उिवाँको दश आज्वाको प््धवान उिवाँको मसिंवासनमवा 
जोडडएको छ, र कुनै पनन दषुट शनकतले यसलवाई नवाश गनमि सकदैन। 
सतयलवाई परमेश्रले न ै पे्ररणवा हदनुभएको छ र उिवाँले न ैसुरक्षित 
रवाखु्नभएको छ। समयमवा तयसको प्रुद्धमवा जवाने सबै तत्िरूमवाधथ 
बबजय पवाउनेछ।

आनतमक अन्धकवारकवा युगिरूमवा परमेश्रको चचमि पिवाडमवाधथ 
बनवाइएको सिर जसत ैअटल भएर बसेको धथयो। युगौँ युगदेखख र 
पुसतौँ पुसतवादेखख स्गमिको शु� मशषिवादीषिवािरू बबसतवारै उघवाददै गएकवा 
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धथए। ती मशषिवादीषिवािरू परमेश्रको अनुग्रिको नवाटयशवालवा िो। उिवाँको 
शनकतले मवाननसिरूकवा हृदयिरू परर्तमिन भएको िेनमि उिवाँ अनत प्रसनन 
िुनुिुनछ।

चचमि परमेश्रको ककललवा िो। यो शरण हदने सिर िो, जुन 
यस प्द्रोिी संसवारमवा सथवापनवा गनुमिभएको छ। चचमिलवाई ्धोखवा हदने, 
प्श्वासघवात र गददवारी गनदे परमेश्रलवाई न ैलक्षित गररएको ्ठिछमि। 
चचमिलवाई परमेश्रले आफनो एकमवात्र पप्रयपुत्रको रगतको बवाजी रवाखेर 
ककननुभएको धथयो। सुरुदेखख नै परमेश्रप्रनत ब्फवादवारी िुनेिरू ममलेर 
यस संसवारमवा चचमि सथवापपत भएको धथयो। प्रतयेक युगमवा परमेश्रकवा 
पिरेदवारिरू छन,् जसले नतनीिरू रिेको पुसतवामवा परमेश्रनतर आकपषमित 
गनदे प्श्वासीलो ग्वािीिरू बनेर मवाननसिरूको सवामु उमभएकवा धथए। 
यी पिरेदवारिरूले मवाननसिरूलवाई चेतवा्नीको  सनदेश हदएकवा धथए। 
जब नतनीिरू आफनवा असत्रिरू छोडनुपरेको धथयो तब नतनीिरूको कवाम 
अरूिरूले गरेकवा धथए। ती सवाषिीिरूसँग गररएको करवारको समबन्ध 
परमेश्र आ्ैफले गनमि भएको धथयो। यसले गदवामि पथृ्ीमवा रिेको चचमि 
स्गमिको चचमिसँग गवँामसएको धथयो। परमेश्रले उिवाँको चचमिको से्वा गनमि 
उिवाँकवा स्गमिदतूिरू प्ठवाउनुभएको धथयो। नकमि कवा ढोकवािरू परमेश्रकवा 
जनिरूको नननमत खोलन सककरिेको छैन।

परमेश्रले उिवँाकवा छोरवाछोरीिरूलवाई अननतको पे्रमले पे्रम 
गनुमििुनछ। यस पथृ्ीमवा उिवाँको हृदयमवा सनजएको अतयनत ैपप्रय बसतु 
उिवाँको चचमि िो।
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२७६पर्मेशिरले उहाँको चचतालाई  
नहफाजति गिुताहुनछ

नति्मी पािीबाट भएर जाँदा ्म नतिम्ो सा््मा हुिेछु। नति्मी 
िदीहरूबाट भएर जादँा नतििले नति्मीलाई डुबाउिेछैि।  

नति्मी आगोबाट नहड़ँरे जादँा डढ् िेछैिौ। त्यसको  
जिालाले नति्मीलाई भस्म पािनेछैि। 

यशैया ४३:२

यस पथृ्ीमवा परमेश्रको चचमि छ। तयस चचमिको समूदवाय 
परमेश्रले न ैरोजेर सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। उिवाँकवा दश आज्वािरूको 
नीनत अनुसवार चलने नतनीिरूको प्शषेतवा िो। उिवाँले चचमिलवाई समूदवायकै 
रूपमवा अगु् वाइ गरररिनुभएको छ। तयो समूदवायकवा मवाननसिरू यिवाँ 
स्तनत्र, तयिवाँ स्तनत्र, चचमिको संघबवाट अलग भएर िवाँगवा भएर 
प्मभनन उपनवाउँले समबो्धन गरेर एडभेननटसट चचमि िुन परमेश्रले 
इजवाजत हदनुभएको छैन। उिवाँ चवािनुिुनछ सब ैएडभेननटसटिरू एक 
जन भएर उिवाँको अगु्वाइमवा चलुन।्

सेभेनथ-ड े एडभेननटसट मूखयवालय (्वा जनरल कन्फरेनस)
सँगमवात्र ममलेर परमेश्रको कवाम िँुदैन भने न त शङकवा गनुमििुनछ न 
डरवाउनुपदमिछ। परमेश्रले खटवाउनुभएको कवामको मशर उिवाँ न ैिुनुिुनछ। 
सब ै थोक उिवाँले न ै वय्नसथत तररकवाले कवाम चलवाउनिुुनछ। यहद 
चचमिको कुन ैननकवाय स्ुधवानुमिपछमि ्वा समवायोजन गनुमिपछमि भने तयसको 
लवाधग उिवाँ आ्ैफ सररक भएर ममलवाउनुिुनछ। मवानप्य त्रटुीिरू घुसेर 
चचमि ्वा ननकवाय गलत बवाटोमवा लवागेको छ भने उिवाँले न ै ह्ठक 
गनुमििुनछ। परमेश्रकवा जनिरू बोकेको आदशमि जिवाजलवाई परमेश्रले 
न ैिवाँकनुिुनछ भनने कुरवामवा िवामी प्श्सत िोऔँ।

्ेधरै ्षमि अनघ जब म अमेररकवाको मेन रवाजयको पोटमिलवानडबवाट 
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बोसटन जिवाजमवा यवात्रवा गददै धथएँ, तयसबेलवा िवामीमवाधथ ्ूठलो आ्ँधीबेरी 
आयो। समुद्रको ्ूठलवा ्ूठलवा छवालिरूले िवाम्ो जिवाजलवाई पवानीमवा ्ठोकर 
हदन थवालयो। िवाम्ो को्ठवाको झुननदएकवा मससवाकवा पवानसिरू भुईँमवा खसे, 
बवाकसिरू को्ठवामवा भकुणडो जसतो गुड।े जिवाजमवा यवात्रवा गरररिेकवा 
यवात्रिुरू ्ेधरै त्रमसत भए, तयिवाँ कोलवािल  भयो, रु्वा्वासी चलयो र 
्ेधरैले अब मछमि भनेर अपेषिवा गनमि थवाले।

एक नछनपनछ जिवाजको चवालक िवामी भएको ्ठवाउँमवा आए। 
तयसबेलवा जिवाजको क्पतवान तयस चवालकको ननजक उभेर जिवाज 
चलवाउनु चककवा ्वा सटेररङग ह्ीललवाई समवात।े तयस क्पतवानले जिवाज 
यतवाउती तरैरएकोले केिो िोलवा भनेर जिवाजको पवाइलटलवाई “यो पवाङग्रवा 
समवातरे चलवाउनुिुनछ कक?“ भनेर अनुरो्ध गरे। जिवाजको कयवा्पटेन 
आ्ैफले जिवाजलवाई िवाँकन तयवार धथएन ककनकक उनमवा तयसतो ्ेधरै 
अनुभ् धथएन। अनन कनतपय यवात्रिुरू ितवाशननरवाश र असनजलो मवाने 
ककनभने अब तयस चवालकले जिवाजलवाई चटटवानिरूमवा ्ठोकवाएर सबैलवाई 
मवानदेछन ् भनेर सोचे। तयसबेलवा जिवाजमवा यवात्रवा गरररिेकवािरूलवाई 
चवालकले सो्ेध, “के तपवाईँिरूमधयेमवा यिवाँ कोिी िुनुिुनछ जसले यो 
जिवाज घुमवाउने पवाङग्रवा चलवाउन सकनुिुनछ?“ ती यवात्रिुरूलवाई थवािवा 
धथयो कक नतनीिरूले तयो चलवाउन सकदैन। तर चवालकले तयस जिवाज 
चलवाउने चककवा आ्ैफले चलवाए। अनन िवामीलवाई सुरक्षित बनदरगवािमवा 
लयवाइहदए।

जब कवाममवा खतरवा उतपनन भएको छ भनेर तपवाईँ सोचनुपनदे 
अ्सथवामवा पुगदवा तपवाईँ प्रवाथमिनवा गनुमििोस,् “प्रभु तपवाईँ न ैपवाङग्रवालवाई 
चलवाउनिुोस।् िवाम्ो अ्पठयवारो र नजलल परेको पररनसथनतबवाट गुजवानमि 
सियोग गनुमििोस।् िवामीलवाई सुरक्षितपू्मिक बनदरगवाि ्वा  गनतवय 
सथवानमवा पुऱयवाउनुिोस।्“ के परमेश्रले बबजयउललवाससवाथ िवामीलवाई 
गनतवय सथवानमवा लयवाउनुिुनेछ भनने कुरवालवाई िवामी प्श्वास नगनदे 
कुन ैकवारण छ त?“ तपवाईको मसममत हदमवागले परमेश्र कसरी कवाम 
गरररिनुभएको छ सो तपवाईले बुझन सकनुिुनन। आफनो कवामलवाई 
िवाँकन परमेश्रलवाई नै सनुमपहदनुिोस।्
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२७७फैसला िा नयानयक निणताय गिने  
स्मयको सनदेश

अनि अकको सिगतादतूिलाई ्मधय आकाश्मा उनड़रहकेा ्मैले देखें। 
पृथिी्मा रहिे हरेक जानति, कुल, भाषा र ्मानिसलाई घोषणा गिने 

अिनति सुस्माचार नतििीसगँ न्यो। नतििले चकको सोर्मा  
भिे, “पर्मेशिरको भय ्माि िा उहाँलाई श्द्धा देखाउ, र  

उहालँाई ्मनह्मा देओ। नकिनक उहाँका इनसाफको  
घड़ी आएको छ। सिगता, पृथिी, स्मुद् र पािीका  

्मूलहरू बिाउिुहुिेलाई दणदिति्  गर। 
प्रकाश १४:६-७

एक जनवा मस्धवा, इमवानदवारी र पररश्मी ककसवानीले बवाइबलको 
आध्धकवाररतवाप्रनत शङकवा र उपशङकवा वयकत गरेकवा धथए। तपैनन सतय 
के िो भनेर मभत्री हृदयदेखख न ैइमवानदवार भएर आ्ूफखुशी बवाइबल पढन 
थवालेकवा धथए।  ख्ीषटको दोस्ो आगमनको सनदेश ्ैफलवाउने कवाममवा 
अगु्वाइ गनमि परमेश्रले  यिी वयनकतलवाई प्शषे गरेर रोजनुभएको 
धथयो।

तयस मवाननसलवाई बवाइबलमवा भएकवा भप्शय्वाणीिरूलवाई बुझवाउन 
उनकिवाँ परमेश्रले आफनो स्गमिदतू प्ठवाउनुभएको धथयो। यस 
संसवारकवा मवाननसिरू प्श् इनतिवासको अननतम घडीमवा बवाँधचरिेकवा 
छन ्भनने प्मभनन दृशयिरू�वारवा उनले बवाइबलबवाट प्�वा मसके, तर 
नतनीिरूलवाई यो थवािवा धथएन भनेर पनन उनले मिसुस गरे। आफनो 
खेतबवारीको कवाम छोडरे तयो सनदेश सुनवाउन आ्ूफलवाई समपपमित गर 
भनेर परमेश्रले उनलवाई सुनवाउनुभयो। डरवाइ डरवाइकन परमेश्रको 
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रवाजयकवा रिसयिरू मवाननसिरूको सवामु प्मलयम ममलरले प्रसतुत 
गनमि थवाले। बवाइबलमवा भएकवा भप्षय्वाणीिरूलवाई औँलयवाउँदै उनको  
श्ोतवा्गमििरूलवाई मसकवाउन थवाले र ती भप्षय्वाणीिरूको अनत येशूको 
दोस्ो आगमनमवा िँुदैछ भनेर उनले जोरकवातोरले मसकवाउन थवाले।

प्मलयम ममलेर प्रचवार गरेकवा सतयलवाई िजवारौँले अङगवालेकवा 
धथए। तयो सतय सनदेश एमलयवाको जोश र शनकतले सुनवाउन ्ेधरै 
मवाननसिरूलवाई परमेश्रले खटवाउनुभएको धथयो। तयस सतयको सनदेश 
गमभीर धथयो र परमेश्रको रिो्धबवाट भवागन मवाननसिरूलवाई चेतवा्नी 
हदइएको धथयो। प्मभनन चचमिकवा ्ेधरै मवाननसिरू मनलवाई िलुकवा 
बनवाउने तयस सनदेशले एक भए। आ्ूफिरू परमेश्रको मवागमिबवाट 
भ्रषट भएकवा नतनीिरूले मिसुस गरे। नतनीिरू पशचवातवापको आशँु 
बगवाउँदै मभत्री हृदयदेखख न ैपीडवाको अनुभ् गरेर परमेश्रको सवामु नम् 
भएर आ्ूफिरूलवाई उिवाँलवाई सुमपेकवा धथए। पवापीिरू आतम परर्तमिन 
भएको र इसवाईिरूको बीचमवा आनतमक जवागरण भएकोले तयो सनदेश 
परमेश्रबवाट आएको धथयो भनेर प्रमवाखणत गरेको धथयो।

प्श्वासीिरू सपषट भएर येशूको आगमन १८४४ मवा िुनेछ भनेर 
सब ै ढुकक भए धथए। नतनीिरूले प्रसतुत गरेकवा तकमि िरू नतनीिरूको 
प्रो्धीिरूले प््वाद गनमि सकेको धथएन।

“नयवायको समय आयो,“ भनने घोषणवाले मवाननसिरूको मुनकतको 
नननमत ख्ीषटले गनुमििुने समवापन कवामलवाई औँलयवाउँछ। िवाम्ो नननमत 
येशूले गरररिनुभएको पिल ्वा प्ननत समवा्पत निुञजेल यो सतयलवाई 
प्रचवार गरर न ैरिनुपदमिछ। अनन उिवँाले तयो कवाम सकनुभएपनछ यस 
पथृ्ीमवा उिवाँको आगमन महिमवाको सवाथ िुनेछ र उिवाँकवा जनिरूलवाई 
उिवाँले आ्ूफसँग लवानुिुनेछ।
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२७८अनधकारको बीचबाट नदवय जयोनति

त्यसकारण आफिाे यो भरोसा ित्याग, जस्मा ठूलो इिा्मको 
प्रनतिफल छ। पर्मेशिरको इचछा पूरा गिता र प्रनतिज्ा  
गररएको प्रनतिफल प्राति गिता नति्मीहरू मस्र रहिु  

पछता र नति्मीहरू्मा नधरजको आिशयक छ।
नहबू् १०:३५-३६ 

जब येशू १८४४मवा यस पथृ्ीमवा आउनुभएन तब ्ेधरै मवाननसिरू 
्ूठलो ननरवाशमवा परेकवा धथए र कनतपयले प्श्वास र चचमिलवाई पनन 
तयवागेको धथए। तर एक समूिचवािीँ िवाम्ो बवाइबल अधययनमवा के 
गलती गऱयवाै भनेर झन गहिररएर बवाइबलमवा खोजनननत गनमि थवाले। तब 
नतनीिरूले स्गमिमवा रिेको पप्त्र मननदरको बवारेमवा आतमज्वान प्रवा्पत 
गरेकवा धथए। १८४४ को मिवान ्ननरवाशको रिसयको तवालचवालवाई खोलने 
सवाँचो पप्त्रसथवानको बवारेमवा बुझनुपनदे प्षयबसतु भनेर नतनीिरूले 
भेटटवाए। यसले सतयको प�नतको दृशयलवाई पूरै नयवाँ गरर खोमलहदयो। 
मिवान ्एडभेननटसट जवागरण अमभयवानमवा परमेश्रको  िवात धथयो भनेर 
सतयलवाई तवालमेल गददै गहिरो अधययन गनदे येशूको भवा्नवामवापे्रररत 
भएकवािरूले मिसुस गरे।

 येशूको आगमनलवाई अपेषिवा गनदेिरूले यिी पथृ्ी ्वा पथृ्ीको 
केिी भवाग पप्त्रसथवान िो भनेर प्श्वास गरेकवा धथए। दवाननएलले  
दवाननएल ८:१४ । मवा उललेख गरेकवा पप्त्रसथवानको शनु�करण गनुमिभनेको 
अननतम मिवान ्हदनमवा यस पथृ्ीलवाई आगोबवाट शु� गनुमििुनेछ जुन 
येशूको दोस्ो आगमनमवा िुनेछ भनेर सुरुको एडभेननटसटिरूले बुझकेवा 
धथए। तयसकवारण १८४४ मवा येशू यस संसवारमवा ्फककमि नुिुनेछ भनेर 
नतनीिरूले ननशकषमि ननकवालेकवा धथए।



596

वि�िासद्ारा म जिउँछु

तर अपेषिवा गररएको समय  प्तयो र प्रभु देखवा पनुमिभएन। 
प्श्वासमवा अडडग िुने प्श्वासीिरूलवाई थवािवा धथयो कक परमेश्रको 
्चनले गलती गददैन, तर नतनीिरूले वयवाखयवा गरेको भप्षय्वाणीमवा 
केिी त्रटुी िुन गएको भनेर मिसुस गरे; तर किवाँ त्रटुी भयो त?

तब ती प्श्वासीिरू ्ेफरर जोरकवातोरले बवाइबलमवा खोजनननत 
गरे। अनन नतनीिरूले यो मसकेकी लोकले मवानेको पप्त्रसथवान यो पथृ्ी 
िो भनेर बवाइबलमवा किीँ पनन लेखेको प्रमवाण छैन; तर पप्त्रसथवानको 
प्षयमवा, तयसको बनवा्ट, सथवान र से्वा तथवा प्ध्धिरूको बवारेमवा 
बवाइबलले गरेको पूरवा वयवाखयवा नतनीिरूले भेटटवाए।

जो प्श्वासीिरू लगनशील भएर बवाइबलमवा हदएको भप्शय्वाणीलवाई 
केलवाइ केलवाइ पढे तब नतनीिरूले यो आतमज्वान पवाए; पप्त्रसथवान  
शुन�करण गनुमिभनेको २३०० हदन ् वा ् षमििरूको अनतय ् वा १८४४ मवा िुने 
यस पथृ्ी नभएर स्गमिमवा रिेको मिवापप्त्र सथवानमवा पो पसनुभएको 
धथयो; तयिवाँ उिवाँले मुनकतको कवाम ्वा पशचवातवापको प्ध्ध अनतय गनमि 
जवानुभएको धथयो, जुन उिवँाको दोस्ो आगमनको  पू्मि तयवारी धथयो।

अब ती प्श्वासीिरूले स्गमिमवा भएको मिवापप्त्र सथवानमवा येशूलवाई 
्ेफरर देखे। उिवाँ करुणवामय, सदवाशयी, दयवालु प्र्धवानपूजवारी नतनीिरूको 
रवाजवा भएर नछटै आउनुिुनेछ र नतनीिरूलवाई उद्धवार गनुमििुनेछ भनने 
नतनीिरूले नयवँा आतमज्वान नतनीिरूले पवाए।

प्श्वास�वारवा उिवँालवाई पछयवाउँदवा चचमिको अननतम ्वा बनद 
गनदे कवामलवाई नतनीिरूले देख्न सकने भएकवा धथए। पहिलो र दोस्ो 
स्गमिदतूकवा सनदेशिरूलवाई नतनीिरूले सपषटरूपमवा बुझन सके। अब 
प्रकवाशको  पुसतकको १४ अधयवायमवा मलखखत गनमभर चेतवा्नी बुझरे 
संसवारलवाई सुनवाउन नतनीिरू तयवार भए।
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२७९बेनबलोिको पतिि भयो

अनि एउटा अकको सिगतादतूि, अ्ाताति्  दोस्ाचानह ँयसो भनदै  
पनछपनछ लागे, “पतिि भयो! जानति-जानतिलाई आफिाे 

वयिभचारका रिोधको ्मद्य नपउि लाउिे ्महाि्  
बेनबलोि सहरको पतिि भयो। 

प्रकाश १४:८ 

प्रकवाश १४को दोस्ो स्गमिदतूको सनदेश १८४४ को गषृमकवालमवा 
पहिले प्रचवार भएको धथयो। तयसबेलवा अमेररकवाकवा प्मभनन चचमििरूलवाई 
लक्षित गरेर प्रचवार गररएको धथयो। तयिवाँ नयवायको बवारेमवा हदएको 
चेतवा्नीको सनदेश सुनवाइएको धथयो र प्रवायजसो सबैले तयसलवाई 
स्ीकवानमि अस्ीकवार गरेकवा धथए। तयस समय अमेररकवामवा चचमििरू 
द्रतुगनतरूपमवा पतन भइरिेको धथयो। तर दोस्ो स्गमिदतूको सनदेश १८४४ 
मवा पूरै पूरवा भएको धथएन। तयसबेलवा चचमििरूमवा ननैतक पतन भएरिेको 
धथयो। नतनीिरूले एडभेननटसट सनदेशको आतमज्वान स्ीकवार नगरेकोले 
नतनीिरूको ननैतक पतन त भइरिेको धथयो तर नतनीिरूको पूरै पतन 
भएको धथएन। जब नतनीिरूले यी प्शषे आनतमक सतयिरूलवाई ग्रिण 
गनमि अस्ीकवार गरे तब नतनीिरू आनतमक र नैनतकरूपमवा झन झन 
ननरनतररूपमवा  तललोसतरमवा झनमि थवालेकवा धथयो।  य�पप यो भनन 
सकेको छैन कक  “पतन भयो! जवानत-जवानतलवाई आफनवाे वयमभचवारकवा 
रिो्धको मदय पपउन लवाउने मिवान ् बेबबलोनको पतन भयो।“  तयसबेलवा 
उनले उनको (्वा रोमन कयवाथोमलकको मोिमवा परेर) सवारवा रवाषट्रिरूलवाई 
्फसवाउने कवाम समपनत भएको धथएन। परमेश्रबवाट भ्रषट भएर सब ै
जनवा तयसबेलवा धगरेकवा धथएनन।्

येशूको दोस्ो आगमनभनदवा पहिले सतैवानले आफनो जवाल 
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प्रभवा्कवारी रूपमवा चवालनेछ भनेर बवाइबलले बतवाउँछ। २ थेससोमलननकी 
२:९-१२मवा लेखखएको छ, “शतैवानको कवामकवाजबमोनजम पवापको मवाननस 
सवारवा शनकत र छलपूणमि धचनििरू र चमतकवारसहित, र नवाश िुनेिरूलवाई 
छलमवा पवानदे समसत दषुटतवासहित आउनेछ, ककनकक नतनीिरूले 
सतयलवाई पे्रम गनमि र तयसरी बवाँचन इनकवार गरे। यसैकवारण नतनीिरूले 
झूटवा कुरवामवा प्श्वास गरून ् भनेर परमेश्रले नतनीिरूमवाधथ एक 
शनकतशवाली भ्रम प्ठवाउनुिुनछ, तवाकक सतयमवाधथ प्श्वास नगनदे, तर 
अ्धवामममिकतवामवा आननद मनवाउने सबै जनवा दोषी ्ठिररऊन ्।“ बेबबलोनको 
पतन तयसबेलवा पूरवा िुनछ जब चचमि र संसवारको सभयतवासँग ग्ठबन्धन 
पूरवा िुनछ। यो िुने परर्तमिन प्रगनतशील छ, तर प्रकवाश १४:८ पूरै पूरवा 
भएको छैन, यो भप्षयमवा िुने गनतप्ध्ध िो।

अरू चचमििरूमवा कनतपय मवाननसिरू आनतमक अन्धकवारमवा छन ्
र परमेश्रबवाट टवाढवा भइरिेकवा छन ्जसले गदवामि नतनीिरू बेबबलोनीय 
मननसथनत ्वा परमेश्रकवा सतयिरूबवाट टवाढवा छन,् तपैनन ख्ीषटको 
सतय अनुयवायीिरूको ्ूठलो समूि ती चचमि ्वा समप्रदवायिरूमवा पनन 
छन,् तयसले गदवामि नतनीिरूसँगको समपकमि मवा िवामीिरू अलग िुनु अझै 
आ्शयक छैन। चवािे अरू समप्रदवायकवा चचमििरूमवा िोस ््वा कोिी पनन 
िोस ्अहिले पनन प्शषे सतयिरूलवाई कनतपयले कहिलयै पनन देखेकवा 
छैनन ्न त सुनेकवा छन।्
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२८०अमनति्म ्महततिपूणता गम्भर चेतिाििी 

त्यसपनछ तिेस्ा सिगतादतूि चकको सोरले यसो भनदै नतििीहरूका पनछ 
आए, “यनद कुिै ्मानिसले त्याे पशु र त्यसको ्ूमर्तिलाई पुजयाे र 
निधार िा हाति्मा त्यसको छाप िलयो भिे, त्यसले पनि उहाँका 
रिोधको कचौरा्मा केही िन्मसाई तियार गररएको पर्मेशिरका 

रिोधको कड़ा ्मद्य नपउिेछ, र पनित्र सिगतादतूिहरू र ्ु्माको 
सा्मुनिे आगो र गनधक्मा त्यसलाई यातििा नदइिेछ। 

प्रकाश १४:९-१०

स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानको पप्त्र को्ठवामवा भएको येशूको 
से्वाकवायमि समवा्पत भएपनछ उिवँा मिवापप्त्र को्ठवामवा पसनुभएको धथयो 
जिवाँ परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू भएको सनदकु धथयो। 
तयसबेलवा उिवाँले तसे्ो सनदेशसहित अकको शनकतशवाली स्गमिदतूलवाई 
यस संसवारमवा चेतवा्नी हदन प्ठवाउनुभएको धथयो। यस सनदेशले 
परमेश्रकवा जनिरूलवाई सतकमि  गरवाउन हदइएको धथयो। नतनीिरूमवाधथ 
आउने सतवा्ट, पीडवा र प्श्वासलवाई तयवागन चवािने सङ कट नतनीिरूको 
सवामु आएको छ भनने कुरवा नतनीिरूले बुझनुपदमिछ। पशु पोपपयतनत्र 
प्रनतक िो भनेर प्रवायजसो सब ैप्रोटेसटेनट ् वा स्ुधवार्वादी इसवाई समप्रदवाय 
्वा डडनोममनेशले प्श्वास गदमिछन।्

पशुको मूनत मिले परमेश्रको सतय ्चनको सतय मशषिवादीषिवालवाई 
तयवागेर भ्रषट भएको प्रोटेसटेनट ्वा सु्धवार्वादी इसवाई ्धवारणवाको 
प्रनतननध्धत् गदमिछ। सवांसवाररक शवासकिरू शनकत र नवागररक ऐनको 
सिवायतवा मलएर नतनीिरूले मसकवाएको ्धममि ्वा मशषिवादीषिवालवाई 
मवाननसिरूलवाई जबरजसती लवाडनेछन।्

रोमन कयवाथोमलक चचमिको पोपपयतनत्रकवा प्�वान र नवामुद 
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्फवादरिरूले तयस चचमिको अध्धकवारलवाई स्मिसममतबवाट मवानयतवा हदलवाउँदै 
यो घोषणवा गनदेछन,् “बवाइबलमवा उललेख गररएको ि्पतवाको सवातौँ हदन 
पप्त्र रवाख भनने परमेश्रको आज्वालवाई रोमन कयवाथोमलक चचमिको 
अध्धकवारले आइतबवारमवा सवाररएको छ।“  तयसकवारण परमप्रभु सनवातन 
परमेश्र सनृषटकतवामिको धचनवारी हदने ि्पतवाको सवातौँ हदन सवाबथलवाई 
परर्तमिन गनमि खोजने आटँले रोमन कयवाथोमलक चचमिको आनतमक 
अध्धकवार, छवाप र धचनिलवाई देखवाउँछ। यो न ैपशुको छवाप िो।

 ्तमिमवान समयसमम आइतबवारलवाई पवालन गनुमि भनेको पशुको 
छवाप भनन ममलदैन, तर जब रोमन कयवाथोमलक चचमि समेत प्रोटेसटेनट 
चचमििरूसँग ममलेर पशुको मनूत मिको रूपमवा मलइएको आइतबवारलवाई पवालन 
गनमि नवागररक ऐनको सिवायतवा मलएर अधयवादेश जवारी गछमि तब तयसबेलवा 
आइतबवारलवाई पशुको छवाप भनन सककनछ। तयसबेलवा ि्पतवाको सवातौँ 
हदन शननबवार िोइन आइतबवारमवान ैपरमेश्रको आरवा्धनवा गनुमिपछमि भनेर 
जबरजसती आम जनतवालवाई कर लगवाउनेछ।

जब समम तयो अधयवादेश जवारी िँुदैन तबसमम मवाननसिरूको सवामु 
परमेश्रकवा आज्वािरू मवानने कक मवाननसकवा अथवामित ्पोपकवा आज्वािरू 
मवानने भनने ननणमिय रवाखखरिेको िुनछ। ती मवाननसिरू जो परमेश्रको 
आज्वालवाई अ्िेलनवा गरेर आइतबवार न ैसवाबथ िो भनेर नजककर गछमि 
नतनीिरूले पशुको छवाप पवाउनेछन।्

जब परमेश्रले यस खवालको मित््पणूमि चेतवा्नीकवा सनदेशिरू 
प्रचवारप्रसवार गनमि मवाननसिरूलवाई खटवाउनुिुनछ तब नतनीिरू आकवाशको 
बीचमवा उडडरिेकवा पप्त्र स्गमिदतूिरूको प्रनतननध्धत् गरेकवा िुनछन।् 
तयसबेलवा समझशनकत र आतमननणमिय गनमि षिमतवा भएकवा संसवारकवा 
प्रतयेक वयनकतले ती सनदेशिरूलवाई आतमसवात ्गनमि परमेश्रले अपेषिवा 
गनुमििुनछ।
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२८१निधार्मा पर्मेशिरको लाल्मोहरको  
छाप कसलाई लगाइिेछि्?

तिब जीनिति पर्मेशिरको ्मोहोर सा््मा िलई अकको एक जिा 
सिगतादतूि पूिताबाट उलिकेा ्मैले देखें। पृथिी र स्मुद्लाई  
हानि पुऱयाउिे अमखतियार नदइराखेका चार सिगतादतूिलाई  

यसो भिेर नतििले चकको सोरले भिे, “हा्मीले हाम्ा  
पर्मेशिरका दासहरूका निधार्मा ्मोहोर िलाउञजेल  

पृथिी, स्मुद् िा रूखहरूलाई केही हानि िगर।“
प्रकाश ७:२-३

जीप्त परमेश्रको लवालमोिर ती मवाननसिरूकवा नन्धवारमवामवात्र 
लगवाइहदनेछन ्जसले यस संसवारमवा येशू ख्ीषटको चररत्रलवाई प्रनतप्मब 
गरररिेकवा िुनछन।् जसरी मैनले लवालमोिरको छवापलवाई उतवादमिछ तयसरी 
न ै मवाननसले परमेश्रको पप्त्र आतमवालवाई हृदयमवा छवाप लगवाउँदै 
ख्ीषटको स्रूप आफनो जी्नको प्रतयेक षिेत्र ्वा चररत्रमवा कवायम 
रवाखछद। परमेश्रको स्रूपमवा कोिी मवाननस ढवामलन उसले परमेश्रकवा 
दश आज्वािरूकवा नीनतिरूलवाई अ्लमबन गरररिनुपदमिछ।

परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरूको लवालमोिर चौथो 
आज्वामवा पवाइनछ। वय्सथवा ्वा नीनत हदने परमेश्रको नवाउँ र दजवामि 
्वा सवा्मिभौम सनृषटकतवामिको अध्धकवार दश आज्वािरूमवा के्ल यस ै
आज्वामवामवात्र पवाइनछ। सनवातन सनृषटकतवामि उिवाँ नै िुनुिुनछ जसले स्गमि 
र पथृ्ी सनृषट गनुमिभयो भनेर देखवाउने र अरू सब ैजोसुकै भग्वानिरू 
भनेर दवा्ी गरेतवापनन उिवँा स्कोपरर िुनुभएकोले के्ल उिवाँप्रनतमवात्र 
श्द्धवा देखवाउँदै उिवाँको आरवा्धनवा ्वा उपवासनवा गनुमिपछमि भनने आदेश र 
उिवाँको दवा्ी के्ल चौथो आज्वामवामवात्र छ। दश आज्वािरूमवा अरू कुन ै



602

वि�िासद्ारा म जिउँछु

पनन आज्वा छैन जसले दश आज्वा ्वा मवाननसिरू चलनुपनदे नीनतिरू 
हदने कसको अध्धकवार भएको देखवाउँछ।

इस्वाएलीिरू परमेश्रको समपपत् िुन ्भनेर नतनीिरूकवा ढोकवाकवा 
चौकोसिरूमवा रगत छकदे र देखवाएको धथयो। तयसरी न ै यस युगमवा 
परमेश्रकवा जनिरूले उिवाँकवा आज्वािरू पवालन गरेर नतनीिरू परमेश्रको 
समपपत् िुन ्भनेर देखवाउनेछ। नतनीिरूले आफनो जी्न पप्त्र दश 
आज्वािरूसँग तवालमेल गरेर चलवाउनेछन।् परमेश्रकवा प्रतयेक जनमवा 
उिवाँको छवाप लगवाइहदएको िुनछ। जसरी पौरवाखणक इस्वाएलीिरूले 
मतृयुको दतूबवाट बचन र सुररक्षित िुन आफनवा घरकवा चौकोसिरूमवा 
रगतको छवाप लगवाएकवा धथए, तयसरी न ैमुनकत पवाएको प्रतयेक जनले 
परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमिभएको छवाप लगवाइएको िुनछ। परमेश्रले यो 
घोषणवा गनुमिभयो, “तयसबवािेक नतनीिरूलवाई पप्त्र पवानदे म परमप्रभु 
न ै िँु भनने कुरवा नतनीिरूले जवानून ् भनेर नतनीिरू र मेरो बीचमवा 
धचनिको लवाधग मलेै नतनीिरूलवाई शबवाथहदनिरू पनन ्ठिरवाइहदएँ।“  
इजककएल २०:१२ ।

जब परमेश्रकवा जनिरूको नन्धवारमवा परमेश्रको छवाप िुनछ-
जुन बवाहिर देखखने छवाप त िोइन तर आनतमक र ्ौन�करूपमवा 
सतयलवाई जवानेर तयसलवाई निललवाइ तयसमवा  अडडग िुनु िो, तयसबेलवा 
छवाप लगवाइएकवा परमेश्रकवा जनिरू थकमि मवान िुन ्वा िनललन तयवार 
िुनुपदमिछ। अथवामित ्परमेश्रको ननष्ठवामवा रिने कक तयसबवाट पनछ िटने 
ननणमिय उिवाँकवा सब ै जनले ननणमिय गनुमिपनदेछ। यथवाथमिमवा तयो समय 
अहिले न ैिो; अहिले न ैपथृ्ीकवा सब ैभूममिरूमवा परमेश्रकवा नयवायिरू 
भइरिेको छ। के िँुदैछ सो िवामीलवाई थवािवा िुनु जरुरी छ।
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२८२उहाँको चचताको निम्ति पर्मेशिरले चाहिुभएको 
आदशता चररत्र अ्ाताति गुणहरू

उहालँे दाग िा चाउरी िभएको, अ्िा यसतिा कुिै कुरा  
िभएको तिेजसिी ्मणडली आफैकहाँ प्रसतिुति गिता  

सकूि् , र त्याेचानह ँपनित्र र निषखाेट होस् । 
एनफसी ५:२७

पवाप, अ्धममिले पोषवाइएको र उिवाँसँग प्रनतसप्धवामि गनमि खोजन 
चवािनेिरूलवाईउिवँा अतयनत ैमनपरवाउनुिुनन र डवाि गनुमििुनछ। तर यस 
पुसतवामवा भएकवा उिवँाकवा जनिरूकवा पवापिरू र उिवाँकवा आज्वािरू पवालन 
नगनदेिरूलवाई सिी रिनुभएको छ। यहद परमेश्रकवा जनिरू उिवाँको 
सरसललवािमवा चलेको भए, उिवाँको कवाममवा ्ेधरै प्रगनत िुनथयो। यस 
संसवारमवा भएकवा सब ै मवाननसिरूमवा सतयकवा सनदेशिरू पुधगनथयो। 
तर पौरवाखणक इस्वाएलीिरू जसत ैअहिले पनन परमेश्रकवा जनिरूले 
परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई हृदयदेखख मवानेकवा छैनन,् नतनीिरू अपप्त्र 
र कृतज्न छन।् तयसले गदवामि ्ूठलो स्रले घोषणवा गनुमिपनदे र सबलेै 
सुननपुनदे अननतम सनदेशको कवाम समवापन गनमि लवामो समय लवाधगरिेको 
छ। परमेश्रको कवाममवा ्वा्धवा आइरिेको छ। परमेश्रको लवालमोिर 
लवाउने समय हढलो भएको छ। ्ेधरैले सतयको बवारेमवा सुनेकवा छैनन।् 
तर परमेश्रको ्चन सुनन र उिवँानतर ्फककमि ने मौकवा नतनीिरूलवाई 
उिवाँले हदनिुुनेछ।

तयवार िुनुपनदे मिवान ्कवामको नननमत तपवाईँ के गददै िुनुिुनछ? जो 
मवाननस परमेश्रको ्चन अनुसवार नचमल के्ल संसवारसँगमवात्र एक 
भएर सवांसवाररक ढवाँचवामवामवात्र रमवाउन चवािनेिरूले पशुको छवाप पवाउन 
तयवार गरररिेकवा छन।् जो मवाननसिरू आ्ूफिरूमवाधथ प्श्वास नरवाखी 
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परमेश्रको सवामु झुकेर आफनवा आतमवािरूलवाई शु� पवारररिेकवा छन ्र 
सतयलवाई पवालन गरररिेकवा छन ्नतनीिरूमवा  स्गमिको छवाप परररिेको 
िुनछ र नतनीिरूकवा नन्धवारिरूमवा परमेश्रको लवालमोिरको छवाप पवाउन 
तयवार गरररिेको िुनछ। जब प्रोटेसटेनट, रोमन कयवाथोमलक र नवागररक 
ऐन ममलेर सबैले आइतबवारमवा न ैचचमि जवानुपछमि शननबवार िोइन भनेर 
अधयवादेश जवारर गछमि तब तयसले ननष्ठवा्वानिरू आफनो ननष्ठवामवा अडडग 
रिनेछन ् र नतनीिरूको चररत्र अननतको नननमत शु� र दवागरहित 
भएर रहिरिनेछन।् यसबेैलवा तयवारी िुने समय िो। कुन ैअशु� ्वा 
प्रदपुषत पुरुष र सत्रीको नन्धवारमवा परमेश्रको लवालमोिर कहिलयै पनन 
लगवाइनेछैन। संसवारको प्रनतसप्धवामिमवा रमवाउनेिरू, मित््कवाँषिमवामवात्र 
तनललन िुनेिरू र संसवारको रमझममवामवात्र मनपरवाउनेिरूको नन्धवारमवा 
परमेश्रको लवालमोिर कहिलयै पनन लगवाइहदनेछैन। परमेश्रको मोिर 
लगवाउने सब ै जनवा परमेश्रको सवामु दवागरहित िुनुपछमि। नतनीिरू 
स्गमिको नननमत उममेद्वारिरू िुन।्

प्रतयेक वयनकत जसले परमेश्रको लवालमोिर पवाउँछ भने उसले 
परमेश्रको ्चन सुननपैछमि र तयस ्चन अनुसवार चलनुपदमिछ। यहद 
परमेश्रको परर्वारमवा रिन चवािनछ भने कोिी वयनकत आफनो ्धवामममिक 
गनतप्ध्धमवा देखवा्टी र लवाप्वामििी िुनिँुुदैन। अहिलेन ैसमय िवाे‚जब चवार 
जनवा स्गमिदतुिरुले चवार ्टवा बतवासिरु समवालीरिेकवा छन ्। िवानमले 
िवाम्वाे सथवान स्गमिमवा सुरक्षित रवाख्न िवानमलवाईं अवाह्वान गरी�कवाे  छ ।
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२८३चचता्मा आउिे पररषिा िा स�टहरू

यसकारण ह ेसिगता्मा रहिेहरू, नति्मीहरू र्माओ। तिर पृथिी र 
स्मुद्लाई नधक्ार छ! नकिभिे आफिाे स्मय अलप  

छ भिी ्ाहा पाएर नदयाबलस ठूलो रिोधसा्  
नति्मीहरूकहा ँतिल आएको छ।“ 

प्रकाश १२:१२

जो मवाननसिरू परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गछमिन ्र जुन प्श्वास 
येशूमवा धथयो तयिी प्श्वासले सनज�कवाेकवा िुनछन ्नतनीिरूप्रनत सतैवान 
र उसकवा ्फौजिरू ररसले जुरमुरररिेको अनुभ् गनदेछन।् यस संसवारकवा 
सब ैमवाननसिरू आफन ैिुन ्र आफनै प्रभुत्मवा बसनुपछमि भनेर सतैवानले 
दवा्ी गछमि। परमेश्रको ्चनमवा नलवागी  के्ल भवा्नवामवामवात्र उते्नजत 
भएर चलने भ्रषट चचमििरू ्वा समप्रदवायिरूमवाधथ उसको ननयनत्रण छ; 
तर एउटवा सवानो झुणड छ जो उसको  प्रभुत्मवाधथ प्रनतकवार गरररिेको 
छ। यहद नतनीिरूलवाई पनन यस संसवारबवाट मेटवाइहदए उसको नजत पूरवा 
िुनेछ। जसरी इस्वाएलकवा ्ररपरररिेकवा मनूत मिपूजवा देशिरूलवाई उकसवाएर 
इस्वाएललवाई नवाश गरेकवा धथए, तयसरी न ैनछटै भप्षयमवा यस पथृ्ीकवा 
दषुट शनकतिरूलवाई पररचवालन गरेर परमेश्रकवा जनिरूलवाई नवाश गनमि 
सतैवान अग्रसर िुनेछ। परमेश्रको दयवामवा भरपनुमिमवात्र ती जनिरूको 
आशवा छ र नतनीिरूको यु� गनदे औजवार भनेको के्ल प्रवाथमिनवामवात्र 
िुनेछ।

जब मिवासङकट र पररषिवा रवानी एसथरको समयमवा भएको धथयो 
तयो के्ल तयस युगमवामवात्र ैभएको प्शषे समसयवा धथएन। युगको 
अनतलवाई िेनमि सकने भएकवा यूिननवाले यो घोषणवा गरेकवा धथए, “सत्रीसँग 
अनजङगर ररसले रिोध्धत भयो, र उनकवा बचेखुचेकवा बवाँकक सनतवानसँग 
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युद्ध गनमि गयो, जसले परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गछमिन ् र येशू 
ख्ीषटको ग्वािी िुनछ“ (कनतपय नेपवाली बवाइबलमवा यो अशं िटवाइएको 
छ-अनु्वादक)। बतमिमवान संसवारमवा बवाँधचरिेकवा कनतले यी ्चनिरू पूरवा 
भएको देख्नछेन।् जब आफनो समय छोटो िँुदै जवानछ तब सतैवानको 
रिो्ध चकको िँुदै जवानछ। अनन उसको ्धोखवा हदने छल गनदे र भषमवासुरको 
कवाम चकको भएर परमेश्रको प्श्वासीिरूलवाई मिवासङकटमवा पवानदेछ।

आकवाश र पथृ्ीमवा अनेकौँ डरलवागदो अलौककक चनतमिकलवािरू 
सतैवानले देखवाउनेछ। आफनो र आफनवा दषुट आतमवा ् वा रवाषिसिरूमवा भएको 
चमतकवारीय कवाम गनदे शनकतको प्रदशमिन सवारवा संसवारले देख्नछेन।् दषुट 
स्गमिदतूिरूकवा दषुटआतमवािरू यस देशकवा रवाजवा र शवासकिरूमवा र सवारवा 
संसवारकवा मवाननसिरूमवा मभबत्रनेछन।् नतनीिरू संसवारकवा मवाननसिरूलवाई 
्धोखवा हदन तनललन िुनेछन।् स्गमिको शवासनको प्रुद्धमवा संघषमि 
गनदे सैतवानले ती शवासक र मवाननसिरूलवाई एकबत्रत गनदेछ। सतैवानकै 
तत्िरूले यस संसवारकवा शवासकिरू र नतनीिरूकवा जनतवािरू ्धोखवामवा 
पनमिछन।्

जो मवाननसिरू सतयको खोजी गददै तयसलवाई ्पयवारो ्ठवानेर तयस 
अनुसवार चलन चवािनछ नतनीिरूको पनछ नै शत्रभुवा्ले रनथननएर 
सतैवानको रिो्ध ्पषमिनेछ। तर जब उिवँाकवा जनिरू येशूको ननकटमवा 
रहिरिनछ, तब सतैवानले नतनीिरूलवाई कहिलय ै  पनन कमजोर पवानमि 
सकदैन।
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२८४�िलया र आधुनिक चचता 

“हरे, पर्मप्रभुको त्याे ्महा र डरलागदाे नदि आउि अनघ ्म एिलया 
अग्मिक्तालाई पठाउिेछु। त्यसले बाबुहरूका  

हृदय नतििीहरूका छोराहरूनतिर र छोराहरूका हृदय  
नतििीहरूका बाबुहरूनतिर फकाताइनदिेछ, ित्रतिा  

्म आएर देशलाई एउटा श्ाप नदिेछु।“ 
्मलाकी ४:५-

मलवाकीको पुसतकमवा लेखखएकवा अननतम शबदिरू उललेखनीय 
छन।् ती शबदिरू भप्षय्वाणी िुन।् यसले येशूको पहिलो र दोस्ो 
आगमनको नननमत कसतो तयवारी गनुमिपछमि भनेर औँलयवाउँछ।

येशूको दोस्ो आगमनको नननमत तयवार भएर बसेकवा येशूकवा 
भकतजनिरू प्श्वासमवा अडडग भएकवा एमलयवाको प्रनतननध्धत् गदमिछ, 
जसरी येशूको पहिलो आगमनमवा मवाननसिरूलवाई तयवार पवानमि बन्पतसमवा 
हदने यूिननवाले एमलयको प्रनतननध्धत् गरेकवा धथए।

िवाम्ो सनदेश कुन ैघुमवाउरो र हदमवागले खेलवाउने पवारवाले नभएर 
यूिननवाले हदएको जसतै मस्धवा र सपषट िुनुपदमिछ। रवाजवािरूले गरेकवा 
पवापसँग नडरवाइ उनले प्रो्ध गरेकवा धथए। उनलवाई थवािवा धथयो कक 
उनको तयो कदमले उनको जयवानलवाई जोखखममवा पवादमिछ, सतयलवाई 
उनकवा ओ्ठिरूबवाट उनले कहिलय ैपनन िरवाउन हदएन।

  अहिलेको सवारवा संसवार न ैपथभ्रषट ्वा परमेश्रको चवािनवाबवाट 
बबचमलत भइरिेको छ। उिवँाकवा भकतजनिरूले उिवाँको वय्सथवा ्वा 
दश आज्वालवाई एमलयवाको आतमवा, जोश र जवाँगरले घोषणवा गरुन ्
भनने परमेश्रले आह्वान गनुमििुनछ। येशूको पहिलो आगमनको लवाधग 
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तयवारी गनमि बन्पतसमवा हदने यूिननवा मवाननसिरूलवाई दश आज्वािरूनतर 
धयवान हदन आह्वान गरेकवा धथए। तयसरी न ैिवामीले पनन यो सनदेश 
प्रषटरूपमवा यस संसवारमवा घनकवाइरिनुपदमिछ: “परमेश्रको भय मवान र 
उिवाँको महिमवा गर ककनभने उिवाँले ्ैफसलवा गनदे समय आएको छ।“ 
जसरी जोमशलो र इमवानदवाररपू् मिकवा अगम्कतवा एमलयवा र बन्पतसमवा 
हदने यूिननवाले सनदेश हदएकवा धथए, तयसरी न ैिवामी पनन येशूको दोस्ो 
आगमनको नननमत बवाटो तयवार पवानमि प्रयतनशील िुनुपदमिछ।

िो, परमेश्रको ्ैफसलवा गनदे समय आएकोछ। अननतको 
बबनवाशको ननकटमवा रहिरिेकवा मवाननसिरूलवाई चेतवा्नी हदने अमभभवारवा 
परमेश्रले उिवाँको चचमिलवाई सुमपनुभएको छ।

येशूकवा भकत ्वा इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे प्रतयेक वयनकतले 
कुन ैन कुन ैपवारवाले परमेश्रले गनुमिभएको आह्वानलवाई सकरिय बनवाउन 
कवाम गनमि सककनछ। जब मवाननसिरूको मुनकतको नननमत ननश्वाथमी 
र इमवानदवारी भएर कवाम गरेन भने परमेश्रले कसलैवाई पनन ननदकोष 
्ठिऱयवाउनुिुनेछैन। 

तपवाईँको कवाम अरूले गनमि सकदैन न त गरवाउन सकनुिुनछ। 
तपवाईँले गनमि सकने कवाम तपवाईँलेमवात्र गनमि सकनुिुनछ। यहद तपवाईँले 
पवाएको हदवयज्वानलवाई लुकवाइरवाखु्नभयो भने तपवाईँको ्े्वासतवाले कुन ैन 
कुन ैमवाननस अन्धकवारमवा रहिरिेको िुनछ।

स संसवारमवा जननमने र प्शषे गरेर उिवाँको प्रतयेक भकतको 
नननमत परमेश्रको मुनकतको योजनवामवा सिभवागी गरवाउन सथवान ्वा 
नजममे्वारी हदनुभएको छ।
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२८५साब्लाई पालिा गिने चचता

अिजङ्गर त्यस स्तीसगँ रिोनधति भयो, र उिका बाँनक सनतिािसगँ 
युद्ध गिता गयो। त्यो बानँक सनतिाि नतििीहरू हुि् जो पर्मेशिरका 
दश आज्ाहरू पालि गछताि्, र येशू ख्ीषटको गिाही नदनछि्। 

प्रकाश १२:१७ 

परमेश्रको प्ध्धको शवासन अथवामित ्दश आज्वा अनुसवार चलने 
र नचलनेिरूको बीचमवा ्ूठलो �वानद िुनछ भनेर प्रकवाश १२ अधयवायले 
खुलवासवा गरेको छ।

परमेश्रको प्ध्धमवा चलने ्वा नचलने अथवामित ् उिवाँको आज्वा 
अनुसवार चलने ्वा नचलने प्रमवाण चौथो आज्वामवा उललेख गररएको 
सवाबथ पवालनवाले देखवाउँदछ।

सवाबथले यस पुसतवालवाई जवाँचदछ। जब सतयको आतमवा ्वा जोश 
र सतयमवा चौथो आज्वा पवालन गछमिन ्तब मवाननसिरूले दश आज्वाकवा 
सब ैआदेशिरूलवाई पवालन गनदेिुनछन।् तर यो सवाथब आज्वालवाई पूरवा 
पवालन गनमि छमवाननसले परमेश्रलवाई स्कोचचरूपमवा पे्रम गनुमिपदमिछ, र 
उिवाँकवा सब ैजी्िरूलवाई पे्रममवाभवा्ले वय्िवार गनुमिपदमिछ।

ि्पतवाको सवातौँ हदन शननबवारलवाई पप्त्र रवाखदवा परमेश्रकवा 
जनिरूलवाई सतवा्ट ममलनेछ भनने समय आउँदैछ। समयिरू र वय्सथवा 
्वा दश आज्वालवाई परर्तमिन गनदे आफनो अध्धकवार छ भनेर सोचने 
पवापको मवाननसले जहिले पनन परमेश्रकवा जनिरूलवाई द्वाइएको धथयो। 
तयस वयनकत प्शषेले ि्पतवाको पहिलो हदन आइतबवारलवाई न ैसवाबथ 
भनेर मवाननुपछमि भनेर प्मभनन ननकवायिरू�वारवा जबरजसती लवाद नेछ। 
तर परमेश्रकवा जनिरू उिवाँको नननमत अटल भएर उमभरिनुपदमिछ।
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कोिी मवाननस पनन सतैवानको प्रलोभन र परीषिवामवा नपरोस।् 
परमेश्रको वय्सथवाप्रनत उसको प्रनत्�तवाले उसमवाधथ ररस पोख्न 
सकदछ। तयिी कवारणले गदवामि िवामी हृदय, आतमवा र आ्वाज उ्ठवाएर 
परमेश्रसँग यो प्रवाथमिनवा गनमि घचेडडनुपदमिछ, “िे परमप्रभु, तपवाईंले 
अब कवायमि गनदे बेलवा भएको छ, तपवाईंको वय्सथवा भङग िँुदैछ।“ 
भजनसंग्रि ११९:१२६। प्श्वयवापीरूपम ैपरमेश्रको वय्सथवाप्रनत घणृवा 
जवाधगरिेको समयमवा म परमेश्रलवाई प्श्वासघवात गनदेछैन। यस ैबेलवा 
मेरो ब्फवादवाररतवाले परमेश्रको ्ूठलो सममवान र महिमवा िुनेछ। उिवाँको 
इजजत थवामन म कहिलयै पनन पनछ पनदेछैन।“

जब सब ैषिमतवा, खुबी, स्ोत र शनकतिरू परमेश्रको पषिमवा 
समपमिण गनुमिपनदे बेलवामवा के सेभेनथ-ड ेएडभेननटसटिरू चुपचवाप बसने 
त? यथवाथमिमवा नतनीिरूको ओ्ठबवाट कसलेै प्रनत्वाद नगनदे, आदशमिमय 
र उचवालने ग्वािी हदनुपनदे बेलवामवा मसधथल भएर बसने त? प्रतयेक 
सेभेनथ-ड े एडभेननटसटले यो ्चन हृदयमवा सजवाइ रवाखु्नपदमिछ: “मलेै 
तपवाईंकवा आज्वािरूलवाई सुन र  तजेवा्ी ्वा ननखुर सुनभनदवा पनन बढी 
पे्रम गरेको छु।” भजनसंग्रि ११९:१२७। जब परमेश्रको वय्सथवा ्वा 
दश आज्वािरूप्रनत आम जनतवा खखसी उ्ठवाउँछन ्र ्ेधरै घणृवा जगवाउँछन,् 
तयसबेलवा येशूकवा प्रतयेक अनुयवायी ननडर भएर एक समय हदएको 
प्श्वासको धचरवाखलवाई उचवालेर खडवा भइरिनुपदमिछ।
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२८६पनित्र आत्माका बरदािहरू

भाइ हो, आमत्मक िरदािको निषय्मा नति्मीहरू अजाि रहो 
भनिे ्मेरो इचछा छैि। सबैका नहतिको लानग िै पनित्र  
आत्माको का्म प्रकट हुि हरेकलाई नदइएको छ। 

१ कोररन्ी १२:१,७

पप्त्र आतमवाकवा बरदवानिरू र तयसलवाई कवायवामिन्यन गनमि चचमिलवाई 
सुमपेको छ भनेर पवा्लले सपषटरूपमवा सबलैवाई सुनवाएकवा छन।् ती 
बरदवानिरू ककन हदए त भनदवा एक्फसी ४:१३। मवा न ै पवा्लले यो 
वयकत गदमिछन,् “जबसमम िवामी सबलेै प्श्वासको र परमेश्रकवा 
पुत्रको ज्वानको एकतवा प्रवा्पत गददैनौं, र पररपक् मवाननस बनी ख्ीषटकवा 
पणूमितवाको नवापसमम पुगदैनौं तबसमम पप्त्र आतमवाको बरदवानिरू 
चचमिमवा िुनछन।्“ एक्फसी ४:१३ ( रूपवानतररत )।

सब ैमवाननसिरूले एकै खवालकवा बरदवान ्वा दषितवािरू पवाउँदैनन।् 
तर स्वामीको प्रतयेक से्कलवाई पप्त्र आतमवाको कुन ैन कुन ैबरदवान ् वा 
खुबी हदएको िुनछ। प्रनतभवाशवाली, सब ैककमसमकवा दषितवा र मसप भएकवा 
मवाननसिरू परमेश्रको नननमत आ्शयक छ। पवा्लले सपषटरूपमवा तयस 
मवाममलवामवा यसरी उललेख गरेकवा छन,् “उिवाँले हदनुभएको दषितवा ्वा 
्रदवानिरूचवाहिँ यी नै धथए, कक कोिी पे्रररतिरू, कोिी अगम्कतवािरू, 
कोिी प्रचवारकिरू, कोिी मणडलीकवा पवासटरिरू र कोिी मशषिकिरू बनून ्, 
१२ कक ख्ीषटको शरीर ननमवामिण िोस ् र से्वाको कवाम गनमि सनतिरू 
सुसनञजत िोऊन ्।“  एक्फसी ४:११-१२ ।

परमेश्रको मिवान ्हदनसँग तयनतखेर न ैसमबन्ध रवाखेर प्रभुले 
अगम्कतवा योयललवाई ती दृशयिरू देखवाउनुभएको धथयो। उिवाँले पप्त्र 
आतमवा प्शषे गरेर प्रकट िुनिुुनेछ भनेर उनलवाई प्रनतज्वा गनुमिभएको 
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धथयो। योयल २:२८। जब पेननटकोसटको प्मिमवा भेलवा भएकवा येशूकवा 
अनुयवायीिरूमवा पप्त्र आतमवा खननए तब तयो प्रनतज्वा आँमसकरूपमवा 
पूरवा भएको धथयो। तर तयो प्रनतज्वा तयसबेलवा पूणमिरूपमवा पूरवा िुनेछ जब 
सुसमवाचवार सुनवाउने कवाम बनद िुनेछ। तयसबेलवा परमेश्को अनुग्रि 
उिवाँकवा अनुयवायीिरूमवा पप्त्र आतमवा खननएर प्रदवान गररनेछ। चचमिलवाई 
परमेश्रको अनुग्रि र शनकतको प्शषे आ्शयकतवा येशूकवा चेलवािरूको 
समयमवा जसत ैअहिले पनन कम छैन।

परमेश्रले पुरुष र सत्रीलवाई मवाधथबवाट ्पषमिने शनकतले समपनन 
गरवाउनिुुनेछ, जसरी पेननटकोसटको हदनमवा उिवाँले खनवाउनुभएको पप्त्र 
आतमवाको प्रतवापले िजवारौँले मनुकतको सुमवाचवार सुनेकवा धथए। अहिले 
न ैयस ैसमयमवा उिवाँको आतमवा र उिवँाको अनुग्रि ती सबमैवा िुनछ 
जसलवाई आ्शयकतवा छ र उिवँाको आज्वा ्वा ्चनलवाई अझरसरूपमवा 
पवालन गदमिछ।

येशू ख्ीषट�वारवा पवाइने बरदवानिरू अहिले न ै िवाम्ो िुन,् तर 
तयसलवाई खवास ग्रिण गनदे र प्रयोग गनदे िवामीले पवाउने परमेश्रको 
पप्त्र आतमवालवाई ग्रिण गनुमिमवा भर पदमिछ।

यहद नतनीिरू ख्ीषटसँग समपकमि मवा रहििरनछ भने ती आनतमक 
बरदवानिरू नतनीिरूको िुनछ। उिवाँकवा जनतसुकै गररब र अ्ो्ध 
तथवा अज्वानी चेलवािरू ककन निुन ् नतनीिरूमवा परमेश्रको शनकतले 
नतनीिरूकवा हृदयिरूमवा कवाम गरररिन सकछ। जगतमवा भएकवा अतयनत ै
उचच प्रभवा्लवाई पररचवालन गनमि परमेश्रले नतनीिरूलवाई न ैमवाधयम 
बनवाउनुिुनेछ। 
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२८७हाम्ो स्मय्मा अग्मिक्ताको आिाज

त्यसपनछ ्म ्मेरा आत्मा सबै ्मानिस्मान् खनयाउिेछु। 
नति्मीहरूका छोराछोरीहरूले अग्मिाणी बोलिेछि् ।  

नति्मीहरूका बूढ़ा ्मानिसहरू सिपिदशती हुिेछि् ,  
र नति्मीहरूका युिकहरूले दशताि देखिेछि् । 

