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कथा 

ब्रह्माण्डको सबैभन्दा अतवश्वसनीय कथा भनेको मातनसहरूसाँि िरमशे्वरिे िनुाभएको व्यवहार हो। यस कथािाई साि प्रकारका िेखनहरू प्रयोि 

िरेर एउटै तववरणमा साँि ै बनुरे बिाइएको छ जसिाई बाइबि भतनन्छ। यी साि प्रकारका िेखनहरूिाई िीन समहूमा तवभाजन िररएको छ 

जसिाई सामान्यिया िरुानो करार, नयााँ करार र ससुमाचारका िसु्िकहरू भतनन्छ। िरुानो करारमा िीन प्रकारका िेखनहरू छन््ः व्यवस्था, 

भतवष्यवक्ताहरू र िेखहरू। यस समहूको प्राथतमक काया मसीह (वा मतुक्तदािा) िाई अिातड प्रकट िनुा हो। नयााँ करारमा ितन िीन प्रकारका 

िेखनहरू छन ्जसिाई िेर्ररिहरूका काम, ित्रहरू र येश ूख्रीष्टको प्रकाश भतनन्छ। यस समहूको प्राथतमक काया मसीहबाट प्राप्त हुने िाभहरू 

प्रकट िनुा हो। अतन्िम समहू, ससुमाचारका िसु्िकहरूको कथाको केतन्द्रय र तनणाायक भाि हो जसिे मसीह र उहााँिाई िथृ्वीमा िठाइएको 

उद्दशे्यको बारेमा सरोकार राख्द छ। ससुमाचारको िसु्िकका प्राथतमक काया भनेको दवैु िरुानो र नयााँ करारिाई मसीह येश ूख्रीष्ट अथााि िरमशे्वरको 

ितु्रमाफा ि एउटै तववरणमा तम्रणण िनुा हो। 

व्यवस्थाको िसु्िकहरू 

अिमवक्ताको िसु्िकहरू   िरुानो करार 

िेखहरूको िसु्िकहरू 

ससुमाचारको िसु्िकहरू   मसीह 

िेर्ररिहरूको काम 

ित्रहरू     नयााँ करार 

येश ूख्रीष्टको प्रकाश 

मेरो िसु्िकको केन्द्रतबन्द ुससुमाचारका िसु्िकहरूको कथाको केन्द्रीय भाि हो। यस कथाको भाििाई मत्ती, मकूा स, िूका र यहून्ना नाम िरेका 

चारजना मातनसहरूिे बिाएका हुन ्जसमा हरेकिे मसीहको तववरण उल्िेख िरेका छन।् मत्तीको ससुमाचार सबभैन्दा तवस्ििृ तववरण हो र यसिे 

सब ै कुरािाई हबे्राइक (प्राचीन इस्राएिका यहूदीहरू र यहूदी िमासाँि सम्बतन्िि) मानतसकिाबाट हदेाछ। िूकाको ससुमाचार कािक्रमअनसुार 

िेतखएको छ र यहून्नाको ससुमाचारिे महत्विणूा आतत्मक सत्यहरू प्रकट िदाछ। मकूा सिे ितहिो ससुमाचार िेख ेर यसिे अरू सबैिाई एकसाथ 

जोड्ने ित्वको रूिमा काम िदाछ। तिनीहरूको आाँखा, कान र हृदयद्वारा न ैहामी प्रत्येकिे मसीहद्वारा िरमेश्वरिे िनुाभएका कामहरू दखे्न, उहााँिे 

घोषणा िरररहनभुएको “ससुमाचार” सनु्न र मानवजातिप्रति उहााँको पे्रमको ितहराइ बझु्न सकछछ ाँ। 

उदे्दश्य 

मैिे यो िसु्िक िेख्नकुो उद्दशे्य चारवटा ससुमाचारका िसु्िकहरूिाई एउटै तनबााि कथामा रूिान्िरण िनुा हो िातक िाठकिे मसीह र िथृ्वीमा 

उहााँको आिमनिाई घरेेका घटनाहरूिाई अझ राम्ररी बझु्न सकून ् । ििाई ं येशसूाँिै तहाँतडरहनभुएको छ र उहााँद्वारा ििाईिंाई जीवनको यात्रामा 

तसकाइरहन ुभएको छ जस्िो महससु िराउने मेरो अतभप्राय हो । 

यी चारवटा ससुमाचारका िसु्िकहरूिाई एउटै कथामा तमिाउनकुा साथै िाठकको चिेना र समझ बढाउन अन्य महत्त्विणूा तवशेषिाहरू समावेश 

िररएको छ्ः 

दुई अगितीय गवशेषताहरू 

स्विामा उचातिनभुन्दा ठीक अतघ येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई आफू फेरर फका नअुतघ िरूा िना एउटा आज्ञा तदनभुएको तथयो। त्यो आज्ञा यस्िो 

तथयो्ः “यसकारण जाओ, र सब ैदशेका जातिहरूिाई चेिा बनाओ, तििा र ितु्र र ितवत्र आत्माको नाउाँमा तिनीहरूिाई बगिस्मा देओ, मैले 

गतमीहरूलाई आज्ञा िरेका सबै कुरा पालन िनन गतनीहरूलाई गसकाओ। हरे, म यिुको अन्त्यसम्म सिै ाँ तिमीहरूका साथमा छु।” येशिेू 
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आज्ञा िनुाभएका सब ैकुराहरू िािन िना अरूिाई तसकाउन ेआज्ञाको जवाफमा उहााँिे आफ्ना चेिाहरूको समहूिाई तदनभुएका सब ैतनदशेनहरू 

मैिे स्िष्ट प्रकारिे प्रकाश िारेको छु। 

येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई तदनभुएको सब ै तनदशेनहरू उहााँिे तिनीहरूिाई तसकाउनभुएको िाठहरूमा समावेश छन।् येशिेू तिनीहरूिाई 

तसकाउनभुएका ५६ वटा िाठहरू “येशसूाँिको यात्रा” शीषाकको सह-तशिण ्रणङ्ृखािामा िाउन सतकन्छ । यस तशिण ्रणङ्ृखिामा िीनवटा 

िसु्िकहरू छन््ः “मातनसहरूका माछुवा,” “कटनीको समय” र “मतन्दरको तनमााण।” 

अन्य गवशेषताहरू 

कालक्रमः यस िसु्िकका सब ैघटनाहरू जनु क्रममा घटेका तथए र ससुमाचारका चारवटा तववरणहरू र ससुमाचारका तवतभन्न समानिाहरूको 

छेउछाउबाट तिइएको तथयो। 

समयः यस िसु्िकका घटनाहरूको तमतििे िाठकिाई येशकूो कथा प्रकट हुन ेसमय समयावति ित्ता ििाउन मद्दि िदाछ। 

विभाजनहरः िाठकिाई येशकूो जीवन र तमशनको “ठूिो तचत्र” हनेा मद्दि िनाको िाति िसु्िकिाई १८ वटा भािहरूमा तवभाजन िररएको छ। 

शीर्षकहरः िसु्िकको प्रत्येक भाििाई येशकूो जीवनमा घतटि हुने तवतशष्ट घटनाहरूमा थि तवभातजि िररएको छ। 

शीर्षक सन्दभषहर (कोष्ठकमा): त्यस शीषाक अन्ििािको िाठमा प्रयोि िररएका वास्ितवक िमाशास्त्रीय िदहरू सङ्केि िनुाहोस ्। 

विप्पणीः तटप्िणी सन्दभाहरू प्रत्येक भािको अन्त्यमा दखेा िछान ्। िी सन्दभा शब्दहरू वा वाकयांशहरू तनयतमि प्रकारका हुन्छन ्। िमाशास्त्रका 

िी सन्दभाहरू इटातिक प्रकारका छन।् 

शब्दकोर्ः शब्दकोषिे सामान्यिया प्रयोि िररन ेशब्दहरू वा िाठभरर प्रयोि िररएका शब्दहरूको तटप्िणी वा िररभाषाहरू समावेश िदाछ। 

पवित्र धमषशास्त्रः यी िदहरू तसिै नेिािी नयााँ संशोतिि संस्करण बाइबिबाट तिइएको हो। 

पाठकको लागि 

यहााँ तिइएका हरेक दृतष्टकोणसाँि सब ैसहमि हुने छैनन।् यद्यति, यसको ियारीमा िेरै जानकार स्रोिहरूसाँि िरामशा िररएको तथयो। यो िसु्िक 

ससुमाचारका िेखकहरूको व्यतक्तिि तववरणहरू प्रतिस्थािन िना होइन िर तिनीहरूको िरूकको रूिमा सेवा िना मात्र हो। तवतभन्न घटनाहरूको 

तमतिचााँतह ऐतिहातसक दस्िावेज, खिोिीय प्रमाण, १९ वषा दोहोर याउन े चक्र सतहिको यहूदी िात्रो, प्रभ-ुभोज र यहूदीहरूका रीतितथति 

अनसुारको प्रचिनहरूमा आिाररि छ । ज-जसिे िरमेश्वरको वचनको अध्ययनमा िामो समयसम्म िरर्रणम िरेका छन ् र हामी प्रत्येकिाई 

तसकनको िाति मद्दि िन ेियारी िरेका छन ्। म ख्रीष्टमा तिनीहरूको िेर्मको िरर्रणमको िाति िन्यवाद र कृिज्ञिा व्यक्त िदाछु। 

मेरो आशा 

यस िसु्िकमा आफ्नो ितु्रको मतहमाद्वारा स्विामा बस्नहुुने मेरा तििाको मतहमा होस ्भन्न ेमरेो हृदयको इच्छा हो र ििाईहरू प्रत्येक िाठक प्रभ ुयेश ू

ख्रीष्टको समानिामा रूिान्िररि होऊन।् 

 

लेखकको उदे्दश्य 
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येशसूाँिको यात्रा शीषाकको तशिण ्रणङ्ृखिा ियार िनुाको मरेो उद्दशे्यचातहाँ ििाईिंाई प्रभ ुयेश ूख्रीष्टको अझ प्रभावकारी चेिा बन्न मद्दि िनुा हो। 

येशिेू भन्नभुएको कुरा र उहााँिे भन्नभुएका कुराहरू िना ििाईकंो इच्छुकिािाई तनरन्िर दखेाएर ििाईको जीवन िणूिाया रूिान्िररि हुनछे भनी म 

तवश्वास िदाछु। िब ििाईहंरू सााँच्च ैन ैउहााँजस्िै हुनहुुनेछ। 

मेरो तशिाको िक्ष्य भनेको ििाईिाई ितहिो शिाब्दीको इसाई मानतसकिा प्रदान िद ैिमाशास्त्रिाई आफ्नै तवषयमा बोल्न तदन ुहो। येशकूा सरुुका 

चेिाहरूिे बझु्न ेिरुानो करारका तवषयवस्िु, िरम्िरा, रीतिररवाज, िारणा र अन्िरदृतष्टहरूमा तचत्रण िरेर मानतसकिा तवकतसि िररएको छ। 

कतहिेकााँहीं मरेो तशिािे मोशाको व्यवस्थामा फका ने संकेि िरररहकेो जस्िो दतेखन सकछ। म ििाईिंाई आश्वस्ि िराउन चाहन्छु, त्यस्िो चातहाँ 

होइन। इसाईहरू मोशाको व्यवस्था िािन िरेर होइन, प्रभ ुयेश ूख्रीष्टद्वारा िरमेश्वरको अनगु्रहबाट उद्धार प्राप्त हुन्छ भनेर म तवश्वास िदाछु। यद्यति, 

मिाई यो ितन राम्ररी थाहा छ तक िेरै मातनसहरूका िाति “अनगु्रहद्वारा उद्धार िररएको” भन्ने िदाविीको अथाचातहाँ तिनीहरूिे आफूिे रोजेको 

िररकामा आफ्नो जीवन तबिाउन सकछन ्भनेर बझु्छन।् यस्िो ितन होइन! ख्रीतष्टयानहरूिाई ितवत्र जन हुन बोिाइएको छ, अिमी जीवन तबिाउन 

होइन जसिे िरमेश्वरको अनगु्रहिाई तवकृि िदाछ। बरु, तिनीहरूि ेआत्माको व्यवस्था अनसुार जीवन तजउनिुछा जसिे िरमेश्वर र मातनसिाई प्रमे 

िछा। येशिेू भन्नभुयो, “तिमीहरूिे मिाई प्रमे िछौ भन ेमरेा आज्ञाहरू िािन िनेछछ।” 

येशसूाँिको यात्रा िनुाको उद्दशे्य िमाशास्त्रबारे शास्त्रीय काया वा तटप्िणी िनुा होइन िर सोचाइ र जीवनमा िररविान ल्याउने हिेिेु यसिाई ियार 

िाररएको हो। यो ितवत्र आत्मामा भरोसा िन ेऔसि ख्रीतष्टयानको आनन्द र िाभको िाति ियार िररएको तथयो जसिे हामीिाई सब ैसत्यमा 

अिवुाइ र मािादशान तदनहुुन्छ। 

यो ्रणङ्ृखिा ख्रीष्टमा फिदायी जीवन तजउन उियोिी सािन हुनछे भन्ने मरेो प्राथाना छ। 

आभार 

मप्रति मेरी ्रणीमिी जेतनसको वषौंदतेखको अटि प्रमे, प्रोत्साहन र समथान िाएकोमा म कृिज्ञ छु। यी कायाहरू नभएको भए यो काम िरूा हुन ेतथएन। 

अतन म येशसूाँिको यात्राको आवरणिाई एकदमै पे्ररणादायी ढंिमा प्रस्िुि िने किाकृतिहरू रङ ििाउन उनको किात्मक िमिािाई अझ 

स्वीकाना चाहन्छु। 

येशूसिँको यात्रा - िवाहीहरू 

चेलापनको िवाहीहरू 

“येशसूाँिको यात्रा” चिेािन िाठ्यक्रम मरेो िाति अमलू्य स्रोि भएको छ। मिाई ७ वषाअतघ रायन रबटासिे (जो यस िसु्िकका िेखकका छोरा 

हुनहुुन्छ) ितहिो िटक चेिािन िनुाभएको तथयो। त्यतिबिेा मिेै चिेा हुन ेिररका वा चिेा हुनकुो अथा के हो भनेर कतहल्य ैसनुेको तथइनाँ। िरैेिे 

जस्िै मिेै ितन प्रभकुो साथमा अझ ितहररएर तहड्ंन चाहन्छु भन े बाइबि किेजमा जानिुछा भन्न े सोचाइ राखें। वषौंको बाइबि किेज र 

त्यससाँिसिै आएको तशिा तवना न ैख्रीष्टतसिको मेरो सम्बन्ि र ज्ञान वतृद्ध िना सकछु भन्ने कुरा थाह िाउाँदा म प्रोत्सातहि र ढुकक ितन भएाँ। मिेै 

चेिािन कायाक्रमिाई तवद्याथीको रूिमा र अतहिे एक तशिकको हतैसयिमा अरुिाई चेिािन िन े राम्रो मािादशानको रूिमा िाएाँ। यसिे 

तवश्वासीहरूको जीवनिाई बातहर जान र चिेा बनाउन ेबोिावटिाई िछ्याउन व्यावहाररक िररका प्रदान िदाछ। मिेै यी तशिाहरूिाई अनसुरण र 

दतैनक जीवनमा िाि ूिना सतजिो भएको िाएाँ। मैिे जवानहरूको समहूमा िढाउन सरु निरेसम्म मैिे तसकेका कुराहरूको फििाई महससु िररन। 

मैिे तसकेका कुराहरू मरेो तशिामा आउन थािेका तथए। तिनीहरू मेरो जीवनको भाि बनेका तथए। अतहिे म अरूिाई चिेािन िदछुै । म तसकन े

क्रमको अन्िमा हुाँदाभन्दा अतहिे तसकाउने अंशिाई अझ आतशषको रूिमा िााँदछु तकनभने यसिे मिाई उच्च स्िरमा डोर याएको छ र यी 

िाठहरू ममा ितहरो रूिमा िााँतडएका छन ्जसै मिेै अरूिाई तसकाउने प्रतिबद्घिा िरेको छु। यो चेिािनको िाति सरि अभ्यास मािातनदशेन हो 

जनु आजको मण्डिीमा आवश्यक छ। यो “महान आज्ञा” िरूा िना प्रत्येक इसाई जीवनिाई िनु्ःजाििृ िने एउटा उत्तम िररका हो। 
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ब्रान्डन बनेट 

“येशसूाँिको यात्रा” चेिािनको तशिािे मेरो जीवन िररविान िरेको छ। यतद ििाई ंवास्िवम ैयेशजूस्िै कसरी तजउन ेर तहाँड्न ेसाथै कसरी उहााँको 

चेिा हुन ेभनेर तसकन चाहनहुुन्छ भन,े यो अध्ययन ििाईकंो िाति हो। यो केवि अको अध्ययन मात्र होइन। यसिे ििाईकंो जीवन सााँतच्चकै 

िररविान िना सकछ। जब ििाई ंयसको माध्यबाट जानहुुन्छ ििाईिें ितहिे कतहल्य ैनदखेेको सत्यिा दखे्नहुुनछे। ििाईिें आजकि मण्डिीहरूमा 

नतसकाइएको िर िरमेश्वरको वचनमा सिै ाँ सही भएको कुरा तसकनहुुनेछ। ििाईकंो आाँखा खोल्न र ििाईतंभत्र भएको तनदाएको अवस्थाबाट 

उठ्नको िाति ियार हुनहुोस।् 

गमशेल मेररल 

म १० वषासम्म यवुा र वयस्कहरूको िास्टरको रूिमा सेवामा कायारि हुदााँ केही उत्कृष्ट प्रतशिण र िाठ्यक्रमहरूमा सहभािी भएाँ र संसारिे 

प्रस्िाव िरेको उत्कृष्ट सेवकाईमा चिुुम्मै डुबेको तथएाँ। त्यसितछ म यस चेिािन सामग्री “येशसूाँिको यात्रा” बाट तहड्ंन थािे जहााँ येश ूहाम्रो 

माझमा तहाँड्नहुुदााँ िात्कािीन संस्कृति र समयको सन्दभामा एक अतभयानदतेख अको अतभयानसम्म उहााँका तशिाहरू तसकदैंिए । हाम्रो मसीहिे 

हामीिाई वास्िवमै के भतनरहनभुएको तथयो र तकन भन्न ेकुरा कुन ैितन मण्डिी, सेतमनार, िसु्िक, िाठ्यक्रम, वक्ता, किा वा अतिवेशनिे मिाई 

यस सामग्रीबाट तसकेका कुराहरू कतहल्यै ितन तसकाएका तथएनन।् उहााँका वचन र कायाको सछन्दयामा यति िेरै प्रमे, प्रचरुिा, ितहराइ र 

प्रशस्ििाको जीवन छ र हाम्रो खोक्रो खोजको कारणिे िदाा यस सत्यिाबाट हामी हराइरहकेा छौं। मछतिक तहब्र ुभाषाम ैफका नेदतेख तिएर रूि 

िररविानिाई बासस्थानको चाडतसि जोड्नेदतेख तिएर उहााँिे व्यवस्था िरूा िनुाभएको र व्यतभचारबारे हाम्रो दृतष्टकोणिाई िनु्ःतनमााण िनुाभएको 

कुराको सााँचो अथा चिेािाई बझु्न चनुछिी तदनेसम्म यस चेिािनको सामग्रीिे शिाब्दीयौंदतेख तबतसाएको कुरािाई सम्िणूा रूिमा नयााँ स्िरमा 

उत्खनन िदाछ र चेिािाई अनन्ि जीवनको प्रशस्िंिामा ितहरो िरी िरु याउाँदछ। म सदाको िाति िररविान भएको छु, म ब्यूाँतझएको छु, जीतवि 

भएको छु, र अझ बढी जान्न इच्छा राख्दछु। 

ब्रान्डन गशरकी 

“येशसूाँिको यात्रा” माइकि तिब्सन र रायन रबटाद्वारा ियार र संितठि िररएको बाइबिका सामग्री प्रयोि िरेर चिेा बनाउने प्रतक्रया सरुु िदाा मेरो 

जीवनमा सााँचो आतशष आएको छ। यसिे मिाई येश ूख्रीष्टको ज्ञान र समझमा बढ्न मद्दि िरेको छ। येशसूाँिको यात्रा िाठ्यक्रम िणूा रूिमा ख्रीष्ट 

केतन्द्रि र िरमेश्वरिाई आदर िने िाठ्यक्रम हो। यो सामग्रीको प्रयोि िरेर िरमेश्वरको वचन िढ्न ेर अध्ययन िन ेप्रतिबद्धिा िना तवश्वासीको रूिमा 

येश ू ख्रीष्टिाई िछ्याउने तनणया िरररहकेा मातनसहरूिाई म उच्च तसफाररश िदाछु। मिाई जस्िै िरमशे्वरिे यस सामग्रीिाई उहााँसाँि ििाईकंो 

सम्बन्ि ितहरो बनाउन प्रयोि िनुाहुनेछ भनरे म व्यग्न प्राथाना िदाछु । 

नोआ जजन 

तिय्र िास्टर तिब्सन,  

ििाई,ं ििाईकंो िररवार, र ििाईकंा सबै चेिाहरूिाई अतभवादन। ििाईकंो प्राथाना, सहयोि र प्रोत्साहनको िाति िन्यवाद। ओतडशा (िवूी 

भारि) मा िरमेश्वरको काम साझा िनुाभएकोमा िन्यवाद। सााँच्च ै म स्िब्ि भएको तथए। ििाईसंाँि मिेै तबिाएको समयहरू मरेो सम्झनाबाट 

कतहल्यै अिि हुनछैेनन।् व्यतक्तिि रूिमा यो मरेो िाति सााँचो जीवन िररविान िने िण तथयो। ििाईकंो तशिा अतन प्रतशिणमा, मैिे िरमशे्वरको 

भररिणूा शतक्त र उितस्थति, हृदय छुने िरमेश्वरको आत्माको सतक्रय सहभातििा र ितवत्र आत्माको तवशेष अतभषेकको प्रमाण दखे्न र महससु िना 

सकें । ितवत्र आत्माको िेर्रणािे म अतिक सशक्त र प्रोत्सातहि भएको छु। अतहिे म ििाईिें बनाउनभुएका तटिोटहरू अध्ययन िना र मरेा 

चेिाहरूिाई व्याख्या िना र यसका बारे अरू िेरै कुरा बिाउन िाउाँदा तवशेष आनन्द तिन्छु। यसको िाति ििाईिंाई िेरै िन्यवाद। िरमशे्वरिे 

हामीिाई उहााँको मतहमाको तनतम्ि महान कुराहरू प्रकट िद ैहुनहुुन्छ र प्रभकुो िाति ठूिा कुराहरू िना हामीिाई आत्मा तदनहुुन्छ। उहााँको नाउाँ 

हाम्रो जीवनमा र हाम्रो जीवनद्वारा मतहतमि होस।् मेरा सबै चिेाहरू आ-आफ्नो ठाउाँमा फतका एितछ आतशष र आनतन्दि भएका छन।् तिनीहरूसाँि 
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भेटघाट िदाा तिनीहरूिाई प्रभ ु येशिेू आज्ञा िनुाभएका कुराहरू िािन िना थि कदम चाल्न कसरी प्रोत्सातहि भएका तथए भन्न े कुरा बारे 

सनुाइरहन्छन।् 

अतहिे म तिनीहरूिाई र तिनीहरूका घरमा रहकेा मण्डिीहरूसाँि भटेघाट िदछुै। जब ितन िरमेश्वरिे काम िनुाहुन्छ यो साँि ैमानव अििेा भन्दा 

बातहर हुन्छ भनरे म तवश्वास िदाछु। म उहााँिाई सब ैमतहमा, आदर र प्रशंसा तदन चाहन्छु। चिेा बनाउन ेअदु्भि काया तवस्िार िनामा उदार हृदयको 

िाति िरमेश्वरका सब ैजनहरूप्रति मेरो िन्यवाद व्यक्त िदाछु। ख्रीष्टको तवश्वव्यािी शरीरको आवश्यकिा महससु िना र हाम्रो हृदयिाई छुनभुएकोमा 

म प्रत्येक व्यतक्तसम्म िगु्न िाएकोमा आभारी व्यक्त िदाछु। म सााँतच्चकै चिेा बनाउने आफ्नो कामप्रति इमान्दारिवूाक भई तवश्वास िछुा र िरूा िछुा। 

यो आज्ञा मिेै प्रभ ु येशबूाट स्िष्टरूिमा दखे्न सकें । वास्िवमा मिेै चेिािन केन्द्र स्थािना िना प्राथाना िद ैआएको छु। म ििाईकंो चिेािनको 

सामग्रीिाई मरेो प्रयासमा िरैे राम्रोसाँि प्रयोि िरररहकेो छु। मैिे अमराविी र उतडसामा ितन िरैेिाई तविरण िरेको छु। मरेो आतत्मक यात्रामा 

ििाईिंाई तचन्न ुर भट्ेन िाउन ुउत्साहजनक र आतशषको कुरा हो। कृिया हाम्रो िाति प्राथाना िरररहनहुोस ्र भारिको उतडसामा चिेाहरू बनाउन 

म प्रतिबद्ध छु र आफ्नो जीवन समिाण िदाछु भनरे प्रोत्सातहि िना ििाईकंो प्रत्येक कदमको िाति िन्यवाद व्यक्त िदाछु। 

रेभ. कागतनक पाल 
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गवषय सूची 

पुस्तक १ 

येशूसिँको यात्रा 

मागनसहरूका मछुवा 

“मेरो पछि लाग, र म छिमीहरूलाई माछिसहरूका मिुवा िलु्याउिेिु ।” मत्ती ४:१९ 

िररचय 

सामान्य रूिमा सोतिएका प्रश्नहरूको जवाफ 

चेिा भनेको के हो?   

चेिािन भनेको के हो? 

मन कसरी नयााँ हुन्छ ?  

के चिेा बनाउने प्रतक्रया व्यवतस्थि छ ?  

चेिा बन्ने प्रतक्रयामा ितवत्र आत्माको भतूमका के हो ?  

येशकूा कति जना चिेाहरू तथए ?  

येश ूख्रीष्टको चिेा हुन के िनुा आवश्यक छ ?  

चेिा बनाउाँन कुन िररका प्रयोि िनुा उत्तम हुन्छ ? 

के एक व्यतक्तिे चेिा बन्ने प्रतक्रयािाई समाप्त िना वा अवरोि िना सकछ ?   

आतत्मक रूिमा िररिकक चेिा हुन कति समय िाग्छ ?  

मण्डिीमा चेिािनको ईतिहास कस्िो छ ?  

यस िसु्िक ्रणङ्ृखिाको उद्दशे्य के हो?  

चेिा बनाउन ेप्रतक्रया कसरी िरूा हुन्छ? 

िाठ १ मेरो ितछ िाि 

िाठ २ ििाईिें के दखे्नहुुन्छ? 

िाठ ३ एउटा नयााँ दृतष्टकोण  

िाठ ४ चतम्करहकेो ज्योति  

िाठ ५ येश,ू व्यवस्था र अिमवाणीहरूको ितूिा 

दश आज्ञाहरू 

िाठ ६ ररसिाई वशमा िानुाहोस ्

िाठ ७ तवश्वासयोग्य हुनहुोस ्

िाठ ८ प्रतिज्ञा िरूा िनुाहोस ् 

िाठ ९ आफ्ना अतिकार त्याग्नहुोस ्

िाठ १० आफ्ना शत्रिुाई पे्रम िनुाहोस ्

िाठ ११ सम्मान प्राप्त िनुाहोस ्

िाठ १२ प्राथाना 

िाठ १३ िन–सम्ितत्त प्राप्त िनुाहोस ्

िाठ १४ न्यायको िराज ू
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िाठ १५ समझको तवकास िनुाहोस ्

िाठ १६ सदाको तनतम्ि कसरी जीउन े

िाठ १७ फिको जााँच 
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पररचयः 

पे्रमको अनुभूगत 

म िपाईलंाई कसरी प्रेम गरँू?मलाई िी मागगहरू हिेग छििहुोस ्। 

म िपाईलंाई मेरो प्राणल ेभ्यायसम्म त्यो गछहराई, चौडाई अछि उचाईसम्म म प्रेम गिग सकँू । 

जहा ँमेरो प्राण पगु्ि सक्ि ................. 

यहााँ एतिजाबेथ ब्यारेट ब्राउतनङ्ििे आफ्नो ितिको तनतम्ि िेखेको पे्रमको चछि िंतक्तको कतविाका सरुुवािी िंतक्तहरू िढ्नहोस ्।  

मातनसहरूिे प्रमेको प्रतितक्रया तदन्छन ्। प्रमेका शब्दहरू हाम्रो कानमा सङ्िीि हुन ्। पे्रम प्राप्त िदाा हाम्रो जीवनमा आनन्द आउाँछ । मातनस प्रेममा 

फस्टाउाँछ तकनभन े हामी िरमेश्वरको स्वरूिमा सतृष्ट भएका छौं, जो प्रमे हुनहुुन्छ । अतन हामी प्रत्येकिाई प्रेमको अतभव्यतक्तको रूिमा सतृष्ट 

िररएको तथयो । 

“वतमीहरले मलाई पे्रम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहर पालन गनेर्छौ ।”
1
 

िरमेश्वरका ितु्र येश ूख्रीष्टिे आफ्नो मतृ्यहुुनभुन्दा अतघल्िो राि आफ्ना चिेाहरूिाई यी शब्दहरू भन्नभुयो। त्यसको केही घण्टाितछ येशिेू 

संसारको िाि हटाउने िरमेश्वरको थमुा अथााि् तसद्ध बतिदान बनरे हरेक मातनसप्रति आफ्नो प्रमे प्रकट िनुाभयो। िर त्यस राि येशिेू आफ्ना 

चेिाहरूिाई आफूप्रति पे्रम प्रकट िने िररका बारे बिाउनभुयो। त्यसरी न ैजसरी उहााँिे आफ्नो जीवनकािमा स्विामा बस्नहुुन ेआफ्ना तििािाई 

पे्रम प्रकट िनुाभयो। “यछि मरेा आज्ञाहरू पालि गर यौ भिे छिमीहरू मरेो प्रेममा रहििेौ, जसरी मलेै मरेा छपिाका आज्ञाहरू पालि गरेको िु र 

उहाँको प्रेममा रहन्िु।” 
2
 

“मैले वतमीहरलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गनष वतनीहरलाई वसकाओ ।”
3
 

स्विामा उचातिनअुतघ येशिेू आफूिाई िछ्याउनहेरूिाई भन्नभुएका अतन्िम शब्दहरू यी न ै तथए। येशिेू आफ्ना शब्दहरू होतसयारीसाथ 

छान्नभुयो। िी महत्त्विणूा शब्दहरू अतवस्मरणीय र तचरस्थायी प्रभावको िाति अतभप्रेररि तथए। तिनीहरूिाई एकतछन मात्र अध्ययन िनुाहोस!् 

यहााँ दइुवटा प्रश्न िुरुन्िै तदमािमा आउाँछ। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई के िना आज्ञा तदनभुयो? र, उहााँिे आज्ञा िनुाभएअनसुार िना अरूिाई 

तसकाउन ुतकन महत्त्विणूा छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ येशिेू प्रयोि िनुाभएको चेिा बनाउन ेप्रतक्रयाको हृदय हो। 

िथृ्वीमा आफ्नो सेवकाईको िीन वषाको अवतिमा येशिेू उहााँको ितछ िाग्ने सािारण िरुुष र स्त्रीहरूिाई तिनभुयो र तिनीहरूिाई शतक्तशािी 

चेिाहरूमा रूिान्िरण िनुाभयो। उहााँ स्विाारोहण भएको बीस वषातभत्रै तिनीहरू रोमी साम्राज्यभरर “संसारिाई उिटििुट िाने मातनसहरू” भनेर 

तचतनन थातिसकेका तथए। तिनीहरू सााँच्च ैिथृ्वीमा िरमेश्वरको पे्रमको अतभव्यतक्त बनेका तथए। 

तिनीहरूिाई के भयो जसिे िदाा संसारमा यति ठूिो असर िर यो? यो कुरा सरि छ। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई एउटा मात्र काम तदनभुयो। अझ 

िेरै चिेाहरू बनाऊ। उहााँिे तिनीहरूिाई यो कसरी िने भनेर बिाउनभुयो। येशिेू तिनीहरूिाई जे िना भन्नभुएको तथयो तिनीहरूि ेत्यही िरे र 

उहााँिे तिनीहरूिाई त्यसो िना मदि िना ितवत्र आत्मा िठाउनभुयो! अरू बााँकी कुरा इतिहास सािी छ। 

येशकूो िााँच-चरण चेिा बनाउाँन ेप्रतक्रया सरि तथयो। जाओ, प्रचार िर, बतप्तस्मा दओे र तसकाओ। 

                                                           
1
 यूहन्ना १४:१५ 

2
 यूहन्ना १५:१० 

3
 मत्ती २८:२० 
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१. मातथबाट शतक्तको वस्त्र िारण निरेसम्म पगखन बस। 

२. सारा संसारमा जाओ। 

३. सम्िणूा सतृष्टिाई ससुमाचार प्रचार िर। 

४. तििा, ितु्र र ितवत्र आत्माको नाउाँमा तवश्वास िनेहरूिाई बगिस्मा देओ। 

५. तवश्वास िरेका अतन बतप्तस्मा तिएकाहरूिाई मिेै तिमीहरूिाई आज्ञा िरेका सब ैकुरा िािन िना गसकाओ। 

साधारणतया सोगधने प्रश्नहरूको जवाफ 

चेला भनेको के हो? 

िररभाषा अनसुार, चिेा भनेको एक तवद्याथी हो जसिे आफूिाई तसकाएका कुराहरू व्यवहारमा उिाछा । येशिेू यसो भन्नभुयो, “चिेा आफ्ना 

िरुुभन्दा र कमारो आफ्ना मातिकभन्दा ्रणेष्ठ हुाँदनै।  द्दछचिेा आफ्ना िरुुजस्िो र कमारो आफ्ना मातिकजस्िो हुन ुयथेष्ट छ ।”
4
 त्यसकारण, येश ू

ख्रीष्टका चेिाको िक्ष्य उहााँजस्िै हुन ुहो । उहााँिेजस्िै समान मलू्य, चररत्र, िक्ष्य, इच्छा र सेवामा हुन ुहो । 

चेलापन भनेको के हो? 

ख्रीतष्टयान दृतष्टकोणबाट, चिेािन भनेको येशजूस्िै हुन े प्रतक्रया हो। यो “तवद्याथी” बाट “तशिक” मा रूिान्िरण हो। केही मण्डिीहरूिे 

चेिािनिाई आतत्मक वतृद्ध वा आतत्मक िररिकविा वा आतत्मक रूिान्िरणको रूिमा उल्िेख िछान।् त्यहााँ तवद्याथीको सोचाइ र काया िन े

िररका बदल्न ेिररका समावेश भएको हुन्छ िातक ऊ तशिकको छतवअनरुूि हुन सकोस।् पे्रररि िावििे भन,े “यस संसारको ढााँचामा नचि, िर 

आफ्नो मनमा नयााँ भई िणूा रूििे िररवतिाि होओ, र िरमशे्वरको असि, ग्रहणयोग्य र तसद्ध इच्छा के हो, त्यो तिमीहरूिे जााँच्न सक ।”
5
 

मन कसरी नयाँ हुन्छ? 

नयााँ मन हुन ुन ैमखु्य कुरा पश्चात्ताप
6
 हो। अतिकांश ख्रीतष्टयानहरूिे यस वचनिाई या ि आफ्नो मतुक्त (िश्चािाि िर र ससुमाचारमा तवश्वास िर) 

वा आफ्ना िािहरू त्याग्न ु(िािहरूको िश्चात्ताि) साँि जोडेका छन।् िथाति, यसको अथा ििाईकंो सोच्ने वा तवश्वास िन ेिररका िररविान िनुा हो। 

हाम्रो दतैनक जीवनमा यो हर समय भइरहकेो छ । उदाहरणका िाति, हामी कुन ै खास तवषयमा अझ बढी िथ्य वा जानकारी िाउाँछौं जसिे 

हामीिाई त्यस तवषयबारे सोच्ने िररका िररविान िना अनमुति तदन्छ । कतहिेकाहीं हामी अचानक उत्सातहि अतभव्यतक्त सनु्छौं, “ओहो! मैिे 

वास्िवमा यसको बारेमा ितहिे कतहल्यै सोचेको तथइनाँ” िर प्रायजसो अवस्थामा हामी केवि दतैनक जानकारी आत्मसाि िदाछौं जसिे हाम्रो 

सामान्य तवश्वास प्रणािीिाई असर िदाछ। 

हामीि े सनुेका कुराहरूबाट हामी सब ै केही हदसम्म प्रभातवि हुन्छौं। येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई आफूिे सनुेको कुरामा होतसयार हुन ितन 

चेिाउनी तदनभुयो
7
 तकनभन े यसिे तिनीहरूको हृदय र मनमा असर िाछा भनरे उहााँिाई थाह तथयो । ख्रीतष्टयान भएको हुाँनािे हामीिे दवैु 

िरमेश्वरको राज्य र यस संसारका राज्यहरू वचनहरूद्वारा शातसि भइरहकेा छन ्भनरे याद िना आवश्यक छ। शिैानि ेयस संसारका राज्यहरूमातथ 

शासन िना सकछ तकनभन ेमातनसहरूिे त्यसको वचनहरूमा तवश्वास िछान ्र त्यसितछ हस्िान्िरण िछान ्जनु वास्िवमा झटूा हुन।् िरमेश्वरको राज्य 

िब अतघ बढ्छ जब उहााँका वचनहरूमा तवश्वास िररन्छ, काया िररन्छ र त्यसितछ हस्िान्िरण िररन्छ। 

                                                           
4
 मत्ती १०:२४–२५ 

5
 रोमी १२:२ 

6
 पश्चात्ताप : यसिाई सरि रूिमा भन्निदाा यो आफ्नो िररकािे िना बन्द िनुा र िरमशे्वरको िररकािे िना सरुु िनुा हो। 

7
 मकूा स ४:२४ र िूका ८:१८ 
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आज हामी बााँतचरहकेो सचूनाको यिुमा, हामी तदनभर तनरन्िर शब्दहरूको बमबारीको सामाना िछौं। यतद ख्रीतष्टयानहरूिे िरमेश्वरको राज्यिाई 

अतघ बढाउन े हो भन े िश्चात्ताि िनुा वा आफूिे तवश्वास िरेका झटूिाई िरमेश्वरको वचनको सत्यिािे बदल्न ु अत्यावश्यक छ। िरमशे्वरका 

वचनहरूप्रति तवश्वासमा काया िरेर यसको प्रतिस्थािन हुन्छ। सााँचो बाइबिीय तवश्वास िरूा हुनभुन्दा अतघ यसका िीन भािहरू हुन्छन््ः 

१. िरमेश्वरको वचनिाई हृदयमा सत्यको रूिमा तवश्वास िनुा। 

२. िरमेश्वरको वचन अरूिाई स्वीकार िनुा। 

३. िरमेश्वरको संसारिे जे भन्छ, त्यसैअनसुार काम िनुा। 

्रणव्य, दृष्य र काइनेतटक िरी िीन वटा तसकन ेशिैीको संयोजन प्रयोि िरेर मनिाई नयााँ िना सतकने दर बढाउन सतकन्छ। ितहिे ििाई ंव्यतक्तिाई 

यो कसरी िन ेभनरे बिाउनहुुन्छ, त्यसितछ ििाई ंव्यतक्तिाई यो कसरी िन ेभनरे दखेाउनहुुन्छ र त्यसितछ ििाई ं तिनीहरूिाई यो िना तदनहुुन्छ। 

मनिाई नयााँ िन ेएउटा उदाहरण हो, जब हामी बच्चािाई जतु्ताको तफिा कसरी बााँध्न ेभनेर तसकाउाँछौं। ितहिे हामी तिनीहरूिाई यो कसरी िन े

भनेर बिाउाँदछौं, हामी यो कसरी िने भनरे दखेाउाँछौं र अन्िमा हामीि ेतिनीहरूिाई यो िटक-िटक िना ििाउाँछौं जबसम्म तिनीहरूिाई यो दोस्रो 

प्रकृति िना आउाँदनै। जब बच्चा त्यो तबन्दमुा िगु्छ जहााँ उसिे अरूिाई आफ्नो जतु्ता बााँध्ने िररका तसकाउाँछ। ऊ आफ्नो तशिक जस्िै भएको छ 

वा अको शब्दमा भन्निुदाा ऊ चेिा भएको छ। येशिेू आफ्ना चिेाहरूतसि यो प्रतक्रया सिैं प्रयोि िनुाभयो। 

के चेला बनाउने प्रगिया व्यवगस्थत छ? 

यो प्रश्नको जवाफ हो भनेर मिाई तवश्वास छ। मातनसहरूिे आफ्ना छोराछोरीिाई व्यवतस्थि रूिमा हुकााउाँछन।् उदाहरणका िाति, मातनसहरूिे 

आफ्ना छोराछोरीिाई दछडन तसकाउनअुतघ तहाँड्न तसकाउाँछन।् त्यसितछ तिनीहरूिे उनीहरूिाई फुटबि टोिी व्यवस्थािन िना तसकाउन ुअतघ 

फुटबि खेल्न तसकाउाँछन।् यो सम्िणूर ्मानवजातििे तसकन ेप्रतक्रया व्यवतस्थि छ र बाइबि ितन यसमा सहमि छ। “छकिभिे परमेश्वर भन्िहुुन्ि, 

‘गररबस, गररबस, शासि गर, शासि गर, यहाँ अछलकछि, त्यहाँ अछलकछि ।’”
8
 

येशिेू चेिा बनाउन ेसन्दभामा कतहल्य ैितन अव्यवतस्थि दृतष्टकोण अिनाउनभुएन। उहााँिे िनुाभएका सब ै कुराहरूमा उहााँ उद्दशे्यिणूा हुनहुुन्थ्यो। 

उहााँिे बाह्र जना प्ररेरि हुन बोिाउनभुएको व्यतक्तहरूदतेख, तिनीहरूको िातिमको तवति र क्रम, तिनीहरूिाई िातिम तदन िािेको समय र ितवत्र 

आत्माद्वारा तिनीहरूको अतन्िम सशतक्तकरणसम्म उहााँको िात्िया व्यवतस्थि र उद्दशे्यिणूर ्तथयो। यस तशिण ्रणङ्ृखिा, येशसूाँिको यात्रािे ितन 

यही ढााँचािाई िछ्याउन खोज्छ। 

चेला बन्ने प्रगियामा पगवत्र आत्माको भूगमका के हो? 

येश ूख्रीष्टको चिेा बन्नको िाति ििाई ं उहााँद्वारा तसकाउनिुछा भनरे सरुु िरौं। येशिेू ितवत्र आत्मािाई ख्रीतष्टयानहरूतभत्र बास िना िठाउनकुो 

एउटा मखु्य कारणचातहाँ तिनीहरूिाई उहााँ अथााि िरमेश्वरको वचनि ेके भन्छ भनेर तसकाउन हो। 

ितवत्र आत्माको तवषयमा येशिेू भन्नभुयो, “जब उहाँ, अर्ागि ् सत्यका आत्मा आउिहुुििे, िब उहाँले छिमीहरूलाई सब ै सत्यिामा 

डोर याउिहुुिेि । उहाँ आनोिो िफबग बाब बोल्िहुुििैेि। उहाँले जे सनु्िहुुन्ि, त्यही बोल्िहुुिेि, र हुि आउि े कुराहरू छिमीहरूलाई घोषणा 

गररछििहुुिेि ।”
9
 

ख्रीतष्टयानहरूिे कतहिेकाहीं आफ्नै जीवनमा ितवत्र आत्माको कायाको सन्दभामा अनछठो तवचारहरू राख्छन।् ििि तवश्वासका केही उदाहरणहरू 

हरेौं। कोही-कोहीिे ितवत्र आत्मािे तिनीहरूिाई डोर याउनहुुने भएकोिे िमाशास्त्रिे के भन्छ भनेर जान्न आवश्यक नभएको बिाउाँछन।् यो सत्य 

                                                           
8
 यशयैा २८:१० 

9
 यूहन्ना १६:१३ 
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हुन सकदनै तकनभने २ तिमोथी ३:१६-१७ यसो भन्छ, “सम्पणूग पछवत्र-शास्त्र
10
 परमेश्वरको प्रेरणाबाब भएको हो, र यो छसकाउिलाई, अिी छििलाई, 

सच्याउिलाई, धाछमगकिामा िालीम छििलाई लाभिायक हुन्ि, िाछक परमेश्वरको जि हरेक सकुमगमा पणूर ् रूपले ससुछजजि भई छसद्ध भएको 

होस।्” 

केही ख्रीतष्टयानहरू भन्छन ्तक तिनीहरूिाई कसैिे तसकाउन आवश्यक छैन तकनभने ितवत्र आत्मािे तसकाउन हुन्छ। केही हदसम्म यो सत्य हो। 

िथाति ितवत्र-शास्त्रिे यो ितन भन्छ तक येश ू ख्रीष्टिे पे्रररिहरू, अिमवक्ताहरू, ससुमाचारप्रचारकहरू, िास्टरहरू र तशिकहरूिाई सेवाको 

कायाको िाति सन्िहरूिाई ससुतज्जि िना, ख्रीष्टको शरीरको तनमााण िना वरदानहरू तदनभुयो। जबसम्म हामी सबैिे तवश्वासको र िरमशे्वरको 

ितु्रको ज्ञानको एकिा प्राप्त िदनैौं।
11

 यसथा, जबसम्म हामी सबैिे िरमशे्वरका ितु्रको तवश्वास र ज्ञानको एकिा हातसि िदनैौं िबसम्म िरमशे्वरिे 

तनयकु्त िनुाभएका यी सेवकाईहरू रतहरहनेछन।् 

थपैु्र ख्रीतष्टयानहरू ितवत्र आत्मािे तिनीहरूिाई आफ्नो िफा बाट कुन ैप्रयास निरी जहााँ िगु्निुन ेहो त्यहााँ िरु याउनहुुनेछ भन्न ेआशा िछान।् येशिेू 

भन्नभुयो, “जब उहाँ, अर्ागि् सत्यका आत्मा आउिहुुिेि, िब उहाँले छिमीहरूलाई सबै सत्यिामा डोर याउिहुुििे ।” यहााँ ध्यान तदनहुोस,् येशिेू 

ितवत्र आत्मािे आफ्ना जनहरूिाई सबै सत्यमा िैजानहुुन्छ भनेर भन्नभुएको होइन, बरु तिनीहरूिाई डोर याउनहुुनेछ भन्नभुएको तथयो। यो एक 

संयकु्त प्रयास हो। जहााँ ितवत्र आत्मािे डोर याउनहुुन्छ र िरमेश्वरका जनहरूिे िछ्याउाँछन।् यसको िात्िया ितवत्र आत्मािाई िछ्याउन तवश्वास र 

आज्ञाकाररिा चातहन्छ। रोमी ८:१४ िे यसो भन्छ, “छकिभिे सब,ै जो परमेश्वरका आत्माले डोर याइएकएका हुन्िि,् छििीहरू ि ैपरमेश्वरका सन्िाि 

हुि।्” 

येशूका कगत जना चेलाहरू गथए? 

येशकूा िेरै चेिाहरू तथए, िरुुष र स्त्री दवैु। आफ्ना चिेाहरूमध्ये, उहााँिे बाह्रजना मातनसहरूिाई आफ्नो प्रेररि (िठाइएकाहरू) हुन बोिाउनभुयो। 

येश ू स्विाारोहण भएको १० तदनितछ बाइबिमा उहााँका १२० जना चिेाहरू शाविु अथााि सािाहरूका चाडमा भेिा भएको कुरा उल्िेख 

िररएको छ जसिाई मण्डिीमा िेतन्िकोसको नामिे तचतनन्छ। त्यस तदन ितवत्र आत्मािे चिेाहरूिाई अन्य दशेहरूबाट चाडमा आएका 

मातनसहरूको भाषामा कुरा िने शतक्त तदनभुयो। त्यसितछ ित्रसुिे िी मातनसहरूिाई ससुमाचार प्रचार िरे। िीन हजार मातनसहरूिे उहााँको 

सन्दशेमा तवश्वास िरे र बतप्तस्मा तिए। त्यसितछ प्रेररिहरू घर-घर जान थािे जहााँ तवश्वासीहरू स-साना समहूमा भेिा भए र येशिेू तिनीहरूिाई 

आज्ञा तदनभुएको कुरा तसकाउन थािे। 

येशू ख्रीष्टको चेला हुन के िनुन आवश्यक छ? 

१. येश ूप्रभ ुर मतुक्तदािा दवैु हुनहुुन्छ भनी ससुमाचारको सन्दशेमा गवश्वास िनुाहोस।् तवश्वास िदाा एक जना व्यतक्त िरमेश्वरको िररवारमा “नयााँ िरी 

जन्मेको” हुन्छ। यसको िाति िश्चात्तािको एक काया आवश्यक िदाछ जसको अथाचातहाँ ितहिेको तवश्वासबाट िररविान हुन ुहो। 

२. बगिस्मा गलनुहोस।् यस कायाद्वारा एक व्यतक्तिे आफू “िरमेश्वरको आत्माद्वारा नयााँ िरी जन्मेको“ र अतहिे “उद्धार“ िाएको घोषणा िछा । 

येशिेू भन्नभुयो, “तवश्वास िन ेर बतप्तस्मा तिनिेे उद्धार िाउनेछ, िर तवश्वास निने दोषी ठहररनछे ।”
12

 

३. येशकूा तनदशेनहरू स्वीकानन तयार हुनुहोस।् 

४. िातिम प्राप्त िना समयको बगलदान िनुाहोस।् 

५. येशकूा आज्ञाहरू गसक्नुहोस।् 

६. उहााँिे भन्नभुएको कुरा लािू िनुनहोस।् 

७. िरमेश्वरको आत्माद्वारा डोर् याइनुहोस।् प्रेररि िाविका अनसुार िरमेश्वरको आत्माद्वारा डोर याइएकाहरू िरमेश्वरका ितु्रहरू हुन।् 

                                                           
10

 ितवत्र–शास्त्र अथा हो, “जो िेतखएको छ।” 
11

 एतफसी ४:११–१३ 

12
 मकूा स १६:१६ 
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चेला बनाउँन कुन तररका प्रयोि िनुन उत्तम हुन्छ? 

५ दतेख १५ जनाको सानो समहूिे तसकन र बढ्नका िाति उियकु्त ठाउाँ बनाउाँछ। तिनीहरूिे मातनसहरूिाई एकअकााको अभ्यास िना, जवाफदहेी 

हुन, तसकन र कायाहरू िरूा िना उत्तम अवसरहरू प्रदान िछान।् 

के एक व्यगिले चेला बन्ने प्रगियालाई समाि िनन वा अवरोध िनन सक्छ? 

यस प्रश्नको जवाफ हो, सकछ। यसको एउटा उदाहरण यहून्ना ६:५३-६६ मा िाइन्छ। येशकूा थपैु्र चिेाहरू उहााँबाट अितग्िएका तथए। येशिेू 

“उहााँको शरीर खानहुोस ्र उहााँको रिि तिउनहुोस”् भन्नभुएको हो भनेर तिनीहरूिे तवश्वास िना सकेनन।् आज मण्डिीमा यस कायािाई प्रभ-ुभोज 

भतनन्छ। 

आगत्मक रूपमा पररपक्क चेला हुन कगत समय लाग्छ? 

आउनहुोस,् येश ूख्रीष्टको चिेा हुन ुभनेको सम्िणूर ्जीवनकािभररको प्रतक्रया हो भनरे यस प्रश्नको जवाफ तदन थािौं । िथाति, कुनै व्यतक्तको 

रूिान्िरणितछको ितहिो िीन वषाको अवतिमा केही हदसम्म आतत्मक िररिकविा हातसि भएको दतेखन्छ । यहााँ तनम्न कुराहरू तवचार िनुाहोस््ः 

१. येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई “चेिा बनाउन” आतत्मक िवरमा िररिकव हुनअुतघ िीन वषासम्म िातिम तदनभुयो। 

२. प्रेररि १:८ मा येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई यरूशिेम, यहूतदया, सामररया र िथृ्वीको अतन्िम छेउसम्म उहााँका सािीहरू हुनछेन ् भनी 

भन्नभुएको कुरा हामी िाउाँछौं। अतिकांश इतिहासकारहरूका अनसुार, ित्रसुिे यरूशिेममा ितेन्िकोसको तदन ससुमाचार प्रचार िरेदतेख तिनिे 

कैसररयामा िैर-यहूदी कनेतियसिाई प्रचार िरेसम्मको बीचमा दस वषाको अवति तथयो। रोमका प्रतितनति कनेतियसिे बतप्तस्मा तिंदा िथृ्वीको 

अतन्िम छेउमा ससुमाचार फैिाउन ेकाम सरुु भयो। यस ऐतिहातसक सङ्केिबाट यरूशिेम, यहूतदया र सामररयाका िीन ैइिाकामा िीन वषाको 

अवतिमा केही महत्विणूर ्आतत्मक िररिकविा हातसि भएको अनमुान िना सतकन्छ। 

३. ििािी १:१५-१८ मा प्रेररि िावििे यरूशिेममा ित्रसुिाई भेट्नअुतघ आफ्नो रूिान्िरणितछ िीन वषा अरतवया र दतमश्कमा तबिाएको 

बिाए। 

४. प्रेररि २०:२८ मा प्रेररि िावििे एतफससमा मण्डिीका एल्डरहरूिाई तिनि ेिीन वषा तिनीहरूिाई तसकाउन तबिाए भनरे सम्झाउाँछन।् 

मण्डलीमा चेलापनको ईगतहास कस्तो छ? 

