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भूमिका
यो पुस्तक पढिसकेपछि उसले आफू पागल नभएको कुरा पहिलेको भन्दा 
अझ राम्रोसँग थाहा पायो । अल्पमतमा पर्दै मा, कोही एक्लै अल्पमतमा परे
तापनि, त्यसले कसैलाई पागल बनाउँदैनथ्यो । त्यहाँ सत्य थियो र त्यहाँ
असत्य थियो, अनि यदि तपाईं सारा सं सारकै विरुद्धमा समेत सत्यतामा
अडिग रहनुभएको भएतापनि तपाईं पागल हुनुहुन्नथ्यो ।

– जर्ज ओर्वेल

"१९८४" बाट
एउटा पुस्तक लेख्न धेरै समय र शक्ति खर्च गर्ने अधिकांश मानिसहरूले

सकेसम्म धेरै पाठकहरूको मन जित्ने आशा राख्दछन् । बिक्री गर्ने उद्देश्य 
होस् वा ग्रहण गरिइने वा नाम कमाउने उद्देश्य होस्, त्यसको शीर्षकले

आकर्षण गर्ने सम्भावना भएका पाठकहरूको सङ्ख्याप्रति केही ख्याल 
अवश्य गरिन्छ । त्यसमाथि व्यक्तिगत रूपमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने खर्च 

र अन्य खर्च उठाउन वा नाफा कमाउन पर्याप्त सङ्ख्यामा पुस्तकहरू बेच्ने 

स्वाभाविक इच्छा पनि थप्नुहोस् । त्यस्तो लेखकले त  अति कम विवाद 
हुने वा कत्ति पनि विवाद नै नहुने विषय छान्दछ भनी हामीले अनुमान गर्न 

सक्दछौं ।

त्यसो भए, हामीले हाम्रो पहिलो पुस्तकको रूपमा किन यस्तो विषयलाई

छान्यौँ जसले मण्डलीहरूलाई, सम्प्रदायहरूलाई र परिवारहरूलाई यति साह्रै 
विभाजित गरे को छ ? साहित्यिक सेवकाइको क्षेत्रमा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो

प्रस्तुतिले नै किन यस्तो विषयलाई समेट्यो जसको बारे मा अति धेरै विवाद 
भएको छ र अति तीव्र असहमति जनाइएको छ ?

ँ ालाई एउटा
वास्तवमा यसको कारण अति सरल छ । कुनै एउटा बुद

पक्ष वा अर्को पक्षमा प्रमाणित गर्न  नचाहने, तर चिन्हहरू, आश्चर्यहरू
र आश्चर्यकर्महरूसम्बन्धी  बाइबलीय सत्यतालाई जान्न र बुझ्न चाहने

मानिसहरूलाई हामी ईमानदारीपूरक
्व  सहयोग गर्न चाहन्छौँ ।
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क्यारिस्म्याटिक लेखकहरूद्वारा लेखिएका थुप्रै  पुस्तकहरू उपलब्ध 

छन् जो बाइबलमा चिन्ह वरदानहरूको रूपमा चिनिने आत्माका विशेष

वरदानहरू आजको लागि नै हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न लागिपरे का छन् ।
सामान्यतया यी वरदानहरू लेखकको अनुभवमाथि निर्भर हुन्छन् जसलाई
उसले बाइबलको वचनद्वारा प्रमाणित गर्न खोज्दछ ।

चिन्ह वरदानहरूसम्बन्धी उक्त विवादको अर्को पक्षमा तिनीहरू छन् जसले

पहिलादे खिकै गैरक्यारिस्म्याटिक पाठकहरूका लागि गैरक्यारिस्म्याटिक

लेखहरू लेख्दछन् । ती लेखहरूको लय र शैलीबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ 
कि लेखकले क्यारिस्म्याटिकलाई शिक्षा दिने होइन तर आफ्नो जस्तै धारणा

लिनेहरूलाई खुशी पार्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।

यी पाँच  अध्यायहरू सङ्कलन गर्नुमा रहे को हाम्रो  इच्छा  बाइबललाई

केलाएर क्यारिस्म्याटिक अभियानका मुख्य पक्षहरूको पूर्ण र निष्पक्ष अध्ययन
प्रस्तुत गर्नु हो । अन्य  भाषाको वरदानसम्बन्धी दुईवटा अध्यायहरूमा

हामीले उक्त वरदान र त्यसको प्रयोगको हरे क बाइबलीय सन्दर्भलाई जाँच 
गर्नेछौं र प्रत्येकलाई त्यसकै सन्दर्भमा लिएर छलफल गर्नेछौँ । बिमारी

र चङ्गाइसम्बन्धी अध्यायमा हामीले परमेश्वरको वचनमा लिखित शारीरिक
कष्टका सबै कारणहरूबारे  मनन् गर्नेछौं ।

आत्मामा मार्नु  भन्ने  अत्यन्तै  नयाँ प्रक्रियासम्बन्धी  अध्यायहरू र

परमेश्वरले नििश्
चत समयमा चिन्ह वरदानहरू दिनुभएको कुरालाई सङ्क्षेपमा
प्रस्तुत गर्ने  अन्तिम  अध्यायमा, हामी अत्यन्तै  ठू ला असमझदारीहरूलाई

अत्यन्तै सरल तरिकाले व्याख्या गर्नेछौं । यो कार्यले परमेश्वरको वचनको

समग्र शिक्षा  अझसम्म  नबुझेकाहरूलाई नाउँ नै काढे र निन्दा गर्नेजस्तो 
घृणित काम गर्नेछै न ।

अन्तिम समयको यो पुस्तामा रहे को सबैभन्दा गम्भीर समस्या 

वरदानहरूको प्रयोग होइन, तर वरदानहरूको दुरूपयोग या वरदानहरूकै

अभाव हुनु हो । सबैभन्दा गम्भीर समस्या त  परमेश्वरको वचनप्रतिको
दुःखलाग्दो  बेवास्ता हो । मण्डलीको एउटा साधारण सदस्य, चाहे ऊ

बचाइएको होस् वा नबचाइएको, ऊसँग सिद्धान्त वा व्यवहारको कुनै पनि 
विषयमा ठीक र बेठीक छु ट्ट्याउनको लागि पर्याप्त मात्रामा बाइबलको
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ज्ञान हुँदैन । यो कुरा अत्यन्तै क्रुर दे खिन सके तापनि, यो आलोचना भने
होइन ।

आजका प्रचारकहरूले परमेश्वरको वचनलाई प्रवचनका सन्दर्भका

श्रोतहरू पाइने पुस्तकको रूपमा प्रयोग गरिरहे का छन् । उनीहरूले आफ्ना 
मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाइरहे का छै नन् । आज सेवकहरू

आफ्नो तर्क  प्रमाणित गर्नका लागि बाइबलका खण्डहरू खोज्नमा पोख्त 

छन्, जबकि वचनको कुनै पनि  खण्डलाई प्रष्टसँग  केलाएर हे र्दा, त्यसले

तिनीहरूको सै द्धान्तिक धारणालाई खण्डन गर्न सक्दछ । फलस्वरूप,

मण्डलीचाहिँ िवश्वासीहरू शिक्षा पाउनको लागि भेला हुने स्थान हुन छोडेको
छ । बरू त्यो त एउटा राम्रो, सफा, कहिलेकाही ँ ईसाई, मनोरञ्जनको

थलो हुन पुगेको छ । प्रदर्शन जति राम्रो हुन्छ, कमाइ पनि त्यति नै बढी
हुन्छ । कोही-कोहीले पुरानो समयको जस्तो प्रचार हुन छोडेकोमा विलाप
नै गर्न सक्लान्, जबकि धेरैजनाले त  अबाइबलीय दर्शनहरू र सामाजिक

विषयहरूबारे पुल्पिटबाट बोल्नु उचित नै हो भनी स्वीकार गरे का छन् ।

सेवकहरूले परमेश्वरको वचनमाथि  जोड नदिएका कारणले गर्दा,

मण्डलीका साधारण सदस्यहरूले बाइबललाई प्रायः पूर्ण  रूपमा बेवास्ता 

गर्न  पुगेका छन् । कोही-कोहीले यात्रा गर्दा  जड्याहा चालकहरूदे खि 
आफूलाई बचाउन गाडीको अगाडिपट्टि एउटा बाइबल  खुल्लै  राखेर,

बाइबललाई भाग्य कोर्ने जन्तरको रूपमा प्रयोग गर्दछन् । कोही-कोहीले

यसलाई जोखाना हे र्ने  पाटीको रूपमा प्रयोग गर्दछन् किनकि  तिनीहरूले

ँ ा चिम्लेर बाइबल खोल्दछन् र जथाभावी रूपमा बाइबलमा औ ंल्याई
आख

"आजको पद" छान्दछन् । कोही-कोहीसँग सुन्दर बाइबलहरू हुन्छन्
जसलाई तिनीहरूले मण्डली जाँदा सदै व लिएर जान्छन् र सेवकले प्रचार

गर्नुभन्दा  पहिला पढ्ने  प्रमाणको खण्ड  त्यसमा हे र्ने गर्दछन् । वर्षौंसम्म 
मण्डली गएपछि  पनि  तिनीहरूका बाइबलका आवरणहरू लोभलाग्दा 
र किनाराहरू टल्किरहे कै हुन्छन् । बाइबलको बारे मा प्रश्न गरिएमा,

मण्डलीका ती सदस्यले बाइबललाई पुस्तकहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण 
पुस्तक भन्दछन्, तर त्यसको बेवास्ताले नै वास्तविक कथा बताउँदछ ।

अनि वास्तवमै बाइबल अध्ययन गर्नेहरू पनि हुन्छन् । तिनीहरूका
6
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तीन वर्गहरू छन्ः

पहिलो वर्गमा तिनीहरू पर्दछन् जसले आफूले िवश्वास गर्ने  कुराको

निर्णय गरिसकेका हुन्छन् र आफ्नो  पूर ्वनिर्धारित धारणालाई समर्थन गर्ने 

कुनै खण्ड वा पद  (यहाँसम्म  कि  कुनै पदको एक भाग समेत) खोज्न 
बाइबलका पृष्ठहरू ध्यान दिएर पढ्दछन् । तिनीहरू आफ्नो अध्ययनमा

यति गहिरिन सक्दछन् कि  "तपाईंलाई तिनीहरूको धारणा बाइबलमा

दे खाउन" सक्ने  कुरामा नििश्चत हुनको निम्ति, तिनीहरूले बाइबलका

खण्डहरू पुनः लेख्न वा आफ्नो विचारसँग नमिल्ने पदहरूलाई सम्पादन गर्न 
बाध्य पारिएको महसुस गर्दछन् । प्रायः तिनीहरू परमेश्व
 रलाई प्रेम गर्ने 

असल मानिसहरू हुन् । वास्तवमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नै 
धारणालाई बढी प्रेम गर्दछन् । परमेश्वरले नै तिनीहरूको विचारलाई

समर्थन गर्ने केही कुरा बाइबलमा राखिदिनुभएको भेट्टाउँदा, तिनीहरू अति

नै खुशी हुन्छन् । तपाईंले अरू जेसुकै गर्नुभए पनि, यो पहिलो वर्गमा
पर्ने कुनै पनि व्यक्तिसँग कहिल्यै असहमत नहुनुहोस् किनकि तिनीहरूलाई

आफूले िवश्
वास गर्ने कुरा थाहा छ र तिनीहरूले त्यो कुरा प्रमाणित गर्न 
कुनै एउटा पद तपाईंलाई दे खाइदिन सक्दछन् ।

दोश्रो वर्गमा तिनीहरू पर्दछन् जसले पहिलो वर्गका मानिसहरूसँगका

विवादहरूमा प्रयोग गर्नका लागि खण्डहरू तथा पदहरू (यहाँसम्म कि कुनै

पदको एक भाग) खोज्दै बाइबल अध्ययनमा घण्टौं समय बिताउँदछन् ।

तिनीहरूले गर्ने बाइबलको निरीक्षण पहिलो समूहका त्रुटिहरू र गल्तीहरू

औ ंल्याउने चाहनाले प्रेरित हुन्छ । बाइबलका यी विद्यार्थीहरूको जीवनमा

सबैभन्दा बढी आनन्द तब आउँदछ जब तिनीहरूले कुनै झू टो शिक्षाको
सदस्यसँग  भेट्दछन् वा जब टाढाको नाता पर्ने  कसै सँग  बेलुकी  खाना

खाने समयमा गहन रूपमा तर्क -वितर्क हुन्छ । वास्तवमा, तिनीहरूलाई

बाइबलको यति धेरै ज्ञान हुन्छ कि तिनीहरू मण्डलीमा प्रवचनको समयभरि 

बसेर निराश भएका वर्षौं भइसकेको हुन्छ जुन प्रवचनमा तिनीहरूले विवादको

कुनै विषय पाउन सकेका हुँदैनन् । तिनीहरूसँग आफूले भेट्टाएको त्रुटिलाई

प्रमाणित गर्नको लागि एउटा वा दुईवटा पद पनि हुन्छ । तपाईंले अरू

जेसुकै गर्नुभए तापनि, दोश्रो वर्गमा पर्ने कसै सँग  पनि असहमत नहुनुहोस्
7
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किनकि तिनीहरूले तपाईंको गल्ती दे खाइदिन सक्दछन् र त्यसलाई प्रमाणित 
गर्नको लागि तिनीहरूसँग बाइबलको एउटा पद हुन्छ ।

ँ ैन
यस सं सारका अत्यन्तै धेरै मानिसहरूलाई लिऔ ं जसलाई ईसाई भनिद

वा जसले छल गर्दछन्, अनि त्यो सङ्ख्यामा ईसाई हौं भनी खुल्लमखुल्ला 

स्वीकार गर्ने तर बाइबलचाहिँ अध्ययन नगर्ने सबै मानिसहरूलाई थपौं, अनि 
तिनीहरूमा पहिलो वर्ग र दोश्रो वर्गका ती सबै विद्यार्थीहरूलाई राखौँ ।

अब हामीसँग  आश्
चर्यलाग्दो गरी अति थोरै  मानिसहरू बाँकी रहन्छन् ।

यी थोरै  मानिसहरू नै तेश्रो वर्गमा पर्ने िवश्वासयोग्य मानिसहरू हुन् ।

तेश्रो वर्गमा तिनीहरू पर्दछन् जोसँग  अत्यन्तै  दृढ िवश्
वासहरू र

आस्थाहरू हुन सक्दछन् तर आफू गलत  भएको कुरा परमेश्वरको

वचनबाट थाहा पाउँदा, तिनलाई एकै क्षणमा परिवर्तन गर्न  तिनीहरू

इच्छु क हुन्छन् । तिनीहरूले गल्ती र झू टो सिद्धान्तबारे बाइबलबाट धेरै
कुरा सिकेका हुन्छन् र गल्ती गर्नेलाई शिक्षा दिन पाउँदा तिनीहरू अति नै

हर्षित हुन्छन् । कसै सँग ज्ञानको अभाव भएको दे ख्दा तिनीहरू आनन्दित 

हुँदैनन्, न त आफ्नो भन्दा भिन्न विचार लिनेहरूलाई तिनीहरूले घृणा र

हे ला नै गर्दछन् । तेश्रो वर्गमा यस्ता व्यक्तिहरू पर्दछन् जसले परमप्रभ ु 
परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् र बाइबललाई प्रेम गर्दछन् किनभने बाइबल 

परमप्रभ ुको वचन हो । आफ्ना सम्पूर्ण बोली र व्यवहारमा परमेश्वरलाई

खुशी तुल्याउन सक्ने गरी जिउने तरिका परमेश्वरले नै आफूहरूलाई

बाइबलबाट दे खाइदिऊन् भन्ने तिनीहरूको सबैभन्दा उत्कट इच्छा हुन्छ ।

तपाईंले अरू जेसुकै गर्नुभए तापनि, तेश्रो वर्गमा पर्ने कसै सँग पनि असहमत 
नहुनुहोस् किनकि  तिनीहरू बाइबलीय सत्यता र तपाईंको आत्माप्रतिको

प्रेम बोकेर आएका हुन्छन् र यो दुष्ट सं सारमा तिनीहरू तपाईंको सच्चा 

साथी हुनेछन् ।

पहिलो वर्गमा पर्नेहरूले यो पुस्तक पढ्नेछन् र यसलाई घृणा गर्नेछन्

किनभने तिनीहरूले बाइबलीय सत्यताभन्दा बाहिरको कुनै कुरामा िवश्वास 
गर्ने निर्णय गरिसकेका हुन्छन् । दोश्रो वर्गमा पर्नेहरूले यो पुस्तक पढे र

आनन्द लिनेछन् किनभने यस  पुस्तकले तिनीहरूलाई पहिलो वर्गमा पर्ने 

तिनीहरूका शत्रुहरूमाथि खसाल्ने केही थप "बमहरू" दिनेछ । तर यो
8

भूमिका

पुस्तकचाहिँ तेश्रो वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूको लागि लेखिएको हो ।
यस  पुस्तकमा

भएका

अध्यायहरू

प्रवचनहरू

अथवा

रे डियो

कार्यक्रमहरूबाट लिइएका हुन् । यी सन्देशहरू धेरै समयमा फरक फरक
वर्षहरूमा दिइएका र यो पुस्तक तयार पार्नका लागि सङ्कलन गरिएका

हुनाले, कुनै-कुनै अध्यायहरूमा कुनै विषयवस्तु दोहोरिन सक्दछ ।
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अध्याय १

प्रेरितको समयमा दिइएको
अन्य भाषाको वरदान

यी मानिसहरूबाट अलग रहनुहोस्, र यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्; किनकि 

यो योजना वा यो काम मानिसहरूबाटको हो भने, यो मेटिएर जानेछ ।

तर यदि यो परमेश्वरबाटको हो भने तपाईंहरूले यसलाई मेटाउन सक्नुहुन्न;
नत्र तपाईंहरू परमेश्वरसँग पनि लडाइँ गर्ने ठहरिनुहुनेछ ।
– गमलिएल नाम गरे का एक फरिसी
हामीले यो अध्यायमा "अन्य भाषा बोल्ने" विषयबारे  प्रेरितको पुस्तकमा

रहे को प्रत्येक सन्दर्भलाई जाँच गर्नेछौँ । अर्को अध्यायमा हामी यो

वरदानसम्बन्धी  अन्य सम्पूर्ण  बाइबलीय सन्दर्भहरूबारे  मनन् गर्नेछौं ।

"अपरिचित  भाषा," "अनौठो भाषा," "अन्य  भाषा" र "थरिथरिका भाषा"

शब्दावलीहरूलाई ध्यानपूरक
्व अध्ययन गरिनेछ ।

हाम्रो वर्तमान धर्मको सं सारको हरे क साम्प्रदायिक समुदायमा यो

विषयबारे अत्यन्तै छलफल गरिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौं । यो

कसै कसै को लागि अत्यन्तै द्वुविधाजनक र अरूको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण 
विषय हो । केही मानिसहरूले आफ्नो सम्पूर्ण  ईसाई अनुभवलाई यही
विषयमाथि आधारित तुल्याउँदछन् जबकि अरूले उक्त प्रक्रियासँग लडाइँ
गर्नमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएकाजस्तो दे खिन्छ ।

हामी बाइबल लिनेछौँ र परमेश्वरको वचनले अन्य भाषाको विषयबारे

बताउने कुरालाई हे र्नेछौं । रूढीवादीहरू वा कट्टरपन्थीहरूले सिकाएका
कुरालाई हामी उल्लेख गर्नेछै नौं न त हामीले क्यारिस्म्याटिकहरू,

पेन्टिकोष्टलहरू वा अन्य भाषा बोल्ने कार्यको प्रयोगलाई जोड दिने अन्य 
कुनै समूहका शिक्षाहरूमा नै समय बिताउनेछौं ।

यस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन् जसले यस्ता क्रियाकलापहरू पूर्णतया
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सै तानि हुन् भनी भन्दछन् र अरू पनि हुन्छन् जसले परमेश्वरको नाउँमा
गरिने कुनै पनि कुरा प्रभ ुको निम्ति मनपर्ने हुन्छ भनी िवश्वास गर्दछन् ।

बाइबलमा प्रस्तुत  ठोस मध्यमार्गी  आधार पहिल्याउनु  नै हाम्रो  उद्देश्य 

हुनेछ ।

आजको ईसाईमतमा योचाहिँ सम्भवतः दोश्रो सबैभन्दा  भावनात्मक

र विवादास्पद विषय हो (सबैभन्दा विवादास्पद विषयचाहिँ परमेश्वरको

वचनको अधिकार हो) । व्यवस्था  र भविष्यवक्ताका पुस्तकहरूमा
लेखिएका सम्पूर्ण  कुराहरू र सम्पूर्ण  पवित्रशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा

दिइएका हुन् भनेर प्रेरित पावलले झैं , हामी िवश्वास गर्दछौं । परमेश्वरको
वचन अविनाशी छ भनेर पत्रुसले झैं , हामी िवश्
वास गर्दछौं । परमेश्वरको

वचन सिद्ध  रूपमा नै संरक्षित  छ र प्रभ ुको नाउँभन्दा  बढी महिमित  छ

भनेर दाऊदले झैं , हामी िवश्
वास गर्दछौं । हाम्रो हातमा रहे को पुस्तक

त्रुटिरहित छ र त्यसमा सुधारहरू र सं शोधनहरू गर्न आवश्यक छै न भनेर

प्रभ ु येशू ख्रीष्टले झैं , हामी िवश्वास गर्दछौं । मोशाका लेखहरूका मौलिक

पाण्डुलिपिहरू यस पृथ्वीबाट हराएका समयभन्दा करीब २,००० वर्षपछि 

येशू जिउनुभयो । तर उहाँले आफ्नो हातमा भएको पुस्तकलाई कहिल्यै 
सुधार्नुभएन वा त्यो अपवित्र भएको छ भनेर सुझाव दिनुभएन । त्यसै  गरी,

हामीले नयाँ करारका मौलिक पाण्डुलिपिहरू लेखिएका करीब २,०००
वर्षपछि हाम्रा प्रभ ुका पाइलाहरू पछ्याउँदा, परमेश्वरको वचनलाई सुधार

गर्नमा वा त्यसमाथि शङ्का गर्नमा समय खेर फाल्नेछै नौं ।

हामीले यो अध्ययनमा, अन्य  भाषा बोल्नेसम्बन्धी  बाइबलको हरे क

खण्डलाई त्यसको सन्दर्भसहित हे र्नेछौं । हाम्रा धारणाहरूलाई वचनहरूद्वारा

पुष्टि गराउने प्रयास गर्न हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फड्को 
मार्नेछै नौं । हरे क खण्डलाई त्यसको सन्दर्भसहित लिइनेछ र त्यसले
बताउने वास्तविक कुरा हामी पत्ता लगाउनेछौं ।

सर्वप्रथम केही आधारभूत काम पूरा गरिनुपर्छ । बाइबल अध्ययनको

लागि बाइबलमै दुईवटा नियमहरू प्रस्तुत गरिएका छन्ः

१) "अब हामीले यस संसारको आत्मालाई होइन, तर परमेश्वरबाटका
आत्मालाई पाएका छौं, परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैंमा दिइएका
11
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कुराहरू जान्न सकौं भनेर । ती कुराहरूलाई मानिसको बुद्धिले

सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनुभएको

शब्दहरूमा आत्मिक कुराहरू आत्मिक कुराहरूसँग तुलना गर्दै

हामी पनि बताउँछौं" (१ कोरिन्थी २:१२-१३) ।

२) "आफूलाई परमेश्व
 रकहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर –

एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारजस्तो, जसले सत्यको
वचन ठीक-ठीकसँग छु ट्ट्याउँछ" (२ तिमोथी २:१५) ।

यी दुई वचनहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्दछन् कि: हामीले बाइबलको

कुनै पनि  पदलाई त्यसको वरिपरिको सन्दर्भबाट हटाउन सक्दैनौं तर
त्यसलाई परमेश्व
 रका अन्य वचनहरूसँग होसियारीपूरक
्व  तुलना गर्नुपर्दछ;

परमेश्वरले समयावधिहरू छु ट्ट्याउनको निम्ति उहाँको वचनभरि विभाजन
रे खाहरू राखिदिनुभएको छ जसमा उहाँले विभिन्न समयावधिहरूमा पूर्णतया

भिन्न तरिकाले मानिसहरूसँग  व्यवहार गर्नुहुन्छ । हाम्रो समयको यो

लाओडिसियाली मण्डलीलाई हे र्ने  जोकोहीलाई पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ 
कि सं सारमा रहे को हरे क झू टो शिक्षा र बाइबलको हरे क गलत बुझाइ

निम्नलिखित दुईमध्ये एउटाको परिणाम होः

१) व्यक्तिगत  व्याख्याः यस्तो मानिसले आफ्नो  अनुभव वा
भावनाहरूको आधारमा वा आफ्नो विद्यालय वा सम्प्रदायबाट
पाएको तालिमको आधारमा बाइबललाई व्याख्या गर्दछ (तर

त्यसबाट सिकाउँदैन) ।

२) सत्यताको गलत प्रयोगः यस्तो मानिसले वास्तविक बाइबलीय 
सत्यतालाई प्रस्तुत त गर्दछ, तर त्यो सत्यतालाई ती व्यक्तिहरूप्रति

लागू गर्ने  प्रयास गर्दछ जसप्रति त्यो  कहिल्यै लक्षित गरिएको
थिएन । उदाहरणको लागि, हिब्रू  ११ अध्यायले हामीलाई

बताउँदछ कि  नूह  र उनको परिवारको उद्धार भयो किनभने

तिनीहरूले एउटा जहाज बनाए जबकि प्रेरित  १६ अध्यायमा

फिलिप्पीको झ्यालखानाको हाकिमलाई यो कुरा बताइयो कि 
तिनी र तिनको परिवारले प्रभ ु येशू ख्रीष्टमाथि िवश्वास गरे मा

तिनीहरूको उद्धार हुनेथियो । यदि जहाज बनाउनु नै कुनै मानिस 
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र उसको घरानाको मुक्तिको बाइबलीय माध्यम थियो भनेर कसै ले

सिकाएको भए, उसले सत्य  नै बोलिरहे को हुन्थ्यो । यदि त्यो 
मानिसले आजको युगमा तपाईंको र मेरो उद्धार होस् भनी एउटा

जहाज बनाउन हामीलाई सल्लाह  दिन्छ  भने, उसले सत्यताको
गलत प्रयोग गरिरहे को हुन्छ जुन वास्तवमा त्रुटि नै हो ।

ँ ाहरूलाई
अब आउनुहोस् अन्य भाषाको यस विषयको सम्बन्धमा यी बुद

मनन् गरौँ । बाइबलले मत्ती  ११:१३ मा यो कुरा उल्लेख गर्दछ कि 
व्यवस्था  र भविष्यवक्ताहरू यूहन्ना  (बप्तिस्मा  दिने) सम्म मात्र थिए ।

त्यसै ले, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले एउटा परिवर्तनलाई जनाउँदछन् । यूहन्ना 
आए र मर्कूस १:४ मा उनले यसो भनेर प्रचार गरे , "पश्चात्ताप गर र
पाप मोचनको निम्ति  बप्तिस्मा लेओ ।" येशूले मर्कूस  १:१५ मा यसो

भन्नुभयो, पश्चात्ताप गर र सुसमाचारमा िवश्वास गर । यूहन्नाले आफ्नो 

सेवकाइभरि पश्
चात्तापको र पाप मोचनको निम्ति बप्तिस्माको प्रचार गरे का

हामी पाउँदछौं । यो परम्परा येशू ख्रीष्टको सेवकाइभरि जारी रह्यो, जसले

पुरानो करारलाई लिनुभएर त्यसका धर्मोपदे शहरूलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या 

गर्नुभयो । उहाँ शब्द-शब्दको ठे ट अर्थभन्दा  अगाडि  जानुभयो र उहाँले

मानिसहरूलाई व्यवस्था  उद्धृत मात्र गर्नुभन्दा  अगाडि  जान, व्यवस्थाका
अक्षरहरूभन्दा अगाडि जान र व्यवस्थाको जीवन तथा आत्माअनुसार जिउन

आह्वान गर्नुभयो ।

उदाहरणको लागि, व्यवस्थाले व्यभिचार गर्न  प्रतिबन्ध लगाएको

थियो । येशूले यसलाई अझ अगाडि लग्नुभएर नराम्रो  दृष्टिले हेर्नु  पनि 
व्यभिचार हो भनी सिकाउनुभयो, किनकि पापचाहिँ हृदयको विषय हो ।
हाम्रा प्रभ ुले प्रायः यसो भन्नुभयो, तिमीहरूले यसो भनिएको सुनेका छौ....

तर म भन्दछु .... ।

हामी दे ख्दछौं कि व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरू यूहन्नासम्म मात्र थिए ।

उनको सेवकाइ मसीह अर्थात् यहूदीहरूका राजाको निम्ति बाटो तयार पार्नु 

थियो । ख्रीष्ट येशू अर्थात् मसीह आउनुहुँदा, उहाँले आफू नै व्यवस्थाको
पूर्णता भएको कुरा प्रष्ट पार्नुभयो । व्यवस्था  पूरा गर्नुभएर, येशू क्रूसमा

चढ्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरिउठ्नुभयो ।
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हामीले प्रेरितको पुस्तकका सुरुका सात अध्यायहरूमा यो कुरा पाउँदछौं

कि ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि िवश्वासीहरूले येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कामलाई

थपेर, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश निरन्तर प्रचार गरे । प्रेरित  २-७

मा रहे का ती प्रेरितहरूका भनाइहरू र प्रवचनहरूलाई ध्यानपूरक
्व पढ्नुहोस्
र यो कुरा पूर्ण  रूपमा प्रष्ट हुनेछ । प्रेरित  ८ अध्यायभन्दा  अगाडि,

प्रभ ु येशू ख्रीष्टले पूरा गर्नुभएको कामका उपलब्धिहरूको आधारमा मात्र
मानिसको उद्धार हुन सक्दछ भनेर कसै ले पनि प्रचार गरे न । फिलिपले

इथियोपियाको नपुंसकलाई यशैयाको पुस्तकबाट सिकाउँदा, एकजना

गैरयहू दी येशू ख्रीष्टको मुत्यु, दफन र पुनरुत्थानको प्रचारद्वारा परिवर्तन

भएको हामीले थाहा पाउँदछौं (यशैया ५३) । उसले िवश्वासद्वारा अनुग्रह 
मार्फत उद्धार पायो र पछि उसलाई बप्तिस्मा दिइयो ।

टार्ससका शावल  प्रभ ु येशू ख्रीष्टमाथि िवश्वास गरे र नै परिवर्तन भए

(प्रेरित  ९) र उनलाई गैरयहू दीहरूका प्रेरित हुनलाई बोलाइयो (रोमी
११:१३) । १ कोरिन्थी  १५ अध्यायमा पाइने उनको सुसमाचारको

सन्देश पवित्रशास्त्रअनुसार भएको येशू ख्रीष्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान

हो । कष्ट भोगेर आफ्नो  बहुमूल्य  रगतले संसारको पापको मोल  तिर्ने 
उनै उद्धारकर्तासम्बन्धी यी महान् सुसमाचारीय सत्यताहरू पुरानो करारका

पुस्तकहरूभरि  पाइन्छन् तर प्रेरित  पावल  परिवर्तन हुनुभन्दा  अगाडि 
ती सत्यताहरू मानिसहरूका हृदय  र दिमागदे खि लुकाइएका थिए ।
पावलले कलस्सी  १ अध्यायमा ख्रीष्टको शरीरलाई पत्र लेख्दा यसो भने

कि  अनुग्रहद्वारा पाइने मुक्तिको सुसमाचारको सन्देश र परमेश्वरको
मण्डली र ख्रीष्टको शरीरमा हुने जन्म एउटा रहस्य थियो जुनचाहिँ युग-

युगदे खि  र पुस्ता-पुस्तादे खि लुकाई राखिएको थियो, तर अहिले उहाँका
पवित्र जनहरूकहाँ प्रकट गरिएको छ (कलस्सी १:२६) । ख्रीष्टले पूरा

गर्नुभएको काममाथिको िवश्वासद्वारा आत्माले मुक्ति पाउने कुरा व्यवस्था 
र भविष्यवक्ताका सम्पूर्ण पुस्तकहरूमा सिकाइएको छ तर पवित्र आत्माले

पावललाई उनका पत्रहरूमा त्यस्तो सत्यता प्रकट गर्न नअह्राउनुभएसम्म 
त्यो  प्रकट गरिएन । जुन मुक्तिको विषयमा भविष्यवक्ताहरूले सोधपुछ

गरे र यत्नसित  खोजतलास गरे , जसले तिमीहरूकहाँ आउने अनुग्रहको
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विषयमा भविष्यवाणी गरे । अनि जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रीष्टका आत्माले

ख्रीष्टका दुःखहरू र त्यसपछि  आउने महिमाको विषयमा पहिल्यै गवाही
दिनुभयो, तब आत्माले कुन कुरा वा कस्तो समयलाई सङ्केत गर्नुभएको हो

भनी उनीहरूले खोजतलास गरे । यी कुराहरूको सेवा उनीहरूले आफ्ना 
निम्ति होइन, तर हाम्रा निम्ति गरिरहे का थिए भन्ने कुरा उनीहरूकहाँ प्रकट
भएको थियो; जुन कुराहरूको समाचार अहिले तिमीहरूलाई तिनीहरूद्वारा

दिइयो, जसले स्वर्गबाट पठाइनुभएको पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरूलाई

सुसमाचार प्रचार गरे का छन्; जुन कुराहरूभित्र स्वर्गदूतहरू पनि ध्यानसित 
हे र्न चाहन्छन् (१ पत्रुस १:१०-१२) ।

यसले बताउने कुराबारे  विचार गर्नुहोस् । पावलले नयाँ करारको

मण्डलीसम्बन्धी सिद्धान्तहरू भएका नयाँ करारका पत्रहरू नलेख्दासम्म 

(जसलाई पुरानो करारभरि लुकाइएको थियो तर येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा 
पहिला मानिसहरूलाई थाहा दिइएको थिएन), प्रेरितहरू र िवश्वासीहरूको

हातमा पुरानो करारका पवित्रशास्त्रहरू मात्र थिए । प्रेरितको पुस्तकमा
उल्लेखित समय  अवधिका मानिसहरूले शिक्षा  दिन, भूलदोष दे खाउन,

सुधार गर्न वा धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिनको निम्ति नयाँ करारतर्फ 
फर्क न सकेनन् किनभने त्यहाँ नयाँ करार थिएन भन्ने  कुराको इतिहास 
हामीसँग  भएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण, ती मानिसहरूले

प्रचार गरे का कुरा पुरानो करार थियो जसको अन्त बप्तिस्मा दिने यूहन्ना 

थिए र जसलाई येशू ख्रीष्टले पूर्ण गरिदिनुभयो । त्यसको साथसाथै कि 
मानिसले कहिल्यै  बलिदान नचढाईकन, चाडको दिन नमनाईकन वा

यरूशलेमको पूजाहारीकहाँ भेटीहरू नल्याईकन पनि येशू ख्रीष्टको मृत्यु,

दफन र पुनरुत्थानद्वारा नयाँ गरी जन्मिन र अनन्त जीवन पाउन सक्दछ

भन्ने  एउटा नयाँ सुसमाचार तिनीहरूले प्रचार गरे । तै पनि, परमेश्वरले

तोक्नुभएको आराधनाको लगभग  २,००० वर्षसम्मको अवधिबाटको यो

आमूल परिवर्तनलाई प्रमाणित गर्ने कुनै लिखित कारण तिनीहरूसँग थिएन ।
यसरी, प्रेरितहरूको वचनलाई पुष्टि गर्न, परमेश्वरले यो नयाँ व्यवस्थाको

सत्यतालाई पुष्टि गर्न मोशालाई दिइएका (व्यवस्था), एलियालाई दिइएका
(भविष्यवक्ताहरू) र येशू ख्रीष्टलाई दिइएका (अनुग्रह) चिन्हहरू र
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ँ ालाई पछि एउटा अध्यायमा विस्तृत रूपमा
आश्चर्यहरू दिनुभयो । यो बुद
छलफल गरिनेछ ।

अब, यो वर्तमान समयमा, अन्य भाषाको विषय यति द्वुविधाजनक, यति

विवादास्पद र यति खतरनाक हुनुको कारण हामी दे ख्न सक्दछौं । अन्य 
भाषा बोलिएको हरे क घटनाको सै द्धान्तिक परिवेश एउटा परिवर्तनको अवधि

हो जसमा मानिसहरूले आफ्ना विचारहरू, शब्दहरू र कामहरूलाई सही
ठहर्याउन परमेश्वरबाट कुनै लिखित निर्दे शन नपाईकन नै प्रचार गरिरहे का,

सिकाइरहे का, ईसाई जीवन जिइरहे का र परमेश्वरको आज्ञापालन गर्न 

प्रयत्न गरिरहे का हुन्छन् । तिनीहरूका विचारहरू, बोलीहरू र कामहरू

गलत थिए भनेर भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । बाइबलबाट यो कुरा प्रष्ट
हुन्छ  कि  अधिकांश समयमा पवित्र आत्माले नै तिनीहरूलाई अगुवाइ
गर्नुभएको र निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, हामीहरूसँग भए जस्तै, सही

ँ ाहरू हे र्न सक्ने लिखित  अचूक नयाँ करार
र गलत  छु ट्ट्याउने प्रष्ट बुद
तिनिहरूसँग थिएन ।

यसरी, कुनै पनि  कुरा नििश्चत  रूपले स्थापित  नभएको अवस्थामा

परमेश्वरको वचनभित्रै  एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको अवधिलाई हाम्रो 
सै द्धान्तिक आधार बनाएमा ठू लो द्वुविधा उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणको लागि,
अन्य भाषासम्बन्धी बाइबलका खण्डहरू निम्न पुस्तकहरूमा पाइन्छन्ः

१) मर्कूस  १६ : पुनरुत्थानपछिको तर पवित्र आत्मा  ओर्ली

आउनुभन्दा अगाडिको समय ।

२) प्रेरित २ : पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुभएपछि तर इस्राएलले

मसीहलाई

अस्वीकार गर्नुअघि  (प्रेरित  ७)

र

परमेश्वर

गैरयहू दीहरूतर्फ फर्कि न सुरु गर्नुअघि (प्रेरित ८-१०) ।

३) प्रेरित १० : प्रभ ु गैरयहू दीहरूतर्फ फर्कि न सुरु गर्नुभएपछि तर
नयाँ करारका पवित्रशास्त्रहरू लेखिनुभन्दा अगाडि ।

४) प्रेरित  १९ : बप्तिस्मा  दिने यूहन्नाको प्रचारबारे  मात्र थाहा

पाएको क्षेत्रमा पहिलो पटक सुसमाचार पुग्दा ।

पहाडी खोँचको नदिमा एउटा झोलुङ्गे पुल छ । त्यो पुल दुई अग्ला 

पहाडहरूको बीचमा छ । पुल धेरै धेरै अग्लो  छ । पुलका जगहरू
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भएका दुवैतिरका भित्ताहरूमा एउटा बलियो पहरा छ । त्यो  पुलमाथि 
कोही उभिने हो भने, पुलले उसको भार थाम्न सक्दछ; तर मूर्खले मात्र
त्यहाँ घर बनाउँदछ । बुद्धिमान मानिसले निश्चय पनि पुलको दुवैतिरको

कडा जमीनमा नै स्थायी घर बनाउँदछ । परिवर्तनको अवधिमा लेखिएका

पवित्रशास्त्र बाइबलका यी भागहरू पनि  त्यस्तै हुन् । तिनीहरू सत्य 
छन्; हामी तिनीहरूमाथि उभिन सक्दछौं; तिनीहरूले हामीलाई थाम्नेछन्;

तर त्यो ईसाईलाई धिक्कार होस् जसले आफ्नो आत्मिक जीवनको घर ती
पत्रहरूको कडा जमीनमा नबनाई त्यस्ता पुलहरूमा बनाउँदछ ।

आउनुहोस् अन्य भाषाको वरदानलाई सबैभन्दा पहिलो पटक उल्लेख

गरिएको घटनालाई नै लिएर यो वरदानसम्बन्धी हाम्रो  अध्ययन सुरु
गरौं : त्यसपछि  उहाँ ती एघारै जनाकहाँ, तिनीहरू खानका निम्ति  बसेका

बेलामा दे खा पर्नुभयो, र तिनीहरूको अिवश्वास  र हृदयको कठोरतालाई

हकार्नुभयो; किनकि तिनीहरूले उनीहरूलाई िवश्वास गरे नन्, जसले उहाँ
बौरे र उठ्नुभएपछि  उहाँलाई दे खेका थिए । अनि  उहाँले तिनीहरूलाई

भन्नुभयोः "सारा सं सारमा जाओ, र हरे क प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार

गर । जसले िवश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ, उसले मुक्ति पाउनेछ; तर
जसले िवश्वास गर्दै न, त्यो दोषी ठहरिनेछ । अनि िवश्वास गर्नेहरूमा यी
चिन्हहरू हुनेछन्ः मेरो नाममा तिनीहरूले दुष्ट आत्मा निकाल्नेछन्; तिनीहरू
नयाँ-नयाँ भाषा बोल्नेछन्; तिनीहरूले साँप उठाउनेछन्; र तिनीहरूले कुनै

नाशक चीज पिए तापनि तिनीहरूलाई त्यसले कुनै रीतिले हानि गर्नेछै न;

तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्, र उनीहरू निको हुनेछन् (मर्कूस 

१६:१४-१८) ।

येशू कसको सामु दे खा पर्नुभयो भन्ने  कुरा हामीलाई थाहा छ ।

यो वचन ती एघारजना प्रेरितहरूलाई नै दिइएको थियो । उहाँले ती
एघारजनालाई यस्तो सन्देश प्रचार गर्न  अह्राउनुभयो जसले पानीको

बप्तिस्मालाई समेट्दथ्यो र त्यसको साथमा ती नििश्
चत  चिन्हहरू हुन्थे ।

ती प्रेरितहरूको प्रचारको साथमा हुने ती अलौकिक चिन्हहरूको प्रतिज्ञा 
प्रभ ु येशू ख्रीष्टले नै तिनीहरूलाई दिनुभयो भन्ने  कुरा याद  राख्न ुहोस् ।
ती चिन्हहरू शैतानबाट आएका थिएनन् । न त ती मानिसहरूले नै
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शरीरको शक्ति लगाएर त्यस्ता चिन्हहरू उत्पन्न गराउनुपर्दथ्यो । ती त 
ईश्वरीय  रूपमा दिइएका चिन्हहरू थिए जुन प्रेरितहरूले सारा सं सारभरि 

गर्ने  प्रचारको सेवकाइको निम्ति  तिनीहरूलाई प्रदान गरिएको थियो ।

हामीले पहिला नै उल्लेख गरे अनुसार, ती मानिसहरूले प्रभ ु येशू ख्रीष्टद्वारा
स्थापित  र जीवित  पारिएको नयाँ करारलाई प्रचार गर्दथे तर तिनीहरूले

नयाँ करारका कुनै पनि वचनहरू दे खाउन सक्दैनथे । यो खण्डको
सन्दर्भले यो कुरा प्रष्ट रूपमा दे खाउँदछ कि ती चिन्हहरू ती मानिसहरूले

परमेश्वरका वचनहरूका रूपमा बोलिरहे का कुरालाई स्थापित गर्नका

लागि दिइएका थिए । यसकारण प्रभुले तिनीहरूसँग  बात गर्नुभएपछि 

उहाँ स्वर्गमा उठाइनुभयो र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो । अनि 
तिनीहरूले निस्के र जहाँतही ँ प्रचार गरे , प्रभु तिनीहरूको साथमा काम गर्दै
रहनुभयो, र ती चिन्हहरूद्वारा, जो साथ-साथ भइरहे का थिए, वचन दृढ 
गराउँदै रहनुभयो । आमेन (मर्कूस १६:१९-२०) ।
त्यसै ले, हामी अन्य भाषालाई प्रथम पटक उल्लेख गरिएको यो घटनामा

यो कुरा दे ख्दछौं कि ती अन्य भाषाहरू उहाँका प्रेरितहरूले परमेश्वरको

सत्यता बोलिरहे का थिए भन्ने कुराको पाँच थरिको प्रमाणको एउटा पक्षको
रूपमा येशू ख्रीष्टद्वारा तिनीहरूलाई दिइएको थियो । त्यो सम्पूर्ण खण्डलाई

ध्यानपूरक
्व  हे र्नुहोस् र येशूले भन्नुभएको कुरा याद गर्नुहोस् । (स्मरण

ँ ाको एउटा मात्र भाग 
रहोस्, बगैंचाको सर्पले नै सर्वप्रथम  ईश्वरीय  बुद
झिक्न  र बाँकी  भागलाई छोड्न सुझाव  दियो ।) िवश्वास गर्नेहरूमा

(बहुवचन) यी (बहुवचन) चिन्हहरू (बहुवचन) हुनेछन् (नििश्
चत) : मेरो

नाममा तिनीहरूले (बहुवचन) :

१) दुष्ट आत्मा निकाल्नेछन् (नििश्चत) ।

२) नयाँ-नयाँ भाषा बोल्नेछन् (नििश्चत) ।

३) साँप उठाउनेछन् (नििश्चत) ।

४) कुनै पनि  नाशक चीज पिए तापनि  तिनीहरूलाई कुनै हानि 

हुनेछैन (नििश्चत) ।

५)

रोगीहरूमाथि हात  राख्नेछन्

पार्नेछन् (नििश्चत) ।
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यो अत्यन्तै सरल छ र अति प्रष्ट छ । हामीले लगाउने कुनै कुराको

अर्थ वा कुनै कुरालाई कस्तो तरिकाले लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोचाइमाथि 

हाम्रो सिद्धान्तलाई आधारित तुल्याउन सकिँदै न । यो खण्डबाट यो कुरा

अत्यन्तै  प्रष्ट हुन्छ  कि ती एघारजना यहू दी प्रेरितहरूले प्रभ ुका वचनहरू

बोलिरहे का थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्नको लागि प्रभ ुले तिनीहरूलाई चिन्हहरू

दिनुभयो । ती चिन्हहरू पाँचवटा छन् । त्यसकारण, यदि कुनै व्यक्ति
प्रेरित थियो र ऊसँग प्रेरितीय चिन्हहरू थिए भने, तिनीहरू पाँच तरिकाले

प्रकट हुन्थे । छै टौं चिन्हको दाबी गर्नुचाहिँ अबाइबलीय हुन्थ्यो । निको
पार्न सक्छु भनी दाबी गर्ने तर नाशक चीज नपिउनेले मर्कूस १६ अध्यायमा

रहे का येशूका वचनहरूलाई उल्लङ्घन गर्दछ । कसै लाई अन्य  भाषामा

बोल्ने प्रेरितीय  चिन्ह दिइएको छ तर अरू चारवटा चिन्हहरू दिइएको

छै न भनेर भन्नुचाहिँ मर्कूस  १६ अध्यायको सन्दर्भले वास्तविक रूपमा
जे भनिएको हो सो कुरासँग यो कुरा बुझिन्छ । हाम्रो  व्याख्यासँग यो

सत्यताको कुनै सम्बन्ध छै न, प्रभ ु येशूले यसो नै भन्नुभएको थियो ।

अहिले नै फड्को मारे र निष्कर्षहरूमा पुगी यो पुस्तकलाई पढ्न 

छोड्नुको कुनै अर्थ छै न । मैले भनेको थिए ँ कि हामी बाइबलले बताउने
कुरालाई लिनेछौं र व्याख्या गर्नेछै नौँ, बरू त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौं ।

हामीले यो पहिलो खण्डबाट नै त्यसको अर्थ थाहा पाउन सक्दछौं ।

सन् १९७९ सालतिरको कुरा हो (जति बेला मेरो उद्धार भएको

करीब तीन वर्षजति भएको थियो), मैले अध्ययन गर्ने बाइबल कलेजका
निर्देशकहरूले मलाई उत्तर क्यारोलिनाको एउटा सानो पहाडी सहरमा एउटा
सानो मण्डली सुरु गर्न पठाए (वा मलाई कलेजदे खि हटाउन त्यसो गरिएको

थियो भनेर पनि तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ) । कडा मेहनतसाथ पैदल हिँडेर

प्रचार गर्ने काम पूरा हुनेबित्तिकै र परमेश्वरको रगत अनि मेरो पसिना र

ँ द्वारा त्यो काम "जारी रहँदा," दुईजना मानिसहरू हामीलाई आवश्यक
आसु

परे को कुरा दे खाउने इच्छा गर्दै त्यहाँ आए । हराएका आत्माहरूलाई

ँ ै नन् तर
जित्नपु र्ने समयमा यस्ता मानिसहरू त्यहाँ वरिपरि  कहिल्यै दे खिद
तपाईंले कडा मेहनत गरे र मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउन सुरु गर्नेबित्तिकै,

अन्य भाषाको अनुभवमाथि जोड दिन मन पराउने ती मानिसहरू जादूजस्तै 
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गरी दे खा पर्दछन् । तिनीहरूले प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई नभई अन्य भाषालाई

प्रचार गर्न सुरु गरे पछि तुरुन्तै मैले तिनीहरूसँग एकान्तमा भेट्ने व्यवस्था 

ँ ाकि मैले हेरचाह गर्ने सानो मण्डलीका सदस्यहरूलाई विश्वस्त 
मिलाए त

पार्न तिनीहरूले प्रयास गर्नुभन्दा पहिला तिनीहरूले मलाई आवश्यक पर्ने 
त्यो कुरा मलाई दे खाउन सकून् ।

अर्को शनिवार दिउँसो, हामी भाषाहरूको विषयमा छलफल गर्न, म 

बस्दै गरे को, थोत्रो  र अबाटो र कुनातिर पर्ने  घर अगाडि  एउटा टे ब ुल 

वरिपरि  बस्यौं र अन्य  भाषाको विषयमा छलफल गर्न  थाल्यौं । मैले
तिनीहरूलाई सर्वप्रथम त तिनीहरूले त्यो अन्य भाषाको वरदान कसरी पाए

भन्ने  बारे मा गवाही दिन अनुरोध गरें । तिनीहरू दुवैले ठाडै अस्वीकार

गरे । तिनीहरूले बोलीमा नियन्त्रण गुमाएर बर्बराउन थाल्ने गरी सकेसम्म 
चर्को स्वरमा धेरै लामो समयसम्म अर्थहीन वाक्यांशहरू दोहोर्याउँछन् कि 

दोहोर्याउँदैनन् भनेर मैले सोध्दा, तिनीहरू दुवैजना रिसले आगो भए र मैले

पवित्र आत्माको निन्दा गर्न लागेको भनेर मलाई चेतावनी दिए (यो मुख्य 
प्रक्रिया हो) । तिनीहरूले आफ्नो  अनुभवबारे छलफल गर्न  अस्वीकार
गर्दा (यस्ता मानिसहरू पाष्टरसँग बोल्न चाहँदैनन् जसलाई बाइबलको ज्ञान

हुन्छ, तर बाइबलको धेरै ज्ञान नभएका भर्खरका नयाँ िवश्वासीहरूसँग 

बोल्न चाहन्छन्), मैले तिनीहरूलाई बाइबलमा मर्कूस १६ अध्याय निकाल्न 
अनुरोध गरें र मैले भर्खरै  तपाईंलाई दे खाएको कुरा तिनीहरूलाई बताए ँ ।
त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई प्रेरित २ अध्याय निकाल्न लगाए ँ । मैले यसो

गरे पछि, तिनीहरूमध्ये  एकजनाले झोक्किएर आफ्नो  बाइबल  ढ्याम्म  बन्द 
गर्यो, अनि बुरूक्क उफ्रिएर यसो भन्दै गर्जियो, "यदि तैँ ले बाइबलको वचन
उद्धृत मात्र गर्ने हो भने, अब हामी घर जान्छौं !"

मैले बाइबलको वचन उद्धृत मात्र गर्ने भएकोले तिनीहरू घर गए ।

तिनीहरूले आफूहरू पवित्र आत्माले भरिएका र आत्माको शक्तिमा जिएका
छौं भनी अन्यत्र घमण्ड गरे  तापनि मण्डलीमा भने गर्नेथिएनन् जहाँ पाष्टरलाई

बाइबलको राम्रो ज्ञान हुन्छ ।

हामीले प्रेरित २ अध्यायमा यो कुरा पाउँदछौँ कि माथिल्लो कोठामा

१२० जना िवश्वासीहरू (प्रेरित  १:१५) भेला भएका थिए । ती पुरुष
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र स्त्रीहरूले त्यही काम गरिरहे का थिए जुन येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई

अह्राउनुभएको थियो । तिनीहरूले पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहे का थिए जुन

प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो । येशूले आफ्ना प्रेरितहरूलाई भन्नुभएको

थियो कि  पवित्र आत्मा  तिनीहरूमाथि  आउनुभएपछि  तिनीहरूले सामर्थ्य
पाउनेथिए (प्रेरित १:८) र उहाँको साक्षी दिन तिनीहरू सक्षम हुनेथिए ।

यसरी हामीले ठीक मर्कूस १६ अध्यायमा छोडेको ठाउँबाट नै सुरु गर्दछौं :

तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुभएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ;
र यरूशलेममा (सहर), सारा यहू दिया (यरूशलेमसँग जोडिएको वरिपरिको

क्षेत्र) र सामरियामा (यहू दियाभन्दा  ठीक परको क्षेत्र), अनि  पृथ्वीको

छे उसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ (प्रेरित १:८) ।

यी कुराहरू भन्नुभएपछि, उहाँ स्वर्गतिर उचालिनुभयो । हामीले प्रेरित 

२ अध्यायको सुरुमा यिनै कुराहरू पाउँदछौं कि परमेश्व
 रले माथि उच्चबाट

पवित्र आत्माद्वारा शक्ति पठाउनुहुन्छ  भनी १२० जना िवश्
वासीहरूले

माथिल्लो कोठामा प्रतीक्षा गरिरहे का थिए, जुन शक्तिले तिनीहरूलाई सारा

सं सारभरि  जान र शरीर वा मानवीय  इच्छाको भन्दा धेरै बढी क्षमताले

सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम बनाउनेथियो । ती मानिसहरूलाई परमेश्वरका

पुत्रले दिनुहुने अनन्त जीवनको दानको घोषणा गर्दै परमेश्वरका साक्षीहरू
हुनलाई परमेश्वरका आत्माद्वारा परमेश्वरको शक्ति दिइयो ।

अनि  पेन्तिकोसको दिन पूरा हुँदैगर्दा (प्रेरित  २:१), यो प्रतिज्ञा  पूरा

भयो । त्यो यहू दीहरूको चाडको दिन थियो जुन निस्तार चाडको ५०

दिनपछि आउँदथ्यो । त्यो विशेष अवसरमा त्यो चाडको दिनले परमेश्वरका

थुमा अर्थात् प्रभ ु येशू ख्रीष्टले सारा सं सारका पापहरूको निम्ति सर्वोच्च 
रक्त बलिदानको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नुभएपछिको ५० औ ं दिनलाई
जनाउँदथ्यो । कलभरीमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएपछि, ख्रीष्टले पातालको

भ्रमण गर्नुभयो जति बेला उहाँको शरीर भने तीन दिन र तीन रातसम्म 
राम्ररी टम्म  पारी बन्द गरे र पहरा दिइएको चिहानमा रह्यो । उहाँको

पुनरूत्थान भएपछि, उहाँ चालीस  दिनसम्म यस  पृथ्वीमा मानिसहरूमाझ

हिँड्दै र कुरा गर्दै रहनुभयो (प्रेरित १:३) । यसरी उहाँ स्वर्गमा प्रस्थान

गर्नुभएको जम्मा त्रिचालीस दिन भएको थियो । त्यसै ले पेन्तिकोसको दिन
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आउँदा ती चेलाहरूले येशू स्वर्गमा चढिजानुभएपछिका पूरै सात दिनसम्म 
उक्त  प्रतिज्ञालाई पर्खिरहे का थिए । (यहाँ यो घटना इस्राएल दे शले

दानियलको सत्तरीऔ ं हप्ता  अर्थात् मण्डलीलाई उठाइलगिएदे खि  शक्तिमा

हुने प्रभ ुको पुनरागमनसम्मको एक हप्तासम्म पर्खिने घटनासँग सम्बन्धित 

छ ।)

तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए (प्रेरित २:१) । यी

मानिसहरू अध्याय १ मा भएका १२० जना िवश्
वासीहरू थिए । बाइबलले

मौन रहे र सिकाउने कुरालाई ध्यानपूरक
्व  हे र्नुहोस् । तिनीहरूमध्ये कसै ले
पनि  पवित्र आत्मा मागिरहे को थिएन । आफूहरू आत्मिक सुझावप्रति

समर्पित हुन सकियोस् भनेर तिनीहरूले आफूलाई निष्क्रिय  अवस्थामा

पुर्य
 ाउनका लागि बारम्बार कोरसहरू गाइरहे का थिएनन् । कसै ले पनि 
अवचेतन भएर जिब्रोले अनियन्त्रित  रूपमा बर्बराउन थाल्ने गरी सयौं

पटक अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता भनेर दोहोर्याएको थिएन ।

तिनीहरूले एक-अर्कालाई ढाडमा धाप मारे र प्रार्थना गरिराख्न जोड दिइरहे का

थिएनन् । त्यसो होइन, तिनीहरूले त येशूको आज्ञा पालन गरिरहे का थिए
भनी बाइबल भन्दछ । तिनीहरूले त परमेश्वरले पूरा गर्छु भनी भन्नुभएको

कुरा उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ  भनी पर्खिरहे का मात्र थिए । अनि यो साँचो

विश्वास थियो ।

अनि एक्कासि स्वर्गबाट....आवाज आयो (प्रेरित २:२) । त्यो कहाँबाट

आएको थियो ? स्वर्गबाट । नरकबाट होइन । यो कुरा स्मरण गर्नुपर्दछ
कि  कोही-कोही अन्य  भाषामा बोल्नेसम्बन्धी यो विषयको यति विरोधी

हुन्छन् कि तिनीहरूले यस्तो वरदान दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई झण्डै नै

दोष लगाउनुपगु ्छन । त्यो स्वर्गबाटै आएको थियो ।

ँ ी चलेझैं हुरूरूरू आवाज आयो (प्रेरित २:२) ।
स्वर्गबाट भारी आध

ँ ी चलेको बारे मा केही पनि बताउँदैन
याद गर्नुहोस् कि बाइबलले भारी आध

तर स्वर्गबाट त्यस्तो  किसिमको आवाज आयो भनी भन्दछ । यो त 

तपाईंले त्यो  आवाजलाई चिन्न सक्नुहोस् भनेर झैं  वा जस्तै  शब्द  प्रयोग 
गरिएको एउटा उपमा हो । यो शीर्षक भएका अन्य भाषासम्बन्धी असङ्ख्य 
ँ ी चलेको
प्रवचनहरू र पुस्तकहरू उपलब्ध भए तापनि, कही ँ पनि भारी आध
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छै न ।

र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो (प्रेरित  २:२) । के

ले घर भरियो ? आवाजले । तिनीहरूले घरमा के गरिरहे का थिए ?

तिनीहरू बसिरहे का थिए । के तपाईंलाई वरदानको अर्थ  थाहा छ ?
एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दिने कुनै कुरा नै वरदान हो । यसलाई
कमाउन सकिँदै न वा सुयोग्य  भएको कारण वरदान पाइँदैन । तपाईंले

काम गरे र वरदान पाउन सक्नुहुन्न । ती िवश्वासीहरूले शान्तपूरक
्व बसेर

परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको वरदान तिनीहरूलाई दिनुहुनेछ भनी उहाँलाई

पर्खिरहे का थिए । मूर्तिपूजक मानिसहरूले तिनका दे वी-दे वताहरूबाट कृपा

पाउनको लागि यताउति उफ्रिएर चिच्च्याइरहे का हामी सबैले देखेका वा

पढे का छौं । विविध जातिका मानिसहरूले तिनका दे वी-दे वताहरूले खुशी
भएर तिनीहरूमाथि असल कुरा खन्याइदिऊन् भन्ने आशामा पवित्र नाचहरू

नाच्ने  अनि  डम्फू , ढोल वा ढ्याङ्ग्रो  बजाउँदै उफ्रने गरे का हामी सबैले

दे खेका छौं । यो कति दुःखलाग्दो दिन हुन्छ होला जुन दिन कथित ईसाई
मण्डलीहरूले सत्य  र जीवित  परमेश्वरबाट कुनै आत्मिक वरदान पाउने

प्रयास गर्दा मूर्तिपूजक आराधना र शारीरिक रीतिहरूको नक्कल गर्दछन् ।
ती प्राचीन िवश्वासीहरू त बसिरहे का मात्र थिए !

अनि  आगोका जस्ता  चिरा परे का जिब्राहरू तिनीहरूकहाँ देखा परे

(प्रेरित २:३) । त्यहाँ एउटा स्पष्ट, दे ख्न सकिने प्रकटीकरण हुन आयो ।

त्यो  प्रकटीकरण अन्य  भाषामा बोल्ने  कार्य थिएन तर "चिरा परे का"

जिब्राहरू दे खिनु थियो, यद्यपि अन्य भाषामा बोल्ने काम पछि मात्र भयो ।
एक पटक फेरि याद गर्नुहोस् कि बाइबलले बताउँदछ भनी धेरैजनालाई

जे कुरा भनिरहिएको छ, वास्तवमा बाइबलले सो कुरा बताउँदैन । यहाँ

वास्तविक आगोका जिब्राहरू भनिएको छै न । परमेश्वरले अर्को उपमा

प्रयोग गर्नुभएको छ किनकि ती जिब्राहरू "आगोका जस्ता" थिए भनी उहाँ
भन्नुहुन्छ । हामीले त्यो कोठामा दे खा परे को कुराको कल्पना गर्न सकौं

भनेर यहाँ आगो शब्द चलाइएको छ तर बाइबलले त हामीलाई एउटा
चित्रण मात्र दिइरहे को छ । त्यहाँ आगो थिएन ।

यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । योचाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मत्ती 
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३:११ मा पूर ्वसूचना दिएकै आगोको बप्तिस्मा हो भनेर सिकाउनेहरूले

एउटा डरलाग्दो गल्ती गर्दछन् । पद  १२ सम्म  जारी रहने सम्पूर्ण 

ँ ालाई पढ्दा हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि  आगोको बप्तिस्मा  भनेको
बुद

मसीहलाई अस्वीकार गरे कोमा अग्निकुण्डमा डुबाइनु हो । बाइबलका

स्पष्ट वचनहरू नपढ्ने र तिनलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको समूहलाई
मात्र कुनै शिक्षकले प्रेरित २:३ नै आगोको बप्तिस्मा हो भनेर सिकाउन
सक्दछ ।

र त्यो (जुन दे खा परे को थियो) तिनीहरूमध्ये हरे कमाथि  बस्यो

(प्रेरित २:३) । त्यहाँ उपस्थित कसै लाई पनि छोडिएको थिएन । सबैले
आज्ञापालन गरे र सबैले प्रतिज्ञा पाए ।

अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए, र आत्माले तिनीहरूलाई

बोली दिनुभएअनुसार तिनीहरू अरू भाषाहरूमा बोल्न लागे (प्रेरित २:४) ।
यो वाक्य आफैमा अति स्पष्ट छ । ध्यानपूरक
्व  याद गर्नुहोस् कि पवित्र
ँ ाहरू हुन् ।
आत्माको भरपूरी र अरू भाषामा बोल्ने कार्य दुईवटा भिन्न बुद
ती दुवै घटनाहरू त्यही माथिल्लो कोठामा भएका िवश्वासीहरूको जीवनमा

घटे का थिए । यो कुरा पनि याद गर्नुहोस् कि तिनीहरूले अरू भाषामा बोले

र त्यो बोली परमेश्वरका पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरूलाई दिइएको थियो ।
त्यसै ले, अन्य भाषा परमेश्वरबाट आउने अनि पवित्र आत्माले प्रदान

गर्नुहुने र नियन्त्रण गर्नुहुने एउटा वरदान होइन भनी कसले भन्न सक्दछ ?
बाइबललाई यथावस्थामा विश्वास गर्ने कसै ले पनि सक्दैन ।

म  अर्को प्रश्न उठाउन चाहन्छुः  के ती पुरुषहरू र महिलाहरूले

आफ्नो मुखबाट मासुको जिब्रो  काटे र फाली अर्को मासुको जिब्रो  राख्न

लगाएका थिए ? कृपया यसलाई व्यङ्ग्य नठान्नुहोस् । मैले यो कुरा प्रष्ट

पार्नुपर्दछ किनभने बोल्ने  व्यक्तिलाई थाहा नभएको अर्कै  भाषामा बोल्ने 
क्षमता नै अन्य भाषाको वरदान हो भन्ने कुरालाई कोही-कोहीले अस्वीकार

गर्न चाहनेछन् । त्यसकारण, यदि हामीले अन्य भाषालाई बोलिएको भाषा

नबनाई बोल्ने अङ्ग अर्थात् जिब्रो बनाउने प्रयास गर्दछौं र बनाउँदछौं भने,

यी सुस्पष्ट र पवित्र आत्माद्वारा अभिप्रेरित वचनहरूको कुनै अर्थ लगाउन

सक्दैनौं भन्ने  कुरा अन्य  भाषामा बोल्नेसम्बन्धी यो सुरुको अवस्थामा नै
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हामीले प्रष्ट पार्नुपर्दछ ।

अनि  आकाशमनिको हरे क जातिबाट आएका भक्त यहू दी मानिसहरू

यरूशलेममा वास गरिरहे का थिए (प्रेरित  २:५) । त्यो  पेन्टेकोस्टको

दिन यहू दीहरूका तीनवटा महान् जातीय चाडहरूमध्ये  एक थियो जुन

दिन सबै पुरुषहरू यरूशलेममा जानुपर्दथ्यो  (व्यवस्था  १६:१६) ।
यसलाई साताहरूको चाड पनि भनिन्थ्यो (व्यवस्था १६:१०) किनभने यो

निस्तारदे खि सात हप्तापश्चात् आउँदथ्यो; यसलाई कटनी-चाड पनि भनिन्थ्यो 
(प्रस्थान २३:१६) किनभने त्योचाहिँ कटनीको लागि धन्यवाद दिने चाड

थियो (व्यवस्था २६:५-१०) र पहिलो फलको चाड पनि भनिन्थ्यो (गन्ती 
२८:२६) किनभने त्यही दिनमा नै यहूदीहरूले नयाँ गहुँबाट बनाइएको

रोटी लिएर, गहुँ बालीको पहिलो अन्न परमेश्वरलाई चढाउँदथे (लेवी

२३:१५-२०) । यो चाडलाई व्यवस्था  दिइएको घटनाको सं स्मरणको
रूपमा पनि लिइन्थ्यो  जुन व्यवस्था मिश्र दे शबाट प्रस्थान गरे पछिको
अर्थात् निस्तार चाडको चलन बसालिएपछिको पचासौं दिनमा सीनै पर्वतबाट

दिइएको थियो ।

त्यसै ले परमेश्वरले आफ्नो  बुद्धिअनुसार एउटा दिन छान्नुभयो जुन

दिन इस्राएलका सबै पुरुषहरू दाऊदको सिं हासन भएको सहरमा उपस्थित 
हुनुपर्दथ्यो । तिनीहरू व्यवस्था  दिइएको दिनमा पुरानो करारअनुसार

आराधना गर्न  भेला हुन्थे । त्यही दिनमा नै परमेश्व
 र पिताले पवित्र

आत्माको वरदान पठाउनुभयो । परमेश्वरको असीमित  बुद्धिमा, नयाँ

करारको प्रचार कार्य त्यो  दिन सुरु भयो जुन दिन स्वर्गमुनिको प्रत्येक

जातिबाट उहाँका चुनिएका जनहरू भेला भए । तर तिनीहरू सबैले यो
प्रचारलाई कसरी सुन्न र बुझ्न सके ? हे  मेरा मित्र, परमेश्वरले नै त्यसको
जिम्मा लिनुभयो । उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभयो, र साथसाथै उहाँले ती

िवश्
वासीहरूलाई उहाँको साक्षी हुन आवश्यक पर्ने शक्ति र सामर्थ्य पनि 

दिनुभयो ।

तर जब त्यो आवाज भयो, (प्रेरित २:१-४ मा भएको पवित्र आत्माको

आगमन) तब एउटा भीड भेला भयो, र ती छक्कै  परे ; किनकि हरे क

मानिसले उसको आफ्नै  भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहे का सुन्यो (प्रेरित 
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२:६) । माथिल्लो कोठामा पवित्र आत्मा आउनुभएपछि, ती १२० जना

िवश्वासीहरूमध्ये  क-कसले तिनीहरू बसेको त्यो सार्वजनिक ठाउँको

भीडलाई सम्बोधन गरे का थिए भन्ने कुरा हामी केही बेरमै देख्नेछौँ । ती

मानिसहरू असङ्गत बर्बराहट र बेअर्थका शब्दहरूको उच्चारण सुनेर छक्क 
परे का थिएनन् भन्ने कुरा यहाँनेर कृपया याद गर्नुहोस् । तर िवश्
वासीहरूले

अन्य  भाषामा बोलेका सुन्ने मानिसहरू छक्क  परे का थिए किनभने त्यहाँ
बोलिँदै गरे का कुरा तिनीहरूले बुझ्न सके । त्यसकारण, माथिल्लो कोठामा

भएकाहरूले पेन्टेकोस्टको दिनमा पाएका अन्य भाषा, नििश्
चत  रूपमा नै,

बोल्ने व्यक्तिलाई थाहा नभएको तर सुन्ने व्यक्तिलाई थाहा भएको भाषामा

बोल्ने क्षमता थियो ।

अनि तिनीहरू (िवश्वासीहरूले बोलेका कुरा सुन्नेहरू) सबै छक्कै परे र

आपसमा यसो भन्दै  अचम्म मानेः "हे र, के यी बोल्नेहरू सबै गालीली
होइनन् र ? अनि  कसरी हामीमध्ये हरे कले जुन भाषामा हामी जन्म्यौं,
त्यसैमा बोलेको सुन्दैछौं ता (प्रेरित २:७-८) ?