योएल २:२८

पवापबवाट मुनकत पवाउने आ्शयक ज्वान परमेश्रले मवाननसिरूलवाई 
उिवाँको ्चन बवाइबल�वारवा सुमपनुभएको छ। पप्त्र ्धममिशवासत्रिरू 
परमेश्रको चवािनवालवाई प्रकट गनदे आध्धकवाररक र कहिलयै गलत निुने 
गरर प्रकट गररएको छ भनेर सबलेै स्ीकवानुमिपदमिछ। मवाननसको चररत्रको 
सतरलवाई नन्धवामिरण गनदे, मशषिवादीषिवा ् वा ईश्रीय ज्वानिरूलवाई प्रकट गनदे 
र सब ैअनुभ्िरूलवाई जवँाचने  औजवारको रूपमवा परमेश्रले िवामीलवाई 
बवाइबल हदनुभएको िो।

परमेश्रको ् चनले उिवँाको इचछवा प्रकट गछमि भनने ्धवारणवाकोसवाथ ै
मवाननसिरूलवाई अगु्वाइ गनमि पप्त्र आतमवाको उपनसथनत पनन छ भनेर 
स्ीकवानुमि अनन्वायमि छ।

पुरवानो र नयवाँ करवार हदएको युगिरूमवा वयनकतप्शषेिरूकवा 
हदमवागमवा पप्त्र आतमवाले आतमज्वानको जयोनत हदन रोकनुभएको 
धथएन। ती ज्वानिरू पप्त्र ्धममिशवासत्रमवा खवाँहदएमवा प्रकट गररएको 
ज्वानिरू बवािेक धथए। प्मभनन युगिरूमवा अगम्कतवािरू धथए भनेर 
बवाइबलले बतवाएको छ तर नतनीिरूकवा सब ै ्चनिरू मलखखतरूपमवा 
छैन। तयसरैूपमवा बवाइबल ्धममिशवासत्रकवा पुसतकिरू नन्धवामिरण गरेको 
समयपनछपनन पप्त्र आतमवाको कवाम ननरनतररूपमवा जवारी धथयो। 
परमेश्रकवा जनिरूलवाई हदवयज्वान हदन तथवा आतमज्वानले सुसनजजत 
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पवानमि, चेतवा्नी हदन र सवानत्नवा हदन पप्त्र आतमवा सकरिय भइरिनुभएको 
धथयो।

“अननतम हदनिरूमवा“ दशमिनिरू हदनेछु भनेर परमेश्रले प्रनतज्वा 
गनुमिभएको धथयो। तर ती दशमिनिरूबवाट हदइने आतमज्वानिरू प्श्वासको 
नननमत नयवाँ नीनतिरू धथएन अथवामित ्बवाइबलमवा थ्पनको नननमत धथएन। 
तर, उिवाँकवा जनिरूलवाई सवानत्नवा पवानमि र बवाइबलको सतयमशषिवाबवाट 
अलममलएकवािरूलवाई सचयवाउन परमेश्रले दशमिनिरू हदने भनेर प्रनतज्वा 
गनुमिभएको धथयो।

जब म बवाइबल पढछु तब परमेश्रले मिवान ्सतयिरू उघवारेर 
मेरो हदमवागमवा रवाखखहदनुभएको िुनथयवेा। तयसबेलवा मलवाई प्रकट गरेकवा 
प्गत र भप्षयकवा दृशयिरू उिवँा मवाननसिरुलवाईं पुऱयवाउन मलवाई 
अऱिवाउनुभएको िुनथयवाे

तपवाईँको भौनतक सुरषिवामवा न ैतपवाईँ अलममलयोस ्भनेर कनत 
मवाननसिरू चवािनछन।् तर मेरो कवाम ्फरक छ। मेरो  सनदेश भनेकै 
तपवाईँलवाई सतकमि  गरवाउने िो। तपवाईँको जी्नलवाई सु्धवार गनुमििोस।् 
जगतकवा परमप्रभुको प्रु�मवा जवाने कवाम तपवाईँ रोकनुिोस।् परमेश्रको 
्चनलवाई अधययन गनुमििोस ्र तपवाईँ तयस ्चनसँग तवालमेल भएर 
चलनु भएको छ कक सो सममषिवा गनुमििोस।् के तपवाईँको चररत्र तयसतो 
छ कक स्गमिले छवानबबन गदवामि के तपवाईँ चोखो र ननदकोष भएको पवाइनछ 
कक?
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२८८िडराउ, ्म नति्मीसँग छु

नति्मी िडराऊ, नकिनक ्म नति्मीनसति छु। निरुतसानहति िहो, 
नकिनक ्म नतिम्ो पर्मेशिर हु।ँ ्म नति्मीलाई बिलयो पािनेछु।  

्म नति्मीलाई सहायतिा गिनेछु। ्मेरो धार््मकतिाको दानहि े
 हातिले ्म नति्मीलाई स्मालिेछु। 

यशैया ४१:१०

१८४४ को मिवान ननरवाशको अनुभ् भएको केिी समयपनछ 
मलवाई पहिलो दशमिन हदएको धथयो। म एक जनवा ख्ीषटलवाई प्श्वास 
गनदे बहिनीकिवाँ भेटघवाट गनमि गएको धथएँ। उनको हृदय मेरो हृदयसँग 
बुननएको धथयो। िवामी पवँाच जनवा महिलवािरू धथयौँ। परर्वारको बेदीमवा 
िवामी घुडँवा टेकदै प्रवाथमिनवा गददै धथयौँ। जब िवामी प्रवाथमिनवा गददै धथएँ तब 
परमेश्रको शनकत ममवाधथ पऱयवाे। यसतो अनुभ् मलेै पहिलवा कहिलयै 
पनन गरेको धथइँन। मेरो ्ररपरर चिककलो जयोनतले बेररएको जसत ै
मलवाई अनुभ् भयो। अनन म यस पथृ्ीबवाट मवाधथ मवाधथ गइरिेको 
धथएँ। मलेै यस संसवारमवा रिेकवा एडभेननटसटिरूलवाई िेनमि खोजेँ, तर 
मलेै कसलैवाई पनन देखखनँ। अनन एउटवा आ्वाजले मलवाई भनयो; “्ेफरर 
िेर, तर अझ मवाधथ।“ अनन मेरवा आखँवािरू उ्ठवाएर िेरेँ। तयिवाँ मस्धवा 
र सवाँघुरो बवाटो देखेँ। तयो बवाटो पथृ्ीभनदवा ्ेधरै मवाधथ धथयो। तयिी 
बवाटोबवाट एडभेननटसटिरू स्गमिको सिरनतर यवात्रवा गददै धथए।

पनछ मलेै यो दशमिन प्श्वासीिरूलवाई सुनवाएँ। यो त परमेश्रबवाट 
न ैहदइएको दशमिन िो भनेर नतनीिरू प्श्सत भए। जब मलेै ग्वािी 
हदएँ तब परमेश्रको आतमवाको उपनसथत भएको िवामीले मिसुस गऱयवाै 
। अननत जी्नको गनमभर उपनसथनत भएको िवामीले अनुभ् गऱयवाै। 
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ममवा शवदले न ै्णमिन गनमि नसककने भयले भररयो। म कमजोरी र 
्ेधरै सवानी केटीलवाई परमेश्रको जनिरूलवाई उिवाँको जयोनत ्ैफलवाउने 
औजवारको रूपमवा चुननुभएको आभवास ्पवाउँदवा मेरो औ्ठबवाट शबद न ै
ननसकन सकेन।

तयसपनछ नछटटै न ैदोस्ो दशमिन पवाएँ। मलेै कसतो द:ुख र पररषिवा 
भोगनपुनदेछ भनेर तयस दशमिनमवा देखवाइएको धथयो।तपैनन जे भएतवापनन 
अरूिरूकिवाँ गएर मलवाई प्रकट गररएको दशमिन सुनवाउने मेरो कतमिवय िो 
भनेर मलवाई मिसुस गरवाइएको धथयो।

्ेधरै हदनसमम रोइकरवाइ मैले प्रवाथमिनवा गरेँ। मलेै मधय रवातसमम 
न ै प्रवाथमिनवा गरररिेँ। मलवाई हदएको दशमिन र सनदैश मभनदवा बहढ 
खुबी भएको वयनकतलवाई देओस ्भनेर मलेै पुकवारेँ। तर मलेै गनुमिपनदे 
कतमिवयमवा परर्तमिन आएन।

मेरो मुनकतदवातवाले उिवाँको सनदेश्वािक िुनुपछमि भनेर सुनवाउनुभयो। 
“नतम्ो कवाम,“ उिवाँले मलवाई ननददेशन हदनुभयो, “मेरवा ्चनिरू बोकने 
िो। मेरो आतमवा र शनकत नतमीमवा िुनेछ।.... प्रभुले न ै नतमीलवाई 
सनदेशिरू हदनिुुनेछ।“

 जब प्रभुले हदनुभएको सनदेशिरू लेखदछु तब तयसबेलवा मेरो 
्धवारणवािरूमवात्र वयकत गनमि म लेनखदनँ। परमेश्रले दशमिनमवा खोलेर 
देखवाउनुभएको सनदेशिरू म कलमले उतवादमिछु। ती सनदेशिरू उिवाँको 
मसिंवासनबवाट चनमकरिेको बिुमूलय जयोनतकवा ककरणिरू िुन।्
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२८९येशूको गिाही

अनि नतििलाई दणडित्ि  गिता ्म नतििको पाउ्मा घोपठाे परें।  
तिर नतििले ्मलाई भिे, “नति्मीले ्मलाई यसो गिुताहुदैँि।  

्म येशूको गिाही काय्म राखि ेनतिम्ा भाइहरूको  
र नतिम्ो सङ्गी-दास ्मात्र हु।ँ पर्मेशिरलाई  

दणडित्ि  गर! नकिनक येशूको गिाही 
अग्मिाणीको आत्मा हो।

प्रकाश १९:१०

संसवारमवा भएकवा सब ै ककतवाब ्वा प्�वािरूमवा परमेश्रको 
्चन िवाम्ो अधययनको मूखय प्षयबसतु िुनुपदमिछ। बवाइबल मिवान ्
पवाठयपुसतक िो। यो न ैसबै मशषिवादीषिवाको आ्धवार ्वा जग िुनुपदमिछ।

मलेै लेखेकवा सवामग्री ्वा ग्वािीिरूले परमेश्रको ्चनलवाई तल 
झवानदे िोइन। तर नतनीिरूले बवाइबललवाई उचच मशखरमवा उचवालन िो 
र सबकैवा हदमवागिरू बवाइबलनतर आकपषमित गनमि िो। बवाइबलमवा भएकवा 
सुनदर र सरल सतयलवाई सबकैो हदमवागमवा प्रभवाप्त पवारुन ्भनेर न ै
मेरवा लेखिरू लेखखएकवा िुन।्

मलेै बिुमूलय बवाइबललवाई न ैमलएर चचमिको नननमत ्ेधरै ग्वािीिरू 
लेखेको छु। टेनसटमोननज ्फर द चचमि पुसतकिरूमवा ती ग्वािीिरू 
भररएकवा छन।् म ्ठोकु्वा गरेर भनदछु कक मवाननसिरूलवाई चवाहिने 
प्रयवाजसो सब ैज्वानिरू ती पुसतकिरूमवा पवाइनछ। मवाननसिरूले तयवागनुपनदे 
पवापिरूलवाई ती पुसतकिरूले औँलयवाउँछन।् मवाननसिरूलवाई चवािनवा गरेकवा 
सरसललवाि ती पुसतकिरूमवा पवाइनछ।प्मभनन पररनसथनतिरूलवाई समेतरे 
लेखखएतवापनन तयिवाँ हदएकवा सरसललवाि तयिी खवालकवा पररनसथनतिरूको 
अनुभ् गनदेिरूलवाई लवागु िुनछ। परमेश्रले तपवाईँिरूलवाई एक एक 
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गरेर नीनतिरू हदन खुशी िुनुभएको छ। तर तपवाईँिरूमवा ्ेधरै छन ्
जसलवाई ती टेनसटमोननजिरूमवा के छ सो थवािवा छैन। ्धममिशवासत्र 
बवाइबलमवा तपवाईँिरू तयसतो पररधचत निोलवा। यथवाथमिमवा, यहद तपवाईँले 
परमेश ््रको ् चनलवाई न ैतपवाईँको अधययनको प्षयबसतु बनवाउनुभयो 
र बवाइबलले नन्धवामिरण गरेको सतरमवा तपवाईँ पुगन चवािनुिुनछ र बवाइबल 
पढेर आदशमिमय इसवाई मसद्धतवा ्वा पररपक्तवामवा पुगन चवािनुिुनछ ्वा 
कुशल येशूभकत िुन चवािनुिुनछ भने यी टेनसटमोननज अथवामित ्मलेै 
लेखेकवा ग्वािीिरूको आ्शयकतवा पनदे धथएन।

तपवाईँलवाई चेतवा्नी हदन, सतकमि  गरवाउन, सचचयवाउन, सरसललवाि 
हदन न ैपरमेश्रले ती टेनसटमोननज ्वा ग्वािीिरू तपवाईँिरूको समषि 
प्रसतुत गररएको िो। ती पुसतकिरूको परम लक्य न ै तपवाईँिरूको 
हदमवागमवा परमेश्रको ्चनमवा भएको मित््पूणमि सतयिरू प्रभवाप्त 
पवानुमि िो। यो पनन तपवाईँिरूले ढुकक भएर सोचनुिोस ्कक मेरवा ग्वािी 
्वा लेखिरू ्धममिशवासत्र बवाइबलमवा थ्पन कुन ैनयवाँ हदवयज्वान िोइन। 
तर पे्ररणवाद्वारवा पवाएकवा बवाइबलमवा भएकवा सतयिरूलवाई न ैमवाननसको 
हृदयमवा जलदोबलदो र सपषटरूपमवा घुसवाउन मेरवा लेखिरू उनबजएकवा 
िुन।् परमेश्र र आफनवा मवान्ीय जनिरूप्रनत के कवाम र कतमिवय छ 
सो सपषटरूपमवा प्शगे गरेर बवाइबलमवा उललेख गरेको छ। तर के्ल 
थोरैलेमवात्र आ्ूफिरूले पवाएको हदवयज्वानको आदेश पवालन गरेकवाछन।् 
मेरवा लेखिरूले बवाइबलले हदएको भनदवा थप सतय िोइन। तर मेरवा 
टेनसटमोननज ्वा लेखिरूले पहिलवानै हदएकवा मिवान ् सतयिरूलवाई 
सरमलकरण गररएको छ। मवाननसिरूको हदमवागलवाई जगवाउन र ती 
सतयिरूलवाई हदमवागमवा छवाप लगवाउन परमेश्रले आफनै तररकवाले 
हदनुभएको सवामग्री िो। बवाइबलमवा लेखेको कुरवा मलेै बुखझँन भनेर 
कसलेै पनन बिवानवा बनवाउन नपवाउन ्भनने िेतुले मेरवा लेखिरू हदएकवा 
िुन।्

यहद िवामीले ती सवामग्री ्वा टेनसटमोननज पुसतकिरूमवा हदएको 
सरसललवािको ्े्वासतवा गऱयवाै भने परमेश्रको बवाटोबवाट तककमि ने बिवानवा 
के हदन सकछवाैँ र?
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२९०सबै ्ोकहरू प्र्मािणति गरेर देखाऊ

 पनित्र आत्मालाई िनिभाओ। अग्मिाणीलाई तिुचछ िठाि। सबै 
कुराको जाचँ गर। जुि कुरा असल छ त्यस्ैमा दढ़ृ रहो।  

सबै नकनस्मका खराबीबाट अलग बस। 
१ ्ेसलोनिकी ५:१९-२२

“प्रवाचीन कवालमवा िवाम्वा पपतवापुखवामििरूसँग अगम्कतवािरू�वारवा ्ेधरै 
र प्मभनन ककमसमले परमेश्र बोलनुभयो।“ हिब्ू १:१ यी हदनिरूमवा 
परमेश्रले उिवाँको पप्त्र आतमवाद्वारवा हदनुभएकवा ग्वािीिरू�वारवा उिवाँ 
बोलनुिुनछ। पहिलवा तयसतो समय कहिलयै पनन भएको धथएन कक 
आफनवा जनिरूलवाई उिवँाको इचछवाको बवारेमवा र नतनीिरू कुन बवाटोमवा 
जवानुपछमि भनेर उिवँाको हृदयदेखख न ैपरमेश्रले मसकवाउनुभएको धथयो।

परमेश्रले म�वारवा हदनुभएको सुरुकवा हदनिरूको ननददेशन संसवारको 
अननतम हदनिरूमवा आतमसवात ् गरेर पछयवायो भने उिवाँकवा जनिरू 
सुरक्षित न ैिुनेछन।्

मेरवा टेनसटमोननज ्वा लेखन सवामग्रीिरू नतनीिरूको ्फलबवाट न ै
मूलयवाङकन गररयोस।् ती सवामग्रीिरूमवा हदएकवा मशषिवा कुन आतमवा, 
जोश ्वा भवा्नवाले हदएकवा िुन?् नतनीिरूको प्रभवा्को ननतजवा कसतो 
धथयो? मलेै दशमिनमवा पवाएकवा ज्वानिरूको ्फवाइदवा उ्ठवाउन चवािने ्वा 
्फलिरू पवाउन सबलेै नतनीिरूलवाई अधययन गनमि सककनछ।

तपवाईँिरू आ्ैफले अधययन गरेर मेरो कवाम परमेश्रको िो कक 
िोइन थवािवा पवाउनिुोस।् परमेश्रले सतैवानसँग सवाझदेवार भएर कहिलय ै
पनन कवाम गनुमििुनन। मेरवा सवामग्रीिरूमवा कक त परमेश्रको छवाप छ 
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कक त सैतवानको। यस मवाममलवामवा आ्धवा िो, आ्धवा िो भनने छैन। 
टेनसटमोननज ्वा मलेै लेखेकवा ग्वािीिरू कक त परमेश्रको आतमवाको 
अगु्वाइले लेखेकवा िन ्कक त सतैवानको।

परमेश्रले हदनुभएको ग्वािीलवाई नननशरिय पवानमि सतैवानले चलने 
अननतम चवाल िो। “जिवाँ दशमिन-प्रकवाश छैन, तयिवँा मवाननसिरू भवाँडडनछन ्। 
तर तयवाे मवाननस ्धनय िो, जसले वय्सथवा पवालन गछमि।“ हितोपदेश 
२९:१८ ।परमेश्रकवा बचेखुचेकवा सनतवानले सतय ग्वािीप्रनत शङकवा गरुन ्
र ती ग्वािीिरू नतनीिरूको िवातमवा नपरुन ्भने  सतैवानले बढो चलवाखी 
र अनेकौँ जुनकतिरू ननकवालने छन।् नतनीिरूको प्रभवा्लवाई अबमूलयन 
गनमि सतैवानले प्मभनन तररकवा र मवाधयमिरू अपनवाउनेछन।् बवाइबलसँग 
बवाखझने तर िोकक भनने अनेकौँ ककमसमकवा दशमिन र चमतकवारीय 
कवामिरू देखवाएर मवाननसिरूलवाई गलत बवाटोमवा सतैवानले लवानेछ। उसले 
न ैसतयलवाई असतय ममसवाएर सतय िो भनेर मवाननसको सवामु अनेकौँ 
्धवारणवा र मशषिवािरू प्रसतुत गनदेछ। मलवाई देखवाएकवा दशमिनिरू अनत्वादी 
िुन ्नपढोस ्भनेर पनछवाउन सतैवानले अनेकौँ चवालबवाजीिरू खेलनेछ। 
तर बवाइबलको सतयको ज्वानलवाई पवारख िुनेिरूले मेरवा ग्वािीिरू सतय 
िुन ्कक िोइनन ्भनेर छुटयवाउन सकनेछन।्

जब मेरवा टेनसटमोननज ्वा ग्वािीकवा पुसतकिरू एक्ेफरवा प्श्वास 
गरेर पनछ शङकवा गरेर ्े्वासतवा गछमिन ्तब सतैवानलवाई थवािवा िुनछ कक 
परमेश्रकवा जनिरूलवाई ्धोखवा हदन स्फल भयो। तयनतकैमवा उसले 
छोडने छैन। उसले मेरवा सवामग्रीिरूप्रनत खुलेआमरूपमवा आरिमण गरेर 
प्द्रोि गनमि प्रयवास गनदेछ। यो कदमलवाई समवा्धवान िुन कुन ैऔष्धी 
िुनेछैन र यसले सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूको नवाशनतर लवानेछ।
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३९१्माििप्राणीको सेिक

साचैँ् ्म नति्मीहरूलाई भनदछु, िोकर आफिाे ्मािलकभनदा ठूलो 
हुदैँि, अनि खबर लािे खबर पठाउिे भनदा ठूलो हुदैँि।  

यूहनिा १३:१६

परमेश्रबवाट न ैप्रवादभुवामि् भएको ननस्वाथमि से्वाको पररपक् ्वा 
मस� अनुसरणीय उदवािरण येशूको जी्न र उिवाँले मसकवाउनुभएको 
मशषिवािरूमवा पवाइनछ। िवाम्ो परमेश्र आफनोलवाधगमवात्र नजउनुिुनन। 
सवारवा संसवार सनृषट गनुमिभएर, सब ै थोकिरू समवालनुभएर उिवाँले 
ननरनतररूपमवा अरूिरूको  से्वा गददै िुनुिुनछ। परमेश्रको से्वा 
गनदे आदशमि चररत्र उिवाँको पुत्रलवाई सनुमपनुभएको धथयो। सवारवा मवान् 
प्रवाणीको मशर भएर खडवा िुन येशूलवाई नजममवा लगवाइएको धथयो। उिवाँकै 
अनुसरणीय उदवािरणले अरूिरूको से्वा कसरी गनदे र के से्वा गनदे 
भनेर मसकवाउनुभएको धथयो। उिवँाको समपणमि जी्नको नीनत न ैसे्वा 
गनुमि धथयो। परमेश्रको नीनत ्वा दश आज्वािरू पवालन गरेर उिवाँ 
नजउनुभएको धथयो। उिवँा िवाम्ो नमुनवा िुनुभएर ती आज्वािरू कसरी 
पवालन गनदे भनेर मसकवाउनुभएको धथयो।

यो नीनत आफनो चेलवािरूले बुझुन र लवागु गरुन ्भनेर येशूले 
बवारमबवार मसकवाउन प्रयवास गनुमिभएको धथयो। जब आफनो भवाऊ खोजेर 
यवाकूब र यूिननवाले येशूको रवाजयमवा उचच पद पवाउन अनुरो्ध गरेकवा 
धथए, उिवाँले भननभुयो, “नतमीिरूमवा कोिी मिवान ्छ भने तयो वयनकत 
नतमीिरूको  से्क िोस।्“ मत्ी २०:२६। उिवाँले भनन खोजनुभएको नीनत 
यो धथयो: मेरो रवाजयमवा आफनो भवाऊ खोजने, स्कोचच िुने, िैकम्वाद 
चलवाउने, अरूिरूलवाई द्वाएर आ्ूफ ्ूठलो िुने ्वा िवाककम िुने नीनतको 
्ठवाउँ छैन। मेरो रवाजयमवा मिवानतवा भनेकै नम्तवाको मिवानतवा िो। अरूको 
से्वा गनमि समपपपमित वयनकतमवात्र मेरो रवाजयमवा बबशषे िुनेछ।
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खु�वािरू ्धुने प्ध्ध से्वा गनदे प्ध्ध िो। यो पवा्ठ िवामी सबलेै 
मसकुन ्र वय्िवारमवा लवागु गरुन ्भनने प्रभुको चवािनवा िो। जब यो 
प्ध्ध ह्ठकसँग पवालन गछमि तब परमेश्रकवा जनिरू एक आपसमवा 
पप्त्र समबन्धमवा लयवाउँदछ र एक आपसमवा सियोग गनमि र आमशष 
हदने अ्सर प्रदवान गररनछ।

यस प्ध्धले उिवाँकवा जनिरू स्वाथमीभएर एक आपसमवा बबचमलत 
निोस ्भनने उिवाँको चवािनवा छ।  स्वाथमी िुने र आफनो भवाऊ खोजने 
नीनत मवाननसको हृदयमवा स्भवाप्कैरूपमवा गवाडडएको िुनछ। आफनोमवात्र 
स्वाथमि खोजने र आफनोमवात्र से्वा खोजने बवानीले स्वाथमी िुने भवा्नवामवा 
बल पुऱयवाउँछ। तर येशू आ्ैफले ननस्वाथमी िुनुभनेको के िो भनेर नमुनवा 
भएर देखवाउनुभयो। यो बबनम् िुने मिवान ् नीनत मवाननसलवाई आ्ूफ 
खुशीले गरोस ्भनेर उिवँाले छोडनुभएको छैन। उिवाँको मननसथनतमवा 
बबनम् िुने नीनतले यनत ्ूठलो धथयो कक उिवँा परमेश्रको बरवाबरी 
भएर पनन आ्ूफलवाई ्वासतवा नगरेर उिवँाकवा चेलवािरूको गोडवा ्धुनुभयो। 
यो प्ध्ध िवामी एडभेननटसटिरूको नननमत ्ूठलो अथमिपणूमि छ। यो के्ल 
्धवामममिक प्ध्ध पूरवा गनमि निोस ् भनने परमेश्रको चवािनवा छ। यो 
प्ध्धको तवातपयमि िवाम्ो जी्नको समपूणमि आयवाममवा लवागु िोस ्भनने 
उिवाँ चवािनुिुनछ। उिवाँ यो चवािनुिुनन कक औपचवाररक पूरवा गनमिमवात्र 
एक आपसको गोडवा ्धोओस।् येशू ख्ीषट िवाम्ो अनुसरणीय उदवािरण 
िुनुिुनछ भनने मिवान ्सतय तयस बबध्धले िवामीलवाई बतवाउँदछ, तवाकक 
िवामी पनन उिवाँको अनुग्रिले नम् भएर एक आपसको से्वा गनमि सकुन।् 
सवारवा जी्न न ैनम् भएर से्वाको कवाममवा भरपदको र प्श्वासीलो िोस ्
भनेर तयस प््धीले औँलयवाउँदछ।
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२९२भद् ति्ा िम् हुिे येशूको उदाहरण

यनद नति्मीहरूका प्रभु र गुरु भईकि ्मैले नति्मीहरूका गोडा 
धोएको छु भिे नति्मीहरूले पनि एक-अकाताका गोडा धुिुपछता,  
नकिनक ्ैमले नति्मीहरूलाई एउटा उदाहरण नदएको छु, र जसो 

्ैमले नति्मीहरूका निम्ति गरें, नति्मीहरूले पनि त्यसै गर। 
यूहनिा १३:१४-१५

आफनो भवाइबन्धुभनदवा पनन आ्ूफ ्ूठलो िुने प्र्पृत् मवाननसमवा छ। 
आफनै खुटटवामवा उमभएको छु भनेर ्फवाइ्ुफटटी लगवाएर उचच ओिोदवा 
पनन खोजदछ। तयसले गदवामि प्रवाजसो सवाथीभवाइिरूमवा नरवाम्ो र तीतो 
समबन्धले अडडवा जमवाउन ्ठवालदछ। प्रभुभोज गनुमिभनदवा पहिले एक 
आपसको गोडवा ्धुने बवानीले तयस खवालको गलत सोचलवाई ्ेठगवानमवा 
लयवाउँदछ, आ्ूफमभत्र रिेको स्वाथमिपनवालवाई ननकवालदछ र तलदेैखख 
आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्लवाई िटवाएर नम् र भद्र हृदयको सजृनवा 
गदमिछ।तयसको ्फलस्रूप आफनो भवाइभनदवा मवाधथ िुने िोइन उसको 
से्वा गनमि अग्रसर गरवाउँदछ।

येशूभकतिरूको बीचमवा एक आपसको गोडवा ्धुने चलनले सतय 
नम्तवाको आ्शयक भएको नजककर गदमिछ। जब आउने रवाजयमवा को 
भनदवा को ्ूठलो िुने भनेर प्रनतसप्धवामि गददै चेलवािरू कचकच गददै धथए, 
तब येशूले रुमवाल बेनुमिभयो र चवाकरले गनदे कवाम उिवाँले गनुमिभयो। 
उिवाँलवाई प्रभु ्वा स्वामी भननेिरूको गोडवा ्धुनुभयो।

प््वादले गदवामि एक आपसमवा भएकवा ररस र इबी िटवाउन नै खुटटवा 
्धुने प्ध्धको सथवापनवा भएको धथयो। जब यो प्ध्ध अपनवाइनछ तब 
पप्त्र आतमवाको मवाधयमबवाट येशूको उपनसथनत िुनछ। परमेश्रको 
आतमवाले न ैमवाननसिरू आपू गलती भएको मिसुस गरवाउँदछ।
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जब येशूले आफनवा चेलवािरूको खुटटवा ्धुनुभएको धथयो यिूदवाबवािेक 
सबलेै आ्ूफ गलती भएको स्ीकवारेकवा धथए। तयसरी न ैजब िवामी एक 
आपसको गोडवा ्धुनछौँ तब िवामी पनन गलत बवाटोमवा छौँ भनेर येशूले 
िवाम्ो हृदयमवा बोलनुभएर प्श्सत बनवाउनुिुनछ। मनमवा रिेको नरवाम्वा 
भवा्नवािरू तोडडनछ। हदमवागलवाई जोमशलो बनवाउँछ र कवाममवा सकरिय 
बनवाउँछ। अनन िवाम्ो जी्नमवा अनमेल र एक आपसबवाट टवाढवा िुने 
प्रतयेक तगवारोिरू तोडडनछ। हदमवागमवा भएकवा पवापिरूको भनडवा्फोर 
िुनछ। िवाम्वा  पवापिरू कसतो गलती रिेछ भनेर पप्त्र आतमवाले िवाम्ो 
हृदयमवा औँलयवाइ हदनिुुनछ।

आफनवा चेलवािरूको गोडवा ्धोइसकनुभएपनछ येशूले भननुभयो, 
“मलेै नतमीिरूलवाई उदवािरण हदएको छु। जसरी मलेै गरे तयसरी न ै
नतमीिरू आए आपसमवा गनुमिपदमिछ।“ यसमवा येशू ख्ीषटले ्धवामममिक 
बबध्धको सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। प्रभुले यस प्ध्धलवाई सथवापनवा 
गनुमिभएर एक आपसमवा नम् िुने चलनलवाई पप्त्र प्ध्ध भनेर अपमिण 
गनुमिभएको धथयो। उनकवा चेलवािरूले तयो प्ध्ध पवालन गनुमिपरेको धथयो 
तवाकक येशूले मसकवाउनु भएको नम्तवा र से्वाको भवा्नवा नतनीिरूको 
हदमवागमवा ननरनतररूपमवा भइरिोस।्
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२९३येशूप्रनति निषठाको प्र्माण

यनद नति्मीहरूले यी कुरा जानयाै र तिी गऱयाै भिे,  
नति्मीहरू धनय हुिेछौ। 

यूहनिा १३:१७

एक आपसको गोडवा ्धुने प्ध्ध ्धवामममिक प्ध्ध भनेर येशूले 
सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। परमेश्रकवा जनिरू उिवाँप्रनत कनतको 
भनकतभवा् र ननष्ठवा छ भनेर जवाँचन तयो प्ध्ध हदइएको धथयो। 
यथवाथमिमवा येशूको बचनमवा प्श्वासीिरू ब्फवादवार भएको छ भनेर तयस 
प्ध्धको इमवानदवारीपू् मिक पवालनवाले प्रमवाखणत गदमिछ। जब आ्धुननक 
इस्वाएल ्वा चचमिले यो पप्त्र बबध्ध अपनवाएपनछ प्रभुभोजको प्ध्ध 
िुनछ जसमवा प्रभुको मतृयुमवा आ्ूफिरू पनन सिभवागी भएको छ भनेर 
प्रनतकको रूपमवा सथवापनवा भएको धथयो।

यी बब्धीिरू ख्ीषटकवा चेलवािरूकै हितको नननमत हदइएको धथयो। 
जब उिवाँले आफनो मुखवारबवाट यो ्चन उचचवारण गनुमिभयो तयसलवाई 
येशूभकतिरूले वय्िवाररकरूपमवा उतवारोस भनेर उिवाँले अपेषिवा गनुमििुनछ, 
“मलेै नतमीिरूलवाई एउटवा उदवािरण हदएको छु, र जसो मलेै नतमीिरूकवा 
नननमत गरें, नतमीिरूले पनन तयसै गर।...यहद नतमीिरूले यी कुरवा 
जवानयवाै र ती गऱयवाै भने, नतमीिरू ्धनय िुनेछौ।“ यो गोडवा ्धुने चलनले 
तयसमवा भवाग मलनेिरूको आनतमक नसथनत कनतको सकल र सतय छ, 
नतनीिरूको हृदय र हदमवाग प्रभुप्रनत कनतको ननष्ठवा्वान भनेर जवाँचने 
उददेशयले सथवापनवा भएको धथयो।

नतनीिरूको खुटटवा ्धुदैँमवा नतनीिरूको पवाप पखवामलनदै भनने ज्वान 
चेलवािरूले बुझनुपछमि भनने ख्ीषटको चवािनवा िो, तर यस नम्तवाको 
प्ध्धले नतनीिरूको हृदय स्फवा छ भनेर जवाँचेको िुनछ। यहद हृदय 
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स्फवा छ भने, तयो स्फवा छ भनेर यो गोडवा ्धुने प्ध्धले प्रकट गदमिछ। 
तयसकवारण, यो प्ध्ध मित््पूणमि छ। उिवँाले उिवँालवाई प्श्वासघवात गनदे 
यिूदवाको पनन गोडवा ्धुनुभएको धथयो; तर उिवँाले भननुभयो, “नतमीिरू 
सब ैस्फवा ्वा ननषकलङक छैनौ।“ ्धोखे्वाज यिूदवाको हृदयलवाई येशूले 
भनडवा्फोर गनुमिभएको धथयो। यिूदवाले उसको प्रभुलवाई गददवारी गनदेछ 
भनेर सबलैवाई प्रकट गनुमिभएको धथयो। तर जब उिवाँले यिूदवाको गोडवा 
्धुनुभयो तब उसको आतमवालवाई ननैतक प्रदषुण ्वा अपप्त्रतवालवाई स्फवा 
गररएको धथएन।

जब प्श्वासीिरू नम्तवा र प्रभुभोजको प्ध्धको नननमत भेलवा 
िुनछन ्तब मवान् दृनषटले नदेखेकवा दतूिरू तयिवाँ उपनसथत िुनछन।् 
स्गमिकवा दतूिरू चवासो मलएर तयस प्ध्धलवाई िेरररिनछन।् प्रतयेक पलट 
यी प्ध्धिरू अपनवाइनछ तयसबेलवा ती अदृशय पवािुनवािरू तयिवाँ खडवा 
िुनछन।्

आ्ूफले सथवापनवा गनुमिभएको प्ध्धलवाई अनुमोदन गनमि पप्त्र 
आतमवाद्वारवा ख्ीषट तयसबेलवा उपनसथनत िुनुिुनछ। मवाननसको हृदयलवाई 
पवाप देखवाउन र नरम पवानमि उिवँा तयिवँा िुनुिुनछ। कुन ननयतले यी 
प्ध्धिरू पवालन गछमिन ् तयो उिवाँलवाई थवािवा भएको िुनछ। नरम र 
चुणमि हृदय भएकवाले पशचवातवाप गरोस ्भनेर उिवँा पखखमिरिनुिुनछ। तयस 
मवाननसलवाई ग्रिण गनमि ख्ीषट तयवार िुनिुुनछ। जसले यिूदवाकवा खुटटवािरू 
्धुनुभयो तयसरी न ै पवापको दवागले ्फोिर भएको प्रतयेक मवाननसको 
हृदयलवाई स्फवा गनमि उिवँा उतसुक िुनिुुनछ। जो जो उिवाँनतर नजर रवाखेर 
ती प्ध्धिरूमवा भवाग मलनछन ्नतनीिरूले ्ूठलो आमशष पवाउँनेछन।्
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२९४्मेरो स्झिाको निम्ति गर

अनि उहालँे रोटी िलिुभयो र धनयिाद चढ़ाउिुभएपनछ  
त्याे भाचँिभुयो र नतििीहरूलाई यसो भनदै नदिुभयो,  

“नति्मीहरूका निम्ति नदइएको यो ्मेरो शरीर हो।  
्मेरो स्झिा्मा यो गिने गर।“

लूका २२:१९

अननतम ननसतवार चवाड येशूले आफनवा चेलवािरूसँग मनवाउनुभएको 
धथयो। पुरवानो करवारको ननसतवार चवाडको ्ठवाउँमवा उिवाँले प्रभुभोजको 
सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। यो उिवाँको मतृयकुो समझनवामवा सथवापनवा 
गनुमिभएको धथयो।

यिूदीिरूको ननसतवार चवाड सदवाको नननमत अनतय िुने भएको 
धथयो। जुन प्ध्ध येशूले सथवापनवा गनुमिभएको, तयो उिवाँकवा उपवासकिरूले 
सब ैयुगिरूमवा र सब ैभूममिरूमवा पवालन गनुमिपनदे िेतुले सथवापनवा गररएको 
धथयो।

ती प्ध्धिरूमवा भवाग कस कसले मलन सकछ ्वा सकदैन भनने 
ननणमिय मवाननसिरूले गनदे अध्धकवार परमेश्रले हदनुभएको छैन। 
मवाननसको हृदय कसले जवानन सकछ र? सवामवा र गिँुलवाई कसले 
छुटयवाउन सकछ र? “िरेक मवाननसले आ्ूफलवाई जवाँचोस ्, अनन मवात्र 
तयसले रोटी खवाओस ्, र कचौरवाबवाट पपओस ्।“ ककनभने “जसले अयोगय 
रीनतले प्रभुको रोटी खवानछ, कक प्रभुको कचौरवाबवाट पपउँछ, तयवाे मवाननस 
प्रभुको शरीर र रगतलवाई अपप्त्र तुलयवाएकोमवा दोषी ्ठिररनेछ।“ 
“प्रभुको शरीरलवाई नधचननकन जसले खवानछ र पपउँछ तयसले तयवाे 
खवाएको र पपएको कवारणले आ्ूफमवाधथ दणड लयवाउनेछ।“ १ कोररनथी 
११:२८, २७,२९ ।
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आफनवा चेलवािरूसँग रोटी र रस खवानुिँुदवा ख्ीषटले आ्ूफलवाई 
नतनीिरूको मुनकतदवातवा िुने प्रनत्द्धतवा जवािेर गनुमिभएको धथयो। जब 
िवामी येशूको भवँाधचएको शरीर र बगवाइको रगतको प्रनतककवा रूपमवा 
रोटी र रस मलनछौँ तब चेलवािरूसँग प्रभुभोज खवाएको दृशयलवाई कलपनवा 
गददै तयिवाँ िवामी पनन सवामेल भएको अनुभ् गनुमिपदमिछ। तयसपनछ तयो 
अपपमित बगैँचवामवा उिवाँसँग जवानछौँ, जिवाँ उिवाँले अतयनत ै पीडवा भोगदै 
संसवारकवा पवापिरूको भवारी बोकनुभएको धथयो। तयसबेलवा िवामी तयो 
दृश ्यलवाई िेदमिछौँ जिवाँ परमेश्रसँग मवाननसलवाई मेलममलवाप गरवाउन 
भयवानक संघषमि येशूले गनुमिभएको धथयो। अनन िवाम्ो नननमत ख्ीषट 
रूिसको मिवापीडवा भोगनुभयो तयो पनन िवामीले कलपनवा गरेर िेनमि 
सकदछौँ।

जब रूिसमवा टवाँधगएको मुनकतदवातवालवाई िेदमिछौँ तब िवाम्ो नननमत 
स्गमिकवा मिवामहिम स्कोचच परमेश्र पपतवाले के तयवाग गनुमिभएको 
तयसको मिवानतवा र अथमिलवाई अझ बुझन सकने िुनछौँ। िवाम्ो सवामु 
मुनकतको योजनवाको महिमवा ्वा इजजत देखवाइएको छ र कलभरीको 
बवारेमवा सोचदवा न ै िवाम्वा हृदयिरू पप्त्ररूपमवा भवा्ुक भएर भकभक 
उनमलनछ। परमेश्र र थुमवाकवेा सतुनत िवाम्वाे हृदयमवा उचचवारण िुनछ; 
िवामीमवा भएकवा घमणड, आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्, म ै्ूठलो िँु सबलेै 
मलवाई मवाननपुदमिछ र कदर गनुमिपछमि भनने मवान्ीय भवा्नवाले िवाम्ो 
हदमवागमवा अडडवा जमवाउन सकदैन, तर तयो अडडवा िवामीमवा नजमवाओस ्
भनेर िवामीले िरदम कलभरीकवा दृशयिरूलवाई तवाजवा गरेर यवाद गररन ै
रिनुपदमिछ।



629

वि�िासद्ारा म जिउँछु

२९५्मेरो रगति्मा स्ानपति ियाँ करार

यसै गरी खाइसकिभुएपनछ उहाँले कचौरा िलिुभयो र भनिुभयो, 
“यो कचौरा नति्मीहरूका निम्ति बगाइएको ्मेरो  

रगति्मा स्ानपति गररिे ियाँ करार हो। 
लूका २२:२०

यस ैगरी खवाइसकनभुएपनछ उिवाँले कचौरवा मलनुभयो र भननभुयो, 
“यो कचौरवा नतमीिरूकवा नननमत बगवाइएको मेरो रगतमवा सथवापपत गररने 
नयवाँ करवार िो। लूकवा २२:२०।

आफनवा चेलवािरूसँग रोटी र रस खवानुिँुदवा ख्ीषटले आ्ूफलवाई 
नतनीिरूको मनुकतदवातवा िुने प्रनत्�तवा जवािेर गनुमिभएको धथयो। 
नतनीिरूलवाई नयवाँ करवार सुनमपनुभएको धथयो। तयसले गदवामि उिवाँलवाई 
ग्रिण गनदे सबजैनवा परमेश्रकवा सनतवान िुने िक पवाएको धथयो 
र ख्ीषटसँग सवाझवा उत्रवाध्धकवारी िुने अ्सर ममलेको धथयो। यस 
नयवाँ करवारले यस जी्न र आउने जी्नमवा स्गमिबवाट हदइने प्रतयेक 
आमशष नतनीिरूको िुनसकने भएको धथयो। येशूको रगतले तयो करवार 
अनुमोदन गररएको धथयो। यो प्रभुभोजको पप्त्र प्ध्ध पवालन गदवामि 
येशूको अमसममत बमलदवानलवाई उिवँाकवा चेलवािरूले यवाद गरररवाखु्न परेको 
धथयो। तयो बमलदवान वयनकतगतरूमवा नतनीिरूको नननमतमवात्र नभएर 
सवारवा पनतत मवान् जगतको नननमत धथयो।

प्रभुभोजको बबध्ध शोककत भएर मनवाउने िोइन। तयसको लक्य 
तयो िोइन। प्रभुकवा चेलवािरू टेबुल ् ररपरर जममवा भएकवा धथए। तयसबेलवा 
नतनीिरूको कममकमजोरी समझनु र तयसको लवाधग बबलवाप गनदे समय 
धथएन। नतनीिरूको प्गत ्धवामममिक अनुभ्लवाई धचनतन गनदे पनन िोइन। 
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नतनीिरूकवा तयो अनुभ् तल भएको कक मवाधथ भएको तयो तयसबेलवा 
सोचनु उपयुकत धथएन। नतनीिरूको  बीचमवा भएको असिमती ्वा 
कचकच सनमझने बेलवा पनन तयो धथएन। प्रभुभोजमवा आउनुभनदवा अनघ 
तयवार गरेको समयमवा ती सब ैगररसकनपुदमिथयोऊ। आतम आलोचनवा, 
पवापको स्ीकवार र एक आपसमवा मेलममलवाप प्रभुभोजमवा आउनुभनदवा 
अनघ भइसकेको िुनुपदमिछ। तयो समय ख्ीषटसँग भेटन आउने समय 
िो। नतनीिरू रूिसको छवायवाँमुनन िोइन तर मनुकतहदने जयोनतमुनन उमभनु 
पदमिछ। प्रभुभोजमवा आउँदवा नतनीिरूको हृदयमवा ्धवामममिकतवाको सूयमिको 
चमकको ककरणलवाई ग्रिण गनमि खुलवा हृदयले आउनुपदमिछ। नतनीिरूकवा 
हृदयिरू ख्ीषटको अतयनतै अमूलय रगतले पहिले न ै ्धोइसकेको 
िुनुपदमिछ। उिवाँको उपनसथनत प्रनत नतनीिरूको प््ेक सजग िुनुपदमिछ। 
नतनीिरूले नदेखेतवापनन उिवँाकवा यी बचनिरू सुनन सकनुपदमिछ, “शवाननत 
म नतमीिरूसँग छोडडरवाखछु। म आफनवाे शवाननत नतमीिरूलवाई हदनछु। 
संसवारले हदएजसतवाे म नतमीिरूलवाई हदँहदनँ। नतमीिरूको हृदय वयवाकुल 
निोस ् र भयभीत निोस ्।” यूिननवा १४:२७ ।

पवापको प्रवायनशचतको नननमत येशूले गनुमिभएको बमल पयवामि्पत र 
पूरवा धथयो। यो उिवाँको रगतले लवालमोिर लगवाएको नयवाँ करवार िो। 
्ेधरै जनवािरूको पवाप मोचनको नननमत तयो बमल भएको धथयो। यो 
कुरो ख्ीषटले प्रभुभोजमवा घोषणवा गनुमिभएको धथयो। जो वयनकतले 
प्श्वास�वारवा तयो रस पपउँछ उसले शवाननत पवाउँछ र आनतमक रूपमवा 
शु� भएको िुनछ। यो धगमलयवाडको मलिम िो, पवापले गदवामि तिसनिस 
भएको वयनकतको आनतमक, मवानमसक र शवारीररक स्वासथ यसले 
तनदरुुषट पवादमिछ।
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२९६जनति घरीघरी नति्मीहरू खानछौ र नपउँछौ

नकिभिे जनहले-जनहले नति्मीहरू यो रोटी खानछाै र  
यस कचौराबाट नपउँछौ, उहा ँिआउञजेल नति्मीहरू  

प्रभुका ्मृतु्यको घोषणा गदताछौ। 
१ कोररन्ी ११:२६

येशूलवाई एक ्ेफरवा प्श्वास गरेर मलेै मुनकत पवाएँ भनेर 
ढुकक िुनुमवा अननत जी्न पवाउँछ भनने छैन, तर ननरनतररूपमवा 
मवाननसिरूको हृदयलवाई येशूको रगतले ्धोइरिनुपदमिछ अथवामित ् तयो 
रगतलवाई ननरनतररूपमवा प्रयोग गरेर स्फवा हृदयलवाई जवारी रवाख ्नुपदमिछ 
अननमवात्र अहिले नै मुनकतको स्वाद पवाउँछ। तयसकवारण, प्रभुभोज 
कुन ैखवास अ्सरमवा ्वा बषमिको एक ्ेफरवा ननसतवार चवाड जसतो िोइन 
तर घरीघरी गनदे बवानी िुनुपदमिछ। ननसतवार चवाडले इस्वाएलीिरूलवाई 
मवान् बन्धक ममश् देशबवाट स्तनत्र पवाएको समझनवामवा धथयो। तर 
येशूले सथवापनवा गनुमिभएको प्रभु भोजको गनमभर र पप्त्र प्ध्धको अथमि 
मवाननसलवाई मवाननसको दवासत्बवाट स्तनत्र बनवाउनुभनदवा अपवार छ। 
यसले आफन ैजी्न हदनुभएर उिवाँकवा जनिरूलवाई सतैवान र पवापबवाट 
उ�वार गनुमिभएको समझनवा गरवाउँछ। सवारवा मवान् जगतको नननमत उिवाँ 
मिवान ्प्रवायनशचतको प्ध्ध ्वा मवान् जगतलवाई षिमवा पवाउने अ्सर 
हदइएको छ भनने िरदम यवाद हदलवाउन यो प्रभुभोजको प्ध्ध ख्ीषटले 
सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। 

यो प्रभुभोजको प्ध्ध ्धवामममिक प्ध्ध भनेर र औपचवाररक पूरवा 
गनमिलवाई गनदे िोइन। जब मवाननसले सवा्मिजननकरूपमवा यसमवा सिभवागी 
िुनछ तब उसले यो सवाषिी हदइरिेको िुनछ: म येशूलवाई मेरो वयनकतगत 
मनुकतदवातवा भनेर स्ीकवादमिछु। मेरो नननमत उिवाँले मलवाई जी्न हदनुभयो, 
तवाकक म सतैवानको जवाल र अननत मतृयुबवाट स्तनत्रभएर नजउन सकँु।
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प्रभुभोजले येशूको दोस्ो आगमनलवाई औँलयवाउँछ। चेलवािरूको 
हदमवागमवा यो आशवा जलदोबलदोरूपमवा चनमकरिोस ्भनेर यो योजनवा 
बनवाइएको धथयो। जब जब नतनीिरूले उिवाँको मतृयुको समझनवाको 
नननमत यो प्ध्ध अपनवाउँथे तब नतनीिरूले यो यवाद गदमिथे, तब कचौरवा 
पनन मलएर ्धनय्वाद हदई उिवँाले नतनीिरूलवाई यसो भनेर हदनुभयो, 
“नतमीिरू सबलेै यसबवाट पपओ। ककनभने यो नयवाँ करवारको मेरो रगत 
िो, जो ्ेधरैकवा नननमत पवापको प्रवायनशचतको लवाधग बिवाइनछ। तर म 
नतमीिरूलवाई भनदछु, कक दवाखको यस ्फलबवाट ्वा दवाखको रस म 
तबसमम पपउनेछैनँ, जबसमम आफनवा पपतवाको रवाजयमवा नतमीिरूसँग 
नयवाँ गरी पपउँहदनँ।“ मत्ी २६:२७-२९।”जहिले-जहिले नतमीिरू यो रोटी 
खवानछवाै र यस कचौरवाबवाट पपउँछौ, उिवँा नआउञजेल नतमीिरू प्रभुकवा 
मतृयुको घोषणवा गदमिछौ“ भनने अमूलय सोच उचचवारण न ैगनमि नसकने 
गरेर अडडवा जमवाइरिेको धथयो।

िवामीिरूको पुरै इननद्रय ्वा शवारीररक, मवानमसक र आनतमक 
भवा्नवा ्वा अङगिरूमवा परमेश्रको पे्रम घुसवानमि यो प्ध्ध येशूले 
सथवापनवा गनुमिभएको धथयो। परमेश्र र िवाम्ो बीचमवा येशू ख्ीषटले 
बवािेक कुन ैपनन र कहिलयै पनन एकतवा िँुदैन। दवाजुभवाइ, हददीबहिनीिरू 
एक आपसमवा एकतवा र पे्रमले टवाँमसरिनुपदमिछ। तयो एकतवा र पे्रमलवाई 
जोडडरवाख्न े मसलवा येशूको पे्रमले हदइएको अननत जी्न िुनुपदमिछ। 
येशूको मतृयुबवािेक अरू कुनलेै हदएको पे्रम ्वा पवाउने पे्रम िवाम्ो 
नननमत यस जी्न र आउने जी्नमवा पयवामि्पत छैन। येशूको मतृयुले 
गदवामिमवात्र ै िवामी उिवाँको दोस्ो आगमनमवा पवाउने आननदको अपेषिवा 
गरररिनुसकदछौँ। िवामी जीउने र अननत जी्नको आशवाको केनद्रप्नद ु
न ैयेशूको बमलदवान िो। 
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२९७बनतिस्मा र येशूको प्रचणड पीडा

बपनतिस्मा्मा नति्मीहरू उहाँसगँ गानडएका न्यौ। ्मरेकाहरूबाट 
उहालँाई जीनिति पािुताहुिे पर्मेशिरको कायता्मा निशिास  

राखिले यही बनतिस्मा्मा नति्मीहरू पनि  
उहासँगँै जीनिति पाररयौ। 

कलससी २:१२

सवाबथ हदनम ै येशू धचिवानमवा प्श्वाम मलनुभएको धथयो। अनन 
ि्पतवाको पहिलो हदनमवा स्गमि र पथृ्ीकवा सब ैजी्िरू जऱयवाकजुरुक 
भएर सकरिय भएकवा धथए। उिवँाकवा चेलवािरूलवाई उिवाँले मसकवाउनुभएको 
मशषिवादीषिवालवाई नप्करण गनमि उिवाँ धचिवानबवाट पुनरुतथवान िुनुभएको 
धथयो। तर यस तथयले ि्पतवाको पहिलो हदन आइतबवारलवाई पप्त्र 
बनवाइएको धथएन न त सवाबथ भएको भनेर अनुमोदन गररएको 
धथयो। आफनो मतृयु िुनुभनदवा पहिले संसवारकवा पवापिरूको नननमत 
आफनो शरीर टुकरिने र रगत बधगने समझनवाको नननमत प्रभुभोजको 
प्ध्धलवाई सथवापनवा गददै घोषणवा गनुमिभएको धथयो, “जब घरीघरी यो 
रोटी खवानछौ र कचौरवाबवाट नतमीिरू पपउँछौँ नतमीिरूले प्रभु नआउञजेल 
उिवाँको मतृयकुो समझनवामवा गनदे गनुमि।“ १ कोरनथी ११:२६ रूपवानतररत। 
येशूलवाई प्श्वास गछुमि र उिवँानतर म ्फकदे को छु भनेर पशचवातवाप गनदे 
प्श्वासीले आफनो बन्पतसमवाको यवाद गददै येशूको मतृयु भएको धथयो, 
उिवाँ धचिवानमवा गवाडडनुभएको धथयो र पुनरुतथवान िुनुभएको धथयो भनने 
समझनवाको नननमत प्रभुभोजमवा सररक िुनछ। येशूको मतृय ुर धचिवानमवा 
गवाडडनुभएको जसतै बन्पतसमवाको बेलवामवा उसलवाई पवानीमवा डु्वाइनछ र 
जब पवानीबवाट उसलवाई उ्ठवाइनछ तब येशूको पुनरुतथवान भएको जसतै 
ऊ पनन पुनरुतथवान भएको िुनछ। ककन त भनदवा ऊपनन येशू ख्ीषटमवा 
नयवाँ जी्न ्वा पुनजमिनम भएर बवाँचन सकुन।्
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जब महिमवाको प्रभु प्रचणड पीडवा भोगेर रूिसमवा मनुमिभयो तब सवारवा 
स्गमिदतुिरू चककत भएर िेरररिेकवा धथए। तर जब जी्न र महिमवाको 
प्रभुले मतृयुको डोरीिरूलवाई चुँडवाउनुभयो, कैदबवाट ्ुफटकनुभयो र स्फल 
प्जेतवा िुनुभएर देखवा पनुमिभयो, तब नतनीिरू अचमम मवानेकवा धथएनन।् 
तयसकवारण जब प्श्वामको हदनमवा प्रभुभोजको प्ध्ध पवालन गछमि भने 
उिवाँ रूिसमवा टवाँधगनुभएको यवाद हदलवाउँछ। तर न त प्रभु भोज न त 
येशूको पुनरुतथवानले परमेश्रको दश आज्वालवाई ननलमबन नगररएको 
मलवाई देखवाइएको धथयो; तर तयसको ह्ठक बबपररत परमेश्रकवा 
दश आज्वािरू कनत अटल रिेछ भनने बमलयो प्रमवाण प्रभुभोज र 
पुनरुतथवानले हदएको धथयो।

पवाप आउनुभनदवा अनघ न ैअदनको बगैँचवामवा सवाबथको सथवापनवा 
भएको धथयो र आदम र िव्वा, र जगतकवा सवार जी्िरूले पवालनवा 
गरेकवा धथए। परमेश्रले सवातौँ हदनमवा प्श्वाम मलनुभयो र यसलवाई 
आमशष हदनुभयो र पप्त्र बनवाउनु भयो। सवाबथ अननतकवालभरर 
रहिरनछ भनेर मलवाई देखवाइएको धथयो। मुनकत पवाएकवा सनतिरूले 
र सवारवा स्गमिदतुिरूले मिवान ् सनृषटकतवामिको सममवानको नननमत यो 
हदनलवाई पवालन गररनै रिनेछ।
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२९८हा्मीलाई पर्मेशिरले िाउँ नदिुभ�काे छ

पर्मप्रभु नति्मीहरूका पर्मेशिरका आज्ाहरू ्मािेर उहाँका 
्मागता्मा नहड़ँयौ भिे, उहालँे नति्मीहरूलाई शप् खाएर प्रनतिज्ा 

गिुताभएझै ँनति्मीहरूलाई आफिाे लानग एक पनित्र जानति बिाएर 
स्ानपति गिुताहुिेछ। तिब पृथिीका स्मसति ्मानिसहरूले नति्मीहरू 

पर्मप्रभुका िाउँले कहिलएका हौ भिी ्ाहा पाउिेछि्  र 
नति्मीहरूसगँ डराउिेछि्  अ्ाताति् नति्मीहरूप्रनति श्द्धा राखिेछि्। 

वयिस्ा २८:९-१०

यहद िवामी महिममत र अननतको स्गमिको रवाजयमवा सिभवागी 
िुन चवािनछौँ भने िवामी परमेश्रसँग करवारको समबन्ध रवाख्नै पदमिछ, र 
िवामीसँग भएकवा सबै शनकत, स्ोत र सवा्धनिरू ख्ीषटकिवाँ मवाननसिरू 
आओस ्भनेर प्रयोग गनुमिपदमिछ। परमेश्रकवा जनिरू अनौ्ठो, आफन ै
मौमलक मूलयमवानयतवा भएको, पप्त्र जनिरू, संसवारको स्भवा् र 
वय्िवारभनदवा प्शषे ्फरक भएकवािरू र सब ै्धममिकवा अनुयवायीिरूभनदवा 
्फरक िुनपैदमिछ। वयनकतगतरूपमवा नतनी ्धममिपरवायणको र सुकवामले 
सुसनजजत भएको भनेर सबलैवाई नमुनवाको रूपमवा देखवाइरिनुपदमिछ। 
िवामीले गरेको भनदवा पप्त्र र उचच कवामको नजममवा िवामीलवाई हदइएको 
छ। ख्ीषटले भननभुयो, “मेरो रवाजय यस संसवारको िोइन।“ संसवारकवा 
वय्सथवा, ऐन कवानुन, नीनत, ननयम र चवालचलनिरू अनुसवार ख्ीषटको 
रवाजय चमलनदैन। परमेश्रले उिवँाको चचमिलवाई संसवारको जयोनत भनेर 
सथवापनवा गनुमिभएको छ, सवारवा संसवारलवाई स्गमिनतर अगु् वाइ गनदे कवाम 
चचमिको िो। यथवाथमिमवा भनने िो भने चचमि यस पथृ्ीमवा स्गमिको भवाग िो। 
अज्वानतवा, अन्धकवारमवा अलममलएर हिँडनेिरूको बवाटोमवा चचमि स्गमिबवाट 
चनमकरिेको ककरण िुनुपदमिछ।
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तपवाईँिरू सवारवा संसवारकवा मवाननसिरू र स्गमिकवा जी्िरूको तमवासवा 
्वा रममतवा िो। परमेश्रकवा जनिरूले उिवँाकवा हदवयज्वानलवाई पवाउनुपदमिछ 
र अरूिरूलवाई देखवाउनुपदमिछ। अब म त इसवाई भएँ, म चनमकन चवािनछु 
भनेर नतनीिरूले प्रयवास गनुमि जरुरी छैन; यहद नतनीिरूकवा हृदयिरू 
येशूको हदवयज्वानले चमकेको छ र चनमकरिेको छ भने नतनीिरू स्त 
चनमकरिनेछन।् येशूको लवाधग नचनमककन नतनीिरू बसनै सकदैनन।् 
नतनीिरूकै अनुिवारले येशूको चमक देख्नछे; येशूकवा प्रतयेक भकत, 
सकल र सचचवा चेलवाले पवापलवाई षिमवा गनदे मुनकतदवातवालवाई कुन ैन कुन ै
रूपमवा प्रकट गरररिेको िुनछ।

िवामीिरू सेभेनथ-ड ेएडभेननटसटिरू िौँ। के िवामी िवाम्ो नवामप्रनत 
लनजजत छौँ त? िवामी ्ठोकु्वा गरेर भनछौँ, अिँ, अिँ! िवामी िवाम्वा 
नवामप्रनत लनजजत छैनौँ। यो नवाउँ प्रभु आ्ैफले िवामीिरूलवाई हदनुभएको 
धथयो। चचमिलवाई पररक्षित गनदे सतयलवाई यो नवाउँले औँलयवाउँछ। 
यिी नवाउँको कवारण िवाम्वा नयनिरू ननरनतररूपमवा येशूनतर लक्षित 
गरररिनुपदमिछ। 

सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट नवाउँ आ्ैफले िवाम्ो प्श्वासको मौमलकतवालवाई 
सबकैो अगवाडड प्रसतुत गदमिछ, र यो भनेको के िो भनन बुझन चवािने 
मवाननसको हदमवागलवाई यसले जगवाइ हदनछ। परमेश्रको बवाणबवाट 
हिकवामिएको तीरले जसतै परमेश्रको वय्सथवालवाई उलङघन गनमि चवािने 
्वा दश आज्वालवाई मवाननुपददैन भनेर ् कवालत गनदे इसवाईिरूको हदमवागमवा 
िवानी हदनछ र घवाइत ेबनवाउँछ। यसले गदवामि नतनीिरू पशचवातवाप गददै 
परमेश्रनतर ्फककमि नछन ्र िवाम्ो प्रभु येशू ख्ीषटको प्श्वासमवा समवाहित 
िुनछन।्तपवाईं येशुगत िुनुिुनछ भनेर दवा्ी गनुमि िुनछ भने तपवाईकवाे 
्धममिले तपवाईलवाईके गनमि सकेकवेा छ भनेर ्ेधरैकवा अवाँँखवािरु तपवाईनतर 
िुनछ । यदी परमेश्रले तपवाईलवाई हदनुभ�कवाे कवाम प्श्वास सवाथ 
गरीरिनु भयवाे भने नतननिरुलवाई तपवाईले ह्ठक प्रभवा् पवानमि सकन ुिुनेछ  
र तपवाई�वारवा ्ेधरै मवाननसिरु ्धवामममिकतवाकवाे बवाटवेामवा अगु्वाई िुनेछ । 
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२९९हा्मीहरू नि्माताणकतिाताहरू हौ,ँ भतकाउिेहरू 
होइि 

नति्मीहरूका ्मानिसहरूले पुरािा भगिािशेष फेरर बिाउिेछि् । 
धेरै पुरािा जगहरू नतििीहरूले उठाउिेछि् । नति्मीहरू ‘भतकेका 

पखातालहरू नि्माताण गिने’ र ‘बसि ेघरहरूका निम्ति बाटो  
फेरर िया ँबिाउिेहरू’ भनििेछौ। 

यशैया ५८:१२

के परमेश्रको जीप्त चचमि छैन र? उिवाँको चचमि छ, तर 
तयो चचमि स्फल भएर बबजय उललवासले अरूिरूभनदवा िवामी केिी 
कमीछैनौँ भनेर गबमि गनदे नभएर लडवाकु चचमि िो। िवामीलवाई द:ुख लवागछ 
कक िवाम्ो चचमिमवा आनतमक र ्ौन�करूपमवा अपवाङग सदसयिरू छन।् 
थोरैमवात्र ककन निोस ्प्रभुले सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट चचमिमवा पररपक् 
र येशूभवा्नवामवामवात्र तनललन भएको प्श्वासीिरू लयवाउनुिुनछ भने, 
तयस चचमिलवाई तिसनिस गनमि एडभेननटसट भनवाउँदवािरू न ैककन निुन ्
तर येशू र चचमिप्रनत इमवानदवारी र ननष्ठवा्वान नभएकवािरूलवाई सतैवानले 
सङगनतमवा मभत्रवाउँछ। जब येशूले असल बबउिरू छरररिनुिुनछ भने 
तयसैबेलवा सतैवानले सवामवाकवा बबउिरू पनन छरररिेकवा िुनछन।् चचमिकवा 
सदसयिरूको बीचमवा दईु प्रनत�वानदीिरू ननरनतर यु�सतररूपमवा कवाम 
गरररिेकवाछन।् एउटवाले चचमिलवाई शु� गनमि प्रयवास गरररिेको छ भने 
अककोले परमेश्रकै जनिरूलवाई भ्रषट बनवाउन र ननैतकरूपमवा पतन 
गरवाउन दषुप्रयवास गरररिेको छ।

्तमिमवान संसवारमवा के्ल एउटवामवात्र चचमि छ जुन अनतरिमणको 
मवारमवा छ, र तयसबवाट जोगन पखवामिलिरू पनन बनदैछ। भतकेकवा र 
उजवाड भएकवा पुरवानो सथवान ्वा कनतपयले पनछवाएकवा बवाइबलीय 
प्दयवािरूलवाई पुनननमवामिण गददै संसवारकवा मवाननसिरूको धयवान आकषमिण 
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गरररिेको छ। दवाजुभवाइहददीबहिनी अथवामित ् येशभवा्नवामवा चलन चवािने 
प्श्वासीिरूलवाई दोष हदन खन्पपस भएको सतैवानसँग ममलेर खडवा िुने 
अरू चचमििरूलवाई बेबबलोन ्वा भ्रषट चचमि भनेर जोमशलो पवारवाले नननदवा 
गनदे चचमि सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट िो। परमेश्रकवा दश आज्वािरू कवायम ै
छ भनेर दवा्ी गनदे र प्रचवार गनदे एडभेननटसटिरूको बबरु�मवा कनतपय 
संसवारकवा मवाननसिरू र इसवाईिरूसमेत घणृवाले जुरमुयवामिइरिेकवा छन ्
र यु� गरररिेकवाछन ्। यह्ेको ब्फवादवार चचमिले तयस यु�मवा सवामेल 
भइरिनुभनेको चवानचुने िोइन। यो सगं्रवाम भनेको के िो भनेर मिसुस 
गनदे एडभेननटसटिरू यु�सतरमवा लवागने चचमिसँग आफनवा असत्रिरू प्रयोग 
गददैन, बरु नतनीिरूले आफनवा सब ैशनकत, दषितवा, सीप र प्रनतभवािरूलवाई 
सञचय गरर परमेश्रकवा जनिरूसँग संयुकत भएर सब ैखवालकवा दषुट 
तत् र सतैवानसँग कुसती खेलन तमतयवार िुनेछ।

जो मवाननसिरू परमेश्रले न ै मसकवाउनुभएको िो र अगु्वाइ 
गनुमिभएको िो भनदै आध्धकवाररक चचमि संग्ठनसँग छुटेर आआफनै 
झुणड खडवा गरेर, स्तनत्र भएर ्वा वयनकतगतरूपमवा एडभेननटसट 
सनदेशलवाई सुनवाउँछन ्नतनीिरूले ्षछौँ लगवाएर परमेश्रले ननमवामिण गनमि 
खोजनुभएको चचमिलवाई भतकवाउन र टुरिवा गनमि खोनजरिेकवा िुनछन।् यस 
मवाममलवामवा म यो नजककर गरेर भनदछु कक ती एडभेननटसट भनवाउँदवािरूले 
परमेश्रको इचछवा र मममिलवाई पवालन गरररिेकवा छैनन।् यो कुरवा यककन 
िोस ्कक ती स्तनत्र एडभेननटसट झुणडिरू मिवान ््धोखे्वाजको पषिमवा 
उमभरिेकवा छन।् नतनीिरूलवाई प्श्वास पनन नगनुमििोस र नतनीिरूको 
पनछ नलवागनुिोस।्
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३००लाउनडनकयाको निम्ति अ्ाह धिस्पनत्हरू

यसकारण धिी हुिलाई आगोले खारेको सिु र आफिाे 
िगितिाको श्मता ढाकिलाई सेतिो िस्त र नति्मीले देखिु सक भिी 

नतिम्ा आँखा्मा लाउिलाई ्मलह्म, यी सबै ्मबाट  
नकनिे ्म नति्मीलाई सल्ाह नदि् छु। 

प्रकाश ३:१८

लवाउडडककयवाको चचमिलवाई हदएको सनदेश बवाइबलको प्दयवा ्वा 
मिवान ्जयोनत ्वा हदवयज्वान र ्ेधरै अ्सर पवाएकवािरूको नननमत िो, 
तर द:ुखलवागदो कुरो त यो छ कक नतनीिरू सबलेै तयो सनदेशलवाई न 
बुझन सकेको छ न त सरवािनवा नै गनमि सकेको छ।

इसवाईिरू िौँ भनेर दवा्ी गनदे ्ूठलो जमवात छन ्तर नतनीिरूले 
इमवानदवारपू्मिक येशूभवा्नवामवाभवाप्त भएर येशूको पनछ लवागेकवा छैनन।् 
आफनो स्वाथमिलवाई तयवागेर, आफनो भवाउलवाई तयवागेर, अरूिरूको 
अगवाडड सममवान र कदर नखोजेर र आफनवा स्ोतिरू परमेश्रको 
महिमवा गनमि र इजजत थवामन प्रयोग नगरेर आफनो रूिस उधचतरूपमवा 
नतनीिरूले बोकेकवा िँुदैनन।् नतनीिरू सचचवा इसवाई भनेर दवा्ी गलवामि, 
नतनीिरू ननयममतरूपमवा चचमि जवालवा र दशवांस र भेटीिरू पनन देलवा, 
तर नतनीिरूको चररत्रको तवानमवा आफनवा कमजोर र अपररपक् ्वा  
अमश� ्धवागोिरू ममसवाएर येशूको सुनदर नमुनवालवाई नषट गरररिेकवाछन।् 
नतनीिरूको बवारेमवा येशूले भननुिुनछ: नतमीिरू ्धनी छौ र आनतमक 
सतरमवा ्ूठलो उपलब्ध प्रवा्पत गरेकवाछौ र बवाइबल तथवा अरू ्धवामममिक 
ग्रनथिरूमवा पवारख भएको छ भनेर दवा्ी गछछौँ िोलवा। यथवाथमिमवा नतमीिरू 
न त धचसो न त तवातो छ। नतमीिरू बेकवारकवा घमणडिरूले भररएकवा 
छौ र ्ुफमलएकवा छौ। जब समम नतमीिरूमवा मौमलक परर्तमिन िँुदैन, 
आनतमक, ननैतक, मवानमसक परर्तमिन िँुदैन तबसमम नतमीिरूले मुनकत 
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पवाउँछ भनेर आशवा पनन नगनुमि। नतमीिरूको अपप्त्र, मवान्ीय घमणड 
्वा ्ुफतमी लगवाउने प्दयवा ्वा प्�तवालवाई स्गमिमवा लगेर प्रदपुषत पवानमि 
हदइनेछैन। नतमीिरूको जोश, आतमवा र कवामलवाई म अनुमोदन गनमि 
सनकदनँ। मलेै देखवाएको अनुसरणीय उदवािरण अनुसवार नतमीिरू चलेकवा 
छैनौ। नतमीिरू आ्ुफिरूले न ैआप्शकवार गरेकवा दशमिन र नमुनवालवाई 
पछयवाउँदैछौ। नतमीिरू मनतवातो भएकोले म नतमीिरूलवाई मेरो मुखबवाट 
थुककहदनछु।

सतय ग्वािले भननुिुनछ, “यसकवारण ्धनी िुनलवाई आगोले 
खवारेको सुन र आफनवाे नगनतवाकवाे शममि ढवाकनलवाई सेतो ्सत्र र नतमीले 
देख्न सक भनी नतम्वा आखँवामवा लवाउनलवाई मलिम, यी सब ै मबवाट 
ककनने म नतमीलवाई सललवाि हदनछु।”

येशू मवाननसिरूको ढोकवा ढोकवामवा आउनुभएर प्रतयेक मवाननसको 
मनमननदरमवा ्धक्धकयवाउँदै भननुिुनछ, “िेर म नतम्ो ढोकवामवा उमभएको 
छु, र ढकढकवाउँदैछु।“ स्गमिको मिवाजनले जसत ै उिवाँले दौलत ्वा 
अमूलय खजवानवािरूले भररएको कनतुर खोलदै भननुिुनछ “नतम्ो ढोकवा 
खोल। म सँग सौदवाधगरी गर। म नतमीिरूको मुनकतदवातवा िँु। मसँग 
वयवापवार गर भनेर म नतमीिरूलवाई सललवाि हदनछु।“

प्रभु येशूको सरसललवाि प्रोतसवािन, उतसवाि र सवानत्नवाले 
भररएकवाछन।् सेभेनथ-ड ेएडभेननटसट चचमििरूले सतय, प्श्वास र पे्रमकवा 
तजेवा्ी सुन उपलब्ध गनमि सककनछ, अनन नतनीिरू स्गमिकौ दौलतमवा 
्ेधरै ्धनी िुनेछन।्
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३०१्ेमरो वयिस्ा पालि गिने जिहरू 

पर्मेशिरका आज्ाहरू पालि गिने र येश्ूमान् निशिास  
राखिे सनतिहरूको धैयता धारण यस्ैमा छ। 

प्रकाश १४:१२

िवामी मिवान ् र मित््पूणमि घटनवािरूको ढोकवामवा न ै छौँ। 
भप्षय्वाणीिरू पूरवा भइरिेकवाछन।् अनौ्ठो तर उललेखनीय इनतिवासकवा 
पवानवािरू स्गमिमवा रिेकवा पुसतकिरूमवा लेखखएकवाछन।्  संसवारमवा भएकवा 
सब ैथोकिरू आनदोलन ैआनदोलनमवा िनललरिेकवा छन।् मवानौँ िवामीमवा 
के्ल एक षिणमवात्र बवाँकक छ। अननतम मिवायुद्धको नननमत योजनवा 
गनमि सतैवान अतयनतै वयसत छ। तयसबेलवा सवारवा मवाननसिरू उसको 
पषिमवा उमभनेछ।

आनतमक अन्धकवारले मवानतएकवा मवाननसिरू िवामी अचममको 
प्रगनतमवा लवाधगरिेकवाछौँ र हदवयज्वानमवा अग्रसर भइरिेकवाछौँ भनेर ्धककु 
लगवाउँछन।् तर नतनीिरूको मभत्री हृदय कनतको दोषी, प्रदपुषत र ननैतक 
भ्रषट भएर पनतत भइरिेकवाछन ्भनने स्मिज्वानी परमेश्रकवा आँखवािरूले 
िेरररिनुिुनछ। यस पथृ्ी आतङ क, हिँसवा र अनेकौँ अपरवा्धिरूले 
भरररिेको छ भनेर स्गमिकवा दतूिरूले िेरररिेकवाछन।् अनेकौँ चवालबवाजी 
खेलेर, एक आपसलवाई ्धोखवा हदएर, लुटन प्रतयेक जवालसवाजी प्रयोग 
गरेर मवाननसिरू ्धन कमवाइरिेकवाछन।् नतनीिरू आ्ूफआ्ुफिरूसँगमवात्र 
िोइन परमेश्रको पनन डकैती गरररिेकवाछन।् परमेश्रको समपपत्लवाई 
पनन प्रयोग गरेर मवाननसिरू आफनो स्वाथमिपूनत मि गरररिेकवाछन।् आफनै 
लोभ र लवालचलवाई पोषण गनमि मवाननसिरू आ्ूफले भयवाएसमम िवातमवा 
पवारेर स्वाथमिपूनत मि गरररिेकवाछन।् इननद्रयतनृ्पतको नननमत अनेकौँ लोभ, 
लवालच, भोग, बबलवासीले मवाननसिरू मवापत्एकवा छन।् पहिलो मिवान ्
्धोखे्वाज सैतवानकवा लषिणिरूलवाई मवाननसिरूले आफनवा हृदयिरूमवा 
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सजवाइरिेकवाछन।् सतैवाको जोश, उतसवािले नतनीिरूको जी्न रंधगएको 
छ।

तर नतनीिरूमवाधथ परमेश्रको नयवानयक रिो्ध झुनणडरिेको छ। 
नतनीिरूमवा ती तत्िरू छन ्जसले गदवामि सोडोम ध्सत िुन पुगेकवा 
धथयो। यस संसवार नवाश िुने दृशय अगम्कतवा यूिननवाले प्मभनन 
दशमिनिरूद्वारवा देखेकवा धथए। दषुट आतमवा ्वा रवाझसी प्र्पृत्लवाई पुजवा 
गरेको दृशय उनलवाई प्रकट गरेको धथयो। सवारवा संसवार न ै बबनवाशको 
बवाटोमवा उमभरिेको देखखनछ। तर जब युिननवाले अतयनतै गहिररएर 
संसवारको गनतप्ध्ध िेदवामि उनले तयस झुणडलवाई देखेकवा धथए जसले 
परमेश्रको दश आज्वािरूलवाई पवालन गरररिेकवा धथए। नतनीिरूको 
नन्धवारमवा जीप्त परमेश्रको लवालमोिरको छवाप धथयो। अतयनत ैभवा्ुक 
भएर यूिननवाले यो उचचवारण गरे, “परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गनदे 
र येशूमवाधथ प्श्वास रवाख्न े्वा येशूमवा भएको प्श्वास िुने सनतिरूको 
्धैयमि ्धवारण यसमैवा छ।” प्रकवाश १४:१२ ( रूपवानतररत ) ।

येशूमवाधथको प्श्वास ् वा जुन प्श्वास उिवँामवा धथयो तयो प्श्वास 
िुनेिरू र दश आज्वा पवालन गनदे नीनतको झणडवा परमेश्रले हदनुभएको 
पररषिणकवालको समयमवा प्श्वासीिरूले बोकेकवा िुनछन।् यो समय 
्फवाइ्ुफटटी लवाउने समय िोइन। िवाम्ो आसथवाप्रनत लनजजत िुने समय 
पनन िोइन। प्रतयेक मवाननस आआफन ै्ठवाउँमवा उमभनुपदमिछ। नतनीिरूले 
जे गरेतवापनन, जे सोचेतवापनन, जे बोलेतवापनन परमेश्रको आतमवाको 
तवालमेलमवा बोलनुपदमिछ।
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३०२सारा संसार्मा सुस्माचार

अनि राजयको यो सुस्माचार सारा संसार्मा सबै 
जानतिहरूका लानग गिाहीको निम्ति प्रचार  

गररिेछ, त्यसपनछ अनत्य आउिेछ।
्मत्ी २४:१४

अमभषके गररएकवा पवासटर, गसपल ्कमि र र चचमिकवा एलडर ्वा 
अगु्वािरूमवाधथमवात्र यो मिवान ्आदेशको नजममे्वारी बोकवाएको छैन। 
प्रतयेक वयनकत जसले येशूलवाई ग्रिण गछमि, बन्पतसमवा मलनछ र मलने 
बेलवामवा सुसमवाचवार सुनवाउन सिभवागी िुनछु भनेर ककररयवा खवानछ 
तयसले अनय जनको मनुकतको नननमत कवाम गनमि बोलवाइएकोिुनछ। 
“पप्त्र आतमवा र दलुिी भननुिुनछ, “आउनुिोस ्।“ जसले सुनछ तयसले 
भनोस ्, “आउनुिोस ्।“ जो नतखवामिउँछ तयवाे आओस ्, जसले इचछवा गछमि 
तयसले जी्नको पवानी मसत्ैँमवा मलओस ्।“ प्रकवाश २२:१७ यो आऊ 
भनने आह्वान चचमिकवा समपूणमि प्श्वासीिरूलवाई लवागु िुनछ। प्रतयेक 
येशूभकत जसले यो आ्वाजलवाई सुनछ तयसले सुसमवाचवारको  सनदेश 
पिवाडदेखख उपतयकवासमम सबलैवाई “आऊ“को प्रनतध्नी गददै आह्वान 
गनुमिपछमि। 

के्ल ममशनकवा पदवाध्धकवारी ्वा पवासटर ्वा चचमिकवा 
कममिचवारीिरूलवाईमवात्र सुसमवाचवार सुनवाउने नजममवा हदएको छ ्वा 
नतनीिरूमवाधथमवात्र भरपछमि भनने कुन ैपनन इसवाईको सोच न ैघवातक सोच 
िो। प्रतयेक प्नम्, मवामुली, सेखी नगनदे, आफनो भवाऊ ् वा कदर नखोजने  
र येशूमवा समपपमित प्श्वासीमवाधथ प्रभु येशूले उिवाँको बगैँचवाको िेरचवाि 
गनमि अथवामित ्मवाननसिरूलवाई सुसमवाचवार सुनवाउने भवार बोकवाइहदनुभएको 
छ। ्ूठलो नजममे्वार बोकेकवा ममशनकवा पदवाध्धकवारीिरूमवाधथ चचमिकवा 
स्मिसवा्धवारण सदसयिरूलवाई प्रोतसवािन हदनु आ्शयक छ। चचमिकवा अगु्वा 
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्वा कममिचवारीिरू भएर कवाम गनदेिरूले यो मिसुस गनुमि आ्शयक छ 
कक सुसमवाचवार सुनवाउने आदेश उिवँाको नवाउँलवाई प्श्वास गनदे सबलैवाई 
प्रभुले खटवाउनुभएको छ। पवासटर िुन,् एलडर िुन ्अमभषके नगरेकवा 
र चचमिले तलब नहदएकवा िुन,् नतनीिरूलवाईमत्र नभएर ्ेधरै ननष्ठवा्वान 
स्मिसवा्धवारण प्श्वासीिरूलवाई आफनो बगैँचवामवा कवाम गनमि परमेश्रले 
खटवाउनुिुनछ।

मनुकतको सुसमवाचवार ग्रिण गनदे र सुसमवाचवार सुनवाउने कवाममवा 
आ्ूफ पनन संलघन िुनेछु भनेर बन्पतसमवाको समयमवा भवाकल गनदे सयौँ, 
िजवारौँ र  लवाखौँ सेभेनथ-ड ेएडभननटसटिरू संसवारको बजवारमवा अझै पनन 
अनलछ भएर ह्ँठग उमभरिेकवाछन ््वा सुसमवाचवार सुनवाउने कुन ैन कुन ै
से्वाकवायमिमवा संलघन िुन अस्ीकवार गरररिेकवाछन।् ती मवाननसिरूलवाई 
ख्ीषटले भननरिनिुुनछ, “िे अनलछ ्वा ननशकृय िुनेिरू िो, यिवाँ ककन 
हदनभरी उमभरिेकवा छौ“ अनन उिवाँले थ्पनुिुनछ, “जवाऊ, बगैँचवामवा कवाम 
गर।“ मत्ी २०:६,७। तर येशूको तयो आह्वानलवाई ्ेधरैले ककन ्े्वासतवा 
गरररिेकवाछन?् नतनीिरूलवाई चचमिमवा प्रचवार गनमि नहदएको, कुन ैपद ्वा 
भवाऊ नहदएको र चचमिले नखटवाएको ् वा आधथमिक सियोग नगरेको बिवानवा 
बनवाउँदै सुसमवाचवार सुनवाउने नजममे्वारीबवाट नतनीिरू पननछएर बसछन।् 
चचमिको  पररसरभनदवा बवाहिर ्वा ममशनकवा कममिचवारी भएर खटेर कवाम 
गनदेभनदवा ्ेधरै कवामिरू छन ्जो िजवारौँ िजवार स्मिसवा्धवारण ्वा चचमिको 
तलब खवाएर कवाम नगनदे तर येशूमवा समपपमित प्श्वासीिरूको अ्नसथत 
छन ्भनेर सबलेै मिसुस गनुमि अनन्वायमि छ।

चचमिकवा सब ै सदसयिरूमवा से्वाको भवा्नवाले पे्रररत िोस ् भनेर 
परमेश्रले ्ेधरै समयसमम पखखमिरिुनभएको छ। येशूकवा प्रतयेक भकतले 
आआफनो षिते्रमवा आ-आफनो खुबी ्वा दषितवा अनुसवार उिवाँको नननमत 
कवाम गरुन ्भनने उिवाँको हृदयको चवािनवा छ। जब परमेश्रकवा चचमिकवा 
सदसयिरूले, घरमवा िोस ््वा बवाहिर िोस ्सुसमवाचवार सुनवाउने आदेशलवाई 
हृदयंगम गरर यो कवाम ममसनकोमवात्र िोइन मेरो पनन िो भनेर नजममवा 
मलनछन ् र युगको अनतय िुने चेतवा्नी सवारवा संसवारलवाई नतनीिरूले 
हदनछन,् तब प्रभु येशू आफनो शनकत र मिवामहिमवासँग यस संसवारमवा 
्फककमि नुिुनेछ।



645

वि�िासद्ारा म जिउँछु

३०३प्रे्मले प्रे्म िै जन्माउँछ

जसले आफिै निज पुत्रलाई बाँकी राखिभुएि, तिर हा्मी सबैका 
निम्ति उहालँाई नदिुभयो, के उहाँले हा्मीलाई सबै ्ोक पनि 

नसत्ै्ँमा उहाकैँ सा््मा नदिुहुिेछैि र?
रो्मी ८:३२ 

जो मवाननसिरू येशूप्रनतको आसथवामवा लवागेर सकल र पककवा 
परर्तमिन िुनछन,् परमेश्रले नतनीिरूलवाई हदएको स्ोतिरू उिवाँको 
कवामलवाई अनघ बढवाउन खुलवा हृदयले सियोग गछमिन।् िवामी येशूकवा 
सवाषिीिरू िौँ, र सवांसवाररक चवासोिरू र योजनवािरूमवा िवाम्ो समय र 
धयवान तयसमवा िवामी िरवाउनुिँुदैन। येशूलवाई प्श्वास गरेपनन संसवारम ै
िवामी डुप्रह् यौँ भने उचच लक्यिरू जोखखममवा पदमिछन।्

तपवाईँिरू आफनो जी्नलवाई सिज बनवाउन पररश्म गनुमििुनछ 
र आय आजमिन गनुमििुनछ, तयो मनवामस् िो, तर तपवाईँिरूले आजमिन 
गनुमिभएको पसैवा “यो मेरे िो” भनेर अनवा्शयक थोकिरूमवा खचमि नगनमि 
िवाहदमिक अनुरो्ध गदमिछौँ। तपवाईिरूलवाई खवास नचवाहिएको थोकिरूमवा 
पसैवा खचमि गरेर तपवाईँको पररश्मलवाई बबवामिद नगनुमििोस।् सवानोनतनो 
खचमि गनुमि केिी मतलब छैन भनेर तपवाईँिरू सोचनुिुनछ िोलवा। तर 
अमलअमलिरूलवाई जममवा गऱयवेा भने तयो ्ेधरै िुन जवानछ। प्रतयेक ्फजुल 
्वा अनवा्शयक खचमि गनदे बवानी छोडनुिोस।् आफनो षिखणक स्वाथमि पूरवा 
गनमि ् वा अरूिरूको सवामुने कोिी भनदवा कोिी कम छैन भनेर प्रतयेक ्ूफनतमि 
देखवाउने आदत छोडनुिोस।्सरल थोकिरूमवा संतुषट िुनुिोस।् तपवाईँको 
पसैवाले अरूिरूको मनुकतको लवाधग प्रयोग गनमि सककनछ। सबलेै हदने 
प�नत बसवालनुिोस।् छोरवाछोरीिरूले एक एक पैसवा बचवाएर परमेश्रलवाई 
हदने बवानी बसवालन बवाबुआमवािरूले नतनीिरूलवाई मसकवाओस।् तयवाग 
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र आफनो स्वाथमिलवाई पनछवाएर सुसमवाचवारको से्वाकवायमिलवाई सियोग 
गनुमिपदमिछ।

चचमिलवाई कनत हदने भनेर चचमिकवा सदसयिरूले गनगन नगरोस।् 
कनतपय समयमवा आ्शयकतवाको नननमत चचमिले बवारमबवार आह्वान ककन 
गनुमिपनदे िुनछ? के सुसमवाचवार सुनवाउने उ�वेाग द्रतु गनतमवा बढवाउन िोइन 
र? जबसमम सुसमवाचवार प्रचवार�वारवा मवाननसिरूलवाई मुनकत हदलवाउने 
कवाम भइरिनछ तबसमम तयसको लवाधग हदने र खचमि गनदे कवाममवा कमी 
िुन हदनुिुनन। िवाम्ो  प्रभु येशूलवाई अस्ीकवार नगरर चचमिले आफनो 
कवाम र इजजतलवाई बरबवाद गनमि सकदैन।

येशूलवाई प्श्वास नगरर रनथननएर बसेकवा मवाननसिरूलवाई 
पे्रम गरेर कलभरीको रुिसमवा येश�किवाँ लयवाउनुपदमिछ। परमेश्रबवाट 
िरवाइरिेकवािरू प्रनतको पे्रमले िवामीलवाई स्वाथमिलवाई पनछवाएर तयवाग गनदे 
बवानीनतर िवामीलवाई अग्रसर गरवाउँदछ। िवाम्वा स्ोत र सवा्धन परमेश्रबवाट 
तककमि एर गएकवा एक जनवाको नननमत भनेपनन प्रयोग गनुमिपछमि। जब 
ख्ीषटको आफनो  समपपत् उिवँालवाई नै हदने चलन येशूको अनुयवायीिरूले 
बसवालदछन ्तब नतनीिरू स्गमिमवा ्धन थुपवारररिेको िुनछ। नतनीिरूले 
यो सयवा्वास सुननेछन,् ‘सयवाबवास, असल र प्श्वासी से्क! नतमी 
थोरै कुरवामवा प्श्वासी भयौ , अब म नतमीलवाई ्ेधरै कुरवाको नजममवा 
हदनेछु। नतमी आफनवा मवामलकको खुशीमवा सिभवागी िो।’ मत्ी २५:२१ 
जो मवाननस येशूको कदममवा हिँडछ ्वा येशूभवा्नवामवा हिँडछ उसको 
तयवाग र प्रयवासले मवाननसिरू अननत जी्नमवा सिभवाधग गरवाउँछ भने 
तयो आननद न ै नतनीिरूको इनवाम िुनेछ।
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३०४चट्ाि्मा नि्माताण गररएको चचता

्म नति्मीलाई भनदछु, नक नति्मी पत्रसु हौ। ्म ्मेरो ्मणडली यस 
चट्ाि्मान् स्ानपति गिनेछु, र िरकका ढोकाहरू  

त्यस्मान् निजयी हुिेछैिि् ।
्मत्ी १६:१८

पत्रसुको अथमि िो पतथर- तयो पनन गुडने पतथर। पत्रसु तयो पतथर 
िोइन जसमवा चचमि सथवापनवा भएको धथयो। जब उनले उनको प्रभुलवाई 
धचननदँन भनेर मुख छोडरे ककररयवा खवाएर अस्ीकवार तयसबेलवा नरककवा 
ढोकवािरू उनको प्रुद्धमवा खोलेकवा धथए। तर चचमिको जग येशूमवा 
ननमवामिण भएको धथयो। चचमिको मशर येशू िुनुिुनछ भनेर मवाननुपदमिछ। 
यहद येशूले आफनो प्शषे अध्धकवार के्ल एक जनवा चेलवालवाईमवात्र 
सुमपनुभयो भने चेलवािरूको बीचमवा डवाि िुनथयो, धचत् दखुथयवाे, को 
भनदवा को कम भनने कुरवामवा कचकच िुनथयो। तर येशूप्रनत चेलवािरूको 
पवारसपररक समणमिमवा नतनीिरू एक आपसमवा भवाऊ खोजने प्र्पृत् पवाएको 
देखखनदैन। नतनीिरू सबजैनवा ममलेर नतनीिरूको प्रभुको चवािनवामवा 
अपपमित भएकवा धथए। जसलवाई उिवाँले चुननुभयो उनलवाई नतनीिरूले 
श्�वा त देखवाउँथे न।ै

तर चेलवािरूबवाट एक जनवालवाई मशर, चचमिको मूखय अगु्वा ् वा मूल 
्धममिगुरु ननयुकत गनुमिको सटटवा उिवँाले नतनीिरूलवाई यसरी समबो्धन 
गनुमिभयो, “तर नतमीिरूलवाई कसलेै “रबबी,“ ‘गुरुजयु’ नभनोस ्, ककनकक 
नतमीिरूकवा मशषिक एउटै िुनुिुनछ, र नतमीिरूचवाहिँ सब ै दवाजुभवाइ 
िौ। नतमीिरू पथृ्ीमवा कसलैवाई आफनवा पपतवा नभन, ककनकक स्गमिमवा 
नतमीिरूकवा एउटै पपतवा िुनिुुनछ । नतमीिरूलवाई कसैले ‘मवामलक ्वा 
स्वामी’ नभनोस ्, ककनकक नतमीिरूकवा एकमवात्र मवामलक ्वा स्वामी 
ख्ीषट न ैिुनुिुनछ। मत्ी २३:८-१०। पवा्लको यो नजककर िवाम्ो हदमवागमवा 
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घुसवाइ रवाखु्न अतयनत ैजरुरी छ तवाकक िवामीिरू एक आपसमवा भवाऊ ्वा 
कदर खोजने प्र्पृत् निोस:् “नतमीिरूले यो बुझ भनने म चवािनछु, 
कक िरेक मवाननसको मशर ख्ीषट िुनिुुनछ, सत्रीको मशर नतनको पनत 
िो, अनन ख्ीषटको मशर परमेश्र िुनुिुनछ,“ “र परमेश्रले सब ैकुरवा 
उिवाँकवा पवाउमुनन रवाखखहदनुभयो, र मणडलीको नननमत उिवाँलवाई न ैसब ै
कुरवाको मशर बनवाइहदनुभयो, जुन मणडली उिवँाको शरीर, उिवाँको पूणमितवा 
िो। र उिवाँले न ै सब ै थोक पररपणुमि पवानुमििुनछ।” १ कोररनथी ११,  
एक्फसी १:२२-२३।

परमेश्रको  सवामु, र स्गमिकवा सवारवा बुन�जीप्िरूको सवामु र नकमि  
्वा सतैवानकवा अदृशय ्फौजिरूको सवामु, ख्ीषटले उिवाँको चचमि जीप्त 
चटटवानमवाधथ जग बसवालनभुयो। तयो चटटवान उिवाँ आ्ैफ िुनुिुनछ-उिवाँको 
आफनै िवाम्ो नननमत टुकरिएको र भवँाधचएको शरररमवाधथ चचमि ननमवामिण 
भएको धथयो। यस जगमवा बसवामलएको चचमिलवाई नरककवा ढोकवािरूमभत्र 
तयसलवाई सोसन सकदैन। 

छ िजवार ्षमिदेखख प्श्वास, ननष्ठवा ख्ीषटमवाधथ ननमवामिण भएको 
धथयो। छ िजवार ्षमिदेखख नै सतैवानकवा रिो्धको बवाढी र आँध्धबेरीले 
िवाम्ो मुनकतको चटटवानमवाधथ भयवानक आरिमण गरररिेकवाछन,् य�पप, 
चचमिलवाई कसैलवा िललवाउन सकेको छैन। यो चटटवान जसतै अडडग छ। 

प्श्वासको चटटवान न ैचचमिमवा प्रभु येशू ख्ीषटको जीप्त उपनसथनत 
िो। येशूभकतिरूले आफनो पयवामि्पत ्वा पूणमितवा ख्ीषटलवाई बनवायो भने 
चचमिकवा जनतसुकै कमजोर प्श्वासीिरू तयस चटटवानमवा भर पनमि 
सकदछन ्र जनतसुकै बमलयो र मैिँु भनने इसवाईिरू तयस चटटवानको 
मुनन आ्ुफ कमजोर र सतय ज्वानमवा भोखो भइरिेको आभवास पवाइरिेकवा 
िुनछन।् प्रभु येशू ख्ीषट ने िवाम्ो चटटवान िुनुिुनछ र उिवाँले जे गनुमििुनछ 
तयो मस� र पररपक् छ। “उिवाँ नै चटटवान िुनिुुनछ। उिवाँकवा कवाम मस
� छन ्, र उिवाँकवा सब ैचवाल नयवायोधचत छन ्। एउटवा प्श्वासयोगय 
परमेश्र जसले भुल गनुमििुनन, नयवायी र सतय उिवाँ िुनुिुनछ“, “ती सब ै
्धनय िुन ्, जो उिवाँको शरण पदमिछन ्।”वय्सथवा ४:२; भजनसंग्रि २:१२।
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३०५अधयाय - ११
अमनति्म स�ट िा पररषिाको सा्मिा

यसतो समयको लावग

यसतिाे बेला्मा नति्मी चूपै लागी बसयाै भिे यहूदीहरूका निम्ति 
सहायतिा र छुटकारा अरूद्ारै आउिेछ। तिर नति्मी र नतिम्ा नपतिाको 

घरािाचानह ँिषटहुिेछि् । सायद यसतिै स्मयको निम्ति  
िै नति्मी यो राजपद्मा पुगेकी हौ नक?

एसतिर ४:१४

जसले पवापको स्भवा्लवाई मन परवाउँदैन र घणृवा गदमिछ र 
तयसको प्रनतरो्ध गनमि परमेश्रबवाट बल पवाउँछ, तयसप्रनत सतैवानको 
रिो्ध ्नज्नछ। तयिी आरिमणकवारी जोशले प्गतकवा युगिरूमवा सतय 
चचमिलवाई ्धुलोपप्ठो गनमि गनमि खोजेको धथयो, तयिी जोमशलो तत्ले 
परमेश्रप्रनत र दश आज्वािरूप्रनत ब्फवादवार िुने चचमिलवाई भप्षयमवा 
पनन आरिमण गनदे योजनवा जवारी रवाख्नछे।

सम्वात ्अिसूरसले उनको प्र्धवानमनत्रीको सललवाि बमोनजम उनको 
रवाजयकवा सवारवा यिूदीिरूको ितयवा गनमि अधयवादेश जवारी गरेकवा धथए। 
तयिी खवालको अधयवादेश परमेश्रकवा बचेखुचेकवा ्वा बवाँकक जनिरूको 
प्रु�मवा अननतम समयमवा सतैवान र उसकवा मनतयवारिरूले जवारी गनदेछ। 
जसरी रवाजवाको ढोकवामवा एसतर मिवारवानीको कवाकवा मोददेकै मूल ढोकवामवा 
तयस अधयवादेशकोप्रनत द:ुखी भएर बसेकवा धथए तयसरी न ैआज पनन 
सतय चचमिको सवानो झुणड जसले सवाबथ आज्वालवाई पवालन गरररिेकवाछन ्
संसवारको अनतयमवा ननडर भएर खडवा भइरिेकवा छन।्
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संसवारकवा चवालचलन, परमपरवा, संसकवार र पनतत चचमििरूको 
लोकपप्रय सवाबथ आइतबवारलवाई नमवानने अलप झुणडमवाधथ आरिमण 
गनमि सतैवानले आफनो प्रचणड रिो्ध देखवाउनेछ। मवाननसिरूलवाई सतवाउन 
अध्धकवार पवाएकवा संसवारकवा शवासक, बवाइबलकवा प्�्वान अगु्वा र पवासटर 
र अरू इसवाईिरू ममलेर परमेश्रकवा सतय जनिरूलवाई नवाश गनमि षडयनत्र 
गररनेछ। सत प्श्वासीिरूको आसथवालवाई तिसनिस गनमि ती प्षवालु 
तत्िरूले प्मभनन मवाधयमिरू अपनवाउनेछन,् जसत ैभवाणण, प्र्चन, 
लेख, प्ज्वापन, ्धककी लगवाउने करियकलवाप, ्धमकी, नतरसकवार, धगललवा, 
उपिवास आहदिरूको प्रयोग। ती खरवाब तत्िरूले बवाइबल सवाबथको 
्कवालत गनदे प्श्वासीिरूको खखलवा्फमवा बवाइबलबवाट “परमेश्रले यसरी 
भननुभयो“ भनने प्रमवाण नपवाएकोले आफनो अज्वानतवालवाई लुकवाउन 
प्मभनन नवागररक ऐन कवानुनिरू बनवाउन हदएर प्श्वासीिरूलवाई 
दमन गनमि खोजनेछन।् आफनो लोकपप्रयतवालवाई कवायम रवाख्न र रोमन 
कयवाथोमलक चचमिको संरषिणमवा रिन आइतबवार न ैसवाबथ भनेर सबलेै 
मवाननपुछमि भनेर सदनकवा प््धवायीकवािरूले प्रसतवा्को अनुमोदन गनदेछन।् 
तर परमेश्रको दश आज्वामवा सथवापपत सवाबथ सतयलवाई प्रो्ध गनदे 
कवानुनलवाई सतय परमेश्रको श्�वा रवाख्निेरूले स्ीकवार गनदेछैन। सतय 
र गलतको बीचमवा मिवान ्प््वादमवात्र िोइन मिवान ्सगं्रवामको यु�भमम 
िुनेछ अथवामित ् आइतबवारलवाई पवालन गरेर पोप र अरू इसवाईिरूको 
बवािुलयतवालवाई स्ीकवार गनदे कक सवातौँ हदन सवाबथलवाई पवालन गरेर 
सनृषटकतवामि परमेश्रको पषिमवा उमभने भनने प्षयबसतुको आ्धवार न ै
परमेश्रकवा जनिरू र सतैवानको मनतयवारिरूको बीचमवा चककमि ने अननतम 
यु� िुनेछ।

जुन ्चनिरू मोददेकैले एसतरलवाई सुनवाएकवा धथए ती ्चनिरू 
उचच पदमवा रिेकवा ्वा अध्धकवारमवा पिँुच पुगेकवा आजकवा सत्री,पुरुष, 
यु्वा र यु्तीिरूलवाई लवागु िुनेछ: “सवायद तयसतै समयको नननमत न ै
नतमी यो रवाजपदमवा पुगेकी िौ कक?”
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३०६शत्रकुो निषठुर शनक्त

यसकारण आफैलाई पर्मेशिरको अधीि्मा राख। नदयाबलसको 
निरोध गर, र त्याे नति्मीहरूबाट भागिेछ। पर्मेशिरको ििजक 

आओ, र उहा ँनति्मीहरूका ििजक आउिुहुिेछ।  
पापी हो! नति्मीहरूका हाति चोखा पार। दो्मिका  

्मानिस हो! नति्मीहरूका हृदय शुद्ध पार। 
याकूब ४:७-८

जसरी कपरनुममवा दषुट आतमवािरूको शनकतले एक जनवा 
मवाननसलवाई ननयनत्रणमवा मलएकवा धथए, आज पनन असंखय मवाननसिरू 
ती न ै शनकतिरूको ननयनत्रणमवा छन ् भनेर िवामीले ्ठोकु्वा गरर 
भनदछौँ। कनतपय मवाननसिरू खरवाब तत्िरूसँग खेलबवाद गनमि सककनछ 
र आ्ूफले चवाहिएको समयमवा तयवागन सकछ भनने सोचमवा छन।् तर 
तयो मवाननस झन झन खरवाब गनदे बवानीमवा ्फसछ र पनछ त आ्ूफभनदवा 
शनकतशवाली शनकतको ननयनत्रणमवा आ्ूफ रिेको मिसुस गदमिछ। अनन 
यसको रिसयमय शनकतबवाट तयो मवाननस उनमकन सकदैन। कसलेै 
नदेखेको गो्पय पवाप, मनो्ेग र खरवाब सौख र ननयतिरूले उसको 
हदमवागमवा यसतो अडडवा जमवाउन थवालदछ कक तयसबवाट उनमकन नसकने 
िुनछ र तयो मवाननस कपरनुममवा दषुट आतमवािरूले सतवाएको मवाननस 
जसत ैिुन जवानछ।

सतैवान यस संसवारको भग्वान िो। मवाननसमवा भएकवा ज्वानेननद्रय 
(आँखवा, कवान, नवाक,नजब्ो र छवालवा), िोस, चेतनवा र प््ेकलवाई 
उसको प्रभवा्ले भ्रषट पवानदे उसको लक्य िो। मवाननसको हदमवागमवा 
दषुट सोचबबचवार र तत्िरूले भरेर उसलवाई हिँस्क, आतङककवारी र 
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अनेकौँ खवालकवा अपरवा्धनतर सतैवानले ्धकेलछ। मवाननस मवाननसको 
बबचमवा, प्श्वासी प्श्वासीको बीचमवा, बुन�जीप् र बुन�जीप्िरूको 
बबचमवा उसले मतभेद र प्द्रोिकवा बबऊिरू उसलेै रो्पदछ। मवाननसिरूकवा 
सनतवानिरूमवा सतैवानले ननयनत्रण गरररिेको शनकतलवाई तोडने कवाम 
येशूको िो। यो द:ुखलवागदो पररनसथनत छ कक अरू मवाननसिरूमवात्र िोइन 
कनतपय इसवाई भनेर दवा्ी गनदेिरूको जी्नको सब ैआयवामिरूमवा यो 
घणृवासपद रवाषिस पसन हदइरिेको छ। चवािे घरमवा िोस ् ्वा कवाममवा 
िोस,् वयवापवारी मवाममलवामवा िोस ््वा चचमिम ैककन निोस ्ती मवाननसिरूले 
येशूलवाई आफनवा ढोकवािरूबवाट पनछवाइरिेकवा छन।्

सतैवानको बवाटो एकदम ्फरवाककलो र ्धोखवापुणमि छ। रमझम र 
अनेकौँ आकषमिण गरेर आ्ुफनतर तवाननरिेको छ। (्ेफसबुक, मोबवाइल 
मवाधयम, क्फमलमिरू, अनेकौँ प््धुनतय संचवार ् वा सञजवालिरूलवाई प्रयोग 
गरेर परमेश्रलवाई भनदवा आ्ुफनतर सतैवानले मवाननसिरूलवाई खखधँचरिेको 
छ)। ती मवाननसिरूलवाई थवािवा छ कक सतैवानको पवासोमवा परररिनु क्ठोर 
छ, यो रिसयमय छ र आखखरमवा ननरवाश ैननरवाशिरूले भरररिेको िुनछ।

जो वयनकत ्वा यु् वा ्वा यु्ती आफनै कवारण खतरवामवा छ भनेर 
मिसुस गछमि तयो एकदम चनवाखो िुनुपदमिछ। पप्त्र आतमवाले नतनीिरूको 
चेतनवामवा परमेश्रनतर लवागन घचघचवाइरिेको िुनछ। उिवाँलवाई ्े्वासतवा 
गदवामि उिवाँ द:ुखखत िुनछ। आफनवा करियवाकलवापबवाट आ्ुफ संतुषट नभएको 
र परमेश्र पनन प्रशनन नभएको कनतपय मवाननसिरूलवाई थवािवा छ। 
आ्ूफिरू परमेश्रबवाट टवाढवा गइरिेको पनन नतनीिरूले मिसुस गदमिछन।् 
परमेश्रको ननजक िुनु कनतको उत्म र सुरक्षित सो सबलेै मिसुस 
गनुमि जरुरी छ। उिवाँको ्चन ्वा बवाइबल अधययन गरेर तयसबवाट 
चनमकने परमेश्रको शु� ककरणले पवापमवा परररिेकवा र आनतमक, 
मवानमसक घवाइतिेरूलवाई ननको पवाददै ्ुफनत मिलो बनवाउन सकछ। जनत 
ननजक िवामी परमेश्रको ननजक आउँछौँ तयनत सुरक्षित िवामी िुनछौँ। 
परमेश्रको उपनसथनतलवाई सैतवानले घणृवा गछमि र थरथर कवामदछ।
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रिसयमय तररकवाले चलने सतैवानको चवालबवाजी घटदैन। तर 
हदबयजयोनत र परमेश्रको आतमज्वानको स्ोतबवाट हदइरिेको ज्वान 
र बुन�ले मवाननसलवाई खतम गनदे सतैवानको कलवा र चवालबवाजीिरूसँग 
लडने षिमतवा प्रतयेक वयनकत जो परमेश्रसँग आ्द्ध भएर बसछ 
तयसले पवाउँदछ। परमेश्रसँग ्ेधरै ननजक भए उसले ्ेधरै शनकत पवाउँछ 
भने थोरै ननजक भए थोरै शनकत पवाउँछ। परमेश्रसँगको समबन्धको 
अनुपवातमवा मवाननसले सैतवानसँग मभडने शनकत पवाउँदछ।
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३०७संसारकै ्माया्मोह्मा अल्मलाउिे साधिहरू

सैतिािले हा्मीलाई फसाउि िपाओस् , नकिनक त्यसका 
युनक्तहरूका निषय्मा हा्मी अजाि छैिौं।

२ कोररन्ी २:११ 

सोलोमनले हितोपदेश २८:२ ६।मवा भनेकवा छन,् “आफनै हृदयमवा 
भरोसवा रवाख्न े वयनकत मखूमि िो।” हितोपदेश २८:२६। यसतवा सयौँ 
मवाननसिरू इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदेिरूको बीचमवा पनन पवाइनछ। 
“सतैवानकवा यनुकतिरूदेखख िवामी अजवान छैनौँ“ भनेर पवा्लले भनदछन।् 
कनतपय इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदेिरू न ै संसवारकवा अनेकौँ, कलवा, 
दषितवा, चलवाखीपूणमि करियवाकलवाप,  रमझम, खुमशयवाली र मनोरञजनमवा 
लवागेर संसवारमवा न ैमल्पत भएर आननद र सुखी िुन खोनजरिेकवा छन।् 
नतनीिरूमवा लवागेर केिी न केिी असल ्फवाइदवा िुनछ भने नतनीिरूले 
आ्ूफिरूले आ्ैफलवाई ्धोखवा हदइरिेकवाछन।्

आजकवा कनतपय यु् वायु्तीिरू अननत जी्नबवाट बंधचत िुनेछ 
भनने सोचमवा म पनुमिपदवामि मलवाई असहय  भइरिेको छ। नवाचगवान, 
बवाजवागवाजवा आहदमवा उते्नजत िँुदै आफनो जी्नलवाई बरबवाद पवाददै अमूलय 
समय खेर ्फवामलरिेकवाछन।् ती सबै इननद्रयतनृ्पत अथवामित शवारीररक 
अमभलवाषवािरूलवाई पोषण गनदे मवाधयमिरू िुन।् आफनवा लगवाइ र ख्वाइ 
अनन बेकवारकवा गपसपमवा समय बबतवाउनुको सटटवा मभत्री हृदयदेखख 
न ै रोइकरवाइ आनतमक अनुभ्को नननमत परमेश्रसँग प्रवाथमिनवा गरे 
कनतको उत्म िुनथयो। परमेश्रको ्चनमवा आ्धवाररत आतमआलोचनवा 
्वा आतमपररषिण गनुमि ्ूठलो आ्शयकतवा छ। येशूको प्रतयेक प्श्वासीले 
यो सो्धुन,् “के म शवारीररक, मवानमसक, आनतमकरूपमवा स्सथ छु कक 
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बबसतवारै कुहिरिेको छु? के येशूमवा न्जी्न बबतवाइरिेको छु कक म 
अझै पनन भौनतकसंसवारमवा िरवाइरिेको छु? के म देखवा्टीमवात्र इसवाई 
िँु कक मभत्री हृदयदेखख न ैछु?  िवाम्वा ्ररपरररिेकवा मवाननसिरू वयथमि र 
रमवाइलो गनमि मखूमितवापूणमि मनोरञजनमवा लवाधगरिेको थवािवा पवाउँदवा पवाउँदै 
पनन अननत जी्नको नननमत िवाम्ो आशवाको जग नननशचत छ भनेर 
के िवामीिरू यककन गनमि सकछौ र? स्गमिमवा लक्षित गरेर चचवामि गददै 
परमेश्रनतर िेददै िवाम्ो ्धवामममिकतवा र पप्त्रतवाको नननमत परमेश्रसँग 
षिमवा मवागदै र शवाननतमवागदै के िवामी ढुकक भएर बसन सकछौँ र, 
जब मवाननसिरू सुसमवाचवारको नननमत भोकवाइरिेकवाछन ् भनेर थवािवा 
पवाउँदवापवाउँदै? तपवाईँिरूकवा हृदयबवाट पवाप ननकवालनुिोस।् यवाद गनुमििोस,् 
पवापले गदवामि न ैपरमेश्रको पुत्र मवाररनुपरेको धथयो।

पप्रय यु्वायु् ती ममत्रिरू नतमीिरू पवापम ैडुप्रिन मनपदवामि येशू 
मनुमिभएको िोइन तर पवापिरूबवाट उ�वार गनमि उिवाँ मनुमिभएको धथयो। 
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३०८गोठालाहरूको आिाजको पररषिण

्म असल गोठालो हु,ँ ्म आफिा भेड़ाहरूलाई नचि् छु,  
अनि ्मेरा भेड़ाहरूले ्मलाई नचनछि् । 

यूहनिा १०:१४

िवामी प्रतयेकले कषटजनक सतवा्त भोगनुपनदेछ। िवाम्ो प्श्वासलवाई 
जवाँचन चरम यवातनवा हदइनेछ।

िवामी सब ै जनवा ख्ीषटमवा अकुंश लगवाइरवाख्नुपदमिछ। िवामी सब ै
िवाम्ो आसथवा र बवाइबलीय प्दयवामवा जरो गवाडडएको िुनुपदमिछ। सतैवानले 
प्मभनन मवाधयमिरूद्वारवा कवाम गरररिेको छ। जो गमभीर भएर जीप्त 
पवानी पपउँदैन ् वा बवाइबललवाई िलकवारूपमवा ्धवामममिक प्रकरियवा पूरवा गनमिमवात्र 
पढछ, जो मवाननसिरू नयवाँ नयवाँ र अनौ्ठो प्षयिरूमवामवात्र चवासो 
देखवाउँछन ्र बवाइबलको मभत्री ज्वानमवा भनदवा अरूिरू स्ोतमवा धयवान 
हदनछन ्नतनीिरू सतैवानको पञजवामवा सनजलमैसत पदमिछ। नतनीिरूले यी 
प्मभनन आ्वाजिरू सुनन उतसुक िुनछन ्“िेर, ख्ीषट यिवाँ आउनुभयो,“ 
्वा “ख्ीषट तयिवाँ आउनुभयो।“ यसतवा आ्वाजिरूलवाई िवामीले कहिलयै 
पनन सुनन र प्श्वास गनुमि िँुदैन।  िवामीसँग सतय गो्ठवालोको कहिलयै 
पनन गलत बोलननुिुने आ्वाजको प्रमवाण छ, र उिवाँले िवामीलवाई उिवाँको 
पनछ लवागन बोलवाइरिनुभएको छ। उिवाँले भननुिुनछ, “मलेै मेरवा पपतवाकवा 
आज्वािरू पवालन गरेँ।” उिवँाले उिवँाकवा भेँडवािरूलवाई परमेश्रको वय्सथवा 
्वा दश आज्वािरूलवाई नम् भएर पवालन गनदे बवाटोमवा लवानुिुनछ।

बवाइबलको सतयमवा नउमभने अनौ्ठो ्वा ब्वाँसोको आ्वाजले 
परमेश्रको असल, नयवायी र पप्त्र वय्सथवालवाई न त आदर गछमि न 
त पवालन न ैगछमि। ्ेधरै मवाननसिरू पप्त्र र मसद्ध भएको देखवा्टी दवा्ी 
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गछमिन।् नतनीिरूले मवाननसिरूलवाई ननको पवानदे जसतवा अचमम कवामिरू 
पनन गछमिन,् तर नतनीिरू परमेश्रको ्धवामममिकतवाको मिवान ्सतरलवाई 
्े्वासतवा गछमिन।् तयसकवारणले नतनीिरू कसको शनकतले आशचयमि 
कवामिरू गरररिेकवाछन ् त? के नतनीिरू परमेश्रको वय्सथवालवाई 
भङग गरररिेकवाछन ् भनेर कसकैो नवाङगो आखँवाले देखखरिेकवाछन?् 
के नतनीिरू नम्, कोमल िँुदै आज्वाकवारी भएर परमेश्रले हदनुभएकवा 
आदेशिरू पवालन गनमि तयवार छन ्त? इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे तर 
दश आज्वािरू पवालन गनुमि आ्शयकतवा छैन भनेर मसकवाउने इसवाईिरूको 
बवारेमवा यिुननवाले यसरी भनडवा्फोर गदमिछन,् जसले “म उिवाँलवाई धचनछु“ 
भनछ, तर उिवाँकवा आज्वािरू उललङघन गछमि, तयवाे झुटो िो, र उसमवा 
सतय छैन। १ युिननवा २:४ । यसतवा इसवाईिरूले बबरवामीिरूलवाई ननको 
पवानदे अनेकौँ आशचयमि कवामिरू गलवामिन ्तर ती कवामिरूले गदवामि नतनीिरूले 
परमेश्रको वय्सथवाको पवालन गनुमिपददैन भनने बिवानवा उिवाँको सवामु 
मवानय छैन। परमेश्रको वय्सथवालवाई ननरनतररूपमवा अ्ज्वा गनदे 
तर नतनीिरूले बढे बढे आशचयमि कवामिरू गनदे शनकत देखवाएतवापनन 
परमेश्रको मिवान ्शनकत नतनीिरूमवा छ भनन ममलदैन। बरु तयसको 
ह्ठक बबपररत यो ्ुठलो ्धोखे्वाजको आशचयमि कवाम गनदे शनकतले कवाम 
गरररिेको छ भनेर स्ीकवानुमिपदमिछ। देखवा्टी पप्त्र ्वा ्धमवामितमवा िुने 
तर परमेश्रको दश आज्वालवाई सरवासर कुनलचनेिरूदेखख िवामी सतकमि  
िुनुपदमिछ। येशू िवाम्ो लवाधग मनुमिभएकोले दश आज्वािरू खवारेज भयो 
भनेर मसकवाउने जोसुकै म ैिँु भनने इसवाईिरू परमेश्रको सवामु चोखो, 
पप्त्र र ्धममी िँुदैन। नतनीिरूले आफन ैयुनकतिरूलवाई मवापदणड बनवाएर 
आफनो मुलयवाङकन गरररिेकवा िुनछन।्
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३०९निरा्मीहरूको निम्ति प्रा्तािा

यसकारण नति्मीहरू एउटाले अकातासगँ आफिा-आफिा पाप 
मसिकार गर। नति्मीहरू निको हुिलाई एउटाले अकाताको  

निम्ति प्रा्तािा गर। धार््मक ्मानिसको प्रा्तािा  
शनक्तशाली र प्रभािशाली हुनछ। 

याकूब ५:१६

आफनो मवान्ीय जी्नको  से्वाकवालमवा जसत ैआज पनन येशू 
ख्ीषट करुणवामय धचककतसक िुनिुुनछ। प्रतयेक रोगलवाई ननको पवानदे 
मलिम उिवाँमवा छ।

मवाननसलवाई सनृषट गनुमििुने, आफनो सपशमि, ्चन र िेरवाइबवाट 
सब ैखवालकवा रोगिरू ननको पवानुमििुने येशूमवाधथ प्श्वास गनमि मवाननसिरू 
ककन चवािँदैनन?् िवाम्ो मनुकतको नननमत मिवान ्तयवाग गनुमििुने प्रभुमवाधथ 
िवाम्ो भरोसवा रवाखु्नभनदवा अरू को ्हढ योगय छ त? बबमवारीिरूप्रनत 
िवाम्ो कतमिवय के िो भनेर िवाम्ो प्रभुले खवास ननददेशन पे्रररत यवाकूब�वारवा 
हदनुभएको छ। जब कुन ै पनन मवान्ीय सिवायतवा अस्फल िुनछ 
तब तयसबेलवा उिवँाकवा जनिरूको नननमत परमेश्र सिवायक िुनुिुनेछ। 
“के नतमीिरूमधये कोिी बबरवामी छ? तयसले मणडलीकवा एलडरिरूलवाई 
बोलवाओस ्। नतनीिरूले प्रभुको नवाउँमवा तयसलवाई तलेले अमभषके गरेर 
तयसको नननमत प्रवाथमिनवा गरून ्, र प्श्वासको प्रवाथमिनवाले बबरवामीलवाई 
बचवाउनेछ, र प्रभुले तयसलवाई ननको पवानुमििुनेछ, र यहद तयसले पवाप 
गरेको छ भने तयसलवाई षिमवा िुनेछ। यवाकूब ५:१४-१५।

तर यस खवालको प्ध्धपू्मिक प्रवाथमिनवा गनुमि गनमभर कवायमि िो। 
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िोमशयवारसँग सोचबबचवार नगरर यस प्ध्धमवा पसनु उधचत छैन।

स्वासथ लवाभको नननमत प्रवाथमिनवा गनमि चवािने वयनकतिरूमवा यो 
सपषट िुनुपदमिछ कक परमेश्रको वय्सथवा चवािे प्रवाकृनतक िोस ् ्वा 
आनतमक िोस ्तयसलवाई  सरवासर उललङघन गनुमि पवाप िो। तयसकवारण, 
चङगवाइको आमशषको उपभोग गनमि पवाउन चवािनेले पवापलवाई स्ीकवार 
गनदैपछमि र तयसलवाई तयवागनुपदमिछ। 

िवामीलवाई थवािवा छ कक यहद िवामीले उिवँाको इचछवा अनुसवार प्रवाथमिनवा 
गऱयवाै भने उिवाँले िवाम्ो प्रवाथमिनवा सुननुिुनछ। तर, हृदयदेखख न ैसमपपमित 
भएर प्रवाथमिनवा गरेन भने िवाम्ो प्रवाथमिनवा उधचत िँुदैन। जब िवामी प्रवाथमिनवा 
गछछौँ ्वा बबननत गछछौँ, तब िवामी कोमल र नम् भएर अनुरो्ध गददै 
प्रवाथमिनवा गनुमिपछमि तर आदेश हदएर िोइन।