येशकूो िनुरुत्थानितछका वषाहरूमा, चेिािन मण्डिीको मखु्य केन्द्रतबन्द ु तथयो। ससुमाचार प्रचार िररयो, मातनसहरूिे िश्चात्ताि िरे र बतप्तस्मा 

तिए अतन प्रभकुा आज्ञाहरू तसकाएकाहरूिे अरूिाई िातमाकिाको मािामा तनदशेन तदए। मातनसहरूका स-साना झणु्डहरूिाई घरमा िातिम 

तदइयो र त्यसितछ तिनीहरूिाई अझ िेरै चिेाहरू बनाउन िठाइयो। 

मातनसहरूका यी स-साना समहूहरू स्वायत्त तथए। तिनीहरू आफ्नो साझा तवश्वासद्वारा अन्य समहूहरूतसि जोतडएका तथए। एउटा समहूको निेतृ्व 

यसका एल्डरहरूिाई प्रदान िररएको तथयो। तयनीहरू प्रायजसो कम्िीमा िीस वषा काटेका र बाइबिीय ितवत्र जीवनको स्िरअनसुार जीवन 

तबिाउन ेमातनसहरू तथए। केही समयितछ यी एल्डरहरू िास्टर भनरे तचतनन थािे जसको अथा बिािको हरेचाह िने र हरेचाह िनेहरू हुन्छ। 

दोस्रो र िेस्रो शिाब्दीको दछडानमा कुनै खास इिाकामा समहूहरूको संख्या बढ्दा समहूहरूबीचको ितितवतिहरू समन्वय िना एकजना एल्डरिाई 

तनयतुत्त िररन्थ्यो। तिनिाई तबशिको उिाति तदइयो र त्यस िते्रका समहूहरूको प्रतितनति र प्रवक्ताको रूिमा ितन काम िरे। चरम सिावटको 

बीचमा ितन यस समयावतिमा चिेा बनाउने िररकामा थोरै मात्र िररविान भयो। 

िथाति, चछथो शिाब्दीको सरुुतिर िथृ्वीमा िरमेश्वरको राज्य यसरी न ैस्थातिि हुनेछ भन्न ेसोचेर मण्डिीिे आफूिाई िमातनरििे तवश्वशतक्तसाँि 

बााँध्न थाल्यो। मण्डिीको ध्यान चिेा बनाउनदेतेख रूढीवादी तवश्वास प्रणािीको तवकास िनातिर मोतडन थाल्यो। एउटा व्यतक्तिे तवश्वास िरेको 
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कुरािे उसिाई ओझिेमा िायो जसमातथ उसिे तवश्वास िरयो। इसाई िमा साम्राज्यको आतिकाररक िमा बन्यो र व्यतक्तहरू िमा िररविान िना 

बाध्य भए। मण्डिीका भवनहरू तनमााण हुन थािे। ितवत्रशास्त्रको नयााँ करारको भाि तवतभन्न िेखहरूबाट तवकतसि िररएको तथयो र त्यसितछ 

िरुानो करारसाँि तमिाइएको तथयो। यी िेखहरू हाम्रो बाइबि बनेको छ। 

राजनीतिक अतिकार र रूत़िवाद (सही तवश्वास) को िाति संघषा दायरामा बढ्द ैियो। तबशिहरूिे आिसमा िेरै तववाद भएितछ रूत़िवादका 

मदु्दाहरूको तनणाय िरे। मसीही िमाका िााँच प्रमखु केन्द्रहरू (रोम, कन्स्टातन्टनोिि, एतन्टओक, अिेकजेतन्िया र यरूशिेम) का तबशिहरूिाई 

तिनीहरूका अनयुायीहरूको ठूिो संख्याको कारण अन्य तबशिहरूभन्दा बढी अतिकार भएको ठातनन्थ्यो। यी शतक्तशािी मातनसहरूिे अरू 

तबशिहरूिाई रूढीवादी मदु्दाहरूमा मिदान िना बाध्य िारे। त्यहााँ दईुजना मात्र मखु्य तबशिहरू तथए जसको आफ्न ैअनयुायीहरू तथए िबसम्म 

झिडा जारी रह्यो। यी दईु रोमका तबशि (जसको रोमन साम्राज्यको ितश्चमी भािसाँि राजनीतिक सम्बन्ि तथयो) र कन्स्टातन्टनोििका तबशि 

(जसको रोमन साम्राज्यको िवूी भािसाँि राजनीतिक सम्बन्ि तथयो) तथए। यी दईु समहूहरूबीचको अन्िरद्वन्द्व इस्वी संवि् १०५४ सम्म चिेको 

तथयो जब मण्डिीिे ितहिो िटक रोमन कयाथोतिक र िवूी अथोडकस शाखाहरूमा तवभाजनको सामना िनुािरयो। 

रूतढवातदिा कायम राख्न र मातनसहरूको तवश्वासमातथ तनयन्त्रण कायम राख्न मण्डिीिे मातनसहरूिाई व्यतक्तिि मण्डिीहरूको निेतृ्व िना 

िातिम तदयो। अन्िि्ः तशतिि मातनसहरूको यो समहू कुिीन विामा िररणि भए। तिनीहरू िादरी भनरे तचतनन्थे। ल्यातटन र ग्रीक बाइबिका 

भाषाहरू भइसकेका तथए र िादरीहरूको राम्ररी िातिम प्राप्त सदस्यिे मात्र बझु्न सकथे। िेसािि िादरीहरूको उदयसाँिै मण्डिीका सािारण िरुुष र 

स्त्रीहरूिे आफूखसुी चिेाहरू बनाएनन।् त्यो काम िातिम प्राप्त कमाचारीहरूिाई छोतडयो। ख्रीतष्टयानहरू येश ूख्रीष्टका प्रबि अनयुायी हुनको सट्टा 

रूतढवादी तवश्वासप्रणािीका अनयुायीहरू हुन झकुाव राख्थे। 

प्रारतम्भक मण्डिीका सािारण सामतूहक भेिाहरूमा संिति, सहभातििा, प्राथाना र येशकूा आज्ञाहरूबारे प्रेररिहरूका तशिाहरूिे तवस्ििृ 

अनषु्ठानिाई मािा प्रशस्ि िरयो। यचुररस्ट अथााि प्रभ–ुभोजको उत्सव जसिाई मास ितन भतनन्छ जनु यी सभाहरूको केन्द्र तबन्द ु बन्यो। 

“मध्ययिु” को दछडान मण्डिी नैतिक ििनमा डुब्यो र यसको निेतृ्व भ्रष्ट भयो। घटनाहरूको यो मोडको बावजदु, आशा तितिजमा तथयो। 

िन्रौं शिाब्दीको उत्तराद्धा र सोह्रौं शिाब्दीको सरुुमा मण्डिीको भतवष्यिाई आकार तदन ेिीनवटा प्रमखु घटनाहरू घटे। सन ्१४५४ मा जोन 

िटेुनबिािे बाइबि छाप्न यरुोिको ितहिो चि प्रकारको छािाखाना प्रयोि िरे। यसिे िदाा अन्िि्ः आफ्नै भाषामा छातिएका बाइबिहरू मातथ 

व्यतक्तहरूिे व्यािक व्यतक्तिि स्वातमत्व जमाए। सन ् १४९२ मा कोिम्बसिे अमेररकाबारे ित्ता ििाएितछ िातमाक उत्िीडनबाट मतुक्त 

चाहनेहरूका िाति आप्रवासनको सरुतिि आ्रणयस्थि बन्यो। अतन सन ्१५१७ मा मातटान िुथर नाउाँ िरेका एकजना जमान कयाथोतिक िादरीिे 

सम्िणूा ईसाईजििभरर फैतिएको सिुारको आिो सल्काए। 

सिुारको कारण ख्रीतष्टयानहरूि ेमण्डिीका थपैु्र अभ्यासहरूको तवरोि िना थािे र शदु्ध तवश्वासमा फका न चाहन्थे। यी प्रतिवादीहरूिाई दईु िटुमा 

तवभाजन िररएको तथयो । ितहिो िटु कयाथोतिक मण्डिीमा न ै रह े भन े अको त्यहााँबाट बातहर तनतकआए। बााँकी रहकेाहरूिे मण्डिीिाई 

तभत्रबाट सिुाने कोतसस िरे िर तिनीहरू माररए वा चिु भए। अको िटुिे “रोमन कयाथोतिक मण्डिी” तसि तमिाि िना असम्भव महससु िरयो र 

त्यसबाट अितग्ियो। यो ितछल्िो झणु्ड प्रोटेस्टेन्टको रूिमा िररतचि छ। 

त्यहााँ सिुार हुन समय िाग्यो । मातनसद्वारा तनतमाि िरम्िरा र रीतिररवाजबाट बाइबिमा र येश ू ख्रीष्टमा सरि तवश्वासमा रूिान्िरण तबस्िारै 

तवकतसि हुन थाल्यो। िथाति, रूत़िवाद अझ ै ितन यी नयााँ प्रोटेस्टेन्ट मण्डिीहरूको केन्द्र तबन्द ु तथयो। यतिसम्म तक हामीसाँि अतहिे सयौं 

सम्प्रदायहरू र हजारौं स्विन्त्र मण्डिीहरू छन।् "मातनसिे के तवश्वास िछा" भन्न ेकुरािे अझ ैितन "उहााँमातथ तवश्वास िने" कुराभन्दा मातथ प्रभतु्व 

कायम भएकै दतेखन्छ। अतिकांश सिुारकहरूिे समाजिाई अज्ञानी ठानेर रूतढवादी तवश्वास कायम राख्न मातनसहरूमातथ तनयन्त्रण राख्न ु

आवश्यक छ भनी तवश्वास िरे। िसथा, िेसािि िादरीहरू रतहरह ेर तिनीहरूिे सेवकाईको काम िनछेन ्भन्ने आशा िरे । 

आज, मण्डिीतभत्रका थपैु्रिे ईसाई तवश्वासको आिारभिू जरामा फका ने कोतसस िरररहकेो जस्िो दतेखन्छ। मातनसहरू येशिूाई तचन्न चाहन्छन!् 

अतन चिेािन थपैु्र मण्डिीहरूमा चचााको तवषय बनकेो छ। ख्रीतष्टयानहरूमा एक-अकाातसि संिति र आफ्ना प्रभकुो सेवा िने इच्छाको भोक छ। 

तिनीहरू मातथबाटको शतक्तिे ससुतज्जि भएको ितवत्र जन हुन चाहन्छन।् तिनीहरू येशकूा चिेाहरू बन्न चाहन्छन।् अतन तिनीहरू अरूको 

जीवनको रूिान्िरणमा भाि तिन चाहन्छन।् 
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त्यहााँ आशा ि छ, िर ख्रीतष्टयानहरूिे काम िनिैछा। हामीिे सानो झणु्डमा संिग्न हुन, एकअकाािाई प्रमे िना र मातनसहरूको जीवनमा िररविान 

ल्याउन साँिै काम िना आवश्यक छ। हामी भेट्दा प्रभ–ुभोज मनाउनिुछा। मीठो सिुतन्िि सिुन्िको रूिमा िरमेश्वरिाई प्राथाना िनुा आवश्यक छ। 

अतन ख्रीतष्टयानहरूिे येशिेू तिनीहरूिाई आज्ञा िनुाभएका कुराहरू तसकनिुछा र त्यसितछ िी कुराहरू िनुािछा। 

यस पुस्तक श्रृङ्खलाको उदे्दश्य के हो? 

१. येश ूख्रीष्टको चेिा बन्ने सन्दभामा सामान्य िवरमा सोतिने प्रश्नहरूको जवाफ तदने। 

२. येश ूख्रीष्ट र मण्डिीबीचको सम्बन्ि स्थातिि िने। 

३. चिेा बनाउने प्रतक्रयाबारे अन्िरदृतष्ट तदन े। 

४. येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई भन्नभुएको हरेक कुराको िाति एउटा तशिाको रूिरेखा प्रदान िने। 

चेला बनाउँने प्रगत्रया कसरी पूरा हुन्छ? 

१. चिेा बनाउने प्रतक्रयािाई ५८ वटा तशिण िाठमा तवभाजन िररएको छ । 

२. प्रत्येक िाठमा येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई तदनभुएको एक वा एकभन्दा बढी काया आज्ञाहरू दखेाइनछे। त्यहााँ कुि २६३ व्यतक्तिि आदशेहरू 

छन।् 

३. छोटो तशिािे आज्ञा बझु्न अन्िरदृतष्ट प्रदान िनछे। 

४. िाठमा प्रतितबतम्बि िना समहू छिफि प्रश्नहरू प्रयोि िररन्छ। 

५. िाठमा तसकेका कुराहरू िाि ूिना कुन ैितितवति िना सझुाव तदइएको छ। 
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पाठ १ 

मेरो पगछ लाि 

समूह छलफल: 

“मेरो ितछ िाि” भन्ने शब्दहरू सनु्दा ििाईिंाई कस्िो तचत्र मनमा आउाँछ? 

पररचय: 

येशकूो चेिा बन्न ुभनेको बच्चािे आफ्नो आमाबाबकुो ितछ िाग्न तसकने क्रममा भोग्निुने प्रतक्रयाजस्िै हो। बच्चािे सामान्यिया तसकन ेितहिो 

िीन शब्दहरू हुन:् आमा, बबुा र हुाँदनै। आमा र बबुा भन्ने शब्दहरूिे िी मातनसहरूिाई तचनाउाँदछ जो त्यस बच्चातसि बन्िनमा बााँतिएका छन।् 

आमाबाबिेु "हुाँदनै" भन्न ेशब्दको प्रयोििे तिनीहरूको अतिकार स्थातिि िछान ्र बच्चािाई आज्ञािािन िनुािन ेआज्ञा जारी िछान।् यो शब्दको 

प्रयोििे न ैबच्चाको िातिम सरुु हुन्छ। तिनिे तसकनैिने ितहिो िाठ भनेको आज्ञाकाररिा हो। 

एक व्यतक्त "नयााँ िरी जतन्मए" ितछ उसिे तसकन ेितहिो दईु शब्दहरू सामान्यिया मण्डिी र िरमेश्वर हुन।् तिनीहरूिे तिनिाई आफूसाँि बन्िनमा 

बााँतिएकाहरूिाई तचन्न मद्दि िछान ्। तिनिाई तसकाउन ुिन ेअको शब्दहरू "मरेो ितछ िाि" हो। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई िातिमको सरुुमा 

यो आज्ञा तदनहुुन्छ। िी शब्दहरूिे उहााँको अतिकारिाई स्थातिि िदाछ र आज्ञा जारी िदाछ जसको िाति तिनीहरूको आज्ञाकाररिा आवश्यक 

िछा। अतन बच्चािाई जस्िै यसिे चेिामातथ "हुाँदनै" भन्ने शब्द प्रयोि िने ितहिो मछका ितन तदन्छ! 

धमनशास्त्र पठन: 

यूहन्ना १:३५-५१, लूका ५:१-११, २७-२८, मत्ती ४:१८-२२, ९:९, मकून स १:१६-२०, २:१४ 

प्रथम चेलाहरू 

यूहन्ना १:३५-५१ 

"मेरो पछि लाग: परमेश्वरको सन्िेश" बाब बाइएकबलका अंशहरू 

फेरर अको तदन यहून्ना उनका चिेाहरूमध्ये दईु जनासाँि उतभरहकेा तथए। उनिे येशिूाई िइरहनभुएको दखेेर भन,े “हरे, िरमेश्वरका थमुा!” उनिे 

भनेका यो कुरा सनुेर िी दईु चेिाहरू येशकूो ितछ िािे। येशिेू फकेर हनेुाभयो, र तिनीहरूिाई ितछितछ आइरहकेा दखेरे तिनीहरूिाई सोध्नभुयो, 

“तिमीहरू के खोज्दछैछ?” तिनीहरूिे उहााँिाई भन,े “रब्बी (जसको अथा हो, िरुुज्य)ू, ििाई ंकहााँ बस्नहुुन्छ?” उहााँिे तिनीहरूिाई भन्नभुयो, 

“आओ, र तिमीहरूिे दखे्नछेछ।” तिनीहरू िए, र उहााँ बस्नभुएको स्थान दखेे। तिनीहरू त्यो तदन उहााँसाँि वास बसे, तकनभन े प्राय्ः चार 

बतजसकेको तथयो। यहून्नािे भनेका कुरा सनु्न ेर येशिूाई िछ्याउने िी दईु जनामध्ये एक जना तसमोन ित्रसुका भाइ अतन्द्रयास तथए। तिनिे ितहिे 

आफ्ना भाइ तसमोनिाई भेट्टाए, र उनिाई भन े“हामीिे मसीहिाई (जसको अथा हो, ख्रीष्ट) भटे्टाएका छौं।” तिनि ेतसमोनिाई येशकूहााँ ल्याए। 

येशिेू उनिाई हनेुाभयो र भन्नभुयो, “तिमी योआनेसको छोरा तसमोन हछ, तिमी केफास (जसको अथा हो, चट्टान) भतननेछछ।” भोतििल्ट उहााँिे 

िािीिमा जान ेतनश्चय िनुाभयो। र तफतिििाई भटे्टाएर उहााँिे तिनिाई भन्नभुयो, “मेरो ितछ िाि।” अतन्द्रयास र ित्रसुजस्िै तफतिि ितन बथेसेदा 

सहरका न ैतथए। तफतिििे नथानिेिाई भटे्टाएर भन,े “जसको तवषयमा मोशािे व्यवस्थामा र अिमवक्ताहरूिे ितन िेखेका तथए, योसेफका ितु्र 

नासरिका येशिूाई हामीिे भेट्टाएका छौं।” नथानेििे तिनिाई भन,े “के नासरिबाट केही असि कुरा आउन सकछ र?” तफतिििे तिनिाई 

जवाफ तदए, “आएर हरे।” येशिेू नथानेििाई आफूकहााँ आइरहकेा दखेेर तिनको तवषयमा भन्नभुयो, “एक जना िकका इस्राएिीिाई हरे, जसमा 

कुन ैछि छैन।” नथानिेिे सोि,े “ििाईिें मिाई कसरी तचन्नभुयो?” येशिेू तिनिाई जवाफ तदई भन्नभुयो, “तफतिििे तिमीिाई बोिाउन अतघ, 

अञ्जीरको रूखमतुन मिेै तिमीिाई दखेेको तथएाँ।” नथानेििे उहााँिाई भन,े “रब्बी, ििाई ं िरमेश्वरका ितु्र हुनहुुन्छ, ििाई ं इस्राएिका राजा 

हुनहुुन्छ।” येशिेू तिनिाई जवाफ तदई भन्नभुयो, “मैिे तिमीिाई अञ्जीरको रूखमतुन दखेें भनेकोिे न ैतिमी तवश्वास िदाछछ? तिमीि ेयीभन्दा अझ 

ठूिा कुराहरू दखे्नेछछ।” अतन उहााँिे तिनिाई भन्नभुयो, “सााँच्चै, म तिमीिाई भन्दछु, तिमीहरूि े स्विा उतिएको र िरमेश्वरका दिूहरूिाई 

मातनसको ितु्रमातथ उकिाँद ैर ओिंदिैरेका दखे्नेछछ।” 

"मेरो पगछ लाि" 

मत्ती ४:१८-२२, मकून स १:१६-२०, लूका ५:१-११ 

"मेरो पछि लाग: परमेश्वरको सन्िेश" बाब बाइएकबलका अंशहरू 



19 
 

िािीि-समदु्रको तकनारमा तहाँड्नहुुाँदा उहााँिे ित्रसु भन्ने तसमोन र तिनका भाइ अतन्द्रयास, दवैु भाइिाई समदु्रमा जाि हातनरहकेा दखे्नभुयो। 

तिनीहरू मछुवा तथए। मातनसहरू िरमेश्वरको वचन सनु्न उहााँका चारैिरट्ट ठेिमठेिा िरररहकेा तथए, अतन उहााँ िनेसरेि िािको तकनारमा 

उतभरहनभुएको तथयो। उहााँिे िािको तकनारमा दईुवटा डुङ्िा दखे्नभुयो । िी दईुमध्ये एउटा डुङ्िाचातहाँ तसमोनको तथयो। त्यसमा च़िरे उहााँिे 

डुङ्िािाई तकनारबाट अति िर िैजान िाउनभुयो। उहााँिे डुङ्िामा बसेर भीड़िाई तशिा तदन िाग्नभुयो। बोतिसकनभुएितछ, उहााँिे तसमोनिाई 

भन्नभुयो, “ितहरोतिर ििेर माछा िक्रनिाई आफ्ना जाि हान।” िर तसमोनिे भन,े “िरुुज्य,ू हामीि ेरािभरर मेहनि िरेर ितन केही फेिा िारेनौं, 

िाितन ििाईकंो वचनअनसुार म जाि हान्नछुे।” अतन जब त्यसो िरे, िब तिनीहरूिे एक थपु्रो माछा िके्र, र तिनीहरूका जाि फाट्न िाि।े 

तिनीहरूिे अको डुङ्िामा भएका साझेदारहरूिाई आएर सहायिा िने इशारा िरे, र आएर तिनीहरूिे दवैु डुङ्िा माछािे भरे, यहााँसम्म तक 

डुङ्िाहरू डुब्न िािे। िब यो दखेरे येशकूो िाउमा घोप्टो िरी तसमोन ित्रसुिे भन,े “ह ेप्रभ,ु मबाट जाइजानहुोस,् तकनभन ेम िािी मातनस हुाँ।” 

यतिका माछा िके्रको दखेेर तिनी र तिनको साथमा हुनहेरू सबिेै साहै्र अचम्म माने। त्यसै िरी जतब्दयाका छोराहरू याकूब र यहून्ना ितन छकक 

िरे। तिनीहरू तसमोनसाँि साझदेार तथए। येशिेू तसमोनिाई भन्नभुयो, “नडराऊ, अब उप्रान्ि तिमीिे मातनसहरूिाई िक्रनेछछ।” अतन जब 

तिनीहरूिे आफ्ना डुङ्िाहरू िाखामा ल्याए। उहााँिे तिनीहरूिाई भन्नभुयो, “मेरो ितछ िाि, र म तिमीहरूिाई मातनसहरूका मछुवा 

िुल्याउनेछु।” अतन अति िर िएितछ उहााँिे जतब्दयाका दईु छोरा याकूब र यहून्नािाई डुङ्िामा बसी जाि ितुनरहकेा दखे्नभुयो। उहााँिे िुरुन्ि 

तिनीहरूिाई बोिाउनभुयो, र तिनीहरू आफ्ना तििा जतब्दयािाई ज्यामीहरूका साथ डुङ्िामा छोडे़र उहााँको ितछ िािे। 

मत्ती चेला बने 

मत्ती ९:९, मकून स २:१४, लूका ५:२७-२८ 

"मेरो पछि लाग: परमेश्वरको सन्िेश" बाब बाइएकबलका अंशहरू 

अतन यी कुराितछ उहााँ बातहर जानभुयो, र िेवी
13

 नाउाँ भएका एक जना कर उठाउनिेाई कर-अड्डामा बतसरहकेा दखे् नभुयो, र तिनिाई भन् नभुयो, 

“मेरो ितछ िाि।” िब तिनिे सब ैथोक छोडे़, र उठेर उहााँको ितछ िािे। 

 

आज्ञा: 

 मेरो ितछ िाि 

पाठ: 

आज्ञाकाररिाको िाठ तसकन िाह्रो छ। यसको िाति कुनै व्यतक्तिे आफूमातथको अतिकारिाई तचन्न ुर त्यसितछ त्यस अतिकारिाई आफ्नो इच्छा 

समिाण िनुा आवश्यक छ । यो सदवै सहज हुाँदनै । तवशेष िरी जब अतिकारिे ििाईिंाई केतह िना भतनरहकेो छ जनु ििाई ंिना चाहनहुुन्न। येश ू

ििाईकंो आज्ञाकाररिा चाहनहुुन्छ। यो तबना, ििाई ंउहााँको चेिा हुन सकनहुुन्न। 

येशिेू मिू चिेाहरूिाई उहााँको ितछ िाग्न बोिाउनहुुाँदा तिनीहरूिे मसीहिाई दखे्न, छुन, चाख्न, सुाँघ्न र सनु्न सकथे। उहााँ शारीररक रूिमा 

तिनीहरूको बीचमा उितस्थि हुनहुुन्थ्यो र तिनीहरूिे जिाििै उहााँको शारीररक उितस्थतििाई िछ्याए। िर उहााँिे तिनीहरूिाई तसकाउनभुएको 

िाठ त्यो तथएन। 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई तिनीहरूिे िािन िनुािन ेआज्ञाहरू तदएर िरेर िािन िना तसकाउनभुयो। बाइबिको िरुानो करारको भािमा िेतखएका 

आफ्ना तििाका आज्ञाहरूप्रति आफ्नो आज्ञाकाररिा प्रदशान िद ैउहााँिे तिनीहरूिाई उदाहरणद्वारा ितन डोरयाउनभुयो। उहााँिे प्रचार िनुाभएका 

कुराहरू उहााँिे अभ्यास िनुाभयो। 

आमाबाबिेु आफ्ना छोराछोरीिाई ितन भनेर आज्ञा िािन िना तसकाउाँछन।् छोराछोरीिे आफ्नो आमाबाबकुो आवाजमा अतिकार महससु िछान ्

र आफ्ना आमाबाबिेु बसािेको उदाहरण िछ्याउाँछन।् यद्यति, आमाबाबिेु आफूिे प्रचार िरेको कुरा व्यवहारमा उिादनैन ् भन े छोराछोरीि े

आमाबाबिेु भनेका कुराहरू होइन िर आमाबाबिेु िरेका कुराहरू अनकुरण िछान।् 

                                                           
13

 लेवी - एक तहब्रू नाम हो जसको अथा हो, “जोतडएको।” तिनिाई सामान्यिया मत्ती भनेर तचतनन्छ । . . तहब्रू नामको अङ्ग्रेजी रूि, मतटत्याहु, जसको अथा "िरमशे्वरबाट उिहार" हो। मत्ती कफनाहूममा 

मखु्य कर उठाउने व्यतक्त तथए। याकूब, यूहन्ना, ित्रसु र अतन्द्रयासजस्िा मछुवाहरूिे बजारमा बेच्नका िाति माछा ल्याउाँदा तिनिे िककै ितन कर उठाएका तथए। तिनी कफनाहुमका शाही अतिकारी ितन हुन 

सकछन् जसका छोरा येशिेू तनको िानुाभएको तथयो। तिनी मत्तीको सुसमाचारका िेखक ितन हुन्। 
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सरुुका चेलाहरूले
14

 येशकूो आज्ञा िािन िना तसके। जब उहााँिे तिनीहरूिाई तसकाउनभुयो र येशिेू तिनीहरूिाई आज्ञा तदनभुएको कुरा 

तसकाउन िएर अझ िेरै चिेाहरू बनाउन भन्नभुयो। वास्िवमा उहााँिे तिनीहरूिाई भन्नभुएको कुरा िरेर तिनीहरूिे उदाहरणद्वारा डोरयाउनिुथ्यो। 

फिस्वरूि, िररणामहरू आश्चयाजनक तथए! यी चिेाहरूको आज्ञाकाररिाितछ आश्चयाकमाहरू भए र मण्डिीको वतृद्ध भयो भनरे प्ररेरिको 

िसु्िकिे स्िष्टतसि दखेाउाँछ। 

येशिेू आज ितन मण्डिीको िाति यी अििेाहरू राख्नहुुन्छ र उहााँको िररका िररविान भएको छैन। उहााँिे अझ ैितन मातनसहरूिाई उहााँको ितछ 

िाग्न आह्वान िनुाहुन्छ र आश्वयाकमाहरू अझ ैितन िरमेश्वरको वचनको आज्ञाकाररिाको अनसुरण िछान।् वास्िवमा नयााँ िरी जतन्मएको आश्चयाकमा 

ितन मातनसको जीवनमा त्यसरी न ै हुन्छ । तिनीहरूिे येशकूो तवषयमा प्रचार िररएको िरमेश्वरको वचन सनु्छन,् तवश्वास िछान,् उहााँिाई प्रभकुो 

रूिमा स्वीकार िछान ्र बतप्तस्मा तिन्छन।् मातनसहरूिे येशिूाई िछ्याउने िररका उहााँको वचन सनु्न ुर िािन िनुा हो। प्रेररि िावििे यसो भन,े 

“जे सछुिएको ि, त् यसैबाब छवश वास आउँि र जे सछुिन् ि त् यो ख्रीष् बको प्रचारबाब आउँि।”
15

 येशिेू भन्नभुयो, “बरु छििीहरू धन् य हुि,् जसले 

परमेश वरको वचि सनु् िि ् र पालि गिगि ्।”
16

 अतन िरमेश्वर स्वयंिे स्विाबाट चिेाहरूिाई यसो भन्नभुयो, “छयिी मरेा छप्रय पतु्र हुि,् छयिीसँग म 

अछि प्रसन् ि िु, छयिको कुरा सिु।”
17

 

समूह छलफल कायनपत्र: 

क. त्यहााँ एक आज्ञाको िीन प्रमखु भािहरू छन:् 

१. आज्ञा तदन ु। 

२. आज्ञा सनु्न ु। 

३. आज्ञा िािन िनुा । 

ख. आज्ञा िािन िनुाअतघ आज्ञा सनु्न चार वटा ित्त्वको आवश्यकिा िछा। 

१. ििाईिें शारीररक रूिमा यो सनु्निुछा। 

२. यसको अथा के हो, त्यो ििाईिें जान्नैिछा। 

३. यो कुरा ििाई ंतिर तनदतेशि छ भनेर ििाईिें थाह िाउनिुछा। 

४. यो ििाईकंो अिवुाबाट आएको हो भनरे ििाईिें जान्निुछा। 

ि. वास्िवमा आज्ञा िािन िना िीन वटा ित्वको आवश्यकिा िछा । 

१. ििाई ंआज्ञा िािन िना इच्छुक हुनिुछा। 

२. ििाईिें अतहिे जे िरररहनभुएको छ त्यसिाई रोकनिुछा । 

३. ििाई ंवास्िवमा यो िनैिछा । 

घ. िूका ५:१-११ मा भएको येश ूर ित्रसुको कथाबाट आज्ञा सनु्ने र िािन िन ेतवतभन्न ित्वहरूको ितहचान िरौं।  

१. हामी जान्दछौं ित्रसुिे यो आज्ञा सनुेका तथए तकनभने ित्रसुिे त्यसको जवाफ तदएका तथए। 

२. ित्रसुिाई आज्ञाको अथा थाह तथयो तकनभने तिनी मछुवा तथए। 

३. ित्रसुिाई थाह तथयो तक यो तिनिाई तनदतेशि िररएको तथयो तकनभने यो तिनको डुङ्िा तथयो। 

४. यो अतिकार भएको व्यतक्तबाट आएको हो भन्न ेकुरा ित्रसुिाई थाह तथयो तकनभने तिनिे येशिूाई िरुूज्य ूभनेको तथयो। 

५. तिनिे चाहकेो आज्ञाबाट केही हदसम्म असन्िषु्ट भए िाितन। 

                                                           
14

 सुरुका चेलाहरू। आफ्ना चेिाहरूतसि येशूको सम्बन्ि कस्िो तथयो? येशिेू महान आज्ञामा आफ्ना चेिाहरूिाई आज्ञा तदनुभएझैं यी अतद्विीय सम्बन्िहरूको समझ भतवष्यका सब ैचेिा 

तनमाािाहरूका िाति एउटा नमनुा हो, "जाओ . . . चेला बिाओ. . . मलेै छिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सब ैकुरा पालि गिग छििीहरूलाई छसकाओ," मत्ती २८:१९-२०. 
15

 रोमी १०:१७ 
16

 िूका ११:२८ 
17

 मत्ती १७:५ 
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६. ित्रसुिे आफूिे िद ैर बोल्द ैिरेको कुरा रोके। 

७. तिनी ितहरो िानीतिर िािे । 

ङ. यो आश्चचाकमा कतहि ेभयो? (ित्रसुिे आज्ञा िािन िरेितछ यो आश्चचाकमा भयो।) 

च. ख्रीतष्टयानहरू येश ूख्रीष्टको ितछ िाग्ने बाटोमा अतल्झनकुा कारणहरू। 

१. अज्ञानिा – ितवत्रशास्त्रिे के भन्छ भन्ने कुरा नजान्न।ु 

२. उदासीनिा – ितवत्रशास्त्रिे भनकेो कुरा िाि ूनिनुा। 

3. भ्रम - आफ्नो जीवनमा विामान घटनाहरुको बारे अतिक तचतन्िि। 

४. ििि सचूना – आफ्नो प्रभकुो साटो अरूको कुरा सनु्न ु। 

पाठको सार: 

येशकूो कुरा सनु्न र आज्ञािािन िना, िरमेश्वरको वचनिे भन्छ। 

अनुप्रयोि: 

१. यहून्ना १०:२७ िाई याद िनुाहोस ्– “मेरा भेड़ाहरूिे मरेो सोर सनु् छन,् र तिनीहरूिाई म तचन् छु, र तिनीहरू मरेो ितछ आउाँछन ्।” 

२. आज्ञा िािन िनाको िाति व्यतक्तिि आज्ञा तदनहुोस ्भनी िरमप्रभिुाई तबन्िी िनुाहोस,् िररणामहरू िेख्नहुोस ्र समहूिाई बााँड्नहुोस।् 
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पाठ २ 

तपाईलें के देख्नुहुन्छ 

समूह छलफल: 

 कुन कुरािे मातनसहरूिाई ििाईभंन्दा फरक बनाउाँछ? 

 ििाई ंकसरी कसैको मन िररविान िने कोतसस िनुाहुन्छ? 

पररचय: 

बच्चाको घर बातहरको संसार उसको िाति अनछठो र फरक हुन्छ। यो एउटा असतुविाजनक ठाउाँ हो जहााँ घरको सरुिाको अभाव हुन्छ। त्यहााँ 

बच्चा सतजिै रुन्छ, सब ैकुरा अिररतचि र तवदशेी हुन्छ। िर यो शत्रिुािणूा वािावरणमा उसको आमाबाबिेु उसिाई ल्याउाँछन।् तिनि ेआफ्ना 

आमाबाबतुसि सतजिै घिुतमि हुने िररवेश र मातनसहरूतसि िररतचि हुन आवश्यक छ। येशिेू आफ्ना नयााँ चिेाहरूिाई ितन त्यहााँ िैजानहुुन्छ। 

येशकूा चिेाहरू िािीि समदु्रको उत्तरी तकनारमा िने िािीिका यहूदीहरू हुन।् उनीहरू प्रान्िीय जनिा हुन ्। तिनीहरू िरमप्रभकुो चाडमा भाि 

तिन वषामा िीन चोतट यरूशिेममा िीथायात्रा िछान।् तिनीहरूको िरम्िरािि मािािे तिनीहरूिाई यदान नदीको बेंसी हुाँद ैसतजिो बाटो बनाउाँछ। 

त्यहााँ उित्यका चछडा, राम्रो िानी र उवार छ। यो बाटोिे तिनीहरूिाई सामरीहरूको भतूमको छेऊबाट भएर िैजान्छ, जनु तिनीहरूको घर र 

यरूशिेमको बीचमा िछा। तिनीहरूका िाति सामरीहरूको
18

 भतूम घतृणि मातनसहरूको घर हो जसिे सााँचो िरमेश्वरिाई तचन्दनैन ्र तिनीहरूतसि 

यहूदीहरूको कमै मात्र व्यवहार हुन्छ। 

वसन्ि ऋिुको सरुुतिर चिेाहरू येशसूाँिै यरूशिेममा तनस्िार चाड़को चाड़मा जान्छन।् तिनीहरू यरूशिेमको वररिररको मतै्रीिणूा वािावरणमा 

केही समयको िाति बस्छन।् त्यो िेत्र यहूतदया हो, जनु इस्राएिको भतूमको दतिणी भाि हो। तिनीहरू त्यस इिाकाका प्रान्िीय मातनसहरूको सेवा 

िछान ्र कसै-कसैिाई बतप्तस्मा तदन्छन।् यरूशिेममा तिनीहरू उितस्थि हुने वषाको दोस्रो चाड़को समयसम्म यो अवति सम्भवि्ः रहन्छ। तनस्िार 

चाड़को साि हप्ताितछ हुन ेभएकोिे यस चाडिाई "सािाहरूको चाड़" भतनन्छ। 

यो समय वसन्ि ऋिुको अन्ितिर हो। िमी बतढरहकेो छ। येशिेू अचानक िािीि फका ने तनणाय िनुाभयो। यसिल्ट उहााँिे चिेाहरूिाई सामररया 

हुाँद ैछोटो बाटो भएर िैजानहुुन्छ। िहाडको यात्रा कतठन र अिररतचि छ । उित्यकाको बाटोको िुिनामा यो चट्टानी, बिासिे ढाकेको िहाडको 

सखु्खा िते्र हो जहााँ थोरै छायााँ र िानी छ। तिनीहरू सखुार निरमा रोतकन्छन।् यो िीरीज्जीम अथािा आशीवाादको िवाि र यसको मातथ ितश्चमतिर 

एबाि अथााि अतभशािको िवाि छ। यो कुितििा याकूबको कुवाको ठाउाँ हो। यो मध्याह्नको समय हो । यो तदउसोको खाजाको समय हो। यो 

येशिेू इनारमा आउन ेएउटी आइमाईतसि भट्ेन ेसमय हो। उहााँका चिेाहरूि ेसंसारिाई हने ेदृतष्टकोण िररविान िने समय आएको छ। 

धमनशास्त्र पठन: 

इनारमा एउटी सामरी स्त्री 

यूहन्ना ४:१-४२ 

"मेरो पछि लाग: परमेश्वरको सन्िशे" बाब बाइएकबलका अशंहरू 

यहून् नािे भन् दा येशिेू िरैे चेिाहरू बनाउाँदहुैनहुुन् छ र बतप् िस् मा ितन तदाँदहुैनहुुन् छ भन् ने फररसीहरूि ेसनुे। (वास् िवमा येश ूआफैिे ि होइन, िर 

उहााँका चेिाहरूिे बतप् िस् मा तदन् थे।) जब येशिेू यो थाहा िाउनभुयो, उहााँ यहूतदया छोडे़र फेरर िािीिमा फका नभुयो। उहााँिाई सामररया भएर 

जानिुथ् यो। र उहााँ सामररयाको सखुार भतनने निरमा आइिगु् नभुयो। यो निरचातहाँ याकूबिे आफ् ना छोरा योसेफिाई तदएका जतमनको नतजकै िथ् यो। 

                                                           
18

 ईसािूवा ७२१ मा इस्राएिका उत्तरी दस कुिहरू सतम्मतिि इस्राएिको राज्यमा अश्शूरीहरूिे िरास्ि िदाा अतिकांश मातनसहरूिाई कैदमा तिइयो र अश्शूर साम्राज्यका तवतभन्न िेत्रहरूमा िठाइयो। 

इसािूवा ६७७ तिर एसरहदोनको अिीनमा रहेका अश्शरूीहरूिे अन्य राष्रका मातनसहरूिाई उत्तरी दस कुिसमहूिे खािी िरेको भूतममा ल्याए िातक यो भूतम उजाड स्थानमा फका न निाओस।् िी िैर-

इस्राएिीहरू "सामरीहरू" भनेर तचतनन थािे। 



23 
 

त् यहााँ याकूबको इनार तथयो। येश ूयात्रािे थाक नभुएको हुनािे त् यस इनारको छेउमा बतसरहनभुएको तथयो। प्राय: मध् यान् ह
19

 भएको तथयो। एउटी 

सामरी स् त्री िानी भना त् यहााँ आई। येशिेू त् यसिाई भन् नभुयो, “मिाई िानी तिउन दऊे।” उहााँका चेिाहरू सहरमा खानकुेरा तकन् न िएका तथए। िब 

सामरी स् त्रीिे उहााँिाई भनी, “ििाई ंयहूदी भएर म सामरी स् त्रीको हािबाट कसरी िानी तिउनहुुन् छ?” (यहूदीहरूिे सामरीहरूसाँि केही सम् बन् ि 

राख् दनैन ्।) येशिेू त् यसिाई भन् नभुयो, “तिमीिे िरमेश् वरको वरदान र तिमीसाँि िानी माग् ने व् यतक्तिाई तचनेकी भए तिमीिे उसिाई माग् नेतथयछ, र 

उसिे तिमीिाई गजउँदो पानी
20

 तदनतेथयो।” त् यस स् त्रीिे उहााँिाई भनी, “हजरू, ििाईतंसि उघाउन ेभााँड़ो छैन, र इनार ितन ितहरो छ। िब ििाईिें 

कहााँबाट त् यो तजउाँदो िानी ल् याउनहुुन् छ? के ििाई ंहाम्रा िखुाा याकूबभन् दा ठूिा हुनहुुन् छ? उनिे हामीिाई यो इनार बनाइतदए, र उनी आफैिे, 

उनका सन् िान र उनका िाईबस् ििेु यही इनारको िानी तिए।” येशिेू त् यसिाई भन् नभुयो, “यो िानी तिउन ेप्रत् यके फेरर तिखााउनेछ, िर जस-जसिे 

मैिे तदन े िानी तिउाँछ त् यो कतहल् य ै तिखााउनेछैन। जनु िानी म त् यसिाई तदनेछु, त् यो त् यसमा अनन् ि जीवनको तनतम् ि उतम्ररहने िानीको मिू 

बन् नेछ!” त् यस स् त्रीिे उहााँिाई भनी, “हजरू, मिाई त् यही िानी तदनहुोस,् र म तिखााउनछैेनाँ, र यहााँ िानी भना आइरहनिुदनै।” येशिेू त् यसिाई 

भन् नभुयो, “जाऊ, तिम्रो ितििाई बोिाएर ल् याऊ।” त् यस स् त्रीिे भनी, “मेरो िति छैन।” येशिेू तिनिाई भन् नभुयो, “तिम्रो िति छैन भनी तिमीि े

ठीकै भन् यछ, तकनभने तिम्रा िााँच जना िति भइसकेका छन,् र जो अतहिे तिमीसाँि छ, त् यो तिम्रो िति होइन। तिमीि ेयो सााँचो भनेकी हछ।” त् यस 

स् त्रीिे उहााँिाई भनी, “हजरू, ििाई ं अिमवक्ता हुनहुुन् छ भनी म थाहा िाउाँछु। हाम्रा िखुााहरूिे यस डाँडामा
21

 आरािना िरे, अतन ििाईहंरू 

भन् नहुुन् छ, तक आरािना िने स् थान यरूशिेम हो।” येशिेू तिनिाई भन् नभुयो, “ए नारी, मिाई तवश् वास िर, त् यो बिेा आउाँदछै, जब तिमीहरू न ि 

यस डााँड़ामा, न यरूशिेममा तििाको आरािना िनेछछ। तिमीहरू जे आरािना िदाछछ सो जान् दनैछ। हामी जे आरािना िदाछौं सो जान् दछौं, तकनभन े

मतुक्तचातहाँ यहूदीहरूबाट आउाँछ। िर बिेा आइरहछे, र त् यो बिेा अतहल् य ै हो, जब सच् चा आरािकहरूिे तििािाई आत् मा र सत् यतामा
22

 

आरािना िनेछन ्। तकनतक आरािना िने यस् िै आरािकहरूिाई न ै तििािे खोज् नहुुन् छ। िरमेश् वर आत् मा हुनहुुन् छ, र उहााँका आरािकहरूिे 

आत् मा र सत् यिामा आरािना िनुािछा।” त् यस स् त्रीिे उहााँिाई भनी, “म जान् दछु, तक मसीह आउनहुुन् छ (जसिाई ख्रीष् ट भतनन् छ), र जब उहााँ 

आउनहुुन् छ, िब उहााँिे न ै हामीिाई सबै कुरा बिाउनहुुनेछ।” येशिेू तिनिाई भन् नभुयो, “तिमीसाँि बोल् ने, म उही हुाँ।” त् यति नै बिेा उहााँका 

चेिाहरू आए, र उहााँिाई एउटी स् त्रीसाँि कुरा िरररहनभुएको दखेेर छक क िरे, िर “ििाई ं के चाहनहुुन् छ?” अथवा “ििाई ं त् यस स् त्रीसाँि तकन 

बािचीि िदहुैनहुुन् छ?” भनेर कसैिे सोिेनन ्। िब त् यो स् त्री आफ् नो िाग्रो छोडे़र निरतिर िई, र मातनसहरूिाई भनी, “आओ, एक जना 

मातनसिाई हरे, जसिे मिेै िरेका सबै काम मिाई बिाइतदनभुयो। किै उहााँ न ैख्रीष् ट ि हुनहुुन् न?” िब तिनीहरू निरबाट तनस् केर उहााँकहााँ िए। 

यसै बीचमा चेिाहरूिे उहााँिाई यसो भनेर तबन् िी िरे, “रब् बी, भोजन िनुाहोस ्।” िर उहााँिे तिनीहरूिाई भन् नभुयो, “मतसि खानिाई भोजन छ, 

जो तिमीहरूिाई थाहा छैन।” यसकारण चेिाहरूिे आिसमा भन,े “के कसैिे उहााँिाई भोजन ल् याइतदयो तक कसो?” येशिेू तिनीहरूिाई 

भन् नभुयो, “मिाई िठाउनहुुनेको इच् छाअनसुार िनुा, र उहााँको काम िरूा िनुा न ैमेरो भोजन हो। के तिमीहरू भन् दनैछ, ‘अझ चार मतहना बााँकी छ, िब 

बािी काट् न ेबेिा आउाँछ?’ म तिमीहरूिाई भन् दछु, आफ् ना आाँखा उचािेर खिेबारी हरे, बािी कटनीको तनतम् ि िातकसकेको छ। जसिे बािी 

काट् छ त् यसिे ज् यािा िाउाँछ, र अनन् ि जीवनको िाति फि बटुल् छ, र छन ेर कटनी िन ेएकसाथ रमाउाँछन ्। तकनतक ‘एक जनािे छछा, र अकाािे 

कटनी िछा,’ भन् ने वचन यसैमा सत् य हुन् छ। मिेै तिमीहरूिाई त् यहााँ कटनी िना िठाएाँ, जहााँ तिमीहरूिे िरर्रणम िरेका छैनौं। अरूहरूिे िरर्रणम 

िरेका छन,् र तिनीहरूको िरर्रणमका फि तिमीहरूिे िाएका छछ।” “मैिे जे िरें उहााँिे मिाई सब ैभतनतदनभुयो” भन् ने त् यस स् त्रीको िवाहीिे िदाा 

त् यस निरका सामरीहरूमध् ये िेरैिे उहााँमातथ तवश् वास िरे। यसकारण जब सामरीहरू उहााँकहााँ आए, िब तिनीहरूिे उहााँिाई तिनीहरूसाँि बस् न 

तबन् िी िरे, र उहााँ दईु तदन त् यहााँ बस् नभुयो। अतन उहााँका वचनको कारण अरू िरैेिे उहााँमातथ तवश् वास िरे। त् यस स् त्रीिाई तिनीहरूि ेभन,े “अब 

तिमीि ेभनेका कुरािे िदाा हामीि ेतवश् वास िरेका होइनौं, िर हामी आफैिे सनुेका कारणिे सााँच् च ैउहााँ संसारका मतुक्तदािा हुनहुुन् छ भनी हामीि े

जानेका छौं।” 

आज्ञा: 

 आाँखा उचािेर खिेबारी हरे, बािी कटनीको तनतम्ि िातकसकेको छ। 

गशक्षा: 
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 छैटौं घण्टा। मध्याह्नतिर । 
20

 जीउँदो पानी। यस शब्दको अथा झरना वा िाराबाट बग्ने िानी हो। यसिे भण्डारण िररएको िानीको सट्टा तनरन्िर आिूतिाको कुरा िदाछ। 
21

 डाडा। िीरीज्जीम िवाि। 
22

 आत्मा र सत्यता। “िरमशे् वरिाई आत् मामा िुज् ने र ख्रीष् ट येशमूा िवा िने र शरीरमा भरोसा नराख् न।े” तफतिप्िी ३:३ 
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येशिेू तसकाउनभुएको िाठ अविोकनको शतक्ततसि सम्बतन्िि छ। चिेाहरू आफ्नो वरिरको प्राकृतिक संसारमा भछतिक तनयमहरू हनेा, बझु्न र 

िाि ूिना अभ्यस्ि छन।् येशिेू तिनीहरूिाई फरक िररकािे हनेा चनुछिी तदनभुयो। उहााँ चाहनहुुन्छ तक तिनीहरूको अविोकनको शतक्त आतत्मक 

रूिमा तवस्िार होस।् 

येशिेू आफ्नो तशिािाई कथनको साथ खोल्नहुुन्छ। “के तिमीहरू भन् दनैछ, ‘अझ चार मतहना बााँकी छ, िब बािी काट् न े बेिा आउाँछ?’” 

चेिाको सांसाररक सोचाइिे िति तिन्छ। यो बैशाख मतहना हो । यहााँ मातनसहरूिे भखारै आफ्नो किास रोिकेा छन।् यहााँ बािी बढ्न अझ ैचार 

मतहना िाग्नछे र तिनीहरूिे असोज महीनामा यसिाई काट्नछेन।् िर येश ूभन्नहुुन्छ, “आाँखा उचािेर खेिबारी हरे, बािी कटनीको तनतम्ि सेिो 

भइ िातकसकेको छ।" 

येश ूजारी राख्नहुुन्छ । “जसले बाली काब् ि त् यसले ज याला पाउँि, र अिन् ि जीविको लाछग फबल बबुल् ि, र िि ेर कबिी गि ेएकसार् रमाउँिि ्। 

छकिछक ‘एक जिाले ििग, र अकागले कबिी गिग,’ भन् िे वचि यसैमा सत् य हुन् ि। मलेै छिमीहरूलाई त् यहाँ कबिी गिग पठाए,ँ जहाँ छिमीहरूले 

पररश्रम गरेका िैिौं। अरूहरूल ेपररश्रम गरेका िि,् र छििीहरूको पररश्रमका फबल छिमीहरूले पाएका िौ।” 

चेिाहरू छन ेर कटनी िन ेबारे सोच्न थाल्छन।् जतमनमा बीउ छन ेर त्यसको स्थानमा एउटा तबरुवा आउाँछ। एउटा व्यतक्तिे रोप्छ र अको व्यतक्तिे 

फसि कटनी िछा। बोटतबरुवामा जतहिे ितन बढी बीउ हुन्छ । हामी अको बािीको िाति बीउ छनाको िाति केही बीउ बचि िछौं र बााँकी खाना 

र अन्य चीजहरूको िाति प्रयोि िदाछौं। यो सब ैहामीिाई िेरै िररतचि छ। 

तबस्िारै तिनीहरूको तदमािमा ितवत्रशास्त्र आउाँछ। तिनीहरूिे मातनसहरूिाई येशकूहााँ खेिभरर दछतडरहकेो दखेेका तथए। हो! यो यशैयाको 

िसु्िकमा मसीहको तवषयमा तथयो। “परमप्रभ,ु छिमीहरूका परमेश वर, इएकस्राएलका परमपछवत्रको कारण, छिमीहरूले िछचिेका जाछिहरूलाई 

छिमीहरूले बोलाउिेिौ, र छिमीहरूलाई िछचन् िे जाछिहरू छिमीहरूकहाँ हिार-हिार गरी आउिेिि ्। छकिछक उहाँले िँलाई गौरवले यकु्त पािुगभएको 

ि।”
23
 अतन छन ेर कटनी िन ेभाि यशैयामा ितन छ। यो केवि िरमेश्वरको वचनको बारेमा हो। “जसरी वछृष् ब र छहउँ आकाशबाब झिग र त् यिैछिर 

फबकेर जाँििै, िर जछमिलाई छभजाएर बाली उमािग, र ििलेाई बीउ र खािलेाई भोजि छिन् ि, त् यसरी ि ैमरेो मखुबाब छिस् कि ेमरेो वचि पछि हुिेि। 

त् यो मकहाँ व् यरै् फबकग िेिैि, िर मैले इएकच् िा गरेको काम त् यसले परूा गििे, र जिु कामको छिछम् ि म त् यसलाई पठाउँिु, त् यसमा त् यो सफबल हुििे।”
24

 

अब चेिाहरूिे येशिेू भन्नभुएको कुरा बझु्न थािेका छन।् मसीहको अतघ आएका कुितििाहरू, मोशा, दाऊद र अिमवक्ताहरूि ेमसीहको 

तवषयमा िरमेश्वरको वचनको बीउ छरे। तिनीहरूि ेमसीहको आिमन, उहााँको राज्य र मातनसहरूको उद्धारको कुरा िरेर रोिे। मसीहितछ आउन े

हरेक मातनसिे आत्माको बािी कटनी िनुािछा। मसीह, उहााँको राज्य र मातनसहरूको उद्धार आइसकेको छ भनेर सािी तदएर तिनीहरूिे कटनी 

िछान।् अतन िरमेश्वरको राज्यमा दवैु समहूका मातनसहरू एकसाथ रमाउनेछन।् 

समूह छलफल: 

१. कटनीको िाति ियार खेिहरू हनेा हामीिे कस्िा बािाहरू िार िनुािन ेहुन सकछ? 

२. मातनसहरूिाई आफ्नो दतैनकीमा तनयािेर आतत्मक कुराकानी सरुु िने केही िररकाहरू के-के हुन?् (एउटा उदाहरण: तदनको समय कस्िो छ 

भनेर हनेा कोही मातनसिे आफ्नो घडी हछेा। तनम्न मध्य ेकुन ैितन प्रश्न सोध्दा आतत्मक कुराकानी सरुु हुन्छ । "के िरमेश्वरिे मातनसहरूको न्याय िन े

समय आउनछे? यो संसारको अन्ि कतहिे हुनछे? के मातनस सिैंभरर बााँच्न सकछ? ििाईकंो जीवनमा कति वषा बााँकी छ?) 

पाठको सार: 

आफ्नो वरिरका मातनसहरूिाई ध्यान तदनहुोस,् यसिे आतत्मक भेटघाट तनम्त्याउन सकछ। 

अनुप्रयोि: 
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 यशयैा ५५:५ 
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 यशयैा ५५:१०–११ 
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१. मातनसहरूिाई उनीहरूको दतैनक तदनचयाामा ख्याि िनुाहोस।् आतत्मक कुराकानी सरुु िना ििाईिें तिनीहरूिाई सोध्न सकन ेकेही कुराहरू 

तवचार िनुाहोस।् ििाईकंो अविोकन र ििाईिें तिनीहरूिाई सोध्न सकने प्रश्नहरू िेख्नहुोस।् यी कुरािाई समहूको अको बैठकमा बाड्नहुोस।् 

२. मण्डिीमा आफूिे राम्ररी नतचनकेो कसैिाई तदउसो खाजा वा रािी खानाको िाति तिएर जानहुोस।् 
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पाठ ३ 

एउटा नयाँ दृगष्टकोण 

समूह छलफल: 

ििाईकंो आमाबाबिेु जोड तदनभुएको एउटा िाररवाररक मलू्यमान्यिा के हो र त्यो तकन महत्त्विणूा तथयो? 

