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भतूरका

रोपलुसिकपकि्सकेपतछउ्स्ेआफूपाि्नभएकोकलु रापक्ह्ेकोभनिा
अझराम्ो्ँसिथा्हापारो।अ्परिरापिदैरा,को्हीएक्ैअ्परिरापरे
िापतन,तर्स्ेक्ैस्ाईपाि्बनाउँिैनथरो।तर्हाँ्सतरतथरोरतर्हाँ
अ्सतर तथरो,अतनरदििपाईं्सारा ्ंस्सारकै कररुद्रा्सरेि्सतरिारा
अतडिर्हनलुभएकोभएिापतनिपाईंपाि््हलुन लु्हलुन्नथरो।

–जज्यओरवे्
"१९८४"बाट

एउटापलुसिक् ेख्निेरै्सरररशचतिखि्यिनवेअतिकांशरातन्स्हरू्े
्सके्समरिेरैपाठक्हरूकोरनचजतनेआशाराख्िछन्।तबक्रीिनवेउद्ेश्र
्हो्स्राग्र्हणिररइनेरानारकराउनेउद्ेश्र्हो्स,्तर्सकोशीष्यक्े
आकष्यण िनवे ्समभारना भएका पाठक्हरूको ्सङख्राप्रति के्ही ख्रा्
अरश्रिररनछ।तर्सरातथवरचतिििरूपरापलुसिकप्रकाशनिनवेखि्य
रअनरखि्यउठाउनरानाफाकराउनपरा्यप्त्सङख्रारापलुसिक्हरूबेचने
सराभाकरकइचछापतनथपनलु्हो्स्।तरसिो्ेखक्ेिअतिकरकरराि
्हलुनेराकचतिपतनकररािनैन्हलुनेकरषरछानिछभनी्हारी्ेअनलुरानिन्य
्सकिछौं।

तर्सोभए,्हारी्े्हाम्ोपक्ह्ोपलुसिककोरूपराककनरसिोकरषर्ाई
छानरौँज्स्ेरणड्ी्हरू्ाई,्समप्रिार्हरू्ाईरपरररार्हरू्ाईरति्साहै्
करभाचजििरेकोछ?्साक्हचतरक्ेसरकाइकोषिेत्ररा्हाम्ो्सबैभनिापक्ह्ो
प्रसिलुति्ेनैककनरसिोकरषर्ाई्सरेट्ोज्सकोबारेराअतििेरैकरराि
भएकोछरअतििीव्रअ्स्हरतिजनाइएकोछ?

रासिररार्सकोकारणअति्सर्छ।कलु नैएउटाबलुिँा्ाईएउटा
पषिराअकको पषिरा प्रराचणििन्य निा्हने, िर चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरू
र आश्िर्यकर्य्हरू्समबनिी बाइब्ीर ्सतरिा्ाई जान्न र बलुझन िा्हने
रातन्स्हरू्ाई्हारीईरानिारीपूर्यक्स्हरोििन्यिा्हनछौँ।
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कराररसमराकटक ्ेखक्हरूद्ारा ्ेचखएका थलुप्रै प लुसिक्हरू उप्बि
छन्जोबाइब्रा चिन्हररिान्हरूकोरूपरा चितननेआतराका करशेष
ररिान्हरूआजको् ातिनै्हलुन्भन्नेकलु राप्रराचणििन्य् ातिपरेकाछन्।
्सारानरिरारीररिान्हरू्ेखककोअनलुभररातथतनभ्यर्हलुनछन्ज्स्ाई
उ्स्ेबाइब्कोरिनद्ाराप्रराचणििन्यखोजिछ।

चिन्हररिान्हरू्समबनिीउतिकररािकोअककोपषिरातिनी्हरूछन्ज्स्े
पक्ह्ािेचखकै िैरकराररसमराकटक पाठक्हरूका ्ाति िैरकराररसमराकटक
्ेख्हरू्ेख्िछन्।िी्ेख्हरूको्ररशै्ीबाटरोकलु राप्रष्ट्हलुनछ
कक् ेखक्ेकराररसमराकटक्ाईचशषिादिने्होइनिरआफनोजसिैिारणा
त्ने्हरू्ाईखलुशीपानवे्क्रत्एको्हलुनछ।

रीपाँिअधरार्हरू्सङ्क्निनलु्यरार्ेहको्हाम्ोइचछाबाइब््ाई
के्ाएरकराररसमराकटकअतभरानकारलुख्रपषि्हरूकोपूण्यरतनषपषिअधररन
प्रसिलुि िनलु्य ्हो। अनर भाषाको ररिान्समबनिी िलुईरटा अधरार्हरूरा
्हारी्ेउतिररिानरतर्सकोप्ररोिको्हरेकबाइब्ीर्सनिभ््य ाईजाँि
िनवेछौंरप्रतरेक्ाईतर्सकै्सनिभ्यरात्एरछ्फ्िनवेछौँ।तबरारी
रिङ्ाइ्समबनिीअधराररा्हारी्ेपररेश्ररकोरिनरात्चखिशारीररक
कष्टका्सबैकारण्हरूबारेरनन्िनवेछौं।

आतरारा रानलु्य भन्ने अतरनिै नराँ प्रकक्रा्समबनिी अधरार्हरू र
पररेश्रर्ेतनचश्िि्सररराचिन्हररिान्हरूदिनलुभएकोकलु रा्ाई्सङषिेपरा
प्रसिलुि िनवे अचनिरअधराररा, ्हारी अतरनिै ठू्ा अ्सरझिारी्हरू्ाई
अतरनिै्सर्िररका्ेवराख्रािनवेछौं।रोकार््य ेपररेश्ररकोरिनको
्सरग्र चशषिाअझ्समरनबलुझेका्हरू्ाईनाउँ नैकािेर तननिािनवेजसिो
घधृचणिकारिनवेछैन।

अचनिर ्सररको रो पलुसिारा र्ेहको ्सबैभनिा िमभीर ्सरसरा
ररिान्हरूकोप्ररोि्होइन,िरररिान्हरूकोिलुरूपरोिराररिान्हरूकै
अभार्हलुन लु्हो।्सबैभनिािमभीर्सरसरािपररेश्ररकोरिनप्रतिको
िलुःख्ागिो बेरासिा ्हो।रणड्ीको एउटा्सािारण्सिसर,िा्ेहऊ
बिाइएको्हो्स्रानबिाइएको,ऊ्ँसित्सद्ानिरावरर्हारकोकलु नैपतन
करषरराठीकरबेठीकछलुट्ट्ाउनको्ातिपरा्यप्तरात्राराबाइब्को

भतूरका
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ज्ान्हलुँिैन।रोकलु राअतरनिैक्लु रिेचखन्सकेिापतन,रोआ्ोिनाभने
्होइन।

आजका प्रिारक्हरू्े पररेश्ररको रिन्ाई प्ररिनका ्सनिभ्यका
श्ोि्हरूपाइनेपलुसिककोरूपराप्ररोििररर्ेहकाछन्।उनी्हरू्ेआफना
रातन्स्हरू्ाईपररेश्ररकोरिनत्सकाइर्ेहकाछैनन्।आज्ेसरक्हरू
आफनोिक्य प्रराचणििन्यका्ातिबाइब्काखणड्हरूखोजनरापोख्ि
छन,्जबककरिनकोकलु नैपतनखणड्ाईप्रष्ट्ँसिके्ाएर्ेहिा्य,तर्स्े
तिनी्हरूको ्ैसद्ाचनिक िारणा्ाई खणडन िन्य ्सकिछ। फ्सररूप,
रणड्ीिाक्ँहचरश्रा्सी्हरूचशषिापाउनको् ातिभे्ा्हलुनेसथान्हलुनछोडेको
छ।बरूतरोिएउटाराम्ो,्सफा,कक्ह्ेका्हीँई्साई,रनोरञ्जनको
थ्ो्हलुनपलुिेकोछ।प्रिश्यनजतिराम्ो्हलुनछ,कराइपतनतरतिनैबिी
्हलुनछ।को्ही-को्ही्ेप लुरानो्सररकोजसिोप्रिार्हलुनछोडेकोराकर्ाप
नैिन्य्सक्ान,्जबककिेरैजना्ेिअबाइब्ीरिश्यन्हरूर्साराचजक
करषर्हरूबारेप लुच्पटबाटबो्नलुउचििनै्होभनीसरीकारिरेकाछन्।