कनतपय मवाममलवािरू छन ्जिवँा परमेश्रले मवाननसको पूणमि स्वासथ 
लवाभको नननमत ननणवामियक शनकत प्रयोग गनुमििुनछ। तर यो थवािवा 
पवाउनिुोस ्कक सब ैबबरवामीिरू ननको िुनुपछमि भनने छैन। कनतपय त 
येशूमवा सुतन गएकवा िुनछन।् िवामीिरूकवा चवासो र चवािनवािरू परमेश्रको 
इचछवामवा िरवाउनु पदमिछ। बबरवामीिरूको नननमत प्रवाथमिनवा गदवामि ननको निुने 
अनुभ्िरूले िवाम्ै प्श्वास जवँाच िुनछ र तयो िवाम्ै ्फवाइदवाको नननमत 
िुनछ। जब िवामी प्श्वासलवाई प्रयोगमवा लयवाउँछौँ तब परमेश्रप्रनत 
िवाम्ो आसथवा र ननष्ठवा झन झन बमलयो िँुदै  जवानछ। परमेश्ले 
गनुमििुने कवाममवा उिवाँले न ै पुणमितवा हदनुिुनछ ्वा समपनन गनुमििुनछ 
भनने कुरवामवा िवामी ध्धरज र ढुकक िुनुपदमिछ। परमेश्रमवा ्धैयमिसवाथ 
पखखमिनेिरूको नननमत बवाइबलमवा ्ेधरै अमुलय प्रनतज्वािरू छन।्
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३१०सच्ा र पररपक्व आमत्मक िहादरुीपिाको 
जोश

्म श्मता्मा पिनेछैि,ँ नकिनक पर्मप्रभु पर्मेशिरले ्मलाई  
सहायतिा गिुताहुनछ। यस्ता ्मैले ्मेरो ्मोहड़ा दशताि चक्मक

जसति ैमस्र पारेको छु, र ्म जानदछु, नक ्म लाज्मा पिनेछैि।ँ 
यशैया ५०:७

असल चररत्र्वान िुन दईु कुरवािरूले बल पूऱयवाउँछ छ-इचछवाशनकत 
र आतमननयनत्रण गनदे शनकत। अननयननत्रत जोश र आफनो ममजवास 
्वा स्भवा्मवा लधचलो निुने न ै चररत्रको बल ्वा गुण िो भनेर 
्ेधरै यु्वायु् तीिरूले सोचदछन।् तर कोिी आफनै कठ्ठर ममजवास र 
आ्ेगिरूले ननयनत्रण गछमि तयो कमजोर वयनकत िो भनने सतयतवाप्रनत 
आखँवा धचनमलनुिुनन। मवाननसको ्वासतप्क मिवानतवा र आदशमिपनवालवाई 
उसकवा आतमवा र मनोभवा्िरूको शनकतलवाई ननयनत्रण गनमि सकने 
नवापमवा भरपछमि , तर उसकवा अननयननत्रत आतमवा, जोश र मनोभवा्ले 
ननयनत्रण गनमिमवा िोइन। जब आ्ूफलवाई दवुयम्ि िवार गरररिेको छ भनेर 
थवािवा पवाउँदवा पवाउँदै पनन आफनो द:ुखेको धचत्लवाई ननयनत्रण गनदे र 
शत्रिुरूलवाई षिमवा हदन सकने वयनकत न ैसबभनदवा बमलयो वयनकत िो। 
यसतवा मवाननसिरू सवाँनचचककै बिवादरुिरू िुन ्भनन सककनछ।

्ुफनतमिलो, जोमशलो र जवाँगररलो वयनकतले षिखणकको नननमत ती 
गुणिरू देखवाउँदैन। तयस वयनकत अरूिरूको सवामु चुमबक जसतो िुनछ। 
उसले आफनो कवाममवा अनकौँ ्वा्धवािरूको सवामनवा गछमि ; तर तयसलवाई 
समवा्धवान गददै अनघ बढने षिमतवा उसमवा िुनछ। उसले सवामनवा गनदे 
्वा्धवािरूले उसलवाई घेनमिहदएर उदवास बननुको सटटवा प्रतयेक बवा्धवालवाई 
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उसले तोडरे आफनो जी्नलवाई अनघ बढवाउँछ।

िवामी हिँडने प्रतयेक बवाटोमवा कवाँडवािरू छन। परमेश्रको अगु्वाइमवा 
चलने सब ैजनवाले ननरवाशिरू, रुिसिरू र षितीिरूको अपेषिवा गनुमिपदमिछ। 
तर सत बिवादरुपनवाको आतमवा ्वा जोशले नतनीिरूलवाई नजतन सियोग 
गदमिछ। ्ेधरै मवाननसिरूले सवानवासवान कह्ठनिरू पनन ्ुठलो बनवाउँछन ्
र आ्ूफलवाई हदकक बनवाएर ितवाशननरवाशको बवादलमवा पवादमिछन।् यस 
खवालकवा मवाननसिरू पुरै परर्तमिन आफनो जी्नमवा लयवाउन आ्शयक 
छ। भरमगदरु प्रयवास गरेर आ्ुफिरूलवाई अनुशवासनमवा रवाख्नुपदमिछ र 
बचपनकवा भवा्नवािरू तयवागन कोमशश गनुमिपदमिछ। सवानोनतनो कुरवािरूमवा 
अनलझएर जी्न नबबतवाउने ननणमिय नतनीिरूले गनुमिपदमिछ। केिी न 
केिी उपलब्धीमूलक कवाममवा वयसत िुन नतनीिरूले ननणमिय गनुमिपछमि र 
आफनो लक्यमवा पुगन सकरिय िुनुपदमिछ। ्ेधरै मवाननसिरू यो गनदेछु तयो 
गनदेछु भनेर असल संकलप ्वा भवाकल गछमिन,् तर जहिले पनन तयस 
संकलपबवाट नतनीिरू बबचमलत िुनछन ्र आ्ुफिरूले गरेकवा संकलपिरू 
पूरवा गनमि असमथमि भएको पवाइनछ। तयसले गदवामि संकलपिरू के्ल 
कुरवामवात्र िुन पुगछन।्

यस संसवारमवा जनमेको प्रतयेक वयनकतको जी्नमवा केिी न केिी 
उदेशय र लक्य िुनुपदमिछ। हदमवागलवाई ह्ठक कुरवािरूले बवाँध्ध रवाखु्नपदमिछ। 
सोचबबचवार र प््ेकलवाई चवाहिने कुरवामवात्र गनमि तवामलम हदनुपदमिछ। 
आफनो मवानमसक नसथनतलवाई कमपवासको सुई जसत ैह्ठकनतर औँलयवाइ 
रवाखु्नपदमिछ। असल र योगय लक्यिरू जहिले पनन आखँवाको अगवाडड 
रवाखखछोडनुपदमिछ र जे कवाम गररनछ र जे सोधचनछ तयो लक्य पूरवा 
गनमिनतर लक्षित गरररवाखु्नपदमिछ। जुन कवाम ्वा योजनवािरू गररनछ 
तयसको नन्धवामिररत लक्य िोस ्जसले गदवामि तयो लषि पुरवा गनमि आफनवा 
करियवाकलवापिरू तयतवानतर मोडडयोस।्
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३११हाम्ो नह््मतिको जाँच

नप्रय हो, नति्मीहरूलाई पारख गिने अगिी्मय परीषिा 
नति्मीहरू्मान् आइपदाता केही अिौठो कुरा भएजसतिै नति्मीहरू 

छक् िपर। तिर ख्ीषटका कषट-भोग्मा सहभागी हुदँा  
र्माओ, तिानक उहाकँो ्मनह्मा प्रकट हुदँा नति्मीहरू 

पनि अनति आिमनदति र हर्षति हुि सक। 
१ पत्रसु ४:१२-१३ 

यथवाथमिमवा भनने िो भने, सतैवान र उसकवा ्फौजिरूले येशूकवा 
अनुयवायीिरूलवाई खतम गनमि नतनीिरूको बबरु�मवा कसतो षडयनत्र 
रधचरिेकवा छन ्भनने ज्वान कम ैछ। तर जो परमेश्र सवारवा जगतमवाधथ 
प्रवाजमवान िुनिुुनछ, उिवाँकवा आफनवा गमभीर खवाकवािरू समपनन गनमि 
सतैवानकवा सब ैषडयनत्रिरूमवाधथ उिवाँले प्रभुत् जमवाउनुिुनेछ। आफनवा 
जनिरू अनगनमय पररषिवामवा पनमि हदन प्रभुले अनुमनत हदनुिुनछ, तयसको 
अथमि यो िोइन कक नतनीिरूको द:ुख, कषट र पीडवामवा ननरङकुश शवासक 
जसत ैउिवाँ रमवाउनु िुनछ, तर नतनीिरूको अननतम प्जयको नननमत 
यो प्रकरियवा अतयवा्शयक छ।

परमेश्रको शनकतशवाली सतयप्रनत आशकत भएकोले यस संसवारको 
ढुङगवा खवानीबवाट िवामीलवाई सुन जसतै ननकवालेर उिवाँको कवायमिशवालवा ्वा 
प्रयोगशवालवामवा पवानुमिभएको छ तवाकक उिवँाको मननदरमवा िवामी सनजन उिवाँले 
िवामीलवाई तयवार गनमि सकुन।् उिवँाको प्रयोगशवालवामवा ितौडवा, अचवानो 
र नछनोले आआफनो कवाम गनदैपछमि , अनन िवामी टलकेर आउनेछौँ। 
परमेश्रको अनुग्रिको प्रयोगशवालवामवा िँुदवा तयसको प्रु�मवा नजवाऔँ 
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न त गनगन न ै गरौँ। तपवाईँ खस्ो पतथर िुनसकछ। परमेश्रको 
खवाकवामवा िुलनको नननमत तपवाईँलवाई तयस प्रयोगशवालवामवा पवानदैपछमि। 
ितौडवा र नछनोरूपप द:ुखकषट, पीडवा आहदले तपवाईँको चररत्रमवा भएकवा 
खोटिरू ननकवालन खोजछ भने तपवाईँ अचमम मवाननु आ्शयक छैन। 
यो कवाम के्ल परमेश्रलेमवात्र समपनन गनमि सकनुिुनछ। बेकवारमवा 
उिवाँको ितौडवा र नछनो तपवाईँमवाधथ बनज्ने छैन भनेर उिवाँले िवामीलवाई 
प्श्सत गनुमिभएको छ।

उिवाँले नततो ्पयवालवा उिवाँकवा जनिरूलवाई पपउन हदनुभएको छ भनेर 
परमेश्रले मलवाई देखवाउनुभएको धथयो। नतनीिरूलवाई स्फवा, शु� र 
प्रसो्धन गनमि ती द:ुख, कषट, आपद र पीडवाको ्पयवालवा पपउन आ्शयक 
छ। तर तयो नततो ्पयवालवालवाई ्धैयमितवा, सिनशीलतवा, प्रवाथमिनवा आहद गरेर 
गमुलयो बनवाउन सककनछ। जसले यस प्रकरियवा�वारवा प्रशवाे्धन गररएको 
्पयवालवा पपउँछन ्नतनीिरूकवा हृदयिरूमवा ्ेधरै छवाप पनदेछ र परमेश्रकै 
खवाकवा अनुसवार नतनीिरू बनननेछन।् यस प्रकवारले परमेश्रको सममवान 
र महिमवा िुनछ र यस संसवारमवा उिवँाको इजजत थवामदछ। येशूभवा्नवामवा 
आशकत भएकवा मवाननसिरू परमेश्रको अनुमोदनमवा चलनु र उिवाँको 
अध्धकवारमवा रिनु कुन ैचवानचुने कुरवा िोइन।

िवामीिरूको द:ुख, कषट, पीडवा र पररषिवािरूमवा उिवाँको अनुग्रि न ै
पयवामि्पत छ। ती कुरवािरू पनछललवा हदनिरूमवा झन चकको भएर आउने 
भएतवापनन यहद िवामी परमेश्रमवा नै समपुणमि भरोसवा रवाख्न सकयौँ 
भने िवामीमवा आएकवा प्रतयेक पररषिवालवाई नजतन सकछौ र उिवाँको 
अनुग्रिले िवामी प्जेतवाभएर ननसकन सकनेछौँ। िवामी परमेश्रकवा सब ै
िनतयवारिरू मभरेर बसनुपदमिछ र अन्धकवारको शनकतसँग मभषण सगं्रवाम 
गनमि तमतयवार भएर बसन सकौँ।
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३१२सतिकता  भएर जाग्रा्म बसिु िै  
हाम्ो निम्ति सुरषिा

यसकारण अरूहरूझै ँहा्मी िसुतिौं, तिर जागा  
बसौं, र सचेति भएर होश्मा बसौ।ँ 

१ ्ेसलोनिकी ५:६ 

सतैवान एक ्ेफरवा प्रनतनष्ठत र खुशी स्गमिदतू धथयो भनेर मलवाई 
एक्ेफरवा दशमिनमवा देखवाइएको धथयो। पनछ उसको ्तमिमवान अ्सथवालवाई 
मलवाई देखवाइएको धथयो। ऊ अझैपनन रवाजकीय पहिरण ् वा र्वा्फमवा छ। 
उसको वयनकतत् अझै पनन प्मशषट र आकपषमिछ तर, ऊ पनतत स्गमिदतू 
िो। उसको अनिुवार संतुषट देखखनदैन।धचनतवा, दषुट भवा्नवािरूले ग्रमसत, 
घणृवा, शत्रभुवा्, छलकपट र जवालसवाजी र प्रतयेक खवालको खरवाब तत्ले 
उसको अनुिवार रङधगएको छ। उसको नन्धवार एक ्ेफरवा आदशमिमय र 
प्रनतनष्ठनत धथयो, जुन मलवाई देखवाइएको धथयो। उसको आखँवासमम 
्ैफमलएको नन्धवार एक ्ेफरवा गौरबमय धथयो। खरवाब गनमि उसले आ्ूफलवाई 
झवारेको कवारण उसकवा भएकवा सब ैअसल गुणिरू झररसकेको धथयो। 
सब ैखवालकवा दषुट प्र्पृत्िरूको चवाङग उसमवाधथ धथयो र नयवाँ नयवाँ 
खरवाब युनकतिरूको ननमवामिण उसले गरररिेको छ। उसको जी् आकवार 
्ूठलो धथयो, तर उसको शरीरकवा िवातिरू र अनुिवार कुपप्रएकवा धथए। जब 
मलेै उसलवाई देखेँ तब उसको धचउँदो उसको िवातमवा रवाखदै धथयो।  िेदवामि 
ऊ ्ूठलो गहिरो सोचमवा रिेको देखखनछ। उसको अनुिवारमवा देखखएको 
िवाँसोले म थरथर कवामेँ, ककनभने तयसमभत्र दषुटतवाले भररएको धथयो र 
सतैवाननक चलवाखीपनवा चनमकरिेको धथयो। जब आफनो मशकवार आफनो 
िवातमवा परेको छ भनेर ऊ नननशचत िुनछ तब उसको अनुिवार िवाँसोले 
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्ुफलदछ र जब उसको मशकवारलवाई आफनो पूरै पञजवामवा पवादमिछ तब 
उसको िँमसलो मिुवार खलनवायकको जसतो भयवानक भएको देखखनछ।

शत्र ु सतैवानको अनेकौँ चवालबवाजीको सवामनवा गनमि परमेश्रकवा 
जनिरू िरदम तयवार िुनुपदमिछ। आ्ूफसँग प्रनतरो्ध गनदे परमेश्रकवा 
जनिरूप्रनत सतैवान झन आरिोमसत िुनछ ककनभने नतनीिरूले उसको 
प्रो्ध नगरोस ्भनने ऊ चवािनछ। उसको शनकत कनतको सीममत छ 
भनने कुरवा उसलवाई थवािवा छ। यहद िवामीले उसको िवाकवािवाकी सवामनवा 
गऱयवाै र प्रनतरो्ध गयवामिै भने ऊ सनजलसँैग ननशकृय िुनसकछ भनने 
कुरवा उसलवाई थवािवा छ। परमेश्रको शनकतले उिवाँकवा कमजोरभनदवा 
पनन कमजोर सनतसँग न त उसले न त उसकवा पनतत दतूिरू सवामनवा 
गनमि सकछ। जब पररषिवामवा पछमि तब कमजोरभनदवा पनन कमजोर 
सनत सतैवानको उचच शनकतभनदवा पनन बमलयो भएको उसले पवाउँदछ। 
तयसकवारण कनतपय समयमवा मवाननसलवाई ्धोखवा हदन सतैवान शवानतभएर 
चवालबवाजी खेलछ, उसले अज्वात तररकवाले अचवानक आरिमण गदमिछ। 
उसकवा सब ैचवालबवाजीिरूमवा उसले मुकुणडोिरू लगवाएकवा िुनछ जसले 
गदवामि मवाननसिरूलवाई थवािै नहदइ आफनो जवालमवा पवादमिछ।

परमेश्रप्हिन मवाननसिरू सतैवानको बन्धक िो र उसले भनेको 
अनुसवार मवाननस चलन उसको स्भवा् न ैमोडडएको िुनछ। मवाननस 
आ्ैफमवा दषुट तत्िरूसँग मभडने षिमतवा िँुदैन। यहद जीप्त प्श्वास�वारवा 
उसमवा ख्ीषट रिनुभयोमवात्र सैतवानसँग मभडन स्गमिबवाट उसलवाई सशकत 
बनवाइहदन सकछ। उसको चवािनवा र बल परमेश्रकै प्रभवा्ले चलेको 
िुनछ। तयसले गदवामि मवाननसले भयवानक शत्रसँुग मभडन तयवार िुनछ। 
तयो बवािेक ्वा ख्ीषटसँग रिनुबवािेक सतैवानको प्रनतरो्ध गनमि अरू सब ै
खवालकवा असत्रिरू वयथमि िुनछ।
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३१३आजको नदि्मा अिेकौ ँअिोठो  
रहसय्मय आिाजहरू

जुि ्मानिस झारँिी, बोकसी र जाद-ू्मनत्र गिनेनतिर लागेर ्मलाई 
निशिासघाति गछता, त्यसको निरोध गरेर ्म त्यसलाई 

आफिा ्मानिसहरूबाट बनहषकार गिनेछु।  
लेिीहरू २०:६

कनतपय जवादगुर र इनद्रजवाल गनदे, जयोनतष, बीर बोलवाउने, ्ुफ्फवा 
गनदे, झवाँरिी, बोकसी, तवाननत्रक ् वा तनत्रमनत्र, मसद्ध किलवाउनेिरूसँगको 
सवाँ्ठगवाँ्ठ अदृशय दषुट आतमवािरूसँग िुनछ। एनडोरकवा तनत्रमनत्र 
गनदेद्वारवा रवाजवा सवा्लसँग रिसयमय आ्वाज र एक्फससमवा पवा्लले 
सवामनवा गरेकवा तनत्रनत्र गनदे सत्रीकवा आ्वाजिरूले अहिले पनन मवाननसकवा 
सनतवानलवाई ्फसवाइरिेकवाछन।् नतनीिरू परमेश्रको सतय बोली नभएर 
मवाननसिरूलवाई ्फसवाउने सैतवानकवा आतमवािरूले पे्रररत भएकवा मवाधयमिरू 
िुन।् यहद िवाम्ो आखँवामवा भएकवा पदवामििरू उघवानमि सकेको भए, ती 
मवाधयमिरूलवाई दषुट स्दूमितिरूले अनेकौँ कलवािरू प्रयोग गनमि लगवाएर 
मवाननसिरूलवाई नवाश गरररिेकवाछन।्

भुतपे्रत आहदको खोल लगवाएर दषुट स्गमिदतूिरू मवाननसिरूको 
सवामु देखवा पछमिन।् नतनीिरू मरेकवा मवाननसिरूको भेष लगवाउँदछन ्र 
नतनीिरूको प्गत जी्नसँग समबध्धत घटनवािरू भनेर मवाननसिरूलवाई 
आश्वासत पनन पवादमिछन।् अझ, ती भुतिरूले नमरेको बेलवामवा गरेकवा 
कवामिरू पनन कवाम गरेर देखवाउन सकछन।् यसरी मरेकवा ममत्र, पप्रयजन 
र आ्फनतिरू स्गमिदतूिरू भएकवा छन ् र नतनीिरूमवाधथ घुममरिेकवा 
छन ्र नतनीिरूसँग कुरवाकवानी पनन गनमि सकछन ्भनेर मवाननसिरूलवाई 
्फसवाउँछन।् यसरी मरेकवा मवाननसिरू भुतपे्रत आहदकवा खोलिरू लगवाएर 
दषुट आतमवा ्वा सतैवानकवा दतूिरू मवाननसिरूकिवाँ देखवा पदवामि ती 
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मवाननसिरूले नतनीिरूलवाई भग्वान भनेर पुजवा पनन गनमि सकदछन।् 
परमेश्रको ्चन बवाइबलभनदवा नतनीिरूकवा ती कवाम र बोलीिरू ्ुठलो 
प्र्वाभकवारी िुन जवानछ।

यस खवालकवा ्धममिकै नवाउँमवा ककन निोस ्तनत्रमनत्र ्वा भुतपे्रतकवा 
मवाधयमिरू�वारवा मवाननसिरूलवाई ्फसवाउने कवाम यस संसवारमवा द्रतुगनतले 
्ैफमलरिेको मलवाई देखवाइएको धथयो। एक हदन मलवाई दशमिनमवा रेलकवा 
डडबबवािरू बबजुली चमकेको जसत ैद्रतुगनतमवा गइरिेको देखेँ। स्गमिदतुले 
मलवाई रवाम्ोसँग धचिवाएर िेर भनेर अिवामिए। मैले ती डडबबवािरूलवाई िेरेँ। 
सवारवा संसवार न ै तयस रेलमवा गइरिेको जसतो धथयो। अनन मलवाई 
तयो रेल िवाँकनेलवाई देखवायो। तयिवाँ अतयनत ैरवाम्ो र प्रनतनष्ठत जसतो 
वयनकत देखेँ। तयिवाँ यवात्रवा गरररिेकवा सबै यवात्रिुरूले उसलवाई भग्वान ्वा 
स्वामी मवानेर श्�वा देखवाइरिेको मलेै देखेँ। म अचनमभत भएँ र मलेै 
मलवाई अगु्वाइ गनदे स्गमिदतुलवाई तयो वयनकत को भनेर सो्धेँ। उसले 
सपषटरूपमवा भने, “तयो वयनकत सतैवान िो। उसले न ै हदवयज्वानको 
स्गमिदतूको रूप मलएर तयो रेल िवाँककरिेको छ। उसले सवारवा संसवारलवाई 
न ै आफनो जवालमवा ्फसवाएको छ। नतनीिरू सब ै बबजुली चमकेको 
गनतमवा बबनवाशनतर गइरिेकवा छन।् यस संसवारमवा सतैवानले अनेकौँ 
मवाधयमिरूबवाट परमेश्रबवाट टवाढवा रवाख्न मवाननसिरूलवाई ्फसवाइरिेकवा 
छन।् िवामीिरू पनन नतनीिरूसँग मुखवामुख पनमि सकछौँ। यहद िवामी ती 
तत्िरूसँग परमेश्रको ्चन मभरेर  सवामनवा गनमि तयवार भएनौँ भने 
िवामीलवाई पनन नतनीिरूले सनजलसँैग ्फसवाउन सकछन ्र िवामीमवाधथ 
प्जय प्रवा्पत गनदेछन।्“

तयसकवारण परमेश्रकवा जनिरू बवाइबलीय सतय मशषिवादीषिवाले 
सुसनजजत भएर ती दषुट आतमवािरूसँग मुकवाप्लवा गनमि तयवार िुनुपदमिछ। 
मरेकवािरूलवाई केिी थवािवा िँुदैन भनने बवाइबलको मशषिवालवाई िवामीले 
सनमझ रवाख्न ु्ेधरै अनन्वायमि छ। अनेकौँ चमतकवारीय कवाम गरेर, बढे बढे 
आकपषमित कवामिरू गरेर, मरेकवािरू न ैभुत ्वा भग्वान भनेर जब देखवा 
पछमिन ्नतनीिरू दषुट आतमवािरू िुन ्भनेर िवामीले मवाननुपदमिछ।
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३१४नद्मागलाई रठक गिने िाउँ्मा खतिरापणूता 
चाल ति्ा निद्याहरू

धयाि देओ, नक कसैले दशतािशास्त र खोरिो छलद्ारा 
नति्मीहरूलाई िशकार िबिाओस् , जो ख्ीषटकाअिुसार  
होइिि् , तिर ्मानिसको पर्परा र निशिका आधारभूति  

नसद्धानतिहरू्मान् अनड़एका हुनछि् । 
कलससी २:८

मवाननसको हदमवागलवाई ्ेठगवानवा रवाख्न े एउटवा प्ध्ध छ जुन 
अतयनत ैप्रभवा्कवारी छ, तर यो दषुटले मवाननसिरूलवाई कबजवा गनदे ्ेधरै 
मवाधयमिरूमवा एक िो। यसलवाई नि्पनवाेहटजम भनननछ। मवाननसलवाई 
लठ्ठ बनवाएर ्वा मोिनी लगवाएर एक जनवाले अककोको हदमवागलवाई 
ननयनत्रणमवा रवाखदछ। कमजोर हदमवाग भएको मवाननसको हदमवागलवाई 
बमलयो हदमवाग भएको मवाननसको हदमवागमवा ममसवाउँछ। एक जनवाले 
अककोको चवािनवा र इचछवा अनुसवार स्चवामलत भएर चलदछ।

तर यस खवालको प्ज्वानै भनेर समबो्धन गरेतवापनन झुटो मशषिवा 
्वा नीनतिरूमवा आ्धवाररत छ। येशू ख्ीषटको स्भवा्सँग यो अनौ्ठो नीनत 
िो। तयस खवालको प्दयवा ्वा प्ज्वानले जी्न र मुनकत हदने प्रभुकिवाँ 
डोऱयवाउँदैन। जब मवाननसको हदमवागलवाई अनेकौँ तररकवाले आ्ूफनतर 
आकपषमित गरेर कसैले तवानदछ भने तयसले नतनीिरूको शनकतको स्ोत 
परमेश्रबवाट टवाढवा िुन उकसवाइरिेको िुनछ।

्तमिमवान समयमवा प्ज्वानकै नवाउँमवा परमेश्रको अनसतत्लवाई 
शङकवा गनदे, उिवाँको बवारेमवा केरकवार गरेर उिवाँप्रनतको प्श्वासलवाई नवाश 
गरवाउने तत्िरू छयवापछयवा्पती छन।् यस खवालकवा प्�वािरूप्रनत िवामी 
सबनैतरबवाट सुरक्षित िुन आ्शयक छ। यिी कह्ठत प्ज्वानको नवाउँमवा 
सतैवानले िजवारौँलवाई ्धोखवा हदइरिेको छ। मवाननसिरूकवा हदमवागलवाई उसलेै 
कबजवा गरररिेको छ। प्मभनन प्ज्वानिरू र मनो्ैज्वाननकको नवाउँमवा 
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मवाननसिरूलवाई गरररिेको ननयनत्रण भयवानक छ। यिवाँ सपमि जसतो 
कुहटल चवालबवाजी गरेर मवाननसिरुको हदमवागमवा पसछ र परमेश्रको 
कवामलवाई भ्रषट पवादमिछ।

एक जनवा मवाननसको हदमवागले अककोको हदमवागलवाई लठ्ठ 
बनवाइहदन सकछ भनने दशमिनमवा लवागनेिरूसँग सतैवानले नतनीिरूबवाट 
्फवाइदवा उ्ठवाउन खन्पपस भएको िुनछ। आफन ैइशवारवामवा मवाननसिरूले 
दवायवाँबवायवाँ कतवानतर लवागने िो तयतवानतर सतैवानले लगवाइरिेको िुनछ। 
यस खवालकवा प्ज्वानिरूमवा समपूणमि समय बबतवाउनेिरूले नतनीिरूले 
पवाएकवा ज्वानिरू स्गमिबवाट आएको िो भनेर दवा्ी गदमिछन।् परमेश्रकै 
शनकतले नतनीिरूबवाट मिवान ्र ्ुठलो ्ुठलो कवामिरू गनमि पवाएकवा छन ्
भनेर नतनीिरू प्श्वास गदमिछन।् तर नतनीिरूले दषुट तत्िरूलवाई 
आफनवा हदमवागिरूमवा सजवाइरिेको भनने कुरो कम ैथवािवा िुनछ। पप्रय 
पवा्ठकबनृद ती प्ज्वानिरूको प्रभवा्लवाई रवाम्ोसँग सोचनुिोस।् ख्ीषट र 
सतैवानको बीचमवा भइरिेको �वानदिरुको अनतय भएको छैन।

जब मवाननसिरूले प्रवाथमिनवा गनमि ्े्वासतवा गछमिन ् तब नतनीिरूले 
आफनै बलमवा भर परररिेको िुनछ। प्रवाथमिनवा नगनदे बवानीले सतैवानकवा 
अनेकौँ जवालिरूको ढोकवालवाई खुलवा गरर रवाखेको िुनछ। प्ज्वानको 
खोजअनसुन्धवानको नवाउँमवा ्ेधरैकवा सोचिरूलवाई बशमवा रवाखदछ। 
मवाननिरूको आआफन ै मिवान ् उपलब्धीिरूप्रनत गौर्वानन्त भएर 
आ्ुफिरूलवाई शयवा्वास हदइरिेकवा िुनछन।्

हि्पनवाेहटजम ्वा मवाननसलवाई लठ्ठ पवानदे खवालको मशषिवादीषिवाबवाट 
तपवाईँिरू अलग बसनुिोस।् एक मवाननसको हदमवागलवाई अकको मवाननसले 
बशमवा रवाख्न सकने प्ज्वान, दशमिन ् वा ् वादिरू सैतवानकवा मवाधयमिरू िुन।् 
(अझ ्ठोकु्वा गरेर भननुपदवामि जुनसुकै मवाधयम ् वा तत् ् वा कदम जसले 
िवाम्ो भौनतक, आनतमक, मवानमसक जी्नको आयवामलवाई परमेश्रको 
उपनसथनतबवाट लघवाछमि तयो तत् ्वा मवाधयम ्वा कदम सनृषटकतवामि 
परमप्रभु सनवातन परमेश्रबवाट नभएर उिवँाको प्रनत�वानदी तर्फबवाट िो 
जो जसको अनत जब येशू रि�समवा टवाँधगनुभयो तयो नननशचत गररएको 
छ-अनु्वादकको थप मनतवय)।
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३१५करठति ज्ाि निज्ाि िा िैज्ानिक दशताि  
िा उपलबधीहरू जसले हा्मीलाई  

पर्मेशिरबाट पर राखछ

नति्मो्ी, जे नति्मीलाई सुम्पएको छ, त्याे सुरमषिति राख।  
भनक्तहीि गि्ि र खणडिहरू, जो झूटो  

ज्ाि हो, नतििलाई पररत्याग गर। 
१ नति्मो्ी ६:२०

मवान् ज्वान, प्ज्वान चवािे भौनतक िोस ् ्वा आनतमक िोस ्
आँमशक िुनछ र तयो मस� ्वा पूणमि िँुदैन। तयसले गदवामि ्ेधरै मवाननसिरू 
आ्ूफिरूले जवानेकवा प्ज्वानकवा दृनषटकोणिरूसँग बवाइबलकवा ्चनिरू 
तवालमेल गनमि असमथमि िुनछन।् ्ेधरै ्जै्वाननक अनुमवाननत तथयिरू र  
अनुमवाननत ्धवारणवािरूको आ्धवारम परमेश्रको ्चनलवाई जवाँचनुपछमि 
भनेर  ्जै्वाननक, दवाशमिननक ्वा प्ज् ्वा जवाननेमवानछे भनवाउँदवािरूले 
मसकवाउँदछन ्र मसकवाइरिेकवा छन।् यसतवा मवाननसिरूले पवा्लको भनवाइ 
अनुसवार “झुटो ज्वानिरूले समपनन भएकवािरू“ िुन।

मवाननसिरू सनृषटकतवामि परमेश्रभनदवा बुन�मवानी छौँ भनेर देखवाउने 
प्रयवासमवा धथए र छन ् पनन। अननत युगिरूसमम प्रकट नगररएकवा 
कनतपय रिसयिरू खोजनननत गरेर वयवाखयवा गनमि मवान्ीय दशमिन ्वा 
्वादिरूले प्रयवास गरररिेकवाछन।्

कनतपयलवाई ्जै्वाननक अनुसन्धवान ्वा ्जै्वाननक प्रयोगशवालवामवा 
गररने खोजिरू श्वाप भइरिेको छ। प्ज्वान र प्मभनन कलवािरूमवा्फमि त ्
अनेकौँ आप्शकवार गनमि परमेश्रकै अनुमनतले न ैहदवयज्वानको बवाहढ 
आइरिेको छ। तर नतनीिरूको अनुसन्धवान र आप्शकवानरिरूमवा 
परमेश्रको अगु्वाइ भएन भने प्ज्वान र बवाइबलको ्ीचमवा तवालमेल 
गरेर अनुसुन्धवान गनमि प्रयवास गदवामि जनतसुकै मिवान ् ्ैज्वाननक ्वा 
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दवाशमिननकिरू ककन निुन ्नतनीिरू भयवानक अलमलमवा परररिनछन।्

  सब ैथोक सनृषट गनुमििुने र सब ैथोकको जग परमेश्र न ै
िुनुिुनछ। सब ैसतय प्ज्वान र ्जै्वाननक आप्सकवारिरू परमेश्रकवा 
कवामिरूसँग तवालमेल िुनछ। सब ैसतय ् वा सिी मशषिवादीषिवाले परमेश्रको 
शवासनप्रनत ब्फवादवार िुन मसकवाउँछ ्वा परमेश्रको ्चन अनुसवार 
चलन अग्रसर गरवाउँदछ। नन:सनदेि, प्ज्वानले अनेकौँ अचमम ज्वान र 
आप्शकवारिरू िवाम्ो समषि रवाखखएकवाछन।् नषिेत्रमवा मवाधथमवाधथ गएर र 
पथृ्ी र जगतको गहियवामिइमवा गएर नयवाँ नयवाँ कुरवािरू ्जै्वाननकिरूले 
िवाम्ो सवामु प्रसततु गरररिेकवाछन।् तर नतनीिरूको खोजअनुसन्धवान 
्वा आप्सकवार परमेश्रको ्चनसँग बवाखझनछ भने नतनीिरूको कुन ै
उपलब्धी ्वा  कवामको अथमि िँुदैन।

परमेश्र नै सब ैज्वान र प्ज्वानको स्सतवा िुनुिुनछ। ह्ठक ्वा 
उधचतत्रले बुखझयो भने प्ज्वान र मलखखत ्चन एक आपसमवा 
सिमत भएको पवाइनछ। एकले अककोको ज्वानलवाई बुझवाउँछ र वयवाखयवा 
गदमिछ। दु्  ैसिी प्ज्वान र बवाइबल ममलेर िवामीलवाई परमेश्रनतर ननजक 
लयवाउँदछ। परमेश्रले आफनो ज्वान्ुन� र ्फवाइदवाजनक वय्सथवा ्वा 
नीनतिरू�वारवा उिवाँकवा सनृषट कसरी चमलरिेको छ भनने ज्वान दु्  ैसतय 
प्ज्वान र बवाइबलले िवामीलवाई प्रकट गदमिछन।्

सतय ्वा सिी प्ज्वानको ज्वान शनकतशवाली िुनछ। तर जब 
प्ज्वानको ज्वानले मवाननसिरूलवाई शनकतसमपनन गरवाउँछ भने परमेश्र 
येशूमवा मवान्ीयरूप ्धवारण गरेर आउनुभयो भनने आनतमक प्ज्वान कुन ै 
पनन प्ज्वानभनदवा मिवाशनकतशवाली िुनछ। यस संसवार िवाम्ो नननमत पू्मि 
प्रवाथममक सकुल िो। यिवँा मसककने सबभनदवा मित््पणूमि प्ज्वान भनेकै 
मुनकतको प्ज्वान ्वा आतमज्वान िो। िो, संसवारको सबभनदवा ज्वानी ्वा 
बुन�मवानी मवाननएको रवाजवा सोलोमनको ज्वान र बुन� सबकैो चवािनवा िो, 
तर येशू ख्ीषटको ज्वान ्वा बुन� न ैसबकैो ्ुठलो चवािनवा िुनुपछमि र यस 
जी्नलवाई अथमिमुलक बनवाउन र आउने संसवारमवा हदगो भइरिन यो 
अतयनत ैअनन्वायमि छ।
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३१६भेँडाको पोशाक लगाएर  
आउिे बिाँसाहरू

यसतिाे स्मय आउँदैछ, जब नतििीहरू ठीक िशषिालाई िसहिे 
हुिेछि् , तिर आफूलाई ्मि परेका कुरा ्मात्र सुनि चाहिेछि्  
र आफिाे रुनचअिुसार िशषिकहरू ्ुपािनेछि् , र सत्य कुरा 

सुनिदेमख तिर्कजािेछि् ,  कालपनिक ति्ा  
दनत्यक्ाहरूनतिर बरािलिेछि् । 

२ नति्मो्ी ४:३-४

आफनै आतमननणमियले रोजेकवा झणडवािरूमुनन मवाननसिरू द्रतुगनतमवा 
लसकर लवाधगरिेकवाछन।् नतनीिरूकवा अगु्वा, शवासक ्वा नेतवािरूले के 
के न गलवामि भनेर नतनीिरूकवा चवालिरूलवाई मवाननसिरूले ्ेचनै भएर 
िेरररिेकवाछन ् र पखखमिरिेकवाछन।् येशूभवा्वानवामवा लवाधगरिेकवा कनतपय 
भकतिरू िवाम्वा प्रभुको आगमनको नननमत िेरररिेकवाछन,् चनवाखो र 
तयवार भएर बमसरिेकवाछन ्र सकरिय भएर कवाम गरररिेकवाछन ्भने, 
परमेश्रबवाट भ्रषट िुने पहिलो सेनवापनत ्वा अग्रज सतैवानको पनछ 
कनतपय मवाननसिरू लसकर लवाधगरिेकवाछन।् नतनीिरू मवान्ीय प्ज्वान, 
दशमिन ्वा ्धममििरूमवा भएकवा भग्वान ्वा अग्रजिरूलवाई िेरररिेकवाछन ्र 
खोनजरिेकवाछन।् नतनीिरूले चवािेकवा अनुसवार ती अग्रजिरू प्रसतुत िुन 
सतैवानले नतनीिरूको वयनकतत् ्धवारणवा गदमिछ। सतयलवाई नतरसकवार 
गनदे संसवारकवा असंखय मवाननसिरू अलमलमवा ्वा सतैवानको छलमवा 
पनदेछन।् नतनीिरूले परमेश्रको नककललवाई सिस् स्ीकवार गनदेछन।् 
मवान्ीयतवा्वाद नै परमेश्र िो भनेर ती मवाननसिरूले ग्मि गनदेछन।्

मवाननसिरूलवाई ्धोखवा हदन, छल गनमि, गलत अगु्वाइ गनमि र 
परमेश्रबवाट पनछवाउन सतैवानले अनेकौँ चवालबवाजीिरू खेलन स्धैँ ततपर 
िुनछ र मवाननसिरूलवाई कसरी भडकवाउने भनेर चनवाखो भएर बमसरिेको 
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िुनछ। परमेश्रको ्चन र आज्वािरूबवाट बबचमलत पवानदे सतैवानले 
मवाननसिरूलवाई अनेकौँ रमझम र मोिनी लगवाएर ्फरवाककलो बवाटोमवा लवान 
आकपषमित गरररिेको छ। मवाननसिरूकवा ज्वानेननद्रय तत्िरूमवा (सपशमि, 
नजब्ो, छवालवा, आखँवा, नवाक, मगज) गलत तत्िरू घुसवाएर नतनीिरूलवाई 
भ्रषट र भ्रममवा पवानमि प्रयवास गरररिेको छ। बवाइबलमवा हदएकवा कुन ह्ठक 
बवाटोमवा जवाने िो भनेर औँलयवाउने सतय मशषिवादीषिवाकवा समवारकिरूलवाई 
िटवाएर झुटो र रिरलवागदो मशषिवादीषिवा, ्वाद र दशमिनिरूलवाई सतैवानले 
सथवापनवा गरररिेको छ।

तपवाईँ हिँडडरिनुभएको सवाँघुरो र मस्धवा बवाटोबवाट ्फकवामिउन अनेकौँ 
झुटवा मशषिक, अगु्वा र ्धममिगुरुिरूलवाई सैतवानले प्रयोग गनमि प्रयवास 
गदमिछ। नतनीिरूदेखख िोमशयवार िुनुिोस। नतनीिरू बवाहिर भेँडवाकवा लुगवािरू 
लगवाएर आउँछन,् तर यथवाथमिमवा नतनीिरू खुखँवार र हिँस्क ब्वाँसवािरू 
िुन।्

नतनीिरूको मनमुग्ध पवानदे भवाषण, प्र्चन र बोली, प्रनतष्ठवा र 
पवाइरिेकवा उचच सममवानिरूको आ्धवारमवा नतनीिरू ह्ठक छन ्भनेर प्रभु 
येशूले िवामीलवाई मसकवाउनुभएको छैन। नतनीिरूलवाई मुलयवाङकन गदवामि 
परमेश्रको ्चनलवाई न ैआ्धवार मवानेर गनुमिपदमिछ। यस मवाममलवामवा 
हितोपदेशले िवामीलवाई यसतो सललवाि हदनछ, “ए मेरो छोरो, अतमी 
सुनन छोडयौ भने, नतमी ज्वानकवा ् चनिरूदेखख बिककनेछौ।“ हितोपदेश 
१९:२७। ती मशषिक, दवाशमिननक, ्धममिगुरुिरूले कसतो खवालको सनदेश 
तपवाईँिरूको सवामु लयवाइरिेकवा छन?् के नतनीिरूको सनदेशले तपवाईँिरूलवाई 
परमेश्रप्रनत भय, श्�वा र आदर देखवाउन अगु्वाइ गछमि र? तपवाईँिरूले 
परमेश्रलवाई पे्रम गनुमििुनछ भनेर प्रमवाखणत गनमि उिवाँकवा आज्वािरू 
पवालन गरवाएर उिवाँप्रनत ब्फवादवार िुन के नतनीिरूले मसकवाइरिेकवाछन ्त?

यी झुटवा ्वा परमेश्रको सतय ्चनबवाट लघवानमि खोजने ्धममिगुरु,  
प्�वान र प्रचवारकिरू चचमिबवाट नै उनबजएको िुनछ। नतनीिरूले परमेश्रकवा 
्ेधरै कममि्ठ प्श्वासीिरूलवाई नतनीिरूको प्श्वासबवाट भडकवाइरिेकवा छन।् 
ती ्धममिगुरू, ्धवामममिक प्द्वान र प्रचवारकिरू कसतवा छन ्भनेर पे्रररत 
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पत्रसुले यसरी नजककर गछमिन,् “नतनीिरू पवानी नभएकवा मुिवानिरू िुन ्, 
आँ्धीले उडवाएकवा तु् वाँलवा िुन ्। नतनीिरूकवा नननमत पवातवालको अन्धकवार 
सवाँधचएको छ।” 

नतनीिरू मुखमितवापूणमि ्ुठलवा-्ुठलवा अिङकवारकवा कुरवा िवाँकछन ्, 
र कुमवागमिबवाट भखमिरै उमकेर आएकवािरूलवाई शरीरकवा प्लवासमय 
कवाम्वासनवाकवा कुरवाले ्फसवाउँछन ्। नतनीिरूलवाई स्तनत्रतवा हदलवाइहदने 
प्रनतज्वा गछमिन ्, तर नतनीिरू आ्ैफ भ्रषतवाटकवा दवास छन ्, ककनकक जुन 
कुरवाले कुन ैमवाननसलवाई नजतछ “तयिी कुरवाले तयसलवाई दवास बनवाउँछ। 
२ पत्रसु २:१७-१८।

के िवाम्वा खुटटवािरू कहिले निनललने परमेश्रको ्चनमवा 
गवाडडएकवा छन?् के िवामी परमेश्रकवा दश आज्वािरू र येशूमवा भएको 
प्श्वासको प्रु�मवा प्रनतकवारमवा जवान ्वा प्रनतरषिवा गनमि अडडग िुन 
िवामी तयवार छौँ त?
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३१७के नति्मीहरू खतिरा्मा छौ?

नति्मीहरू्मधये कसले पर्मप्रभुको डर ्मानछ र उहाँको  
सेिकको कुरा पालि गछता? जयाेनतिनििा अनधकार्मा  

नहड्ँ िेले पर्मप्रभुको िाउँ्मा भरोसा गरोस ् र  
आफिा पर्मेशिर्मा भर परोस ्। 

यशैया ५०:१०

्ेधरै यु्वा यु्तीिरू अन्धकवारमवा हिँडडरिेकवाछन,् नतनीिरूमवा 
परमेश्रको ज्वान छैन।

अतयनत ै सदवाशयी भएर, मवायवा र करुणवा देखवाएर परमेश्रले 
आफनवा िवातिरू नतनीिरूनतर ्ैफलवाइरिनुभएको छ। तर उिवाँमवाधथ भरोसवा 
रवाख्न नतनीिरूले ्वासतवा गददैनन।् नतनीिरू आफन ैचवाल, मनोभवा्नवा 
र योजनवामवा चलन चवािनछन।् नतनीिरू कुन बवाटोमवा हिँडनुपछमि सो 
परमेश्रले नतनीिरूलवाई पहिलयवाइ हदनुभएको छ। परमेश्रको इजजत, 
मवान र महिमवाको नननमत उिवँाले नतनीिरूलवाई दषितवा, प्रनतभवा,  मसप र 
खुबीिरू सवापनत हदनुभएको छ। नतनीिरूले प्रभुको नननमत केिी नननशचत 
कवाम गनमि ती दषितवािरू हदनुभएको िो। तर सतैवानले ती यु् वायु्तीिरूलवाई 
न ैप्रयोग गनदे यो िँुकवार गदमिछ, “येशूको िुकुमलवाई म प्रनतकवार गनदेछु। 
सकरिय र अतयनत ैनतखो हदमवाग भएकवा र कवाम गनमि आतुर मवानेकवा 
यु्वायु्तीिरूलवाई अकदै  कवाममवा खटवाउनेछु। तयसले गदवामि नतनीिरूले 
येशूलवाई िोइन मेरो से्वा गरोस।् ती यु्वायु्तीिरूको हदमवागले चवािनवा 
गरेको अननतको आनतमक चवासोलवाई ग्रिण लगवाइहदनेछु, र संसवारकवा 
रमझम र आकषमिणमवा म नतनीिरूलवाई अडकवाइ हदनेछु। भौनतक सुख, 
सुप््धवा, मवायवा, मोि र सममवान चवािने लोभमवा नतनीिरूलवाई सुरुमवा 
नरम ्धवागोिरूले बवाँ्ेधको जसतै बवँाध्धहदनेछु, अनन ती ्धवागोिरू पनछ 
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गएर ्फलवामको मसरिी िुनेछन।् ्फलवामकवा ती मसकरििरूलवाई नतनीिरूले 
चुँडवालन सकदैन, अनन नतनीिरू मेरो खतनमवा रहिरनेछन।्“

यु्वायु् तीिरूले आफनवा ननयत र लक्यिरूप्रनत आतमआलोचनवा 
गददै जवाँचोस।् प्रवाथमिनवाद्वारवा र बवाइबलमवा खोजनीनत गददै आफनो 
मित््वाकवाँझवा, ननयत र योजनवािरू परमेश्रको खतनभनदवा बवाहिर छ 
कक भनेर जवाँचोस।्

िे यु् वा र यु्तीिरू िो, नतमीिरूको कममिषिेत्रको कवारोबवारलवाई 
मलएर सोचनपुछमि। के म जिवाँ िुनुपनदे िो सो परमेश्रको चवािनवा िो र? 
के मलेै ह्ठक कवाम र कतमिवय पवालन गरररिेकोछु? परमेश्रको योजनवा 
मुतवाप्क चलनेिरूलवाई परमेश्रको आमशष खनननुिुनछ। परमेश्रको 
नननमत केिी नननशचत कवाम गनमि उिवाँले नतमीिरूलवाई खतवाउनुभएको छ 
भनेर के नतमीिरूलवाई आभवास ्पवाइरिेकवाछौ? यहद उिवाँले खटवाउनुभएको 
छ भने तयसलवाई ् े्वासतवा गरेर चलनु नतमीिरूको हितको नननमत िँुदैन। 
आफनो त्फमि बवाट नतमीिरू गनमभररूपमवा मगज खेलवाउने गनुमि। के मलेै 
मलवाई न ैखुशी पवानमि र मेरो भवाऊ, मवान, मयवामिदवा, प्रनतष्ठवाको नननमत 
कवाम गरररिेको छु कक प्रभु येशू ख्ीषटको से्वामवा म लवाधगरिेको छु? के 
मलेै परमेश्रको पप्त्र नवाउँको इजजत थवामन र सममवान गददै उिवाँलवाई 
प्रसनन पवानदे कवाम गरररिेको छु? आ्ैफले आ्ैफलवाई सोधने गनुमि।

के हढलो नभएको बेलवामवा नतमीिरूले आफनवा कवाम गनदे 
शलैीिरूलवाई परर्तमिन गनमि चवािनछौ? के नतमीिरूले परमेश्रको से्वा 
गनमि रोजन चवािनछौ? तर उिवँालवाई प्श्वास गनमि येशूले नतमीिरूलवाई 
बोलवाइरिनुभएको छ। अदृशय र अननतको िवातलवाई नतमीिरूले पकडी 
रवाखु्नपदमिछ। वय्िवारमवा उतवादवामि प्श्वास बढदछ। परमेश्रकवा प्रनतज्वािरूले 
नतमीिरूको हदमवाग भरोस।् परमेश्रको ्चनको सरल प्रनतज्वामवा भर 
परेर चलदवा संतुषट िुने बवानी बसवामलयोस।् प्श्वासमवा आनकवानी नगनुमि; 
ककनकक नतमीिरूको अननत जी्न ्धरवापमवा पनमि सकछ।
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३१८पर्ेमशिरको शनक्तलाई पनरिराख् िु

्मेरो बललाई उसले पनरिराखोस्, तिानक उसले ्मनसति न्मलाप 
गरुि्। ्मसगँ शामनतिको स्झौतिा गिनेछ। 

यशैया २७:५

प्रकवाशको पुसतकमवा िवाम्वा भवाइिरूलवाई दोष तथवा आरोप लगवाउने 
भनेर सतैवानको बवारेमवा यसरी ् णमिन गररएको छ, तब मलेै स्गमिमवा यसो 
भननरिेको एउटवा ्ूठलो आ्वाज सुनें, “िवाम्वा भवाइिरूलवाई दोष लगवाउने, 
जसले िवाम्वा परमेश्रको सवामुनने नतनीिरूलवाई हदनरवात दोष लगवाउँछ।“ 
प्रकवाश १२:१०। यो आरोप बवारमबवार तयस वयनकतकवाे खखलवा्फमवा 
लगवाउँछ जसलवाई सतैवानको शनकतबवाट नछनवामलएको छ र थुमवाको 
जी्नको पुसतकमवा नवाउँ दतवामि भएकोछ। जब परमेश्रको परर्वारमवा 
सतैवानको परर्वारबवाट नछनवालेर कोिी िुमलनछ भने तयसलवाई ्फकवामिउन 
दषुटले भरमगदरु प्रयवास गछमि। मवाननसिरूलवाई परमेश्र र उिवाँको 
्चनप्रनत शङकवा उबजवाउन सतैवान अनघ सछमि। परमेश्रप्रनत भरोसवा 
रवाख ्न र उिवाँको पे्रमबवाट अलग रवाख्न; परमेश्रको दश आज्वािरूलवाई 
तोडन मवाननसिरूलवाई उकसवाउँछ। अनन नतनीिरू आफनै ननयनत्रणमवा 
छ र नतनीिरूलवाई उसको िवातबवाट खोसने येशूको अध्धकवार छैन भनेर 
दवा्ी गददै उिवाँसँग कचकच गछमि। सतैवानलवाई यो थवािवा छ कक जो 
मवाननसिरू मभत्री हृदयदेखख इमवानदवारी भएर परमेश्रको षिमवा मवागछन ्
र नतनीिरूले तयो षिमवा पवाउँछन।् तयसकवारण, नतनीिरूले षिमवा नपवाउन ्
र ननरवाश िोउन ्भनेर नतनीिरूकवा पवापिरू उसले देखवाइरिेको िुनछ। 
असंखय उपवायिरू�वारवा, अनेकौँ थवािै नपवाउने गरेर छल गरे िोस ््वा 
ननष्ुठर तररकवाले िोस ्नतनीिरूमवाधथ दोष लगवाउन सतैवानले भरमगदरु 
प्रयवास गछमि।
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सतैवानकवा आरोपिरूलवाई खणडन गनमि मवाननस आ्ैफले सकदैन। 
पवापको दवागले भररएकवा पोशवाकिरू लगवाएर आफनवा दोषिरूलवाई स्ीकवाददै 
तयो मवाननस परमेश्रको सवामु उमभएको िुनछ। तर िवाम्ो ्ककल येशूले 
पशचवातवाप गनदे र उिवाँमवाधथ भरोसवा रवाख्न ेसबकैो नननमत प्रभवा्कवारी पिल 
गनुमििुनछ। नतनीिरूको नननमत पिल गरेर येशूले कलभरीको शनकतशवाली 
तकमि िरू�वारवा नतनीिरूलवाई दोष लगवाउनेलवाई िटवाउनुिुनछ। परमेश्रको 
आज्वालवाई पूणमिरूपमवा पवालन गनुमििुने र रुिसमवा मनुमििुने येशूलवाई स्गमि 
र पथृ्ीको सवारवा शनकत र अध्धकवार सुनमपएको छ। तयसैलवाई उपभोग 
गरेर उिवाँले पपतवासवामु उिवाँको दयवाको नननमत दवा्ी गनुमििुनछ र दोषी 
मवाननससँग ममलवापको नननमत कदम चवालनुिुनछ।

पशचवातवाप गरेर प्श्वास�वारवा उिवँाको सुरषिवा खोजने कोिी वयनकत 
पनन येशूले सतैवानको शनकतमवा पवानमि हदनुिुनन। उिवाँले भननुभएको छ, 
“उसले मेरो बललवाई पकरिरवाखोस,् मसँग शवाननत समझौतवा गरोस ् र 
मसँग ममलोस।्“ सबकैो नननमत यो प्रनतज्वा छ, “स्मिशनकतमवान ् परमप्रभु 
यसो भननुिुनछ, ‘यहद नतमी मेरो मवागमिमवा हिँडयौ र नतमीले मेरवा आज्वा 
पवालन गयवामिैँ भने, नतमी मेरो घरको नजममे्वार र मेरो मननदरमवा िेरचवाि 
गनदे िुनेछौ, र यी यिवाँ उमभरिनेिरूकवा बीचमवा हिँडडुल गनमि म नतमीलवाई 
एउटवा सथवान हदनेछु।” जकररयवा ३:७ । परमेश्रकवा जनिरूको ्ररपरर 
उिवाँकवा स्गमिदतुिरू यस ैसंसवारमवा हिँडनेछन।् परमेश्रको मसिंवासनकवा 
्ररपरर िुने स्गमिदतुिरू नतनीिरूसंग उमभनेछन।्
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३१९देमखिे र िदेमखिे शत्रहुरू

धेरै जिा शुद्ध पाररिेछि् , सेतिो िा दागरनहति बिाइिेछि्  
र खाररिेछि् , तिर दषुटहरूचानह ँदषुट का्म गददैजािेछि् । 

दषुटहरू्मधये कसैले पनि बुझिछैि, तिर  
बुनद्ध्माि् हरूले बुझिेछि् । 

दानिएल १२:१०

देखखने र नदेखखने शत्र,ु दशुमन, प्रो्धीिरूसँग चचमि मभडनैपछमि। 
सतैवानकवा दलवालिरू संसवारमवामवात्र िोइन चचमिम ैप्मभनन मवान्ीय रूप 
्धवारणवा गरेर घुसप्ैठ गरररिेकवाछन।् जगतकवा परमेश्रको प्रो्ध गनमि 
ती दलवालिरू एक आपसमवा सन्धी गरेकवाछन।् ख्ीषटकवा प्रो्धीिरूलवाई 
एक पवानदे सतैवानको चवालबवाजी तयसबेलवासमम चमलरिनछ जब येशूले 
मिवापप्त्र को्ठवाको पप्त्र सनदकु जिवाँ दयवाको ढकन छ, तयिवाँ उिवाँले 
िवाम्ो नननमत गरररिनुभएको पिल रोकनुिुनछ र सतैवान र उसकवा 
दलवालिरूले अनत गऱयवाे तयसको बदलवा मलनुपछमि भनेर नयवायकतवामिको 
पोशवाक पहिररनुभएर बवाहिररनुिुनछ। परमेश्रको वय्सथवा अथवामित ्दश 
आज्वािरूको प्रो्ध गनमि सतैवानकवा ननकवायिरू प्रतयेक गवाउँ, सिरिरूमवा 
छन।् ती सबलैवाई एकबत्रत पवानमि ऊ अतयनत ैवयसत छ। देखवा्टी सनत 
्वा मुखलेमवात्र इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे तर वय्िवारमवा अस्फल िुने 
्वा बवाखझने इसवाईिरू र परमेश्रलवाई प्श्वास नगनदे सब ैजमवातिरू 
सतैवानको तयस एकबत्रत झुणडमवा सवामेल भएकवा िुनछन।्

युगको अनतमवा के िुने िो सो परमेश्रले िवाम्ो समषि प्रकट 
गनुमिभएको छ। सतैवानको रिो्ध र प्रो्धको ्वाढी ्वा सुनवामीको सवामनवा 
गनमि परमेश्रकवा जनिरू तयवार िुनुपदमिछ। आउने िुरीबतवास ् वा सतैवानले 
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लयवाउने प्पत्ीिरूको बवारेमवा चेतवा्नी पवाएकवािरू ती िुरीबतवास आओस ्
भनेर प्रनतषिवा गददै तयस ैबसने िोइन। इसवाई िँु भनेर दवा्ी गनदे तर 
सुसमवाचवार सुनवाउने परमेश्रको लक्यमवा ननशकृय िुनेिरूले आउने 
िुरीबतवासमवा परमेश्रले रषिवा गररिवालनुिुनछ भनेर ककनकक िवामी 
उिवाँलवाई प्श्वास गछछौँ भनेर नन्धमिककसँग बमसरिनछन ् िोलवा तर 
नतनीिरू पनन खतरवामवा छन ् भनने कुरो सवायद नतनीिरूलवाई थवािवा 
निोलवा।

अहिले (१८८५ मवा आजको जसत ै्धवामममिक स्तनत्रतवामवाधथ ्धमकी 
आइरिेकवा धथयो, तयसबेलवा वयकत गररएको लेख) चुपचवाप बसने समय 
िोइन। नवाश िुने सवानोनतनो कुरवािरूमवा िवाम्वा हदमवागिरू डु्वाइ रवाख्न े
आजको समय िोइन। पप्त्र सवाबथ हदनको खखलवा्फमवा आइतबवार न ै
सब ैचचमि र प्श्ले पवालन गनुमिपछमि भनने अमभयवानले मवाननसिरूलवाई 
अन्धकवारमवा पवारररिेकवाछन।् ्धवामममिक, ्ुन�जीप् र रवाजननैतक नेतवा 
तथवा अगु्वािरू सिी प्षयबसतुलवाई लुकवाइरिेकवाछन।् परमेश्रको 
वय्सथवाको प्रो्ध गनदे ्ेधरै अगु्वा, नेतवािरू आ्ुफिरू कुन ्धवारमवा 
गइरिेकवाछन ्सो नतनीिरूलवाई थवािवा िँुदैन। कनतपय कधथत इसवाईिरूले 
न ै कुन हदन पवालन गनदे तयो प्षयमवा अनलझनु िँुदैन भनेर जब 
मवाननसिरूलवाई उकसवाउँछन ्तब ती इसवाईिरू अनजङगरको चररत्रलवाई 
प्रकट गददै बोलीरिेकवा िुनछन।् आउने खतरवादेखख बचन र तयसको 
बवारेमवा चेतवा्नी हदने िवाम्ो कतमिवय िो र िवाम्ो शनकतले भयवायसमम 
आइतबवार िोइन शननबवार न ैपप्त्र हदन िो भनने बवाइबलको सतय    
प्�वालवाई जनसमझ ्ैफलवाउन ैपदमिछ।

सवातौँ हदन पप्त्र रवाखेकोले सतवा्टको िवात बहढरिेको मिसुस 
परमेश्रकवा जनिरूले गनदे समय आइरिेको छ। सतैवानको मवातितमवा 
रिेको पवापको मवाननसको प्धगप्धग अतयध्धकमवात्रवामवा उमलमिनेछ। तयस 
वयनकत ् वा ननकवायले परमेश्रकवा समय र वय्सथवालवाई आ्ुफले परर्तमिन 
गरेको छ भनेर दवा्ी गरररिेको िुनछ र तयिी ननकवाय ्वा इसवाई 
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भनवाउँदवा अग्रजिरुले परमेश्रकवा जनिरूलवाई स्धैँ कुन न कुनरैूपमवा 
द्वाएकवा धथए र द्वाइ रवाखखरिेको छ। तयिी शनकतले नवागररक ऐन र 
अगु्वािरूसँग ममलेर ि्पतवाको पहिलो हदन आइतबवार पवालन गनमि कवानुन 
पवाररत गरेर मवाननसिरूलवाई तयसलवाई लवाडनेछ। परमेश्रकवा जनिरू 
उिवाँमवा अडडग भएर बसनपैछमि। नतनीिरूको पषिमवा परमेश्रले कवाम 
गनुमििुनेछ र उिवाँमवात्र सब ैदे्ीदे्तवा, अगु्वा, मवान्ीय ्धवामममिक गुरु ्वा 
स्वामीिरूको प्रभु िुनिुुनछ भनेर सरलरूपमवा देखवाउनुिुनेछ।

(नेपवालकवा प्रवायजसो इसवाई चचमििरूले सवाबथ हदनमवा गररने 
बवालसङगनतलवाई सनड ेसङगनत ्वा चचमि भनेर बढो चलवाकीकवा सवाथ 
इसवाईिरूले ि्पतवाको सवातौँ हदन सवाबथको अ््धवारणवालवाई लतयवाइरिेकवाछन-्
अनु् वादकको अनुभ्)।
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३२०सकल र िकल आमत्मक िा  
आधयामत्मक जागरण

नतििीहरूका फलबाट नति्मीहरूले नतििीहरूलाई नचनिेछौ। के 
काढ़ँाका बोटबाट अंगूर अ्िा नसउँड़ीबाट अञजीर रटनपनछ र?  