पररचय: 

साना बािकहरूिे हरेेर र सनुरे तसकछन ्। चिेाहरूिे येशिूाई हरेररहकेा र सतुनरहकेा छन।् तिनीहरू एक वषाभन्दा बढी समयदतेख उहााँसाँि छन।् 

सखुारको इनारमा त्यस स्त्रीसाँि भटे भएको केही समयितछ बतप्तस्मा तदन ेयहून्नािाई झ्यााँिखानामा हातिन्छ। येश ूआफ्नो िहृनिर नासरिबाट 

कफनाहुममा जानहुुन्छ जहााँ उहााँ आफ्नो सेवकाईको बारेमा सावाजतनक रूिमा जानहुुन्छ। उहााँिे प्रचार िनुाहुन्छ, तबरामीहरूिाई तनको िानुाहुन्छ र 

दषु्टात्माहरू तनकाल्नहुुन्छ। येशिेू प्रचार िरररहनभुएको सन्दशे यो हो, “समय परूा भएको ि, र परमेश वरको राज य िछजक आइएकपगुेको ि। पश चात्ताप 

गर, र ससुमाचारमा छवश वास गर।” अतन उहााँ जहााँ-जहााँ जानहुुन्छ, भीडिे उहााँिाई िछ्याइरहकेो छ। 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई यरूशिेममा सािाहरूको चाड़मा िैजानहुुन्छ। शबाद–तदनमा बेथस्दाको जि-कुण्डमा िङ्िडा मातनसिाई तनको 

िानुाहुाँदा उहााँतवरुद्ध तवरोि उत्िन्न हुन थाल्छ। येशिेू आफू िरमेश्वरको ितु्र हुाँ भनी दाबी िनुाहुाँदा िातमाक अिवुाहरूिाई अझ क्रोतिि िानुाहुन्छ। 

त्यसितछ उहााँका चेिाहरूिाई तव्रणामको तदनमा खेिबाट अन्न तटप्दा, तछल्दा र खााँदा काम िरेको आरोि ििाइएको छ। 

िािीितिर फकेर येश ूएरेमोसको िवाि (एरेमोस टोिोस – "एकान्ि स्थान") चढ्नहुुन्छ जहााँ उहााँ प्राथानामा राि तबिाउनहुुन्छ। िहाडको दतिणी 

भािमा रहकेो एउटा िफुािे उहााँिाई आ्रणय तदन्छ। तबहान, चेिाहरू येशकूहााँ आउाँछन ्र उहााँिे तिनीहरूमध्य ेबाह्रजनािाई आफ्ना प्रेररिहरू 

(िठाइएकाहरू) हुनको िाति नाम तदनहुुन्छ। तिनीहरूसाँि ैतमिेर एउटा यस्िो ठाउाँमा ओतिान्छन ्जहााँ येशिेू आज डााँड़ाको उिदशे भनेर तचतनन े

कुराहरू बोल्न थाल्नहुुन्छ। 

डााँड़ाको उिदशे ख्रीष्टको व्यवस्था हो। यो येशिेू िरमेश्वरको िाररवाररक मलू्यमान्यिाबारे तसकाउनभुएको तशिा हो । यसिाई मोशािे प्राप्त िरेका 

र आफ्ना जन इस्राएिीहरूिाई सतुम्िएका दश आज्ञासाँि ििुना िररएको छ। डााँड़ाको उिदशे र दश आज्ञा तदन े वररिररका घटनाहरू एकदम ै

तमल्दोजलु्दो छन।् 

यी दवैु घटनाहरू िुरुन्िै सािाहरूको चाड़ितछ हुन्छन।् मोशा र येशदूवैुिे घटनाहरू घट्नअुतघ आश्चयाकमाहरू िनुाभयो। दवैुिाई मातनसहरूको 

भीड़िे िछ्याइरहकेो तथयो। दवैुजना िरमेश्वरतसि समय तबिाउन िवािमा चढ्छन ्। दवैुजना ििका मातनसहरूिाई िरमेश्वरको व्यवस्था सनुाउन 

िवािबाट ओिेका छन।् मोशािे िरमेश्वरको औिंािे ढुङ्िाका दइुवटा तशिािाटीमा िेतखएका दश आज्ञा तदन्छन।् येशिेू आफ्ना आज्ञाहरू 

बोल्नहुुन्छ र िी ितवत्र आत्माको शतक्तद्वारा मातनसहरूको हृदयमा िेतखएका छन।् दश आज्ञा र डााँड़ाको उिदशे दवैुमा सही जीवन तबिाउन े

तनदशेनहरू छन।् दवैुमा आशीवााद र ्रणािहरू छन।् मोशािे इस्राएिीहरूिाई करारको आतशष र ्रणािहरू घोषणा िरेर व्यवस्था (टोराह) तदन ेकाम 

समािन िछान ्(व्यवस्था २८)। येशिेू आफ्नो व्यवस्थाको सरुुआि नछ वटा आतशष (अनगु्रह) र चारवटा ्रणाि (तवितत्त) बाट िनुाहुन्छ। 

जब येश ूएरेमोसको दिानबाट िि ितखारहकेा भीड़मा ओतिानहुुन्छ उहााँसाँि प्रतितबतम्बि िन ेसमय छ। उहााँको सामनु्न ेदतिणमा िािीिको समदु्र 

फैतिएको तथयो। वीणा आकारको िािको आकाश े नीिो दृश्यहावी छ। उहााँको बायााँतिर िोिो सनुोिो सयूा िवूी िहाडहरूमातथ उठेको छ। 

त्यहााँबाट उहााँको घर कफनाहुम िीन तकतितमटर जति टाढा िछा । ितश्चममा िेनेसरेिको मैदान तथयो र यसको समदृ्ध फसि उत्िादन िने उवार माटो 

तथयो। वषाको यस समयमा प्रायजसो तदनहरूमा सयूाको तझतितमिी िमीि ेसम्िणूा दृश्यिाई ितुमि दखेाउाँछ। एरेमोसको दिान न ैघााँस र जङ्ििी 

फूििे ढातकएको छ र भाँिेराको तचरतबरिे हावा भररन्छ। चिेाहरूिाई ितन बािकिे जस्िै अको चरणको िातिम अथााि िाररवाररक 

मलू्यमान्यिाबारे तसकाउन आवश्यक छ। 
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पगवत्रशास्त्र पठन: 

एउटा नयाँ दगष्टकोणा (सवोच्च धन्यता) 

डाँडाको उपदेश
25

 

मत्ती ५:१-१२, लूका ६:२०-२६ 

"मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश" बाि बाइबलका अंशहर 

िब उहााँिे आफ् ना चिेाहरूमातथ नजर उचािेर भन् नभुयो: “िन् य आत् मामा दीन हुनहेरू, तकनभने स् विाको राज् य तिनीहरूको हो। िन् य शोक 

िनेहरू, तकनभने तिनीहरूिे सान् त् वना िाउनेछन ्। िन् य नम्रहरू, तकनभने तिनीहरूिे िथृ् वीको अतिकार िाउनछेन ्। िन् य िातमाकिाको तनतम् ि 

भोकाउने र तिखााउनेहरू, तकनभन ेतिनीहरू िपृ् ि हुनछेन ्। िन् य दयावन् िहरू, तकनभने तिनीहरूिे दया िाउनेछन ्। िन् य शदु्ध हृदय हुनेहरू, तकनभन े

तिनीहरूिे िरमेश् वरिाई दखे् नेछन ्। िन् य मेितमिाि िराउनहेरू, तकनभन ेतिनीहरू िरमेश् वरका छोराहरू कहिाइनेछन ्। िन् य िातमाकिाको तनतम् ि 

सिाइनेहरू, तकनभन ेस् विाको राज् य तिनीहरूको हो। िन् य हछ तिमीहरू, जब मातनसहरूिे मेरो खातिर तिमीहरूको तनन् दा िनेछन ् र सिाउनछेन,् र 

झटूा बोिेर तिमीहरूका तवरुद्धमा सब तकतसमका खराब कुरा भन् नेछन ्। त् यस तदन रमाओ, र खसुीिे उफ्र, तकनभने स् विामा तिमीहरूको इनाम ठूिो 

हुनेछ। तकनतक तिनीहरूका िखुााहरूिे अिमवक्ताहरूिाई त् यसै िरेथे। िर तिक कार, तिमी िनीहरू! तकनभने तिमीहरूिे आफ् नो सखु-चैन 

िाइसकेका छछ। तिक कार, तिमी अतहिे िपृ् ि भएकाहरू! तकनभने तिमीहरू भोकाउनछेछ। तिक कार, तिमी अतहिे हााँस् नेहरू! तकनभन े तिमीहरू 

शोक िनछेछ र रुनेछछ। तिक कार, तिमीिाई, जब सब ै मातनसहरूिे तिमीहरूको प्रशंसा िनछेन!् तकनतक यसरी न ै तिनीहरूका िखुााहरूिे झटूा 

अिमवक्ताहरूिाई िरेथे। 

आज्ञा: 

 आनतन्दि हुनहुोस ्र खसुी हुनहुोस,् तकनतक स्विामा ििाईकंो इनाम ठूिो छ। 

समूह छलफलः 

१. आठवटा सवोच्च िन्यिामा येशिेू उल्िेख िनुाभएका मलू्यमान्यिाहरू हाम्रो संस्कृतिका मातनसहरूिे महत्त्व तदन ेकुरातसि कसरी ििुना िना 

सतकन्छ? 

२. मातनसहरूिाई हाम्रो सांस्कृतिक मलू्यमान्यिाहरू कसरी तसकाइन्छ? 

पाठ: 

सवोच्च िन्यिािे मातनसहरूको सोच्ने िररकािाई चनुछिी तदन्छ। येश ू आफ्ना चिेाहरूि े िीनवटा कुरा तसकोस ् भन्ने चाहनहुुन्छ। ितहिो, 

िरमेश्वरको िररवारतभत्रका मलू्यमान्यिाहरू संसारका मलू्यमान्यिाहरूजस्िै छैनन ्। दोस्रो, यी मलू्यमान्यिाहरू िारण िने इनाम भतवष्यमा राखेको 

छ। अतन अन्िमा, सिावटको सामना िदाा समिे िरमेश्वरको िररवारको अन्ितनातहि मनोवतृत्त आनन्दमय छ। 

आनन्दको अथा अति खसुी हुन ुहो। आनतन्दि हुनकुो अथा फेरर अति खसुी रहन ुहो। मातनसहरूिे आनतन्दि हुन ेथपैु्र कारणहरू भटे्टाउाँछन ्र िी सब ै

भाग्यशािी िररतस्थतिहरूमा मातनसहरू आफूिाई भेट्टाउनमा आिाररि रहन्छन।् आनतन्दि हुन ेकेही कारणहरू जस्िै बच्चाको जन्म, ििब बढ्न,ु 

तचठ्ठा तजत्न,ु वा मनिरेको फुटबि टोिीिे खेि तजिेको हुन सकछ। जब मातनसहरू खसुी हुन्छन ् तिनीहरू सामान्यिया आनतन्दि आवाज 

तनकाल्छन ्र एकदम प्रसन्न हुन्छन।् येश ूआफ्ना चिेाहरूको मनोवतृत्त यस्िै भएको चाहनहुुन्छ। 

मातनसहरूिे आफूिाई सहज िररतस्थतिमा भटे्टाउाँदा आनतन्दि हुन सतजिो हुन्छ। िर कुन ैव्यतक्तिे आफूिाई िीडादायी वा कतठन िररतस्थतिमा 

भेट्टाउाँदा आनतन्दि हुन तवशेष िणुहरू चातहन्छ । तिनिे िररतस्थतिभन्दा बातहर िएर हनेुािछा। यसिे िरमेश्वरमा तवश्वास र भरोसा खोज्छ तकनतक 

उहााँिे व्यतक्तको आफ्नै भिाईको िाति यी िररतस्थतिहरू अनमुति तदइरहनभुएको छ। यसमा िरमेश्वरिे िनुाहुने भतवष्यका प्रतिज्ञाहरूमा आशा र 

द्ुःखकष्ट सहन पे्रम ितन चातहन्छ । यसका तनतम्ि फरक दृतष्टकोण चातहन्छ । 
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 डाँडाको उपदेश - यद्यति यी खण्डहरूिाई िवािमा भएको भनेर उल्िेख िररएको छ, तिनीहरू वास्िवमा येश ूआफ्ना चेिाहरूसाँि एक स्िरको स्थानमा ओिेितछ भएका तथए। यहााँ येशिेू आफ्नो 

"व्यवस्था" वा "तशिा" (िोराह) आफ्ना अनुयायीहरूिाई व्याख्या िनुाभयो जसरी मोशािे सीनै िवािबाट इस्राएिीहरूकहााँ आउाँदा िरेका तथए। 
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अिमवक्ता हबकूकिे िरमेश्वरिे एउटा नयााँ सतृष्ट िनुाहुनेछ भनेर भतवष्यवाणी िरेका तथए। यो अकै प्रकारका मातनसहरू हुन ्जो दृतष्टि ेहोइन िर 

तवश्वासद्वारा तहड्ंथे । हबकूकको िसु्िकका अतन्िम िीन िदहरूमा यसरी िेतखएको छ। “चाह ेअञ् जीरका रूखमा मनुा निािोस,् र दाखका बोटमा 

फि नफिोस,् चाह ेजैिनू रूखमा फि निािोस,् र खिेिे अन् न नउब् जाओस,् खोरमा भेड़ाबाख्रा नभए ितन र िोठमा िाईबस् िहुरू रहनेन ् भने ितन, 

म िरमप्रभमुा रमाहट िनेछु, म मरेो उद्धार िनुाहुने िरमेश् वरमा रमाउनछुे। िरमप्रभ ुिरमेश् वर मेरो बि हुनहुुन् छ, उहााँिे मेरा खटु्टा हररणका खटु्टाझै ाँ 

िानुाहुन् छ, उहााँिे मिाई अग् िा-अग् िा स् थानहरूमा जान ेयोग् यको िुल् याउनहुुन् छ।”
26

 

यहााँ अिमवक्तािे यस संसारका मातनसहरूिे हनेे दृतष्टकोणिाई नयााँ सतृष्टिे कुराहरूिाई हने े दृतष्टकोणसाँि ििुना िरेका छन ् । मातनसहरू 

वस्िुहरूको अभाव र आफ्नो हािको कामसाँि तचतन्िि छन।् जब यी कुराहरू असफि हुन्छन ्तिनीहरू तनरुत्सातहि हुन्छन।् नयााँ सतृष्ट तहरण वा 

मिृजस्िै बनाइएको छ। तिनीहरूसाँि असि दृश्य छ तकनभने तिनीहरू अग्िा-अग्िा स्थानहरूमा बस्छन।् मिृहरू खािी िोठहरू वा बािीहरू नष्ट 

हुन े बारे तचतन्िि छैनन।् तिनीहरू मातनसहरूको िररतस्थतिको बारेमा तचन्िा िदनैन ् तकनभने िरमेश्वरिे तिनीहरूिाई यसरी सतृष्ट िनुाभएन। 

िरमेश्वरिे मिृिाई वस्त्र ििाउनहुुन्छ र कठोर ित्वहरूमा आ्रणय तदनहुुन्छ। उहााँिे तिनीहरूिाई खाना र िानी तदनहुुन्छ र तिनीहरू तदनको िमीभरर 

तचसो ठाउाँमा आराम िछान।् 

कसै-कसैिे यस्िो प्रश्न सोध्छन,् “िरमश्विे तकन येश ूख्रीष्टको खातिर िमीहरूमातथ सिावटिाई अनमुति तदनहुुन्छ?” यसका िीनवटा कारण छन ्। 

ितहिो कारण यो हो तक यो िरमेश्वरको तचन्ह हो।
27

 यो ख्रीतष्टयानहरूका िाति मतुक्त र तिनीहरूको तवरोि िन ेसबैका िाति तवनाशको तचन्ह हो। 

ख्रीतष्टयानहरूिे येश ूख्रीष्टको िवाहीको खातिर सिाइएका बेिा आफ्नो उद्धारको तवषयमा िरमेश्वरबाट आशा र तनश्चयिा िाइरहकेा छन ्। 

दोस्रो कारण ितहिो कारणतसि सम्बतन्िि छ जसिे व्यतक्तको तवश्वासको िरीिाको कुरा िछा। सााँच्च ै तवश्वास वास्ितवक हो तक होइन? यस 

कारणको सन्दभा १ ित्रसु १:३-९ मा िाइन्छ। िेस्रो कारण ित्रसुको ितहिो ित्रमा ितन िाइन्छ। अध्याय ४ िद १२-१४ िे भन्छ तक मतहमाको 

आत्मा र िरमेश्वर ख्रीष्टको खातिर सिाइएकाहरूमातथ तव्रणाम तिनहुुन्छ। वास्िवमा, यी व्यतक्तहरूको तवरोि िन े र तिनीहरूिाई सिाउनेहरूिे 

िरमेश्वर, उहााँका ख्रीष्ट र उद्धारको मािािाई घणृा िछान ्। 

येशिेू भन्नभुयो, “िन् य तिमीहरू, जब मातनसहरूिे तिमीहरूिाई मातनसको ितु्रको खातिर घणृा िनेछन,् र बतहष् कार िनेछन,् र तिल् िा िनछेन,् र 

दषु् ट ठानी तिमीहरूका नाउाँिाई अिमान िनछेन ्। त् यस तदन रमाओ, र खसुीिे उफ्र, तकनभन े स् विामा तिमीहरूको इनाम ठूिो हुनछे। तकनतक 

तिनीहरूका िखुााहरूिे अिमवक्ताहरूिाई त् यसै िरेथे।” येश ू आफ्ना चिेाहरूिे आफ्नो तवश्वासको िाति सिावटको िाति ित्िर भएको 

चाहनहुुन्छ । यतिसम्म तक उहााँ तिनीहरूिाई सिावटमा आनतन्दि भएको चाहनहुुन्छ। येशिेू सिावटिाई आदशा ठान्नभुयो। उहााँिे ििाईिंाई 

यगद सिाइयो भन ेभन्दा ितन जब सिाइाँदा भन्ने वाकयांश प्रयोि िनुाभयो। 

येशिेू सिावटिाई आतशषको रूिमा हनेुाभएको हुनािे त्यसिे सिावट कसरी आउाँछ भनरे ित्ता ििाउन उहााँका जनहरूिाई योग्य िुल्याउाँछ। यो 

एकदम सरि छ। केवि येश ूख्रीष्टमा आफ्नो तवश्वास घोषणा िना सरुु िनुाहोस।् यो ढााँचा प्रेररिको िसु्िकभरर दतेखन्छ: येश ूख्रीष्टमा तवश्वास को 

घोषणा िनुाहोस,् सिावट आउाँछ, त्यसितछ आनतन्दि हुन थाल्नहुोस।् 

समूह छलफल: 

३. ििाई ंकसरी आनन्द व्यक्त िना सकनहुुन्छ? 

पाठको सार: 

आनतन्दि भई जीवन तबिाऊ, तकनभने यो तिमीहरूका तनतम्ि िरमेश्वरको इच्छा हो र तिमीहरूिे इनाम िाउनेछछ। 

 

अनुप्रयोि: 

                                                           
26

 हबकूक ३:१७–१९ 
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 तफतिप्िी १:२७–३० 
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प्रेररिको िसु्िकबाट प्रचार, सिावट र आनतन्दि हुन ेिररकाबारे तनम्न िााँच वटा तववरणहरू िढ्नहुोस।् यी िााँचवटा तववरणबारे ििाईिें कस्िो 

महससु िनुाभयो, िेख्नहुोस ्र समहूिाई आफ्ना भावनाहरू बिाउनहुोस।् 

१. ित्रसु र यहून्ना 

क. प्रचार िरे (३:१-२६) 

ख. सिाइए (४:१-२२) 

ि. आनतन्दि भए (४:२३-३१) 

२. प्रेररिहरू 

क. प्रचार िरे (५:१२-१६) 

ख. सिाइए (५:१७-३९) 

ि. आनतन्दि भए (५:४०-४२) 

३. तस्िफनस 

क. प्रचार िरे (६:८-१०) 

ख. सिाइए (६:११-७:५८) 

ि. आनतन्दि भए (७:५९-६०) 

४. िावि र बारनाबास 

क. प्रचार िरे (१३:१४-४३) 

ख. सिाइए (१३:४४-५०) 

ि. आनतन्दि भए (१३:५१-५२) 

५. िावि र तसिास 

क. प्रचार िरे (१६:११-१८) 

ख. सिाइए (१६:१९-२४) 

ि. आनतन्दि भए (१६:२५-३४) 
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पाठ ४ 

चगककरहेको ज्योगत 

समूह छलफल: 

समहूका सदस्यहरूिाई आाँखा तचम्िेर कोठा वा कोठामा घमुाउन ििाउनहुोस।् समहूिाई तनम्न प्रश्न सोध्नहुोस,् “यो अभ्यासिे ििाईिंाई कस्िो 

महससु िरायो?” 

पररचय: 

येशिेू डााँडाको उिदशे जारी राख्नहुुाँदा चिेाहरू ध्यान तदएर सतुनरहकेा छन ् । उहााँिे तिनीहरूिाई सीिै हनेुाहुन्छ र तिनीहरू िथृ्वीको ननु र 

संसारको ज्योति हुन ्भनरे घोषणा िनुाहुन्छ। त्यसितछ येशिेू आफ्नो दातहने हािको ठूिो इशारािे ितश्चमतिर दखेाउनहुुन्छ। येशिेू तिनीहरूिाई 

भन्नभुएझैं “डााँडामा बसातिएको सहर िुकन सकदनै” भन्नभुएझैं चेिाको आाँखा आठ तकिोतमटर टाढाको िहाडको टुप्िोमा रहकेो सहर सफािमा 

निरुन्जेिसम्म िछ्याउाँछ। 

धमनशास्त्र पठन: 

चगककरहेको ज्योगत 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:१३-१६ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

“तिमीहरू िथृ् वीका ननू हछ, िर ननूको स् वाद ियो भन ेत् यो केिे फेरर नतुनिो िाररन ेर? त् यो ि बातहर फातिन र मातनसका खटु्टािे कुल् चनबाहके 

अरू केही कामको हुाँदनै। तिमीहरू संसारका ज् योति हछ। डााँड़ामा बसातिएको सहर िुक न सक दनै। मातनसहरूि ेबत्ती बािेर िाथीिे
28

 ि छोप् दनैन,् 

िर सामदानमा राख् दछन,् र घरमा हुने सबैको तनतम् ि त् यसिे उज् यािो तदन् छ। यसरी नै तिमीहरूको ज् योति मातनसहरूका सामनु् ने चम् कोस,् र 

तिनीहरूिे तिमीहरूका सकुमा दखेनू,् र स् विामा हुनहुुने तिमीहरूका तििाको मतहमा िरून ्। 

आज्ञा: 

 मातनसहरूको सामनु्ने ििाईकंो ज्योति यसरी चतम्कयोस ्तक तिनीहरूिे ििाईकंा असि कामहरू दखे्न सकून ्र स्विामा हुनहुुन ेििाईकंो 

तििाको मतहमा िना सकून।् 

समूह छलफल: 

१. येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई पृथ्वीको नून भन्नुको कारण के हो जस्तो तपाईलंाई लाग्छ? 

(क) ननुिाई करारको तचन्हको रूिमा प्रयोि िररन्थ्यो। चिेा िरमेश्वरिे मातनसहरूतसि करार बााँध्नभुएको छ भनेर चिेाहरू िथृ्वीमा तचन्ह हुनेछन।् 

(ख) ननु एक संरिक हो जसिे खानािाई सडन र तबग्रनेबाट बचाउाँछ। चिेाहरूिे मातनसहरूको जीवन बचाउन ुिछा र तिनीहरूिाई शदु्ध वा 

िािको भ्रष्टिाबाट मकु्त रहन मदि िनुािछा। 

(ि) ननु एउटा मसिा हो जसिे जीवनमा स्वाद थप्छ। चिेाहरूिे अरूिाई आतशष तदएर तिनीहरूको जीवनमा स्वाद र मलू्य बढाउनिुछा। 

२. नुनको कसरी बेस्वाद हुन्छ? 

                                                           
28

 पाथी । कचछरा वा टोकरी 
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(क) ननुिे हावाको िामो सम्िका बाट आफ्नो स्वाद िमुाउाँछ, िर बातहरी सिह मात्र स्वादहीन हुन्छ। 

(ख) जतमनतभत्र रातखएको ननुिे आफ्नो स्वाद िमुाउाँदनै । चिेाहरूको ननुको स्रोि हृदयको माटोमा िकुाउनिुछा। 

(ि) हृदयमा भएको ननुिे िरमेश्वरको बतुद्धिाई सङ्केि िछा जनु एक व्यतक्ततभत्र रहन्छ। शब्दहरू बोिेर हृदयमा ननु छतका न्छ। कयाथोतिक 

मण्डिीिे िरमेश्वरको बतुद्ध तभत्र बतसरहकेो छ भन्न ेकुराको सङ्केिको रूिमा अझ ैितन थपैु्र केटाकेटीहरूिाई ओठमा वा मखुमा ननु हािेर 

बतप्तस्मा तदन्छ। 

३. कुनै मागनस अन्धो छ भनेर तपाईलें कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? 

४. ज्योगतले िने केही कुराहरू के-के हुन ्? 

(क) ज्योतििे अन्िकार हटाउाँछ । 

(ख) ज्योतििे िुकेका कुराहरू उजािर िछा। 

(ि) ज्योतििे मातनसहरूिाई दखे्न सिम बनाउाँछ र तिनीहरूिाई आवश्यक िन ेकुराहरू प्राप्त िना ितितवतिहरू समन्वय िना सिम छ। 

(घ) ज्योतििे मातनसहरूिाई चीजहरू के हो भनरे ितहचान िना मद्दि िछा। 

पाठ: 

चेिाहरूिे येशिेू ज्योतिको बारेमा यी शब्दहरू भनेको सनु्दा तिनीहरूको मनमा प्रश्नहरू खडा हुन थाल्छन।् येशिेू तिनीहरूिाई तकन संसारको 

ज्योति भतनरहनभुएको छ? तिनीहरूसाँि कस्िो ज्योति छ? मातनसहरूिे स्विामा िरमेश्वरको मतहमा िना सकून ्भनेर तिनीहरूिे कसरी यो ज्योति 

चम्काउन सकछन?् येशिेू के कुरा िरररहनभुएको छ? चेिाहरू िररिकवमा बढ्द ैजााँदा तिनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ आउनछे । 

येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई यो आज्ञा तदनहुुाँदा उहााँिे “तिमीहरूको ज्योति” भन्नभुयो। चेिाहरूिे आफूतसि भएको एक मात्र ज्योति येश ूस्वयम 

हुनहुुन्छ भनरे थाह िाए। प्रेररि यहून्नािे आफ्नो ससुमाचारको सरुुको वक्तव्यमा यस बारे िेखे। “आछिमा वचि हुिहुुन् य यो, वचि परमेश वरसँग 

हुिहुुन् य यो, अछि वचि परमेश वर हुिहुुन् य यो। उहाँ आछिमा परमेश वरसँग हुिहुुन् य यो। सब ैर्ोक उहाँद्वारा बछिए, र बछिएको कुिै र्ोक पछि उहाँछविा 

बछिएि। उहाँमा जीवि छर्यो, र त् यो जीवि माछिसहरूको ज योछि छर्यो। त् यो ज योछि अन् धकारमा चम् कन् ि, र अन् धकार त् यसमाछर् छवजयी भएको 

िैि। परमेश वरबाब पठाइएकएका एक जिा माछिस छर्ए, जसको िाउँ यहून् िा छर्यो। उिीद्वारा सबलेै छवश वास गरूि ् भिेर त् यस ज योछिको गवाही छिि 

उिी साक्षी भई आए। उिी आफैब त् यो ज योछि छर्एिि,् िर त् यस ज योछिको गवाही छिि आए। हरेक माछिसलाई ज्ञाि प्रिाि गिे साँचो ज योछि संसारमा 

आउँिहुैिहुुन् य यो।”
29

 प्रेररि यहून्नािे येशिेू आफ्नो तवषयमा तदनभुएको एउटा बयान ितन तितिबद्ध िरे। यस्िो िेखेको छ। “येशलेू फेबरर 

छििीहरूलाई भन् िभुयो, “म संसारको ज योछि हु।ँ मलाई पछ्याउिे अन् धकारमा छहड्ँ डुल गिेिैि, िर त् यसले जीविको ज योछि पाउिेि।”
30

 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई संसारको ज्योति भन्नहुुन्छ। यसको कारण यो हो तक तिनीहरूिे उहााँमा तवश्वास िरे र मतुक्तको मािाको घोषणा िरे। 

प्रेररि िावििे तफतिप्िीका जनहरूिाई िेखकेो ित्रमा यस कुरािाई अझ स्िष्ट िारेका छन।् “गिगि अर्वा वाि-छववाि िगरी सब ै काम 

गिजैाओ, छक छिमीहरूचाछह ँ छििोष र सधुा भएर बेढा र बराछलएका पसु् िाको बीचमा परमेश वरका छिष् खोब सन् िाि होओ, जिु पसु् िाको बीच 

संसारमा छिमीहरू िाराहरूझै ँ चम् कन् िौ। जीविको वचि िछिलो गरी पछिराख, िाछक म व् यर्गमा िगरुरि,ँ र मैले व् यर्गमा पररश्रम गररि ँ भिी 

ख्रीष् बको छििमा म गवग गिग सकँू।”
31

 

तिनीहरूिे आफ्नो ज्योति यसरी चम्काउन तदनिुछा भनरे येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई भन्नभुयो तकनकी मातनसहरूिे तिनीहरूका असि कामहरू 

दखे्न सकून।् यी असि कामहरूिे िदाा मातनसहरूिे िरमेश्वरको प्रशंसा िना उत्प्ररेरि हुनछेन ् । असि कामहरू के हुन भनरे बझु्न अन्िरदृतष्ट 

चातहन्छ तकनभन ेयतद मातनसहरूिे आफ्नै असि कामहरू िछान ्भन ेतिनीहरूको प्रशंसा आफ्नै िाति हो िर िरमेश्वरको िाति होइन। 

यो असि कामहरू के हुन ्भनरे बझु्ने ितहिो संकेि मत्ती १९:१६-१७ मा िाइन्छ। 'उहाँकहाँ आएर एक जिाले भि,े “ह ेगरुु, मैले अिन् ि जीवि 

प्राप् ि गिगलाई के असल काम गिुगपिग?” उहाँले छििलाई भन् िभुयो, “असल के हो त् यस छवषयमा छिमी मलाई छकि सोध् ििौ? असल ि एउबै मात्र 
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 यूहन्ना १:१-९ 
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 यूहन्ना ६:१२ 
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हुिहुुन् ि। िर छिमी जीविमा प्रवेश गिग इएकच् िा गिगिौ भि,े आज्ञाहरू पालि गर।' येशिेू भिाइिाई िरमेश ्वरतसि मात्र ििुना िनुाहुन्छ! िसथा, 

असि कामहरू िरमेश्वरिे िनुाहुन ेकामहरू हुन,् मातनसहरूिे होइन। 

िरमेश्वरका कायाहरूको घोषणा िदाा मातनसहरूिे राम्रो िरररहकेा छन ् । यो िातमाकिा हो! भजनसंग्रहका दइुटा िेखिे यो कुरा स्िष्ट िाछा। 

भजनसंग्रह ७३:२८ िे भन्छ, “िर मरेो लाछग भि ेपरमेश वरको िछजक रहि ुअसल ि। मलेै परमप्रभ ुपरमशे वरलाई मेरो शरणस् र्ाि बिाएको िु, म 

िपाईकंा सब ैकायगहरूको वणगि गिेिु।” भजनसंग्रह ७८:४ यसो भन्छ, “हामी यी कुराहरू छििीहरूका िोरािोरीहरूबाब लुकाएर राख ििैेिौं, िर 

आउिे पसु् िालाई परमप्रभकुा मछहमामय कायगहरू र उहाँको सामय यग अछि उहाँले गिुगभएका आश चयगपणूग कामहरूको वणगि गििेौं।” 

यसको अतन्िम संकेि यहून्ना ६:२८-२९ मा िाइन्छ। भीडिे येशिूाई सोि,े “िरमेश् वरिे चाहनभुएको काम िनािाई हामीिे के िनुािछा?” येशिेू 

तिनीहरूिाई भन् नभुयो, “िरमेश् वरको काम यही हो: जसिाई उहााँिे िठाउनभुयो उसमातथ तवश् वास िर।” येश ूख्रीष्टमा तवश्वास िनुा र िरमेश्वरिे 

िनुाभएका कामहरू घोषणा िनुा न ैअसि कामहरू हुन ्भनी ितवत्रशास्त्रिे बिाउाँछ । 

प्रेररि िावििे २ कोररन्थी ४:४-६ मा यी बुाँदाहरूको सारांश तदए। “छििीहरूका छवषयमा भिौं भि ेख्रीष् ब, जो परमेश वरको रूप हुिहुुन् ि, उहाँको 

मछहमाको ससुमाचार छििीहरूले ििखेिू ् भिेर यस संसारको िवेले अछवश वासीहरूको समझलाई अन् धो िुल् याइएकछिएको ि। हामी आनो ि ै प्रचार 

गििैौं, िर येशकूो खाछिर हामी छिमीहरूका िास भएर, येश ूख्रीष् ब ि ै प्रभ ु हुिहुुन् ि भिी प्रचार गिगिौं। जिु परमेश वरले “अँध् यारोबाब ज योछि 

चम् कोस ्” भन् िभुयो, उहाँ हाम्रा हृियमा चम् किभुएको ि, िाछक परमेश वरका मछहमाको ज्ञािको ज योछि ख्रीष् बको महुारमा चम् कोस ्।” प्रेररिहरूिे 

आफ्ना कामहरू बारे घोषणा िरेनन ्िर आफ्नो सेवकत्वको मात्र घोषणा िरे। तिनीहरूिे ख्रीष्ट येशिूाई प्रभकुो रूिमा प्रचार िरे र प्रचार िदाा 

ज्योति चतम्कयो। 

समूह छलफल: 

५. ज्योतिको तवषयमा चिेाहरूिाई तदनभुएको उिदशेमा येशिेू ज्योति िुकाउन सतकन ेसम्भावनािाई स्िष्ट िानुाभयो। के ख्रीतष्टयानहरूिे आफ्नो 

ज्योति िुकाउाँछन ्र यतद त्यसो हो भन ेतकन? (तहिोिदशे २४:११-१२) 

६. यहून्ना ३:१८-२० मा येशिेू मातनसहरू ज्योतिमा आउाँदनैन ्िर अन्िकारिाई प्राथतमकिा तदन्छन ्तकनभन ेतिनीहरूका कामहरू दषु्ट छन ्भनरे 

घोषना िनुाभयो। उहााँको भनाइिाई ध्यानमा राख्द ैज्योतिको रूिमा ििाईकंो तजम्मेवारी के हो? (एतफसी ५:११-१२) 

पाठको सार: 

येशकूो िवाही अरूसाम ुल्याउाँदा ििाईकंो ज्योति चतम्कन्छ। 

अनुप्रयोि: 

ननु र ज्योति हुनहुोस।् या ि येश ूख्रीष्ट न ैप्रभ ुहुनहुुन्छ भनेर िवाही तदन थाल्नहुोस ्वा कसैिाई तिनीहरू अन्िा भएका छन ्भनरे बझु्न मद्दि 

िनुाहोस।् समहूको अको बैठकमा यस हप्तामा भएको कुराहरूको जानकारी िनुाहोस।् 
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पाठ ५ 

येशू, व्यवस्था र अिमविाहरूको पूगतन 

समूह छलफल: 

समहूिाई तनम्न प्रश्नहरू सोध्नहुोस।् 

 तवतभन्न प्रकारका व्यवस्थाहरूको नाम बिाउनहुोस।् (प्रकृति, तसद्धान्िहरू, आमाबाब,ु सरकारी र िरमेश्वरका व्यवस्थाहरू) 

 व्यवस्थाहरू कसिे बनाउाँछ? (जो अतिकारमा छन)् 

 ििाईिंाई के िाग्छ, हामीकहााँ तकन यी व्यवस्थाहरू छन?् (सीमाहरू स्थातिि िना, तदशातनदशेहरू प्रदान िना, सामातजक स्वीकृति, 

नािररकहरूको सरुिा, र ईश्वरीयिािाई बढावा तदन) 

 के ििाईिें कतहल्य ैकुन ैव्यवस्था उल्िङ्घन िनुाभएको छ र त्यसो हो भन ेनतिजा के तथयो? 

 व्यवस्था उल्िङ्घन िदाा तकन िररणामहरू भोग्निुछा? (अनिुयकु्त व्यवहारिाई दण्ड तदन वा अनशुातसन िना) 

पररचय: 

अतिकांश मातनसहरू यहूदी तवश्वासमा हुकेका छैनन।् येशिेू के कुरा िरररहनभुएको छ र चिेाहरूिे उहााँिाई कसरी सनु्नभुयो भनरे बझु्न 

िषृ्ठभतूमको केही जानकारी चातहन्छ। येशिेू व्यवस्था र अिमवक्ताहरूको बारेमा कुरा िरेर डााँड़ाको उिदशेमा आफ्नो अको तवषयको िररचय 

तदनहुुन्छ। त्यहााँबाट सरुु िरौं । 

आज हामी जान्दछौं तक बाइबिमा ६६ वटा िसु्िकहरू छन ् जसिाई दईु भािमा तवभाजन िररएको छ। यी दईु भाििाई िरुानो र नयााँ करार 

भतनन्छ। नयााँ करारमा २७ वटा िसु्िकहरू छन।् येशकूो मतृ्यिुतछ सत्तरी वषाको अवतिमा भएका तवतभन्न िेखहरूको संग्रहबाट यसको तवकास 

भएको हो। इस्वी संवि ्३९७ मा काथेज िररषदिे नयााँ करारिाई ितवत्रशास्त्रको रूिमा अनमुोदन िरयो। 

िरुानो तनयममा ३९ वटा िसु्िकहरू छन।् मोशादतेख सरुु भएको एघार सय वषाको अवतिमा भएका तवतभन्न िेखहरूको संग्रहबाट यसको तवकास 

भएको हो। यी ३९ वटा िसु्िकहरू येशकूो समयमा ितवत्रशास्त्र तथए। जब कुनै नयााँ करारका िेखकिे ितवत्रशास्त्रको बारेमा कुरा िछान।् यसिे 

िरुानो करारिाई मात्र संकेि िरररहकेो हुन्छ। 

यहूदीहरूिे ितवत्रशास्त्रिाई िीन भािमा बााँडेका छन।् ितवत्रशास्त्रिाई तनख भतनन्छ, जनु िीन भािको ितहिो अिरबाट बनकेो संतिप्त नाम हो। 

1. तोराह ितहिो भाि हो र यसको अथा "व्यवस्था" वा "तशिा" हो। िोराहमा मोशा वा िेन्टाटुकका िााँच िसु्िकहरू (उत्ितत्त, प्रस्थान, 

िेवी, िन्िी र व्यवस्था) समावेश छन।् 

2. नगभइम दोस्रो भाि हो र यसको अथा "अिमवक्ताहरू" हो। यस भािमा ऐतिहातसक िसु्िकहरू (यहोश,ू न्यायकिाा, १ र २ शमएूि, र १ 

र २ राजाहरू), ठूिा अिमवक्ताहरू (यशैया, यतमाया र इजतकएि) र साना अिमवक्ताहरू (होश,े योएि, आमोस, ओबतदया, योना, 

मीका, नहूम, हबकूक, सिन्याह, हाग्िै, जकररया र मिाकी) समावेश छन।् 

3. क्खथुगवम िेस्रो तवभाजन हो र यसको अथा "िेखन" हो। यी िेखहरूमा िााँच वटा िाण्डुतितिहरू (उिदशेक, रूथ, एस्िर, ्रणेष्ठिीि र 

तविािहरू) र अन्य िेखहरू (१ र २ इतिहास, एज्रा, नहमे्याह, अय्यबू, भजनसंग्रह, तहिोिदशे र दातनएि) समावेश छन।् 

िोराह
32

 ("व्यवस्था" वा "तशिा") मा छ ६१३ व्यवस्थाहरू छन।् त्यहााँ ३६५ तनषेिात्मक व्यवस्थाहरू छन।् यहूदी रब्बीहरूका अनसुार यी 

शब्दहरू शरीरको नसाहरूको संख्या वा एक वषामा तदनहरूसाँि मिे खान्छ। त्यहााँ २४८ िनात्मक व्यवस्थाहरू छन,् जनु शरीरमा हड्डीहरूको 

संख्यासाँि मेि खान्छ। हड्डीको उद्दशे्य शरीरको िाति संरचना प्रदान िनुा हो। नसाहरूिे रिि बोकछन ् र "जीवन रििमा छ।" िरमेश्वरका 

व्यवस्थाहरूिे शरीरको िाति जीवन र संरचना वा एक व्यतक्तिे दतैनक वा वषामा ३६५ तदन बााँच्निुन ेिररका प्रदान िदाछ । यी व्यवस्थाहरू दईु 

                                                           
32

 िोराह। िूणा तववरणको िाति ("व्यवस्थािे तनशानािाई ििाउाँदछै र िाििे तनशानािाई िुमाउाँदछै") को िेख हनेुाहोस।् 
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व्यािक ्रणेणीहरूमा िदाछन:् अनषु्ठातनक (िरमेश्वरिफा का व्यवस्थाहरू) र नािररक (एक-अकााप्रतिको व्यवस्थाहरू)। दश आज्ञािे यी सब ै

व्यवस्थाहरूको सारांश तदन्छ र प्रस्थान २०:१-१७ मा िाइन्छ। 

जब मोशा सीनै िवािबाट ओतिाए। तिनि े ढुङ्िाका दइुवटा िाटीमा िेतखएका दस आज्ञा सनुाए। प्रत्येक िाटीमा िााँच-िााँचवटा आज्ञाहरू 

िेतखएका तथए। (यस पाठको अन्तमा दुइटा पाटीको नमुना हेनुनहोस)् ितहिो िााँचवटा आज्ञाहरूमा मातनसको िरमेश्वरतसिको सम्बन्ि र दोस्रो 

िााँचवटा आज्ञाहरू मातनसको एक-अकाातसिको सम्बन्ितसि सम्बतन्िि छन।् यो प्रत्येक िाटीमा सबभैन्दा ठूिो दतेख सानो हुाँद ै घट्दो क्रममा 

सचूीबद्ध छ। यतद कुन ैव्यतक्तिे सबैभन्दा सानो आज्ञाहरू भङ्ि िरयो भन ेऊ सबैभन्दा ठूिो आज्ञा भङ्ि िने मािामा तहड्ंछ भन्ने तवचार हो। 

ितहिो िाटीको िााँचौं आज्ञा "आफ्ना बबुा र आमािाई आदर िर” हो। यतद कसैिे त्यो आज्ञा उल्िङ्घन िछा भन ेत्यसिे ितहिो आज्ञा भङ्ि 

िछा, “मबाहके अरू कुनै दवेिा-दवेीहरू नमान् न।ू” यी तवचार यसरी नै चल्छ । यतद कुन ै मातनसिे िरमेश्वरिे आफूिाई समु्िनभुएका आफ्ना 

आमाबाबिुाई आदर िदनै भन,े उसिे िरमशे्वरको आदर ितन िदनै तकनभन ेऊ स्वाथी छ र आफूिाई िरमेश्वर ठान्छ। 

दोस्रो िाटीको दशौं आज्ञा “तिमीहरूिे अकााको कुनै ितन कुराको िािच निनूा” भन्न ेहो। यतद कसैिे त्यो आज्ञा उल्िङ्घन िछा भन ेत्यसिे छैटौं 

आज्ञािाई भङ्ि िछा, “हत्या निनूा।” यी तवचार यसरी न ैचल्छ । जब कुन ैमातनसिे िािच िछा, उसिे त्यो प्राप्त िनाको िाति कुन ैकुरािे ितन 

रोकदनै। यस अविारणाको उदाहरण िाति,  एउटा िुटेरािे बैंक िुट्न ेक्रममा रोकावट आएको खण्डमा कसैिाई ितन माना सकछ। उसिे आफूतसि 

नभएको कुराको िािच िरेर सरुु िछा, र त्यसितछ आफूिे चाहकेो कुरा चोछा र अन्िमा त्यो प्राप्त िना कसैको हत्या िछा। 

दस आज्ञािाई केवि दईु आज्ञाहरूद्वारा थि संििेमा प्रस्िुि िना सतकन्छ। व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूिो आज्ञा कुन हो भन्न ेप्रश्नको सामना िनुािदाा 

येशिेू दइुटा ितवत्रशास्त्रको िद उद्धिृ िरेर जवाफ तदनभुयो: व्यवस्था ६:५ र िेवी १९:१८। िब येशलेू छििलाई भन्िभुयो, “तैंले परमप्रभु 

आफ ना परमेश् िरलाई आफ नो सारा हृदयले, र आफ नो सारा प्राणले, र आफ नो सारा समझले पे्रम गनूष। महाि ् र प्रर्म आज्ञा यही हो। िोस्रो 

पछि त् यस् िै ि, तैंले आफ नो वर्छमेकीलाई आफैलाई जस् तै पे्रम गनूष। सारा व् यवस् र्ा र अगमवक्ताहरूका छशक्षाको आधार िै यी िईु आज्ञाहरू 

हुि ्।” 

धमनशास्त्र पठन: 

येशू, व्यवस्था र अिमविाहरूको पगूतन 

पवनतको उपदेश 

मत्ती ५:१७-२० 

"मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश" बाि बाइबलका अंशहर 

व् यवस् था अथवा अिमविाहरू
33

िाई रद्द िना म आएको भन् न े नसम् झ। म िी रद्द
34

 िना होइन, िर पूरा
35

 िना आएाँ। तकनभन े सााँच् च ै म 

तिमीहरूिाई भन् दछु, जबसम् म स् विा र िथृ् वी टिेर जााँदनै िबसम् म सब ैकुरा िणूा नभई कुनै तकतसमिे व् यवस् थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा तबन् द ु
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 व्यवस्था वा अिमविाहरू – येशिेू आफ्ना तििािे स्थािना िनुाभएका सब ैकुराहरू (व्यवस्था) र उहााँका तििािे चाहनुहुने सब ैकुराहरू (अिमवक्ताहरू) िाई सङ्केि िरररहनुभएको तथयो। 

व्यवस्थािे िरमशे्वरको तशिा र तनदशेनिाई सरि रूिमा िररभातषि िरेको छ, िर िथृ्वीमा जीवनको िाति ईश्वरीय रूिमा तनिााररि व्यवहार ढााँचा भन्दा बढी यसिे िरमशे्वरको आफ्नै "व्यवहार ढााँचा" ितन 

वणान िदाछ, जनु िररकामा उहााँिे आफ्नो सतृष्टसाँि सम्बन्िि छनछट िनुाहुन्छ। जब हामी िोराहको तनदशेनितछ हाम्रो जीवनिाई व्यवतस्थि िछौं। हामी केवि िरमशे्वरको इच्छा िूरा िदनैौं िर हामी उहााँको 

"व्यवहार" अनुकरण िदछैौं। सतृष्टसाँि ईश्वरीय सम्बन्ििाई मानव / भछतिक सिाहरूमा अनुवाद िदछैौं। रब्बीहरूका शब्दहरूमा, "िरमशे्वरको चाि मास ुर रििको जस्िो होइन। मास ुर रििको िररका यो हो 

तक उहााँिे अरूिाई िना तनदशेन तदनुहुन्छ, िर आफैिाई िनुाहुन्न। िथाति, िरमशे्वर आफैिे ज ेिनुाहुन्छ, त्यही िनुाहुन्छ, उहााँिे आफ्ना जनहरूिाई त्यही िना र िािन िना भन्नुहुन्छ," 

(chabad.org/media/pdf/17098.pdf)। (तनिामन १ यूहन्ना २:३-६, “३यतद हामीिे उहााँका आज्ञाहरू िािन िर यौं भने यसबैाट हामी थाहा िाउन सक छौं, तक हामी उहााँिाई तचन् दछौं। ४जसिे “म 

उहााँिाई तचन् छु” भन् छ, िर उहााँका आज्ञाहरू उल् िङ्घन िछा, त् यो झूटो हो, र त् यसमा सत् य छैन। ५िर जसिे उहााँको वचन िािन िछा, त् यसमा िरमेश् वरप्रतिको प्रमे सााँच् ची नै तसद्ध भएको हुन् छ। हामी उहााँमा 

छौं भन् ने कुरामा यसबैाट तनतश् चि हुन् छौं। ६उहााँमा रहन् छु भन् ने व् यतक्त आफै ितन उहााँको चािअनुसार चल् नुिछा।” ) 
34

 रद्द - मिै ेराम्ररी फुकाएको छैन, मिै ेिोतडएको छैन्, मिै ेभत्काएको छैन्, मिै ेनष्ट िरेन (शातब्दक र रूिक दवुै), मिै ेरथको घोडा वा बातिएको जनावरको जुाँवा खोतिन। न ि मिै ेिाितणक रूिमा 

उल्ट्याएाँ, व्यथामा िुरयाएाँ, सफििाबाट बतञ्चि भएाँ, िरमशे्वरका तवतिहरू, शासनका रूिहरू, व्यवस्थाहरू शनू्यमा ल्याएाँ। (समानाथाक शब्द: बिबाट वतञ्चि िने,  रद्द िने, त्याग्नु, खारेज िनुा। ( 

biblehub.com/lexicon/matthew/5-17)। 
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 पूरा - जसरी हुनुिने हो त्यसको आज्ञािािन िनुा (बातहर तनस्कनु) (biblehub.com/lexicon/matthew/5-17); (मत्ती ३:१३-१५, “िब येशू िािीिबाट यूहन् नाकहााँ तिनीद्वारा बतप् िस् मा तिन यदानमा 

आउनुभयो। िर यूहन् नािे यसो भनेर उहााँिाई रोक न खोज,े “बरु मिाई िो ििाईबंाट बतप् िस् मा तिनु आवश् यक छ, र के ििाई ंमकहााँ आउनुहुने?” िर येशिेू तिनिाई भन् नुभयो, “अतहिेिाई यस ैहुन दऊे। 

तकनभने यसरी नै हामीहरूिे सब ैिातमाकिा िूरा िनुािदाछ।” िब यूहन् ना राजी भए।”)। (इजतकएि ३६:२५-२७, “म तिमीहरूमातथ शदु्ध िानी छतका तदनेछु, र तिमीहरू शदु्ध हुनेछछ। तिमीहरूका सब ै

अशदु्धिादतेख र तिमीहरूका सब ैमतूिाहरूदतेख म तिमीहरूिाई शदु्ध िुल् याउनेछु। म गतमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय गदनेछु, र गतमीहरूगभत्र म नयाँ आत् मा हागलगदनेछु। छिमीहरूबाब ढुङ्गाको हृिय 

छिकालेर म त् यसको सट्टामा छिमीहरूलाई मासुको हृिय छििेिु। अगन म मेरा आत् मा गतमीहरूमा हागलगदनेछु, र गतमीहरूलाई मेरा गवगधहरू पालन िने र मेरा गनयमहरू होगशयारीसाथ मान् ने 

तुल् याउनेछु।” र ििािी ५:२५, “हामी पछवत्र आत् माद्वारा छजउँिौं भिे आत् माकै अिुसार छहडँौं।”) 
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टल् नेछैन। यसैकारण जसिे यी आज्ञाहरू
36

मध् य ेसबैभन् दा सानोिाई उल् लङ्घन
37

 ििाा, र मातनसहरूिाई त् यसै िना तसकाउिा, स् विाको राज् यमा 

त् यो सबैभन् दा सानो कहिाइनछे। िर जसिे िी आज्ञाहरू पालन
38

 ििाा र तसकाउिा, स् विाको राज् यमा त् यो ठूिो कहिाइनेछ। तकनभन े म 

तिमीहरूिाई भन् दछु, तिमीहरूको धागमनकता
39

 शास् त्री र फररसीहरूको भन् दा ब़िी भएन भन े तिमीहरू कुन ै रीतििे स् विाको राज् यमा प्रवेश 

िनेछैनछ। 

आदेश: 

 व्यवस्था अथवा अिमवक्ताहरूिाई रद्द िना म आएको भन्न ेनसम्झ। म िी रद्द  िना होइन, िर िरूा  िना आएाँ। 

समूह छलफल: 

१. आज मण्डिीमा िरैेिे ख्रीतष्टयानहरू अब व्यवस्थाको अिीनमा छैनन ्िर अनगु्रहको अिीनमा छन ्भतनरहकेा छन।् यो भनाइको अथा 

के हो भनरे ििाई ंबझु्नहुुन्छ? 