्ेसरक्हरू्े पररेश्ररको रिनरातथ जोड नदिएका कारण्े ििा्य,
रणड्ीका्सािारण्सिसर्हरू्ेबाइब््ाईप्रारः पूण्यरूपरा बेरासिा
िन्य प लुिेका छन्। को्ही-को्ही्े रात्रा ििा्य जड्ा्हा िा्क्हरूिेचख
आफू्ाई बिाउन िाडीको अिातडपकटि एउटा बाइब् खल्ु ्ै राखेर,
बाइब््ाईभागरकोनवेजनिरकोरूपराप्ररोििि्यछन्।को्ही-को्ही्े
र्स्ाईजोखाना ्ेहनवेपाटीकोरूपराप्ररोििि्यछन् ककनकक तिनी्हरू्े
आखँाचिम्ेरबाइब्खो्िछन्रजथाभारीरूपराबाइब्राऔं् राई
"आजको पि" छानिछन्। को्ही-को्ही्सँि ्सलुनिर बाइब््हरू ्हलुनछन्
ज्स्ाईतिनी्हरू्ेरणड्ीजाँिा्सिैरत्एरजानछन्र्ेसरक्ेप्रिार
िनलु्यभनिापक्ह्ापढनेप्रराणकोखणडतर्सरा ्ेहनवेिि्यछन्।रषषौं्समर
रणड्ी िएपतछ पतन तिनी्हरूका बाइब्का आररण्हरू ्ोभ्ागिा
र ककनारा्हरू टच्कर्ेहकै ्हलुनछन्। बाइब्को बारेरा प्रश्न िररएरा,
रणड्ीकािी्सिसर्ेबाइब््ाईपलुसिक्हरूरधरे्सबैभनिार्हतरपूण्य
प लुसिकभनिछन,्िरतर्सकोबेरासिा्ेनैरासिकरककथाबिाउँिछ।

अतनरासिररैबाइब्अधररनिनवे्हरूपतन्हलुनछन्।तिनी्हरूका
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िीनरि्य्हरूछनः्
पक्ह्ोरि्यरा तिनी्हरूपि्यछन्ज्स्ेआफू्े चरश्रा्सिनवेकलु राको

तनण्यरिरर्सकेका्हलुनछन्रआफनोपूर्यतनिा्यररििारणा्ाई्सरथ्यनिनवे
कलु नैखणडरापि(र्हाँ्समर कककलु नैपिकोएकभाि्सरेि)खोजन
बाइब्कापधृष्ठ्हरूधरानदिएरपढिछन्।तिनी्हरूआफनोअधररनरा
रति िक्हररन ्सकिछन् कक "िपाईं्ाई तिनी्हरूको िारणा बाइब्रा
िेखाउन" ्सकने कलु रारा तनचश्िि ्हलुनको तनचमि, तिनी्हरू्े बाइब्का
खणड्हरूपलुनः् ेख्नराआफनोकरिार्ँसिनतर्नेपि्हरू्ाई्समपािनिन्य
बाधरपाररएकोर्ह्सलु्सिि्यछन्।प्रारःतिनी्हरूपररेश्रर्ाईप्ररेिनवे
अ्स्रातन्स्हरू्हलुन्।रासिररातिनी्हरू्ेपररेश्रर्ाईभनिाआफनै
िारणा्ाई बिी प्ररे िि्यछन्। पररेश्रर्े नै तिनी्हरूको करिार्ाई
्सरथ्यनिनवेके्हीकलु राबाइब्राराचखदिनलुभएकोभेटिाउँिा,तिनी्हरूअति
नैखलुशी्हलुनछन्।िपाईं्ेअरूजे्सलुकैिनलु्यभएपतन,रोपक्ह्ोरि्यरा
पनवेकलु नैपतनवरचति्ँसिकक्ह्रैअ्स्हरिन्हलुन लु्हो्स्ककनककतिनी्हरू्ाई
आफू्ेचरश्रा्सिनवेकलु राथा्हाछरतिनी्हरू्ेतरोकलु राप्रराचणििन्य
कलु नैएउटापििपाईं्ाईिेखाइदिन्सकिछन्।

िोश्ोरि्यरातिनी्हरूपि्यछन्ज्स्ेपक्ह्ोरि्यकारातन्स्हरू्सँिका
करराि्हरूराप्ररोििन्यका्ातिखणड्हरूिथापि्हरू(र्हाँ्समरकककलु नै
पिकोएकभाि)खोजिैबाइब्अधररनराघणटौं्सररतबिाउँिछन्।
तिनी्हरू्ेिनवेबाइब्कोतनरीषिणपक्ह्ो्सरू्हकात्र लुकट्हरूरि्िी्हरू
औं् राउनेिा्हना्ेप्ररेरि्हलुनछ।बाइब्कारीकरद्ाथथी्हरूकोजीरनरा
्सबैभनिाबिीआननििबआउँिछजबतिनी्हरू्ेकलु नैझूटोचशषिाको
्सिसर्ँसि भेट्िछन् रा जब टािाको नािा पनवे क्ैस्ँसि बे्लुकरी खाना
खाने्सररराि्हनरूपरािक्य -करिक्य ्हलुनछ।रासिररा,तिनी्हरू्ाई
बाइब्कोरतििेरैज्ान्हलुनछककतिनी्हरूरणड्ीराप्ररिनको्सररभरर
ब्ेसरतनराशभएकारषषौंभइ्सकेको्हलुनछजलुनप्ररिनरातिनी्हरू्ेकररािको
कलु नैकरषरपाउन्सकेका्हलुँिैनन्।तिनी्हरू्सँिआफू्ेभेटिाएकोत्र लुकट्ाई
प्रराचणििन्यको्ातिएउटारािलुईरटापिपतन्हलुनछ।िपाईं्ेअरू
जे्सलुकैिनलु्यभएिापतन,िोश्ोरि्यरापनवेक्ैस्ँसिपतनअ्स्हरिन्हलुन लु्हो्स्

भतूरका
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ककनककतिनी्हरू्ेिपाईंकोि्िीिेखाइदिन्सकिछन्रतर्स्ाईप्रराचणि
िन्यको्ातितिनी्हरू्सँिबाइब्कोएउटापि्हलुनछ।

र्स्ंस्सारकाअतरनिैिेरैरातन्स्हरू्ाईत्औंज्स्ाईई्साईभतनिैँन
राज्स्ेछ्िि्यछन,्अतनतरो्सङख्राराई्साई्हौंभनीखल्ु ्रखल्ु ्ा
सरीकारिनवेिरबाइब्िाक्ँहअधररननिनवे्सबैरातन्स्हरू्ाईथपौं,अतन
तिनी्हरूरापक्ह्ोरि्यरिोश्ोरि्यकािी्सबैकरद्ाथथी्हरू्ाईराखौँ।
अब्हारी्सँिआश्िर््य ागिोिरीअतिथोरैरातन्स्हरूबाँकरीर्हनछन्।
रीथोरैरातन्स्हरूनैिेश्ोरि्यरापनवेचरश्रा्सरोगररातन्स्हरू्हलुन्।