त्यसै गरी हरेक असल रूखले असल फल फलाउँछ। 
तिर खराब रूखले खराब फल फलाउँछ।  असल रूखले  

खराब फल फलाउि सकदैि, ि ति खराब  
रूखले असल फल फलाउि सकछ।

्मत्ी ७:१६-१८

यस पथृ्ीमवा ्धममी र अध्धममी मवाननसिरू अलग गनमि परमेश्रको 
अननतम आगमन पहिले एक प्शषे झुणड यस संसवारमवा िुनेछ। तयस 
झुणडमवा प्रथम शतवाबदीमवा येशूकवा चेलवािरूमवा भएको ईश्रीय आनतमक 
जवागरणको अमभयवान जलदोबलदोरूपमवा चककमि नेछ। तयो प्शषे जवागरण 
येशूकवा चेलवािरू नजइरिेकवा समय पनछ पहिलवा कहिलय ैदेखखएको धथएन। 
परमेश्रकवा जनिरूमवाधथ परमेश्रको आतमवा र शनकत खनननेछ। 
तयसबेलवा ्ेधरै इसवाईिरू परमेश्रलवाई पे्रम गनुमिभनदवा सवांसवाररक पे्रममवा 
भमुलरिेकवा प्मभनन चचमि, झुणड तथवा डडनोममनेशनिरूबवाट अलग 
िुनेछन।् दु्  ैचचमिकवा पवासटर, अगु् वा र जनतवािरूले बवाइबलले घोषणवा 
गरेकवा मिवान ् सतयिरूलवाई खुशीसवाथ अङगवालनेछन।् ती मवाननसिरू 
प्रभुको दोस्ो आगमनको नननमत तयवार िुनेछन।् मवाननसिरूकवा शत्रलेु 
यस पुननत कवाममवा ्वा्धवा हदन भरमगदरु प्रयतन गनदेछ। यसतो 
खवालको जवागरण अमभयवान सुरु िुनुभनदवा अनघ तयस जवागरणलवाई 
रोकन सतैवानले नकल अमभयवान चलवाउने प्रयवास गनदेछ। आफनो जवाली 
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शनकतले ननयनत्रणमवा मलइरिेकवा इसवाईिरूलवाई अझ प्र्ल पवानमि उसले 
परमेश्रबवाट न ैआएको प्शषे आमशष िो भनने चनतमिकलवा देखवाएर 
प्श्वासीिरूलवाई भ्रममवा पवानदेछ। यस संसवारकवा प्मभनन ्धममििरू ममलेर 
एक िुने जसतो अमभयवानिरूको नेततृ् अदृशयरूपमवा शतैवानले गनदेछ। 
तयसले गदवामि मवाननसिरूमवा प्शषे आनतमक जवागरण छवाएको छ र यो 
परमेश्रबवाट नै िो भनेर मवाननसिरूलवाई बिकवाउनेछन।्

तर जुन जुन अमभयवान ्वा जवागरणमवा बवाइबलको ग्वािी ्वा 
्चनलवाई लतयवाउँछ, स्वाथमितयवाग र सवंासवाररक मवायवामोिबवाट अलग िुन 
आह्वान गरेको मभत्री हृदयलवाई न ैजवाँचने बवाइबलीय मशषिवादीषिवालवाई 
्े्वासतवा गदमिछ, ती नकल अमभयवानिरूमवा परमेश्रले आमशष हदनुभएको 
छैन भनेर िवामी प्स्सत िुनुपदमिछ।

गलत चररत्र र जी्नशलैीलवाई मवानयतवा हदइरिने प्र्पृत् र 
परमेश्रको ईश्रीय आज्वा ्वा दश आज्वा प्रनत िवाम्ो सरोकवार छैन 
ककनकक तयसको ननरनतरतवा खवारेज भयो भनेर मसकवाउने इसवाईिरूमवा 
न ै आ्ुफिरू ्धममि परर्तमिन भएको र पप्त्र भएको गलत दवा्ी 
गदमिछन।् यसले गदवामि चचमिमवा िुनुपनदे पप्त्रतवा र ्धममि परवायणतवाको 
सतर खनसकरिेको छ। जनतसुकै मिवान ्आनतमक जवागरण ककन निोस ्
यहद चचमिमवा िुनुपनदे सतर घटेको छ भने तयिवँा परमेश्रको आतमवा र 
शनकतको अभवा् भएको गो्पय ज्वान िवामीमवा िुनुपदमिछ।

परमेश्रकवा जनिरू िौँ भनेर दवा्ी गनदेिरूमवा प्रवाधचन ्वा शुरुमवा 
भएको प्श्वास र ्धममि परवायणतवाको सकल ्वा सतय जवागनृतको प्रमवाण 
तयसबेलवा हदनछन ्जब परमेश्रको वय्सथवा ् वा दश आज्वालवाई यथोधचत 
्ठवाउँमवा पुनसथमिपपत गछमिन ््वा तयसलवाई पवालन गनमि आकपषमित िुनछन।् 
“परमप्रभु यसो भननुिुनछ:” “दोबवाटोमवा उमभएर िेर, प्रवाचीन मवागमििरूकवा 
प्षयमवा सो्ध। असल मवागमि किवाँ छ तयवेा सो्ध, र तयसमैवा हिँड, र 
नतमीिरूले आफनवेा प्रवाणको नननमत प्श्वाम पवाउनेछौ।” यमममियवा ६:१६।
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३२१आँशु र संघषताहरू

पूणता िम्तिा्मा आँसु बगाउँदै, यहूदीहरूको षड् यनत्रको  
परीषिा्मा पनि ्मैले प्रभुको सेिा गरें। 

प्रेररति २०:१९

आदमको समयदेखख अहिलेसमम िवाम्ो मिवान ् शत्र ु सतैवानले 
परमेश्रकवा जनिरूलवाई द्वाउन र नवाश गनमि आफनो शनकतलवाई 
प्रयोग गरररिेको छ। अब उसले चचमिलवाई ध्सत पवानमि आफनो अननतम 
अमभयवान चलवाउन तयवार गरररिेको छ।

भेष बदलेर ्वा आफनो पररचय लुकवाउन खन्पपस भएको सतैवानले 
आफनवा ्वासतप्क चररत्र र स्भवा्लवाई लुकवाएर मवाननसिरूलवाई ्धोखवा 
हदइरिेको छ। मवाननसिरूले उसलवाई ननजकसवाओस र नतरसकवार नगरोस ्
भनेर मवाननसिरूको हदमवागलवाई उते्नजत पवानदे खवालको रूपले आ्ूफलवाई 
धचत्रण गरेको उसले मनपरवाउँछ। जब उसलवाई िवासयवासपद, घणृवालवागदो, 
कुरुप, रवाषिस र आहद पशु र आहद मवान्को रूपमवा मवाननसिरूको सवामु 
धचत्रण गछमि तब ऊ ्ेधरै खुशी मवानछ।

यहद सतैवान सुरुम ैचलवाख धथयो भने झन अहिले त कनत चलवाख 
िोलवा? ्ेधरै िजवार्षमिसमम मवाननसिरूलवाई कसरी ्धोखवा हदने, छल गनदे 
र आफनो जवालमवा रवाख्न ेजसतवा अनुभ्िरू उसमवा छ। तर परमेश्रको 
इचछवामवा हिँडने र उिवाँकवा आदेशिरू पवालन गनदे परमेश्रकवा जनिरू 
सतैवानभनदवा चलवाख िुन परमेश्र र पप्त्र स्गमिदतूिरूले सजवाएकवा 
छन।्

परमेश्रको कवाममवा सकरिय भएर संलघन िुने, सतैवानकवा 
जवालिरूको भणडवा्फोर गनदे र मवाननसिरूको सवामु येशूको गौर् ्वा 
इजजलवाई उचवालने सब ैभकतजनिरू पवा्लको ग्वािीमवा सिभवागी िुन 
सकछ।आ्ूफले जनतसुकै द:ुख, कषट, मतृयुशयैवामवा र आफनै जवानतको 
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षडयनत्रको मवारमवा परेतवापनन आफनो ननष्ठवामवा अडडग भएर भनेकवा 
धथए, “पुणमि नम्तवामवा आसँु बगवाउँदै, यिुदी षड यनत्रको परीषिवामवा पनन 
मलेै प्रभुको से्वा गरें। तपवाईंिरूको लवाभ िुने कुरवा तपवाईंिरूकवा सवामुनने 
घोषणवा गनमिदेखख र घर-घरमवा सबकैवा सवामुनने तपवाईंिरूलवाई मशषिवा 
हदनदेखख म पनछ िहटनँ। यिुदीिरूलवाई र ग्रीकिरूलवाई पशचवात्वाप गरेर 
परमेश्रपटटी ्फकमि नु र िवाम्वा प्रभु येशू ख्ीषटमवाधथ प्श्वास रवाखु्न भनने 
कुरवाको ग्वािी मलेै हदएको छु।“ पे्रररत २०:१९-२१।

यवाद गनुमििोस,् सतैवानसँग कुन ैमवाननसको आतमननणमियको स्तनत्रतवा 
्वा प््ेकलवाई ननयनत्रण गनमि अध्धकवार र शनकत छैन। कसैलवाई पनन 
जबरजसती पवाप गनमि लगवाउन सकदैन। उसले मवाननसिरूलवाई द:ुख 
देलवा, िैरवान पवालवामि तर कसकैो ्यैनकतत ्वा वयनकत अनुमनत बबनवा 
सतैवानले मवाननसलवाई प्रदपुषत पवानमि सकदैन। उसले पीडवा देलवा तर 
अपप्त्र पवानमि सकदैन।

सतैवानले िवाम्ो हदमवाग ्वा सोचिरूलवाई पढन सकदैन। तर उसले 
िवाम्वा करियवाकलवापिरू देख्न सकछ। िवामीले उचचवारण गरेकवा बोलीिरू सुनन 
सकछ; र मवान् जगतलवाई कुन ढवँाचवामवा रवाख्न े्वा कसरी घुमवाउने िो 
भनने उसको मवान् परर्वारप्रनतको लवामो अनुभ्को ज्वानले मवाननसको 
कमजोर स्भवा्िरूको ्फवाइदवा उ्ठवाउन उसले प्रलोभन, पररषिवा र लवालच 
देखवाउन सकछ। यो कसतो द:ुखलवागदो छ कक िवाम्ो हदमवाग र जी्नकवा 
गो्पय सथवानिरूमवा उसलवाई िवामी मभत्रवाउँछौँ जसले गदवामि उसले िवामीलवाई 
ननयनत्रण रवाख्न स्फल िुनछ। िवाम्वा बोली्चन र कवामिरूलवाई िवामीले 
ननयनत्रममवा रवाख्नपुछमि नीनत िवामीले अङगवालेको भए कसतो असल िुने 
धथयो!

अतयनत ैहिँस्क र छली पररषिवाले सतैवानले ख्ीषटमवाधथ भयवानक 
आरिमण गरेको धथयो। तर उिवँाले सतैवानसँग प्रतयेक �वानदमवा प्रनतकवार 
गनुमिभएको धथयो। ती यु�िरू येशूले िवाम्ो नननमत लडनुभएको धथयो; 
उिवाँकवा प्जयिरूिरूले िवामी पनन प्जयी िुनसकछौँ भनेर समभवा् 
बनवाएको छ। सैतवानसँग मभँडन चवाहिने बलको नननमत जसले ख्ीषटसँग 
सिवायतवा मवागछ, तयो उसले पवाउनेछ।
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३२२सैतिािको भौनतिक कायतािाही

पर्मप्रभुले शैतिािलाई सोधिुभयो, “तँि कहाबँाट आईस् ?“  
त्यसले भनयाे, “पृथिी्मा चारैनतिर तिल्मान्  

घु्मनफर गददै आएको हु।ँ  
अययूब १:७

सतैवान त सुरुदेखख न ैितयवारवा धथयो। यूिननवा ८:४४।

असंखय मवाननसिरूलवाई सतैवानले बबनवाशको बवाटोनतर लधगरिेकोछ। 
खवानपपनमवा आतमननयनत्रण नअपनवाइ संयम नदेखवाउने, शवारीररक 
अमभलवाषवामवा चुलुमिमम डु्वाउने, झगडवा, कचकच गनदे, गुनवासो पोखवाउने 
र मवाननसिरूलवाई आतङक बनवाउने अनेकौँ हिँस्क करियवाकलवापलवाई 
सतैवानले उकसवाइरिेको छ। सतैवानले यु� गरेको असवाधयै मन परवाउँछ। 
मवाननसिरूमवा भएकवा सबभनदवा खरवाब हदमवाग र आ्ेगलवाई उसले 
उते्नजत पवादमिछ र उसको मशकवारिरूलवाई अनेकौँ खरवाब तत्िरूले कबजवा 
गनमि लगवाएर र रकतपपपवासु बनवाएर सदवाको नननमत खतम गदमिछ। देशदेश 
र आ्ूफआ्ूफको प्रुद्धमवा यु� गनमि सतैवानले न ै उकसवाउँछ। यसरी 
परमेश्रको मिवान ्हदनको नननमत तयवार िुने कवामबवाट मवाननसिरूको 
हदमवागिरूलवाई उसले मोडछ।

परमेश्रलवाई प्श्वास गछुमि भनछ तर आफनो प्श्वासमवा 
नननशरिय रिने र आफनो अननतम हदनको नननमत तयवार निुनेिरूलवाई 
झन भडकवाउन अनेकौँ तत्िरू प्ठवाउन सतैवानले कवाम गरररिेको िुनछ। 
उसले प्रकृनतको प्रयोगशवालवामवा भएको गो्पय कुरवािरूको अधययन 
गरेको छ। परमेश्रको अनुमनतले उसलवाई सकेसमम प्रकृनतलवाई पनन 
ननयनत्रण गनमि हदइएको छ। जब अययूबलवाई द:ुख हदन सतैवानले 
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अनुमनत पवायो तब उसले द्रतुगनतले उनकवा पशुिरू, नोकवारचवाकरिरू, 
घरिरू र छोरवाछोरीिरूलवाई ध्सत पवारे। एक षिणम ैअययूबलवाई एक 
पनछ अकको बबपत्ीले डु्वाएको धथयो। आफनवा सनृषटिरूलवाई परमेश्रले 
न ैसुरक्षित रवाख्नुिुनछ र पुरै नवाश गनमिबवाट उिवाँले छेकबवार लगवाउनुिुनछ।

सडक ् वा भुमममवा, समुद्रमवा र आकवाशमवा गनदे दघुमिटनवािरू, जतवातत ै
जङगल र घरिरूमवा िुने आगलवागी, डरलवागदो चरि आ्ँधी, अमसनवा, िुरी 
बतवास, बवाढी, चकको िवा्वाले लयवाउने बबनवाश, सुनवामी जसतवा बबनवाशकवारी 
छवालिरू र भूकमप जसतवा दै्ी प्रकोपिरू ्ठवाउँ ्ठवाउँमवा िजवारौँ तररकवाले 
लयवाएर मवाननसिरूलवाई बबचमलत बनवाउँदवा सैतवानले आफनो शनकत प्रयोग 
गरररिेको भनेर मवाननुपदमिछ। भखमिर पवाकेको ्धवान, गिँु, खेतबवारीकवा 
अनन र उबजनीिरूलवाई बढवानदे, अननकवाल, खडरेीिरू सतैवानले नै सजृनवा 
गदमिछ। िवा्वामवा न ैअनेकौँ न्षवा्धी तत्िरू ्ैफलवाउदै मिवामवारी लयवाएर 
िजवारौँ मवाननसिरूलवाई नवाश गरररिेको छ। जब युगको अनतय िुनछ तब 
ती भयवानक गनतप्ध्धिरू झन झन चकको िँुदै बवारमबवार आउँछ जसले 
पथृ्ी र यसकवा भएकवा यवा्त थोकिरूलवाई बबपतमवा पवादमिछ।

जब सतैवानले प्रयोग गरररिेको उसको शनकत र दषुट गनतप्ध्धिरू 
िवामी अनुभ् गदमिछौँ तब ती सबलेै िवामीलवाई सतकमि  गरवाउनु पदमिछ। 
ती सबबैवाट सुरक्षित िुन उसको भनदवा पनन स्कोचच शनकतशवाली 
परमेश्रमवा शरण मलनु िवामी झन ितवार मवाननुपदमिछ। उिवाँबवाट न ैगररने 
उद्धवारको नननमत िवामी प्रनतषिवा गरररिनुपदमिछ। जो मवाननसिरू जुनसुकै 
पररनसथनतमवा पनन ख्ीषटप्रनत आसथवा्वान र ननष्ठवा्वान भएर बसने 
उिवाँकवा भकतिरू उिवाँकै िेरचवािमवा रिनछन।् भयवानक शनकत भएकवा 
स्गमिदतूिरू स्गमिबवाट न ैती भकत जनिरूको सुरषिवाको नननमत खतवाएको 
िुनछ। परमेश्रकवा जनिरूलवाई सुरषिवा गनमि प्ठवाइएकवा स्गमिदतुिरूको 
घेरवालवाई दषुट सतैवानले तोडन सकदैन।
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३२५निणातायक घडी्मा

फैसला गररिे बँेसी्मा िभडका िभड ्मानिसहरू छि्, नकिनक 
निणताय गररिे बँेसी्मा पर्मप्रभुको नदि ििजक आएको छ। 

योएल ३:१४

सवारवा पथृ्ी र तयिवाँ रिनेिरूलवाई पोपतनत्रलवाई आरवा्धनवा ्वा 
पूजवा गनमि पवा्ठोको जसतो मसङग भएको पशुले जबरजसती िुकुम 
हदनेछ भनेर प्रकवाश १३ को उललेखखत भप्षय्वाणीमवा हदइएको छ। 
तयो पशु धचतु् वा जसतो छ भनेर धचत्रण गररएको छ। “पहिलो पशुको 
उपनसथनतमवा जुन चमतकवार देखवाउने शनकत तयसलवाई हदइएको धथयो, 
तयिी�वारवा तयसले पथृ्ीकवा बवामसनदवािरूलवाई बिकवायो। तर्वारको चोट 
खवाएर पनन जीप्त भएको तयस पहिलो पशुको समवानमवा एउटवा मूनत मि 
बनवाउने िुकुम तयसले नतनीिरूलवाई हदयो। तयस पहिलो पशुको मनूत मिमवा 
सवास िवामलहदने अनुमनत तयसलवाई हदइयो, यस िेतुले कक पशुको तयवाे 
मनूत मि बोलन सकोस ्, र तयस पशुको मूनत मिलवाई नपुजनेिरू मवाररऊन ्। 
अनन तयसले सवानवा र ्ूठलवा, ्धनी र गरीब, ्ुफककवा र कमवारवा सबैलवाई 
नतनीिरूकवा दवाहिने िवात ्वा नन्धवारमवा छवाप लगवाउन लवायो।“ प्रकवाश 
१३:१४-१६ ।

थुमवाको जसतो मसङगिरू भएको पशुले संयुनकत रवाजय अमेररकवाको 
प्रनतननध्धत् गदमिछ। जब अमेररकवाले जबरजसती सबलेै आइतबवारनै 
पवालन गनुमिपछमि भनेर अधयवादेश जवारी गछमि तब पशुको छवाप लगवाउने 
भप्षय्वाणी पूरवा िुनछ। रोमन कयवाथोमलक चचमिले इसवाई जगतमवा 
आफनो प्शषे प्रभुत् भएको दवा्ी गदमिछ। अमेररकवा जो एक ्ेफरवा 
स्ुधवार्वादी ्वा प्रोटेसटेनट देश धथयो अब उसको झुकवा् पोपपयतनत्रनतर 
भएको छ। एक ्ेफरवा ्ेधरै देशिरू  रोमको ्धवामममिक आध्धपतयमवा 
धथए। अहिले अमेररकवालेमवात्र िोइन अरू देशिरूले पनन पोपलवाई श्द्धवा 
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हदइरिेकवाछन।् िजवार ्षमिसमम पनशचमी मुलुकिरूलवाई अन्धकवार युगमवा 
प्रभुत् जमवाएको पोपपय शवासनको प्धगप्धग अहिले पनन छ। रोमको 
शनकतको पुनसथवामिपनवा गररनेछ भनेर भप्षयवा्णी न ै गररएको छ, 
“तयसको एउटवा मशरमवा चवाहिँ घवातक चोट लवागेको जसतवेा देखखनथयवाे, 
तर तयसको चोट ननको भयो। अनन सवारवा पनृथ् छकक परेर तयस 
पशुको पनछपनछ लवागयवाे।“ प्रकवाश १३:३ ।

जब फ्वानसको सम्वात ्नेपोमलयनको सेनवापनतले सन १७८९ मवा 
पोपको पतन गरवाए तब तयसबेलवा पोपपयतनत्र घवाइत ेभएको देखवाएको 
धथयो। तर पनछ उसको अ्सथवालवाई िेरेर भप्षय्कतवा युिननवाले यो 
भप्षय्वाणी गरेकवा धथए, “एउटवा मशरमवा चवाहिँ घवातक चोट लवागेको 
जसतवाे देखखनथयवेा, तर तयसको चोट ननको भयो। अनन सवारवा पनृथ् 
छकक परेर तयस पशुको पनछपनछ लवागयवाे।“ येशूको दोस्ो आगमन 
निुञजेल पवापको मवाननसको प्धगप्धग ननरनतररूपमवा चमलिरनेछ भनेर 
पवा्लले ्ठोकु्वा गदमिछन।् चवािे अमेररकवामवा िोस ्् वा सवारवा संसवारमवा िोस,् 
आइतबवार पवालन गनुमिपनदे अधयवादेश जवारीगरेर पोपको आध्धकवाररतवालवाई 
सममवान गरेको प्रमवाखणत िुनछ। ि्पतवाको सवातौँ हदन शननबवारबवाट 
आइतबवारमवा सवाबथ सवाररएको अध्धकवार रोमन कयवाथोमलक चचमिलेमवात्र 
प्रयोग गदमिछ। यसको बवाइबलीय आ्धवार छैन।

आउने खतरवादेखख सतकमि  िुन परमेश्रको ्चनले िवामीलवाई 
चेतवा्नी हदएको छ। यो सबैले थवािवा पवाउन ्कक प्रोटेसटेनट ् वा सु्धवार्वादी 
लवाखौँ इसवाई समप्रदवाय ्वा डडनोममनेशनिरूले पोपको चलखेलमवा 
पनदेछन।् अनन तयसको चलखेल थवािवा पवाएर तयसबवाट उनमकने समय 
नतनीिरूले पवाउनेछैन, ककनकक सवारवा संसवार र इसवाई जगत पोपको 
जवालमवा पररसकेकवा िुनछन।्अहिले न ैिवामी बवाइबलमवा हदएको गहिरो 
ज्वानले सुसनजजत भएर परमेश्रसँग जीप्त समबन्ध रवाख्नपुदमिछ। खेर 
्फवालने समय िवामीसँग छैन।
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३२४कष्टकर सतिािट नदिहरू

ख्ीषट येशू्मा भनक्तसा् जीिि नबतिाउि इचछा गिनेहरू  
सबै जिा सतिािट्मा पिने िै छि् ।

२ नति्मो्ी ३:१२

जब तीन स्गमिदतूिरूले हदएकवा सनदेशिरूमवा तसे्ो स्गमिदतूको 
सनदेश प्रभवा्कवारीरूपमवा प्रचवार गररनछ तब परमेश्रले नपतयवाउने र 
नम् मवाननसिरूबवाट कवाम गनुमििुनेछ। ्ेधरै पढेलेखेकवा प्द्वानिरूले भनदवा 
प्रभुमवा नम् र उिवाँको से्वामवा अपपमित मवाननसिरूको हदमवाग आनतमक ज्वान 
जवागरुत िुनछ र अरूिरूलवाई प्रभुनतर अगु् वाइ गनमि सकरिय िुनेछन।् बढे 
बढे औपचवाररक मशषिण संसथवािरूमवा तवामलम पवाउने ् वा डडग्री पवाउनेभनदवा 
पप्त्र आतमवाले अमभषके गरेकवािरूद्वारवा उिवाँको कवामको नननमत योगय 
िुनेछन।् प्श्वास र प्रवाथमिनवामवा दररलवेा भएकवा येशूभकतिरू पप्त्र जोश 
र जवाँगरले भरपूर भएर नतनीिरूलवाई हदइएकवा परमेश्रकवा ्चनिरू 
प्रचवार गररनेछन।् बेबबलोन अथवामित ् परमेश्रको ्चनबवाट बबचमलत 
भएर गएकवा भ्रषट चचमिकवा पवापिरू नतनीिरूले भणडवा्फोर गनदेछन।् चचमिकवा 
अगु्वािरूले न ैदेशकवा शवासकिरूसँग ममलेर सबलेै आइतबवारलवाई पवालन 
गरवाउन ननयमकवानुन बनवाउनेछन।् आइतबवारलवाई पवालन गनमि जबरजसती 
अधयवादेश जवारी  गरवाएर मवाननसिरूलवाई ्फसवाउँनेछन।् आनतमक र 
्धवामममिक जवागरणको नवाउँमवा प्मभनन ्धवामममिक ननकवायिरूसँग ममलेर 
घवाटक आइतबवारे कवानुन द्रतुगनतमवा लवाडने पोपपयतनत्रको मुकुणडो 
उघवाररनेछ। तर मवाननसिरूलवाई यसबवारे गनमभररूपमवा सतकमि  गरवाइयो 
भने नतनीिरूमवा िलचल मनचचनेछ।  

परमेश्रको सतय सनदेशप्रनत प्रो्ध गनदेिरू उिवाँकवा जनिरूप्रनत 
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ररसले रनथन िुनेछन।् आइतबवारे कवानुन लवाडनेको प्रो्धमवा खडवा 
िुनेिरूप्रनत रोमन कयवाथोमलक चचमिको पषिमवा उमभने चचमिकवा अगु्वािरू 
आरिोमसत िुनेछन।् चचमिले नै देशकवा बमलयवा प्रशवासकिरूसँग ममलेर 
आइतबवार कवानुन कवायवामिन्यन गनदेछ। यस कवामको नननमत रोमन 
कयवाथोलीक चचमि र सु्धवार्वादी अथवामित ् प्रोटेसटेनट चचमि एक िुनेछन।् 
जब आइतबवार पवालन गनुमिपनदे नीनत जबरजसती र ननणवामियक िुनेछ 
तब परमेश्रकवा दश आज्वािरू पवालन गनदे जनिरूको प्रु�मवा कवानुन 
सरकवारले पवाररत गनदेछ।

यथवाथमिमवा पवा्लकवा बोलीिरू अषिरस पूरवा िुनेछ, “ख्ीषट येशूमवा 
भनकतसवाथ जी्न बबतवाउन इचछवा गनदेिरू सब ैजनवा सतवा्टमवा पनदे न ै
छन ्।” २ नतमोथी ३:१२। आइतबवारे सवाबथलवाई नमवानने तर परमेश्रको 
सतय ्चनप्रनत अडडग रिने कनतपयलवाई झयवालखवानवामवािवालनेछन,् 
कनतलवाई नन्वामिसनमवा प्ठवाइनेछ र कनतपयलवाई दमन गरर दवासत्को 
वय्िवार गनदेछन।् तर ततकवाल यो भप्षय्वाणी मवान् बुन� ् वा समझमवा 
असमभ् छ; जब आइतबवारे कवानुनको खखलवा्फमवा उमभन पे्रररत गनदे 
परमेश्रको आ्वाजलवाई मवाननसिरूबवाट िरवाउँछ तब नतनीिरू सतैवानको 
ननयनत्रणमवा िुनेछ। तयस बखत अनेकौँ अनौ्ठो कुरवािरू घटने छन।् 
अन्धकवारकवा ्फौजिरूको प्रु�मवा आ्ूफिरूलवाई नउभयवाइकन कुन ैपनन 
मवाननसले परमेश्रको से्वा गनमि सकदैन।

प्गतकवा समयमवा करौडौँ येशूभकतिरू उिवँाको खवानतर सतवा्टको 
मवारमवा परेकवा धथए। तयसबेलवा ती सतवा्टको सवामनवा गनमि नतनीिरूलवाई 
बल किवाँबवाट ममलयो त? नतनीिरू परमेश्रसँग एक भएकवा धथए, पप्त्र 
आतमवासँग एक भएकवा धथए र येशू ख्ीषटसँग एक भएकवा धथए। जब 
पररपक् रुपमवा मुनकतदवातवासँग सतसङग गछमिन ्तब परमेश्रकवा जनिरू 
अननतम समयसमम यवातनवा तथवा सतवा्ट सिन सषिम ्बनवाइनेछन।्
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३२५पर्मेशिरको िचि पालि गिुता्मा िै सुरषिा

नकिनक पर्मेशिरको िजर ध्मातात्माहरू्मान् रहनछ, र उहाँका 
काि नतििीहरूका प्रा्तािानतिर खुला हुनछि् , तिर पर्मप्रभुको  

्मुहार खराबी गिनेहरूका निरुद्ध्मा हुनछ।
१ पत्रसु ३:१२

प्रवाथमिनवाबबनवा कोिी मवाननस पनन एक हदन ् वा एक घनटवापनन आ्ूफ 
सुरक्षित छु भनन ्ठवाननुिुनन। प्शषे गरेर परमेश्रको ्चन पढने 
बेलवामवा तयसलवाई बुझन उिवाँसँग बुन� मवागन पुकवानुमि पदमिछ। सैतवानकवा 
्धूतमितवा, छलकपट, जवाल र युनकतिरूलवाई बवाइबलमवा भणडवा्फोर गररएको 
छ। नतनीिरूको स्फलसँग कसरी प्रनतकवार गनदे भनने आतमज्वान 
बवाइबलमवा पवाइनछ। बवाइबलको बवारेमवा सतैवानलवाई पूरवा ज्वान छ र उसले 
तयसलवाई उतवानमि पनन खन्पपस छ। बवाइबलकवा अशंिरूलवाई आफनै हितको 
नननमत वयवाखयवा गनमि सतैवान चलवाख छ। यहद सैतवानको ्धूतयवामिईँमवा कोिी 
मवाननस चवािे इसवाई न ैककन निुन ्पऱयवाे भने ऊ ्धरमरवाउन सकछ र 
प्श्वासमवा नै उसलवाई ्ठककर लगवाइहदन सकछ। येशूभकतलवाई लडवाउनु 
न ैसतैवानको लक्य िो। हृदयलवाई झुकवाएर नम् िँुदै िवामीले बवाइबल 
अधययन गनुमिपदमिछ। जब िवामी बवाइबल पढछौँ तब तयो बुझन परमेश्रमवा 
न ै भर पनुमिपछमि भनने कुरवालवाई िवामीले कहिलयै पनन बबसमिनुिुनन। 
सतैवानको यनुकतिरूबवाट बचन िवामी ननरनतररूपमवा िवामीले आ्ैफलवाई 
सुरक्षित रवाखु्नपछमि तर तयस ै बेलवा िवामीले यो प्रवाथमिनवालवाई ननरनतरतवा 
हदन पनन बबमसमिनुिुनन, “िवामीलवाई परीषिवामवा नडोऱयवाउनुिोस।्“

मोआबको रवाजवा बेलकले तयसबेलवाको नवामुद झवाँरिी र टुनवामुनवा 
गनमि सकने बवालमलवाई ्ेधरै पसैवाको लोभ देखवाएर इस्वाएलीिरूलवाई श्वाप 
हदन बोलवाएकवा धथए। परमेश्रकवा जनिरूको प्रु�मवा श्वाप नदेऊ भनेर 
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परमेश्रले बवालमलवाई अिवामिउनुभएको धथयो। जब िोमबली ्वा यज् 
गरेर इस्वाएलीिरूलवाई श्वाप हदन खोजयो तब श्वापको सटटवा आमशषमवात्र 
उसको मुखबवाट ्षदेको धथयो। तब रवाजवा ररसवाएर तयसो ककन गरेको 
भनदवा उसले आनजत भएर यो बोलयो, “परमेश्रले न ैश्वाप नगनुमिभएको 
उिवाँकवा जनिरूलवाई मलेै कसरी श्वा्फ हदने?” गनती २३:८.।

तयसबेलवा इस्वाएलीिरू परमेश्रप्रनत ब्फवादवार भएकवा धथए। 
जबसमम नतनीिरू परमेश्रको आज्वामवा ननरनतररूपमवा अडडग भए 
तबसमम नकमि कवा कुन ैपनन शनकतले नतनीिरूको प्रु�मवा खडवा िुन 
सकदैनथयो। परमेश्रकवा जनिरूको बबरु�मवा बवालमले श्वाप हदन 
नसकेतवापनन अनतमवा आएर नतनीिरूलवाई मोआबकवा सुनदरीिरूबवाट 
आकपषमित गरवाएर पवापमवा ्फसवाउन ऊ स्फल भयो। जब इस्वाएलीिरूले 
परमेश्रकवा दश आज्वािरू भङग गरे तब नतनीिरू उिवाँबवाट स्इचछवाले 
अलग िुन पुगेकवा धथए, अनन नतनीिरू सतैवानको शनकतको जवालमवा 
्फसन पुगे।

जनतसुकै कमजोर, अज्वान र प्श्वासमवा कमी भएको येशूभकत 
जबसमम ख्ीषटसँग टवँामसएर बसछ तबसमम अन्धकवारवाकवा कुन ैपनन 
्फौज भनदवा तयो येशूभनकत बल्वान छ भनने तथय सतैवानलवाई थवािवा 
छ। के्ल नम् भएर परमेश्रमवाधथ भरोसवा रवाखयवाै र उिवाँकवा आज्वािरू 
पवालन गयवामिैँ भनेमवात्र िवामी सुरक्षित िुन सकछौँ।

परमेश्रकवा आज्वािरू पवालन गनमि ननददेशन हदनुभएको थवािवा 
पवाउँदवा पवाउँदै पनन ती आज्वािरूमवा कुनै पनन आज्वालवाई ्े्वासतवा गदवामि 
गददै  पनन परमेश्रले नतनीिरूलवाई षिमवा हदनुिुनछ र आमशष हदनुिुनछ 
भनेर ढुकक भएर आ्ूफिरूलवाई ्धोखवा नदेओस।् जब जवानवाजवानी पवापसँग 
खेलबवाद गरररहयवाे भने पप्त्र आतमवाको आ्वाजलवाई मवाननसले मतथर 
पवादमिछ, र आ्ुफलवाई परमेश्रबवाट अलग रवाखदछ।
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३२६अकको पेमनतिषट आउँदैछ!

्म नतििीहरूलाई र ्मेरो डाँड़ाको चारैनतिरका ठाउँहरूलाई  
आिशष्  नदिेछु। ्म ठीक ऋतुि्मा नतििीहरूका निम्ति झरी 

बसाताइनदिेछु। त्यहा ँआिशषका झरीहरू हुिेछि् । 
इजनकएल ३४:२६

यु्वायु्तीिरूलवाई उिवाँको सियोगी िवात िुन परमेश्रले 
खटवाउनुभएको छ। आफनो यिूदवा घरमवा िुकदे कवा दवाननएल जसत ैबवाइबल 
अधययन गनदे र उिवाँकवा कवामिरू गनमि चवािने आजकवा ्ेधरै यु्वायु्तीिरू 
प्श्वामसलो से्वाकवायमिको नननमत यसतवा पवा्ठिरू मसककरिेकवाछन ् ्वा 
तवामलम मलइरिेकवाछन ् कक नतनीिरूमवा ्ेधरै सवांसद िुनेछन,् नयवायको 
आशनमवा बसनेछन ्अथवामित ््ककल र नयवायध्धसिरू िुनेछन,् रवाजवाको 
दर्वारमवा कवाम गनदेछन ् र ्ूठलो ्ूठलो ओिोदवामवा रिेर रवाजवािरूको 
रवाजवाको नननमत सवाषिीिरू िुनेछन।्

उधचत त्रले तवामलम पवाएकवा यु् वायु्तीिरूको ्फौजले रूिसमवा 
टवाँधगनुभएको, पुनरुतथवान िुनुभएको र नछटै आगमन िुनुिुने 
मनुकतदवातवाको सनदेश सवारवा संसवारमवामवा ्ैफलवाउन सककने ्ूठलो संभवा्नवा 
छ! सुसमवाचवारको मिवान ्कवाम सुरुमवा भएको जवागरण जसत ैभएर बनद 
िुनेछ। बसनत ऋतुमवा ्पषमिने ्षवामि ्वा पप्त्र आतमवाको तवाजवा ्षवामि 
सुसमवाचवार प्रचवारको सुरुमवा ्पषमिएको धथयो, तयिी खवालको पनछललो 
पप्त्र आतमवाको ्षवामि युगको अनतमवा पनन ्ेफरर ्पषमिनेछ।

परमेश्रकवा से्किरू नतनीिरूको अनुिवार तनेजलो पवाददै र 
पप्त्र समपमिणमवा चनमकनदै नतनीिरू नछटोछोटो एक ्ठवाउँबवाट अकको 
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्ठवाउँमवा स्गमिबवाट आएको सनदेशको घोषणवा गनदेछन।् सवारवा संसवारभरर 
िजवारौँ आ्वाजिरूले चेतवा्नीको सनदेश नतनीिरूले हदनेछन।् अनेकौँ 
आशचयमि कवामिरू िुनेछन,् बबमवारीिरू ननको िुनेछन,् र प्श्वासीिरूको 
बीचमवा अनेकौँ अचममकवा चमतकवारीय कवामिरू िुनेछन।् सतैवानले पनन 
मवाननसिरूलवाई अलमलमवा पवानदे नकल तथवा झु्ठो चमतकवारिरू गनदेछ। 
अझ उसले त मवाननसिरूकै अगवाडड आकवाशबवाट आगो ्षवामिउनेछ। तर 
तयसबेलवा यस पथृ्ीकवा मवाननसिरू कसको पषिमवा उमभने भनेर ननणमिय 
गनुमिपनदे िुनछ।

बवादप््वाद, तकमि  प्तकमि  गरेर परमेश्रको सनदेश क्फनजने छैन 
तर पप्त्र आतमवाको आ्वाजलवाई मवानेर मभत्री हृदयदेखख नै उिवाँलवाई 
प्श्वास गनमि थवालनेछन।् आतमज्वानको जयोनत जतवातत ै नछनदेछ, 
सतयलवाई सपषटरूपमवा देखखनेछ, र परमेश्रकवा इमवानदवार र ब्फवादवार 
भकतिरू नतनीिरूलवाई मसकवाइएको मशषिवामवा एक भएर खडवा िुनेछन।्

यहद परमेश्रकवा जनिरू स्गमिसँग गर र एक आपसमवा तवालमेल 
गरेर र ममलेर कवाम गऱयवाे भने उिवाँकवा जनिरूको नननमत परमेश्रले 
कवाम हदनुभएको छ। यहद येशूकवा सब ैप्श्वासीिरू एकतवाको सूत्रमवा 
बवाँडडयो भने परमेश्रले उिवाँकवा प्रथम चेलवािरूलवाई पेननतकोषटमवा 
देखवाउनुभएको शनकत जसतै नतनीिरूलवाई पनन देखवाउनुिुनेछ।
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३२७पर्मेशिरको आत्माको सुरुको िषाता

त्यसपनछ ्म ्मेरा आत्मा सबै ्मानिस्मान् खनयाउिेछु। 
नति्मीहरूका छोराछोरीहरूले अग्मिाणी बोलिेछि् ।  
नति्मीहरूका बूढ़ा ्मानिसहरू सिपिदशती हुिेछि् , र  

नति्मीहरूका युिकहरूले दशताि देखिेछि् । 
योएल २:२८

पू्मीय देशिरूमवा बीउ रो्पने समयमवा र कटवानी िुने समयमवा सुरुको 
र पनछललो ्षवामि िुनछ। तयसलैवाई धचत्रण गरेर हिबू् भप्षय्कतवािरूले 
परमेश्को अनुग्रिको आनतमक ्षवामि उिवाँको चचमिमवा ्पषमिनेछ भनेर 
भप्षय्वाणी गरेकवा धथए। मवाननसको पुत्रको आगमनभनदवा पहिले तयो 
्षवामि चचमिलवाई उिवँाको स्वागतको नननमत तयवार पवानमि ्पषमिनेछ भनने 
तयो प्रनतज्वा धथयो। पप्त्र आतमवाको यो ्षवामि ्फसल पवाकनको नननमत 
पनछललो ्षवामि जसत ैिुनेछ। 

्फसल पवाकनभनदवा आउने पनछललो ् षवामिले चचमिमवा आउने आनतमक 
अनुग्रिको जवागरण िो जसले येशूको आगमनको नननमत तयवार पवादमिछ। 
यहद पहिले न ैपवानी परेन भने जममन सुखखवा िुनछ र खेतबवारी िररयो 
िँुदैन। पहिले न ै ्षवामि आएर तयसले आफनो कवाम गरेन भने पनछ 
आउने ्षवामिको केिी कवाम िँुदैन अथवामित ््फसल रवाम्ोसँग पवाकछ भनने 
छैन।

येशूभवा्नवामवा आशकत िुने भकतले, इसवाई गुणिरूको ननरनतर 
ननमवामिण गररन ै रिनपैछमि। उसले इसवाई अनुभ् लगवातवार प्रगनत 
भइरिनुपदमिछ।

येशूलवाई प्श्वास गनदे प्रतयेकले आफनो आ्शयकतवा के छ सो 
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मिसुस गनदैपदमिछ। हृदयमवा भएकवा मवाननसलवाई अशु� पवानदे प्रतयेक दवाग 
िटवाउनुपछमि र पप्त्र आतमवाको उनसथनतले तयसलवाई स्फवा गनुमिपदमिछ। 
आफनवा पवापिरू स्ीकवार गरेर, ननरनतर प्रवाथमिनवामवा लवागेर र आ्ूफिरूलवाई 
अपमिण गरेर सुरुकवा चेलवािरू पेननतकोसटको समयमवा पप्त्र आतमवा 
खननन तयवार गरेकवा धथए। तयिी खवालको कवाम तर पहिलेको भनदवा 
्ुठलो प्रभवा्ले तयो कवाम अहिले गनुमि आ्शयकतवा छ।

पहिलवा ्षवामि आएको जसतै पहिलवानै िवामीले पवाएको अनुग्रिलवाई 
पनछवाइरवाखु्न िँुदैन। अथवामित ् सुरुमवा पप्त्र आतमवाको प्रभवा्मवा भएको 
आनतमक जवागरणलवाई आतमसवात गरररवाखु्नपदमिछ। सुरुदेखख न ै थोरै 
भएपनन पवाएको आनतमक ज्वानलवाई ननरनतरतवा हदएर तयस अनुसवार 
चमलरिन सकयो भने ्ुठलो आनतमक ज्वान ्वा हदवयज्वानको उपभोग 
गनमि सकछ। यहद िवामीले पवाएको इसवाई गुण, स्भवा् र ज्वानलवाई 
हदनहदनै उदवािरणद्वारवा प्रगनतशीलको बवाटोमवा िवामीले लगवाएनौँ भने 
पनछ प्रभवा्कवारी रूपमवा आउने पप्त्र आतमवाको ्षवामि ्वा प्रकटलवाई 
िवामीले पहिचवान गनमि समथमि िुनेछैनौँ। पप्त्र आतमवाको ्षवामि िवाम्वा 
्ररपरर खननरिेको िुनुपदमिछ तर िवामी तयसप्रनत अनजवान भइरिँछौ ्वा 
तयसलवाई पवाएकवा छवाै भनेर मिसुस नगरेकवाे िुन सकछ।
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३२८पनछल्ो िषाताको झरी

िसनति ऋतिुको स्मय्मा पर्मप्रभुसँग िषाता ्माग। पर्मप्रभुले िै 
बादलहरू भएको आँधी बिाउिुहुनछ। उहालँे ्मानिसहरूलाई 

पािीको झरी बसाताइनदिुहुनछ, हरेकलाई खेति्मा  
बोटनबरुिा नदिुहुनछ। 

जकररया १०:१

पू्मिकवा देशिरूमवा बबउ रो्पनुभनदवा अनघ पहिलवा ्षवामि िुनछ। यो 
्षवामिको ्ेधरै आ्शयक छ ककनकक यसले बबउलवाई उमवादमिछ। अनन 
मलजल भएपनछ बबऊको कमलो टुसवा पलवाउन थवालछ। अनन पनछललो 
झरी ऋतुको अनतमवा जब पछमि तब तयसले अननलवाई पकवाइहदनछ र 
िँमसयवाद्वारवा बवाली कवाटन तयवार पवादमिछ (उदवािरणमवा ्धवानको खेती)। 
प्रकृनतमवा िुने ती प्रकरियवािरूले पप्त्र आतमवाले कसरी कवाम गनुमििुनछ 
भनेर प्रभुले धचत्रण गनुमिभएको छ।

परमेश्रको ्चन सुनेर आनतमकरूपमवा आमशष पवाएको पहिलो 
मम्ठो अनुभ् ्वा पहिलो ्षवामिलवाई िवाम्ो हृदयमवा सजवाएर त रवाखछवाै 
िोलवा, तर अननलवाई पवाकन र तयसको कटवानी गनमि पनछललो झरी भएन 
भने पहिलो झरीको बवारेमवा सनजलसँैग िवामी प्मसमिन सकछौँ। अनन 
आनतमक जी्नमवा जनतसुकै पररश्म गरेपनन तयो बेकवारको िुनेछ। 
सुरुमवा िवाम्ो आनतमक जवागरणको नननमत परमेश्रको अनुग्रिको 
आ्शयकतवा धथयो भने हदनहदनै तयसको ननरनतरतवाले िवाम्ो जी्नमवा 
कवाम गररनै रिनुपदमिछ। अनन िवामीमवा भएको परमेश्रको प्रगनतशील 
अनुग्रिले उिवाँले गनुमिपनदे कवाम समपनन गनुमििुनेछ।
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अब त म इसवाई भएँ भनेर ढुकक मवानेर बसनुिँुदैन न त 
आफनो ऋतुमवा पवानी पररिवालछ नन भनेर प्रभुको लवाधग नननशरिय भएर 
बसन ुउधचत िुनछ। अनुग्रिको नननमत परमेश्रसँग पुकवार गनुमििोस।् 
िवामीमवा परमेश्रको ननगवािवाले उिवँाको अनुग्रिको ्षवामिले भररयोस ्
भनेर ननरनतररूपमवा प्रवाथमिनवा गरररिनुपदमिछ। आमशषको नननमत िवामी 
मवाधयम िुन र िवामी सु्धवारररिने पररनसथनतमवा िवामी पवारररिन अ्सर 
खोनजन ैरिनुपदमिछ। येशूले भननुभयो, “जिवँा दईु ्वा तीन जनवा मेरो 
नवाउँमवा भेलवा िुनछ, तयिवाँ नतनीिरूको बीचमवा म िुनछु।” मत्ी १८:२०  
।चचमिको करियवाकलवापिरूमवा, सुसमवाचवार प्रचवारीय मसप्रिरूमवा, घरेलु 
संगनतमवा ्वा कुन ैपनन समयमवा परमेश्रको उपनसथनतको अनुभ्को 
मवाननसिरूलवाई आभवास हदलवाउन वयनकतगत प्रयवास जवारर रवाख्नपुदमिछ।  
सुरुको ्षवामि र अननतम ्षवामि मवाननसिरूले पवाओस ्भनेर परमेश्रले 
अ्सर हदइरिनुिुनछ।

प्रतयेक प्रवाथमिनवा सभवामवा जब िवामी भेलवा िुनछौँ िवाम्वा हृदयिरूलवाई 
उिवाँको अनुग्रिले िवाम्ो हृदयिरूलवाई नयवानो पवारोस ्र मभजवाओस ्भनेर 
उिवाँसँग बबननत गनुमिपदमिछ। जब िवामी परमेश्रको पप्त्र आतमवाको नतषवामि 
गछछौँ तब िवाम्वा नरम र नम् हृदयिरूमवा उिवँाले अडडवा जमवाउनुिुनेछ। 
यहद िवाम्ो हदमवागलवाई नम् पवाददै प््ेकशील भएर परमेश्रमवाधथ भर 
पदमिछौँ भने िवामीलवाई चवाहिने आनतमक ्षवामि उिवाँले ्षवामिउनुिुनेछ। यहद 
प्स्वास�वारवा परमेश्रको आमशष मवागछौँ भने परमेश्रले प्रनतज्वा 
गनुमिभएको आमशषमवा िवामी ढुकक िुनसकछौँ।

आफनवा नछमेकीिरूलवाई जी्नको रोटी बवाँडन मवाग गरररहिने 
सबमैवाधथ पप्त्र आतमवा आउनुिुनेछ। 
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३२९तिेस्ो सिगतादतूिको चकको आिाज

यसपनछ ठूलो अनधकार भएका अकाता एउटा सिगतादतूि 
सिगताबाट तिल आइरहकेा ्मैले देखें। नतििको  

िैभिले पृथिी उजयालो भयो। 
प्रकाश १८:१

तसे्ो स्गमिदतूको आ्वाजसँग आफनो आ्वाज ममसवाउन खटवाइएको 
अकको शनकतशवाली स्गमिदतू पथृ्ीमवा ओलदेको मलेै देखेँ। उनको सनदेश 
चकको र प्रभवा्कवारी तररकवाले तसे्ो स्गमिदतूसँग एक भएर घोषणवा 
गरेकवा धथए। कसलेै अपेषिवा नगरेको मिवाशनकतद्वारवा प्श्वयवापी कवाम 
गनदेछ भनेर यिवाँ ्णमिन गररएको छ।

स्गमिदतूलवाई मिवाशनकत र तनेजलो महिमवाले सुसमपनन गरवाएको 
धथयो। जब उकत स्गमिदतू पथृ्ीमवा ओलदे तब सवारवा पथृ्ीनै उनको 
महिमवा र तजेले चकमनन भएको धथयो। यस स्गमिदतूबवाट ननसकेको 
जयोनतको ककरण संसवारको सब ैकुनवाकवा्पचवामवा नछरेको धथयो। अतयनत ै
चकको स्रले उनी करवाउँदै पथृ्ीको ् ररपरर घुमे, “मिवानगरी बेबबलोनको 
पतन भयो, यो मिवानगरी भूतिरूको ्वाससथवान, िरेक अशु� आतमवा, 
र िरेक अशु� तथवा घखृणत पषिीको अखडवा भएको छ।” प्रकवाश १८:२। 
दोस्ो स्गमिदतूलवाई हदएको सनदेशसँगै बेबबलोनको पतनको सनदेश 
दोिोररएको धथयो। १८४४ पनछ प्मभनन चचमििरूमवा घुसप्ैठ गरेकवा भ्रषट 
तत्िरूको थप भनडवा्फोर गददै तयो सनदेश हदइएको धथयो। जब तसे्ो 
स्गमिदतूको सनदेशले मिवान ्कवाम गररनछ तब स्गमिबवाट आएको स्गमिदतू 
तसे्ो स्गमिदतूसँग ह्ठक समयमवा ममलदछ र ती दु्  ै स्गमिदतुिरूकवा 
आ्वाज अतयनतै चकको िुनछ। परमेश्रकवा जनिरू एकदम सतवा्ट 
र पररषिवाको घडीमवा उमभन तयवार पवानमि तयो आ्वाज ्षदेको धथयो। 
परमेश्रकवा जनिरूले ्ुठलो सतवा्टको सवामनवा नछटटै गनुमिपनदेछ। तर 
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परमेश्रमवा आसथवा्वान र ननष्ठवा्वानमवा अडडग रिनेिरूमवाधथ ्ूठलो 
जयोनत परररिेको मलेै देखेँ। अनन नतनीिरू ननडर भएर एक िँुदै तसे्ो 
स्गमिदतुसँग ममलेर यो सनदेश घोषणवा गरेकवा धथए,  तयसपनछ तसे्वा 
स्गमिदतु चकको सोरले यसो भनदै नतनीिरूकवा पनछ आए, “यहद कुन ै
मवाननसले तयवेा पशु र तयसको म�नत मिलवाई पुजयवेा र नन्धवार ्वा िवातमवा 
तयसको छवाप मलयो भने, तयसले पनन उिवँाकवा रिो्धको कचौरवामवा केिी 
नममसवाई तयवार गररएको परमेश्रकवा रिो्धको कडवा मदय पपउनेछ, र 
पप्त्र स्गमिदतिरू र थुमवाको सवामुनने आगो र गन्धकमवा तयसलवाई 
यवातनवा हदइनेछ। प्रकवाश १४:९-१० ।

शनकतशवाली स्गमिदतूलवाई सियोग गनमि स्गमिबवाट स्गमिदतूिरू 
खिटवाइएकवा धथए, मलेै यी आ्वाजिरू पथृ्ीमवा जतवातत ैघननकरिेको 
सुनेँ, “िे मेरवा जनिरू बेबबलोनीय भ्रषट चचमििरूबवाट ननसकेर आओ।“ 
परमेश्रको महिमवा ्धैयमितवासवाथ पखखमिरिने सनतिरूमवाधथ परेको धथयो 
अनन ननडर भएर अननतम गनमभर र मित््पणुमि सनदेश यो सनदेश 
पथृ्ीमवा जतवातत ैघोषणवा गरररिेकवा धथए, “बेबबलोनको पतन भयो। 
परमेश्रकवा जनिरू नतनीिरूबवाट ननसकेर आओ तवाकक आउने्वालवा 
भयवानक प्ध्ंसबवाट बचुन।्”

जुन जयोनत स्गमिदतुबवाट ननसकेको धथयो तयो जयोनत संसवारको 
सब ै ्ठवाउँिरूमवा छेडडएको धथयो। कनतपय ती चचमििरूमवा पनन परेको 
धथयो जसकवा मवाननसिरूले तीन स्गमिदतुिरूकवा सनदेशिरू पहिलवा 
नसुनेतवापनन भ्रषट चचमििरूबवाट ननसकन आह्वानलवाई सिस् स्ीकवारेकवा 
धथए।
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३३०्र्किे स्मय्मा अनडग हुिु

यसकारण हल्ाउि िसनकिे राजय पाएको्मा हा्मी कृतिज् 
होऔं। त्यसैले हा्मी भनक्त र भयसा् पर्मेशिरलाई  

ग्रहणयोगय हुिे आराधिा चढ़ाऔं।
 नहबू् १२:२८

कनतपय मवाननसिरू सुरुमवा येशूलवाई ग्रिण गछमिन ्र मलेै मनुकत 
पवाएँ भनेर ढुकक भएर बसछन।् तयस येशूलवाई पहिले ग्रिण गरेको 
आ्धवारमवामवात्र ैआ्ूफिरू संतुषट रिनु खतरवा छ। नतनीिरू आआफनवा 
कमजोरिरू बबमसमिनछन ्र परमेश्रको शनकतको ननरनतर आ्शयकतवालवाई 
नतनीिरूले भुलन सकछन।् सतैवानकवा युनकतिरूको सवामनवा गनमि नतनीिरू 
तयवार िँुदैनन।् िवामीिरूको सुरषिवा न ैआतमभरोसवा नरवाखी ननरनतरूपमवा 
ख्ीषटमवाधथ भरोसवा रवाख्नु िो।

मवाननसिरू ्धोखवामवा पनदे ्ूठलो खतरवामवा छन।् नतनीिरू परमेश्रबवाट 
अलग बसेर ् वा परमेश्रको आसथवाप्रनत अनवा्शयक ्ठवानेर आ्ूफ न ैसब ै
ह्ठक छु भनेर आतमननभमिरमवात्र भरोसवा रवाखेर सब ैशनकत र आमशषको  
स्ोतबवाट बंधचत भएर रुचवाइरिेकवा छन।् प्रभु नछटै आउनुिँुदैछ र िवामी 
बबपतकवा दृशयिरूमवा पसदैछौँ।

िवामीले यो भनन ु आ्शयक छ: अननतम हदनकवा बबनवाश र 
खतरवािरू िवामीमवाधथ नछटै बनज्नेछ। यथवाथमिमवा आइरिेकवा छन।् िवाम्वा 
हृदयकवा कुनवािरूमवा भएकवा शवारीररक अमभलवाषवा, नजब्ोको स्वादको 
नननमतमवात्र नजउने प्रबपृत् र सब ैकवाम्वासनवािरूलवाई नछयवा नछयवा गनमि 
परमेश्रको तर्वार ्वा ्चनको आ्शयकतवा छ।
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आनतमक, भौनतक, मवानमसक परर्तमिनिरू गनुमि आ्शयक छ 
भननुको सटटवा हदमवागलवाई जतवा मनलवागयो उत ै घुमवाउने चवािनवामवा 
मवाननसिरू डुबबरिेकवाछन।् िवाम्वा सोचबबचवारिरू परमेश्रमवा केननद्रत िुनु 
आ्शयक छ। इननद्रयत्ृपती ्वा शवारीररक अमभलवाषवालवाईमवात्र पोषण गनदे 
प्र्पृत्लवाई अनतय गनमि इमवानदवाररतवासवाथ प्रयवास गनुमि जरुरी छ।

जब िुरी बतवास ्वा सतवा्टिरू आउँछ, तब तीन स्गमिदतुको 
सनदेशमवा प्श्वास गछुमि भनेर देखवा्टीरूपमवा दवा्ी गनदेको ्ुठलो समुि 
जो कक सतयलवाई पवालन गनमि ननैतकतवाको  आ्शयकतवा नभएको 
्ठवानदछ, नतनीिरू आफनो प््वासमवा ढलममलन पुगछ र आखखरमवा 
सतयको प्रो्धीिरूको पङनतमवा उमभन जवानेछ। संसवारसंगमवात्र िेमचेम 
गदवामि, संसवारकोमवात्र जोश जवाँगरमवा नतनीिरूले आनतमक तषृणवा पनन 
तयसैमवा िोमीनछन।् सवांसवाररक उपलब्धी भए पुधगिवालछ नन येशूकै 
नीतमवा हिँडनु ककन खवाँचो छ भनेर नतनीिरू ढुकक भएर बसन 
चलछन।् जब पररषिवा आउँछ तब नतनीिरू सनजलो बवाटो रोजछन।् 
लोकपप्रय संसकवारमवा लवागछन ्र आ्ुफिरू पनन लोकपप्रयतवाको भोकमवा 
लवागदवा सतैवानको चवालबवाजीलवाई नतनीिरूले ्े्वासतवा गछमिन।् कनतपय 
प्रनतभवाशवाली, अनेकौँ दषितवाले सुसमपनन र योगय वयनकतिरू जो 
एक्ेफरवा सतयप्रनत खुशी भएकवा धथए, नतनीिरूलवाई न ैसतैवानले आफनो 
ननयनत्रणमवा रवाखेर अरूिरूलवाई ्धोखवा हदन र गलत मवागमिमवा डोयवामिउन 
आफनो कवायमिकतवामििरू बनवाउँछ। ती मवाननसिरू येशूमवा प्श्वास गरेकवा 
पहिलवाकवा दवाजुभवाइहददीबहिनीिरूको ्ुठलो शत्रिुरू िुन पुगछन।्

िवामी आफनो आसथवाबवाट िनललने समयमवा छौँ। यसतो समयमवा 
िवामी छौँ कक िवामीमवा भएको ननष्ठवा, प्�वा, आसथवा सब ैथोक िललवाएर 
िवामीलवाई ्धरवातलमवा रवाख्न ेप्रयवास भइरिेको छ। सतयलवाई थवािवा पवाउने 
तर तयसको ् चनलवाई ् े्वासतवा गनदे र परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई पवालन 
गनुमि आ्शयकतवा छैन भनेर मसकवाउने र तयस ैअनुसवार चलनेिरूलवाई 
परमेश्रले बवाँकक रवाखु्निुनेछैन।
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३३१नति्मीहरूकाे पर्मेशिरलाई भटे्ि तियार होऊ