पाठ: 

येश ूआफ्ना चिेाहरूिे आफ्नो िमा स्थािना िनाका िाति तसकाइएका सब ैकुराहरू हटाइरहनभुएको छ भनी सोच्नभुएको चाहनहुुन्न। उहााँिे त्यसो 

िरररहनभुएको छैन! िर आफ्ना छोराछोरीप्रति आमाबाबिेु जस्िै तिनीहरूि ेितन बतुद्ध र समझ हातसि िरेको उहााँ चाहनहुुन्छ। 

जब येशिेू व्यवस्था र अिमवक्ताहरूको तवषयमा कुरा िनुाभयो, उहााँिे केही व्यवस्था र अिमवाणीहरूभन्दा ितन िेरै कुरा िरररहनभुएको तथयो। 

उहााँिे िमाशास्त्रमा िेतखएका सब ै कुराको योिफिबारे कुरा िरररहनभुएको तथयो। येशिेू आफ्ना तििािे स्थािना िनुाभएका सब ै कुराहरू 

(व्यवस्था) र उहााँका तििािे चाहनहुुने सब ैकुराहरू (अिमवक्ताहरू) िाई सङ्केि िरररहनभुएको तथयो। अतन येशिेू घोषणा िनुाभयो तक उहााँ 

एकिैिे तिनीहरूिाई िरूा िनुाहुनेछ! 
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 समानान्तर बाइबलीय व्यवस्था पररभाषाहरू - मत्ती २८:२०, "मिैे तिमीहरूिाई आज्ञा िरेका सबै कुरा िािन िना तिनीहरूिाई तसकाओ," पालन िनन: "मिेै राख्छु, हरेचाह िछुा, िािन िछुा, 

तनरिण िछुा, िहरा तदन्छु, सरंिण िछुा, (biblehub.com/lexicon/matthew/28-20.htm); र मैले आज्ञा गदएको छु: आदशे तदन, आदशे िूरा िना, आज्ञा तदन (आतिकाररक आदशेद्वारा वा 

अत्यावश्यक सल्िाहको साथ तनदशेन वा िािू िना (कोमि वा मतै्रीिूणा िाड़ना, सल्िाह वा दोष वा तनरीिणको तवरुद्ध चेिावनी), (biblehub.com/lexicon/matthew/28-20.htm); व्यवस्था 

३०:११-२०, “िरमप्रभु तिमीहरूका िरमशे् वरिाई प्रमे िना, उहााँका मािामा तहाँड् न, उहााँका आज्ञा, तवति र गनयमहरू िािन िना म आज तिमीहरूिाई आदशे तदाँदछु। िब मात्र तिमीहरू तजउनेछछ, 

तिमीहरूको वतृद्ध हुनेछ, र तिमीहरूिे अतिकार िना िािेका दशेमा िरमप्रभु तिमीहरूका िरमशे् वरिे तिमीहरूिाई आतशष्  तदनुहुनेछ।” गनयमहरू: (रब्बीहरूको शब्दमा) ईश्वरीय व्यवस्था सवाप्रथम 

हामीिाई दस आज्ञाहरूमा तितिबद्ध िररएको तथयो, जनु िरमशे्वरको हाििे ढुङ्िाका दईु िाटीहरूमा कुाँ तदएका तथए।  जब कुनै कुरा मसीिे िेतखन्छ, त्यसिाई व्यक्त िने अिरहरूको िदाथा चमाित्रबाट 

अिि इकाई नै रहन्छ। अकोिफा , ढुङ्िामा कुाँ तदएका अिरहरू यसमा नककि िररएका हुन्छन्: शब्दहरू ढुङ्िा हुन् र ढुङ्िा शब्दहरू हुन्। . . . यही तनशानद्वारा, िोराहको एक िि छ जनु हाम्रो आत्मामा 

"खोिेको वा स्याही" िररएको छ; हाम्रो भावनाहरू यसबाट उत्तेतजि हुन्छन् भनेर हामी यसिाई बुझ्छौं; यो हाम्रो "जीवनशिैी" वा हाम्रो "व्यतक्तत्व" ितन बन्छ; िर यो हाम्रो िाति केतह अतिररक्त रहन्छ। िर 

िोराहको एउटा आयाम छ जनु तनयमहरू हुन्, जुन हाम्रो अतस्ित्वमा कुाँ तदएका छन्। िोराहको एउटा आयाम छ जसि ेिरमशे्वरसाँिको बन्िनिाई व्यक्त िदाछ जनु तवश्वासीको आत्माको सार हो, 

(chabad.org/parshah/article_cdo/aid/2832/jewish/Reasoning-The-Stone.htm); (तनिामन ३१:१८, प्रस्थान ३२:१६, यतमाया ३१:३३, २ कोररन्थी ३:३-९)। 
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 उल्लउङ्घन - (रद्द िनुा, आराम िनुा) - अमान्य घोषणा िनुा (आतिकाररक सम्झछिा, तनणाय, वा िररणाम), "ढीिा" (शातब्दक वा िाितणक रूिमा)। (पयागयवाची शब्िहरू: छवकृि ((स्र्ाछपि प्रणाली 

वा ससं्र्ा) को शछक्त र अछधकारलाई कमजोर पािगि - अथााि् (तववाह) को कुनै कानुनी अतस्ित्व नभएको घोषणा िनुा हो। (कुनै कानून, अतिकार वा औिचाररक सम्झछिा) खारेज िन ेवा खारेज िने वा 

(तजम्मवेारी वा किाव्य) बाट भाग्ने। (समानाथी शब्द: अस्वीकार, रद्द, इन्कार, खारेज, उल्टाउने, अतस्वतक्रि, अवहिेना, िोड्ने, नष्ट, खसु्कनु, अमान्य, शनू्य िाने, भंि िन,े शनू्य र शून्य घोषणा िने, बन्द 

िन)े, (biblehub.com/lexicon/matthew/5-19); (रोमी ३:३१, “िब के हामी यही छवश वासद्वारा व् यवस् र्ालाई रद्द गि?े किाछचि ् होइएकि! बरु हामीहरू ि व् यवस् र्ालाई कायम पो राख िौं।,” रोमी 

२:१२, “… व् यवस् र्ामछुि रहरे पछि पाप गिेहरूको इएकन् साफब व् यवस् र्ाद्वारा िै हुिेि।,” रोमी २:१३, “छकिछक व् यवस् र्ा सनु् िेहरू परमशे वरको सामुन् ि ेधमी ठहररँििैि्, िर व् यवस् र्ा पालि गिेहरू धमी 

ठहररिेिि् ।” 
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 पालन (िछन , िनुन) - बनाउन वा िना (म बनाउाँछु, उत्िादन िछुा, तनमााण िछुा; म िछुा, काया िछुा, कारण हुन्छु)। (िन)े मनको भावना र तवचारिाई कमाद्वारा अतभव्यक्त िने कुनै तवति अविम्बन िने, 

तवश्वव्यािी रूिमा, कायाको मोड वणान िद:ै सही काया िना, व्यवस्था िना, यसको मािहरू िूरा िना, (िना) व्यवस्थािे आदशे तदएका कुराहरू। (समानाथी शब्द: िािन िनुा, सहमि हुनु, तनयुक्त िनुा, सहनु, 

कारण हुनु, कुनै तढिाइ तबना प्रतिबद्ध, व्यायाम िनुा, िूरा िनुा, िाभ तिनु, िकड़्नु, राख्नु, प्रदशान िनुा, प्रदान िनुा, उद्दशे्य तिनु, सरुतिि राख्नु), (biblehub.com/lexicon/matthew/5-19)। 
39

 धागमनकता- उतचि, न्यातयक अनुमोदन (अनुमोदनको तनणाय); नयााँ करारमा, िरमशे्वरको अनुमोदन ("ईश्वरीय अनुमोदन"); प्रभुिे (उहााँको जााँच ितछ) सही ठानेको कुरािाई बझुाउाँछ, अथााि्, उहाँको 

नजरमा अनुमोगदत कुरा; उसको अवस्था जो उहाँको जस्तो हुनु पदनछ, धागमनकता; परमेश्वरलाई स्वीकायन अवस्था; इमान्दार र धमी मागनसजस्तै धागमनकताको मािनमा गहड्ंनु हो 

(biblehub.com/lexicon/matthew/5-20)। (२ तिमोथी ३:१६, “सम् पूणग पछवत्र-शास् त्र परमशे वरको प्ररेणाबाब भएको हो, र यो छसकाउिलाई, अिी छििलाई, सच् याउिलाई, धाछमगकिामा िालीम 

छििलाई लाभिायक हुन् ि”); धागमनकतामा र असल जीवन गबताउन ( १ यूहन्ना २:२९, “उहाँ धाछमगक हुिुहुन् ि भन् िे कुरा यछि छिमीहरूले जान् यौ भिे यो कुरा तिमीहरूिाई तनश् चय होस,् तक 

धागमनकतामा चल्ने हरेक िरमशे् वरबाट जन् मकेो हुन् छ।,” १ यूहन्ना ३:७, “साना बािकहरू, कुनै मातनसि ेतिमीहरूिाई छल् न निाओस ्। जो धागमनकतामा चल्छ, ऊ धमी हो, जस् िो उहाँ धमी हुिुहुन् ि।,” 

१ यूहन्ना ३:१०, “िरमशे् वरको सन् िान को हो र तदयाबिसको सन् िान को हो, यसबैाट प्रष् ट हुन् छ— जो धाछमगकिामा चल्ििै ऊ परमशे वरको सन् िाि होइएकि, र त् यो व् यतक्त ितन होइन, जसिे आफ् नो 

दाजभुाइिाई प्रमे िदनै।,” १ ित्रुस २:२४, “हामी िािका िेतख मरेर धागमनकताको लेगख गजऔ ंभनी उहााँिे कू्रसमा आफ् नै शरीरमा हाम्रा िाि बोक नभुयो। उहााँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू तनको भयछ।”)। 
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मरेकाहरूबाट बछररउठ्नभुएितछ येश ूआफ्ना दईु जना चेिाहरूिाई इम्माउस जान ेबाटोमा दखेा िनुाभयो। “िब मोशा ("िोराह" वा "व्यवस्र्ा" वा 

"छशक्षा") र सब ैअगमवक्ताहरूबाब सरुु गरेर उहाँले धमगशास् त्रमा आनो िो छवषयमा लेछखएका कुराहरूको अर्ग छििीहरूलाई खोछलछििभुयो।”
40
 

कुन ैितन सािारण मातनसिे िेतखएका सब ैकुराहरू िणूािया िरूा िना सकदनैथ्यो, केवि िमाशास्त्रिे िवाही तदएको एक जना, िरमेश्वरको वचन, 

स्वयं, येश ूहुनहुुन्छ। 

प्रेररि यहून्नाका अनसुार ससुमाचार येशकूो यस िवाहीबाट खलु्छ। “आछिमा वचि हुिहुुन् य यो, वचि परमेश वरसँग हुिहुुन् य यो, अछि वचि परमेश वर 

हुिहुुन् य यो। उहाँ आछिमा परमेश वरसँग हुिहुुन् य यो। सब ैर्ोक उहाँद्वारा बछिए, र बछिएको कुि ैर्ोक पछि उहाँछविा बछिएि।”
41
 यहून्नाका शब्दहरू 

अथािणूा छन,् िर बझु्न िाह्रो छ। आउनहुोस ्तिनीहरूिाई समात्ने प्रयास िरौं। 

बाइबि कसरी सरुु हुन्छ, के ििाईिंाई याद छ? “आछिमा परमेश वरले आकाशमण्डल र पयृ वी सछृष् ब गिुगभयो।” के ििाईिंाई याद छ तिनीहरू 

कसरी सतृष्ट िररएका तथए? िरमेश्वरिे तिनीहरूिाई अतस्ित्वमा ल्याउनभुयो। उहााँकै वचनबाट सब ैकुरा अतस्ित्वमा आयो। यहून्नाका अनसुार 

येश ूिरमेश्वरको वचन हुनहुुन्छ। ििाई ंभन्न सकनहुुन्छ तक येश ूिरमेश्वरका हरेक तवचार र योजनाहरूको िछातड सजृनात्मक शतक्त हुनहुुन्छ। उहााँिे 

कुराहरू िरूा िना ल्याउनहुुन्छ! िरमशे्वरिे आफ्नो ितु्र, िरमेश्वरको वचनद्वारा सब ैथोक सतृष्ट िनुाभयो। 

िमाशास्त्र स्विामा बस्नहुुने हाम्रा तििाका प्रकट िररएका तवचारहरू र योजनाहरू हुन।् यी कुराहरू िाररि िनाको िािी िरमेश्वरको वचनमा तनभार हुन ु

जरुरी छ। तकनतक उहााँबाहके कुन ैकुरा सतृष्ट िररएको तथएन। हामी िरमेश्वरको वचनिाई उहााँ जतन्मएको समयमा तदइएको नाउाँिे जान्दछौं, येश ूवा 

याशआु वा यहोश।ू यस नाउाँको अथा "म मतुक्त हुाँ" वा "िरमेश्वरको उद्धार" हो। िरमेश्वरका जनहरूिे िरमेश्वरको वचनिाई इम्मानएुि वा "िरमेश्वर 

हामीसाँि" भनेर ितन सम्बोिन िनुािथ्यो। िथाति, िरमेश्वरको वचन केवि येश ूवा इम्मानएुि भन्दा बढी छ। उहााँ िरमेश्वरको ितु्र हुनहुुन्छ, सब ै

कुराको सतृष्टकिाा हुनहुुन्छ र िरमेश्वरसाँि उहााँका तििा हुनहुुन्छ। उहााँ िरमेश्वर हुनहुुन्छ भन्ने सब ैकुराको अतभव्यतक्त हुनहुुन्छ। 

िरमेश्वरको वचन र तििा एउटै हुनभुएका हुनािे उहााँहरूिाई कसरी तवभातजि िना सतकन्छ? यो िना सतकदनै।् िरमेश्वरको वचन सिैं तििासाँि मिे 

खान्छ र उहााँको इच्छाबाहके अरू केही िना सकदनै । यहून्ना ४:३४ मा येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई यसो भन्नभुयो, "मलाई पठाउिहुुिेको 

इएकच्िाअिसुार गिुग र उहाँको काम परूा गिुग ि ैमरेो भोजि हो।” 

एकिा, ऐकयबद्धिा र सद्भावको यो अविारणा मातनसमा हस्िान्िरण िररएको तथयो तकनतक हामी िरमशे्वरको स्वरूिमा सतृष्ट भएका तथयौं। अतन 

हामी उहााँको स्वरूिमा सतृष्ट िररएको हुनािे, िरमेश्वर हामी झटू बोिेको चाहनहुुन्न। झटूिे सद्भाव, एकिा र ऐकयबद्घिािाई नष्ट िछा। येशिेू 

आफ्ना चिेाहरूिाई तिनीहरूिे िना िािेको कुरा िरूा िना चिेाउनी तदनभुयो जब उहााँिे तिनीहरूिाई भन्नभुयो, “छिमीहरूले भिकेो वचिचाछह ँ

‘हो' भि े‘हो,’ ‘होइएकि' भि े‘होइएकि' मात्र होस ्।”
42

 जब कुनै मातनसिे आफूिे िना िािेको कुरा िदनै िब त्यसिे िरमेश्वरको छतविाई ितूमि िाछा। 

त्यस व्यतक्तमा एकिा, ऐकयबद्घिा वा सद्भाव हुाँदनै तकनभने उहााँका वचनहरू उसको कायासाँि मिे खााँदनैन।् 

येशिेू कुरा िरररहनहुुाँदा उहााँ आफ्ना चेिाहरूिाई आश्वासन तदनहुुन्छ तक व्यवस्थामा भएका सब ैकुरा िरूा नभएसम्म तबिेर जानेछैन। व्यवस्थाका 

सब ैआज्ञाहरू आतत्मक, ितवत्र र असि छन।् यसिाई यसरी तवचार िनुाहोस,् "कुन व्यवस्था मातनसहरूको िाति असि छैन?" यतद व्यवस्थाहरू 

असि छन ्भन,े िरमेश्वर, जो असि हुनहुुन्छ र तिनीहरूिाई तदनभुएको छ, तिनीहरूिाई हटाउनहुुनेछैन। 

येशिेू भन्नभुयो, “यसैकारण जसले यी आज्ञाहरूमध् य े सबैभन् िा सािोलाई उल् लङ्घि गलाग, र माछिसहरूलाई त् यसै गिग छसकाउला, स् वगगको 

राज यमा त् यो सबैभन् िा सािो कहलाइएकिेि। िर जसले िी आज्ञाहरू पालि गलाग र छसकाउला, स् वगगको राज यमा त् यो ठूलो कहलाइएकिेि।” के ििाईिें 

उहााँको भनाइमा केही चाखिाग्दो कुरा याद िनुाभयो? एक व्यतक्त स्विाको राज्यमा हुन सकछ यद्यति उसिे आज्ञाहरू िािना िदनै र अरूिाई ितन 

त्यही कुरा िना तसकाउाँछ। आज्ञाहरू िािन िनुा वा निनुा भनेको स्विाको राज्यमा रतहरहनकुो आवश्यकिा होइन। तिनीहरूको िािनिे मात्र 

स्विाको राज्य
43

मा व्यतक्तको कद तनिाारण िदाछ। 

                                                           
40

 िूका २४:२७ 
41

 यूहन्ना १:१-३ 
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 मत्ती ५:३७ 
43

 "स्विाको राज्य" भन्ने शब्द मत्तीको सुसमाचारभरर प्रयोि िररएको छ र यसको अथा "िरमशे्वरको राज्य" हो। िेरै यहूदीहरूिे ितवत्र िािनाको रूिमा "िरमशे्वर" नाउाँ प्रयोि िने िदनैन,् त्यसिैे यसको 

ठाउाँमा ियाायवाची शब्द प्रयोि िछान् । िरमशे्वरको राज्यको अथा िरमशे्वरको शासन वा िरमशे्वरिे आफ्ना जनहरूमातथ शासन िनुा हो । 
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येशकूो अको भनाइ िोकतप्रय भनाइ हो! “छकिभिे म छिमीहरूलाई भन् ििु, छिमीहरूको धाछमगकिा शास् त्री र फबररसीहरूको भन् िा बढी भएि भि े

छिमीहरू कुिै रीछिले स् वगगको राज यमा प्रवेश गििैेिौ।” व्यवस्था र आज्ञाहरू िािन िरेर स्विाको राज्यमा प्रवेश िाउन सतकंदनै। प्रत्येक 

व्यवस्थािाई िणूािया िािन िना खोज्न ेशास्त्रीहरू र फररसीहरूको भन्दा ठूिो िातमाकिा आवश्यक छ भनरे येशिेू भन्नभुयो। यो िातमाकिा के 

हो? 

रोमी ४:३ र ९ मा प्रेररि िावििे यस प्रश्नको जवाफ तदन्छन ्। “छकिछक पछवत्र-शास् त्रले के भन् ि? “अब्राहामले परमेश् िरमाव  विश् िास गरे, र 

त् यो उनको वनवत त धावमषकता गवनयो।” िरमेश्वरको अतस्ित्व छ भन्ने कुरामा मात्र तवश्वास िरेनन ्िर िरमेश्वरिे भन्नभुएका कुराहरूमा ितन 

तवश्वास िरे । अब्राहामिे िरमेश्वरको वचनमा तवश्वास िरे। येश ूिरमशे्वरको वचन हुनहुुन्छ। अब्राहामिे िरमेश्वर र उहााँको वचन, तििा र ितु्रमातथ 

भरोसा िरे। यही भरोसा, तनष्ठा वा तनश्चयिािाई तवश्वास भतनन्छ । “अब्राहामको छिछम् ि ि उिको छवश वास िै धाछमगकिा गछिएको छर्यो।” 

पाठको सार: 

येश ूख्रीष्टिे व्यवस्था र अिमवक्ताहरूका सब ैआवश्यकिाहरू िरूा िनुाहुन्छ। यी आवश्यकिाहरू िरूा िरेर कुन ै व्यतक्त स्विाको राज्यमा प्रवेश 

िदनै, िर िरमेश्वरको वचन येश ूख्रीष्टमा तवश्वास िरेर र उहााँमातथ भर िरेर प्रवेश िाउाँछ । 

अनुप्रयोि: 

अको समहूको सभामा िरमेश्वरको िाति वा अरूको िाति केही िनाको िाति प्रमेिे उत्प्रेररि भएको कुन ैितन घटनाको ररिोटा िनुाहोस ्। 
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दश आज्ञा 

पाटी १ - परमेश्वरको पे्रम 

१. “मबाहके अरू कुन ैदवेिा-दवेीहरू नमान् न।ू” 

 

२. “आफ् ना तनतम् ि खोिरे कुनै तकतसमको मतूिा नबनाउन,ू मातथ आकाश अथवा िि िथृ् वी वा िि िानीमा भएको कुन ैकुराको आकारको 

प्रतिमतूिा नबनाउन।ू तिनीहरूका साम ुनतनहुरन,ू तिनीहरूको िजूा निनूा, तकनतक म िरमप्रभ ुतिमीहरूका िरमेश् वर डाह िन ेिरमेश् वर हुाँ। 

मेरो अवहिेना िने तििा-िखुााका अिमाको दण् ड उनीहरूका सन् िानहरूिाई उनीहरूका िेस्रो र चछथो िसु् िासम् म तदनछुे, िर मिाई प्रमे 

िने र मेरा आज्ञाहरू िािन िनेहरूका हजारछ ाँ िसु् िामातथ म कृिा िनेछु।” 

 

३. “िरमप्रभ ुआफ् ना िरमेश् वरको नाउाँ व् यथैमा नतिन,ू तकनतक उहााँको नाउाँ व् यथैमा तिनिेाई िरमप्रभिेु तनरिराि ठहराउनहुुनछैेन।” 

 

४. “शबाथ-तदन ितवत्र मान् निुछा भनी याद राख् न।ू छ तदनसम् म िरर्रणम िरेर आफ् ना सब ैकाम िनूा, िर सािछ ाँचातहाँ तदन िरमप्रभ ुतिमीहरूका 

िरमेश् वरको तनतम् ि शबाथ-तदन हो। त् यसमा तिमीहरूिे केही काम निनूा, न ि आफ् नो छोरािे, न छोरीि,े न कमारा-कमारीिे, न 

िाईबस ् िुिे, न मिू ढोकातभत्र भएको िरदशेीि ेकेही काम िरोस ्। तकनतक छ तदनमा िरमप्रभिेु आकाश, िथृ् वी, समदु्र र तिनमा भएका 

सब ैथोक बनाउनभुयो, िर सािछ ाँ तदनमा चातहाँ तव्रणाम िनुाभयो। त् यसकारण िरमप्रभिेु शबाथ-तदनिाई आतशष ् तदनभुयो, र त् यसिाई 

ितवत्र िनुाभयो।” 

 

५. “आफ् ना बबुा र आमािाई आदर िर, तक जनु दशे तिमीहरूिाई िरमप्रभ ुआफ् ना िरमेश् वरिे तदनहुुन् छ, त् यहााँ तिमीहरूको आय ुिामो 

होस ्।” 

पाटी २ - गछमेकीको पे्रम 

६. “हत् या निनूा।” 

 

७. “व् यतभचार निनूा।” 

 

८. “चोरी निनूा।” 

 

९. “आफ् नो तछमेकीको तवरुद्धमा झटूो िवाही नतदन।ू” 

 

१०. “आफ् नो तछमेकीका घरको िािच निनूा। आफ् नो तछमेकीकी ित् नीको िािच निनूा, आफ् नो तछमेकीको कमारा, कमारी, िोरु, ििा वा 

त् यसको कुनै ितन थोकको िािच निनूा।” 
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पाठ ६ 

ररसलाई वशमा पानुनहोस ् 

समूह छलफल: 

ििाई ंहुकंद ैिदाा ििाईकंो िररवारमा तववादहरू कसरी समािान िररन्थ्यो? 

पररचय: 

अतघल्िो िाठको िररचय व्यवस्थातसि सम्बतन्िि तथयो। मोशािाई तदइएका व्यवस्थाहरू दस आज्ञाद्वारा संिेिमा प्रस्ििु िना सतकन्छ, जसिाई 

अझ दईुवटामा घटाउन सतकन्छ: िरमेश्वरिाई प्रमे िर र आफ्नो तछमकेीिाई पे्रम िर। वास्िवमा सम्िणूा व्यवस्थािाई एउटा शब्दमा मात्र सीतमि 

िना सतकन्छ। त्यो पे्रम हो। 

प्रेररि िावििे ििािीको ित्रमा व्यवस्था र अनगु्रहसम्बन्िी आफ्नो तशिामा यो तवचार तवकास िरेका छन ्। “भाइएक हो, छिमीहरू ि स् विन् त्रिाको 

छिछम् ि बोलाइएकएका हौ। केवल त् यस स् विन् त्रिालाई पापमय स् वभावको छिछम् ि प्रयोग िगर। िर प्रमेमा छिमीहरू एक-अकागको सेवक बि। छकिभि े

समस् ि व् यवस् र्ा एउबै वचिमा परूा भएको ि, ‘तैंले आफ नो वर्छमेकीलाई आफूलाई झै ँ पे्रम गर  ।’  िर छिमीहरू एउबाले अकोलाई बोक् िे र 

छिल् िे गिौ भििेा होछशयार गर, छिमीहरू एक-अकागबाब ि ैखिम हुि ुिपरोस ्। िर म भन् ििु, पछवत्र आत् माद्वारा छहडँ, र पापमय स् वभावका लालसा 

परूा िगर। छकिछक पापमय स् वभावका लालसा पछवत्र आत् माको छवरुद्ध हुन् िि,् अछि पछवत्र आत् माको इएकच् िा पापमय स् वभावको छवरुद्ध। छिमी जे 

गिग चाहन् िौ त् यसबाब छिमीहरूलाई रोक् िका छिछम् ि यी चाछह ँएक-अकागको छवरुद्धमा हुन् िि ्। िर यछि छिमीहरू पछवत्र आत् माद्वारा डोर याइएकएका हौ 

भिेिा छिमीहरू व् यवस् र्ाको अधीिमा हुिँिैौ।”
44

 

िावििे ितन त्यस तशिामा दईु शब्दहरू आत्मा र प्रमेिाई प्रत्यि रूिमा जोडेका छन।् तिनीहरू एउटै र समान हुन।् प्रेररि यहून्ना ितन यो 

सोचाइतसि सहमि छन ्। यहून्ना ४:२४ िे भन्छ, “परमेश वर आत् मा हुिहुुन् ि, र उहाँका आराधकहरूल ेआत् मा र सत् यिामा आराधिा गिुगपिग।” १ 

यहून्ना  ४:८ मा उनिे थि भनकेा छन,् “पे्रम िगिेल ेपरमेश वरलाई छचन् ििै, छकिभि ेपरमेश वर पे्रम हुिहुुन् ि।” 

येश ूमरेकाहरूबाट बछरी उठ्नभुएितछ चिेाहरूिे ितवत्र आत्मा िाए। तिनीहरू िरमेश्वर को आत्मािे भररएका तथए! तिनीहरू प्रेमिे भररएका तथए! 

िरमेश्वरको राज्य वा िरमेश्वरको शासनिे मातनसहरूको हृदयमा वास िरेको तथयो। तिनीहरूिे ितवत्र आत्मा ग्रहण िरे तकनभने तिनीहरूिे 

िरमेश्वरको वचन येश ूिरमेश्वरको ितु्र हुनहुुन्छ भनी स्वीकार िरेका तथए। प्रेररि यहून्नािे यसिाई १ यहून्ना ४:१५-१६ मा सारांतशि िरेका छन।् 

“जसले येशलूाई परमेश वरका पतु्र हुिहुुन् ि भिी स् वीकार गिग , उसमा परमेश वर वास गिुगहुन् ि, र उचाछह ँ परमेश वरमा। यसरी हामीप्रछि भएको 

परमेश वरको प्रमे हामी जान् ििौं र छवश वास गिौं। परमेश वर प्रमे हुिहुुन् ि, र जो प्रेममा रहन् ि त् यो परमेश वरमा रहन् ि, र परमेश वर उसमा रहिहुुन् ि।” 

एक व्यतक्तिे ितवत्र आत्मा प्राप्त िरेितछ उनी प्रेममा तहड्ंछ भनरे अििेा िररन्छ। प्ररेरि िावििे भनेझैं “ितवत्र आत् माद्वारा तहाँड़।” व्यतक्तिि 

व्यवस्थाहरूि ेअब उसिाई शासन िदनै। उनी मोशाको व्यवस्थाको अिीनमा छैनन ् िर िरमेश्वरको शासनको अिीनमा छन।् उसिे अनगु्रह प्राप्त 

िरेको छ, िरमेश्वरको पे्रम असमा बास िना आउाँदछ। उनी आत्माको व्यवस्थाको अिीनमा छन!् 

ख्रीतष्टयानहरू व्यवस्थाको अिीनमा छैनन ्भन्न ुििि र भ्रामक कथन हो। कुन ैप्रकारको व्यवस्थाद्वारा शातसि नभएको व्यतक्त अराजक हुन्छ। 

अको शब्दमा भन्न ेहो भन ेऊ आफ्नै नजरमा जे ठीक छ त्यही िन ेव्यवस्था हो। येशिेू अन्िको तदनमा अिमा बढ्द ैजान ेर मातनसहरूको प्रमे 

तचसो हुन ेचिेावनी तदनभुयो । अतन अिमी मातनस प्रकट हुनेछ भनरे प्रेररि िावििे चेिाउनी तदए, जो सवानाशको छोरो हो। शैिान अिमी तथयो,  

त्यो तवनाशक हो र अिमा िनहेरू उसका सन्िानहरू हुन।् ख्रीतष्टयानहरू आत्माको व्यवस्थाद्वारा शातसि हुनिुदाछ। त्यसकारण प्रमेमा व्यवहार िनुा 

तिनीहरूको नैतिक दातयत्व हो। 

                                                           
44

 ििािी ५:१३-१८ 
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आफ्नो प्रचारको दछडान येशिेू िैयािवूाक आफ्ना चिेाहरूिाई साना केटाकेटीहरूजस्िै तसकाउनहुुन्छ। उहााँिे तिनीहरूिे जानेका कुराहरू 

तिनहुुन्छ र तिनीहरूिाई ितहरो स्िरमा जााँच्न ििाउनहुुन्छ। येश ू तिनीहरूिे व्यवस्थाको िछातड के छ भनरे बझेुको चाहनहुुन्छ। व्यवस्थाको 

आत्मा वा यसको उद्दशे्य के होर?  उहााँ तिनीहरूिे सनुनू ्र तसकून ्भनरे चाहनहुुन्छ िातक तिनीहरू प्रमेको अतभव्यतक्त बन्न सकून ्। 

िमाशास्त्र िठन: 

ररसलाई वशमा राख्नु 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:२१-२६ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

तिमीहरूिे सनुेका छछ, प्राचीन समयका मातनसहरूिाई यसो भतनएको तथयो, ‘तैंले हत् या निनून, र जसिे हत् या िछा त् यो दण् डको योग् य हुनछे।’ िर 

म तिमीहरूिाई भन् दछु, जो कोही आफ् नो भाइसाँि क्रोि िदाछ त् यो दण् डको योग् य हुनछे, र जसिे आफ् नो भाइको अपमान
45

 िदाछ, त् यो महासभामा 

जवाफदहेी हुनेछ। िर जसिे आफ् नो भाइिाई ‘िाँ मूखन’
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 भन् छ, त् यो नरकको आिोमा िन ेजोतखममा हुनछे। यसकारण तिमीिे वेदीमा आफ् नो भटेी 

च़िाउाँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो तवरुद्धमा केही छ भन् न ेतिमीिाई याद भयो भन,े तिम्रो भटेी त् यही वेदीको साम ुछोड, र जाऊ। ितहिे आफ् नो 

भाइसाँि तमिाि िर, र त् यसितछ आएर आफ् नो भटेी च़िाऊ। तिम्रो वादीसाँि अदाििमा जााँदा बाटोम ै तमिाि िररहाि, नत्रिा वादीिे तिमीिाई 

न् यायािीशको हािमा सतुम् िदिेा र न् यायािीशिे अतिकृिको हािमा सतुम् िदिेान,् र तिमी झ् यािखानमा िनछेछ। सााँच् चै, म तिमीहरूिाई भन् दछु, 

तिमीि ेएक-एक िैसा चकु्ता निरुञ् जिे तिमी त् यहााँबाट उम् कनछैेनछ। 

आज्ञाहरू: 

 तिम्रो भेटी त्यभही वेदीको साम ुछोड, र जाऊ। ितहिे आफ्नोफ भाइसाँि तमिाि िर, र त्य्सितछ आएर आफ्नोफ भेटी च़िाऊ। 

 तिम्रो वादीसाँि अदाििमा जााँदा बाटोम ैतमिाि िररहाि। 

समूह छलफल: 

1. कुन कुरािे ििाईिंाई ररस उठाउाँछ? 

2. ििाई ंसामान्यिया कतहिेसम्म ररसाउनहुुन्छ? 

3. ििाईकंो भाई को हो? केही उदाहरण तदनहुोस।् (भाइहरू िी हुन ्जसको  बाब ुवा आमा एउटै छन,् चाह े जन्मको आिारमा होस ्वा 

शारीररक वा आतत्मक िवरमा ग्रहण िरेर होस।्  

पाठ: 

येशिेू छैटौं आज्ञा उद्धिृ िरेर यस िाठको सरुुवाि िनुाभयो, “िैंिे हत्या निनूा।” कतििय मातनसहरूिे यस आज्ञामा "िैंिेिे मानुा हुाँदनै" भनी 

िेतखएको तवश्वास िछान ् र यसको अथा कसैिे अकोको ज्यान तिन ुउतचि हुाँदनै भनेर व्याख्या िछान।् यतद कुन ैव्यतक्तिे आफ्नो िाति यो िद 

िारण िदाछ भने त्यहााँ केही ििि छैन। िथाति, यी दईु तवचारहरू व्यक्त िना िरुानो र नयााँ करार दवैु िमाशास्त्रमा फरक-फरक शब्दहरू प्रयोि 

िररएको छ। हत्या एउटा तनमाम काया हो । यो सरकारद्वारा तनष्िातदि दण्डको अिीनमा िछा। सजाय आफैं मा मतृ्य ुितन हुन सकछ। यतद दघुाटनावश 

कसैको मतृ्य ु हुन्छ भन ेत्यो जानी–जानी िरेको हत्या होइन। आफू, िररवार वा सम्ितत्तमातथ आक्रमण आइिाग्दा रिा िदाा कसैिाई मानुा हत्या 

होइन  िर यो आत्मरिा हो । यदु्ध आफैमा हत्या होइन। यद्यति िररतस्थति अनसुार यदु्धको ढााँचातभत्र हत्याका व्यतक्तिि कायाहरू भन ेहुन सकछन।् 

यस तशिामा येशिेू व्यतक्तिि तजम्मेवारीको अविारणािाई बतियो िानुाहुन्छ । कुनिैतन व्यतक्तको काम र उसको मनसायको न्याय िररनेछ र दषु्ट 

कायाहरूको दण्ड अवश्य हुन्छ भनरे उहााँ घोषणा िनुाहुन्छ । येशिेू हत्या िने कदमहरूको नमनुा र त्यसिे व्यतक्तको शरीर, प्राण र आत्मामा िान े

प्रभावको िदााफास िनुाभयो। त्यसितछ उहााँिे हत्याको रोकथामको िाति तनदशेन तदएर बन्द िनुाहुन्छ। 

                                                           
45

 अपमान। यहााँ “राका” भन्ने ग्रीक शब्दको प्रयोि िरेको छ। जस्िो अथा, ‘बेकार,’ ‘व्यथा’ वा ‘केही कुरामा काम निाग्ने’ हुन्छ। 
46

 मूखन। िमाशास्त्रिे भन्छ, मखूा भनेको त्यो हो जसिे आफ्नो हृदयमा यसो भन्छ, "िरमशे्वर हुनुहुन्न।" भजनसगं्रह १४:१ 
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हत्या जतहिे ितन सतुनयोतजि हुन्छ । हत्याको प्रतक्रयामा चरणहरु सिैं एउटै छन।् कुन-ैकुन ैअवस्थामा यो प्रतक्रया एकदमै तछटो हुन्छ। सामान्यिया 

यी घटनाहरूिाई अदाििहरूमा “आवेिको अिराि” को रूिमा वणान िररएको छ। हत्यारासाँि आफ्नो कायाको िररणामबारे तवचार िना िरैे कम 

समय छ। यसैिे, अदािि सामान्यिया यसको सजायमा अतिक उदार हुन्छ। कतहिेकाहीं यो प्रतक्रया तबस्िारै तवकतसि हुन्छ र हत्यारािाई आफ्नो 

कायाहरू तवचार िना र तिनीहरूबाट िश्चािाि िना समय तदन्छ। तकनतक यो व्यतक्त इच्छािवूाक र जानाजानी कायाको तदशामा जारी रहन्छ भन े 

यसिाई िवूातनिााररि हत्या मातनन्छ र यस प्रकारका अिराििाई अदाििहरूमा अतिक कठोर व्यवहार िररन्छ। 

अिराि अनसुन्िान तवभािमा ितन “आवेिको अिराि” भनरे वणान िररएको छ जहााँ व्यतक्तिे िरैे िटक हत्या िने चरणहरूको िनु:अभ्यास 

िरेिाितन वास्िवमा हत्या िनाबाट आफूिाई रोकेका छन ्जनु हामी दखे्न सकछौं। यस अथामा यो िवूातनयोतजि छ । आउनहुोस,् हत्यामा डोयााउन े

प्रतक्रयाका चरणहरू हरेौं। येशिेू िी प्रत्येकिाई मत्ती ५:२२ मा प्रस्ििु िनुाहुन्छ। चिेावनीका तचन्हहरूिे यस प्रतक्रयाको प्रत्येक चरणिाई साथ 

तदन्छन ्र िािमातथ तवजय प्राप्त िना असफि भएको िररणाम हुन।् 

यस प्रतक्रयामा ितहिो चिेावनीको तचन्ह कसैप्रतिको ररस हो। याकूब ४:१-३ अनसुार यो सब ै शरीरमा र शरीरको अतभिाषाबाट सरुु हुन्छ। 

“छिमीहरूका बीचमा लडाइएक ँ र झगडाहरू कुि कुराले ल् याउँि? के यी सब छिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घषग गि ेअछभलाषाहरूबाब आएका 

होइएकिि ् र? छिमीहरू इएकच् िा ि गिगिौ, िर छिमीहरू पाउँििैौ। छिमीहरू हत् या गिगिौ र लोभ गिौ, िर पाउि सक् ििैौ। छिमीहरू झगडा गिगिौ र लडाइएक ँ

गिौ। छिमीहरूछसि हुिँिै, छकिभिे छिमीहरू परमेश वरसँग माग् ििैौ। छिमीहरू माग् िौ िर पाउँििैौ, छकिछक आनो िा अछभलाषा परूा गिगलाई 

बेठीकछसि माग् िौ।” कुनै व्यतक्तको ररसिाई जायज ठहराउन ेव्यतक्तिि कारणहरू इन्द्रणेीको रङजतत्तकै तभन्न-तभन्न हुन्छन ्। िर यसिे यस कुरामा 

उम्िेर भन्छ, “मिाई जे चातहएको छ त्यो मतसि छैन, त्यसैिे मिाई ररसाउने अतिकार छ।” 

दोस्रो चिेावनीको तचन्ह िब आउाँछ जब ररस उठेको व्यतक्तिे अकोिाई अिमान िदाछ। येशिेू "राका" शब्द प्रयोि िनुाभयो जसको अथा “म 

तिमीहरूमातथ थकुछु” वा “म तिमीहरूिाई तिरस्कार िछुा” हो। िरीिा आाँखाको अतभिाषाद्वारा आउाँछ। यो समझ वा प्राणसाँि सम्बतन्िि छ। 

ररसाहा व्यतक्तिे आफूिाई उच्च ओहदामा वा अरूको भन्दा बढी महत्त्वको रूिमा हछेा  । यसकारण उसिाई अरूिाई िुच्छ ठान्ने अतिकार छ। 

याकूब ४:६ र १० िे यस तवषयमा कुरा िछा। “यसैकारण पछवत्र-धमगशास् त्र यसो भन् िि, ‘परमेश् िरले अवभमानीहरको विरोध गनुषहुन् र्छ, तर 

नम्रहरलाई अनुग्रह गनुषहुन् र्छ।’ ‘प्रभकुो सामि ेआफूबलाई छविम्र िुल् याओ, र उहाँले छिमीहरूलाई उच् च पािुगहुििे।’” 

हत्या िनुाअतघको िेस्रो र अतन्िम चिेावनी िब हुन्छ, जब ररसाहा, तिरस्कार िने व्यतक्तिे अकोिाई मखूा भएको आरोि ििाउाँछ। ितवत्र 

िमाशास्त्रअनसुार मखूा भनेको मखूा मातनस मात्र होइन, िर आफ्नो हृदयमा िरमेश्वर हुनहुुन्न भन्न े व्यतक्त ितन हो।
47

 दोषारोिण िने वा न्याय िने 

िरीिा आत्माद्वारा आउाँछ र त्यसिाई जीवनको शेखी भतनन्छ। यो शैिानको िाि हो, जो दाज्य-ूभाइहरूिाई दोष ििाउाँछ। ररसाहा, तिरस्कार िन े

व्यतक्तिे िरमेश्वरको स्थान तिन्छ र मातनसहरूको हृदयको न्याय िछा । त्यसितछ एक न्यायािीशको रूिमा, उसिे साजय कायाान्वयन िछा। याकूब 

४:११-१२ िे भन्छ, “भाइएक हो, एउबाले अकागको छवरुद्धमा खराब कुरा िगर। जसले आनो िो भाइएकको छवरुद्धमा खराब बोल् ि, अर्वा आनो िो 

भाइएकलाई िोष लाउँि, त् यो व् यवस् र्ाको छवरुद्धमा बोल् ि, र त् यसले व् यवस् र्ाको िोष िखेाउँि। िर यछि छिमीले व् यवस् र्ाको िोष िखेाउँिौ भि ेि 

छिमी व् यवस् र्ाबमोछजम चल् िे भएिौ, िर व् यवस् र्ाको न् यायकिाग पो भयौ। व् यवस् र्ा छििे र न् यायकिाग ि एउबै हुिहुुन् ि, जसले बचाउि र िाश गिग 

पछि सक् िहुुन् ि। िर आनो िो छिमेकीलाई िोष लाउिे छिमीहरू को हौ?” 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई चनुछिी तदएर आफ्नो तटप्िणी समाप्त िनुाहुन्छ। ररसको कारण चिेाको िल्िी हो भन ेतिनीहरूिे ररसिाई वशमा िाना 

आक्रामक कदम चाल्निुछा। येश ूतिनीहरू शातन्ि कायम िने वा मिेतमिाि िरेको चाहनहुुन्छ। अतन उहााँ चाहनहुुन्छ तक तिनीहरूिे चााँडै शातन्ि 

कायम िरून ्र ििि कुराहरूिाई ितन ठीक िारून।् 

येशकूो ितहिो तनदशेन यस्िो छ: “यसकारण छिमीले वेिीमा आनो िो भेबी चढाउँिा छिम्रो भाइएकको हृियमा छिम्रो छवरुद्धमा केही ि भन् िे छिमीलाई 

याि भयो भि,े छिम्रो भेबी त् यही विेीको साम ुिोड, र जाऊ। पछहले आनो िो भाइएकसँग छमलाप गर, र त् यसपछि आएर आनो िो भबेी चढाऊ।” यस्िो 

सोचाइ छ, “परमेश्वरको सामनु्ि ेआउिभुन्िा पछहले छिमीहरूछसि ररसाउि ेमाछिसछसि शाछन्ि कायम गर।” 

दोस्रो तनदशेनिे भन्छ: “छिम्रो वािीसँग अिालिमा जाँिा बाबोमै छमलाप गररहाल, ित्रिा वािील े छिमीलाई न् यायाधीशको हािमा सछुम् पिलेा र 

न् यायाधीशले अछधकृिको हािमा सछुम् पिलेाि,् र छिमी झ् यालखािमा पििेौ। साँच् च,ै म छिमीहरूलाई भन् ििु, छिमीले एक-एक पैसा चकु्ता 

िगरुञ जले छिमी त् यहाँबाब उम् कििैेिौ।” येशिेू िीनवटा कुरा बिाउनभुयो। पछहलो, यसिे ििाईिंाई कुन ैितन हाििमा मलू्य चकुाउन ििाउाँछ। 
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 भजनसगं्रह १४:१ 



42 
 

िोस्रो, आफ्नै इच्छािे ििि कुरािाई सही बनाएर ररस कम हुन्छ र साथी बनाउन ेमछका तमल्छ । यतद मदु्दा अदाििमा जान्छ भन,े उसिे फैसिा 

तजत्दा ितन उसको ररस कम हुाँदनै र ििाई ंउसको साथी बन्नहुुन्न। अन्िमा, ररसको कारणिाई हटाएर त्यो व्यतक्तिे ििाईिंाई तिरस्कार िना र न्याय 

िना जााँनेछैन त्यसरी ििाईिें उसिाई िाि िनाबाट जोिाउनहुुन्छ। 

अनपु्रयोि: 

हत्याको ढााँचा स्िष्ट छ। अतभिाषािे क्रोि उत्िन्न िछा, घमण्डिे तिरस्कार िैदा िछा, र न्यायिे दोष उत्िन्न िछा, जसिे िदाा दण्ड ल्याउाँछ। 

हत्याको सरुुवाि ररसाहा भएर हुन्छ । िमाशास्त्रिे यसको सामना िना सरि व्यावहाररक सल्िाह तदन्छ। 

१. गरम छमजासको माछिसलाई छमत्र िबिा, छसछिछमछि ररसाउि े माछिससँग सङ्गि िगर,् ित्रिा त् यसको चाल िलले छसक् लास,् र आफैब 

पासोमा पलागस ्। (तहिोिदशे २२:२४-२५) 

२. िम्र जवाफबले िोधलाई शान् ि पािग, िर कठोर वचिले रीस उठाउँि। (तहिोिदशे १५:१) 

३. माछिसको बछुद्धले त् यसलाई धैयग छिन् ि, छचत्त िखुाइएकका कुराप्रछि आँखा छचम् लि ुत् यसको लाछग मछहमा हो। (तहिोिदशे १९:११) 

४. गपु् िमा छिइएकएको उपहारले रीस माररछिन् ि, र खास् बोछभत्र लुकाएर छिएको घसूले ठूलो िोध शान् ि गराउँि। (तहिोिदशे २१:१४) 

५. िोध गर, िर पाप िगर। घाम अस् िाउि अछघ िै छिमीहरूको रीस मरोस,् र छियाबलसलाई मौका ििओे। (एतफसी ४:२६-२७) 

अको समहूको भेटघाटमा ििाई ंररसाउनिुरेको कुनै ितन घटना र त्यसको सामना कसरी िनुाभयो, त्यसबारे बिाउनहुोस।् 
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पाठ ७ 

गवश्वासयोग्य हुनुहोस ्

पररचय: 

येशिेू िरमेश्वरको राज्यमा िाररवाररक मलू्यमान्यिाहरू तसकाउन डााँड़ामा तदनभुएको उिदशेिाई जारी राख्नहुुन्छ। उहााँिे आफ्नो अको तवषय 

व्यतभचार र साथै तववाहतवन्छेदिाई जोड्नहुुन्छ। 

पगवत्र–धमनशास्त्र पठन: 

गवश्वासयोग्य हुनु 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:२७-३२ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

“तिमीहरूिे यसो भनेको सनुेका छछ, ‘िलले व् यछभचार िगर ्।’ िर म तिमीहरूिाई भन् दछु, जसिे कोही स् त्रीिाई कामवासनाको इच् छािे हदेाछ, 

त् यसिे अतघबाटै आफ् नो हृदयमा त् यससाँि व् यतभचार िररसकेको हुन् छ। यतद तिम्रो दातहने आाँखािे तिमीिाई िाि िना िाउाँछ भन े त्यसिाई 

तनकािेर फातिदऊे,
48

 तकनभने तिम्रो सम् िणूा शरीर नरकमा फातिनभुन् दा बरु तिम्रा अङ्िहरूमध् ये एउटा िमुाउन ुतिम्रो तनतम् ि तहिकारी हुन् छ। तिम्रो 

दातहने हाििे तिमीिाई िाि िना िाउाँछ भन ेत् यसिाई काटेर फातिदऊे।
49

 तकनभन ेतिम्रो सम् िणूा शरीर नरकमा जानभुन् दा बरु तिम्रा अङ्िहरूमध् ये 

एउटा िमुाउन ु तिम्रो तनतम् ि तहिकारी हुन् छ। यसो ितन भतनएको छ, तक ‘जसले आनो िी पत् िीलाई त् याग गिग, त् यसले छििलाई त् यागपत्र 

लेछखिओेस ्।’ िर म तिमीहरूिाई भन् दछु, जसिे आफ् नी ित् नीिाई व् यतभचारको कारणबाहके अरू कारणिे त् याि ििाा, त् यसिे तिनिाई 

व् यतभचाररणी िुल् याउाँछ, र जसिे त् याि िररएकी स् त्रीसाँि तववाह ििाा, त् यसिे व् यतभचार िनेछ।” 

सन्दभन: 

व्यतभचार के हो भनेर आज थपैु्र मातनसहरूिाई राम्रो बाइबिीय समझ छैन। िरैेजसोिे व्यतभचार भनेको “तववातहि व्यतक्तिे आफ्नो िति वा ित्नी 

भन्दा अको व्यतक्ततसि यछन सम्बन्ि राख्न”ु हो भन्न ेमात्र बझ्छन।् यद्यति यो सााँचो हो िर यसिे येशिेू भन्नभुएको कुराको िणूा सारिाई िककै ितन 

व्यक्त िदनै। 

व्यतभचारको िाति तहब्र ूशब्द “नअफ” हो र यसको अथा तववाह िोड्न ुहो। अतन हामी दखे्छौं तक यो येशकूो तशिाको केन्द्र तबन्द ुहो तकनतक 

उहााँिे व्यतभचारको तवषयिाई तववाहतवच्छेदसाँि प्रत्यि रूिमा जोड्नहुुन्छ, जनु तववातहि अवस्थािाई िोड्न ुितन हो। व्यतभचार भनेको अनतुचि 

यछन सम्बन्ि मात्र होइन। यसिे करारको सकबन्ध ितन िोड्ने िछा। 

त्यसैिे व्यतभचार हुनभुन्दा ितहिे न ै“करारको सम्बन्ि” कायम हुनिुछा। करारका सम्बन्िहरू तवतभन्न प्रकारका हुन्छन ्र िीमध्ये तववाह ितन एक 

हो। बाइबििे मातनसहरू िरमेश्वरतसि करारमा बााँतिएको कुरा ितन बिाउाँछ। मोशाको करारमा यहूदीहरू र नयााँ करारमा
50

 ख्रीतष्टयानहरू हुन।् 

करारहरूमा थपैु्र ित्त्वहरू समावेश छन ्जनु हामी यस िसु्िकको अको िाठमा ित्ता ििाउनछेौं। 
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 गतम्रो दागहने आँखाले गतमीलाई पाप िनन लाउँछ भने त्यसलाई गनकालेर फागलदेऊ। "ईष्याा बन्द िर।" (आफूसाँि नभएको कुराको इच्छा िनुा) 
49

 गतम्रो दागहने हातले गतमीलाई पाप िनन लाउँछ भने त्यासलाई काटेर फागलदेऊ। “चोरी िना बन्द िर।” (आफूसाँि नभएको कुरा तिन)ु 
50

 "नयााँ करार" को तहब्रू नाम "तब्रट हदाशा" हो ("नयााँ" जसको अथा "नवीकरण, ममाि, िुनस्थाािना" हो, अथााि् यगमनया ३१:३१-३४, “परमप्रभु भन् िुहुन् ि, “िी छििपछि म इएकस्राएलको घरािासगँ यो 

करार बाँध् िेिु, छििीहरूका मिमा मरेो व् यवस् र्ा राछखछििेिु, र छििीहरूका हृियमा त् यो लेछखछििेिु" र इजगकएल ३६:२६-२७, "म मरेा आत् मा छिमीहरूमा हाछलछििेिु, र छिमीहरूलाई मरेा छवछधहरू 

पालि गि ेर मरेा छियमहरू होछशयारीसार् मान् िे िुल् याउिेिु।" 
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तववाह सामान्य र सामान्यिया सबिेै बझु्न ेकुरा हो। त्यसैिे येशिेू तववाहमा करारहरू कसरी िोतडन्छन ्र कुनै ितन करार िोड्न ुव्यतभचार बराबर 

हो भनरे वणान िना व्यतभचारको तवषय प्रयोि िनुाहुन्छ। व्यतभचार िने कदमहरू चिेाहरूका िाति चिेावनीको तचन्हको रूिमा काम िना उहााँिे 

बिाउनभुयो। 

जसरी वैवातहक सम्बन्िमा व्यतभचार हुन्छ, त्यसरी नै आतत्मक सम्बन्िमा ितन हुन सकछ । जब कुन ै आतत्मक सम्बन्िमा व्यतभचार हुन्छ, 

त्यसिाई िमात्याि, ििन वा मतूिािजूा भतनन्छ। िीन जना अिमवक्ता यतमाया, इजतकएि र होशिेे इस्राएिीहरूिे िरमेश्वरतसि िरेको करारको 

सन्दभामा व्यतभचार िरररहकेा छन ् भनी घोषणा िरे । अतन याकूबको िसु्िकमा ख्रीतष्टयानहरूिाई ितन त्यही कुराको आरोि ििाइएको छ। 

व् यछभचारी माछिस हो, संसारसँगको छमत्रिा परमेश वरसँगको शत्रिुा हो भन् िे कुरा के छिमीहरूलाई र्ाहा िैि? यसकारण जो संसारसँग छमत्र हुि 

चाहन् ि त् यसले आफैबलाई परमेश वरको शत्र ु बिाउँि। (याकूब ४:४) आउनहुोस,् तववाहको करार
51

 र तववाह कसरी िोतडन्छ भनेर त्यसिाई 

नतजकबाट हरेौं। 

तववाह एकताको सावनजगनक बयान हो। यो शारीररक, भावनात्मक र आतत्मक िवरमा िरुुष र मतहिा एक हुने काया हो । यसमा दईु बीच एक 

सम्झछिा वा करार समावेश हुन्छ। तिनीहरू एक-अकाािाई आफ्नो जीवनको प्रतिज्ञा िछान,् एकिामा साँिै बस्छन ् र एकअकााप्रति अनगु्रह 

दखेाउाँछन।् तववाहको िाति भाकि, शिथ वा प्रतिज्ञाहरू तदन ुआवश्यक हुन्छ र िरमेश्वर तिनीहरूको सािी हुनहुुन्छ। 

तववाहतवच्छेद ितन एक सावाजतनक बयान हो तकनतक त्यहााँ तववाहमा सामेि भएका दईु जीवनहरू अलि वा गवच्छेद हुन्छन।्
52

 यो तववाह िोड्न े

वा एकिा िोड्न ेअगन्तम काया हो। यसिे के सङ्केि िछा भन ेतववाहतवच्छेद ितछ दम्ििी एकसाथ बस्न ेछैनन ्वा एकअकााप्रति अनगु्रह दखेाउन े

छैनन ्। 

जब एक तववातहि व्यतक्तिे आफ्नो िति वा ित्नी बाहके अको व्यतक्तसाँि यछन सम्बन्ि राख्छ भन े त्यो व्यतक्तिे व्यतभचार िरररहकेो हुन्छ। 

वेब्स्टरस ्शब्दकोश अनसुार व्यतभचार शब्दको अथाचातहाँ अयोग्य वा तनम्न स्िरको िदाथा थिेर भ्रष्ट, तवकृि वा अशुद्ध बनाउन ुहो। त्यसैिे जब 

िति वा ित्नीमध्ये कुनै एकिे आफ्नो वैवातहक जोडीबाहके अरू कसैसाँि यछन सम्बन्ि राख्छ भन ेवैवातहक सम्बन्ि तमत्रणि वा अशदु्ध हुन्छ । 

तववाह अब यसको मिू अवस्थामा अवतस्थि छैन तकनभन ेत्यहााँ तववाहतवच्छेदको िाति आिारहरू छन।् िथाति, ररसाएको ििि ेअकोिििाई 

िमा िरेमा र दम्ििीि ेएकअकाासाँि मेलगमलाप िरेमा वैवातहक सम्बन्ि तवच्छेदमा टुङ्तिन ुिदनै। तिनीहरूको वैवातहक सम्बन्ि िनुस्थाातिि 

भएको छ र तववाहतवच्छेदद्वारा वैवातहक सम्बन्ि तवच्छेद भएको छैन। 

येशकूा अनसुार अशदु्धिाबाहके अन्य कुन ै कारणिे सम्बन्ितवच्छेदितछ िनुतवावाह िदाा ितन व्यतभचार हुन्छ। अको शब्दमा भन्निुदाा, नयााँ 

तववाहिाई तवदशेी वा तनम्न स्िरको िदाथा थिेर भ्रष्ट, तवकृि र अशदु्ध बनाइनेछ। नतबसानहुोस,् यतद व्यतभचार सम्बन्ि तवच्छेदको आिार तथयो 

भन ेतववाह ितहिे न ैभ्रष्ट, तवकृि र अशदु्ध बनाइएको तथयो। येशिेू भन्नभुयो, “यसो पछि भछिएको ि, छक ‘जसले आनो िी पत् िीलाई त् याग गिग, 

त् यसले छििलाई त् यागपत्र लेछखिओेस ्।’ िर म छिमीहरूलाई भन् ििु, जसले आनो िी पत् िीलाई व् यछभचारको कारणबाहके अरू कारणले त् याग 

गलाग, त् यसले छििलाई व् यछभचाररणी िुल् याउँि, र जसले त् याग गररएकी स् त्रीसँग छववाह गलाग, त् यसले व् यछभचार गिेि।
53
 जसले आनो िी पत्िीलाई 

त् यागेर अकीलाई छववाह गिग, त् यसले व् यछभचार गिगि, र श्रीमाि ्बाब त् याछगएकी स् त्रीलाई छववाह गि े माछिसले पछि व् यछभचार गिगि। (िूका 

१६:१८; मकूा स १०:११)। 

व्यतभचारको मातमिामा तववाहतवच्छेदिे खेल्न ेभतूमकाबारे फररसीहरू राम्ररी जान्दथे र यसबारे येशिूाई प्रश्न िथे। कुन ैिरुुषिे आफ्नी ित्नीिाई 

तववाहतवच्छेद िनुा जायज हो तक होइन भनरे तिनीहरू जान्न चाहन्थ।े येशिेू तदनभुएको जवाफको िणूा तववरण मकूा स १०:३-१२ मा िाइन्छ। 

“उहाँले छििीहरूलाई जवाफब छिएर भन् िभुयो, ‘मोशाले छिमीहरूलाई के आज्ञा छिएका िि ्?’ छििीहरूले भि,े “एउबा त् यागपत्र लेखरे माछिसले 

आनो िी पत्िीसँग छववाहछवच् िेि गिग सक् ि भिी मोशाले अिमुछि छिएका िि ्।” 
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 करार, िूणा तववरणको िाति िषृ्ठ ९२ ("िरमशे ्वरतसिको सम्बन्ि") को िेख हनेुाहोस ्। 
52

 “दुई जीवनलाई अलि पानुन”: अथााि् उत्ितत्त १५:१-१८, “. . . सयूग अस् िाएपछि जब अधँ् यारो भयो िब मासुका बुिाहरूका बीचबाब धवूाँ आइएकरहकेो आगोको एउबा मकल र बछलरहकेो एउबा 

राँको छिररगयो। 18त् यस ैछिि परमप्रभुले अब्रामछसि बाँध् िुभयो . . .” र यतमाया ३४:१८, “मरेो करार भङ्ग गि ेर मरेो साम ुगरेका करारका शिगहरू पूरा िगिे िी माछिसहरूसगँ म त् यही बािासगँ जस् िै 

व् यवहार गिेिु, जसलाई छििीहरूले िईु नो याक पारेर छििका बीचबाब छहँडे।” 
53

 मत्ती ५:३१–३२ 
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नोट: मोशाको व्यवस्थाअनसुार तववाहतवच्छेदका चारवटा आिारहरू छन ्। ितहिो िीन आिारहरू १) भोजन, २) लुिाफाटा र ३) वैवातहक 

पे्रम प्रदान िना बेवास्था िने अवस्था हो र चछथो व्यतभचार हो। यी चारवटा दातयत्वहरू यहूदी तववाहमा दम्ििीहरूिे आदानप्रदान िने भाकिसाँि 

तमल्दोजलु्दो छन।् जे होस,् येशकूो समयमा अतिकांश समाजमा यी चारवटा आिारहरू सामान्य तथए। 

िर येशलेू छििीहरूलाई भन् िभुयो, “छिमीहरूका हृियको कठोरिाले गिाग उिले छिमीहरूलाई यो आज्ञा लेछखछिए। िर सछृष् बको आरम् भिछेख 

परमेश वरले छििीहरूलाई िर र िारी गरी बिाउिभुयो। ‘यसैकारण माछिस आनो िा बबुा र आमालाई िोडेर आनो िी पत्िीसँग छमछलरहन् ि, र िी िईु 

जिा एउबै शरीर हुिेिि ्।’ छििीहरू फेबरर िईु होइएकिि,् िर एउबै शरीर हुन् िि ्। यसकारण परमेश वरले जसलाई एकसार् जोड्िभुएको ि, माछिसले 

ििुट््टयाओस ्।” घरमा हुिँा चेलाहरूले फेबरर यस छवषयमा येशलूाई सोधे। उहाँले छििीहरूलाई भन् िभुयो, “जसले आनो िी पत्िीसँग छववाहछवच् िेि 

गरेर अकीसँग छववाह गिग, त् यसले छििको छवरुद्ध व् यछभचार गिग। अछि यछि स् त्रीले आनो िो पछिसँग छववाहछवच् िेि गरेर अकोसँग छववाह गिे भि,े 

छििले व् यछभचार गिे।” प्रेररि िावििे १ कोररन्थी ७:१०-१६ मा यस दृतष्टकोणिाई अझ बतियो बनाएका छन।् 

शास्त्रीहरू र फररसीहरूिे व्यतभचारमा फसेकी एउटी आइमाईिाई येशकूहााँ ल्याउाँदा एउटा रोचक कुरा उठ्यो।
54

 यो व्यतभचारको काया के तथयो? 