िेश्ो रि्यरा तिनी्हरू पि्यछन् जो्ँसि अतरनिै दृि चरश्रा्स्हरू र
आसथा्हरू ्हलुन ्सकिछन्िर आफू ि्ि भएको कलु रा पररेश्ररको
रिनबाट था्हा पाउँिा, तिन्ाई एकै षिणरा परररि्यन िन्य तिनी्हरू
इचछलुक्हलुनछन्।तिनी्हरू्ेि्िीरझूटोत्सद्ानिबारेबाइब्बाटिेरै
कलु रात्सकेका्हलुनछन्रि्िीिनवे्ाईचशषिादिनपाउँिातिनी्हरूअतिनै
्हकष्यि्हलुनछन्।क्ैस्ँसिज्ानकोअभारभएकोिेख्िातिनी्हरूआनचनिि
्हलुँिैनन,्निआफनोभनिातभन्नकरिारत्ने्हरू्ाईतिनी्हरू्ेघधृणार
्ेह्ानैिि्यछन्।िेश्ोरि्यरारसिावरचति्हरूपि्यछन्ज्स्ेपररप्रभ लु
पररेश्रर्ाईप्ररेिि्यछन्रबाइब््ाईप्ररेिि्यछन् ककनभनेबाइब्
पररप्रभ लुकोरिन्हो।आफना्समपूण्यबो्ीरवरर्हाररापररेश्रर्ाई
खलुशी ि ल्ु राउन ्सकने िरी चजउने िररका पररेश्रर्े नै आफू्हरू्ाई
बाइब्बाटिेखाइदिऊन्भन्नेतिनी्हरूको्सबैभनिाउतकटइचछा्हलुनछ।
िपाईं्ेअरूजे्सलुकैिनलु्यभएिापतन,िेश्ोरि्यरापनवेक्ैस्ँसिपतनअ्स्हरि
न्हलुन लु्हो्स् ककनकक तिनी्हरूबाइब्ीर्सतरिा रिपाईंकोआतराप्रतिको
प्ररेबोकेरआएका्हलुनछन्ररोिलुष्ट्ंस्साररातिनी्हरूिपाईंको्सचिा
्साथी्हलुनेछन्।

पक्ह्ोरि्यरापनवे्हरू्ेरोपलुसिकपढनेछन्रर्स्ाईघधृणािनवेछन्
ककनभनेतिनी्हरू्ेबाइब्ीर्सतरिाभनिाबाक्हरकोकलु नैकलु राराचरश्रा्स
िनवेतनण्यरिरर्सकेका्हलुनछन्।िोश्ोरि्यरापनवे्हरू्ेरोपलुसिकपिेर
आननि त्नेछन् ककनभनेर्सपलुसिक्े तिनी्हरू्ाईपक्ह्ोरि्यरापनवे
तिनी्हरूकाशत्रलु्हरूरातथख्सा्नेके्हीथप"बर्हरू"दिनेछ।िररो
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पलुसिकिाक्ँहिेश्ोरि्यरापनवेवरचति्हरूको्ाति्ेचखएको्हो।
र्स पलुसिकरा भएका अधरार्हरू प्ररिन्हरू अथरा रेतडरो

कार्यक्र्हरूबाटत्इएका्हलुन्।री्सनिेश्हरूिेरै्सररराफरकफरक
रष्य्हरूरा दिइएका र रो पलुसिकिरार पान्यका्ाति्सङ्क्निररएका
्हलुना्े,कलु नै-कलु नैअधरार्हरूराकलु नैकरषररसिलुिो्होररन्सकिछ।

भतूरका
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अधरार१
प्ररेरिको्सरररादिइएको

अनरभाषाकोररिान

रीरातन्स्हरूबाटअ्िर्हनलु्हो्स,्रकरनी्हरू्ाईछोतडदिनलु्हो्स;्ककनकक
रोरोजनारारोकाररातन्स्हरूबाटको्होभने,रोरेकटएरजानेछ।
िररदिरोपररेश्ररबाटको्होभनेिपाईं्हरू्ेर्स्ाईरेटाउन्सकनलु्हलुन्न;
नत्रिपाईं्हरूपररेश्रर्ँसिपतन्डाइँिनवेठ्हररनलु्हलुनेछ।

–िरत्ए्नारिरेकाएकफरर्सी

्हारी्ेरोअधराररा"अनरभाषाबो्ने"करषरबारेप्ररेरिकोपलुसिकरा
र्ेहको प्रतरेक ्सनिभ््य ाई जाँि िनवेछौँ। अकको अधराररा ्हारी रो
ररिान्समबनिी अनर ्समपूण्य बाइब्ीर ्सनिभ्य्हरूबारे रनन् िनवेछौं।
"अपररचििभाषा,""अनौठोभाषा,""अनरभाषा"र"थररथररकाभाषा"
शबिार्ी्हरू्ाईधरानपूर्यकअधररनिररनेछ।

्हाम्ो रि्यरान िर्यको ्ंस्सारको ्हरेक ्सामप्रिाकरक ्सरलुिाररा रो
करषरबारेअतरनिैछ्फ्िररनछभन्नेकलु रा्हारीथा्हापाउँिछौं।रो
क्ैसक्ैसको् ातिअतरनिैद् लुकरिाजनकरअरूको् ातिअतरनिैर्हतरपूण्य
करषर ्हो। के्ही रातन्स्हरू्ेआफनो ्समपूण्य ई्साईअनलुभर्ाई र्ही
करषररातथआिाररििल्ु राउँिछन्जबककअरू्ेउतिप्रकक्रा्ँसि्डाइँ
िन्यराआफनो्समपूण्यशचति्िाएकाजसिोिेचखनछ।

्हारीबाइब्त्नेछौँरपररेश्ररकोरिन्ेअनरभाषाकोकरषरबारे
बिाउनेकलु रा्ाई ्ेहनवेछौं।रूिीरािी्हरूराकटिरपनथी्हरू्े त्सकाएका
कलु रा्ाई ्हारी उ््ेख िनवेछैनौं न ि ्हारी्े कराररसमराकटक्हरू,
पेचनटकोष्ट््हरूराअनरभाषाबो्नेकार्यकोप्ररोि्ाईजोडदिनेअनर
कलु नै्सरू्हकाचशषिा्हरूरानै्सररतबिाउनेछौं।

रसिारातन्स्हरूपतन्हलुनछन्ज्स्ेरसिा कक्राक्ाप्हरू पूण्यिरा
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्ैसिातन्हलुन्भनीभनिछन्रअरूपतन्हलुनछन्ज्स्ेपररेश्ररकोनाउँरा
िररनेकलु नैपतनकलु राप्रभ लुकोतनचमिरनपनवे्हलुनछभनीचरश्रा्सिि्यछन्।
बाइब्रा प्रसिलुि ठो्स रधररािथी आिार पक्ह्राउनलु नै ्हाम्ो उद्ेश्र
्हलुनेछ।