यसकारण ह ेइस्ाएली हो, ्म नति्मीहरूलाई यसो गिनेछु, ्म यसो 
गिता लागेको कारणले, ह ेइस्ाएली हो, नति्मीहरूका 

पर्मेशिरनसति भेट गिता नति्मीहरू तियार होओ।
आ्मोस ४:१२

कषटको समयमवा स्गमिमवा भएको पप्त्रसथवानमवा प्र्धवान पूजवारीबबनवा 
नजउँदवा नतनीिरूलवाई परमेश्रले के ्ठवाननुिुनछ सो ्ेधरैलवाई थवािवा छैन। 
जो मवाननसिरू जीप्त परमेश्रको छवाप पवाउँछन ्र संकषटको समयमवा 
सुरक्षित िुन चवािनछन ्नतनीिरू पणूमिरूपमवा येशूको स्भवा्को प्रनतबबमब 
गनदैपछमि।

नतनीिरूले लगवाउने ्धममिपयवारणतवाकवा पोशवाकिरू दवागरहित 
िुनुपदमिछ। नतनीिरूकवा पवापकवा चररत्रिरू येशूको रगतले छकदे र शुद्ध 
िुनुपदमिछ। परमेश्रको अनुग्रि र नतनीिरूको अथक प्रयवासले दषुटसँगको 
सग्रवाममवा नतनीिरू बबजेतवा िुन ैपछमि। जब स्गमिमवा छवानबबनको नयवाय 
भइरिेको छ, जब पशचवातवापी पवापीिरूको पवाप पप्त्रसथवानबवाट िटवाउँदैछ, 
तयसबेलवा यस संसवारमवा रिेकवा परमेश्रकवा जनिरूको प्शषे शुद्धको 
कवाम िुनुपदमिछ तयो िो सब ैखवालकवा पवापिरूलवाई आफनो जी्नबवाट 
िटवाउने।

“पनछललो ् षवामि“ र “आनतमकरूपमवा तवाजवा“ िुने समयमवा परमेश्रको 
सवामु योगय िुन पखखमिरिनेिरू न ै तयवार नभएको ्धरैै प्श्वासीिरूलवाई 
मलेै देखेँ। सङकटको समयमवा आश्य नपवाएकवा कनतपय प्श्वासीिरू 
मलेै कनत देखेँ! नतनीिरू तयवार िुने आ्शयकलवाई ्े्वासतवा गरेकवा 
धथए।तयसकवारण नतनीिरू परमेश्रको पप्त्र आतमवाको तवाजवा ्षवामि 
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पवाउन सकेन र पप्त्र परमेश्रको अगवाडड उमभन योगय भएकवा धथएनन।्

अगम्कतवािरूकवा ्चनिरूले छवँाटकवाँट गरेर आफनवा हृदयिरूलवाई 
शुद्ध पवानमि अस्ीकवार गरेकवा र आ्ूफ जसतो छु तयसत ै ह्ठक छु 
भनेर सब ै सतयिरूको पवालन नगनदे मवाननसिरू आकवाशबवाट ्पषमिने 
मिवामवारीिरूको समयमवा नतनीिरू पदवामि ओिो पहिलवानै शु� िुनुपनदे 
धथयो भनेर मिसुस गनदेछन।् बेलमैवा आफनो चररत्र ननमवामिण गनमि 
्े्वासतवा गनदेिरू प्पदको समयमवा पशचवातवाप गनदेछन ्तर सु्धवार गनमि 
नतनीिरूले दोस्ो अ्सर पवाउनेछैनन।्

पवापको प्रतयेक घेरवामवा लवागन रुचवाउनेिरू, अिंकवारी र अरूको 
मोलमवा आफनो भवाऊ खोजनेिरू, स्वाथमी, सवांसवाररक मोिमवा लवागनेिरू, 
गलत शबद बोलने र गलत कवाम गनदेिरूले ती तत्िरूमवाधथ बबजयी 
िुन सकेन भने नतनीिरू आनतमक तवाजवाको अनुभ् गनमि सकदैन भनेर 
मलेै देखेँ। तयसकवारण िवामी परमेश्रको ननजक ननजक आउनु पदमिछ। 
प्रभुको हदनमवा िुने यु�को नननमत सषिम ्बनन तयवार िुनु आ्शयकतवा 
भएको मलेै देखेको छु। परमेश्र पप्त्र िुनिुुनछ र पप्त्र जी्िरूबवािेक 
उिवाँको सवामु कोिी उमभन सकदैन भनेर सबलेै यवाद गरुन।्
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३३२पर्ेमशिरको अिौठो का्म

पराजी्म पिताति्मा उठ् िुभएझै ँपर्मप्रभु उठ् िुहुिेछ, नगबोिको 
बँेसी्मा उहा ँजागिभएझै ँजागिुहुिेछ– आफिाे का्म,  

आफिाे अिौठो का्म गिता र आफिाे कायता, अ्ातात्ि   
आफिाे अकदै  कायता पूरा गिता। 

यशैया २८:२१

सवारवा रवाषट्रिरूको लेखवाजोखवा सनवातन परमेश्रले सिी तररकवाले 
रवाखखरिनुभएको छ। उिवँाले करुणवा देखवाइरिनुभएको समयमवा 
र पशचवातवापको नननमत आह्वान गररिनुभएकै बेलवामवा उिवाँले तयो 
लेखवाजोखवा खोमलन ैरवाखु्निुनेछ। जब ती रवाषट्रिरूको लेखवाजोखवाको संखयवा 
परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमिभएको संखयवासमम पुगछ तब उिवाँको रिो्धको 
समय सुरु िुनछ। उिवाँले हिसवाबककतवाब बनद गनुमििुनेछ। अब कसकैो 
नननमत परमेश्रसँग पिल ्वा बबनती गनदे समय िुनेछैन। 

युगको अनतनतर गइरिेको प्श्को  इनतिवासलवाई अगम्कतवाले 
देखदछन ् र उनको दशमिनमवा परमेश्रले नन्धवामिरण गनुमिभएको समय 
देखदछन।् सवारवा रवाषट्रिरू परमेश्रकवा असममत करुणवाको उपभोग गनमि 
अ्सर हदइएको धथयो। तर रवाषट्र ्वा मवाननसिरूमवा भएकवा अिँकवार, 
घमणड, लोभ, मवान् ननमममित मूनत मििरूमवात्र िोइन मवाननसलवाई न ै
भग्वान भनेर ्वा वयनकत पूजवा गनदे प्र्पृत्, परमेश्रको खखलवा्फमवा 
िँुकवार गनदे मवान्ीय संसकवार र परमेश्रलवाई शे्य ् वा जस नहदने मवान् 
स्भवा्िरू सबै लेखवाको  पुसतकमवा लेखखरिेकवाछन।् तर नतनीिरूको 
लेखवाको पुसतक नछटै बनद िुन लवागेको छ।

संङकट द्रतुगनतमवा आइरिेको छ। जब मवाननस र रवाषट्रिरूको 
दषुटतवा र आतङक्वादी गनतप्ध्धिरूको धगननत नछटो नछटो बहढरिेको 
देखवाउँछ तब परमेश्रको आगमन िुनै लवागेको छ भनेर देखवाउँछ।
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दयवालु, सदवाशयी, मवायवालु र करुणवामयी परमेश्रको नननमत 
दषुटिरूलवाई दणड हदने कवामलवाई अनौ्ठो भनेर सम्ो्धन गनुमिभएको छ 
ककनकक उिवाँले हृदयदेखख न ैयो वयकत गनुमिभएको धथयो कक “जसतवाे म 
जीप्त छु, परमप्रभु परमेश्र भननुिुनछ, दषुटिरूको मतृयुमवा म खुशी 
िुनन, तर नतनीिरूले आफनवेा चवाल तयवागेर बवँाचुन ् भनी म चवािनछ। 
आफनवाे दषुट चवाल तयवाग! िे इस्वाएलकवा घरवानवा िो, नतमीिरू ककन मछछौ?“  
इजककएल ३३:११। तर दषुटतवा र खरवाब तत्िरूमवा न ैचुलुमिमम डुबन 
रमवाइरिनुिुनेिरूको मवाममलवामवा मोशवा�वारवा उिवँाले भननुिुनछ,“परमप्रभु, 
हटठयवाउनमवा भररपणुमि र दयवालु परमेश्र, जो रिो्ध गनमिमवा हढलो, र 
पे्रम र प्श्सतमवा प्रशशत िुनुिुनछ। उिवँाले िजवारौँ िजवारमवाधथ कृपवा 
देखवाउनिुुनछ, र दषुटतवा, प्द्रोि र पवाप षिमवा गनुमििुनछ। तर उिवाँले 
दोषीलवाई कुन ै ककमसमले पनन सजवाय हदनिुुनछ।“ प्रसथवान ३४:६-७; 
निुम १:३। आफनो ्धवामममिकतवाको नयवायलवाई उिवँाले भयवानक तररकवाले 
देखवाउनिुुनेछ ककनकक रवाषट्र र मवाननसिरू उिवँाको वय्सथवा ्वा दश 
आज्वालवाई सरवासर कुलचेकवा धथए। तयसको बदल आफनो अध्धकवार 
अनुसवार उिवाँले मलनुिुनेछ। परमेश्रको कवानुनी शवासनमवा चलन नचवािने 
्वा उिवाँको दश आज्वाको नीनत  अनुसवार चलन नचवािनेिरूले परमेश्रले 
नचवािवाँदवा नचवािवाँदैपनन ्ूठलो सजवाय ँ हदनुिुनेछ। रवाषट्रिरूको पवापको 
बबधगप्धगदेखख परमेश्र ्ेधरै सहिरिनुभएको धथयो, तर तयसको 
परवाकवाषटवामवा नपुगेसमम परमेश्रले बबनवाश लयवाउनुिुनेछैन। तर जब 
परमेश्रको लेखवा बनद गनुमििुनछ र रवाषट्र तथवा मवाननसिरूको दषुटतवा 
अनत िुनछ तब उिवाँको दयवा नमममसएको रिो्ध नतनीिरूमवा बनज्नेछ।

मवाननसलवाई उ�वार गनमि परमेश्रले गनमिसकनुभएको सब ैप्रयवास 
पनछ पनन उिवाँको दयवाको आ्शयकतवाको मिसुस गददैनन ्भने मतृय ु
न ै नतनीिरूको भवाग िुनेछ, तयो पनन भयवानक तररकवाले। जुन पीडवा 
येशूले रूिसमवा भोगनभुएको धथयो तयिी पीडवा ती दषुटिरूले भोगनेछन।् 
अनन नतनीिरूले यो मिसुस गनदेछन ् कक नतनीिरू सदवाको नननमत 
आफनो जी्न गुमवाए। नतनीिरूले पवाउनु पनदे अननत  जी्न र अननत 
रवाजयको िकदवार नतनीिरूले गुमवाएको पनन नतनीिरूले थवािवा पवाउनेछन।्
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३३३स�टको स्मय

त्यस स्मय्मा नतिम्ा ्मानिसहरूलाई रषिा गिने प्रधाि राजकु्मार 
न्मखाएल देखा पिनेछि् । यसतिाे स�षटको स्मय आउिेछ नक 

जानतिहरू सुरु भएदेमख त्यस बेलास््म त्यसतिाे कनहलयै  
भएको छैि। तिर त्यस बेला नतिम्ा ्मानिसहरू– जीििको 

पुसतिक्मा िा्म लेमखएका सबै– बचाइिेछि् । 
दानिएल १२:१

जब तसे्ो स्गमिदतूको सनदेश हदने कवायमि अनत िुनछ तब पथृ्ीमवा 
रिेकवा दोषी मवाननसिरूको नननमत कसलेै बबनती गनदेछैन। परमेश्रकवा 
जनिरू आफनो कवाम समपनन गररसकेको िुनछ। यस संसवारमवा अननतम 
पररषिवा आइसकेको िुनेछ, र जो मवाननसिरू परमेश्रकवा नीनतिरू ्वा 
दश आज्वािरूप्रनत ब्फवादवार भएको प्रमवाण हदएकवा िुनछन ् नतनीिरूले 
परमेश्रको छवाप पवाउनेछ। अनन स्गमिमवा रिेको पप्त्रसथवानबवाट येशूले 
पिल गनुमििुने कवाम रोककनछ। उिवाँले आफनवा िवातिरू उचवालनुिुनेछ र 
्ूठलो स्रले भननुिुनेछ, “अब मसन�यो।”

परमेश्रको सहयशनकतको अनतय िुनछ। सवारवा संसवारले उिवाँको 
दयवालवाई अस्ीकवार गरेकवा धथए। उिवाँको पे्रमलवाई िेलवा गरेकवा धथए, 
र उिवाँको वय्सथवालवाई कुलचेकवा धथए। दषुटिरूको पररषिण कवालको 
मसमवानवा नवानघसकेको िुनछ। नतनीिरूले परमेश्रको आ्वाजलवाई सुनन 
ननरनतररूपमवा अस्ीकवार गरेकवा धथए। तयसको ्फलस्रूप अनतमवा 
प्रतयेक मवाननसमवा बोलने र अगु्वाइ गनदे पप्त्र आतमवाको म्धुर आ्वाज 
सदवाको नननमत बनद िुनेछ। परमेश्रको अनुग्रिबवाट आश्य नपवाएपनछ 
नतनीिरू सुरक्षित िुने कुन ैसथवान रिँदैन, अनन दषुटले नतनीिरूलवाई 
आफनो कवाबुमवा रवाखदछ। यस संसवारकवा सब ैमवाननसिरूलवाई एकबत्रत गरे 
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उसको नेततृ्मवा अननतम सङकटमवा नतनीिरूलवाई डु्वाउनेछ। परमेश्रकवा 
जनिरू पनन यवाकुबको सङकटमवा पनदेछन ्अथवामित ्अगम्कतवाले भनेको 
अनुसवार द:ुख, कषट हदएर िैरवानमवा पवाररनेछ।

जसकवा िवातिरू स्फवा ्वा ननदकोष छन ्र शु� हृदयिरू िुनछन ्
नतनीििरू पररषिवाको घडीमवा उमभन सकने िुनछ। अहिले न ैपरमेश्रको 
वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू िवाम्ो  मगजमवा, नन्धवारमवा र हृदयिरूमवा 
रवाखु्नपदमिछ। िवामीसँग भएको ्ुफसमिदको  समय बवाइबलमवा खोजनीनत गरेर 
अधययन गनुमिमवा बबतवाउनुपदमिछ, ककनकक अननतम हदनमवा िवामीलवाई 
नयवाय गनदे बवाइबल नै िुनेछ।

परमेश्रकवा आज्वािरू र येशूको ग्वािी तपवाईँिरूको हदमवागमवा 
ननरनतररूपमवा अडडवा बसवामलयोस ् र सवंासवाररक सोचबबचवार र 
धचनतवािरूलवाई हदमवागभनदवा बवाहिर रवाख्नुिोस।् जब तपवाईँिरू सुतनुिुनछ 
र उठनुिुनछ नतननिरुमवा न ैतपवाईँिरू धयवान हदनुिोस।् मवाननसको पुत्र 
आउँदै िुनुिुनछ भनने सोचमवा तपवाईँिरू रिनुिोस ्र तयस ैअनुसवारको 
तपवाईँिरूको करियवाकलवाप िोस।् छवाप लगवाउने समय थोरै छ, र नछटै 
तयो कवाम सककनेछ। जब चवार स्गमिदतुिरूले चवार ्टवा बतवासिरूलवाई 
रोकी रवाखखरिेको छ, अहिले न ैतपवाईँिरूको बोलवा्त र स्गमिको नननमत 
उममेद्वार िुनभएको छ कक छैन भनेर नननशचत गनुमििोस।्
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३३४साति अमनति्म नबपत्ी िा ्महा्मारीहरू

गररि र दररद्हरूले पािी खोजछि् , तिर केही पािी हुदैँि, 
नतििीहरूको िजब्ो पयासले सुकिेछ। तिर ्म पर्मप्रभुले 

नतििीहरूलाई जिाफ नदिेछु। ्म इस्ाएलका  
पर्मेशिरले नतििीहरूलाई त्याग्ेछैि।ँ 

यशैया ४१:१७

जब ख्ीषटले पप्त्रसथवानमवा पवापीिरूको नननमत पिल गनदे कवाम 
गनमि रोकनुिुनछ तब पशु, उसको मनूत मिलवाई पूजवा गनमििरू ् वा परमेश्रलवाई  
सटटवा तयसलवाई श्�वा देखवाउनेिरू र उसको छवाप लगवाउनेिरूको बबरु
�मवा उिवाँको रिो्धको कचौरवा पोखखनेछ। ममश् देशमवा इस्वाएलीिरूलवाई 
छुटकवारवा हदनुभनदवा अनघ जुन मिवामवारी र प्पत्ीिरू परमेश्रले ममश् 
देशमवा प्ठवाउनुभयो युगको अनतमवा पनन तयिी खवालको मिवामवारी 
ख्ीषटले प्ठवाउनिुुनेछ, तर तयसबेलवाको भनदवा ्ूठलो र भयवानक 
िुनेछ। परमेश्रकवा जनिरूलवाई गररने अननतम उ�वार भनदवा पहिले 
ती मिवामवारीिरू दषुटिरूको नयवायको ्ैफसलवा स्रूप ती मिवामवारीिरू 
आउनेछन।् तयस भयवानक प्पतको बवारेमवा ् णमिन गददै यूिननवाले लेखदछन,् 
“तब मननदरबवाट आएको एउटवा चकको सोरले सवात स्गमिदतूिरूलवाई यसो 
भननरिेको मलेै सुनें: “नतमीिरू जवाओ, र परमेश्रकवा रिो्धकवा सवात 
कचौरवा पथृ्ीमवाधथ खनयवाओ।“ तब पहिलो स्गमिदतूले गएर आफनवाे 
कचौरो पथृ्ीमवाधथ खनयवाए, र तयसले गदवामि तयस पशुको छवाप िुने र 
तयसको मूनत मिलवाई पुजने मवाननसिरूलवाई नघनलवागछ र दखु्न ेघवाउ-खहटरवा 
ननसके। दोस्ो स्गमिदतूले आफनवाे कचौरो समुद्रमवा खनयवाए, र तयवाे 
मरेकवा मवाननसको रगतजसतै भयो। अनन समुद्रमवा भएकवा सब ैजीप्त 
प्रवाणीिरू मरे। अनन तसे्ो स्गमिदतूले आफनवाे कचौरो नदीिरू र पवानीकवा 
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मूलिरूमवा खनयवाए, र ती रगत ैभइिवाले। प्रकवाश १६:१-४ ती द:ुख र 
कषट कसतो भयवानक िुनेरिेछ। परमेश्रले दषुटिरूलवाई आफनो नयवाय 
पुणमिरूपमवा कवायमिन्यन गनुमििुनेछ।

यी मिवामवारीिरू प्श्वयवापी िुनेछैन, नत्र सबै मवान् जवानत पुरै 
नषट िुने धथयो। तर ती मवारिरू अतयनत ै्ुठलो िुनेछन ्जुन मरणशील 
मवान् जवानतले अहिलेसमम अनुभ् गरेकवा धथएनन।् पररषिण कवाल 
सककनुभनदवा अनघ गररएकवा मवाननसिरूलवाई गररने सब ै ्ैफसलवािरूमवा 
दयवा मममसएको िुनथयो। येशूको रगतको पिलले गदवामि पवापीको दोषलवाई 
उिवाँले ढवाकनुिुनछ। तर अननतम नयवायमवा परमेश्रको दयवा नमममसएको 
रिो्ध दषुटिरूमवाधथ खनननेछ।

जब ती प्पत्ीिरू र स्गमिको महिमवा ममसेर यस पथृ्ीमवा 
आउँदछ,  तब यस संसवारमवा बवाँधचरिेकवा परमेश्रको जनिरूको अनुभ् 
कसतो िुनेछ सो ्यवान गनमि असमभ् छ। परमेश्रको मसिंवासनबवाट 
ननसकेको जयोनतमवा नतनीिरू हिँडनेछन।् स्गमिदतूिरूको मवाधयम�वारवा 
ननरनतररूपमवा स्गमि र पथृ्ीसँग सं्वाद जवारी िुनेछ।

परमेश्रकवा जनिरू कषटबवाट स्तनत्र त िुनेछैन, तर नतनीिरूको 
बबनवाशचवािीँ िँुदैन। जब दषुटिरू भोक र मिवामवारीले मरररिेकवा िुनछन ्
तब स्गमिदतुिरूले ्धममीिरूलवाई सुरषिवा हदनेछन ्र नतनीिरूको आ्शयतवा 
पुरवा गररहदनेछन।् जो ्धममिपरवायणमवा हिँडछन ्नतनीिरूलवाई यो प्रनतज्वा 
हदइएको छ, “तयसको भोजन तयसलवाई हदइनेछ र तयसलवाई पवानीले 
्धोकवा हदनेछैन।”यशयैवा ३३:१६।
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३३५अधयाय - १२
सुस्माचारको निजयउल्ास

िोआको नदि्मा जसतिै खराब

िोआको नदि्मा जसतिाे खराब भएको न्यो, ्मानिसको  
पुत्रको नदि्मा पनि त्यसतिै हुिेछ। 

लूका १७:२६

परमेश्रले यस संसवारमवा युगौँ युगदेखख आफनवा से्किरू 
प्ठवाउनुभएर मवाननसिरूलवाई पवापबवाट ्फकमि न आह्वान गनुमिभएको धथयो, 
तर यो अचममको छ कक मवाननसिरूले न त नतनीिरूलवाई पतयवाए न 
त नतनीिरूको ्चनलवाई। जब प्रलय िुनुभनदवा अनघकवा मवाननसिरूलवाई 
नतनीिरूको दषुट कुकममििरूलवाई नोअवा�वारवा उिवँाले औँलयवाउनुभएको 
धथयो। नतनीिरू आफनवा पवापिरूबवाट ्फकदे न भने जलप्रलय�वारवा नतनीिरू 
नवाश िुनेछ भनेर नतनीिरूलवाई चेतवा्नी हदइएको धथयो। परमेश्रले 
नतनीिरूलवाई उिवँाको लक्य बतवाउनुभएको धथयो तवाकक नतनीिरू 
कुकममिबवाट ्फककमि ने अ्सर पवाओस।् नोिवाले एकसय बबस ्षमिसमम 
नोअवाले मवाननसिरूकवा कवानमवा पशचवातवाप गर भनने सनदेश घनकवाएकवा 
धथए। यहद नतनीिरू पवापबवाट ्फकदे न भने परमेश्रले नतनीिरूलवाई 
नवाश गनुमििुनछ भनेर पनन नोिवाले चेतवा्नी हदएकवा धथए। तर नोअवाको 
सनदेश नतनीिरूको नननमत रमवाइलो दनतयकथवा जसतो लवागेको धथयो। 
नतनीिरूले नोिवालवाई प्श्वास गनदे कुन ै्ौन�क आ्धवार नै भेटटवाएको 
धथएन।

नोिवाको उपिवास गनदे मवाननसिरूले प्रकृनतक थोकिरूलवाई औँलयवाए। 
ननयममत समयमवा ऋतुिरू परर्तमिन भइरिेको, ननलो आकवाशबवाट 
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पवानी कहिलय ैपनन नपरेको, िररयो चौरिरू रवातको मशतलिरले नरम 
बनवाएको-ती सबलैवाई औँलयवाउँदै नतनीिरूले धचचचयवाएकवा धथए, “यो 
बुढोले त अतमीकथवािरू पो भननरिेकवाछन,् िोइन त?“ ्धवामममिकतवाको 
प्रचवारकप्रनत ररस देखवाएर नतनीिरूले भने कक नोिवा जङगली जोशमवा 
परेको छ, अनत्वादी भएको छ। अनन मोजमजजवा, रमझम र झुन 
दषुट कवाममवा पहिलवाको भनदवा चकको गरर ती मवाननसिरू चलन थवाले। 
नतनीिरूको अप्श्वास आउने घटनवाको नननमत अ्रो्ध भएको धथयो।

आफनो दोस्ो आगमनपू् मि पनन तयिी खवालको अप्श्वासले 
मवाननसिरूको हदमवागमवा अडडवा जमवाउनेछ भनेर ख्ीषटले भप्षय्वाणी 
गनुमिभएको धथयो। उिवँाकै शबदिरूमवा, “अनन जलप्रलय आएर नतनीिरू 
सबलैवाई स्वात् ैबगवाइ नलगेसमम नतनीिरूले थवािवा पवाएनन ्। मवाननसको 
पुत्रको आगमन पनन तयसतिुैनेछ।“ मत्ी २४:३९ ।

जतैुनको पिवाडबवाट शतवाबदीयौँ देखख चेतवा्नीकवा यी मित््पुणमि 
शबदिरू िवाम्ो प्रभुले उचचवारण गनुमिभएको धथयो, “तर नतमीिरू आफनवाे 
प्षयमवा िोमशयवार रिो, नत्रतवा भोग-प्लवास, मत्वालवापन र जी्नको 
क्फरिीले नतमीिरूको मन दबबएलवा, र नतमीिरूमवाधथ एककवामस तयवाे हदन 
पवासोझैँ आइपलवामि। ककनकक यसरी न ैसवारवा पनृथ्मवा ्वास गनदे सबमैवाधथ 
यो आइपनदेछ। तर आइपनदे यी सब ैकुरवािरूबवाट उमकन र मवाननसको 
पुत्रको सवामुनने खडवा िुन समथमि िुनलवाई सब ैसमय प्रवाथमिनवा गददै जवागवा 
रिो।“ लुकवा २१:३४-३६ ।
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३३६शामनतिको निम्ति कोलाहलहरू 

जब ्मानिसहरू “शामनति र सुरषिा“ भनिरहकेा हुनछि् , तिब गभताितिी 
स्तीलाई बे्ा लागेझै ँअचािक नतििीहरू्मान् नििाश  

आइलागछ, र नतििीहरू कुिै रीनतिले उ्किेछैिि् । 
१ ्ेसलोनिकी ५:३

खरवाब नोकर अथवामित ्येशूको प्रनतषिवा गनदे देखवा्टी इसवाईले आफनो 
हृदयमवा भनयो, “मेरो स्वामी हढलो आउनुिुनछ।“ येशू आउनुिुनन 
भनेर उसले भनदैन। येशू चवाँड ैआउनिुुनछ भनने कुरवामवा प्रचवा््वाजी 
पनन गछमिन,् र उिवँाको आगमनको बवारेमवा खखसी उडवाउँदैनन,् चचमिमवा 
सबसँैग समथमि न ैजनवाउँछन।् तर उसको हृदयले, कवाम वय्िवारले, 
बोली्चनले, अरूिरूसँग गररने कवारोबवारमवा येशू हढलो आउनुिुनछ 
भनेर बतवाइरिेको िुनछ। येशू नछटै आउनुिुनछ भनने कुरवामवा धचननतत 
निौँओ भनेर उसले अरूिरूको हदमवागमवा रवाखखहदनछ। उसको प्रभवा्ले 
अरू मवाननसिरू अनुमवाननत पवारवाले चलन हदनछ अथवामित ् प्श्वासमवा 
गनमभर बनन पे्ररणवा हदँदैन। तयसले गदवामि उिवाँको आगमनको लवाधग 
चनवाखो भएर पखखमिरिनुको सटटवा ्े्वासतवा गरेर चलछ। तयस प्र्पृत् 
भएकवा इसवाईिरू संसवारकै सवांसवाररक नसवामवा भमुलरिनछन।् संसवारले हदने 
मवानमयवामिदवा, भवाऊ, मोजमजजवा, भ्रषट सोचबबचवार आहदिरूले नतनीिरूको 
हदमवागमवा अडडवा जमवाइरिेको िुनछ। येशूले भननुभएको अतमीकथवाको 
खरवाब नोकरले खवानछ, पपउँछ ्वा मवापत्नछ र संसवारको मोजमजजवामवा 
चुलुमिमम डुबदछ। तयनतमवात्र नभएर आ्ूफ िवाककम भएकोले आ्ूफभनदवा 
तललो सतरकवा सि नोकर ्वा कममिचवारीिरूलवाई शोषण गछमि , पपटछ, 
िे्पछ, दोष हदनछ र कचकच ्वा गुनवासो गछमि ककनकक नतनीिरू 
नतनीिरूको स्वामीप्रनत आसथवा्वान, ननष्ठवा्वान र ब्फवादवारी भएकोले 
(ममसनप्रनत भनौँ)।

जब येशू आउनुिुनछ तब झुटवा ्धममिगुरू र अगु्वािरूको नननमत 
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अचवानक िुनेछ। नतनीिरूले आम जनतवालवाई चचमिमवा ्वा देशमवा शवाननत 
सुरषिवा छ भनेर मसकवाउँछन ् र प्रचवार्वाजी गछमिन।् यरुशलेम नवाश 
िुनुभनदवा तयसबेलवाकवा ्धममिगुरु, अगु्वा र पूजवारीिरू ्धममिलवाई न ैप्रयोग 
गरेर सवांसवाररक मोजमजनवा र महिमवा ्वा आफनो इजजत ्वा भवाऊ 
खोनजरिेकवा धथए। अथवामित ्येशू आउनिँुुदवा पहिले कह्ठत इसवाई अगु्वा 
र गुरुिरूले न ैचचमिलवाई प्रयोग गरेर आफनो उनननत खोजदछन।् यो 
्वातवा्रण अहिले न ैइसवाई भनवाउँदवािरूको गनतप्ध्धले देखवाइरिेको छ। 
यो अननतम समयको धचनि िो। तर पे्रररत परमेश्रको ्चनले के 
भनछ त? “अचवानक बबनवाश नतनीिरूमवाधथ बनज्नेछ.”

कनतपय मवाननस र इसवाई भनवाउँदवािरू न ै ककन निुन येशूको 
आगमनलवाई प्श्वास गनमि हढलवाइ गरररिेकवाछन।् येशूले हदनुभएको 
चेतवा्नीिरूप्रनत नतनीिरू िवँासो उडवाउँछन ् र पनछवाउँछन।् नतनीिरूले 
यो उपिवास गरेर आ्ूफिरूलवाई धचत् बुझवाउँछन ्र मसकवाउँछन,्  “उिवाँकवा 
आगमनको प्रनतज्वा किवँा गयो? ककनकक पपतवा-पुखवामििरू सुनतसकेकवा 
हदनदेखख न ैसब ै कुरवा सनृषटकवाे सुरुदेखख चमलआएजसतै आज पनन 
छँदैछ।“, “आओ, मलवाई दवाखमदय लयवाउन देओ ्वा जवाँडरकसी बेअर 
पनन खुब पपऔ!ं भोमल पनन आजको हदनझैँ िुनेछ अथ्वा आजभनदवा 
अझ रवाम्ो। २ पत्रसु ३:४; यशयैवा ५६:१२। नतनीिरूले भनछन,् “अझ 
िवामी मोजमजजवामवा चुलुमिमम डु्ौँ।“ तर येशूले सपषट पवानुमिभएको छ, 
“िेर, म चोर जसतै आउँदैछु।” प्रकवाश १६:१५। जब मवाननसिरूले “ख ै
उिवाँको आगमनको प्रनतज्वा पूरवा भएको छ र?“ भननरिेकै बेलवामवा 
आखखरी हदनमवा िुने घटनवािरू पूरवा भइरिेकवाछन।् अनेकौँ ्धवामममिक 
समुि, दशमिन र रवाजनैनतक ्वादिरूले “शवानती र सुरषिवा“ छन ्भनेर 
मवाननसिरूलवाई बिकवाइरिेकै समयमवा अचवानक बबनवाश आउँदछ। 
जब येशूको दोस्ो आगमनको खखसी उडवाइरिनछ, सतयलवाई ्े्वासतवा 
गरररिनछ, परमेश्रलवाई प्श्वास गछछौँ सबै कुरवा आ्ैफ ह्ठक िुनेछ, 
अरूिरूलवाई द्वाएर ्धनी िुन खोजौँ, सवांसवाररक प्रनतसप्धमिमवा लवागन 
पछ निटौँ, ननैतकतवाको के मित्् भनने, बवाइबलमवा भनदवा अरू ज्वान, 
प्ज्वान, दशमिनिरूमवा चवासो देखवाइ ज्वानी बनन खोजने जमवातिरूको 
प्धगप्धग भइरिेकै  बेलवा येशू ख्ीषट चोर जसत ैआउनुिुनेछ।
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३३७भून्म, आकाश र स्मुद््मा हुिे  
दघुताटिाका नचनहहरु

पर्मप्रभुको ्महानदि ििजकै छ, र त्याे चाँड़ ैआउँदैछ। धयािनसति 
सुि। पर्मप्रभुको नदि्मा हुिे कराइ तिीतिो हुिेछ, त्यहाँ योद्धा िा 

ठूला ठूला अगुिाहरूको नचचयाई ठूलो हुिेछ। 
सपनयाह १:१४ 

िवामी युगको अननतम घडीमवा छौँ। संसवारमवा भइरिेकवा अतयवाचवार, 
आतङ क, ितयवा र हिँसवा आहदको बदलवा मलने परमेश्रको ्ैफसलवाको 
कवायवामिन्यन यस पथृ्ीमवा अहिले न ैभइरिेको छ। येशूको आगमनभनदवा 
पहिले के के घटनवािरू िुनेछ भनेर प्रभुले िवामीलवाई अगवाडड न ैसतकमि  
गरवाइसकनुभएको छ। जो इसवाईिरू सतय्वादी भएर परमेश्रको 
्चनको आमशषको मिवान सँगसँगै ममलेर पपइरिनछन ्नतनीिरू एक 
िुनेछन।् प्श्वासीिरूको हृदयमवा परमेश्रको सतय ज्वानले सनजएको 
िँुदवा नतनीिरू आमशष पवाएको अनुभ् गनदेछन ्र परमेश्रको ्चनलवाई 
रवाम्ोसँग पचवाइरिनछन।् जसरी येशू आफनो पपतवासँग एक िुनुिुनथयो 
तयसरी न ैजब येशूकवा कममि्ठ भकतिरू एक भएर प्रवाथमिनवा गछमिन ्तब 
उिवाँसँग गररएको प्रवाथमिनवाको ज्वा्फ हदइनेछ। जब इसवाईिरू एक िुनछन ्
तब तयसले नतनीिरू सचमुचरूपमवा येशूमवा परर्नतमित भएकवा छन ्भनेर 
प्रमवाखणत गदमिछ।आफनवा वयनकतगत भवा्नवा तथवा अनमेल प्दयवा ्वा 
इसवाई समप्रदवायलवाई पनछवाएर नतनीिरू एक आपसमवा एक िुन प्रयवास 
गनदेछ। 

चचमिम ैककन निोस ्सबसँैग ममलेको छु भनेर ्धोखवा हदने खवालको 
तवालमेल ईश्रप्हिन मवाननसिरूमवा िुनेछन।् नतनीिरूले अरूिरूको 
चचमिको मशषिवादीषिवाको ननरनतररूपमवा मतभेद देखवाइरिनछन।् नतनीिरूको 
हदमवागमवा प्द्रोिी भवा्नवाले अडडवा जमवाइरिेको िुनछ। परमेश्रको 
चवािनवा र सतयको बबरु�मवा नतनीिरू बवागी भएर एक िुनेछन।् चचमिम ै
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नतनीिरूको उपनसथनतले प्श्वासीिरूको बीचमवा घणृवा जगवाएर, इसवाईको 
खोल लगवाएर नककल ्वा ढोँगी इसवाई भनेर देखवाएर, डवािवा, ररस 
उबजवाएर, चचमिकवा अगु्वा तथवा कममिचवारीिरूको बीचमवा घवातक झगडवा र 
कचकच लयवाएर चचमिलवाई टुरिवा टुरिवा पवानदेछन।्

यस पथृ्ीप्रनत प्रभुको ्धैयमितवाको सीमवा नवानघरिेको छ। अप्रतयवामसत 
मतृयु र बबनवाश, आतङक र अपरवा्धले मवाननसिरूलवाई त्रवािी त्रवािी 
बनवाइरिेकवाछन,् ननदमिनयतवा, ्धनीिरूले गररबिरूलवाई शोषण गरेर आ्ुफिरू 
्ुठलो सममवान र प्रनतष्ठवाको पद ओगटनेिरू जतवातत ैबहढरिेकवाछन।् 
परमेश्रको सुरषिवामवा रिन नचवािनेिरूले कुन ै पनन सुरक्षित सथवान 
नतनीिरूले पवाउने छैनन।् मवाननसिरूलवाई घवाइटे बनवाउन र मवानमि संसवारकवा 
शवासक, बुन�जी्ी र ् जै्वाननकिरू ममलेर अनेकौँ घवातक तर शनकतशवाली 
असत्रिरू तयवार गरररिेकवाछन ्(प्श्वाकवा शनकतशवाली रवाषट्रिरूको बीचमवा 
बबनवाशकवारी षिे्पयवासत्र आहदको िोडबवाजी चमलरिेकवाछन-्अनु्वादक)।

आफनो ्धैयमितवाको सीमवानवा नवानघसकेपनछ यस जगतकवा सनृषटकतवामि 
जुरुकक उठनुिुनेछ र यस पथृ्ीलवाई नरवाम्ोसँग िललवाइहदनुिुनेछ। 
स्मित्रबवाट अशवाननत, द:ुख र त्रवािी त्रवािीकवा आ्वाजिरू उ्ेठको िवामीले 
देख्नछेौँ। िजवारौँ जिवाजिरू समुद्रको गहिऱयवाइमवा डुबनेछन।् यु�को 
नननमत तयवार भएकवा जलसेनवा, सथल सेनवा र (्वायु सेनवा) ध्सत 
िुनेछन ् र करोडौँ मवाननसिरूले बमलदवान हदनुपनदे िुनछ। अचवानक 
आगोिरू सनलकनेछन ् र कुन ै पनन मवान्ीय प्रयवासले नतनीिरूलवाई 
ननभवाउन सकनेछैन। पथृ्ीकवा बढे बढे दर्वार, भ्निरू ती आगोिरूले 
ननमलहदनेछन।् रेल र कवार दघुमिटनवािरूले मवाननसिरूलवाई बवारमबवार 
तिसनिस पवानदेछ। अनेकौँ यवात्रवा गनदे सवा्धनवािरूमवा मवाननसिरूले थवािै 
नपवाइ ् वा चेतवा्नी न ैनपवाइ नतनीिरूलवाई अनयौलमवा पवाददै एक आपसमवा 
्ठोककएर मतृयकुो मुखमवा नतनीिरूलवाई पवानदेछ।

संसवारको अनत िँुदै छ। परमेश्रले हदनुभएको पररषिणकवाल 
सककँदैछ। परमेश्र िवाम्ो मवाझमवा भइरिेकै बेलवा उिवाँलवाई िवामी खोजौँ। 
उिवाँ ननजकै भएको बेलवामवा उिवँालवाई िवामी पुकवारौँ!
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३३८आकाश ति्ा िषिेत्र्मा हुिे नचनहहरु

तिर अञजीरको रूखबाट एउटा िशषिा लेओ: जब त्यसका हाँगा 
किलला हुनछि्  र रूखले पालुिा फेछता, तिब ग्रीष्म ऋतिु  

आएछ भिी नति्मीहरू ्ाहा पाउँछौ। त्यसरी िै नति्मीहरूले  
पनि जब यी सबै कुरा भएका देखिेछौ,  
तिब ऊ ििजकै,ढोका्मै छ भिी जाि।

्मत्ी २४:३२-३३

आफनो आगमनभनदवा पहिले िुने धचनििरू मुनकतदवातवाले 
हदनुभएको छ, अझ तयो भनदवा बहढ ती धचनििरूमवा पहिलो धचनि 
कहिले िुनेछन ्भनेर नन्धवामिररत समय तोकनुभएको छ: “ती सङकषटकवा 
हदनको तुरुनत ैपनछ, सूयमि अधँयवारो िुनेछ, र चनद्रमवाले आफनवाे चमक 
हदनेछैन, र तवारवािरू आकवाशबवाट खसनेछन ्, तथवा आकवाशकवा शनकतिरू 
िललवाइनेछन ्। तब मवाननसको पुत्रको धचनि आकवाशमवा देखवा पनदेछ, 
र पथृ्ीकवा सब जवानतिरू प्लवाप गनदेछन ्, र नतनीिरूले मवाननसको 
पुत्रलवाई आकवाशकवा बवादलिरूमवा शनकत र ्ूठलो महिमवासवाथ आइरिेको 
देख्नछेन ्। उनले आफनवा स्गमिदतूिरूलवाई तुरिीको ्ूठलो आ्वाजको सवाथ 
प्ठवाउनेछ, र नतनीिरूले आकवाशको एक छेउदेखख अकको छेउसमम चवारै 
हदशवाबवाट उसकवा चुननएकवािरूलवाई भेलवा गनदेछन ्।“ मत्ी २४:२९-३१।

पोप र उसकवा मनतयवारिरूले परमेश्रकवा जनिरूलवाई सतवा्ट 
हदएको अनतमवा, येशूले घोषणवा गनुमििुनछ, सूयमि अधँयवारो िुनेछ, जुन 
टनलकनेछैन र आकवाशबवाट तवारवा अथवामित ्उलकवािरू खसनेछन।्

उिवाँ आउनुभनदवा पहिले ती धचनििरू िुनेछन ् भनेर आफनवा 
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चेलवािरूलवाई सतकमि  गरवाउनुभएको धथयो। उिवाँले नतनीिरूलवाई यो ्ठोकु्वा 
गरेर भननुभयो, “जब यी धचनििरू पूरवाइरिेको नतमीिरूले देख्नछेौ, तब 
नतमीिरू यककन िोस ्कक मेरो आगमन ढोकैम ैछ।“ ती धचनिरू पुरवा 
भईरिेकवाे युिननवाले दशमिनमवा देखेकवा धथए। जब येशूको आगमनको 
मिवान ्घटनवा िँुदै धथयो तयो भनदवा पहिलवा आकवाश र नषिेत्रिरू कवागतको 
मुठ्ठवा जसत ै बतवाररन पुगेको, पथृ्ी बेससरी िनललएको, पिवाड र 
टवापुिरू छचनलककएको युिननवाले आफनो दशमिनमवा देखेकवा धथए। जब 
येशूको आगमनभयो उिवँाको उपनसथनतबवाट जोधगन दषुटिरू त्रवािी त्रवािी 
भएर लुकन खोजेको पनन उनले दशमिनमवा देखेकवा धथए।

तर येशू ख्ीषटको आगमनको ठयवाकके हदन ्वा षिणलवाई प्रकट 
गररएको छैन। मवाननसको पुत्रको दोस्ो आमगनको ह्ठक समयलवाई 
परमेश्रले गु्पतमवा नै रवाखु्नभएको छ।

अमलकनत पखछौँ ककनभने िवाम्ो रवाजवा उिवाँको सौनदयमितवा र 
तजेस्ीमवा आखँवाको ननमेषमवा िवामी देख्नछेौँ। अमलकनत पखछौँ उिवाँले 
िवाम्वा आखँवािरूबवाट सब ैआशँिुरू मेहटहदनुिुनेछ। अमल षिणपनछ उिवाँले 
िवामीलवाई जगतको सवामु कसरी प्रसतुत गनुमििुनेछ भनेर येशूकवा चेलवा 
यिुदवाले यसरी वयकत गदमिछन,् “अब, जसले नतमीिरूलवाई पवापमवा 
्फसनदेखख बचवाउन सकनुिुनछ, र जसले नतमीिरूलवाई आननदसहित 
उिवाँकै महिमवाको सवामने ननषकलङक प्रसतुत गनमि सकनुिुनछ।” यिुदवा 
२४। तयसकवारण, जब उिवाँले आ्ुफ आउनुिँुदवा पहिले हदनुभएकवा 
धचनििरू बतवाउँदै भननुभयो, “जब यी कुरवा िुन थवालछन ् तब खडवा 
िोओ र आफनवेा मशर मवाधथ उ्ठवाओ, ककनभने नतमीिरूको उ�वार ननजकै 
आइरिेछ।”लुकवा २१:२८।
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३३९भनिषयिाणीहरू अधययि गिुताहोस्

त्याे धनय हो, जसले अग्मिाणीका यी िचिहरू उचच सिरले पाठ 
गदताछ, र धनय हुि्  नतििीहरू, जसले सुनदछि्  र त्यहा ँलेमखएका 

कुरा पालि गदताछि् , नकिनक स्मय ििजक छ।
प्रकाश १:३

दवाननएल र प्रकवाशकवा पुसतकिरूमवा बतवाइएको अनुसवार ्ढे 
बढे शनकतशवाली सवाम्वाजयिरूको उदय र पतनलवाई थवािवा पवाएर यस 
संसवारमवा िवामीमवा िुने उपलब्धीिरू, िवामीले पवाएकवा मवानमयवामिदवा कदर 
र बवाहिरर र्वा्फिरू बेकवारकवा छन ्भनेर मवाननपुदमिछ। अहिलेको इरवाक 
तर ततकवामलन बेबबलोन देश शनकतशवाली र गौरबले समपनन धथयो। 
तयस खवालको सवाम्वाजय पहिलवा कहिलयै पनन कसलेै देखेको धथएन। 
तयो देशको ्भै् र शनकत देखदवा तयसबेलवाकवा मवाननसिरू “िवाम्ो 
सवाम्वाजय अनत शनकतशवाली छ। यो अटल छ। यसलवाई कसैले िललवाउन 
सकदैन,”भनेर ्धवाक लगवाएकवा धथए। तर पनछ गएर तयो सवाम्वाजय 
नरवाम्ोसँग ढलेको धथयो। तयो शनकतशवाली सवाम्वाजय घवाँस जसत ै
ओइमलएर नवाश भएको धथयो। तयसरी न ैममडपमसमियवा, ग्रीस र रोमकवा 
सवामवाजयिरू पनन पतन भएर नवाश भएकवा धथए। यसरी न ैपरमेश्रले 
जग नबसवालनभुएक सब ैजगिरू ध्सत िुनेछन।् परमेश्रको लक्यमवा 
हिँडकेो र उिवाँको चररत्रलवाई प्रनतबबनमबत गरेकवा देश र मवाननसिरूमवात्र 
अटल िुनेछन।् यस ससवांरले थवािवा पवाइएकवा नीनतिरूमवा परमेश्रको 
नीनतमवात्र ैसथवायी छन।्

जब दवाननएल र प्रकवाशको पुसतक रवाम्ोसँग बुझछन ्तब येशूकवा 
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प्श्वासीिरूमवा अभूतपू्मि आनतमक जवागरण िुनेछ। नतनीिरूलवाई 
स्गमिकवा ढोकवािरू खोलेर स्गमिको झलक देखवाइनेछ। शु� हृदयले पवाउने 
इनवामको नननमत आ्शयक भएको चररत्र ननमवामिण गनमि ती पुसतकिरूले 
नतनीिरूको हृदय र हदमवागलवाई प्रभवाप्त पवानदेछ। नतनीिरू यसबवाट 
आमशष पवाएको अनुभ् गनदेछन।् प्रकवाशको पुसतकलवाई बुझन चवािने 
सबलेै यहद नम् र मसकवारु हृदयले अधययन गयवामिे भने परमेश्रले 
नतनीिरूलवाई आमशष हदनुिुनेछ। यस पुसतकमवा अननत जी्नको 
बवारेमवा बिृत धचत्रण गरेको छ। महिमवाले भररएको तयस पुसतक पढने 
र तयसमभत्र रिेकवा सतयिरूलवाई खोजतलवास गरेर इमवानदवारीतवासवाथ 
अधययन गनदेले परमेश्रको आमशष पवाउनेछन।् यसरी लेखखएको छ, 
“तयवेा ्धनय िो, जसले अगम्वाणीकवा यी ्चनिरू उचच स्रले पवा्ठ 
गदमिछ, र ्धनय िुन ् नतनीिरू, जसले सुनदछन ् र तयिवाँ लेखखएकवा कुरवा 
पवालन गदमिछन ्, ककनकक समय ननजक छ।” प्रकवाश १:३ प्रकवाशको 
पुसतक अधययन गदवामि एउटवा कुरो बुझन सुनननशचत छ। तयो िो 
परमेश्र र उिवाँको बीचमवा समबन्ध ननजक र ननणमियवातमक छ।

बवाइबल अधययन गनमि िवामी ्ेधरै समय बबतवाऔँ। िवामीले कसरी 
बवाइबल बुझनु पनदे िो सो िवामीलवाई थवािवा छैन। प्रकवाशको पुसतकमवा 
भएकवा ननददेशनिरू बुझन र पवालन गनमि आदेश हदँदै यो पुसतकलवाई सुरु 
गररएको छ। जब प्रकवाशको पुसतकमवा लेखखएकवा सवामग्रीकवा अथमििरु 
िवामी बुझछौँ तब िवामीिरूमवा ्ुठलो आनतमक पुनमिजवागरण िुनेछ।
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३४०सैतिािको ्महाजालको पराकाषटा

तिब येशूले नतििीहरूलाई जिाफ नदिुभयो, “होिशयार रहो, कसैले 
नति्मीहरूलाई भ्र्म्मा िपारोस्  । नकिभिे धेरै जिा ्मेरो िाउँ्मा“  

‘्म ख्ीषट हु’ँ भनदै आउिेछि् , र धेरैलाई बहकाउिेछि् । 
्मत्ी २४:४-५

सतैवानले आफनो मिवाजवालको नवाटकको परवाकवाषटवामवा आ्ैफ ख्ीषट 
िँु भनेर येशूको रूप ्धवारण गरेर मवाननसिरूलवाई जवालमवा पवानदेछ। 
चचमिले दईु िजवार ्षमि लवामो समयदेखख येशूको आमगन िुनछ भनेर 
प्रचवार गरेकवा धथए र गरर न ै रिेकवा छन।् उिवाँको आगमनमवा न ै
सब ै आशवािरू प्मलन िुनेछ भनेको तयसको लवाधग चचमिले प्रनतषिवा 
गरररिेको छ। अब मिवान ् ्धोखेबवाज येशूको भेष ्धवारण गरेर उिवाँ 
आउनुभयो भनेर मवाननसिरूको सवामु उसले प्रसतुत गनदेछ। संसवारकवा 
प्मभनन ्ठवाउँिरूमवा मवाननसिरूको बीचमवा ्भै्शवाली र सबकैो सवामु 
चकमक तनेजलो भएर प्रकवाशको पुसतकमवा युिननवाले ्णमिन गरेको 
अनुसवार परमेश्रको पुत्रकै भेषमवा सतैवान देखवा पनदेछ। सवारवा मवाननसिरू 
प्जयी िषमिले “ख्ीषट आउनुभयो! ख्ीषट आउनुभयो!“ भने आकवाशलवाई 
गुञजवायमवान गनदेछ। “स्वामी मिवारवाज येशू” भनेर मवाननसिरू उसको 
अगवाडड लमपछवार परेर ढोगनेछन।् मनुकतदवातवाले न ैउचचवारण गनुमिभएको 
अनुग्रिले भररएकवा केिी मिवा्वाणीिरू भद्र र करुणवा देखवाएर जनसमषि 
प्रसतुत गनदेछ। अनेक थरीकवा रोगीिरूलवाई उसले ननको पवानदेछ। अनन 
आ्ुफ येशूको ढोँगी भेषमवा दवा्ी गनदेछ कक उसले ि्पतवाको गररमवामय 
सवातौँ हदन सवाबथलवाई आइत्वारमवा सवारेको छ। तयस हदनलवाई आ्ुफले 
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आमशष हदएको िुनवाले सबलेै पप्त्र पवारोस ्भनेर आदेश हदनेछ।के्ल 
्धममिशवासत्र बवाइबल र तयसमवा भएको  सतयलवाई पे्रम गनदे लगनशील 
येश�भकतिरूमवात्र सतैवानको तयस शनकतशवाली मिवाजवालबवाट सुरक्षित 
िुनेछ। उसले संसवारलवाई आफनो जवालमवा ्फसवाएतवापनन येशूको ्चनको 
ननष्ठवामवा अडडग रिनेिरूलवाई ्फसवाउन सकदैन।

उ�वारकतवामिले उिवाँकवा जनिरूलवाई सतकमि  गरवाउनुभएको धथयो। आ्ुफ 
कसरी आउनेछ भनेर उिवाँले प्रषटरूपमवा भननभुएको धथयो, “ककनकक 
झूटवा ख्ीषटिरू, र झुटवा अगम्कतवािरू खडवा िुनेछन ्, र िुन सके 
चुननएकवािरूलवाई पनन भड कवाउनलवाई ्ुठलवा-्ुठलवा धचनििरू र आशचयमिकवा 
कवामिरू देखवाउनेछन ्। यवाद रवाख, मलेै नतमीिरूलवाई अनघबवाटै भननहदएको 
छु। “यहद नतनीिरूले नतमीिरूलवाई ‘िेर, उनी उजवाड-सथवानमवा छन ्’ भनी 
भनछन ् भने बवाहिर ननसकेर नजवाओ। अनन िेर, उनी मभत्री को्ठवािरूमवा 
छन ् भने पनन प्श्वास नगर। ककनकक जसरी बबजुली पु्मिबवाट चमकदवा 
पनशचमसमम ै उजयवालो िुनछ, तयसरी न ैमवाननसको पुत्रको आगमन 
िुनेछ।“ मत्ी २४:२४-२७। सककली येशूको आगमनलवाई कसलेै पनन 
नकल गनमि सकदैन। उिवँाको आगमन प्श्कवा सब ैमवाननसिरूले आफनै 
आखँवाले िेनदेछन।्

के परमेश्रकवा जनिरू अहिले नै उिवँाको ्चनको सथवायीत्मवा 
आ्ूफलवाई अडडग गरवाएको छ तवाकक आफनवा भवा्नवा ् वा सं् ेगको मवागलवाई 
आतमसमपमिण गददैन? तयस मिवासङकटमवा के परमेश्रकवा जनिरू 
बवाइबलमवा न ैटवाँमसएर बसछ र बवाइबल र बवाइबलमवात्रमवा म प्श्वास 
गछुमि भनेर अडडग भएर बसन सकछ?
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३४१नहसँ्क नहसँाबाट सुरमषिति

अनि पनित्र चाड़ ्मिाएझै ँरातिी नति्मीहरूले भजि गाउिेछौ। 
पर्मप्रभुको पिताति, अ्ाताति्  इस्ाएलको चट्ािनतिर उहानँसति भेट 

गितालाई बासँुरी बजाउिेहरू र्माउँदै नहड़ँझेै ँनति्मीहरूको  
्मि्मा पनि र्माहट हुिेछ। 

यशैया ३०:२९

जब परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वालवाई आदर गनदेिरूलवाई 
मवान् कवानुनको सुरषिवाबवाट बंधचत िुनछ तब नतनीिरूको खखलवा्फमवा 
प्मभनन देशिरूमवा प्ध्ंसवातमक कवायम्ि वािी गनदे श्ङृखलवा्� अमभयवान 
सुरु िुनछ।

परमेश्रकवा कनतपय जनिरूलवाई झयवालखवानवाको कवाल को्ठरीमवा 
फयवाँककनेछन,् कनतपय त्रवािी त्रवािी भएर जङगल र पिवाडिरूमवा भवागनेछन।् 
नतनीिरू परमेश्रको रषिवाको नननमत पुकवार गनदेछन।् संसवारकवा सब ै
षिते्रिरूबवाट दषुट स्गमिदतुिरूसँग ममलेर शसत्र असत्र मभरेकवा मवान्ीय 
्फौजले नतनीिरूको ितयवा गनमि तनमसनेछ।

अतयनत ै प्जयउललवाससवाथ िोिललवा गददै मुख छोडदै दषुट 
मवाननसिरूले आफनवा मशकवारिरूलवाई लछवारपछवार गनमि अगवाडड जवानेछन,् 
तर तयसबेैलवा कवालो र अन्धकवारभनदवा पनन मिवाअन्धकवार रवातको समय 
यस पथृ्ीलवाई छो्पनेछन।् अनन प्रवाथमिनवा गनदे झुणडलवाई आकवाशमवा 
्ैफमलएको इनदे्रणीले नतनीिरूलवाई घेनदेछ।

अनन परमेश्रकवा जनिरू सपषट र सङगीतमय ्धुनले “मवाथी 
िेर“भनेर धचचचयवाएको सबलेै सुननेछन।् नतनीिरूकवा आखँवािरू आकवाशनतर 
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्फककमि नछ र प्रनतज्वाको ्धनु नतनीिरूले देख्नछेन।् आकवाश ढवाककएको कवालो 
र ररसवाउँदो अन्धकवार बवादल िटदछ, तयो दृशय नतनीिरूले देख्नछेन ्जुन 
नसट्फनसले देखेकवा धथए। जब उनलवाई हिँस्क मवाननसिरूले ढँुगवािरू 
्फकदे र मवानमि खोजेको धथए तब उनले आकवाशनतर िेददै गदवामि परमेश्रको 
महिमवा उनले देखे र मवाननसको पुत्र उिवँाको मसिंवासनमवा बसेको देखेकवा 
धथए। िेपवािवाको दवागिरू भएकवा येशूको ईश्रीय रूप ती पुकवार गनदे 
मवाननसिरूले देख्नछेन;् अनन उिवँाकै मुखवारले उिवँाको पपतवा र स्गमिदतुिरू 
सवामु यो अनुरो्ध गरेको सुननेछन,् “पपतवा, म इचछवा गदमिछु, कक तपवाईंले 
मलवाई हदनुभएकवािरू म जिवँा छु मसँग रिुन ्। युिननवा १७:२४ । अनन 
सङगीतमय प्जयउललवासको आ्वाजले यो ्चन सुननेछन,् “नतनीिरू 
आए! नतनीिरू आए! पप्त्र, ननषखोट र शु� जनिरू। नतनीिरूले मेरो 
्धैयमितवालवाई पवालन गरेकवा छन।्“ नतनीिरू स्गमिदतुिरूसँगै हिँडनेछन,् 
अनन डरले थर थर कवाममरिेकवा तर प्श्वासमवा अडडग भएकवािरू 
प्जयउललवासले धचचयवाउनेछन।् मधयरवातमवा न ै परमेश्रले आफनो 
शनकतलवाई प्रदशमिन गरेर उिवँाकवा जनिरूलवाई उ�वार गनुमििुनेछ। अतयनतै 
चकको घवामले सुयमि टनलकनछ। अनेकौँ आशचयमि र अचममकवा धचनि र 
कवामिरू मसरि र श्खृलवा्� रुपमवा देखवा पनदेछन।् दषुटिरू भयवाभ् र 
अचमम मवानदै तयो दृशयलवाई िेनदेछन।् तर ्धममीिरू अतयनत ैआनननदत 
भएर आ्ुफिरूलवाई उ�वार गररएकोमवा खुशी िुनेछन।्
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३४२आउिुहोस्, ह ेप्रभु येशू

हाम्ो धनयको आशा– हाम्ा ्महाि्  पर्मेशिर र ्मुनक्तदातिा येशू 
ख्ीषटका ्मनह्माको आग्मिको हा्मी प्रतिीषिा गदताछौं। 

तिीतिस २:१३

बवाइबलमवा अतयनतै उललेखनीय र गौरबमय सतयिरूमवा येशू  
ख्ीषटको दोस्ो आगमन पनन  एक िो। उिवाँको दोस्ो आगमनले 
मनुकतको मिवान ्योजनवा पूरवा िुनछ। बवाइबलमवा भएकवा सनदेशिरूमवा 
दोस्ो आगमनको मशषिवा सब ैमशषिवादीषिवािरूको मुल िो।

युगौँ युगदेखख प्रभुकवा सतय प्श्सी भकतिरूको नननमत येशूको 
आगमन मिवान ्आशवा िो।

्यो्�ृ अग्रज अययुब सतैवानको मवारमवा परेर छोरवाछोरीिरू, 
नोकर चवाकर र पशुिरू नवाश भएकवा धथए। अनतमवा आएर उनी शवारीररक 
पीडवाले ग्रसत भएको धथए। तयसतो समयमवा पनन परमेश्रमवाधथ उनको 
ननष्ठवा िललेको धथएन। शोकमवा यो भवा्ुक भवा्नवा वयकत गरे, “तर म 
जवानदछु, मेरवा उद्धवारक जीप्त िुनुिुनछ, सबभैनदवा अननतम समयमवा 
उिवाँ पनृथ्मवा खडवा िुनिुुनेछ। अनन मेरवा छवालवा नवाश गररसकेपनछ, मेरो 
शरीरम ैम परमेश्रलवाई देख्नछुे। म आफनवाे आँखवाले उिवाँलवाई देख्नछुे, 
आ्ैफले नै देख्नछुे अरू कसलेै िोइन। मेरो हृदय ममभत्र ैकनत लवालयत 
बनछ!“ अययबु १९:२५-२७।