अब तपाईंले पेन्टेकोस्टमा दिइएको अन्य भाषाको वरदानलाई एउटा

सांसारिक भाषाभन्दा भिन्दै  कुरा बनाउने विचार परमेश्वरको वचनलाई

नै फालिदिनु हो । बाइबल यस विषयमा अति स्पष्ट छः पार्थी, मेदी र

एलामीहरू, अनि मेसोपोटामिया, यहू दिया, कप्पाडोसिया, पोन्टस, एशिया,

फ्रिगिया, पाम्फिलिया, मिश्र  र कुरे नीका वरिपरि  भएका लिबियाका

भागहरूमा बस्नेहरू, अनि  रोमका परदे शीहरू, यहू दीहरू र यहू दी-धर्म 

अपनाउनेहरू, क्रेती र अरबीहरू – हामी तिनीहरूलाई हाम्रा  आफ्नै 
भाषाहरूमा परमेश्वरका महान् कामहरूको विषयमा बोलिरहे का सुन्दछौं
(प्रेरित २:९-११) ।

पवित्र आत्माको काम  भनिने गोप्य प्रार्थनाका भाषाहरू र अस्पष्ट

बर्बराहटबारे कहिल्यै  कुनै द्वुविधा वा झू टा सिद्धान्तहरू नहोऊन् भनेर
परमेश्वरले सरल  भाषामा तीन पटक यो कुरा भन्नुभएको छ कि ती

मानिसहरू तिनका श्रोताहरूले बुझ्ने भाषामा बोलिरहे का थिए । अनि ती
श्रोताहरू अति विशेष थिएः पृथ्वीको प्रत्येक जातिमा तितरबितर भएका

यहू दीहरू ! पवित्र आत्मा ख्रीष्टको शरीरमा वास गर्न आउनुभएको दिनदे खि 
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केही हप्ताभित्रैमा, सारा सं सारले अचम्भको सन्देश सुन्यो र त्यसको साथमा

त्यसलाई पुष्टि गर्ने चिन्हहरू पनि दिइयो ।

अनि तिनीहरू सबै छक्कै परे , र आपसमा, "यसको मतलब के हो ?"

भन्दै अलमल्ल परे (तपाईंहरू पनि  अलमल्ल  पर्नुहुन्नथ्यो होला र ?) ।

अरूले चाहिँ खिसी गर्दै भनेः "यी मानिसहरू नयाँ मद्यले लठ्ठ भएका छन्"
(प्रेरित २:१२-१३) । पेन्टेकोस्ट जून महिनामा पर्दथ्यो, अगस्ट महिना
नआएसम्म अङ्गुरको पहिलो फसल भित्र्याउने समय हुँदैनथ्यो । "जानको
पुरातत्व" पुस्तकका अनुसार, घाममा सुकाइएका अङ्गुरहरूबाट र पुरानो
अङ्गुरको मद्यमा भिजाइएका अङ्गुरहरूबाट लठ्ठ पार्ने गुलियो मद्य तयार

पार्न सकिन्थ्यो । खमीर राखेको पुरानो मद्य  पनि  उपलब्ध  भएको हुन

सक्दथ्यो तर सन् ३३ मा पेन्टेकोस्टको बेलामा प्यालेष्टाइनमा नयाँ मद्य नै

पाइँदैनथ्यो । ती मानिसहरूले खिसी गरिरहे का र कुनै असम्भव कुराबारे

ती मानिसहरूलाई दोष लगाएर उक्त  घटना अत्यन्तै हास्यास्पद लागेको

कुरा उल्लेख गरिरहे का थिए । तिनीहरूलाई यति मात्र थाहा थियो कि 
ठीक त्यही क्षणमा नै प्रभ ु येशू ख्रीष्टद्वारा नयाँ बनाइएका भाँडाहरूमा नयाँ
मद्य खन्याइँदै थियो ।
एच.ए.

आइरनसाइडले

आफ्नो  पुस्तक प्रेरितको

पुस्तकसम्बन्धी 

प्रवचनहरूमा यो कुरा उल्लेख गरे का छन्, "मलाई केही वर्ष पहिला सान

फ्रान्सिस्कोमा यो अवस्थाबारे  मलाई अति स्पष्ट रूपमा बुझाइएको थियो

जति बेला हाम्रो एउटा समूह हरे क शनिवार राती उक्त सहरको सबैभन्दा 
नराम्रो  ठाउँमा जाने गर्दथ्यो  जहाँ बन्दरगाहमा जहाजबाट ओर्लिएर सयौं

नाविकहरू त्यही बाटो भएर जाने गर्दथे । हामीले रातको आठ बजेदेखि 
मध्यरातसम्म सडकमै सभा आयोजना गर्थ्यौँ र सबै वर्गका मानिसहरूलाई

प्रचार गर्थ्यौँ । एक वक्ता, जो अहिले अर्जेन्टिनामा मिसिनरीको रूपमा

काम गर्नुहुन्छ, जन्मले स्पेनिश हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ फ्रे न्च, इटालियन,

पोर्चुगाली र अरू भाषाहरू फरर बोल्नुहुन्थ्यो । फ्रे न्च नाविकहरूको समूह 
त्यही बाटो भएर जाँदा, उहाँले तिनीहरूलाई एक्कासि  तिनीहरूकै भाषामा

बोलाउनुहुन्थ्यो  र सायद  बीस मिनेटसम्म  तिनीहरूसँग  बोल्नुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि, पोर्चुगाली नाविकहरूको समूह देख्नासाथ, उहाँ तिनीहरूतर्फ 
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फर्किहाल्नुहुन्थ्यो  र तिनीहरूसँग  पोर्चुगाली भाषामा कुरा गर्नुहुन्थ्यो,

अनि  तिनीहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे । त्यसपछि, उहाँ स्पेनिशहरू

वा मेक्सिकनहरूको समूहसँग  कुरा गर्नुहुन्थ्यो, र त्यसपछि सायद  केही
इटालियनहरूसँग  कुरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ प्रायः हरे क आइतबार राती ती

सबै भाषाहरूमा बोल्नुहुन्थ्यो । मैले धेरै पटक मानिसहरूले आएर यसो
भनेका सुनेको छु , "सुनेर के फाइदा ? ऊ त मद्यले लठ्ठिएको छ । उसले

ँ ै न ।" त्यहाँ बोलिएको भाषा तिनीहरूले
बोलेको त एउटा शब्द पनि बुझिद
बुझेनन् । पेन्टेकोस्टमा पनि त्यस्तै भएको थियो ।"

तर पत्रुसले ती एघारजनासँग उभिएर, (त्यसैले यहूदीहरू र यहू दी-धर्म 

अपनाएकाहरूको त्यो भीडलाई त्यो सार्वजनिक स्थानमा कसले सुसमाचार

प्रचार गरिरहे को हामी पाउँदछौं त ? बाह्रजना प्रेरितहरूले जसलाई मर्कूस 
१५ अध्यायमा परमेश्व
 रको वचनलाई पुष्टि गर्ने चिन्हहरूको प्रतिज्ञा दिइएको

थियो) ठू लो स्वरले तिनीहरूलाई भने (ती सम्बोधन गरिएका व्यक्तिहरू
व्याकरणको सबै नियमअनुसार प्रेरित  २:५ का, प्रेरित  २:९-११ मा

उल्लेखित दे शहरूका यहू दीहरू हुन्): हे  यहूदी मानिसहरू र सबै यरूशलेममा

बस्नेहरूहो, यो कुरा तपाईंहरूलाई थाहा होस्, र मेरा कुराहरूमा ध्यान

दिनुहोस् किनकि तपाईंहरूले सोच्नुभएझैं यिनीहरू मातेका होइनन्, किनकि 
दिन ता एक पहर मात्र चढे को छ । तर यो योएल  भविष्यवक्ताद्वारा

भनिएको कुरा होः "परमेश्वर भन्नुहुन्छः "अन्तिम दिनहरूमा यस्तो हुनेछ
– सबै प्राणीहरूमाथि म मेरो आत्माबाट खन्याउनेछु; अनि  तिमीहरूका
छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन्, अनि तिमीहरूका
जवानहरूले दर्शनहरू दे ख्नेछन्, र तिमीहरूका बूढापाकाहरूले सपनाहरू

दे ख्नेछन् । अनि ती दिनहरूमा म मेरा दासहरू र मेरा दासीहरूमाथि 

आफ्नो आत्माबाट खन्याउनेछु; र तिनीहरूले भविष्यवाणी गर्नेछन् ; अनि 

माथि आकाशमा अचम्मका कामहरू र तल पृथ्वीमा चिन्हहरू म दे खाउनेछु 
– रगत, आगो र धू वाँको वाफ । प्रभुको महान् र नामी दिन आउनुभन्दा 
अघि घाम अधँ ्यारोमा र जून रगतमा परिवर्तित हुनेछन्; अनि यस्तो हुनेछ
– प्रभुको नाम पुकार्ने हरे कले मुक्ति पाउनेछ" (प्रेरित २:१४-२१) ।

योचाहिँ पत्रुसले त्यो दिन गरे का उत्कृ ष्ट प्रचार थियो । अरू एघारजना
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मानिसहरूले त्यही सन्देश प्रचार गरे । यो कुरा याद गर्नुहोस् कि योएल 

२ अध्याय  पूरा भइरहे को थियो भनेर उनले भनेनन्, न त  उनले त्यस 
खण्डमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण घटनाहरू, जसलाई उद्धृत गरिएको थियो,

त्यही दिनमा पूरा हुनेछन् भनेर नै भने । परमेश्वरले सबै मानिसहरूमा

आफ्नो  आत्मा  खन्याउनुभएन भन्ने  कुरा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्याले

(३,०००) स्पष्ट पार्दछ, यो सङ्ख्या त उक्त दिन यरूशलेममा उपस्थित 

मानिसहरूको जम्मा सङ्ख्याभन्दा एकदम थोरै  हो । प्रेरितको पुस्तकका
पछिका अध्यायहरूले पनि यस कुरालाई प्रष्ट पार्दछन् जहाँ इस्राएल दे शका

धार्मिक अगुवाहरूले िवश्वासीहरूलाई जेलमा हालेका, पिटे का र ढुङ्गाले

हानेर मारे का थिए । त्यस दिनमा सूर ्य अधँ ्यारो भएन र चन्द्रमा रगतमा
परिवर्तन भएन । त्यसो भए, किन पत्रुसमा हुनुभएका पवित्र आत्माले

उनलाई उक्त प्रवचनमा योएल २ अध्याय उद्धृत गर्न प्रेरित गर्नुभयो त ?

किनभने पुरानो करारका भविष्यवाणीसम्बन्धी सम्पूर्ण लेखहरूमा उल्लेखित 

"अन्तिम दिनहरू" त्यही दिनमा सुरु भए ।

अब, पत्रुस  र ती एघारजना कोसँग  बोलेका थिए त ? हे इस्राएली

मानिसहरूहो, यी कुराहरू सुन्नुहोस्ः नासरतका येशू परमेश्वरबाट सामर्थ्यका

कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईंहरूका निम्ति प्रमाणित 
गरिनुभएको मानिस हुनुहुन्छ । ती कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा तपाईंहरूकै

बीचमा गर्नुभयो, जसरी तपाईंहरू आफै पनि जान्नुहुन्छ (प्रेरित २:२२) ।

किन, मर्कूस १६ मा, येशूले प्रेरितहरूसँग  चिन्हहरू हुनेछन् भनी प्रतिज्ञा 

गर्नुभयो ? किन प्रेरित  २ अध्यायमा प्रेरितहरूको सार्वजनिक प्रचारको
सेवकाइ सुरु हुँदा तिनीहरूसँग  चिन्हहरू पनि थिए ? ती मानिसहरूको

दिमागमा प्रेरितहरूलाई प्रभ ु येशू ख्रीष्टसँग तुलना गर्नको लागि मात्र, जसले

येशूको कुरा सुनेका र उहाँलाई दे खेका थिए, अनि जसलाई प्रभ ुले चिन्हहरू,
आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू गर्नुभयो भन्ने  थाहा थियो । त्यसकारण,

ती प्रेरितहरू प्रभ ु येशू ख्रीष्टका सच्चा प्रवक्ताहरू थिए भन्ने कुरा प्रमाणित 
गर्नको लागि तिनीहरूलाई ती चिन्हहरू दिइएको थियो । उहाँलाई नै,

जो परमेश्व
 रको ठहराइएको योजना र पूरज्
्व ञानअनुसार सुम्पिनुभएको थियो,

तपाईंहरूले लानुभयो, अधर्मी हातहरूद्वारा क्रूसमा टाँग्नुभयो, र मार्नुभयो;
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उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युका पीडाहरूबाट छु टाईकन बौराएर उठाउनुभयो;
किनकि  त्यसको पक्राइमा उहाँ रहनुचाहिँ असम्भव थियो । किनकि 
दाऊदले उहाँको विषयमा भन्दछन्ः "मैले प्रभुलाई सधैं  मेरो सामु दे खेँ,
किनकि म नडग्मगाउँ भनेर उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ रहनुहुन्छ; यसकारण

मेरो हृदय रमायो, र मेरो जिब्रो अति आनन्दित भयो; साथै मेरो शरीर पनि 
आशामा बस्नेछ; किनभने तपाईंले मेरो प्राणलाई अधोलोकमा छोड्नुहुनेछैन,
न ता तपाईंले आफ्ना  पवित्र जनलाई सड्न  नै दिनुहुनेछ । तपाईंले

मलाई जीवनका मार्गहरू जान्न दिनुभएको छ । तपाईंले मलाई आफ्ना 
उपस्थितिद्वारा आनन्दले भर्नुहुनेछ ।" हे  मानिसहरू र भाइहरूहो, कुलपति
दाऊदको विषयमा म तपाईंहरूलाई स्वतन्त्रतापूरक
्व भन्न सक्छु – उनी मरे ,
र गाडिए पनि , अनि उनको चिहान आजको दिनसम्म पनि हाम्रो बीचमा

छ । यसकारण उनी भविष्यवक्ता भएका हुनाले, अनि उनको सिं हासनमाथि 
बसाउनलाई शरीरअनुसार उनकै शरीरको फलबाटकोलाई अर्थात् ख्रीष्टलाई
उठाउनेछु  भनी परमेश्वरले उनीसित  कसम  खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ

भनी जानेका हुनाले, अनि उनले यो कुरा, पहिल्यै दे खेका हुनाले ख्रीष्टको
बौरिउठाइको सम्बन्धमा, "उहाँको प्राण अधोलोकमा छोडिएन, न ता

उहाँको शरीर नै सड्यो" भनी भने । यही येशूलाई परमेश्वरले बौराएर
उठाउनुभयो, जुन कुराका साक्षी हामी सबै हौं । यसकारण परमेश्वरको

दाहिने हातद्वारा उच्च  पारिएर र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई

प्राप्त गरे र उहाँले त्यो  खन्याउनुभयो, जुन कुरा तपाईंहरूले अहिले देख्दै 
र सुन्दै हुनुहुन्छ । किनकि दाऊद स्वर्गहरूमा उक्लेनन्, तर उनी आफै

भन्दछन्ः "प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, "जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई
तिम्रो  पाउदान बनाउँदिन,ँ  तबसम्म  तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस ।"
यसकारण इस्राएलको सारा घरानाले यो निश्चय गरी जानोस्, कि  जुन

येशूलाई तपाईंहरूले क्रूसमा टाँग्नुभयो, उहाँलाई नै परमेश्वरले "प्रभु" र
"ख्रीष्ट" तुल्याउनुभएको छ (प्रेरित २:२३-२६) ।
बाह्रजना यहू दी प्रेरितहरूले, यहू दीहरूको एउटा चाडको दिनमा, एउटा

यहू दी सभालाई सम्बोधन गरे र यहू दी मसीह यहू दीहरूद्वारा नै क्रूसमा

टाँगिनुभएको थियो र मृतकबाट बौरिउठ्नुभएको थियो भनी घोषणा गरे ।
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प्रभ ु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएका जस्तै चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्
चर्यकर्महरू

भएका मानिसहरूको एउटा समूहप्रति ध्यान दिन परमेश्वरले यहूदीहरूलाई

आह्वान गरिरहनुभएको थियो भनी तिनीहरूले प्रष्ट पारे । त्योचाहिँ

पेन्टेकोस्टको सन्देश थियो । न त  तिनीहरूले अन्य  भाषाको बारे मा
बताए, न त त्यसलाई ग्रहण गर्न कसै लाई प्रोत्साहन नै दिए । तिनीहरूले

परमेश्वरका अचम्भका कामहरूको बारे मा बताए र उहाँलाई ग्रहण गर्न 

मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिए ।

अनि जब तिनीहरूले (यो सन्दर्भ अझै पनि प्रेरित २:५ कै हो) यो सुने,

तब तिनीहरूको मुटु छें डियो, र पत्रुस र अरू बाँकी प्रेरितहरूलाई भने (१२०

जना िवश्
वासीहरूलाई होइन): "हे  मानिसहरू र भाइहरूहो, (यहू दीहरू
यहू दी प्रेरितहरूसँग  बोल्दै) हामी के गरौं ?" तब पत्रुसले तिनीहरूलाई

भनेः (बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको टाउको नछु ट्ट्याइएको भए, उनले पनि ठीक
यस्तै  भन्नेथिए होलान्) "पापहरूका क्षमाका निम्ति  पश्
चात्ताप गर्नुहोस् र

तपाईंहरू हरे कले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस्; अनि तपाईंहरूले

पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ । किनकि  प्रतिज्ञा तपाईंहरूका निम्ति 
र तपाईंहरूका सन्तानका निम्ति (पद ५, यहू दीहरू) र ती सबै टाढामा

हुनेहरूका निम्ति हो – जतिलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुनेछ ।"
(पद ६, स्वर्गमुनि भएको प्रत्येक राष्ट्रका यहू दीहरू) अनि अरू धेरै कुराहरू

गरे र, "यस टे ढो पुस्ताबाट आफूलाई बचाउनुहोस्" भन्दै उनले तिनीहरूलाई
गवाही दिए र सम्झाए (प्रेरित २:३७-४०) ।

यसरी पत्रुसले आफ्नो सन्देश सुनाए र उनले मानिसहरूलाई प्रभ ु 

येशूमाथि विश्वास गर्न  आह्वान आ गर्नुपरे न । उनले कुनै भावनात्मक

ँ ा बन्द गर्न र
अनुरोध गर्नुपरे न । उनले सबैलाई टाउको निहुराउन, आख
कसै ले पनि यताउति नहे र्न  आज्ञा गरे र "ठीक मजस्तै" का पैंतालीसवटा

पदहरू गाउनुपरे न । पत्रुसले पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रचार गरिसिध्याए

र त्यो गवाहीले ती मानिसहरूका मुटु छें ड्यो । पवित्र आत्माको तरवार

त्यो ठू लो भीडका हृदयको गहिराइमा पसेको थियो र तिनीहरूले यसो भन्दै 
कराए, "हामी के गरौं ?"

नयाँ करारको कुनै प्रकाश नपाईकन, मलाकीभन्दा  पछि  कुनै
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लिखित पवित्रशास्त्र नभईकन, विश्वासद्वारा अनुग्रहले पाइने मुक्ति प्रत्येक

िवश्वासीलाई सित्तैंमा दिइएको छ भन्ने कुनै सिद्धान्त नपाईकन, पत्रुस त्यो 

भीडसँग ठीक त्यसै  गरी बोले जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पुरानो करारको

व्यवस्था  र भविष्यवक्ताहरूदे खि  भएको परिवर्तनको सुरुवातलाई जनाउन

आउँदा बोलेका थिए । उनको वचन प्रष्ट थियोः पापहरूका क्षमाका निम्ति 

पश्चात्ताप गर्नुहोस् र तपाईंहरू हरे कले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा 
लिनुहोस् । अनि तपाईंहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ (प्रेरित 
२:३८) ।

अनि माथिल्लो तलामा के भएको थियो ? िवश्वासीहरूले पवित्र

आत्माको दान प्राप्त गरे । यहाँ दिइएको प्रतिज्ञा अति स्पष्ट छः विश्वास 

गर्नुहोस् र पवित्र आत्माको दान प्राप्त गर्नुहोस् ।

तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे , तिनीहरूले बप्तिस्मा 

लिए; अनि  त्यही दिनमा प्रायः तीन हजार मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए
(प्रेरित २:४१) । पवित्र आत्मा प्रभ ुको मण्डलीमा वास गर्न र त्यसलाई

शक्ति दिन ओर्लिआउनुभएको त्यो महान् दिनमा उहाँले मानिसलाई झू ट
बोल्न प्रेरणा दिनुभएर नयाँ करारको मण्डलीको प्रचार सेवकाइ सुरु गर्नुभयो

भनेर के हामीले यस्तो कल्पना गर्न सक्छौं ? अवश्य पनि होइन । प्रभ ु 
येशूले उहाँका चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको दानले तिनीहरूलाई उहाँका
साक्षी  बनाउन सकेन, बरू सत्यलाई बङ्ग्याउने र गलत  अर्थ लगाउने

कार्यतर्फ  उत्प्रेरित गर्यो भनेर के हामीले यस्तो कल्पना गर्न सक्दछौं ?
होइन; अवश्य पनि होइन । के ती ३,००० जना िवश्वासीहरूले पत्रुसले

प्रतिज्ञा गरे झैं पवित्र आत्माको दान पाए ? अवश्य पनि पाए । के उहाँ

उही पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो जो यो अध्यायको प्रारम्भमा माथिल्लो तलामा

बसिरहे का िवश्
वासीहरूले प्राप्त गरे का थिए ? अवश्य पनि उहाँ उही पवित्र
आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो ।

ँ ाइमा र
अनि  तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी-भच

प्रार्थनाहरूमा दृढतापूरक
्व  लागिरहे (प्रेरित  २:४२) । पद  पाँचदेखि  पद 
चालीससम्मको विषयवस्तुमा कुनै परिवर्तन छै न । यो खण्डभरिको विषय 

माथिल्लो तल्लाका िवश्
वासीहरू हुन् । अन्तमा हामीले पदहरू ४१32
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४२ मा उक्त विषयमा परिवर्तन आएको पाउँदछौं जहाँ मुख्य विषय 

िवश्वासीहरूको दोश्रो समूह अर्थात् पेन्टेकोस्टको दिनमा विश्
वासमा आएका

तीन हजार मानिसहरूतिर सरे को छ ।

हामीले बाइबलको यो प्रष्ट अभिलेख पढ्दा ती दुवै समूहहरू िवश्वासीहरू

थिए भन्ने  कुरा थाहा पाउँदछौं । दुवै समूहहरूले तिनीहरूलाई दिइएको
सिद्धान्तलाई हृदयदे खि  नै स्वीकार गरे का छन् । दुवैले स्वर्गबाट उही

पवित्र आत्मा  पाएका छन् । तै पनि िवश्वासीहरूको यो दोश्रो समूहको

कुनै पनि सदस्यले अन्य भाषामा बोलेको थियो भनेर बताउने, सिकाउने,

उल्लेख गर्ने वा अर्थ  दिने कुनै पनि  बाइबलीय  आधार छै न । बप्तिस्मा 

लिएका यी िवश्वासीहरू, जसलाई पश्चात्ताप गरे मा र बप्तिस्मा लिएमा पवित्र

आत्मा दिइने प्रतिज्ञा गरिएको थियो, तिनीहरू अपरिचित भाषाहरूमा बोलेका

कुराको एउटा पनि  प्रमाण छै न । तिनीहरूले पश्चात्ताप गरे र बप्तिस्मा 

लिए, अनि या त तिनीहरूले पाएका पवित्र आत्मा या पत्रुसले पाएका पवित्र
आत्मा झू टो हुनुहुन्थ्यो । तपाईं आफै छान्नुहोस् ।

यसले हामीलाई एउटा अति सरल, अति तर्कयुक्त  र बाइबलीय 

रूपमा अति ठीक निष्कर्षमा पुर्याउँदछ : पेन्टेकोस्टको दिनदे खि यता,

वक्तालाई थाहै नभएको भाषामा बोल्ने काम एउटा वरदान थियो जुन केही

िवश्वासीहरूलाई दिइएको थियो भने अरूलाई दिइएको थिएन । पवित्र

आत्मा प्राप्त गर्नुको पहिलो प्रमाण अन्य भाषा बोल्नु थियो भन्ने धारणा प्रेरित 
२ अध्यायमा पेन्टेकोस्टको दिनमा सर्वप्रथम विश्वासमा आएकाहरूको

मामिलामा पूरा भएको थिएन र त्यसै कारण बाइबलले यसलाई झू टो

सिद्धान्त  भनी दे खाएको छ । यो कुरा धेरैजनाका धारणाहरूसँग  बाझ्न 

सक्दछ तर यो कसै को धारणा होइन । यही नै प्रेरित २ अध्यायको प्रष्ट
शिक्षा हो ।

यही नै नयाँ करारको इतिहासमा सर्वप्रथम  कसै ले अन्य  भाषा

बोलेको घटनाको पूर्ण  बाइबलीय वर्णन हो । प्रभ ु येशूले मर्कूस  १६
अध्यायमा भन्नुभए झैं , त्योचाहिँ यहूदी प्रेरितहरूले वास्तवमै परमेश्वरको

साँचो वचन बोलिरहे का र घोषणा गरिरहे का थिए भनी तिनीहरूले सारा
सं सारको लागि साक्षीको रूपमा गरे का एउटा चिन्ह थियो । हामीले
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यस अध्यायलाई ध्यानपूरक
्व जाँच गर्दा  त्यहाँ उपस्थित भएका, सम्बोधन

गरिएका र विश्वासमा आएका सबैजना यहू दीहरू थिए भन्ने कुरा हामीलाई

प्रष्ट हुन्छ । ती इस्राएलीहरू, बप्तिस्मा  दिने यूहन्नाको शिक्षाको प्रचार

र येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व  र कामद्वारा विश्वासमा आएका थिए । उक्त 
परिवर्तनको अवधिमा एउटा सं युक्त सन्देश प्रचार गरिएको थियो र चिन्हहरू

र आश्चर्यहरूले त्यसमाथि प्रभ ुको आशिष थियो भन्ने जनाएको थियो ।

हामी अन्य भाषा बोलिएको अर्को घटनामा पुग्नुभन्दा पहिला, प्रेरितको

पुस्तकमा केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण  घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

इस्राएलको सामु मसीहलाई दोश्रो पटक प्रस्तुत गरिएको कुराको वर्णन गर्ने 
पाँचवटा पूरै अध्यायहरूपश्चात् (प्रेरित २-६), स्टिफनसले इस्राएलीहरूका

अगुवाहरूलाई प्रचार गरे र पुरानो करार पवित्रशास्त्रबाट येशू नै तिनीहरूका

साँचो मसीह हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरू उहाँको हत्याको दोषी थिए भन्ने कुरा
प्रष्ट पारिदिए । पश्चात्ताप गरे र उनै प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुको

विपरीत, तिनीहरूले स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर उनका वचनहरूलाई पुष्टि 

गरे । रोमी ९-११ मा वर्णन गरिएको, इस्राएलीहरूदे खि गैरयहू दीहरूतर्फ 

फर्कि ने घटना स्टिफनसको हत्यासँगै सुरु भयो । प्रेरित  ८ अध्यायमा,

एकजना गैरयहू दी यशैया ५३ अध्यायबाट गरिएको क्रूसको प्रचार सुनेर

विश्वासद्वारा अनुग्रहले बचाइयो । विश्वास गरे को कारण उसको उद्धार

भयो; यस घटनामा कामहरूको बारे मा उल्लेख गरिएको छै न । बप्तिस्मा 
लिनुभन्दा पहिला ऊ िवश्वासी भइसकेको थियो र उसलाई एक प्रेरितले

नै उद्धार दिने विश्वासमा अगुवाइ गरे का भए तापनि, उसले अन्य  भाषा

बोलेन । प्रेरित ९ अध्यायमा, टार्ससका शाउल प्रभ ु येशूका वचनहरूमाथि 

विश्वास गरे र परिवर्तन भए । पुनरुत्थान हुनुभएका येशूलाई जीवित प्रभ ु 
भनी पुकारे र, यी अति धर्मी हत्याराले मुक्ति पाए र बप्तिस्मा लिनुभन्दा 
अगावै पवित्र आत्मा  पाए । उनले बप्तिस्मा लिँदा, उनी परिवर्तन हुँदा
वा उनलाई पवित्र आत्मा दिइँदा उनले अन्य भाषा बोलेको कुराको कुनै

अभिलेख पाइँदैन । त्यसपछि परमेश्वरले यी मानिसलाई गैरयहू दीहरूका

प्रेरित हुनलाई बोलाउनुभयो ।

इस्राएल र गैरयहू दीहरूसँग  परमेश्वरले गर्नुभएको व्यवहारमा आएको
34

प्रेरितको समयमा दिइएको अन्य भाषाको वरदान

यो परिवर्तनलाई बुझ्नुपर्दछ अन्यथा नयाँ करारको धेरै भाग एउटा रहस्य 
नै रहिरहनेछ । यहू दी, गैरयहू दी र परमेश्वरको मण्डलीबीच भिन्नता

छु ट्ट्याउन नसकेकै कारण अति धेरै झू टा शिक्षाहरू सुरु भएका छन् !

प्रभ ु प्रष्ट रूपमा नै इस्राएलदे खि गैरयहू दीहरूतिर फर्कि नुहुँदा, हामीले प्रेरित 

१ अध्यायको प्रतिज्ञालाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्दछ । र यरूशलेमम....अनि 

पृथ्वीको छे उसम्म  तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ । हामीले अन्य 
भाषा बोल्नेसम्बन्धी दोश्रो बाइबलीय घटनालाई जाँच गर्दा, प्रभ ुले पृथ्वीको

छे उसम्म सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्य सुरु गर्नुभएको पाउँदछौं ।

तर सिजरियामा कर्नेलियस  नाम  भएको एकजना मानिस थिए, जो

इटाली भनिने पल्टनका सुबेदार थिए, जो भक्ति गर्ने  र आफ्नो सारा
घरानासँग  परमेश्वरको डर मान्ने मानिस थिए; तिनले मानिसहरूलाई धेरै
दान दिन्थे, र परमेश्वरलाई सधैं  प्रार्थना गर्थे । दिनको तीन बजेतिर तिनले

दर्शनमा परमेश्व
 रका एउटा दूतलाई आफूकहाँ आइरहे का र आफूलाई
"हे कर्नेलियस" भनी बोलाइरहे का सफासित दे खे । अनि  जब तिनले

उनलाई डिठ लाएर हे रे, तब तिनी डराए र भनेः "यो के हो, प्रभु ?" अनि 
उनले तिनलाई भनेः तिम्रा प्रार्थनाहरू र तिम्रा दानहरू सम्झनाका निम्ति 
परमेश्वरका सामु माथि आइपुगेका छन् । अनि अब जोप्पामा मानिसहरू
पठाऊ, र पत्रुस उपनाम भएको शिमोनलाई बोलाऊ । तिनीचाहिँ छाला

बनाउने कुनै एउटा शिमोनकहाँ पाहुना छन्, जसको घर समुद्रकै किनारमा

छ; तिमीले जे गर्नुपर्छ, सो तिनले तिमीलाई बताउनेछन् ।" अनि  जब
तिनीसँग  बोल्ने  स्वर्गदूत बिदा भए, तब कर्नेलियसले आफ्ना  घरका

नोकरहरूमध्ये दुईजनालाई र तिनको सेवामा नित्य लागिरहनेहरूमध्ये 
एउटा भक्त सिपाहीलाई बोलाए; अनि  तिनीहरूलाई यी सबै कुराहरू

बताएपछि तिनले तिनीहरूलाई जोप्पामा पठाए । भोलिपल्ट, तिनीहरू यात्रा 
गर्दै र शहरको नजीकै पुग्दा, प्रायः बाह्र  बजेतिर पत्रुस  कौसीमा प्रार्थना
गर्न उक्ले । अनि उनी साह्रै भोकाए, र खाने इच्छा गरे ; तर तिनीहरूले
तयारी गदै  गर्दा उनी अचेत भए, अनि उनले आकाश उघारिएको, र चारै

कुना बाँधिएको एउटा ठू लो चद्दरजस्तो पात्रलाई आफूतिर झर्दै  गरे को र

पृथ्वीमाथि  ओरालिएको दे खे ; त्यसमा पृथ्वीका सबै प्रकारका चारखुट्टे 
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जनावर, जङ्गली पशु, घस्रिने जन्तु  र आकाशका चराहरू थिए । अनि 
उनीकहाँ एउटा आवाज आयोः "उठ पत्रुस, मार र खाऊ ।" तर पत्रुसले
भनेः "कुनै रीतिले हुँदैन, प्रभु; किनकि मैले कहिले पनि कुनै अपवित्र वा
अशुद्ध वस्तु खाएको छै न"ँ (प्रेरित १०:१-१४) ।
पत्रुसले धेरै सुअवसरहरू पाइरहे का थिए तर उनलाई नम्र  भन्नुको

कारण हामीलाई कहिल्यै पनि बताइँदैन । क्रूसको घटना हुनु नै पर्दथ्यो 
भनी प्रभ ुले उनलाई भन्नुभएको थियो । तर उनले येशूलाई झ्याप्प समातेर
हप्काए । उनले प्रभ ुलाई अस्वीकार गर्नेथिए र भाग्नेथिए भनी उहाँले

उनलाई भन्नुभएको थियो । तर उनले नम्रतापूरक
्व  येशूलाई ढँटुवा भने ।
अब यहाँ नयाँ यरूशलेम सहरको चिडियाखानाका केही पशुपंक्षीहरू भएको

चारै कुना माथितिर फर्के को ठू लो बर्को/चद्दरजस्तो(उल्टो  प्यारासुटजस्तो)

कुरा आयो र प्रभ ुले पत्रुसलाई आज्ञा गर्नुभयोः उठे र मार र खाऊ । सदा

झैं , पत्रुसले अस्वीकार गरे । मैले यहाँ पत्रुसले प्रभ ुलाई प्रेम गर्दै नथे भनेर
भन्न खोजेको होइन, किनकि उनी प्रभ ुलाई प्रेम गर्दथे । वास्तवमा, येशूलाई

पक्राउ गरिएको रातमा अति दयनीय रूपमा असफल भएपछि र यूहन्ना २१

अध्यायमा पाइने आगोको छे उमा गरिएको कुराकानीपश्चात्, पत्रुसले फेरि 

असफल नहुने सङ्कल्प गरे का थिए । व्यवस्थाले उनलाई अशुद्ध मासुहरू
खान प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यो चद्दरमा अशुद्ध जनावरहरू थिए ।
पत्रुसले अनाज्ञाकारी भएको कारणले नभई आज्ञापालन गर्न अत्यन्तै उत्सुक

भएको कारण व्यवस्था उल्लङ्घन गर्न लागेका थिएनन् ।

पत्रुसले बुझ्न  नसकेका (तर बुझ्नै लागेका ) कुराचाहिँ परिवर्तनको

विषय थियो जसको बारे मा हामी कुरा गरिरहे का छौं । प्रेरित  १० मा
परमेश्वरले पत्रुसलाई (र पत्रुसले प्रेरित ११ मा यो वृत्तान्त वर्णन गर्दाताका

उनीसँग भएका अरू िवश्वासीहरूलाई पनि) यो पाठ सिकाउन लाग्नुभएको

थियो कि ख्रीष्टले व्यवस्था पूरा गर्नुभयो र क्रूसमा त्यसलाई हटाइदिनुभयो र
उहाँ गैरयहू दीहरूको लागि ज्योति हुनलाई आउनुभएको थियो । परमेश्वरले

ती मानिसहरूलाई यो कुरा दे खाउन लाग्नुभएको थियो कि नयाँ करारको

मुक्ति व्यवस्थामाथि आधारित एउटा जातीय विषय थिएन, तर अनुग्रहमाथि 
आधारित एउटा व्यक्तिगत विषय थियो ।
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अनि फेरि दोस्रोपटक त्यो आवाज उनीकहाँ आयोः "परमेश्वरले जसलाई
शुद्ध पार्नुभएको छ, त्यसलाई तिमी अपवित्र नभन ।" यो कुरा तीनपल्टसम्म 
भयो, अनि त्यो पात्र फेरि माथि आकाशमा लगियो । अब आफूले देखेको
दर्शनको अर्थ  के होला भनी पत्रुस मनमा अलमल्ल  परिरहे कै बेलामा

हे र, कर्नेलियसबाट पठाइएका ती मानिसहरू शिमोनको घरमा सोधपुछ
गरी ढोकाकै सामु उभिए, र "पत्रुस उपनाम भएको शिमोन यहीं पाहुना
भई बसेका छन् कि ?" भनी बोलाएर सोधे । पत्रुसले दर्शनको विषयमा
सोचिरहे का बेलामा आत्माले उनलाई भन्नुभयोः "हे र, तीनजना मानिसहरूले

तिमीलाई खोजिरहे का छन् । यसकारण उठ, र तल  ओर्ल, अनि  केही
शङ्का  नगरीकन तिनीहरूसँग  जाऊ; किनभने मैले तिनीहरूलाई पठाएको
हुँ ।" तब पत्रुस कर्नेलियसबाट उनीकहाँ पठाइएको मानिसहरूकहाँ ओर्लेर
गए, र भनेः "हे र, जसलाई तिमीहरू खोजिरहे का छौ, त्यो म  नै हुँ ।
के कारण छ, जसका निम्ति  तिमीहरू आएका छौ ।" अनि  तिनीहरूले

भनेः "सुबेदार कर्नेलियस धर्मी, परमेश्वरको डर मान्ने  र सारा यहू दी-

जातिको बीचमा सुनाम भएका मानिस हुनुहुन्छ; उहाँले तपाईंलाई आफ्नो 
घरमा बोलाउनू र तपाईंबाट वचनहरू सुन्नू भन्ने परमेश्वरबाटको चेताउनी

एउटा पवित्र स्वर्गदूतद्वारा पाउनुभयो ।" तब उनले तिनीहरूलाई भित्र
बोलाए, र तिनीहरूलाई सत्कार गरे । अनि भोलिपल्ट पत्रुस तिनीहरूसँग 

हिँडे, र जोप्पाका केही भाइहरू उनका साथ लागे । अनि  भोलिपल्ट 
उनीहरू सिजरियामा पसे । अनि  कर्नेलियसले आफ्ना साखा-सन्तानहरू

र इष्टमित्रहरूलाई भेला पारे र उनीहरूको बाटो हे रिरहे का थिए । अनि 
पत्रुस भित्र आउँदै गर्दा  कर्नेलियसले उनीसित भेट गरे , र उनका पाउमा
परे र उनलाई दण्डवत् गरे । तर पत्रुसले यसो भन्दै  तिनलाई उठाएः
"उभिनुहोस्, म आफै पनि त मानिसै हुँ ।" अनि तिनीसित बात गर्दै उनी

भित्र पसे, र धेरैलाई भेला भएका भेट्टाए । अनि उनले तिनीहरूलाई भनेः
"एउटा यहू दी मानिसका लागि एउटा अन्यजाति मानिससँग सङ्गति गर्नु वा
उसकहाँ जानुचाहिँ कति अधर्म हो, सो ता तपाईंहरू जान्नुहुन्छ; तर मैले
 रले मलाई
कुनै पनि मानिसलाई अपवित्र वा अशुद्ध भन्नुहुँदैन भनी परमेश्व
दे खाउनुभएको छ" (प्रेरित १०:१५-२८) ।
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परमेश्वरले उनलाई के दे खाउनुभएको थियो भन्ने कुरा पत्रुसलाई थाहा

थियो तर उनी अझै पनि विश्
वस्त भएका थिएनन् । उनले के दे खेका थिए
भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो; परमेश्वरले उनलाई के अह्राउनुभएको थियो

ँ ा नै समस्या भएको
भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा थियो; तर पद १७ को बुद

थियोः त्यो दर्शनको अर्थ के हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पत्रुसले आफैमाथि शङ्का 
गरे । मानिसको दिमागको विचार थाहा पाउने प्रयास गर्दा तपाईं होसियार

ु एको कुरा यही नै हो । पत्रुसले भने कि 
हुनुपर्दछ तर परमेश्वरले लेख्नभ

मैले कुनै पनि मानिसलाई अपवित्र वा अशुद्ध  भन्नुहुँदैन भनी परमेश्वरले
मलाई दे खाउनुभएको छ ।

पत्रुसले यसो भनेनन्, "मैले यसो गर्नुपर्दछ भन्ने  कुरा मलाई पूर्ण 

रूपमा थाहा छ ।" पत्रुसले यसो पनि भनेनन्, "विश्वासद्वारा नै म विश्वास 

गर्दछु ।" उनले यति मात्र भने, परमेश्वरले मलाई दे खाउनुभएको छ ।

यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो समक्ष  परमेश्वरले केही सत्यता प्रकट
गर्नुभएको छ र त्यस मानिसले उक्त प्रकाशलाई अस्वीकार गरे को छ ।

त्यसै ले हामी लेखिएको कुरालाई अङ्गाल्नुको सट्टा  त्यसको आशय  बुझ्ने 
प्रयास गर्दा होसियार हुनुपर्दछ ।

यसैकारण बोलाइनासाथ केही विरोध नगरी म तपाईंकहाँ आइहालें ।
यसकारण म सोध्दछु , कुन मनसायले तपाईंहरूले मलाई बोलाउनुभएको

हो ?" अनि कर्नेलियसले भनेः "चार दिन अघि यही बेलासम्म मैले उपवास 
बसिरहे को थिए,ँ अनि तीन बजे म मेरो घरमा प्रार्थना गरिरहे को थिए,ँ अनि 
हे र्नुहोस्, एकजना चम्किलो वस्त्र पहिरे का मानिस मेरो अगाडि  उभिए, र

भनेः "कर्नेलियस, तिम्रो प्रार्थना सुनिएको छ, र परमेश्वरको सामु  तिम्रा 

दानहरूको सम्झना गरिएको छ । यसकारण जोप्पामा पठाऊ, र पत्रुस 
उपनाम  भएको शिमोनलाई यहाँ बोलाऊ; उनीचाहिँ समुद्रको किनारमा
छाला बनाउने एकजना शिमोनको घरमा पाहुना भई बसेका छन्; उनी
आएपछि  तिमीसँग  बात गर्नेछन् ।" यसकारण तुरुन्तै मैले तपाईंकहाँ
पठाए ँ ; अनि तपाईंले आईकन असल गर्नुभएको छ । यसकारण अब
परमेश्वरद्वारा तपाईंलाई आज्ञा  भएका सबै कुराहरू सुन्नालाई हामी सबै

यहाँ परमेश्व
 रको सामुन्ने उपस्थित छौं ।" तब पत्रुसले मुख खोलेर भनेः
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"साँच्चै म  थाह गर्दछु , परमेश्वर कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न । तर हरे क
जातिमा जसले उहाँको डर मान्छ र धार्मिकताको काम गर्छ, ऊ उहाँका

लागि ग्रहणयोग्य हुन्छ (प्रेरित १०:२९-३५) । परमेश्वरले त्यो वचन....
इस्राएलका सन्तानकहाँ पठाउनुभयो (प्रेरित १०:३६) ।

पत्रुसले भनेका कुरा के तपाईं बुझ्नुहुन्छ ? परमेश्वरले उनलाई

दिनुभएको यो प्रकाशलाई उनले अझै पनि  स्वीकार गरे का थिएनन् ।

प्रभ ुले उनलाई दे खाउनुभएको कुरालाई उनले बौद्धिक रूपमा थाहा पाए र

पवित्र आत्माले उनलाई एउटा गैरयहू दी घरानामा ल्याउनुभएको थियो भन्ने 

कुरालाई पनि उनले अस्वीकार गर्न सकेनन् तर उनी सुसमाचारको सन्देश

इस्राएल जातिको मात्र सम्पत्ति हो भनी अझै पनि त्यसै मा टाँसिइरहन प्रयासरत 
थिए । परमेश्वरले त्यो वचन....इस्राएलका सन्तानकहाँ पठाउनुभयो भनेर

पत्रुस, वफादार यहू दी, ले जानाजानी वा अनजानमा यस्तो सोचेका थिए भनी

मात्र हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्दछौं, "यो त हाम्रो सन्देश हो र किन
परमेश्वरले मलाई यहाँ पठाउनुभएको छ भन्ने कुरामा म नििश्
चत छै न ।"

उनले पदहरू ३६-४३ मा यसो भनेः परमेश्वरले त्यो वचन येशू

ख्रीष्टद्वारा – उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ – शान्तिको प्रचार गर्दै इस्राएलका

सन्तानकहाँ पठाउनुभयो । तपाईंहरूलाई थाहै छ, यूहन्नाले प्रचार गरे को

बप्तिस्मापछि त्यो वचन गालीलबाट सुरु गरे र सारा यहू दियाभरि प्रचारियो;

(पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई यूहन्नाले दिएका बप्तिस्माबारे प्रचार गर्दै थिए) अर्थात्

नासरतका येशूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो;
उहाँ भलाइ गर्दै र शैतानद्वारा सताइएका सबैलाई निको पार्दै  चारै तिर
घुम्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो । अनि यहू दीहरूको मुलुक
र यरूशलेममा उहाँले जे-जे गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूका साक्षी हामी

हौं; (उनले यो सुसमाचार एउटा यहू दी सन्देश हो भन्ने  ठानिरहे का थिए
र उनले यो पूर्वाग्रहलाई त्याग्न चाहे नन्) उहाँलाई तिनीहरूले रूखमा

झुण्ड्याएर मारे । उहाँलाई परमेश्वरले तेश्रो दिनमा बौराएर उठाउनुभयो,
र उहाँलाई खुल्लमखुल्ला प्रकट गर्नुभयो । सबै मानिसहरूकहाँ त होइन,
तर परमेश्वरद्वारा पहिल्यै चुनिएका साक्षीहरूकहाँ (यी कुराहरू भन्दा पत्रुसले

यो अर्थ  दिने शैलीमा भनेका थिए भनी हामी सुन्न सक्दछौं, "उहाँले यो
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तिमीहरूलाई दे खाउनुभएन; उहाँले यो हामीलाई पो दे खाउनुभयो") अर्थात्

हामीकहाँ, उहाँ मरे काहरूबाट बौरे र उठ्नुभएपछि हामीले उहाँसँगै खायौंपियौं । अनि हामीलाई उहाँले, "मानिसहरूलाई प्रचार गर, र जिउँदा र
मरे काहरूका न्यायकर्ता हुनलाई यहाँ नै परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिनुभएको
छ भनी गवाही दे ओ" भनी आज्ञा गर्नुभयो । उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरे कले

उहाँको नामद्वारा, पापहरूको क्षमा पाउनेछ भनी सबै भविष्यवक्ताहरूले

उहाँकै विषयमा गवाही दिन्छन् । पत्रुसले आफ्नो विचार परिवर्तन

गर्दै थिए ।

कृपया यसलाई अत्यन्तै  ध्यानपूरक
्व  हे र्नुहोस् । पत्रुसले यरूशलेममा

यहू दीहरूलाई प्रचार गर्दा यसो भने, पश्चात्ताप गर्नुहोस् र बप्तिस्मा लिनुहोस् ।
तिनै पत्रुसले कर्नेलियसको घरानाका गैरयहू दीहरूलाई प्रचार गर्दा यसो भने,

"विश्वास गर्नुहोस्" । प्रेरित  २ अध्यायका यहू दीहरूलाई यसो भनिएको

थियो, पश्चात्ताप गर्नुहोस्, बप्तिस्मा लिनुहोस् र पापहरूको क्षमा पाउनुहोस् ।

प्रेरित १० अध्यायका गैरयहू दीहरूलाई भने यसो भनिएको थियो, "उहाँमाथि 

विश्वास गर्ने हरे कले पापहरूको क्षमा पाउनेछ ।"

बाइबल  अवश्य  पनि  आफैसँग  बाझ्दैन तर प्रेरितको पुस्तक भने

व्यवस्थादे खि  अनुग्रहतर्फ को,

पुरानो

करारदे खि  नयाँ

करारतर्फ को,

जातिहरूदे खि  व्यक्तितर्फ को परिवर्तनको पुस्तक हो । म  फेरि  उल्लेख

गर्न चाहन्छु कि प्रेरित ७ मा परमेश्वर यहू दीहरूदे खि  फर्कि न थाल्नुभयो,

प्रेरित ८ मा उहाँले अनुग्रहद्वारा एकजना गैरयहू दीलाई बचाउनुभयो, प्रेरित 
९ मा गैरयहू दीहरूका प्रेरितलाई बोलाउनुभयो र प्रेरित १० मा पत्रुसलाई
एकजना गैरयहू दीको घरानामा पठाउनुभयो (तर पत्रुसचाहिँ यहूदी सन्देशमै

अल्झिरहे का थिए) । पत्रुसले त्यो सन्देशलाई इस्राएलको निम्ति जोगाइराख्न

सक्दो प्रयास गरिरहे का थिए तर उनले पृथ्वीको छे उसम्म येशूको साक्षी 
हुनको निम्ति  पवित्र आत्मा  पाएका थिए । पवित्र आत्माले नै पत्रुसको

मुखमा यो वचन राखिदिनुभयोः उहाँको नामद्वारा (प्रभ ु येशू ख्रीष्टको)

उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरे कले (बप्तिस्माको कुरा उल्लेख गरिएको छै न)

पापहरूको क्षमा (बहुवचन, रगतद्वारा ढाकिएको प्रत्येक पाप) पाउनेछ
(परमेश्वरको अनुग्रहको दान) । पत्रुसले यी वचनहरू बोल्दा-बोल्दै पवित्र
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आत्मा वचन सुन्नेहरू सबैमाथि ओर्लनुभयो । अनि अन्यजातिहरूमाथि पनि 
पवित्र आत्माको दान खन्याइयो भनेर पत्रुससँग  आउने ती सबै खतना
भएका िवश्वासीहरूले ताजुप माने; किनभने उनीहरूले तिनीहरूलाई अरूअरू भाषाहरूमा बोलिरहे का र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहे का सुने । तब

पत्रुसले जवाफ दिएः "जसले हामीले झैं पवित्र आत्मा  पाएका छन्,

यिनीहरूले बप्तिस्मा नपाऊन् भनेर के कसैले पानी रोक्न सक्छ र ?" अनि 
उनले तिनीहरूलाई प्रभुको नाममा बप्तिस्मा लिनू भनी आज्ञा दिए (प्रेरित 
१०:४३-४८ र पश्
चात्) ।

यो अत्यन्तै अतुलनीय कुरा हो । परमेश्वरले निर्दे शन दिनुभएअनुसार

पत्रुस  कर्नेलियसको परिवारमा गए । त्यहाँ परमेश्वरले जे प्रचार गर्न 

अह्राउनुभएको थियो, पत्रुसले त्यही प्रचार गरे , यद्यपि  उनले त्यो  काम 
तुलनात्मक रूपमा अविश्वाससाथ र प्रष्ट रूपमा नै अनिच्छासाथ गरे ।

उनले प्रचार गरे का गैरयहू दीहरूले आफूले सुनेका वचनहरूमाथि विश्वास 

गरे र तिनीहरूले परमेश्वरका वचनहरूमाथि विश्वास गर्दा, पवित्र आत्मा 
तिनीहरूमाथि ओर्लनुभयो । पिता परमेश्वरले ती गैरयहू दी िवश्वासीहरूलाई

उद्धार गर्न  र तिनीहरूमा वास गर्नलाई पवित्र आत्मा  पठाउनुभयो र
तिनीहरू अन्य भाषामा बोले ।

आउनुहोस् सर्वप्रथम ती अन्य  भाषाहरू खतना भएकाहरूको लागि

एउटा चिन्ह थिए भन्ने कुरालाई हे रौं । खतना भएकाहरू आश्
चर्यचकित 
भएका थिए किनभने परमेश्वरले यहूदीहरूलाई जुन मुक्तिले बचाउनुभएको

थियो गैरयहू दीहरूलाई पनि  त्यही मुक्तिले बचाउन लाग्नुभएको थियो
भनी तिनीहरूले विश्वास गरे नन् । त्यसै ले हामीले यो घटनामा यो कुरा

दे ख्दछौँ कि परमेश्वरले त्यो कामलाई अन्यत्रै मोड्नुभयो र नयाँ करारमा

गैरयहू दीहरूलाई पनि समावेश गर्न लागिएको थियो भन्ने  कुरा पुष्टि गर्न 

अन्य भाषाहरूलाई एक अिवश्वासी यहू दी प्रेरितको लागि दिइएको एउटा

चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो । हामीले यो कुरा याद  राख्नपु र्दछ कि 
एउटै शरीरमा भएको एकतासम्बन्धी नयाँ करारका महान् सिद्धान्तहरू, जुन
१ कोरिन्थी र एफेसीका पुस्तकहरूमा पाइन्छन्, त्यस बेलासम्म लेखिएका
वा प्रकट गरिएका थिएनन् । यो परिवर्तनको अवधिमा, परमेश्वरले
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प्रेरितहरूलाई समेत प्रेरितहरूकै वचनको पुष्टि गरिदिनुपर्दथ्यो ।

हामीले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा यो हो कि पत्रुस र उनीसँग  भएका

मानिसहरूले तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेका सुन्दा तिनीहरूले भनेका

कुरा बुझे । हामी त्यसबारे कसरी नििश्चत हुन सक्दछौं भनी तपाईंले मनमनै

विचार गर्नुहुन्छ होला । बाइबलले प्रेरित १०:४६ मा यसो भन्दछ, किनभने

उनीहरूले तिनीहरूलाई अरू-अरू भाषाहरूमा बोलिरहे का र परमेश्व
 रको

प्रशंसा गरिरहे का सुने । ती मानिसहरूले नमिलेका अर्थहीन शब्दहरू
बर्बराइरहे का मात्र भए पत्रुसको समूहले त्यो  कुरा बुझ्न सक्नेथिएन ।

तर नयाँ करारले गैरयहू दीहरूलाई पनि समेट्दथ्यो  भन्ने  कुरामा विश्
वास 

नगर्ने यरूशलेमका मानिसहरूलाई पत्रुसले त्यो  घटनाको बारे मा गरे का

वर्णनमा अझ बढी पत्यारलाग्दो तर्क  पाइन्छ । प्रेरित  ११:१७ मा,

पत्रुसले तिनीहरूलाई यसो भने, यसै कारण परमेश्वरले हामी....लाई जुन

दान दिनुभएको थियो, सोही दान उनीहरूलाई पनि दिनुभयो । पद १५

ले जनाएअनुसार, यहाँ सन्दर्भचाहिँ प्रष्ट रूपमा नै पवित्र आत्मा  र अन्य 
भाषाहरू हो । हामीले प्रेरित २ अध्यायबाट यो कुरा थाहा पाइसकेका छौं

कि पेन्टेकोस्टको दिनमा, अन्य भाषाहरूचाहिँ बुझ्ने भाषाहरू थिए । प्रेरित 

१० अध्यायमा पत्रुसले यहाँ पनि त्यस्तै भएको थियो भन्ने कुरालाई पूर्ण 
रूपमा प्रष्ट पारे का छन् ।

त्यसो भए बाइबलमा पाइने अन्य भाषा बोलिएको यो दोश्रो घटनामा

हामीले के पाउँदछौं त ? हामीले प्रभ ु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, दफन र

पुनरुत्थानको प्रचारमाथि विश्वास गरे र पवित्र आत्मा पाउने गैरयहू दीहरूको
एउटा समूह  पाउँदछौं । तिनीहरूले अन्य भाषा बोले र यहू दी प्रेरितहरू

र यहू दी िवश्वासीहरू आश्चर्यचकित  भए । परमेश्वरले यहूदीहरूलाई
बचाउनुभए झैं  गरी गैरयहू दीहरूलाई पनि बचाउनुभयो भन्ने कुरामा तिनीहरूले

विश्वास गरे नन् यसैले तिनीहरू आश्चर्यचकित भए । यो घटनामा, प्रेरित 
२ अध्यायमा जस्तै, अन्य भाषाहरूचाहिँ विश्वास नगर्ने यहू दीहरूका लागि

एउटा चिन्ह थिए र ती भाषाहरूले त्यो परिवर्तनको अवधिमा परमेश्वरको

वचन र उहाँको सत्यतालाई पुष्टि गर्न सहायता गरे । परिवर्तनको अवधिमा

लागू भएका सिद्धान्तहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएका पाइँदैनथे ।
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प्रेरित १ अध्यायमा यहू दा इस्करयोतीको ठाउँमा कसलाई राख्ने भन्ने 

बारे मा सानो बैठक भएको थियो । यहू दाले आत्महत्या गरे पछि रिक्त भएको

उसको पद पूर्ति गर्न कसै लाई छान्नुपर्दथ्यो । यो प्रेरितको पद धारण गर्ने 
मानिसमा हुनुपर्ने योग्यताहरूको बारे मा हामीले पद २१ मा पढ्न पाउँदछौं:

यसकारण प्रभु येशू जति दिनसम्म हाम्रा  बीचमा भित्र-बाहिर गर्नुभयो,
त्यति दिनसम्म, अर्थात् यूहन्नाको बप्तिस्मादे खि  शुरु गरे र उहाँ हामीबाट
उठाइनुभएको दिनसम्म हामीसँग  रहने यी मानिसहरूमध्ये  एकजनाचाहिँ

हाम्रो साथमा उहाँको बौरिउठाइको साक्षी हुनुपर्छ (प्रेरित १:२१-२२) ।
अब फेरि प्रेरित  १०:३९-४१ मा हे र्नुहोस्ः अनि यहू दीहरूको मुलुक र

यरूशलेममा उहाँले जे-जे गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूका साक्षी हामी हौं;

उहाँलाई तिनीहरूले रूखमा झुण्ड्याएर मारे । उहाँलाई परमेश्वरले तेश्रो 
दिनमा बौराएर उठाउनुभयो, र उहाँलाई खुल्लमखुल्ला  प्रकट गर्नुभयो

– सबै मानिसहरूकहाँ त होइन, तर परमेश्वरद्वारा पहिल्यै चुनिएका

साक्षीहरूकहाँ अर्थात् हामीकहाँ; उहाँ मरे काहरूबाट बौरे र उठ्नुभएपछि 
हामीले उहाँसँगै खायौं-पियौं ।
यी खण्डहरूले कुनै व्याख्याबिना नै यो कुरा प्रष्ट रूपमा सिकाउँदछन्

कि  एक प्रेरितको रूपमा छनोट हुनको लागि, कुनै मानिस यूहन्नाले

येशूलाई बप्तिस्मा दिएका समयदे खि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको समयसम्म 
उहाँको साथमा रहे को हुनुपर्दथ्यो । येशूले गर्नुभएका कामहरू उसले

दे खेको हुनुपर्दथ्यो र पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रीष्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा दे खेको

हुनुपर्दथ्यो । पावल, तेह्रौं प्रेरित, जो ढिलो गरी जन्मिएका थिए, नििश्चत 
रूपमा योग्य थिए । स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्दछ भन्नेहरूमध्ये  उनी

पनि थिए र उनी प्रख्यात अगुवा गमलिएलका विद्यार्थी थिए । त्योभन्दा 
अगाडि, उनले प्रभ ु येशू ख्रीष्टको साढे  तीन वर्षको सार्वजनिक सेवकाइको
कुनै अवस्थामा पक्कै  पनि  उहाँका कामहरू दे खेको हुनुपर्दछ । उनले

दमस्कसको बाटोमा बौरिउठ्नुभएका ख्रीष्टलाई भेटेका पनि थिए (प्रेरित 
९) ।

प्रेरित  १० अध्यायमा भएका घटनाहरू सं सारको इतिहासमा (र

वास्तवमा उहाँको कथा नै इतिहास हो) यति विशिष्ट र महत्वपूर्ण  छ कि 
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पवित्र आत्माले प्रेरितको पुस्तकको ११ औ ं अध्याय पनि लिएर १० औ ं

अध्यायमा भएको कुरालाई पुनः वर्णन गर्नुभयो । आउनुहोस् सर्वप्रथम 
यसलाई पुनरावलोकन गरौं: अनि तिनले हामीलाई बताए – तिनले आफ्नो 

घरमा एउटा स्वर्गदूतलाई उभिरहे का र तिनलाई यसो भनिरहे का दे खेः
"जोप्पामा मानिसहरू पठाऊ, र पत्रुस उपनाम भएको शिमोनलाई बोलाऊ,

तिनले तिमीलाई वचनहरू बताउनेछन्, जसद्वारा तिमीले र तिम्रो सारा

घरानाले मुक्ति पाउनेछौ ।" अनि जब म बोल्न थालें , तब पवित्र आत्मा,

जसरी शुरुमा हामीहरूमाथि  ओर्लनुभएको थियो, उसरी नै उनीहरूमाथि 
ओर्लनुभयो । तब प्रभुले यसो भन्नुभएको वचन मलाई सम्झना भयो,
"यूहन्नाले साँच्चै  पानीमा बप्तिस्मा  दिए, तर तिमीहरू पवित्र आत्माले

बप्तिस्मा गरिनेछौ ।" यसैकारण परमेश्वरले हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि 
विश्वास गर्नेहरूलाई जो दान दिनुभएको थियो, सोही दान उनीहरूलाई
पनि दिनुभयो भने परमेश्वरलाई रोक्न सक्ने म को थिए ँ र ? यी कुराहरू

सुनेर तिनीहरू चुप भए, र यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिएः "तब त 
परमेश्वरले अन्यजातिहरूलाई पनि जीवनका निम्ति पश्चात्ताप दिनुभएछ !"
(प्रेरित ११:१३-१८) ।

पवित्र आत्माद्वारा लिखित, पत्रुसका यी वचनहरूबाट यो कुरा याद 

गर्नु चाखलाग्दो हुन्छ कि प्रभ ुले नयाँ करारको मुक्ति पानीको बप्तिस्माको
नभई आत्माको बप्तिस्माको विषय हुनेथियो भनी आफ्ना चेलाहरूलाई

सिकाउनुभएको थियो भन्ने कुरा उनले (परमेश्वरले उनलाई त्यो गैरयहू दी

घरानामा नपठाउनुभएसम्म) सम्झेनन् । परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको

कुरा प्रेरित  ११:१७ को वरदान हो भनेर भनिन्छ  र तपाईंले थाहा

पाउनुहुनेछ कि गैरयहू दीहरूलाई पनि यहू दीहरूलाई झैं बचाइनेथियो भन्ने 

कुरामा पत्रुस तबसम्म विश्वस्त भएका थिएनन् । त्यो कुरालाई पुनः वर्णन

नगरिएसम्म यहू दी भाइहरू पत्रुसले ठीक काम गरे का थिए र तिनीहरूले

पृथ्वीको छे उसम्म पुर्य
 ाउनुपर्ने सुसमाचारलाई पृथ्वीमा भएका सारा दे शहरू,

आफन्तहरू, विभिन्न भाषाभाषीहरू र जातजातिहरूकहाँ पुर्याउनुपर्दथ्यो भन्ने 
कुरामा विश्वस्त भएका थिएनन् । यो कुरा अन्तमा प्रेरित १५ अध्यायको

महान् यरूशलेमको महासभामा पृथ्वीमा स्वीकार नगरिएसम्म त्यहाँ केही
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अस्पष्टता थियो भन्ने कुरा तपाईंले देख्न ुहुनेछ ।

अ,ँ  प्रेरित  १९ अध्याय  बाइबलमा कसै ले अन्य वा अपरिचित  भाषा

बोलेको घटनाको तेश्रो तथा अन्तिम  घटना हो । फाइदाजनक र

बेफाइदाजनक दुवै हुन सक्ने सम्पूर्ण आधुनिक जोडलाई लिएर कसै ले यो

कल्पना गर्न सक्दछ कि  बाइबलको हरे क पृष्ठले अन्य  भाषा बोलिएको

घटना उल्लेख गर्नुपर्दछ, तर बाइबलभरिमा मानिसले अपरिचित  भाषामा

बोलेका घटनाहरू तीनवटा मात्र छन् । हामीले प्रेरितको पुस्तकमा भएको
यो घटनालाई अध्ययन गरिसिध्याउँदा, शारीरिक कोरिन्थीहरू र तिनीहरूले

वरदानलाई बङ्ग्याएकाबारे छलफल गर्नेछौं तर यो नै अन्य  भाषामा
बोलिएको तेश्रो तथा अन्तिम लिखित घटनाको रूपमा दे खा पर्दछ ।

अनि यस्तो भयो – अपोल्लोस कोरिन्थमा हुँदा पावलचाहिँ माथिल्ला 

भागहरूबाट भएर एफेससमा आए; अनि त्यहाँ केही चेलाहरूलाई भेट्टाएर

(प्रेरित १९:१) । उनी यरूशलेम, यहू दिया वा सामरियामा थिएनन् भन्ने 

कुरा याद गर्नुहोस् । पावल सं सारका छे उहरूमध्ये  एक भाग  अर्थात्

यहू दीमतको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे को क्षेत्रमा गएका थिए । नयाँ क्षेत्र अर्थात्

यरूशलेममा सुसमाचार प्रचार गरिँदा, त्यहाँ चिन्हहरू र आश्चर्यहरू पनि 
भए । नयाँ मानिसहरू अर्थात् गैरयहू दीहरूमाझ सुसमाचार प्रचार गरिँदा,

त्यहाँ चिन्हहरू र आश्चर्यहरू पनि भए । प्रत्येक घटनामा अन्य भाषाको

वरदानलाई मौखिक नयाँ करारलाई पुष्टि गर्ने  एउटा चिन्हको रूपमा

दिइएको थियो किनभने त्यहाँ लिखित नयाँ करार थिएन । अब हामी अर्को

नयाँ क्षेत्र, एफेससमा आउँदछौं ।

उनले तिनीहरूलाई भनेः "जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, तब के

तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई पायौ ?" अनि  तिनीहरूले उनलाई भनेः
"पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सुनेका पनि छै नौँ ।" (प्रष्ट

रूपमा नै तिनीहरूले प्रेरित २ वा १० को प्रचार सुनेका थिएनन् ।) अनि 

उनले तिनीहरूलाई भनेः "तब तिमीहरू कसमा बप्तिस्मा भयौ त ?" अनि 
तिनीहरूले भनेः "यूहन्नाको बप्तिस्मामा" (प्रेरित १९:२-३) ।