आजको ई्साईरिरा रोिाक्ँह ्समभरिः िोश्ो ्सबैभनिा भारनातरक
र कररािासपि करषर ्हो (्सबैभनिा कररािासपि करषरिाक्ँह पररेश्ररको
रिनको अतिकार ्हो)। वररसथा र भकरषररतिाका पलुसिक्हरूरा
्ेचखएका्समपूण्यकलु रा्हरू र्समपूण्य पकरत्रशास्त्रपररेश्ररको प्ररेणाद्ारा
दिइएका्हलुन्भनेरप्ररेरिपार््ेझैं,्हारीचरश्रा्सिि्यछौं।पररेश्ररको
रिनअकरनाशीछभनेरपत्र लु्स्ेझैं,्हारीचरश्रा्सिि्यछौं।पररेश्ररको
रिन त्सद्रूपरा नै ्ंसरचषििछरप्रभ लुकोनाउँभनिाबिीरक्हतरिछ
भनेरिाऊि्ेझैं,्हारी चरश्रा्सिि्यछौं।्हाम्ो्हािरार्ेहकोपलुसिक
त्रलुकटरक्हिछरतर्सरा्सलुिार्हरूर्ंसशोिन्हरूिन्यआरश्रकछैनभनेर
प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेझैं,्हारीचरश्रा्सिि्यछौं।रोशाका्ेख्हरूकारौत्क
पाणडलुत्कप्हरूर्सपधृथरीबाट्हराएका्सररभनिाकरीब२,०००रष्यपतछ
रेशूचजउनलुभरो।िरउ्हाँ्ेआफनो्हािराभएकोपलुसिक्ाईकक्ह्रै
्सलुिानलु्यभएनरातरोअपकरत्रभएकोछभनेर्सलुझारदिनलुभएन।तर्ैसिरी,
्हारी्े नराँकरारकारौत्कपाणडलुत्कप्हरू ्ेचखएकाकरीब२,०००
रष्यपतछ्हाम्ाप्रभ लुकापाइ्ा्हरूपछ्ाउँिा,पररेश्ररकोरिन्ाई्सलुिार
िन्यरारातर्सरातथशङ्कािन्यरा्सररखेरफा्नेछैनौं।

्हारी्े रोअधररनरा,अनरभाषा बो्ने्समबनिीबाइब्को ्हरेक
खणड्ाईतर्सको्सनिभ्य्सक्हि्ेहनवेछौं।्हाम्ािारणा्हरू्ाईरिन्हरूद्ारा
प लुकष्ट िराउने प्ररा्स िन्य ्हारी्े एक ठाउँबाट अकको ठाउँरा फडको
रानवेछैनौं। ्हरेक खणड्ाई तर्सको ्सनिभ्य्सक्हि त्इनेछ र तर्स्े
बिाउनेरासिकरककलु रा्हारीपतिा्िाउनेछौं।

्सर्यप्रथरके्हीआिारभिूकारपूरािररनलुपछ्य।बाइब्अधररनको
्ातिबाइब्रैिलुईरटातनरर्हरूप्रसिलुििररएकाछनः्

१)"अब्हारी्ेर्स्ंस्सारकोआतरा्ाई्होइन,िरपररेश्ररबाटका
आतरा्ाईपाएकाछौं,पररेश्ररबाट्हारी्ाईत्सतिैंरादिइएका

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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कलु रा्हरूजान्न्सकौंभनेर।िीकलु रा्हरू्ाईरातन्सकोबलुकद््े
त्सकाएकाशबि्हरूरा्होइन,िरपकरत्रआतरा्ेत्सकाउनलुभएको
शबि्हरूराआचतरककलु रा्हरूआचतरककलु रा्हरू्सँििल्ु नाििदै
्हारीपतनबिाउँछौं"(१कोररनथी२:१२-१३)।
२)"आफू्ाईपररेश्ररक्हाँग्र्हणरोगरिल्ु राउनेप्ररतनिर–
एउटाशर्यरापनलु्यनपनवेककत्सरकोकारिारजसिो,ज्स्े्सतरको
रिनठीक-ठीक्ँसिछलुट्ट्ाउँछ"(२तिरोथी२:१५)।

री िलुई रिन्हरू्े रो कलु रा प्रष्ट पाि्यछन् कक: ्हारी्े बाइब्को
कलु नै पतन पि्ाई तर्सको रररपररको ्सनिभ्यबाट ्हटाउन ्सकिैनौं िर
तर्स्ाईपररेश्ररकाअनररिन्हरू्ँसि्होत्सरारीपूर्यकिल्ु नािनलु्यपि्यछ;
पररेश्रर्े्सररारति्हरूछलुट्ट्ाउनकोतनचमिउ्हाँकोरिनभररकरभाजन
रेखा्हरूराचखदिनलुभएकोछज्सराउ्हाँ्ेकरतभन्न्सररारति्हरूरापूण्यिरा
तभन्न िररका्े रातन्स्हरू्सँि वरर्हार िनलु्य्हलुनछ। ्हाम्ो ्सररको रो
्ाओतडत्सरा्ी रणड्ी्ाई ्ेहनवे जोको्ही्ाई पतन रो कलु रा प्रष्ट ्हलुनछ
कक्ंस्साररार्ेहको्हरेकझूटोचशषिारबाइब्को्हरेकि्िबलुझाइ
तनमनत्चखििलुईरधरेएउटाकोपररणार्होः

१) वरचतििि वराख्राः रसिो रातन्स्े आफनो अनलुभर रा
भारना्हरूको आिाररा रा आफनो करद्ा्र रा ्समप्रिारबाट
पाएको िात्रको आिाररा बाइब््ाई वराख्रा िि्यछ (िर
तर्सबाटत्सकाउँिैन)।
२)्सतरिाकोि्िप्ररोिःरसिोरातन्स्ेरासिकरकबाइब्ीर
्सतरिा्ाईप्रसिलुिििि्यछ,िरतरो्सतरिा्ाईिीवरचति्हरूप्रति
्ािू िनवे प्ररा्स िि्यछ ज्सप्रति तरो कक्ह्रै ्चषिि िररएको
तथएन। उिा्हरणको ्ाति, क्हबू् ११ अधरार्े ्हारी्ाई
बिाउँिछ कक नू्ह र उनको परररारको उद्ार भरो ककनभने
तिनी्हरू्े एउटा ज्हाज बनाए जबकक प्ररेरि १६ अधराररा
कफत्पपीको झरा्खानाको ्हाककर्ाई रो कलु रा बिाइरो कक
तिनी र तिनको परररार्े प्रभ लु रेशू ख्ीष्टरातथ चरश्रा्स िरेरा
तिनी्हरूकोउद्ार्हलुनेतथरो।रदिज्हाजबनाउनलुनैकलु नैरातन्स
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रउ्सकोघरानाकोरलुचतिकोबाइब्ीरराधररतथरोभनेरक्ैस्े
त्सकाएकोभए,उ्स्े्सतर नैबोत्र्ेहको्हलुनथरो।रदितरो
रातन्स्ेआजकोरलुिरािपाईंकोररेरोउद्ार्हो्स्भनीएउटा
ज्हाजबनाउन्हारी्ाई्स््ा्ह दिनछभने,उ्स्े्सतरिाको
ि्िप्ररोििररर्ेहको्हलुनछजलुनरासिररात्र लुकटनै्हो।

अबआउनलु्हो्स्अनरभाषाकोर्सकरषरको्समबनिरारीबलुिँा्हरू्ाई
रनन्िरौँ।बाइब््ेरतिी११:१३रारोकलु राउ््ेखिि्यछकक
वररसथा र भकरषररतिा्हरू रू्हन्ना (बतप्तसरा दिने) ्समर रात्र तथए।
तर्ैस्े,बतप्तसरादिनेरू्हन्ना्ेएउटापरररि्यन्ाईजनाउँिछन्।रू्हन्ना
आएररकू्य ्स१:४राउन्ेर्सोभनेरप्रिारिरे,"पश्िातिापिरर
पापरोिनको तनचमिबतप्तसरा ्ेओ।" रेशू्ेरकू्य ्स१:१५रार्सो
भन्नलुभरो,पश्िातिापिरर्सलु्सरािारराचरश्रा्सिर।रू्हन्ना्ेआफनो
्ेसरकाइभररपश्िातिापकोरपापरोिनकोतनचमिबतप्तसराकोप्रिारिरेका
्हारीपाउँिछौं।रोपरमपरारेशूख्ीष्टको्ेसरकाइभररजारीरह्ो,ज्स्े
पलुरानोकरार्ाईत्नलुभएरतर्सकािरकोपिेश्हरू्ाईकरसिधृिरूपरावराख्रा
िनलु्यभरो।उ्हाँशबि-शबिकोठेटअथ्यभनिाअिातडजानलुभरोरउ्हाँ्े
रातन्स्हरू्ाई वररसथाउद्धृिरात्रिनलु्यभनिाअिातडजान, वररसथाका
अषिर्हरूभनिाअिातडजानरवररसथाकोजीरनिथाआतराअनलु्सारचजउन
आह्ानिनलु्यभरो।