अतिकांशिे उनी िरुुषसाँि यछन सम्बन्ि राख्न ेकायामा फसेकी तववातहि मतहिा भएको तवश्वास िछान।् यतद त्यसो हो भन ेत्यस मातनसिाई ितन 

तकन ढुङ्िािे तहकााइएन तकनतक यो इस्राएिको व्यवस्था तथयो?
55

 सबैभन्दा सम्भाव्य िररदृश्य यही हो । िी मतहिािे सम्भवि्ः आफ्नो ितहिो 

ितिसाँि तववाहतवच्छेद िरेकी तथइन ्र आफ्नो दोस्रो ितिसाँि तववाह िने प्रतक्रयामा तथइन ्जो एकि िरुुष तथए। िनुतवावाह भइरहकेो बिेा तववाह 

समारोहमा व्यतभचार िरेको अतभयोिमा उनी िक्राउ िरेकी तथइन।् 

यस कथाको दोस्रो भाि ितन त्यतत्तकै रोचक छ । आउनहुोस,् के भयो र येशिेू यसिाई कसरी सम्हाल्नभुयो, हरेौं।  

“व् यवस् र्ामा मोशाले यस् िाहरूलाई ढुङ्गाले हान् िे हामीलाई आज्ञा छिएका िि ्। िपाई ंयसको बारेमा के भन् िहुुन् ि?” िर छििीहरूले उहाँको जाँच 

गिगलाई, र उहाँमाछर् अछभयोग लाउि सछकन् ि छक भिी यसो भिकेा छर्ए। येशलेू छिहुरेर भइूएकमँा औलँाले लेख िभुयो। (यहून्िा ८:५–६) 

सायद येशिेू यतमाया ९:२ िेख्नभुयो, जनु िरमेश्वरिे अिमवक्तामाफा ि इस्राएिका सम्िणूा मातनसहरूको तवषयमा भन्नभुयो। छकिछक छििीहरू सब ै

व् यछभचारी हुि,् छवश वासघािीको एक जमाि। (यतमाया ९:२) 

िर जब छििीहरूले उहाँलाई सोधी ि ैरह,े िब उहाँले खडा भएर छििीहरूलाई भन् िभुयो, “छिमीहरूमा जो पापरछहि ि, त् यसैले यस स् त्रीलाई पछहले 

ढुङ्गा हािोस ्।” अछि फेबरर छिहुरेर उहाँले भइूएकमँा औलँाले लेख िभुयो। (यहून्िा ८:७–८) 

त्यसितछ सायद येशिेू भजनसंग्रह ३२:१ िेख्नभुयो, जनु राजा दाऊदिे बिशेबातसि व्यतभचार िरेितछ िेखेका तथए। धन् य त् यो व् यछक्त, जसका 

अपराध क्षमा भएको ि, र जसका पाप ढाछकएका िि ्।  

“िर जब छििीहरूले यो सिु,े िब ठूलािछेख सरुु गरी सािासम् म एक-एक गरेर गए, र येश ूत् यस स् त्रीसँग एकलै िोछडिभुयो, अछि त् यो स् त्रीचाछह ँ

उहाँको अछग उछभरही। येशलेू त् यस स् त्रीलाई हरेेर भन् िभुयो, “ए िारी, छििीहरू कहाँ गए? के कसैले छिमीलाई िण् ड छिएि?” त् यसले भिी, “प्रभ,ु 

कसैले छिएि।” येशलेू भन् िभुयो, “म पछि छिमीलाई िण् ड छिन् िँ। जाऊ, अछि फेबरर पाप िगर।” (यहून्िा ८:९–११) 

येशिेू हत्याको मदु्दाबाट व्यतभचारमा िनुाभएको िररविान तनबााि छ। उहााँिे तवषयहरू एकितछ अको िणूा रूिमा िररविान िनुाभएको जस्िो 

दतेखन्छ िर वास्िव त्यस्िो होइन। उहााँिे क्रोि र व्यतभचार दवैुको मिू मदु्दाको सामना िरररहनभुएको छ जनु िोभ हो। ििाईिें कुन ैचीजको िोभ 

िद ै हुनहुुन्छ जनु ििाईकंो होइन । येशिेू िोभिाई व्यतभचारतसि जोड्नभुएको छ तकनभने यो अरूप्रतिको कुइच्छा हो जसिे तववाहतवच्छेद, 

वैवातहक सम्बन्ि तवच्छेद वा एकिािाई टुट्नेिफा  डोरयाउाँछ। 

आज्ञाहरू: 

 यतद ििाईकंो दातहने आाँखािे ििाईिंाई िाि िना िाउाँछ भन ेत्यसिाई तनकािेर फ्यााँतकतदनहुोस।् 

 यतद ििाईकंो दातहने हाििे ििाईिंाई िाि िना िाउाँछ भने त्यसिाई काटेर फ्यााँतकतदनहुोस।् 
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 यूहन्ना ८:१–११ 
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 व्यवस्था २२:२२, “कोही िुरुष अकााकी ित् नीसाँि सम् भोि िरररहकेो फेिा िर यो भने, त् यससाँि सतु् ने त् यो िुरुष र त् यो स् त्री दवुैिाई मानुािछा। तिमीहरूिे इस्राएिबाट यस् िो खराबी हटाउनुिछा।” 
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समूह छलफल: 

२. यतद ििाई ंतववातहि हुनहुुन्छ भने ििाईिें िरेका केही प्रतिज्ञाहरू के के हुन?् 

३. वैवातहक सम्बन्ि टुट्दा के-कस्िा सम्भातवि असरहरू हुन सकछन ्? 

पाठ: 

यस िाठको सरुुमा व्यतभचारतसि सम्बतन्िि केही काननुी मदु्दाहरू समावेश िररएको तथयो। िर येश ूआफ्ना चिेाहरूिे यसको मिू कारणहरू 

बझुनू ्भन्ने चाहनहुुन्छ। राजा दाऊद र बिशेबाको कथािे यी कारणहरूबारे प्रकाश िाछा र व्यतभचारको नैतिक र काननुी मदु्दाहरूको तविरीि छ। 

उनीहरूको कथाको सारांश िि तदइएको छ। 

राजा दाऊदिे तववातहि स्त्री बिशबेािाई नहुाउाँद ैिरेको दखेे। व्यवस्थािे यसिाई तनषेि िरेन। त्यसितछ दाऊदिे तिनीतसि शारीररक सम्िका  िना 

थािे। त्यसितछ उनीहरूिे यछनसम्बन्ि राखे र उनी िभाविी भइन।् व्यवस्थाअनसुार व्यतभचारी यछन सम्बन्ि राख्न तनषेि िररएको तथयो। दाऊदि े

आफ्नो िािको िररणाम, िभामा रहकेो बच्चािाई िुकाउन खोजे। यतद उनिे यस अवस्थाबाट उम्कन सकेनन ्भन ेबिशेबा ितज्जि हुन ेतथइन। 

सम्भवि्ः तववाहतवच्छेद हुने र सम्भवि्ः ढुङ्िािे हानेर माररन ेतथइन। 

दाऊदिे बिशेबाका िति उररयाहिाई यरूशिेम फकााउन ेयोजना बनाए जो सेनामा कप्तान तथए र यदु्धमा िरेका तथए। दाऊद चाहन्थ ेतक उररयाहिे 

बिशेबातसि यछन सम्बन्ि राखोस ्र उनी सेनाबाट तबदामा घरमा तथए िातक त्यो िभामा रहकेो बच्चा तिनीहरूको हो जस्िो दतेखन सकोस।् िर 

उररयाहिे बिशेबातसि यछन सम्बन्ि राखेनन ् । उररयाहि े बिशेबातसि तववाहतवच्छेद िरेमा बिशबेातसि तववाह िरेको भए तिनिे व्यतभचार 

िरररहकेा तथए भनेर सबैिे थाह िाउनेछन ्भनी दाऊदिे बझेुका तथए। 

यसथा दाऊदिे दोस्रो योजना बनाए। तिनिे उररयाहिाई यदु्धमा फकााए अतन उररयाहिाई यदु्धमा माना तदन सेनाितििाई तनदशेन तदए। यसिे 

वास्िवमा दाऊदिे तिनको हत्या िरेनन ्भन्ने जस्िो दखेायो। बिशेबाको ितिको मतृ्य ुभएको र तिनको तववाहतवच्छेद नभएकोिे तिनिाई तववाह 

िने अतिकार दाऊदिाई तथयो भन्ने कुरा ितन दतेखन्छ। िथाति, िरमशे्वरिे दाऊदको हृदयको मनसाय थाह िाउनभुयो र तिनको तवरुद्धमा इन्साफ 

ल्याउनभुयो । 

येशिेू हत्याको तवषयमा जस्िै तववाहतवच्छेद िन ेकदमहरूको नमनुा प्रकट िनुाभयो जनु वैवातहक सम्बन्ि तवच्छेद िन ेअतन्िम काया हो। प्रत्येक 

कदमिे चिेावनीको रूिमा ितन काम िदाछ। त्यसितछ येशिेू प्रत्येक चरणमा प्ररीिामातथ तवजय प्राप्त िना तनदशेन तदनहुुन्छ। व्यतभचार िनुा भनेको 

आफ्नो प्रतिज्ञाप्रति अतवश्वासी हुन ुहो। अतन यो सब ैएउटा हरेाइबाट सरुु हुन्छ। 

मत्ती ५:२८ मा येशिेू भन्नभुएको छ तक कुन ैस्त्रीिाई आफ्नो कामवासनाको इच्छािे हनेे हरेक व्यतक्तिे आफ्नो हृदयमा त्यस स्त्रीतसि व्यतभचार 

िरेको छ। व्यतभचारको िािको तजम्मेवारी तिनिे मातनसको कााँिमा राख्छन।् यतद कुन ै िरुुष तववातहि छ वा आफ्नी ित्नीसाँि तववाहतवच्छेद 

िरेको छ भन,े उसिे ितहिो स्थानमा अको मतहिािाई आफ्नो ित्नीको रूिमा तिन खोज्न ु हुाँदनै। दोस्रो, एउटी मतहिा तववातहि अथवा 

तववाहतवच्छेद भएको छ वा छैन भनेर ित्ता ििाउन ुअतववातहि िरुुषको किाव्य हो। कतहल्य ैतववाह निरेका वा िति वा ित्नीको मतृ्य ुभइसकेका 

स्त्रीहरूमध्येबाट छान्न उनी स्विन्त्र छन।्  

व्यतभचारको िाि िने प्ररीिा आाँखाको कामवासनाद्वारा आउाँछ। यो ईष्याा वा िोभको िाि हो। कुन ै चीज वा कुनै व्यतक्तको इच्छा िनुा जनु 

व्यतक्तको हकदार छैन। यो एक व्यतक्तिे अकोिाई हनेे िररका हो। हाम्रो समाजमा हामीसाँि त्यो रूिको िाति एक शब्द छ। हामी यसो भन्छौं, 

"आाँखा िोभी, मन िािी।" येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई कामवासनािणूा रूििाई रोकनको िाति समािान तदनहुुन्छ। उहााँिे तिनीहरूिाई आज्ञा 

तदनहुुन्छ तक तिनीहरूको दातहन ेआाँखािे तिनीहरूिाई िाि िना िाउाँछ भन ेत्यसिाई तनकािेर फातिदऊे। यो अरामी भाषाको अथा हो, "ईष्याा िना 

वा िोभ िना बन्द िनुाहोस।्" 

येशिेू यसो भन्नभुयो, छिम्रो िाछहिे हािले छिमीलाई पाप गिग लाउँि भि े त् यसलाई काबेर फबाछलिऊे। छकिभिे छिम्रो सम् पणूग शरीर िरकमा 

जािभुन् िा बरु छिम्रा अङ्गहरूमध् ये एउबा गमुाउि ु छिम्रो छिछम् ि छहिकारी हुन् ि। व्यतभचार िने दोस्रो कदम भनकेो अको व्यतक्तिाई आफ्नो 

कब्जामा तिन ुहो। सामान्यिया यो अनतुचि स्पशनको माध्यमबाट हुन्छ। यो शरीरको कामवासना हो। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई आज्ञा तदनभुयो 

तक यतद तिनीहरूको दातहने हाििे तिनीिाई िाि िना िाउाँछ भन े त्यसिाई काटेर फातिदऊे। यो भाषाको अथा "चोरी िनन बन्द िनुन" हो। 
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व्यतभचारको मािामा िािेका अतिकांश मातनसहरूिे आफ्नो जीवनसाथीबाहके अरू कुन ैव्यतक्ततसि अवैि यछन सम्बन्ि रातखरहकेा छन ्भन्न े

सोचाइ राख्छन ्। तिनीहरूिे आफूिाई कतहल्य ैईष्यााि ुमातनस वा चोर ठानेनन।् 

अतन्िम चरण र चिेावनी व्यतभचारी यछन सम्बन्ि हो। येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई सम्बन्िमा बेवफाई बाहके अरू कुन ैितन कारणिे आफ्ना िति-

ित्नीिाई तववाहतवच्छेद निना आग्रह िनुाभयो। त्यस्िो अवस्थामा िति वा ित्नीिे ितहिे न ैअको व्यतक्ततसि एक भएर वैवातहक करार उल्िङ्घन 

िररसकेको हुन्छ। 

धमनशास्त्र पठन: 

येशूले गववाहगवच्छेदबारे गसकाउनुहुन्छ 

मत्ती १९:१-१२, मकून स १०:१-१२ 

"मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश" बाि बाइबलका अंशहर 

यी कुरा बोल् नभुएितछ येश ूिािीिबाट यदानिारर यहूदाको इिाकातिर जानभुयो। ठूिा भीड़हरू उहााँको ितछ िाि ेर उहााँिे त् यहााँ मातनसहरूिाई 

तनको िानुाभयो, अतन उहााँको रीतिअनसुार तिनीहरूिाई फेरर उहााँिे तशिा तदनभुयो। फररसीहरू उहााँकहााँ आएर उहााँिाई िरीिा िरी सोि,े “के 

कोही मातनसिे आफ् नी ित्नीसाँि तववाहतवच् छेद िनुा न् यायसङ्िि छ?” िर उहााँिे भन् नभुयो, “के तिमीहरूि े ि़िेका छैनछ, तक सतृष् टकिाािे 

तिनीहरूिाई सरुुमा न ैनर र नारी बनाउनभुयो,
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 र भन् नभुयो, “यसैकारण मातनसिे आफ् ना बबुा र आमािाई छोडे़र आफ् नी ित्नीसाँि तमतिरहन् छ, 

र िी दईु जना एउटै शरीर हुनछेन ्।”
57

 िी अब दईु होइनन,् िर एउटै शरीर हुन् छन ्। यसकारण िरमेश् वरिे जसिाई एकसाथ जोड्नभुएको छ, 

त् यसिाई कुनै मातनसिे नछुट््टयाओस ्।” तिनीहरूिे उहााँिाई भन,े “मोशािे तकन तववाहतवच् छेदको त् यािित्र तदएर ित् नीिाई त् याग् न े आज्ञा 

तदए?”
58

 उहााँिे तिनीहरूिाई भन् नभुयो, “तिमीहरूका हृदयको कठोरिािे िदाा न ैमोशािे ित् नीिाई त् याि िने अनमुति तिमीहरूिाई तदएका हुन ्। 

िर सरुुदतेख यस् िो तथएन। म तिमीहरूिाई भन् दछु, जसिे व् यतभचारको कारणबाहके आफ् नी ित्नीिाई त् यािरे अकीसाँि तववाह िछा, त् यसिे 

व् यतभचार िदाछ, अतन जसिे त् यातिएकीिाई तववाह िछा, त् यसिे ितन व् यतभचार िदाछ।” घरमा हुाँदा चिेाहरूिे फेरर यस तवषयमा येशिूाई सोिे। 

उहााँिे तिनीहरूिाई भन् नभुयो, “जसिे आफ् नी ित्नीसाँि तववाहतवच् छेद िरेर अकीसाँि तववाह िछा, त् यसिे तिनको तवरुद्ध व् यतभचार िछा। अतन 

यतद स् त्रीिे आफ् नो ितिसाँि तववाहतवच् छेद िरेर अकोसाँि तववाह िछे भन,े तिनिे व् यतभचार िछे।”  चिेाहरूिे उहााँिाई भन,े “िति-ित्नीको यस् िै 

सम् बन् ि हो भनिेा, तववाह निनुा न ैअसि हुनछे।” येशिेू तिनीहरूिाई जवाफ तदनभुयो, “सब ैमातनसिे यो वचन ग्रहण िना सक दनैन,् केवि 

तिनीहरूिे मात्र सक छन ् जसिाई यो तदइएको छ। तकनतक कोही जन् माँद ैनिुंसक हुन् छन,् कतिचातहाँ मातनसिे बनाएका निुंसक हुन् छन ्। कतिचातहाँ 

आफैिे आफैिाई स् विा-राज् यको तनतम् ि निुंसक बनाउाँछन ्। जसिे यो ग्रहण िना सक छ, त् यसिे त् यो ग्रहण िरोस ्।” 

िरमेश्वरतसिको आतत्मक व्यतभचारिे ितन त्यही बाटो िछ्याउाँछ । ितहिो चरणमा एक व्यतक्तिे अन्य दवेिाहरूिाई हछेा  वा इच्छा िदाछ। दोस्रोमा 

उसिे तिनीहरूिाई सेवा. िेस्रो चरण उसिे तिनीहरूिाई प्राथाना िछा। यस कायािाई िमात्याि भतनन्छ जसको अथा हो, यसबाट अिि हुन ुवा 

अिि हुन ुहुन्छ। िमाशास्त्रमा हामीिाई इस्राएििे वेश्याको भतूमका खेिेको बिाइएको छ। तिनीहरू तवदशेी दवेिाहरूको ितछ िािे र तिनीहरूको 

सेवा िरे। 

िरमेश्वर इस्राएिप्रति अप्रसन्न हुनभुयो र उत्तरी राज्यिाई तववाहतवच्छेदको ित्र समिे तदनभुयो।
59

 िैितन उहााँ अरू मातनसहरूिाई नििरे 

तिनीहरूको तवश्वासयोग्य िति बतनरहनभुयो । . . . तिनीहरू उहााँकहााँ फका ने तदनको िाति िैयािवूाक िखानहुोस।् िरमेश्वरिे आफूिाई तवश्वासीयोग्य 

ितिको रूिमा दखेाउनभुएको छ । २ तिमोथी २:११-१३ मा िावििे प्रभ ुयेश ूख्रीष्टको तवश्वासयोग्यिाको बारेमा िेखेका छन।् “यो भिाइएक छिछश चि 

ि, यछि हामी उहाँसँग मरेका िौं भि,े हामी पछि उहाँसँग ै छजउििेौं, हामील ेसह्यौं भि,े हामी पछि उहाँसँगै राज य गििेौं, हामीले उहाँलाई इएकन् कार 

गर यौं भि,े उहाँले पछि हामीलाई इएकन् कार गिुगहुििे, हामी अछवश वासी िौं भि,े उहाँ छवश वासयोग् य रहिहुुििे, छकिछक उहाँले आफैबलाई इएकन् कार गिग 

सक् िहुुन् ि।” प्रमेको मािा भनकेो सम्बन्िमा तवश्वासयोग्य हुन ुहो। 

                                                           
56

 उत्ितत्त १:२७, नर र नारी नै िरी उहााँिे तिनीहरूिाई सतृष् ट िनुाभयो। 
57

 उत्ितत्त २:२४, यसकैारण मातनसिे आफ् ना आमा-बबुािाई छोड् छ र आफ् नी ित् नीसाँि तमतिरहन् छ, र तिनीहरू एउटै शरीर हुन् छन् । 
58

 व्यवस्था २४:१–४, त् यसिाई त् यािित्र िेतखतदएर घरबाट तनकाि। 
59

 यतमाया ३:८, “त्यस अछवश वासी इएकस्राएलका सबै व् यछभचारको कारण मलैे त् यसलाई त् यागपत्र छिएर छिकाछलछिए।ँ िापछि मलैे हेर , त् यसकी छवश वासघािी बछहिी यहािा डराइएकि, िर गएर त् यसले पछि 

वेश यावछृत्त गरी।” (यतमाया ३:१, ६-१५, १७, १९-२३, २५ र होशेको िुस्िकमा ितन यस तवषयमा तवस्ििृ छिफि िररएको छ।) 
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समूह छलफल: 

३. व्यतभचारबारे येशिेू तसकाउनभुएको तशिा हाम्रो समाजको दृतष्टकोणतसि कसरी मिे खान्छ? 

पाठको सारांश: 

कामवासनािणूा दृतष्टबाट बच्नहुोस।् 
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पाठ ८ 

प्रगतज्ञा पूरा िनुनहोस ्

समूह छलफल: 

कसैिे ििाईिंाई िरेको एउटा वाचा/प्रतिज्ञा बिाउनहुोस ्जनु िरूा भएन र यसिे ििाईिंाई कस्िो महससु िरायो? 

पररचय: 

येशिेू व्यतभचारबाट प्रतिज्ञाको तवषयहरूमा सहज ैप्रवेश िनुाहुन्छ। उहााँिे यी दवैु तवषयहरूिाई तववाहमा र प्रतिज्ञा िािनमा हुने अतवश्वास (एकिा 

भंि) को कुरासाँि जोड्नहुुन्छ। यस िाठमा येशिेू के कुरा िरररहनभुएको छ भनरे राम्ररी बझु्न, केही अन्िर-सम्बतन्िि शब्दहरूको बाइबिीय समझ 

उियोिी हुनेछ। 

पररभाषाहरू 

१. कसम खानकुो अथा आफ्नो वचन वा िवाही तदन ुहो तक कुनै कुरा सााँचो वा सत्य हो। 

२. भाकल िनुा भनकेो कुनै काम िने वा तदन ेकसम खान ुहो । 

३. वाचा अथवा प्रतिज्ञा िनुा भनेको भाकि िनुा हो । 

४. बन्धक राख्न ुभनेको वाचा वा भाकि िररएको व्यतक्तद्वारा आवश्यक िन ेमिूा कुरा हो। बन्िकिे भाकि िरूा हुनेछ भन्ने तनश्चयिा वा 

आश्वासनको रूिमा काया िदाछ। ऋणमा तििोिे यो अविारणािाई व्यक्त िदाछ। 

५. शपथ भनेको भाकि वा वाचा जस्िै कुनै मलू्यवान चीजको साथमा तदइन्छ। तहब्र ूशब्दमा नम्बर साि र शिथको िाति एउटै शब्द प्रयोि 

िररन्छ। साििाई िरमेश्वरको संख्या मातनन्छ र उहााँिाई शिथको अविारणासाँि जोड्दछ। यसको अथा साििे िणुा िररएको वा िरूा र िणूा 

बनाइएको वस्ि ुहो। यो हिारमा वा िािरवाहीमा बोिेको कुरा होइन िर साि िटक दोहोररएको कुरा हो भन्ने अथा िाग्छ। 

६. समझछिािाई मजबिु बनाउन कसम, वाचा, भाकि, शिथ र करारमा श्राप वा श्रापहरू थतिन्छ। ्रणाि तदन ुभनकेो वाचा िरूा नभएमा वाचा 

िने व्यतक्तमातथ कुनै न कुनै रूिमा दषु्टिा ल्याउन िरमेश्वरिाई तबन्िी िनुा हो । “िरमेश्वरिाई तिककार” भन्ने शब्दहरू यसको एउटा उदाहरण हुन ्। 

जसिाई वाचा तदइएको छ उसिाई ्रणािको आवश्यकिा हुन सकछ वा प्रतिज्ञा तदनेि ेयो प्रस्िाव िदाछ। 

७. करार दईु वा दईुभन्दा बढी व्यतक्तहरूबीचको औिचाररक सम्झछिा हो र यसमा मातथका सबै कुराहरू समावेश हुन सकछन।् 

यी शब्दहरूतसि सम्बतन्िि कायाहरू हनेा हामी उत्ितत्त २१:२२-३३ को एउटा कथामा फका नेछौं। त् यस बेला अबीमेलेक र उिका सेिापछि 

पीकोलले अब्राहामलाई भि,े “िपाईलें गिुगभएका सब ै काममा परमेश वर िपाईसँंग हुिहुुन् ि। यसकारण यहाँ मछसि परमेश वरको साम ु शपर् 

खािहुोस,् छक िपाई ं मसँग वा मरेा िोरािोरीसगँ अर्वा मेरा िाछि-पिाछिसँग िलकपबको व् यवहार गिुगहुिेिैि। िर मलेै िपाईसँंग गरेको 

कृपाअिसुार ि ैमसँग र िपाई ंपरिशेी भएर बस् िभुएको िशेसँग व् यवहार गिुगहोला।”अब्राहामले भि,े “हुन् ि, म शपर् खान्िु।” 

िब अब्राहामले अबीमलेेकका िासहरूल ेजबरिस् िछसि खोसेर छलएको इएकिारको छवषयमा अबीमलेेकलाई सिुाए। िर अबीमलेेकले भिे, “यस् िो 

काम कसले गर यो सो मलाई र्ाहा िैि। िपाईलें मलाई भन् िभुएि। आज मात्र मलेै यो कुरा सिु ।” त् यसकारण अब्राहामले भेडा र गाई-गोरुहरू 

ल् याएर अबीमलेेकलाई छिए, र िी िवैु जिाले करार बाँधे। अब्राहामले बगालबाब भेडाका साि वबा पाठी िुट््टयाएर राखे। अबीमलेेकले 

अब्राहामलाई सोध,े “िपाईलें यी साि पाठी िुट््टयाएर राखेको अर्ग के हो?” अब्राहामले भि,े “यो इएकिार मलेै खिेको हो भन् ि ेगवाहीको छिछम् ि यी 

साि वबा पाठी मरेो हािबाब िपाई ं छलिहुोस ्।” यसैकारण त् यस ठाउँको िाउँ बेशेबा राछखयो, छकिछक त् यहाँ िी िवैुले आपसमा शपर् खाएका 

छर्ए। यसरी छििीहरूल े बेशेबामा आपसमा करार बाँध।े िब अबीमलेेक र उिका सेिापछि पीकोल पछलश िीहरूको िशेमा फबके। अब्राहामले 

बेशेबामा एउबा झ् याउको बोब रोप,े र त् यहाँ अिन् िका परमेश वरको िाउँको पकुारा गरे। 

 

समूह छलफल: 
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१. यस कथामा मातथ वणान िररएका साि शब्दाविीमध्य ेचारवटा शब्दाविीहरू प्रयोि िररएका छन,् िी कुन-कुन हुन?् (कसम, करार, शिथ र 

वाचा) 

धमनशास्त्र पठन: 

प्रगतज्ञा पूरा िनुनहोस ्

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:३३-३७ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

“फेरर तिमीहरूिे सनुेका छछ, तक प्राचीन समयका मातनसहरूिाई भतनएको तथयो, ‘िैंिे झटूो शिथ नखा, िर िरमप्रभकुो तनतम् ि िररएको शिथ 

िैंिे िरूा िर ्।’ िर म तिमीहरूिाई भन् दछु, शिथ खााँद ै नखाओ। स् विाको नाउाँमा शिथ नखाओ, तकनतक त् यो िरमेश् वरको तसंहासन हो, न ि 

िथृ् वीको, तकनतक त् यो उहााँको िाउदान हो, न ि यरूशिेमको, तकनतक त् यो महाराजाको सहर हो। आफ् नो तशरको शिथ नखाऊ, तकनतक तिमीि े

एउटा केशिाई सेिो तक कािो बनाउन सक दनैछ। तिमीहरूिे भनेको वचनचातहाँ ‘हो’ भन े‘हो,’ ‘होइन’ भन े‘होइन’ मात्र होस ्। यीभन् दा ब़िीचातहाँ 

दषु् टिाबाट आउाँदछ। 

आज्ञाहरू: 

 शिथ खााँद ैनखाओ। 

 तिमीहरूिे भनेको वचनचातहाँ ‘हो’ भन े‘हो,’ ‘होइन’ भन े‘होइन’ मात्र होस ्।  

पाठ: 

कसम खान,ु शिथ िनुा र वाचा बाध्न ुितवत्र हो र यसिाई हल्कातसि तिन ुहुाँदनै। मातनसहरूिे भनेका सब ैकुराहरूको सािी िरमेश्वर हुनहुुन्छ र 

तिनीहरूका वचनहरूद्वारा तिनीहरूको न्याय िररनछे। येशिेू फररसीहरूतसि कुरा िदाा यस िथ्यिाई प्रमातणि िनुाहुन्छ। मत्ती १२:३६-३७ मा 

उहााँिे घोषणा िनुाहुन्छ, “म छिमीहरूलाई भन् ििु, हरेक व् यर्गको कुरा जो माछिसहरू बोल् ििि,् न् यायको छििमा छििीहरूल े त् यसको लेखा 

छििपुिेि। छकिछक छिम्रा वचिहरूले छिमी छििोष ठहररििेौ, र छिम्रा वचिहरूले छिमी िोषी ठहररििेौ।” 

येशिेू चेिाहरूिाई शिथ, भाकि वा प्रतिज्ञाहरू िनुा हुाँदनै भन्नभुयो। यी सब ैकेतह भतवष्यको तमतिमा केतह तदने वा केतह िने साँि सम्झछिा िदाछ। 

शिथ, भाकि र प्रतिज्ञाहरू अतभमान र घमण्डमा आिाररि हुन्छन।् आफूिे प्रतिज्ञा िरेका कुराहरू िरूा िना ऊ िामो समयसम्म बााँच्नछे वा स्रोि-

सािनहरू हुनेछ भन्ने कुरा िरमेश्वरबाहके अरू कसैिाई थाह छैन। यस बुाँदािाई तववाहको भाकिद्वारा राम्ररी तचत्रण िररएको छ, जसमध्य ेिेरैजसो 

“मतृ्यिेु हामीिाई अिि निरेसम्म” भन्न ेशब्दहरूद्वारा समाप्त हुन्छ। 

येशिेू चिेाहरूिाई भन्नभुयो तक तिनीहरूिे स्विा, िथृ्वी वा यरूशिेमको शिथ खान ु हुाँदनै तकनभने यी कुराहरू िरमेश्वरका हुन।् प्रतिज्ञाको 

रूिमा िी कुराहरू चढाउने व्यतक्तको होइन। कसैिाई ितन अको व्यतक्तको सम्ितत्त बन्िकको रूिमा अिाण िन ेअतिकार छैन। िरमेश्वरको शिथ 

खाने व्यतक्तिे िरमेश्वरिाई ऋणी बनाउन खोज्छ । जसिे यसरी शिथ खान्छ, उसिे वास्िवमा आफू िरमेश्वरमातथ शतक्तमा छ र िरमेश्वरिे आफ्नो 

व्यतक्तिि इच्छा िरूा िरून ्भन्ने माि िना सकछ। यतद शिथ खान ेव्यतक्तिे त्यसिाई िािन िना असफि भयो भन,े अकोिे कसरी िरमशे्वरबाट 

चाहकेो कुरा प्राप्त िनछे? यसरी शिथ खााँदा चेिािे िरमेश्वरतसिको सम्बन्ििाई मात्र बदनाम िछा र येश ूख्रीष्टिे आफ्नो शिथ िरूा िना नसकेमा 

तिनको िवाही िाई तबिाछा । 

अको बयानमा येशिेू “आफ्नोको तशर” भन्ने शब्दप्रयोि िरेर त्यस व्यतक्तको आफ्न ैनाउाँमा भएको शिथिाई सङ्केि िनुाहुन्छ। यस प्रकारको 

शिथ तिन ेव्यतक्तिे आफूिाई बन्िकको रूिमा प्रस्ििु िदाछ। ऊ िरमेश्वर हो वा कम से कम उहााँको शतक्त र अतिकारमा बराबर छ भनरे यसरी 

उसिे घोषणा िदछै। यसको एउटा उदाहरण तहब्र ू६:१३ मा तदइएको छ। “परमेश वरले अब्राहामलाई प्रछिज्ञा गिुगहुिँा शपर् खाि आफूबभन् िा अझ 

ठूला अरू कुि ैिभएकाले आनो ि ैिाउँमा यसो भिेर शपर् खािभुयो।” 
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यतद जसिे यसरी कसम खान्छ उसिे आफ्नो शिथ िािन िदनै भन ेऊ अकोको ऋणी हुनेछ। यसरी उसिे िरमेश्वरको होइन िर उसको सेवा िनुा 

िनेछ। आफ्नो शिथिे सत्यिािाई िुकाउाँदछ तकनतक मातनसहरू िरमेश्वर होइनन।् जबतक वास्िवमा उनीहरू कमजोर छन ्र उहााँको सहायिाको 

खााँचो छ। यतद कुन ैचेिािे यसरी कसम खान्छ र आफ्नो शिथ िािन िदनै भन ेयेश ूख्रीष्टको उसको िवाही र मातनसहरूिाई बचाउन ेउहााँको 

िमिा ितन शङ्काको घरेामा िनछे। 

येशिेू “तिमीहरूिे भनेको वचनचातहाँ ‘हो’ भन े ‘हो,’ र ‘होइन’ भन े ‘होइन’ मात्र होस ्।” भन्द ैआफ्ना चिेाहरूि ेआफ्नो वचन िािन िरेको 

चाहनहुुन्छ भनरे घोषणा िरररहनभुएको छ! तिनीहरूिे जे भनेका तथए त्यही िना। यतद चिेाहरूिे आफ्नो वचन िािन िरेनन ्भन ेतिनीहरू झटूो 

भतननछेन ् र सत्य बोल्न वा भरोसा िना िणना िना सतकंदनै। त्यसोभए मातनसहरूिे तिनीहरूिे प्रचार िरेको ससुमाचारको सन्दशेिाई कसरी 

तवश्वास िनछेन?् एउटा िरुानो उखान यस्िो छ: “मातनस आफ्नो वचनजतत्तकै असि हुन्छ।” िरमेश्वर असि हुनहुुन्छ। उहााँिे जतहिे ितन जे िना 

िाग्नभुएको छ त्यही िनुाहुन्छ। 

समूह छलफल: 

२. मातनसहरूिे तकन प्रतिज्ञा िछान?् 

३. िोतडएको प्रतिज्ञाको िररणाम के हो? 

४. िोडेका प्रतिज्ञाहरूि ेकेटाकेटीिाई कस्िो असर िाछा जस्िो ििाईिंाई िाग्छ? 

५. ििाईिें सम्झन सकनहुुन ेअतन्िम प्रतिज्ञा के तथयो? के ििाईिें यसिाई राख्नभुयो? 

६. ििाईिें कतहल्यै निरेको वा िरूा िना सबैभन्दा कतठन प्रतिज्ञा के तथयो? 

७. िरमेश्वरका कुन प्रतिज्ञा ििाईिंाई मनिछा र तकन? 

पाठको सार: 

आफूिाई झटू बोल्न ेतस्थतिमा नराख्नहुोस।् 

अनुप्रयोि: 

अको समहूको सभामा ििाईिें कुन ैितन कुराको प्रतिज्ञा िनुा िरेको र ििाईिें त्यसिाई कसरी व्यवहार िनुाभयो भनेर जानकारी तदनहुोस।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

पाठ ९ 

आफ्नो अगधकार त्याग्नुहोस ्

समूह छलफल: 

ििाई ंआफ्नो दशेको नािररकको रूिमा ििाईसंाँि भएका केही अतिकारहरू सचूीबद्ध िनुाहोस?् 

पररचय: 

डााँड़ाको उिदशेमा येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई ईश्वरीय िाररवाररक मलू्यमान्यिाहरू तसकाइरहनभुएको छ। उहााँको अको तवषय व्यतक्तिि हातन–

नोकसानी र यसको अतिकारसाँि सम्बतन्िि छ। उनिे यसिाई आाँखाको सट्टा आाँखा र दााँिको सट्टा दााँि भन्ने वाकयांशको साथ िररचय तदन्छन।् 

यो वाकयांश प्रस्थान २१:२४, िेवी २४:२० र व्यवस्था १९:२१ मा िाइन्छ। 

हाम्रो समाजमा यो वाकयांशिे व्यतक्तिे व्यतक्तिि हातन–नोकसानीको बदिा तिनसकछ भन्ने कुरािाई सङ्केि िछा भनी हामी सोच्छौं। यद्यति, जब 

वाकयांशिाई सम्िणूा खण्डको सन्दभामा ितढन्छ जसमा यो िाइन्छ, यसिे स्िष्ट रूिमा दखेाउाँछ तक िरमशे्वरिे प्रतिशोिको आदशे तदनभुएको छैन। 

उहााँिे प्रतिशोिको मात्रामा मात्र सीमा िोकनभुएको छ जसिाई तिन सतकन्छ। उदाहरणका िाति, यतद कुन ैव्यतक्तिे अकोव्यतक्तबाट चोट िािेर 

आाँखा िमुायो भने उसिाई चोट िरुयाउने व्यतक्तिाई माने र उसको सम्ितत्त तिने अतिकार छैन। व्यवस्थाअनसुार, बदिा भोग्न ुिरेको नोकसानीमा 

मात्र सीतमि तथयो। 

सैद्धातन्िक रूिमा घाइिे व्यतक्तिे आफूिाई चोट िरुयाउन ेव्यतक्तिाई ितन त्यस्िै चोट िरुयाउन सकछ िर दईुजनािे न ैएउटा आाँखा िमुाउनकुो के 

फाइदा? सािारणिया, यहूदी अदािििे चोटिटकका िााँचवटा तवतभन्न ििहरूको िाति ितिितूिा प्रदान िदाछ्ः िति, िीडा, चङ्िाइ, कामबाट 

समय िमुाउन ुर अिमान। व्यवस्थाको कुरा तनष्िि, समान र न्यायोतचि हुन ुिथ्यो। 

धमनशास्त्र पठन: 

आफ्नो अगधकार त्याग्नुहोस ्

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:३८-४२, लकूा ६:२९-३० 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

तिमीहरूिे सनुेका छछ, यसो भतनएको तथयो, ‘आाँखाको बदिा आाँखा, र दााँिको बदिा दााँि।’ िर म तिमीहरूिाई भन् दछु, दषु् टको मकुातबिा 

निर। जसिे तिम्रो दातहन ेिािा चड् काउिा, त् यसिाई अको िािा ितन थातिदऊे। यतद कोही मातनसिे मदु्दा चिाएर तिम्रो दछरा तिन ेदाबी िछा 

भन,े त् यसिाई तिम्रो खास् टो ितन तदइहाि। यतद कसैिे तिमीिाई एक तकिोतमटर जान बाध् य िछा भन,े ऊसाँि दईु तकिोतमटर िइदऊे। तिमीतसि 

माग् ने हरेकिाई दओे, र तिम्रो चीजबीज िानेसाँि फेरर नमाि, र तिमीसाँि कजाा तिन चाहनिेाई इन् कार निर। 

आज्ञाहरू: 

 दषु्टको मकुतबिा निर। 

 अको िािा ितन थातिदऊे। 

 उसिाई ििाईकंो खास्टो ितन तदइहाि। 

 ऊसाँि दईु तकिोतमटर िइदऊे। 

 तिमीसाँि माग्न ेहरेकिाई दओे। 

 तिमीसाँि कजाा तिन चाहनेिाई इन्कार निर। 
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समूह छलफल: 

१. येशिेू तसकाउनभुएको कुरा सनुिेतछ ििाईकंो मनमा कस्िा तवचारहरू आउाँछन?् 

पाठः 

येशिेू व्यतक्तिि हातन–नोकसानीको उतचि ितिितूिाको तवषयमा शारीररक चोट, आाँखाको सट्टा आाँखा र दााँिको सट्टा दााँिको तवषयमा 

बिाउनभुयो । त्यसितछ उहााँिे आफ्ना चेिाहरूिाई फरक दृतष्टकोण राख्न चनुछिी तदनहुुन्छ। व्यतक्तिि चोटिटकका चारवटा घटनाहरू प्रयोि िरेर 

येशिेू तिनीहरूिाई उदार मातनसहरू अथााि् आफ्नो अतिकारको माि निनेहरू भएको चाहनहुुन्छ भनेर दखेाउनहुुन्छ। 

ितहिो अवस्थामा चेिािे भोिेको मानतसक र भावनात्मक चोटहरू समावेश छन।् येशिेू भन्नभुयो, “िर म छिमीहरूलाई भन्िगिु, िषु्टसको 

मकुाछबला िगर। जसले छिम्रो िाछहिे गाला चड् काउला, त्यलसलाई अको गाला पछि र्ाछपिऊे।” एक थप्िड र मटु्ठी कसेर मकुका हान्न ुदईु फरक 

कुराहरू हुन।् मकुकािे झिडा भइरहकेो सङ्केि िछा। खिुा हाििे थप्िड हान्ने िररन्छ । यसिे अिमानको तवचार व्यक्त िदाछ। यो कसैिाई 

अिमातनि िना वा झिडा िना उकसाउन प्रयोि िररन्छ। 

िािा थातिन ुभनेको अरामी भाषा हो जसको अथा “लडाई वा झगडा सरुु िगिुग” हुन्छ। िड़ाई िना वा झिडा िना दईु जना चातहन्छ। यतद घाइिे 

व्यतक्तिे प्रतिकार िरेन भन ेत्यहााँ कुनै िड़ाई वा झिडा हुाँदनै। तहिोिदशे १७:१४ यसो भन्छ, “कलह सरुु हुि ुबाँध भछत् किजुस् िो हो, त् यसैले वाि-

छववाि चछकग िभुन् िा अछघ ि ै त् यसलाई बन् ि गर।” अको तहिोिदशे यसो भन्छ: “किह नचाहन ुमातनसको तनतम् ि आदरणीय कुरो हो, िर हरेक 

मखूाचातहाँ किह मच् चाउनमा तछटो हुन् छ।”
60

 येश ू आफ्ना चिेाहरूिे सतह हुने अतिकार त्यािेको चाहनहुुन्छ। िरमेश्वरिे िमीहरूिाई सही 

ठहराउनहुुनछे। 

दोस्रो अवस्थामा चिेािे िरुयाएको हातन समावेश छ। येशिेू भन्नभुयो, “यछि कोही माछिसले मदु्दा चलाएर छिम्रो िौरा छलि े िाबी गिग भिे, 

त्यिसलाई छिम्रो खास्बोि पछि छिइएकहाल।” यस मातमिामा घाइिे ििि े चोटिटकको िाति उल्िेतखि ितिितूिाको माि िरररहकेो छ िर यो 

सङ्किन िना अझ ैअदािि िएको छैन। येशिेू चेिाहरूिाई माि िरूा िना र अझ िेरै तदन भन्नहुुन्छ। यसको कारण घाइिे व्यतक्तसाँि तमत्रिा िैदा 

िनुा हो।
61

 येश ूचाहनहुुन्छ तक उहााँका चिेाहरूिे कसैमातथ अन्याय िदाा तिनीहरूिे व्यतक्तिि काननुी सरुिाको अतिकार त्यािनू।् न्याय भएको 

िरमेश्वरिे दखे्नहुुनछे। 

िेस्रो अवस्थामा चिेाद्वारा प्रदान सेवाहरुमा ितिितूिाको कमी समावेश छ। येशिेू भन्नभुयो, “यछि कसैले छिमीलाई एक छकलोछमबर जाि बाध्यि 

गिग भि,े ऊसँग िईु छकलोछमबर गइएकिऊे।” दईु तकिोतमटर जान ुअझ ैितन एक िोकतप्रय वाकयांश हो र यसको मििब आवश्यक भन्दा बढी िनुा 

हो। येश ूआफ्ना चेिाहरूिे आफ्नो समय र प्रतिभाको प्रयोिको िाति ितिितूिा िाउन ेअतिकार त्यािेको चाहनहुुन्छ। िरमेश्वरिे इनाम तदनहुुनेछ। 

चेिासाँि भएको कुनै कुरा माग्निेाई ऋण तदन ुचछथो अवस्था हो। सिहमा यो सतजिो दतेखन्छ, िर मत्तीको ससुमाचारिे सम्िणूा तवचार व्यक्त 

िदनै। िूका ६:३० िे यस तवषयको सत्यिा को घोषणा िदाछ। “छिमीछसि माग् िे हरेकलाई िओे, र छिम्रो चीजबीज लािेसगँ फेबरर िमाग।” यसमा 

चेिाको सम्ितत्त िमुाउन ुसमावेश छ। 

यस तशिाको मिू तवचार व्यवस्थाको िसु्िकबाट
62

 आएको हो। “आनो िो प्रछिज्ञाअिसुार परमप्रभ ुछिमीहरूका परमेश वरले छिमीहरूलाई आछशष ् 

छििहुुिेि, र छिमीहरूले अिेक जाछिलाई कजाग छिििेौ, िर छिमीहरूले चाछह ँकजाग छलिपुििैेि। छिमीहरूले धेरै जाछिलाई शासि गििेौ, िर 

उिीहरूले छिमीहरूमाछर् शासि गिेिैिि ्। यछि परमप्रभ ुछिमीहरूका परमेश वरले छिमीहरूलाई छििहुुिे िशेको कुि ैिगरमा कुि ैिाजभुाइएक गरीब ि 

भि,े छिमीले त् यस गरीब भाइएकप्रछि छिष् ठुर भएर आनो िो मटु्ठी िबाँध् ि।ू बरु आनो िो मटु्ठी खोलेर त् यसको खाँचोअिसुार जे-जछि चाछहन् ि सापब छिि।ू 

होछशयार! कसैले कजाग-माफबीको साल आउि ैलाग् यो भन् ि ेकुभाविा मिमा राखरे आनो िो गरीब िाजभुाइएकलाई गोहार गिग इएकन् कार गर यो, भिे त् यस 

गरीबले परमप्रभकुहाँ छिम्रो छवरुद्ध आवाज उठाउिेि, र छिमीलाई पापको िोष लाग् िेि। छिमीहरूले त् यसलाई छिस् सङ्कोच छिि,ू त् यसलाई छििँा 

छिमीहरूको मिमा कष् ब िहोस,् छकिछक यही कारणले ि ै परमप्रभ ु छिमीहरूका परमेश वरले सब ैकाममा र छिमीहरूले हाि हाल् ि े हरेक कुरामा 
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छिमीहरूलाई आछशष ् छििहुुिेि। िशेमा गरीब सधै ँ हुिेिि ्। यसकारण म छिमीहरूलाई आज्ञा छििँिुै, आनो िा भाइएकबन् ध ुर आनो िो िशेमा भएका 

गरीब र िररद्र हुिेहरूलाई उिार-छचत्तले छिि।ू” 

प्रत्येक अवस्थामा, येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई आवश्यकिाभन्दा बढी िना भन्नभुयो। अको शब्दमा, तिनीहरूिे अरूिाई उिहार वा आतशष ्

तदनिुथ्यो। येश ूआफ्ना चेिाहरू स्विामा बस्नहुुने तिनीहरूका तििाजस्िै उदार, खिुा हाि भएका मातनसहरू भएको चाहनहुुन्छ। तिनीहरूिे यस 

संसारका कुराहरू समात्न ु हुाँदनै वा आफ्नो अतिकारिाई ितक्रराख्न ु हुाँदनै तकनतक स्विामा बस्नहुुन े तिनीहरूका तििािे तिनीहरूिाई इनाम 

तदनहुुनेछ। 

समूह छलफल: 

२. येशकूा चिेाहरूि ेआफूिे चाहकेो भन्दा बढी काम िरे भन ेमातनसहरूि ेके सोच्नछेन?् 

३. ख्रीष्टको जस्िो व्यवहारिे अरूिाई कसरी असर िछा जस्िो ििाईिंाई िाग्छ? 

४. तमत्रिा कसरी बन्छ? 

पाठको सार: 

आवश्यकिाभन्दा बढी िनुाहोस ्। 

अनुप्रयोि: 

अको समहूको बैठकमा ििाईिें आफ्नो अतिकार त्यािरे उदार हुनिुरेको कुन ैितन घटनाको जानकारी तदनहुोस।् 
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पाठ १० 

आफ्ना शतु्रहरूलाई पे्रम िनुनहोस ्

समूह छलफल: 

ििाईकंो िाति पे्रम शब्दको अथा के हो? 

पररचय: 

ितवत्र िमाशास्त्रको नयााँ करारको भािमा प्रमेको वणान िना दईु प्राथतमक ग्रीक शब्दहरू प्रयोि िररएको छ: अिाि ेर तफतियो। यी दईु शब्दहरूको 

फरक-फरक अथा छ। बाइबिको कुनै तवशेष खण्डमा यी दईु शब्दहरूमध्य े कुन शब्द प्रयोि भइरहकेो छ भनरे थाह िाउन ुअतनवाया छ िातक 

िाठको बझुाइ तवकास िना सतकयोस।् 

तफतियो शब्दिे प्रमेको भावनािाई बझुाउाँछ। यो प्रेमको भावना हो! यस शब्दको प्रयोििे कुन ै वस्िुप्रतिको ििाविाई बझुाउाँछ। कुन ै ितन 

वस्िुप्रतिको ििावका केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन:् 

१. आमािे आफ्नो बच्चािाई माया ितछान।् 

२. ितििे आफ्नी ित्नीिाई पे्रम िछा। 

३. दाजभुाइ तददीबतहनीिे एकअकाािाई पे्रम िछान।् 

४. फररसीहरू बजारमा स्वािि िना मन िराउाँथे। 

५. मातनसहरु िैसािाई माया िछान।् 

अिाि े शब्दिे प्रेमको भावनािाई बझुाउाँछ। यो प्रमेको सेवा हो! यस शब्दको प्रयोििे सही काम िनुािाई बझुाउाँछ र यो िरोिकार शब्दसाँि 

तमल्दोजलु्दो छ। अिािे शब्दिे यसको चररत्र र कायाहरूमा आफूिाई प्रकट िदाछ: 

१. अिािे स्वयं िरमशे्वरको चररत्र हो। “िरमेश्वर प्रमे हुनहुुन्छ”
63

 भनी िेतखएको िमाशास्त्रमा प्रयोि िररएको शब्द अिािे हो। 

२. अिाि ेभनकेो प्रेमिे कसरी व्यवहार िछा भन्न ेहो । िावििे कोररन्थीहरूिाई िेखेको ितहिो ित्र, अध्याय १३ मा प्रमेबारे अकसर उद्धिृ 

िररएको खण्डिे अिािेको व्यवहारको रूिरेखा तदन्छ। 

धमनशास्त्र पठन: 

आफ्ना शतु्रहरूलाई पे्रम िर 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ५:४३-४८ र लूका ६:२७-३६ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

तिमीहरूिे यसो भनेको सनुेका छछ, ‘छिम्रो छिमेकीलाई प्रमे गर, र छिम्रो शत्रलुाई घणृा गर।’ िर म तिमीहरूिाई भन् दछु, आफ् ना शत्रिुाई प्रमे िर, र 

घणृा िनेहरूिाई भिाइ िर, सराप् नेहरूिाई आशीवााद दओे, दवु् यावहार िनहेरूका तनतम् ि प्राथाना िर। जसो मातनसहरूिे तिमीहरूसाँि िरून ् भन् न े

तिमीहरू इच् छा िदाछछ, तिमीहरूिे ितन तिनीहरूसाँि त् यसै िर र तिमीहरू स् विामा हुनहुुने आफ् ना तििाका छोराहरू हुनछेछ। उहााँिे दषु् ट र सज् जन 

दवैुिाई सयूाको िाि तदनहुुन् छ, र िमी र िािी दवैुिाई वतृष् ट तदनहुुन् छ। तकनभन ेयतद तिमीहरूसाँि प्रमे िनहेरूिाई मात्र पे्रम िदाछछ भन ेतिमीहरूिाई 

के इनाम छ? के महसलू उठाउनेहरूले
64

 ितन त् यसै िदनैन ् र? तिमीहरूिे आफ् ना दाजभुाइहरूिाई मात्र अतभवादन िछौ भने अरूहरूिे भन् दा 

ब़िी के िर यछ र? के अन् यजातिहरूिे ितन त् यसै िदनैन ् र? तिमीहरूको भिाइ िनेहरूिाई भिाइ िदाछछ भने, तिमीहरूिाई के िाभ भयो र? 

तकनतक िािीहरूिे ितन त् यसै िदाछन ्। यतद तफिाा िाउन ेआशा राखरे कसैिाई ऋण तदन् छछ भन,े तिमीहरूिाई के िाभ भयो र? तकनतक फेरर उतत्त 
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नै िाउने आशा राखेर िािीहरूिे िािीहरूिाई ऋण तदन् छन ्। िर आफ् ना शत्रहुरूिाई पे्रम िर, र तिनीहरूको भिाइ िर। फेरर िाउने आशा नराखी 

ऋण दओे, र तिमीहरूको इनाम ठूिो हुनछे, अतन तिमी सवोच् चका सन् िान ठहररनछेछ, तकनतक उहााँ बैिनुी र स् वाथीमातथ कृिािु हुनहुुन् छ। 

यसकारण जस् िो तिमीहरूका स् विामा हुनहुुने तििा गसद्ध
65

 हुनहुुन् छ, तिमीहरू ितन त् यस् िै तसद्ध हुनिुदाछ। 

आज्ञाहरू: 

 आफ्ना शत्रहुरूिाई पे्रम िर। 

 तिमीहरूिाई घणृा िनेहरूिाई भिाइ िर। 

 तिमीहरूिाई सराप्नेहरूिाई आशीवााद दओे। 

 तिमीहरूिाई दवु्र्यवहार िनेहरूका तनतम्ि प्राथाना िर। 

 भिाइ र बदिामा केही िाउने आशा नराखी ऋण दओे। 

 जसो मातनसहरूिे तिमीहरूसाँि व्यवहार िरून ्भन्ने इच्छा राख्छौं भन ेतिमीहरूिे ितन तिनीहरूसाँि त्यस्िै व्यवहार िर। 

 यसकारण तिमीहरू तसद्ध हुनिुछा। 

पाठ: 

येशिेू आफ्नो तशिाको सरुुवािमा यसो भन्नहुुन्छ, “तिमीहरूिे यसो भनेको सनुेका छछ, ‘छिम्रो छिमेकीलाई प्रमे गर, र तिम्रो शत्रिुाई घणृा िर।’ 

उद्धरणको ितहिो भाि मात्र ितवत्र िमाशास्त्रबाट हो। िरुानो करारमा किै ितन आफ्नो शत्रिुाई घणृा िना तसकाइएको तथएन। स्िष्टि्ः येशकूो 

समयमा केही अिवुाहरूिे यो अविारणा तसकाउाँद ैतथए। 

येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई आफ्ना शत्रहुरूिाई पे्रम िना आज्ञा तदनभुयो। यहााँ प्रयोि िररएको शब्द अिािे
66

 हो। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिे 

“आफ्ना शत्रहुरूसाँि असि व्यवहार” िनुािछा भन्नभुएको छ। तिनीहरू प्रतिको ििाव आवश्यक छैन। केवि ईश्वरीय व्यवहार मात्र हो। त्यसितछ 

उहााँिे आफ्ना शत्रहुरूिाई प्रमे िन ेछवटा व्यावहाररक िररकाहरू वणान िनुाहुन्छ: 

१. आफ्ना शत्रहुरूको सेवा िर। 

२. आफ्नो शत्रकुो तनतम्ि असि काम िर, नराम्रो कामहरू निर। 

३. आफ्नो शत्रसुाँि असि व्यवहार िनुाहोस,् जसरी ििाईसंाँि व्यवहार िरेको चाहनहुुन्छ। 

४. आशीवााद तदनहुोस,् राम्रो बोल्नहुोस ्वा उहााँको प्रशंसा िनुाहोस।् 

(क) यहााँ प्रयोि िररएको आशीवााद शब्दको प्राथतमक अथािे ििाईिाई सराप्ने ििाईको शत्रकुो बारेमा राम्रोसाँि बोल्ने बारेमा दतेखन्छ। 

(ख) यद्यति, आशीवााद शब्दको सााँचो अथा “घुाँडा टेकन ुवा घुाँडा टेकेर तनहुररन”ु हो। 

(ि) यस वचनि ेव्यक्त िरेको तवचार भनेको ऊाँ टिे घुाँडा टेकेर आफूमातथ बोझ थोिना तदने तवचार हो। 

(घ) िन्िी २२:२१-३४ मा बािामको ििाको उदाहरण िढ्नहुोस।् 

५. तिनीहरूको तनतम्ि प्राथाना िररदऊे। 

६. तिनीहरूिाई चातहएको ऋण दऊे, चाह ेतिना सकोस ्वा नसकोस।् 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई स्विामा बस्नहुुने आफ्ना तििाजस्िै हुन चनुछिी तदएर उत्प्रेररि िनुाहुन्छ। िरमेश्वरिे िमी र दषु्ट दवैुको भिाइ िनुाहुन्छ 

भनी उहााँ बिाउाँनहुुन्छ । उहााँिे सयूािाई चम्काउनहुुन्छ र िानी दवैुमा िनुाहुन्छ। प्रमेिे कसैका िाति एउटा िररकािे र अरूका िाति अकै िररकाि े
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गसद्ध। “िूणा” वा “िूणारूिमा िररिकव”।
 

66 
अिापे। प्यार. . . िरमप्रभुिे ज ेचाहनुहुन्छ त्यही सतक्रयिािूवाक िरररहनुभएको छ। . . . सिैं िरमेश्वरद्वारा िररभातषि - एक भेदभाविूणा स्नेह जसमा छनछट र चयन समावेश छ,” 

(https://biblehub.com/lexicon/matthew/5-44.htm)। केवि प्रमेको रूिमा िररभातषि िररएको छ जस ेचाहानाको सट्टा आवश्यक कुराहरू तदन्छ (अथााि् िरमशे्वरिे, मातनसहरूको िाति उद्धार 

प्रदान िना, आफ्नो िुत्रिाई उनीहरूकहााँ िठाएर र उहााँिाई मतृ्युको िाति तदएर प्रदशान िनुाभएको िरोिकार . . . १ यूहन्ना ४:८, “प्रमे िगिेले परमशे वरलाई छचन् ििै, छकिभिे परमशे वर प्रेम हुिुहुन् ि।” र 

यूहन्ना १५:९-१०, “छपिाले जसरी मलाई प्रमे गिुगभएको ि, मलैे पछि छिमीहरूलाई प्रमे गरेको िु। छिमीहरू मरेो प्रमेमा रहो। यछि मरेा आज्ञाहरू पालि गर यौ भिे छिमीहरू मेरो प्रेममा रहिेिौ, जसरी मलैे 

मरेा छपिाका आज्ञाहरू पालि गरेको िु र उहाँको प्रमेमा रहन् िु। मलेै यी कुरा छिमीहरूलाई यसकैारण भिेको िु, छक मरेो आिन् ि छिमीहरूमा होस,् र छिमीहरूको आिन् ि भररपूणग होस ्।” 
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व्यवहार िदनै। यो साँि ैएकरूि हुन्छ र िररविान हुाँदनै। उहााँका चिेाहरू हुन बोिाइएकाहरूका िाति यसिे हामी कुनै समय उहााँको शत्रहुरू तथयौं 

भनेर सम्झन मदि िछा। िर िरमेश्वरको हामीप्रतिको अटुट प्रमेका कारण अतहिे हामी उहााँका तमत्रहरू हौं । 

समूह छलफल: 

१. कुन कुरािे मातनसिाई आफ्नो शत्र ुबनाउाँछ? 