येशूले जतैुन डवँाडवामवा हदनुभएको बबदवाइको सनदेशमवा उिवाँको 
आगमनको प्रनतज्वा चेलवािरूलवाई सुनवाउनुभएको धथयो। यो चेलवािरूको 
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भप्षयलवाई उजज्ल पवानदे सनदेश धथयो। कुन ैपनन द:ुखकषट र सतवा्टले 
नतनीिरूको आशवालवाई कुलचन नसकने थवािवा पवाएर नतनीिरूकवा हृदयिरू 
आननदले भररएको धथयो। भयवानक कषटिरूको बीचमवा यो आशवा 
पलिवाइरिनछ भनेर पवा्लले भनदछन,् “िवाम्ो ्धनयको आशवा– िवाम्वा 
मिवान ् परमेश्र र मुनकतदवातवा येशू ख्ीषटकवा महिमवाको आगमनको 
िवामी प्रतीषिवा गदमिछौं।“ तीतस २:१३।

समुद्रको चटटवान ैचटटवान भएको पवाटमोस टवापुमवा नन्वामिसनमवा 
रिेको येशूकवा चेलवा यूिननवालवाई यो प्रनतज्वा हदइएको धथयो, “म नछटटै 
आउँदैछु“। सतैवानले मेरो िो भनने संसवारकवा पीडवादवायी यवात्रिरूमवा चचमिको 
प्रवाथमिनवा पनन तयिी भइरिेको छ, “िो प्रभु येशू आउनुिोस।्” प्रकवाश 
२२:२०।

स्ुधवार्वादी मवाहटमिन लुथरको ममत्र मेलवाकथनले भनेको धथए, “यो 
उमेर ढलकेको संसवार ढलन ्ेधरै समय लवागदैन। सु्धवार्वादी कयवालमभनले 
इसवाईिरूलवाई यो अनुरो्ध गरेकवा धथए, न हिचककचवाउनुिोस।् येशूको 
आगमनको नतब् चवािनवा गनुमििोस।् युगको  सब ैघटनवािरूमवा यो अतयनत ै
शुभलषिणको घटनवा िो। “अकको येशूको भकत बवाकसटरले भनेकवा धथए, 
येशू प्रभुको दोस्ो आगमनको बवारेमवा सोचनु न ै मेरो नननमत अतयनत ै
मम्ठवास र आननद सोच िो। प्श्वासको कवाम र उिवाँकवा सनतिरूको 
चररत्र ्वा स्भवा् नै उिवाँको आगमनलवाई पे्रमपु्मिक अपेषिवा गरररिनु 
िो।

“यस हदनलवाई सब ैप्श्वासीिरूले मभत्री हृदयदेखख चवािनवा गरेर 
आशवामवा झुनणड रिेकवा छन।् प्श्वासीिरूको मुनकतको कवाम समपनन 
गनदे सब ैजनवा पखखमिरिेकवाछन।्“ येशूकवा सवारवा ननष्ठवा्वान भकतिरूको 
आनतररक चवािनवा र प्रयवासिरू न ैयो छ, “नछटो आउनिोस,् िे प्रभु यो 
आमशषमय हदनको लवाधग िवामी उतसुकतवापु्मिक पखखमिरिेकवाछौँ।“
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३४३जगतिको राजा वयनक्त निशेषकै  
रूप्मा देखापिुताहुिेछ

हाम्ा पर्मेश्वर आउिुहुनछ, र ्मौि बसिहुुिेछैि। उहाकँो अनग एक 
भस्म गिने आगो छ, र उहाँको चारैपरट् प्रचणड आँधीबेहरी  

छ। आफिाे प्रजाको इनसाफ गिता उहालँे ्मान्को  
आकाश र पृमथिलाई बोलाउिुहुनछ।

 भजिसंग्रह ५०:३-४

रवाजवािरूकवा रवाजवा बवादलबवाट ओलमिनुिुनेछ। उिवाँ आगोको ज्वालवाले 
बेररएर आउनुिुनछ। सवारवा आकवाश ्वा नषिेत्रवािरू कवागजको मुठ्ठवा जसतै 
बेररनेछ। उिवाँको सवामु पथृ्ी कवाँ्पनेछ। प्रतयेक पिवाड र टवापु आफनो 
्ठवाउँबवाट सनदेछ।

शनकतशवाली प्जय यो�वा जसतो भएर येशू स्वार भएर 
आउनुिुनछ। उिवँाको शोकको मवाननस िुनुिुनेछैन। उिवाँ अब आउने 
बेलवामवा सनतवाप र शममिको नततो ्पयवालवा पपउनुिुनेछैन। उिवाँ जगत र 
पथृ्ीमवा प्जयी यवाे�वा भएर आउनिुुनछ। उिवाँले जीप्त र मरेकवािरूको 
नयवाय गनुमििुनेछ।” “प्श्वासयोगय” र “सतय,“ “्धवामममिकतवामवा उिवाँले 
इनसवा्फ र यु� गनुमििुनछ,” “स्गमिकवा सेनवािरू सेतवा र स्चछ मलमलकवा 
्सत्र पहिररई सेतवा घोडवािरूमवा चडरे उिवाँको पनछपनछ लवागछन।्“प्रकवाश 
१९:११,१४। उिवाँको बवाटोमवा अनधगननतयौँ पप्त्र स्गमिदतूिरूले जगतको 
प्शषे गीतको ्धुन गवाएर आउनेछन।् सवारवा आकवाश न ैदश िजवार गुणवा 
दश िजवार र िजवारौँ िजवार तनेजलो स्गमिदतुिरू भररनेछ। मवाननसको 
कुन ै पनन कलमले तयो दृशयलवाई धचत्रण गनमि सकदैन; कुन ै पनन 
बनु� जी् ्वा मरणशील मवाननसले तयसबेलवाको ्भै् ्यवान गनमि 
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सकदैन। अगम्कतवा ि्कुकले तयस समयको धचत्रण गनमि प्रयवास 
गदमिछन,् परमेश्र तमेवानबवाट आउनुभयो, परमपप्त्र पवारवान डवाँडवाबवाट। 
उिवाँको महिमवाले स्गमि ढवाकयवाे, र पथृ्ी उिवँाको प्रशंसवाले भररयो।उिवाँको 
गौर् सुयकोदयझैँ धथयो, उिवँाको िवातबवाट ककरणिरू चनमकसके,जिवाँ 
उिवाँको शनकत लुकेको धथयो। िबकुक ३:३-४। जब तयो जीप्त बवादल 
ननजकै आउँछ तब प्रतयेक आँखवाले जी्नको रवाजकुमवारलवाई देख्नछे। 
अब उिवाँको मशरलवाई षितप्षित गनदे कवँाडवाको मुकुट िुनेछैन। उिवाँको 
पप्त्र नन्धवारमवा तनेजलो र गौर्शवाली मुकुट बसेको िुनछ। उिवाँको 
अनुिवार जवाज्लय भएर आँखवा नै नतरममरवाउने गरेर चनमकनछ। उिवाँको 
अनुिवास मधय हदनको घवाम जसत ैदेखखनेछ। उिवाँकवा पोशवाक र नतरिवामवा 
“रवाजवािरूकवा रवाजवा र प्रभुिरूकवा प्रभु” अङककत छ। प्रकवाश १९:१६ ।

उिवाँको उपनसथनतमवा सब ैदषुटिरूकवा अनुिवारिरू डरले रवातोपपरो 
िुनेछन।् परमेश्रको दयवा र सदवाशयतवालवाई तुचछ ्ठवाननेिरूमवाधथ 
अननतको नरैवाशयतवाको त्रवास बनज्नेछ। “परमप्रभु यसो भननुिुनछ डरको 
आ्वाज र त्रवासको आ्वाज सुननँदैछ। शवाननतको िोइन। सो्ध र िेर: 
पुरुषले छोरवाछोरी जनमवाउन सकछ र? ककन त िरेक बमलयो मवाननस 
प्रस््ेदनवामवा परेझैँ आफनवाे िवातले पेट समवातकेो म देखदछु? ककन 
िरेकको अनुिवार मरेको जसत ैपिेँलो भएको छ?  िवाय! तयवाे हदन कसतवाे 
डरलवागदवाे हदन िुनेछ! तयसतवाे अरू कुन ै हदन पनन िुनेछैन।“घुडँवािरू 
कवाँ्पछन ् र सवारवा शरीरमवा पीडवा छ, सब ै चेिरवािरू पिेँलवा-पिेँलवा 
िुनछन ्।यमममियवा ३०:५-७। नेिुम २:१०। ्धममीिरू पनन थर थर कवाँ्पदै 
करवाउनेछन,् “उिवाँको अगवाडड को उमभन सकछ र?“ स्गमिदतुको आ्वाज 
शवानत िुनछ, र केिी समयसमम भयवानक मौन िुनछ। अनन येशूको 
आ्वाज सुनननछ, “मेरो अनुग्रि नतमीिरूको नननमत पयवामि्पत छ।“
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३४४काँचुली फेररएर सिगता जाि तियार हुिु

निश्वासद्ारा ्मृतु्य िचाखी हिोक सिगता्मा उठाइलनगए, र नतििी 
कतिै फेला परेिि् , नकिनक पर्मेशिरले नतििलाई लािुभएको 

न्यो। नतििी उठाइलनगिुभनदा अनघ पर्मेशिरलाई नतििले प्रसन् 
पारेका कुराको पुनषट भएको न्यो। 

नहबू् ११:५

िवामी खरवाब अथवामित ्दषुट युगमवा बवाँधचरिेकवाछौँ। िवामी जोखखम 
न ैजोखखममवा पनदे पररनसथनतमवा छौँ। िवाम्वा ्ररपरर अननतम हदनमवा 
आउने खतरवािरू बवाकलो छ। दषुट, स्वाथमिपनवा र आफनोमवात्र भवाऊ 
खोजने प्र्पृत्ले गदवामि ्ेधरै मवाननसिरूको मवायवापे्रम र सनेि धचसो 
भइरिेको छ। िनौक परमेश्रसँग तीन सय ्षमिसमम हिँडकेवा धथए। 
अहिले परमेश्सँग यस संसवारमवा हिँडन तयसतो समय छैन। छोटो 
समय भएकोले ्धवामममिक बवाटोमवा हिँडन िवामी उतसुक िुनुपदमिछ। के 
िवामी ह्ठक बवाटोमवा हिँडन परमेश्रकवा हदनकवा भयवानक घटनवािरू िवाम्ै 
अगवाडड आउनुपछमि र? िनोकको मवाममलवा िवाम्ो अगवाडड छ। सयौँ ्षमि 
उनी परमेश्रसँग हिँड।े उनी पनन भ्रषट युगम ैबवाँचेकवा धथए। तयसबेलवा 
उनको ्ररपररकवा मवाननसिरू नैनतक प्रदषुणको जमवात धथयो। तपैनन 
शुद्ध र ननषकलङक र परमेश्रमवा अपपमित जी्न बबतवाउन उनले 
आफनो हदमवागलवाई अनुशवासनमवा रवाखेकवा धथए। यिी बवाटोमवा हिँडन 
उनले आफनो हदमवागलवाई मशक्षित बनवाएकवा धथए। उनको चररत्र, बवानी 
वयिोरवा, जी्नशैली आहदमवा  परमेश्रको प्रभवा् धथयो। उनको अनुिवार 
स्धगमिय तत्िरूले चमकेको धथयो। येशूबवाट नै आएको जयोनतले उनको 
अनिुवारमवा चमक धथयो।



734

वि�िासद्ारा म जिउँछु

जुन भ्रषट सवामवानजक, ननैतक पतनको ्वातवा्रण िवाम्वा ्ररपरर 
छन ्तयिी खवालको ्वातवा्रणमवा िनोक पनन धथए। उनले ्ेफनदे सवासको 
्वातवा्रण पवाप र भ्रषटको दवागले भररएको धथयो। तयसत ै्वातवा्रण 
िवाम्वा ्ररपरर छ, तपैनन उनी पप्त्र जी्न बबतवाएकवा धथए। उनी 
रिेको युगमवा भएकवा पवापकवा जयवादनतिरूमवा उनी सिभवागी भएकवा 
धथएनन।् तयसरी न ैिवामी पनन शु� र भ्रषटरहित भएर बवाँचन सकदछौँ। 
परमेश्रको वय्सथवाप्रनत उनी ननष्ठवा्वान भएकोले न ैउनलवाई स्गमिमवा 
लधगएको धथयो। तयसरी न ैयेश� आउनेबेलवामवा परमेश्रकवा आदेशिरू 
पवालन गरेर स्चछ जी्न बबतवाइरिनेिरू पनन कवाँचुली ्ेफररएर स्गमिमवा 
लधगनेछन।् पवाप र भ्रषट संसवारबवाट अलग भएर नतनीिरू स्गमिको शु� 
आननदको उपभोग गनमि सकनेछन।् परमेश्रकवा जनिरू हिँडने चवाल न ै
प्जयी जी्न बबतवाएर मवाधथ मवाधथनतर लनमकनुपदमिछ। 

यस पथृ्ीलवाई जलप्रलयले नवाश लयवाउनुभनदवा अनघ जुनरूपमवा 
िनोकलवाई स्गमिमवा लधगएको धथयो तयिी रूपमवा यस संसवारलवाई 
आगोबवाट नवाश िुनुभनदवा अनघ बवाँधचरिेकवा जीप्त ्धममीिरूलवाई पनन 
स्गमिमवा लधगनेछ। परमेश्रकवा ्धवामममिक आज्वािरूलवाई पवालन गरेर 
ब्फवादवार भएर बसने सनतिरूलवाई घणृवा गनदे मवाननसिरूकै सवामु महिममत 
बनवाएर स्गमिमवा लवानेछन।्
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३४५त्यही येशू फर्किुहुिेछ 

नतििीहरूले भिे, “गालीलका ्मानिस हो, नति्मीहरू नकि 
आकाशनतिर हदेदै उिभरहकेा छौ? यही येशू, जो नति्मीहरूबाट 

सिगता्मा लनगिुभयो, अनहले जसरी नति्मीहरूले उहाँलाई सिगता्मा 
जािुभएको देखयाै, त्यसरी िै उहाँ फेरर आउिुहुिेछ।

प्रेररति १:११

येशू स्गमिमवा जवानुभएपनछ चेलवािरूको बीचमवा अलममलएर 
बसेकवा स्गमिदतूिरूले येशू ्फककमि नुिुनेछ भनेर प्रनतज्वा नतनीिरूको सवामु 
दोिोरयवाएकवा धथए, “गवालीलकवा मवाननस िो, नतमीिरू ककन आकवाशनतर 
िेददै उमभरिेकवा छौ? यिी येशू, जो नतमीिरूबवाट स्गमिमवा लधगनुभयो, 
अहिले जसरी नतमीिरूले उिवँालवाई स्गमिमवा जवानुभएको देखयवाै, तयसरी 
न ैउिवाँ ्ेफरर आउनुिुनेछ।” 

 अतयनत ै ्पयवारो येशू नतनीिरूको मवाझबवाट उडरे अलप िँुदवा 
चेलवािरूकवा हृदयिरूमवा शोकको ढयवाँग्रो ्ठोककएको धथयो। उिवाँलवाई ्ेफरर 
कहिलयै नभेटने? कसतो उरवा्ठ लवागदो सोच धथयो। तर स्गमिदतुिरूले 
हदएको प्रनतज्वा ती चेलवािरूको बीचमवा बिुमुलय भएर नतनीिरूको अनुिवारै 
उजयवालो भएकवा धथए। येश�मवा आशकत भएको प्रतयेक अनुयवायीको 
नननमत पनन यो प्रनतज्वा अमूलय र मित््पूणमि भएर ननरनतररूपमवा 
हदमवागमवा अडडवा जमवाइ रवाख्नपुदमिछ। येशूलवाई सकली र सवाँचोरूपमवा पे्रम 
गनदेिरू कोिी पनन उिवँाको पुन आगमनमवा द:ुख मवाननेछैन।

   येशू आउँदै िुनिुुनछ! तर मवाननसिरूको द:ुखकषटकवा पीडवािरूको 
आ्वाजिरू सुनन िोइन, दोषी पवापीिरूको पवाप स्ीकवार गरेको सुनन 
िोइन न त नतनीिरूलवाई षिमवा भयो भनेर मनलवाई शवानत पवानमि मम्ठो 
बोमल बोलन उिवाँ दोस्ो पलट आउने िोइन ककनकक जब यस संसवारमवा 
रिेकवा प्रतयेक मवाननसले जी्न पवाउँछ कक मतृयु पवाउँछ भनेर उिवाँको 
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आगमन पहिले नै ननणमिय भइसकेको िुनछ। जो मवाननस पवापम ैचुलुमिमम 
डु्वाउन रुचवाउनेिरू र परमेश्रको मवायवालवाई नतरसकवार गरर उिवाँबवाट 
पननछरिन चवािनेिरू सदवाको नननमत पवापैमवा रहिरिनेछन।् जब येशू 
पप्त्रसथवानम ै रिेर पवापीिरूको नननमत पिल गरररिुनभएको बेलवामवा 
मवाननसिरूले आफनवा पवापिरूलवाई स्ीकवार गरेकवा िुनछन,् नतनीिरूले 
उिवाँलवाई आफनो ममत्र बनवाइसकेको िुनछ र उिवाँको आगमनको पप्रय 
घटनवालवाई उतसुकतवापू्मिक िेरररिेको िुनछ। नतनीिरूको सब ै पवापिरू 
षिमवा भइसकेको िुनछ।

  जसरी उिवाँ स्गमिमवा उनकलनुभयो तयसरी न ैयेशू आउनुिुनेछ, 
तर तयसबेलवा थप बैभ्कवा सवाथ। उिवँा उिवाँको पपतवाको महिमवा र 
इजजतसवाथ आउनुिँुदै छ, र अनधगननतयौँ पप्त्र स्गमिदतुिरूले उिवाँको 
लवाधग गनदेछन। उिवाँकवा नन्धवार र कञचटमवा घोधचने ननदमियी कवाँडवािरूको 
मुकुटको सटटवा उिवाँको पप्त्र नन्धवारमवा चनमकरिेको चकमक पवानदे 
बिुमूलय िवारिरूले सुसनजजत भएको मुकुट लगवाउँदै उिवाँ आउनुिुनेछ! 
तर यस संसवारमवा उिवँा असथवायी, ब्ध ्वा मरखणशील र पतन िुने 
सम्वाट आउनुिुनन। ्धममी जनिरूलवाई पुनरुतथवान गरवाउन, जीप्त 
सनतिरूको कवाँचुली ्ेफरवाएर ् वा असलीरूपमवा कनभटमि गरवाएर अमरत्को 
पोशवाक पहिऱयवाउन र सवारवा सनतिरूसँग स्गमिको रवाजयमवा लवान उिवाँ 
आउनुिुनेछ।

  पप्रय यु्वा र यु्ती पवा्ठकिरू िो, येशूलवाई भेटन कसरी तयवार 
िुने तयस मवाममलवामवा वयसत िुन खोज। तब जब उिवाँ देखवा पनुमििुनेछ 
तब नतमीिरू पनन अतयनत ैरमवाितले धचचयवाउछौ, “ल, यो न ैिवाम्ो 
परमेश्र िुनुिुनछ; उिवँाको नननमत िवामी पखखमिरिेकवा धथयौँ, उिवाँले न ै
िवामीलवाई उ�वार गनुमििुनेछ।”यशयैवा २५:९।

  अननत जी्न नतमीिरूको िुनेछ  नतमीिरू येशूको महिमवामवा 
सिवाभवागी िुनेछौ। उिवाँको मम्ठो र महिममत स्रले नतमीिरूलवाई उिवँाले 
शयवा्वास हदनिुुनेछ। उिवाँको कसतो पप्रय वयनकत िुनुिँुदो रिेछ भनेर 
नतमीिरूले प्रतयषिरूपम ैदेख्न सकनेछौँ।
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३४६प्रते्यक सनतिको िशर्मा ्मुकुट

त्याे ्मानिस धनयको हो, जो आपति् -निपति् ्मा मस्र रहनछ, 
नकिनक जाचँको सा्मिा गररसकेपनछ त्यसले जीििको  

त्याे ्मुकुट पाउिेछ, जो पर्मेशिरले उहाँलाई प्रे्म  
गिनेहरूलाई नदिे प्रनतिज्ा गिुताभएको छ। 

याकूब १:१२

स्गमिको दर्वारबवाट स्गमिदतुिरूको ्ूठलो संखयवामवा प्रतयेक सनतको 
नननमत तनेजलो र महिममत मुकुटिरू लयवाएको मलेै दशमिनमवा देखेँ। ती 
मुकुटिरूमवा प्रतयेक सनतको नवाउँ लेखखएको धथयो। जब स्गमिद�तिरूको 
िवातबवाट येशूले मुकुटिरू मलनुभयो तब पप्रय येशूले आफनै दवाहिने 
िवातले सनतिरूको मशरमवा ती मुकुटिरू लगवाइहदनुभएको धथयो। तयिी 
ककमसमले स्गमिदतुिरूले प्णवािरू लयवाए, येशूले सब ै सनतिरूलवाई 
हदनुभयो। अगु् वा स्गमिद�तिरूले तयस प्णवामवा पहिलो ्धुन खेले, अनन 
प्रतयेक आ्वाज आभवाररत भएर र खुशीले प्रशंसवा गददै उ्ठवायो। प्रतयेक 
सनतले बढो कौशलतवासवाथ प्णवाकवा तवारिरू बजवाए। नतनीिरूले ती 
प्णवाबवाट मम्ठो, सुम्धुर र मस� सङगीत ननकवाले।

सिरमभत्र आखँवालवाई लोभयवाउने सब ै थोकले सनजएको धथयो। 
सवानदवार र ्भै्शवाली महिममत थोकिरू जतवातत ैधथए। अनन येशूले 
मनुकत पवाएकवा सनतिरूलवाई िेनुमिभयो, नतनीिरूको अनुिवार महिमवाले 
चकमक भएको धथयो, जब उिवँाले आफनवा ्पयवारो आखँवािरूले 
नतनीिरूमवाधथ परे, तर उिवाँले मनलवाई न ै िपषमित तुलयवाउने म्धुर र 
सङगीतमय आ्वाजले नतनीिरूलवाई भननुभयो, “मेरो प्रवाणको पीडवा मलेै 
देखेँ र म संतुषट भएँ। स्गमिको सवारवा अथवाि समपपत्िरू नतमीिरूले न ै
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रमवाइलोसँग उपभोग गनमि िो। नतमीिरूको द:ुखकषटकोअ अनतय भयो। 
अब मतृयु कहिलयै पनन िुनेछैन, शोक र रोदन पनन िुनेछैन, न त 
कुन ैपीडवा।”

  अनन आफनवा जनिरूलवाई जी्नको रूखनतर येशूले डोऱयवाउँदै 
गनुमिभएको मलेै देखेँ। जी्नको रूखमवा अतयनत ैसुनदर र स्वाहदलो 
्फलिरू धथयो। सनतिरूले आ्ूफ खुशी हटपेर खवान सकथयो। सिरमवा 
अतयनत ैमहिममत मसिंवासन धथयो। तयसको मुननबवाट जी्नको पवानीको 
शु� नदी बधगरिेको धथयो। तयो पवानी स्फहटकको जसत ैननममिल धथयो। 
नदीको दु्  ैककनवारमवा जी्नको रूख धथयो र नदीकै ककनवारवािरूमवा अरू 
सुनदर र स्वादीलो ्फलिरू ्फमलरिेकवा रूखिरू धथए।

मवान्ीय भवाषवाले स्गमिको बवारेमवा ्णमिन गनमि असमभ् छ। जब 
ती दृशयिरू मेरो सवामु आए तब म चककत भएर एक नछन त िरवाएँ 
पनन। स्गमिको ्भै् र अतयवाननदको महिमवामवा म तनललन भएर मेरो 
कलम टेबुलमवा रवाखेर धचचयवाएँ, ओिो, कसतो पे्रम! कसतो अचममको 
चककत पवानदे पे्रम कुन ैपनन उतकृषट सवाहिनतयक भवाषवाले स्गमिको ्यवान 
गनमि अस्फल छ ्वा मुनकतदवातवाको अतुलनीय पे्रमको गहिऱयवाइको 
्वाखयवा कुन मवाननसले गनमि सकछ र?
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३४७सैतिािको बनधि्मा परेकाहरू

  त्यसपनछ अतिल कुणको साचँो र एउटा ठूलो साङ् लो हाति्मा 
िलएका एउटा सिगतादतूि सिगताबाट ओलताि आएका ्मैले देखें। 

नतििले त्याे अिजङ्गर, त्याे प्राचीि सपता, जो नदयाबलस िा शैतिाि हो, 
त्यसलाई परेि, अनि एक हजार िषताका निम्ति बाधँेर राखे।

प्रकाश २०:१-२

जब येशू दोस्ो पलट आउनुिुनेछ तब दषुटिरू सवारवा पथृ्ीबवाट 
मेहटनेछन।् उिवाँको मुखको आ्वाजले नतनीिरू भटवाभट लडनेछन।् 
उिवाँको महिमवाको चमकले नतनीिरू नवाश िुनेछ। ख्ीषटले उिवाँकवा 
जनिरूलवाई परमेश्रको सिरमवा लवानुिुनछ, र सवारवा पथृ्ी न ैमवान्ीय 
जी्िरूबबनवा खवाली िुनेछ।

सवारवा पथृ्ी नै सुखखवा र उजवाड मरुभूमम जसतो देखखनेछ। गवाउँ 
र सिरको भवय भ्निरू भुकमपले ध्सत पवानदेछ, रूखरू जरैदेखख 
उखेमलनेछ, समुद्रबवाट ्ूठलवा ्ूठलवा चटटवानिरू ्फेँ ककनेछन।् पथृ्ी ्धुजवा्धुजवा 
भएर जममनिरू ्फवाटनेछन।् ्ुठलवा अलगो  पिवाडिरू जगैदेखख गवायब 
िँुदवा तयसकवा खवालडोिरू स्मित्र देखखनेछन।्

यस उजवाड र उरवा्ठ लवागदो अनकङटवारमवा पररणत भएको 
पथृ्ी सतैवान र उसकवा दषुट स्गमिद�तिरूको घर िुनेछ। नतनीिरू 
एक िजवार ्षमिसमम यस पथृ्ीको आइसोलेसनमवा बसनुपनदेछ। यस 
षितबबषित भएको पथृ्ीको ्धरवातलमवा नतनीिरू किीँ जवान नसकने गरे 
नजरबनदमवा पनदेछन।् परमेश्रको वय्सथवाको प्द्रोि गदवामि नतनीिरूले 
लयवाएको षिती पथृ्ीको ्ररपरर र तलमवाथी घुमणड ै नतनीिरूले िेनमि 
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पवाउनेछन।् सतैवानले गदवामि लयवाएको श्वापको ्फल उसले िजवार ्षमिसमम 
खवानुपनदेछ। यस पथृ्ीमवामवात्र ैनजर्नद परेकोले अरू ग्रििरूमवा घुमने 
अ्सर सतैवानले गुमवाउँछ। अरू ग्रिकवा पनतत नभएकवा जी्िरूलवाई 
पवाप गनमि उसले उकसवाउन सकनेिँुदैन। यस अ्ध्धमवा सतैवानले ्धरैै 
पीडवाको मिसुस गनदेछ। पतन भएदेखखन ैउसकवा दषुट प्र्पृत्िरूले कवाम 
गरेको गरै धथयो। अब िजवार ्षमिसमम उसको शनकत ननसकृय िुनछ 
र आ्ूफले गरेकवा कुकृतयिरूको लेखवाजोखवा उसले गनमि ्वाधय िुनेछ। 
उसको भप्षयप्रनत ऊ थर थर कवाँ्पनेछ। उसको दषुकममि र उसकवा सब ै
पवापिरूको कवारणले मवान् जी्नमवा लयवाएको तिसनिसको ननतजवाको 
दणड उसले भोगनुपनदेछ भनेर त्रवािी त्रवािी भनेर उसले मिसुस गनदेछ।

तयसैबेलवा दशमिनमवा मलेै मुनकत पवाएकवा सनत र स्गमिदतूिरूको 
प्जयउललवासकवा स्रिरू मलेै सुनेँ। ती स्रिरू दसौँ िजवार 
बवाजवागवाजवािरूको स्रिरू जसत ै धथए, ककनभने अब नतनीिरूलवाई 
सतैवानले पररषिवा गनमि र िैरवान पवानमि पवाउन सकनेछैन। अरू संसवारकवा 
जी्िरूलवाई पनन सैतवानले आफनो उपनसथतमवा िैरवान पवानमि नसकने 
िुनछ।
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३४८हा्मीले सिगतादतूिहरूको नयाय गिनेछौँ

के नति्मीहरूलाई ्ाहा छैि, हा्मी सिगतादतूिहरूको नयाय गिनेछौं? 
उसो भए यस जीिि्मा हुिे कुरा ठुला हुि्  र? 

१ कोररन्ी ६:३

पहिलो र दोस्ो आगमनको बीचमवा िजवार ्षमिको दौरवानमवा 
दषुटिरूको नयवाय िुनेछ ककनकक नतनीिरू यस संसवारमवा बवाँचुञचेल 
दषुट न ै भइरिन रुचवाएकवा धथए। यस बेलवा ्धममीिरू परमेश्रकवा 
जनिरू पुजवारी र रवाजवािरू भएर शवासन गनदेछन।् प्रकवाशको पुसतकको 
लेखक यूिननवाले आफनो दशमिनको बवारेमवा यसरी लेखदछन,् “तब मलेै 
मसिंवासनिरू र तयसमवाधथ बसनेिरूलवाई देखें, जसलवाई इनसवा्फ गनदे 
अध्धकवार हदइएको धथयो।” नतनीिरू परमेश्र र ख्ीषटकवा पुजवािवारी 
भएर उिवाँसँग एक िजवार ्षमिसमम रवाजय गनदेछन ्।“प्रकवाश २०:४,६ 
।तयिी समयलवाई औलयवाउँदै पवा्लले भप्षय्वाणी गदमिछन,्” “सनतिरूले 
संसवारको नयवाय गनदेछ।“ १ कोरनथी ६:२। सनतिरू  येशूसँग इजलवास 
अथवामित ् नयवायमणडलीमवा सिभवागी भएर दषुटिरूको कवाम बवाइबललवाई 
आ्धवाररत बनवाएर नयवाय गररनेछ, सवाथ ै नतनीिरूले आफनो जी्नमवा 
शरीरले गरेकवा प्रतयेक दषुटकवामको लेखवा पररषिण िुनेछ। अनन दषुटले 
भोगनुपनदे दणडको ्ैफसलवा गररनेछ। नतनीिरूको ्ैफसलवा नतनीिरूको प्रु
�मवा मतृयकुो लेखवाजोखवा पुसतकमवा लेखखएको अनुसवार िुनेछ।

सतैवान र दषुट स्गमिदतुिरूको पनन येशू र उिवाँकवा जनिरूले 
नयवाय गनदेछ। यस मवाममलवामवा पनन पवा्लले यसरी ्ठोकु्वा गछमिन,् “के 
नतमीिरूलवाई थवािवा छैन िवामीले स्गमिदतुिरूको नयवाय गनदेछौँ?”अनन 
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यिुदवाले पनन यो सपषट पवादमिछन,् आफनवेा अध्धकवारको मयवामिदवा कवायम 
नरवाखेर उधचत ्वाससथवान तयवागने स्गमिदतुिरूलवाई उिवाँले पवातवालको 
अन्धकवारमवा नयवायको तयस ्ुठलो हदनसमम अननन बन्धनमवा रवाख्नभुएको 
छ। यिुदवा ६

िजवार ् षमिको अनतमवा दोस्ो पुनरुतथवान िुनेछ। दषुटिरू मरेकवाबवाट 
उ्ठवाइनेछ र परमेश्रको सवामु खडवा िुनेछन।् नतनीिरूलवाई ्ैफसलवा 
गरेको अनुसवार दणड िुनेछ। ्धममीिरूको पुनरुतथवानको ्णमिन गनदे 
यूिननवा लेखदछन,् “बवाँकी मरेकवािरू िजवार ्षमि नबबनतउँञजेलले मरेको 
मयदै िुनछ।“ प्रकवाश २०:५ रूपवानतररत। दषुटिरूको मवाममलवामवा यशयैवाले 
घोषणवा गदमिछन,् “कैदीिरू कैदखवानवामभत्र बवँा्ेधर रवाखखएझैँ नतनीिरू 
एकसवाथ जममवा गररनेछन ्। नतनीिरू झ ्यवालखवानमवा बनद गररनेछन ्, र 
्ेधरै हदनपनछ नतनीिरूलवाई सजवाय हदइनेछ।“ यशयैवा २४:२२।

परमेश्रकवा आज्वा ्वा दश आज्वािरू भङग गरेकै अनुपवातमवा 
दषुटिरूको नयवाय गररनेछ। नतनीिरू दश आज्वालवाई जवानवाजवानी भङग 
गरेको ्वा ्े्वासतवा गनमि रुचवाइरिेकोले तयस ैअनुसवार नतनीिरूको दणड 
िुनेछ। येशूको अनुग्रिले मनुकत पवाएकवािरूको स्धगमिय आननद यस 
पथृ्ीकवा भवाषवािरूले ्णमिन गनमि सककँदैन। उिवाँको मिवान ् मनुकत र 
सदवाशयतवालवाई अस्ीकवार गनदे, द्वाउने र नतरसकवार गनदेिरूले भोगनुपनदे 
मिवाकषट पनन मवान्ीय भवाषवाले ्णमिन गनमि सककँदैन।
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३४९
ियाँ यरुशल्ेम ओर्लनछ

नतििले ्मलाई पनित्र आत्मा्मा एउटा ठूलो र उच् पिताति्मा  
लगे, र पर्मेशिरबाट सिगतादेमख तिलनतिर झरररहकेो  

पनित्र सहर यरूशले्म ्मलाई देखाए। 
प्रकाश २१:१०

िजवार ्षमिको अनतमवा, ख्ीषट पथृ्ीमवा ्फककमि नुिुनछ। तयसबेलवा 
उिवाँको सवाथमवा मुनकत पवाएकवा ्फौजिरू िुनछन।् उिवाँको सवाथमवा उिवाँकवा 
स्गमिद�तिरूको जमवात पनन िुनछन।् जब उिवाँ भयवानक रवाजकीय ढङगले 
स्गमिबवाट ओलमिनुिुनछ तब उिवाँले दषुटिरूलवाई नतनीिरूको प्रनत्फल 
भोगन उ्ठवाउन िुकुम हदनिुुनछ। तयसबेलवा समुद्रकवा बवालु् वािरू जसतै 
गनन ैनसककने मवाननसिरूको ्फौज पथृ्ीबवाट जयवामिकजुरुक उठदछन।् 
पहिलो पुनरुतथवानको बबपररत यस पुनरुतथवान िुनेछ। ्धममीिरू यु्वा 
जोश र जवाँगर र सुनदररूप ्धवारण गरेर उ्ेठकवा िुनछन।् दषुटिरू मतृय ु
र रोगकिरूको दवागले षितप्षित भएर उठनेछन।्

  तयस मिवा्फौजमवा भएको प्रतयेक आखँवा परमेश्रको पुत्रको  
तजेस्ीमय महिमवामवा आखँवा लगवाउनछन।् ती दषुटिरू सबलेै एकै 
स्गमिले धचचयवाउनेछ, “प्रभुको नवाउँमवा आउने उिवाँ ्धनयको िुन!्” तर 
येशूप्रनत पे्रम जवाधगएर तयो उचचवारण नतनीिरूले गरेकवा िुनेछैन। 
तर सतयको जोरले प्रभवाप्त भएर ती शबदिरू नतनीिरूको ओ्ठबवाट 
ननकवामलनेछ। येशूप्रनत प्द्रोि र शत्रतुवा रवाखेर जुन मननसथनतले दषुटिरू 
धचिवानमवा नतनीिरू गएकवा धथए तयिी खवालको मननसथनतले सनजएर 



744

वि�िासद्ारा म जिउँछु

नतनीिरूको पुनरुतथवान िुनेछ। नतनीिरूको चररत्रको खोटिरूलवाई 
िटवाउन नतनीिरूलवाई एक षिण पनन समय हदएको िँुदैन। नतनीिरुले 
येशूलवाई ्धनयको भनेर प्रशंसवा गरेतवापनन नतनीिरूको नननमत केिी 
्फवाइदवा िुनेछैन। जी्नभर गरेकवा दषुट कवामिरू र आज्वािरू भङग 
गनदे रिममवा नतनीिरूकवा हृदयिरू कोमल भएको धथएन। यहद आफनवा 
स्भवा्िरू ्ेफनमि र स्ुधवानमि दोस्ो अ्सर हदएको भएतवापनन नतनीिरको 
हदमवाग पहिलेकै जसतो िुनथयो। परमेश्रकवा आज्वािरूलवाई भङग गनदे 
र उिवाँको प्रुद्धमवा बवागी िुने प्र्पृत् नतनीिरूमवा रहिरिनथयो।

जुन जतैुनको डवाँडवाबवाट येशू आकवाशमवा उ्ठवाइनुभएको धथयो 
तयिी डवाँडवामवा येशू ओलमिनिुुनछ। तयिी ्ठवाउँमवा स्गमिदतुिरूले उिवाँको 
आगमनको प्रनतज्वा हदएकवा धथए।अग्कतवाले भनदछन,् “तब परमप्रभु 
मेरवा परमेश्र उिवाँकवा सब ै पप्त्र जनिरूसँग आउनुिुनेछ।“ “तयस 
हदन उिवाँकवा खुटटवाले यरूशलेमको सवामु पू् मिनतर भएको जतैुन डवाँडवामवा 
टेकनेछन ्, अनन पु्मिदेखख पनशचमसमम जतैुन डवाँडवाको बीचमवा ्धवाँदो 
्फवाट नेछ, र तयिवाँ एउटवा ्ुठलो खोलसवा बनननेछ। आ्धवा प्मित उत्रनतर 
र आ्धवा प्मित दक्षिणनतर छुटहटनेछ।” जकररयवा १४:४,५ । शवानदवार 
्भै्शवाली नयवाँ यरुशलेम चकमक भएर जब आकवाशबवाट ओलमिनछ, 
तब यो शु� गररएको र उिवँालवाई ग्रिण गनमि तयवार भएको ्ठवाउँमवा तयो 
बमसनेछ। अनन ख्ीषट र उिवाँकवा स्गमिदतुिरू पप्त्र सिरमवा पसनेछन ्।
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३५०येशूको सिकोच्तिा

नक सिगता्मा, पृमथि्मान् र पृमथि्मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको 
िाउँ्मा घँुड़ा टेकिपुछता,  र हरेक िजब्ोले पर्मेशिर 

नपतिाका ्मनह्माको निम्ति येशू ख्ीषटलाई  
प्रभु भिी मसिकार गिुतापछता। 

नफिलपपी २:१०-११

सवारवा पथृ्ी र जगतकवा जी्िरू भेलवा िुनछन ् र तयसबेलवा 
परमेश्रको पुत्रको रवाजयरोिण िुनछ। उचच रवाजकीय सममवान, अध्धकवार 
र शनकत पवाउनुभएको रवाजवािरूकवा रवाजवाले उिवाँको शवासनको प्रु�मवा 
जवाने बवागीिरूको खखलवा्फमवा ्ैफसलवा सुनवाउनुिुनछ। ती मवाननसिरूले 
उिवाँकवा दश आज्वािरूलवाई अ्ज्वा गरेकवा धथए र उिवाँकवा जनिरूलवाई दमन 
गरेकवा धथए। जब दषुटिरूमवाधथ येशूको आखँवा पछमिन तब नतनीिरूले 
आ्ुफिरूले गरेको प्रतयेक पवापको चेतनवा िुनछ।

 मसिंवासनमवाधथ रि�स झुनणडएको प्रकट िुनछ। अनन आदमको 
पतनदेखखकवा युगौँ युगकवा दृशयिरू श्ङृखलवा्�रूपमवा सबकैो सवामु देखवा 
पनदेछन।् परमेश्रले चवालनुभएको मुनकतको मिवान ्योजनवाकवा कदमिरू 
तयिवाँ देखवाइनेछन।्

  परमेश्रको सवामु सब ैदषुटिरू बबचमलत भएर उमभनछ। स्गमिको 
शवासन प्रु� षडयनत्र गरेको आरोप नतनीिरूलवाई लगवाइनछ। नतनीिरूको 
नननमत दयवाको मभष मवागने तयसबेलवा कोिी िँुदैन। नतनीिरूको आफनो 
कुकृतयप्रनत केिी बिवानवा िँुदैन। नतनीिरूको प्रु�मवा अननत मतृयकुो 
घोषणवा जवारी गररनछ। अब थवािवा िुनछ कक पवापकवा जयवालवािरू भनेको 
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परमेश्रबवाट अलग भएर बसन ुर अननत जी्नको ् े्वासतवा गनुमि िोइन 
तर सतैवानको दवासत्मवा रिनु, स्मिनवाश र मतृयु िो। जब येशूको ्भै् 
र महिमवा सतैवानले देखछ तब उसले पषिवाघवात भएको जसत ैअनुभ् 
गरेको देखखनछ। एक ्ेफरवा सतैवान करूबिरू ्वा स्गमिदतूिरूको मशषमि 
सथवानमवा धथयो। तब उसको बवागीपनवाले गदवामि ऊ तयिवाँबवाट धगरेको 
धथयो। एक ्ेफरवा बबिवानको पुत्र र चनमकले स्गमिदतू ्वा सरवा्फ कसरी 
परर्तमिन भएर तललो सतरमवा धगनमि पुगेको धथयो!

आफनो स्इचछवाले परमेश्रसँग बवागी भएकोले स्गमिमवा बसन 
आ्ूफ योगय नभएको सतैवानले मिसुस गदमिछ। उसकवा सब ैशनकतिरू 
परमेश्रको प्रु�मवा यु� गनमि तवामलम हदएको धथयो। यहद सतैवान 
स्गमिमवा ्ेफरर रिन हदयो भने तयिवँाको ननममिलतवा, शु�तवा, शवाननत र 
तवालमेल उसको  नननमत ्ेधरै सवासती िुनथयो। परमेश्रको दयवा र 
नयवायप्रनत उसले लगवाएको आरोप अब नन:शबद िुनछ। जुन आरोप र 
पतन यिो्वाको बबरु�मवा फयवाँकेको धथयो अब तयो आ्ैफमवा ्फककमि नछ। 
सतैवान अब झुककनछ र आ्ूफले पवाउने नयवानयक ्ैफसलवा उधचत भएको 
उसले स्ीकवादमिछ। परमेश्र र सतैवानको बीचमवा भइरिेको मिवान ्
प््वादको संग्रवामकवा दृशयिरू सवारवा जगतको  सवामु देखवा पदमिछ। दु्  ै
ब्फवादवारी र प्रो्धी जी्निरूले एकै स्रमवा घोषणवा गदमिछन ् “िे 
परमप्रभु परमेश्र स्मिशनकतमवान ्, तपवाईंकवा कवायमि मिवान ् र आशचयमिपणुमि 
छन ्, युग-युगकवा मिवारवाजवा, तपवाईंकवा मवागमि ्धवामममिक र सतय छन ्।”प्रकवाश 
१५:३ ।
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३५१सैतिाि र उसका दषुट ्मनतियारहरू धिसति हुनछ

जानति-जानतिहरूलाई तिपाईलंे हपकाउिुभएको छ र दषुटहरूलाई 
िष्ट पािुताभएको छ। तिपाईलंे नतििीहरूको िाउँ  

सधैकँो निम्ति ्मेरटनदिुभएको छ।
 भजिसंग्रह ९:५

तपैनन सतैवान िवार खवानदैन। अझै पनन आफनो प्रभुत् जमवाउन 
अननतम यु� गनमि तयवार िुनछ। जब मरेकवा दषुटिरू बौरर उठछन ्र 
उसको पषिमवा खडवा िुनछन ्उसकवा आशवािरू पलिवाउँछ। तयस मिवान ्
प््वादमवा आ्ुफ निवानदे उसले ननणमिय गछमि। आ्ुफमवात्र मुनकतदवातवा िो 
भनेर सबलैवाई छकवाउन खोजछ। उसको आफनै शनकतले नतनीिरूलवाई 
पुनरुतथवान गररएको िो भनने भ्रमको खेती उसले गछमि। सतैवानको 
पषिमवा उमभएकवा अनधगननतयौँ ्फौज अनघ बढन उसले आदेश हदनछ। 
सतैवानको ्फौजले सिरलवाई घेरवा िवालछ र तयसमवाधथ अनेकौँ अतयवा्धुननक 
शसत्र असत्र प्रयोग गरेर आरिमण गनमि तयवार गछमि।

तयसैबेलवा आकवाशबवाट आगोको ममसवाइल बपषमिनछ। सवारवा पथृ्ी 
्धुजवा ्धुजवा िुनछ। प्श्कवा शनकतसवाली र शनकतसमपनन देशिरूले 
जममनमवा लुकवाइ रवाखेकवा अनेकौँ रवासवायननक र अरू िनतयवारिरू जममन 
्फवाटेर देखवा पछमिन।् अनन सवारवा पथृ्ीमवा आगोकवा ज्वालवािरू पडककनछन।् 
चटटवानिरू पनन आगोको ज्वालवामवा ननमलनछ। ओभन ् वा चुलोमवा आगो 
सलकेको जसत ै तयो हदन िुनछ। सवारवा तत्िरू, भौनतक पदवाथमििरू, 
पथृ्ी र मवाननसिरूको गौरबकवा बढे बढे कवाम र ननमवामिणिरू आगोले 
पगली हदनछ। पथृ्ी पनगलएको पदवाथमििरूको एक हढककवा जसतै िुनेछ।  



748

वि�िासद्ारा म जिउँछु

तयसबेलवा पथृ्ी सब ैतत्िरू ननलने आगोकवा ्ुठलो तलवाउ िुनछ।

िो, सतैवान र उसँग ममलेर प्रो्ध गनदे प्द्रोि गनदेिरू एक िुनेिरू 
नवाश िुनेछन।् पवाप र पवापीिरू नवाश िुनछ। नतनीिरूको कुन ैजरवा र 
िवाँगवाप्गवा पनन िँुदैन (मलवाकी ४:१)। सतैवान जरवा धथयो भने उसकवा 
अनुयवायीिरू िवाँगवािरू िुन।् “जसरी तैंले मेरो पप्त्र डवाँडवामवा पपइस ्, 
तयसरी न ैसब ैजवानत-जवानतिरूले पनन स्धैँभरर पपउनेछन ्। नतनीिरूले 
पपइरिनेछन ्, र कहिलयै नभए जसत ैिुनेछन ्।” ओबहदयवा १६।

अब सतैवान र उसकवा पषिमवा उमभनेिरू परमेश्रको प्रु�मवा 
लवागेकोले लयवाएको बबनवाशको ननतजवा आ्ुफिरूकै ननणमियको कवारणले 
िो भनेर नतनीिरूको सवामु अगवाडड पदवामि्फवास िुनेछ। परमेश्रको 
नीनतमवा नहिँडदवा, ननैतक जी्नलवाई ्े्वासतवा गदवामि र दश आज्वािरूलवाई 
जवानवाजवानी कुलचँदवा रमवाइलो, खुमशयवाली र उननती िुनछ भनेर 
सतैवानले सबलैवाई भडकवाइरिेको धथयो। अब नतनीिरूले पवापको जयवालवा 
मतृयु िो भनेर थवािवा पवाउनेछन।् रोमी ६:२३। अब पवापको अनतय 
िुनेछ र तयसले लयवाउने सब ैद:ुख, कषट, पीडवा र बबनवाशवाको पनन 
अनतय िुनछ। तयसैलवाई खयवालमवा रवाखेर भजनकवा लेखकले यो भवा्नवा 
वयकत गदमिछन,् “जवानत-जवानतिरूलवाई तपवाईंले ि्पकवाउनुभएको छ र 
दषुटिरूलवाई नषट पवानुमिभएको छ। तपवाईंले नतनीिरूको नवाउँ स्धैँको 
नननमत मेहटहदनुभएको छ। शत्रिुरूमवाधथ अननत प्नवाश छवाएको छ, 
नतनीिरूकवा सिरिरू तपवाईंले उखेलनभुएको छ। नतनीिरूको नवाउँननशवान ै
मेहटएको छ।“भजनसंग्रि ९:५-६।

यहद अनत बमलयो र गहिरो गरर ननमवामिण भएको मनुकतको 
योजनवालवाई सतैवानले ध्सत बनवाउने आशवा गरेको धथयो भने ऊ आ्ैफ 
ध्सत िुन आ्शयक धथयो, र उसको रवाजय येश�ले पवाउनु नयवायोधचत 
धथयो।
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३५२पर्मेशिरको नयाय

्मलाई इनकार गिने र ्मेरा िाणी ग्रहण िगिनेको लानग एक  
जिा नयायधीश छि् । जो िचि ्मैले बोलें उहाँले िै  

अनत्यको नदि्मा त्यसको नयाय गिुताहुिेछ। 
यूहुनिा१२:४८

यस पथृ्ीमवा रिुञजेल दषुटतवा, ननदमिनयतवा र खरवाब चवालिरूको 
तवाणड् नतृय दषुटिरूले नतनीिरूको करियवाकलवापिरू अनुसवार दणड 
भोगनेछन।् कोिी तुरनत ैनवाश िुनछ भने कोिी ्ेधरै हदन द:ुख पवाएर 
नतनीिरूको अनतय िुनेछ। ्धममीिरूकवा पवापिरू सतैवानमवा सवाररएको 
िुनछ। उसले परमेश्रको प्द्रोिको पवापको नननमतमवात्र िोइन, उसको 
अग्रसरतवाले गदवामि परमेश्रकवा जनिरूलवाई पवाप गनमि लगवाउने पवापिरूको 
नननमत पनन उसले दणड भोगनुपनदेछ। उसको ्धोखवामवा परेकवािरूले पवाउने 
दणडभनदवा उसको दणड भयवानक िुनेछ। उसको छलमवा परेकवािरूकवा 
सबकैो नवाश भएपनछ पनन केिी समय ऊ जीप्त भएर कषट पवाउनेछ।

  स्फवा गनदे आगोले दषुटिरूको नवाश िुनछ- दु्  ैजरवा र िवाँगवािरू, 
जुन सतैवान र उसको पषिमवा उमभनेिरू। परमेश्रको नयवाय उधचत भएको 
देखखनेछ। सवारवा सनत र स्गमिदतुकवा ्फौजले ्ूठलो स्रले “आमेन“ भनेर 
धचचयवाउँछ। जब यस पथृ्ी परमेश्रको रिो्धको ज्वालवाले बेरररिेको 
िुनछ तब ्धममीिरू पप्त्र सिरमवा सुरक्षितसँग रिनछन।् जो पहिलो 
पुनरुतथवानमवा सिभवागी भएकवा धथए, नतनीिरूमवाधथ दोस्ो मतृयुले असर 
पवाददैन (प्रकवाश २०:६)। जब दषुटिरूको नननमत परमेश्र ननलने आगो 
िुनछ भनेर उिवँाकवा जनिरूको नननमत उिवाँ दु्  ैसयुमि र ढवाल िुनुिुनछ 
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(भजन ८४:११)

सतैवानको बिकवा्मवा नपरर परमेश्रप्रनत ब्फवादवार रिने सवारवा 
जगत ्वा नषिते्रकवा जी्िरूले प्रशंसवा र प्जयउललवासकवा स्रले सवारवा 
जगत गुञजयमवान िुनछ। “तयसपनछ एउटवा ्ुठलो भीडको सोरजसतवाे 
मलेै सुनें, उलंदको पवानीिरूको आ्वाज र ्ेधरै शनकतशवाली मेघ गजमिनको 
आ्वाजजसतवाे मलेै सुनें, जसले यसो भननरिेको धथयो:” “िललेलुयवा 
ककनकक परमप्रभु िवाम्वा परमेश्र स्मिशनकतमवान ्ले रवाजय गनुमििुनछ”। 
प्रकवाश १९:६ ।

जुन आगोले दषुटिरूलवाई सखवाप पवादमिछ तयसले यस पथृ्ीलवाई 
शु� पवादमिछ। श्वापको प्रतयेक दवाग मेहटनेछ। मुनकत्धनले छुटकवारवा 
परमेश्रकवा जनिरूको सवामु पवापको कवारण आगो ्षदेको त िुनछ तर 
अननत कनतपय इसवाईिरूले न ैप्श्वास गरेको अनुसवार अननतसमम 
जमलरिने नरककुणडको अनसतत् िँुदैन।

पवापले गदवामि गुमेकवा सब ै थोकिरूको पुनसथवामिपनवा िुनेछ। यस 
पथृ्ीलवाई आगोले स्फवा गरेर नयवाँ सनृषट गरेपनछ मुनकत पवाएकवािरू 
रिन पवाउनेछन।् परमेश्रले यस पथृ्ीलवाई सनृषट गनुमििँुदवा उिवाँको 
सुरुको लक्य अब मुनकत पवाएकवािरूले पूरवा गनदेछन।् “्धममीिरूले देश 
अध्धकवार गनदेछन ्, र तयिवँा स्धैँभरर ्वास गनदेछन ्।”भजनसंग्रि ३७:२९।
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३५३अतिुलिीय ति्ा अिनति ्मनह्मा

नकिनक हाम्ो हलुको र षिणभरको कष्टले हाम्ा निम्ति 
अतुिलिीय ति्ा अिनतिको ्महाि्  ्मनह्मा तियार गरररहछे।

२ कोररन्ी ४:१७

मलवाई स्गमिको ्भै् औँलयवाइहदएको धथयो। तयिवाँ परमेश्रप्रनत 
आसथवा्वान र ननष्ठवा्वान िुनेिरूको नननमत अथवाि समपपत् स्गमिको 
ढुकुटीमवा धथयो। सब ैथोक रमवाइलो र महिममत धथयो। स्गमिदतुिरूले 
मम्ठो गीत गवाउँथे, अनन नतनीिरू गीत गवाउन रोकेर आआफनवा मुकुटिरू 
मशरबवाट ननकवालेर पप्रय येशूकवा पवाऊिरूमवा रवाखदथे। अनन नतनीिरू 
मम्ठो स्रले करवाउँथयो, “महिमवा महिमवा िोस,् िललेलुयवा” नतनीिरूसँग 
थुमवाको आदर र प्रशंसवा गनमि म पनन नतनीिरूकवा गीतमवा सनमममलत 
भएँ। जब जब मलेै उिवँाको सतुनतप्रशंसवा गरे तब तब ममवा बोलीले 
न ै्ुफटवाउन नसकेको अचममको महिमवा ममवा घेररएको धथयो। ममवाधथ 
्यवानै गनमि नसककने अननतको महिमवाको मिवान ््जन मवामवाधथ धथयो। 
स्गमिदतूले मलवाई सुनवाए, “परमेश्रलवाई पे्रम गनदे र उिवाँकवा आज्वािरू 
पवालन गनदे बवँाकक सवानो झुणड न ैककन निोस ्नतनीिरूले यिी खवालको 
महिममत अनुभ् गनमि सकनेछन ्र येशूको उपनसथतको सवामु पप्त्र 
स्गमिदतुिरूसँग गीत गवाउन सकनेछन।्”

तयस महिमवाबवाट मेरवा आखँवािरू ्फकवामिएर पथृ्ीमवा भएकवा बवाँकक 
सनतवानिरूकिवाँ नजर लगवाएको धथयो। नतनीिरूलवाई स्गमिदतुले भनदै 
धथए, “तयवार िोऊ, तयवार िोऊ। अहिले नतमीिरूले जे गरररिेकवा 
छौ तयो भनदवा बहढ तयवारी िुनुपदमिछ।” प्रभुको हदन आउँदैछ। उिवाँ 
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रिो्धले ननष्ुठर भएर आउनुिुनेछ। दषुट, अ्धममी र पवापलवाई रुचवाउर 
बसनेिरूमवाधथ उिवाँको नयवाय ्पषमिने छ र नतनीिरूलवाई नवाश गनुमििुनेछ। 
नतमीिरूसँग भएको सब ैथोक परमेश्रको नननमत तयवाग। नतमीिरू 
आ्ुफिरू, ्धनसमपपत् सब ै नजउँदो बमल िुन उिवाँको बेदीमवा चढवाऊ। 
परमेश्रको महिमवामवा पसन ती सब ै थोक तयवागन आ्शयक छ। 
स्गमिमवा नतमीिरूको ्धन नथुपवार जिवँा चोरले चोनमि सकदैन र सडन 
हदँदैन। यहद नतमीिरू अननत जी्नमवा उिवँाको महिमवामवा सिभवागी 
िुन चवािनछौ भने यस संसवारमवा ख्ीषटको कषटमवा नतमीिरू सिभवागी 
िुनपैछमि।

यहद द:ुखकषट सिन सकयौँ भने स्गमि मिँगो िुने छैन। िवाम्ो 
भवाऊ खोजने प्र्पृत्लवाई तयवागन ैपछमि , हदनहदनै िवामी मनमि मसकनुपदमिछ। 
िवाम्ो जी्नमवा येशूलवाई न ैननरनतररूपमवा मधय नजरमवा रवाख्नुदमिछ र 
उिवाँको महिमवाको प्रतयवाभुनत पवाइरिनुपदमिछ।

मनुकतको खेल केटवाकेटी खेलेको जसतो िोइन। जहिले मन लवागयो 
तयसबेलवा मनुकत पवाइ िवालछ भनने ्ठवानेर खेलवाँची गनुमििुनन। मुनकतमवा 
सिभवागी िुनु भनेको िवामी लगनशील भएर परमेश्रले हदनुभएको 
लक्यमवा चलनुपछमि। कहिलय ैपनन थककत नमवानी अनघ बहढरिनुपछमि , 
अनतमवा िवामी प्जयी िुनेछौँ। जो वयनकत अनतसमम प्श्वास, ननष्ठवा 
र आसथमवा अडडग भएर बसछ उसले उद्धवार पवाउँछ। ्धैयमितवासवाथ सुकममि 
गनदेिरूले अननत जी्न पवाउछ र अमरत्को इनवाम उसले पवाउँदछ।
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३५४अदिको जीिि िजउिु

तिब ्मैले िया ँआकाश र िया ँपृथिी देखें, नकिनक पनहलो 
आकाश र पनहलो पृथिी नबनतिगएका न्ए।  

स्मुद् ति अब छँदैन्एि। 
प्रकाश २१:१

स्गमि सकुल िो। तयिवाँ अधययन गनदे प्षयबसतुचवािीँ जगत र 
जगतमवा भएको थोकिरूको अधययन िो र तयसको मशषिक परमेश्र 
िुनुिुनछ। अदनको बगेँचवा सवाखवा सकुल धथयो; जब मुनकतको योजनवा 
समपनन िुनछ, तब अदनमवा ्ेफरर नयवाँ सकुल  सुरु िुनेछ।

अगम्कतवा यूिननवाले पवाटमोसको टवापुमवा दशमिन हदएको पनछ िुने 
सकुल किवाँ िुनछ भनेर औँलयवाएकवा धथए, “तब मलेै नयवाँ आकवाश र 
नयवाँ पथृ्ी देखें, ककनकक पहिलो आकवाश र पहिलो पथृ्ी बबनतगएकवा 
धथए। समुद्र त अब छँदैधथएन। अनन मलेै परमेश्रबवाट दलुिवाको 
नननमत दलुिी जसतै गरी मसङगवाररएर तयवार पवारररवाखेकी, अथवामित ् 
पप्त्र सिर, नयवाँ यरूशलेम स्गमिबवाट तलनतर झरररिेको देखें।” 
प्रकवाश २१:१-२।

अदनको बगैँचवा जी्नको रूख सतमिमवा रवाखखएको धथयो। आदम 
र िव्वाले पवाप गरेपनछ नतनीिरू तयो रूखबवाट ्फल खवान बधंचत 
गरवाइएको धथयो। तयसको ्फल नखवाओस ्भनेर नतनीिरूलवाई बगैँचवाबवाट 
ननकवामलएको धथयो। तर भप्षयको जी्नकवा बरदवानिरू कवायम ैधथयो। 
अननत जी्न पवाउने प्रवा््धवान पनन परमेश्रले खझकनुभएको धथएन।
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मवाननसिरूको बीचमवा उिवाँको उपनसथतको पुनरसथवापनवा भएपनछ 
सुरुमवा जसत ैपरमेश्रले ्ेफरर मसकवाउनुिुनेछ: यसकैवारण मेरो प्रजवाले 
मेरो नवाउँ जवाननेछ। नतनीिरूले तयवाे हदन जवाननेछन ् कक अनघ देखख 
भनने म ैिँु। िो, तयवाेम न ैिँु।” यशैयवा ५२:६।

सवारवा जगत तथवा नषिेत्रिरूकवा खजवानवािरू परमेश्रकवा सनतवानको 
नननमत अधययनकवा प्षयबसतुिरू िुनेछन।् पनतत नभएको जी्िरूको 
आननद र बुन�ज्वानिरू उचचवारण न ैगनमि नसककने आननदले मसकन 
िवामी पमस्नेछौँ। परमेश्रकवा िवातकवा कवामिरूमवा धयवान हदएर तयसबवाट 
पवाउने ज्वानिरू युगौँ युगसमम मसकेर िवामी ्फवाइदवा मलन सकनेछौँ। 
जब अननत ्षमििरू बबनतरिनछ तब झन झन नयवाँ नयवाँ अचममकवा 
ज्वानिरू प्रकट िँुदै जवानेछ। “उिवाँलवाई, जसले िवामीमभत्र कवाम गनदे 
उिवाँको शनकतअनुसवार िवामीले मवागेको ्वा धचतवाएको भनदवा जयवादै 
प्रशसत मवात्रवामवा िवामी मसकनेछौँ।” एक्फसी ३:२०। परमेश्रकवा ज्वानकवा 
बरदवानिरू सदवा सदवाकवालसमम िवामी प्रवा्पत गररनेरिनेछौँ।

यस पथृ्ीमवा िवाम्ो जी्न स्गमिमवा िुने जी्नको सुरु िो; यस 
जी्नभरी िवामी जे मसकछौँ तयो अननत जी्नसमम मसकनको लवाधग 
तवामलम िो। अहिले िवाम्ो जुन चररत्र छ र िवाम्ो जे पप्त्र से्वाकवायमि 
गछछौँ, तयसले िवामी  कसतो िुनेछौँ भनेर देखवाउँदछ।
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३५५तिेजसिी्मय गौरबका नकरणहरू

उहाकँो गौरि सूयकोदयझै ँचहनकलो न्यो, उहाँको हातिबाट 
नकरणहरू चन्कसके, जहा ँउहाकँो शनक्त लुकेको न्यो।

हबकूक ३:४

मवाननसलवाई यस संसवारको भग्वान (२ कोरनथी ४:४) बनवाउन 
र उसले परमेश्रकवाे आज्वामवा चलेर कतमिवयपवालन नगरोस ् भनेर 
यस संसवारकवा अनेकौँ भुलभलयैवािरूमवा ्फसवाउन सतैवान खन्पपस छ। 
यस पथृ्ीमवाधथ प्रभुत् जमवाउन परमेश्रले आदमलवाई भननभुएको 
धथयो, तर उनको पवापले गदवामि तयो अध्धकवारलवाई सतैवानले खोसयो। तर 
परमेश्रको पुत्रले मवाननसको पवापको दणड भोगन प्रसतवाब रवाख्नभुएको 
धथयो। यसरी मवाननसलवाई मनुकत हदनेमवात्र नभएर उसको िवातबवाट 
खोमसएको यस संसवारको प्रभुत्लवाई पनन क्फतवामि मलन। यस मवाममलवा ् वा 
गुमवाइएको प्रभुत्को बवारेमवा पे्रररत पवा्लले यसरी समबो्धन गदमिछन,् 
“परमेश्रको आफनवेा समपनत, अथवामित ् िवामीिरूले िवाम्ो पुणमि उ�वार 
नपवाएसमम उिवँाकवा महिमवाको प्रशंसवाको नननमत पप्त्र आतमवा िवाम्ो 
उत्रवाध्धकवारको बैनवा िुनिुुनछ।” एक्फसी १:१४।

मवाननसमवात्र िोइन यस भौगोमलक पथृ्ी पनन दषुटको शनकतले 
ननयनत्रण गरेको छ। मुनकतको योजनवामवा यो पथृ्ीको पनन पुनसथवामिपनवा 
िुनेछ भनने लक्य छ।

सवारवा जगतको सवामु परमेश्रको वय्सथवा ्वा दश आज्वािरू 
अटल छ ्वा कसलेै िललवाउन सकदैन न त िललवाउन अध्धकवार छ 
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भनेर कलभरीको रूिसले प्रमवाखणत गरेको छ भने पवापको जयवालवा मतृयु 
िो भनेर पनन घोषणवा गरेको छ। जब मुनकतदवातवा अतयनतै मिवापीडवामवा 
िँुदवा धचतकवार गनुमिभएको “अब मसन�यो“ भननुको अथमि सतैवानको मतृयकुो 
घनटवा बजेको धथयो। परमेश्र र सतैवानको बीचमवा भइरिेको मिवान ्
प््वाद जुन प्रगनतशीलरूपमवा चमलरिेको धथयो तयो येशूको मतृयुले 
ननणवामियक घडीमवा पयुवामिइएको धथयो। सतैवान र खरवाब तत्िरूको 
सदवाको नननमत उनमलुन िुने नननशचत भएको धथयो। परमेश्रको 
पुत्र धचिवानको ढोकवाबवाट ननसकनुभएको धथयो। पवा्लको शबदिरूमवा 
“ककनकक छोरवा-छोरीिरू मवासु र रगतकवा सिभवागी भएकवा िुनवाले उिवाँले 
पनन तयिी स्भवा् मलनुभयो, तवाकक मतृयु�वारवा न ै मतृयकुो शनकत 
भएकोलवाई, अथवामित ् हदयवाबलसलवाई उिवाँले नषट गरून ्,  र मतृयुको 
डरले आजी्न बनभनमवा परेकवािरूलवाई उिवाँले मुकत गररदेऊन ्।“  
हिबु् २:१४-१५। आफनो ्ुठलो भवाऊ खोजने लमुश्फरले भनेको धथयो, 
तैंले आफनवेा हृदयमवा भननस ्, “म स्गमिमवा उकलनेछु। परमेश्रकवा 
तवारवािरूभनदवा मवाधथ म मेरो मसिंवासनलवाई उचच पवानदेछु। पप्त्र प्मितको 
सबभैनदवा उचच टवाकुरवामवा सभवासद को प्मितमवा म प्रवाजमवान िुनेछु। म 
बवादलको टु्पपवाभनदवा मवाधथ उकलनेछु, म आ्ूफलवाई स्कोचच परमेश्र 
जपत्कै बनवाउनेछु।“ यशयैवा १४:१३-१४। तर सतैवानको ्ेफसलवा गददै 
परमेश्रले यो सुनवाउनुभएको धथयो, तरेवा ्ेधरै पवापिरू र बेईमवान 
वयवापवार�वारवा तैंले तरेवा पप्त्र सथवानिरूलवाई बबटुलो पवारेको छस ्। यसलेै 
गदवामि मलेै तँबवाटै एउटवा आगो ननकवामलहदएँ, र तयसले न ैतँलवाई भसम 
पवाऱयवेैा। तँलवाई ननयवालेर िेनदेिरू सबकैवा दृनषटमवा मलेै तँलवाई जममनमवा 
खरवानी तुलयवाइहदएँ। जवानत-जवानतिरूमवा तँलवाई धचननेिरू तँलवाई देखेर 
भयभीत िुनन ्छ। तँ एक डरलवागदवाे अनतयमवा आइपुगेको छस ्,  र तँ 
्ेफरर कहिलयै रिनेछैनस ्। इजककएल २८:१८-१९।

“मलेै नयवाँ स्गमि ् वा आकवाश र नयवँा पथृ्ी देखेँ...” प्रकवाश २१:१।. 
श्वापको प्रतयेक दवाग बबलवाएर जवानेछ।
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एउटवा कुरो बबलवाउनेछैन, तयो िो िवाम्ो मुनकतदवातवाले पवाएकवा 
रुिसकवा दवागिरू। उिवाँको घवाइटे मशरमवा, उिवँाको कोखवामवा, उिवाँकवा िवातिरू 
र खुटटवािरूमवा छेडडएकवा दवागिरूले पवापको जयवादनतले के लयवाएको धथयो 
भनेर अननतसमम प्रदमशमित भइरिनेछ। येशूको महिमवा र गौरबलवाई 
िेददै अगम्कतवाले यो वयकत गरेकवा धथए, “उिवाँको गौर् सुयकोदयझैँ 
चिककलो धथयो, उिवँाको िवातबवाट ककरणिरू चनमकननसके, जिवाँ उिवाँको 
शनकत लुकेको धथयो।”

ख्ीषटको रूिस मुनकत पवाएकवािरूको नननमत ज्वानप्ज्वानको 
अधययन प्षय िुनेछ र तयिी  मनुकतको गीत अननत कवालसमम 
नतनीिरूले गवाइरिनेछन।्
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३५६सदा सदा ्मृतु्य फेरर हुिेछैि!