उिा्हरणको ्ाति, वररसथा्े वरतभिार िन्य प्रतिबनि ्िाएको
तथरो। रेशू्ेर्स्ाईअझअिातड्गनलुभएरनराम्ोदृकष्ट्े ्ेहनलु्य पतन
वरतभिार्होभनीत्सकाउनलुभरो,ककनककपापिाक्ँहहृिरकोकरषर्हो।
्हाम्ाप्रभ ल्ु ेप्रारःर्सोभन्नलुभरो,तिरी्हरू्ेर्सोभतनएको्सलुनेकाछौ....
िररभनिछलु ....।

्हारीिेख्िछौंककवररसथारभकरषररतिा्हरूरू्हन्ना्समररात्रतथए।
उनको्ेसरकाइर्सी्हअथा्यि्र्ूहिी्हरूकाराजाकोतनचमिबाटोिरारपानलु्य
तथरो।ख्ीष्टरेशूअथा्यि्र्सी्हआउनलु्हलुँिा,उ्हाँ्ेआफूनैवररसथाको
पूण्यिाभएकोकलु राप्रष्टपानलु्यभरो।वररसथापूरािनलु्यभएर,रेशूकू््सरा
िढनलुभरो,रनलु्यभरो,िातडनलुभरोरबौररउठनलुभरो।

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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्हारी्ेप्ररेरिकोपलुसिकका्सलुरुका्सािअधरार्हरूरारोकलु रापाउँिछौं
ककख्ीष्टकोपलुनरुतथानपतछचरश्रा्सी्हरू्ेरेशूख्ीष्टकोवरचतितररकार्ाई
थपेर,बतप्तसरादिनेरू्हन्नाको्सनिेशतनरनिरप्रिारिरे।प्ररेरि२-७
रार्ेहकािीप्ररेरि्हरूकाभनाइ्हरूरप्ररिन्हरू्ाईधरानपूर्यकपढनलु्हो्स्
र रो कलु रा पूण्य रूपरा प्रष्ट ्हलुनेछ। प्ररेरि ८ अधरारभनिा अिातड,
प्रभ लु रेशूख्ीष्ट्े पूरािनलु्यभएकोकारकाउप्चबि्हरूकोआिाररारात्र
रातन्सकोउद्ार्हलुन्सकिछभनेरक्ैस्ेपतनप्रिारिरेन।कफत्प्े
इतथरोकपराको नपलुं्सक्ाई रशैराको पलुसिकबाट त्सकाउँिा, एकजना
िैरर्ूहिी रेशूख्ीष्टकोरलुतरलु,िफनरपलुनरुतथानकोप्रिारद्ारापरररि्यन
भएको्हारी्ेथा्हापाउँिछौं(रशैरा५३)।उ्स्ेचरश्रा्सद्ाराअनलुग्र्ह
राफ्य िउद्ारपारोरपतछउ्स्ाईबतप्तसरादिइरो।

टा्स्य्सकाशार्प्रभ लु रेशूख्ीष्टरातथ चरश्रा्सिरेर नैपरररि्यनभए
(प्ररेरि ९) र उन्ाई िैरर्ूहिी्हरूका प्ररेरि ्हलुन्ाई बो्ाइरो (रोरी
११:१३)। १ कोररनथी १५ अधराररा पाइने उनको ्सलु्सरािारको
्सनिेशपकरत्रशास्त्रअनलु्सारभएकोरेशूख्ीष्टकोरधृतरलु,िफनरपलुनरुतथान
्हो।कष्टभोिेरआफनो ब्हलुरू्र रिि्े ्ंस्सारको पापकोरो् तिनवे
उनैउद्ारकिा्य्समबनिीरीर्हान््सलु्सरािारीर्सतरिा्हरूपलुरानोकरारका
पलुसिक्हरूभरर पाइनछन् िर प्ररेरि पार् परररि्यन ्हलुन लुभनिा अिातड
िी ्सतरिा्हरू रातन्स्हरूका हृिर र दिराििेचख ्लुकाइएका तथए।
पार््ेक्स्सी१अधरारराख्ीष्टकोशरीर्ाईपत्र्ेख्िार्सोभने
कक अनलुग्र्हद्ारा पाइने रलुचतिको ्सलु्सरािारको ्सनिेश र पररेश्ररको
रणड्ीरख्ीष्टकोशरीररा्हलुनेजनरएउटार्हसरतथरोजलुनिाक्ँहरलुि-
रलुििेचख रपलुसिा-प लुसिािेचख्लुकाई राचखएको तथरो,िरअक्ह्ेउ्हाँका
पकरत्रजन्हरूक्हाँप्रकटिररएकोछ(क्स्सी१:२६)।ख्ीष्ट्ेपूरा
िनलु्यभएकोकाररातथकोचरश्रा्सद्ाराआतरा्ेरलुचतिपाउनेकलु रावररसथा
रभकरषररतिाका्समपूण्यप लुसिक्हरूरात्सकाइएकोछिरपकरत्रआतरा्े
पार््ाईउनकापत्र्हरूरातरसिो्सतरिाप्रकटिन्यनअह्ाउनलुभए्समर
तरो प्रकटिररएन।जलुनरलुचतिको करषरराभकरषररतिा्हरू्े्सोिपलुछ
िरे ररतनत्सिखोजि्ा्सिरे,ज्स्े तिरी्हरूक्हाँआउनेअनलुग्र्हको
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करषरराभकरषरराणीिरे।अतनजबउनी्हरूतभत्र्हलुन लु्हलुनेख्ीष्टकाआतरा्े
ख्ीष्टकािलुःख्हरूर तर्सपतछआउनेरक्हराको करषररापक्ह्रैिरा्ही
दिनलुभरो,िबआतरा्ेकलु नकलु राराकसिो्सरर्ाई्सङ्केििनलु्यभएको्हो
भनीउनी्हरू्ेखोजि्ा्सिरे।रीकलु रा्हरूको्ेसराउनी्हरू्ेआफना
तनचमि्होइन,िर्हाम्ातनचमििररर्ेहकातथएभन्नेकलु राउनी्हरूक्हाँप्रकट
भएकोतथरो;जलुनकलु रा्हरूको्सरािारअक्ह्ेतिरी्हरू्ाईतिनी्हरूद्ारा
दिइरो, ज्स्े सरि्यबाट पठाइनलुभएको पकरत्र आतराद्ारा तिरी्हरू्ाई
्सलु्सरािारप्रिारिरेकाछन;्जलुनकलु रा्हरूतभत्रसरि्यिूि्हरूपतनधरानत्सि
्ेहन्यिा्हनछन्(१पत्र लु्स१:१०-१२)।