हजुर, पृथ्वीको छे उसम्म पुग्दा उनले त्यही आत्मिक अवस्थामा भएका

मानिसहरू भेट्टाए जुन अवस्थामा यरूशलेमका यहू दीहरूले आफूलाई प्रेरित 
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२ अध्यायमा पाएका थिए । ती मानिसहरूमा कर्नेलियसको भन्दा  बढी
ज्ञान थिएन । तिनीहरू आफ्नो समझले भ्याएको मात्रासम्म परमेश्वरका

चेलाहरू थिए । तिनीहरूलाई विश्वास गर्न दिइएको सबै कुरामा तिनीहरू
िवश्वासी थिए । तर बप्तिस्मा भएका ती िवश्
वासीहरू बचाइएका र नयाँ

गरी जन्मिएका थिएनन् किनकि  तिनीहरूले नयाँ करारको सुसमाचारको
सन्देश सुनेका थिएनन् । तिनीहरू सत्यताबारे अनभिज्ञ रहे का कुरा र त्यहाँ

पवित्र आत्माको उपस्थिति नहुनुले यो कुरा प्रष्ट पार्दछ । अब पावलले

ती मानिसहरूलाई ख्रीष्टले क्रूसमा गर्नुभएको काम दे खाउनको निम्ति मत्ती 
२६ वा लूका २३ तर्फ फर्काउन सकेनन् । उनले तिनीहरूलाई रोमीको

पुस्तकमा लगेर नयाँ करारको मुक्तिबारे व्याख्या गर्न सकेनन् । तबसम्म यी

कुराहरूको कुनै लिखित अभिलेख थिएन । तिनीहरूको पुरानो विश्
वासलाई
अस्वीकार गर्ने गरी परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त  र परमेश्व
 रद्वारा पठाइएका

मसीहका अग्रदूतमाथि विश्वास गर्ने सच्चा िवश्वासीहरू पाउन कति कठिन

थियो भन्ने के तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ ? यूहन्नाले बप्तिस्मा दिएर परिवर्तन

भएका ती मानिसहरूलाई पावल  र उनका साथीले तिनीहरूलाई सत्यता
बताएका थिए भन्ने कुराको कुनै बलियो प्रमाण चाहिएको थियो ।

तब पावलले भनेः "मानिसहरूलाई यसो भन्दै यूहन्नाले साँच्चै 

पश्चात्तापको बप्तिस्माले बप्तिस्मा दिएः "तिमीहरूले मपछि आउनुहुनेमाथि,
अर्थात् ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ ।" (अर्थात्, व्यवस्था  र

भविष्यवक्ताहरू यूहन्नासम्म मात्र थिए, तर अनुग्रह  र सत्यताचाहिँ येशू

ख्रीष्टद्वारा आए) । अनि जब तिनीहरूले यो कुरा सुने, तब तिनीहरूले प्रभु 

येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए (प्रेरित १९:४-५) । ती असल मानिसहरूले

यो सुसमाचारलाई खुशीसाथ ग्रहण गरे । तिनीहरूले ती अग्रदूतको

घोषणालाई स्वीकार गरे का थिए र ती प्रेरितले ल्याएका सुसमाचारलाई पनि 

तुरुन्तै स्वीकार गरे । तिनीहरूले त्यसलाई तिर्खाएको आत्माले चीसो पानी
पाएजस्तै गरी पिए र प्रभ ु येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए ।

अनि  जब पावलले तिनीहरूमाथि हात  राखे, तब पवित्र आत्मा 

तिनीहरूमाथि आउनुभयो; र तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोले र भविष्यवाणी
गरे (प्रेरित १९:६) ।
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त्यसै ले पृथ्वीको छे उमा पुग्दा हामीले यहूदीहरू र यहू दीमतलाई

ग्रहण गरे का गैरयहू दीहरू त्यही अवस्थामा भएका पाउँदछौं जुन अवस्थामा

यरूशलेममा पेन्टेकोस्टको दिनमा यहू दीहरू र यहू दीमतलाई ग्रहण गर्ने 

गैरयहू दीहरू थिए । तिनीहरूले विश्वासमा यूहन्नाको बप्तिस्मालाई स्वीकार
गरे का थिए तर अब परमेश्वरले आफ्ना  पुत्रलाई मानिसका पापहरूको

मूल्य  तिर्नको लागि मर्न  र बौरिउठ्न यस सं सारमा पठाउनुभयो भन्ने 
सुसमाचारलाई स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि  तिनीहरूले परमेश्वरका

वचनहरू प्रचार गर्ने ती मानिसहरू सच्चा प्रेरितहरू थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने 

चिन्हहरू र आश्चर्यहरूसहितको सन्देशको साथमा पवित्र आत्मा पाए ।
यी सबै कुराहरू आपसमा मिलेका छन् । त्यहाँ कुनै विरोधाभाष छै न ।

हामीले बाइबलमा हरे क पटक अन्य  भाषा भेट्टाउँदा, त्यो  तिनीहरूको

लागि परमेश्वरको वचनको पुष्टि थियो जसले नयाँ करारको सन्देशलाई

पहिला नै विश्वास गरे का थिएनन् । मर्कूस  १६ दे खि प्रेरित  २, १०,

११ र १९ सम्म एउटा प्रष्ट, सत्य र सही तर्क पाइन्छ । यिनीहरू मात्र
नयाँ करारभरिमा अन्य  भाषा बोलिएका घटनाहरू हुन् र तिनीहरूले यो
सत्यतालाई पूर्ण रूपमा प्रष्ट पार्दछन् कि अन्य भाषाको वरदानः
१) बोल्ने व्यक्तिलाई थाहा नभएको भाषा हो ।

२) परमेश्वरद्वारा िवश्वासीहरूलाई दानको रूपमा दिइन्छ ।

३) अिवश्वासीहरूलाई दिइने साक्षीको वचनलाई पुष्टि गर्ने एउटा
चिन्हको रूपमा दिइन्छ ।

४) प्रेरितीय सेवकाइसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ ।

कुनै मानिसले यी निष्कर्षहरूबारे  तर्क -वितर्क गर्न सक्दछ, तर उसले

बाइबलबाट भने त्यसो गर्न सक्दैन । यो छलफलमा धारणाहरू, आस्थाहरू

ँ ाहरूलाई
र विचारहरूको कुनै स्थान हुँदैन । माथि दिइएका चारवटा बुद
अन्य भाषा बोलिएका केवल तीनवटा बाइबलीय घटनाहरूमा कुनै शङ्का नै
नहुने गरी प्रमाणित गरिएको छ ।

अर्को अध्यायमा हामीले कोरिन्थको यात्रा गर्नेछौं र बाइबलभरिमा

सबैभन्दा  शारीरिक मण्डलीले गरे का

अत्यन्त गम्भीर सै द्धान्तिक

त्रुटिहरूसम्बन्धी सामग्रीलाई ध्यानपूरक
्व जाँच गर्नेछौं ।
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अध्याय २

कोरिन्थीहरूले गरे का
अन्य भाषाको प्रयोग

त्यहाँ केही झू टा कुराहरू छन्....जसमा मानिसहरू चहकिला पखेटाहरूमा
सवार भए झैं गरी स्वर्गतिर चढ्दछन् । त्यहाँ केही सत्यताहरू छन्,
जसमा तिम्रा सांसारिक विद्वानहरू अत्यन्तै निपुण र समयनिष्ठ छन्, जसले
मानिसहरूलाई गह्रौं साङ्लाहरूले बाँधेर यस सं सारमै राख्दछन् ।
– चार्ल्स डिकन्स

"मार्टिन चज्लेविट" बाट
कोरिन्थ एउटा अत्यन्तै सुन्दर ग्रीक सहर थियो र त्यो अखैया प्रान्तको

राजधानी तथा रोमी अञ्चलाधीशको निवासस्थान थियो (प्रेरित १८:१२) ।
कोरिन्थ  व्यापारको लागि अत्यन्तै  उपयुक्त  स्थानमा रहे को एउटा

ठू लो सहर थियो । सं सारका सबै राष्ट्रहरूबाट आएका व्यापारीहरूले

त्यहाँ व्यापार गर्दथे । यही विभिन्न प्रकारको व्यापारको कारण त्यो 
सहर अत्यन्तै धनी बन्यो । त्यही ँ नै ग्रीक सभ्यता त्यसको शिक्षा  र
कलासँगै विकसित भयो । त्यहाँ धावनसम्बन्धी खेलहरू र दर्शनशास्त्रका

विद्यालयहरू असङ्ख्य थिए ।

त्यसको साथसाथै, वा सम्भवतः त्यसकै कारणले गर्दा, ठू ला-ठू ला

पाप र अनैतिकता त्यहाँको दै निकी  नै थियो । सम्पूर्ण सहर नै मादक

पदार्थको लत, भोज, वेश्यावृत्ति र मूर्तिपूजाले भरिएको थियो । ग्रीकहरू

एफ्रोडाइटको आराधनामा यति तल्लो  स्तरमा पुगेका थिए कि  त्यस्तो 
क्रियाकलाप हामको दे श (जुन पछि मिश्रदे श बन्यो) भन्दा बाहिर विरलै

दे खिन्थ्यो । त्यो सहरको नैतिक स्तर यति तुच्छ थियो कि त्यस समयमा

अत्यन्त  खराब जीवन जिउने व्यक्तिलाई "कोरिन्थीले झैं  जिएको" भनेर
भनिन्थ्यो ।
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उक्त सहर सं सारभरिबाट मानिसहरू, मालसमान तथा सम्पत्ति भित्र्याउने

गरी अत्यन्तै  केन्द्रमा अवस्थित थियो । तिनीहरूले आफ्नो साथमा
परिवार, साथीहरू र सहायकहरूको घनिष्ठताले नरोक्ने  पापी स्वभावहरू

लिएर आउँदथे । विकाशको तीव्र गतिको कुरा गर्दा, कृषि र उद्योगका

सहरहरूभन्दा  व्यापार र यात्राका सहरहरू सदै व  अत्यन्तै  अगाडि  पुगेका
छन् । यदि हामीले कोरिन्थको अवस्था  बुझ्न चाहन्छौं भने, आफूलाई
मियामी, न्यू ओर्लिन्स, न्यूयोर्क वा सन फ्रान्सिस्को सहरमा भएको कल्पना
गर्नुपर्दछ ।

सर्वप्रथम एथेन्समा प्रचार गरे पछि, पावल कोरिन्थतिर लागे । प्रेरित 

१८ अध्यायले यो कुराको प्रमाण दिन्छ कि परमेश्वरले कोरिन्थमा एउटा

ईसाई मण्डली स्थापना गर्न पावललाई चलाउनुभयो । उनले त्यस नारकीय 
खाडलमा डेढ वर्षसम्म सेवकाइ गरे । क्रूसको प्रचारद्वारा यहू दीहरू र

गैरयहू दीहरू दुवै बचाइएका थिए । वास्तवमा सभाघरका प्रमुख शासक

क्रिस्पसलगायत  उक्त सहरका केही मुख्य यहू दीहरू बचाइएका थिए ।
तै पनि, अधिकांश नयाँ िवश्वासीहरू गैरयहू दीहरूका निम्न वर्गहरूका

मानिसहरू थिए (१ कोरिन्थी १:२६) । त्यहाँ एकजना दरवारिया प्रबन्धक

एरास्टस र एकजना धनी मानिस गायस पनि विश्वासमा आएका थिए, तर
यीचाहिँ उल्लेखनीय अपवादहरू थिए ।

म  केही कुरा भन्न जाँदैछु  जसलाई त्यही प्रेमको भावमा लिइनेछ

भनी म विश्वास गर्दछु  जुन भावमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । मैले
कसै लाई हानि  पुर्याउन वा चिढ्याउन खोजेको छै न तर अब आउने

सामग्रीलाई बुझ्नको लागि हामीलाई यो अत्यावश्यक हुन्छ  भन्ने मलाई

लाग्दछ । बाइबलमा खराब काम गर्नेहरूका दुई वर्गहरू पाइन्छन्ः

अधार्मिक र पापी । अधार्मिकहरू सम्पत्ति, क्षमता, पद  र स्थान भएका

ती पुरुषहरू तथा स्त्रीहरू हुन् जसले जानाजानी परमेश्वरको अनुग्रह  र
कामको विरोध गर्दछन् । तिनीहरू यस्ता धोकेवाजहरू हुन् जो यस दुष्ट

सं सारमा उच्च ओहोदामा पुग्दछन् र अत्यन्तै धेरै मानिसहरूलाई दासत्वमा

पुर्याउँदछन् । अर्को वर्ग अर्थात् पापीहरूचाहिँ आदमका सन्तानहरू मात्र

हुन् जसले कुनै पनि कुराबारे राम्रोसँग लेखाजोखा वा सोचविचार गर्दै नन् ।
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ँ ाका
परमेश्वरलाई घृणा गर्ने कारणले नभई, शरीरका अभिलाषाहरू र आख

अभिलाषाहरू सबैभन्दा कम प्रतिरोध हुने कुरा भएकोले यस वर्गकाहरू यस्तो 
अभिलाषाहरूको पछि लाग्दछन् । यी निरीह  आत्माहरू चलनचल्तीका
सबै लहडहरूको पछि लाग्दछन्ः पहिरन, नैतिकता वा धर्मका कुराहरूमा

जमानाजस्तै  बन्दछन् । सरलता र अनुरूपताको दूर्भाग्यपूर्ण मिश्रणको

कारण प्रायः यी मानिसहरू यो सं सारका निरीह मानिसहरू हुन्छन् ।

हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ कि, केही अत्यन्त  कम  अपवादहरूबाहे क,
यी पापीहरूले आफूजस्तै सन्तान जन्माउनेछन् र अधार्मिक ज्यादै थोरै

र पापीहरू ज्यादै  धेरै नभएसम्म  तिनीहरूले अधार्मिकहरूले भन्दा  ज्यादै

धेरै बच्चाहरू जन्माउनेछन् । यो अभियानको अन्तिम  परिणाम  स्वरूप

महासङ्कष्टकालमा सम्पूर्ण मानवजातिलाई राज्य गर्ने दशजना राजाहरू

हुनेछन् ।

ती पापीहरूलाई एउटा फाइदा हुन्छ । तिनीहरू सजिलै बरालिने

हुनाले, तिनीहरूलाई प्रभ ु येशू ख्रीष्टमाथिको उद्धार दिने विश्
वासमा जित्न

सकिने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ । येशूभन्दा बलियो को छ ? प्रभ ुभन्दा 
बुद्धिमान को छ ? ख्रीष्टभन्दा उच्च को छ र ? यसरी, प्रभ ुमा र उहाँको

शक्तिको सामर्थ्यमा बलियो ईसाईले पवित्र आत्माको बुद्धिमा र परमेश्वरको

निम्ति  राजा र पूजाहारी बनाइनुको उच्चतामा कुनै साधारण पापीलाई

प्रभावकारी रूपमा सुसमाचार सुनाउँदछ भने, त्यसको परिणाम  एउटा

अधार्मिक मानिसलाई सुसमाचार सुनाइँदाखेरिको भन्दा  अत्यन्तै  उत्तम 

हुनेछ । हे र्नुहोस्, अधार्मिकहरू आफूलाई त्यो निकम्मा ईसाईभन्दा बढी
बुद्धिमान, शक्तिशाली र उच्च ठानेर चिढिनेछन् जसले स्वर्ग भन्ने ठाउँमा

जानको लागि अरू कसै माथि भर पर्नुपर्दछ ।

यी कुराहरू सत्य भएका हुनाले, यसले यो कुराको पुष्टि गर्दछ कि ईसाई

मण्डलीहरू विशेष गरी सरल, अशिक्षित, गरीब र साधारण मानिसहरूले

बनेको हुनेछ जसले कुनै पनि कुराबारे राम्रोसँग सोचविचार गर्दै नन् र जो
सजिलै सँग कुनै प्रभावशाली व्यक्तित्वको पछि लाग्दछन् । यसर्थ, अधिकार

जमाउने अगुवाले एउटा समूहलाई सजिलै सँग नियन्त्रण गर्न सक्दछ ।

यी मानिसहरू बाइबलमा उच्च शिक्षा हासिल गरे को त्यो व्यक्तिको सामु 
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सजिलै सँग श्रद्धालु र नम्र हुन्छन् । यस कुराले यो कुरा प्रष्ट पार्दछ कि 
तिनीहरूले आफूलाई ऊसमान ठान्दैनन् । यी भेडाहरूले आफूहरूलाई

प्रयोग गरे र अकूत धन-सम्पत्ति कुम्ल्याउने अगुवाको बारे मा केही पनि 
सोच्दैनन्, किनकि तिनीहरूको स्वभावको कमजोरीको कारण उसले "सम्पन्न

हुनको निम्ति तपाईंले दान दिनुपर्दछ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ" भन्दा, ऊ

विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरामा तिनीहरू ज्यादै  सजिलैसँग विश्वस्त हुन्छन् ।
यो वर्गका मानिसहरू खराब अभिप्रायले नभई ज्यादै  सजिलो हुने

ँ ाका अभिलाषाहरूको पछि लाग्दछन् भन्ने  कुरा
भएकोले शरीर र आख

साँचो भएकोले, महान् धोकेवाजले अति सजिलै सँग  शारीरिक अनुभवलाई
तिनीहरूको आत्मिक जीवनको केन्द्र बनाइदिन सक्दछ । यो रमाइलो,

चाखलाग्दो हुने भएकोले, एक सक्षम, बुद्धिमान, धनी सेवकले सिफारिस 
गरे को हुनाले र परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति मात्र गरिने भएकोले, यी
प्रिय  जनहरूले बिना हिच्किचाहट त्यसलाई विश्वास गर्दछन् । तिनीहरू
परमेश्वरमा स्वीकार गरिएका छन् भन्ने कुरा दे खाउन बाइबलको अध्ययन

वा जाँच गर्न  आवश्यक पर्ने समय  दिन र प्रयास गर्न यिनीहरूलाई

कहिल्यै सल्लाह दिइनेछैन । यी मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् र
परमेश्वरको आराधनाको लागि भनेर दिइएको कुनै पनि कुरालाई खुशीसाथ

स्वीकार गर्नेछन् । यी मानिसहरू, विश्वासमा आउनुभन्दा  अगाडि  पनि,

अत्यन्तै ईमानदार हुन्छन् र परमेश्वरको सेवा गर्ने एक ईमानदार मानिस 

कहिल्यै  त्यति साह्रै  दिग्भ्रमित हुन सक्दछ भन्ने  कुरा यिनीहरूले बुझ्नै 

सक्दैनन् ।

कोरिन्थको समाज र अन्तिम  दिनहरूको प�श्
चमी समाजबीचको

समानतामा कुनै द्वुविधा छै न । कोरिन्थका पवित्र जनहरू र यो

लाओडिसियाली युगका मण्डलीहरूका पवित्र जनहरूबीचको समानतामा

केही द्वुविधा छै न । त्यसै कारण, यो अध्यायमा रहे को सामग्री तिनीहरूको

शिक्षाको निम्ति हो जसले हृदय र मनले त्यसलाई ग्रहण गर्दछन् र कुनै

पनि हालतमा ती हजारौं प्रिय ईसाईहरूलाई लगाइएको दोष होइन जसले

उद्धार गरिनुभन्दा पहिला र पछि यसो भन्दथे, "यो कुरा रमाइलो लाग्दछ
भने, त्यसो नै गर ।" दुःखलाग्दो कुरा, यो सबै यति प्रष्ट छ कि मानिसको
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चाहनाको लक्ष्य  परिवर्तन हुन सक्दछ तर व्यक्तित्वमा परिवर्तन आएको

घटना भने वास्तवमै विरलै  हुन्छ ।

नयाँ करारको मुक्तिसम्बन्धी पुस्तक रोमीपश्चात्, पहिलो कोरिन्थीको

पत्र आउँदछ । कोरिन्थको पुस्तकले आफ्नो  ईसाई जीवनलाई रोमीको

पत्रका सिद्धान्तहरूमा भन्दा प्रेरितको पुस्तकका अनुभवहरूमाथि आधारित 
तुल्याउने प्रयास गरिरहे का मानिसहरूको समूहका समस्याहरू प्रस्तुत 

गर्दछ । तिनीहरूले १ कोरिन्थी  १:१२ मा उल्लेखित  एउटा समस्या 
पनि भोगेः तिमीहरूमध्ये हरे कले, "म पावलको हुँ", "म अपोल्लोसको",

"म केफासको", "म ख्रीष्टको हुँ" भन्दछौ रे । त्यो मण्डली सङ्कीर्ण आत्मा 
र फूटहरूले भताभ ुङ्ग  भएको थियो । तिनीहरूमाझ हाडनाताकरणीको

व्यभिचार थियो; तिनीहरूले कानूनका अदालतहरूमा एकले अर्कोलाई मुद्दा 
हालिरहे का थिए; मूर्तिपूजाले मण्डलीलाई प्रभाव  पार्न  खोजिरहे को थियो;

मानिसहरू मद्यले मात्तिएर प्रभ ुभोजमा सरिक भइरहे का थिए; मण्डलीका

स्त्रीहरूले आफ्नो कपाल कटाइरहे का थिए; विवाह विच्छेद एउटा स्वीकार्य
चलन बनेको थियो । यो मेरो धारणा होइन । यी त उक्त पत्रमा उल्लेख
गरिएका समस्याहरू हुन् । यी सबै समस्याहरूको कारणलाई माथि उल्लेख

गरिएको छ । १ कोरिन्थी  १:१२ मा उल्लेखित समस्याहरू यहाँ एकै

ठाउँमा ल्याइएका थिए, जहाँ मानिसहरूको एउटा समूहले सबै प्रकारका
भिन्न सिद्धान्तहरू लिएर र पत्रुस, पावल, अपोल्लोस र ख्रीष्टको सेवकाइका

कथित भिन्नताहरूप्रति बफादार भएर एकसाथ सङ्गति गर्न  खोजिरहे को

थियो । सबैजना समर्पित हुने एउटा सिद्ध, अन्तिम  अधिकारीबिना कुनै

सङ्गति हुन सक्दैन, बरू त्यहाँ ईसाई अस्तव्यस्तता हुन सक्दछ । ईश्वरीय 

अधिकारीको अभाव नै त्यहाँको समस्या थियो ।

परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीसँग  परमेश्वरको पवित्र र सिद्ध 

वचनका पृष्ठहरूमा त्यस्तो एउटा अन्तिम अधिकारी हुनुहुन्छ । यही वचनमा
नै हामी १ कोरिन्थी  १२:१-७ लाई हे र्दछौं: अब भाइहरूहो, आत्मिक

वरदानहरूको विषयमा पनि तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छै न ।
ँ ा मूर्तिहरूकहाँ
तिमीहरूलाई थाहा छ – तिमीहरू डोर्याइएअनुसार ती गुग

बहकिएर गएका अन्यजातिहरू थियौ । यसकारण म  तिमीहरूलाई थाह 
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दिन्छु – परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि "येशू श्रापित हो" भनी
भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा बाहे क कसैले पनि "येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ"

भनी भन्न सक्दैन । अब वरदानहरू किसिम-किसमका छन्, तर आत्मा 
उहीं हुनुहुन्छ । अनि सेवाहरू पनि किसिम-किसिमका छन्, तर प्रभु उहीं

हुनुहुन्छ । अनि कार्यहरू पनि किसिम-किसिमका छन्, तर परमेश्वर उहीं
हुनुहुन्छ, जसले सबैमा सबै कुरा गर्नुहुन्छ । तर सबैलाई फाइदा होस्
भनेर हरे कलाई आत्माको प्रकाश दिइन्छ ।

यो विषयदे खि धेरै टाढा नगईकन हामीले यी पदहरूमा रहे को

त्रित्वलाई याद गर्नुपर्दछ; उही आत्मा (पद ४); उही प्रभ ु (पद ५); उही

परमेश्वर (पद  ६) । यी पदहरूबाट हामीले किन हरे कलाई आत्माको

(एकवचन, परमेश्व
 रका पवित्र आत्मा) प्रकाश (फेरि एकवचन, आत्मालाई
जुनसुकै प्रकारले प्रकाश गरिए तापनि, त्यसलाई यिनै शब्दहरूले जनाइन्छ)

दिइन्छ । मानिसको व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति मात्र आत्माको प्रकाश
दिइएको थिएन । कुनै व्यक्तिले आफ्ना साथीहरूको वा िवश्वासीहरूको

सानो समूहलाई मात्र फाइदा पुर्याउन सकोस् भनेर आत्माको प्रकाश

दिइएको थिएन । अहँ, त्यसो होइन । उक्त प्रकाश त  सबैलाई फाइदा

होस् भनेर  दिइएको थियो ।

ख्रीष्टको शरीरको कुनै बचाइएको सदस्य  जहाँसुकै गए तापनि, ऊ

परमेश्वरका पवित्र आत्माले भरिएको, डोर्याइएको र नियन्त्रित हुनुपर्दछ
ताकि उसले भेट्ने सबैलाई फाइदा पुग्न सकोस् ।

१ कोरिन्थी  १२:८-११ ले यसो भन्दछः किनकि  एउटालाई

आत्माद्वारा बुद्धिको वचन दिइन्छ, र अर्कोलाई उहीं आत्माद्वारा ज्ञानको

वचन दिइन्छ; अनि अर्कोलाई उहीं आत्माद्वारा विश्वास, र अर्कोलाई उहीं

आत्माद्वारा निको पार्ने वरदानहरू, अनि  अर्कोलाई सामर्थ्यका काम गर्ने 
क्षमता, अर्कोलाई भविष्यवाणी, अर्कोलाई आत्माहरू खुट्ट्याउने क्षमता,

अर्कोलाई किसिम-किसिमका भाषाहरू र अर्कोलाई भाषाहरूको अनुवाद ।

तर यी सबै कुराहरू एउटै र उहीं आत्माले नै गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नै 
इच्छाअनुसार हरे कलाई अलग-अलग बाँडिदिनुहुन्छ ।

बाइबलको सन्दर्भलाई राम्रोसँग  केलाएर हे र्दा हामीले यो कुरा थाहा
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पाउँदछौं कि सबैले बुद्धिको वचन पाएका थिएनन् र सबैले ज्ञानको वचन
पाएका थिएनन् । त्यसै ले यो खण्ड पढ्दै गएर १० पदमा आइपुग्दा, हामी

दे ख्दछौं कि प्रभ ु एउटै  हुनुहुन्छ र बाइबलमा कुनै छलहरू वा पासोहरू

छै नन् । यो कुरा साँचो भएको हुनाले, विभिन्न किसिमका अन्य भाषाको

वरदानद्वारा हरे क िवश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्मा प्रकट हुनुहुन्न भनी
हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्दछ ।

किनकि शरीर एउटै  हुन्छ, तर त्यसका अङ्गहरू धेरै हुन्छन्; अनि 

त्यस एउटा शरीरका सबै अङ्गहरू, धेरै भए तापनि एउटै शरीर हुन्; र ख्रीष्ट

पनि  त्यस्तै हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी  १२:१२) । पवित्र आत्माले सबैको
फाइदाको लागि तपाईंलाई जेसुकै वरदान वा वरदानहरू दिनुभए तापनि,
तपाईं ख्रीष्टको एउटै शरीरको एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ । तपाईंसँग चाहे

बुद्धिको, ज्ञानको, विश्वासको, चङ्गाइको, आश्चर्यकर्महरूको, भविष्यवाणीको

वचन, अनि  आत्माहरू छु ट्ट्याउने, अन्य  भाषामा बोल्ने वरदान होस्
चाहे अन्य भाषाहरू अनुवाद गर्ने वरदान होस्, तपाईं वास्तवमै नयाँ गरी
जन्मिनुभएको छ भने, ख्रीष्टको शरीरको एक अङ्ग हुनुहुन्छ । किनकि....

हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं (१ कोरिन्थी 

१२:१३) । यी पदहरूले यो कुरा पूर्ण रूपमा प्रष्ट पार्दछन् किः

१) हामी परमेश्वरका पवित्र आत्माको कामद्वारा ख्रीष्टको शरीरभित्र

राखिएका छौं ।

२) ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरूका कामहरू र क्षमताहरू मानव 
शरीरका अङ्गहरूका जस्तै फरक-फरक हुनेछन् ।

३) यदि कुनै व्यक्ति पवित्र आत्माद्वारा ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भएको छ
भने त्यो सत्यता प्रकट हुनेछ ।

४) परमेश्वरले मानिसहरूको जीवनमा दिनुभएको वरदानअनुसार
ती प्रकाशहरू व्यक्ति-व्यक्तिपिच्छे फरक हुनेछन् ।

५) कुनै व्यक्तिले अन्य भाषामा बोलेर आफू ख्रीष्टमा भएको वा

ऊसँग  पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकाश नपारे को कारण

ऊ ख्रीष्टमा छै न वा ऊसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्नु एउटा झू टो
शिक्षा हो ।
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यो सत्यतालाई रोमी ८:९ र कलस्सी २:९ मा प्रष्ट पारिएको छः तर

कुनै मानिससँग ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन र किनकि 
उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्छ । यी

वचनहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्दछन् कि  कुनै पनि  व्यक्तिले पवित्र आत्मा 
प्राप्त नगरीकन प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्दैन । यी तीनजना एकै

हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना  ५:७) र उहाँहरूलाई छु ट्ट्याउन सकिँदै न । कुनै

पनि व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्ने तर पवित्र आत्मा नपाउने
भन्ने हुन सक्दैन ।

१ कोरिन्थी १२:१४-२७ मा हामीले शरीरको एकतासम्बन्धी एउटा

छलफल पाउँदछौं । वरदानहरूसम्बन्धी छलफल पद २८ मा पुनः सुरु
हुन्छः  अनि  परमेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई (यसलाई कोही मण्डलीमा

छन् र कोही छै नन् भनेर गलत तरिकाले पढ्नुहुँदैन, तर त्यसपछि आउने

ँ ाहरूको साथमा पढ्नुपर्दछ जसमा विभिन्न प्रकारका वरदानहरूको
बुद

व्याख्या गरिएको छ) नियुक्त गर्नुभएको छ (यो परमेश्वरले गर्नुभएको काम 

हो): पहिलो प्रेरितहरू, दोश्रो भविष्यवक्ताहरू, तेश्रो शिक्षकहरू; त्यसपछि 

सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाइ गर्ने 
कामहरू र किसिम-किसिमका भाषाहरू (१ कोरिन्थी १२:२८) ।

यो सङ्ख्यात्मक क्रममा गरिएको वरदानहरूको गणना सम्भवतः

ती वरदानहरू दिइएका क्रमको समयगत सूची हुन सक्दैन । अघिल्लो 

अध्यायमा हामीले पेन्टेकोस्टको दिनलाई अत्यन्तै सावधानीपूरक
्व अध्ययन

गर्यौं जुन दिन पवित्र आत्माको बप्तिस्माको घटना भएको थियो । उक्त 

दिन मानिसहरूले भविष्यवाणी गर्नुभन्दा पहिले अरू-अरू भाषाहरूमा बोलेका

थिए । उक्त दिन िवश्वासीहरूको समूह भेला हुनुभन्दा अगाडि मानिसहरू
अन्य भाषाहरूमा बोले । उक्त दिन मानिसहरू अरू-अरू भाषाहरूमा बोले

तर त्यहाँ कोही निको भएको कुराको कुनै अभिलेख छै न । त्यसै ले, यो

कुरा फेरि  भनौं, योचाहिँ प्रभ ुको शरीर, अर्थात् मण्डलीलाई वरदानहरू

दिइएको समयगत क्रमको सूची होइन ।

यसले एउटा मात्र सम्भाव्य निष्कर्ष निकाल्दछ । प्रस्तुत गरिएका

वरदानहरू नयाँ करारको मण्डली स्थापनामा रहे को तिनीहरूको महत्वको
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मात्राको क्रममा (महत्त्वको क्रमअनुसार) सूचीबद्ध गरिएका छन् ।
वरदानहरूको यो क्रम तिनै वरदानहरू दिनुहुने परमेश्वरकै अभिप्रेरणाद्वारा

प्रस्तुत गरिएको छ (१ कोरिन्थी १२:५) । यो दृष्टिकोणलाई पद ३१ को

पहिलो वाक्यांशले पुष्टि गर्दछः तर सबैभन्दा असल वरदानहरूका निम्ति 

उत्सुकतापूरक
्व  लालसा गर ।

कुनै पनि  ईमानदार पाठकलाई यो कुरा प्रष्ट हुन्छ  कि  परमेश्वरको

उद्देश्यमा सबै वरदानहरू समान मूल्यका वा महत्वका हुन सक्दैनन् किनकि 
यहाँ प्रभ ु  आफैले केही वरदानहरू अरू वरदानहरूभन्दा  उत्तम हुन्छन्
भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ । उहाँले यस्तो  घोषणा मात्र गर्नुहुन्न तर उहाँले

हामीलाई भनिसक्नुभएको छ कि हामीले सबैभन्दा  असल वरदानहरूका

निम्ति उत्सुकतापूरक
्व  लालसा गर्नुपर्दछ तर सबै वरदानहरूमध्ये सबैभन्दा 
कमसलको निम्ति होइन । यो लाओडिसियाली युगको मण्डलीले आफ्नो 

निम्ति महत्वको क्रममा सबैभन्दा  कमसल  भनी परमेश्व
 रको वचनमा

घोषणा गरिएको वरदानको लालसा गरे को दे ख्दा  प्रभ ुलाई कति अचम्भ 
लाग्दछ होला !

के सबैजना प्रेरितहरू हुन् ? यो अध्यायको प्रासङ्गिक पढाइबाट निस्कने

स्पष्ट निष्कर्षचाहिँ यो होः होइनन् । के सबैजना भविष्यवक्ताहरू हुन् ? फेरि 
हामीले एउटा ईमानदार जवाफ दिनुपर्दछ । अहँ, सबैजना भविष्यवक्ताहरू

होइनन् । के सबैजना शिक्षकहरू हुन् ? के सबैजना आश्चर्यकर्म गर्नेहरू

हुन् ? के सबैजनासँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन् ? अलिकति पनि 
ईमानदारीतापूरक
्व
बाइबल  पल्टाएर हे र्ने  जोसुकैले पनि  "होइनन्" भनेर

जवाफ दिन्छ । हामीलाई यो अध्यायभरि यो कुरा दे खाइएको छ कि 
शरीर भनेको कानहरू, खुट्टा वा हातहरूको समूह होइन । एउटा मानव 
शरीर बन्नका लागि धेरैवटा भिन्न अङ्गहरू चाहिन्छन् । त्यसरी नै प्रभ ुको

शरीर अर्थात् मण्डली बन्नको लागि धेरैवटा भिन्न आत्मिक वरदानहरू
चाहिन्छन् भन्ने कुरा प्रभ ुले देखाउनुभएको छ । मण्डली स्वस्थ हुन, त्यसले

उचित रूपमा काम गर्न र पूर्ण  रूपमा पवित्र जीवन जिउन सकोस् भनेर

एक बुद्धिमान प्रशासकको रूपमा, परमेश्वरले आफ्ना जनहरूका जीवनमा
धेरैवटा भिन्न वरदानहरू प्रकाश गर्न रूचाउनुभएको छ ।
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तर १ कोरिन्थी  १२:३० मा अर्को एउटा प्रश्न छ । के सबैजना

अन्य  भाषामा बोल्दछन् ? फेरि  एक पटक, प्रष्ट जवाफचाहिँ यो होः
बोल्दैनन् । तै पनि हाम्रो  अन्तिम  दिनको पुस्तामा, हजारौं प्रचारकहरूले

तिनका मानिसहरूलाई यसो भनिरहे का छन् कि हरे क िवश्वासीले अन्य 

भाषामा बोलोस् भन्ने  परमेश्वर चाहनुहुन्छ । तिनीहरूले यो असत्यता

बताउने मात्र होइन, तर धेरै अवस्थामा त  अन्य  भाषाको वरदान प्रकट
नभएमा भयानक आत्मिक परिणामहरू भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिन्छन् ।

प्रिय  ईसाई जनहरूलाई तिनीहरू अन्य  भाषामा नबोलेमा निम्न 

निष्कर्षहरू निस्कन्छन् भनी बताइन्छः

१) तिनीहरू वास्तविक रूपमा कहिल्यै बचाइएका हुँदैनन्; वा,

२) तिनीहरू बचाइएका त हुन्छन् तर तिनीहरूसँग पवित्र आत्मा 

हुनुहुन्न; वा,

३) तिनीहरू बचाइएका हुन्छन् र तिनीहरूसँग  पवित्र आत्मा 
हुनुहुन्छ तर तिनीहरूसँग शक्ति हुँदैन; वा,

४) तिनीहरू बचाइएका हुन्छन् र तिनीहरूसँग  पवित्र आत्मा त 
हुनुहुन्छ तर तिनीहरूले अन्य भाषाको वरदानलाई प्रकट नगरे मा
तिनीहरूले पवित्र आत्मा वा मुक्तिसमेत गुमाउन सक्दछन् ।

ँ ाहरू प्रत्येकलाई अध्ययन गर्नु  अत्यन्तै 
बाइबलबाट यी चारवटा बुद

चाखलाग्दो हुन्छ । दूर्भाग्यवश, तिनीहरूमध्ये  कुनैलाई पनि  बाइबलमा
कही ँ पनि  बताइएको छै न । यी झू टा शिक्षाहरूमध्ये  कुनै एउटाद्वारा

बहकाइनको लागि तपाईंले बाइबल सिकाउने मानिसलाई नभई केवल 
एउटा मानिसको शिक्षालाई पछ्याउनुपर्दछ । यो कुरा मनमा लिनुहोस् ।
यी दुईबीच ठू लो फरक हुन्छ ।

१ कोरिन्थी १२ अध्यायबाट त्रिएक परमेश्व
 र नै आत्मिक वरदानहरू

दिनुहुने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा प्रष्ट हुन्छ । उहाँले िवश्
वासीहरूलाई

ती वरदानहरू दिनुहुने मात्र होइन तर ती वरदानहरूलाई प्रकट गर्ने शक्ति

पनि दिनुहुन्छ । ती आत्मिक वरदानहरूमध्ये एउटाचाहिँ बोल्ने व्यक्तिलाई
थाहा नभएको भाषा अर्थात् अन्य  भाषामा बोल्ने क्षमता हो । उद्धार

गरिएको हरे क व्यक्तिलाई यो विशेष वरदान दिइँदैन । यो अध्यायमा
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सूचीत वरदानहरूमध्ये अन्य भाषाचाहिँ सबैभन्दा कमसल हो ।

यहाँबाट हामी १ कोरिन्थी १३ अध्याय तिर लाग्दछौं: मैले मानिसहरूका

र स्वर्गदूतहरूका भाषाहरू बोले तापनि मसँग प्रेम छै न भने म ठ्याङठ्याङ
गर्ने पित्तल वा झ्याइँझ्याइँ गर्ने झ्याम्टाजस्तो मात्र भएको छु । अनि मसँग 
भविष्यवाणी गर्ने वरदान भए तापनि र सबै रहस्यहरू र सबै ज्ञानहरू जाने
तापनि, साथै पहाडहरू हटाउन सक्ने पूरा विश्वास मसँग भए तापनि मसँग 
प्रेमचाहिँ छै न भने म  केही पनि होइनँ । अनि मैले मेरा सारा सम्पत्ति

गरीबहरूलाई खुवाउन दिए तापनि  र आफ्नो  शरीरलाई जल्नाका निम्ति 
सुम्पिदिए तापनि मसँग प्रेमचाहिँ छै न भने मलाई केही पनि लाभ हुँदैन
(पदहरू १-३) ।

दूर्भाग्यवश, यो खण्डको खास  अर्थ यो हो कि  पावलले मानिसहरू

र स्वर्गदूतहरूका भाषा बोलेका हुनाले, यसले एउटा स्वर्गीय  भाषाबारे

बताउँदछ ।

आउनुहोस् छिट्टै  भ ुसलाई निफनेर फालौं र यी पदहरूको उचित 

शिक्षा दिऔ ं । सर्वप्रथम, हरे क पटक हाम्रो बाइबलमा स्वर्गमा बोलिएका

शब्दहरूलाई भाषिक रूपमा पहिचान गरिन्छ, अनि  त्यो  भाषालाई हिब्रू 
भनिन्छ । स्वर्गमा बोलिएको अरू कुनै भाषाबारे बाइबलका वचनहरूको

आधारमा बहस गर्ने  कुनै तरिका नै हुँदैन । दोश्रो  कुरा, पावलले

स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोलेँ भनेर भनेनन् । यी पदहरूले एउटा तर्क 

प्रस्तुत गर्दछन् जसले सम्पूर्ण अध्यायको सन्दर्भ र अभिप्राय प्रष्ट पार्दछ ।

प्रेमचाहिँ सबैभन्दा ठू लो हो । यो विश्वास र आशाभन्दा ठू लो हुन्छ (पद 

१३) । यो आत्मिक वरदानहरूभन्दा ठू लो हुन्छ (पद ८) । यो हाम्रो 
ज्ञानभन्दा ठू लो हुन्छ (पदहरू ९-१२) । यो शरीरको सामर्थ्यमा गरिएका

सुकर्महरूभन्दा ठू लो हुन्छ (पद ३) ।

पदहरू १-३ को सम्पूर्ण कथन एउटा तर्क हो । के पावलले पहाडहरू

हटाए (पद २) ? के पावलले आफ्नो शरीर जलाउनको निम्ति कसै लाई
सुम्पिदिए (पद ३) ? उनले कदापि त्यसो गरे नन् । उनले यी कुराहरूलाई

तर्कहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिरहे का थिए । यदि उनले यी कार्यहरू गरे का

तर तिनलाई परमेश्व
 रप्रति चढाइने वास्तविक प्रेमको भेटीको रूपमा अरूको
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निम्ति नगरे का भए, ती कामहरू व्यर्थ हुनेथिए, ख्रीष्टको न्यायआसन सामु 
नष्ट हुनेथिए । यदि उनले अन्य भाषा र आश्चर्यकर्महरूलगायत आत्मिक

वरदानहरूको अभ्यास गरे का तर आत्मसन्तुष्टिताका लागि, आत्मिक

घमण्डका लागि वा कुनै मानव  अधिकारीप्रति आज्ञाकारी हुनको लागि

गरे का भए, ती वरदानहरूको यस्तो प्रयोग एउटा अप्रिय हल्लाभन्दा बढी
हुनेथिएन । कुनै पटमूर्ख मानिस वा खेल्न  पाउँदा खुशीले उत्तेजित सानो

बालकले बाहे क अरू कसै ले पनि भाँडाकँ ु डा ठोक्किएको आवाजलाई मधुर

सङ्गीत  भन्न सक्दैन । तिनीहरूबाहे क, नाउँ नतोकौं होला, कसै ले पनि 
अनियन्त्रित बर्बराहटलाई पवित्र आत्माको प्रकाश भन्न सक्दैन । अब हामी
अगाडि  बढे कै उत्तम हुन्छ होला नत्र प्रष्ट शिक्षाले कमजोर भाइहरूलाई

चिढ्याउनेछ ।

यी पदहरूले भन्न खोजेका कुरा यो हो कि हामीले परमेश्वरको निम्ति 

वा परमेश्वरको नाममा जेसुकै गरौं, त्यो  जतिसुकै राम्रो दे खियोस् वा

लागोस्, यदि हामीसँग प्रेम  छै न भने, हामीले गरे को कुरा कुनै लाभको
हुँदैन ।

प्रेमले खू बै सहन्छ, र दयालु हुन्छ; प्रेमले डाहा गर्दै न, प्रेमले आफ्नो 

प्रशंसा गर्दै न, घमण्डले फुलिँदैन; रूखो व्यवहार गर्दै न, आफ्नै भलाइ खोज्दैन,
झडङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, अधर्ममा आनन्दित हुँदैन, तर
सत्यमा आनन्दित हुन्छ (१ कोरिन्थी  १३:४-६) । यी वचनहरूबाट

हामीले यो निष्कर्ष निकाल्नुपर्दछ कि हामीसँग असहमत हुनेहरूप्रति निर्दयी

हुन वा हामीलाई कुनै वरदान दिइएको कारण परमेश्वरले हामीलाई अन्य 

िवश्वासीहरूभन्दा  आत्मिक रूपमा उच्च  बनाउनुभएको छ म  झैं  गरी
घमण्डी हुन र व्यवहार गर्न लगाउने कुनै सिद्धान्त वा अभ्यास प्रेम होइन ।
त्यसै ले यो एउटा लाभदायी नहुने सिद्धान्त हो । यदि परमेश्वरले हामीलाई

आत्मसन्तुष्टि वा आत्मसुधारको निम्ति  (पद  ५) दिनुभएको वरदान भनी

हामीले ठानेको कुनै कुरा हामीसँग छ भने, त्यो प्रेम होइन । यदि हामीले

मानिसहरूलाई शारीरिक र भावनात्मक रूपमा अनियन्त्रित भएका दे ख्दछौं

भने (पद ५), त्यो प्रेम होइन । यदि बाइबलको हुबहु, प्रष्ट व्याख्याले हाम्रो 

चित्त दुखाउँदछ र उक्त शिक्षा दिने व्यक्तिबारे रूखा र निर्दयी भावनाहरू
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लिन लगाउँदछ भने (पद ५), त्यो प्रेम होइन ।

बाइबलले प्रेम र मायाबीच प्रष्ट भिन्नता छु ट्ट्याइदिएको छ । हामीले

यी शब्दहरू पाइने नयाँ करारको हरे क सन्दर्भलाई जाँच गर्दा, प्रेम शब्द 
ख्रीष्टको शरीरका सदस्यहरूबीच हुने विशेष मायाको सम्बन्धलाई मात्र

जनाउने शब्द हो भन्ने पाउँदछौं । प्रेम अन्य सबै प्रकारका मायाहरूभन्दा 
भिन्न हुन्छः  सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको

आशा गर्छ, सबै कुरामा धै र गर्छ 
्य
। प्रेम  कहिल्यै  टल्दैन । तर चाहे

भविष्यवाणीहरू होऊन्, ती बितेर जानेछन्; चाहे भाषाहरू होऊन्, ती बन्द 
हुनेछन्; चाहे ज्ञान होस्, त्यो बितेर जानेछ (१ कोरिन्थी १३:७-८) ।

यो साँचो भएको हुनाले, हामीले अन्य भाषाको अध्ययन गर्दा ती कहिले

रोकिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु अति महत्वपूर्ण हुन्छः किनभने हाम्रो ज्ञान

अधुरो छ, अनि हाम्रो भविष्यवाणी अधुरो छ । तर जब सिद्धचाहिँ आउँछ,
तब जो अधुरो छ, त्यो हटाइनेछ (१ कोरिन्थी १३:९-१०) ।

यसको वास्तविक व्याख्या यो हो कि  पावलले यो पत्र लेख्दा  नयाँ

करार पूरा भएको थिएन; ज्ञान र भविष्यवाणी दिइन बाँकी नै थियो; वचनको

पूर्ण प्रकाश पूरा हुनेथियो; अनि यो सिद्ध बाइबल लेखिसकिएपछि चिन्हहरू
र वरदानहरू बितिजानेथिए । यो एउटा असल  व्याख्या हो र यसले

कट्टरपन्थी समूहका आधारभूत धारणाहरूलाई समर्थन गर्दछ तर यसमा

केही प्रष्ट त्रुटिहरू छन्ः

सर्वप्रथम, ती टिप्पणीहरूको सन्दर्भ लिखित वचन होइन तर प्रेम हो ।

दोश्रो, यदि अधुरो कुराले बाइबलको अधुरो अर्थ  दिन्छ  र सिद्ध  कुराले

बाइबलको पूरा अर्थ दिन्छ भने, जो अधुरो छ, त्यो हटाइनेछ वाक्यांशले
कुनै अर्थ नै दिँदैन ।

यदि हामीले खास  कट्टरवादी व्याख्यालाई पछ्याउने हो भने उक्त 

खण्डलाई यसरी

बुझ्नुपर्दछः

"हामीसँग  अहिले

चिन्हका वरदानहरू

छन् किनभने हामीसँग  अधुरो बाइबल मात्र छ, तर हामीसँग सम्पूर्ण 

बाइबल  भएपछि, त्यो  पूरा हुनुभन्दा  अगाडिको अधुरो बाइबललाई हामी
हटाइदिनेछौं ।" यो सही हुन सक्दैन ।

१ कोरिन्थी  १३:११ ले एउटा बच्चाको बारे मा व्याख्या गर्दछ ।
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बच्चा पूर्ण  रूपमा एक मानव प्राणी हो तर उसमा वयस्क अवस्थातर्फ को
वृद्धि र प्रगति हुनेछ । यो पूर्ण  परिपक्वता नै बाइबलभरि पाइने "सिद्ध"

को बाइबलीय  परिभाषा हो । कहिल्यै  पनि सिद्धको अर्थ  पापरहित  भन्ने 

वासीसँग परमेश्वरको,
हुँदैन । पद १२ मा हाम्रो ज्ञानको व्याख्या छ । िवश्

मुक्तिको, उसले पाउने अनन्त जीवनको सबै कुरा हुन्छ तर त्यहाँ सत्यताको
अझ बढी ज्ञान हासिल गर्नेतर्फ को वृद्धि र प्रगति पनि हुन्छ ।

पद १३ मा हामीले विश्वास, आशा र प्रेम पाउँदछौं जहाँ प्रभ ुले यी

पदहरूद्वारा आत्मिक जीवनमा हुने सिद्धतातर्फ को प्रगतिलाई दे खाउनुहुन्छ ।
यही नै यो अध्यायका सुरुका तीन पदहरूलाई पूरा गर्ने सिद्ध खण्ड हो । यी

अन्तिम तीन पदहरूले यो अध्यायभरि दिइएको शिक्षालाई टु ङ्ग्याउँदछन् ।

साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा, आत्मिक वरदानहरू िवश्वासीको जीवनको उद्देश्य 
र लक्ष्य हुनुहुँदैन । यदि हामीले कुनै मानिसलाई भविष्यवाणीहरू वा अन्य 

भाषाहरू वा पवित्र आत्माका अरू कुनै वरदानहरूले भरिएको दे ख्दछौं

भने, त्यो मानिस सिद्ध  भइसकेको मानिस होइन भन्ने  कुरा हामीले थाहा

पाउँदछौं । ऊसँग विश्
वास हुन सक्दछ वा ऊसँग  आशा हुन सक्दछ
तै पनि ऊ प्रष्ट आत्मिक दर्शन नभएको बालक नै हुन्छ ।
परमेश्व
 रले

ख्रीष्टको

शरीरलाई

फाइदा

पुगोस्

भनेर

शारीरिक

कोरिन्थीहरूलाई आत्मिक वरदानहरू दिनुभएको थियो (१ कोरिन्थी १२) ।

तिनीहरूले तिनलाई स्वार्थपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरे किनभने तिनीहरूमा प्रेम 
थिएन । फलस्वरूप, तिनीहरूले पाएका पवित्र आत्माका वरदानहरूले नै
तिनीहरूलाई परिपक्व ईसाईहरू बन्न दिएनन् (१ कोरिन्थी १३) ।

आउनुहोस् अब हामी १ कोरिन्थी १४ अध्यायतिर लागौं: प्रेमको पछि 

लाग, र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति  उत्सुकतापूरक
्व  लालसा गर, तर

विशेष गरे र भविष्यवाणी गर्नका निम्ति (पद  १) । यहाँ हामी फेरि यो

कुरा दे ख्दछौं कि पवित्र आत्माका केही वरदानहरूलाई अरू वरदानहरूलाई

भन्दा  बढी चाह गर्नुपर्दछ । किनकि  जसले अन्य  भाषा बोल्छ, उसले

मानिसहरूसँग होइन, तर परमेश्वरसँग बोल्छ; किनभने कसैले पनि बुझ्दैन;
तर आत्मामा उसले रहस्यहरू बोल्छ (पद २) ।

यो पदमा कसै लाई अन्य  भाषामा बोल्न शिक्षा  दिने कुनै पनि  कुरा
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छै न । न त  त्यहाँ अन्य  भाषामा बोल्ने  व्यक्तिले स्वर्गीय वा गोप्य 

प्रार्थनाको भाषामा कुराकानी गरिरहे को हुन्छ  भन्ने  कुराको कुनै सङ्केत  नै

छ । यो पदको भाषा अत्यन्तै प्रष्ट छ । यो कोरिन्थमा रहे को एक मानिस 
हो जसले एउटा वरदानलाई सकेसम्म दुरूपयोग गरिरहे को छ वा प्रेरितको

पुस्तकभरिमा कहिल्यै  प्रयोग  नगरिएको तरिकाले प्रयोग गरिरहे को छ ।

ऊ कुनै मानिससँग  बोलिरहे को छै न । परमेश्वरले त्यो बोली बुझ्नुहुन्छ 

भनी यो पदले भन्दैन, तर उक्त मानिस परमेश्वरसँग बोलिरहे को हुन्छ मात्र

भन्दछ । हामीले आधुनिक युगमा "अन्य भाषा" बोल्नेलाई उसले प्रयोग 

गर्ने भाषा वा उसका श्रोताहरूले पाएका फाइदाहरूको बारे मा प्रश्न गर्दा,

हामीलाई ठीक यही कुरा बताइन्छ । उसले यसरी जवाफ दिनेछः "म त 
प्रभ ुसँग बोलिरहे को थिए ँ ।"

यसको अतिरिक्त, आत्मा शब्दलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् (पद २) । यहाँ

त्यो आत्माले सम्भवतः पवित्र आत्मालाई जनाउन सक्दैन भन्ने कुरा याद 
गर्नुहोस् । यो कुरा यसरी थाहा हुन्छ कि त्यहाँ आत्मा मात्र लेखिएको छ
र उक्त अध्यायको बाँकी भागले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछः तर जसले

भविष्यवाणी बोल्छ, उसले मानिसहरूसित  उन्नति, उत्साह  र सान्त्वनाका

कुराहरू बोल्छ । जसले अन्य  भाषा बोल्छ, उसले आफ्नै  उन्नति गर्छ 
तर; जसले भविष्यवाणी बोल्छ, उसले मण्डलीको उन्नति गर्छ (१ कोरिन्थी 
१४:३-४) ।

प्रेमले आफ्नै  भलाइ खोज्दैन । सबैको फाइदाको लागि नै ती

वरदानहरू दिइएका थिए । अन्य  भाषालाई प्रेमसँग  जोड्न सकिँदै न ।

ती शारीरिक कोरिन्थीहरूले आत्मिक वरदान पाएको दाबी गरे र प्रेरितको

पुस्तकमा पवित्र आत्माले त्यो वरदान दिनुहुँदा त्यसलाई जसरी प्रयोग 

गरिएको थियो त्यसको ठीक उल्टो तरीकाले तिनीहरूले त्यसलाई प्रयोग 
गरे । तिनीहरूले त्यसलाई शारीरिक आत्मसन्तुष्टिको विषय बनाए । यी

पदहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि अन्य भाषाले मण्डलीको सुधार गर्दै न ।

तिमीहरू सबैले भाषाहरू बोलेका, तर विशेष गरी भविष्यवाणी गरे का म 

चाहन्छु ; किनकि भाषाहरू बोल्नेले, मण्डलीले उन्नति पाओस् भनेर अनुवाद 
गरे न भने भविष्यवाणी गर्ने नै ऊभन्दा ठू लो हो । तर अब भाइहरूहो, म 
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तिमीहरूकहाँ भाषाहरू बोल्दै आए ँ भने, तर प्रकाशद्वारा, वा ज्ञानद्वारा, वा
भविष्यवाणीद्वारा, वा शिक्षाद्वारा तिमीहरूलाई मैले केही बताइनँ भने मबाट
तिमीहरूलाई के फाइदा हुनेछ र ? (१ कोरिन्थी १४:५-६) ।

पावलले पवित्र आत्माको कुनै पनि वरदानको प्रयोग, अभ्यास 

वा प्रकाशलाई मनाही गरे का थिएनन् । उनले परमेश्वरको विरुद्धमा
लडाइँ गरे नन् । तै पनि, उनले ती िवश्
वासीहरूलाई त्यस्ता वरदानहरूको

खोजी गर्न  अनुरोध गरे जुन वरदानहरू मण्डलीको लागि सबैभन्दा  बढी

फाइदाजनक हुन्थे । पावलले यसो भने, "यदि तिमीहरू विश्
वासमा बढ्न 
सक भनेर म तिमीहरूकहाँ आउन र कुरा गर्न लागेको छु भने, किन मैले
तिमीहरूसँग  तिमीहरूले नै नबुझ्ने कुनै बेअर्थको बर्बराहटमा कुरा गर्ने ?
त्यसले तिमीहरूको के भलाइ गर्दछ र ? त्यसले तिमीहरूलाई के फाइदा

पुर्य
 ाउँदछ र ? त्यो तिमीहरूको शरीरको निम्ति रोमाञ्चक हुन सक्ला तर

त्यसले तिमीहरूको आत्मिक उन्नति गराउँदैन ।"

अनि आवाज निकाल्ने निर्जीव वस्तुहरूले पनि – चाहे बाँसुरी होस् चाहे
वीणा – बज्दाहुँदि तिनीहरूले सोरहरूमा भेद निकालेनन् भने बाँसुरीमा वा

वीणामा के बजिरहे छ, कसरी जानिनेछ र ? किनकि तुरहीले स्पष्ट आवाज
निकालेन भने लडाइँका निम्ति कसले आफैलाई तयारी पार्दछ र ? यस 
प्रकारले तिमीहरूले पनि सजिलै बुझ्न सकिने शब्दहरू जिब्रोले उच्चारण
गरे नौ भने बोलिएको कुरा कसरी बुझ्नेछ त ? किनकि तिमीहरूले हावामा

बात गर्नेछौ (१ कोरिन्थी १४:७-९) । यी वचनहरूले एउटा कुरा पूर्ण 
रूपमा प्रष्ट पार्दछन् । परमेश्वरले बनाउनुभएको कुनै पनि कुराले त्यसकै

जातिले बुझ्न  नसक्ने  आवाजहरू निकाल्दैन । पवित्र आत्माबाट अन्य 

भाषाको वरदान आउँदछ र मानवीय आत्माबाट बर्बराहट आउँदछ । यी

पदहरूले कुनचाहिँ कुन हो भन्ने कुरालाई अस्पष्ट छोड्दैनन् ।

फेरि  १ कोरिन्थी  १४:२ मा हे र्नुहोस्, जति बेला त्यो  शारीरिक

कोरिन्थीले आफूले परमेश्वरसँग  कुरा गरिरहे को ठान्यो । पद  ९ ले

बताउँदछ कि यस्तो मानिसले वास्तवमा हावामा कुरा गरिरहे को हुन्थ्यो ।
त्यस कुराले परमेश्वर अभिप्रेरित, प्रभावित वा आशिषित हुनुहुन्न । उहाँले

त्यसप्रति कत्ति पनि ध्यान दिनुहुन्न किनकि उहाँले स्वर्गमा राज्य गर्नुहुन्छ ।
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अरू कोही नै हावादारी कुराको राजकुमार हो ।

सं सारमा अनेकौं प्रकारका आवाजहरू हुन सक्छन्, तर तिनमा कुनै
पनि मतलबबिनाको हुँदैन । यसकारण मैले त्यस आवाजको अर्थ बुझिनँ

भने त्यस  बोल्ने मानिसका निम्ति म  परदे शी ठहरिनेछु, र मेरा निम्ति 
पनि त्यो बोल्ने मानिस परदे शी ठहरिनेछ (१ कोरिन्थी १४:१०-११) ।

हामी परदे शीहरू हौं भन्ने सत्यता हामीले प्रकट गरौं भन्ने  के परमेश्वर

चाहनुहुन्छ ? त्योचाहिँ पवित्र आत्माको कामको फल होइन ।

यस प्रकारले तिमीहरूले पनि – किनकि तिमीहरू आत्मिक वरदानहरूका

निम्ति जोशिला छौ – मण्डलीको उन्नतिका निम्ति भरपूर हुने यत्न गर ।

यसकारण अन्य भाषामा बोल्नेले अनुवाद पनि गर्न सक्नलाई प्रार्थना गरोस्
(१ कोरिन्थी  १४:१२-१३) । हामीलाई यो कुरा बताइसकिएको छ
कि  अन्य  भाषाले उन्नति गराउँदैन तर भविष्यवाणीले भने गराउँदछ ।

भविष्यवाणीचाहिँ अन्य  भाषाभन्दा  ठू लो हो । अन्य  भाषाले केही महत्व 

पाउनको लागि त्यसलाई अनुवाद गरिनुपर्दछ । त्यसै ले, किन सुरुदे खि 
नै मानिसहरूसँग तिनीहरूकै भाषामा उन्नति, उत्साह र सान्त्वनाका निम्ति 

नबोल्ने ? पद १३ ले हामीले बढीभन्दा बढी अन्य भाषा बोल्न सकौं भनेर

प्रार्थना गर्न लगाउँदैन तर अनुवाद गर्न सकौं भनेर प्रार्थना गर्न लगाउँदछ ।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कुरा पत्ता लगाउनुहोस् र त्यो हामीले बुझ्न सक्ने 
गरी हामीलाई दिनुहोस् । मण्डलीलाई फाइदा पुर्याउने यही नै एक मात्र
उपाय हो ।

यी कुराहरू साँचो भएका हुनाले, हामीले परमेश्वरका अति धेरै

जनहरू एउटा दुष्चक्रमा फँसेका दे ख्न सक्दछौं । तिनीहरू शरीरका

अभिलाषाहरूको पछि लाग्ने साधारण मानिसहरूको रूपमा ख्रीष्टको शरीरभित्र

प्रवेश गर्दछन् । त्यसपछि तिनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टिको शारीरिक अनुभव 
गर्न सिकाइन्छ  र तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएका छन् भन्ने  कुराको

प्रमाण यही नै हो भनेर बताइन्छ । यसरी आफूलाई एउटा शारीरिक

अनुभवको खोजीमा लगाएर र त्यस्तै  स्वार्थपूर्ण  खोजीमा लागेका अन्य 
मानिसहरूद्वारा घेरिएर, ती मानिसहरूले यति कम साँचो आत्मिक उन्नति र

सेवकाइलाई ग्रहण गर्दछन् कि तिनीहरू सबैजनाले शारीरिक िवश्वासीहरू
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नै भइरहने दण्ड पाउँदछन् ।

किनकि मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरें भने मेरो आत्माले त प्रार्थना

गर्छ, तर मेरो समझ निष्फल रहन्छ (१ कोरिन्थी १४:१४) । फेरि पद 

२ सँग तुलना गरे र हे र्नुपर्दछ । बाइबलको परिभाषाअनुसार यो कार्य पवित्र
आत्मामा प्रार्थना गर्नु होइन, तर मानिसको आत्माले प्रार्थना गर्नु हो ।

पावलले यसो भने, किनकि यदि मैले अन्य  भाषामा प्रार्थना गरें भने ।

फेरि  पनि, यो एउटा तर्क हो । उनले "अन्य  भाषामा प्रार्थना गर्दछु "
भनेनन् । उनले त यसो भनेका थिए कि यदि उनले त्यसो गरे का भए,

त्यो  परमेश्वरका पवित्र आत्माको काम हुनेथिएन, तर उनकै आत्माको

काम हुनेथियो ।

अघिल्लो अध्यायमा हामीले बाइबलको त्यो प्रत्येक घटनालाई हे रेका

थियौं जहाँ कसै ले अन्य  भाषा बोलेको थियो । प्रत्येक घटनामा त्यो 
बोलाइ प्रेरितीय सेवकाइसँग सम्बन्धित थियो र उक्त वरदान नयाँ करारको

सुसमाचारको सत्यता पहिला नपुगेको क्षेत्रमा पुर्याइँदा अिवश्वासीहरूको लागि

उक्त वचनको सत्यता पुष्टि गर्न प्रकट भएको थियो । कोरिन्थको शारीरिक

मण्डलीमा आइपुग्दा, हामीले त्यहाँका िवश्वासीहरू परदे शीहरूजस्तै गरी
बोलिरहे का, हावामा कुरा गरिरहे का र तिनीहरूकै मानवीय आत्माहरूबाट

निस्किएको कुनै कुरालाई पवित्र आत्माको प्रकाश भनिरहे का पाउँदछौं ।
कस्तो लथालिङ्ग !

पद  १४ ले अझै यसो भन्दछः मेरो आत्माले त प्रार्थना गर्छ, तर

मेरो समझ निष्फल हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि तपाईं अन्य 

भाषामा बोल्नुहुन्छ  भने, तपाईंले भनिरहनुभएको कुरा तपाईंले आफ्नै 
आत्मामा बुझ्न सक्नुहुन्न । मानवीय हृदयको भ्रष्टता, हामीले बुझ्न नसक्ने 
घोर दुष्टता र शैतानका युक्तिहरू थाहा पाएपछि, यो सत्यताप्रतिको सही

प्रत्युत्तर सुन्दा  कति अचम्भ लाग्छ होला ! "अ,ँ  मलाई यति मात्र थाहा

छ कि  अन्य  भाषामा बोल्दा मैले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहे को हुन्छु 
किनभने त्यसो गर्दा मलाई ज्यादै आनन्द  आउँदछ ।" तपाईं कसरी

थाहा पाउनुहुन्छ ? दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हे रोइनको दुर्व्यसनीले

आफैलाई मार्ने लागूपदार्थको लालसा गर्दछ किनभने त्यसले उसलाई
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ज्यादै आनन्द  दिन्छ । व्यभिचारीले पनि  त्यही आनन्द  दिने कुराद्वारा

ँ याहाले पनि दुष्ट रक्सीको
आफ्नो  जीवन र आत्मा  नाश पार्दछ । जड्

नियन्त्रणमा पर्न नथालेसम्म आनन्द महसुस गर्दै न । धार्मिक वस्त्रहरूले ती

भावनाहरूलाई स्वीकार्य बनाउन सक्दैनन् ।

तब के गर्ने त ? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु , र समझले पनि प्रार्थना
गर्नेछु ; म आत्माले गीत गाउनेछु, र समझले पनि गाउनेछु । नत्रभने
तिमीले आत्माले धन्यवाद चढाउँदाखेरि  कुनै अनजान मानिसले तिमीले
धन्यवाद दिएकोमा कसरी आमेन भन्ला र ? किनकि तिमीले भनेको कुरा

उसले बुझ्दैन । किनकि तिमीले साँच्ची नै राम्ररी धन्यवाद दिन्छौ, तर
अर्कोको उन्नति भएको हुँदैन । म मेरा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु –

तिमीहरू सबैभन्दा बढी म भाषाहरू बोल्दछु । तरै पनि मण्डलीमा अन्य 
भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा त बरू अरूलाई पनि सिकाउन सकूँ
भनेर आफ्नो समझले पाँचओटा शब्द बोल्नु नै म चाहन्छु (१ कोरिन्थी 
१४:१५-१९) । यी वचनहरू प्रेरितीय वरदान भएका एक प्रेरितका

वचनहरू हुन् । कोरिन्थमा भएको कसै ले पनि, तपाईंको सहरको कसै ले

पनि, सही तरिकाले अभ्यास गरिएको अन्य  भाषाको वरदान प्रायः प्रकट

गर्दै न । प्रेरित  पावलले अन्य  भाषामा बोलिएका शब्दहरूमाथि  दिएका
महत्वलाई याद गर्नुहोस् । बुझ्न  नसकिने बर्बराहटका दश हजारवटा

शब्दहरूको महत्वभन्दा  बुझ्न सकिने पाँचवटा शब्दहरूको महत्व  बढी

हुन्छ । परमेश्वरका यी वचनहरूको प्रकाशमा, के आजकल  अन्य 

ँ ै न ? किन हामीले बुझ्न 
भाषामाथि जोड दिइएको कुरा आश्चर्यजनक दे खिद

सकिने पाँचवटा शब्दहरूमा त्यस्तो जोड दिइएको पाउँदैनौं ? परमेश्व
 रको

वचनले बुझ्न सकिने बोलीलाई भन्दा २,००० गुणा कम महत्व दिने कुनै
कुरालाई पो यति धेरै महत्व दिने यो पुस्ता अभागी होइन र ?