२. आफ्ना शत्रहुरूिाई प्रमे िना ििाईिंाई कुन िररकामा िाह्रो छ? 

३. आफ्ना शत्रहुरूिाई प्रमे िना सकने केही व्यावहाररक िररकाहरू बिाउनहुोस।् 

पाठको सार: 

हर तकसी का भिो करो। 

अनुप्रयोि: 

समहूको अको बैठकमा ििाईिें शत्रिुाई पे्रम िनुा िरेको कुनै ितन घटनाको जानकारी तदनहुोस ्र त्यसको नतिजा के भयो? 
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पाठ ११ 

सकमान प्राि िनुनहोस ्

पररचय: 

येशिेू आफ्नो अतघल्िो तशिामा प्रेमको बारेमा कुरा िनुाभयो। सााँचो पे्रम िरमेश्वरको चररत्र हो। यसको स्वभाव सही काम िनुा हो र यसको कायािे 

अरूिाई फाइदा िरुयाउाँछ । सााँचो प्रेमिे कसैप्रति फरक व्यवहार िदनै, चाह े त्यो राम्रो होस ्वा नराम्रो। अतन यो िररविानको अिीनमा रहकेा 

भावनाहरूमा आिाररि छैन। 

येशिेू प्रेमिाई एउटा मञ्चको रूिमा प्रयोि िद ै उहााँका चिेाहरूिे िनुािने िीनवटा प्रेतमिो कायाहरूको सचूी तदनभुएको छ: दान, प्राथाना र 

उिवास। यद्यति, यी अतिररक्त मदु्दाहरू हुन।् उहााँिे सम्बोिन िनुाभएको वास्ितवक मदु्दा भनेको कायाहरूको िछातडको आत्मा हो। एउटा व्यतक्तिे 

प्रेमका यी कायाहरू तकन िछा र उसिे कोबाट सम्मान िाउनछे? 

धमनशास्त्र पठन: 

सकमान प्राि िदै 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ६:१-१८ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

होतशयार बस, तिमीहरू मातनसहरूिाई दखेाउनिाई िमाकाया निर। नत्रिा स् विामा हुनहुुन ेतिमीहरूका तििाबाट तिमीहरूिे केही इनाम िाउनेछैनछ। 

यसकारण जब तिमीहरू दान तदन् छछ, िब आफ् ना साम ु िरुही नबजाओ, जस् िो ढोंिीहरूिे सभाघरहरू र सड़कहरूमा मातनसहरूबाट प्रशंसा 

िाउनिाई िदाछन ्। सााँच् चै, म तिमीहरूिाई भन् दछु, तिनीहरूि ेआफ् ना इनाम िाइसकेका छन ्। िर जब तिमी दान तदाँदछछ, तिम्रो दातहन ेहाििे के 

िरररहछे सो दबे्र ेहाििे थाहा निाओस ्। तिम्रो दान िपु् िमा होस,् र िपु् िमा दखे् नहुुन े तिम्रा तििािे तिमीिाई इनाम तदनहुुनेछ। जब तिमी प्राथाना 

िदाछछ िब ढोंिीहरूजस् िा नहोओ, तकनतक तिनीहरू सभाघरहरूमा र सड़कहरूका कुनामा मातनसहरूिे दखेनू ् भनी खड़ा भएर प्राथाना िना मन 

िदाछन ्। सााँच् च,ै म तिमीहरूिाई भन् दछु, तिनीहरूिे आफ् नो इनाम िाइसकेका छन ्। िर तिमी जब प्राथाना िदाछछ, आफ् नो तभत्री कोठामा िस, र 

ढोका थनुरे िपु् िमा हुनहुुने तिम्रा तििािाई प्राथाना िर, र िपु् िमा दखे् नहुुन े तिम्रा तििािे तिमीिाई इनाम तदनहुुनछे। र प्राथाना िदाा 

अन् यजातिहरूजस् िा व् यथै नबरबराओ। तकनभने िरैे शब् दमा बोल् दा तिनीहरूको सनुाइ हुन् छ भन्ने तिनीहरू तवचार िदाछन ्। यसकारण 

तिनीहरूजस् िा नहोओ। तकनभने तिमीहरूिे उहााँसाँि माग् नभन् दा अतघबाटै तिमीहरूिाई कुन-कुन कुराको खााँचो छ, सो तिमीहरूका तििा 

जान् नहुुन् छ। िर तिमीहरूचातहाँ यस तकतसमिे प्राथाना िर: ‘ह ेहाम्रा तििा, जो स् विामा हुनहुुन् छ, ििाईकंो नाउाँ ितवत्र होस ्। ििाईकंो राज् य आओस ्। 

ििाईकंो इच् छा स् विामा जस् िो छ, त् यस् िै यस िथृ् वीमा िरूा होस ्। हामीिाई आज हाम्रो दतैनक भोजन तदनहुोस ्। हाम्रा अिराि िमा िनुाहोस,् जसरी 

हामीि ेआफ् ना अिरािीहरूिाई िमा िरेका छौं। हामीिाई िरीिामा िना नतदनहुोस,् िर दषु् टबाट छुटाउनहुोस ् तकनभन ेराज् य, िराक्रम र मतहमा 

सदासवादा ििाईकैं हुन,् आमेन।’ तकनतक तिमीहरूिे मातनसहरूका अिराि िमा िर यछ भन ेतिमीहरूका स् विामा हुनहुुन ेतििािे ितन तिमीहरूिाई 

िमा िनुाहुनछे। िर तिमीहरूिे मातनसहरूका अिराि िमा िरेनछ भने तिमीहरूका तििािे तिमीहरूका अिराि िमा िनुाहुनछैेन। जब तिमीहरू 

उिवास बस् िछछ, िब ढोंिीहरूजस् िा उदासी चेहरा नदखेाओ। तकनतक मातनसहरूिाई उिवास बसेका दखेाउनिाई तिनीहरू आफ् ना मोहड़ा 

अाँध् यारा िाछान ्। सााँच् च,ै म तिमीहरूिाई भन् दछु, तिनीहरूिे आफ् ना इनाम िाइसकेका छन ्। िर तिमीचातहाँ उिवास बस् दा आफ् नो तशरमा िेि 

ििाऊ, र आफ् नो मखु िोऊ।
67

 र तिम्रो उिवास मातनसहरूिे होइन, िर िपु् िमा हुनहुुने तिम्रा तििािे दखेनू,् र िपु् िमा दखे् नहुुन े तिम्रा तििािे 

तिमीिाई इनाम तदनहुुनछे। 

आज्ञाहरू: 

 होतशयार बस, तिमीहरू मातनसहरूिाई दखेाउनिाई िमाकाया निर।  

                                                           
67

 आफ्नो गशरमा तेल लिाऊ र आफ्नो मुख धोऊ। यहूदीहरू उिवास बस्दा आफ्नो टाउकोमा खरानी हाल्छन्। तिनीहरूिे खुसीको अवसरमा मात्र आफ्नो टाउकोमा िेि हाल्छन्। 
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 आफ्नो साम ुिुरही नबजाऊ। 

 आफ्नो दातहने हाििे के िरररहछे सो दबे्र ेहाििे थाहा निाओस ्। 

 तिमीहरू ढोंिीहरूजस्िा नहोओ। 

 आफ्नो तभत्री कोठामा िस, र ढोका थनुेर िपु्तमुा हुनहुुने तिम्रा तििािाई प्राथाना िर। 

 अन्यजातिहरूजस्िा व्यथै नबरबराओ। 

 ढोंिीहरूजस्िा उदासी चहेरा नदखेाओ। 

 आफ्नो तशरमा िेि ििाऊ र आफ्नो मखु िोऊ र तिम्रो उिवास मातनसहरूिे नदखेनू।् 

पाठ: 

दान, प्राथाना र उिवासको तवषयमा िमाशास्त्रका अंशहरूमा िााँच सामान्य ित्वहरू छन।् ितहिो ित्व के हो भन े येशिेू प्रत्येक तवषयमा तवशेष 

आज्ञाहरू तदनहुुन्छ। दोस्रो ित्व के हो भन,े दान तदने, प्राथाना िने र उिवास िने जस्िा सत्कमाहरू भइरहकेा छन।् िेस्रो ित्व िाखण्डी हो। चछथो 

चातहाँ मातनसहरूिे दखे्दछैन ्र िााँचौं चााँही िीिा हो जसिे िपु्तमा दखे्नहुुन्छ र इनाम तदनहुुन्छ। 

येशिेू ितहिा दान तदने असि कामिाई सम्बोिन िनुाहुन्छ। दान शब्दको अथा करुणा हो । यो िररबहरूिाई िैसा तदनसुाँि सम्बतन्िि छ र यो 

िरमेश्वरको दशांशसाँि सम्बतन्िि छ भन्न े कुरामा भ्रतमि हुन ु हुाँदनै। दान कुन ै व्यतक्तिाई सीिै तदन सतकन्छ वा िररबहरूिाई तविरण िना जम्मा 

िररएको कोषमा जम्मा िना सतकन्छ। 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई िपु्तमा दान िना तनदशेन तदनहुुन्छ। उहााँ चाहनहुुन्छ तक तिनीहरूिे यो यस्िो िररकामा िरोस ्िातक अरू मातनसहरूिे 

ध्यान नतदऊन।् जब कुन ैव्यतक्तिे आफूिे तचनेको अको व्यतक्तबाट दान प्राप्त िदाछ। त्यहााँ साँि ैऋणको भावना हुन्छ जनु यसको साथ जान्छ। जब 

तदने व्यतक्त िररबहरूिाई थाह हुाँदनै िब उसिे तदन सकन ेएक मात्र िन्यवाद िरमेश्वरिाई जान्छ। 

दोस्रो तनदशेन भनेको दान तदनअुतघ िुरही नबजाउन ुहो। येशकूो समयमा घमण्डिे भररएका िनी मातनसहरूिे दान तदनअुतघ िरुही बजाएर आफू 

िरोिकारी व्यतक्त हुाँ भनेर सबैिाई स्िष्ट िारेका हुन सकछन।् येशिेू भन्नभुएको कुरा के हो भन,े मातनसहरूिे अरूिाई तदन ेबिेा घोषणा िनुा हुाँदनै। 

उहााँिे आफ्नो अको आज्ञाद्वारा यस तवचारिाई अझ बतियो िानुाहुन्छ, “छिम्रो िाछहि ेहािले के गरररहिे सो िबे्र ेहािले र्ाहा िपाओस ्।” हामी 

जान्दछौं तक दातहने हाििे के िरररहकेो छ भनरे बायााँ हाििे थाह निाउन ुअसम्भव छ िर कुरा बतुद्धमानी हुन ुहो। 

असि कामहरूबारे आफ्नो छिफिमा येशिेू ढोंिी शब्दिफा  ध्यान तखच्नहुुन्छ। यो शब्द उहााँको ितहिो अतभिेख िररएको प्रयोि हो। िसथा, 

हामीि ेयसको अथाबारे स्िष्ट ज्ञान हातसि िनुािछा िातक भतवष्यका सन्दभाहरूमा यसिाई सही िररकािे िाि ूिना सतकयोस।् ढोंिी एक अनमुातनि 

चररत्र अन्ििाि एउटा अतभनेिा हो। उसिे एउटा भतूमका तनवााह िरररहकेा छन ् । ििाईिें जे दखे्नहुुन्छ, त्यो वास्ितवकिा होइन िर त्यो केवि 

नककिी मात्र हो। 

येशिेू भन्नभुयो तक ढोंिीहरू सभाघर र िल्िीहरूमा भटे्टाउन सतकन्छ। तिनीहरू मण्डिी र अन्य सावाजतनक स्थानहरूमा ितन िाइन्छन।् जब 

्रणोिाहरू भेिा हुन्छन ्िब तिनीहरूको प्रस्िुति दखे्न सतकन्छ। तिनीहरु सावाजतनक मञ्चमा प्रस्िुति तदने किाकार हुन।् अतन तिनीहरूिे तनवााह 

िरररहकेो भतूमकाका िाति मातनसहरूको िािीको िाति बााँतचरहकेा छन।् 

ढोंिीिे “हरे, म कतत्त असि छु” भन्न ेअतभमानद्वारा उत्पे्रररि हुन्छ र आफ्नो प्रदशानको ्रणेय तिन ेअतभिाषा हुन्छ। ढोंिीिे आफ्नो िातमाकिाका 

कायाहरू अरूप्रतिको प्रमेिे होइन िर आफूप्रतिको प्रेमिे िछा। 

येश ूदोस्रो असि कायािफा  जानहुुन्छ: प्राथाना। उहााँ आफ्ना चेिाहरूिाई मातनसहरूबाट टाढा रहन भन्नहुुन्छ। तभत्री कोठामा जानहुोस ्र ढोका बन्द 

िनुाहोस ् िातक मातनसहरूि े ििाईकंो प्राथाना सनु्न निाऊन।् िाखण्डीहरूि े सावाजतनक रूिमा प्राथाना िछान ् तकनभने तिनीहरू मातनसहरूि े

आफूिाई ितवत्र ठानेको चाहन्छन।् िर प्राथाना भनेको मातनस र िरमेश्वरबीचको तनजी कुराकानी हो। 

उहााँिे चेिाहरूिाई अन्यजातिहरूिे जस्िै अथाहीन िनुरावतृत्त निना भन्नहुुन्छ। तयनीहरूको भजन र मन्त्र बेकार छ। सायद अन्यजातिहरूिे 

िरमेश्वरिे राम्ररी सनु्नहुुन्न भनेर सोच्छन।् त्यसैिे तिनीहरूि े आफैिाई दोहोरयाउनिुछा। सायद उहााँ त्यस िणमा सतुिरहनभुएको छ वा 
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सतुनरहनभुएको छैन र तिनीहरूिे उहााँको ध्यान आकतषाि िनुािछा। अथवा तिनीहरूको उद्दशे्य एउटै तबन्िीद्वारा उहााँिाई िटक-िटक थतकि िानुा 

हुनसकछ िातक उहााँिे तिनीहरूको प्राथानाको जवाफ तदनहुुनछे? यशैया अिमवक्ताको िसु्िक, अध्याय ६५, िद २४ मा यसो भतनएको छ। 

“छििीहरूल ेछबन् िी गिग अछघ ि ैम जवाफब छििेिु। छििीहरूल ेबोल् िाबोल् ि ैछििीहरूका कुरा म सनु् िेिु।” 

िेस्रो असि काया उिवाससाँि सम्बतन्िि छ। प्रायजसो मातनसहरूिाई िाग्छ तक यसको अथा खानाबाट टाढा रहन ुहो। िथाति, यो शब्दको सााँचो 

अथा होइन। कुनै ितन वस्ििुाई उिवास मान्नका िाति चारवटा शिाहरू िरूा िनुािछा। कुनै व्यतक्तिे (३) केतह समयको िाति (२) आवश्यक वा 

चातहएको (१) कुरा तबना नै (४) केतह ठूिो कुरा हातसि िने स्िष्ट उद्दशे्यको साथ काम िछा। िरमेश्वर आफ्ना जनहरू उिवास बसेको चाहनहुुन्छ। 

िर अिमवक्ता यशैयाका अनसुार यो भोजनको िाति होइन।
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 सन्दभा यशैया ५८:६-१४ हो: 

“के मैले चिुेको उपवास यस् िै हो? अन्यायको बन् धि फुबकाल् ि, जुवाको डोरी फुबकाल् ि, र अत् याचारमा परेकाहरूलाई मकु्त गराउि, हरेक जवुा 

भाँछचछिि मलेै चिुेको छकछसमको उपवास यही होइएकि र? आनो िो भोजि भोकाछसि बाँडचूँड गिुग, र घर िभएका गरीबहरूलाई शरण छिि–ु 

िाङ्गोलाई िखेरे लुगा लगाइएकछिि,ु र आनो िो जाि-भाइएकहरूबाब िलुक् ि,ु होइएकि र? िब छिमीहरूको ज योछि छबहािझै ँ फुबबेर छिस् कििे, र छिमीहरू 

चाँडै छिको हुििेौ। िब छिमीहरूको धाछमगकिा छिमीहरूका अछगअछग जािेि, र परमप्रभकुो मछहमाचाछह ँपछिछल् िरको रक्षक हुििे। िब छिमीहरूले 

पकुारा गििेौ, र परमप्रभलेु जवाफब छििहुुििे। छिमीहरूले सहायिाको छिछम् ि छबन् िी गििेौ, र उहाँले भन् िहुुििे, ‘म यही ँ िु।’ यछि छिमीहरूले 

आनो िा बीचबाब अत् याचारको जवुा फबाछलछियौ, अरूलाई औलँा ठाडो गिग र ईष् यागपणूग कुरा बोल् ि त् याग् यौ, अछि सम् पणूग हृियले छिमीहरूले 

आफैबलाई भोकाहरूका छिछम् ि छियौ, र अत् याचारमा परेकाहरूको आवश यकिा परूा गररछियौ भिे, छिमीहरूको ज योछि अधँ् यारोमा चम् किेि र 

छिमीहरूको राि मध् यछििजस् िै हुििे। परमप्रभलेु छिमीहरूलाई छिरन् िर डोर याउिहुुििे, र घामको उखमु गमी परेका ठाउँहरूमा पछि छिमीहरूलाई 

सन् िुष् ब पािुगहुिेि, र छिमीहरूका हाडहरूलाई बछलया पािुगहुिेि। छिमीहरू प्रशस् ि पािीले छभजाएको बगैचँाझै ँ र िसकु् िे पािीको मलूझै ँ हुिेिौ। 

छिमीहरूका माछिसहरूल ेपरुािा भग् िावशेष फेबरर बिाउििेि ्। धरैे परुािा जगहरू छििीहरूले उठाउििेि ्। छिमीहरू ‘भत् केका पखागलहरू छिमागण 

गिे’ र ‘बस् ि ेघरहरूका छिछम् ि बाबो फेबरर ियाँ बिाउिेहरू’ भछिििेौ। छिमीहरूले मरेो शबार्-छिि िोडेिौ र मेरो पछवत्र छििमा आफूबखशुी गरेिौ 

भि,े र परमप्रभकुो शबार्लाई आिरणीय ठान् यौ, र आनो िो इएकच् िाअिसुार िगरी यस छििलाई मान् यिा छियौ र यसमा आनो िो खशुी िगरी व् यर्गका 

कुरा गरेिौ भि,े छिमीहरू परमप्रभमुा रमाहब पाउिेिौ, र म छिमीहरूलाई िशेका उच् च स् र्ािहरूमा सवार गिे िुल् याउिेिु र म छिमीहरूलाई 

छिमीहरूका पखुाग याकूबको उत्तराछधकारबाब भोज खवुाउि ेिुल् याउििुे।’ परमप्रभकुो मखुैले यसो भन् िभुएको ि।” 

येशकूो समयमा मातनसहरूिे उिवासको ठूिो प्रदशान िरे। तिनीहरूिे बोराको ििुा ििाए अतन आफ्नो टाउकोमा खरानी हािे। िरमेश्वरको 

अनगु्रह िाउन तिनीहरूिे स्वेच्छािे द्ुःख भोतिरहकेा छन ्भनरे मातनसहरूिाई थाह तथयो। येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई उदास अनहुार होइन िर 

आनतन्दि अनहुार िारण िना भन्नहुुन्छ। यसको कारण यो हो भने मातनसहरू अनहुारको भावहरू िढ्न सिम हुन्छन।् 

उदास अनहुारिे उदासी वा िीडािाई सङ्केि िछा। जब मातनसहरू उदास अनहुार दखे्छन ्िब तिनीहरू स्वाभातवक रूिमा यसको कारण सोध्छन।् 

त्यसितछ िाखण्डीिे आफ्नो नम्र अवस्थािफा  ध्यान तखच्न ेमछका िाउाँछन ्र यसो भन्छन:् “ओह, म यो वा त्यो कुराको फाइदाको िाति उिवास 

बतसरहकेो छु।” मातनसहरूिे उहााँको प्रयासको प्रशंसा िना सकछन ् िर िरमेश्वरको अनादर हुन्छ । िरमेश्वरको हाि आफ्नो ििमा साना 

व्यतक्ततवशेषको नम्रिा आवश्यक छ जस्िो दतेखन्छ । उदास अनहुारिे तनराशा र िररतस्थतिमा काम िना िरमेश्वरमातथको तवश्वासको कमीिाई ितन 

सङ्केि िछा। 

अकोिफा , आनतन्दि अनहुारिे तभत्रबाट तनस्केको आनन्दिाई सङ्केि िछा। यो व्यतक्त िररतस्थतिको बीचमा िरमेश्वरिे काम िनुाहुनछे भन्न ेआशा 

र तवश्वासिे भररएको छ। मातनस तकन आनतन्दि हुन्छ भनरे ितन मातनसहरू जान्न चाहन्छन।् यसिे प्रेररि ित्रसुको यस्िो सल्िाहिाई जन्म तदन 

सकछ: “छिमीहरूमा भएका आशाको छवषयमा कसैले सोधपिू गरे त् यसको जवाफब छिि सधै ँित् पर बस, िर त् यो काम िम्रिा र श्रद्धासार् गर।” 

येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई यी सब ैअसि कायाहरू िपु्तमा िना भन्नभुयो तकनभने तिनीहरूका तििा जसिे िपु्तमा दखे्नहुुन्छ उहााँिे तिनीहरूिाई 

इनाम तदनहुुनछे। तिनीहरूिे उहााँबाट आफ्नो सम्मान, मतहमा र प्रशंसा प्राप्त िनछेन।् िाखण्डी र ढोंिीहरूको तविरीि, चेिाको असि काया िन े

मनसाय नम्रिामा आिाररि हुन्छ। तिनीहरू िरमेश्वरिाई ्रणेय िाएको हनेा चाहन्छन।् अतन उहााँका िातमाकिाका कायाहरू िरमेश्वर र अरूप्रतिको 

प्रेममा आिाररि हुन्छ। 
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 िरमशे्वरिे घोषणा िनुाभएको एक मात्र भोजन उिवास प्रत्येक वषा एक िटक प्रायतश्चिको तदनमा हुन्थ्यो। (योम तकप्िुर) 
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असि काम िना सिैं त्याि चातहन्छ। दान तदन ेकुरामा रूतियााँ-िैसा, प्राथानामा समय र उिवासमा भोजन वा अन्य केतह कुरा हुनसकछ। असि 

काया िनुाको अतन्िम िररणाम त्यो काया िने सबैको िाति इनाम हो। ढोंिीको तनतम्ि यो मातनसहरूको िािी हो र चिेाको तनतम्ि स्विामा उसको 

तनतम्ि रातखएको िन हो। 

समूह छलफल: 

१. समाजमा किाकारिाई तकन यति िेरै सम्मान िररन्छ? 

२. आफूिे िाएको सम्मानको वणान िनुाहोस ्र यसिे ििाईिंाई कस्िो महससु िरायो भनरे बिाउनहुोस।् 

पाठको सार: 

ििाईकंो असि कायाको िाति असि इनाम प्राप्त िनुाहोस।् 

अनुप्रयोि: 

अको बैठक अतघ कम से कम एक राम्रो काम िनुाहोस ्र यसको बारेमा कसैिाई नभन्नहुोस।् 
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पाठ १२ 

प्राथनना 

समूह छलफल: 

के ििाईिें आफ्नो बाल्यकािमा कुनै प्राथाना िनुाभयो र त्यसो हो भन ेके ििाई ंिी प्राथानाहरू सम्झन सकनहुुन्छ? 

पररचय: 

अतघल्िो िाठमा हामीि ेसमटेेको एउटा तवषय प्राथाना तथयो। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई िाखण्डी र अन्यजातिहरूको तविरीि कसरी प्राथाना िन े

भनेर बिाउनभुयो। प्राथानाको तशिाको बीचमा उहााँिे आफ्ना चिेाहरूिाई “ह,े हाम्रा तििा” वा “प्रभकुो प्राथाना” भनरे प्राथाना िना तसकाउाँनभुयो। 

यसिे अन्यजातिहरूिे प्राथाना िन ेिररकाको तविरीि अविारणाहरू व्यक्त िरयो र येशिेू तवशेष िरी यसको एउटा तवशेष ििमा ध्यान केतन्द्रि 

िनुाभयो। 

धमनशास्त्र पठन: 

प्राथनना 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ६:९-१५ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

िर तिमीहरूचातहाँ यस तकतसमिे प्राथाना िर: ‘ह ेहाम्रा तििा, जो स् विामा हुनहुुन् छ, ििाईकंो नाउाँ ितवत्र होस ्। ििाईकंो राज् य आओस ्। ििाईकंो 

इच् छा स् विामा जस् िो छ, त् यस् िै यस िथृ् वीमा िरूा होस ्। हामीिाई आज हाम्रो दतैनक भोजन तदनहुोस ्। हाम्रा अिराि िमा िनुाहोस,् जसरी हामीि े

आफ् ना अिरािीहरूिाई िमा िरेका छौं। हामीिाई िरीिामा िना नतदनहुोस,् िर दषु् टबाट छुटाउनहुोस ् तकनभन ेराज् य, िराक्रम र मतहमा सदासवादा 

ििाईकैं हुन,् आमेन।’ तकनतक तिमीहरूिे मातनसहरूका अिराि िमा िर यछ भन े तिमीहरूका स् विामा हुनहुुन े तििािे ितन तिमीहरूिाई िमा 

िनुाहुनछे। िर तिमीहरूिे मातनसहरूका अिराि िमा िरेनछ भने तिमीहरूका तििािे तिमीहरूका अिराि िमा िनुाहुनेछैन। 

समूह छलफल: 

१. के ििाई ंप्रभकुो प्राथानािाई बारम्बार बिाउाँदा अन्यजातिहरूि ेजस्िै अथाहीन िनुरावतृत्त प्रयोि िरेकोमा हामी दोषी छौं भनी सोच्नहुुन्छ? तकन 

सोच्नहुुन्छ वा तकन सोच्नहुुदै ाँन? 

आज्ञा: 

 िब यसरी प्राथाना िनुाहोस।् 

पाठ: 

येशिेू प्राथानाबारे तसकाउनभुएको छ। उहााँ आफ्ना चिेाहरूिे शब्दहरूको िछातडको आतत्मक तसद्धान्िहरू बझेुको चाहनहुुन्छ। प्राथाना भनेको 

रट्न ुवा अथाहीन िनुरावतृत्त िनुा होइन। प्रभकुो प्राथाना प्रभावकारी प्राथाना हुनकुो अतिररक्त यसिे िरमेश्वरको नतजक िगु्न ेएउटा राम्रो रूिरेखा ितन 

प्रदान िदाछ। यसमा सम्बोिन, प्रशसंा र तनवेदनहरू समावेश भएका छन।् 

“ह ेहाम्रा छपिा, जो स् वगगमा हुिहुुन् ि” भन्ने ठेिाना हो। “हाम्रा तििा” भन्ने शब्दहरू प्रयोि िदाा िररवार ितन यसमा संिग्न छ भनरे सङ्केि िछा। 

यसिे प्रत्येक चिेाको बच्चाको जस्िै सम्बन्ि छ र उसका भाइबतहनीहरू छन ् भनेर बझुाउाँछ। आफ्ना भाइबतहनीहरूप्रतिको प्रमे उहााँिे 

तिनीहरूिाई आफ्नो प्राथानामा समावेश िरररहनभुएको िथ्यिे दखेाउाँछ। यो ठेिाना स्विाका तििािाई तदइएको छ र यसैिे चेिाका मानव 
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तििाहरूसाँि भ्रतमि हुन सकदनै तकनतक तिनीहरूमध्य ेकोही-कोही अझ ैितन िथृ्वीमा बतसरहकेा छन।् यसिे िरमेश्वर तिनीहरूको सतृष्टकिाा (तििा) 

हुनहुुन्छ र आदर र आज्ञाकाररिा उहााँकै कारण हो भनरे बझु्दछ। 

“िपाईकंो िाउँ पछवत्र होस”् भनेको प्रशंसा हो। ितवत्र शब्दको अथा शदु्ध वा ितवत्र हुन्छ। यसो भन्द ैचिेाहरूिे िरमेश्वरको नाउाँ शदु्ध, कुनै ितन 

अशदु्धिाबाट मकु्त छ भनी घोषणा िरररहकेा छन।् उहााँका सन्िान भएकोिे तिनीहरूिे उहााँको नाउाँ बोकेका छन ् भनेर बझु्निुछा। यससाँि ै त्यो 

नाउाँअनसुार जीवन तबिाउन ेतजम्मवेारी ितन आउाँछ। 

ितहिो तबन्िी “िपाईकंो राज य आओस ्। िपाईकंो इएकच् िा स् वगगमा जस् िो ि, त् यस् िै यस पयृ वीमा परूा होस ्।” चिेाहरूिे िरमेश्वरको इच्छा िथृ्वीमा 

िरूा भइरहकेो छैन भनेर बझेुका छन ्र िथृ्वीमा उहााँको िणूा शासन तवस्िार िरेर िथृ्वीिाई आतशष ्तदन आग्रह िरररहकेा छन।् (िरमेश्वरको राज्यबारे 

अझ ितहराइमा अध्ययन िदाा िाठ १८ मा तसकाइनछे) 

त्यसितछ उहााँिे चिेाहरूिाई अरू िीनवटा कुराको िाति िरमेश्वरिाई तबन्िी िना तनदशेन तदनहुुन्छ: शरीरको िाति भोजन, आत्माको िाति िमा 

र आत्माको िाति तनदशेन। “हामीिाई आज हाम्रो दतैनक भोजन तदनहुोस ्” यी तबन्िीहरूमध्य ेितहिो हो। “हामीिाई आज” भन्न ेशब्दहरू प्रयोि 

िरेर येशिेू चिेामा जीवन रहुन्जेि प्रभकुो प्राथाना दतैनक रूिमा िनुािछा भनेर सङ्केि िरररहनभुएको छ। यस तनवदेनिे िरमेश्वर नै शरीरको 

प्रबन्िकिाा हुनहुुन्छ भनेर स्वीकारेको छ। 

“हाम्रा अपराध क्षमा गिुगहोस,् जसरी हामीले आफ ना अपराधीहरलाई क्षमा गरेका र्छौं।” अको तबन्िी हो। यहााँ अिराि र अिरािी शब्दहरू 

तग्रक भाषामा ऋण र ऋणीहरू भनरे उल्िेख िरेका छन।् यहााँ प्रयोि िररएको ऋण र ऋणीहरू शब्दहरू अन्य िररकामा ितन अनवुाद िना सतकन्छ। 

ऋणको िाति प्रयोि िना सतकन ेअन्य शब्दहरूमा समावेश हुन सकछ: तचप्िो बाटोमा तचप्िन,ु त्रतुट, तनशान छुटाउन,ु अिराि िनुा, उल्िंघन िनुा, 
तवचिन, ििन, दोष, अिमान, वा िाि। ऋण शब्दको िछातडको तवचार त्यस्िो चीज हो जसले हागन पुर्यायो। ऋणी त्यो हो जसले हागन िछन। 

त्यसैिे जसको हातन िछा उसको ऋणी हुन्छ। 

येशिेू प्राथानाबारे तदनभुएको तनदशेनको महत्त्विणूा बुाँदा यही तनवेदन हो। प्राथानािाई न ैनतजकमा िानिेतछ उहााँिे चेिाहरूको ध्यान यस बुाँदामा 

िनु्ः केतन्द्रि िनुाहुन्छ। प्राथानामा प्रयोि िररएका शब्दहरूबाट चिेािे िरमेश्वरिाई भतनरहकेो छ तक उहााँिे आफ्नो तवरुद्धमा सबैको अिराि िमा 

िररसकनभुएको छ। त्यसोभए, यतद उहााँिे तिनीहरूिाई िमा िनुाभएको छैन भने उहााँ िरमेश्वरसाँि झटू बोल्द ै हुनहुुन्छ। िरमेश्वरको साम ु झटू 

बोल्नकुो िम्भीरिा दईुजना चेिाहरू हनतनया र सफीराको प्रेररिहरूको कामको िसु्िक, अध्याय ५ र िद १-११ मा भएको मतृ्यमुा झतल्कन्छ। 

कसै-कसैिे यो अनवुाद “हाम्रा अिरािहरूिाई िमा िरेझैं हाम्रा अपराधीहरूलाई पगन क्षमा िनुनहोस”् भनरे िढ्न सकछन।् यसो िदाा चेिा 

अझ ै ितन आफ्न ै शब्दहरूमा फाँ सेको हुन्छ। एउटा मामिामा यो िढ्न सतकन्छ, जब हामी हाम्रा अिरािीहरूिाई िमा िछौं िब िरमेश्वरिे 

हामीिाई िमा िनुाहुन्छ। जब चिेािे िछा िब िरमेश्वरिे िनुाहुनेछ! दोस्रो अवस्थामा यसरी बझु्न सतकन्छ, िरमेश्वरिे हामीिाई िमा िनुाहुन्छ जसै 

हामी अरूिाई िमा िदाछौं। यस तभन्निामा िरमेश्वरिे चिेाजस्तै िमा तदनहुुनछे। त्यसैिे यतद चिेािे िमा िरेन भन ेत्यसरी नै िरमेश्वरिे ितन 

िमा िनुा हुनेछैन। 

यतद चिेािे अरूिाई िमा िदनै भन ेिरमेश्वरिे उसिाई िमा िनुाहुन्न। कुन ैव्यतक्तिे िमाशास्त्र कसरी िढ्छ भन्न ेकुरािे कुन ैफरक िादनै तकनतक 

कुरा ितन उस्िै हुन जान्छ। येश ूख्रीष्टको सम्िणूा ससुमाचार िमा र मिेतमिािमा आिाररि भएकोिे िरमेश्वरिे अरू केही कसरी िना सकनहुुन्छ? 

िरमेश्वर सिैं िमा िना इच्छुक हुनहुुन्छ, िर के हामी छौं ि? 

अको मदु्दा यस तवशेष अजातवतन्िबाट उत्िन्न हुन्छ र त्यो प्राथानातभत्र यसको स्थानबाट आउाँछ। यो िेस्रो अजातवतन्िको अिातड आउाँछ जसमा 

यस्िो िेतखएको छ, “हामीलाई परीक्षामा पिग िछििहुोस,् िर िषु् बबाब िुबाउिहुोस ्।” िरमेश्वरिे चिेािाई दषु्टिाबाट छुटकारा तदन सकनहुुन्न 

तकनभन ेउसिे िमा िदनै र िरमेश्वरिे उसिाई िमा िनुाहुन्न जबसम्म उसिे त्यसो िदनै। मण्डिीमा िमाको अभाव नै यसको बीचमा दषु्टिाबाट 

िीतडि हुनकुो प्रमखु कारण हो। यस अतन्िम अजातवतन्ििे चिेाहरूिाई दषु्टिाबाट जोिाउन र अरूिाई िमा तदने काममा संिग्न भएितछ 

तिनीहरूिाई त्यसबाट छुटकारा तदन िरमेश्वर सिम हुनहुुन्छ भनेर ितन स्वीकार िदाछ। 

बाइबिका केही अनवुादहरूमा थि दईु कथनहरू छन।् “छकिभि ेराजय, परािम र मछहमा सिा-सवगिा िपाईकैं हुि, आमेि” ितहिो कथनमा 

चेिाहरू स्वीकाछान ् तक जसिाई तिनीहरूिे प्राथाना िरररहकेा छन,् उहााँ िरमेश्वर हुनहुुन्छ जो िणूािया सावाभछम हुनहुुन्छ, सदासवादा जीतवि 

हुनहुुन्छ र तिनीहरूका तबन्िीहरू िरूा िना सिम हुनहुुन्छ। 
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िरमेश्वर जो आफ्नो राज्यको समग्र तजम्मेवारीको साथ हुनहुुन्छ र दतैनक भोजन प्रदान िनुाहुन्छ। उहााँको शतक्तिे िािहरू िमा िनुाहुन्छ र उहााँको 

मतहमािे मातनसहरूिाई िरीिामा डोरयाउाँदनै िर तिनीहरूिाई दषु्टिाबाट बचाउनहुुन्छ। अतघल्िो वाकयमा िरमेश्वरको िाति पे्रम शब्दको 

प्रतिस्थािन िरेर, प्रेमिे दतैनक भोजन प्रदान िदाछ, िािहरू िमा िदाछ, र मातनसहरूिाई प्ररीिामा डोरयाउाँदनै िर तिनीहरूिाई दषु्टिाबाट 

बचाउाँदछ। के यसिे ििाईिंाई िरमेश्वरको राज्यमा चिेाको उद्दशे्यबारे केही जानकारी तदन्छ? 

प्राथाना “आमेन” भन्ने वाकयांशको साथ समाप्त हुन्छ। यसको अथा कुरा तनतश्चि छ वा सत्य हो भन्न ुहो।  

समूह छलफल: 

२. आफूिे िमा निरेको व्यतक्तको नाम बिाउनहुोस ्र त्यसको कारण समहूिाई बिाउनहुोस।् 

पाठको सार: 

हरेक तदन प्रभकुो प्राथाना िनुाहोस।् 

अनुप्रयोि: 

ििाईिें िमा निरेका सबैको नाम कािजको टुक्रामा िेख्नहुोस।् प्रत्येकिाई िमा िनुाहोस ्र त्यसितछ कािजको टुक्रा जिाउनहुोस।् खरानीिाई 

हावामा बााँतडतदनहुोस ्िातक तिनीहरूिाई िवूाबाट ितश्चमसम्म िैजान सतकयोस।् त्यसितछ ििाईिें भन्नभुएको शब्दहरूको बझुाइका साथ प्रभकुो 

प्राथाना िनुाहोस।् 
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पाठ १३ 

धन-सकपगत्त प्राि िनुनहोस ्

समूह छलफल: 

दृश्याविोकनिे मातनसहरूिाई तसकन मद्दि िछा। यतद ििाईसंाँि एक प्रकारको खजाना राख्ने बाकस छ भने यसिाई सभामा ल्याउनहुोस ्र यो 

वस्ि ुके हो भनेर समहूिाई सोध्नहुोस।् यसिाई राम्रोसाँि ितहचान िररसकेितछ समहूिाई खजाना राख्ने बाकस के हो भनरे सोध्नहुोस।् त्यसितछ 

यी प्रश्नहरू सोध्नहुोस:् “बाल्यकािमा ििाईकंो सबैभन्दा बहुमलू्य सम्ितत्त कुन तथयो? र “तकन?” 

पररचय: 

येशिेू डााँड़ाको उिदशेिाई जारी राख्नहुुन्छ। 

धमनशास्त्र पठन: 

धन-सकपगत्त प्राि िनुनहोस ्

पवनतको उपदेश 

मत्ती ६:१९-२३ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

आफ् नो तनतम् ि िथृ् वीमा िन-सम् ितत्त नथिुार, जहााँ कीरा र तखयािे िी नष् ट िाछान ् र जहााँ चोरहरूि ेघर फोरेर िी चोछान ्। िर आफ् नो तनतम् ि स् विामा 

िन-सम् ितत्त थिुार, जहााँ कीरािे वा तखयािे नष् ट िादनै, र चोरिे ितन चोदनै। तकनतक जहााँ तिम्रो िन हुन् छ, त् यही ाँ तिम्रो मन ितन हुन् छ। आाँखा 

शरीरको बत्ती हो। यसकारण यतद तिम्रा आखँा स् वस् थ छन ्
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 भन,े तिम्रो सारा शरीर उज् यािो हुनछे। िर तिम्रा आखँा खराब छन ्
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 भने, तिम्रो 

सारा शरीर अाँध् यारो हुनछे। यसकारण तिमीतभत्र भएको उज् यािोचातहाँ अाँध् यारो भयो भने, त् यो अाँध् यारो कस् िो घोर हुन् छ! 

आज्ञाहरू: 

 आफ्नो तनतम्ि िथृ्वीमा िन-सम्ितत्त नथिुार। 

 िर आफ्नो तनतम्ि स्विामा िन-सम्ितत्त थिुार। 

समूह छलफल: 

१. भखारै िढेको िमाशास्त्रको खण्ड अनसुार िन-सम्ितत्त भण्डारण िना सतकने दईु ठाउाँहरू कहााँ छन?् 

क. िथृ्वी 

ख. स्विा 

२. िथृ्वीमा राख्न सतकने केही िन-सम्ितत्तको नाम बिाउनहुोस?् 

क. सनु  

ख. चााँदी 

ि. बहुमलू्य िहना 

                                                           
69

 आँखा स्वस्थ (राम्रो) छन।् यसको अथा “उदार हुनु” हो। तहिोिदशे २२:९ मा यसो भतनएको छ, “उदार मातनसिे आफै ितन आतशष्  िाउनेछ, तकनभने त् यसि ेआफ् नो भोजन िरीबिाई बााँड् छ।” 
70

 आँखा खराब छन।् यसको अथा “कन्जसू हुनु” हो। तहिोिदशे २८:२२ यसो भन्छ, “कन् जसु मातनस िनी हुने िािसा िछा, र दररद्रिािे त् यसिाई प्रिीिा िररराखकेो छ भन् ने त् यसिाई थाह ैहुाँदनै।” 
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घ. िैसा 

ङ. ििुाफाटा 

च. घरहरू 

छ. कारहरू 

ज. फतनाचर 

झ. सब ैप्रकारका खिेछनाहरू. . . तवतभन्न उमरेका केटाकेटीका िाति। 

पाठ - भाि १: 

येशकूा अतिकांश तशिाहरू जस्िै उहााँिे प्राथतमक स्िरबाट सरुु िनुाहुन्छ। त्यसितछ उहााँको कुरा सनु्नेहरूिाई ितहरो स्िरमा िैजानहुुन्छ र 

त्यसितछ मदु्दाको केन्द्रतबन्दमुा िैजानहुुन्छ। यो ितन फरक भने छैन। चिेाहरूिे उहााँको ितहिो वचन सनु्दा तिनीहरूिे यसको अथा सतजिै बझु्न 

सकछन ्। “आनो िो छिछम् ि पयृ वीमा धि-सम् पछत्त िर्पुार, जहाँ कीरा र छखयाल ेिी िष् ब पािगि ् र जहाँ चोरहरूले घर फबोरेर िी चोिगि ्।” 

सरुुमा, येशिेू सािारणा कुराहरू बारेमा होइन िर िन-सम्ितत्त, बहुमलू्य चीजहरूको बारेमा कुरा िद ै हुनहुुन्छ। उहााँिे जीवनका 

आवश्यकिाहरूको बारेमा कुरा िरररहनभुएको छैन। सामान्यिया, ििाईिंाई आवश्यक िन ेचीजहरू जनु तनयतमि रूिमा प्रयोि भइरहकेा छन।् 

यसकारण कीरा र तखयािे तिनीहरूिाई नाश िदनै तकनभन े तिनीहरू खािी बतसरहकेा छैनन।् अतन चोरहरू सामान्यिया मलू्यवान चीजहरू 

नभएको ठााँउमा जोतखम उठाउाँदनैन।् उदाहरणका िाति, चोरहरूिे रूियैा-िैसा चोना सकछन ्िर सामान्यिया ििाईकंो बतनयान तिन ेछैनन।् 

समूह छलफल: 

३. िन-सम्ितत्त प्राप्त िना मातनसिे कतत्तको मेहनि िनुािछा? 

४. कति िन-सम्ितत्त ियााप्त हुन्छ? 

पाठ - भाि २: 

येशकूो अको आज्ञािे चेिाहरूिाई अति ितहराइमा सोच्न बाध्य िुल्याउाँछ। िर आनो िो छिछम् ि स् वगगमा धि-सम् पछत्त र्पुार, जहाँ कीराले वा 

छखयाले िष् ब पाििै, र चोरले पछि चोििै। यसिे केही समस्याहरू प्रस्िुि िदाछ। िरुानो यिु मातनसहरू, सािारण नातिरक दतेख तफरोसम्म, 

तिनीहरूको साथमा िरिोकको िाति बहुमलू्य वस्िहुरू िाडेका तथए। िर यी सबै कुराहरू आजसम्म ितन िथृ्वीमा छन।् त्यसोभए चिेाहरूिे 

आफ्नो खजाना िथृ्वीबाट स्विामा कसरी ल्याउनेछन?् के िरमेश्वरिे तिनीहरूिाई यस ठाउाँबाट तनकाल्नहुुन्छ? 

दोस्रो समस्या तदमािमा आउाँछ । ितहिो आज्ञामा यो दखेा िरयो तक उहााँ तिनीहरूिाई िन-सम्ितत्तको सञ्चयकिाा वा भण्डारकिाा भएको 

चाहनहुुन्न तथयो िर अब उहााँिे तिनीहरूिाई भन्नहुुन्छ तक उहााँिे तिनीहरूिाई के िना चाहनहुुन्छ। यो केवि उहााँिे तिनीहरूिाई िन-सम्ितत्त 

भण्डारण िना चाहनहुुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो जस्िो दतेखन्छ। िर स्विामा सनु, चााँदी, बहुमलू्य िहनाहरू के राम्रा छन?् तनस्सन्दहे येशिेू यी 

कुराहरूभन्दा बढी कुरा िरररहनभुएको हुनिुछा। स्विाका िन-सम्ितत्तहरूको अनन्ि मलू्य हुनिुछा। 

यी अनन्ि िन-सम्ितत्तहरूिाई िमाशास्त्रभरर न ैसङ्केि िररएको छ र प्रेररि िावििे कोररन्थीहरूिाई िेखेको आफ्नो ितहिो ित्रमा यसको 

सारांश तदएका छन।् अब छवश वास, आशा, पे्रम, यी िीि रहन् िि,् िर छयिमा सवोत्तमचाछह ँपे्रम ि ैहो। तवश्वासिाई सनुतसि, आशािाई चााँदीतसि 

र बहुमलू्य रत्नहरूिाई प्रमेतसि ििुना िररएको छ। सनुजस्िै तवश्वास ितन आिोिे शदु्ध िाछा। चााँदीजस्िो आशािाई ििुो हटाएर शदु्ध िानुािछा। 

अतन बहुमलू्य िहनाहरू जस्िै पे्रम सब ैप्रकारका आकार, रूि र रङहरूमा आउाँछ। 

 

समूह छलफल: 
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५. तवश्वासको आवश्यकिा िन ेकेही कायाहरू बिाउनहुोस।् 

६. आशाको खााँचो िने केही कायाहरू बिाउनहुोस।् 

७. प्रेमको खााँचो िन ेकेही कायाहरू वणान िनुाहोस।् 

पाठ – भाि ३: 

येशिेू यी दईु आज्ञाहरूको अन्िमा “छकिछक जहाँ छिम्रो धि हुन् ि, त् यही ँछिम्रो मि पछि हुन् ि।” भन्ने मिू मदु्दाको साथ समाप्त िनुाहुन्छ। उहााँ 

आफ्ना चेिाहरूिे िछतकक वा अनन्ि कुराहरूको कदर िन ेछनछट छ भनरे बझुनू ्भन्ने चाहनहुुन्छ। अतन तिनीहरूिे जे-जे रोज्छन,् त्यसैका िाति 

तिनीहरूिे काम िनछेन।् 

सिैंभरर रतहरहने तवश्वास, आशा र पे्रम जस्िा कुराहरू सनु, चााँदी र बहुमलू्य रत्नहरूभन्दा बढी मलू्यवान छन ्भनरे के कुन ैव्यतक्तिे दखे्न सकछ? 

येशकूा अनसुार यो एक व्यतक्तको आाँखाको प्रकारमा तनभार िदाछ। चाह ेत्यो राम्रो होस ्वा नराम्रो, स्िष्ट होस ्वा ितमिो, वा उज्यािोिे भररएको 

होस ्वा अाँध्यारोिे भररएको होस।् हृदयिे महत्त्व ठानेको कुरा मात्र ैआाँखािे दखे्छ! 

कुन ैव्यतक्त उदार छ भनरे सङ्केि िना येशिेू “असि” वा “स्वस्थ वा स्िष्ट आाँखा” भन्ने प्राचीन यहूदी अतभव्यतक्त प्रयोि िनुाभयो । “दषु्ट” वा 

“खराब आाँखा” िे कुन ैव्यतक्त कन्जसू वा िोभी छ भनेर सङ्केि िछा। यसको सन्दभा तहिोिदशेको िसु्िकमा िाउन सतकन्छ। अध्याय २२ िद ९ 

मा यसो भतनएको छ, “उिार माछिसले आफैब पछि आछशष ् पाउिेि, छकिभि ेत् यसले आनो िो भोजि गरीबलाई बाँड् ि।” त्यस्िै िरी, अध्याय २८ 

िद २२ मा यसो भतनएको छ,“कन् जसु माछिस धिी हुिे लालसा गिग, र िररद्रिाले त् यसलाई प्रिीक्षा गररराखेको ि भन् ि ेत् यसलाई र्ाह ैहुिँिै।” 

कुन ैव्यतक्तिाई तनयन्त्रण िन ेआत्मािे ऊ उदार छ तक कन्जसू छ भनेर तनिाारण िछा। उदार हुन िरमेश्वरमा तवश्वास, अनन्ि इनामको आशा र 

अरूिाई प्रमे चातहन्छ । यो तवशेष िरी सााँचो हो जब एक व्यतक्त िरीब छ। येशिेू ितछ एक जना िररब तविवािाई उल्िेख िनुाभयो जसिे 

भेटीिात्रमा दइुवटा साना तसककाहरू दान िरेकी तथइन ्र तिनि ेअरू सब ैभन्दा बढी तदएकी तथइन।् तकन? तिनी आफ्नो िरमेश्वरप्रति तवश्वासमा 

िनी तथइन।् 

पाठको सार: 

आफ्नो िन-सम्ितत्त छान्नहुोस ्र यसिाई उियकु्त स्थानमा भण्डारण िनुाहोस।् 

अनुप्रयोि: 

१ कोररन्थी ३:१०-१५ िढ्नहुोस ्

अको समहूसभाको भन्दा अघातड तवश्वासको खााँचो िन ेएउटा काया िनुाहोस,् आशाको आवश्यकिा िने एउटा र प्रमेको आवश्यकिा िने एउटा 

काया िनुाहोस।् ििाईकंो कायाहरू िेख्नहुोस ्र तिनीहरूिाई अको समहू बैठकमा बाड्नहुोस।् 

 

 

 

 

 



68 
 

पाठ १४ 

न्यायको तराजू 

समूह छलफल: 

ििाईिें िछुिाउनभुएको एउटा तनणाय समहूिाई बिाउनहुोस?् 

पररचय: 

“अरूलाई िोषी िठहराओ, र छिमीहरू पछि िोषी ठहराइएकििैेिौ।” यो भनाइ येशिूाई सनु्नेहरूमातथ एक टन इाँटाझैं दृ़ि तनश्चयिाको साथ बतसान्छ। 

यो सम्भवि्ः िमाशास्त्रको सबभैन्दा ििि बतुझएको खण्डहरू मध्य ेएक हो र िरैेको िाति तनल्न िाह्रो छ। यतद यो भनाइिाई एकै त्यतिकै छोतडयो 

भन ेख्रीतष्टयानहरूिे कुनै ितन कुरामा कतहल्य ैतनणाय िनुा हुाँदनै जस्िो दतेखन्छ। िर, त्यस्िो होइन। यसितछका भनाइहरूको सन्दभामा तवचार िदाा, 

हामी येशिेू दईु फरक तवषयहरूबारे बोल्नभुएको दखे्छौं: १) अरू मातनसहरूको न्याय िने र २) असि र नराम्रो के हो भनरे बझु्न,े त्यसितछ उतचि 

कदम चाल्ने। 

यस िाठमा अरू मातनसहरूको न्याय िने तवषयिाई समावेश िररनछे। िाठ १५ मा, हामी आफ्नो िाति असि र खराब कुरािाई समट्ेनेछौं। अरू 

मातनसहरूको न्याय िन ेसन्दभामा येशिेू िनुाभएको तटप्िणीमा जानअुतघ अको व्यतक्तको उतचि र तनष्िि इन्साफ िना कस्िा ित्त्वहरू आवश्यक 

िछा भनरे हरेौं।  

१. एउटा न्यायाधीश 

२. एउटा व्यवस्था 

३. एक आरोप लिाने वाला 

४. एक दोषी 

५. साक्षीहरूको िवाही 

६. एक फैसला 

७. यतद आवश्यक छ भने, सजाय ितन िछा। 

एक काननूी, नािररक, िातमाक वा ईश्वरीय अतख्ियारिे न्यायािीश तनयकु्त िनुािछा। येश ूख्रीष्टका चिेाहरूिाई यी प्रश्नहरू “के तिमीहरू न्यायकत्ताा 

तनयकु्त भएका छछ र यतद त्यसो हो भन ेकसद्वारा?” िमाशास्त्रअनसुार िरमेश्वरिे न्याय िना तनयकु्त िनुाभएको एक जना हुनहुुन्छ र उहााँ येश ूख्रीष्ट 

हुनहुुन्छ। प्रेररि १०:४२-४३ को िसु्िकिे भन्छ, “उहाँले हामीलाई जििामा प्रचार गिग, र उहाँ जीछवि र मिृकहरूका न् यायकिाग हुिलाई 

परमेश वरद्वारा छियकु्त हुिभुएको व् यछक्त हुिहुुन् ि भन् िे गवाही छििलाई आज्ञा गिुगभएको ि। सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाही छिएका िि,् छक 

उहाँमाछर् छवश वास गिे प्रत् यकेले उहाँको िाउँद्वारा पाप-क्षमा पाउँि।” 

एक काननूी, नािररक, िातमाक वा ईश्वरीय अतख्ियारिे काननू अथवा व्यवस्था स्थािना िनुािछा। त्यहााँ िेरै तनयमहरू हुन्छन ् जनु ितठि 

प्रातिकरणद्वारा स्थातिि िररएको हुन्छ र यसमा जस्िै िररवार, नािररक, िरमेश्वरको व्यवस्था, मोशाको व्यवस्था र आत्माको व्यवस्था आतद 

समावेश भएको हुन्छ। दोषीतवरुद्ध आरोि ििाउन ेवािा कुन काननूअन्ििाि छ भन्न ेकुरा जान्न जरुरी हुन्छ। न्यायकिाािाई त्यस व्यवस्थाको िणूा 

ज्ञान हुनिुदाछ र िमी न्याय िना यसको सीमातभत्र रहनिुछा। उदाहरणका िाति, निर न्यायीक अतिकारीिे मतुस्िम काननु बमोतजम सजाय तदन ु

अनिुयकु्त हुनेछ। उनिाई यो काम िना तनयकु्त िररएको होइन। उनिाई कुरानको कुन ैज्ञान छैन र तनतश्चि रूिमा यसको सीमातभत्र रहन सिम छैन। 

आरोि ििाउने वािािे आफ्नो मदु्दा ितठि प्रातिकरणको न्यायािीश समि ल्याउनिुछा। उसिे न्यायकिााको रूिमा सेवा िना सकदनै! अन्यथा यो 

न्यायको उिहास हुनछे तकनभन ेयस मदु्दामा उनको िवूााग्रहको कारण त्यहााँ तनष्िििा हुनेछैन। आरोि ििाउने वािािे दोषीिाई काननुी रूिमा 

आरोि ििाउन सकदनै। दोषीमातथ काननुी अतिकार भएकाहरूिे मात्र औिचाररक अतभयोि ििाउन सकछन।् 

तनष्िि न्यायको िाति, आरोि ििाउन ेवािािे काननू उल्िंघन िरेको दोषीिाई दोषी ठहराउन सन्िोषजनक प्रमाणहरू ल्याउनिुछा। सामान्यिया 

प्रमाण सािीहरुको िवाहीको रूिमा हुन्छ। यी सािीहरू व्यतक्तहरू वा भछतिक प्रमाणहरू जस्िै डीएनए, औ ाँठाछािहरू, तितखि अतभिेखहरू, 
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आतद हुन सकछन।् प्रेररि िावििे २ कोररन्थी १३:१ मा उल्िेख िरेअनसुार “कुि ै पछि िोष िईु वा िीि साक्षीहरूका गवाहीद्वारा साछबि 

गररिपुिग” भनेर उनिे बिाउाँछन।् 

तनदोष वा दोषीको फैसिा सनुाउन सकने व्यतक्त न्यायािीश मात्र हो, आरोि ििाउने व्यतक्त होइन। आरोि ििाउन ेवािा र दोषी दवैुिे आफ्नो 

तनणाय िािन िनुािछा। यतद दोषी अिरािी ठहररएमा न्यायािीशि े मात्र अिरािको िाति उियकु्त सजायको फैसिा िना सकछ। त्यसितछ 

न्यायािीशिे दोषी िििाई आफ्नो सजाय िरूा िन ेव्यतक्तिाई सतुम्ितदन्छ। आरोि ििाउन ेवािािाई सजाय सनुाउन अनमुति छैन। न्यायािीशिे 

तनयकु्त िरेकाहरू आतिकारीक व्यतक्तिे मात्र िना सकछन!् 

सन्भवि्ः येशिेू यो आज्ञा जारी िनुाभयो, “अरूलाई िोषी िठहराओ, र छिमीहरू पछि िोषी ठहराइएकिेिैिौ” तकनभन े उहााँ मातनसहरूको हृदय 

जान्नहुुन्थ्यो। अतिकांशिे काननू तनमाािा, न्यायािीश, आरोि ििाउने, सािी र जल्िादको रूिमा सेवा िना चाहन्छन ्जब तिनीहरूि ेआफ्नो 

नजरमा अरूिे केही ििि िरेको दखे्छन।् िर अतिकांशिे आफूिाई अरूिे त्यस्िै व्यवहार िरेको हनेा चाहाँदनैन।् 

समूह छलफल: 

१. यस िाठको िररचयबारे ििाईकंो कस्िो तटप्िणी छ? 