र्स्े बिाउने कलु राबारे करिार िनलु्य्हो्स्। पार््े नराँ करारको
रणड्ी्समबनिी त्सद्ानि्हरू भएका नराँ करारका पत्र्हरू न्ेख्िा्समर
(ज्स्ाईपलुरानोकरारभरर्लुकाइएको तथरोिर रेशूख्ीष्टआउनलुभनिा
पक्ह्ारातन्स्हरू्ाईथा्हादिइएकोतथएन),प्ररेरि्हरूरचरश्रा्सी्हरूको
्हािरा पलुरानोकरारका पकरत्रशास्त्र्हरूरात्र तथए।प्ररेरिको पलुसिकरा
उ््ेचखि ्सरर अरतिका रातन्स्हरू्े चशषिा दिन, भू् िोष िेखाउन,
्सलुिारिन्यरािातर्यकिाको्समबनिरािात्रदिनकोतनचमिनराँकरारिफ्य 
फक्य न्सकेनन् ककनभने तर्हाँ नराँकरार तथएनभन्नेकलु राको इति्हा्स
्हारी्सँि भएकोकलु रा ्हारी्े बलुझनलुपछ्य। तर्सकारण, िी रातन्स्हरू्े
प्रिारिरेकाकलु राप लुरानोकरारतथरोज्सकोअनिबतप्तसरादिनेरू्हन्ना
तथएरज्स्ाई रेशूख्ीष्ट्े पूण्यिररदिनलुभरो।तर्सको्साथ्साथै कक
रातन्स्े कक्ह्रै बत्िान नििाईकन, िाडको दिन नरनाईकन रा
ररूश्ेरको पूजा्हारीक्हाँ भेटी्हरून्राईकनपतन रेशूख्ीष्टकोरधृतरलु,
िफनरपलुनरुतथानद्ारानराँिरीजचनरनरअननिजीरनपाउन्सकिछ
भन्ने एउटानराँ ्सलु्सरािार तिनी्हरू्ेप्रिारिरे। िैपतन, पररेश्रर्े
िोकनलुभएकोआरािनाको्िभि२,०००रष्य्समरकोअरतिबाटकोरो
आरू्परररि्यन्ाईप्रराचणििनवेकलु नैत्चखिकारणतिनी्हरू्सँितथएन।

र्सरी,प्ररेरि्हरूकोरिन्ाईपलुकष्टिन्य,पररेश्रर्ेरोनराँवररसथाको
्सतरिा्ाईपलुकष्टिन्यरोशा्ाईदिइएका(वररसथा),एत्रा्ाईदिइएका
(भकरषररतिा्हरू) र रेशू ख्ीष्ट्ाई दिइएका (अनलुग्र्ह) चिन्ह्हरू र

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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आश्िर्य्हरूदिनलुभरो।रोबलुिँा्ाईपतछएउटाअधरारराकरसिधृिरूपरा
छ्फ्िररनेछ।

अब,रोरि्यरान्सरररा,अनरभाषाकोकरषररतिद् लुकरिाजनक,रति
कररािासपिररतिखिरनाक्हलुन लुकोकारण्हारीिेख्न्सकिछौं।अनर
भाषाबोत्एको्हरेकघटनाको्ैसद्ाचनिकपरररेशएउटापरररि्यनकोअरति
्होज्सरारातन्स्हरू्ेआफनाकरिार्हरू,शबि्हरूरकार्हरू्ाई्स्ही
ठ्हर्राउनपररेश्ररबाटकलु नैत्चखितनिवेशननपाईकननैप्रिारिररर्ेहका,
त्सकाइर्ेहका, ई्साई जीरन चजइर्ेहका र पररेश्ररको आज्ापा्न िन्य
प्ररतनिररर्ेहका्हलुनछन्।तिनी्हरूकाकरिार्हरू,बो्ी्हरूरकार्हरू
ि्ितथएभनेरभन्नखोचजएकोिाक्ँह्होइन।बाइब्बाटरोकलु राप्रष्ट
्हलुनछ कक अतिकांश ्सरररा पकरत्र आतरा्े नै तिनी्हरू्ाई अिलुराइ
िनलु्यभएकोरतनिवेशनदिनलुभएकोतथरो।िर,्हारी्हरू्सँिभएजसिै,्स्ही
रि्िछलुट्ट्ाउनेप्रष्टबलुिँा्हरू्ेहन्य्सकने त्चखिअिकूनराँकरार
तितन्हरू्ँसितथएन।

र्सरी, कलु नै पतन कलु रा तनचश्िि रूप्े सथाकपि नभएको अरसथारा
पररेश्ररको रिनतभतै्र एउटा ऐति्हात्सक परररि्यनको अरति्ाई ्हाम्ो
्ैसद्ाचनिकआिारबनाएराठू्ोद् लुकरिाउतपन्न्हलुनछ।उिा्हरणको् ाति,
अनरभाषा्समबनिीबाइब्काखणड्हरूतनमनपलुसिक्हरूरापाइनछनः्

१) रकू्य ्स १६: पलुनरुतथानपतछको िर पकरत्र आतरा ओ्ली
आउनलुभनिाअिातडको्सरर।
२)प्ररेरि२:पकरत्रआतराओ्लीआउनलुभएपतछिरइस्ाए््े
र्सी्ह्ाई असरीकार िनलु्यअचघ (प्ररेरि ७) र पररेश्रर
िैरर्ूहिी्हरूिफ्य फकक्य न्सलुरुिनलु्यअचघ(प्ररेरि८-१०)।
३)प्ररेरि१०:प्रभ लुिैरर्ूहिी्हरूिफ्य फकक्य न्सलुरुिनलु्यभएपतछिर
नराँकरारकापकरत्रशास्त्र्हरू्ेचखनलुभनिाअिातड।
४) प्ररेरि १९: बतप्तसरा दिने रू्हन्नाको प्रिारबारे रात्र था्हा
पाएकोषिेत्ररापक्ह्ोपटक्सलु्सरािारप लुगिा।

प्हाडीखोँिकोनदिराएउटाझो्लुङ्ेप ल्ु छ।तरोपल्ु िलुईअग्ा
प्हाड्हरूको बीिरा छ। पल्ु  िेरै िेरै अग्ो छ। पल्ु का जि्हरू
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भएका िलुरैतिरका तभतिा्हरूरा एउटा बत्रो प्हराछ। तरो पल्ु रातथ
को्हीउतभने्होभने,प ल्ु ्ेउ्सकोभारथामन्सकिछ;िररूख््य ेरात्र
तर्हाँघरबनाउँिछ।बलुकद्रानरातन्स्ेतनश्िरपतनपल्ु कोिलुरैतिरको
कडाजरीनरानैसथारीघरबनाउँिछ।परररि्यनकोअरतिरा्ेचखएका
पकरत्रशास्त्र बाइब्का री भाि्हरू पतन तरसिै ्हलुन्। तिनी्हरू ्सतर
छन;््हारीतिनी्हरूरातथउतभन्सकिछौं;तिनी्हरू्े्हारी्ाईथामनेछन;्
िरतरोई्साई्ाईतिक्ार्हो्स्ज्स्ेआफनोआचतरकजीरनकोघरिी
पत्र्हरूकोकडाजरीनरानबनाईतरसिाप ल्ु ्हरूराबनाउँिछ।