प्रेमले आफ्नै भलाइ खोज्दैन । प्रेम भएको मानिसले ख्रीष्टको शरीरलाई

सुधार गर्न खोज्नेछ । त्यसै ले, बाइबलका अनुसार, भाइ जेम्सको विचारको
कुनै महत्व छै न । बाइबलका अनुसार, आधुनिक अन्य भाषाको अभियान

ईसाई प्रेममा आधारित भएको हुँदैन तर त्यसको ठीक विपरीत हुन्छ ।

१ कोरिन्थी १४:२० मा दिइएको वचन यस्तो छः भाइहरूहो, समझमा
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केटाकेटी नबन; तरै पनि खराबीको विषयमा चाहिँ तिमीहरू बालक बन,
तर समझमा चाहिँ पूरा बढे को मानिस बन ।
छलफलको यो क्षणमा अपरिपक्व िवश्
वासीहरू रिसाउँदछन् भन्ने कुरा

पवित्र आत्मालाई थाहा थियो । त्यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई वृद्धि 

हुन, पूरा बढे को मानिस  बन्न, प्रष्ट ज्ञान पाएर सत्यताहरूको सामना
ँ ा नरुनुहोस् र
गर्न लगाउनुभयो । तपाईंका खेलौनाहरू खोसेर लगिद

नचिच्च्याउनुहोस् । बाइबलमा तपाईंको विचार लेखिएको नपाउँदा हरे क
पटक पवित्र आत्माको विरोध नगर्नुहोस् ।

व्यवस्थामा लेखिएको छः "प्रभु भन्नुहुन्छ, "म अरू भाषाहरू र अरू

ओठहरूद्वारा यस जातिसित बोल्नेछु ; तर यति गरे र पनि तिनीहरूले मेरा
कुरा सुन्नेछै नन्" (१ कोरिन्थी १४:२१) । अब व्यवस्था कसलाई दिइएको

थियो ? प्रस्थान १९ को सुरुमा परमेश्वरले मोशालाई व्यवस्था दिनुभयो ।
मोशाले त्यो व्यवस्था इस्राएल जातिले सुन्ने गरी पढे । इस्राएल जातिले

त्यो व्यवस्थालाई ग्रहण गर्
यो । उनीहरूले यस व्यवस्थालाई परमेश्व
 रको

अधीनमा रहे को एउटा जाति भएर बाँच्नका लागि आफ्ना नियमहरू र

मार्गदर्शनहरूको रूपमा अनुमोदन गरे । पृथ्वीको अरू कुनै जातिलाई त्यो 
व्यवस्था दिइएको थिएन । कुनै पनि गैरयहू दीले यहूदीमतमा परिवर्तन हुन

चाहे को अवस्थामा बाहे क, उसले त्यो व्यवस्था पालन गर्नुपर्दै नथ्यो । अनि 

उक्त व्यवस्थामा यो कुरा लेखिएको थियो कि परमेश्व
 र ती मानिसहरूसँग 

(अर्थात् हिब्रूहरूसँग) अरू भाषा बोल्ने मानिसहरूद्वारा बोल्नुहुनेथियो ।

यसकारण (बाइबलको यो सत्यताको कारण) भाषाहरूचाहिँ चिन्हका

निम्ति हुन्; विश्वास गर्नेहरूका लागि होइन, तर विश्वास  नगर्नेहरूका
लागि हो; तर भविष्यवाणीचाहिँ विश्वास  नगर्नेहरूका लागि होइन, तर

विश्वास गर्नेहरूका लागि हो (१ कोरिन्थी  १४:२२) । यसरी, मर्कूस 
१६ दे खि प्रेरित  २ सम्म, प्रेरित  १० दे खि प्रेरित  १९ सम्म  र १

कोरिन्थी १२ दे खि  १४ अध्यायसम्म बाइबलले दिएको परिभाषाअनुसार,

चिन्हहरूचाहिँ वचनलाई पुष्टि गर्ने  कार्यमा प्रयोग गर्नको लागि यहू दी

प्रेरितहरूलाई दिइएका थिए । प्रत्येक घटनामा अन्य  भाषाको यो चिन्ह

वरदान प्रकट गरिएको थियो किनभने त्यहाँ अिवश्वासी यहू दीहरू उपस्थित 
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थिए । िवश्वासीहरू स्थानीय मण्डलीको रूपमा भेला भएका बखत अन्य 
भाषालाई प्रयोग गरिएको अभिलेख बाइबलमा पाइँदैन । अनि, यदि कुनै

अिवश्वासी कोरिन्थको शारीरिक िवश्वासीका मण्डलीजस्तो  कुनै ठाउँमा
आएको भए, जहाँ मानवीय  आत्माहरूले मानिसहरूलाई हावामा अर्थहीन

कुरा गर्न अगुवाइ गरिरहे का थिए, उसले आफू परमेश्वरको घरमा नभई

पागलखानामा पो आइपुगेको ठान्नेथियो ।

यसैकारण यदि सारा मण्डली एक ठाउँमा भेला भएको छ, र सबैले

भाषाहरू बोले भने, साथै अनजानहरू वा विश्वास नगर्नेहरू भित्र आएका

छन् भने, के तिनीहरूले "तिमीहरू बौलाहा रहे छौ" भन्नेछै नन् र ? तर
सबैले भविष्यवाणी गरे भने, र कुनै विश्वास  नगर्ने वा अनजान मानिस 
भित्र आयो भने सबैद्वारा उसको दोष दे खाइन्छ, सबैद्वारा ऊ जाँचिन्छ ।
अनि यसरी उसको हृदयका गुप्त कुराहरू प्रकट गरिन्छन्; र उसले भुइँमा

घोप्टो परे र परमेश्व
 रलाई दण्डवत् गर्नेछ र "परमेश्वर साँच्चै तिमीहरूका
बीचमा हुनुहुँदो रहे छ" भनी घोषणा गर्नेछ । तब भाइहरूहो, के गर्ने त ?
जब तिमीहरू भेला हुन्छौ, तब तिमीहरूमध्ये हरे कसँग भजन हुन्छ, शिक्षा 
हुन्छ, भाषा हुन्छ, प्रकाश हुन्छ, अनुवाद हुन्छ । सबै कुराहरू उन्नतिका

निम्ति नै गरिऊन् । यदि कसैले अन्य भाषा बोल्छ भने दुईजना अथवा
बेसीभन्दा बेसी तीनजना होऊन्, र पालैसँग बोलून,् अनि एउटाले अनुवाद 
गरोस् । तर अनुवाद गर्ने कोही छै न भने मण्डलीमा ऊ चुप लागोस्; र
मन-मनमा आफैसँग  र परमेश्वरसँग  बोलोस् । अनि भविष्यवक्ताहरूचाहिँ

ू ् । यदि छे वैमा बस्ने अर्कोलाई
दुई वा तीनजना बोलून,् र अरूले जाँचन
कुनै प्रकाश दिइयो भने पहिलोचाहिँ चुप लागोस् । किनकि सबैले सिकून्
र सबैले सान्त्वना पाऊन् भनेर तिमीहरू सबैले एक-एक गर्दै भविष्यवाणी
गर्न सक्छौ (१ कोरिन्थी १४:२३-३१) ।

ती कोरिन्थीहरूले अन्य भाषा बोल्दा कसै ले पनि केही पनि सिकेन र

कसै ले पनि सान्त्वना पाएन । यदि तिनीहरूमध्ये कोही उन्नति गर्न, उत्साह 
दिन र सान्त्वना दिन मानिसहरूसँग  बोलेको भए (भविष्यवाणी गर्नुको

परिभाषा; पद  ३ हे र्नुहोस्) सबैले सिक्न  र सान्त्वना पाउन सक्दथे ।

यसै कारण प्रभ ुले हामीलाई बताइसक्नुभएको छ कि  भविष्यवाणी उत्तम 
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वरदान हो ।

किनकि परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर शान्तिका परमेश्वर

हुनुहुन्छ, जसरी पवित्र जनहरूका सबै मण्डलीहरूमा छ (१ कोरिन्थी 

१४:३३) । त्यसै ले, परमेश्वरको वचनअनुसार, माथि उल्लेखित प्रक्रियाहरू
उल्लङ्घन गरिएमा, हामीले शारीरिक अभिलाषासँग वा अशुद्ध आत्माहरूको

प्रकटीकरणसँग  व्यवहार गरिरहे का हुन सक्दछौं, तर हामीले अवश्य पनि 
परमेश्वरका पवित्र आत्माले काम गरिरहनुभएको दे ख्दै नौं ।

आफैलाई धर्मी  ठान्ने धार्मिक मानिसहरूले बाइबलको प्रष्ट, सरल 

व्याख्या मन पराउँदैनन् । कान कन्याउँदै चिप्ला कुरा गर्ने अगुवाहरूको

यो जमानामा, बाइबलले वास्तविक रूपमा बताउने कुरा, सरल  रूपमा

बताइदिने व्यक्तिलाई घृणित, कठोर र फूट गराउने ठानिन्छ । तर

परमेश्वरको वचन अटल हुन्छ; तपाईं त्यसबाट उम्कन सक्नुहुन्न ।

स्वर्ग  र पृथ्वी  अवश्य बितिजानेछन् तर परमेश्वरको वचन सदासर्वदा

रहिरहन्छ ।

बाइबलको अधिकार र अन्य भाषाको विषयपछि, यस पृथ्वीमा सबैभन्दा 

बढी घृणा गरिने विषयचाहिँ परमेश्वरको वचनले महिलाहरूको खुशी र

सुरक्षाको लागि तिनीहरूलाई दिएको भूमिका होः तिमीहरूका स्त्रीहरू

मण्डलीहरूमा चुप लागून ् । किनकि उनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छै न, तर
आज्ञाकारी भएर रहने आज्ञा छ; व्यवस्थाले पनि यसै भन्छ । अनि उनीहरू

केही सिक्न चाहन्छन् भने घरमा आफ्ना लोग्नेहरूलाई सोधू न;् किनकि 
स्त्रीहरूका निम्ति मण्डलीमा बोल्नुचाहिँ शर्मको कुरा हो (१ कोरिन्थी 
१४:३४-३५) ।

यसलाई कति प्रष्ट रूपमा लेखियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ? साधारण

मानिसको आधुनिक भाषामा गरिएको अनुवादले कुनै सहायता गर्नेछै न ।

यदि एक स्त्री मण्डलीमा चुप लाग्नुको सट्टा  बोल्दछिन् भने, बाइबल 
लेख्न प्रेरणा दिनुहुने पवित्र आत्माले पुरानो र नयाँ दुवै करारहरूमा आज्ञा 

गर्नुभएअनुसार, हामी आत्माले अगुवाइ गरे को मण्डली सेवाको माझमा हुन
सक्दछौं, तर त्यो अगुवाइ गर्ने आत्मा भने त्रित्वको तेश्रो सदस्य हुनुहुन्न ।
यी कुराहरू कसै को मण्डली वा धर्मलाई दोष लगाउनको लागि लेखिएका
69

चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू

होइनन् । धोका दिनको लागि ढुकी  बस्ने मानिसहरूको "छल  र धू र्त 

चालबाजीहरूद्वारा" हामी धोकामा नपरौं र गल्ती नगरौं भनेर परमेश्वरले

हामीलाई उहाँको वचन दिनुभयो । हामी सबैजना धार्मिक विषयहरूमा
शरीरद्वारा भ्रममा पारिन सक्दछौं भन्ने थाहा पाएर, परमेश्वरले अन्य भाषा
बोल्ने यो विषयको निम्ति र त्यो साँच्चै नै परमेश्वरको काम थियो कि थिएन

भन्ने कुरा प्रकट गर्ने तरिकाको निम्ति केही प्रष्ट नियमहरू राखिदिनुभएको
छ । उहाँले यसकारणले ती नियमहरू दिनुभयो कि तपाईंले कुनै मण्डलीमा

अर्को कुनै तरिकाले अन्य  भाषा बोल्ने सेवा सञ्
चालन गरिएको कहिल्यै 

ु एमा, त्यहाँ परमेश्वरलाई महिमा दिइरहिएको छ भनी सोच्ने भ्रममा
दे ख्नभ
नपर्नुहोस् । परमेश्वरको वचन पालन नगर्नुले कहिल्यै पनि परमेश्वरको

जनलाई कत्ति पनि आनन्द दिन सक्दैन ।

हे  मेरा मित्र, मण्डलीका सबै जनहरूले धर्मशास्त्रका कुराहरू पालना

गरे , आधुनिक युगको अन्य भाषाको अभियान आज राति नै अन्त्य हुनेछ ।

दोभाषेविना कसै ले पनि  नबुझिने भाषा बोल्दैन, किनभने बाइबलले यस 
कार्यमा वन्देज लगाएको छ । कुनैपनि आइमाई मण्डलीको सेवकाइको

समयमा बोल्ने  छै न, किनभने बाइबल मुताबिक उनी त्यस समयमा चुप

रहनुपर्नेछ । यस्ता सबैकार्यहरूलाई धर्मशास्त्रले वन्देज लगाएको हुनाले,
आज राति नै यो अभियानको अन्त्य हुनेछ । यो एउटा पूर्ण सत्यता हो ।
बाइबलका प्रष्ट शिक्षाहरूसँग अति बाझ्ने तरिकाले सञ्चालन भइरहे को कुनै
पनि कुरा सम्भवतः परमेश्वरबाटको हुन सक्दैन ।

अथवा के परमेश्वरको वचन तिमीहरूबाट निस्क्यो ? कि तिमीहरूकहाँ
मात्र आयो ? यदि कुनै मानिसले आफूलाई "भविष्यवक्ता हुँ" वा "आत्मिक
हुँ" भन्ने सम्झन्छ भने जुन कुराहरू म तिमीहरूलाई लेख्दछु , ती प्रभुका
आज्ञाहरू हुन् भनी उसले स्वीकार गरोस् (१ कोरिन्थी १४:३६-३७) ।

बाइबल कुनै मानव प्राणीबाट उत्पन्न भएको होइन तर त्यो परमेश्व
 रको

वचन हो (१ थेस्सलोनिकी २:१३) । हामीले जाँच गरिरहे का बाइबलका

यी सत्यताहरू पावलबाट निस्किआएका होइनन् र यी पृष्ठहरू पढ्ने 
कसै बाट आएका त पक्कै पनि होइनन् । आफूलाई आत्मिक वा आत्माले

भरिएको वा पवित्र आत्माको अगुवाइ पाएको ठान्ने  कुनै पनि मानिस 
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बाइबल लेख्न ुहुने प्रभ ुको अधिकारप्रति समर्पित हुनेछ । यी शब्दहरू

सुझावहरू वा सिफारिसहरू होइनन् । यी पदहरूमा वादविवाद गर्नुपर्ने 

धारणाहरू छै नन् । यी शिक्षाहरूलाई एक समयको भव्य  कोरिन्थका

प्राचीन भग्नावशेषहरूसँगै गाड्नुहुँदैन । पवित्र आत्माले हामीलाई निम्न 

कुराहरू स्वीकार गर्न अगुवाइ गर्नुहुनेछः

१) यदि कुनै मानिसले अन्य  भाषा बोल्दछु  भन्दछ तर नबुझ्ने 

भाषामा बर्बराइ मात्र रहन्छ भने, ऊ आफ्नै आत्मा वा कुनै अशुद्ध 

आत्माद्वारा नियन्त्रित हुन्छ तर परमेश्वरका पवित्र आत्माको

नियन्त्रणमा हुँदैन, किनकि  बाइबलमा अन्य  भाषा बोलिएको
प्रत्येक घटनामा थाहा भएकै भाषा प्रयोग भएको छ ।

२) यदि कुनै मानिसले आफैलाई थाहा नभएको भाषामा बोल्दछ,

तर मण्डलीमा भएको कसै ले पनि अनुवाद गर्दै न भने, ऊ आफ्नै 

आत्मा वा कुनै अशुद्ध  आत्माद्वारा नियन्त्रित हुन्छ तर पवित्र

आत्माको नियन्त्रणमा हुँदैन, किनकि  पवित्र आत्माले प्रभ ुका
आज्ञाहरू विरुद्ध पाप गर्नुहुन्न ।

३) यदि कुनै मण्डलीमा एकभन्दा बढी मानिसहरूले एकै पटकमा
अन्य भाषा बोल्दछन् वा तीनभन्दा बढी मानिसहरूले अन्य भाषा

बोल्दछन् भने, तिनीहरू पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा नभई आफ्नै 

आत्मा वा कुनै अशुद्ध  आत्माको नियन्त्रणमा परे का हुन्छन्,

किनकि पवित्र आत्माले प्रभ ुका आज्ञाहरू विरुद्ध पाप गर्नुहुन्न ।

४) यदि कुनै स्त्रीले मण्डलीमा अन्य भाषा बोल्दछिन् भने उनलाई
पवित्र आत्माले नभई उनकै आत्मा वा कुनै अशुद्ध आत्माले त्यसो

गर्न उक्साएको हुन्छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रभ ुका आज्ञाहरू
विरुद्ध पाप गर्नुहुन्न ।

यदि हामी आत्मिक पुरुषहरू वा महिलाहरू हौं भने, हामीले यी

ँ ाहरू सत्य हुन् भनी स्वीकार गर्नेछौं ।
चारवटा बुद

त्यसै ले, हामीले अन्य  भाषा बोल्ने  कार्यलाई निषेध गर्दैनौं, तर हामी

विशेष गरी शैतानका युक्तिहरूको सामु अनजान हुनेछैनौं ।

यो कुरा आश्चर्यजनक दे खिन सक्दछ, तर यसले अन्य भाषासम्बन्धी 
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बाइबलीय अभिलेखलाई टु ङ्ग्याउँदछ । हामीले अघिल्लो अध्यायमा भने

झैं , आजकल जोड दिइएजसरी, मानिसहरू बाइबलले प्रत्येक पृष्ठमा यस 
विषयबारे बोलेको छ भनी विश्वास गर्न पुग्दछन् । तर यस्तो होइन ।
हामीले बाइबलीय सत्यताको सन्तुलित  प्रस्तुति होइन तर बाइबलबाट

लिइएका सत्यताहरूको असन्तुलित  प्रस्तुति हे रिरहे का छौं । म यसलाई

दोहोर्याउँदछु ः हामीले बाइबलीय सत्यताको सन्तुलित  प्रस्तुति होइन तर

बाइबलबाट लिइएका सत्यताहरूको असन्तुलित प्रस्तुति हे रिरहे का छौं ।

यो अध्याय टु ङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि, आउनुहोस् अन्तिम दुई अध्यायका

सामग्रीलाई पुनरावलोकन गरौं:

१) अन्य भाषा पवित्र आत्माको एउटा वरदान हो ।

२) अन्य भाषा अिवश्वासी यहू दीहरूका लागि दिइने एउटा चिन्ह
हो, जसले चिन्ह खोज्दछन् ।

३) अन्य भाषा प्रेरितीय सेवकाइको साथमा आउँदछन् ।

४) अन्य  भाषा एउटा भाषा हो, तर बोल्ने  व्यक्तिलाई नै थाहा

नहुने, बेअर्थका अनियमित अक्षरहरूको बर्बराहट होइन ।

५) परमेश्वरले यहूदीहरूको सामु प्रेरितहरूको वचन पुष्टि गर्न 
प्रेरितीय सेवकाइको अवधिभरि अन्य भाषाहरू दिनुभएको थियो ।

६) सबै आत्मिक वरदानहरूजस्तै, अन्य  भाषालाई उसै को
नियन्त्रणमा अभ्यास गरिन्छ जसलाई त्यो वरदान दिइन्छ ।

७) मण्डलीमा प्रयोग गरिएमा, अन्य  भाषालाई एक पटकमा

एकभन्दा बढी मानिसहरूले कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन र प्रत्येक

भेलामा तीनभन्दा बढी मानिसहरूले कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
८) मण्डलीमा प्रयोग गरिएमा, अन्य भाषाको अनुवाद गरिनेछ ।

९) मण्डलीमा प्रयोग गरिएमा, अन्य भाषा महिलाहरूद्वारा कहिल्यै 

प्रयोग गरिनेछैन ।

ँ ाहरू कसै का विचारहरू वा व्याख्या होइनन् । यो त 
यी नौवटा बुद

बाइबलले बताएको कुरा हो ।

यो अध्यायलाई टु ङ्ग्याउनुभन्दा पहिला, हामीले एक पटक एफेसीको

पुस्तक हे र्नुपर्दछ । एफेसीको पत्रले यस्तो मण्डलीबारे बताउँदछ जसको
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शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ । एफेसीको पुस्तकले प्रेरितको पुस्तकले झैं परिवर्तनको
अवधिको इतिहासको अभिलेख राख्दैन । अब कुराकानी अघि बढाउनको

लागि चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूका बारे मा अरू कुनै प्रश्न

नै छै न । हामीले ख्रीष्टको शरीरको बारे मा अध्ययन गर्दै छौं जसको सत्यता

प्रेरित  पावललाई र प्रेरित  पावलद्वारा अरूलाई प्रकट गरिएको छ ।

एफेसीको पत्रमा हामीले १ कोरिन्थीमा वर्णन गरिएको शरीरका अङ्गहरूसँग 
सम्बन्धित शिक्षाहरूबारे अध्ययन गर्दै छौं ।

यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छः "जब उहाँ उच्च स्थानमा उक्लनुभयो, तब

उहाँले कैदलाई कैद गरे र लैजानुभयो, र मानिसहरूलाई दानहरू दिनुभयो ।"
(अब "उहाँ उक्लनुभयो", यो के हो ? उहाँ पहिले पृथ्वीका तल्ला भागहरूमा

ओर्लनु  पनि  भयो भनी भनेको बाहे क अरू के हो र ? जो ओर्लनुभयो,
उहाँ उहीं हुनुहुन्छ, जो सबै कुराहरू भरिदिनलाई सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै
माथि उक्लनु पनि भयो) । अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई
भविष्यवक्ताहरू, अनि  कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि  कतिलाई

गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो; सेवाको काम  र ख्रीष्टको

शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई, जबसम्म 
हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा
आइपुग्दैनौं, एउटा पूरा बढे को मानिस  बन्दैनौं, ख्रीष्टको परिपूर्णतारूपी

कदको नापसम्म  आइपुग्दैनौं; र अब उसो हामी बालक नरहौं, जो
मानिसहरूका चलाकी  र छलपूर्ण धूर्ततामा हरे क शिक्षारूपी बतासद्वारा
यता र उता पारिँदछन् अनि वर र पर हुत्याइँदछन्; यस्ता कुराहरूद्वारा

धोका दिनलाई तिनीहरू ढुकेर बस्छन् । तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै
कुराहरूमा उहाँसम्म, जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढौं । उहाँबाट

नै सम्पूर्ण शरीरले हरे क अङ्गको नापमुताबिकको प्रभावकारी कामअनुसार

हरे क जोर्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर र एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै 
उन्नति गर्नाको निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ (एफेसी ४:८-१६) ।

यी पदहरूमा रहे को सम्पूर्ण सामग्रीलाई समेटेर व्याख्या गर्न  एउटा

पूरै अध्याय  नै लाग्दछ तर आउनुहोस् हालको विषयसँग सम्बन्धित 

कुराबारे  मनन् गरौं । एफेसीको पुस्तकमा सूचीबद्ध गरिएअनुसार आत्मिक
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वरदानहरूको उद्देश्य पवित्र जनहरूलाई शुद्ध पार्नु हो । १ कोरिन्थी १३

अध्याय र प्रेमबारे  हामीले गरे का छलफल के तपाईं सम्झनुहुन्छ ? उक्त 
अध्यायमा "सिद्ध" ले कुनै िवश्वासी अनुग्रहमा बढ्दै  जाँदा उसले लिने

मुख्य लक्ष्यलाई जनाउँदथ्यो भनी हामीले उल्लेख गरे का तरिका के तपाईं
सम्झनुहुन्छ ?

परमेश्वरले यहाँ उल्लेख गरिएका वरदानहरू पवित्र जनहरूको सिद्धताको

निम्ति दिनुभएको थियो । यहाँ कुनै पनि चिन्ह वरदानलाई उल्लेख गरिएको

छै न । यहाँ चङ्गाइहरू, अनुवादहरू, अन्य भाषाहरू वा आश्चर्यकर्महरूलाई

उल्लेख गरिएको छै न । यसले त हामीले निकालिसकेको निष्कर्षलाई पुष्टि 

गर्दछ । चिन्ह वरदानहरू त वचनलाई पुष्टि गर्नका लागि प्रेरितहरूलाई

दिइएका थिए । एक पटक उक्त वचनलाई ग्रहण गरे पछि  र एउटा
स्थानीय मण्डली स्थापना भएपछि, त्यसपछिको आवश्यकताचाहिँ सिद्धतातिर

वृद्धि हुनु थियो । यही नै यहाँ उल्लेखित वरदानहरू प्रकट गर्नुको उद्देश्य 

हो ।

यी वरदानहरू सेवकाइको कामको लागि दिइएका थिए । एफेसीको

पत्रको मुख्य सार त्यो मण्डली हो जसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ । यो मण्डलीको

सेवकाइचाहिँ यसले शिशु अवस्था पार गरे पछि प्रभ ु येशू ख्रीष्टजस्तै हुनु थियो;

स्वर्गमा हुनुहुने बौरिउठ्नुभएका प्रभ ु येशू ख्रीष्टको दे ख्न सकिने स्वरूप यस 
पृथ्वीमा हुनु थियो । किन यहाँ चिन्ह वरदानहरू उल्लेख गरिएका छै नन्
त ? किनभने तिनीहरूले यो उद्देश्य पूरा गर्नमा कुनै योगदान दिँदैनन् ।

तिनीहरूले उक्त मण्डलीका सदस्यहरूलाई टम्म मिलाएर एकसाथ बाँधी

ख्रीष्टलाई आदर दिने एकतामा ल्याउने पवित्र आत्माको काममा सहयोग 

पुर्याउँदैनन् । आधुनिक अन्य भाषाको अभियानले मण्डलीहरू, धारणाहरू

र सम्प्रदायहरूलाई विभाजन गराएको छ र अझै गराउनेछ भन्ने सत्यता
अत्यन्त प्रष्ट छ ।

माथि  उद्धृत  पदहरूले यो कुरा सिकाउँदछन् कि ती वरदानहरू

"ख्रीष्टको शरीर" को उन्नतिका लागि दिइएका थिए । यो सूचीमा चिन्ह
ँ ाहरूलाई
वरदानहरू नभएका कुराले १ कोरिन्थीबाट हामीले लिएका बुद

अति राम्रोसँग समर्थन गरे को छ । हामीले यो कुरा थाहा पायौं कि अन्य 
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भाषाको उचित  प्रयोग  अिवश्वासीलाई सत्यता बताउनको लागि थियो र

अन्य भाषाको अनुचित प्रयोगचाहिँ िवश्वासीको आत्मसुधार थियो । त्यसै ले,

प्रभ ुले मण्डलीको उन्नति गराउने वरदानहरू उल्लेख गर्नुहुँदा, अन्य भाषा

दे खा पर्दै न ।

ँ ा अति चेतावनीमूलक छः कि अब उसो हामी बालक नरहौं ।
यो बुद

के तपाईंले फेरि  १ कोरिन्थी  १३ अध्यायको प्रेमसम्बन्धी  खण्डसँगको
सम्बन्ध दे ख्न सक्नुहुन्छ ? शिशु ईसाई हरे क शिक्षारूपी बतासद्वारा यता

र उता हुत्याइनेछ; मानिसहरूको छलद्वारा अत्यन्त सजिलोसँग धोकामा

पारिनेछ; धोकेवाजहरूको धू र्त चालमा फँस्नेछ । अन्य भाषाजस्तो चिन्ह

वरदानले यस्तो धोकाबाट हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन । यी सङ्कटका

क्षणहरूमा हामीलाई सुरक्षित राख्ने एक मात्र कुरा सत्यताको प्रेम नै हो ।

तपाईंले यी पृष्ठहरूमा प्रेममा बताइने सत्यताबारे पढ्दै हुनुहुन्छ । यदि

हामी हुर्कि न, ख्रीष्टजस्तै बन्न र ख्रीष्टको शरीरको निम्ति एउटा आशिष बन्न
चाहन्छौं भने, ती वरदानहरूको लालसा गर्ने भ्रममा पर्नुहुँदैन जसले हाम्रा ती
उद्देश्यहरू पूरा गर्नमा योगदान दिनेछैनन् । सबैभन्दा असल वरदानहरूका

निम्ति उत्सुकतापूरक
्व  लालसा गर ।

अर्को अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि, आउनुहोस् यहाँ एउटा परिशिष्टाङ्क

थपौं र स्वर्गीय  भाषामा बोलेको भनी नबुझ्ने  बोली बर्बराउने कार्यलाई

समर्थन गर्न प्रयोग गरिने पदहरूलाई हे रौं ।

तीमध्ये पहिलो खण्ड रोमी ८:२६-२७ होः अनि यही प्रकारले आत्माले

पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ; किनकि हामीले के प्रार्थना,

कसरी गर्नुपर्ने हो, सो हामी जान्दैनौं । तर आत्मा  आफैले बयान गर्न 
नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ । अनि हृदयहरूलाई

तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ, जान्नुहुन्छ; किनभने परमेश्वरको
इच्छामुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ ।

जाँच गर्ने  स्तर यो हो कि बोल्नुपर्ने शब्दहरू हामीलाई थाहा हुँदैन,

त्यसै ले हामीले अक्षरहरू मात्र दोहोर्याइरहन्छौं (तर जब तिमीहरू प्रार्थना

गर्दछौ, तब अन्यजातिहरूझैं व्यर्थमा नबरबराओ । मत्ती  ६:७) र छिट्टै 
नै पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ र तपाईंको निम्ति  स्वर्गीय  भाषामा
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ँ ाले छिट्टै नै गलत 
प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ । यो कुरालाई पद २६ को यो बुद

साबित गरे को छ कि आत्माका यी अन्तर्विन्तीका सोरहरूलाई बयान गर्न 
सकिँदै न ।

यी खण्डहरूमध्ये दोश्रोचाहिँ २ कोरिन्थी १२ अध्यायमा रहे को वर्णन

हो जहाँ पावलले आफूले चिनेको त्यो मानिसबारे बताउँदछन् जो तेश्रो 
स्वर्गमा उठाई लगिएको थियो र उसले बयान गर्नै  नसकिने कुराहरू

सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसका निम्ति उचित होइन (२ कोरिन्थी 

१२:१-४) । यो खण्डले कुनै स्वर्गीय  भाषा उल्लेख नगरे  तापनि, जुन

त्यहाँ छै न नै, ती शब्दहरूले यो कुरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्दछन् कि 

ती शब्दहरू मानिसले बोल्न  नसक्ने  शब्दहरू थिएनन्, तर परमेश्व
 रले
तिनीहरूलाई ती शब्दहरू बोल्न नदिने नियम बनाउनुभएको थियो ।

तेश्रो  खण्डचाहिँ, जसलाई बुझ्नै  नसकिने गरी बङ्ग्याइएको छ,

एफेसी ६:१७-१८ होः अनि मुक्तिको टोप, र आत्माको तरवार, जोचाहिँ

परमेश्वरको वचन हो, लेओ; सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै  हर समय 
आत्मामा प्रार्थना गर, अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र
जनहरूका लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागा रहो ।

यी पदहरू पढे पछि, हामीलाई यसो भनिन्छ कि आत्मामा प्रार्थना गर्नु 

भनेको अन्य  भाषामा प्रार्थना गर्नु हो । के यसको अर्थ  आत्मामा हिँड
(गलाती ५:१६) भन्ने आज्ञा अन्य भाषामा हिँड भन्ने आज्ञा हो ? यी दुवैले

उस्तै अर्थ दिन्छन् ।

येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्नु  भनेको उहाँले पिताको सामु  अन्तर्विन्ती 

गर्नुहुँदा उहाँ हामीसँग सहमत हुन सक्नुहुने गरी प्रार्थना गर्नु हो । आत्मामा

प्रार्थना गर्नु भनेको शरीरका आदे श र अभिलाषाअनुसार प्रार्थना गर्नु होइन,

तर हामीले पिता समक्ष  प्रस्तुत गर्ने विन्तीहरूमा पवित्र आत्मा हामीसँग 
सहमत हुनुहुने गरी प्रार्थना गर्नु हो ।

अन्त्यमा, यूहन्ना आत्मामा रहे का तीनवटा सन्दर्भहरूलाई प्राय: प्रकाशको

पुस्तकबाट उद्धरण गरिन्छः  (प्रकाश ४:२; १७:३; २१:१०) । कुनै

मानिस  एउटा स्वर्गीय  भाषालाई प्रमाणित गर्न यस्तै  पदहरूलाई समाती

बसिरहँदा, ऊ एउटा धारणामा अटल रहन अत्यन्तै इच्छु क हुनुपर्दछ ।
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यी क्षणहरू कुनैमा पनि यूहन्नाले बोलेका वा प्रार्थना गरे का छै नन् । प्रत्येक
घटनाको अर्थ यो हो कि यूहन्नाले यस्तो  कुनै कुरा हे रिरहे का छन् जुन

उनले स्थुल शरीरमा रहँदा सम्भवतः दे ख्न वा बुझ्न सक्दैनथे । उनलाई

पृथ्वीमा हुनआउने घटनाहरूको अभिलेख राख्नका लागि २,००० वर्ष 
पछाडि लगिएको छ । प्रत्येक घटनामा पवित्र आत्मालाई नभई यूहन्नाको

आत्मालाई उल्लेख गरिएको छ ।

सावधानीपूरक
्व बाइबलको जाँच गरे मा, हामीले एउटा स्वर्गीय  भाषा

हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदछौं । पवित्र आत्माले हरे क पटक यो भाषा
प्रयोग गर्नुहुँदा, त्यो हिब्रू भाषा हुन्छ ।
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यहाँ उक्त वाक्य जसरी अकस्मात सुरु भएको थियो त्यसरी नै अन्त्य भयो,
जब एलीश हिँडिरहे कै बाटोमा ती महाशयको टाउको बेस्सरी बजारियो ।
यस पटक उनी अति डराइन्, र उसलाई उठाउँदै उनले चिन्तित स्वरमा

भनिन्, "कुनै पनि हाडहरू नभाँचिएका होऊन् ?" "केही फरक पर्दै न,"
त्यो महाशयले दुई वा तीनवटा हाडहरू भाँचिए पनि केही फरक नपर्ने झैं
गरी भन्यो ।

– लेविस क्यारोल

"थ्र्यु द लुकिङ्ग ग्लास" बाट
यो ती विषयहरूमध्ये  एक हो जसको बारे मा विगतका पुस्ताहरूका

लेखकहरूले लेखेका छै नन् किनकि मूर्तिपूजक दे शहरूका सबैभन्दा अधँ ्यारा

क्षेत्रहरूका जनजातिहरूलाई बाहे क, उक्त  प्रक्रिया यो लाओडिसियाली

मण्डली युगको पछिल्लो खण्डसम्ममा कसै लाई पनि थाहा थिएन । बेला-

बेलामा कुनै मिशनरीले यस्तो  शक्तिशाली आत्मासँग सामना गरे को हुन

सक्दछ जसले मानिसहरूलाई मारे झैं  गरी भ ुइँमा ढलाइदिन्थ्यो तर त्यस्तो 
कुरा सन् १९२९ मा सुसमाचारका ज्योतिहरू प्रचार हुन नथालेसम्म ईसाई

मण्डलीहरूमा सुनिएको थिएन ।

तपाईंहरूमध्ये कतिजनाले अमेरिकामा सन् १८०० को मध्यतिर आएको

कम्बरल्याण्ड  भ्याली जागृतिको समयमा भएका अनौठा प्रकाशहरूबारे

पढ्नुभएको हुन सक्दछः झट्काहरू, पवित्र हाँसो, सुँकसुँकाइ, चिच्च्याहट

र बुरुक्क उफ्रे र यताउति दौडँदै ठू लो सोरमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुभन्दा 
पहिला मानिसहरू बेहोश भएजस्तै गरी भ ुइँमा ढल्ने कार्य । यो कुरा याद 
गर्नुपर्दछ किः

१) यो काम  परमेश्वरका पवित्र आत्माकै काम हो भनेर
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नििश्चतताका साथ भन्न सकिँदै न ।

२) यदि त्यस्ता कामहरू वास्तवमा पवित्र आत्माद्वारा नै गराइएका

भए, यी विविध प्रकाशहरू उत्पन्न गराउन कुनै मानवीय साधनलाई
प्रयोग गरिएको कुराको कुनै अभिलेख पाइँदैन ।

अन्य कुनै पनि विवादास्पद विषयमा जस्तै, परमेश्वरले हामीलाई ठीक

लाग्ने, ठीक दे खिने, वा सही महसुस हुने कुरा गर्ने  अनुमति दिनुभएको
छै न । परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचन अर्थात् पवित्र बाइबल दिनुभएको

छ । यदि मानिसहरूले बाइबलमा खोजी गर्दछन् भने, परमेश्वरले अनुमति

दिनुहुने र अनुमति नदिनुहुने कुरा थाहा पाउन तिनीहरूलाई कुनै समस्या 

हुनेथिएन । बाइबलले हितोपदे श १३:१३ मा यसो भन्दछः जसले वचनलाई

तुच्छ ठान्छ, त्यो नष्ट पारिनेछ; तर जसले आज्ञाको डर मान्छ, उसलाई

इनाम दिइनेछ । यूहन्ना १७ अध्यायको महान् पूजाहारीय प्रार्थनामा, प्रभ ु 
येशू ख्रीष्टले साँचो मण्डलीबारे  पितासँग विन्ती गर्नुभयोः तपाईंको सत्यद्वारा

तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्; तपाईंको वचन सत्य हो (पद १७) । प्रेरित 
पावलले उक्त पवित्र वचनलाई यसरी पुष्टि गरे ः सबै पवित्रशास्त्र परमेश्वरको

प्रेरणाद्वारा दिइएको हो, अनि शिक्षाका निम्ति, भूलदोष दे खाउनाका निम्ति,

सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक
हुन्छ; जसद्वारा परमेश्वरको जन हरे क असल कामका निम्ति पूर्ण  रूपले
सुसज्जित भई सिद्ध होओस् (२ तिमोथी ३:१६-१७) ।

मेरो विरुद्धमा गरिने सबैभन्दा ठू ला आलोचनाहरूमध्ये एउटाचाहिँ यो

हो कि मेरो सन्देश अत्यन्तै सै द्धान्तिक हुन्छ । यो त  अिवश्वासीहरूले

चलाउने शब्दावली हो । परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुने शब्दावलीचाहिँ

"अधिकार भएकोले झैं बोल्नु" हो । तपाईंले यो अध्यायमा मेरा सुझावहरू,

विचारहरू वा धारणाहरू पढ्नुहुनेछैन । जसको सामु परमेश्वरका वचनहरू

हुन्छन् तिनीहरूलाई प्रभ ुले भन्नुभएको कुरा सही रूपमा थाहा हुन्छ ।
तिनीहरूले देखिने सबै कुरालाई, चाहे त्यो मण्डली भवनभित्र होस् चाहे

बाहिर होस्, बाइबलद्वारा जाँच गर्दछन् । हामीले देख्ने, अनुभव गर्ने  र
महसुस गर्ने हरे क कुरालाई हामीले पवित्र बाइबलद्वारा जाँच गर्नुपर्दछ ।

कपटी प्रचारकहरू र बहकाउने आत्माहरूको यो युगमा, हरे क ईसाईले
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पवित्र आत्माले दिनुभएको चेतावनीमा ध्यानमा दिनुपर्दछः सबै कुरा जाँच;

जुन कुरा असल छ, त्यसलाई बलियो गरी समातिराख (१ थेस्सलोनिकी 
५:२१) ।

साँचो ईसाईहरू, जो हामी जिउने यस  शारीरिक युगमा छ्यापछ्याप्ती 

पाइने धार्मिक आत्माहरूप्रति समर्पित हुन्छन्, तिनीहरूले गम्भीर खतराहरूसँग 
खेलाँची गरिरहे का छन् । बाइबलले यो कुरा अत्यन्त प्रष्ट पार्दछ कि पवित्र

आत्माका कामहरूको नक्कल गर्दा आनन्द मनाउने धार्मिक दुष्टहरू अन्तिम 
समयका मण्डली भवनहरू र धार्मिक क्रियाकलापहरूमा अनियन्त्रित रूपमा
पस्नेछन् ।

परमेश्वरले यो अध्यायका वचनहरूलाई शैतानका युक्तिहरू चिन्न र

त्यस्ता युक्तिहरूमाथि विजय पाउने तरिका थाहा पाउन नसक्ने असावधान

ईसाईहरूलाई चेतावनी दिन र सुधार गर्नमा प्रयोग गर्नुभएको होस् ।
परमेश्वरका सच्चा सेवकहरू, सुसमाचारका सच्चा  प्रचारकहरूले मीठा

कथाहरू भनेर तपाईंका कानहरूलाई आनन्दित तुल्याउने र पिठ्यूँमा
धाप मार्ने  प्रयास गर्नेछै नन् भनी बाइबलले भन्दछ । सच्चा सेवकहरूले

परमेश्वरका सबै सल्लाहलाई घोषणा गर्नेछन् शैतानले हामीमा दाउ

नपाओस् भनेर, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अनजान छै नौं
(२ कोरिन्थी २:११) ।

हाम्रो जमानाका धेरैजना नामधारी ईसाईहरूमाझ एउटा गम्भीर समस्या 

उत्पन्न भएको छ । ती मानिसहरूले आफैलाई यो कुरामा विश्वस्त पारे का
छन् कि मण्डलीमा कुनै घटना घट्यो भने, जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई

खोजिरहे का हुन्छन्, त्यो परमेश्वरबाट नै भएको हुनुपर्दछ । तिनीहरू कुनै
प्रकारको क्यारिस्म्याटिक मण्डलीमा भएका कारणले होइन, तर तिनीहरूले

आफ्नो अनुभवलाई परमेश्वरको वचनभन्दा पनि बढी मान्य ठानेका कारण

त्यसो भएको हो । उक्त कुराको सत्यता यो हो कि युगौंदे खि धेरै धार्मिक

मानिसहरूले आफ्नै ज्ञानले वा आफ्नै अनुभवहरू र भावनाहरूको आधारमा
परमेश्वरलाई खोजेका छन् र यस्ता मानिसहरूलाई दुःखलाग्दो गरी भ्रममा

पारिएका छन् ।

मानिसहरूलाई लडाउने वा तिनीहरूलाई बेहोश पार्ने अनि त्यसलाई नै
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पवित्र आत्माको काम भन्ने जस्ता अबाइबलीय क्रियाकलापहरू यो कुराको
सबैभन्दा ठू लो उदाहरण हो ।

भविष्यवाणी, अन्य  भाषा, अनुवाद  र ईश्वरीय चङ्गाइजस्ता  आत्मिक

वरदानहरू बाइबलीयजस्ता दे खिए तापनि, नयाँ करारको मण्डलीको

२,००० वर्षको इतिहासमा कुनै क्यारिस्म्याटिक सेवामा उत्तानो परे र

"ढल्ने" कार्य सम्भवतः पवित्र आत्माको काम हुन सक्दछ भनी पुष्टि गर्ने 

कुनै प्रमाण पाइँदैन ।

आजको सबैभन्दा  कठिन कार्य एक ईसाईलाई बाइबलबाट केही

कुरा सिकाउने प्रयास गर्नु हो । बाइबलले तिनीहरूका भावनाहरू वा
तिनीहरूका साथीहरू वा तिनीहरूको मण्डलीका परम्पराहरूको विरोधमा

बोल्ने बित्तिकै तिनीहरूले कान थुन्दछन्, हृदय कठोर पार्दछन् र तिनीहरूझैं

भ्रममा परे का मानिसहरूसँगको सङ्गतिमा शरण लिन भाग्दछन् । एक
नामधारी ईसाईले "हुन्छ, विचार गरौंला", वा "त्यो त तपाईंको विचार

मात्र हो", वा "अरूको न्याय नगर्नुहोस् नत्र तपाईंको पनि न्याय गरिनेछ"
भनेको सुन्दा हरे क पटक मसँग पैसा भएमा म सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँ
सर्नेथिए ँ । सत्यता त रहिरहन्छः बाइबलमा वा मण्डली इतिहासमा कुनै

क्यारिस्म्याटिक सेवामा उत्तानो परे र "ढल्ने" कार्य पवित्र आत्माको काम 

हो भनी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पाइँदैन ।

हामी सबैले यस्ता प्रचारकहरू दे खेका छौं जसले वास्तवमै मानिसहरूको

निधारमा झ्वाट्ट हिर्काएर वा तिनीहरूतिर ताकेर वा तिनीहरूलाई धक्का दिएर

(सामान्यतया सिङ्गारिएका महिलाहरूलाई, अनि यो तपाईंले कुन आत्माद्वारा

काम गर्दै  हुनुहुन्छ  भन्ने  कुराको यो एउटा प्रमाण हो) पवित्र आत्माको
महान् अभिषेक पाएको दाबी व्यवहारद्वारा गरे का छन् । ती अल्मल्याइएका
मानिसहरू पछाडिपट्टि उत्तानो परे र भ ुइँमा ढल्दछन् । ती सेवकहरूले

तिनीहरूको टाउकोमा हत्केलाले हिर्काउँदछन् वा तिनीहरूमाथि बलपूरक
्व

हात राख्दछन् र तिनीहरूलाई उत्तानो पर्ने गरी भ ुइँमा लडाउँदछन् । अनि 

"आराधकहरू" को भीडले जयजयकार गर्दछ । यदि त्यो सेवकले सुट

नलगाई टिमिक्क  परे को लुगा लगाएको भए, त्योचाहिँ एउटा व्यावसायिक

कुस्ती  प्रतियोगिताजस्तो दे खिनेथियो जसमा प्रचारक (जित्ने कुस्तीबाज)
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गर्वसाथ पुल्पिट (रिङ) मा विजय मनाउँदै यताउता हिँडिरहे को हुन्थ्यो ।
मनोरञ्जनका यी दुवै स्थानहरूको अवलोकन गरे का व्यक्तिहरूले (जसको

विश्वास पूर्णतया तिनीहरूको भावनामाथि निर्भर हुन्छ) अवश्य पनि तिनमा

आश्चर्यजनक समानताहरू नदे खिरहन सक्नेछै नन् ।

ती मानिसहरू आत्मामा मारिँदै छन् तर परमेश्वरका पवित्र आत्माद्वारा

भने होइन भन्ने  कुरामा बाइबललाई राम्रोसँग  जाँच गरे का मानिसहरूका

मनमा कुनै प्रश्न हुँदैन ।

यससम्बन्धी हाम्रो पहिलो बाइबलीय खण्ड दानियल ८:१६-१८ होः

अनि ऊलै नदीका किनारहरूको मध्यभागबाट मैले एकजना मानिसको सोर

सुनें, जसले बोलाए र भनेः 'हे  गब्रियल, यस मानिसलाई यस दर्शनको अर्थ 
बुझाइदे ऊ !' तब तिनी म उभिएको ठाउँनेर आए; अनि जब तिनी आए, तब
म डराए,ँ र भुइँमा घोप्टो परें ; तर तिनले मलाई भनेः 'हे  मानिसको छोरा,

बुझ; किनकि यो दर्शन अन्तको समयका निम्ति हो ।' अनि तिनी मसित 
बोल्दै गर्दा मचाहिँ आफ्नो अनुहार भुइँमा टे काएर घोप्टो परे को अवस्थामा
गहिरो निद्रामा परे को थिए;ँ  तर तिनले मलाई छोए, र मलाई सीधा खडा
उभ्याए । यहाँ हामी दे ख्दछौं कि यदि त्यो स्पर्श र अनुभव प्रभ ुको काम हो
भने, त्यस्तो प्रकारले छोइएको मानिस पश्
चात्ताप र आराधना गर्ने आसनमा

बस्ने गरी घोप्टो परे र ढल्दछ; तर विजय र सम्झौताको आसनमा बस्ने 
गरी उत्तानो परे र ढल्दैन ।

दोश्रो  बाइबलीय धारणा १ कोरिन्थी  १४:४० को धारणा होः सबै

कुराहरू शिष्टतापूरक
्व
र क्रमअनुसार गरिऊन् । के एक ईमानदार

मानिसले एउटी स्त्री  पूर्णतया असुरक्षित मानसिक अवस्था  र शारीरिक

आसनमा भ ुइँमा उत्तानो परे र लडेकी दे ख्दा  त्यो  कार्य कुनै शिष्टता र
परमेश्वरको क्रमअनुसार भएको ठान्दछ होला र ? अत्यन्तै ठू लो भ्रममा

परे का पुरुषहरू मात्र आफ्ना  श्रीमतीहरू सार्वजनिक स्थानमा र अन्य 
पुरुषहरूका अगाडि  त्यसरी अपमानित  भएको दे ख्दा मख्ख  पर्दछन् ।
एउटी महिलालाई परमेश्वर पिताले त्यति साह्रै  अपमान गर्नुहुन्छ  भनी

अवश्य पनि शुद्ध वा पवित्र आत्माले उनलाई विश्वास गर्न लगाउनुहुन्न ।
हामी वास्तविक सं सारमा बस्नेहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि  नबोलिने
82

आत्मामा मार्नु

सञ्
चारको एउटा क्षेत्र हुन्छ  जसले बोली र भाषाका सीमाहरूलाई पार
गर्दछ । अनुहारका भावहरू, हातका सङ्केतहरू र शारीरिक आसनहरूले

तपाईंको भाषा नबुझ्नेहरूका लागि धेरै कुराहरू बोलिदिन सक्दछन् । अब,
सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको सामु ईमानदार हुनुहोस् । के पवित्र आत्माले

एउटा सार्वजनिक स्थानमा एउटी स्त्रीलाई एक पुरुषको सामु, जोसँग उनको

विवाह भएको छै न, उत्तानो परे र पल्टिन लगाउनुहुन्छ होला ? अवश्य पनि 

लगाउनुहुन्न !

क्यारिस्म्याटिक सभाहरूमा व्यापक रूपमा हुने यो ढल्ने कार्यलाई सही

ठहर्याउनको निम्ति, झू टा भविष्यवक्ताहरूले महिलाहरूलाई पाइन्ट लगाउन
प्रोत्साहन दिइरहे का छन् । तपाईंले अर्को अबाइबलीय चलन थपेर एउटा

अबाइबलीय चलनको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्न । पवित्रता, मर्यादा,

लज्जायक्तता र परमेश्वरको वचनप्रतिको समर्पणताको हरे क नापद्वारा हे र्दा,

स्त्री र पुरुष दुवैले लगाउने लुगाका सम्पूर्ण नियमहरू र स्तरहरू अधार्मिक

छन् । अधिकांश प्रचारकहरूले यस्तो सत्यतालाई घोषणा गर्न  छोडेको
लामो समयपछि  पनि, बाइबलले दुवै लिङ्गीलाई हुने लुगाका ढाँचाहरू र

कपालका ढाँचाहरूलाई र महिलामा हुने सम्पूर्ण  पुरुषत्व तथा पुरुषमा

हुने सम्पूर्ण नारीत्वलाई दोषी ठहर्याउनेछ । यस विषयमा बाइबल पूर्ण 

रूपमा प्रष्ट छः पुरुषको वस्त्र स्त्रीले नपहिरोस्, न ता स्त्रीको वस्त्र पुरुषले

पहिरोस्; किनभने यस्तो गर्नेहरू सबै (व्यवस्थाअन्तर्गतका सबैलाई मात्र

नभई सबैलाई नै) परमप्रभु तिम्रा परमेश्व
 रका निम्ति घृणित छन् (व्यवस्था 

२२:५) । एउटी स्त्रीले पुरुषको लुगा लगाएकी छिन् भनेर उनलाई

सार्वजनिक स्थानमा उत्तानो परे र पल्टिन लगाउने कार्यको समर्थन गर्ने कुनै
सेवकको कल्पना गर्नुहोस् त !

नयाँ करारको अनुग्रहमा पनि यही कुरा बताइएको छः यही कारणले

गर्दा  परमेश्व
 रले तिनीहरूलाई नीच  कामनाहरूकै निम्ति  त्यागिदिनुभयो;
किनकि  तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि  स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक
व्यवहारसँग साटे ; अनि  त्यही प्रकारले पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसितको
स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै शर्मलाग्दो काम गर्दै

एक-अर्काप्रति आफ्नो कामुकताले जले, र आफ्नो भ्रष्ट चालको उचित दण्ड 
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आफैमा पाए (रोमी १:२६-२७) । १ कोरिन्थी  ६:९ पनि हे र्नुहोस् ।

(नयाँ करारका यी खण्डहरूको मुख्य उद्देश्य ती मानिसहरूको यौनसम्बन्धी 
अनैतिकतालाई निन्दा गर्नु हो जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर

प्रत्येक खण्डले पुरुष र स्त्रीका स्वभावहरूबीचका भिन्नताहरूको कुनै पनि 

उल्लङ्घनलाई विरोध गर्दछ । मैदानका जङ्गली जनावरहरूलाई हे र्नुहोस्

र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई हे र्नुहोस्, अनि  तिनले प्रष्ट पार्नेछन् कि 
परमेश्वरले पुरुष तथा स्त्रीको बाहिरी आकृतिमा भिन्नता होओस् भन्ने 

चाहनुहुन्छ ।)

परमेश्वरले हामीलाई आत्माहरूको जाँच गर्न चेतावनी दिनुहुन्छ  (१

यूहन्ना  ४:१) । परमेश्वरको वचनद्वारा आत्माको कामलाई जाँच गर्ने 

तरिका मात्र एक मात्र तरिका हो । बहकाउने आत्माहरूको कामदे खि,
सनसनीपूर्ण कामदे खि र भविष्यवाणीको आत्मादे खि अमूल्य पवित्र आत्माको

शुद्ध कामलाई पवित्र बाइबलद्वारा मात्र छु ट्ट्याउन सकिन्छ । आजका
मण्डलीहरूमा धेरै आत्माहरूले काम गरिरहे का छन् । मानिसहरूको

भेलामा हुने क्रियाकलापहरूलाई कुन आत्माले नियन्त्रण गरिरहे को छ भन्ने 
कुरा थाहा पाउनका लागि हामीले परमेश्वरको वचनमा जाँच गर्नुपर्दछ ।

पवित्र आत्माको काम भनिएका धेरै कामहरू मानवीय आत्मा वा अशुद्ध 
आत्माको काम हुन सक्दछन् ।

प्रभ ु येशू ख्रीष्टले उहाँको मण्डलीलाई दिनुभएका वरदानहरूले मण्डलीको

उन्नति गर्नुपर्दछ । नाम  कमाउन लालायित हुने प्रचारकहरू र उत्साह 
खोज्ने  नामधारी ईसाईहरू मेलाजस्ता धार्मिक सेवाहरूको माझमा हुने

ती "ढल्ने  (ढल्ने ढलाउने कार्य)" अभ्यासहरू दे ख्दा  रोमािञ्चत हुन्छन्
तर सच्चा िवश्वासीहरूलाई भने खल्लो लाग्दछ । परमेश्वरको साँचो
सन्तानको लागि यी सबै नौटङ्कीहरूले के लाभ पुर्याउँदछन् र ? बाइबलले

यसरी आज्ञा दिएको छः यस प्रकारले तिमीहरूले पनि – किनकि तिमीहरू

आत्मिक वरदानहरूका निम्ति जोशिला छौ – मण्डलीका उन्नतिका निम्ति 
भरपूर हुने यत्न गर (१ कोरिन्थी  १४:१२) । कसैले हात  राखिदिएर

वा सुझावको शक्तिले गर्दा  उत्तानो परे र भ ुइँमा ढल्ने  प्रक्रिया बाइबलीय 
होइन । यो त  एउटा झू टो आत्मिक अनुभव हो । यसलाई सुझावको
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शक्तिद्वारा उत्पन्न गर्न सकिन्छ । (क्रेश्किन भन्ने  जादूगरले न्यूर्योकको

अमिटाइभिल्ली  भन्ने  ठाउँको कथित  भूतघरमा ठीक यस्तै  प्रक्रियाको

नक्कल गरे को थियो, जहाँ मानिसहरूलाई उक्त घरभित्र एउटा शक्तिशाली
आत्माको शक्तिले तिनीहरूलाई भेट्नेथियो भनी पहिले नै विश्
वस्त पारिएको

थियो । उक्त  घरको जुन भागमा त्यो  आत्मिक शक्ति सबैभन्दा  प्रबल 
हुनेथियो भनी तिनीहरूलाई बताइएको थियो, त्यहाँ तिनीहरू पुग्दा,

क्रेश्किनका आउरे बाउरे हरू मरे झैं  गरी भ ुइँमा ढल्दथे ।) योचाहिँ एउटा

सम्मोहनकर्ताको काम हुन सक्दछ, जस्तो हामीमध्ये धेरैजनाले रङ्गमञ्चका

प्रदर्शनहरूमा दे खेका छौं । सत्यताचाहिँ रहिरहन्छ, बाइबलभरिमा एउटा
पनि यस्तो घटना छै न जसले यो प्रक्रियालाई जादूगरीभन्दा अरू कुनै कुरा

हो भनेर हे र्ने कुनै आधार प्रदान गर्दछ ।

पवित्र आत्मा एक नििश्चत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँ एक भद्र व्यक्ति

हुनुहुन्छ । उहाँ शिष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले कुनै जीवनलाई छु नुभएमा त्यसले

भावनाको अश्लील प्रदर्शन उत्पन्न गराउँदैन । प्रचारकहरूले तिनीहरूकहाँ

प्रार्थना गराइमाग्न आएका मानिसहरूमाथि हात राखेका र त्यसपछि तिनीहरू

हातखुट्टा फाल्दै र बटारिँदै, प्रायः अनुहारमा पीडाको भाव प्रकट गर्दै , भ ुइँमा

उत्तानो परे र लडेका मैले देखेको छु । ती सेवक हाँस्नको लागि वा

चिच्च्याइरहे को भीड सामु हात हल्लाउनको लागि एकातिर लागेका मैले

दे खेको छु । ईसाईमतको यो कस्तो  उपहास ! शक्ति र अभिषेकको

(तिनीहरूले भनेअनुसार) यो नाटकीय प्रदर्शनीमा वास्तविक अश्लीलता तब

दे खा पर्दछ जब स्त्रीहरू मूर्छा  पर्दा वा भ ुइँमा लडाइँदा तिनीहरूका लुगा
कम्मरमाथिसम्म  फर्कि ने गरी उड्दछ र तिनीहरूको नाङ्गो  शरीर सबैले

दे ख्दछन् । सं सारको इतिहासमा पवित्र आत्माले यस्तो खालको काम एक
पटक पनि गर्नुभएको छै न । यस्तो खालको बदमासी काम गर्ने मान्छेलाई

जुनसुकै आत्माले शक्ति दिइरहे को भए तापनि, त्यो  आत्माचाहिँ पवित्र
आत्मा भने अवश्य हुनुहुन्न ।

प्रायः महिलाहरूलाई उत्तानो पारे र ढलाउन र तिनीहरूको नाङ्गो 

शरीरलाई कपडाले छोपिदिन दुईजना पुरुषहरू खटाइन्छ । यो त दुष्ट

मानिसहरूले आफ्नो महान् दयाले मण्डलीमा जानेहरूलाई प्रभाव  पार्ने 
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नयाँ चाल हो । के येशूले इनारको डीलमा उभिएकी महिलालाई त्यसो
नै गर्नुभएको थियो ? के येशूले मरियम  र मार्थासँग  त्यसरी नै व्यवहार
गर्नुभएको थियो ? के यो कार्य उहाँले याइरसकी  छोरी र यूहन्नाको

सुसमाचारको आठ अध्यायमा व्यभिचारमा पक्रिएकी महिलासँग गर्नुभएको
व्यवहारको ठीक विपरीत छै न र ? येशूलाई पछ्याउने कुनै पनि व्यक्ति

महिलाहरूसँग गर्ने  व्यवहारमा आफ्ना मालिकभन्दा यति प्रष्ट रूपमा
भिन्न हुँदैन । यसो गर्ने मानिसहरू परमेश्वरको साँचो मण्डलीको लागि

लाज र सच्चा पवित्र जनहरूका लागि शर्मका कुरा हुन् । यदि तपाईंले

ती ढोङ्गीहरूमध्ये  कसै लाई पैसा पठाइरहनुभएको छ वा तिनीहरूमध्ये 

कसै को कार्यक्रम हेर्न सहरमा चाहार्दै  हुनुहुन्छ भने, मसँग क्रुद्ध नहुनुहोस्;
ु एको हो । मैले
परमेश्वरसँग  क्रुद्ध हुनुहोस् । उहाँले नै बाइबल लेख्नभ

बाइबल लेखेको होइन । बाइबल त पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको
थियो जो एक सिद्ध भलादमी हुनुहुन्छ ।

परमेश्वरले कुनै िवश्वासीको जीवनलाई वास्तवमै असाधारण तरिकाले

छु नुहुँदा, त्यस्तो व्यक्ति उत्तानो परे र नढली सधैं भ ुइँमा घोप्टो पर्दछ भनी
बाइबलले बताउँदछ । १ कोरिन्थी  १२-१४ ले वास्तविक आत्मिक

वरदानहरूको प्रकाशबारे व्याख्या गर्दछन् र यस सन्दर्भमा बाइबलले यसो
भन्दछः तर सबैले भविष्यवाणी गरे भने, र कुनै विश्वास नगर्ने वा अनजान

मानिस भित्र आयो भने सबैद्वारा उसको दोष दे खाइन्छ, सबैद्वारा ऊ

जाँचिन्छ । अनि यसरी उसको हृदयका गुप्त कुराहरू प्रकट गरिन्छन्;
र उसले भुइँमा घोप्टो  परे र परमेश्वरलाई दण्डवत् गर्नेछ र "परमेश्वर

साँच्चै तिमीहरूका बीचमा हुनुहुँदो रहे छ" भनी घोषणा गर्नेछ (१ कोरिन्थी 

१४:२४-२५) ।

पवित्र आत्माले कहिल्यै  कसै लाई ब्याकुल  पार्नुहुन्न । बाइबलले

बताउँदछ कि पवित्र आत्माले दोष दे खाइदिनुहुन्छ र आफूतिर खिचँ ्नुहुन्छ,

अनि मानिस  स्वेच्छापूरक
्व पवित्र आत्माप्रति समर्पित हुन्छ । हृदयस्पर्शी 
आराधना र आदर व्यक्त गर्ने चाहनामा, ऊ भ ुइँमा घोप्टो पर्नेछ । तपाईंले

यसो भन्नुहोला, "भाइ जेम्स, यदि कुनै मानिस घोप्टो परे र ढल्यो भने त,

ँ ा फूट्न वा उसको दाँत  झर्न 
उसको नाक भाँचिन वा उसको एउटा आख
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सक्दछ ।" अहो, यदि उसलाई कुनै घृणाले भरिएको र निर्दयी आत्माले

भ ुइँमा फालिदिएको भए त्यसो हुन सक्दथ्यो, तर यदि ऊ स्वेच्छापूरक
्व
भ ुइँमा घोप्टो  पर्यो भने, उसलाई कुनै चोटपटक लाग्नेछै न । पवित्र

आत्माले मानिसबाट विवेकपूर्ण तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने उसको क्षमता
खोसिदिनुहुन्छ  भनी बाइबलले कही ँ पनि  बताउँदैन । वास्तवमा पवित्र

आत्माका फलहरूमध्ये एउटाचाहिँ संयम हो ।

१ कोरिन्थी  १४:२५ बाट लिइएको उद्धरणमा फेरि हे र्नुहोस् कि 

उक्त कार्य समर्पणता, नम्रता, पश्चात्ताप र आराधनाको गवाही हो । ऊ

परमेश्वरको सामु घोप्टो पर्यो । यही नै बाइबलीय तरिका हो ।

डाँडामा येशूको रूप परिवर्तन भएको क्षणमा तीनजना प्रेरितहरूले

उहाँसँग गरे का अतुलनीय  अनुभवमा, परमेश्वरले स्वर्गबाट बोल्नुभएको

आवाज तिनीहरूले सुने र तिनीहरू साह्रै डराए । बाइबलले मत्ती १७:६

मा यसो भन्दछः अनि जब चेलाहरूले यो सुने, तब उनीहरू भुइँमा घोप्टो 

परे , र साह्रै डराए ।

प्रभ ुका दूतले भविष्यवक्ता दानिएललाई छु ँ दा, उनी परमेश्वरका

आत्माप्रति पूर्ण  रूपमा समर्पित  भए । उनले के भने ? तब तिनी म 

उभिएको ठाउँनेर आए; अनि  जब तिनी आए, तब म  डराए,ँ र भुइँमा
घोप्टो परें ; तर तिनले मलाई भनेः 'हे  मानिसको छोरा, बुझ; किनकि यो
दर्शन अन्तको समयका निम्ति हो ।' अनि तिनी मसित बोल्दै गर्दा मचाहिँ

आफ्नो  अनुहार भुइँमा टे काएर घोप्टो  परे को अवस्थामा गहिरो निद्रामा
परे को थिए;ँ  तर तिनले मलाई छोए, र मलाई सीधा खडा उभ्याए (दानिएल 

८:१७-१८) ।

हामी फेरि दे ख्दछौं कि, बाइबलका अनुसार, साँच्चै नै परमेश्व
 रप्रति

वास्तविक रूपमा समर्पित व्यक्ति प्रभ ुद्वारा छोइँदा र भेट्टाइँदा घोप्टो पर्दछ,
तर उत्तानो पर्दै न ।

तेश्रो बाइबलीय सत्यताले सिपाहीहरूको एउटा समूहको बारे मा बताउँदछ

जो प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई विश्वासघात गरिएको रातमा उहाँलाई पक्रन आएको
थियो । हामीले यो घटनालाई बडो ध्यानपूरक
्व  हे र्नुपर्दछः तब सिपाहीहरूको

एक टोली, र मुख्य पूजाहारी र फरिसीहरूपट्टिबाट अफिसरहरू पाएर यहू दा
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बत्तीहरू, राँकाहरू र हतियारहरू लिई त्यहाँ आयो । यसकारण येशूले,
आफूमाथि आइपर्ने सबैकुराहरू थाहा पाएर अघि बढ्नुभयो र तिनीहरूलाई

भन्नुभयोः "तिमीहरू कसलाई खोज्छौ ?" तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिएः
"नासरतको येशूलाई ।" येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयोः "म  उही हुँ ।"
अनि उहाँलाई पक्राइदिने यहूदा पनि तिनीहरूसँग  उभिएको थियो । तब
उहाँले तिनीहरूलाई "म  उही हुँ" भन्नासाथ तिनीहरू पछि हटे र भुइँमा
पछारिए (यूहन्ना १८:३-६) ।

अन्तमा हामीले कोही त  उत्तानो परे र ढलेको पाउँदछौं । योचाहिँ

परमेश्वरको शक्तिप्रतिको नििश्चत  प्रतिक्रिया हो । के तिनीहरू उहाँका
साथीहरू हुन् ? के यो ईसाई आराधनाको एउटा व्यवहार हो ? के ती

मानिसहरू पवित्र आत्माको एउटा आश्चर्यजनक जागृतिको अंश हुन् ?