धमनशास्त्र पठन: 

न्यायको तराजू 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ७:१-५, लूका ६:३६-४२ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

“तिमीहरूका तििा कृिािु हुनभुएझै ाँ, तिमीहरू ितन कृिाि ु होओ। अरूको न् याय निर
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 र तिमीहरूको ितन न् याय िररनछैेन। अरूिाई दोषी 

नठहराओ, र तिमीहरू दोषी ठहराइनेछैनछ। िमा िर, र तिमीहरूिाई ितन िमा िररनछे। दओे, र तिमीहरूिाई ितन तदइनछे। मातनसहरूिे प्रशस् ि 

िररमाणमा खााँदीखााँदी बेसरी हल् िाएर, िोतखने िरी तिमीहरूको िोल् टामा रातखतदनछेन ्। तकनतक जनु नाििे तिमीहरू तदन् छछ, त् यही नािमा 

तिमीहरूिे ितन तफिाा िाउनेछछ।” अतन उहााँिे तिनीहरूिाई एउटा दृष् टान् ि ितन भन् नभुयो: “के अन् िािे अन् िािाई डोर याउन सक छ? के तिनीहरू 

दवैु खाड़िमा िदनैन ् र? चिेा आफ् ना िरुुभन् दा ्रणेष् ठ हुाँदनै, िर िरूा तशिा िाएितछ ऊ आफ् ना िरुुजस् िै हुनछे। ‘आफ् नो भाइको आाँखामा भएको 

छेस् को तिमी तकन दखे् िछछ, िर आफ् नै आाँखामा भएको म़ूिाचातहाँ थाहा िाउाँदनैछ? तिमी आफ् नो आाँखामा भएको म़ूिा दखे् दनैछ भन,े आफ् नो 

भाइिाई ‘ए भाइ, तिम्रो आाँखामा भएको छेस् को मिाई तनकाल् न दऊे’ भनी तिमी कसरी भन् न सक छछ? ए किटी, ितहिा आफ् नै आाँखाबाट म़ूिा 

तनकाि, र िब तिमीि ेभाइको आाँखामा भएको छेस् को तनकाल् निाई छिाङ्ि ैदखे् न सक छछ। 

आज्ञाहरू: 

 कृिािु होओ। 

 न्याय निर र तिमीहरूको ितन न्याय िररनछैेन। 

 तनन्दा निनुाहोस,् र तिमीहरू दोषी ठहराइनछैेनौं। 

 िमा िर, र तिमीहरूिाई ितन िमा िररनछे। 

 दओे, र तिमीहरूिाई ितन तदइनेछ। 

 ितहिा आफ्नै आाँखाबाट म़ूिा तनकाि। 

पाठ - भाि १: 
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 अरूको न्याय निर। िल्िी खोज्ने व्यतक्त नबन्नुहोस।् यसको अथा यो होइन तक हामी सही तनणाय िना सकने बतुद्धमान र समझदार मातनस हुनुहुाँदनै। 
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“अरूको न् याय निर  र तिमीहरूको ितन न् याय िररनछैेन” भनी उहााँको शरुुवािी शब्दहरू ितछ, येशिेू आफ्नो तस्थतििाई अझ बतियो बनाउन 

थाल्नहुुन्छ। उहााँिे िरमेश्वरको िररवारमा न्यायको प्रणािीबारे व्याख्या िनुाहुन्छ। िरमेश्वरको न्याय प्रणािीको ितहिो भाििाई उहााँिे यसरी व्यक्त 

िनुाहुन्छ, “छकिभि ेजसरी छिमीहरू अरूहरूलाई िोषी ठहराउँिौ, त् यसरी ि ै छिमीहरू पछि िोषी ठहराइएकििेौ।” अको शब्दमा भन्निुदाा, एउटा 

चेिािे अरूको न्याय जनु िररका र व्यवहारमा िछा, िरमेश्वरिे चिेािाई ितन त्यही नै िररकाअनसुार न्याय िनुाहुन्छ। 

हामीिे अरूको न्याय िरेझैं हाम्रो ितन न्याय िररन ेभएकोिे केही िम्भीर तवचारहरू मनमा आउनिुछा। एउटा तवचार यस्िो हुन सकछ, “मिाई कुन 

व्यवस्था अन्ििाि िरमेश्वरिे मरेो न्याय िरून ्भन्न ेम चाहन्छु, मोशाको व्यवस्था वा आत्माको व्यवस्था जनु स्विन्त्रिाको व्यवस्था हो?” अको 

तवचार यस्िो हुन सकछ, “के िरमशे्वरिे एकै समयमा मिाई आरोि ििाउन ेर मरेो न्यायकिाा दवैुको भतूमकामा काम िनुाभएको म चाहन्छु?” के 

िरमेश्वरिे मिाई आरोि ििाउनकेो सट्टा अरू सािीहरूको कुरा सनु्नहुुन्छ? के उहााँिे िी सािीहरूको तवश्वसनीयिा जााँच्नहुुनेछ? अतन के म 

आफ्नो प्रतिरिाको िाति अवसर प्रदान िना चाहन्छु होिा? त्यसोभए सायद हामीि ेअरूिाई ितन यस्िै तशष्टाचार तदनिुछा! 

येशिेू िरमेश्वरको न्याय प्रणािीको दोस्रो भाििाई यसरी व्याख्या िनुाभयो: “जिु िापले छिमीहरू िाप् ििौ, त् यसै गरी छिमीहरूका छिछम् ि पछि 

िाछपिेि।” अको शब्दमा भन्निुदाा, ििाईिें अरूिाई तदनभुएको फैसिा र सजाय अनसुार नै ििाईिें ितन िरमेश्वरबाट िाउनहुुनेछ। “अरूलाई 

िोषी िठहराओ, र छिमीहरू िोषी ठहराइएकििैेिौ। क्षमा गर, र छिमीहरूलाई पछि क्षमा गररिेि।” येशकूो चेिािे थि प्रश्नहरू तवचार िना आवश्यक 

छ। के िरमेश्वरिे मिाई दोषी ठहराउनभुएको वा मिाई िमा तदनभुएको चाहन्छु? यतद उहााँिे मिाई दोषी ठहराउनभुयो भन ेके म सजाय नरम वा 

कठोर होस ्भन्न ेचाहन्छु? 

येशिेू बीउ छन ेर कटनी िने व्यवस्था िाि ूभएको सङ्केि िनुाभयो जब उहााँिे भन्नहुुन्छ, “िओे, र छिमीहरूलाई पछि छिइएकििे। माछिसहरूले 

प्रशस् ि पररमाणमा खाँिीखाँिी बेसरी हल् लाएर, पोछखिे गरी छिमीहरूको पोल् बामा राछखछिििेि ्।” मातनसिे जे रोप्छ त्यसको काटनी मात्र िदैंन िर 

उसिे जस्िो व्यवहार िछा त्यसरी न ैउसकहााँ ितन फका नछे। जसरी एउटै बीउिे िेरै बीउहरू उत्िादन िछा जसिे खानिेाई रोटी र छनिेाई बीउ दवैु 

तदन्छ। त्यसरी न ैयस संसारमा मातनसको न्याय ितन हुन्छ। 

समूह छलफल: 

२. आफूिे भखारै तसकेको कुराको आिारमा ििाई ंअरूिाई कसरी न्याय िनुाहुन्छ? 

पाठ – भाि २: 

येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई दृष्टान्ि सनुाएर अरूको न्यायको बारेमा तसकाउन जारी राख्नहुुन्छ। उहााँिे दृष्टान्िको सरुुवाि दईु शब्दांतकि 

प्रश्नहरूबाट िनुाहुन्छ। “के अन् धाले अन् धालाई डोर याउि सक् ि? के छििीहरू िवैु खाडलमा पििैि ् र?” र त्यसितछ यसिाई आज्ञाको साथ समाप्त 

िदाछ, “पछहला आनो िै आँखाबाब मढूा छिकाल।” 

येशकूो तवषयको सन्दभामा दृष्टान्िबाट थपैु्र तनष्कषाहरू तनकाल्न सतकन्छ। ितहिो, येशिेू अन्िो मातनसिाई अरूको न्याय िना खोज्ने मातनसतसि 

िुिना िनुाहुन्छ। दोस्रो, ऊ अन्िो हुनकुो कारण यो हो तक उसको आफ्नै आाँखामा एउटा म़ूिा छ जसिे उसिाई अन्िो बनाइरहकेो छ। िेस्रो, 

जसिे अकााको न्याय िछा उसिे अरू कसैिाई तनदशेन िनुा, डोरयाउन ुवा चेिा बनाउन ुहुाँदनै तकनभने उसिे आफूिाई स्िष्टसाँि दखे्न सकदनै। 

चछथो, जसिे अकोिाई न्याय िछा उसिे िककै ितन आफूजस्िै कसैको ितछ िाग्न ु हुाँदनै तकनतक तिनीहरू दवैु अन्िा छन ् र एउटै िासोमा 

फस्नेछन।् अतन िााँचौं, दवैु अन्िो मातनसहरूिे आफूिाई डोरयाउन स्िष्ट दृतष्ट भएको व्यतक्त भेट्टाउनिुछा। 

येशकूो दोस्रो भनाइ हो, “चलेा आनो िा गरुुभन् िा श्रेष् ठ हुिँिै, िर परूा छशक्षा पाएपछि ऊ आनो िा गरुुजस् िै हुिेि।” एउटा चिेाको िाति, उसको 

िरुुिे अरू मातनसहरूको न्याय िछा तक िदनै भनरे जान्न ुमहत्त्विणूा छ तकनतक चिेा िरुुजस्िै हुनछे। पे्रररि यहून्नाका अनसुार येशिूाई कसैको 

न्याय िना िठाइएको होइन। “छकिछक परमेश वरले संसारलाई िोषी ठहराउि भिी पतु्रलाई संसारमा पठाउिभुएि, िर संसार उहाँद्वारा बाँचोस ् भिेर 

पठाउिभुयो। जसले उहाँमाछर् छवश वास गिग, त् यो िोषी ठहररँििै, िर छवश वास िगिचेाछह ँअछघ ि ैिोषी ठहररएको ि, छकिभिे उसले परमशे वरका 

एकमात्र पतु्रको िाउँमा छवश वास गरेको िैि।”
72 
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येशकूो दोस्रो भनाइमा ध्यान केतन्द्रि िरररहाँदा चेिािाई िणूा िवरमा िातिम तदनिुछा भन्ने कुरा हामीिे बझेुका छौं। िातिममा दईु भािहरू हुन्छन:् 

तसकन े र िाि ूिन े वा यसिाई अको िररकािे भन्निुदाा, सनु्ने र आज्ञािािन िने। कुन ै ितन व्यतक्तिे दवैु भाि िरूा निरेसम्म उसिाई िातिम 

तदइाँदनै। िातिम प्राप्त हुन समय िाग्छ । अतन चिेािाई आफ्नो िरुुबाट कतहल्य ैितन कुन ैितन कुरा तसकाउन सतकंदनै जनु िरुुिाई ितहल्य ैथाह 

हुाँदनै। ख्रीतष्टयानहरूिे तवचार िनुािन े एउटा कुरा के हो भन,े तिनीहरू कसिाई आफ्नो िरुुको रूिमा चाहन्छन:् शिैान, जसिाई प्रकाशको 

िसु्िकमा भाइहरूिाई दोष ििाउन ेरूिमा तचतनन्छ वा येश ूख्रीष्ट, जो संसारको मतुक्तदािा हुनहुुन्छ? 

येशिेू दृष्टान्िको अतन्िम भाि यसरी बिाउनभुयो: 

छकि छिमी आनो िो भाइएकको आँखामा भएको धलूोको कण िखे ििौ, िर छिम्रो आनो िै आँखामा भएको मढूाचाछह ँर्ाहा पाउँििैौ? अर्वा छिम्रो 

आनो िै आँखामा मढूा ि भि ेकसरी छिमी छिम्रो भाइएकलाई भन् ि सक् िौ, ‘मलाई छिम्रो आँखाबाब धलूोको कण छिकाल् ि िऊे।’ ए ढोंगी, पछहले 

आनो िै आँखाबाब मढूा छिकाल, िब छिम्रो भाइएकको आँखाबाब धलूोको कण छिकाल् िलाई छिमी सफबासँग िखे ि सक् ििेौ। (मत्ती ७:३–५) 

येश ू आफ्ना चेिाहरूिे कुरा बझुनू ् भन्ने चाहनहुुन्छ भन्ने कुरा बझु्नका िाति केही अविोकनहरू िररएका छन।् ितहिो, दृष्टान्िमा उल्िेख 

िररएका दवैु व्यतक्तहरू एकअकााका दाजभुाइका रूिमा सम्बतन्िि छन ् । तिनीहरूको एउटै अतभभावक हुन।् अतन येशिेू िरमेश्वरको िररवारको 

मलू्य-मान्यिाहरूबारे छिफि िरररहनभुएको हुनािे उहााँ सबैको बारेमा कुरा िद ै हुनहुुन्छ जसको तििाको रूिमा िरमेश्वर हुनहुुन्छ भन्ने कुरामा 

चेिाहरू ढुकक छन।् 

दोस्रो, आफ्नो आाँखामा म़ूिा भएको कुनै ितन व्यतक्तिाई िककै ितन अरूको आाँखामा ििूोको कण दखे्न िाह्रो हुन्छ। म़ूिािे उसको दृश्यिाई 

रोकछ र वास्िवमा उसिाई अन्िा बनाउाँदछ। आफ्नो आाँखामा म़ूिा भएको व्यतक्तिे अकोको आाँखामा ििूोको कण हनेाको िाति िरैे कडा 

महनेि िरररहकेो हुनिुछा। उसिे आफ्नो भाइिाई नतजकबाट तनयातिरहकेो हुनिुछा। उनी िककै ितन केही न केही खोतजरहकेो हुन्छन।् 

िेस्रो, यहााँ एउटा ध्यान तदनिुन ेरोचक कुरा के हो भन ेआफ्नो आाँखामा म़ूिा भएको व्यतक्तिे आफ्नो दृतष्टको आिारमा अकोको आाँखामा भएको 

ििूोको कण ित्ता ििाएको छ। सािारणिया, आफ्नो आाँखामा ििूोको कण भएको व्यतक्तिे अरू कसैिे भन्दा ितहि ेआफैिे तचडतचडाहट 

महससु िछा। त्यसितछ त्यो व्यतक्त आफैिे यसिाई हटाउनेछ वा यतद उसिाई आफै तनकाल्न िारहो भइरहकेो छ भन े सम्भवि्ः अरूिाई 

सहायिाको िाति िहुार माग्छ। 

आफ्नो आाँखामा म़ूिा भएको व्यतक्तको बारेमा िरैे प्रश्नहरू उठ्छन।् उसिे आफ्न ैआाँखामा म़ूिा कसरी दखे्न सकेनन?् के ऊ आफ्नो िीडाप्रति यति 

असंवेदनतशि भएका छन ् तक उसिे यो कुरा याद िना छोतडसकेको छ? अतन यतद तिनी असंवेदनशीि छन ्भन े के कसैिे आफ्नो आाँखामा 

भएको ििूोको कण हटाउन उसको मद्दि चाहन्छ र? तकनभने ििूोको कण हटाउन कोमि स्िशा भए िगु्छ। उसिे आफ्नो म़ूिा तकन हटाएका 

छैनन?् म़ूिाहरू हटाउन असाध्य ैिाह्रो महससु िरेकािे के तिनी केवि ििूोको कणहरू हटाउन सिम भएका छन?् अतन उसिे आफ्नै आाँखामा 

म़ूिा याद निरेको हुनािे के उसिे वास्िवमा अरूको आाँखामा भएको ििूोको कणहरू ित्ता ििाउन सकछ भनेर कसैिे िकका िना सकछ? 

समूह छलफल: 

३. यस दृष्टान्िबाट हामी तकन थपैु्र प्रश्नहरू सोिेर आतत्मक अन्िरदृतष्ट प्राप्त िना सकछौं । 

(क) आफ्नो आाँखामा म़ूिा भएको व्यतक्तिे आफ्नो साँिी तवश्वासीिाई तकन यति नतजकबाट हरेररहकेो तथयो? (अरूमा दोष ित्ता ििाउनको 

िाति।) 

(ख) एउटा तवश्वासीिे तकन अकोको दोष ित्ता ििाउन चाहन्छ? (अको व्यतक्तिाई कम मलू्यवान बनाउन वा अकोमातथ शतक्त प्राप्त िना।) 

(ि) िल्िी खोज्नेहरूसाँि के–कस्िा समस्याहरू छन?् (तिनीहरूिे अरूिाई न्याय िनुा भनेको आफ्नो आत्म-मलू्य बढाउन ुिने आवश्यकिाबाट 

उत्िन्न हुन्छ। तिनीहरू वास्िवमा तवश्वास िदनैन ् तक िरमेश्वरिे आफ्नो िािनिोषण िने काम िरररहनभुएको छ र उहााँिाई न्यायको कमजोर 

प्रबन्िकको रूिमा ठान्छन।् तिनीहरू िरमेश्वरभन्दा के िना आवश्यक छ भन्ने कुराको राम्रो न्यायकिााहरू हुन ्भनरे तवश्वास िछान।् यसैिे तिनीहरूिे 

आफूिाई न्यायािीशको रूिमा तनयकु्त िछान।् यसको मिू कारण घमण्डबाट उत्िन्न हुन्छ। 

(घ) ििाई ंआफै तनणाय िनुाहोस। अरूिाई असि वा खराब भनरे न्याय िनुाको मिू कारण के हो? 
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पाठको सार: 

त्यहााँ केवि एक न्यायािीश छ र म उहााँ होइन। 

अनुप्रयोि: 

अरूको न्याय निना इमानदार प्रयास िनुाहोस।् यस प्रयासमा ििाईिें सामना िनुािरेका कुन ैितन िरीिाहरूको अको सभामा समहूिाई बिाउन 

ियार हुनहुोस।् 
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पाठ १५ 

समझ गवकास िनुनहोस ्

समूह छलफल: 

 समहूको सभामा बाइबिको बातहरी खोि तभत्र आकै िसु्िक ल्याउनहुोस ्र यो के हो भनेर समहूिाई दखेाएर सोध्नहुोस?् (यसको 

जवाफ सम्भवि्ः "बाइबि" हुन सकछ।) 

 सबैिाई आफ्नो बाइबि यहून्ना ७:२४ मा खोल्न ििाउनहुोस।्  

 ििाईिें बाइबिको आवरण भएको िसु्िकका केही िंतक्तहरू िढ्न थाल्नहुुन्छ। 

 त्यसितछ समहूिाई यहून्ना ७:२४ िाई भखारै घटेको घटनातसि जोड्न आग्रह िनुाहोस।् 

पररचय: 

अतघल्िो िाठमा अरूिाई न्याय िने तवषयमा छिफि िररएको तथयो। येशकूा चेिाहरूिाई अरूको न्याय निनूा भतनएको तथयो। नयााँ करारका 

थपैु्र िदहरूिे यस कायािाई समथान िछान ् र हामी यहााँ तिनीहरूको समीिा िनेछौं। ितहिो भनाइ रोमीहरूको िसु्िकबाट तिइएको हो।
73

 

“यसकारण अकागलाई िोष लाउि ेए माछिस, छिमी जोसकैु भए िापछि, केही बहािा िैि, छकिछक जेमा छिमी अकागलाई िोष लगाउँिौ, त् यसैमा 

आफैब पछि िोषी ठहररििेौ, छकिभिे छिमी िोष लाउिेल ेपछि त् यही काम गिौ।यस् िा काम गिहेरूमाछर् परमेश वरको इएकन् साफब ठीकसँग पिग भिेर 

हामी जान् ििौं। ए माछिस, छिमीले यस् िा काम गिेहरूलाई िोष लाउँिौ, र आफैब पछि त् यही काम गिौ भि,े के परमेश वरको इएकन् साफबबाब उम् कन् िु 

भन् ि ेछिमी ठान् िौ? अर्वा परमेश वरको कृपाले छिमीलाई पश चात्तापमा डोर याउँि भन् ि ेर्ाहा िपाएर, के छिमी उहाँको िया, सहिशीलिा र धैयगको 

प्रशस् ििालाई िुच् ि ठान् िौ? िर परमेश वरको धाछमगक इएकन् साफब प्रकब हुि े त् यस िोधका छििको लाछग आनो िो कठोर र अपश चात्तापी हृियले गिाग 

छिमील ेआनो िो छिछम् ि िोध र्पुारररहिेौ। छकिछक उहाँले हरेक माछिसलाई उसको कामअिसुार छििहुुिेि।” वास्िवमा प्रेररि िावििे अरूको 

न्याय िनेहरूिाई तजद्दी र िश्चात्ताि निन ेमनभएकाहरूजस्िै ििुना िछान।् तिनीहरूि ेआफ्न ैतनतम्ि क्रोि जम्मा िरररहकेा छन।् 

रोमीहरूको िसु्िकको अको भनाइिे भन्छ, “अकागको चाकरलाई इएकन् साफब गिे छिमी को हौ? त् यो ि आनो िै माछलकको साम ुखडा हुन् ि वा पछिि 

हुन् ि। त् यो खडा गराइएकििे, छकिभि,े त् यसका माछलकले त् यसलाई खडा गराउि सक् ि।”74
 प्रेररि िावि ितन यही सोचाइमा अतडि छन।्

75
 “तिमी 

तकन आफ् नो भाइको इन् साफ िछौ? अथवा तिमी आफ् नो भाइिाई तकन िुच् छ ठान् छछ? तकनभन ेहामी सब ैिरमेश् वरका न् याय–आसनको सामन े

खड़ा हुनेछौं। तकनतक िेतखएको छ, “प्रभ ुभन् नहुुन् छ, ‘जस् िो म जीतवि छु, प्रत् यके घुाँड़ा मरेो सामने टेतकनेछ, र हरेक तजब्रोिे िरमेश् वरको प्रशंसा 

िनेछ।” 

प्रभकुा भाइ िथा यरूशिेमको मण्डिीका प्रमखु याकूबिे उहााँको नाउाँमा िेतखएको ित्रमा अरूिाई न्याय िन े तवषयमा बि थिेका छन।् उनी 

भन्छन,् “भाइएक हो, एउबाल ेअकागको छवरुद्धमा खराब कुरा िगर। जसले आनो िो भाइएकको छवरुद्धमा खराब बोल् ि, अर्वा आनो िो भाइएकलाई िोष 

लाउँि, त् यो व् यवस् र्ाको छवरुद्धमा बोल् ि, र त् यसले व् यवस् र्ाको िोष िखेाउँि। िर यछि छिमीले व् यवस् र्ाको िोष िखेाउँिौ भि े ि छिमी 

व् यवस् र्ाबमोछजम चल् िे भएिौ, िर व् यवस् र्ाको न् यायकिाग पो भयौ। व् यवस् र्ा छििे र न् यायकिाग ि एउबै हुिहुुन् ि, जसले बचाउि र िाश गिग पछि 

सक् िहुुन् ि। िर आनो िो छिमेकीलाई िोष लाउि ेछिमीहरू को हौ?”
76
 आफ्नो ित्रको अन्ितिर याकूबिे यो कुरािाई फेरर बतियो बनाउाँदछ जब 

उसिे भन्छ, “भाइएक हो, एउबाले अकागको छवरुद्धमा गिगि िगर, ित्रिा छिमीहरू िोषी ठहररििेौ। हरे, न् यायकिाग ढोकैमा हुिहुुन् ि।”
77

 यी प्रत्येक 

िमाशास्त्रिे येशकूो तशिािाई समथान िछा: “अरूको न् याय िगर र छिमीहरूको पछि न् याय गररिेिैि। अरूलाई िोषी िठहराओ, र छिमीहरू िोषी 

ठहराइएकििैेिौ। क्षमा गर, र छिमीहरूलाई पछि क्षमा गररिेि।” 
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येशकूा चेिाहरूिे अरू मातनसहरूको न्याय िनुा हुाँदनै तकनभन े िरमेश्वरिे तिनीहरूिाई न्यायकिााको रूिमा तनयकु्त िनुाभएको छैन। प्ररेरिको 

िसु्िकमा यस्िो िेतखएको छ, “यस् िो अज्ञाििाका समयलाई परमेश वरले ध् याि छििभुएि, िर अब प्रत् यके ठाउँमा सब माछिसहरूलाई पश चात्ताप 

गिे आज्ञा छििहुुन् ि। छकिछक उहाँले एक छिि िोछकछििभुएको ि, जिु छिि उहाँले आफूबले छियकु्त गिुगभएका एक जिा व् यछक्तद्वारा धाछमगकिामा 

संसारको इएकन् साफब गिुगहुिेि। उिलाई मिृकबाब जीछवि पािुगभएर उहाँले सब ैमाछिसहरूलाई यसको प्रमाण छििभुएको ि।”
78

 रोमीको िसु्िकिे यस 

बुाँदामा बि थप्छ तकनभने यसिे घोषणा िदाछ, “यो त् यस छिि हुिेि जब परमेश वरले मलेै प्रचार गरेको ससुमाचार अिसुार येश ूख्रीष् बद्वारा 

माछिसहरूका गपु् ि कुराको इएकन् साफब गिुगहुििे।”
79

 अतन तहब्रकूो िसु्िकिे यसको सारांश तदन्छ, “छकिछक ‘प्रछिशोध छलिे काम मरेो हो, प्रछिफबल म 

छििेिु’ भन् िहुुिलेाई हामी छचन् िौं। यसो पछि भछिएको ि, ‘परमप्रभलेु आनो िा माछिसहरूको इएकन् साफब गिुगहुििे।’ जीछवि परमेश वरको हािमा पिुग 

डरलाग् िो कुरो हो।”
80 

आफ्ना चिेाहरूिे अरू मातनसहरूको न्याय िरून ्भन्न ेयेश ूचाहनहुुन्न िाितन तिनीहरूिे आतत्मक सत्यिा बझुनू ्र असि र खराबबीच तनणाय 

िरून ्भन्न ेउहााँ आशा िनुाहुन्छ। िीन शब्दहरू: न्याय, समझ र तनणाय िेरै समान छन।् वास्िवमा न्याय शब्द ितवत्र िमाशास्त्रभरर समझ र तनणायको 

सट्टामा िरैे िटक प्रयोि िररएको छ र यो केवि यसको सन्दभनमा यसको प्रयोििे मात्र यसको सााँचो अथामा िगु्न सतकन्छ। 

यस कुराको एउटा दृष्टान्ि िूका ७:४१-४३ को ससुमाचारबाट आउाँछ जब येशिेू तसमोन नाउाँ िरेका एक जना मातनसिाई एउटा दृष्टान्ि 

सनुाउनहुुन्छ। “कोही साहाकारका िईु ऋणीहरू छर्ए, एउबाले पाँच सय रुछपयाँ र अकागले पचास रुछपयाँ ऋण छलएका छर्ए। िर छििीहरूछसि छिि े

केही िहुिँा छििले िवैुलाई माफबी छिए। यसकारण भि ि, यी िईुमध् ये कुिचाछहलेँ छििलाई बढी पे्रम गििे? छसमोिले भि,े ‘म ठान् िु, जसले बढी 

क्षमा पायो।’ उहाँले छििलाई भन् िभुयो, ‘छिमीले ठीकै छवचार गरेका िौ।’” यस मातमिामा तसमोनिे प्रत्यि रूिमा अको व्यतक्तको न्याय िरेनन ्

िर आतत्मक सत्यिािाई सही ढंिमा बझेुका तथए। 

समझ भन्ने शब्दको अथा बझु्न ुवा तचन्न ुवा स्िष्ट िानुा हो। यो कुनै चीज वा व्यतक्तको बारेमा सत्यको खोज हो जसमा व्यतक्तिि राय िठन िना 

सतकन्छ। एकिटक सत्य कुरा थाह िाएितछ कुनिैतन व्यतक्तिे त्यस तवषयमा कदम चाल्न सकछ। िथाति, यस्िो कायामा अको व्यतक्तको तनणायमा 

आिाररि हुन आवश्यक छैन जसमा तिनीहरूिाई न्यातयक तनणाय िना वा सजाय िाररि िना आवश्यक छ। येशिेू ितछ आफ्ना चेिाहरूिाई 

तदनभुएको एउटा बयानमा यस अविारणाको सारांश तदनहुुन्छ। “हरे, म छिमीहरूलाई ब् वाँसाहरूका बीचमा भेडाझै ँ पठाइएकरहिुे, यसकारण 

छिमीहरू सपगझै ँचिाखो (समझ–छभन्ििा िुट््टयाउि सक्िे) र ढुकुरझै ँछििोष होओ।”
81 

धमनशास्त्र पठन: 

समझ गवकास िदै 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ७:६ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

जे ितवत्र छ सो कुकुरहरूिाई नदओे।
82

 आफ् ना मोिीहरू सुाँिरुका अिातड नफाि,
83 नत्रिा तिनिे आफ् ना खटु्टािे तिनिाई कुल् चिान ् र फकी 

तिमीिाई हमिा ििाान ्। 

आज्ञाहरू: 
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 रोमी २:१६ 
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 तहब्रु १०:३०–३१ 
81

 मत्ती १०:१६ 
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 जे पगवत्र छ सो कुकुरहरूलाई नदेओ। कुकुरिाई मखूा मातनन्छ, जसि ेआफ्नो हृदयमा भन्छन्, “िरमशे्वर हुनुहुन्न।” तहिोिदशे २६:११ यसो भन्छ, “जसरी कुकुर आफ् नै बान् िा खान फतका न् छ, त् यसरी 

नै मखूािे आफ् नो मखूािा दोहोर याउाँछ।” यहााँ कुरा के हो भने, मखूाहरूिाई िी चीजहरू नतदनुहोस ्जुन िरमशे्वरका हुन् तकनतक उनीहरू तवश्वास िदनैन् तकनतक तिनीहरूिे कुनै ितन िररकामा िरमशे्वर हुनुहुन्न 

भन्ने तवश्वास िछान।् 
83

 आफ्ना मोतीहरू सुँिुरका अिागड नफाल। सुाँिुरहरू िी हुन् जोसाँि तववेक र राम्रो तनणाय िन ेिमिाको कमी छ। तहिोिदशे ११:२२ िे यसो भन्छ, “सुाँिुरको नाकमा सनुको नत् थ भएझै ाँ एक 

तववेकहीन सनु् दरी स् त्री ितन हो।” कुरा के हो भने, त्यो स्त्रीहरूिाई केतह मलू्यवान चीज नतदनुहोस,् जसि ेकुनै तववेक दखेाउाँदनैन् तकनतक तिनीहरूिाई थाहा छैन आफूसाँि के छ भनेर। 
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 जे ितवत्र छ सो कुकुरहरूिाई नदओे। 

 आफ्ना मोिीहरू सुाँिरुका अिातड नफाि। 

समूह छलफल: 

१. असि र खराब छुट्याउन ििाई ंकस्िो मािदण्ड प्रयोि िनुाहुन्छ? 

पाठ: 

सम्िणूा िमाशास्त्रमा चिेाहरूिाई समझदार हुन प्रोत्साहन तदइन्छ। वास्िवमा, ितवत्र आत्माको वरदानहरूमध्य ेएक आत्माहरू छुट््टयाउन सकने 

वरदान ितन हो, जनु के राम्रो र के नराम्रो हो भनेर तनिाारण िना मण्डिीिाई सहयोि िनुा हो। तहब्रकूो िसु्िकका िेखकअनसुार असि र खराब कुरा 

बझु्न इतन्द्रयहरूिाई िातिम तदन ु आवश्यक छ।
84

 िातिम र अभ्यासद्वारा समझमा िररिकविा आउाँछ। फैसिा सनुाउन दईु वा दईुभन्दा बढी 

सािीहरूको खााँचो िथ्यो। असि र खराबबीच सही िररकािे छुट्टयाउन कुन ैितन िारणा बनाउनअुतघ िीनवटा कुरा तवचार िनुािछा। यी िीनैवटा 

कुरा बीच सहमति हुनिुछा। िी हुन:् 

१. व्यतक्तको चाल–चलन वा काम। 

२. व्यतक्तका बोली–वचनहरू । 

३. परमेश्वरको वचन। 

त्यहााँ एउटा भनाइ छ, “तिमीहरू कुनै िसु्िकको आवरणबाट न्याय िना सकदनैछ।” न ि बातहरी रूििे मात्र असि र खराब छुट्याउन सकछछ। कुन ै

व्यतक्तको चाि–चिन वा िररतस्थतिको बातहरी रूि समझदार हुन महत्त्विणूा छ िर यो एउटा तवशेष िरीिा हुन सकदनै। उदाहरणका िाति, कसैिे 

अरूिाई बन्दकु िानेको दखे्यौं भने त्यो असि हो तक खराब हो भनेर थाह िाउन हामीतसि ियााप्त जानकारी हुाँदनै। हामीिाई थि जानकारी 

चातहन्छ। एक चोतट तनकोदमेसिे इस्राएिका शासकहरूिाई सही समझ बारे सम्झाएर यसो भन:े “के हाम्रो व् यवस् र्ाले पछहल ेमाछिसको सिुवुाइएक 

िभई, र त् यसले के गरेको ि सो िजाछिकि त् यसलाई िोषी ठहराउँि र?”85
 येशिेू यसो ितन भन्नभुयो, “जस् िो म सनु् िु, त् यस् िै न् याय म गिुग।”86 

हाम्रो हृदयमा के छ भन्ने कुराको महत्त्विणूा सचूक शब्दहरू हुन:् मनसायको िछातडको आत्मा। येशिेू फररसीहरूतसि कुरा िदाा यस िफा  संकेि 

िनुाभयो। “ए सपगका बच् चा हो! छिमीहरू आफैब िषु् ब िौ, असल कुरा कसरी बोल् ि सक् िौ? छकिभि े हृियमा भररएका कुराहरू ि ै मखुबाब 
छिस् कन् िि ्।”

87
 परमेश्वरका लागि अगभप्रायले महत्त्व राख्छ। 

यसभन्दा अतघ येशिेू डााँड़ाको उिदशेमा असि काम िने मातनसहरूका िीनवटा दृष्टान्िहरू प्रयोि िनुाभयो: दान, प्राथाना र उिवास। यी असि 

कामहरू जसिे िरे तिनीहरूि ेइनाम िाए। जसिे तिनीहरूिाई िोप्य रूिमा िरे तिनीहरूिे िरमेश्वरबाट आफ्नो इनाम िाए। सावाजतनक रूिमा 

दखेाउनको िाति िनहेरूि ेमातनसहरूबाट प्रशंसा िाए िर येशिेू तिनीहरूिाई ढोंिी वा िाखण्डीको संज्ञा तदनभुयो। तिनीहरूको मनसाय उहााँिाई 

थाह तथयो। तहिोिदशेको िसु्िक अनसुार, “माछिसको हरेक बाबो आफूबलाई ठीकै लाग् ला, िर हृिय जाँच् िहुुि ेपरमप्रभ ुि ैहुिहुुन् ि।”88 

ितवत्र शास्त्र वा ितवत्र आत्माद्वारा प्रकट िररएको िरमेश्वरको वचन असि र खराबिाई तचन्ने अतन्िम कारक हो। के चाि–चिनहरू र वचनहरू 

वा आवरणहरू र मनसायहरू िरमशे्वरको वचनतसि मेि खान्छन?् तहब्रहूरूको िसु्िकिे भन्छ, “छकिछक परमेश वरको वचि जीछवि र छियाशील 

हुन् ि, र कुि ै पछि िईुधारे िरवारभन् िा बढी धाररलो हुन् ि। यसले प्राण र आत् मालाई त् यसका जोिी-जोिी र हाडको गिुीसम् मलाई भाग-भाग 

पारुञ जले वारपार िेड् ि ेर हृियका छवचार र इएकच् िा जाँच् ि सक् िे हुन् ि।”
89

 िमाशास्त्रिाई असि र खराब छुट्याउन प्रयोि िनेहरूका िाति सही 

िररकािे िनुा महत्त्विणूा छ र तिनको बारेमा सरसरी ज्ञान प्राप्त िनुा मात्र होइन िर यहााँ अझ िरैे ितहरो कुराको खााँचो िदाछ। प्रेररि िावििे 
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तिमोथीिाई िमाशास्त्र अध्ययन िना प्रोत्साहन तदए। “शमागउि िपि े र सत् यको वचिलाई ठीकसँग प्रयोग गि ेकामिारजस् िै आफूबले आफूबलाई 

परमेश वरमा ग्रहणयोग् य िुल् याउिे भरमग् िरू प्रयत् ि गर।”
90 

असि र खराब छुट््टयायउन ेसमझ सम्बन्िी आफ्नो तशिाको ितहिो भािमा येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई दईुवटा आज्ञाहरू तदनभुएको छ, जसमा 

असि र खराबिाई बझु्न ु र त्यसितछ उतचि कदम चाल्न ुआवश्यक छ। “जे पछवत्र ि सो कुकुरहरूलाई ििओे।  आनोिा  मोिीहरू सुँगरुका 

अगाछड िफबाल, ित्रिा छििल ेआनोिा खटु्टाले छििलाई कुछल्चलाि ् र फबकी छिमीलाई हमला गलागि ्।” यी आज्ञाहरूिे चिेाको िमाशास्त्र बझु्न र 

तिनिाई सही िररकािे िाि ूिना सकने िमिाको जााँच िछा। शातब्दक अथामा, सानो बािक वा िािि व्यतक्तिे येशिेू संकेि िरररहन ुभएको 

जस्िो कुनै ितन कुरोको बारेमा सोच्न सकदनैन।् सामान्य अथामा भन्निुदाा जनावरहरूिाई ितवत्र वा बहुमलू्य के हो भन्ने कुराको मलू्य थाहा हुाँदनै। 
त्यसोभए हामीि ेतकन तिनीहरूिाई ितवत्र चीजहरू वा मोिीहरू ितहिो स्थानमा तदने। त्यो भन्दा ि तिनीहरूिाई खोनेकुरा तदन ुअसि हुन्छ। 

यद्यति, आज्ञाहरू सनुेितछ अतिकांश मातनसहरूिे शातब्दक व्याख्याभन्दा ितन अझ िरैे कुराहरू हुनिुछा भनेर बझु्छन।् चिेाहरूिाई ितहरो 

आतत्मक सत्यिा बिाउन येशिेू यी आज्ञाहरू िाितणक रूिमा प्रयोि िरररहनभुएको छ भनेर तिनीहरूि े बझेुका छन।् िर येशिेू के कुरा 

िरररहनभुएको छ भनेर थाह िाउन र त्यसितछ यसिाई सही िररकािे िाि ूिना अन्िरज्ञान ज्ञानभन्दा बढी चातहन्छ। 

प्राकृतिक संसारमा, बच्चाहरूिे िुरुन्िै आफ्नो िााँच इतन्द्रयहरू प्रयोि िना थाल्छन ् िर तिनीहरूिाई िणूा रूिमा तवकास िना िेरै वषा िाग्छ। यो 

प्राकृतिक िररिकव प्रतक्रयाको एक भाि इतन्द्रयहरू संचार िना शब्दहरू तसकन आवश्यक छ। अतन बच्चाहरूिे िररिकव तनणायहरू िना 

अविारणाहरू र तवचारहरूिाई जोड्न ितन तसकनिुछा। अतिकांश समाजमा केटाकेटीिाई यवुावस्थामा नििुञु्जेि सम्म आफ्नो तनणायको िाति 

जवाफदहेी समेि बनाइाँदनै। उदाहरणका िाति, िीन वषाको बच्चािे सुाँिरुिाई आफ्नी आमाको िहना खवुाउने कोतसस िना सकछ िर बाह्र वषाको 

बच्चािे त्यसरी तवचार िदनै। यही तसद्धान्ि चिेाहरूको सन्दभामा ितन िाि ू हुन्छ। िरमेश्वरको राज्यमा एकिटक एक व्यतक्त नयााँ िरी जन्म 
भइसकेितछ उसिे आफ्नो आतत्मक इतन्द्रयहरूको तवकास िना थाल्छ, तिनीहरूिाई सञ्चार िना शब्दहरू तसकन र िरमेश्वरका तवचारहरू र 

अविारणाहरू तवकास िना ितवत्रशास्त्रको प्रयोि िदाछ। 

यी दईु आज्ञाहरू जारी िदाा येशिेू आतत्मक िवरमा के कुरा िरररहनभुएको छ भनेर बझु्न हामी केही सामान्य अविोकनहरूबाट सरुु िनछेौं। 

१. यी आज्ञाहरू अझ तवशेष िरी अिररिकव चेिािाई ितिि िररएको छ तकनतक िररिकव चेिािे सरुुमा यस्िो काम िन ेतवचार समिे िदनै। 

िररिकव व्यतक्तिे आफ्ना इतन्द्रयहरूिाई असि र खराब छुट्याउन तसकाएको हुन्छ। 

२. जनावरिाई केही खवुाउने वा फ्यााँकने कायािे संकेि िछा। 

३. कुकुर र सुाँिरु जनावर हुन।् तिनीहरूको स्वभाव भोजन िनेको जस्िो अथवा यस मामिामा चेिाहरूको जस्िो हुाँदनै। त्यसैिे तिनीहरू येश ू

ख्रीष्टमा साँिी तवश्वासी हुन सकदनैन।् 

४. “ितवत्र” शब्दिे िरमशे्वरतसि सम्बतन्िि वा समतिाि कुन ैकुरािाई जनाउाँछ। 

५. “आफ्ना मोिीहरू” भन्न ेिदाविीिे खाना खवुाउन ेव्यतक्ततसि भएको बहुमलू्य कुरािाई सङ्केि िछा। 

ितहिो आज्ञामा कुकुरहरूिाई ितवत्र कुरा तदने बारे बिाइएको छ। तहिोिदशेको िसु्िकमा कुकुरिाई उल्िेख िररएको छ, “जसरी कुकुर आनो ि ै

बान् िा खाि फबछकग न् ि, त् यसरी ि ैमखूगले आनो िो मखूगिा िोहोर याउँि।”
91

 यस िमाशास्त्रको माध्यमबाट हामी ित्ता ििाउाँछौं तक कुकुरिाई मखूासाँि 

िुिना िररएको छ। अतन िमाशास्त्रअनसुार मखूा चातहाँ अल्िबतुद्ध वा अज्ञानी मातनसभन्दा बढी हो। तिनी िरमेश्वरमा तवश्वास निन े व्यतक्त हुन।् 

भजनसंग्रह १४:१ िे भन्छ, “मखूािे आफ् नो मनमा भन् छ, ‘ईश् वर छाँदछैैन।’” तहिोिदशेअनसुार, कुकुर र मखूा दवैु आफ्नो उल्टीमा फका न्छन ्जसमा 

तिनीहरूिे खाएको वा ग्रहण िरेको र अस्वीकार िरेको कुन ैचीज समावेश हुन्छ। 

येशिेू आफ्नो तशिामा भन्नभुयो तक िशहुरूिे खटु्टामतुन कुतल्चनछेन ्वा चिेािे तिनीहरूिाई तदन ेकुरािाई िुच्छ ठान्नेछन ्र त्यसितछ चिेािाई 

नाश िना आफैतिर फका नछेन।् यसको एउटा सन्दभा तहिोिदशे को िसु्िकमा िाइन्छ, “जसले छगल् ला गि े व् यछक्तलाई सधुािग, त् यसले अपमाि 

छिम् त् याउँि, जसले िषु् ब माछिसलाई हप् काउँि, त् यसले िवु् यगवहार बेहोिुगपिग। छगल् ला गिलेाई िहप् का, ित्र त् यसले िँलाई घणृा गििे। बछुद्धमाि ् 
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माछिसलाई हप् का, र त् यसले िँलाई पे्रम गििे।”92
 तिल्िा िन ेव्यतक्त र मखूा एउटै हुन।् कुकुरहरूको तवषयमा कुरा के हो भन े“िरमेश्वरिाई ितहिे न ै

इन्कार िरेको मातनसिाई िरमेश्वरको कुन ैितन चीज नतदनहुोस।्” (अथााि् प्रभ–ुभोज, आतत्मक वरदानहरू, आफैिाई, आतद) 

दोस्रो आज्ञामा सुाँिरुको अतघ मोिी फाल्न ु समावेश छ। िमाशास्त्रबाट हामी तसकछौं तक मोिीहरू बतुद्ध वा बहुमलू्य सत्यतसि सम्बतन्िि छन।् 

अय्यबू २८:१८ िे भन्छ, “मगूा र छबल् लौरको िा कुरै गिुगपििै, बछुद्धको मलू् य माछिकभन् िा धरैे हुन् ि।” तहिोिदशे ११:२२ मा सुाँिरुिाई उल्िेख 

िररएको छ, “सुँगरुको िाकमा सिुको ित् र् भएझै ँएक छववेकहीि सनु् िरी स् त्री पछि हो।” 

एक स्त्री जसमा असि र खराब छुट््टयाउने समझको कमी हुन्छ। उसमा स्वाद, िारणा, कारण, बतुद्ध, सल्िाह, व्यवहार, तनणाय वा समझको ितन 

अभाव हुन्छ। उसिे मातनसहरूिाई िाि िना फसाउाँतछन।् तिनको चररत्रको यो सन्दभा तहिोिदशे ९:१३-१८ मा िाइन्छ। “मखूगिा” भछििे स् त्री 
चकी हुन् िे, त् यो अिशुासिहीि र अज्ञािी हुन् िे। त् यो आनो िो घरको ढोकामा सहरको सबैभन् िा अग् ला ठाउँहरूमा भएको आसिमा बस् िे। त् यसको 

िछजकैबाब सरासर आनो िो बाबो छहछँडरहकेाहरूलाई त् यसले बोलाउँिे। िी समझ िभएकाहरूलाई त् यसले भन् िे, ‘सब ैअज्ञािी जछि यिा आऊि ्। 

चोरीको पािी मीठो हुन् ि, गपु् िमा खाएको रोबी स् वाछिष् ठ हुन् ि।’ िर मिृकहरूको वास त् यहाँ हुन् ि, र त् यस स् त्रीका पाहुिाहरू पािालको गछहराइएकमा 
पछुगसकेका िि ् भन् िे कुराको ज्ञाि छििीहरूलाई रत्तीभर हुिँिै।” सुिुँरको गवषयमा “दखे्न वा बझु्न नसकनेिाई बतुद्ध नदऊे” भन्ने हो। (“याद 

राख्नहुोस,् परमप्रभुको भय [श्रद्धा]
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 मान्न ुनै बतुद्धको सरुुआि हो,” तहिोिदशे ९:१०) 

पाठको सार: 

थपैु्र तनष्किट ख्रीतष्टयानहरू आफूतसि भएका ईश्वरीय कुराहरू आफूवरिरका सबिैाई तदन चाहन्छन।् िथाति, येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई यी 

कुराहरू अरूिाई तदन िररिकव र समझदार हुन आज्ञा तदनभुयो। तिनीहरूिे ससुमाचार, प्रभ–ुभोज, बतुद्ध, तनदशेन र आतत्मक वरदानजस्िा 

कुराहरू समावेश िछान।् कोही-कोही मातनसहरूिे चिेािे तदन खोजकेा कुराहरूिाई इन्कार मात्र िदनैन ्िर वास्िवमा त्यसिाई तिरस्कार िछान ्र 

चेिािाई ितन तिरस्कार िछान ्भनेर उहााँिे बझु्नभुएको तथयो। येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई तभत्र बस्नको िाति सीमा िोकनभुएको छ तकनभने उहााँ 

तिनीहरूिाई प्रमे िनुाहुन्छ र तिनीहरूको रिा िना चाहनहुुन्छ। त्यसैिे हामी प्रत्येकिे उहााँको चिेाउनी िािन िनुािछा र उहााँका आज्ञाहरू िािन 

िनुािछा। 

अनुप्रयोि: 

पढ्नुहोस:् मकूा स ७:२४-३० र तनम्न प्रश्नहरूको जवाफ तदनहुोस।् आफ्नो जवाफको कारणहरू संिेिमा बिाउनहुोस।् 

गसररया–फोगनकेकी स्त्री 

मत्ती १५:२१-२८, मकून स ७:२४-३० 

"मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश" बाि बाइबलका अंशहर 

ईस्वी सवंत ्३०, ग्रीष्मकालीन 

त् यहााँबाट उठेर उहााँ टुरोस
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 र सीदोनका सीमातिर िएर एउटा घरतभत्र िस् नभुयो। यो कुरा कसैिे थाहा निाओस ् भन् ने उहााँ चाहनहुुन् थ् यो, िर उहााँ 

िपु् ि रहन सक नभुएन। त् यस इिाकाबाट एउटी कनानी
95

 स् त्री आएर कराउाँद ै भन् न िािी, “ह े प्रभ,ु दाऊदका ितु्र, ममातथ दया िनुाहोस ्। मरेी 

छोरीिाई भिूिे साहै्र सिाएको छ।” येशिेू त् यसिाई केही जवाफ तदनभुएन। उहााँका चेिाहरूिे आएर उहााँिाई तबन् िी िरे, “यसिाई तबदा 

िनुाहोस,् तकनभने त् यो कराउाँद ैहाम्रो ितछ िातिरतहछे।” उहााँिे भन् नभुयो, “म इस्राएि जातिका हराएका भेड़ाहरूका तनतम् ि मात्र िठाइएको हुाँ।” िर 

त् यो स् त्री आएर उहााँको अतघ घोप् टो िरी र भनी, “ह ेप्रभ,ु मिाई सहायिा िनुाहोस ्।” त् यो गसररयाको फोगनके
96

मा जन् मेकी एउटी ग्रीक स् त्री तथई। 

त् यस स् त्रीिे आफ् नी छोरीबाट भिू तनकातिदऊेन ् भनी उहााँिाई तबन् िी िरी। उहााँिे त् यसिाई भन् नभुयो, “ितहिे छोराछोरीहरूिाई खान दऊे, 
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 तहिोिदशे ९:७–८ 
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 परमप्रभुको भय [श्रद्धा]। िरमशे्वरको वचनिाई अरू सब ैशब्दहरूभन्दा मातथ राख्नुहोस्। 
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 टुरोस। भूमध्य सािरको तकनारमा रहेको फोतनतसया (हािको िेबनान) मा अवतस्थि एउटा शहर। यो कफनाहुमको ििभि ३५ माइि उत्तर-ितश्चममा अवतस्थि छ। 
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 कनानी। कनानका सन्िानहरू जसिाई नोआिे ्रणाि तदएका तथए  जसिे तिनीहरूिाई कमाराहरूको एक जाति हुन आह्वान िरयो। यी मातनसहरू कुनै समय इस्राएिको भूतममा बस्थे िर जब 

इस्राएिीहरूिाई िरमशे्वरिे त्यो भूतम तदनुभयो िब तिनीहरूिाई दशे तनकािा िररयो। 
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 गसररया–फोगनके। एक जना व्यतक्त जो तसररयाको राज्यमा समातहि भएको फोतनतसयाको इिाकाबाट आएका तथए। 
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तकनतक छोराछोरीहरूका रोटी तिएर कुकुरहरू
97

िाई फातितदन ु उतचि होइन।” िर त् यसिे उहााँिाई भनी, “हो प्रभ,ु िर कुकुरहरूिे ितन ि 

छोराछोरीहरूिे टेतबिमतुन खसािेका टुक्राहरू खान् छन ्।” िब येशिेू त् यसिाई जवाफ तदनभुयो, “ए नारी, तिम्रो तवश् वास ठूिो रहछे। तिमीिे 

इच् छा िरेबमोतजम तिमीिाई होस ्। तिमीिे यसो भनेको कारण नै तिमी घर जाऊ। तिम्री छोरीबाट भिू तनस् केर िएको छ।” त् यसकी छोरी त् यही घड़ी 

तनको भइहािी। त् यो घरमा िई र छोरीिाई खाटमा सतुिरहकेी भेट्टाई र त् यसबाट भिूचातहाँ तनतस् कसकेको तथयो।  

१. के तसररयाको फोतनके स्त्री सुाँिरु तथइन?् (अहाँ, तिनि ेयसको मलू्य बतुझन ्र येशबूाट तिन िइन।्) 