आउनलु्हो्स्अनरभाषाकोररिान्ाई्सबैभनिापक्ह्ोपटकउ््ेख
िररएको घटना्ाई नै त्एर रो ररिान्समबनिी ्हाम्ो अधररन ्सलुरु
िरौं:तर्सपतछउ्हाँिीएघारैजनाक्हाँ, तिनी्हरूखानका तनचमिब्ेसका
बे्ारािेखापनलु्यभरो,र तिनी्हरूकोअचरश्रा्सरहृिरकोकठोरिा्ाई
्हकानलु्यभरो;ककनककतिनी्हरू्ेउनी्हरू्ाईचरश्रा्सिरेनन,्ज्स्ेउ्हाँ
बौरेर उठनलुभएपतछ उ्हाँ्ाई िेखेका तथए। अतन उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई
भन्नलुभरोः "्सारा ्ंस्साररा जाओ, र ्हरेक प्राणी्ाई ्सलु्सरािार प्रिार
िर।ज्स्ेचरश्रा्सिछ्यरबतप्तसरात्नछ,उ्स्ेरलुचतिपाउनेछ;िर
ज्स्ेचरश्रा्सििदैन,तरोिोषीठ्हररनेछ।अतनचरश्रा्सिनवे्हरूरारी
चिन्ह्हरू्हलुनेछनः्रेरोनाररातिनी्हरू्ेिलुष्टआतरातनका्नेछन;्तिनी्हरू
नराँ-नराँभाषाबो्नेछन;्तिनी्हरू्े्साँपउठाउनेछन;्रतिनी्हरू्ेकलु नै
नाशकिीजकपएिापतनतिनी्हरू्ाईतर्स्ेकलु नैरीति्े्हातनिनवेछैन;
तिनी्हरू्ेरोिी्हरूरातथ्हािराख्नेछन,्रउनी्हरूतनको्हलुनेछन्(रकू्य ्स
१६:१४-१८)।

रेशू क्सको ्सारलु िेखा पनलु्यभरो भन्ने कलु रा ्हारी्ाई था्हा छ।
रो रिन िी एघारजना प्ररेरि्हरू्ाई नै दिइएको तथरो। उ्हाँ्े िी
एघारजना्ाई रसिो ्सनिेश प्रिार िन्य अह्ाउनलुभरो ज्स्े पानीको
बतप्तसरा्ाई्सरेट्िथरोरतर्सको्साथरािीतनचश्ििचिन्ह्हरू्हलुनथे।
िी प्ररेरि्हरूकोप्रिारको्साथरा्हलुने िीअ्ौककक चिन्ह्हरूकोप्रतिज्ा
प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट्े नै तिनी्हरू्ाई दिनलुभरो भन्नेकलु रा राि राख्नलु्हो्स्।
िी चिन्ह्हरू शैिानबाट आएका तथएनन्। न ि िी रातन्स्हरू्े नै
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शरीरकोशचति्िाएरतरसिाचिन्ह्हरूउतपन्निराउनलुपि्यथरो।िीि
ईश्ररीररूपरा दिइएका चिन्ह्हरूतथएजलुनप्ररेरि्हरू्े्सारा्ंस्सारभरर
िनवे प्रिारको ्ेसरकाइको तनचमि तिनी्हरू्ाई प्रिान िररएको तथरो।
्हारी्ेपक्ह्ानैउ््ेखिरेअनलु्सार,िीरातन्स्हरू्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्टद्ारा
सथाकपिरजीकरिपाररएकोनराँकरार्ाईप्रिारिि्यथेिर तिनी्हरू्े
नराँ करारका कलु नै पतन रिन्हरू िेखाउन ्सकिैनथे। रो खणडको
्सनिभ््य ेरोकलु राप्रष्टरूपरािेखाउँिछककिीचिन्ह्हरूिीरातन्स्हरू्े
पररेश्ररका रिन्हरूका रूपरा बोत्र्ेहका कलु रा्ाई सथाकपि िन्यका
्ाति दिइएका तथए। र्सकारण प्रभ ल्ु े तिनी्हरू्ँसि बाि िनलु्यभएपतछ
उ्हाँसरि्यराउठाइनलुभरोरपररेश्ररकोिाक्हने्हािपकटिबसनलुभरो।अतन
तिनी्हरू्ेतनसकेरज्हाँि्हीँप्रिारिरे,प्रभ लुतिनी्हरूको्साथराकारििदै
र्हनलुभरो, रिी चिन्ह्हरूद्ारा,जो्साथ-्साथभइर्ेहका तथए,रिनदृि
िराउँिैर्हनलुभरो।आरेन(रकू्य ्स१६:१९-२०)।

तर्ैस्े,्हारीअनरभाषा्ाईप्रथरपटकउ््ेखिररएकोरोघटनारा
रोकलु रािेख्िछौंककिीअनरभाषा्हरूउ्हाँकाप्ररेरि्हरू्ेपररेश्ररको
्सतरिाबोत्र्ेहकातथएभन्नेकलु राकोपाँिथररकोप्रराणकोएउटापषिको
रूपरारेशूख्ीष्टद्ारातिनी्हरू्ाईदिइएकोतथरो।तरो्समपूण्यखणड्ाई
धरानपूर्यक ्ेहनलु्य्हो्स् र रेशू्े भन्नलुभएको कलु रा राि िनलु्य्हो्स्। (सररण
र्हो्स,् बिैंिाको ्सप््य े नै ्सर्यप्रथर ईश्ररीर बलुिँाको एउटा रात्र भाि
चझकन र बाँकरी भाि्ाई छोडन ्सलुझार दिरो।) चरश्रा्स िनवे्हरूरा
(ब्हलुरिन)री(ब्हलुरिन) चिन्ह्हरू(ब्हलुरिन)्हलुनेछन्(तनचश्िि):रेरो
नाररातिनी्हरू्े(ब्हलुरिन):

१)िलुष्टआतरातनका्नेछन्(तनचश्िि)।
२)नराँ-नराँभाषाबो्नेछन्(तनचश्िि)।
३)्साँपउठाउनेछन्(तनचश्िि)।
४)कलु नैपतननाशकिीजकपएिापतन तिनी्हरू्ाईकलु नै्हातन
्हलुनेछैन(तनचश्िि)।
५) रोिी्हरूरातथ ्हाि राख्नेछन् र उनी्हरू्ाई तनको
पानवेछन्(तनचश्िि)।
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रोअतरनिै्सर्छरअतिप्रष्टछ।्हारी्े्िाउनेकलु नैकलु राको
अथ्यराकलु नैकलु रा्ाईकसिोिररका्ेत्नलुपि्यछभन्ने्हाम्ो्सोिाइरातथ
्हाम्ोत्सद्ानि्ाईआिाररििल्ु राउन्सककँिैन।रोखणडबाटरोकलु रा
अतरनिैप्रष्ट्हलुनछ ककिीएघारजनार्ूहिीप्ररेरि्हरू्ेप्रभ लुकारिन्हरू
बोत्र्ेहकातथएभन्नेकलु राप लुकष्टिन्यको्ातिप्रभ ल्ु ेतिनी्हरू्ाईचिन्ह्हरू
दिनलुभरो।िी चिन्ह्हरूपाँिरटाछन्।तर्सकारण,रदिकलु नैवरचति
प्ररेरितथरोरऊ्ँसिप्ररेरिीरचिन्ह्हरूतथएभने,तिनी्हरूपाँििररका्े
प्रकट्हलुनथे।छैटौंचिन्हकोिाबीिनलु्यिाक्ँहअबाइब्ीर्हलुनथरो।तनको
पान्य्सकछलुभनीिाबीिनवेिरनाशकिीजनकपउने्ेरकू्य ्स१६अधराररा
र्ेहका रेशूका रिन्हरू्ाई उ््ङ्घन िि्यछ।क्ैस्ाई अनर भाषारा
बो्ने प्ररेरिीर चिन्ह दिइएकोछिरअरूिाररटा चिन्ह्हरू दिइएको
छैन भनेर भन्नलुिाक्ँह रकू्य ्स १६ अधरारको ्सनिभ््य े रासिकरक रूपरा
जेभतनएको्हो्सोकलु रा्ँसिरोकलु रा बलुचझनछ।्हाम्ो वराख्रा्ँसिरो
्सतरिाकोकलु नै्समबनिछैन,प्रभ लुरेशू्ेर्सोनैभन्नलुभएकोतथरो।