कदापि होइनन् । तिनीहरू त प्रभ ु येशू ख्रीष्टका शत्रुहरू हुन् जो उहाँलाई
मार्नको निम्ति लै जान आएका थिए र यहू दा इस्करयोती तिनीहरूको माझमा

थियो । अब बाइबल पढ्ने र त्यसलाई विश्वास गर्ने कुनै मानिस किन
उत्तानो परे र भ ुइँमा ढल्ने  भीडको अंश हुन खोज्दछ ? एक मात्र साँचो

ज्योति अर्थात् पवित्र बाइबलका अनुसार, यस्ता मानिसहरू ख्रीष्टका शत्रुहरू
हुन् ।

तपाईंले कुनै अनुभवमाथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंले परमेश्वरको

वचनमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ । यदि तपाईंको अनुभव बाइबलसँग मेल खाँदैन
भने, आफ्नो  अनुभवलाई अस्वीकार गर्नुहोस् । परमेश्वरको वचनलाई

कहिल्यै अस्वीकार नगर्नुहोस् ।

यो त धार्मिक ढोङ्गीहरूको युग हो । यो त आत्मिक छलीहरूको युग 

हो । झू टा प्रचारकहरू, झू टा दर्शनहरू, झू टा अनुभवहरू र झू टा गवाहीहरू

छ्यापछ्याप्ती  पाइन्छन् । जहाँसुकै हे रे पनि, बहकाउने आत्माहरूले

धार्मिक मानिसहरूलाई धोका दिँदै र भ्रममा पार्दै काम गरिरहे का हामी प्रष्ट

रूपमा दे ख्दछौं । आजको धार्मिक समुदायमा परमेश्वरको साँचो वचन
र परमेश्वरको साँचो जनलाई घृणापूरक
्व
व्यवहार गरिन्छ । जादूगरी,

मन्त्रतन्त्र, भविष्यवाणी र सनसनीपूर्ण कुराहरू भन्ने कार्यले वचनको साँचो
सेवकाइलाई बिगारिदिएका छन् ।
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एक पटक फेरि  बाइबलले भ ुइँमा ढल्ने विषयमाथि  ईश्
वरीय  प्रकाश

फाल्दछः तर परमप्रभुको वचन तिनीहरूका निम्ति  आज्ञामाथि  आज्ञा,

आज्ञामाथि  आज्ञा; नियममाथि नियम, नियममाथि नियम; अलिकति

यहाँ, अलिकति त्यहाँ थियो; यस हे तुले कि  तिनीहरू जाउन्, पछिल्तिर
लोटू न्, टु क्रा-टु क्रा होउन्, अनि पासोमा परून् र कैदमा लगिउन् (यशैया
२८:१३) ।

के ती मानिसहरू निको पारिएका थिए ? के ती मानिसहरूको मानसिक

उन्नति भएको थियो ? के ती मानिसहरूले पवित्र आत्माको महान् छु टकारा

पाएका थिए ? अवश्य पनि त्यसो भएको थिएन ! परमेश्वरको वचनलाई
अस्वीकार गरिँदा, मानिसले पवित्र आत्माको विरोध गरिरहे को हुन्छ जसले

बाइबल लेख्ने प्रेरणा दिनुभयो । अन्तमा यस्तो मानिस प्रभ ुप्रतिको विनम्र 

समर्पणतामा घोप्टो पर्नेछै न तर प्रभ ुको क्रोधद्वारा नाश हुनलाई उत्तानो भएर
पछारिनेछ ।

अझै एक पटक पुस्तकहरूको पुस्तकले यस विषयबारे बोल्दछ ।

एकजना जवान केटो ठू लो सङ्कटमा परे को थियो र येशूले उसको लागि

प्रार्थना गरिदिनुभयो । त्यो केटो भ ुइँमा पछारियो र मुखबाट फींज काढ्दै 
लडीबुडी गर्
यो । त्यो घटना अति क्यारिस्म्याटिक दे खिएको हुन सक्दछ

तर त्यो  प्रभ ु येशू ख्रीष्टको काम थिएन । यो भ ुइँमा पछारिने कार्यको

श्रोतबारे  विचार गर्नुहोस्ः गुरुज्यू, मैले तपाईंकहाँ मेरो छोरालाई ल्याएको

ँ ा आत्मा  छ; अनि  त्यसले यसलाई जहाँ पक्रन्छ, त्यही ँ
छु , जसमा गुग

यसलाई पछारिहाल्छ; अनि यसले फींज काढ्छ, र दाह्रा किट्छ, र सुख्दै 
जान्छ....तुरुन्तै  आत्माले त्यसलाई मडारमुडुर पारिहाल्यो; अनि  भुइँमा
पछारिएर फींज काढ्दै लडीबुडी गर्न लाग्यो....अनि आत्मा चिच्च्याएर र

त्यसलाई बेसरी मडारमुडुर पारे र त्यसबाट निस्क्यो; अनि त्यो मरे को जस्तै 
भयो (मर्कूस ९:१७,१८,२०,२६) ।

त्यो विचरा केटो "आत्मामा मारिएको" थियो । यो प्रभ ु येशू ख्रीष्टको

काम थिएन तर एउटा अशुद्ध  आत्माको काम थियो जसले परमेश्वरको

ु यो,
एउटा सृष्टिलाई नाश पार्न खोज्यो । तर येशूले त्यसलाई हातमा समात्नभ
र त्यसलाई उठाउनुभयो; अनि त्यो उठ्यो (मर्कूस ९:२७) ।
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अब आउनुहोस् यस विषयलाई टु ङ्ग्याऔ ं । येशू ख्रीष्टलाई पक्रन र

क्रूसमा टाँग्नलाई लै जान आएका उहाँका शत्रुहरू उत्तानो परे र पछारिए ।

जसले परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई ग्रहण नगर्नेहरू र घाइते भएर
पासोमा परे काहरू परमेश्वरको सामु  आउँदा उत्तानो परे र पछारिए ।
मर्कूसको सुसमाचार नौ अध्यायको एक जवान मानिस  भ ुइँमा पछारियो

र लडीबुडी गर्यो र योचाहिँ एउटा दुष्ट आत्माको काम थियो । यो

अशुद्ध आत्माले उसलाई मरे तुल्य बनाएर सुताइदियो । पवित्र बाइबलका

पृष्ठहरूको जाँच गर्दा, हामीले "ढल्ने" वा "आत्मामा मार्ने काम" को यो
विषयलाई एउटा ईसाई प्रक्रिया भनेर नसिकाइएको मात्र पाउँदैनौं, तर यो

अनुभव हाम्रा  प्रभ ुका शत्रुहरूसँग सम्बन्धित  भएको पनि  पाउँदछौं जसले

उहाँको वचनलाई अस्वीकार गरे र जो अशुद्ध आत्माहरूका वशमा परे ।

प्रत्येक बाइबलीय घटनामा जहाँ एउटा िवश्
वासी साँचो नम्रतापूर्ण श्रद्धा 

र आराधनामा लाग्दथ्यो वा परमेश्वरको पवित्र भयद्वारा नियन्त्रित हुन्थ्यो,

उक्त व्यक्ति भ ुइँमा घोप्टो पर्दथ्यो ।

कोही व्यक्तिले आत्मामा मारिन खोज्नुभन्दा पहिला, यसरी सोध्न चाहन

सक्दछः त्यो मार्ने (हत्यारा) को हो ? पुनरुत्थान र जीवन को हुनुहुन्छ ?
एउटा बुद्धिमान मानिसचाहिँ मार्ने आत्मादे खि टाढै रहनेछ र पवित्र आत्माको

अगुवाइद्वारा साँचो र जीवित परमेश्वरको नजीक आउनेछ ।

90

आत्मामा मार्नु

अध्याय ४

बिमारी र चङ्गाइ

मसँग  पनि क्रूसहरू छन् र मलाई कहिलेकाही ँ अत्यन्तै पीडा हुन्छ, तर

परीक्षाहरू जतिसुकै दुःखद भए तापनि, त्यस्ता परिक्षाहरूले चोट पुर्याउन
सक्ने क्षमताहरू गुमाउँदछन्, अनि  घाइते हुनुको सट्टा, म  उक्त  कठिन
परीक्षाद्वारा झन् सुध्रिएको महसुस गर्दछु । तर कसरी यसो हुन्छ ?

आफैलाई उहाँको सुरक्षामा सुम्पिदिएर जसको व्यवस्थाको पुस्तक बाइबल 
हो । मेरी प्रिय  बहिनी, म  अनगिन्ती सं सारहरूसँग  पनि यो पुस्तक
साट्नेछै नँ । म उहाँको इच्छा पूरा गर्नको लागि हरे क बलिदान चढाउन

तयार भएको महसुस गर्दछु  जसले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि 
उहाँले आफ्ना एकमात्र जन्माइनुभएका पुत्र मेरो लागि मर्नलाई दिनुभयो ।
त्यो प्रेम कति महान् थियो होला । म जति बढी बुझ्दै जान्छु , मेरो लागि
त्यो बहुमूल्य पुस्तक त्यति नै बढी प्रिय हुँदै जान्छ ।
– गेन. थोमस जे. "स्टोनवाल" ज्याक्सन

एप्रिल १, १८५३ मा उनकी बहिनीलाई लेखेका पत्रबाट
हामीले यो अध्यायमा बिमारीका बाइबलीय कारणहरू र ईश्वरीय चङ्गाइका

बाइबलीय सिद्धान्तहरूबारे अध्ययन गर्नेछौं । त्यसो गर्दा हामीले प्रेरितीय 
चङ्गाइको वरदान र आजका कथित चङ्गाइकर्ताहरूका कार्यहरूबीच  ठू लो
भिन्नता दे ख्नेछौं ।

परमेश्वरले सबै प्रकारका बिमारीहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक

दिन हजारौं बिरामीहरू परमेश्वरको शक्तिद्वारा निको पारिन्छन् । प्रभ ुले

चङ्गाइमा सहायता गर्नको लागि रोग चिन्ने डाक्टरहरूको क्षमता र उचित 
औषधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले आहारमा परिवर्तन गर्न दिइने

उचित सल्लाहलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले प्रार्थनाको जवाफमा

धेरैलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ ।
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हामीले अध्याय १ मा यो कुरा थाहा पाएका थियौं कि रोगीलाई निको

पार्ने काम प्रभ ु येशू ख्रीष्टले प्रेरितहरूलाई दिनुभएका चिन्ह वरदानहरूमध्ये 
एक थियोः अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयोः "सारा सं सारमा जाओ, र हरे क

प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर । जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ,

उसले मुक्ति पाउनेछ; तर जसले विश्वास गर्दै न, त्यो दोषी ठहरिनेछ ।
अनि विश्वास गर्नेहरूमा यी चिन्हहरू हुनेछन्ः मेरो नाममा तिनीहरूले दुष्ट
आत्मा निकाल्नेछन्; तिनीहरू नयाँ-नयाँ भाषा बोल्नेछन्; तिनीहरूले साँप
उठाउनेछन्; र तिनीहरूले कुनै नाशक चीज पिए तापनि  तिनीहरूलाई

त्यसले कुनै रीतिले हानि गर्नेछै न; तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्,
र उनीहरू निको हुनेछन् (मर्कूस १६:१५-१८) ।

आज यस्ता मानिसहरू धेरै छन् जसले चङ्गाइको चिन्ह वरदान प्रकट

गरिरहे को दाबी गर्दछन् र तिनीहरूले चेलाहरूको भीडलाई नै आफूतर्फ 
तानेका छन् । बिमारीको बारे मा छलफल गर्नुभन्दा  पहिला, आउनुहोस्
यी "चङ्गाइकर्ताहरूले" यति धेरै चर्चा पाउनुको कारणबारे  विचार गरौं ।

आदमका सन्तानमध्ये  अत्यन्तै धेरैजना शरीरअनुसार जिउँदछन् ।

तिनीहरूको सबैभन्दा ठू लो चासोको विषय नै तिनीहरूको शारीरिक सुख र

सुस्वास्थ्य हो । एउटा बिरामीले निको हुनको लागि जे पनि गर्नेछ । यही

कुराको ज्ञान पाएर नै डाक्टरहरू, औषधि बिक्रेताहरू, हड्डीहरूमा मालिस 
गरे र रोग निको पार्नेहरू, गैरकानूनी रूपमा स्वास्थ्यवर्द्धक खाने कुरा

बेच्नेहरू र झू टा धार्मिक डाक्टरहरूले बिरामीहरूलाई शिकार बनाइरहे का
छन् । अधिकांश मानिसहरूले "उपचार" को निम्ति  आफूसँग  भएजति

सबै धन खर्च गर्नेछन् । त्यसो गर्दा पनि भएन भने, तिनीहरू चङ्गाइको

"आश्चर्यकर्म" प्राप्त गर्नको निम्ति  आजसम्म  थाहा भएकामध्ये सबैभन्दा 
हास्यास्पद चालहरूको शरणमा पर्नेछन् ।

इतिहासचाहिँ जादूका पेय  पदार्थहरू, गोप्य उपचारहरू, औषधि बेच्ने 

मानिसहरू र अरू यस्तै खालका कुराहरूले फोहोर पारिएको छ । हरे क

सं स्कृ तिमा आश्चर्यको काम गर्ने  आफ्नै  प्रकारको मानिस  पाइन्छ  जोसँग 
निको पार्ने  आश्चर्यजनक शक्ति हुन्छ  र कहिलेकाही ँ उसले त्यो  शक्ति

प्रकट पनि गर्दछ । चलाख दिमाग  भएको स्वस्थ मानिसले त्यस्ता 
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मानिसहरूको उपहास गर्दछ तर कमजोर दिमाग भएका र शरीरमा रोग 

भएका मानिसहरूले नहुनु मामाभन्दा  कानो मामा नै जाती हुन्छ  भनी
विश्वास गर्दछन् ।

तर अब पशुहरूलाई सोध न, र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्;

अनि आकाशका पक्षीहरूलाई पनि सोध, र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन््
(अय्यूब १२:७) । परमेश्वरको सृष्टिले अवलोकनकर्तालाई धेरै सत्यता

प्रकट गर्दछ । ब्वाँसाहरू, गर्जने सिंहहरू तथा अन्य शिकारी जनावरहरूले
कमजोर र रोगी जनावरहरूलाई खाने गर्दछन् ।

बाइबलीय प्रतिज्ञाहरूलाई तिनको सन्दर्भबाट बङ्ग्याएर वा बाइबलका

पदहरूका केही भागहरूलाई मात्र उद्धरण गरे र, आज धेरै सेवकहरूले

परमेश्वरको वचनलाई सर्पले बगैंचामा चलाए झैं  धोकापूर्ण तरिकाले

चलाउँदछन् । यी धार्मिकताका सेवकहरूले विषालु फललाई गुलियो पार्न 

पर्याप्त हुने सत्यता मात्र बताउँदछन् र त्यस्तो  फललाई ब्याकुलतासाथ
खोजिरहे काहरूलाई निल्न  अनुरोध गरिरहे का छन् । शरीरमा पीडाले

सताइएको एक ईमानदार मानिसले बाइबलबाट उद्धृत सत्यता सुन्दा (यस्तो 

बाइबल  जसलाई उसले यो कुरा बुझ्ने गरी जानेको छै न कि  उल्लेखित 

सत्यताहरूलाई तिनको सन्दर्भबाट झिकिएको छ वा बाइबलका अन्य 
भागका असम्बन्धित सत्यताहरूसँग मिसाइएको छ) "परमेश्वरको जन"
निको पार्ने  शक्ति प्रदान गर्न  आएको छै न भनी विश्वास गर्न सक्दैन ।

उदाहरणको लागिः मृत्यु कहिल्यै हुनेछैन, न त शोक, न रुवाइ, न कहिल्यै 

पीडा नै हुनेछ (प्रकाश २१:४) र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको

भयौं (यशैया ५३:५) अनि विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ

(याकूब ५:१५) अनि त्यसको मृत्युसम्म पुर्याउने चोट निको भयो (प्रकाश
१३:३) । यी सबै परमेश्वरका वचन हुन् । तिनीहरू बाइबलबाट सीधै

लिइएका उद्धरणहरू हुन् । तै पनि, मैले यी असम्बन्धित  खण्डहरूलाई

यस्तो  प्रकारले मिसाइदिएको छु कि यहाँ सत्यताको प्रयोग गरे र झू टो
कुराको घोषणा गर्न सकिन्छ ।

परमेश्वरको वचनमा शारीरिक रोगको सम्बन्धमा ४ वटा शब्दहरू

प्रयोग गरिएका छन्ः
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१) अशक्तताः कमजोर हुने अवस्था ।

२) बिमारीः शरीर वा दिमागको अस्वस्थ अवस्था ।

३) रोगः शरीरका अङ्गहरूलाई प्रभाव  पारी महत्वपूर्ण 
कामको सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने अवस्था ।

४) महामारीः एक व्यक्तिदे खि  अर्को व्यक्तिमा सर्ने 
विनाशकारी रोग ।

यी शारीरिक बिमारीहरू निम्नलिखित चार कारणहरूको

निम्ति परमेश्वरबाट पठाइएका वा परमेश्वरद्वारा अनुमति दिइएका

हुन्छन्ः

१) पापप्रति गरिने न्याय ।

२) परमेश्वरले गर्न लाग्नुभएको कुनै आश्चर्यकर्मको पूर ्वसङ्केत ।

३) आत्मालाई बलियो पार्न सकियोस् भनेर शरीरलाई कमजोर
पारी आत्मिक परिपक्वता ल्याउन ।

४) उत्पत्ति ३ मा दिइएको श्रापको स्वाभाविक परिणाम ।

पहिलो कारणचाहिँ पापप्रति गरिने न्याय हो । यसलाई गन्ती १२:१-

१० मा मरियमको घटनाद्वारा राम्रोसँग प्रष्ट पार्न सकिन्छः अनि त्यस कुशी

स्त्रीका कारणले, जसलाई मोशाले विवाह गरे का थिए, मरियम र हारूनले

मोशाको विरोधमा बोले; किनकि मोशाले एउटी कुशी स्त्रीलाई विवाह 
गरे का थिए । अनि तिनीहरूले भनेः "के परमप्रभुले साँच्चै मोशाद्वारा मात्र

बोल्नुभएको छ ? के उहाँले हामीद्वारा पनि बोल्नुभएको छै न र ?" अनि 
परमप्रभुले त्यो सुन्नुभयो । (हामी प्रचारकको विरुद्धमा बोल्दा होशियार

हुनु उत्तम हुन्छ । परमेश्वरले सुनिरहनुभएको हुन्छ ।) (अनि ती मानिस 

मोशा पृथ्वीको सतहमाथि  बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा  बढी नम्र थिए ।)

यसको अर्थ उनी भयभीत, धक मान्ने र डरले गर्दा लुरूक्क परे का थिए भन्ने 
होइन । विनम्रको सामान्य  अर्थ समर्पित हो, अर्थात् मोशा परमेश्व
 रको

इच्छा  र आज्ञाहरूप्रति समर्पित थिए । मोशाले ती मानिसहरूका अगुवा
वा त्यो बगालको गोठालो हुन पाउँ भनी विन्ती गरे का थिएनन् । उनले

उक्त  उजाडस्थानमा त्यो विशाल समूहको निरीक्षक हुन पाउँ भनेर पनि 

विन्ती गरे का थिएनन् । उनलाई त  परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको र
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त्यो  ओहोदामा राखिदिनुभएको थियो । उनी नम्र मानिस थिए र उनले

मानिसहरूमाथि शासन गरे नन् । तै पनि, म हुँ भन्नुहुनेले तुरुन्तै मोशाको

अगुवापनको ओहोदाको रक्षा गर्नुभयो । तब परमप्रभु  अचानक मोशा,

हारून र मरियमसँग  बोल्नुभयोः "तिमीहरू तीनजना भेट हुने पालमा

आओ !" अनि ती तीनजना निस्के र आए । तब परमप्रभु  बादलको

खाँबामा भईकन ओर्लनुभयो, र निवासस्थानको ढोकामा उभिनुभयो, अनि 
हारून र मरियमलाई बोलाउनुभयो; र ती दुवै अघि  आए ।अनि  उहाँले

भन्नुभयोः "अब मेरा वचनहरू सुन; तिमीहरूको बीचमा कोही भविष्यवक्ता 
छ भने म  परमप्रभुले दर्शनमा आफूलाई त्यसकहाँ प्रकट गर्छु र सपनामा
त्यससँग  बोल्छु । तर मेरो सेवक मोशा त्यस्तो होइन, ऊ ता मेरो

सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य छ । ऊसँग म  आमने-सामने भई र प्रत्यक्ष 
रूपले बोल्नेछु , पहे लीहरूमा होइन; अनि परमप्रभुको स्वरूप उसले हेर्नेछ;
तब किन तिमीहरू मेरो सेवक मोशाको विरोधमा बोल्न डराएनौ ?" तब

परमप्रभुको रिस तिनीहरूको विरोधमा दन्क्यो; अनि उहाँ जानुभयो ।अनि 
निवासस्थानमाथिबाट बादल हटे र गयो; अनि हे र, मरियम  कोरी भइन्,
हिउँझैं सेती; तब हारूनले मरियमलाई हे रे; अनि हे र, तिनी कोरी भएकी 
थिइन् (गन्ती १२:४-१०) । परमेश्वरले मरियमलाई भयानक कुष्ठरोगले

प्रहार गर्नुभएको थियो । योचाहिँ एक पापी विरुद्ध गरिएको स्वर्गीय न्याय 
थियो ।

प्रभ ुभोजको स्मरणोत्सवबारे  वर्णन गर्ने एउटा खण्डमा अर्को उदाहरण

पाइन्छः यसकारण जसकसै ले अयोग्य रीतिले यो रोटी खान्छ वा प्रभुको यो

कचौरा पिउँछ, त्यो प्रभुको शरीर र रगतको दोषी हुनेछ । तर मानिसले

आफैलाई जाँचोस्, र त्यसरी नै यस  रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट

पिओस् । किनकि  जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनीकन अयोग्य  रीतिले
खान्छ  र पिउँछ, त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनाका निम्ति  खान्छ  र
पिउँछ । यही कारणले गर्दा तिमीहरूको बीचमा धेरै कमजोर र रोगी छन्,
अनि धेरै सुतिगए (१ कोरिन्थी ११:२७-३०) ।

यी पदहरूमा हामीले यो कुरा थाहा पाउँदछौं कि जसले प्रभ ुको शरीरलाई

चिन्न सक्दैन, जसलाई बाइबलले नयाँ गरी जन्मिएका मानिसहरूको सम्पूर्ण 
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समूह भनेर परिभाषित गर्दछ (१ कोरिन्थी १२:१२-१३, एफेसी ५:२२३२), उसले आफैमाथि परमेश्वरका फैसला निम्त्याउँदछ । यो तिनीहरूका

लागि एउटा गम्भीर चेतावनी हो जसलाई मूर्तिपूजकहरूले एउटा बिस्कु ट

वा रोटीको एउटा टु क्रा नै परमेश्वरको शरीर हो भनी सिकाएका छन् ।

यो कुरा याद गर्नुहोस् कि यी दण्डहरूको माझमा परमेश्वरले विभिन्न
ु एको छ । कुनै व्यक्ति कमजोर पारिन, मृत्युमा
मात्राका दण्डहरू राख्नभ
सुत्न वा रोगले पीडित हुन सक्दछ ।

हामीले यी उदाहरणहरूबाट यो कुरा बुझ्दछौं कि बिमारीलाई पाप

विरुद्ध परमेश्वरले गर्नुहुने फैसलाको रूपमा प्रायः प्रयोग गरिन्छ । हामी

चङ्गाइको परिवेशमा प्रवेश गरे र परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ  र
हामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रलोभनमा फँस्नुभन्दा अगाडि, हामीले

आफैलाई जाँचेर पूर्ण सत्यता पत्ता लगाउनु नै उत्तम हुन्छ । परमप्रभ ुले नै

हाम्रो दुष्ट जीवन यापनलाई दण्ड दिनको निम्ति हामीलाई बिरामी पार्नुभएको
पनि हुन सक्दछ । हाम्रो पुस्तामा कथित चङ्गाइकर्ताहरू कैयौं छन् जसले

सुस्वास्थ्य, धन-सम्पत्ति तथा परमेश्वरले दिनुहुने सबै असल  कुराहरूको

प्रतिज्ञा गर्दै  लोभी पुरुषहरू तथा महिलाहरूका केही न केही सुन्नलाई
आतुर कानहरूलाई आकर्षण गर्दछन् तर तिनीहरूले नामधारी ईसाईहरूका

जीवनमा रहे को पापबारे कुरा गर्न अस्वीकार गर्दछन् । आधुनिक धार्मिक
शिक्षाको विपरीत, निरन्तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गरिरहने र
पवित्र बाइबलमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएका आज्ञाहरूलाई बेवास्ता गरिरहने

मानिसहरूमाथि परमेश्वर वरदानहरू र आशिषहरू खन्याउन स्वर्गमा पर्खेर
बसिरहनुभएको छै न ।

हो, परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ; उहाँले आज्ञाकारीतालाई

आशिष

दिनुहुन्छ ।

विश्वासयोग्यतालाई

परमेश्वरले

पुरस्कार

पुरस्कार

दिनुहुन्छ ।

दिन

खोज्नुहुन्छ;

परमप्रभ ुले

उहाँका

उहाँले

असल 

कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ; उहाँले ती असल कुराहरू असल मानिसहरूलाई

दिनुहुन्छ । परमेश्वरले पापलाई आशिष दिनुहुन्न; उहाँले पापलाई त 
दण्ड दिनुहुन्छ । चङ्गाइको क्षेत्रमा अति धेरै मानिसहरू छन् जो विलाप

गर्नेहरूको समूहमा पो हुनुपर्दथ्यो ।
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यहाँ हरे क बिरामी परमेश्वरको न्यायमा परिरहे को हुन्छ  भनेर भन्न

खोजिएको होइन । अय्यूबका तीनजना साथीहरूले त्यही गल्ती गरे का

थिए । तर परमेश्वरको वचनमा बिरामी पर्नुका चार कारणहरूमध्ये 
एउटाचाहिँ पापको लागि दिइने दण्ड हो ।

व्यवस्था  २८ अध्यायमा हामीले थुमाको रगतद्वारा मिश्र दे शको

दासत्वबाट मुक्त  पारिएका मानिसहरूको

बारे मा

पढ्न  पाउँदछौं ।

परमेश्वरले तिनीहरूलाई फिरऊनले दिने कष्टबाट उद्धार गर्नुभएको

थियो । तिनीहरूले लाल समुद्रमा बप्तिस्मा लिएका थिए (१ कोरिन्थी 

१०:१-२) र तिनीहरू प्रतिज्ञाको दे शतिर जाँदैथिए । परमेश्वरले त्यस्ता 

मानिसहरूलाई के भन्नुभयो ? यदि तिमीले यस महिमित  र भययोग्य नाम 

'परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर'को डर राख्नका निम्ति यस पुस्तकमा लेखिएका
यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू होशियारसाथ पालन गरे नौ भने, परमप्रभुले

तिम्रा विपत्तिहरू र तिम्रा सन्तानका विपत्तिहरू अद्भ ुत तुल्याउनुहुनेछः लामो

समयसम्म भइरहने ठू ला विपत्तिहरू, अनि लामो समयसम्म भइरहने नराम्रा 
रोगहरू । अनि  उहाँले मिस्रका सबै रोगहरू, जससँग  तिमी डराउँथ्यौ,

तिमीमाथि  फर्काएर ल्याउनुहुनेछ; अनि ती तिमीमा टाँसिरहनेछन् ।अनि 
यस  व्यवस्थाको पुस्तकमा नलेखिएको हरे क रोग  र हरे क विपत्ति पनि,
तिमी नाश नहोउन्जेल  परमप्रभुले तिमीमाथि ल्याउनुहुनेछ । तिमीहरू
आकाशका ताराहरूझैं असं ख्य  भीड थियौ, तापनि तिमीहरू सं ख्यामा थोरै

बाँकी रहनेछौ; किनकि तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वाणी पालन
गर्न चाहे नौ (व्यवस्था २८:५८-६२) ।

त्यसै ले तपाईंले यसो भन्न सक्नुहुन्छ, "दाजु जेम्स, मेरो उद्धार गरिएको

छ र म स्वर्ग जानेछु । परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसै ले म आफ्नो 
इच्छाअनुसार जिउन सक्दछु ।" यो साँचो हुन सक्दछ । परमप्रभ ुले

तपाईंलाई रोक्नुहुन्न होला, तर एउटा अति माया गर्ने बुबाले आफ्ना गल्ती 
गर्ने छोराछोरीलाई अनुशासन गर्ने कुरा जति नििश्चत हुन्छ त्यति नै नििश्चत 

रूपमा परमेश्वरले तपाईंलाई उहाँको इच्छाप्रति नम्रतापूरक
्व  समर्पण भएर

हिँड्न पाए हुनेथ्यो भन्ने महसुस गराउन बिमारीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रभ ुले यो खण्डमा यसो भन्नुभयो, यदि तिमीले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्ने 
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गरी मलाई प्रेम गर्दै नौ र मैले मेरो पुस्तकमा लेखेका कुराहरू ध्यानपूरक
्व

सुन्दैनौ भने, मैले तिमीहरूमाथि ल्याउने विपत्तिहरू दे खेर तिमीहरू चकित 
हुनेछौ ।

मलाई इतिहासको अध्ययन गर्दा  असाध्यै  आनन्द  आउँदछ । कुनै

दिन म  कुनै समयका मुख्य विपत्तिहरू, महामारीहरू, अनिकालहरू र
प्रकोपहरूको त्यस समयका आत्मिक घटनाहरूसँग हुने प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई

दे खाउने एउटा अध्ययन तयार पार्ने समय पाउने आशा गर्दछु । पोपको

शक्ति शिखरमा पुगेको समयका अधँ ्यारा युगहरूको अवधिमा सम्पूर्ण 
गाउँहरूलाई नष्ट पार्ने गरी यूरोपमा आएका महामारीहरू सं योगवश आएका

थिए भनी म विश्वास गर्दिनँ । भारत र उत्तर अफ्रिकाजस्ता ठाउँहरूमा

अत्यन्तै हानि पुर्य
 ाउने रोग र भोकमरी त्यहाँको हावापानीसँग  भन्दा पनि 

तिनीहरूले गर्ने  झू टा ख्रीष्टहरूको आराधनासँग  बढी सम्बन्धित  छन् भन्ने 
कुरामा म विश्वस्त छु ।

तपाईंलाई प्राणघातक एड्सको महामारी कहाँबाट आएजस्तो लाग्दछ ?

सरकारले ग्रीड (GRID, समलिङ्गीपनासँग सम्बन्धित  प्रतिरक्षाको अभाव)

नाउँलाई परिवर्तन गर्न  डाक्टरहरूलाई जबर्जस्ती गर्नुभन्दा  पहिला त्यो 
हत्याराको श्रोतको बारे मा केही शङ्का थियो । अनुसन्धानले एड्सको

उत्पत्तिको श्रोत अफ्रिकाका हरिया बाँदरहरू थिए र यौन सम्पर्क बाट सर्ने 
यो रोग हरिया बाँदरहरूबाट अफ्रिकी समलिङ्गीहरूमा, अनि  तिनीहरूबाट
न्यूयोर्क सहरका समलिङ्गी होटलहरूमा सरे को निर्क्योल निकाल्दा,

सञ्
चार माध्यमले त्यस्तो समाचार अत्यन्तै चिन्ताजनक थियो भन्ने निर्णय 

गर्यो । यो त डार्बिनको सिद्धान्तको ठीक उल्टो थियोः भ्रष्ट मानिसहरू

बाँदरहरूतर्फ फर्कंदै  थिए । समाचार माध्यमहरूले बाँदरहरूसँग व्यभिचार

गर्ने ती "अत्यन्त मर्यादित" नागरिकहरूका नैसर्गिक अधिकारहरू हनन गर्न 

चाहे नन् ।

परमेश्वरका जनहरूलाई हजारौं वर्ष अगाडि नै यो चेतावनी दिइएको

थियो कि कनानका मानिसहरू यति भ्रष्ट भएका थिए कि तिनीहरूले पशुप्राणीसँग सम्भोग गर्दथे (लेवी १८:२३; २०:१६-१८) । यो अपराधको

निम्ति तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।
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अमेरिकीहरू समान अधिकारको मूर्खतामा लामो समयदे खि अल्झिएका

छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैले पापी स्वभावद्वारा नियन्त्रित मानिसका कामहरू

र प्रकृतिसँग बाझिने कामगर्ने अनियन्त्रित मानिसहरूका कामहरूबीच भिन्नता
छु ट्ट्याउन सक्दैनन् ।
तपाईंले

रोगको

नाम  फेर्न सक्नुहोला, यो

रोग  फैलाइरहे का

हत्याराहरूको सं रक्षण गर्न कानूनहरू बनाउन सक्नुहोला र सत्यता बोलेर
घृणाका पात्र भइनेहरूलाई अभियोग लगाउन सक्नुहोला, तर सत्यताहरू
त सत्यताहरू हुन् । समलिङ्गीहरूलाई एड्स लाग्दछ । समलिङ्गीहरूले

एड्स फैलाउँदछन् । एड्सको महामारीको पछाडिको मुख्य समस्या  नै
समलिङ्गीहरू हुन् । किनभने पुरुष-समलिङ्गीपना पाप हो र परमेश्व
 रले
पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र दण्ड दिनुहुन्छ ।

यसकारण परमेश्वरले पनि  तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै  हृदयका

कामुकताहरूद्वारा आफ्ना  शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गरून् भनेर
अशुद्धताका निम्ति  त्यागिदिनुभयो । तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई
झू टसँग साटे , र सृष्टिकर्ताको सट्टामा, जो साँच्चै सदासर्वदा धन्य हुनुहुन्छ,
तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे । यही कारणले गर्दा  परमेश्वरले

तिनीहरूलाई नीच कामनाहरूकै निम्ति त्यागिदिनुभयो; किनकि तिनीहरूका
स्त्रीहरूले पनि  स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारसँग साटे ;
अनि  त्यही प्रकारले पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसितको स्वाभाविक व्यवहार

त्यागेर पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै शर्मलाग्दो काम गर्दै एक-अर्काप्रति आफ्ना 
कामुकताले जले, र आफ्नो भ्रष्ट चालको उचित दण्ड आफैमा पाए (रोमी

१:२४-२७) ।

यो खण्डअनुसार, कुनै व्यक्ति पुरुष-समलिङ्गी वा स्त्री-समलिङ्गी हुनुभन्दा 

अगाडि परमेश्वरले उसलाई त्याग्नुभएको हुनुपर्दछ । कोही पनि त्यस्तो 

प्रकारले जन्मिएको हुँदैन । परमेश्वरले कोहीलाई पनि त्यस्तो प्रकारले सृष्टि 
गर्नुहुन्न । एक व्यक्तिले तबसम्म परमप्रभ ु विरुद्ध विद्रोह गर्दछ र पवित्र

आत्माको विरुद्धमा पाप गर्दछ जबसम्म  "साधारण पाप" र "स्वाभाविक

पाप" ले नयाँ गरी नजन्मिएको शरीरका नीच कामुकताहरूलाई उत्तेजित 
गर्न  छोड्दैन, अनि  परमेश्वरका आत्मा निभ्नुहुन्छ  र त्यस्तो  व्यक्तिसँग 
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रहनुहुन्न । परमेश्वरले एक पटक त्यस्ता पापीहरूलाई छोडिदिनुभएपछि 
तिनीहरू समलिङ्गी हुन पुग्दछन् ।

बाइबलले भन्दछ कि एक पटक त्यस्ता नीच आसक्तिहरूमा लागेपछि 

मानिसले शरीरको स्वाभाविक प्रयोगलाई परिवर्तन गर्नेछ । बाइबलका
सबैभन्दा सुरुका अध्यायहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्दछन् कि  परमेश्वरले

पुरुषका निम्ति स्त्रीको सृष्टि गर्नुभयो र सन्तान जन्माऊन् भनेर ती दुईलाई

एकसाथ राखिदिनुभयो । तिनीहरूले यो ईश्वरीय आज्ञा पूरा गर्न सकून् भन्ने 
गरी तिनीहरूका शरीर विशेष तरिकाले तयार पारिएका हुन् । समलिङ्गी 
क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुनको निम्ति मानिसले शरीरका विभिन्न भागहरूको

स्वाभाविक प्रयोगमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सहज बुद्धिले पनि यो कुरा
दे खाउँदछ कि परमप्रभ ुले समलिङ्गी बनाउनुहुन्न ।

मानिसहरू शरीरको स्वभावलाई नै उल्लङ्घन गर्ने गरी पापका

गहिराइहरूमा डुब्दा, त्यसका दुईवटा मात्र परिणामहरू आउन सक्दछन्ः
ती

अपराधीहरूमाथि  परमेश्वरले तोक्नुभएको

राज्यको दण्ड लाद्न

सकिन्छ  किनभने समलिङ्गीहरूले नयाँ-नयाँ मानिसहरूलाई अशुद्ध  पारे र

मात्र निरन्तरता पाउँदछन्; वा परमेश्वरले आगो र गन्धक बर्साउनुभएर

(उत्पत्ति १९) वा एड्स ल्याइदिनुभएर हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ (२० औ ं
शताब्दीको) । यी दुवै घटनाहरूमा परिणाम त एउटै आउनेछ ।

सदोम  र गमोरामा बस्ने हरे क व्यक्ति समलिङ्गी थिएन तर आगो

खस्दाखेरि  त्यहाँ बस्ने सबै मानिसहरू नष्ट भए । त्यसै  गरी, आजको
सं सारमा एड्स लागेर मर्न लागेको हरे क व्यक्ति समलिङ्गी क्रियाकलापहरूमा

सङ्लग्न  भएको छै न । तै पनि  तिनीहरू मर्दै छन् । किन ? रोमी १
अध्यायको हाम्रो सन्दर्भले हामीलाई बताउँदछः यस्ता-यस्ता काम गर्नेहरू

मृत्युदण्ड पाउन लायकका हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको न्याय जानी-जानीकन

पनि  तिनीहरू ती काम  नै गर्छन्; त्यो मात्र होइन, तर यस्ता  काम 
गर्नेहरूसँग खुशी पनि हुन्छन् (रोमी १:३२) ।
एउटा राष्ट्रले परमेश्वरले दोष लगाउनुहुने कुरालाई माफी  दिएर,

परमेश्वरले अस्वीकार गर्नुहुने कुरालाई स्वीकार गरे र, परमेश्व
 रले घृणा
गर्नुहुने कुरालाई बेवास्ता गरे र र दुष्ट काम गर्नेहरूको फैसला हुँदा
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तिनीहरूसँगै न्यायमा नपर्न सक्दैन । यही महामारीद्वारा हलिउड भ्रष्ट

भइरहे को छ । अमेरिकीहरूले हलिउडसँग हरे क रात सङ्गति गर्दछन् अनि 

तिनै पुरुष-समलिङ्गीहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएका सङ्गीत  र नाटकबाट आनन्द 

लिन्छन् । या त परमेश्वरले रोमी १:३२ लाई लागू गर्नुहुन्छ, या उहाँ
ढँटुवा हुनुहुन्छ । परमेश्वरले ढाँट्न सक्नुहुन्न ।

हाम्रो समाजको नैतिक पतनलाई यी कुराहरूले प्रमाणित गर्दछन्ः

यी दुष्टहरूलाई "ईसाई सेवकाइ" मा अभिषेक गर्ने मुख्य सम्प्रदायहरू;
रोमको मण्डलीको पूजाहारीपदमा ठू लो सङ्ख्यामा पुरुष-समलिङ्गीहरू भएका

कुरासँग  त्यस मण्डलीले सामना गरे को द्वुविधा; "पुरुष-समलिङ्गी" भनी

खुल्लमखुल्ला चिनिएका राजनीतिज्ञहरू सार्वजनिक पदमा पुनः निर्वाचित हुने

कार्य । हामी यसरी चिच्च्याउन सक्दछौं, "हे परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहोस्,"

तर म तपाईंलाई भन्दछु  उहाँले अनुग्रह गर्नुहुनेछैन । यदि अमेरिकाले

पश्चात्ताप गर्दै न र परमेश्वरको भयतिर फर्कंदै न भने, यसले छिट्टै  नै
परमेश्वरको क्रोध भोग्नेछ ।

बिमारीचाहिँ प्रायः जसो परमेश्वरले पापमाथि गर्नुहुने फैसला हो भन्ने 

दे खाउन अर्को एउटा जाँच  पर्याप्त हुनुपर्दछ । हामीले मीका ६:१२-१३
मा यसरी पढ्न  पाउँदछौं: किनभने त्यसका धनी मानिसहरू अत्याचारले

भरपूर छन्, र त्यसका बासिन्दाहरूले झू ट बोलेका छन्, अनि तिनीहरूको
मुखभित्र तिनीहरूको जिब्रो छली छ । यसैकारण तेरा पापहरूको कारणले
म पनि तँलाई हिर्काएर र तँलाई उजाड पारे र तँलाई बिरामी पार्नेछु ।

मैले अस्पतालमा सेवकाइ गरे का सबै वर्षहरूलाई फर्के र हे र्दा  र

क्यान्सर लागेका, फोक्सो तथा मुटु का रोगहरू भएका, अज्ञात  रोगहरू

लागेका र सवारी दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरूलाई सम्झँदा,

अधिकांश पीडितहरूको सोचाइ दे खेर म चकित हुन्छु । एकजनाले

मात्र परमेश्वरले दण्ड  दिनुहुनाको कुनै सम्भाव्य  आत्मिक कारण हुन

सक्दछ कि  भन्ने  बारे ईमानदारीपूरक
्व परामर्श  खोज्दा, सयजनाले चाहिँ

चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गरिदिने प्रचारकको मात्र चाहना गर्दथे । थला
परे र उत्तानो परी पल्टेको, मृत्युको र अनन्तताको सामना गरिरहे को
कुनै मानिसले पापसम्बन्धी प्रश्नबारे कुराकानी गर्न चाहन्छ भन्ने तपाईंले
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सोच्नुभएको होला । अहँ; होइन । तिनीहरू त सकेसम्म धेरै समयसम्म 
फैसलाको दिनदे खि  भाग्न चाहन्छन् । यसले अधिकांश मानिसहरू पूरै

बाइबल लिएको, परमेश्वरको जनदे खि  जतिसक्दो  टाढा बस्नुको कारण

र बाइबलबाट झिकिएका केही पदहरू लिने चङ्गाइकर्ताहरूकहाँ झुत्तिनुको
कारणलाई प्रष्ट पार्दछ । अधार्मिक मानिसहरूले तिनीहरूलाई परमेश्वरबाट

एउटा वरदान दिलाउने सेवकको चाह गर्दछन्; तर तिनीहरू तिनीहरूलाई

परमेश्वरको सामना गर्न लगाउने सेवकलाई मन पराउँदैनन् । बिमारीका

चार कारणहरूमध्ये  एउटाचाहिँ परमेश्वरले पापप्रति गर्नुहुने फैसला हो;
जतिगरी प्रष्ट हुन सक्ने हो त्यतिगरी यो प्रस्ट छ ।

परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएको बिरामी हुनुको दोश्रो कारण यो

हो कि उक्त समस्याले परमेश्वरले कुनै अचम्भको काम गर्दै  हुनुहुन्छ भन्ने 
कुराको पूर ्वसङ्केतको रूपमा काम गर्न सक्दछ ।

प्रभ ु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा, उहाँले आफू परमेश्वरका पुत्र

भएको कुरा प्रमाणित गर्नुभएका तरिकाहरूमध्ये  एउटाचाहिँ बिरामीलाई

निको पार्नु, मरे कालाई ब्युँताउनु, कोरीहरूलाई शुद्ध पार्नु र अन्धाहरूलाई
दृष्टि दिनु थियो ।

यदि बिरामी मानिसहरू, मरे का मानिसहरू, अन्धा मानिसहरू वा कोरीहरू

नभएका भए येशूले ती सबै महान् आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्नुहुन्नथ्यो भन्ने 
कुरा के तपाईंले कहिल्यै सोच्न छोड्नुभएको छ ? ती घटनाहरूमा बिमारी,

रोग वा कमजोरी यस कारणले भएका थिए कि परमेश्वरले उहाँको नाउँमा
आदर र महिमा पाउन सक्नुभएको होस् । यी असाधारण घटनाहरूमा,
उहाँले आफ्नो  शक्ति र सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने मौका होओस  भनेर प्रभ ुले

मानिसहरूलाई शारीरिक रूपमा रोगी हुन दिनुभयो ।

ँ ाहरूको अत्यन्त  शाब्दिक अर्थ लगाउन सक्दछौं:
हामीले यस्ता  बुद

यस हे तुले कि मबाहे क अरू कोही पनि छै न; परमप्रभु म नै हुँ, र अरू
कोही पनि छै न भन्ने कुरा पूरक
्व ाहरूले र प�श्चमकाहरूले जानून ् । ज्योति
रच्ने र अन्धकार सृष्टि गर्ने म हुँ; शान्ति दिने र विपत्ति सृष्टि गर्ने मै हुँ;

यी सबै कुराहरू गर्ने परमप्रभु म नै हुँ (यशैया ४५: ६-७) । शहरभित्र

तुरही फुकियो भने के मानिसहरू थरथर नहोलान् र ? शहरमा कुनै विपत्ति
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आइपर्योभने के यो परमप्रभुले गर्नुभएको होइन र ? (आमोस ३:६) ।

अरूले परमेश्वरको छु ट दिने इच्छाबारे बताउन सक्दछन् जुन इच्छाले

ँ ा झिम्काउनुहुँदा (प्रेरित  १७:३०) वा अर्कै तिर हे र्नुहुँदा
परमेश्वरले आख

(भजन सं ग्रह  २२:१; हबकूक १:१३) पाप र शैतानलाई काम गर्न 

अनुमति दिन्छ ।

प्रत्येक घटनामा परमेश्वरले उहाँको सं सारमा हुने सम्पूर्ण कुराहरूको

जिम्मेवारी लिनुहुन्छ । उहाँ मोशाको अवस्थामा जस्तै  (तल  पढ्नुहोस्)

प्रत्यक्ष  रूपमा वा जन्मैदे खिको अन्धो मानिसको अवस्थामा जस्तै  (तल 
पढ्नुहोस्) अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ, तर उहाँ जिम्मेवार

हुनुहुन्छ । हामीले अय्यूबको पुस्तकका प्रथम दुई अध्यायहरूबाट पाउने
अन्तरज्ञान अय्यूबसँग थिएन तर उनले सदैव  परमेश्वरलाई पुकारे का

थिए । उक्त सन्देशवाहकचाहिँ शैतान, प्रकृति वा कुनै अपरिचित  शत्रु 
हुन सक्दथ्यो भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए तर सबै कुराहरूले परमप्रभ ुको
योजनाअनुसार काम गरे का थिए भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो ।

एउटा आश्
चर्यकर्मको पूर ्वसङ्केतको रूपमा बिमारीलाई प्रयोग गरिएको

पहिलो उदाहरणचाहिँ मोशाको जीवनमा पाइन्छ । उनी परमेश्वरका

जनहरूलाई छु टकारा दिलाउनको निम्ति प्रभ ुका आज्ञाहरू लिएर फिरऊनको
सामु  जानलाई उहाँद्वारा छानिएका थिए । त्यसपछि  उनले तिनीहरूलाई
मिश्रदे शदे खि  बाहिर निकालेर

प्रतिज्ञाको दे शमा

पुर्य
 ाउनुपर्दथ्यो ।

परमेश्वरले उनलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो भन्ने  कुरा इस्राएलीहरूले

थाहा पाउनेथिएनन् भनी मोशा चिन्तित भएका थिए र उनी आफ्ना शङ्काहरू

प्रभ ुलाई बताउन हिच्किचाएनन् । मोशाको विश्वास  बढाउनको निम्ति 

परमेश्व
 रले एउटा अचम्भको काम गर्नुभयोः उहाँले आफ्नो दासलाई कोरले

प्रहार गर्नुभयो ।

परमप्रभ ुले यस्तो पनि गर्नुहुन्छ र ! भनी कसै कसै ले विश्वास गर्दै नन् तर

प्रस्थान ४:६-८ लाई ध्यानपूरक
्व पढ्नुहोस्ः अनि परमप्रभुले उनलाई फेरि 

भन्नुभयोः "अब तिम्रो हात तिम्रो खोकिलाभित्र हाल !" अनि उनले आफ्नो 
हात आफ्नो खोकिलाभित्र हाले; अनि जब उनले त्यसलाई बाहिर निकाले;
तब हे र, उनको हात  कोढले हिउँझैं सेतो भयो ।अनि  उहाँले भन्नुभयोः
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"आफ्नो हात फेरि आफ्नो खोकिलाभित्र हाल !" अनि उनले आफ्नो हात 

फेरि  आफ्नो  खोकिलाभित्र हाले, र त्यसलाई आफ्नो  खोकिलाबाट फेरि 
निकाले; अनि हे र, त्यो फेरि उनको अरू मासुझैं भइहाल्यो । "अनि यस्तो 
हुनेछ – उनीहरूले तिमीलाई विश्वास गरे नन्, र त्यो पहिलो चिन्हको कुरा
सुनेनन् भने पनि उनीहरूले यो पछिल्लो चिन्हको कुरा विश्वास गर्नेछन् ।

बाइबलले १ कोरिन्थी  १:२२ मा भन्दछ कि यहू दीहरूले चिन्ह

माग्दछन् । याद गर्नुहोस् कि यो दुष्ट, व्यभिचारी पुस्ताका धेरैजनाले झैं

तिनीहरूले चिन्ह खोज्ने वा चाहने मात्र होइन, बाइबलले त  तिनीहरूलाई
वासद्वारा
चिन्ह नभई हुँदैन भनेर पनि भन्दछ । हिब्रूहरू कहिल्यै पनि विश्

हिँडेनन् र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यसो गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण,

परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई एउटा विशेष

प्रबन्ध गरिदिनुभएको छ जसद्वारा उहाँले तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्नको

ँ ालाई अध्याय ५
निम्ति दे ख्न सकिने प्रकाशहरू दिनुहुन्छ । (हामी यो बुद
मा पूर्ण रूपमा छलफल गर्नेछौं ।)

त्यसै ले, परमेश्वरले मोशालाई एउटा चिन्ह दिनुभयो र मोशाले फेरि 

त्यो चिन्ह आफ्नो जातिलाई दिए । उनले आफ्नो हात आफ्नै खोकिलामा
हाले । उनले त्यसलाई बाहिर निकाल्दा, परमेश्वरले उनलाई कुष्ठरोगले

प्रहार गर्नुभएको थियो । परमेश्वरको आज्ञाबमोजिम उनले आफ्नो हातलाई

फेरि  खोकिलामा हाले । उनले त्यसलाई दोश्रो  पटक बाहिर निकाल्दा 
परमेश्वरले उनलाई निको पार्नुभएको थियो ।

अब त्यो रोगको कारण के थियो त ? ताकि परमेश्वर महिमित हुन

सक्नुभएको होस् । हल्लेलूयाह ! म  अवश्य  पनि चङ्गाइमाथि विश्वास 
गर्दछु ।

हामीले यूहन्ना  ११:१-३ मा अर्को घटना पाउँदछौं: अब मरियम  र

तिनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानीमा एकजना लाजरस नाम भएका मानिस 
बिरामी थिए । यी तिनै मरियम थिइन्, जसले प्रभुलाई सुगन्धित तेल घसेर
उहाँका पाउ आफ्नो केशले पुछेकी थिइन्, जसका भाइ लाजरस बिरामी

थिए । यसैकारण उनका दिदीहरूले यसो भनेर उहाँकहाँ पठाएः "प्रभु,
हे र्नुहोस्, जसलाई तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ, उनी बिरामी छन् ।"
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परमेश्वरले आफ्ना एक मात्र जन्माइनुभएका पुत्रलाई क्रूसमा मर्नको

निम्ति दिनुभएर हरे क मानिसप्रतिको उहाँको प्रेम प्रमाणित गर्नुभयो भन्ने कुरा
हामीलाई थाहा छ । तै पनि, यहाँ परमेश्वरको वचनमा एउटा मानिसलाई

येशू ख्रीष्टले विशेष प्रेम गर्नुभएको पात्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अनि ती मानिस बिरामी थिए ।

उद्धार गरिएका यस्ता मानिसहरू पनि  छन् जसलाई यो विश्वास 

गर्न सिकाइएको छ कि तिनीहरू बिरामी भएका कारण अनुग्रहबाट पतन
भएका छन् र अबदे खि  परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न । शैतानले

तिनीहरूबाट फाइदा उठाउन र तिनीहरूलाई शङ्काहरू र डरहरूको पासोमा

पार्न यो असमझदारीलाई प्रयोग गर्दछ । येशूले लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो 
र लाजरस बिरामी परे का थिए ।

अब ध्यानपूरक
्व पद ४ मा हे र्नुहोस्ः तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयोः "यो

मृत्युसम्म  पुर्य
 ाउने रोग होइन, तर यसद्वारा परमेश्व
 रको पुत्रको महिमा
होस् भनेर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो ।"

यसबारे के भन्ने ? लाजरस किन बिरामी परे का थिए ? के यो घटना

पापमाथि  न्याय गरिएको घटना थियो ? अवश्य  पनि थिएन ! परमेश्वर

लाजरससँग  रिसाउनुभएको कारण के उनी बिरामी परे का थिए ? अवश्य 
पनि थिएनन् ! बाइबलले भन्दछ कि लाजरस बिरामी परे का थिए किनभने

त्यस कष्टद्वारा प्रभ ु येशूले आफ्नो नाउँमा महिमा लिन लाग्नुभएको थियो ।
यूहन्ना  ११ अध्यायको बाँकी भागको पढाइले यो कुरा प्रकट गर्दछ

कि लाजरस वास्तवमै मरे का थिए र प्रभ ु  आइपुग्नुहुँदा त  उनको मृत 
शरीर कुहिन थालेको थियो । प्रभ ु येशूले उनको लास राखिएको ठाउँमा

जानुभएर चिहानको मुखको ढुङ्गा हटाउन आज्ञा गर्नुभयो । उनको परिवारले

सामाजिक चलनको उल्लङ्घन गरिएकोमा विरोध गरे र येशूले उक्त कार्यमा

तिनीहरूले परमेश्वरको महिमाले काम गरे को दे ख्नेछन् भनी गर्नुभएको

प्रतिज्ञा  तिनीहरूलाई स्मरण गराउनुभएर तिनीहरूको चिन्तालाई शान्त 
पार्नुपरे को थियो ।

अनि येशूले चर्को सोरमा यसो भन्नुभयो, लाजरस, बाहिर आऊ ।

येशूले लाजरस भनी नाम नकाढीकन केवल "बाहिर आऊ" मात्र भन्नुभएको
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भए, सबै चिहानहरूले आफूभित्र रहे का लासहरू दिइहाल्नेथिए । भविष्यको
कुनै दिनमा यो सामर्थ्य प्रकट हुनेछ तर त्यो दिनमा चाहिँ प्रभ ुको वचनद्वारा
लाजरस मात्र मृतकहरूबाट ब्युँतिएर बाहिर आए ।

ँ ा मर्काउन
नास्तिकहरूले तर्क -वितर्क गर्न सक्दछन् र शङ्कालुहरूले आख

सक्दछन् तर यो घटना कुनै एउटा मानिस मस्त निन्द्रापछि ब्युँझेको वा
बेहोस अवस्थाबाट एक्कासि ब्युँझेको घटना होइन । लाजरस मरे का त चार
दिन भइसकेको थियो र उनको शरीर कुहुँदै थियो । योचाहिँ सहरबाहिरका

अभिनेताहरूलाई ल्याएर प्रदर्शन गराइएको कुनै पूर ्वनिर्धारित नाटक थिएन

ताकि दर्शकहरू येशूको निको पार्ने शक्तिबारे  विश्वस्त होऊन् । लाजरस 
त  कात्रोले हातखुट्टा  बाँधिएकै अवस्थामा बाहिर आए । चिहानबाट

लासहरू ब्युँतेका दे खाउने सम्पूर्ण चलचित्रहरू त सस्ता नक्कलहरू हुन् ।
यो घटनामा कुनै अर्धजीवित मानिस गुफाबाट लरबराउँदै र कात्रो लतार्दै

आएको थिएन । लाजरस  जीवित थिए । येशूले उनको शरीरमा पुनः

जीवन राखिदिनुभएर उनको शरीरलाई चिहानबाट बाहिर बोलाउनुहुँदा, ती
मानिस बाहिर आए ।

यसरी हामी दे ख्दछौं कि लाजरस  त्यही कारणले बिरामी परे का र

मरे का थिए जुन कारणले मोशालाई रोग लगाइएको थियो; ताकि उनको

चङ्गाइद्वारा परमप्रभ ुलाई महिमा भएको होस् ।

आउनुहोस् अर्को एउटा घटनालाई हे रौं जहाँ बिमारीचाहिँ प्रभ ुको

नाउँलाई महिमा दिने एउटा चिन्ह वा आश्चर्यकर्मको पूर ्वसङ्केत भएको छः

ु यो ।
अनि येशूले जाँदै गर्नुहुँदा एउटा जन्मैदे खिको अन्धो मानिसलाई दे ख्नभ
अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधेः "हे रब्बी, कसले पाप

गरे कोले यो मान्छे अन्धा जन्मेको हो ? यसले कि यसका बाबुआमाले ?"

येशूले जवाफ दिनुभयोः "न ता यस मानिसले, न यसका बाबुआमाले नै पाप
गरे , तर परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट होऊन् भनी भएको हो । दिन
हुँदा-हुँदै मैले मलाई पठाउनुहुनेका कामहरू गरिहाल्नुपर्छ; रात आउँछ, तब
कसैले काम गर्न सक्दैन । जबसम्म म सं सारमा छु , तबसम्म म सं सारको
ज्योति हुँ ।" यी कुराहरू भनेपछि उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो, अनि थुकबाट
ँ ाहरूमा हिलो घसिदिनुभयो ।
हिलो बनाउनुभयो, र अन्धा मानिसका आख
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अनि उसलाई भन्नुभयोः "जाऊ, सिलोआमको (जसको अर्थ हो, पठाइएको)

तलाउमा धोऊ ।" यसकारण ऊ गयो र धोयो, अनि दे ख्ने भएर आयो

(यूहन्ना ९:१-७) । यहाँ एकजना जन्मैदे खिको अन्धो मानिस छ । हाम्रो 
समयका धेरै मानिसहरूले जसरी येशूका चेलाहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा
नै यो मानिलिए कि  उसको अन्धोपनचाहिँ उसले वा उसका बाबुआमाले

गरे का पापमाथि परमेश्वरले गर्नुभएको फैसला थियो । तर येशूका अनुसार
त्यो कुरा साँचो थिएन ।

यो आश्
चर्यकर्ममा प्रभ ु येशू ख्रीष्टले आफू सृष्टिकर्ता  भएको कुरा

दे खाउनुभयो । आउनुहोस् उत्पत्ति १ र २ अध्यायबाट सृष्टिको बाइबलीय 
अभिलेखलाई सम्झौं । परमेश्वर पुत्रले आफ्नो शक्तिको वचन बोल्नुभएर
सम्पूर्ण कुराहरू सृष्टि गर्नुभएपछि, उहाँ आफ्नै हातले दुईवटा विशेष कामहरू

गर्नको निम्ति पृथ्वीमा आउनुभयो । बाइबलले यसो भन्दैन, "परमेश्वरले

भन्नुभयो, त्यहाँ एउटा बगैंचा होस्", तर यसो भन्दछ, अनि  परमप्रभु 

परमेश्वरले पूरप्व ट्टि अदनमा एउटा बगैंचा लगाउनुभयो (उत्पत्ति २:८) ।

न बाइबलले यसो भन्दछ, "परमेश्वरले भन्नुभयो, "मानिस  भइजाओस्,"
तर यसो भन्दछ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट

रच्नुभयो (उत्पत्ति २:७) । त्यसपछि  त्यो धू लो र माटोको स्वरूपमा

परमेश्व
 रले जीवनको सास फुकिदिनुभयो ।

कसरी यूहन्ना  ९ को चङ्गाइ उत्पत्ति १ र २ सँग सम्बन्धित हुन्छ र

कसरी त्यसले येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर दे खाउँदछ ? म विश्
वास 

गर्दछु कि येशूले सजिलैसँग वचन बोल्नुभएर त्यो जवान मानिसलाई दृष्टि 

प्रदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले वचन बोल्नुभएर मात्र चङ्गाइका धेरै
कामहरू गर्नुभएको थियो । तर यूहन्नाको सुसमाचारको उद्देश्यचाहिँ

ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई प्रष्ट पार्नु हो । मलाई लाग्दछ कि  प्रभ ुले माटो

ँ ाहरूमा घसिदिनुहुनाको उद्देश्य  त्यो  कार्य हेर्नेहरू
र पानी लिनुभएर आख
सबैलाई यो कुरा दे खाउनु थियो कि उहाँले पहिला पनि एक पटक उहाँको

सम्पूर्णतामा मानिसको रूप र ढाँचा बनाउनुभएको थियो; त्यसकारण, उहाँले

यो मानिसमा उहाँको सृष्टिको काम  पूरा गर्नु  कुनै ठू लो कुरा थिएन ।
ँ ाहरूमा हिलो घसिदिने काम सृष्टिकर्ताले त्यो क्षणसम्म जानाजानीकन
आख
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ु एको अन्तिम  छुवाइ थियो जुन क्षणमा उहाँले त्यो  कार्य
नै रोकिराख्नभ
हे र्नेजति सबैलाई उहाँको ईश्वरत्व प्रदर्शन गर्न सक्नुभयो ।

यो मानिस निको पारिएपछि, तुरुन्तै  प्रभ ुको प्रशंसा गर्न  र उसको

जीवनमा गराइएको आश्चर्यजनक परिवर्तनबारे बताउन मण्डलीमा गयो ।
दूर्भाग्यवश, मरे का, रूढिवादी, धार्मिक मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा
पूर्णतया नयाँ जीवन पाएको मानिसलाई घृणा गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने

ऊ न त पहिलो मानिस थियो न त अन्तिम नै । वास्तवमा, मण्डलीका

अिवश्वासी अगुवाहरूले उसलाई मण्डलीबाट बाहिर ननिकालिञ्जेलसम्म 
उसले तिनीहरूलाई आफ्नो गवाही बताइरह्यो । हामीमध्ये  कतिलाई
आनन्द  र दुःखको त्यो  अनौठो मिश्रण थाहा छ जुन यस्तो  किसिमको

परीक्षाको अंश हुन्छ । सायद उसले आफ्नो गवाही बताएको तरिकाहरू
रूखा र अभद्र थिए । हुन सक्दछ कि  उसले आफूभन्दा  ठू लाहरूलाई

पर्याप्त आदर दे खाएन वा आफूसँग  असहमत हुनेहरूप्रति पर्याप्त शिष्टता
दे खाएन । तर, परमेश्वरको प्रशंसा होस्, उसले देख्न सक्यो ! ! ! यो

त परमेश्वरले उसको जीवनमा गर्नुभएको कामलाई अविश्वास गर्न खोज्ने 
धार्मिक मूर्खहरूलाई दिइएको पर्याप्त जवाफ थियो ।

ँ  गरे का छौं ।
अ,ँ  हामीले हाम्रो  उद्देश्यदे खि धेरै टाढा जाने आट

तिनीहरूले उसलाई निकालिदिए भनेर येशूले सुन्नुभयो; अनि उहाँले उसलाई

भेट्टाउनुभएपछि उसलाई भन्नुभयोः "के तिमी परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास 
गर्छौ ?" उसले जवाफ दिएर भन्योः  "उहाँ को हुनुहुन्छ  प्रभु, र म 
उहाँमाथि विश्वास गरूँ ?" अनि येशूले उसलाई भन्नुभयोः "तिमीले उनलाई

दे खेका पनि छौ, र तिमीसित बात गर्ने उनी नै हुन् ।" अनि उसले भन्योः 
"प्रभु, म विश्वास गर्छु ।" अनि  उसले उहाँलाई दण्डवत् गर्यो (यूहन्ना 

९:३५-३८) ।

हामीले बाइबलका तीनवटा घटनाहरूलाई हे र्यौँ जहाँ प्रभ ुले कसै को

जीवनमा बिमारी आउन अनुमति दिनुभयो ताकि त्यो मानिसलाई निको पारे र

उहाँले आफ्नो नाउँमा प्रशंसा र महिमा पाउनुभएको होस् । यी घटनाहरू

प्रत्येकमा कसले चङ्गाइ दियो ? प्रभ ु येशू ख्रीष्टले । कसले महिमा पायो ?

प्रभ ु येशू ख्रीष्टले । कसले भेटी उठायो वा कसले तपाईंलाई पत्राचारको
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निम्ति ठे गाना दियो जहाँ तपाईंले आफ्नो सहायता पठाउन सक्नुहुन्छ ?
कसै ले पनि त्यसो गरे न । तपाईंले यसो भन्नुहुन्छ, "दाजु जेम्स, परमेश्वरलाई

पैसाको आवश्यकता थिएन ।" अ,ँ  म तपाईंलाई भन्दछु , उहाँलाई अहिले

पनि पैसाको आवश्यकता पर्दै न ! यदि कसै ले आफूसँग चङ्गाइको वरदान

भएको दाबी गर्दछ र त्यसलाई आफूले नै प्रशंसा पाउन, प्रख्यात हुन, आफ्नै 
चेलाहरू बनाउन वा पैसा कमाउनमा प्रयोग गर्दछ भने, ऊ परमेश्वरको

साँचो सेवक होइन । प्रभ ु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तकमा तपाईंलाई

यसो भन्नुभएको छ कि पवित्र आत्माले आफ्नै बारे मा बताउनुहुन्न । सदै व 
आफ्नो विश्वास, आफ्ना वरदानहरू वा आफ्नो शक्तिको बारे मा कुरा गर्ने 
यी मानिसहरूले आफूहरू पवित्र आत्माले नभरिएका कुरालाई प्रमाणित 
गरिरहे का हुन्छन् ।

लाजरसले आफूलाई प्रभ ुले निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्
वास 

गरे का थिए ? के तपाईंले मोशामा कुनै विश्वास थियो भन्ने  बारे मा

पढ्नुभयो ? यो पुस्ताका अति धेरै निरीह प्राणहरू डर र दोषमा बाँचिरहे का

छन् किनभने तिनीहरूसँग  पर्याप्त विश्वास  नभएकाले तिनीहरू निको हुन
सकेनन् भनेर कुनै बहकाउने आत्माले तिनीहरूलाई बताएका छन् ।

लाजरससँग  कत्ति पनि विश्वास थिएन । उनी त मरे का थिए । मोशाले

आफूलाई निको पारिदिन कहिल्यै  पनि  परमेश्वरसँग विन्ती गरे नन् ।
उनले त्यस्तो सम्भाव्यताको बारे मा विचारसम्म गरे का थिए भन्ने  कुराको

सङ्केत दिने कुनै पनि कुरा बाइबलमा छै न । हामीले त्यो अन्धो मानिस 
चङ्गाइ पाउने पङ्क्तिमा उभिइरहे को बारे मा एउटा शब्द पनि पढ्न पाउँदैनौं

जहाँ सम्मोहक रक सङ्गीत बजाइएको, विभिन्न रङ्गका बत्तीहरू झिलिमिली

पारिएका र मानिसहरूको भीडले आफ्नो दिमागबाट तर्क गर्ने सम्पूर्ण शक्ति
नगुमाइञ्जेलसम्म उही दुई हरफको कोरस (ईसाई मन्त्र) दोहोर्याइरहे का
थिए ।

यूहन्ना ९ को अन्धो मानिसलाई त येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने 

कुरा समेत थाहा थिएन । उसले उहाँको नाउँमाथि विश्
वास समेत गरे को

थिएन । त्यसो भए उसलाई कसरी निको पारिएको थियो त ? परमेश्व
 रको

शक्तिद्वारा । उसलाई येशूको नाउँमा आएको कुनै मानिसले दृष्टि दिएको
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थिएन जसले भविष्यमा हुने फैसला भोग्नेछ । अनि ऊ त्यसबेला यसरी

चिच्च्याउनेछ, "हे प्रभ ु, हे प्रभ ु, के हामीले तपाईंको नाउँमा बिरामीलाई

निको पारे नौं, मरे कोलाई ब्युँताएनौं, अनि दुष्ट आत्माहरू धपाएनौं र ?"
पवित्र आत्माबाहे क अर्को कुनै आत्माद्वारा सञ्
चालित ती छलीहरूलाई

प्रभ ुले यसो भन्नुहुनेछ, अनि तब म  तिनीहरूलाई खुल्लमखुल्ला  भन्नेछु ,

"मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छै न;ँ  हे कुकर्म गर्नेहरूहो, मदे खि टाढा

होओ" (मत्ती ७:२३) । योचाहिँ प्रभ ुले उहाँको नाउँलाई महिमा नदिनको
निम्ति गरिएका आश्चर्यहरूबारे मा गर्नुहुने टिप्पणी हो ।

बाइबलले बताउने कुरा भनेकोमा कृपया मसँग  नरिसाउनुहोस् ।

आफूलाई ईसाईहरू र ख्रीष्टका चेलाहरू भन्ने केही मानिसहरूले परमेश्वरको

वचनलाई प्रेम, प्रशंसा र आदर गर्न छोडेर कुनै मानिसलाई प्रेम, प्रशंसा र

आदर गर्नु के आश्
चर्यजनक कुरा होइन ?