उहालँे नतििीहरूका आँखाको आँसु पुणता रूपले पनुछनदिुहुिेछ, 
र फेरर ्मृतु्य िै हुिेछैि, र शोक र पीडा पनि हुिेछैि। नकिनक 

पनहलेका कुराहरू नबनतिसकेका छि् ।
प्रकाश २१:४

मुनकत पवाएकवािरूको घरमवा आशँु बगनेछैन, मलवामी िुनेछैन, 
शोक र सनतवापको ्वात्वारण िुनेछैन। “मसयोनमवा बसने कसलेै पनन 
“म बबरवामी छु” भननेछैनन ् अनन तयिवँा बसने मवाननसिरूकवा पवाप षिमवा 
गररनेछन ्। यशयैवा ३३:२४। जब अननत समय प्नतरिनछ अतयनत ै
खुमशयवालीकवा लिरिरू बगनेछन।् ती खमुशयवालीिरू समय बबतदै जवाँदवा 
झन झन चकको िँुदै जवानेछ।

अननत जी्नको आमशषको बवारेमवा धचनतनमनन ्गरौँ। प्रतयेक 
अन्धकवारको बवादलमवा िवाम्ो प्श्वासले छेडडयोस।् सवारवा संसवारको पवापको 
नननमत मनुमिभएको येशूनतर नजर लगवाऔँ। उिवाँलवाई प्श्वास गनदे र 
ग्रिण गनदे सबकैो नननमत स्गमिकवा ढोकवािरू उिवाँले खोलनुभएको छ। 
अहिले िवामीले पवाएकवा द:ुखकषट र पीडवािरू िवामीलवाई अनुशवासनमवा 
रवाख्न आएको भनेर यवाद गरौँ। ती द:ुखकवा अनुभ्िरूले ख्ीषटको उचच 
बोलवाितमवा अग्रसर भएर मुनकतको इनवाम पवाइनेछ भनेर िवामीलवाई 
मसकवाइयुन।् िवाम्ो प्रभु नछटटै आउनुिुनेछ भनने सोचमवा एक आपसमवा 
िौसलवा हदऔँ। यिी आशवाले िवामीिरूकवा हृदयिरूलवाई गदगद पवारररवाखुन।्

िवामी घर जवाँदैछौँ। िवामीलवाई अनत पे्रम गनुमिभएर जयवान हदनुिुने 
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प्रभुले िवाम्ो नननमत सिरको ननमवामिण गददै िुनुिुनछ। नयवाँ यरुशलेमवा 
िवाम्ो प्श्वाम घर िो। परमेश्रको सिरमवा कुन ैपनन हदकदवार िुनेछैन। 
तयिवाँ कुन ैरु्वा्वासी िुनेछैन, ्धुजवा ्धुजवा भएकवा आशवािरू तयिवाँ िुनेछैन। 
िवाम्वा द:ुखकषट र पीडवा तथवा बेदनवालवाई लुकवाउनुपनदे आ्शयक िुनेछैन। 
मवान् अनयवाय, अतयवाचवार र शोषणकवा धचतकवारिरू तयिवाँबवाट कहिलयै 
पनन नननसकनेछैन। नछटै िवाम्ो रवाजवाको रवाजयरोिण िेनमि पवाउनेछौँ। जो 
मवाननसकवा जी्निरू ख्ीषटमवा लुककएकवा छन,् जो प्श्वासको असल  
यु� लडकेवा छन,् नतनीिरू परमेश्रको रवाजयमवा मुनकतदवातवाको शवान र 
महिमवाको चमकमवा चनमकनेछन।्”

अननत जी्नको आशवािरू केननद्रत भएको येशूलवाई िवामी नछटै 
देख्नछेौँ। र अहिले िवामीले पवाइरिेकवा अनेकौँ कषट, पीडवा, ्ेदनवा, 
परीषिवािरू उिवाँको उपनसथनतमवा केिी पनन िुनेछैन। मवाधथ िेनुमििोस,् 
मवाधथ िेनुमििोस ्र तपवाईँिरूको प्श्वासले ननरनतरतवा पवाउन।् यस प्श्वाले 
तपवाईँ हिँडडरिनुभएको सवँाघुरो बवाटोमवा डोऱयवाएर परमेश्रको सिरकवा 
ढोकवािरूमवा पुऱयवाउन।् तयिवँा मुनकत पवाउनेिरूको नननमत भप्षयको 
अपवार, ्फरवाककलो र अमसममत महिमवा तथवा गौरब पखखमिरिेकवाछन।्
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३५७जगतिको ्महािगर

त्याे सहर उजयालो गराउि सूयता र चन�्माको खाचँो छैि, 
नकिभिे पर्मेशिरको ्मनह्मा िै त्यसको उजयालो हो।  

त्यहाकँो बत्ीचानह ँ्ु्मा आफै हुिुहुनछ। 
प्रकाश २१:२३

नयवँा गौरबमय पथृ्ीको प्रमुख नगर नयवाँ यरुशलेम िो। तयो 
सिर “परमप्रभुको िवातमवा गौर्मय मुकुट र परमेश्रकवा िवातमवा एउटवा 
रवाजकीय मशरपेच िुनेछ। यशयैवा ६२:३। “उनमवा परमेश्रको महिमवा 
धथयो, र तयसको चमक बिुमुलय रतनिरू तथवा बबललवाैर सन्पटकसतवाे 
चिककलो धथयो।”प्रकवाश २१:११।

सिरकवा सडकिरू सुनले छवापेकवा िुनछन।् तयिवाँकवा ढोकवािरू 
सुन र मोतीिरूले सनजएकवा िुनछन।् यस संसवारमवा िवामीले थुपवारेकवा 
्धनसमपनतिरू नवाश भएर जवानसकछ। तर स्गमिमवा चोर िुनेछैन, िवाम्वा 
लुगवा्फवाटवा र ्धनमवालिरूमवा ककरवा ्वा खखयवा लवागेर ध्सत िुनेछैन। 
तपवाईँिरूसँग कहिलय ैनवाश निुने ्धन दौलतिरू िुनेछ जुन गुमवाउनुपलवामि 
भनेर डरवाउनुपनदेछैन।

परमेश्रको मिवानगरमवा रवात पनदेछैन। कोिी पनन थवाकेर लखतरवान 
िुनुपनदेछैन। परमेश्रको कवाम गदवामि कोिी पनन िैरवान िुनेछैन। उिवाँको 
नवाउँमवा सतुनतप्रशंसवा गवाउन कहिलय ैपनन थवाकनेछैन। तयिवाँ िवामी जहिले 
पनन बबिवानीको तवाजवा ्वातवा्रणको अनुभ् गरररिनेछौँ। तयसको 
अनतय कहिलय ैपनन िुनेछैन। तयिवँा कुन ैबबजुली बत्ीको आ्शयकतवा 
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िँुदैन त त सूयमिको ककरण। परमेश्र आ्ैफ नतनीिरूलवाई चवाहिने बत्ी 
िुनुिुनेछ। प्रकवाश २२:५। सुयमिको ककरणभनदवा चकको जयोनत अतयनत ै
चकमक िुने छ तर तयसले आखँवा खवानदैन, तपैनन मधय हदनको भनदवा 
पनन चकको उजयवालो िुनेछ। परमेश्र र थुमवाको तनेजलो महिमवा पप्त्र 
सिरमवा कहिलय ैपनन नबबलवाउने उजयवालो िुनेछ। मुनकत पवाएकवािरू 
ननरनतररिेको हदनमवा नपोलने घवामको उजयवालोमवा हिँडनेछन।्

“मलेै तयस सिरमवा कुनै मननदर देखखनँ, ककनकक तयिवाँको मननदर 
स्यम ् परमेश्र स्मिशनकतमवान ् र थुमवा न ैिुनिुुनछ। तयवाे सिर उजयवालो 
गरवाउन सुयमि र चन�्मवाको खवाँचो छैन, ककनभने परमेश्रको महिमवा न ै
तयसको उजयवालो िो। तयिवँाको बत्ीचवाहिँ थुमवा आ्ैफ िुनुिुनछ।”प्रकवाश 
२१:२२-२३। परमेश्रकवा जनिरू हदल खोलेर पपतवा र पुत्रसँग सं्वाद 
गनमि सककनेछ। “अहिले िवामी ऐनवामवा जसतै ्धममलोसँग देखछवाैँ, तर 
तयस बेलवाचवाहिँ छलमिङग देख्नछेौं।“ १ कोररनथी १३:१२। परमेश्रको 
स्रूप प्रनतबबनमबत गरेको िवामी देख्न पवाउनेछौँ। प्रकृनतकवा करियवाकलवाम 
र परमेश्रले मवाननसिरूसँग गनुमििुने कवारोबवारमवा परमेश्रको स्भवा् 
अहिले ऐनवामवा प्रनतबबनमबत गरेको जसत ै िवामी देखछौँ। तयसबेलवा 
िवामी परमेश्रलवाई मुखवामुख देख्नछेौँ र उिवँा र िवाम्ो बीचमवा कुन ैपनन 
्धममलो पदवामि िुनेछैन। उिवाँको सवामु िवामी उमभनेछौँ र उिवाँको महिममत 
अनुिवार देख्नछेौँ। जुनसुकै मुलय नतनुमिपरेतवापनन स्गमिको नननमत िवामी 
तयवार िोऔँ तवाकक उिवाँको स्भवा्मवा िवामी पनन सिभवागी िुनसकछौँ।
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३५८दईु पृथिीहरूको तिुलिा

यसतिो लेमखएको छ, “आँखाले िदेखेका र कािले िसिुेका र 
्मानिसले ्मि्मा िसोचेका, यी िै कुरा पर्मेशिरले उहाँलाई  

प्रे्म गिनेहरूका निम्ति तियार पािुताभएको छ। 
१ कोररन्ी २:९

अननत पथृ्ीको ्भै् र महिमवालवाई मेरो सवामु उघवाररएको 
धथयो। म तपवाईँिरूलवाई यो ्ठोकु्वा गरेर भनन चवािनछु कक कुन ैपनन 
थोकिरूभनदवा स्गमि प्रवा्पत गनुमि अतयनत ैमित््पुणमि र ्भैशवाली छ। 
मनुकत पवाएकवािरूसँग सरसङगत गरेर तयिवाँ जवानु न ै तपवाईँिरूको 
जी्नको लक्य िुनुपदमिछ। तयिवाँ संसवारको मनुकतदवातवा र पप्त्र 
स्गमिदतुिरूसँग तपवाईँिरूले घुलममल गनमि पवाउनुिुनेछ। यहद स्गमिको 
शवानदवार र ् भै्शवाली सिरको अमलकनतमवात्र झलको िवामी पवाउन सकयौँ 
भने यस पथृ्ीमवा िवामी एक षिण पनन रिन चवािनवा गनदेछैनौँ। यस 
पथृ्ीमवा अतयनत ैसुनदर प्रवाकृनतक दृशयिरू छन।् तयसकवा सौनदयवामििरू 
िेनमि पवाउँदवा मलवाई रमवाइलो लवागछ। ती सबै सनृषटकतवामिको सुनदर कृनतिरू 
िुन ्भनेर म सरवािनवा गदमिछु। तर मलवाई थवािवा छ यहद म परमेश्रलवाई 
पे्रम गछुमि र उिवाँकवा आज्वािरू पवालन गछुमि भने िवाम्ो नननमत अ्खणमिय, 
यस संसवारको भनदवा पनन अनत  सुनदर दृशयिरू र अननतको गौरबले 
अनत सनजएकवा स्गमि सुरक्षित रवाखखएको छ।

  जब िवाम्वा आखँवालवाई छो्पने अन्धकवार िवामीबवाट िहटनछ तब 
िवाम्ै नवाङगवा आखँवािरूले प्रकृनतको सौनदयमितवालवाई िवामी देख्न सकनेछौँ, 
जुन केिी मवात्रवामवा िवामी अहिले मवाइसरिोसकोपले िेदमिछौँ। अहिले 



764

वि�िासद्ारा म जिउँछु

अतयनत ै प्रभवा्कवारी दरुप्न र (आकवाशमवा तैरररिेकवा भु-उपग्रिमवा 
जडवान गरेकवा टेलसकोप) ले आकवाश मणडल तथवा नषिते्रिरूकवा ्णमिन 
न ैगनमि नसककने महिमवािरू देखछौँ भने जब पवापको दवाग िहटनछ तब 
तयसबेलवा सवारवा पथृ्ी र आकवाशमणडल िवाम्ो प्रभुको सौनदयमितवालवाई 
देख्न पवाउनेछौँ। िवामी कसतो अमसममत प्षय्सतुिरूको अधययन 
गनदे अ्सरमवा पदमिछौँ िोलवा? तयसबेलवा प्ज्वानकवा प्�वाथमीले सनृषटकवा 
लेखवािरू अधययन गनमि पवाउनेछन।् तयसबेलवा तयिवाँ पवापले लयवाएको कुन ै
पनन दवागलवाई यवाद गरवाउनेछैन। उसले प्रकृनतको मम्ठो सङगीत ्वा ्धुन 
रमवाइलो मवानेर सुनने छ। तयिवाँ कुन ैककमसमको शोक्धुन र ममवामिित 
्ेदनवाकवा आ्वाजिरू िुनेछैन। सब ै सनृषटमवा ्वा सवारवा नषिते्र अथवामित ्
आकवाशमणडलमवा परमेश्रको नवाउँ ्ुठलो ्ुठलो अषिरले लेखेको उसले 
देख्नछे। न त पथृ्ीमवा, न त समुद्रमवा न त  अथवाि आकवाशमणडलमवा 
कुन ैखरवाब तत्को धचनि बवँाककरिेको देखवा पनदेछ।

मनुकत पवाएकवािरूले कसतो घर पवाउनेछ सो तपवाईँिरूको कलपनवाले 
धचत्रण गनमि खोजनुिोस।् यो पनन थवािवा पवाउनुिोस ्कक तपवाईँिरूले कलपनवा 
गनुमिभएको भनदवा स्गमि पनन अनत मिवान र ् भै्शवाली िुनछ भनने कुरवा 
नबबमसमिनुिोस।् प्रकृनतमवा परमेश्रले हदनुभएकवा प्मभनन उपिवारिरूमवा 
केिी न केिी िदमवा परमेश्रको महिमवा र गौरब म्धुरोरूपमवा भएपनन 
िवामी देख्न सकछौँ।

यस संसवारमवा ननैतक्वान, आदशमि र ्धममिपरवायण जी्न 
बबतवाइरिनेिरूको नननमत परमेश्रले के तयवार पवारी रिनुभएको छ सो 
लेख्न कुन ैपनन मवान्ीय भवाषवाले ्णमिन गनमि सकदैन। जसले तयसलवाई 
देखछ उसलवाई थवािवा हदनेछ। कुन ै पनन मवाननसको मसममत हदमवाग 
जनतसुकै मिवान ्प्�वान ्वा ्ैज्वाननकिरूको न ैककन निुन ्परमेश्रको 
स्गमिको महिमवालवाई अहिले बुझन समभ् छैन।
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३५९सिगताको सत्य आिनदको उपभोग

  जसले निजय प्राति गछता त्यसले यो उत्रानधकार पाउिेछ, र ्म 
त्यसका पर्मेश्वर हुिेछु, र त्याेचानह ँ्मेरो छोरो हुिेछ। 

प्रकाश २१:७

स्गमिमवा कोिी मवाननस पनन अचवानक जवानसकनेछैन। कोिी 
मवाननसलवाई पनन अन्धप्श्सको भरमवा स्गमि लधगनेछैन। यस जी्नमवा 
न ैप्रतयेक मवाननस आफनो सवँाघुरो बवाटोमवा छ कक ्फरवाककलो बवाटोमवा ्वा 
स्गमिको बवाटोमवा गहिरेको छ कक मतृयु र नरकको बवाटोमवा गइरिेको छ 
भनने ज्वान ्वा ननणमियले सनजएको छ।

 अहिले न ैआ्ेश ्वा मनो्ेगको भरमवामवात्र नलवागी परमेश्रको 
्चन हदनहदनै अधययन गरेर ् वा खवाएर येशूलवाई प्श्स गरेन ् वा उिवाँको 
भवा्नवामवा लवागेन भने कोिी पनन परमेश्रको सिरमवा पसन सकनेछैन। 
के्ल सवांसवाररक खवानपननमवात्र ै तनललन भएर बसयौँ ्वा संसवारको 
प्रनतसप्धमिमुलक मशषिवािरूमवामवात्र स्वाद मलएरमवात्र रुचवाएर बसयौँ भने 
िवामी स्गमिको दर्वारमवा रिन योगयको िुनेछैनौँ। स्गमिको ननममिल, शु� 
्वातवा्रणलवाई िवामी सरवािनवा गनमि सकनेछैनौँ। स्गमिद�तकवा आ्वाजिरू र 
प्णवािरूमवा बजवाएकवा ्धुनिरूले िवामीलवाई संतुषट बनवाउनेछेन। स्गमिको 
ज्वान प्ज्वान िवाम्ो नननमत जहिले पनन रिसयमय नै भइरिनेछ। अहिले 
न ै येशू ख्ीषटको ्धवामममिकतवाको नननमत भोकवाउनु र नतखवामिउनपदमिछ। 
िवामीिरूको जी्न, जी्नशलैी, चररत्र, ममजवास परमेश्र परर्तमिन गनदे 
अनुग्रिको प्रभवा्ले ढवालन हदनुपदमिछ र परर्तमिन िुनुपदमिछ। अननमवात्र 
िवामी स्गमिकवा स्गमिद�तिरूको समवाजमवा सनमममलत िुन सकछौँ।
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िवामीमवा भप्षयको सपनवा ् वा दशमिन िुनुपदमिछ र स्गमिको आमशषमय 
सथवानको नननमत लवालवायीत िुनुपदमिछ। जो मवाननसिरू महिममत येशूलवाई 
उचवामलन ननददेमशत गररएको अनुसवार उिवँालवाई यस संसवारमवा उचवालदछ 
्वा उिवाँको इजजत रवाखदछ, नतनीिरूलवाई स्गमिमवा मुनकत पवाएकवािरूको 
बीचमवा सनजलसँैग घुलममल िुन सकछ। तयसबेलवा सबै �वानद समवा्पत 
िुनेछ। सब ैद:ुख, कष,् सतवा्ट र कचकच स्गमिमवा िुनेछैन। प्जयको 
गीतिरूले स्गमि घननकनेछ र मुनकत पवाएकवािरू परमेश्रको मसिंवासनको 
्ररपरर उमभन अ्सर पवाउनेछन।्

अनन सवारवा रवाषट्रिरूमवा परमेश्रको कवानुन ्वा दश आज्वा भनदवा 
अरू कुन ैकवानुन िुनेछैन न त आ्शयकतवा नै िुनछ। सब ैजनवा खुशी 
िुनेछन,् सब ैपरर्वारमवा एकतवा िुनेछ, सब ैजनिरू प्रशंसवा र ्धनय्वादकवा 
पोशवाकिरूले सनजनेछन।् तयस दृशयमवाधथ बबिवानीकवा तवारवािरू ममलेर 
गीत गवाउनेछन ्र सवारवा जगत ् वा आकवाशमणडलमवा भएकवा अरू पथृ्ीकवा 
परमेश्रकवा छोरवाछोरीिरू आननदले धचचयवाउनेछन।् तयसबेैलवा परमेश्र 
र येशू ख्ीषट एक िुनुभएर घोषणवा गनदेछन,् “अब पवाप ्ेफरर कहिलय ै
पनन िुनेछैन न त कहिले पनन मतृयु।”

अहिले न ैस्गमिको बवारेमवा चचवामि गनदे बवानी िवामीमवा बसवालनुपदमिछ। 
स्गमि कसतो सुनदर िोलवा भनेर कलपनवा गददै कुरवाकवानी गनुमिपदमिछ। 
जबसमम परमेश्रको अनसतत् भइरिनछ तयसबेलवासममको जी्न 
कसतो िोलवा, सो धचनतन गनुमििोस।् यसो गदवामि यस संसवारमवा भएकवा 
सवानोनतन द:ुखकषट तपवाईँिरूले बबमसमिनिुुनछ। तपवाईिरूकवा हदमवागिरू 
परमेश्रनतर आकपषमित पवारररवाखु्निोस।् 
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३६०भनिषयको जीििको बारे्मा  
अिेकौ ँअिु्मािहरू

 नकिनक जब ्मृतिकबाट नतििीहरूको पुिरुत्ाि हुनछ, नतििीहरू 
ि ति नििाह गछताि् , ि नतििीहरूको नििाह हुनछ,  

तिर नतििीहरू सिगता्मा भएका दतूिहरूजसतिै हुनछि् । 
्मकुता स १२:२५

नयवँा पथृ्ीमवा प््वाििरू िुनछन ् र बवालबवामलकिरू जननमनछन ्
भनने प्श्वासलवाई कनतपय मवाननसिरूले मसकवाउँदछन।् तर बवाइबलमवा 
प्श्वास गनदेिरूले यसतवा ्धवारणवािरूलवाई स्ीकवार गनमि सकदैन। नयवाँ 
पथृ्ीमवा बचचवािरू जननमनेछ भनने मशषिवा बवाइबलको नननशचत मशषिवािरूको 
भवाग िोइन। येशूको ्ोलीिरू अतयनत ैसरल र सपषट छन।् तयसमवा 
कसलेै पनन नबुझनुपनदे आ्शयक छैन। नयवाँ पथृ्ीमवा प््वाि िुनछन ्र 
बचचवािरू जननमनछन भनने ्धवारणवालवाई सदवाको नननमत पनछवाउनुपदमिछ। 
मतृयबुवाट बौरर उ्ेठकवािरू र जीप्त भएर बसेकवा तर मतृयलुवाई नचवाखी 
स्गमिमवा जवान परर्तमिन भएकवािरु न त बब्वाि गनदेछन ्न त प््वाि 
गरवाउने न ैछन।् नतनीिरू सब ैपरमेश्रकवा स्गमिद�तिरू जसत ैिुनेछन।् 
नतनीिरू परमेश्रकवा रवाजकीय परर्वारकवा सदसयिरू िुनेछन।्

येशूले उचचवारण गनुमिभएको मशषिवाको बबपररत कसलेै कुन ै
दृनषटकोणिरू रवाखछ भने म नतनीिरूलवाई यो सललवाि हदन चवािनछु: 
यस मवाममलवामवा चुपचवाप रिनु न ैबेस छ। बवाइबलमवा प्रकट नभएकवा 
कनतपय कुरवािरू परमेश्रले रिसयमय रवाख्नभुएको छ। तयसमवा अनेकौँ 
अनुमवान गरेर ्वादप््वाद गरेर अनलझनु परमेश्रको चवािनवा िोइन। 
िवाम्ो भप्षय कसतो िुनेछ भनेर अनेकौँ अनुमवान गरेर हदमवागमवा 
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घुमवाइरवाख्न,ु अनेकौँ ्वाद र दशमिनिरूमवा लवागेर धचत् बुझवाउनु िवाम्ो 
नननमत आ्शयक प्षय िोइन।

पवा्लले यो आदेश हदनछन,् “्चन प्रचवार गर, समय र बेसमयमवा 
ततपर बस, अतमी देऊ, ि्पकवाऊ, उतसवाि देऊ र ्धैयमिमवा र मशषिवा हदने 
कुरवामवा नचुक।“ २ नतमोथी ४:२ कवा्ठ, परवाल ्वा मवान्ीय ्ुठटोिरूमवा 
आ्धवाररत ्वा अनुमवाननत र कवालपननक मशषिवादीषिवा लयवाएर बवाइबललवाई 
प्रदपुषत नपवानुमििोस।्

िवाम्ो मुनकतको लवाधग चवाहिने आ्शयक सतयतवािरूबवािेक अरूसबै 
येशूले थनकयवाइ रवाखु्नएको छ। जुन कुरवािरू िवामीलवाई प्रकट गररएकवा 
छन ्ती िवाम्वा र िवाम्वा सनतवानको नननमत िो। तयसकवारण बवाइबलमवा 
प्रकट नगररएकवा प्षयिरूलवाई प्मभनन मशषिवादीषिवा र अनुमवाननत 
तथवा कवालपननक प्षयबसतुिरूले िवाम्ो हदमवागमवा अडडवा जमवाइरवाख्नु 
आ्शयकत ्ठवाननुिुनन।

भप्षयको जी्नमवा िवामी खुशी िुने  र आननदिुने सबै प्रवा््धवानिरू 
प्रभुले तयवार गनुमिभएको छ। तर भप्षयकवा ती योजनवािरू कसतो छ 
भनेर उिवाँले िवामीलवाई प्रकट गनुमिभएको छैन। नतनीिरूको बवारेमवा िवामीले 
अनुमवान गरेर बसनु मवानमस् छैन। यस संसवारमवा भएकवा ज्वानप्ज्वान, 
दशमिन, ्वाद आहदको आ्धवारमवा भप्षयको कुरवा नवा्पन खोजनु ्वा जोख्न 
खोजनु िवाम्ो आ्शयकतवाभनदवा बवाहिरको कुरो िो। तर यस संसवारमवा 
अनेकौँ आनतमक दनतयकथवािरू ्ैफलवाएर मवाननसिरूलवाई बन्धकमवा 
रवाखेकवा छन ् भनेर मलवाई देखवाइएको धथयो। भप्षयको प्षयलवाई 
मलएर अनेकौँ मनगढनत े र मन बिलवाउने अपप्त्र गनथनिरूमवा 
रमवाउनेिरूलवाई म यो आग्रि गनमि चवािनछु, रोकनुिोस;् येशूको नवाउँमवा 
तपवाईँ जिवाँ िुनुिुनछ तयिीँ रिनुिोस।् भप्षयको बवारेमवा अनेकौँ गनथन 
गरेर ्धवारणवािरू ननकवालनु भनेको परमेश्रले ननष्ेध गररएको जममनमवा 
तपवाईँिरू टेकदै िुनिुुनछ।
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३६१सिगता पृथिीका िै सुरु हुनछ

ह ेसबै ्ाकेका र बोझले दनबएका हो, ्मकहाँ आओ, 
 ्म नति्मीहरूलाई निश्ा्म नदिेछु। 

्मत्ी ११:२८

स्गमि यस ैपथृ्ीमवा सुरु िुनछ र सुरु िुनै पछमि। जो येशूभकतिरू 
येशूकवा ्चनिरू उिवँाले भनेकै अनुसवार पवालन गदमिछन ् र आफनवा 
जी्निरू उिवाँको सुरषिमवा अपमिण गदमिछन ् तवाकक नतनीिरू उिवाँको  
अनुशवासनमवा हिँडन सकुन,् नतनीिरूले शवाननत र शवानत पवाउनेछन।् 
उिवाँको उपनसथनतले नतनीिरूलवाई खुशी बनवाउने भएकोले यस संसवारमवा 
भएकवा कुनपैनन थोक ्वा घटनवािरूले नतनीिरूलवाई हदगदवार बनवाउन 
सकदैन। उिवाँसँग मस�रूपमवा टवाँमसएर बसने ्वा उिवाँको उपनसथनतको 
अनुभ् िरदम गरररिनेिरूले पुणमि प्श्वाम पवाउँछन।् यसवैाय २६:३। मवा 
लेखखएको छ, जसको मन तपवाईंमवा अडडएको छ, तयसलवाई तपवाईंले 
पुरवा शवाननतमवा रवाख्नुपछमि , ककनभने तयसले तपवाईंमवाधथ भरोसवा रवाखछ।“ 
िवाम्ो जी्न गडबड भएको देखखन सकछ; तर यहद िवाम्ो जी्न 
बनु�मवान ननमवामिणकतवामि प्रभुलवाई सुनमपयौँ भने, उिवाँले उिवाँको आफनै 
महिमवाको नननमत िवामीलवाई चवाहिने जी्न र चररत्र उिवाँले नै ननमवामिण 
गरवाइहदनिुुनछ। र जुन चररत्रले येशूको महिमवालवाई प्रकट गदमिछ तथवा 
उिवाँको इजजतलवाई थमवाइरवाखछ तयसलवाई न ैपरमेश्रको स्गमिमवा प्र्ेश 
ममलनेछ। पुनसथवामिपपत भएको मवान् जवानत ननषखोट भएर उिवाँसँग 
हिँडनेछन ्ककनकक नतनीिरू योगयकवा छन।्

जसरी येशू प्श्वाममवा पसनुभयो, तयसले गदवामि स्गमि यिीँ सुरु 
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िुनछ। उिवाँको आह्वानलवाई िवामी स्ीकवादमिछौँ। उिवाँले भननुभयो, “मकिवाँ 
आऊ, मबवाट मसक“ यसरी उिवँाकिवाँ अहिले न ैआएर अननत जी्नको 
सुरु िवामी गदमिछौँ। स्गमि भनेकै येशू ख्ीषटद्वारवा परमेश्रमवा कहिलय ै
बनद निुने पिँुच िो। जनत िवामी अहिले न ैस्गमिको आननदको अनुभुनत 
गदमिछौँ तयनत नै उिवाँको महिमवा िवाम्ो अगवाडड बहढरिेकवा देख्नछेौँ। जनत 
िवामी परमेश्रको बवारेमवा जवानदछौँ तयनत िवामी खुशीमवा तनन िुनेछौँ।

जब परमेश्रकवा जनिरू नम्तवा, कोमलतवा, भद्रतवा र आफनो भवाऊ 
खोजने प्र्पृत्बवाट स्तनत्र िुनछन ्तयनत नतनीिरूले नतनीिरूमवाधथ उिवाँको 
पे्रमको तोरण जुनणडएको अनुभ् गनदेछन ्र उिवाँको ्फल स्वाहदलो िँुदै 
जवानेछ, अथवामित ्उिवाँको उपनसथनतको मम्ठवासपनवा पवाउनेछन।् नतनीिरूले 
यस संसवारम ैपवाएको स्गमिले मवाधथको स्गमिको नननमत तयवार पवानदेछन।्

जब यस ैजी्नमवा िवामी येशूसँग हिँडदछौँ, तब िवामीमवा उिवाँको 
पे्रमले भददै जवानेछ र उिवँाको उपनसथनतले िवामीलवाई संतुषटी र खुशी 
पवारररिनेछ। मवान् स्भवा्ले बोकनुपनदे सब ै थोकिरू यिवाँ िवामीले 
बोकनपनदे र बोकन सकने िुनछौँ। तर स्गमिको तुलनवामवा ती के िुन र? 
यसकैवारण, “नतनीिरू परमेश्रकवा मसिंवासनको सवामुनने छन ्, र हदनरवात 
उिवाँको मननदरमवा उिवाँको से्वा गदमिछन ्, र मसिंवासनमवा प्रवाजमवान 
िुनुिुनेले आफनै उपनसथनतले नतनीिरूलवाई शरण हदनुिुनेछ। नतनीिरू 
कहिलय ैभोकवाउने र नतखवामिउनेछैनन ्, सुयमिको रवाप अथ्वा कुन ैप्रचणड 
तवाप नतनीिरूमवाधथ पनदेछैन, ककनकक मसिंवासनको बीचमवा िुनुिुने थुमवा 
नतनीिरूकवा गो्ठवालो िुनुिुनेछ, र नतनीिरूलवाई डोयवामिएर नजउँदो पवानीको 
स्ोतसमम लवानिुुनेछ, र परमेश्रले नतनीिरूकवा आखँवाबवाट सब ैआसँु 
पुनछहदनुिुनेछ।”  प्रकवाश ७:१५-१७।
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३६२सिगता बासतिनिक स्ाि हो

्मेरो प्रजाचानह ँशामनतिको िासस्ाि, सुरमषिति घरहरू, र 
हल्ीखल्ी िहुिे निश्ा्मका ठाउँहरू्मा बसिेछि् ।

यशैया ३२:१८

भप्षयमवा पनन भौनतक समपपत्मवामवाधथ उपभोग गनमि पनुमिरिेछ 
भनन ैडरले स्गमि भनेको के्ल अ््धवारणवा र आनतमक िो र ्वासतप्क 
अनुभ् गनदे िोइन भनेर ्ेधरैले मसकवाउँदछन।् तयसले गदवामि बवाइबलले 
मसकवाएको भप्षयमवा िुने िवाम्ो घरजमकवा सतयतवाबवाट मवाननसिरू 
पननछरिेकवा छन।् येशूले उिवाँकवा चेलवािरूलवाई यो नननशचत प्रनतज्वा 
हदनुभएको धथयो कक उिवाँ पपतवाको घरमवा नतनीिरूको लवाधग भ्निरू 
तयवार पवानमि जवाँदै िुनिुुनछ। जब मवाननसिरू परमेश्रको ्चनलवाई 
यथवानसथतरूपमवा ग्रिण गछमिन ्नतनीिरू स्गमिमवा रिने नसथनतको बवारेमवा 
अनमभज् िँुदैनन।्

मुनकत पवाएकवािरूले पवाउने परमेश्रले हदनुिुने समपपत् ्वा 
बसोबवास गनमि अध्धकवार प्रवा्पत िुने ्ठवाउँलवाई देश भनेर किलवाइएको 
छ। तयिवाँ स्गमिको गो्ठवालवाले उिवाँको भकतिरूलवाई जीप्त पवानीननर 
डोऱयवाउनुिुनेछ। तयिवाँ भएको जी्नको रूखले प्रतयेक महिनवा ्फल 
्फलवाउँदछ, र तयसमवा भएकवा पवातिरू रवाषट्रिरूको से्वाको नननमत 
प्रयोग गररनछ। तयिवँा कलकल बधगरिने ननममिल खोलवािरू िुनछ र ती 
खोलवािरूको ककनवारवािरूमवा ्फर्फरवाउने रूखिरू िुनछन।् जब आफनो 
मनुकत्धनले मुनकत पवाएकवािरू ती ्ठवाउँिरूमवा हिँडछन,् नतनीिरू मशतवाल 
भएको अनुभ् गछमिन।् तयिवँा ्फरवाककलो िररयवा चौरिरू छन ्जुन सुनदर 
पिवाडनतर लमकवाइ हदनछ। तयिवाँ परमेश्रकवा बबशवाल पिवाडिरू िुनछन।् 
यिी शवानतमय उपतयकवामवा रिेको जीप्त खोलवािरूको ककनवारवामवा 
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परमेश्रकवा जनिरू जो यस संसवारमवा यवात्र,ु प्देशी र घुमनत ेभएक 
धथए, आफनो घर भएको पवाउनेछन।्

“मेरो प्रजवाचवाहिँ शवाननतको ्वाससथवान, सुरक्षित घरिरू, र िललवा 
निुने प्श्वामकवा ्ठवाउँिरूमवा बसनेछन ्।” यशयैवा ३२:१८ । “तयो देशमवा 
्ेफरर कहिलय ैउपद्र् सुनननेछैन, तयिवँाको मसमवानवामभत्र बरबवादी र प्नवाश 
सुनननेछैन। तर नतमीले नतम्ो पखवामिललवाई मनुकत भननेछौ, र नतम्वा 
मुल ढोकवािरूलवाई प्रशंसवा।” यशयैवा ६०:१८ रूपवानतररत। “नतनीिरूले घर 
बनवाएर नतनमवा ्वास गनदेछन ्।” नतनीिरूले दवाखबवारी लगवाएर नतनकवा 
्फल खवानेछन ्। नतनीिरूले घरिरू बनवाएर नतनमवा अरूिरू बसने, र 
नतनीिरूले रोपेर अरूिरूले खवाने कहिलयै िुनेछैन। ककनकक रूखको आयु 
जसत ैमेरवा प्रजवाको आयु िुनेछ, र मेरवा छवाननएकवािरूले आफनवाे िवातले 
गरेकवा कवाम ्ेधरै हदनसममन ैभोग गनदेछन ्।यशयैवा ६५:२१-२२।

तयिवाँ, “मरुभुमम र ननजमिल-भूमम िपषमित िुनेछन ्। उजवाड-सथवान 
रमवाउनेछ र ्ुफलनेछ। केशरझैँ तयवेा ्ुफलेर ्फरिनेछ। यो अतयनत 
प्र्ुफनललत िुनेछ, र िषमिले गवाउँदै रमवािट गनदेछ। लेबनवानको गौर्, 
कमदेल र शवारोनको शोभवा तयसलवाई हदइनेछ। नतनीिरूले परमप्रभुको 
महिमवा र िवाम्वा परमेश्रको ऐश्यमि देख्नछेन ्।” यशयैवा ३५:१-२। “तब 
कवाँढवाको सटटवा सललवाे, मसउँडीको सटटवा असवारे-्ुफलको रूख उम्नेछ। 
तयवाे परमप्रभुकवा खयवानतको नननमत िुनेछ। तयवाे कहिलयै नषट निुने 
सदवास्मिदवाको धचनिको नननमत िुनेछ।”यशयैवा ५५:१३ “ब्वासोचवाहिँ 
थुमवामसत बसनेछ, र धचतु्वा पवा्ठवामसत सुतरे बसनेछ। बवाछवा, मसिं र 
एक ्षदे पशु एकैसवाथ रिनेछन ्, र एउटवा सवानो बवालकले नतनीिरूलवाई 
डोयवामिउनेछ। गवाई र भवालु एकैसवाथ चनदेछन ्, र नतनीिरूकवा बचचवािरू 
एकैसवाथ ढलकेर बसनेछन ्। र मसिंले गोरुले झैँ परवाल खवानेछ।  
द्ेुध-बवालकले गोमन सपमिको कुरको ननजक खेलनेछ, र भखमिर द्ुध छोडकेो 
बवालकले प्षवालु सपमिको दलुोमवा आफनवेा िवात िवालनेछ। नतनीिरूले मेरवा 
सब ैपप्त्र प्मितमवा न त केिी िवानन न नोकसवानी गनदेछन ्, ककनकक 
समुद्र पवानीले भररएझैँ पनृथ् परमप्रभुको ज्वानले भररपुणमि िुनेछ।”यशयैवा 
११:६-९ ।
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३६३अिनति जीििको निम्ति दौड

यसकारण यनतिका साषिीहरूको ठुलो बादलले हा्मीलाई 
घेररराखेको हुिाले, हरनकनस्मका बोझा र हा्मीलाई  

सिजलैनसति अलझाउिे पापलाई पनछाएर हाम्ा  
सा्मुन्े रामखनदएको दौड धैयतासा् दौडौं। 

नहब्�१२:१

 हिब्ुको  पुसतक एकल पुसतक भनेर मवाननुपछमि जसले इसवाई 
जी्न भनेको अननत जी्नको दौड भनेर औँलयवाउँछ। यहद येशूभवा्नवामवा 
आशकत भएर अननत जी्नको नननमत दौडमवा स्फलतवापु् मिक कोिी 
लवागन चवािनछ भने इसवाईिरूमवा डवािवा, ईष, एक आकवामिप्रनत, शत्रभुवा्नवा, 
दषुट सोचबबचवार, खरवाब बोली, लोभ र आफनो भवाऊ, सममवान र 
कदर खोजने भवारी प्र्पृत्िरू िटवाउन ैपदमिछ। प्रतयेक पवापमवा ्फसवाउने 
आदत ्वा बवानी वयिोरवाले येशूको अपमवान गछमि , उिवाँको बेइजजत 
गछमि। जुनसुकै मोलमवा पनन ती आचवारणिरू तयवागनुपदमिछ। अननत 
जी्नको ह्ठक नीतीिरूलवाई भङग गनदे र ्े्वासतवा गनदेिरूले स्गमिकवा 
आमशषिरूको अनुभुत गनमि सकदैन। के्ल एउटवामवात्र पवापलवाई हृदय 
र हदमवागमवा सजवाएर रवाख्नलेे चररत्रलवाई तल झवानमि पुगछ र अरूिरूलवाई 
कुबवाटोमवा लयवाउन अग्रसर गरवाउँछ।

येश�ले भननुभयो, “यहद नतम्ो िवातले नतमीलवाई बवा्धवा हदनछ 
भने तयसलवाई कवाहटदेऊ। दईु िवात भएर नरकको नननभने आगोमवा 
जवानुभनदवा डँुडो भएर जी्नमवा पसनु नतम्ो नननमत असल िो। [ 
नरकमवा त न कीरवािरू मदमिछन ्, न आगो न ैननभदछ।  अनन नतम्ो 
खुटटवाले नतमीलवाई बवा्धवा हदनछ भने तयसलवाई कवाहटदेऊ। दईु खु�वा भएर 
नरकमवा ्फवामलनुभनदवा त खोरनडवेा भएर जी्नमवा पसनु नतम्ो नननमत 
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असल िो।” मकुमि स ९:४३-४५। पौरवाखणक प्रनतसप्धवामितमक खेलकुदिरूमवा 
भवाग मलनेिरूले क्ठोर अनुशवासन र स्वाथमिलवाई तयवागेर भवाग मलन 
आ्ुफिरूलवाई सुनमपएतवापनन नतनीिरूले खेलमवा नजतन सकछन ्भनेर 
नननशचत गनमि सकदैनथे।

तर इसवाईिरूको संग्रवाममवा तयो िँुदैन। परमेशश्रकवा आदेश पवालन 
गनदे र येशूमवाधथ प्श्वास गरेर नीनतगतरूपमवा हिँडने जो पनन दौडको 
अनतमवा ननरवाश िुनुपददैन। लगनशील भएर इमवानदवारपू्मिक येशूसँग 
हिँडनेिरू अननत जी्नमवा सिभवागी िुन अस्फल िुने छैन। अननत 
जी्नको दौडमवा भवाग मलन एक दम बमलयो र सबै थोकिरूमवा चलवाख 
िुनुपछमि भनने छैन। कमजोर भनदवा पनन कमजोर सनत येशूमवा अतयनत ै
बमलयो िुनसकछ र अमरत्को मुकुटको पगरी उसले लगवाउन पवाउनेछ। 
परमेश्रको अनुग्रिको शनकतले सब ैयेशूकतिरू नजतन सकनेछ। तर 
नतनीिरूकवा जी्निरू येशूको चवािनवाको अनुरूपमवा चलनुपदमिछ।
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३६४सुस्माचार बाँडरे अरूहरूलाई प्रभुनतिर लयाउिे 
िा धार््मकतिा्मा डोयाताउिेहरूको इिा्म

बुनद्ध्माि् हरू आकाशको च्मकजसति ैर धेरैलाई धार््मकतिा्मा 
डोयाताउिेहरूचानह ँतिाराहरूजसति ैसदासितादै चन्करहिेछि् । 

दानिएल १२:३

यस पथृ्ीमवा पवापको चलखेलले गदवामि कनतपय समयमवा िवामी 
बनदेजमवा छौँ। तपैनन िवामीमवा िुने मिवान ्आननद र उचच मशषिवाको 
लक्य न ैसे्वाको भवा्नवाले पे्रररत िुनु िो। भप्षयमवा िवामीलवाई मवान्ीय 
पवापले गदवामि र परमेश्रप्रनत प्रो्ध जनवाउने मवाननसिरूले गदवामि िवामीलवाई 
द्वाउन सकछ, य�पप, िवाम्ो उचच मशषिवाको गनतप्ध्धमवा से्वा गनदे 
ननस्वाथमी भवा्नवाले ्ुठलो आननद हदलवाउँछ।

“यहद कुन ैमवाननसले तयस जगमवाधथ बनवाएको कवाम रहिरहयो भने 
उसले इनवाम पवाउनेछ।”१ कोररनथी ३:१४। जब प्श्वासमवा अडडग भएर 
परमेश्रको नननमत से्वाकवायमि गनदेिरू परमेश्र र थुमवाको मसिंवासन 
्ररपरर खडवा िुनछन ्तब नतनीिरूलवाई भवय इनवाम हदइनेछ। नतनीिरू 
ख्ीषटको कषटिरूमवा सिभवागी भएकवा धथए, मुनकतको योजनवामवा 
नतनीिरू उिवाँसँग सिभवागी भएर करियवामशल भएकवा धथए, र मवाननसिरू 
परमेश्रको रवाजयमवा समवा्ेश भएर जी्न परर्तमिन भएको आननदको 
उपभोग ती सनतिरूले गनमि पवाएकवा धथए। तयसको ्फलस्रूप सवारवा 
अननतकवालभरी परमेश्रको प्रशंसवा र सतुनत गवाइरिनेछ।

एक जनवा इसवाईले एक ्ेफरवा यो भनवाइ रवाखेको धथयो। जब ऊ 
स्गमिमवा जवानछ तयिवाँ उसले चककत पवानदे तीन थोकिरू पवाउनेछने रे! 
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उसले अपेषिवा नगरेकवा कनतपय मवाननसिरू स्गमिमवा भेटनवा ऊ छकक 
पनदेछ। उसले अपेषिवा गरेकवा मवाननसिरू तयिवँा ककन भएन तयो थवािवा 
पवाउँदवा उसलवाई अचमम लवागनेछ। र अनतमवा आएर आ्ुफ  जसतो 
अयोगय पवापीिरू स्गमिमवा पवाउँदवा ऊ चककत िुनेछ रे! यस संसवारमवा उचच 
ओिोदवामवा बसने ्ेधरै इसवाईिरू स्गमिको  खुशीयवालीमवा सिभवागी भएर 
परमेश्रको मसिंवासन ् ररपरर रिने अ्सर पवाउनेछैन। जो इसवाईिरूसँग 
परमेश्रको सतय आतमज्वान छ र अनेकौँ दषितवा र प्रनतभवािरू छन ्
तर नतनीिरूको आफनो भवाऊ खोजने प्र्पृत्ले गदवामि नतनीिरुले चचमिमवा 
्वादप््वाद, ्ुफट, कचकच, गनगन गरररिने र अपप्त्र झैँझगडवा गनमि 
मन परवाउने िुनछन।् ती मवाननसिरू जनतसुकै म ै िँु भनदै इसवाई 
भनेर दवा्ी गरेतवापनन मुनकत पवाउनेिरूको बीचमवा नतनीिरू िुनेछैनन।् 
नतनीिरूले ्ूठलवा ्ूठलवा कवामिरू गनमि चवासो देखवाएकवा धथए। तर ती कवामिरू 
परमेश्रप्रनत मोहित भएर िोइन, मवाननस ्वा ममसनिरूले कदर गरून,् 
सममवान देखवाउन,् अमभननदन देउन,् शयवा्वासी पवाउन ्जसतवा प्र्पृत्ले 
नतनीिरूको हदमवागमवा अडडवा जमवाएकोले गरेकवा धथए। नतनीिरूको नवाउँ 
थुमवाको जी्नको पुसतकमवा लेखखएको धथएन। यी मवाननसिरूलवाई “मलेै 
नतमीिरूलवाई धचनकैवाेछैन” भनेर येशूले द:ुखलवागदो समबो्धन गनुमििुनेछ। 
तर सवानोनतनो करुणवा र दयवाकवा कवामिरूले गदवामि सुनदर जी्न भएकवा 
मवाननसिरू, सनेि र सिवानुभुनतकवा ्चनिरूले मवाननसिरूकवा मन िलकवा 
पवानदेिरू र जो मवाननसिरू झगडवा र ्ुफटवालवा नरोजनेिरू, मवाननसिरूबवाट 
सममवान पवाउन ्वा नतनीिरूले देखुन ्भनेर मिवान कवामिरू नगरेतवापनन 
नतनीिरूको नवाउँ थुमवाको जी्नको पुसतकमवा लेखखएको धथयो। संसवारको 
अगवाडड नतनीिरू नगनय भएतवापनन जममवा भएकवा सवारवा जगतकवा 
जी्िरूको सवामु परमेश्रले नतनीिरूको कवामलवाई अनुमोदन गनुमििुनछ।
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३६५पर्मेशिरको ज्ािले सारा पृथिी ढानकिेछ

स्मुद् पािीले भररएझै ँपृमथि पर्मप्रभुको ज्ािले भररपणूता हुिेछ। 
यशैया ११:९

जब िवामी परमेश्रको रवाजयमवा पसदछौँ र अननत युगमवा समय 
बबतवाउनेछौँ, यस संसवारमवा िवामीले पवाएकवा द:ुख, कषट, पीडवा, ्ेदनवा, 
कह्ठन पररनसथनतिरू र अनयौलतवा केिी िोइन जसतो िुनेछ। िवाम्ो 
जी्न परमेश्रको जी्न अनुसवार बबतवाउनेछौँ। परमेश्रको मुनकतहदने 
रिसयमय पे्रम र उिवाँको सनृषटकवा अचमम शनकतलवाई अमरत् पवाएकवा 
िवाम्वा हदमवागिरूले बढो धयवान हदएर रमवाइलो मवानदै अधययन गनदेछौँ। 
परमेश्रको बवारेमवा बबसवामिउन सतैवानको ननदमियी र ्धोखवापुणमि जवालिरू 
तयसबेलवा िुनेछैन। ज्वानमवा ननपुण िुन आ्शयक िवाम्ो शरीरको प्रतयेक 
ननकवायको प्कमसत िुनेछ। मसकने षिमतवा पनन बढनेछ। ज्वान मसकन 
आ्शयक प्षयिरूले िवाम्ो हदमवागलवाई थकवाउँदैन न त िवाम्ो बललवाई 
न ैथकवान ्वा पेलवान बनवाउँछ। िवामीले चवािेकवा ्ूठलवा ्ुठलवा प्रोजेकट ्वा 
आयोजनवािरू द्रतुगनतले अगवाडड बढवाउन सकने िुनछौँ। िवाम्ो हदमवागलवाई 
नतखो पवानदे उचच मशषिवाकवा लक्यिरूमवा िवामी लनमकन सकनेिुनछौँ। 
िवाम्वा उचच मिवात््वाकवाँषिवािरूलवाई कवायवामिन्यन गनमि सकने िुनछौँ। अझ 
्ेधरै नयवाँ प्षयबसतुिरू मसकन ढोकवािरू खोमलनै रिनेछ, नयवाँ चककत 
पवानदे प्षयिरूप्रनत िवामी सरवािनवा गददै जवानेछौँ, नयवाँ सतयिरू बुझन 
उतपनन िँुदै जवानेछ। िवाम्वा हदमवाग, आतमवा ्वा भवा्नवा र शरीरलवाई 
अदभुत शनकतले सषिम बनवाएर प्मभनन प्षयिरू मसकन नतनीिरूलवाई 
तवाज ै बनवाइ रवाख्नछे। परमेश्रकवा मनुकत पवाएकवािरूले अधययन गनमि 
सवारवा जगतकवा ज्वानकवा भणडवारिरू खुलवा गररनेछ। मरणशील ्धवारण 
नगरेकवा ती जनिरू एक संसवारपनछ अकको संसवार ्वा एक नषिते्रबवाट 
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अकको नषिते्रमवा उडनेछन।् अतयनत ैरोमवाञचक र रमवाइलो अनुभ् गददै  
पथृ्ीकवा जनिरू पनतत नभएकवा जी्िरूबवाट ज्वान र प्ज्वान मसकन 
उतसुक िुनेछन।् तयसबेलवा नतनीिरूको आननद ्णमिन न ैगनमि नसककने 
िुनछ। परमेश्रको िवातकवा कवामिरूको बवारेमवा धयवान गददै मसकेकवा ज्वान 
र समझकवा भणडवारिरू ती जी्िरूले मुनकत पवाएकवािरूलवाई बवाँडनेछन।् 
जब येशूले मनुकतको नननमत कदम चवालेकवा अथवाि प्रयवासिरू, र 
सतैवानसँगको मिवान ् प््वादमवा अचममसँग भएकवा उपलब्धीिरू 
मुनकत्धनले मनुकत पवाएकवािरूकवािरूलवाई खोमलहदनेछ तब नतनीिरू 
उिवाँप्रनत अतयनतै आदरभनकतले गदगद िुनेछन ् र सुनकवा प्णवािरू 
बजवाएर आननदको स्रिरू नतनीिरूबवाट ्ुफटनेछन।् अनन नतनीिरूसँग 
दसौँ िजवार गुणवा दसौँ िजवार र िजवारौँ िजवारौँ स्गमिदतुकवा आ्वाजिरू 
नतनीिरूको सतुनत प्रशंसवासँग ममसेर सवारवा जगत न ैगुञजवायमवान िुनेछ। 
सवारवा सनृषटमवा तलवामेल र खुमशयवालीको एउटै ्धडकन बजनेछ। सवारवा 
सनृषट गनुमििुने सनवातन परमेश्रबवाट जी्न, जयोनत र िषमिको मुिवान 
अमसममत आकवाशमवा बगनेछ। अनत शुक्म परमवाणु र अणुिरूदेखख 
संसवारकवा सबभनदवा ्ुठलवा ्ुठलवा सबै जीप्त र अनजप्त थोकिरूको 
दवागरहित सौनदयमितवा र पुणमि आननदले भवा्प्भोर भएर यो घोषणवा 
गनदेछ कक परमेश्र पे्रम िुनिुुनछ। 
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