२. के तसररयाको फोतनके स्त्री कुकुर तथइन?् (येशिेू सरुुमा त्यस स्त्रीिाई कुकुरतसि जोड्नभुए िाितन तिनिे आफू तवश्वासी हुाँ भनेर उहााँिाई 

प्रमातणि िररन।्) 

क. तिनिे िरमेश्वरिाई तचतनन ्र सम्मान िररन।् 

ख. तिनिे िरमेश्वरको भिाइ र कृिाको िाति आह्वान िररन।् 

ि. तिनिे िरमेश्वरका सन्िानहरूिाई तचनेर आदर िररन।् 
घ. तिनि ेआफ्नो स्थान तचतनन, िरमेश्वर र उहााँको छनछटिाई आदर िद ैनम्रिाका साथ स्वीकाररन।् 

ङ. तिनि ेयेशिूाई तवश्वास तदिाइन ्तक उनी उहााँको हािबाट कुन ैितन कुरा स्वीकाने तछन ्र उहााँमा फका ने छैनन।्) 

३. येशिेू कसरी आफ्नो इन्साफ िनुाभयो? (उहााँिे जे सनु्नभुयो) 

क. “म आफैब केही गिग सछक् ििँ। जस् िो म सनु् िु, त् यस् िै न् याय म गिुग , र मेरो न् याय ठीक ठहिग, छकिछक म आनो िो इएकच् िा खोछज िि,ँ िर 
मलाई पठाउिहुुिेको इएकच् िा खोज ििु।” (यहून्ना ५:३०) 

ख. “छकिभि ेहृियमा भररएका कुराहरू ि ैमखुबाब छिस् कन् िि ्। असल माछिसले आफूब छभत्र भररएका असल र्ोकबाब असलै र्ोक 

छिकाल् ि, िर िषु् ब माछिसले आफूबमा भररएको िषु् बिाबाब िषु् ब र्ोक ि ैछिकाल् ि। म छिमीहरूलाई भन् ििु, हरेक व् यर्गको कुरा जो 
माछिसहरू बोल् ििि,् न् यायको छििमा छििीहरूले त् यसको लेखा छििपुिेि।’ छकिछक छिम्रा वचिहरूले छिमी छििोष ठहररििेौ, र छिम्रा 
वचिहरूले छिमी िोषी ठहररििेौ।” (मत्ती १२:३४–३७)। 

ि. “चपू लाछगबस् िे मखूग पछि बछुद्धमाि ् ठाछिन् ि, र आनो िो छजब्रोलाई लगाम लगायो भिे त् यो छववेकी माछिन् ि।” (तहिोिदशे १७:२८) 
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 कुकुरहरू। यस अवस्थामा प्रयोि िररएको शब्द घरिािुवा जनावरको िाति हो, जिंिी कुकुरहरूको िाति होइन। 
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पाठ १६ 

सदाको गनगकत कसरी जीउने 

समूह छलफल: 

के ििाई ंकतहल्यै नयााँ िन्िव्यमा िगु्ने प्रयासमा हराउनभुएको छ? यतद त्यसो हो भने, आफ्नो िन्िव्यमा िगु्ने क्रममा हराइसकेितछ ििाईिें चािेका 

कदमहरूको वणान िनुाहोस।् 

पररचय: 

अतघल्िो िाठमा येशिेू आफ्ना चिेाहरूिाई असि र खराब छुट््टयाउने आतत्मक समझबारे तसकाउनभुयो। तिनीहरूिे आतत्मक सत्यहरू ित्ता 

ििाऊन ् र िाि ूिरून ्भन्ने उहााँ चाहनहुुन्छ। यस िाठमा सदाको तनतम्ि कसरी जीउने भनरे आतत्मक िवरमा बझु्न उहााँिे तिनीहरूिाई तशिा 

तदइरहनभुएको छ। 

सदाको तनतम्ि जीउने वा “अनन्ि जीवन” िे कुनैितन व्यतक्तिे कसरी “उद्धार” िाउाँछ र स्विा जान्छ भन्ने कुरा मात्र नभइ अन्य िेरै कुरािाई ितन 

समावेश िरेको हुन्छ। यो त्यो िररका हो जसमा एउटा व्यतक्त अनन्ि जीवन तजउाँदछ। िरमेश्वरिे जीवनिाई कसरी जीउनिुछा भनेर दखे्नहुुन्छ। 

यसको हबे्राइक (प्राचीन इस्राएिका यहूदीहरू र यहूदी िमासाँि सम्बतन्िि) मानतसकिा यो हो तक जबसम्म मातनसमा सास हुन्छ िबसम्म उसको 

जीवन हुन्छ। जबसम्म उसिे सास फेछा िबसम्म उसिे िरमेश्वरको आदर िने जीवन जीउन ुिछा तकनतक िरमेश्वर उसको जीवनको सतृष्टकिाा र 

िािनकिाा हुनहुुन्छ। मातनस िथृ्वीमा हुाँदा एउटा िररकािे बााँच्छ र “स्विामा जााँदा” अकै िररकािे बााँच्छ भन्न ेिारणा अतस्ित्वमा छैन। 

चेिाहरूिाई “अनन्ि जीवन” बााँच्न ुभनेको के हो भनेर तसकाएितछ (आफ्नो भाइतसि ररस निनुा, तवश्वासयोग्य हुन,ु आफ्नो हो िाई हो हुन तदन,ु 
प्राथाना िनुा, िमा तदन ु आतद) येश ू आफ्नो मखु्य कुरामा फका नहुुन्छ। “छकिभि े म छिमीहरूलाई भन् ििु, छिमीहरूको धाछमगकिा शास् त्री र 

फबररसीहरूको भन् िा बढी भएि भिे छिमीहरू कुि ै रीछिले स् वगगको राज यमा प्रवेश गिेिैिौ।”
98

 यहााँ येशिेू िााँच आज्ञाहरू जारी िनुाभयो जसिे 

उहााँका कुरा सनु्नहेरूिाई स्विाको राज्यमा
99

 प्रवेश िन ेसंकेिहरू तदन्छ। 

धमनशास्त्र पठन: 

सदाको गनगकत कसरी जीउँने 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ७:७-१४ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

माि ि तिमीहरूिाई तदइनेछ, खोज ि तिमीहरूिे भेट्टाउनेछछ, ढकढक याओ ि तिमीहरूका तनतम् ि उघाररनेछ। तकनतक जसिे माग् छ, त् यसिे िाउाँछ, 

जसिे खोज् छ, त् यसिे भटे्टाउाँछ, जसिे ढकढक याउाँछ, त् यसको तनतम् ि ढोका उघाररनेछ। तिमीहरूमध् ये कुन मातनस होिा, जसको छोरािे रोटी 

माग् दा त् यसिाई ढुङ्िा दिेा? तक माछा माग् दा त् यसिाई सााँि दिेा? यसकारण तिमीहरू दषु् ट भएर आफ् ना छोराछोरीहरूिाई असि चीज तदन 

जान् दछछ भन,े स् विामा हुनहुुने तिमीहरूका तििािे उहााँतसि माग् नेहरूिाई कति ब़िी िरेर असि चीज तदनहुुनछे। मातनसहरूिे तिमीहरूसाँि जस् िो 

व् यवहार िरून ् भन् न े तिमीहरू चाहन् छछ, तिमीहरूिे ितन तिनीहरूसाँि त् यस् िै व् यवहार िर, तकनभन े यही न ै व् यवस् था र अिमवक्ताका तशिाको 

सारांश हो। सााँघरुो ढोकाबाट तभत्र िस, तकनभन ेतवनाशमा िरु याउने ढोका फरातकिो र बाटो सतजिो हुन् छ, र यसबाट तभत्र िस् नहेरू िेरै हुन् छन ्। 

तकनभन ेजीवनमा िरु याउन ेढोका सााँघरुो हुन् छ र बाटो कतठन हुन् छ, जसिे चातहाँ जीवनमा िरु याउाँछ, र त् यो भटे्टाउन ेथोरै न ैहुन् छन ्। 

आज्ञाहरू: 
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 मत्ती ५:२० 
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 “स्विाको राज्य” र “िरमशे्वरको राज्य” भन्ने िदाविीहरू एउटै हुन् र एकअकाािाई एकअकाामा प्रयोि िना सतकन्छ। यी दवुैको अथा “िरमशे्वरिे शासन िन ेठाउाँ” हो। िरमशे्वरको राज्य वा राज्य वा 

स्विाबारे अझ ितहराइमा छिफि िाठ १८ को िररचयमा छ। 
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 माि ि तिमीहरूिाई तदइनछे। 

 खोज ि तिमीहरूिे भेट्टाउनेछछ। 

 ढकढकयाओ ि तिमीहरूका तनतम्न उघाररनछे। 

 मातनसहरूिे तिमीहरूसाँि जस् िो व् यवहार िरून ् भन् ने तिमीहरू चाहन् छछ, तिमीहरूिे ितन तिनीहरूसाँि त् यस् िै व् यवहार िर।  

 सााँघरुो ढोकाबाट तभत्र िस। 

पाठ: 

मत्ती ७:७-१४ िढ्दा येशिेू िीनवटा फरक-फरक तवषयमा कुरा िरररहनभुएको जस्िो दतेखन्छ: प्राथाना, सनुछिो तनयम र जीवनिफा  डोरयाउन े

सााँघरुो ढोकामा िस्ने।
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 यद्यति, प्रतितबम्बन ितछ एउटा ठूिो िस्वीर दृश्यमा आउाँछ। मातनसहरूि े िरमेश्वरको दृतष्टकोणबाट कसरी जीवन 

तबिाउनिुछा भन्ने कुराको सारांश हो यो। सदाको तनतम्ि जीउन ेिररकाको प्रारतम्भक तबन्द,ु मािा र िन्िव्य छ। 

कतहिेकाहीं प्राकृतिक उदाहरणिाई प्रतिस्थािन िरेर आतत्मक उदाहरणिाई सतजिै बझु्न सतकन्छ। त्यसैिे हामी तनम्न दृष्टान्ि प्रयोि िनछेौं। जब 

मातनसहरू कसैको घरमा जान चाहन्छन ्जनु तिनीहरू ितहि ेकतहल्य ैिएका तथएनन।् तिनीहरूिे ितहिे तनदशेनहरू माग्छन।् दोस्रो, तिनीहरू 

तनदशेनहरू िछ्याउन खोज्छन।् कोही-कोही मातनसहरू हराएको खण्डमा वा तनदशेनहरूको बारेमा भ्रतमि भएमा बाटोको नकसा साथमा तिएर 

जान्छन।् अरूिे आफ्नो सेि फोन तिन्छन!् र अन्िि: व्यतक्तको घरमा आइििुिेतछ तिनीहरूिे प्रवेश प्राप्त िना ढकढक्याउछन।् 

येशिेू भन्नभुयो, सदाको तनतम्ि जीउने िररका िफा को ितहिो चरण भनेको तनदशेनको िाति माि िनुा हो। त्यसितछ उहााँ भन्नहुुन्छ, जसिाई माग्न ु

िन े हो उहााँ िरमेश्वर तििा हुनहुुन्छ। जसिे िरमेश्वरिाई माग्छ त्यसिे िाउनछे तकनतक िरमशे्वर असि हुनहुुन्छ भनेर येशिेू आफ्ना कुरा 

सनु्नेहरूिाई आश्वासन तदनहुुन्छ। “माग ि छिमीहरूलाई छिइएकििे” याकूब १:५ िे ितन भन्छ, “िर यछि छिमीहरूमध् य ेकसैलाई बछुद्धको अभाव ि 

भि ेउिार-छचत्तसँग िझकी छििहुुिे परमेश वरलाई त् यसले मागोस,् र त् यसलाई त् यो छिइएकिेि।” 

िरमेश्वरबाहके अरू कसैिाई सदाको तनतम्ि कसरी जीउन ेभनेर तनदशेन मातिएको हुन सकछ भनेर ितन बिाइएको छ तकनतक त्यहााँ दईु िररका, दईु 

ढोका र दईु िन्िव्यको िुिना िररएको छ। िरमेश्वरतसि तनदशेन माग्दा कुन ै ितन व्यतक्तको हृदय सही छ र तवश्वासिे भररएको छ र िरमशे्वरका 

प्राविानहरूमा तनभार छ भन्ने कुरा दखेाउाँछ। 

दोस्रो चरण भनकेो िन्िव्यको तदशाहरू वा “मािा” िछ्याउन खोज्न ुहो। येशिेू िन्िव्यमा जाने तदशाहरू वा “मािा” बझु्नको िाति एकदम सतजिो 

बनाउनहुुन्छ: यसैले, माछिसहरूले छिमीहरूसँग जस् िो व् यवहार गरूि ् भन् िे छिमीहरू चाहन् िौ, छिमीहरूले पछि छििीहरूसँग त् यस् िै व् यवहार गर, 

छकिभि ेयही ि ैव् यवस् र्ा र अगमवक्ताका छशक्षाको सारांश हो। अरूिाई यसरी व्यवहार िदाा व्यतक्तमा सही सोचाइ उत्िन्न हुन्छ। उसिे अरूिाई 

ितन आफूबराबर ठान्छ र घमण्डिे बािा िरुयाउाँछ भन्ने प्रमातणि हुन्छ। यो सााँघरुो बाटो हो! येशआूफ्ना कुरा सनु्नहेरूिाई आश्वासन तदनहुुन्छ तक 

जसिे यी तनदशेनहरू िछ्याउन वा सााँघरुो बाटो खोज्न खोज्छ, उसिे त्यसो िनछे। “खोज ि छिमीहरूले भेट्टाउिेिौ।” 

अतन्िम चरण सही ढोका वा ढोकाबाट प्रवेश िनुा हो। त्यहााँ दईुवटा ढोका वा ढोकाहरू छन ्जहााँबाट मातनसहरू जान सकछन ्भनरे येशिेू संकेि 

िनुाभयो। एउटािे अनन्ि जीवनिफा  डोयााउाँछ भन ेअकोिे तवनाशिफा  डोरयाउाँछ। येशिेू आफ्ना चेिाहरूिाई भन्नभुयो तक यतद तिनीहरू सदाको 

तनतम्ि जीउन चाहन्छन ् भन े सााँघरुो ढोकातभत्र िस्न ै िछा अन्यथा तिनीहरू नाश हुनेछन।् सााँघरुो ढोका एउटा मातनसको चछडाइको नाि मात्र 

बनाइएको हुन्छ र एक िटकमा एक व्यतक्त तभत्र िस्न सकछ। त्यो ढोका येश ूहुनहुुन्छ! यहून्ना १०:९ मा येशिेू घोषणा िनुाभयो, “ढोका म िै हु,ँ 

यछि कोही माछिस मबाब छभत्र पस् यो भिे त् यो बचाइएकििे, र छभत्र-बाछहर आउि-ेजािे गिेि, र खकग मा चिग पाउििे।” येशकूो ढोका ढकढकयाउन ेजो 

कोहीिाई ितन उहााँिे यसिाई खोल्नहुुनेछ। 

तििा, ितु्र र ितवत्र आत्मा, तत्रएक िरमेश्वरिे मातनसहरूिाई सदाको तनतम्ि तजउाँन मदि िने कायामा संिग्न हुनहुुन्छ। तििािे बाटो तदनहुुन्छ, ितवत्र 

आत्मािे बाटो दखेाउनहुुन्छ, र ितु्रिे ढोका खोल्नहुुन्छ। सदाको तनतम्ि जीउने तनदशेनहरू सरि छन:् १) िरमशे्वरमा तनभार रहनहुोस,् २) ितवत्र 

आत्मािाई िछ्याउनहुोस ् र ३) येशमूाफा ि भएर जानहुोस।् मातनसहरू हराएमा यसिाई सतजिो बनाउनको िाति िरमेश्वरिे बाइबि नामक 

बाटोको नकसा उििब्ि िराउनभुएको छ। उहााँिे बाटोमा अरू मातनसहरूिाई ितन राख्नहुुन्छ र बाटोबाट ओिेकाहरूको िाइिाहरू िनुतनादतेशि 

                                                           
100

 यी व्यतक्तिि तवषयहरू अन्य िाठहरूमा छिफि िररएको छ। 
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िनुाहुन्छ। तिनीहरूिाई प्ररेरिहरू, अिमवक्ताहरू, ससुमाचारप्रचारकहरू, िास्टरहरू र तशिकहरू भतनन्छ। यी कुराहरू मात्र ियााप्त नभएका हुनािे, 

िरमेश्वरिे ितवत्र आत्मािाई आफ्ना मातनसहरूतभत्र वास िना िठाउनभुयो िातक उहााँ र तिनीहरूबीच प्रत्यि कुराकानी हुन सकोस।् 

सदाको तनतम्ि जीउन े सन्दभामा येशिेू तसकाउनभुएको िाठबाट अरू ितन तनष्कषा तनकाल्न सतकन्छ। यतद कुन ै मातनसिे कसरी जीउने भनेर 

तििासाँि तनदशेन माग्दनै भन ेउसिे अरूिे जीउनको िाति तवश्वास िने िररका के हो भनेर मात्र ित्ता ििाउनछे। तनस्सन्दहे, िी मातनसहरू सदाको 

तनतम्ि बााँचेका छैनन।् तिनीहरूिे यस्िो संसारको सतृष्ट िरेका छैनन ्र तनतश्चि रूिमा अनन्िको दृतष्टकोण ितन छैन।् यसरी तिनीहरूि ेकसरी बाटो 

ित्ता ििाउनछेन?् तिनीहरूको बाटो फरातकिो र फेिा िाना सतजिो छ। 

मातनसहरू अनयुायीहरू हुन।् भेडाहरूजस्िै तिनीहरूि ेितन िोठािोिाई सरुतिि स्थान र खका मा चरनको िाति िछ्याउनछेन।् िर तिनीहरू आफू 

बति हुनको िाति बाख्रािाई ितन िछ्याउनछेन।् येशिेू आफू असि िोठािो हुनहुुन्छ भनेर भन्नभुयो र आफ्नो बिाििाई डोरयाउन र सल्िाह 

तदन ितवत्र आत्मा िठाउनभुयो। उहााँिे तिनीहरूिाई बाटोमा सहायिा िना आफ्ना आज्ञाहरू र ईश्वरीय जनहरू ितन तदनभुयो । अकोिफा  बाख्रािे 

(शैिान) मातनसहरूिाई संसारको बाटोमा िान चाहन्छ र तिनीहरूिाई िोका तदन झटूा अिमवक्ताहरू र झटूा तशिकहरू प्रयोि िदाछ। 

सााँघरुो वा फरातकिो दईु ढोकामध्य ेएउटामा प्रवेश िरेर अन्नि जीवन वा अन्न्ि मतृ्य ुप्राप्त हुन्छ। येशिेू भन्नभुयो, उहााँ भेडाहरूको सााँघरुो ढोका 

हुनहुुन्छ। यहून्ना ६:३७ मा येशिेू भन्नभुयो, “छपिाले मलाई छििहुुिे सब ैमकहाँ आउिेिि,् र मकहाँ आउिलेाई कुि ै रीछिले म त् याग् ििैेिँ।” 

अकोिफा , चछडा ढोकािे तवनाशिफा  डोरयाउाँछ। यसिाई राम्रो िररकािे प्रचार प्रसार िररएको छ, फेिा िाना सतजिो छ र िेरै मातनसहरू एकै 

िटकमा यसको माध्यमबाट प्रवेश िना सकदछन।् 

अतहिे हामी बााँतचरहकेो संसारबाट यी दईु ढोकाहरूको समानिा तिन सतकन्छ। तवनाशिफा  िैजान े ढोकािाई चितचत्र घरहरू, मनोरञ्जन 

िाका हरू र खिेकुद कायाक्रमहरूको प्रवेशद्वारतसि िुिना िना सतकन्छ। त्यहााँ भीड ठूिो हुन्छ। त्यहााँ मातनसहरू तभत्र िस्न दबाब तदइरहकेा हुन्छन ्

र िरैेिे एकै िटकमा प्रवेश िना सकछन।् अकोिफा , अनन्ि जीवनिफा  डोरयाउने ढोकािाई घरको प्रवेशद्वारतसि ििुना िना सतकन्छ। यहााँ भीड 

तवरि हुन्छ, कोही ितन िाइनमा खडा हुाँदनै र सामान्यिया एक िटकमा एकजना मात्र तभत्र जान सकछ। 

अनन्ि जीवनिफा  डोरयाउन ेढोका तवनाशिफा  िैजान ेढोकाको िुिनामा सानो छ र यसिाई भेट्टाउनेहरू कमै छन।् िथाति, िामो समयसम्म सााँघरुो 

ढोकाबाट िेरै मातनस तभत्र िस्न सकछन।् अतन फरातकिो ढोकामा एकिटक तभत्र िसेकाहरूिे अरूिाई बाटो दखेाउाँदा िेट अझ व्यस्ि र सतजिो 

हुन सकछ। 

समूह छलफल: 

१. हराएको बिेा कुन ैव्यतक्तिे कस्िा संकेिहरू छोड्छ? 

२. हराएका वा ििि बाटोमा िािकेा मातनसहरूप्रति ििाईकंो प्रतितक्रया कस्िो छ? 

३. िेरै भन्दा िरैे मातनसहरूिाई उद्धार तदन िरमेश्वरिे के िनुािछा जस्िो ििाईिंाई िाग्छ? 

४. हराएकाहरूिाई अनन्ि जीवन कसरी बााँच्न ेभनेर दखेाउनको िाति िरमेश्वरिे ििाईिंाई अझ प्रभावकारी बनाउन के िना सकनहुुन्छ? 

पाठको सार: 

यतद ििाई ंनयााँ िन्िव्यमा िगु्न चाहनहुुन्छ भने ितहिे त्यहााँ भएकाहरूको तनदशेन िािन िनुाहोस।् 

अनुप्रयोि: 

िरमेश्वरबाट ििाईिंाई आवश्यक िने कुराको िाति प्राथाना िनुाहोस ्जसिे ििाईिंाई हराएकाहरूिाई अनन्ि कािसम्म कसरी जीउने भनरे 

दखेाउन अझ प्रभावकारी बनाउनछे। 
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पाठ १७ 

फलको जाँच 

समूह छलफल: 

ििाईिंाई मनिने फि कुन हो र यसको िणुस्िर कसरी जााँच्नहुुन्छ? 

पररचय: 

येशिेू डााँड़ाको उिदशेिाई समािन िना थाल्नहुुाँदा उहााँिे आफ्ना चिेाहरूिाई समझदार हुन, असि र खराबबीचको तभन्निा जान्न सल्िाह 

तदइरहनभुएको छ। झटूा अिमवक्ताहरूबाट होतसयार हुन उहााँ तिनीहरूिाई चेिाउनी तदनहुुन्छ। त्यसितछ तिनीहरूिाई र तिनीहरूका त्रतुटहरू 

कसरी तचन्ने भनेर उहााँिे बिाउनहुुन्छ। 

अिमवक्ताको सरि िररभाषा भनकेो मातनसहरूिाई िरमेश्वरको इच्छा घोषणा िने व्यतक्त हो। तिनीहरूिाई सामान्यिया अिछतकक वरदानहरू 

तदइन्छ जसिे मातनसहरूिाई तिनीहरूको िवाही प्रामातणक छ भनरे तचन्ह र आश्चयाकमाको रूिमा सेवा िदाछ। यो सामान्य वरदानहरूमध्य ेएक 

भतवष्यको घटनाको भतवष्यवाणी िन ेअसािारण िमिा ितन हो। यसैिे िरैे िटक तिनीहरूिाई भतवष्यवक्ता ितन भतनन्छ। तिनीहरूको प्राथतमक 

तजम्मेवारी िरमेश्वरको इच्छा प्रकट िनुा भएकोिे तिनीहरूिाई तशिकहरूसाँिै विीकृि िना सतकन्छ। कोही अिमवक्ता र तशिकहरू सााँचो हुन ्भन े

कोही झटूा हुन।् 

एकमात्र सााँचो िरमेश्वर मातनसहरूिे उहााँका अिमवक्ताहरू र उहााँका तशिकहरूिाई ध्यान तदएको चाहनहुुन्छ तकनभने तिनीहरू मातनसहरूिाई 

िातमाकिाको मािामा तहड्ंन मदि िना वरदानको रूिमा िठाइएका छन।् यद्यिी, इस्राएिीहरूिाई अिमवक्ताहरू झटूा हुन ्तक होइनन ्भनी जााँच्न 

िना भतनएको तथयो। यी जााँचहरू व्यवस्थाको िसु्िकको िेह्रौं र अठारौं अध्यायहरूमा िाउन सतकन्छ। त्यहााँ दईु जााँचहरू छन ्र दवैु जााँचहरू िरूा 

िना असफि हुाँदा िररणामस्वरूि अिमवक्तािाई मतृ्यदुण्ड तनतश्चि तथयो। 

ितहिो जााँचमा िरमप्रभकुो नाउाँमा बोल्न ुसमावेश तथयो। अिमवक्तािे घोषणा िरेझैं तचन्ह वा आश्चयाकमा िरूा भयो िर उसिे मातनसहरूिाई अरू 

दवेी–दवेिाहरूको सेवा िना भनिेाितन तिनी झटूा तथए। दोस्रो जााँचमा एकजना अिमवक्तािे आफ्नो मनको कुरा बोल्न ु िथ्यो। यतद कोही 

अिमवक्ता िरमप्रभकुो नाउाँमा मातनसहरूकहााँ आएिाितन तिनि ेभनेजस्िै तिनको तचन्ह वा आश्चयाकमा िरूा भएन भन ेितन तिनी झटूा तथए। 

धमनशास्त्र पठन: 

मत्ती ७:१५-२९, लूका ६:४३-४९ 

फलको जाँच/ गनरीक्षण 

डाँडाको उपदेश 

मत्ती ७:१५-२०, लूका ६:४३-४५ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 

झटूा अिमवक्ताहरूदतेख होतशयार बस, जो तिमीहरूकहााँ भेड़ाको भेषमा आउाँछन,् िर तभत्रिरट्ट चातहाँ डरिाग् दा ब् वााँसाहरूजस् िा हुन् छन ्। 

तिनीहरूका फिबाट तिमीहरूिे तिनीहरूिाई तचन् नेछछ। कुन ैअसि रूखिे खराब फि फिाउाँदनै, न ि खराब रूखिे असि फि फिाउाँछ। 

हरेक रूख त् यसको फिैबाट तचतनन् छ। तकनभने कााँ़िाका झााँिबाट कसैिे अञ् जीर बटुल् दनै, न ि िोथ्राबाट अंिरू बटुल् दछ। असि मातनसिे 

आफ् नो हृदयको असि भण् डारबाट असिै थोक तनकाल् दछ, र दषु् ट मातनसिे आफ् नो हृदयको दषु् ट भण् डारबाट दषु् ट थोक न ैतनकाल् दछ। तकनतक 

जनु कुरािे हृदय भररएको हुन् छ, मातनसको मखुबाट त् यही तनस् कन् छ। असि फि नफिाउन ेहरेक रूख काटी ढातिन् छ, र आिोमा फातिन् छ। 

यसरी िी अिमवक्ताहरूिाई तिनीहरूका फिबाट तचन् नछेछ। 

मत्ती ७:२१-२९, लूका ६:४६-४९ 

“मेरो पवर्छ लाग: परमेश्वरको सन्देश” बाि बाइबलका अंशहर 
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मिाई ‘प्रभ,ु प्रभ’ु भन् न ेसब ैस् विाको राज् यमा प्रवेश िनेछैनन ्। स् विामा हुनहुुन ेमरेा तििाको इच् छा िािन िने मातनस मात्र िरमेश् वरको राज् यमा प्रवेश 

िनेछ। त् यो तदन िरैेिे मिाई भन् नछेन,् ‘प्रभ,ु प्रभ,ु के हामीि ेििाईकंो नाउाँमा अिमवाणी बोिेनौं? ििाईकंो नाउाँमा भिूहरू ििाएनौं। र ििाईकंो 

नाउाँमा अनेक शतक्तशािी काम िरेनौं र? मैिे भनेका कुरा िदनैछ भने तकन मिाई ‘प्रभ,ु प्रभ,ु’ भन् दछछ? अतन म तिनीहरूिाई सफासाँि भन् नेछु, 

‘मैिे तिमीहरूिाई कतहल् य ैतचनेको छैनाँ। ए अधमन काम िनेहरू
101

 हो, मबाट दरू होओ।’ मिेै भनेका कुरा िदनैछ भन ेतकन मिाई ‘प्रभ,ु प्रभ,ु’ 

भन् दछछ? जो मकहााँ आउाँछ, मेरा वचन सनु् छ र िीअनसुार िछा, त् यो कस् िो मातनस हो, म तिमीहरूिाई बिाउनछुे। त् यो एक जना घर बनाउन े

मातनसजस् िो हो, जसिे ितहरो खनेर चट्टानमातथ जि बसाल् यो। अतन जब भि चि्  यो, र जिप्रवाह उतिाआएर त् यस घरमा ठोतकयो, िब त् यस 

घरिाई हल् िाउन सकेन, तकनतक त् यो िक का बनाइएको तथयो। िर जसिे सनु् छ र ितन त् यसअनसुार िदनै, त् यो एक जना यस् िो मातनस हो, जसिे 

जतमनमातथ जितवनाको घर बनायो। जब त् यस घरमातथ भि आएर ठोतकयो, िब त् यो घर िुरुन् िै ढल् यो, र त् यस घरको ठूिो सवानाश भयो। येशिेू 

यी कुरा भतनसक नभुएितछ भीड उहााँका तशिा सनुरे छक क िर यो। तकनतक उहााँिे तिनीहरूका शास् त्रीहरूिे झै ाँ होइन, िर अतिकार भएको मातनसिे 

जस् िो िरी तसकाउनहुुन् थ् यो। 

आज्ञा: 

 झटूा अिमवक्ताहरूबाट होतशयार हुनहुोस।् 

पाठ: 

येश ूमरेकाहरूबाट बछरी उठ्नभुएितछ ितेन्िकोसको तदनमा ितवत्र आत्मा तदनभुएितछ मण्डिीिाई अिमवाणी िन ेर तचन्हहरू र आश्चचाकमाहरू 

िने शतक्त तदइएको तथयो। यद्यति, यसिे झटूा अिमवक्ताहरू र तशिकहरूिाई िरमेश्वरका जनहरूिाई तभत्रबाट नाश िने मछका प्रदान िनेछ। 

येशिेू यस समयको छिको भतवष्यवाणी िनुाभयो र चिेाहरूिाई चिेावनी तदनभुयो तक अतन्िम तदनमा झटूा अिमवक्ताहरू आउनछेन ्र िेरैिाई 

बहकाउनछेन।् कोही-कोहीिे उहााँको नाउाँमा बोल्न र भतवष्यमा हुन े तचन्हहरू र आश्चयाकमाहरू िना सकनेछन ् भनेर थाह िाएर येशिेू आफ्ना 

चेिाहरूिाई अिमवक्ताहरू र तशिकहरूको जााँच िना िेस्रो तवति प्रयोि िना तनदशेन तदनभुयो: चररत्रको जााँच। “तिनीहरूका फिबाट तिमीहरूिे 

तिनीहरूिाई तचन् नेछछ।”
102 

यी झटूा अिमवक्ताहरू ित्ता ििाउन िाह्रो छ तकनभन े तिनीहरू येशकूो बिािका सदस्यहरूको भेषमा छन ् िर तभत्री रूिमा तिनीहरू दषु्ट 

ब्वााँसोहरू हुन।् अतघल्िो िाठबाट हामीिे ित्ता ििायौं तक कुकुरहरू िी हुन ् जसिे आफ्नो हृदयमा िरमेश्वरिाई अस्वीकार िरेका छन ् र 

ब्वााँसोहरू कुकुर िररवारको भाि हुन।् प्रेररि िावििे एतफससको मण्डिीतसि यी मातनसहरूको तवषयमा कुरा िरे।
103

 “छकिभि ेमलाई र्ाहा ि, 

छक म गएपछि डरलाग् िा ब् वाँसाहरू िपाईहंरूका माझमा पस् ििेि,् जसले बगाललाई बाँकी राख ििैेिि ्। िपाईहंरूकै बीचबाब भमागउि ेकुरा बोल् ि े

माछिसहरू उठ् िेिि,् जसले चेलाहरूलाई आनो िा पछि लैजाििेि ्।” यहूदाको ित्र िद ११ िाई आिार मानरे झटूा अिमवक्ताहरू र तशिकहरूमा 

िीनवटा आिारभिू िणुहरू समान छन ्जस्िो दतेखन्छ। यहूदा भन्छन,् “छििीहरूलाई छधक् कार ि! छकिछक छििीहरू कछयिको चालमा छहड्ँ िि,् 

लाभको खाछिर बालामको भलूमा फबस् ििि ् र कोरहको छवद्रोहमा जस् िै िष् ब हुन् िि ्।”  

कतयन, बािाम र कोरह एकअकाासाँि थपैु्र कुरा तमल्दोजलु्दो छ। तिनीहरूमध्य ेप्रत्येकिे िरमेश्वरिाई नतजकबाट तचनेका तथए, उहााँको कुरा सनुेका 

तथए, र िरमेश्वरिे तिनिाई प्रमखु स्थानमा राख्नभुएको तथयो। तिनीहरू प्रत्येकिे िरमेश्वरको उिासना िरे र उहााँिाई भेटी चढाए। िथाति, 

तिनीहरूमध्ये कोही ितन िरमेश्वरमा सन्िषु्ट तथएनन।् प्रत्येक व्यतक्त िोभिे उत्प्रेररि तथयो र आ-आफ्नै िररकािे काम िरेर िरमेश्वरको 

अतिकारिाई िरास्ि िना चाहन्थ्यो। अतन िरमेश्वरका जनहरूको मतृ्यकुो तनतम्ि तिनीहरू प्रत्येक तजम्मेवार तथए। 

कतयन
104

 ितहिो िरुुष र स्त्रीका जेठा छोरा तथए। आदम र हव्वािे िरमेश्वरको आज्ञा िािन िना नसकन,ु तिनीहरूि ेभोग्निुरेको िररणाम र यस 

भतूममातथ आइिरेको ्रणािको कथा तिनिाई थाह तथयो। अतन िरमशे्वरिे आफ्ना आमाबाबपु्रति िरमेश्वरको िमा र दयाको बारेमा उनिाई थाह 

तथयो जब िरमेश्वरिे तिनीहरूको नग्निाको िाति आवरणको रूिमा छािाहरू प्रदान िनुाभयो। िैितन िरमे्रणवरिे ्रणाि तदनभुएको भतूमको बति 
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 ए अिमा काम िनेहरू हो, मबाट दरू होओ। िेवी २६। यहााँ अिमा काम िनेहरूको अथा व्यवस्था तहन वा व्यवस्थाको उल्िंघनमा बााँच्न ुहो। येश ूख्रीष्टका अनुयायीहरू अझ ैितन व्यवस्थाको अिीनमा 

छन्। . . ख्रीष्टको आत्माको व्यवस्था, जीवनको उच्च स्िर, व्यवस्थाको आत्मा। 
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 मत्ती ७:१६, २० 
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 प्ररेरि २०:२९–३० 
104

 कतयनको कथा उत्ितत्त ४:१-८ मा िाइन्छ। 
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ल्याउाँदा कतयनिे आफ्नो हािका कामहरू र आफ्नो तनिारको ितसनाद्वारा िरमेश्वरको अनगु्रह प्राप्त िने कोतसस िरे। िरमेश्वरिे कतयनको भेटी 

इन्कार िनुाभयो िर तिनको कान्छो भाइ हातबिको भटेी स्वीकानुाभयो, जसिे आफ्नो बिािबाट जेठो सन्िान िाई ल्याए। 

हातबििे िरमेश्वरको आदर िरे। तिनिे िरमेश्वरको अतिकारको आदर िथे र उहााँको काम िने िररकामा भरोसा िथे । िरमेश्वरको अनगु्रह 

मातनसको प्रयासिे होइन िर िरमेश्वरको प्रबन्िप्रति कृिज्ञिा प्रकट िरेर प्राप्त हुन्छ भनेर तिनिे बझेु। िरमेश्वरिे आफ्नो भेटी ल्याउन ्रणाि 

तदनभुएको भतूममा हातबििे आफ्नो तनिारको ितसनािे काम िनुािरेन। तिनी आफ्ना भेडाहरूका िाति िरमेश्वरप्रति कृिज्ञ तथए। तिनीहरूि े

हातबििाई खाना, िेय िदाथा र िुिाफाटा तदन्थ।े त्यसितछ हातबिको कुनै प्रयास तबना नै, भेडाहरू स्वाभातवक रूिमा िरमेश्वरको तनतम्ि भेटी 

चढाउन र उनको िनसम्ितत्त वतृद्ध िना थािे। कतयनिे आफ्नो भाइको अनगु्रहको िोभिे िदाा तिनको हत्या िरे। 

बािाम
105

 िरमेश्वरका अिमवक्ता तथए। तिनी िरमेश्वरको आवाज ठीकसाँि सनु्न सकथे, भतवष्यबारे भतवष्यवाणी िना सकथे र मातनसहरूिाई 

आतशष तदन वा ्रणाि तदन ेशतक्त राख्थे। मोआबीहरूका राजा बािाकिे बािामिाई इस्राएििाई सराप्न तनयकु्त िरे। िर िरमेश्वरिे तिनिाई त्यसो 

िनादतेख रोकनभुयो। ितहिो, बािामिाई आफ्न ैििािे हप्कायो र दोस्रो, िरमेश्वरिे तिनिाई इस्राएििाई आशीवााद तदन मात्र अनमुति तदनभुयो। 

िर बािामिे राजाको सनुको िोभ िरे। यस तवषयमा िरमेश्वरको इच्छा थाह हुाँदाहुाँद ैितन बािामिे इस्राएिीहरूिाई नाश िने िररकाबारे राजािाई 

तनदशेन तदए। राजािे मोआबका स्त्रीहरूिाई इस्राएिका मातनसहरूिाई फकाउन िठाउन ुिथ्यो। स्त्रीहरू मोआबका दवेिाहरूको उिासना र सेवा 

िना मातनसहरूको हृदयिाई घमुाउाँथे जसिे िदाा िरमेश्वरिे आफ्ना जनहरूिाई तिनीहरूको िािको कारण नाश िनुाहुन्थ्यो। यो योजनािे काम 

िरयो र िरमेश्वरका थपैु्र जनहरू नाश भए। 

कोरह
106

 इस्राएिी तथए। तिनी िेवीका सन्िान तथए। तिनका कुि समहूिे िजूाहारीहरूको रूिमा काम िथे। तिनी कहाि कुिका तथए जसिाई 

िरमेश्वरिे ितवत्र िािमा आरािना िना प्रयोि िररन ेितवत्र साज-सामानहरू र भााँडाकुाँ डाहरू बोकनका िाति छान्नभुएकोिे तिनिाई उच्च आदर 

िररन्थ्यो। कोरह आफ्ना मातनसहरूका अिवुा तथए। तिनिे िरमेश्वरिाई तचनेका तथए। िरमेश्वरिे मोशामाफा ि िनुाभएका सब ैचमत्कारहरू दखेेका 

तथए र मातनसहरूको अिवुाइ िना िरमेश्वरिे मोशािाई चनु्नभुएको तथयो। िैितन तिनि ेतवद्रोह िरे तकनभने तिनिे मोशाको शतक्त र अतिकारको 

िोभ िरे। तिनको तवद्रोहिे िदाा तिनिे आफू, आफ्नो िररवार र इस्राएिका अरू दईु सय िचास अिवुाहरू र तिनीहरूका िररवारहरू नाश भए। 

यी िरुुषहरूको जीवनको छोटो समीिा ितछ हामी दखे्छौं तक तिनीहरूको प्राथतमक उद्दशे्य भनेको स्वयमको िदोन्नति तथयो। कतयन, बािम र 

कोरहिाई िमाशास्त्रमा मातनसको शरीर, प्राण र आत्मा िरी िीन वटा तभन्न-तभन्न ििहरूमा ििि उत्प्रेरणा हुन सकछ भन्न ेउदाहरणको रूिमा 

प्रयोि िररएको छ। कतयनको मािामा शरीर ितन समावेश छ। यसिे शरीरका अतभिाषाहरू िरूा िछा र १) िरमेश्वरका जनहरूको माझमा अितवत्र 

जीवनबाट प्रमातणि हुन्छ। बािामको िल्िी िोभद्वारा आत्माको इच्छाहरू सन्िुष्ट िानुा हो र २) िरमेश्वरका जनहरू ििन हुन ेतशिाद्वारा प्रमातणि 

हुन्छ। कोरहको तवद्रोहमा आत्मा समावेश छ। यसको आिार घमण्ड हो र यसमा िरमेश्वर, उहााँका अिवुाहरू र उहााँका मािाहरूतवरुद्ध िनिन िनुा र 

िनुासो िनुा समावेश छ। यो ३) िरमेश्वरका जनहरूमा तवभाजनको कारणद्वारा प्रमातणि हुन्छ। 

येश ू आफ्ना चेिाहरूिाई स्िष्टसाँि भन्नहुुन्छ तक येश ू प्रभ ु हुनहुुन्छ भनी घोषणा िन े हरेक व्यतक्त वास्िवमा उहााँको होइन। उहााँिे आफ्ना 

चेिाहरूिाई मतुक्तको सन्दभामा एउटा त्रतुटबारे चेिाउनी तदइरहनभुएको छ जनु मण्डिीमा प्रवेश िनछे। प्ररेरि िावििे रोमी १०:८–११ मा 

मतुक्तको मािाबारे व्याख्या िरेका छन।् “वचि छिम्रो िछजकै ि, छिम्रो मखुमैा र छिम्रो हृियमा107
,” अर्ागि ् छवश वासको वचि, जो हामी प्रचार 

गिगिौं। छकिछक यछि छिमील े येशलूाई प्रभ ुहो भिी आनो िो मखुले स् वीकार गर यौ, र परमेश वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाब जीछवि पािुगभयो भिी 

आनो िो हृियमा छवश वास गर यौ भि ेछिम्रो उद्धार हुिेि। छकिछक माछिसले आनो िो हृियले छवश वास गिग र ऊ छििोष ठहररन् ि, अछि उसले आनो िो 

मखुले स् वीकार गिग र उद्धार पाउँि। धमगशास् त्र भन् ि, “उहाँमाछर् भरोसा राख िे कोही लाजमा पििैेि।” 

प्रेररि िावििे मतुक्तको मािाबारे सरि र सही िररकामा बिाए। िर मातनसहरूिे यस सत्यिाई तबिानेछन।् प्रेररि ित्रसुिे आफ्नो दोस्रो ित्रमा 

आफ्ना कुरा सनु्नहेरूिाई चिेाउनी तदन्छन ्तक नतसकेका र अतस्थरहरूिे प्रेररि िावििे तसकाएका कुराहरूिाई तवकृि िानेछन ्र तिनीहरूिे ितन 

िमाशास्त्रका बााँकी भािहरूमा जस्िै आफ्नो तवनाशको तनतम्ि िनछेन।् त्यसितछ उनिे तिनीहरूिाई होतसयार रहन चेिाउनी तदन्छन,् नत्रिा 
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तसद्धान्िहीन मातनसहरूको िल्िीिे िदाा तिनीहरू आफ्नै दृढिाबाट ििन हुनेछन।् त्यसितछ उनिे तिनीहरूिाई आफ्ना प्रभ ु र मतुक्तदािा येश ू

ख्रीष्टको अनगु्रह र ज्ञानमा वतृद्ध िना प्रोत्साहन तदन्छन।्
108 

ित्रसुिे जनु तवकृतिको कुरा िरररहकेा छन,् त्यो येश ूख्रीष्टको प्रभतु्वतसि सम्बतन्िि छ। यसमा येश ूप्रभ ुहुनहुुन्छ भन्ने िथ्यिाई केवि मानतसक 

आरोहण िनुा समावेश छ। मातनसहरूिे “येश ू प्रभ ु हुनहुुन्छ” भन्न े शब्दहरू मात्र भन्नछेन ् र तिनीहरूिे मतुक्त िाउनछेन ् भनी तवश्वास िनेछन।् 

तिनीहरूका िाति यो अतभव्यतक्त एक जादईु मन्त्र वा स्विाको तटकट बन्छ। जबतक यस कुराको सत्यिा यो हो तक जब एक व्यतक्तिे येश ूप्रभ ु

हुनहुुन्छ भनेर स्वीकार िदाछ, उसिे वास्िवमा भतनरहकेो हुन्छ तक उसिे आफ्नो प्रभिेु उसिाई आज्ञा िनुा भएको सब ै कुरा िनछे। जब कुन ै

मातनसिे आफ्नो प्रभकुो आज्ञा अनसुार काम िदनै भन ेत्यसिे ऊ किटी हो भन्ने दखेाउाँछ, एउटा कुरा भन्छ र अको काम िछा। उनको व्यवहारिे 

उनको चररत्र प्रकट िछा। उसिे येश ूप्रभ ुहुनहुुन्छ वा येशिेू भन्नभुएको कुरा िनछे भनेर आफ्नो हृदयमा तवश्वास िदनै।् याकूबिे आफ्नो ित्रमा यसो 

भन,े “छवश्वास कामहरूिछेख अलग हुिँा मरेको हुन्ि।” 

येशिेू यो कुरा ितुष्ट िनुाहुन्छ जब उहााँ भन्नहुुन्छ, “मलेै छिमीहरूलाई कछहल् य ै छचिेको िैिँ। ए अधमग काम गिेहरू हो, मबाब िरू होओ।”
109

 

अनगु्रहको ससुमाचारिाई तवकृि िानहेरूिे आफू अब व्यवस्थाको अिीनमा छैन िर अनगु्रहको अिीनमा छौं भनरे घोषणा िरेर यसो िछान।् 

तिनीहरूको िाति यसको अथा के हो भन ेतिनीहरू आफ्नो छनछटको कुन ैितन िररकामा बााँच्न स्विन्त्र छन ्जनु यो एक तवकृति हो। संिेिमा भन्न े

हो भन,े आफूभन्दा ठूिो अतिकार अरू कुनै छैन र आफ्नै नजरमा जे ठीक छ त्यही िना सकछन ्। तिनीहरूको जीवनको प्रभ ुकोही ितन छैन। 

रोमी ६:१४-१५ मा प्रेररि िावििे येश ूख्रीष्टका अनयुायीहरू अब व्यवस्थाको अिीनमा छैनन ्िर अनगु्रहको अिीनमा छन ्भनी उल्िेख िरेका 

छन।् सम्िणूा ित्रको सन्दभामा िढ्दा येशकूा चेिाहरू अब मोशाको व्यवस्था िािन िना बाध्य छैनन ्भनेर बतुझन्छ। िर िरमेश्वरको अनगु्रहद्वारा 

तिनीहरू आत्माको व्यवस्था िािन िना बाध्य छन।् आत्माको व्यवस्था अन्ििािको दातयत्व भनेको व्यतक्तिे भन्न ेर िन ेहरेक कुरामा िरमेश्वर र 

अरूप्रतिको पे्रमबाट पे्रररि हुन ुहो। 

प्रेररि िावििे ििािीहरूिाई िेखेको ित्रमा मोशाको व्यवस्था र ख्रीष्टको आत्माको ििुना िरेर यस तवषयमा थि स्िष्टिा ल्याउाँछन।् ििािी 

५:१८ मा उनिे ितवत्र आत्माद्वारा डोरयाइएको व्यतक्त व्यवस्थाको अिीनमा छैन भनी बिाउनहुुन्छ। िर, उनी त्यतत्तम ैरोतकाँ दनैन।् उनका ितछल्िा 

अतभव्यतक्तहरूिे ितवत्र आत्मा वा व्यतक्तको आफ्नै शरीरिे उसिाई डोरयाइरहकेो हुन्छ भनेर दखेाउाँछ। “पापमय स् वभावका कामहरू प्रत् यक्ष िि,् 

जो यी ि ै हुि ्—व् यछभचार, अपछवत्रिा, लम् पबपिा, मछूिगपजूा, मन् त्रिन् त्र, िशु मिी, झैझँगडा, ईष् याग, िोध, स् वार्ीपि, फूबब, गबुबन् िी, डाह, 

छपयक् कडपि, अश्लील मोजमज जा र यस् िै अरू, जसका छवषयमा म छिमीहरूलाई चिेाउिी छिन् िु, र अछघ पछि छिएकै हु।ँ जस-जसले यस् िा 

कामहरू गिगिि,् परमेश वरका राज यका हकिार बन् ििैेिि ्। िर पछवत्र आत् माको फबलचाछह ँपे्रम, आिन् ि, शाछन् ि, धैयग, िया, भलाइएक, छवश वस् ििा, 

िम्रिा, संयम हुि ्। यस् िा कुराहरूका छवरुद्धमा कुि ैव् यवस् र्ा िैि।” 

येशिेू दईु घर बनाउनेहरूको दृष्टान्िमा ससुमाचारको यस तवकृििािाई स्िष्ट रूिमा उजािर िनुाभयो। दवैु जनािे आाँिीबहेरीबाट बच्न घरहरू 

बनाए। आाँिीबेहरीिे िरमेश्वरको क्रोि वा न्यायको प्रतितनतित्व िदाछ तकनतक उहााँिे मात्र प्रकृतिको शतक्तहरूिाई तनयन्त्रण िनुाहुन्छ। घरहरूिे 

मातनसहरूिाई िरमेश्वरको क्रोि वा न्यायबाट बचाउन ेमाध्यमहरूको प्रतितनतित्व िदाछ। एकजना मातनसको उद्धार बािुवामा आिाररि तथयो, 

जनु केवि येशकूा शब्दहरू सनु्न ुहो। यस मातनसको मतुक्तको आशा नष्ट भयो। अको मातनसको उद्धार चट्टानमा आिाररि तथयो, जसिे येशकूा 

शब्दहरू सनु्ने र िन ेदवैुिाई समान मातनन्छ। यस मातनसको मतुक्तको आशा ियााप्त सातबि भयो। 

यहून्ना १२:४७-५० को ससुमाचारमा येशिेू यस सत्यिाई दोहोयााउनहुुन्छ। “कसैले मरेा वाणी सनु् ि, र िी पालि गििै भिे, म त् यसको न् याय 

गछिगिँ। छकिभिे म संसारको न् याय गिग आएको होइएकिँ, िर संसारलाई बचाउि आएको हु।ँ मलाई इएकन् कार गिे र मरेा वाणी ग्रहण िगिेको लाछग एक 

जिा न् यायाधीश िि ्। जो वचि मलेै बोल  त् यसैले अन् त् यको छििमा त् यसको न् याय गििे। छकिभिे मैले आनो िै िफबग बाब बोछलि,ँ िर मैले के भन् िपुि े

हो, र के बोल् िपुि ेहो, मलाई पठाउिहुुि ेछपिा आफैबले मलाई आज्ञा छििभुएको ि। म जान् ििु, छक उहाँको आज्ञा अिन् ि जीवि हो। यसकारण म ज े

बोल् ििु, छपिाले मलाई भन् िभुएअिसुार बोल् ििु।” 

पाठको सार: 

कसैिे बोिेको हरेक शब्दमा तवश्वास निनुाहोस ्. . . तिनको फिको जााँच िनुाहोस।् 
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अनुप्रयोि: 

येश ूचाहनहुुन्छ तक उहााँका चेिाहरू फि तनरीिकहरू बननू,् असि र खराब छुट्याउन सकून ्र अरूको न्याय निरी असि कुरा आफैिाई रोज्न 

सकून।् बाइबि प्रयोि िरेर हामी झटूा अिमवक्ताहरू र तशिकहरूिाई तचन्न सरुु िना सकछौं। 

१. िमाशास्त्रका तनम्न खण्डहरू एक-एक िरी क्रमबद्ध रूिमा िढ्नहुोस।् 

क. यहूदा 

ख. २ यहून्ना:७-११ 

ि. १ यहून्ना २:१८-२३, ४:१-६, र ५:१-५ 

घ. २ ित्रसु २:१-२२ 

२. िमाशास्त्रको प्रत्येक अशंमा प्रकट भएका झटूा अिमवक्त हरू र तशिकहरूको व्यवहार ितहचान िनुाहोस।् 

३. प्रत्येक व्यवहारिाई कतयन, बािम वा कोरहिे दखेाएका िीनवटा आिारभिू चररत्र िणुहरूमध्ये कुन ैएक अन्ििाि सचूीबद्ध िनुाहोस।् 

कगयनको मािन (शरीरको अगभलाषाहरू ... परमेश्वरका जनहरूको माझमा अपगवत्र जीवन गबताउनु) 

१. अभक्त व्यतक्तहरू जसिे हाम्रो िरमेश्वरको अनगु्रहिाई दषु्टिामा िररणि िछान।् 

२. तिनीहरूिे शरीरिाई अशदु्ध िाछान।् 

३. आफ्नो मात्र हरेचाह िछान।् 

४. तिनीहरू सांसाररक मनभएका, आत्मातवहीन हुन्छन।् 

५. िेरैिे तिनीहरूको कामकुिाको अनसुरण िनछेन,् र तिनीहरूका कारण सत्यको मािा बदनाम हुनेछ। 

६. तिनीहरू शरीरिाई भ्रष्ट अतभिाषाहरूमा डुबाउाँछन।् 

७. तिनीहरू तदनको समयमा रमाउन िाउनिुाई आनन्दको रूिमा तिन्छन।् 

८. व्यतभचारिे भररएका तिनीहरूका आाँखाहरू छन ्र तिनीहरू िािबाट कतहल्यै रोतकाँ दनैन।् 

९. तिनीहरूिे सही मािा त्याग्छन।् 

१०. तिनीहरू शारीररक अतभिाषाहरूद्वारा िोतभन्छन।् 

गबलामको तु्रगट (लालच ... परमेश्वरका जनहरू पतन हुने गशक्षा) 

१. तिनीहरूिे हाम्रा एकमात्र मातिक र प्रभ ुयेश ूख्रीष्टिाई इन्कार िछान।् 

२. तिनीहरू घमण्डी कुरा िछान,् िाभ प्राप्त िना मातनसहरूको चाप्िुसी िछान।् 

३. तिनीहरू येश ूख्रीष्ट शरीरमा आउनभुएको रूिमा स्वीकार िदनैन।् 

४. तिनीहरू ख्रीष्टको तशिामा तवश्वास िदनैन।् 

५. तिनीहरूिे प्रेररिहरूको कुरा सनु्दनैन।् 

६. तिनीहरूिे येश ूख्रीष्ट हुनहुुन्छ भनेर इन्कार िछान।् 

७. येश ूिरमेश्वरको ितु्र हुनहुुन्छ भनरे तिनीहरू तवश्वास िदनैन।् 

८. तिनीहरूिे िपु्त रूिमा तवनाशकारी तविमाहरू प्रस्ििु िछान।् 

९. तिनीहरूिे आफ्नो िोभमा झटूा वचनहरूद्वारा तिमीहरूको शोषण िनेछन।् 

१०. िोभमा प्रतशतिि हृदय भएको अतस्थर आत्माहरूिाई िोभ्याउछन।् 

११. भ्रष्टाचारमा बााँचञु्जेि स्विन्त्रिाको प्रतिज्ञा िछान।् 

कोरहको गवद्रोह (परमेश्वर, उहाँका अिुवाहरू र उहाँका मािनहरूको गवरुद्धमा िनिन र िुनासो िदै ... घमण्डले परमेश्वरका जनहरूमा 

गवभाजन ल्याउँछ) 

१. अतिकारिाई अस्वीकार िछान।् 

२. स्विीय मतहमाहरूिाई नराम्रो बन्छन।् 
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३. तयनीहरू िनिन िनहेरू हुन ्र अरूमा दोष ित्ता ििाउाँछन।् 

४. ठट्टा िनेहरू, आफ्नै अिमी कामवासनाहरूको ितछ िाग्छन।् 

५. तवभाजन तनम्त्याउनहेरू। 

६. तिनीहरू मण्डिीमा तस्थर रहाँदनैन।् 

७. तिनीहरूिे िरमेश्वरका आज्ञाहरू िािन िदनैन।् 

८. अतिकारिाई िुच्छ ठान्नहुोस।् 

९. हठी साहसी हुन्छन।् 

१०. स्व-इच्छािे चल्न।े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