पैसा-पठाऊ भन्ने कोही पाठकहरूलाई मैले निन्दा गरे कोमा वा झू टो-

दे वीको बारे मा खराब कुरा बोलेकोमा मसँग  रिसाउन सक्दछन् । मैले
कसै को विरुद्धमा बोलेको छै नँ । तपाईंलाई आत्मिक लाभ होस् भनेर मैले
तपाईंलाई यो कुरा बताएको छु कि बाइबलमा निको पारिएका मानिसहरू

प्रभ ुद्वारा (केही घटनाहरूमा कुनै मानिसद्वारा काम गर्नुभएर) निको पारिएका

थिए । उहाँले तिनीहरूसँग कहिल्यै पैसा माग्नुभएन र उहाँले तिनीहरूलाई

आफ्नो चङ्गाइलाई पक्रिराख्न वा त्यस्तो कुनै मूर्खतापूर्ण काम गर्न कहिल्यै 
आग्रह गर्नुभएन । उहाँले केवल  तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो किनभने

उहाँसँग  त्यसो गर्ने  शक्ति र इच्छा थियो । मोशाको जीवनमा भएको

बिमारीको परिणाम  स्वरूप, इस्राएलीहरूको माझमा परमेश्वर महिमित 
हुनुभयो । लाजरसको जीवनमा भएको बिमारीको परिणामस्वरूप बेथानीमा

ख्रीष्ट महिमित हुनुभयो । एक जवान मानिसको जीवनमा भएको कमजोरीको

परिणामस्वरूप, सुसमाचारको अभिलेख पढ्नेजति सबैजना प्रभ ुको शक्ति
दे खेर आश्चर्यचकित हुन्छन् । तिनीहरूले आजको दिनसम्म पनि उहाँलाई
महिमा दिन्छन् ।

बाइबलको व्याख्या गरिएको यो पुस्तकलाई यहाँसम्म  पढ्नुभएका

अधिकांश मानिसहरू कुनै प्रकारको प्रोटे ष्टे ण्ट वा रूढिवादी हुनुपर्दछ ।
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धेरैजना रोमन क्याथोलिकहरू, यहोवाको साक्षीहरू वा मर्मोनहरूले यी

पृष्ठहरू पढ्दै  छन् भन्ने  कुरामा मलाई शङ्का लाग्दछ । त्यसकारण म 

नििश्चत  छु कि हाम्रा पापहरूको क्षमा पाउनका निम्ति, हामी यस्तो कुनै

मानिसकहाँ जानुपर्दछ जो परमेश्वर र हामीबीच मध्यस्थकर्ता बनेर उभिन्छ 
र हामीमाथि  कुनै प्रकारको आशिर्वाद  भट्ट्याउँदछ भनी यदि हामीलाई

बताइन्छ  भने, हामी त्यस्तो  कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दछौं । यो

अस्वीकार सही हुन्छ । हाम्रा पापहरू उठाई लै जानको लागि परमेश्वरलाई

आवश्यक पर्ने साधनको रूपमा कुनै मानिसले काम गर्नुपर्दछ भनेर यदि

हामीलाई बताइन्छ  भने, हामी ठाडै अस्वीकार गर्दछौं । त्यसो गर्दा 
हामी सही हुन्छौं । किनभने परमेश्वर एउटै  हुनुहुन्छ; अनि परमेश्व
र र

मानिसहरूका बीचमा एउटै  मध्यस्थ हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्ट येशू, ती मानिस

(१ तिमोथी २:५) । येशूले तिनलाई भन्नुभयोः "बाटो, सत्य र जीवन म 

नै हुँ; मद्वारा बाहे क कोही पनि पिताकहाँ आउँदैन" (यूहन्ना १४:६) ।

त्यसै ले, लाओडिसियाली मण्डलीले कुनै मानिसलाई चङ्गाइ आवश्यक

पर्दा ऊ मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने कुनै मानिसकहाँ जानुपर्दछ र त्यो 

मानिसबाट चङ्गाइ पाउनुपर्दछ भन्ने विचार कहाँबाट पायो ? किन सीधै प्रभ ु 
येशू ख्रीष्टकहाँ नजाने, जोसँग हामीलाई निको पार्ने शक्ति छ ? हामी सीधै

प्रभ ु स्वयमकहाँ जान सक्दछौं भने, किन प्रभ ुको दासकहाँ गएर समय बर्बाद 

पार्ने ? के हामीलाई अनुग्रहको सिं हासनसम्म जाने अनुमति नहुन सक्दछ ?

के यसो हुन सक्दछ कि हामीलाई अनुमति त छ तर कसै ले बाटो छे क्न 
खोजेको छ किनभने त्यसले हाम्रो  जीवनमा हुने प्रभ ु येशू ख्रीष्टको स्थान
लिन तीव्र इच्छा गर्दछ ? हामीले यी कुराहरूको बारे मा प्रार्थना गर्नु  नै
उत्तम हुन्छ ।

किराना पसलमा दूध  त्यति महङ्गो पर्नुको कारण के तपाईंलाई थाहा

छ ? किनभने बीचमा काम गर्ने मानिसहरूले आफ्नो  कामको पैसा

लिन्छन् । यदि हामी दूध उत्पादन गर्ने किसानका घनिष्ठ साथी भए, अनि 

उसको नजीकै बस्ने भए र ऊसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध भए, हामीले उक्त 
किसानबाट चाहे जति दूध सीधै पाउन सक्दथ्यौं र हाम्रो लागि पैसा पनि 

पर्नेथिएन ।
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केही मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट मुठ्ठीदान, विश्
वासका भेटीहरू

दिन्छन्, टिकटहरू किन्दछन् र बाइबलीय सम्मेलनहरूमा (त्यसको कल्पना
गर्नुहोस् !) दर्ता  शुल्क  तिर्दछन् र पनि  तिनीहरू निको नहुनाको कारण
के तपाईंलाई थाहा छ ? तिनीहरूले त एउटा मध्यस्थकर्तालाई मात्र पैसा
तिरिरहे का हुन्छन् जसले आफू तिनीहरू र परमेश्वरबीच खडा भएको दाबी

गर्दछ ।

प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईंले प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको  

रूपमा चिन्नुभएको छ भने, उहाँले तपाईंलाई यो निमन्त्रणा दिनुभएको
छः हामी साहससँग  अनुग्रहको सिं हासनको नजीक आऔ ं, र दया पाऔ ं,

अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौं (हिब्रू  ४:१६) ।

यदि तपाईंले परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ  भने, परमेश्वरकहाँ नै जानुहोस् ।

उहाँको शक्तिद्वारा तपाईंलाई निको पारिदिन उहाँसँग विन्ती गर्नुहोस् । यदि
तपाईंको लागि यो कुरा अत्यन्त उत्कृ ष्ट कुरा हो भने, उहाँले तपाईंलाई

निको पार्नुहुनेछ । हल्लेलूयाह ! परमेश्वरको महिमा होस् !

आउनुहोस् अब परमेश्वरले कुनै व्यक्तिको जीवनमा बिमारी आउन

अनुमति दिनुहुनाको तेश्रो  कारणबारे  विचार गरौं । प्रभ ुले आत्मिक

परिपक्वता ल्याउने उद्देश्यको निम्ति यस्ता कठिनाइहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ 

भनेर बाइबलले बताउँदछः यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले

हाम्रा  प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ ।

उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस  अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौं,

यही अनुग्रहभित्र हामी खडा छौं, र परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द 
मनाउँछौं । अनि यो मात्र होइन, तर हामी सङ्कष्टहरूमा पनि  आनन्द 
मनाउँछौं; यो कुरा जानेर कि सङ्कष्टले धीरज उत्पन्न गर्छ (रोमी ५:१३) ।

प्रेरित पावलले अवश्य पनि उनको ईसाई जीवनको गहिराइ भेट्टाएका

थिए जुन गहिराइ यो शारीरिक युगमा थोरै ले मात्र भेट्टाएका छन् । आफूले

भनेजस्तो नहुँदा उनी कहिल्यै पनि रन्थनिएनन् र गनगनाएनन् । उनको

जीवनमा हरे क पटक समस्याहरू आउँदा उनी आत्तिएनन् र "म असफल 
भए"ँ भनेर डराएनन् । उनी त सङ्कष्टहरूमा पनि  आनन्दित हुन्थे । यो
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कुरा याद गर्नुहोस् कि उनको गवाही यस्तो थिएन, "परमेश्वरले हामीलाई

सङ्कष्टहरूबाट पार लगाउनुहुँदा हामी आनन्द मनाउँदछौं ।" जोसुकैले पनि,

चाहे उसको उद्धार गरिएको होस् वा नगरिएको, चाहे ऊ सांसारिक होस्
वा आत्मिक, यस्तो गवाही दिन्छ । तर पावलमा गहिरो ज्ञान थियो जसले

उनलाई सङ्कष्टहरूमा पनि आनन्द मनाउन अनुमति दियो ।

प्रेरित पावल पागल थिएनन् न त उनमा पीडा र कष्टप्रति कुनै विशेष

मोह  नै थियो । अझै उनले विशेष आनन्द  पाउने कारण बताएः अनि 

धीरजले खारिएको गुण; र खारिएको गुणले आशा उत्पन्न गर्छ; अनि आशाले
चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन; किनभने हामीलाई दिइनुभएको पवित्र आत्माद्वारा
परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयहरूमा खन्याइएको छ (रोमी ५:४-५) ।

पावलमा दूरदृष्टि थियो । उनी अनुग्रहद्वारा बचाइएका र थुमाको

बहुमूल्य रगतमा धोइएका थिए भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । प्रभ ु येशू

ख्रीष्टले उनको निम्ति  एउटा ठाउँ तयार पार्नुभएको थियो भन्ने  उनलाई

थाहा थियो । अनि यही ठाउँले गर्दा उनी आफ्ना धन्यका उद्धारकर्तासँग 

सदासर्वदा बस्न सक्दथे । उनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म  उत्कृ ष्ट
रूपमा प्रभ ु येशूको सेवामा आफूलाई अर्पण गरे का थिए । तै पनि उनमा

विचार, वचन र काममा ख्रीष्टजस्तो कत्ति पनि नहुने; एउटा पुरानो, अत्यन्तै 

विद्रोही स्वभाव थियो भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो । उनी उनका प्रभ ुजस्तै 
बनाइउँ भन्ने उनको हृदयको चाहना थियो । उनको पुरानो, विरोधी शरीर
स्वेच्छिक रूपमा वशमा आउँदैनथ्यो  भन्ने  कुरा पावललाई थाहा थियो
त्यसै ले कि आफ्नो शारीरिक अभिलाषा पूरा नगरिदिनुभएतापनि, परमेश्वरले

ती प्रेरितको हृदयको अभिलाषा पूरा गरिदिने गरी उनलाई अति धेरै माया

गर्नुभएकोमा उनले आनन्द मनाए । यसरी पावलले रोमी ५ अध्यायका

यी पदहरूमा यसरी घोषणा गर्दछन् (अनि मैले ती वचनहरूलाई फेरि 

लेख्न वा पुनः अनुवाद गर्न लागेको छै न, त्यसको आशयलाई मात्र व्याख्या 

गर्न लागेको छु ), "परमेश्वरको प्रेम मेरो हृदयमाथि  खन्याइयोस् भन्ने म 

चाहन्छु । परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा मलाई धर्मी  ठहर्याउनुहुँदा

ममा राखिदिनुभएको आशाले नै मेरो जीवनलाई नियन्त्रण गरोस् भन्ने 
म चाहन्छु । त्यसकारण, परमेश्वरले मप्रति पूरा गर्नुहुने वा मप्रति पूरा
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गर्न अरूलाई अनुमति दिनुहुने कुनै पनि कुरा, जसले अन्य सबै प्रभावहरू
हटाइदिन्छ, त्यही नै आनन्द मनाउनुको कारण हो ।"

यी पदहरू आत्मिक वृद्धि र शिक्षाको प्रक्रियालाई वर्णन गर्नको लागि

प्रस्तुत गरिएका हुन् । हामी अनुग्रहमा बढ्दै जाँदा यी सद्
गुणहरू एकमाथि 

अर्को गर्दै  विकास हुन्छन् । आत्मिक जीवनको मार्ग यस्तो हुन्छ । शान्ति 

पाउन सक्नुभन्दा  पहिला हामी धर्मी  ठहरिनुपर्दछ । उभिन सक्नुभन्दा 
पहिला हामीले शान्ति  पाउनुपर्दछ । धै र हु
्य न सक्नुभन्दा  पहिला हामीले

सङ्कष्टहरू भोग्नुपर्दछ । आशाले भरिन सक्नुभन्दा पहिला हामीसँग अनुभव 
हुनुपर्दछ । प्रभ ुको प्रेम हाम्रो हृदयमाथि खन्याइन सक्नुभन्दा पहिला उहाँले
हामीलाई उहाँको ईश्वरीय प्रक्रियामा तालिम दिनुपर्दछ ।

परमेश्वरले शरीरलाई कमजोर पार्न बिमारी र रोगका बोझहरूलाई

ज्यादै  नििश्चत  रूपमा अनुमति दिनुहुनाको कारण अब हामी दे ख्दछौं ।

यसले हामीलाई ईसाईको सबैभन्दा ठू लो शत्रु (उसको शारीरिक स्वभाव)
लाई रोगी हुन प्रायः अनुमति दिइनुको कारण बुझ्नमा सहायता गर्दछ ।

नििश्चत रूपमा पावल प्रेरितसँग शारीरिक समस्याहरू र कष्टहरू थिएः

यस्तो मानिसको विषयमा चाहिँ म गर्व गर्नेछु ; तर आफ्नो विषयमा चाहिँ
मेरा दुर्बलताहरूमा बाहे क अरू कुरामा गर्व गर्नेछै नँ । किनकि मैले गर्व 
गर्ने इच्छा गरें भने पनि म मूर्ख ठहरिनेछैन;ँ किनकि म सत्य बोल्नेछु ; तर
पनि म रोकिन्छु , नत्र ता कसैले जस्तो मलाई दे ख्छ वा जे मबाट सुन्छ,

त्योभन्दा बढी मलाई सम्झनेछ । अनि प्रकाशहरूको भरपूरीको कारणले
म नापभन्दा बढी नफुलूँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा, अर्थात् शैतानको
एउटा दूत  दिइयो – नापभन्दा बढी नफुलूँ भनेर मलाई मुक्काले हान्नाका
निम्ति दिइयो (२ कोरिन्थी १२:५-७) ।

पावलले आफूलाई परमेश्वरद्वारा शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गरिइने चाहना

गरे । परमेश्वरले पावललाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुभयो ।

यदि ती प्रेरित, परमेश्वरले उनलाई दिनुभएका अचम्भका प्रकाशहरूमाथि 

निर्भर रहे का भए, उनलाई प्रयोग गर्न सकिँदै नथ्यो । उनलाई उनका

परिश्रमहरूको क्षेत्र, उनको सेवकाइको महान् सफलता वा उनको प्रचार

र उनका पत्रहरूको विश्वव्यापी प्रभावमाथि निर्भर हुन अनुमति दिइएको
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भए, उनी छिट्टै नै फेरि एक पटक फरिसी हुनेथिए । उद्धार पाएको एक

फरिसी (र सायद अब उनको औपचारिक नाउँ फरिसी थिएन) तर हृदय र
काममा उनी छिट्टै नै पुरानै टार्ससका शाऊल हुनेथिए ।

शरीरमा एउटा काँडा राखिदिनु उनका प्रेमीलो पिताको उपाय थियो ।

जसरी शैतानलाई अय्यूबको शरीर छु न र उनलाई डरलाग्दो रोगले प्रहार

गर्न  अनुमति दिइएको थियो, त्यसै  गरी त्यसको एउटा दूतलाई प्रेरित 
पावलमाथि  जाइलाग्न  शैतानलाई अनुमति दिइएको थियो । यो टाउको

चिसो हुने वा खुट्टाको बूढी औ ंलाको नङ भित्र गडेर दुख्ने कुनै घटना

थिएन । बाइबलले भन्दछ कि पावललाई मुक्का हानिएको थियो । मुक्का 

हान्नु  भनेको मुड्कीले हिर्काउनु; पिट्नु; थिलोथिलो पार्नु हो । आफ्ना 
प्रेमीलो पितालाई खुशी पार्ने तीव्र चाहना लिने एक छोरालाई पिताबाट
दिइएको त्यो कस्तो वरदान थियो त ?

अनि धेरै मान्छेहरूले जे गर्छन् पावलले पनि त्यसै  गरे । उनले प्रार्थना

गरे र आफूलाई निको पारिदिन परमेश्वरसँग विन्ती गरे । वास्तवमा

भन्नुपर्दा, उनी तीन पटकसम्म महिमाको सिं हासन भएको कोठामा गए र
पवित्र आत्मामा रहे र अन्तरविन्तीकर्ता  ख्रीष्टसँगै उनले पीडाले सताएको

आफ्नो  शरीरलाई निको पारिदिनुहोस् भनी विन्ती गरे (मुक्का हान्नुको
परिभाषालाई फेरि पढ्नुहोस्) । यो मबाट हटोस् भनी यस कुराका लागि

मैले प्रभुलाई तीनपल्ट विन्ती गरें । अनि उहाँले मलाई भन्नुभयोः "मेरो
अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा (शरीर भित्रको मानिसले

शासन गर्न सकोस् भनेर शरीरलाई टु क्र्याउने कार्य) मेरो सामर्थ्य (र त्यो 
पावलको चाहना थियो भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो) सिद्ध हुन्छ (आत्मिक

परिपक्वतातर्फ को वृद्धि) ।"यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर

बरु (निको हुनुको सट्टा) मेरा दुर्बलताहरूमा (कमजोर हुने अवस्थामा)
ज्यादै खुशीसित म गर्व गर्नेछु" (२ कोरिन्थी १२:८-९) ।

यो कुरा हामीले रोमी ५ अध्यायको खण्डबाट सिकाएको कुरासँग 

अत्यन्तै मेल खान्छः यसकारण ख्रीष्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा,

अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु ; किनकि जब म 
कमजोर छु , तब म बलियो हुन्छु (२ कोरिन्थी १२:१०) ।
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परमेश्वरका जनहरूले यो कुरा सिक्नुपर्दछ कि  प्रभ ुले तिनीहरूलाई

बिमारी हुन अनुमति दिन सक्नुहुन्छ तर चङ्गाइको निम्ति तिनीहरूले गर्ने 
प्रार्थनाको जवाफ भने नदिन सक्नुहुन्छ । उहाँले तिनीहरूलाई निको
नपार्न सक्नुहुन्छ  किनभने उहाँले तिनीहरूलाई कुनै उत्तम  कुरा बनाउन

चाहनुहुन्छ । तिनीहरू बलिया, प्रेममय, शक्तिशाली, पवित्र आत्माले

भरिएका ईसाईहरू होऊन् भनी उहाँले चाहनुभएको हुन सक्दछ । प्रभ ुलाई

थाहा छ कि उहाँका सन्तानमध्ये केहीलाई उहाँले गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा 
महान् कुराचाहिँ शरीरलाई पवित्र आत्मामाथि विजयी हुन नदिन त्यसलाई

दुर्बल तुल्याउनु हो ।

बिमारीको चौंथो बाइबलीय कारणचाहिँ श्राप हो । आदमले पाप गर्ने 

कुरा रोज्दा, पृथ्वीमा दुई तहको श्राप दिइएको थियो । पहिलो तहको
श्रापचाहिँ सृष्टिका आत्मिक पक्षहरूमाथि राखिएको अनन्त मृत्यु थियो ।

जीवित प्राणहरूले दोश्रो मृत्युको दण्ड  पाए, (बाहिरी अन्धकारमा दिइने,
थाहा हुने यातना) जसलाई बाइबलले आगो र गन्धक दन्के को कुण्डमा
दिइने अनन्तको दण्ड भनेर अति प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्दछ ।

प्रभ ु येशू ख्रीष्ट क्रूसमा टाँगिनुहुँदा, उहाँले आदमको पतित  जातिका

पापहरू काठमा भएको आफ्नो शरीरमा बोक्नको निम्ति त्यसो गर्नुभयो ।
उहाँले क्रूसमा पिताले अन्त्यहीन हराएको एउटा मानिसमाथि  खन्याउन

सक्नुहुने र खन्याउनुहुने सम्पूर्ण  क्रोध  भोग्नुभयो । तर ऊ ता हाम्रै 

अपराधहरूका निम्ति  घायल  भएको थियो; उसलाई हाम्रै  अधर्महरूका
निम्ति चोटै चोट परे को थियो; हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो
र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं (यशैया ५३:५) ।

यसरी प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रा व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नु 

भनेको उहाँको व्यक्तित्वलाई मात्र ग्रहण गर्नु होइन तर उहाँले हाम्रो पापको

निम्ति मूल्य तिरिदिनुभएको कुरालाई पनि ग्रहण गर्नु हो । छु टकारा दिने
मूल्यको रूपमा उहाँको अमूल्य रगत कलभरीमा बगाइएको हुनाले, हामीले

व्यवस्थाको श्रापदे खि  छु टकारा पाएका छौं । हाम्रा निम्ति  श्राप बनेर

ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरी छु टकारा दिनुभएको छ;
किनकि लेखिएको छः हरे क जो रूखमा झुण्डिन्छ, त्यो श्रापित हो (गलाती
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३:१३) ।

अदनको बगैंचामा घोषणा गरिएको दोश्रो  श्राप, जुन यस सं सारमा

जन्मिने हरे कमाथि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ, पृथ्वी स्वयमलाई दिइएको

श्राप थियोः अनि  आदमलाई उहाँले भन्नुभयोः "तिमीले तिम्री  पत्नीको

कुरा सुनेको हुनाले र जुन रूखबाट मैले तिमीलाई 'यसबाट तिमीले
खानुहुँदैन' भनी आज्ञा गरे को थिए,ँ त्यसबाट तिमीले खाएको हुनाले भूमि 
तिम्रो  कारणले श्रापित  भएको छ; कष्टसँग  तिमीले आफ्नो  जीवनभरि 
यसबाटको फल खानेछौ । अनि यसले तिम्रा निम्ति काँडा र लोहोंडेहरू
उमार्नेछ; अनि  तिमीले खेतबारीको सागपात  खानेछौ । तिमी माटोमा

नफर्कु न्जेल – किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ – तिमीले आफ्नो 
निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ; किनभने तिमी माटो हौ, र तिमी माटै मा
फर्कि जानेछौ" (उत्पत्ति ३:१७-१९) ।

चङ्गाइ त्यही प्राय�श्चतमा छ भनी चर्को गरी र लामो समयसम्म 

कराउनेहरू धेरै छन् । म त धेरै सहमत हुन सक्दिनँ । यी सतही

विद्यार्थीहरू र अर्धसत्यता जानेका शिक्षकहरूले यो चङ्गाइ कहिले हुनेछ भन्ने 
कुरा उल्लेख गर्न सक्दैनन् । हाम्रो उद्धार गरिँदा, के हाम्रा बगैंचाहरूमा
काँडाहरू तथा काँडे झाडीहरू उम्रिन छोडे ? हामीले ख्रीष्टमाथि  भरोसा
राखेपछि, के हाम्रो  काम  अचानक सजिलो भइहाल्यो ? हामी नयाँ गरी

जन्मिँदा, के हामीले गर्मी दिनमा चउरको लामो घाँस काट्दा हाम्रो पसिना

आउनै बन्द  भयो ? महिलाहरूलाई छु टकारा दिइँदा, के उनीहरूलाई

धू लोका समस्याहरूले सताउन छोडे ? गुञ्जायमान हुने गरी बोलिने एउटा
शब्द "अहँ !" यी प्रत्येक प्रश्नहरूको जवाफ हो ।

येशू क्रूसमा चढ्नुहुँदा तिनीहरूले उहाँको शिरमाथि  काँडाको मुकुट

राखिदिए । ती गिल्ला गर्ने सिपाहीहरूले खीष्टले पहिलोको साथसाथै दोश्रो 

श्राप पनि बोकिरहनुभएको थियो भन्ने कुरा दे खाउन खोजेका थिए भनी म 

ँ ा प्रभ ुले आफ्नो  पवित्र निधारमा
विश्वास गर्दिन,ँ  तर त्यस  क्रूसमा टाँगिद

उत्पत्ति ३ अध्यायमा दिइएको श्राप अर्थात् काँढाहरू पहिरिनुभयो । उहाँ

आत्मिक सृष्टिलाई दोश्रो मृत्युदे खि  छु टकारा दिनका निम्ति मर्नुभयो, र

उहाँ शारीरिक सृष्टिलाई पतनका परिणामहरूदे खि  छु टकारा दिनको निम्ति 
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मर्नुभयो ।

अब मेरो कुरा ध्यानपूरक
्व  सुन्नुहोस् । उजाडस्थानमा शैतानले प्रभ ु 

येशूलाई परीक्षा गरे को बारे मा हामी यसरी पढ्न पाउँदछौं: अनि शैतानले

उहाँलाई एउटा अग्लो  पहाडमाथि लगेर छिनभरमै उहाँलाई सं सारका
सारा राज्यहरू दे खायो; र शैतानले उहाँलाई भन्योः "यो सारा अधिकार,

र यिनको गौरव म तपाईंलाई दिनेछु; किनभने यो मलाई सुम्पिएको छ,

र जसलाई म चाहन्छु , उसलाई यो दिन्छु । यसकारण तपाईंले मलाई

दण्डवत् गर्नुभयो भने सबै थोक तपाईंका हुनेछन्" (लूका ४:५-७) ।
येशू यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा, सं सारका राज्यहरू शैतानका थिए र त्यसले

तिनलाई प्रयोग गर्न सक्दथ्यो । लुसिफरले यस  कुराको दाबी गर्यो

र प्रभ ु येशूले त्यसलाई हप्काउनुभएन किनकि  त्यसले सत्य  नै बोलेको

थियो । आदमले गरे का अपराधको परिणाम स्वरूप शैतान साँच्चै नै यस 

सं सारको ईश्वर बनेको थियो (२ कोरिन्थी ४:४) । प्रभ ु येशूले पापको

मोल तिर्नुभएर र श्राप तुल्याइनुभएर मृतकबाट बौरिउठ्नुभएपछि (गलाती
३:१३), यो घोषणा गर्नुभयोः स्वर्ग  र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई

दिइएको छ (मत्ती २८:१८) ।

यदि सत्यता यही नै हो भने किन हामीसँग  अझै पनि  काँढाहरू,

सिउँडीहरू, पसिना र धू लो छन् त ? किनभने छु टकाराको मोल त 
तिरिएको छ तर वास्तविक उद्धार, त्यो किनिएको कुरालाई उहाँकहाँ लैजाने

कार्य, अझसम्म भएको छै न । यो घटना महासङ्कष्टकालको अन्तमा हुने प्रभ ु 
येशू ख्रीष्टको दोश्रो आगमन नभएसम्म हुनेछैन ।

अनि सातौं स्वर्गदूतले तुरही फुके; अनि स्वर्गमा यसो भन्ने ठू ला-ठू ला
आवाजहरू भएः "यस सं सारका राज्यहरूचाहिँ हाम्रा  प्रभुका र उहाँका

ख्रीष्टका राज्यहरू भएका छन्; अनि उहाँले सदासर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ ।"
अनि परमेश्व
 रका सामु आफ्ना सिं हासनहरूमा बस्ने चौबीस प्राचीनहरू भुइँमा

घोप्टो परे र यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत् गरे ः "हे प्रभु सर्वशक्तिमान्

परमेश्वर, जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो र आउनुहुनेछ, हामी तपाईंलाई धन्यवाद 
चढाउँछौं; किनभने तपाईंले आफ्नो महान् सामर्थ्य लिनुभएको छ, र राज्य 
गर्नुभएको छ (प्रकाश ११:१५-१७) ।
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परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा, कुनै सेवकको धारणाको विपरीत,

येशू हाल  राजा हुनुहुन्न, सबैका प्रभ ु हुनुहुन्न, उहाँले सारा सं सारमाथि 
राज्य गर्नुहुन्न । योचाहिँ कटु  ईश्
वरनिन्दाजस्तो सुनिन्छ  भन्ने म महसुस 

गर्दछु । उहाँ त मेरो राजा हुनुहुन्छ ! उहाँ त मेरो प्रभ ु हुनुहुन्छ ! मेरो

जीवनमा राज्य गर्न उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ! तर यदि हामीले येशू ख्रीष्ट
वासिङ्गटन, टोकियो, कलकत्ता  (कालीकट), सन फ्रान्सिस्को, अङ्गोला,

बोर्नियो वा रोमका प्रभ ु हुनुहुन्छ भन्ने सोच्दछौं भने, हामी बाक्लो हुस्सुभित्र

रहे का हुन्छौं । उहाँले आफ्नो  इच्छाअनुसार कुनै पनि समयमा आउन,

विजयी हुन र राज्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्न 
सक्दैनौं । तर उहाँले अझसम्म त्यो अधिकार र उहाँले क्रूसमा किन्नुभएका
राज्यहरूलाई आफैमा लिनुभएको छै न ।

चङ्गाइसँग यसको के सम्बन्ध हुन्छ ? ठू लो सम्बन्ध हुन्छ ।

"प्राय�श्चतमा चङ्गाइ हुन्छ" भन्ने झू टो शिक्षाका सम्पूर्ण झू टा शिक्षकहरूले
सत्यको वचनलाई ठीकसँग  खुट्ट्याउन अस्वीकार गर्दछन् र हामीले

भर्खरै भनेका कुरालाई स्वीकार गर्दछन् । नयाँ गरी जन्मिँदा, हामीले

तुरुन्तै  व्यवस्थाको श्रापदे खि  छु टकारा पाउँदछौं । तब हामीलाई कुनै

दोष लगाइँदैन; दोश्रो मृत्युको कुनै खतरा वा डर हुँदैन । नयाँ जन्मको
माध्यमद्वारा हाम्रो आत्मालाई अनन्त जीवन दिइन्छ ।

बाइबलले नयाँ गरी जन्मिएको िवश्वासीको भौतिक शरीरबारे के

भन्दछ ? किनकि म  ठान्दछु , यस वर्तमान समयका दुःखकष्टहरू त्यस 

महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छै नन्, जो हामीमाथि  प्रकट हुनेछ ।
किनकि सृष्टिको तीब्र आशाले पनि परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट हुवाइलाई

पर्खिरहे को छ । किनकि सृष्टि व्यर्थताको अधीनतामा राखिएको छ; आफ्नै 
ु एको
इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले यसलाई अधीनतामा राख्नभ
छ, यस आशामा; किनभने सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छु टकारा
पाएर परमेश्वरका सन्तानको महिमापूर्ण  स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछ ।

किनकि हामी जान्दछौँ, अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ ऐया-आत्था 
गरिरहे को र प्रसूति-वेदनामा तड्पिरहे को छ । अनि तिनीहरू मात्र होइनन्,
ँ ामी आफै पनि,
तर हामीहरू पनि, जससँग आत्माको पहिलोफल छ, अ ह
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ु -ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छु टकाराको बाटो हे र्दै आफूभित्रधर्मपत्र

भित्रै ऐया-आत्था गर्दछौं । किनकि आशाद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौं,
तर जुन आशा दे खिन्छ, त्यो आशा नै होइन; किनकि जुन कुरा मान्छेले

दे ख्छ, त्यसका लागि उसले अझै किन आशा गर्दछ र ? तर जुन कुरा
हामी दे ख्दै नौं, त्यसको आशा गर्दछौं भने हामी धीरजसँग  त्यसको बाटो
हे र्दछौं (रोमी ८:१८-२५) । यो कुरा प्रष्ट छ कि, शारीरिक सृष्टिको

छु टकाराको मोल  कलभरीमा तिरिएको छ, र त्यति बेला शरीरको मोल 
तिरिएको भए तापनि, त्यसले ख्रीष्टको दोश्रो  आगमन नभइञ्जेलसम्म 

छु टकारा पाउनेछैन ।

यो कुरा याद गर्नुहोस् कि  नयाँ करारले उद्धार गरिएको मानिसको

शरीरको बारे मा बताउँदछ । यो त विनाश र अनादरको शरीर होः

मरे काहरूको बौरिउठाइ पनि यस्तै  प्रकारको हुन्छ । विनाशी दशामा
छरिन्छ, अविनाशी दशामा बौराइन्छ । अनादरमा छरिन्छ, महिमामा

बौरिइन्छ; दुर्बलतामा छरिन्छ, सामर्थ्यमा बौराइन्छ (१ कोरिन्थी १५:४२४३) ।

यो एउटा बोझ हो जसले थिचिएर मानिसले सुस्के रा हाल्दछः किनकि 

स्वर्गबाटको हाम्रो घर ओढाइन पाऔ ं भन्ने अति लालसा गर्दै  यस  डेरामा

हामी सुस्के रा हाल्छौं; साँच्चै यसो भयो भने ओढाइएपछि हामी नाङ्गो 
भेट्टाइनेछैनौं । किनकि हामी यस डेरामा हुनेहरू भारले थिचिएर सुस्के रा

हाल्छौं; फुकालिन चाहे कोले होइन, तर ओढाइन चाहे कोले; जो मरणशील 
छ, त्योचाहिँ जीवनद्वारा निलियोस् भनेर (२ कोरिन्थी ५:२-४) ।
यो एउटा दीनहीन शरीर होः जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै

कुरा आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्यअनुसार उहाँले हाम्रो 

दीनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनुहुनेछ, र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीरजस्तै 
बनाइनेछ (फिलिप्पी ३:२१)

यसलाई यस मृत्युको शरीर भनिन्छः हाय ! म कति अभागी मानिस !

कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छु टकारा दे ला ? (रोमी ७:२४) ।

चङ्गाइकर्ताहरूले हामीलाई यो कुरा बताउन बिर्सिए कि  ख्रीष्टको

पुनरागमन नभएसम्म यस  पृथ्वीबाट हाम्रो माटोको शरीरलगायत  त्यो 
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श्रापलाई पनि उठाइनेछैन ।

म  एउटी असल  ईसाई महिलासँग  अघिल्तिरको बार्दलीमा बसेको

दिनलाई कहिल्यै पनि भ ुल्नेछै न,ँ जसले प्रभ ुलाई त प्रेम गर्दथिन्, तर तिनी
यही "सबैजना स्वस्थ होऊन् भन्ने  परमेश्वर चाहनुहुन्छ" भन्ने  भीडद्वारा

धोकामा पारिएकी थिइन् । यदि मैले प्रभ ुलाई वास्तवमै प्रेम गर्दथेँ भने,
म फेरि कहिल्यै बिरामी हुनेथिइनँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वस्त पार्न उनले

भरमग्दुर प्रयास गरिरहे की थिइन् । (त्यसपछि छिट्टै नै उनी ५० वर्षको
हाराहारीमा क्यान्सरको कारणले मरिन् । तर उनी तुल्सा, ओक्लाहोमा

भन्ने  ठाउँमा बस्ने  एकजना "चङ्गाइकर्ता" लाई भेट्न धेरै पटक गइन्
र उनले हजारौं डलर खर्च गरिन्, तर उसले गम्भीर रूपमा बिरामी

परे की तिनलाई बचाउन सकेन ।) उत्पत्ति ३ को श्रापलाई िवश्वासीदे खि 
हटाइएको थियो भनी उनले मलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहँदा, हामी

हातले लामखुट्टे मार्दामार्दै र बालुवामा बस्ने भ ुसुना धपाउने प्रयास गर्दागर्दै

(फ्लोरिडाको धेरै भागमा पाइने विशेष किरा) है रान परे का थियौं । हामीले

एउटा चउरतिर हे रिरहे का थियौं जहाँ बालुवामा पाइने काँढे बीउहरू र
पातका डाँठहरूमा तीखा काँडाहरू भएका झाडीहरू थिए जसले छालालाई

नराम्रोसँग च्यातिदिन सक्दछन् ।

उक्त  श्रापलाई यस  पृथ्वीबाट हटाइएको थियो भनी कसरी उनले

मलाई विश्वस्त पार्ने आशा गरे की थिइन् भनेर मैले उनलाई सोधेँ जबकि 

यी साना राक्षसहरूले हाम्रो  रगत चुसिरहे का थिए र हामीमध्ये  कोही
पनि खाली खुट्टाले दगुरे र पीडा महसुस नगरीकन उक्त बार्दलीबाट केही

फीटभन्दा पर जान सक्दैनथ्यो । उनले भनिन्, "तपाईं कुरै बुझ्नुहुन्न ।"

तर, "कीरा मार्ने औषधि यता दिनुहोस् त," भनेर मैले भनेँ ।

परमेश्व
 रलाई धन्यवाद होस् कि यदि हामी वास्तविक रूपमा नै नयाँ

गरी जन्मिएका हौँ भने हामीले दोश्रो मृत्यु मर्नुपर्दै न तर, यदि यो अनुग्रहको

दिन छिट्टै नै येशूको पुनरागमनसँगै समाप्त नहुने भए, हामी पहिलो मृत्यु 

मर्नेछौं किनभने हामी पापद्वारा श्रापित सं सारमा जिइरहे का छौं । म 
बाइबलका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

सर्वप्रथम  आउनुहोस् राजा आसाको घटनाबारे  विचार गरौं: अनि 
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इस्राएलका राजा यारे बामको बीसौं वर्षमा आसाले यहूदामाथि राज्य गरे ।

अनि उनले यरूशलेममा एकचालीस वर्ष राज्य गरे । अनि उनकी आमाको

नाम माका थियो जो अबिशालोमकी छोरी थिइन् । अनि आसाले आफ्ना 

पिता दाउदले झैं परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठीक थियो, त्यही गरे । अनि 
तिनले पुरुषगामीहरूलाई दे शबाट निकालिदिए (१ राजा १५:९-१२क) ।

हामी यसलाई वास्तवमै राम्रोसँग  बुझौं । तिनले पूजा गर्ने  थानमा बस्ने 
पुरुषगामीहरूलाई दे शनिकाला गरे र परमप्रभ ुको दृष्टिमा जे असल थियो
त्यही गरे ।

आज नामधारी ईसाईहरूका सम्प्रदायहरूले मानिसहरूलाई यो कुरामा

विश्वस्त  पार्ने  प्रयास गरिरहे का छन् कि  परमेश्वर र उहाँको वचनले

समलिङ्गीपनालाई विरोध गर्नुहुन्न । तर आसाले ती भ्रष्टहरूप्रति गरे का

व्यवहारहरूको निम्ति परमप्रभ ुले उनको प्रशंसा गर्नुभयो ।

आसाले ती पुरुषगामीहरूलाई तिनीहरूका नागरिक स्वतन्त्रताहरू

दिएनन् । उनले तिनीहरूलाई कोठीबाट बाहिर निस्कनमा सहायता

गरे नन् । करदाताहरूले दिएका पैसाद्वारा उनले तिनीहरूलाई बस्ने 
व्यवस्था मिलाइदिएनन् ।

तिनीहरू

आफैले

उब्जाएका

रोगहरूको

उपचारको लागि उनले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे नन् । अहँ, उनले

त्यसो गरे नन् बरू परमप्रभ ुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे । उनले

तिनीहरूलाई तिनीहरूका अधिकारहरू दिए ! तिनीहरूलाई दे शनिकाला गर्नु 

नै असल  काम थियो । यदि तपाईंको मण्डली वा राजनैतिक दृष्टिकोण
खराब पक्षतिर ढल्कन्छ भने, तपाईं असल पक्षतिर लाग्नुहोस् ।

र उनका पितापुर्खाहरूले बनाएका सबै मूर्तिहरू हटाइदिए (१ राजा

१५:१२ख) । उनले मण्डलीभित्रका सबै मूर्तिहरू हटाइदिए । उनले

मानिसहरूलाई तिनीहरूका भित्तामा कँ ु दिएका चित्रहरू मेट्न लगाए र

त्यस्ताकुराहरूलाई घाँटीमा लगाउन छोड्न मानिसहरूलाई आज्ञा दिए ।

एक लाओडिसियालीले त्यसलाई असहिष्णुता भन्दछ । आजको जमानाका

हरे क रात प्रसारण गरिने समाचारहरूले उनलाई एक अत्यन्त उग्र रूढीवादी

भनेर सम्बोधन गर्नेथिए होलान् । तर उनले असल काम नै गरिरहे का थिए
भनी परमेश्वरले भन्नुभयो ।
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अनि  उनले आफ्नी  आमा माकालाई पनि  रानी हुनदे खि हटाइदिए;

किनकि  तिनले अशेराका निम्ति  एउटा घिनलाग्दो मूर्ति  बनाएकी थिइन्;
अनि  आसाले तिनको त्यो घिनलाग्दो मूर्ति  काटे र ढालिदिए, र किद्रोन

खोलानेर त्यसलाई जलाइदिए (१ राजा १५:१३) । यी मानिसले आफ्नी 

आमालाई समेत गद्दीबाट हटाइदिए । माकाले मण्डलीको पछाडिपट्टि

रुखहरू रोपेर बनाइएको एउटा झ्याङको माझमा एउटा मूर्ति  राखेकी 
थिइन् भन्ने थाहा पाएपछि (मलाई थाहा छै न, कतै त्यो स्वर्गकी रानीको

मूर्ति त थिएन ?), उनले तिनलाई अधिकारको पदबाट हटाइदिए र तिनको
"आराधनाको साधन" लाई नष्ट गरिदिए ।

यदि तपाईंले अरूको आस्थालाई चोट पुर्याउनुहुँदैन भन्ने  कुराबारे

मनमनै विचार गरिरहनुभएको र "तपाईं ईमानदार हुनुभएसम्म तपाईंले जुन
कुरामाथि विश्वास गर्नुभए पनि केही फरक पर्दै न" भनिरहनुभएको छ भने,
याद गर्नुहोस्, आसाले असल काम गरे का थिए भनी परमेश्वरले भन्नुभयो ।

तर ती उच्च स्थानहरूचाहिँ हटाइएनन्; तैपनि परमप्रभुसित आसाको हृदय 

उनको जीवनभरि नै सिद्ध रहिरह्यो (१ राजा १५:१४) । आसाका बाँकी 
सबै कामकुराहरू, उनको सारा वीरता, र उनले जे गरे , अनि उनले कुनकुन शहरहरू निर्माण गरे , के ती कुराहरू यहू दाका राजाहरूको इतिहासको

पुस्तकमा लेखिएका छै नन् र ? तरै पनि  उनको बूढेसकालमा उनका

खुट्टाहरूमा उनलाई रोग लाग्यो । अनि  आसा आफ्ना पितापुर्खाहरूसित 
सुते, र उनका पिता दाउदको शहरमा उनका पितापुर्खाहरूसित गाडिए ।

अनि  उनको सट्टामा उनका छोरा यहोशापातले राज्य गरे (१ राजा

१५:२३-२४) । आसा यस्ता मानिस थिए जसले बाहिरी रूपमा मात्र
ु एको
असल काम गरे नन् तर, परमेश्वरले उनको जीवनको बारे मा लेख्नभ

अभिलेखअनुसार, उनी आफ्नो जीवनभरि िवश्
वासी भइरहे । यी राजालाई
के भयो त ? बाहिरी मानिसलाई रोग लाग्यो र मर्यो । त्यो कुनै काम वा

हृदयको विचारको परिणाम थिएन तर यस कारणले भएको थियो कि उनी

पापले श्रापित यो पृथ्वीमा जिइरहे का थिए ।

ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि, नयाँ करारले के उदाहरण दिन्छ त ? १

तिमोथीको पुस्तक प्रभ ुलाई पछ्याउन सबै कुरा त्यागेका एक जवान
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मानिसलाई लेखिएको थियो । उनी बाल्यकालदे खि नै बाइबलसँग परिचित 
थिए र त्यसले नै उनलाई मुक्तिसम्म पुग्ने गरी बुद्धिमान् बनाएको थियो ।

यी जवान मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम  र विश्वास गर्दथे अनि  उनले

सुसमाचार प्रचारकको काम गरिरहे का थिए । पावलले आफ्ना प्रिय 

सहकर्मीलाई पत्र लेख्दा यसो भनेः अब उसो पानी मात्र पिउने नगर, तर

तिम्रो  पेटका लागि, साथै घरीघरी भइरहने तिम्रा बिमारीहरूका कारणले

अलि-अलि दाखमद्य प्रयोग गर (१ तिमोथी ५:२३) । किन पावलले यसो

भनेनन्, "हे जवान मानिस, तिमीले परमेश्वरसँग  असल सम्बन्ध  कायम 

राखेकै उत्तम हुन्छ !" ? किनभने पावललाई थाहा थियो कि यो जीवनमा,

कुनै मानिस  परमेश्व
 रप्रति समर्पित भए तापनि, प्रभ ुको सेवा गर्न  उत्साही
भए तापनि वा उसले जतिसुकै परिश्रम गरे  तापनि, कहिलेकाही ँ त्यो मानिस 

बिरामी पर्दछ वा अशक्त हुन्छ  र उसले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा त्यो 
परीक्षालाई सहनुपर्दछ ।

अर्को घटना कुन छ त ? तरै पनि मैले एपाफ्रोडिटसलाई तिमीहरूकहाँ

पठाइदिनु आवश्यक ठानें, जो मेरा भाइ, सहकर्मी र सङ्गी-सिपाही हुन्, तर
तिमीहरूका चाहिँ दूत  र मेरो खाँचोमा सेवा गर्ने सेवक हुन् । किनकि 

तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति  तिर्सना गरिरहे का थिए, र ज्यादै व्याकुल 
भएका थिए; किनकि तिमीहरूले तिनको बिरामीको विषयमा सुनेका थियौ ।

किनकि  तिनी साँच्चै मृत्युकै मुखमा पुग्ने गरी बिरामी भएका थिए, तर

ु यो; र तिनीमाथि मात्र होइन, तर ममाथि 
परमेश्वरले तिनीमाथि कृपा राख्नभ
पनि, मलाई शोकमाथि  शोक नपरोस् भनेर (फिलिप्पी  २:२५-२७) ।
एपाफ्रोडिटस  ख्रीष्टमा एक भाइ, एक सहकर्मी थिए र उनले पावलसँगै
असल लडाइँ लडेका थिए । उनी प्रभ ुको सेनाको अग्रपङ्क्तिमा थिए ।

उनी आत्मिक लडाइँमा मात्र सङ्लग्न  भएका थिएनन्, तर उनी एउटा
स्थानीय मण्डलीको विश्वासिला सन्देशदूत पनि थिए र उनले परमेश्वरका
अन्य दासहरूका आवश्यकताहरू पनि  पूरा गरिदिने काम गर्दथे । उनी

ईसाई सेवामा खटिँदा शारीरिक र मानसिक रूपमा यति थाकेका थिए कि 

उनी बिरामी परे । वास्तवमा, उनी यति साह्रो बिरामी परे का थिए कि उनी
मृत्युको मुखमै पुगेका थिए ।
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आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गरे का

ती मानिसकहाँ गएर उनको विश्वासको कमीले गर्दा उनलाई शरीरमा रोग 
लागेको थियो भनी राय दिने गरी के कुनै मानिस मूर्ख हुन्छ होला र ?

एक सच्चा सिपाहीले यसो भन्ने भगुवा सिपाहीको बारे मा के सोच्दछ,

"यदि तिमी मजस्तै गरी जिएका भए घाइते हुनेथिएनौ" ? ज्याला थाप्ने 
बेलामा एक सच्चा मेहनती मानिसले यसो भन्ने अल्छी लफङ्गोको बारे मा

के सोच्दछ, "यदि तिमीले मैले जसरी काम गरे का भए थाक्नेथिएनौ ?"

सुसमाचारीय सेवकाइमा गरिने सच्चा  परिश्रमहरूबारे कहिल्यै  केही पनि 

नजानेको कुनै पेशेबर छली मानिसले पुल्पिटबाट यसो भन्दा एक सच्चा 

ईसाईले उसको बारे मा के सोच्दछ, "यदि मैले झैं  तपाईंले पनि परमेश्वरलाई

प्रेम गर्नुभएको भए यति असह्य रूपमा आफूलाई सकसमा पार्नु हुनेथिएन
र तपाईंको मरणशील शरीरलाई थकित पार्नुहुनेथिएन ?" प्रत्येक प्रश्नको
जवाफ तपाईंलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

प्रभ ुका सच्चा सन्तहरूमध्ये धेरैजनाले परीक्षाहरू, कष्टहरू, जाँचहरू

र समस्याहरू भोग्दछन् अनि यस्ता  कुराहरू मानिसको सुरुको पतनका
स्वाभाविक परिणाम हुन् वा यस्ता कुराहरू तिनीहरूलाई अझै उत्तम ईसाईहरू

बनाउनको लागि पवित्र आत्माद्वारा पठाइन्छन् । तिनीहरूका आत्मिक

अगुवाहरूद्वारा सान्त्वना र प्रोत्साहन पाउनुको सट्टा, यी मानिसहरूलाई

धार्मिक छलीहरूले किनबेच गरिने माल तुल्याइदिन्छन् । पुरानो स्वभाव 

अर्थात् शरीरले (जुन कमजोर भएको बेलामा भन्दा बढी शक्तिशाली कहिल्यै 
 रसँगको सम्बन्ध  असल  बनाउनुभन्दा निको हुन नै बढी
हुँदैन) परमेश्व

चाहन्छ  भन्ने  कुरा यस्ता धार्मिक छलिहरूलाई थाहा हुन्छ । पावल,

तिमोथी र एपाफ्रोडिटस दुर्बल होऊन् भन्ने प्रभ ु चाहनुहुन्थ्यो । उनीहरूसँग 
आफ्नो चङ्गाइको घोषणा गर्नेसम्मको पर्याप्त विश्
वास थिएन भन्ने गरी हामी
अति मूर्ख हुनुहुँदैन ।

पावलका अर्का असल मित्र र सहकर्मी थिए जसलाई उनले आफ्नो 

सेवकाइको अवधिमा आफूलाई साथ दिने व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गर्दछन्

(प्रेरित  २० र २१) । ती ईसाई सिपाहीको नाम  ट्रोफिमस थियो ।

पावलले यसो भनेका छन्, तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी
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अवस्थामा छोडेको छु (२ तिमोथी ४:२०ख) ।

यदि आधुनिक क्यारिस्म्याटिकहरूले सिकाउने "प्राय�श्चतमा चङ्गाइ

हुन्छ" भन्ने सिद्धान्त बाइबलको मान्य सत्यता हो भने, त्यहाँ परमेश्वरका

चारजना विश्वासयोग्य दासहरू बिरामी भएका थिए र तिनीहरूमध्ये 
कोही पनि निको हुन सकेनन् वा निको पारिएनन् भन्ने सत्यताको कुनै

व्याख्या  पाइँदैन । प्रभ ुले हामीलाई पवित्रशास्त्र बाइबल  दिनुभयो ताकि 
हामीले त्रुटिबाट सत्यता, झू टो शिक्षाबाट साँचो शिक्षा  र शैतानको
सेवकबाट परमेश्वरको सेवकलाई छु ट्ट्याउन सकौं । यस पृथ्वीमा श्राप

रहिञ्जेलसम्म, असल मानिसहरू बिरामी पर्नेछन् र मर्नेछन् ।

एलीशा परमेश्वरका महान् भविष्यवक्ता थिए र मलाई असाध्यै मनपर्ने 

बाइबलीय पात्रहरूमध्ये एक हुन् । ती अभिषिक्त साक्षी एलियालाई स्वर्गतिर

उठाइलगिएपछि एलीशाले एलियाको आत्माको दोब्बर भाग खोजे अनि प्राप्त
पनि गरे । कुनै पनि साँचो िवश्वासी एलीशाको जीवन र कामहरूबारे

पढे र रोमािञ्चत  नहुन सक्दैन । तै पनि  बाइबलले यसो भन्दछ, अनि 

एलिशा आफ्नो रोगले बिरामी भए (२ राजा १३:१४) । यदि एलीशाले

आधुनिक अगुवाहरूमध्ये  केहीको सल्लाहलाई पछ्याएका भए, आफूलाई

निको पारिदिन परमेश्व
 रलाई आज्ञा गर्नेथिए; विश्वासद्वारा चङ्गाइको घोषणा

गर्नेथिए; चङ्गाइ दिइने मैदानमा उभिन्थे; आफू निको भएको ठान्नेथिए र
उनको बिमारी नबल्झोस् भन्ने नििश्चत गर्नको लागि तल कुष्ठरोगीहरूको
टोलमा बस्ने गेहजीकहाँ मुठ्ठीदान पठाउनेथिए ।

प्राचीन दे शहरूका मूर्तिपूजकहरूका आत्मिक अगुवाहरूले आफ्ना अन्धा 

चेलाहरूलाई यस कुरामा विश्वस्त पार्दछन् कि दे वीदे वताहरू नरिसाऊन् र
तिनका आशिषहरू नखोसिऊन् भनेर तिनीहरूले आफ्ना दे वीदे वताहरूलाई

नियमित रूपमा भेटी चढाउनुपर्दछ । "ईसाई" राष्ट्रहरूका मूर्तिपूजकहरूका

आत्मिक अगुवाहरूले आफ्ना अन्धा चेलाहरूलाई यस कुरामा विश्वस्त पारे का

छन् कि  तिनीहरूले प्रभ ु  नरिसाउनुभएको होस् र तिनीहरूका आशिषहरू

(जस्तै चङ्गाइ) नखोसिऊन् भनेर नियमित रूपमा तिनीहरूका परमेश्वरलाई

भेटी चढाउनुपर्दछ (जसले चङ्गाइको प्रचारकको हे रचाह गरे कोमा उहाँबाट

पैसा पाउँदछ) । यी दुई प्रचारकहरूमा सं स्कृ तिको फरक त हुन सक्दछ
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तर दर्शनशास्त्र र व्यवहार भने समान् छन् ।

बाइबलले यसो भन्दछ, अनि एलिशा आफ्नो रोगले बिरामी भए, जसले

गर्दा उनी मरे (२ राजा १३:१४) । बाइबलमा यो प्रतिज्ञा दिइएको छ कि 

हामी मृत्युको छायाँको खोँच भएर हिँड्नेछौं । हामी त्यस ठाउँमा कहिल्यै 
प्रवेश गर्नेछै नौं भन्ने कुनै प्रतिज्ञा पाइँदैन । यदि हामी येशू ख्रीष्टको रगतले

धोइएका छौं भने, हामीले दोश्रो मृत्यु मर्नेछै नौं तर हामी हिजोभन्दा आज

प्रथम मृत्युको एक कदम नजीक पुग्दछौं ।

प्रभ ुले साँचो धार्मिकताको एउटा उदाहरण दिन चाहनुहुँदा, बितेका

३,००० वर्षहरूको

अभिलेखमा

खोज्नुभयो

र तीनजना मानिसहरू

छान्नुभयो । त्यस दे शमा यी तीन मानिस अर्थात् नूह, दानियल र अय्यूब

नै भए तापनि  उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राणहरू मात्र
छु टाउनेथिए, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ (इजकिएल १४:१४) ।

हिब्रू ११ अध्यायमा रहे को विश्वासको क्रम भनेर चिनिने पुरुषहरू र

महिलाहरूको त्यो छानिएको समूहमा दानिएललाई पनि समावेश गरिएको
छ । यी महान् मानिसको जीवनसम्बन्धी बाइबलीय अभिलेखबाट हामीले

यसरी पढ्न पाउँदछौं: अनि म, दानियल बेहोश भए,ँ र केही दिन बिरामी

भए;ँ त्यसपछि म  उठें , र राजाको कामकाज गरें ; अनि  त्यस दर्शनको
कारणले म  अवाक् भए;ँ  तर त्यसलाई बुझ्ने  कोही थिएन (दानिएल 
८:२७) । त्यसै ले, हामीले पुरानो करार वा नयाँ करार जुनलाई हे रे
पनि  केही फरक पर्दै न भन्ने हामी दे ख्दछौं । आजसम्म जिएका उत्कृ ष्ट

मानिसहरूमध्ये कोही कोही उत्पत्ति ३ अध्यायको श्रापको परिणाम स्वरूप

शारीरिक बिमारीले पीडित भए भन्ने हामी पाउँदछौं ।

मलाई आशा छ तलको अनुच्छेदले कसै लाई पनि  चिढ्याउनेछैन ।

परमेश्वरको वचनका पृष्ठहरूबाट नलिइएको कुनै पनि  कुरा त्यहाँ छै न;

शुद्ध मानिसहरूका निम्ति सबै थोक शुद्ध छन् (तीतस १:१५) ।

एउटी बालिका युवावस्थाको कुनै अवस्थामा आएर महिलामा परिणत 

हुन्छिन् । बाइबलीय  भाषामा भन्नुपर्दा  तिनका फूलहरू फक्रिन्छन् ।
तिनले चन्द्रमाको र जीवन स्वयमको चक्रसँग मेल  खाने एउटा २८

दिने चक्र सुरु गर्दछिन् (उपदे शक ३) जसमा रगत निस्काशन हुने कार्य
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समावेश हुन्छ । बाइबलले अशुद्धताको यो समयावधिमा महिलाले गर्नुपर्ने 
उचित व्यवहारलाई वर्णन गर्दछ (लेवी १५:१९-३०) । यो धर्मविधिको

अर्को सन्दर्भमा बाइबलले यसो भन्दछः अनि कुनै मानिसले मासिक-धर्म 

भएकी स्त्रीसँग सुतेर यसको तन उघार्यो भने त्यसले यसको धारा उघारे को
छ, र यसले आफ्नो रगतको धारा उघारे की छ; ती दुवै आफ्ना जनहरूको
बीचबाट नष्ट गरिउन् ! (लेवी २०:१८) ।

कुनै मानिसले शिर ठाढो गरी उभिएर मानिसहरूलाई कसरी यसो भन्न

सक्दछ भन्ने कुरामा कुनै पनि श्रोता आश्चर्यचकित नभइरहन सक्दैन कि 

यदि तिनीहरू नयाँ गरी जन्मिन्छन् र असल जीवन जिउँदछन् भने, फेरि 
कहिल्यै बिरामी हुनेछैनन् जबकि पमेश्वरको वचनले बताउँदछ कि एउटी

स्वस्थ महिला हरे क महिनामा एक पटक बिरामी हुन्छिन् । यी झू टा
शिक्षकहरूले यस्तो ठान्दछन् कि बाइबलले बताउने कुरा हामीलाई थाहा
छै न वा बाइबलले बताउने कुरामा हामी ध्यान दिँदैनौं ।

एकजना चर्चित चङ्गाइकर्ताले अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा  बढी अर्को

निरर्थक कुरा के हुन सक्दछ ? बाइबलको खण्ड  पढ्नका लागि चस्मा 

लगाउनुपर्ने व्यक्तिले उद्धार पाएका मानिसहरूको सिद्ध स्वास्थ्यको प्रतिज्ञा 
गर्नुभन्दा  बढी हास्यास्पद  कुरा अरू के हुन सक्दछ ? के मानिसहरूले

कहिल्यै यस्ता  कुराहरूका बारे मा विचार गर्दछन् वा के तिनीहरूले

तिनीहरू अचम्भका छन् र तिनीहरूलाई निको पार्दछु  भनी प्रतिज्ञा गर्ने 
कुनै व्यक्तिलाई हुलाकद्वारा चेकहरू पठाउनमै आनन्द मान्दछन् ? (सबै

वेश्याहरूले चाहे अधँ ्यारो कुनामा होस् वा मण्डलीको बत्तीको उज्यालोमा

होस् उस्तै तरिकाहरू अपनाउँदछन् ।)

यो अध्यायको सुरुमा हामीले बाइबलीय  प्रतिज्ञाहरूको दुरूपयोगको

उदाहरण दिँदा प्रकाश २१:३ लाई उल्लेख गरे का थियौं । आउनुहोस्

अब यो खण्डलाई त्यसकै सन्दर्भमा विचार गरौं: अनि मैले स्वर्गबाट यसो

भन्दै गरे को एउटा ठू लो आवाज सुनेँ: "हे र, मानिसहरूसित  परमेश्वरको

निवासस्थान ! अनि उहाँ उनीहरूसित वास गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू उहाँका
मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका
ँ ाहरूबाट सबै
परमेश्वर हुनुहुनेछ । अनि  परमेश्वरले उनीहरूका आख
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ँ पुछिदिनुहुनेछ; अनि मृत्यु कहिल्यै हुनेछैन, न ता शोक, न रूवाइ,
आसु 

न कहिल्यै  पीडा नै हुनेछ; किनकि  पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्
(प्रकाश २१:३-४) । बिमारी, शोक, पीडा र मृत्यु मानिस पापमा पतन

हुनुका परिणामहरू हुन् । यो खण्डले यो कुरा बताउँदछ कि परमेश्वरले

आफ्ना मानिसहरूका जीवनबाट सबै किसिमका कष्टहरू हटाउन सक्नुहुन्छ 
र हटाइदिनुहुनेछ । तर यो कार्य तबसम्म  पूरा गरिनेछैन, जब समय 

रहँदैन र तोकिएको समयको व्यवस्था सुरु हुन्छ । एक ईसाईले यो युगमा

आएर यो प्रतिज्ञालाई त्याग्नु  भनेको सत्यको वचनलाई लापरवाहीपूरक
्व
गरिने दुरूपयोग हो ।

त्यसै ले, पापको ज्याला मृत्यु हो भनी ईसाईहरूलाई स्मरण गराउन

र सं सारलाई प्रमाण दिन परमेश्वरले हाम्रो  जीवनमा बिमारी आउन दिन

सक्नुहुन्छ ।

यो अध्यायलाई टु ङ्ग्याउनुभन्दा  अगाडि हामीले बाइबलको अर्को

एउटा खण्डबारे छलफल गर्नुपर्दछः के तिमीहरूको बीचमा कोही बिरामी

छ ? उसले मण्डलीका प्राचीनहरूलाई बोलाओस्; अनि उनीहरूले प्रभुको
नाममा उसलाई तेल घसेर उसका निम्ति प्रार्थना गरून् । अनि विश्वासको

प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ, र प्रभुले उसलाई उठाउनुहुनेछ; अनि 
यदि उसले पापहरू गरे को भए तापनि उसलाई ती क्षमा हुनेछन् (याकूब
५:१४-१५) ।

यी पदहरूको मुख्य  भावार्थ यो हो कि  कोही मानिसहरू पापको

कारणले नभई भौतिक सं सारमाथि परे को श्रापको कारणले बिरामी हुन्छन्,

जुन सं सारको एक भाग शरीर पनि हो ।

माथिका पदहरूलाई ध्यानपूरक
्व  हे र्नुहोस् । के तपाईंहरूको बीचमा

कोही बिरामी छ ? उसले स्पर्श विन्दुको रूपमा रे डियोलाई छोओस् ।
गलत । के तपाईंहरूको बीचमा कोही बिरामी छ ? उसले यो प्रार्थनाको

रूमालको निम्ति  १,००० रूपियाँ "भेटी" पठाओस् । गलत । के
तपाईंहरूको बीचमा कोही बिरामी छ ? ऊ रक ब्याण्ड भएको नजीकैको

मण्डलीमा जाओस् र उत्तेजित दर्शकहरूका सामु  टाउकोमा हिर्काइनको

निम्ति पङ्क्तिमा उभियोस् । फेरि गलत । यदि यो बाइबलले बताएको
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कुरा होइन भने (अनि यस्तो कुरा होइन नै भन्ने हामीलाई थाहा छ), किन

हजारौं ईसाईहरू परमेश्वरको वचनमा उल्लेख नै नगरिएको कुनै कुरातिर

ओइरिइरहे का छन् त ? यो कोरसलाई फेरि  एक पटक गाउनुहोस्ः
मानिसहरू परमेश्व
 रसँग ठीक हुनुभन्दा शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन नै बढी
चाहन्छन् !

प्रार्थना सभाहरूमा प्रार्थना गरिदिनको निम्ति गरिने अनुरोधहरूद्वारा दिक्क 

हुने के म मात्रै हुँ ? एकजना मानिसले पापमा हराएर नरकतिर लागेको

कुनै मानिसको निम्ति प्रार्थना गरिदिन अनुरोध गर्दा, शरीरमा बिरामी

भएर अस्पतालतिर लगिएको मानिसको निम्ति प्रार्थना गरिदिन दशवटा

अनुरोधहरू आउँदछन् । के यसले अरूलाई समस्यामा पार्दछ ? शरीरले
परमेश्वरका पवित्र जनहरूमाथि पारे को प्रभाव कति ठू लो रहे छ त !

हामीले यस पटक सही कुरा पो पाउँदछौं कि, आउनुहोस् हेरौं । के

तिमीहरूको बीचमा कोही बिरामी छ ? उसले मण्डलीका प्राचीनहरूलाई

(बहुवचन, एकजनालाई मात्र होइन) बोलाओस् (त्यो सहरको बाटो भएर

जाँदै गरे को कुनै मानिसलाई होइन र एउटा "स्वतन्त्र" सेवकाइ भएको

कुनै मानिस  अर्थात् लक्ष्यविहीन विद्रोहीलाई होइन) । यी प्राचीनहरू

१ तिमोथी ३ र तीतस  १ मा रहे को परमेश्वरको वचनमा उल्लेखित 

योग्यताहरू भएका मानिसहरू हुन् । यदि कुनै मानिसले प्राचीन वा धर्मगुरु
हुनका लागि परमेश्वरले तोकिदिनुभएका योग्यताहरू पुरा गर्दै न भने, ऊ

धर्मगुरु नै होइन । अब, यदि प्रार्थनाको खाँचो परे को छ भने, कुनै पनि 

कसै लाई र जोसुकैलाई बोलाउनुहोस्, तर यदि हामीले यो प्रतिज्ञालाई
दाबी गर्न चाहन्छौं भने, यसका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ । अनि उनीहरूले

प्रभुको नाममा उसलाई तेल  घसेर उसका निम्ति प्रार्थना गरून् । अनि 
विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ (याकूब ५:१४-१५) । यो

कुरा याद गर्नुहोस् कि बाइबलले बिरामी मानिसको विश्
वासलाई चङ्गाइको

शर्त  बनाउँदैन । उसले त प्रार्थना गरोस् भनेर पनि  भनिएको छै न ।

उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिने प्राचीनहरूको विश्वास  नै चङ्गाइको निम्ति 
मुख्य तत्व हो भनेर भनिएको छ ।

त्यसै ले, हामीले अध्ययन गरे का बाइबलका पदहरूअनुसार, कुनै
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व्यक्तिको जीवनमा यी चारवटा कारणहरूमध्ये एक वा बढीले गर्दा बिमारी
पस्दछः

१) पापमाथिको फैसला ।

२) परमेश्वरले गर्न लाग्नुभएको कुनै आश्चर्यकर्मको पूर ्वसङ्केत ।

३) आत्मालाई बलियो पार्न सकियोस् भनेर शरीरलाई कमजोर
पारी आत्मिक परिपक्वता ल्याउन ।

४) उत्पत्ति ३ मा दिइएको श्रापको स्वाभाविक परिणाम ।

अनि कुनै मानिस निको नहुनुका बाइबलीय कारणहरू हुन्छन्ः

१) परमेश्वरको न्याय ल्याइदिने पापको पश्
चात्ताप गर्न अस्वीकार

गरिन्छ ।

२) मानिसले इच्छा गरे अनुसार आश्चर्यजनक रूपमा चङ्गाइ दिनु 
परमेश्व
 रको इच्छा होइन किनभने ऊ चिन्हहरू र आश्चर्यहरूको

युगमा जिइरहे को छै न (अध्याय ५ हे र्नुहोस्) ।

३) वचन नै नियम  भएको युगमा जिउने मानिसले बाइबलको

कुनै प्रतिज्ञामाथि आधारित चङ्गाइ खोज्दछ तर बाइबलको खण्डमा

दिइएका शर्तहरू भने पूरा गर्दै न ।

४) कुनै मानिस स्वस्थ रहँदाभन्दा बिरामी अवस्थामा बढी फलदायी
ईसाई हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई उहाँको बुद्धिमा थाहा छ ।

५) पृथ्वीमा त्यो मानिसको दिन सिद्धियो र श्रापले अन्तिम मूल्य 
लिइरहे को छ ।

एउटी मेरी नाम गरे की  जवान महिलालाई म  चिन्दछु  जो शरीरका

नरम तन्तुहरू असाधारण रूपमा कडा बन्ने रोगको कारण डरलाग्दो गरी

कुरूप भएकी छन् । उनको अनुहारको एक भाग यति साह्रै खुम्चिएको

ँ ाले काम गर्दै न र उनको बोली मुश्किलले बुझ्न 
छ कि उनको दाहिने आख
सकिन्छ किनभने उनले मुखको दाहिनेपट्टिको भागलाई चलाउन सक्दिनन् ।
उनका पाखुराहरू छातीमाथि खुम्चिएका छन् र उनी व्हीलचेेअरमा बस्नुनै

पर्ने  भइसके तापनि  उनको दिमागको नियन्त्रण गर्ने  शक्ति यति खराब
भएको छ कि हिँड्न  प्रयास गर्दा  उनी प्रायः घोप्टो  परे र ढल्दछिन् ।

मेरीजस्ती सबैप्रति दया दे खाउने स्वभावको मानिस मैले आजसम्म  अरू
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कोही भेटेको छै नँ । उनी डरलाग्दो अवस्थामा जिउँदछिन् र कहिल्यै पनि 
गुनासो गर्दिनन् । तपाईंले उनलाई कसै को बारे मा नराम्रो बोल्न लगाउन

सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यी जवान महिलाले प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई

प्रेम गर्दछिन् । उनीसँग  कुरा गर्न  अत्यन्तै  कठिन हुन्छ  (उनले भन्न

खोजेको कुरा मैले बुझ्न सकूँ भनेर उनलाई बारम्बार दोहोर्याउन लगाउँदा
मैले उनलाई लज्जित तुल्याए ँ कि जस्तो मलाई लाग्दछ), तर उनले ख्रीष्ट

येशूको प्रशंसा गरे की सुन्नु मेरो लागि सदै व एउटा आशिषको कुरा हुन्छ ।

मैले मेरीलाई शुक्रबार वा शनिबार भेटेँ भने, उनी छिट्छिटो

ँ ामा उज्यालो प्रकाश हुन्छ ।
फतफताइरहे की हुन्छिन् अनि  उनको आख

मलाई यसो भन्दा  उनी अति उत्साहित हुन्छिन्, "म  आइतबार मण्डली

जाँदैछु  अनि  पाष्टरले मलाई निर्को पार्ने  भन्नुभएको छ !" यदि उनले यो
कुरा एक पटक भन्दछिन् भने, त्यसलाई बाह्र पटक दोहोर्याउँदछिन् ।

म मेरीलाई सोमबार वा मङ्गलबारहरूमा दे ख्दिनँ । धेरैजसो बुधबार

उनी आफ्नो गाडीमा जोडिएको थोत्रो डिब्बाबाट बाहिर निस्कन्छिन् अनि 
आफ्नो  अपाङ्ग  शरीरलाई सडकमा घिसार्दछिन् । तब उनीसँग  कुनै

ँ ाको चमक हराइसकेको
उत्साहपूर्ण  कुराकानी हुँदैन । उनको आख

हुन्छ । पहिला पनि धेरै पटक सोधेजस्तै गरी, म  नम्रतापूरक
्व  सोध्दछु ,

"के भयो मेरी ?" उनी आफैसँग यति लजाउँछिन् कि उनले माथि हे र्न नै

सक्दिनन् । तिनी यसो भन्दै मधू रो स्वरमा भकभकाउँछिन्, "पाष्टरले त 
मसँग पर्याप्त विश्वास छै न भनेर भन्नुहुन्छ ।"

यो दे शभरि  र सं सारभरि मेरीजस्ता निरीह  भेडाहरू हजारौं छन् ।

तिनीहरू दुःखित  र एक्ला  छन् । तिनीहरूका जीवन बिमारी वा रोगले

पूर्णतया नाश पारिएका छन् । नहुनु मामाभन्दा  कानो मामा जाती भने

झैं , तिनीहरू शैतानको सेवककहाँ जान्छन् जो तिनीहरूलाई निको पार्न 

असक्षम मात्र हुँदैन तर उसले त  तिनीहरूलाई दोषी ठहर्याई घर पठाएर

तिनीहरूका आत्मालाई समेत  टु टाउनेछ । येशूको नाउँलाई दाबी गर्ने 
ती धोकेबाजहरूको कारण धेरैजनाले उहाँलाई त्यागेका छन्, तर प्रभ ुले

न्यायको दिनमा यस्ता प्रचारकहरूलाई यसो भन्नुहुनेछ, मैले तिमीहरूलाई

कहिल्यै चिनेको छै नँ ।
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निष्कर्षमा म क्षमायाचनाबिना नै यो कुरा उल्लेख गर्दछु कि आज पनि 

परमेश्वरले बिरामीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु । म 
विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले आज पनि बिरामीलाई निको पार्नुहुन्छ; तर
उहाँ त्यसो गर्न बाध्य हुनुहुन्न ।
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तल  दिइएको तालिका मैले तयार पारे को होइन । यो पुस्तकको

लागि सामग्रीहरू तयार गर्दा मैले मेरो दराजमा यो तालिका भेट्टाए ँ । यदि

यो तपाईंले तयार पार्नुभएको हो भने, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु । यो

तालिकाले नयाँ करारमा भएको चङ्गाइको प्रत्येक घटना पूर्ण  रूपमा र

तुरुन्तै भएको थियो भन्ने कुरा दे खाउँदछ ।

चङ्गाइको उदाहरण पाइने नयाँ करारको प्रत्येक वचनलाई
समावेश गरिएको तालिका
सन्दर्भ

विषय

चङ्गाइकर्ता

बिमारी

मात्रा

समयावधि

यूहन्ना ४:४६

राजकर्मचारीको
छोरो

येशू

मर्नै आँटेको

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ८:१४१७; मर्कूस 
१:३०,३१;
लूका ४:३८,३९

पत्रुसकी सासु

येशू

ज्वरो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती 
८:१६,१७;
मर्कूस १:३२३४; लूका
४:४०

मानिसहरूको
समूह

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै

मत्ती ४:२३-२५

मानिसहरूको
समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै

मत्ती ८:२-४;
मर्कूस १:४०४४; लूका
५:१२-१४

कुष्ठरोगी

येशू

कुष्ठरोग 

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ९:२-६;
मर्कूस २:३-६;
लूका ५:१८२०

कुनै मानिस 

येशू

पक्षघात 

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

यूहन्ना ५:५-९

कुनै मानिस 

येशू

लङ्गडो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 
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सन्दर्भ

विषय

चङ्गाइकर्ता

बिमारी

मात्रा

समयावधि

मत्ती १२:९१३; मर्कूस 
३:१-५; लूका
६:६-१०

एक मानिस 

येशू

सुकेको हात 

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती १२:१५

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका ६:१७१९

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ८:५-१३;
लूका ७:१-१०

सुबेदारको
नोकर

येशू

बिरामी

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका ७:१११७

विधवाको
एक्लो छोरो

येशू

मरे को

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ९:१८२६; मर्कूस 
५:२१-४३;
लूका ८:४१५५

याईरसकी 
छोरी

येशू

मरे को

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मर्कूस ५:२५३४; लूका
८:४३-४८;
मत्ती ९:२०-२२

एउटी स्त्री 

येशू

रगत बग्ने 

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ९:२७-३१

दुई मानिसहरू

येशू

अन्धोपन

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मर्कूस ६:५

समूह

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका ७:२१२३

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ९:३५

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती १४:१४;
लूका ९:११;
यूहन्ना ६:२

ठू लो भीड

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती 
१४:३५,३६;
मर्कूस 
६:५५,५६

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती ९:३२-३४

एक मानिस 

येशू

गुँगो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 
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मर्कूस ६:१३;
लूका ९:६

समूह

१२
प्रेरितहरू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती १५:३०३१

समूह 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मर्कूस ७:३२३६

एक मानिस 

येशू

बहिरो र
गुँगो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मर्कूस ८:२२२५

एक मानिस 

येशू

अन्धोपन

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

यूहन्ना ९:१-८

एक मानिस 

येशू

अन्धोपन

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका १०:१२४

समूह 

सत्तरी
चेलाहरू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका १३:११

एउटी स्त्री 

येशू

कुप्री 

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका १४:१-४

कुनै मानिस 

येशू

जलोदरको
रोगी

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

यूहन्ना ११:१४४

लाजरस 

येशू

मरे को

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

लूका १७:१११९

१० मानिसहरू

येशू

कुष्ठरोगीहरू

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती १९:२

ठू ला भीडहरू

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती २०:२९३४; मर्कूस 
१०:४६-५२;
लूका १८:३५४३

बर्तिमै र सङ्गी 

येशू

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

मत्ती २१:१४

समूह 

येशू

अन्धो र
लङ्गडो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

प्रेरित ३:२-८

कुनै मानिस 

पत्रुस,
यूहन्ना 

लङ्गडो

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

प्रेरित 
५:१५,१६

समूह 

पत्रुस 

विभिन्न

पूर्ण रूपमा

तुरुन्तै 

प्रेरित 
९:३३,३४

ऐनियास 

पत्रुस 

पक्षघात 

पूर्ण रूपमा
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अध्याय ५
चिन्हहरू र ख्रीष्ट विरोधीको उदय
मेरो शरीरभरि  काँडाहरू उम्रिए, म  डरले भयभीत  भए,ँ  मानवीय  कष्ट र

लाजका सम्पूर्ण विजेताहरूमध्ये सबैभन्दा महान् यी विजेताका लागिको प्रेम 
ँ े मेरा आख
ँ ा भरिए, अनि मेरो सासको गति बढ्यो ।
र कृतज्ञताका आसुल

यदि मलाई ती अगुवाले यस्तो अत्यधिक प्रशंसालाई तिरस्कार गर्दथे भन्ने 
ँ ा टे केर दण्डवत् गर्नेथिए,ँ  तर
थाहा नभएको भए, म लाज नमानीकन घुड
त्यसो नगरी मैले होस सम्हालेँ , प्राचीन रोमी सेनाहरूले झैं अनन्त सलाम 
ठोक्न मेरा हातहरू उठाए ँ र यी पवित्र शब्दहरू दोहोर्याए,ँ "हिटलरको
जय होस् !"

– जर्ज लिङ्कन रकवेल सन्

१९६५ मा अमेरिकन नाजी पार्टीका

सदस्यहरूलाई दिइएको एउटा भाषणबाट
उचित  बाइबल  अध्ययनका मुख्य नियमहरूमध्ये  एउटाचाहिँ सत्यको

वचनलाई सही तरिकाले व्याख्या गर्नू भन्ने आज्ञा हो । पवित्र आत्माद्वारा
अभिप्रेरित यो निर्देशन २ तिमोथी २:१५ मा पाइन्छः आफूलाई परमेश्वरकहाँ

ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर – एउटा शर्ममा पर्नु  नपर्ने  किसिमको
कामदारजस्तो, जसले सत्यको वचन ठीक-ठीकसँग  छु ट्ट्याउँछ ।
बाइबलका पृष्ठहरूमा कुनै पनि व्याख्याहरू नभएका भए, यस्तो आज्ञाको

कुनै आधार हुनेथिएन । यो अर्तीले हामीलाई यो कुरा प्रष्ट पारिदिन्छ 

कि मानव  इतिहासको अवधिमा परमेश्वरले विभिन्न समयमा, विभिन्न
प्रकारले मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुभएको छ । परमेश्वरले सदैव उहाँको
अनुग्रहको आधारमा मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुभएको छ । हामीले चाहे

व्यवस्थाको युगलाई हे रौं, चाहे  विवेकको युगलाई वा राष्ट्रिय शक्तिहरूको

सरकारलाई हे रौं, त्यही सत्यता लागू हुनेछ, किनकि सबैले पाप गरे का
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छन् र परमेश्वरको महिमारहित हुनपुगेका छन् । यो साँचो भएको हुनाले,

परमेश्व
 रको अनुग्रहबिना आदमको कुनै पनि सन्तानको निम्ति कुनै आशा
हुनेथिएन ।

यो कुरा पनि साँचो हो कि बाइबल इतिहासको प्रत्येक युगमा, व्यवस्था 

दिइनुभन्दा  अगाडि, व्यवस्थाको समयमा, पेन्टेकोस्टपछि  र भविष्यको

महासङ्कष्ट र सहस्राब्दीका अवधिहरूमा समेत, परमेश्वरले विश्वासको माग 
गर्नुहुन्छ । अब, मुश्किल कुरा यो होः परमेश्वर प्रत्येक युग वा व्यवस्थामा

उहाँका निर्देशनहरूमाथि विश्वास गर्नेहरूप्रति अनुग्रही हुनुहुन्छ, तर उहाँले
मानिसहरूलाई दिने निर्दे शनहरू एउटा युगदे खि  अर्को युगमा फरक

हुन्छन् । यसलाई राम्रोसँग  प्रष्ट पारिएको हे र्नको लागि हामीले हिब्रूको
पत्रको एघारौं अध्यायबारे  मनन् गरे पुग्दछ । यो खण्डमा हामीले यसरी

पढ्न पाउँदछौं: तर बिनाविश्वास उहाँलाई खुशी पार्नु असम्भव छ; किनकि 

परमेश्वरकहाँ आउनेले, उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई
उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुपर्छ (हिब्रू ११:६) । त्यसकारण,

परमेश्वरका पुरस्कारहरू तिनीहरूलाई दिइन्छ जसले आफ्ना कामहरूमा

प्रकट हुने विश्वासद्वारा उहाँलाई खुशी पार्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

तै पनि, यो अध्याय पढ्दै जाँदा, परमेश्वरले मानिसहरूलाई बाइबलको

इतिहासका अन्य अवधिहरूमा दिइएका आज्ञाहरू र निर्देशनहरूभन्दा अत्यन्तै 
भिन्न आज्ञाहरू तथा निर्देशनहरूमाथि विश्वास गर्न अह्राइरहनुभएको हामी

पाउँदछौं । नूहलाई उनी र उनको परिवारलाई बचाउनका निम्ति एउटा
जहाज बनाउन लगाइन्छ । उनले परमेश्वरमाथि विश्
वास गर्दछन् । यो

कुरालाई उनले जहाज बनाएका कार्यले पुष्टि गर्दछ । परमेश्वरले उहाँको

अनुग्रहद्वारा नूह र उनको परिवारलाई बचाउनुहुन्छ । अब्राहामलाई अर्को

दे शमा जान अह्राइन्छ । मानौं उनले जहाज बनाएका भए के हुनेथियो ?
त्यो कार्य एउटा बाइबलीय आज्ञाअनुसारको त हुनेथियो, तर परमेश्वरले

उनलाई गर्नुभएको आज्ञामाथिको विश्वासलाई उनले अभ्यास गरिरहे का
हुनेथिएनन् ।

हामीले यो अध्यायमा अलि पछि, अब्राहामले इसहाकलाई परमेश्वरको

निम्ति  बलिदानको रूपमा चढाएका कुरा पढ्न  पाउँदछौं । यो एउटा
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विश्वासको काम थियो । हामीले केही पदहरूपछि परमेश्वरले मोशाका

आमाबुबालाई पुरस्कार दिनुभएको बारे मा पढ्दछौं किनभने तिनीहरूले

आफ्नो  छोरालाई बलिदानको रूपमा अर्पण गरे नन् तर त्यसको जीवन

बचाउने योजना बनाए । अब यी सबैले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा ठू लो

छु टकारा पाए । परमेश्वरले यो अनुग्रह तिनीहरू प्रत्येकमाथि खन्याउनुभयो
किनभने तिनीहरूले आफ्ना कामहरूमा प्रकट भएको आफ्नो विश्
वासद्वारा

परमप्रभ ुलाई खुशी पारे । तै पनि, तिनीहरूले परमेश्वरबाट पाएका र पालन

गरे का आज्ञाहरू भने ज्यादै  भिन्न थिए ।

यसरी, सत्यको वचन ठीकसँग  छु ट्ट्याउनु  भनेको, परमेश्वरले

मानवजातिसँग  व्यवहार गर्ने  उहाँको विशेष विधिमा कहिले परिवर्तन
ल्याउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनको लागि उहाँको वचनलाई बडो ध्यानपूरक
्व
र सावधानीसाथ अध्ययन गर्नु हो । परमेश्वरले हामीलाई टाढा दे शको

यात्रामा लै जान चाहनुभएको बेलामा हामीलाई जहाज बनाउन दिनुहुन्न ।
परमेश्वरले हामीलाई त्यस समयमा मन्दिरको बेदीमा साँढेको बलि चढाउन

दिनुहुन्न जुन समयमा उहाँको आज्ञा यो छः प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्
वास 

गर्नुहोस्, र तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ । परमेश्वरले हामीलाई त्यस 

समयमा स्वर्गको राज्य नजीकै छ भनी घोषणा गर्न दिनुहुन्न जुन समयमा
उहाँको आज्ञा यो छः क्रूसको प्रचार गर ।

ज्यादै प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, सम्पूर्ण बाइबल परमेश्वरको वचन हो ।

परमेश्वरको सम्पूर्ण वचन हाम्रै लाभ, सान्त्वना र निर्देशनको लागि हो ।

तै पनि, बाइबलमा पाइने सम्पूर्ण निर्देशनहरू हरे क युगको हरे क मानिसमा

लागू हुँदैनन् । हामीले यस विषयमा अलि लामो छलफल गर्न सक्दछौं,

र सायद हामीले त्यसो गर्नु  पनि  पर्दछ होला, तर हामी अर्को विषयतिर
लाग्नेछौं र यो अध्यायमा अगाडि बढ्दै जाँदा वचनको उचित व्याख्याको
महत्व प्रष्ट हुनेछ भनी विश्वास गर्नेछौं ।

बाइबल अध्ययन गर्ने अर्को उचित नियमलाई सत्यको वचन ठीकसँग 

छु ट्ट्याउने नियमसँग मेल  खाने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । बाइबलमा

पाइने मानिसहरूका तीन भिन्न समूहहरूको बारे मा हामी कहिल्यै द्वुविधामा

पर्नुहुँदैनः यहू दीहरू, गैरयहू दीहरू र परमेश्वरको मण्डली (१ कोरिन्थी 
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१०:३२) । यो लाओडिसियाली युगको सम्पूर्ण त्रूटि  र झू टो शिक्षा यी

तीन समूहहरू र परमेश्वरले तिनीहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारबीच  फरक

छु ट्ट्याउन नसक्नुको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् ।

अब्राहाम, इसहाक र याकूबका शरीर र रगतका सन्तानहरू यहू दीहरू

हुन् । यी मानिसहरूलाई मात्र व्यवस्था दिइएको थियो । पृथ्वीका अरू
कोही पनि  उक्त  व्यवस्था  पालन गर्न  कहिल्यै  उत्तरदायी थिएन । यो

ँ ा सही छ ! आउनुहोस् उच्च  रक्तचापको औषधि खाऔ ं र
अन्तिम  बुद
हाम्रो बाइबललाई पुनः अध्ययन गरौं । त्यति मात्र होइन, तर परमेश्वरले

यहू दीहरूलाई एउटा सांसारिक राज्य  र पृथ्वीका अरू सम्पूर्ण  राष्ट्रहरू

तथा मानिसका जातिहरूमाथिको प्रभ ुत्व  दिने प्रतिज्ञा  पनि  दिनुभयो । यी

प्रतिज्ञाहरू अरू कसै लाई दिइएका थिएनन् । यी कुराहरू बाइबलका

प्रष्ट सत्यताहरू हुन् तर हाम्रो  अन्तिम समयको पुस्तामा तिनको बारे मा
थोरै  मात्र जानकारी दिइन्छ  किनभने सेवकहरूले बाइबललाई प्रवचनका

सामग्रीहरूको श्रोतको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरे का छन् वा तिनीहरूका

पूर ्वनिर्धारित विश्वासहरूलाई प्रमाणित गर्ने  खण्डहरू पाइने स्थान मात्र
बनाएका छन् । यदि हामीले सम्पूर्ण बाइबल पढ्दछौं भने, यो अनुच्छेदमा

भनेका सम्पूर्ण कुरा सिद्ध सत्यता हो भनी बुझ्नेछौं ।

यसको अर्थ यो हो कि दश आज्ञाहरू वा व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा वा

आंशिक रूपमा पालन गर्नुले नै हाम्रो उद्धार हुने कि नहुने भन्ने कुराको

निर्धारण गर्दछ भनी हामीलाई बताउने हरे क प्रचारक एक झू टो शिक्षक हो
जसले बाइबललाई बङ्ग्याएर मानिसहरूलाई पथभ्रष्ट पारिरहे को हुन्छ ।
यसको अर्थ यो हो कि ख्रीष्टको पुनरागमनभन्दा अगाडि पृथ्वीमा मसीहको
राज्य स्थापना हुन्छ भनी प्रतिज्ञा गर्ने सिद्धान्तहरू वा ईश्
वरशास्त्रहरू प्रचार

गर्ने हरे क व्यक्तिले परमेश्वरको वचनको दुरूपयोग गरी मानिसहरूलाई

दुर्व्यवहार गरिरहे को हुन्छ ।

गैरयहू दीहरू आदमका शरीर र रगतका सन्तान हुन् जसले आफ्ना 

पुर्ख्यौलीलाई सीधै अब्राहाम, इसहाक र याकूबसम्म  जोड्न सक्दैनन् ।

गैरयहू दी जातिहरूलाई कहिल्यै पनि परमेश्वरको परिवारमा ग्रहण गरिएन;

परमेश्वरसँग तिनीहरूको करारको सम्बन्ध कहिल्यै पनि भएन; तिनीहरूलाई
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कहिल्यै व्यवस्था दिइएन; तिनीहरूले कहिल्यै पनि सेवा गर्दा र बलिदान

चढाउँदा कुनै पूजाहारीपद पाएनन्; तिनीहरूलाई परमेश्वरले कहिल्यै पनि 
कुनै पनि  कुराको प्रतिज्ञा  दिनुभएन । हामीले यो कुरा रोमीको पत्र नौ
अध्यायमा पाउँदछौं । ती मानिसहरू त  प्रभ ुले तिनीहरूका विवेकद्वारा

प्रकट गरिदिनुभएको कुरामाथि विश्वास राखी परमेश्वरकहाँ आएका थिए

(रोमी २) । उत्पत्तिको बाह्रौं अध्यायको सुरुमै हामीले यो कुरा पाउँदछौं
कि बाइबलको अभिलेखमा गैरयहू दीहरूलाई यहू दीहरूसँग तिनीहरूको कुनै

किसिमको सम्बन्ध भएको रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

यसको अर्थ यो हो कि हामी सबैजना परमेश्वरका सन्तान र परमेश्वरको

परिवारको अंश हौं भनी हामीलाई बताउने हरे क प्रचारकले झू टो बोलिरहे को
हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि पुरानो करारबाट परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू

लिएर (हिब्रूको पुस्तक हे र्नुहोस्) तिनलाई लाओडिसियाली मण्डली युगको
गरै यहूदी श्रोताप्रति लागू गर्ने  जुनसुकै व्यक्ति पनि सीमाबाहिर गएको

हुन्छ ।

मण्डली त पृथ्वीमा रहे को प्रभ ु येशू ख्रीष्टको शरीर हो । यो त दोश्रो 

जन्म पाएका पुरुषहरू र स्त्रीहरूले बनेको हुन्छ जुन जन्मले यहूदीहरू तथा

गैरयहू दीहरूको रूपमा भएको तिनीहरूको शारीरिक जन्मलाई प्रतिस्थापन

गर्दछ । यो त  परमेश्वरद्वारा दिइएको नयाँ जन्म हो, जसको परिणाम 

स्वरूप िवश्वासीलाई परमेश्वरको अनन्त जीवन दिइन्छ । यी िवश्वासीहरू

परमेश्वरको राज्यका अंश हुन् (स्वर्गको राज्यका होइनन्) । तिनीहरूले

राजकीय  व्यवस्था  पालन गर्दछन् जसले इस्राएललाई दिइएको पुरानो
करारको व्यवस्थाको धेरै भागलाई समेट्दछ । यसले शिलापत्रअनुसार

नभई गैरयहू दीहरूलाई दिइएको विवेकको सिद्धान्तअनुसार काम गर्दछ ।

मण्डलीले प्रभ ु येशू ख्रीष्टद्वारा पिता परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्दछ र ख्रीष्टसँगै
उहाँको महिमामा शासन गर्नेछ (एफेसी २; गलाती ३) ।

यसको अर्थ यो हो कि मण्डली सं सारका समस्याहरू हल गर्नका

निम्ति वा पृथ्वीमा एउटा राज्य स्थापना गर्नका निम्ति खडा भएको हो भनी
सिकाउने हरे क प्रचारक एउटा अन्धो पथप्रदर्शक हो । यसको अर्थ यो

हो कि स्थानीय मण्डलीलाई पुरानो करारको यहू दी राजतन्त्रको स्वरूपमा
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ढाल्न  खोज्नेहरूलाई स्वधर्म-त्यागी भनेर दोष लगाइन्छ । यसको अर्थ 
यो हो कि  पुरानो करारका कथाहरूलाई अत्यन्तै  आत्मिक रूपमा नयाँ

करारको जीवनमा लागू गरिएको हामीले पाउन सक्दछौं (रोमी १५:४;
आदि), तर मण्डलीचाहिँ ख्रीष्टको पुनरुत्थान नभइञ्जेलसम्म लुकाइएको
एउटा रहस्य थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ (कलस्सी १) ।

यहाँनेर हामीले यो चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूसम्बन्धी 

अध्याय हो कि  बाइबललाई व्याख्या गर्ने विधिसम्बन्धी नियमावली हो

भनेर मनमनै विचार गर्न सक्दछौं होला । आउनुहोस् बाइबलको एउटा
पदलाई पुनरावलोकन गरौं: किनकि यहू दीहरू चिन्ह माग्छन्, र ग्रीकहरू

ज्ञान खोज्छन्; तर हामी ता क्रूसमा टँगाइनुभएको ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौं
(के तपाईं तीनवटा समूहहरू दे ख्न ुहुन्छ ?) जो यहू दीहरूका निम्ति ठक्करका
कारण र ग्रीकहरूका निम्ति मूर्खता हुनुहुन्छ । तर बोलाइएकाहरूका

निम्ति (के तपाईंले फेरि तीनवटा समूहहरू दे ख्न ुहुन्छ ?) – दुवै यहूदीहरू

र ग्रीकहरूका निम्ति – ख्रीष्ट परमेश्वरका सामर्थ्य र परमेश्वरका बुद्धि 
हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १:२२-२४) ।

पहिला नै उल्लेख गरिएअनुसार, हामीले यी पदहरूबाट थाहा पाउँदछौं

कि मण्डलीचाहिँ प्रभ ु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने यहू दीहरू र गैरयहू दीहरूले

बनेको एउटा शरीर हो । गैरयहू दीहरू तिनीहरूको बुद्धिलाई आकर्षण

गरिएको कारण यो विश्
वासमा परिवर्तन भएका हुनुपर्दछ । तिनीहरूसँग 
परमेश्वरले दिनुभएको विवेक छ जसले साँचो सुसमाचारलाई तथ्यपूर्ण,

वास्तविक र उचित रूपमा प्रस्तुत गरिएमा त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ । तर

यहू दीमा भने त्यसो हुँदैन । उसले सत्य परमेश्वरसँग  करारको सम्बन्ध 

गाँसिसकेको हुन्छ, जुन शताब्दीऔ ं अघि  स्थापना भएको र परमेश्वर
स्वयमले वा परमेश्वरले दूतहरूद्वारा गर्नुभएका आश्चर्यकर्मद्वारा बारम्बार

पुष्टि  भएको थियो । हामीले तर्क द्वारा मात्र यहू दीहरूलाई आकर्षण गर्न 
सक्दैनौं । हामीले तिनीहरूको विवेकलाई जगाएर तिनीहरूले विश्वास 

गर्दछन् भनी आशा गर्न सक्दैनौं । प्रभ ुले हामीलाई जति सक्षम बनाउन

सक्नुहुन्छ, त्यति सक्षम  बने तापनि, हामीले तिनीहरूलाई विश्वस्त 

पार्नेछै नौं । यहू दीहरूले त चिन्ह माग्दछन् ।
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अब हामी हाम्रो  अध्यायको अध्ययन गर्नको निम्ति तयार छौं: मेरो

मूर्खतामा तिमीहरूले मलाई थोरै  सहिदिएका भए कति राम्रो हुनेथ्यो ! तर
तिमीहरूले मलाई सहन्छौ पनि । किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका

लागि ईर्ष्यालु भएको छु ; किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई

ख्रीष्टकहाँ अर्पण गरूँ  भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मगनी
गरिदिएको छु । तर जसरी साँपले आफ्नो धू र्तताद्वारा हव्वालाई धोका

दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सीधापनाबाट

तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ (२ कोरिन्थी 

११:१-३) ।

उत्पत्ति ३ अध्यायमा भएको घटना हामीलाई थाहा छ । साँपले

हव्वालाई धोका दियो । उनले पाप गरिन् र मानवजातिले दण्ड पायो ।
त्यो साँप बगैंचामा आउँदा त्योसँग लागूपदार्थहरू, रक्सी, रक सङ्गीत,

टे लिभिजन वा चलचित्रहरू थिएनन् । त्यो साँपले बगैंचामा ल्याएको कुरा
परमेश्वरका वचनहरू थिए तर बङ्ग्याइएका थिए !

शैतानले हव्वालाई जस्तै गरी ख्रीष्टकी मगनी भएकी दुलहीलाई पनि 

धोका दिन सक्छ  भनेर दिइएको चेतावनी नै प्रेरित  पावलले दिनुभएको
खतराको चेतावनी हो । बाइबलको सन्दर्भको गलत अर्थ लगाउँदै, त्यसलाई

परिवर्तन गर्दै , बदल्दै वा अस्वीकार गर्दै आउने मानिस शैतानको सेवक हो
भन्ने कुरा मण्डलीले थाहा पाउन नसक्ला भनी पवित्र आत्माको प्रेरणा पाएर

लेख्ने यी प्रेरित  डराएका थिए । बाइबलका अनुसार, मण्डलीको लागि

सबैभन्दा  ठू लो खतरा लागूपदार्थको व्यापारी वा वेश्या होइन, साम्यवादी

वा रोमन क्याथोलिक पनि होइनन्, तर त्यो  प्रचारक हो जसले पवित्र

बाइबलको सन्दर्भमा शङ्का उत्पन्न गराइदिन्छ वा त्यसलाई बदलिदिन्छ ।

किनकि यदि त्यो  आउनेले हामीले प्रचार नगरे को अर्कै येशूको प्रचार
गर्छ  भने, अथवा तिमीहरूले नपाएको अर्कै  आत्मा, अथवा तिमीहरूले
ग्रहण नगरे को अर्कै सुसमाचार पाउँछौ भने तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी
सहन सक्नेथ्यौ (२ कोरिन्थी ११:४) । नयाँ करारको मण्डलीका सुरुका

दिनहरूमा समेत अर्कै येशू, अर्कै सुसमाचार वा अर्कै आत्माको प्रचार गर्दै

आउने व्यक्तिलाई सहने प्रवृत्ति थियो ।
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यदि एउटा प्रचारकले दिनभरि येशूको बारे मा कुरा गर्दछ तर त्यसको

येशू शरीरमा प्रकट हुनुभएका, कन्याबाट जन्मिनुभएका, पापरहित,

सं सारका पापहरूको निम्ति क्रूसमा टाँगिनुभएका, तीन दिन र तीन रातपछि 

बौरिउठ्नुभएका, उचालिएर पिताको दाहिने हातपट्टि जानुभएका र फेरि 
आउनुहुने परमेश्व
 र हुनुहुन्न भने, त्यो मानिसले अर्कै येशूको प्रचार गरे को
हुन्छ र त्यो शैतानको सेवक हो ।

यदि त्यो प्रचारकले कामहरू वा व्यवस्थाको सुसमाचार प्रचार गर्दछ

भने त्यो शैतानबाटको हो । यदि त्यसले ख्रीष्ट पापहरूको मोल तिर्न सधैं का

लागि एकै पटक मर्नुभएको होइन तर एउटा आमहत्यामा बारम्बार क्रूसमा

टाँगिनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछ भने, त्यो शैतानबाटको हो । कोही-कोही त 
तिनीहरूका परीकथाहरूको पुस्तकलाई "येशू ख्रीष्टको अर्को करार" भन्न

सक्ने गरी साहसी हुन्छन् । दशौं लाख मानिसहरूले तिनीहरूलाई सहने
मात्र होइन, नरकसम्म नै पछ्याउँदछन् ।

अर्कै आत्माको सम्बन्धमा नि ? पवित्र आत्मा नपाएको मानिसले प्रभ ु 

येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे को हुँदैन । यी सत्यताहरूलाई रोमी ८:९ र १
कोरिन्थी  १२:१२-१३ मा अति प्रष्ट पारिएको छ । यसरी, यदि कुनै

प्रचारक आउँदछ र मानिसले मुक्ति पाएपछि आत्मा प्राप्त गर्नको निम्ति केही

काम गर्नुपर्दछ भनी मानिसहरूलाई भन्दछ भने, त्यसले पवित्र आत्माभन्दा 
भिन्दै  अर्कै  आत्माबारे बताइरहे को हुनुपर्दछ र त्यसै ले त्यो  शैतानबाटको

हो । यदि कुनै मानिसले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा मुक्ति पाइने क्षणमा
भन्दा भिन्दै समयमा हुने कुनै कुरा हो भनी तपाईंलाई बताउँदछ भने,

त्यसले तपाईंलाई कुनै अर्कै  आत्माको बप्तिस्मा लिन अनुरोध गरिरहे को
हुन्छ र त्यो प्रष्ट रूपमा नै शैतानको सेवक हो ।

लाओडिसियाली युगमा हामीले मण्डलीका लाखौं लाख सच्चा 

सदस्यहरूलाई नचिढ्याईकन कसरी बाइबलको सत्यता बताउन सक्दछौं

त ? यसो गर्न सकिँदै न ।

किनकि यस्ताहरूचाहिँ झू टा प्रेरितहरू, छलकपटका काम गर्नेहरू,

ख्रीष्टका प्रेरितहरूका भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन् । अनि यो अचम्मको
कुरा होइन । किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण
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गर्छ । यसकारण त्यसका सेवकहरूले पनि धार्मिकताका सेवकहरूको भेष
धारण गरे भने त्यो कुनै ठू लो कुरा होइन; तिनीहरूको अन्त तिनीहरूका

कामहरूअनुसार हुनेछ (२ कोरिन्थी ११:१३-१५) । यस्तो चेतावनीसँग 

सम्बन्धित सम्वेदनशील कुरा एउटा मात्र छ । हामीले यो कुरालाई मनमा

राख्नपु र्दछ । मण्डलीलाई ती सेवकहरू विरुद्ध चेतावनी दिइएको छ जो

धार्मिक जस्ता दे खिन्छन् र जसले धार्मिक रूपमा काम गरे जस्तै  काम 

गर्दछन् । हामीले यसलाई एउटा अचम्भको कुरा मान्नुहुँदैन । शैतान,

एउटा विध्वंशक भए तापनि, अति चलाख छ जसले कहिल्यै  पनि  प्रष्ट,
प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण गर्दै न । त्यसले सदैव नै धूर्तता, छल र धोकाद्वारा

काम गर्दछ ।

शैतानका ती सेवकहरू को-को हुन सक्दछन् भनी पत्ता लगाउन

बाइबलमा खोजी गर्दा, पवित्र आत्माले यहाँ छलफल गर्दै  गरिएको खण्डमा

एउटा मुख्य सङ्केत हामीलाई दिनुभएको पाइन्छ । ती मानिसहरू झू टा
प्रेरितहरू हुन् भनी हामीलाई बताइएको छ । यसले परमेश्वरको वचनको

हरे क गम्भीर विद्यार्थीलाई रोकिएर केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण  प्रश्नहरू सोध्न 

लगाउनुपर्दछ ।

प्रभ ुले प्रकाश २ अध्यायमा सातवटा मण्डलीहरूका सद्गुणहरू र

असफलताहरूका बारे मा बोल्नुहुँदा, सबैभन्दा पहिला एफेससको मण्डलीलाई

सम्बोधन गरिएको थियो । प्रभ ुले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएका कुराहरूमध्ये 
एउटाचाहिँ यो थियो, अनि जसले "हामी प्रेरितहरू हौं" भन्छन्, तर होइनन्,

तिनीहरूलाई तिमीले जाँचेका छौ, र तिनीहरूलाई झू ट पाएका छौ (प्रकाश
२:२) ।

आउनुहोस् हामीले अगाडिका अध्यायहरूमा सिकेका कुराहरूमध्ये 

केहीलाई

फर्के र हे रौं । तपाईंले यो

नयाँ

करारको युगमा

एक

भविष्यवक्तालाई कसरी जाँच्नुहुन्छ ? स्मरण गर्नुहोस्, यो मानिस  पुरानो

करारको जस्तो  भविष्यवक्ता  नै हुनुपर्दछ भन्ने  छै न, तर यो मानिसलाई

पवित्र आत्माद्वारा मानिसहरूसँग  उन्नति, उत्साह र सान्त्वनाका वचनहरू
बोल्न सक्षम तुल्याइन्छ  (१ कोरिन्थी  १४:३) । यो नयाँ करारको

अर्थमा झू टो भविष्यवक्ता छु ट्ट्याउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ किनकि कसै ले
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अर्को व्यक्तिलाई झू टो आशा दिएर वा आंशिक सत्यता बताएर अवश्य 
पनि सान्त्वना दिन सक्दछ । कसै ले आफ्ना  श्रोताहरूका शारीरिक
लालसाहरूबारे बताउन सक्दछ र केही सुन्नलाई लालायित  कानहरूमा
केही कुरा सुनाइदिँदा उसको सुधार भएको जस्तो दे खिन्छ ।

यही कुरा पाष्टर तथा शिक्षकको वरदानको बारे मा पनि साँचो हुन्छ । कुनै

मानिसले स्वार्थी अभिप्रायहरू नदे खाईकन नै अत्यन्तै विश्वासयोग्यतापूरक
्व

चेलाहरूको एउटा समूहलाई निर्देशन दिन र हे रचाह गर्न सक्दछ ।

यहोवाका साक्षीजस्ता  झू टा शिक्षाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई अत्यन्तै 
लगनशीलतापूरक
्व  सिद्धान्तहरू सिकाउँदछन् भन्ने कुरामा कसले असहमति

जनाउन सक्दछ र ? मण्डलीको झू टो भविष्यवक्ता वा शिक्षकलाई चिन्नको
निम्ति वचनको गहीरो ज्ञान र पवित्र आत्मिक अन्तरज्ञान चाहिन्छ ।
तै पनि, तुलनात्मक रूपमा, झू टो प्रेरितलाई चिन्न भने कठिन हुँदैन ।

सर्वप्रथम  २ कोरिन्थी  १२:११-१२ मा रहे का प्रेरित  पावलका

वचनहरूबारे  विचार गर्नुहोस्ः गर्व गरे र म मूर्ख  भएको छु ; तिमीहरूले

मलाई करमा पार्यौ; किनकि तिमीहरूद्वारा मेरो प्रशंसा हुनुपर्नेथ्यो, किनभने

म  केही नभए तापनि म  कुनै कुरामा सबैभन्दा मुख्य प्रेरितहरूभन्दा 
कम  छै नँ । साँच्ची  नै प्रेरितका लक्षणहरू तिमीहरूका बीचमा सम्पूर्ण 
धीरजसाथ चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू र सामर्थ्यका कामहरूमा प्रकट
गरिएका थिए । फेरि यहाँ त्यो सत्यता प्रकट गरिएको छ जुन हामीले

अन्य  भाषासम्बन्धी हाम्रो  पहिलो अध्यायमा उल्लेख गरिसकेका छौं ।

प्रेरितहरूसँग चिन्हहरू हुन्छन् । यहाँको मुख्य विषय िवश्वासीका चिन्हहरू
वा ईसाईका चिन्हहरू होइन, तर प्रेरितका चिन्हहरू हो ।

प्रभ ु येशू ख्रीष्टले बाह्रजनालाई बोलाउनुभयो र उहाँले ती मानिसहरूलाई

प्रेरितहरू भन्ने नाम दिनुभयो । अवश्य पनि उहाँसँग चेलाहरूका धेरै ठू ला
समूहहरू थिए । उहाँको सांसारिक सेवकाइको अवधिमा सत्तरीजनालाई

पठाइएको थियो । उहाँको पुनरुत्थानको समयमा एक सय बीसजना भेला
भएका थिए र चालीस दिनभित्रमा तिनीहरूको सङ्ख्या बढे र पाँच सय पुगेको

थियो (१ कोरिन्थी १५:६) । तर तिनीहरू त चेलाहरू थिए जसले उहाँको

सुसमाचार प्रचार गरे । प्रेरितहरू ती मानिसहरू थिए जसलाई चिन्हहरू,
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आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूद्वारा सुसमाचारको यो नयाँ सन्देशलाई पुष्टि 

गर्न विशिष्ट प्रकारले र विशेष रूपमा बोलाइएको थियो ।

हामीले मर्कूस  १६ अध्यायको खण्डलाई प्रायः उल्लेख गर्न सक्दैनौं

जसमा ख्रीष्टले पाँचवटा चिन्हहरूको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ । मर्कूस १६:१४ मा

रहे का पवित्र आत्माका वचनहरूलाई फेरि प्रष्ट पार्नुपर्दछः एघारै जनाकहाँ  र

पद  १५ यसरी सुरु हुन्छ, अनि  उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो । यी

चिन्हहरू प्रेरितीय सेवकाइमा प्रयोग गरिएका थिए भन्ने कुरामा कुनै शङ्का 

छै न । प्रभ ु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञाअनुसार नै, यो नयाँ करारलाई

नयाँ क्षेत्रहरूमा लगेर पहिलो पटक प्रचार गरिँदा ती चिन्हहरू िवश्
वासीहरू
र तिनीहरूले विश्वासमा ल्याएकाहरूसँगै गए ।

यसकारण झू टा प्रेरितहरूका बारे मा दिइएका धेरै चेतावनीहरूतिर फर्के र

हामीले निम्नलिखित प्रश्नहरू सोध्नुपर्दछः

१) यदि कुनै व्यक्तिले प्रेरित हुँ भनी दाबी गर्दछ भने, के उसको

जीवनमा ती पाँचवटै चिन्हहरूले हर समय काम गरिरहे का छन् ?
यही नै येशूले एघार जना प्रेरितहरूलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा थियो र

प्रेरितको पुस्तकका सुरुका दिनहरूमा पनि त्यही कुरा वास्तविक
भएको थियो ।

२) यदि कुनै व्यक्तिले प्रेरित हुँ भनी दाबी गर्दछ भने, के ती

पाँचवटै चिन्हहरू पवित्र आत्माले बाइबलमा तिनीहरूको प्रयोगको

बारे मा प्रस्तुत गर्नुभएका प्रक्रियाहरूअनुसार नै ठीक प्रकारले प्रयोग 

भइरहे का छन् ? उदाहरणको लागि, यदि प्रेरित हुँ भनेर भन्ने कुनै

मानिसले कहिल्यै कुनै बिरामीमाथि हात राख्दछ र त्यहाँ तुरुन्तै 

पूर्ण चङ्गाइ हुँदैन भने, त्यस्तो मानिसले परमेश्वरको वचनअनुसार

काम गरिरहे को हुँदैन ।

३) यदि कुनै व्यक्तिले प्रेरित हुँ भनी दाबी गर्दछ भने, उसले

सत्यता बताइरहे को छ भन्ने कुरा मानिसहरूको एउटा समूहलाई

(जसले नयाँ करारको सुसमाचारको सन्देश कहिल्यै सुनेका छै नन्

र कहिल्यै आफ्नो भाषामा परमेश्वरको वचन पढ्न पाएका हुँदैनन्)

पुष्टि गर्नमा के ती चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू प्रयोग 
148

चिन्हहरू र ख्रीष्ट विरोधीको उदय

भइरहे का छन् ? हामीले यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयबारे छलफल 
गरिसकेका छौं र यो अध्यायमा पछि  पनि  त्यसो गर्नेछौं ।

लेखिएको वचन नभएको बेलामा बोलिएको वचनलाई पुष्टि गर्नको

लागि प्रेरितीय चिन्हहरू दिइएका थिए । लेखिएको वचन उपलब्ध 
भइसकेपछि त बोलिएको वचनभन्दा त्यसले नै सदैव प्राथमिकता

पाउँदछ (२ पत्रुस १:१६-२१) ।

४) यदि कुनै व्यक्तिले प्रेरित हुँ भनी दाबी गर्दछ भने, के ती चिन्ह

वरदानहरू तिनीहरूको लागि गवाहीको रूपमा प्रयोग  भइरहे का

छन् जसको लागि ती लक्षित थिए र जसलाई ती चाहिएका थिए,

अर्थात् यहूदीहरूलाई ?

प्रेरित हुँ भनी दाबी गर्ने  कुनै व्यक्तिलाई यसरी जाँच गरिन्छ ।

सर्वप्रथम हामीले बाइबलबाट प्रेरितीय सेवकाइको स्वभाव  र उद्देश्यबारे

थाहा पाउँदछौं, र त्यसपछि त्यो सेवकलाई परमेश्व
 रको वचनसँग तुलना

गर्दछौं । यदि ती दुई मेल खाँदैनन् भने, त्यो शैतानको सेवक रहे छ भन्ने 

हामी थाहा पाउँदछौं र हामीले त्यसलाई ढँटुवा भन्नुपर्दछ । चिप्ला कुरा

र मीठा भाषणहरू गर्ने जमानामा यी शब्दहरू त रूखा शब्दहरू हुन्, तर
परमेश्वरको वचनले ठीक यही आज्ञा दिन्छ ।

आफूसँग प्रेरितीय वरदानहरू तथा शक्तिहरू भएको दाबी गर्ने हाम्रो 

स्थानीय मण्डलीका मानिसहरूका जीवनलाई जाँच गर्नुभन्दा  अगाडि,

आउनुहोस् बाइबलमा केहीबेर हे रौं र इस्राएलको इतिहासबाट अत्यन्तै 
शिक्षाप्रद केही कुरा थाहा पाऔ ं ।

उत्पत्तिको बाह्रौं अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहाम नाम गरे का एकजना

मानिसलाई आफ्नो दे श र आफ्ना मानिसहरूलाई छोडिजान आज्ञा गर्नुभयो

किनभने परमेश्वरले उनीबाट एउटा जाति बनाउन चाहनुभएको थियो ।

यो जाति एउटा विशेष र अरू सबै जातिहरूदे खि भिन्न हुनेथियो, र
तिनीहरूलाई परमेश्वरले नै शासन गर्नुहुनेथियो । अब्राहामले एउटा छोरा

पाए जसको नाम इसहाक थियो, त्यसै  गरी इसहाकले याकूबलाई जन्माए,
अनि याकूबका बाह्रजना छोराहरू थिए । यो एउटा परिवारको वंशावली

थियो र अन्तमा, अनिकाल परे को समयमा, यो परिवार मिश्रदे शमा गयो ।
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परिवरमा त्यसबेला ७६ जना थिए । तिनीहरू अनिकालको समयमा
परमेश्वरलाई खोज्दै होइन तर पेट भर्न  खोज्दै  आर्थिक कारणहरूले

गर्दा मिश्रदे शमा गएका थिए । त्यो  परिवार अन्तमा फिरऊनको दास 
बन्न पुग्यो । दासहरूको त्यो  परिवार मिश्रदे शमा कैयौं सय वर्षसम्म 

रहिरह्यो । तिनीहरू त्यो परदे शमा रहँदा, दासत्वमा परे  तापनि र परिश्रम 
गर्नुपरे  तापनि, तिनीहरूको सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भयो र तिनीहरू एउटा

परिवारभन्दा धेरै बढी भए । अनि तिनीहरू एउटा जाति नै बन्नका निम्ति 

तयार भए ।

बाहिर मरूभूमिमा परमेश्वरले बोलाउनुभएको एकजना मानिस थिए

जसले एक पटक त परमप्रभ ुले आफूलाई जसरीपनि  डोर्याउनुहुनेछ भन्ने 

ठानेका थिए । उनले एकजना मानिसलाई मार्न पुगे र उनलाई चालीस 

वर्षसम्म उजाडस्थानमा बस्नुपर्ने दण्ड दिइयो । त्यहाँ रहँदा, ती मानिसले

केही सामग्रीहरूको अध्ययन गरे र परमेश्वरले आफ्नै हातको सामर्थ्यले

उनलाई डोर्याउनुहुने भन्ने थाहा पाए । ती मानिस मोशा थिए र ईश्
वरीय 

योजनाद्वारा नै उनी त्यति नै बेला एउटा जातिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न तयार

भए, जति बेला अब्राहाम, इसहाक र याकूबका सन्तानहरू एउटा जाति बन्न
तयार भएका थिए ।

तोकिएको समयमा "म हुँ" होरे बमा आउनुभयो र भष्म  नभईकन

जलिरहे को पोथ्राबाट मोशासँग  बोल्नुभयो । फिरऊनलाई चुनौती दिने
र अब्राहामका सन्तानलाई मुक्त गर्न माग गर्ने  बेला आयो भनेर उहाँले

मोशालाई भन्नुभयो । मोशाले भेडाहरू चराउँदा आफ्नै क्षमताहरूमाथि भर

पर्नुहुन्न भन्ने कुरा सिकेका थिए । त्यसै ले, उनले आफू त्यो कामको निम्ति 
योग्य नभएको भनी परमेश्वरसँग तर्क -वितर्क गरे । अनि मोशाले जवाफ

दिएर भनेः "तर हे र्नुहोस्, उनीहरूले मलाई विश्वास गर्नेछै नन्, न ता मेरो

कुरा नै सुन्नेछन्; किनकि  तिनीहरूले भन्नेछन्ः 'परमप्रभु  तिमीकहाँ देखा
पर्नुभएको छै न'" (प्रस्थान ४:१) ।

समस्या यस्तो थियोः परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानलाई उहाँका

वचनहरू बोल्न एकजना मानिसलाई पठाउन लाग्नुभएको थियो र तिनीहरूले

ती वचनहरूमाथि विश्वास गर्ने पो थिएनन् कि भनी ती सन्देशवाहक डराए ।
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त्यसै ले हामीले परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा र एकजना मानिसका हातहरूद्वारा

गरिएको आश्चर्यकर्मबारे  यसरी पढ्न पाउँदछौं । तब परमप्रभुले उनलाई

भन्नुभयोः "तिम्रो हातमा त्यो के हो  ?" अनि उनले भनेः "लौरो ।" अनि 
उहाँले भन्नुभयोः "त्यसलाई भुइँमा फाल !" अनि उनले त्यसलाई भुइँमा

फाले, अनि त्यो एउटा साँप भयो, र मोशा त्यसको सामुबाट भागे ।अनि 
परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयोः "तिम्रो हात  बढाऊ र त्यसलाई पुच्छरमा
पक्र !" अनि उनले आफ्नो हात बढाएर त्यसलाई पक्रे; अनि त्यो उनको
हातमा लौरो बन्यो; "र उनीहरूले परमप्रभु  उनीहरूका पितापुर्खाहरूका

परमेश्वर – अब्राहामका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका

परमेश्वर तिमीकहाँ देखा पर्नुभएको हो भनी विश्वास गरून्" (प्रस्थान

४:२-५) ।

त्यो समयभन्दा अगाडि त्यस्तो आश्चर्यकर्म भएको थिएन । परमेश्वरले

अब्राहामसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा  पूरा हुनको निम्ति  इस्राएलको राज्य 
स्थापना हुनै लागेको थियो । तिनीहरूसँग लिखित  बाइबल  नभएकोले,

ती सन्देशवाहकले तिनीहरूलाई सत्यता बताइरहे का थिए भन्ने  कुरामा

ँ ा अगाडि 
तिनीहरू कसरी नििश्चत हुन सक्दथे ? मोशाले तिनीहरूकै आख

आश्
चर्यहरू र आश्
चर्यकर्महरू गर्नेथिए, तीमध्ये  एउटाचाहिँ सर्प समात्न ु 
थियो ।

अनि  परमप्रभुले उनलाई फेरि  भन्नुभयोः "अब तिम्रो हात  तिम्रो 

खोकिलाभित्र हाल !" अनि उनले आफ्नो हात आफ्नो खोकिलाभित्र हाले;

अनि  जब उनले त्यसलाई बाहिर निकाले; तब हे र, उनको हात  कोढले
हिउँझैं सेतो भयो ।अनि  उहाँले भन्नुभयोः "आफ्नो हात  फेरि  आफ्नो 
खोकिलाभित्र हाल !" अनि उनले आफ्नो हात फेरि आफ्नो खोकिलाभित्र

हाले, र त्यसलाई आफ्नो खोकिलाबाट फेरि निकाले; अनि हे र, त्यो फेरि 
उनको अरू मासुझैं भइहाल्यो (प्रस्थान ४:६-७) ।

त्यहाँ परमेश्वरले ती सन्देशवाहकद्वारा अर्को आश्
चर्यकर्म गर्नुहुनेथियो ।

त्यस समयसम्म  बाइबलले हामीलाई कालगतिले हुने मृत्यु, हत्याद्वारा

हुने मृत्यु, परमेश्वरले गर्नुभएका न्यायहरूको कारणले गर्दा हुने मृत्युबारे

बताउँदछ तर हामीले उत्पत्तिको पुस्तकभरिमा कोही मानिस बिरामी भएको
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वा रोगले ग्रस्त  भएको कुरा पढ्न  पाउँदैनौं । इतिहासमा पहिलो पटक

यहाँ नै कुनै मानिस प्रष्ट, दे ख्न सकिने शारीरिक रोगले ग्रस्त भएको र ती
मानिस निको पारिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अब, पवित्र आत्माले यी दुई आश्चर्यकर्महरूलाई के भन्नुहुन्छ त ?

"अनि यस्तो हुनेछ – उनीहरूले तिमीलाई विश्वास गरे नन्, र त्यो पहिलो
चिन्हको कुरा सुनेनन् भने पनि  उनीहरूले यो पछिल्लो  चिन्हको कुरा

विश्वास गर्नेछन् ।अनि यस्तो हुनेछ – उनीहरूले यी दुईटा चिन्हहरू
पनि विश्वास गरे नन्, र तिम्रो  कुरा मानेनन् भने नील  नदीको पानीबाट
केही निकालेर सुक्खा जमिनमा खन्याइदे ऊ ! अनि त्यस नदीबाट तिमीले
निकालेको त्यो पानी सुक्खा जमिनमा रगत बन्नेछ" (प्रस्थान ४:८-९) ।

सुरुको दिनदे खि  नै इस्राएल  जातिसँग  परमेश्वरको वचन थियो जुन

परमेश्वरका सन्देशवाहकद्वारा बोलिएको अनि  चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र

आश्चर्यकर्महरू गर्ने ती सन्देशवाहकको क्षमताद्वारा तिनीहरूको सामु पुष्टि 
गरिएको थियो । त्यसकारण, यहू दीहरूले चिन्ह माग्दछन् । मण्डलीले

पो आफ्नो सुरुवात आत्मामा भएको र शरीरद्वारा सिद्ध तुल्याइन खोजेको

कुरा बिर्सियो (गलाती ३:१-३), तर इस्राएलीहरूले त  परमेश्वरसँगको

तिनीहरूको हिँडाइ कसरी सुरु भएको थियो भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सिएनन् ।
तिनीहरूले चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूद्वारा नयाँ निर्दे शनको
पुष्टि नपाएसम्म उक्त हिँडाइको गति वा दिशा परिवर्तन गर्नेछै नन् ।

हामीले बाइबल इतिहासलाई पछ्याउँदै जाँदा यो कुरा पढ्न पाउँदछौं

कि एउटा जातिको रूपमा यहू दीहरूचाहिँ थुमाको रगतद्वारा मुक्त पारिएका

(निस्तार चाड) थिए, दासत्वबाट बाहिर निकालिएका थिए, अनि तिनीहरूले

मुक्ति पाएपछि तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिइएको थियो (१ कोरिन्थी १०:२)

र उजाडस्थानको बाटो हुँदै प्रतिज्ञा गरिएको स्थायी दे शतिर डोर्याइएको

थियो । यही यात्राको अवधिमा मोशाको मृत्यु भयो । उनको दाहसं स्कारमा
परमेश्वर, माइकल र शैतान मात्र उपस्थित थिए (यो कुरा कहाँ उल्लेख

छ भनेर म तपाईंलाई बताउनेछैन)ँ । अनि मोशाको स्थान यहोशूले
सम्हाले ।

परमेश्वरले मोशालाई दिनुभएका चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू
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यहोशूको सेवकाइको अवधिमा पनि  जारी रहे । त्यसपछि, मोशाको

मृत्युपछिको एउटा छोटो पुस्ताको अन्तमा, उनले अधिकारको लठ्ठी दिएको
व्यक्तिको मृत्युसँगै ती चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू रोकिए ।

तिनीहरू जति छिटो गरी आए त्यति नै छिटो गरी गए ।

इस्राएल  जाति प्रतिज्ञाको दे शमा प्रवेश गर्
यो । तिनीहरूले शत्रुलाई
धपाए । तिनीहरूले घरहरू बनाए र त्यही ँ बसोवास गरे । शमूएल,

शाऊल, दाऊद र सुलेमान न्यायकर्ताहरूको पालामा, परमेश्वरले आफ्ना 
जातिहरूको पक्षमा वा तिनीहरूलाई पराक्रमी कामहरू गर्ने  शक्ति

दिनुभई आफैलाई शक्तिशाली दे खाएर महान् र शक्तिशाली तरिकाले

काम गरिरहनुभएको थियो । तै पनि, करीब पाँच सय वर्षसम्म कुनै पनि 

मानिसलाई चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू गर्ने शक्ति दिइएन ।
ती मानिसहरू सीनै पर्वतमा तिनीहरूलाई दिइएको व्यवस्थाको अधीनमा

थिए । तिनीहरू त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत  रहे र जिए र त्यसलाई पालन

गरे । परमेश्व
 रले तोकिएका बलिदानहरू चढाउन र विधिहरू सिकाउन

परमेश्वरले तिनीहरूलाई पूजाहारीहरू दिनुभयो । उहाँका अभिलेखहरू
राख्नका निम्ति उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरू दिनुभयो ।

समय बित्दैजाँदा, त्यो जाति व्यवस्था पालन गर्नदे खि  झन्-झन् टाढा

हुँदैगयो । न्यायकर्ताहरूको समयसम्ममा त्यो  अवनतिको अत्यन्तै वृद्धि 

भइसकेको थियो । एलीका छोराहरूले गरे का ज्यादतीहरूले तिनीहरूलाई

परमेश्वरको आशिषदे खि अलग्ग्याइदिए । शाऊलले पूजाहारीको कामलाई

त्यागेर एउटी झाँक्रिनीसँग सल्लाह मागे । दाऊदको समयमा एउटा
छोटो जागृति आएको थियो । त्यसपछि सुलेमानका श्रीमतीहरूले उनको

हृदयलाई मूर्तिपूजक दे वीदे वताहरूतर्फ मोडिदिए र उक्त  जाति यारोबोम 
र रहबाममा विभाजन भएपछि त  अवनतिको क्रम  झन् तीव्र भयो ।

भविष्यवक्ताका पुस्तकहरूको अध्ययनगर्दा ती मानिसहरूले परमप्रभ ुको

व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा त्यागेका थिए भन्ने थाहा हुन्छ । वास्तवमा स्थिति
यति बिग्रिएको थियो कि  राजा योशियाहको पालामा एकजना मानिसले

मन्दिरका पछाडिपट्टिका कोठाहरू सफा गर्दा व्यवस्थाको एक प्रति फेला

पार्यो र कसै लाई पनि  त्यो  के हो भनेर थाहा थिएन । ती मानिसहरू
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तिनीहरूका परमेश्व
 र अर्थात् "म हुँ" सँग  तिनीहरूले बाँधेको करारदे खि 
त्यति टाढा पुग्ने गरी भौंतारिएका थिए ।

त्यसै ले, परमेश्वरले इस्राएलसँग  काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउने

निर्णय गर्नुभयो । बाइबलमा पुरानो करारको मध्य भागतिर एउटा ठू लो
परिर्वतन आएको छ । परमेश्वरले इस्राएलसँग सीधै व्यवस्थाद्वारा व्यवहार

गर्न  छोड्नुभयो र उहाँका भविष्यवक्ताहरूद्वारा ती व्यवस्था  उल्लङ्घन

गर्नेहरूसँग  व्यवहार गर्न सुरु गर्नुभयो । यो परिवर्तनलाई प्रभ ु येशू

ख्रीष्टद्वारा जनाइएको छ, जसले यसो भन्नुभयो, किनकि सबै भविष्यवक्ताहरू

र व्यवस्थाले यूहन्नासम्म  भविष्यवाणी गरे (मत्ती  ११:१३) । मचाहिँ
व्यवस्था अथवा भविष्यवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको हुँ भन्ने नसम्झ; म 
रद्द गर्न होइन,ँ  तर पूरा गर्न आएको हुँ (मत्ती ५:१७) । सारा व्यवस्था 
र भविष्यवक्ताहरू यिनै दुई आज्ञाहरूमा आधारित छन् (मत्ती २२:४०) ।
परमेश्वरले ती भ्रष्ट यहू दीहरूसँग झण्डै पाँच सय वर्षसम्म एउटा एउटा

नििश्
चत तरिकाले व्यवहार गर्नुभएपछि, अब नयाँ तरिकाले व्यवहार गर्न 
लाग्नुहुनाको कारण तिनीहरूले कसरी थाहा पाए ? मोशाको मृत्युपछिको

पुस्तादे खि  नदे खिएको चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू लिएर

एलिया आए । उनी परमेश्वरद्वारा पठाइएका सन्देशवाहक हुन् भनेर

जानोस  भनी एलियाले इस्राएलको सामुन्ने ती चिन्हहरू गरे र दे खाए ।

मोशाले दिएको तर उनीहरूले राम्ररी पालना नगरे को व्यवस्थाद्वारा मात्र
होइन तर भविष्यवक्ताहरूद्वारा पनि  त्यसबेला परमेश्वर बोलिरहनुभएको

छ भनेर तिनीहरूले जानून ् भनेर उनले ती चिन्हहरू दे खाएका थिए ।

अहिले उनी व्यवस्था पालना नगर्ने अनाज्ञाकारी मान्छेहरू इस्राएलीहरूसँग 
बोलिरहे का थिए । एलियाले ती मानिसहरूलाई त्यस्तो परिवर्तनको बारे मा

अरू कुनै तरिकाले बताउन सक्दैनथे । उनले तिनीहरूसँग तर्क -वितर्क गर्न 
वा तिनीहरूको विवेकलाई विश्वस्त पार्न सक्दैनथे । ती हिब्रूहरू अतुलनीय 
मात्रासम्म  भ्रष्ट भएका थिए तर तिनीहरूलाई मिश्रबाट छु टकारा दिन

मोशाले गरे का चिन्हहरूबारे तिनीहरूमध्ये  कोही पनि  अनभिज्ञ थिएन ।
ती भविष्यवक्ताहरूका मुखबाट केही कुरा ग्रहण गर्नुभन्दा  पहिला ती
मानिसहरूलाई एउटा चिन्ह चाहिनेथियो ।
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एलियाको सेवकाइले याकूबका सन्तानसँग  परमेश्व
 रले गर्नुहुने

व्यवहारमा आएको ठू लो परिवर्तनलाई जनाउँदछ भनी हामीले थाहा पाउने

अर्को तरिका पनि  छ र बाइबलीय  शब्दावली "भविष्यवक्ताहरू" चाहिँ

एलियासँगै सुरु भएको एउटा समयावधि थियो । येशूको रूप परिवर्तन

भएको पहाडमा जति बेला येशू उहाँको सम्पूर्ण राजकीय महिमामा प्रकट
हुनुभएको थियो, त्यहाँ दुईजना मानिसहरू थिए जो उहाँको सामु दे खा परे

र उहाँको मृत्युबारे कुरा गरे जुन उहाँले यरूशलेममा वर्णन गर्नुहुनेथियो ।

ती दुई मानिसहरू व्यवस्था  दिने मोशा र भविष्यवक्ताहरूमध्ये  प्रथम 

एलिया नै थिए । वास्तवमा, (पहिले-पहिले इस्राएलमा जब कोही मानिस 

परमेश्वरलाई सोधखोज गर्न जान्थ्यो, तब उसले यसो भन्थ्योः 'आऊ, हामी

दर्शीकहाँ जाऔ ं' किनकि  जसलाई अहिले भविष्यवक्ता  भनिन्छ, उनलाई

पहिले दर्शी भनिन्थ्यो) (१ शमूएल ९:९) । त्यसैले त्यसरी वरदान प्राप्त र

अभिषिक्त जनलाई दिइने उपनामको रूपमा "भविष्यवक्ता" शब्दको प्रयोग 

एलियाबाट नै सुरु भएको थियो ।
परमेश्व
 रले

एलियाका हातहरूद्वारा गराउनुभएका सम्पूर्ण 

आश्
चर्यकर्महरूबारे बताउनु हाम्रो उद्देश्य होइन तर कार्मेल पहाडमा बाल 
नामको सहरमा कनानी पूजाहारीहरूसँग  भएको द्वन्द्वपश्चात्, ती मानिस 
इस्राएलका निम्ति परमेश्वरका सन्देशवाहक थिए भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न नै

थिएन । उनको काम महान् थियो । यदि कहिल्यै कोही मानिस उखानमा

हुने "महिमाको चमक" लिएर आएको थियो भने, ती एलिया नै थिए ।

उनलाई आगोको रथमा स्वर्गतिर लगिएपछि, चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र

आश्
चर्यकर्महरू गर्ने शक्ति एलीशालाई दिइएको थियो जसलाई दुई गुणा बढी
शक्ति दिइएको थियो । परमेश्वरले एलीशाका हातहरूबाट गराउनुभएका
आश्चर्यकर्महरूको सङ्ख्या एलियाद्वारा गरिएकाभन्दा पूर्ण रूपमा दोब्बर नै

थियो । त्यसपछि यो एउटा पुस्ताको अन्ततिर भविष्यवक्ताहरू भनेर चिनिने
युगको सुरुवात बितेपछि, चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू रोकिए ।

हिब्रू  इतिहासको झण्डै  नौ सय वर्षसम्म  बाइबलले कुनै पनि  व्यक्तिलाई

कुनै पनि अवस्थामा चिन्हहरू गर्ने शक्ति दिइएको कुरा बताउँदैन । अनि 
परमेश्वरले नहे म्याह  र यशैयाका लागि; हनन्याह, अजर्याह, मीशाएल  र
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तिनीहरूका साथी दानियलको लागि महान् कामहरू गर्नुभयो । परमप्रभ ुले

हरे क दिन महान् कामहरू गर्नुभयो तर इस्राएलसँग  व्यवहार गर्ने उहाँको

तरिकामा भने कुनै परिवर्तन आएन । जुन वचनप्रति तिनीहरू समर्पित 
थिए त्यो स्थापित भएको थियो, त्यसै ले त्यहाँ आश्चर्यकर्मको आवश्यकता
थिएन ।

व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरू यूहन्नासम्म रहे ; त्यस समयदे खि परमेश्व
 रको

राज्यको सुसमाचार प्रचार भएको छ र हरे क मानिस यसभित्र जोर लगाएर
पस्दछ (लूका १६:१६) ।

कुनै नयाँ कुराको निम्ति समय  आइपुगेको थियोः त्यो  नयाँ कुरा

प्रभ ु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँद्वारा नै मानिस  परमेश्वरको आत्मिक
राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछ । प्रवेश गर्ने विधि व्यवस्थाहरू र बलिदानहरू

होइनन् तर प्रभ ु येशू ख्रीष्टको बारे मा प्रचार गरिएको कुरामाथिको विश्वास 
थियो । प्रभ ुचाहिँ सुसमाचार (एउटा नयाँ सन्देश; परमेश्वरले इस्राएली
जातिसँग गर्नुहुने व्यवहारमा भएको एउटा परिवर्तन) लिएर परमेश्व
 रका

ख्रीष्टको रूपमा आउनुभएको हुनाले, उहाँसँग  चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र

ँ ालाई प्रायः जसो पर्याप्त मात्रामा प्रष्ट पार्न 
आश्चर्यकर्महरू थिए । यो बुद
सकिँदै न । यो कुनै आकस्मिक सं योग थिएन । आफूलाई प्रेरित भन्नेहरू

र आफूसँग प्रेरितीय  चिन्ह वरदानहरू छन् भन्नेहरूलाई जाँच्न हामीलाई

सक्षम तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरले पवित्र बाइबलमा यी सबै कुराहरूको
ु एको छ ।
अभिलेख राख्नभ

यहू दीहरूले आफ्ना मसीहलाई लगेर मारे । तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा

टाँगे । तीन दिन र तीन रातपछि  उहाँ मरे काहरूबाट बौरिउठ्नुभयो ।
अनि यसरी क्रूसको प्रचार अर्थात् मानिस  परमेश्वरको राज्यमा जन्मिन

सक्दछ भन्ने  घोषणा नै नयाँ करार बन्यो । त्यो सन्देश यस्तो  बन्योः 

प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्, र तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ
(प्रेरित  १६:३१) । हामीले व्यवस्थाका अबिरल  बलिदानहरूमाथि  नभई
परमेश्वरका थुमाले रगत बहाएर पूरा गर्नुभएको प्राय�श्
चतमाथि भरोसा र

विश्वास गर्नुपर्दछ । विश्
वास गरे पछि, हामीले चाडहरू मनाउँदैनौं जुन

हुनआउने कुराहरूका छायाँ थिए, तर हामी प्रभ ुको टे ब ुल वरिपरि  भेला
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हुन्छौं अनि  उहाँको टुक्रिएको शरीर र उहाँले बहाउनुभएको रगतमा

सहभागी हुन्छौं जसले हाम्रा पापहरू उठाइलगे ।

स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि प्रभ ुले उहाँका प्रेरितहरूलाई त्यो प्रतिज्ञा 

दिनुभयो जसलाई हामीले मर्कूस १६ अध्यायबाट धेरै पटक उद्धृत गरे का

छौं । मोशा र व्यवस्थापछि, चिन्हहरूचाहिँ रोकिनुभन्दा  अगाडि  एक

पुस्तासम्म  जारी रहे । परमेश्वरले इस्राएललाई गर्नुभएको यो तेश्रो 
प्रबन्धपछि, चिन्हहरू एक पुस्तासम्म जारी रहे र त्यसपछि बन्द भए ।

प्रेरितको पुस्तक र पावलका पत्रहरूलाई ध्यानपूरक
्व पढ्दा यो कुरा दे खिन्छ 
कि प्रेरितीय पुस्ताको अन्ततिर (प्रभ ु येशूको सांसारिक सेवकाइ लगत्तैको

पुस्ता) चिन्हहरू बन्द हुन थालिसकेका थिए । पावल, तिमोथी र ट्रोफिमस 
सबै बिरामी भएका थिए र निको हुन सकेका थिएनन् । एफेसीको
पत्रले स्थापित मण्डलीमा कार्यरत वरदानहरूको सूची उल्लेख गर्दछ र

त्यहाँ चिन्ह वरदानहरूलाई उल्लेख गरिएको छै न । धर्मशास्त्रको नियमको

अन्तिम पुस्तक, जुन यो प्रेरितीय पुस्ताको अन्ततिर लेखिएको थियो, त्यसले

दोश्रो अध्यायमा यो चेतावनी दिन्छ कि मण्डलीमा प्रेरितहरू हौं भनी दाबी

गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्दाखेरि  तिनीहरू झू टा पाइएका थिए (प्रकाश
२:२) ।

हामीले प्रेरितहरू हौं भनी दाबी गर्नेहरूलाई जाँच गर्दा यसले हामीलाई

कहाँ पुर्य
 ाउँदछ त ? मौलिक प्रेरितहरूका सेवकाइको समयदे खि हालसम्म,

परमेश्वरले इस्राएली जातिलाई अनुग्रह र सत्यता दिने उहाँको तरिकामा

परिवर्तन गर्नुभएको छै न । चाहे  यहूदीको लागि होस् वा गैरयहू दीको लागि,
आजसम्मको सन्देश यही छः प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्
वास गर्नुहोस्, र

तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ (प्रेरित १६:३१) । हामीले मण्डली इतिहासका

सबै ठू ल्ठूला पुस्तकका ठे लीहरू पल्टाएर खोजे पनि ती चिन्ह वरदानहरू
पुनः कार्यरत रहे का कुनै पनि समय भेट्टाउनेछैनौं । कन्स्टन्टाइनपछिका

चाखलाग्दा समयभरि, मण्डली अनियन्त्रित  पोपको अत्याचारमा परे र

बल्लतल्ल बाँचिरहे को अवधिमा, प्रोटे ष्टे ण्ट सुधारवादका अशान्त समयभरि 

र धेरैजनाले फिलाडेल्फिया मण्डलीको अवधि भन्ने सेवकाइहरूको महान्

युगभरि मण्डलीले सुसमाचारको यही सन्देश नै प्रचार गर्यो । परमेश्वरले
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मानिसलाई दिनुभएको वचनमा कुनै परिवर्तन आएको छै न, त्यसै ले मानिसले

गरे का चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूको कुनै अभिलेख पाइँदैन ।
बाइबलका अनुसार, इस्राएली जातिलाई दिइने अर्को नयाँ सन्देश झू टो

राजा, झू टो ख्रीष्टबाट आउने झू टो सन्देश हुनेछ । त्यसले एउटा झू टो

राज्य  स्थापना गर्नेछ र त्यसपछि  अब्राहामका सन्तानमाथि महासङ्कष्ट र

लगभग विध्वंश नै ल्याइदिनेछ । परमेश्वरले इस्राएली जातिसँग गर्नुहुने

व्यवहारहरूमा आउने अर्को परिवर्तनचाहिँ तिनीहरूले झू टलाई विश्
वास गरून्

भनेर तिनीहरूकहाँ शक्तिशाली भ्रम  शक्ति पठाउनु हो (२ थेस्सलोनिकी 

२:११) । यो भ्रमात्मकताले तिनीहरूलाई धोकामा पर्न र त्यो झू टो ख्रीष्ट
नै तिनीहरूका साँचो मसीह हो भन्ने झू टलाई विश्वास गर्न उक्साउनेछ ।

यदूहीहरूले चिन्ह माग्ने हुनाले, यो ठू लो भ्रमात्मक शक्तिचाहिँ एउटा

छली र झू टो सन्देश प्रचार गर्नका लागि त्यहाँ छली तथा झू टा चिन्हहरू,

आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू हुनुपर्नेछ । लाओडिसियाली मण्डली युगका
यी अन्तिम दिनहरूमा आएर क्यालिफोर्निया र कन्सासमा सुरु भएको एउटा

अभियानको ज्योतिर्मय  अगुवाको रूपमा (२ कोरिन्थी  ११:१४) एउटी

महिला प्रचारकले (१ कोरिन्थी  १४:३४) ईसाईहरूलाई प्रेरितीय  चिन्ह

वरदानहरूको प्रकाश खोज्न आग्रह गर्न थाल्नु के अनौठो कुरा होइन र ?
आजभोलि यताउताका मण्डलीहरूमा, ईसाई रे डियो तथा टे लिभिजनमा हे र्दा,

हामी यहाँ प्रेरितहरू हौं भनी दाबी गर्ने प्रचारकहरू तथा सेवकहरूले भरिएका

पाउँदछौं । के हामी तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्दछौं ? यी

धार्मिकताका सेवकहरूले एउटा नयाँ युग, एउटा नयाँ सन्देश, एउटा नयाँ

जागृति र पवित्र आत्माको एउटा नयाँ भरपूरीबारे घोषणा गरे का सुन्दा, के

हामीले तिनीहरूलाई बाइबलद्वारा जाँचेका छौं ?

पृथ्वीमा कुनै नयाँ सन्देश आउँदैछ तर बाइबलमा उल्लेखित 

परमेश्वरको भविष्यवाणीसम्बन्धी समयतालिकाअनुसार सन्देश नरकको
खाडलबाट आउने कुनै झू टो, जाली र सै तानियतापूर्ण कुरा हो ।
परमेश्व
 रलाई धन्यवाद होस्

कि  उहाँले हामीलाई

अज्ञानतामा

छोड्नुभएको छै न । अब हे भाइहरूहो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन र

उहाँकहाँ हाम्रो भेला हुने विषयमा हामी तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछौं – मानू ँ
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ख्रीष्टको दिन नजीकै आइपुगेको छ जस्तै गरी आत्माद्वारा, वा वचनद्वारा,

वा हामीबाट आएको जस्तो  पत्रद्वारा तिमीहरू यति चाँडै मनमा थरथर

नकाम, न ता विचलित होओ । कसैले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले धोका
नदे ओस्; किनभने धर्मको पतन पहिले नआएसम्म, र त्यो पापको पुरुष,

त्यो विनाशको पुत्र प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउनेछैन; त्यसले विरोध 
गर्छ, र सबै ईश्वर भनिने अथवा पूजा गरिनेभन्दा माथि आफूलाई उचाल्छ;
यहाँसम्म  कि  "म  नै परमेश्वर हुँ" भन्ने  कुरा दे खाउँदै त्यो  परमेश्वरको
मन्दिरमा परमेश्वरझैं बस्छ (२ थेस्सलोनिकी २:१-४) ।

यो खण्डले प्रष्ट रूपमा नै त्यो मानिसको बारे मा बताउँदछ जो

ख्रीष्ट-विरोधी हो । हरे क साँचो ईसाईले वर्षौंदेखि यस  खण्डलाई यसै

प्रकारले बुझेको छ । यी पदहरूबाट हामीले यो कुरा दे ख्दछौं कि त्यसले

यहू दीहरूलाई आफू नै साँचो मसीह  भएको कुरामा विश्
वस्त  पार्नेछ ।

त्यसले आफू नै परमेश्वर भएको कुरा र मन्दिरमा परमेश्वरझैं गरी बस्ने 

अनुमति पाएको कुरा दे खाउनेछ । यस्तो काम त प्रभ ु येशू ख्रीष्टले कहिल्यै 
गर्नुभएन । कसरी यो विनाशको पुत्रले इस्राएली जातिलाई पूर्ण  रूपमा
मूर्ख बनाउनेछ त ?

म तिमीहरूसँग रहँदाखेरि मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू बताएको थिए,ँ

के तिमीहरूलाई सम्झना छै न ? अनि अब त्यो आफ्नै समयमा प्रकट होओस्
भनेर त्यसलाई कसले रोकिराखेको छ, सो तिमीहरू जान्दछौ । अधर्मको

रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहे को छ; उसले मात्र अहिले रोकिराखेको छ;

आफू अलग नहोउन्जेल उसले रोकिराख्नेछ । अनि तब त्यो अधर्मी प्रकट

हुनेछ, जसलाई प्रभुले आफ्नो मुखको आत्माले नाश पार्नुहुनेछ र आफ्नो 
आगमनको तेजले भस्म  पार्नुहुनेछ । त्यसको आगमनचाहिँ शैतानको
कार्यअनुसार सबै सामर्थ्य, चिन्हहरू र झू टा चमत्कारहरूका साथमा हुन्छ;
र नष्ट हुनेहरूको मध्यमा अधर्मका सबै प्रकारका धोकाबाजीका साथमा

हुन्छ; किनभने मुक्ति पाउनका निम्ति  तिनीहरूले सत्यको प्रेम  ग्रहण

गरे नन् । अनि यही कारणले गर्दा  तिनीहरूले झू टलाई विश्वास गरून्
भनेर परमेश्वरले तिनीहरूकहाँ ठू लो भर्माउने शक्ति पठाउनुहुनेछ; सत्यलाई

विश्वास नगर्नेहरू, तर अधर्ममा खुशी मान्नेहरू सबैले दण्ड पाऊन् भनेर
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(२ थेस्सलोनिकी २:५-११) ।

त्यसले चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू गर्ने आफ्नो शक्तिद्वारा

हिब्रूहरू र अन्य लाखौं मानिसहरूलाई धोकामा पार्नेछ र बहकाउनेछ ।
माथिको खण्डलाई ध्यानपूरक
्व पढ्नुहोस् र शैतानको कामद्वारा यी चिन्हहरू

गराइनेछन् भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् ।

चिन्हहरू तथा आश्चर्यहरूको यो अभियानद्वारा आजको धार्मिक सं सार

ग्रस्त  भइरहे को दे ख्दा, ख्रीष्टको दिन नजीकै आइपुगेको छ भन्ने  कुरा

हामी थाहा पाउँदछौं । रोमका क्याथोलिकहरू, मेथोडिष्टहरू, बप्तिष्टहरू,

एङ्गलिकनहरू, प्रेस्वेटे रियनहरू, पेन्टेकोष्टलहरू, चर्च  अफ गड, चर्च 

अफ क्राइष्ट, विभिन्न वर्णका क्यारिस्म्याटिक समूहहरू र िवश्वासीको

झण्डै हरे क प्रकारभित्र एउटा समूहले चिन्हहरू र आश्चर्यहरूमाथि जोड

दिइरहे को हुन्छ । यी समूहहरू सै द्धान्तिक रूपमा अत्यन्त  कम मात्र
सहमत हुन्छन् । यी मण्डलीहरूका ऐतिहासिक धारणाहरूले तिनीहरूलाई
एकत्रित हुने अति थोरै  मात्र साझा आधार दिन्छन् । यो लाओडिसियाली

युगमा तिनीहरूले एउटा बन्धन पाएका छन् जसले अन्तिम समयका

क्यारिस्म्याटिक अभियानका चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूमा

तिनीहरूलाई बाँध्दछ । वास्तवमा, तिनीहरूले परमेश्व
 रको वचनको

अधिकारदे खि टाढा गएर तिनीहरूका व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई तिनीहरूको
जीवनको

व्यवस्था  बनाउँदा,

तिनीहरूले

कुन-कुन

ईश्वरशास्त्रीय 

धारणाहरूमाथि विश्वास गर्दछन् वा गरे का छन् भन्ने कुरा कम महत्वपूर्ण 

बन्दछ । अरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई पाखा लगाइन्छ, प्रभ ु येशू ख्रीष्टमाथिको

साझा विश्वासको एकताको निम्ति होइन, तर साझा अनुभवमाथि आधारित 
मण्डलीगत एकताको निम्ति । सर्वप्रथम सांसारिक विचार भएका व्यक्ति

बनेपछि (स्वर्गीय विचारको विपरीत), यी नामधारी ईसाईहरू अनुभववादी

(बाइबललाई भन्दा  अनुभवहरूलाई नै प्राथमिकता दिने) बन्दछन् ।
अन्तिम, प्रष्ट कदमचाहिँ सैतानियतापूर्ण  बन्नु हो (याकूब ३:१५) । यो

कार्य अर्को आत्मा ग्रहण गरे र पूरा गरिन्छ जसबारे  हामीलाई २ कोरिन्थी 

११:४ मा चेतावनी दिइएको छ ।

हामी सम्झन्छौं कि मोशाको समयमा बुद्धिमान् मानिसहरू र तन्त्रमन्त्र
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गर्नेहरू अर्थात् मिश्रदेशका जादूगरहरू थिए जसले आफ्ना सम्मोहनका

सीपहरूद्वारा आश्चर्यजनक चटक गर्न सक्दथे (प्रस्थान ७:१०-१३) ।
राजा नबूकदनेसरको दरबारमा जादूगरहरू, ज्योतिषीहरू र भविष्यवक्ताहरू

थिए (दानिएल ४) । पावलले साइप्रस टापुको पाफोस सहरमा एकजना

जादूगरलाई भेटे । त्यो मानिस  आश्चर्यजनक चटक गर्न सक्षम  भए

तापनि, त्यसलाई शैतानको बच्चा र सबै धार्मिकताको शत्रु भनियो (प्रेरित 
१३:४-१२) । उनले भविष्यवाणी गर्ने  एउटी किशोरीलाई पनि  भेटे
जसलाई भविष्य बताउने आत्मा लागेको थियो र त्यसले या त सन्देशहरू

बताएर (शैतानका सांसारिक अनुयायीहरूलाई) या ज्ञानका वचनहरू बताएर
(मण्डली आउने शैतानका अनुयायीहरूलाई) आफ्ना  व्यवस्थापकहरूलाई

धेरै पैसा कमाइदिई । त्यो  आत्मालाई प्रभ ु येशूको नाममा हप्काइयो

(प्रेरित  १६:१६-१८) । जादूगर सिमोनको पनि वर्णन पाइन्छ ।

फिलिपको प्रचारले उसको कार्यलाई बन्द  नगरे उसले संसारको त्यस 

क्षेत्रका मानिसहरूको इच्छालाई वशमा पार्न आफ्ना शक्तिहरूलाई प्रयोग 
गर्यो (प्रेरित ८:९-१३) ।

यी त  बाइबलका केही उदाहरणहरू मात्र हुन् जसले यो कुरा

प्रमाणित गर्दछ कि शैतान त्यसका सेवकहरूलाई अलौकिक कामहरू गर्ने 
शक्ति प्रदान गर्न  अत्यन्त समर्थ  छ । यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई
चेतावनी दिनुभएको छः प्रियहरूहो, हरे क आत्मालाई विश्वास  नगर, तर

आत्माहरूचाहिँ परमेश्वरबाटका हुन् कि होइनन् भनी तिनीहरूलाई जाँचेर
हे र; किनकि अनेकौं झू टा भविष्यवक्ताहरू सं सारमा निस्किआएका छन् ।

यसैबाट तिमीहरूले परमेश्वरका आत्मालाई चिन – येशू ख्रीष्ट शरीरमा भई

आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्ने हरे क आत्मा परमेश्वरबाटको हो; अनि 
येशू ख्रीष्ट शरीरमा भई आउनुभएको हो भनी स्वीकार नगर्ने हरे क आत्मा 
परमेश्वरबाटको होइन; अनि योचाहिँ ख्रीष्ट-विरोधीको आत्मा हो, जसको
विषयमा "त्यो आउँछ" भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ, र अहिले पनि सं सारमा
छँदैछ (१ यूहन्ना ४:१-३) ।

जसरी प्रभ ु येशू ख्रीष्टका राजदूतहरूको रूपमा सेवा गर्ने उहाँका सेवकहरू

गत २,००० वर्षदे खि यस पृथ्वीमा छन्, त्यसरी नै शैतानले मानिसहरूमाझ
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आफ्ना सेवकहरूलाई काममा लगाएको छ । जसरी परमेश्वरले आफ्ना 

जनहरूलाई दुष्ट शक्तिहरू विरुद्ध लडाइँ गर्न  पवित्र आत्माद्वारा शक्ति र

सामर्थ्य दिनुभएको छ, त्यसरी नै यो सं सारको "ईश्वर" लुसिफरले पनि 

त्यसका दुष्ट सेवकहरूलाई मण्डली विरुद्ध उत्रने तिनीहरूका प्रयासहरूमा

शक्ति दिएको छ । नयाँ करारको मण्डली इतिहासका सात समयावधिहरू

प्रत्येकमा अति धेरै मानिसहरूलाई कुनै पनि आश्चर्यजनक वा अलौकिक कुरा

परमेश्वरबाटको हुनुपर्दथ्यो भन्ने कुरामा विश्वस्त पारिएको छ । थोरै जना
साँचो ईसाईहरूले मात्र आत्माहरूलाई जाँच गर्दछन्, झू टा प्रेरितहरूलाई

जाँच गर्दछन् र ती आश्चर्यकर्म गर्नेहरूलाई अस्वीकार गर्दछन् जसका

कामहरू पवित्र बाइबलका वचनसँग मेल खाँदैनन् ।

यो अन्तिम समयको पुस्तामा मात्र अधिकांश ईसाईहरूले परमेश्वरको

वचनको अधिकारमाथि विश्वास नराखेका होइनन् । आफ्नै भावनाहरूमा
बहकिँदै , र कुनै पनि निर्देशनलाई अन्धाधुन्ध रूपमा पछ्याउँदै, तिनीहरूले

कुनै पनि  अलौकिक कुरालाई परमेश्वरबाटको हो भनी स्वीकार गर्न 

थाले ।

आश्चर्यजनक कुराहरूको कुरा गर्दा, हाम्रो  जमानाका नामधारी

ईसाईहरू अधँ ्यारो युगको सबैभन्दा दिग्भ्रमित मूर्तिपूजक जसरी दुःखलाग्दो 

गरी सजिलै ठगिन्छन् । परमेश्वरको लिखित प्रकाशमाथिको विश्
वासद्वारा

ँ ाको हे राइद्वारा मात्र हिँडेर तिनीहरूले ख्रीष्ट-विरोधीको आगमनको
नभई आख

लागि सं सारलाई तयार पार्नमा धेरै सहायता पुर्याएका छन् ।

अन्तिम दिनहरूमा, यदि बाइबलले वास्तविक रूपमा बताउने कुरामाथि 

हामीले विश्वास गर्दछौं भने, सं सारमा एउटै  मण्डली हुनेछ । यो मण्डली
परमेश्वरद्वारा बोलाइएको र उहाँको निम्ति भेला पारिएको हुनेछैन तर ती

पुरुषहरू तथा महिलाहरूले बनेको हुनेछ जसले येशूको नामलाई दाबी त 
गर्दछन् तर तिनीहरूका हृदय उहाँदेखि टाढा पुगेका हुन्छन् । यो सं सारकै

एउटा मण्डलीले पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन सक्ने शक्ति भएको कसै को प्रतीक्षा 
गरिरहनेछ र तिनीहरूले त्यसलाई चिन्नेछन् किनभने त्यससँग प्रेरितका
चिन्हहरू हुनेछन् ।

यो कुरा साँचो भएको हुनाले, त्यो पापको मानिस दे खा पर्नुभन्दा पहिला
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त्यसको निम्ति धार्मिक सं सार तयार हुनेछ । त्यसका सेवकहरूले त्यसको

मार्ग तयार पार्नेछन् जसले संसारलाई यो कुरा सिकाएका छन् कि जहाँजहाँ

तिनीहरूले चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू दे ख्दछन्, त्यो  काम 
परमेश्वरले गर्नुभएको कामबाहे क अरू हुन सक्दैन ।

बाइबलले हामीलाई झू टा प्रेरितहरूको बारे मा चेतावनी दिन्छ । हामी

अन्तिम समयमा आइपुगेका छौं भन्ने कुरा थाहा पाउने तरिका यो हो कि 

अहिले हामीमाझ आफैलाई प्रेरितहरू हौं भनी घोषणा गर्ने र परमेश्वरले

प्रेरितहरूलाई दिनुभएका चिन्हहरू गर्ने मानिसहरू छन् । तै पनि, यी
चिन्हहरूको काम बाइबलीय नमुनासँग मेल खाँदैन ।

बाइबलमा हामीलाई बताइएको छ कि ख्रीष्ट-विरोधीको आत्मा र ख्रीष्ट-

विरोधीका धेरैजना अग्रदूतहरू यस सं सारमा कार्यरत  छन् । तिनीहरूले

कसरी काम गर्दछन् भनेर पवित्र आत्माले हामीलाई बताउनुभएको छ त ?
सेवकहरूले जस्तै गरी ! धार्मिकताका सेवकहरूले जस्तै गरी ! धार्मिकताका

सेवकहरूले जस्तै गरी जसले परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई दिनुभएका चिन्हहरू,

आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरू गर्ने  तिनीहरूको क्षमताद्वारा चेलाहरूलाई
आफूतिर आकर्षित गर्दछन् !

अब्राहाम, इसहाक र याकूबका सन्तानहरूले मात्र चिन्हहरू माग्दछन्;

तर गैरयहू दीहरू र मण्डलीले भने माग्दैनन् । यी चिन्हहरू त परमेश्वरद्वारा

पठाइएका ती सन्देशवाहकहरूले बोलेका वचनलाई पुष्टि गर्न हिब्रूहरूलाई
दिइएका हुन् जसले परमेश्वरले यहूदीहरूलाई आशिषहरू दिनुहुने तरिकामा

आएको परिवर्तनको घोषणा गरे । यी चिन्हहरू तथा आश्चर्यहरूले

इतिहासमा परमेश्व
 रको आशिषमा रहे र तीन पटक काम गरे ः व्यवस्था 

दिइएको घटना, मोशा; भविष्यवक्ताहरूको सुरुवात, एलिया; अनुग्रहको

सुसमाचार, येशू ख्रीष्ट । यी तीन घटनाहरू प्रत्येकमा चिन्हहरू एक
पुस्तासम्म जारी रहे अनि त्यसपछि रोकिए । यो लाओडिसियाली युगको

चिन्हहरू, आश्
चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूको अभियान ठू लो भ्रमात्मक

शक्तिको सुरुवात हो जसले संसारमा ख्रीष्ट-विरोधीको आगमन गराउनेछ ।

अर्को एउटा बाइबलीय समयावधि पनि छ जहाँ चिन्हहरू, आश्चर्यहरू

र आश्चर्यकर्महरू प्रकट गरिनेछन्ः महासङ्कटको समय । बाइबलले ती
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शक्तिहरू प्रकट गर्ने दुई मानिसहरू (साक्षीहरू) मोशा र एलिया हुन् भनेर

प्रष्ट पार्दछ । योचाहिँ वरदानहरू खन्याइने कुनै नयाँ घटना होइन तर

पहिला नै वरदान पाइसकेका दुईजना मानिसहरूको पुनरागमन हो ।

हाम्रो धर्मको सं सारमा ख्रीष्ट-विरोधीको बारे मा धेरै छलफल गरिन्छ ।

सं सारको एउटै  सरकारसम्बन्धी गोष्ठीहरू, त्यो  पशुसम्बन्धी चलचित्रहरू,

हालका अखबारका कथाहरूमा आधारित बाइबलका काल्पनिक व्याख्याहरू
भएका पुस्तकहरू र यस्तै अरू कुराहरूले धेरै पैसा कमाएका छन् । तै पनि,

मण्डली अन्तिम समयका लागि तयार हुनेसम्बन्धी सम्पूर्ण छलफलहरूमा

ख्रीष्ट-विरोधी शक्तिशाली हुनेसम्बन्धी पक्षलाई भने उपेक्षा गरिन्छः

अनि मैले अर्को पशुलाई पृथ्वीबाट निस्कँदै  गरे को दे खें; अनि भेडाको

पाठोजस्तो त्यसका दुईटा सिङ थिए, अनि त्यो अजिङ्गर जस्तो बोल्थ्यो ।
अनि त्यसले पहिलो पशुको सारा अधिकार त्यसका सामु चलाउँछ, अनि 
पृथ्वी  र त्यसमाथि  बस्नेहरूलाई पहिलो पशुलाई दण्डवत् गर्न लगाउँछ,
जसको मृत्युसम्म  पुर्याउने चोट निको भएको थियो । अनि  त्यसले
ठू लाठू ला चिन्हहरू दे खाउँछ, यहाँसम्म कि मानिसहरूकै सामु आकाशबाट
पृथ्वीमाथि आगो झार्छ, र पृथ्वीमाथि बस्नेहरूलाई "जुन पशुलाई तरवारको

चोट लागेको थियो, र बाँच्यो, त्यसको मूर्ति  बनाओ" भन्दै त्यसले त्यस 
पशुका सामु दे खाउन भनी त्यसलाई दिइएका चिन्हहरूद्वारा पृथ्वीमाथि 

बस्नेहरूलाई धोका दिन्छ । अनि त्यस पशुको मूर्तिले बोलोस्, साथै त्यस 
पशुको मूर्तिलाई पूजा नगर्नेहरू सबैलाई मारिने गराओस् भनेर त्यसलाई

त्यस पशुको मूर्तिमा सास हाल्ने अधिकार दिइयो (प्रकाश १३:११-१५) ।
पवित्र आत्माले झण्डै २,००० वर्ष अगाडि प्रेरित यूहन्नालाई दिनुभएको

यो प्रष्ट चित्रण लेखिएको थियो र यो पुस्तासम्म सुरक्षित  राखिएको

थियो । अन्तिम  दिनहरूमा प्रशस्त मात्रामा हुने चिन्हहरू, आश्चर्यहरू

र आश्चर्यकर्महरू परमेश्वरका काम हुन् भनेर सोच्ने धोकामा कोही पनि 

ँ ाले देखेको कुराको
पर्नुहुँदैन । पहिला नै उल्लेख गरिएअनुसार, आख
पछि लाग्ने र कुनै पनि आश्चर्यकर्म परमेश्वरबाटकै हो भन्ने त नयाँ गरी

नजन्मिएकाहरूको सधैं को बानी नै भएको छ तर अहिले हामी इतिहासको

यो घडीमा आइपुगेका छौं जहाँ ख्रीष्टको नाउँलाई दाबी गर्नेहरूले नै असल 
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र खराब, उज्यालो र अधँ ्यारो, परमेश्वरको काम र उक्त आश्चर्यकर्म गर्ने 

शक्ति छु ट्ट्याउने क्षमता गुमाएका छन् ।

पवित्र बाइबल  नै प्रभ ु येशू ख्रीष्टको शरीरका सदस्यहरूलाई बाँध्ने 

पवित्र बन्धन हो र त्यो नै तिनीहरूको विश्वास र व्यवहारको साझा स्तर
हो । यी अन्तिम दिनहरूमा सं सारलाई, धार्मिक मानिसहरूलाई र नामधारी

ईसाईहरूलाई बाँध्ने बन्धनचाहिँ कुनै पनि चिन्ह, आश्
चर्य वा आश्चर्यकर्मलाई

ईश्वरको काम भन्ने प्रवृत्ति हो । अहँ, यो कुनै मुद्रणसम्बन्धी त्रुटि होइन ।
यो ईश्वरलाई त जानाजानी तल्लो स्थानमा राखिएको थियो । एउटा ज्यादै

उच्च शक्तिको आराधना गर्नेहरू धेरै छन् । कोही-कोहीले कुनै अपरिचित 
ईश्वरप्रति भक्ति राख्दछन् । अरूले मूर्तिहरू वा पुर्खाहरूलाई पुज्दछन्,
कोहीले कुनै भविष्यवक्ता वा राजनीतिज्ञलाई पुज्दछन् । यस्ता मानिसहरू

पनि छन् जसले मान्ने धर्मलाई परिभाषित गर्नै सकिँदै न । तै पनि, हामीले

यो पुस्तामा चिन्हहरू, आश्चर्यहरू र आश्चर्यकर्महरूमा साझा विश्
वास,

एकताको आधार पाउने धार्मिक मानिसहरू दे खेका छौं ।

रङ्गमञ्च तयार पारिएको छ । खाँबोहरू ठीक-ठीक ठाउँमा राखिएका

छन् ।

पात्रहरूले

आ-आफ्ना सं वादहरू

कण्ठस्थ  पारे का

छन् ।

दर्शकहरूको विशाल भीड भेला भएको छ । अति ठू लो आशा लिइएको
छ । अब कुनै पनि बेला तुरही बज्नेछ र पर्दा खोलिएर ख्रीष्ट-विरोधीलाई

दे ख्दा, भ्रममा नपरे काहरू हावामा प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई भेट्नका निम्ति 
उठ्नेछन् । आमेन ।
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उपसं हार

जून १४, १९६८
प्रिय जेम्स,

मैले तिम्रो पत्र प्राप्त गरें र म तिमीप्रति गर्व गर्दछु । तिमीले बेसबल खेलमा अति
राम्रो गरे काले मात्र होइन तर तिमीले बीचैमा खेल  नछोडेकाले पनि म तिमीप्रति गर्व 
गर्दछु । बीचैमा खेल छोड्नेले कहिल्यै जित्न सक्दैन किनभने उसले कहिल्यै पनि कुनै
पनि कुरा पूरा गर्दै न ।
कृपया विद्यालयको बारे मा पनि यो कुरा सम्झने प्रयास गर । कुनै कुरा पूरा नगर्न 
वा यो विषय वास्तवमा त्यति महत्वपूर्ण छै न त्यसैले म यसलाई छोडिदिन्छु वा थोरै  मात्र
पूरा गर्छु भनेर भन्नु सदै व ज्यादै  सजिलो हुन्छ । पछि गएर जीवनमा तिमीले आफ्नो 
लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुनको निम्ति त्यही विषय नै तिमीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक
पर्ने कुरा थाहा पाउनेछौ ।
छोरा, तिमी अति भाग्यमानी छौ किनकि तिमीसँग असल र चलाख दिमाग छ अनि 
तिमीलाई सिक्नमा सहायता गर्न रूचि लिने आमा छिन् । अधिकांश जवान मानिसहरू
त्यति भाग्यमानी हुँदैनन् ।
तिमीलाई सं सारको कुनै भागमा र सं सारमा बस्ने मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको
योगदान पुर्याउन तिम्रो जीवनभरिको निम्ति बोलाइनेछ । यो योगदान तिमीले कस्तो 
प्रकारको शिक्षा खोजेका र पाएका छौ भन्ने कुराको आधारमा असल वा खराब हुनेछ ।
बाइबलका शिक्षाहरू सबैभन्दा उत्तम छन् । तिमीले बाइबलबाट कहिल्यै पनि 
खराब कुरा सिक्नेछै नौ, केवल  असल मात्र सिक्नेछौ । बाइबलका शिक्षकहरूले
ँ ा, तिनीहरूबारे प्रश्न गर्दा तिमी सदै व 
वास्तवमै परमेश्वरको वचन सिकाएजस्तो नदे खिद
सावधान हुनुपर्दछ ।
यदि तिमीले ईमानदारीपूरक
्व प्रभुका सोझा बाटोहरू खोज्दछौ भने, तिमीले सदैव 
ती थाहा पाउनेछौ किनकि परमेश्वरले तिमीलाई अगुवाइ गर्नुहुनेछ ।
आमासँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख र आफ्ना दाजुभाइ र दिदीबहिनीप्रति गर्व गर ।
उनीहरूले तिमीलाई अति धेरै प्रेम गर्दछन् ।
उही तिम्रो बाबु
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यस  पुस्ताका कति मानिसहरूले आफ्ना दश वर्षका छोराहरूसँग 

पत्रद्वारा खबर आदानप्रदान गर्दछन् भन्ने  कुरा मलाई थाहा छै न । मेरो

बुबा र मबीच यस्तो असाधारण सम्बन्ध थियो ।

दश वर्षको उमेरका कतिजना केटाहरूले त्यस्ता पत्रहरू सुरक्षित राख्ने

विचार गर्दछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छै न । यही नै भविष्यसम्बन्धी मेरो
असाधारण ज्ञान भइआएको छ ।

गर्भदे खि नै ईश्वरीय बोलावट हुन्छ भनी विश्वास गर्ने मानिसहरू अझै

पनि छन् । क्याल्भिनप्रति यति साह्रै विश्वास गर्ने मानिसहरू पनि छन् कि 
तिनीहरू हरे क कदम  पूर ्वनिर्धारित हुन्छ  भन्ने  कुरामा नििश्चत हुन्छन् ।

अझै अरू त सं योग  र परिस्थितिको अनौठो मिलन दे खेर आश्चर्यचकित 
हुन्छन् ।

यी सबै दृष्टिकोणहरूको माझमा कही ँ न कही ँ प्रभ ुले मेरो जीवनमा

अतुलनीय रूपमा काम गर्नुभएको छ भन्ने मेरो ज्ञान रहे को छ ।

म करीब ६ वर्षको हुँदा, एउटा आइतबारको बिहान, हाम्रो परिवार

मण्डली भवनबाट बाहिर आउँदै गर्दा, एकजना होचो कदको, खैरो कपाल 
भएका, रे भ. डाब नामले चिनिनु हुने सेवकले बिहानको सेवा सकेर

ँ ा
फर्क नेहरूसँग हात मिलाइरहे का थिए । हिजै हो कि झैं  गरी, उनले घुड

ँ ामा हे र्दै यसो भनेका म 
टे केर, उनका हातले मेरा हात समातेर, मेरा आख

झलझली सम्झन्छु , "परमेश्वरले तिमी कुनै दिन उहाँका प्रचारक बन भन्ने 
चाहनुहुन्छ ।"

ती शब्दहरूले मलाई कति चिन्तित तुल्याए भन्ने कुरा तपाईंले कहिल्यै 

थाहा पाउनुहुनेछैन । बप्तिस्मा लिए तापनि, मण्डलीको सदस्य बने तापनि,
नियमित रूपमा मण्डलीमा हाजिर भए तापनि र अन्य त्यस्तै कुराहरू गरे

तापनि, मैले झण्डै १९ वर्षको नभइञ्जेलसम्म मेरो प्राणको मुक्तिको निम्ति 

मेरो पापको पश्
चात्ताप गरे को र प्रभ ु येशू ख्रीष्टले पूरा गर्नुभएको काममाथि 

विश्वास र भरोसा गरे को थिइनँ । नयाँ गरी नजन्मिएका र रमाइलो गर्न 
मन पराउने केटाकेटीहरूले रमाइलो गर्नका लागि गर्ने  कामहरू गरे र

एउटा "साधारण" जीवन जिइएका ती वर्षहरूमा, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने 

कुरामा म अत्यन्तै सचेत थिए ँ । म उनै परमेश्वरप्रति उत्तरदायी थिए ँ भन्ने 
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ु यो
कुरा मलाई थाहा थियो । मैले गरिरहे का सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले देख्नभ

र बुझ्नुभयो । यदि त्योचाहिँ प्रतिवाद गर्नको निम्ति पर्याप्त दोष नभएको

भएदे खि, उहाँले मेरो जीवनमाथि दाबी गर्नुभएको थियो भन्ने मलाई थाहा
थियो ।

त्यहाँ पूर्ण लापरवाहीका लामा अवधिहरू थिए जसलाई अन्तमा पवित्र

आत्माको विश्वासयोग्य  प्रयलहरूले रोकिदिए । बाइबल साँचो छ भन्ने 

कुरा थाहा नपाएको कुनै व्यक्तिले हृदयका कुन-कुन जाँचहरू अनुभव गर्दछ

भन्ने मलाई थाहा छै न । मैले परमेश्वरको अस्तित्वमाथि  कहिल्यै  शङ्का 
गरिन,ँ उहाँले मेरो हरे क कामलाई दे ख्न ुहुन्थ्यो र बुझ्नुहुन्थ्यो अनि कुनै दिन

मेरा कामहरूको लेखा जोखा दिन मलाई बोलाउनुहुन्छ  भन्ने सत्यताबारे

मैले कहिल्यै प्रश्न उठाइन,ँ त्यसै ले, मेरा लागि दोषको भार अत्यन्तै गरुङ्गो 
बोझ भएको थियो ।

म हुर्कंदै जाँदा मेरो बुबाको पत्रमा रहे को चेतावनीले अर्थ दिन थाल्यो ।

पवित्र आत्माले मलाई ख्रीष्टतर्फ खिच्नुभएको कुरा जति नििश्
चत थियो, म 
ख्रीष्टले दिनुहुने मुक्तिलाई हृदयमा ग्रहण गरे र नभई उहाँसम्बन्धी दिमागी

ज्ञान लिएर मरे को थिए ँ भन्ने कुरा नििश्चत गर्न हाम्रो शत्रु शैतानले लडाइँ

गरिरहे को थियो भन्ने कुरा पनि त्यति नै नििश्चत थियो । वास्तवमा, मैले

बालसङ्गतिका शिक्षकहरू अनैतिक भएका पाए ँ । त्यहाँ यस्ता सेवकहरू

थिए जसले आफ्नै इच्छाअनुसार बाइबललाई व्याख्या गर्थे । त्यहाँ प्रख्यात 
धार्मिक अगुवाहरू पनि थिए जसले ख्रीष्टको प्रेमबारे बताउँथे, तर धनसम्पत्तिप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित थिए ।

हो, त्यहाँ बाइबलका यस्ता शिक्षकहरू थिए जसले जानीजानीकन

बाइबलबारे  गलत तरिकाले सिकाएका थिए । मण्डलीहरूमा झू टा

मानिसहरू र धोकेबाजहरू थिए । त्यहाँ असल मानिसहरू र राम्रो मन

भएका धार्मिक मानिसहरू थिए, तर तिनीहरूसँग सही प्रकारले वचन

सिकाउने बुद्धि र ज्ञान थिएन । त्यहाँ, विद्यालय गएर सिकेका, सेवकाइको
निम्ति तालिम लिएका, कामको निम्ति दरखास्त चढाउने र अरू कुनै

क्षेत्रको पेशालाई अङ्गाले जसरी नै मण्डलीको कामलाई पनि  अङ्गाल्ने 
व्यावसायिक सेवकहरू थिए ।
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अनौठो कुरा के भने, त्यस्ता मानिसहरू मैले ईसाईमतलाई अस्वीकार

गर्ने बहाना बनेनन् । दशौं हजार मानिसहरूले आफू पापहरूमा मरिरहे को

र नरकतिर गइरहे को कुरालाई सही ठहर्याउन नामधारी ईसाईहरूका

झू टा जीवनहरूलाई प्रयोग गरे का छन् जबकि मेरो लागि भने हरे क

झू टो सेवकचाहिँ दृढ विश्
वासको अर्को एउटा श्रोत मात्र बन्यो । मेरो

जीवनमा प्रभ ुले गर्नुभएको कामको यो पक्षप्रति म  कति सचेत थिए ँ भनी

म ईमानदारीपूरक
्व भन्न सक्दिनँ । तर, म नयाँ गरी जन्मिएदे खिका धेरै

वर्षहरूमा मैले यो कुरा महसुस गरे को छु कि मैले धेरै आइतबारका रातहरू
कुनै कमसल  प्रवचन वा बाइबलीय सन्दर्भको कुनै अनुचित  व्याख्याको

बारे मा आलोचना गरे र बिताइन,ँ  तर मेरो बुबाका यी शब्दहरू गुञ्जाइरहने

विवेकसँग सङ्घर्ष गरे र बिताए:ँ "तिमीसँग असल दिमाग छ ।" "तिमीलाई

कुनै योगदान दिनका निम्ति  बोलाइनेछ ।" "यही विषय  नै तिमीलाई
सबैभन्दा आवश्यक पर्ने कुरा हुन सक्दछ ।"

ती मानिसहरू कति गलत थिए भन्ने कुराले केही फरक पारे न । मैले

तिनीहरूका त्रुटिहरू दे ख्न सकेँ भन्ने सत्यताले मलाई अझ राम्ररी थाहा

थियो भन्ने कुरा मात्र प्रमाणित गर्यो । तिनीहरूले सकेसम्म असल प्रयास 
गरे का हुन सक्दथे । तिनीहरू धोकामा पारिएका तर अति ईमानदार हुन
सक्दथे । म नै ढोङ्गी थिए,ँ किनकि मलाई सत्यता थाहा थियो तर मैले
परमेश्वरले मलाई दिनुभएको ज्योतिमा हिँड्न अस्वीकार गरें ।

किन उहाँले शिक्षाको बारे मा ती सबै कुराहरू भन्नुपर्दथ्यो ? त्यसको

अर्थ पुस्तकहरू अध्ययन गर्नु र घण्टौंसम्म कडा परिश्रम गर्नु हो भन्ने के

उहाँलाई थाहा थिएन र ? म खेलहरू खेल्न, साथीहरू बनाउन, जङ्गलहरूमा
घुम्न, साइकल चलाउन, टे लिभिजन हे र्न सक्दथेँ । कुनै कुरासँग गणितको

के सम्बन्ध थियो र ? बाइबलचाहिँ सङ्ख्याहरूको पुस्तक हो भन्ने कुरा

मैले कसरी थाहा पाउँदथेँ र ? इतिहासको दिक्कलाग्दो  कक्षामा ती सबै

मरे का मानिसहरूका नामहरू र मितिहरूको कसले मतलब राख्दछ र ?

बाइबलले नै विगत नै वर्तमानको निम्ति मुख्य कुरा हो भनी सिकाउँछ भन्ने 

कुरा म कसरी बुझ्दथेँ र ?

त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाका कक्षाहरूको माग गर्नेहरू पनि थिए । अहो,
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कस्तो भाषा ! व्याकरणका नियमहरू, वाक्यविन्यास, असङ्ख्य प्रतिवेदनहरू
र परीक्षाका पत्रहरू, यी सबै कुराहरूले यो कुरा प्रमाणित गरे कि मेरा

अङ्ग्रेजी शिक्षकहरू (अभालो हिल, जेन कर्नेट, जुडिथ बर्नहार्ट, जान स्पर्जन

र लिन्डा रिडर) ले दुःखदायी किशोरावस्था बिताएका थिए । अनि अहिले

आएर आफ्ना  कक्षाहरूका हरे क विद्यार्थीसँग  बदला लिन खोज्दैथिए ।

अङ्ग्रेजी साहित्यको सबैभन्दा महान् कृतिबारे अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन
तयार पार्नु मेरो जीवनको काम हुनेथियो भन्ने कुरा म कसरी बुझ्दथेँ र ?

अवश्य पनि, मैले जीवनमा गर्न चाहे का कुराहरू अरू नै थिए । हुर्कंदै

गरे को हरे क केटासँग  आशाहरू र सपनाहरू हुन्छन् । बाइबल अध्ययन

गर्नु र त्यसबारे अरूलाई सिकाउनुलाई नै जीवनको महत्वाकांक्षा बनाएको
कुनै केटालाई मैले कहिल्यै भेटेको छै नँ । तै पनि "तिमीलाई सं सारको कुनै

भागमा र सं सारमा बस्ने मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको योगदान पुर्य
 ाउन

तिम्रो  जीवनभरिको निम्ति  बोलाइनेछ" भन्ने सत्यताले सन् १९७६ को

डिसेम्बरमा म प्रभ ुमा आएपछिका केही दिनपछि नै, मलाई स्वागत गर्यो ।

अरू मानिसहरू नयाँ गरी जन्मिदा तिनीहरूको जीवनमा के हुन्छ भनी

म भन्न सक्दिन,ँ  तर प्रभ ु येशू ख्रीष्टमा मेरो नयाँ जीवन सुरु हुँदादे खि  नै

मलाई यो कुरा थाहा थियो कि उद्धार गरिनु र स्वर्ग जानयोग्यको हुनु मात्र
पर्याप्त थिएन । मैले संसारमा केही योगदान पुर्याउनुपर्दथ्यो ।

समय धेरै खेर फालिसकिएको थियो । बितेका वर्षहरूलाई पुनः जिउन

सकिँदै नथ्यो । पाप, मृत्यु तथा नरकबाटको मुक्ति नै अन्तिम कुरा थिएन,

बरु यो त  परमेश्व
 रको सहायताले र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाइएको

अनन्त जीवनको सुरुवात मात्र थियो ।

यो सम्पूर्ण विवरणहरू बताउने समय  र ठाउँ होइन । विजयहरू

र हारहरू भएका छन् । हर्षहरू र विस्मातहरू, मित्रहरू र शत्रुहरू,

सही निर्णयहरू र गलत निर्णयहरू भएका छन्; तै पनि यो पुस्तक लेख्ने

समयसम्ममा मेरो योगदान ६ वटा महादे शहरूका मानिसहरू, विद्यालयहरू

र ६० वटा भन्दा बढी मण्डलीहरूसम्म पुग्नेछ भन्ने कुरा कसलाई थाहा

थियो ? मेरो सानो योगदानको कारण उद्धार गरिएका पापीहरू वा सबल 

र प्रोत्साहित तुल्याइएका िवश्वासीहरूले हरे क हप्ता  पठाउने पत्रहरूलाई
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कसले अघिबाटै  देखेको थियो ?

अब मैले छिट्टै नै प्रसङ्ग बदल्नुपर्दछ किनभने तपाईंहरूमध्ये धेरैले मलाई

व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्न र म घमण्ड गर्दै छु भन्ने ठान्न सक्नुहुन्छ । तर

मैले घमण्ड गरे को होइन भन्ने परमेश्वरलाई थाहा छ । यो सानो पुस्तकको
अन्त्यमा मैले भन्न चाहे को कुराको निम्ति यो भूमिका आवश्यक छ ।

मैले परमेश्व
 रको वचनको सेवकको रूपमा बिताएका वर्षहरूमा म 

यस कुरामा विश्वस्त भएको छु कि आज ईसाईमतमा दे खिएका तीनवटा

सबैभन्दा ठू ला समस्याहरूलाई मेरो बुबाले उहाँको दश वर्षको छोरालाई
ु एको पत्रमा सम्बोधन गरिएको छ ।
लेख्नभ

पहिलोः बीचैमा छोड्नु । हामीले हृदयमा यो लक्ष्य लिनुपर्दछ कि 

चञ्
चले मन भएका श्रोताबाट जस्तोसुकै प्रत्युत्तर आए तापनि, आफैले मात्र
खाउँ र लाउँ भन्ने र आफैलाई मात्र प्रेम गर्ने सं सारले जेसुकै प्रतिक्रिया

जनाए पनि, हामीले जस्तोसुकै महसुस गरे  तापनि, बीचैमा छोड्नुचाहिँ एउटा

बिकल्प हुनुहुँदैन । धेरै मानिसहरूले यो गीत गाउँदछन्ः "येशूको पछि म 

हिँड्न लागेँ, फर्क दिन,ँ फर्क दिन"ँ  तर थोरै  मानिसहरूले मात्र त्यो गीतलाई

व्यवहारमा उतार्दछन् । हे ईसाई, प्रचारक, मिसनरीहो; तपाईंले बीचैमा

छोड्ने  अवसरहरू पाउनुहुनेछ । तपाईंले बीचैमा छोड्नुपर्ने  कारणहरू
पाउनुहुनेछ । तपाईंले बीचमा छोड्न चाहनुहुनेछ । बीचैमा छोड्नको

निम्ति दे खाइने हरे क बहाना स्वार्थपूर्ण हुन्छ  र त्यसले अरूलाई अनादर

गर्दछ ।

मैले मेरो उद्धार हुनभन्दा दुई वर्ष अगाडि हाम्रो मण्डलीका एक वृद्ध 

ँ नको काम गरिदिन थालेँ । उनी सार्वजनिक
मानिस थोमस ल्याण्डरको आग

स्थानमा, सहभागिताका लागि प्रोत्साहन दिने मण्डलीमा समेत, कहिल्यै पनि 
बोलेनन् । उनले कहिल्यै पनि आराधना सेवामा अगुवाइ गरे नन् वा कुनै

ँ नको घाँस  काटे पछि  उनले आफ्नो 
कक्षालाई सिकाएनन् । तै पनि  आग
घरमा आफ्नो लामो ईसाई जीवनबारे र त्यसले उनलाई दिएको आनन्दबारे

बताउँदथे । उनले विश्वासका धेरै प्राध्यापकहरूको बारे मा बताउँदथे जो

आए र गए, र उनले प्रभ ु येशूलाई पछ्याउन छोड्नुपर्ने कुनै कारण कहिल्यै 

पनि  पाएनन् । धेरै पटक दाजु ल्याण्डरले एउटा सुसमाचारीय  पुस्तिका
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माथि उचाल्थे र यसो भन्दथे, "मैले करीब पचास वर्षदे खि यी पुस्तिकाहरू

पेट्रोल पम्पहरू र पसलहरूमा बाँड्दै आएको छु । कसै को उद्धार गरिएको

मैले व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै पनि दे खेको छै न,ँ  तर प्रभ ुले मलाई आफ्नो 
घरमा बोलाउनुभन्दा  अघि  कसै को उद्धार गरिएको दे ख्ने मौका मलाई

दिनुहुनेछ भनी म विश्वास गर्दछु ।" धेरै मात्रामा उनकै प्रभावको कारण

मैले सन् १९७६ को डिसेम्बरमा प्रभ ु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरें । दुई
महिनापछि प्रभ ुले थोमस ल्याण्डरलाई आफ्नो घरमा बोलाउनुभयो । उनले
मलाई नै पर्खिरहे का थिए कि भन्ने कुरा त मलाई थाहा छै न, तर उनले

आफ्नो विश्वासलाई बीचैमा नछोडेकोमा म खुशी छु ।

मेरो किशोरावस्थाको सुरुका वर्षहरूमा हामी जाने मण्डलीमा मेरो

उमेरका मानिसहरू अति थोरै  थिए । दुई वर्षसम्म त, डेभिड मोर्गनको

बालसङ्गतिमा प्रायः म  नै एक्लो विद्यार्थी थिए ँ । उनी हरे क आइतबार

पाठ तयार पारे र उपस्थित हुन्थे । उनको सामु अमेरिकाकै सबैभन्दा ठू लो

कक्षा नभए पनि केही फरक नपर्ने झैं  गरी उनले मलाई पढाउँदथे । मैले
सार्वजनिक रूपमा भनेको छु (यो कुनै घमण्ड होइन) कि मैले उद्धार पाउने

समयसम्ममा अधिकांश प्रचारकहरूलाई भन्दा मलाई बाइबलको ज्ञान बढी
थियो । त्यो ज्ञानमध्ये धेरै त मैले दाजु मोर्गनबाट पाएको थिए ँ । ज्यादै

साना मण्डलीहरूमा पाष्टरको काम गर्न  खोज्दाखेरिको मेरो अनुभवबाट
म यस कुरामा नििश्चत  छु कि कति पटक उनी निरूत्साहित भए, उनले

कुनै गलत  कार्य गरे का थिए कि  भनी मनमनै विचार गरे र ख्रीष्टको

शरीरमा रहे को उनको उचित स्थानबारे प्रभ ुसँग विन्ती गरे । परमेश्वरले

मलाई दिनुभएको सेवकाइको निम्ति, बाइबल स्कुल र सेमिनारीका सयौं

विद्यार्थीहरूले सेवकाइको निम्ति तालिम लिँदा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू तयार

पार्ने कार्यको निम्ति दिइने पुरस्कारमा उनको कति अंश हुनेछ भन्ने कुरा
मलाई थाहा छै न, तर म खुशी छु कि उनले बीचैमा छोडेनन् ।

यो पुस्तकको विषयसँग यो सारा कुराको के सम्बन्ध  छ ? यसको

जवाफ अति सजिलो छ । हामीले अन्तिम  अध्यायमा ख्रीष्ट-विरोधीको

उदय  र क्यारिस्म्याटिक वरदानहरूको प्रभावले अन्तिम समयको महान्
विश्वव्यापी मण्डलीलाई भेला गराउने तरिकाबारे छलफल गर्यौं ।
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युगको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा, नामधारी ईसाईहरूको सङ्ख्या, पैसा, प्रभाव,

अवसरहरू, धन-सम्पत्ति र वफादारिता बढ्दो मात्रामा अबाइबलीय चिन्हहरू
तथा आश्चर्यहरूको अभियानको राज्यतर्फ सरे का हामी दे ख्नेछौं । हामीले

हाम्रो  प्रभाव  रहे को सानो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दा, शैतानले हामी निरूत्साहित 
र असन्तुष्ट भएका छौं कि  भनेर त्यहाँ हेर्नेछ । क्यारिस्म्याटिकहरूका

दे खावटी परिणामहरू हासिल गर्नको निम्ति फलहीन सेवकाइजस्तो दे खिने

कार्यलाई बीचैमा छोड्ने वा उत्कृ ष्ट बाइबलीय सिद्धान्तहरूमाथिको
हाम्रो  अडानलाई त्याग्ने  भन्ने  कुराबारे  विचार गर्नमा त्यसले हामीलाई
उक्साउनेछ । त्यसले हामीलाई पाँच लाखदे खि दश लाखसम्म मानिसहरू

भएका सहरहरूका साधारण सेवकहरूतर्फ  पठाउनेछ जसले यसरी प्रचार

गर्नेछन् कि, यदि हामीले उसको मण्डलीमा भएका जति मानिसहरू हाम्रो 

मण्डलीमा (५,००० मानिसहरू बसोवास गर्ने  एउटा सहरमा) ल्याउँदैनौं

भने, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध  ठीक हुँदैन । धार्मिक रे डियो तथा

टे लिभिजनमा सेवकहरूको भेष धारण गरे का मनोवैज्ञानिकहरूले सफलताको

सुसमाचार प्रचार गर्नेछन् । यो भीषण आक्रमणको परिणाम  स्वरूप धेरै

प्रचारकहरू र मण्डलीका सदस्यहरू सत्यतादे खि  टाढिनेछन् । प्राप्ति  नै

भक्ति हो भनी दाबी गर्नेहरूले हासिल गरे का कुराहरू हासिल गर्नको निम्ति 
तिनीहरूले बाइबलको स्तरमा सम्झौता गर्नेछन् ।

चिन्ह वरदानहरूसम्बन्धी बाइबलीय सत्यता यस पुस्तकमा बताइएको

छ । यही सत्यतामाथि भरोसा राख्न ुहोस् । त्यसको निम्ति जतिसुकै मूल्य 
चुकाउनुपरे  तापनि, यो सं सारका मानिसहरूलाई जति सानो योगदान पुगे
तापनि, बीचैमा नछोड्नुहोस् ।

दोश्रोः  अल्छीपना । परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई वरदानहरू

दिनुभएको छ तर हरे क मानिसलाई उस्तै  खू बीहरू र क्षमताहरू भने
दिनुभएको छै न । हरे क मानिसको बुद्धि, व्यक्तित्व, र सम्पर्कहरू अरू

हरे क मानिसका भन्दा भिन्न हुन्छन् । परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको
जीवनद्वारा हामीले के गर्नेछौं ? उहाँले हामीलाई दिनुभएका साधनहरूलाई

हामीले कसरी प्रयोग गर्नेछौं ? म सभाहरू र सङ्गतिहरूमा जान्छु  र
परमेश्वरका केही प्रचारकहरूको कुरा सुन्दछु अनि विचार गर्दछु , "अहो,
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मेरो स्वर पनि यस्तै भइदिए ।" केही प्रचारकहरूले सजिलैसँग साथीहरू

बनाएर घुलमिल भएका म दे ख्दछु अनि विचार गर्दछु , "अहो, मेरो व्यक्तित्व 
पनि यस्तै भइदिए ।" तै पनि, हामी सबैको आ-आफ्नो स्थान छ । हामी
उहाँको कारीगरी हौं ।

यो पुस्तकको विषयसँग यो कुराको के सम्बन्ध छ ? कुनै पनि दुई

ईसाईहरू दुरुस्तै समान हुँदैनन् तर हामी सबैजना उभिन सक्दछौं । हामी

सबैले परमेश्व
 रले अत्यन्त  अनुग्रहपूरक
्व  हामीलाई दिनुभएका खू बीहरू र

क्षमताहरू प्रयोग गर्न र तिनलाई यति पूर्ण रूपमा विकसित गर्न सक्दछौं कि 

पवित्र आत्माले यी अन्तका दिनहरूमा फल फलाउनको निम्ति हामीलाई

प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । केही नहुनुभन्दा तीस-गुणा बढी हुनु उत्तम हो ।
साठी-गुणा अझ उत्तम हो, तर येशूले भन्नुभएको छ कि यदि हामीले हामीमा

भएको वरदानको प्रयोग गर्दछौं, आफैलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति पढ्दछौं,

पढाइमा ध्यान दिन्छौं, भलाइ गर्नमा थाक्दैनौं भने, सय गुणा पनि सम्भव 

हुन्छ । यस्तै गरी यो सूची बढ्न सक्दछ । यदि बाइबलले कुनै एउटा

कुरा प्रष्ट पार्दछ भने त्यो यो हो कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई वरदानहरू

दिनुहुन्छ र मानिसहरूले नै ती वरदानहरूलाई प्रयोग गर्ने वा दुरूपयोग गर्ने 
निर्णय गर्दछन् ।

आमा हुन् वा बुबा, बालसङ्गतिको शिक्षक होस् वा सेमिनारीको

प्राध्यापक, पाष्टर होस् वा मिसनरी, त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण नियम हुन्छ ।

हामी लगनशील हुनुपर्दछ । हामी हाम्रा सबै कुराहरू दिन र सकेसम्म 
असल  काम गर्न  इच्छु क हुनुपर्छ । बाइबलभरिमा मलाई अति मनपर्ने 

खण्डहरूमध्ये एउटाचाहिँ मर्कूस १४:८ मा पाइन्छः उसले जे गर्न सक्थी,

त्यही गरे की छे ।

त्यसबारे  विचार गर्नुहोस् ! तपाईंले जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम उनले

नगरे की हुन सक्दछिन् । मैले जे गर्न सक्दछु  त्यो  उनले नगरे की हुन
सक्दछिन् । यी महिलाले प्रभ ु येशू ख्रीष्टको प्रशंसा पाइन् किनकि उनले

आफ्ना वरदानहरू, खू बीहरू, क्षमताहरू र परिस्थितिहरूलाई सकेसम्म पूर्ण 
रूपमा प्रयोग गरिन् । ख्रीष्टको न्याय-आसन सामु हामीले जे गर्न सक्दथ्यौं
त्यही गरे का छौं भनी पुत्रले पितालाई भन्नुभएको सुन्नुभन्दा  ठू लो प्रशंसा
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अर्को हुनेछैन ।

हामीले ख्रीष्ट-विरोधीको उदयलाई, आउन लागेको सं सारको एउटै

धर्मलाई र चिन्ह वरदानहरूको दुरूपयोगलाई रोक्न सक्दैनौं । यी सबै

कुराहरूबारे परमेश्वरको वचनमा पहिला नै बताइसकिएको छ, र त्यसलाई

उल्लङ्घन गर्न सकिँदै न । हामी इच्छु कलाई शिक्षा  दिन, लापरवाहलाई

चेतावनी दिन, धोकामा पारिएकाको निम्ति प्रार्थना गर्न  र धोकेबाजलाई
हप्काउन सक्दछौं । परिणामहरूलाई परमेश्वरकै हातमा छोडिदिऔ ं तर

हामी अल्छी नहोऔ ं । आउनुहोस् ख्रीष्टको खातिर हामीले गर्न सक्ने सबै
कुराहरू गरौं ।

तेश्रोः मानिसहरूलाई खुशी पार्नु । "तपाईंले बाइबल सिकाउने

मानिसहरूलाई सदै व  प्रश्न गर्नुपर्दछ ।" योचाहिँ स-साना कुराहरूमा
समेत अत्यन्तै आलोचना गर्ने व्यक्ति बन्न दिइएको प्रोत्साहन होइन जसले

सबै कुरा जानेको ढोङ्ग गर्दछ र सबै कुरामा र सबै मानिसहरूमा दोष
भेट्टाउँदछ । तै पनि, हाम्रो  राष्ट्रको बर्बादी पुल्पिटबाट नै आएको छ ।

ख्याति, पैसा वा प्रगति गुमाउन नचाहे र, अधिकांश प्रचारकहरूले पापको
बारे मा परमेश्व
 रले बताउनुहुने कुरा भन्न खोज्दैनन् । यो कुरा सामाजिक,

व्यक्तिगत तथा सै द्धान्तिक विषयहरूमा पनि लागू हुन्छ । ठू लोचाहिँ

नै उत्तम हुन्छ  भन्ने निर्णय गरे र, ती प्रचारकहरूले यस्तो  कुनै पनि 

बाइबलीय सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै नन् जसले कुनै पापीलाई चिढ्याउन र

त्यहाँ फेरि कहिल्यै नफर्कि न लगाउन सक्दछ । यस्ता सेवकहरू आफ्नै 
जीवनमा पवित्र आत्माप्रति समर्पित नभएका हुनाले, तिनीहरूले यो विश्वास 
गर्न सक्दैनन् कि गल्ती गर्नेहरूले मण्डली छोड्नुको सट्टा  परमेश्वरको

सत्यताप्रति समर्पित हुन र पश्चात्ताप गरी आफ्ना मार्गहरू परिवर्तन गर्न 

सक्दछन् । यी सेवकहरूले त मण्डलीमा िवश्वासीको सङ्ख्या घटे को वा

भेटीको थैली रित्तै भएको मात्र दे ख्दछन् ।

अन्ततः यसले यस्तो सेवक दे खेर डराउने मण्डलीका सदस्यहरूको

एउटा पुस्ता  जन्माएको छ जसले पुल्पिटमा उभिएर कुनै व्यवहार, कुनै

विश्वास वा कुनै शिक्षा पाप हो र वास्तवमै पवित्र परमेश्वरले पापीलाई दण्ड 

दिनुहुनेछ भनी परमेश्वरको वचनबाट दे खाइदिन्छ । यी लाओडिसियालीहरू
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हृदयमा चाहिँ बाइबलमाथि विश्वास गर्ने मण्डलीदे खि यसो भन्दै बाहिरिएका

छन्ः "म त्यो मानिसलाई पूर्ण  रूपमा घृणा गर्दछु किनभने उसमा पर्याप्त
प्रेम छै न ।" यी निरीह आत्माहरूले मृत्युशैय्यामा पुगिञ्जेलसम्म पनि अति

आलोचनात्मक भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको आलोचना गर्दछन् ।

यो पुस्तकको विषयसँग यो कुराको के सम्बन्ध छ ? झू टो शिक्षामाथि 

गैर-क्यारिस्म्याटिक आक्रमण गरे र लेख्न ु मेरो उद्देश्य होइन । मेरो

उद्देश्य त मण्डलीहरूमा यस्तो महत्वपूर्ण स्थान ओगटिरहे का यी असाधारण

व्यवहारहरूबारे बाइबलले वास्तविक रूपमा बताउने कुरालाई प्रष्ट रूपमा

दे खाइदिनु हो । यी सत्यताहरूप्रतिका प्रतिक्रियाहरू थोरै  मात्र हुन्छन् ।
हामीले परमेश्वरको वचनको अधिकारप्रति समर्पित  भएर हाम्रा  जीवन,

विश्वासहरू र व्यवहारहरूलाई बाइबलको प्रष्ट शिक्षाअनुरूपका बनाउन

सक्दछौं या हामीले भिन्न तरिकाले सिकाउने कुनै मानिसप्रतिको आदरको
कारण बाइबलीय सत्यतालाई अस्वीकार गर्न सक्दछौं ।

यो पुस्तकमा मैले कुनै पनि नाउँहरू लिएको छै नँ । मैले क्यारिस्म्याटिक

वरदानहरूलाई अभ्यास गर्ने  कुनै व्यक्ति वा उक्त  अभियानको कुनै

विरोधीसँग सम्बन्धित विषय  उठाएको छै न । यो कुनै व्यक्तित्वहरू वा

प्रमुख धार्मिक व्यक्तिहरूसम्बन्धी विषय होइन । हामी न्यायको दिनमा

पवित्र परमेश्वरको सामु खडा हुनेछौं जसले हामीलाई बाइबलद्वारा न्याय 

गर्नुहुनेछ । अनि  कसै ले मेरा वचनहरू सुन्छ  र विश्वास गर्दै न भने म 

उसको न्याय गर्दिन;ँ किनभने म संसारको न्याय गर्नालाई होइन, तर
सं सारलाई बचाउन आए ँ । जसले मलाई रद्द गर्छ र मेरा वचनहरू ग्रहण

गर्दै न, त्यसलाई न्याय गर्ने एउटा छ – मैले बोलेको वचनले नै अन्तिम 
दिनमा त्यसको न्याय गर्नेछ (यूहन्ना  १२:४७-४८) । यो विषय मैले
बताउने वा तपाईंले विश्वास गर्नुहुने वा तपाईंको मनपर्ने सेवकले सिकाउने
कुरा होइन । त्यो विषयचाहिँ यो हो, बाइबलले वास्तवमा के भन्दछ ?

यदि तपाईं यी पृष्ठहरूमा प्रस्तुत शिक्षासँग सहमत हुनुहुन्छ भने उभिएर

यो सत्यतालाई घोषणा गर्नुहोस् । तपाईंको भेगको सं सारलाई पवित्रशास्त्र
बाइबलको पालना गर्न सिकाउनुहोस् ।

यदि तपाईं असहमत हुनुहुन्छ भने म तपाईंलाई आफ्नै हृदय जाँच्ने 
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गरी अत्यन्त  ईमानदार हुन र यो पुस्तकका शिक्षाहरूले परमेश्वरको

वचनलाई उल्लङ्घन गर्ने भएकाले वा तपाईंले अत्यन्त आदर गर्नुहुने कुनै

सेवकको त्रुटि दे ख्न
 तिनले तपाईंलाई बाध्य पार्ने भएकाले तपाईंले तिनलाई
अस्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्न म तपाईंलाई विन्ती गर्दछु ।

यसकारण यदि कसै-कसैले विश्वास गरे नन् भने के भयो त ? के

उनीहरूको अविश्वासले परमेश्वरको विश्वासलाई व्यर्थको तुल्याउनेछ र ?

त्यस्तो नहोस् ! तर परमेश्वर सत्य ठहरिऊन्, र हरे क मानिस झू ट; जस्तो 
लेखिएको छः "तपाईं आफ्ना वचनहरूमा धर्मी ठहरिनुहुनेछ, र तपाईंको
न्याय हुँदा विजयी बन्नुहुनेछ" (रोमी ३:३-४) ।
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