अक्ह्े नै फडको रारेर तनषकष्य्हरूरा पलुिी रो पलुसिक्ाई पढन
छोडनलुकोकलु नैअथ्यछैन।रै्ेभनेकोतथएँकक्हारीबाइब््ेबिाउने
कलु रा्ाईत्नेछौंरवराख्रािनवेछैनौँ,बरूतर्स्ाईअधररनिनवेछौं।
्हारी्ेरोपक्ह्ोखणडबाटनैतर्सकोअथ्यथा्हापाउन्सकिछौं।

्सन् १९७९ ्सा्तिरको कलु रा ्हो (जति बे्ा रेरो उद्ार भएको
करीबिीनरष्यजतिभएकोतथरो),रै्ेअधररनिनवेबाइब्क्ेजका
तनिवेशक्हरू्ेर्ाईउतिरकरारोत्नाकोएउटा्सानोप्हाडी्स्हरराएउटा
्सानोरणड्ी्सलुरुिन्यपठाए(रार्ाईक्ेजिेचख्हटाउनतर्सोिररएको
तथरोभनेरपतनिपाईंभन्न्सकनलु्हलुनछ)।कडारे्हनि्साथपैि्क्ँहडेर
प्रिारिनवेकारपूरा्हलुनेतबचतिकैरपररेश्ररकोरििअतनरेरोपत्सनार
आ्ँसलुद्ारातरोकार"जारीर्ँहिा,"िलुईजनारातन्स्हरू्हारी्ाईआरश्रक
परेकोकलु रा िेखाउने इचछाििदै तर्हाँआए।्हराएकाआतरा्हरू्ाई
चजतनलुपनवे्सरररारसिारातन्स्हरूतर्हाँरररपररकक्ह्रै िेचखिैँनन्िर
िपाईं्ेकडारे्हनििरेररातन्स्हरू्ाईख्ीष्टरा्राउन्सलुरुिनवेतबचतिकै,
अनरभाषाकोअनलुभररातथजोडदिनरनपराउनेिीरातन्स्हरूजािूजसिै
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िरीिेखापि्यछन्।तिनी्हरू्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाईनभईअनरभाषा्ाई
प्रिारिन्य्सलुरुिरेपतछिलुरुनिैरै्ेतिनी्हरू्सँिएकानिराभेट्नेवररसथा
तर्ाएँिाककरै्े्ेहरिा्हिनवे्सानोरणड्ीका्सिसर्हरू्ाईकरश्रसि
पान्य तिनी्हरू्ेप्ररा्सिनलु्यभनिापक्ह्ातिनी्हरू्ेर्ाईआरश्रकपनवे
तरोकलु रार्ाईिेखाउन्सकून्।

अककोशतनरार दिउँ्सो,्हारीभाषा्हरूको करषरराछ्फ्िन्य,र
बसिैिरेको,थोत्रोरअबाटोरकलु नातिरपनवेघरअिातडएउटा टेबल्ु 
रररपरर बसरौं र अनर भाषाको करषररा छ्फ् िन्य था्रौं। रै्े
तिनी्हरू्ाई्सर्यप्रथरितिनी्हरू्ेतरोअनरभाषाकोररिानक्सरीपाए
भन्नेबारेरािरा्ही दिनअनलुरोििरें। तिनी्हरूिलुरै्ेठाडैअसरीकार
िरे।तिनी्हरू्ेबो्ीरातनरनत्रणिलुराएरबब्यराउनथा्नेिरी्सके्समर
िककोसरररािेरै्ारो्सरर्समरअथ्य्हीनराकरांश्हरूिो्होर्राउँछन्कक
िो्होर्राउँिैनन्भनेररै्े्सोधिा,तिनी्हरूिलुरैजनारर्स्ेआिोभएररै्े
पकरत्रआतराकोतननिािन्य्ािेकोभनेरर्ाईिेिारनीदिए(रोरलुख्र
प्रकक्रा ्हो)। तिनी्हरू्ेआफनो अनलुभरबारे छ्फ् िन्य असरीकार
ििा्य(रसिारातन्स्हरूपाष्टर्ँसिबो्निा्ँहिैनन्ज्स्ाईबाइब्कोज्ान
्हलुनछ, िर बाइब्को िेरै ज्ान नभएका भख्यरका नराँ चरश्रा्सी्हरू्सँि
बो्निा्हनछन)्,रै्ेतिनी्हरू्ाईबाइब्रारकू्य ्स१६अधरारतनका्न
अनलुरोििरेंररै्ेभख्यरैिपाईं्ाईिेखाएकोकलु रातिनी्हरू्ाईबिाएँ।
तर्सपतछरै्ेतिनी्हरू्ाईप्ररेरि२अधरारतनका्न्िाएँ।रै्ेर्सो
िरेपतछ, तिनी्हरूरधरेएकजना्ेझोदक्एरआफनोबाइब्ढ्ामरबनि
िर्रो,अतनबलुरूक्उकरिएरर्सोभनिैिचज्यरो,"रदििैँ्ेबाइब्कोरिन
उद्धृिरात्रिनवे्होभने,अब्हारीघरजानछौं!"

रै्ेबाइब्कोरिनउद्धृिरात्रिनवेभएको्ेतिनी्हरूघरिए।
तिनी्हरू्ेआफू्हरूपकरत्रआतरा्ेभररएकारआतराकोशचतिराचजएका
छौंभनीअनरत्रघरणडिरेिापतनरणड्ीराभनेिनवेतथएनन्ज्हाँपाष्टर्ाई
बाइब्कोराम्ोज्ान्हलुनछ।

्हारी्ेप्ररेरि२अधराररारोकलु रापाउँिछौँककरातथ््ोकोठारा
१२०जना चरश्रा्सी्हरू(प्ररेरि१:१५)भे्ाभएका तथए।िीपलुरुष
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रस्त्री्हरू्े तर्ही कार िररर्ेहका तथए जलुन रेशू ख्ीष्ट्े तिनी्हरू्ाई
अह्ाउनलुभएकोतथरो।तिनी्हरू्ेकपिाकोप्रतिज्ा्ाईपचख्यर्ेहकातथएजलुन
प्रतिज्ापकरत्रआतरा्हलुन लु्हलुनथरो।रेशू्ेआफनाप्ररेरि्हरू्ाईभन्नलुभएको
तथरो ककपकरत्रआतरा तिनी्हरूरातथआउनलुभएपतछ तिनी्हरू्े्सारथर्य
पाउनेतथए(प्ररेरि१:८)रउ्हाँको्साषिीदिनतिनी्हरू्सषिर्हलुनेतथए।
र्सरी्हारी्ेठीकरकू्य ्स१६अधरारराछोडेकोठाउँबाटनै्सलुरुिि्यछौं:
िरपकरत्रआतरातिरी्हरूरातथआउनलुभएपतछतिरी्हरू्े्सारथर्यपाउनेछौ;
रररूश्ेररा(्स्हर),्सारार्ूहदिरा(ररूश्ेर्ँसिजोतडएकोरररपररको
षिेत्र) र ्साररररारा (र्ूहदिराभनिा ठीक परको षिेत्र), अतन पधृथरीको
छेउ्समरतिरी्हरूरेरातनचमि्साषिी्हलुनेछौ(प्ररेरि१:८)।

रीकलु रा्हरूभन्नलुभएपतछ,उ्हाँसरि्यतिरउिात्नलुभरो।्हारी्ेप्ररेरि
२अधरारको्सलुरुराकरनैकलु रा्हरूपाउँिछौंककपररेश्रर्ेरातथउचिबाट
पकरत्र आतराद्ारा शचति पठाउनलु्हलुनछ भनी १२० जना चरश्रा्सी्हरू्े
रातथ््ोकोठाराप्रिीषिािररर्ेहकातथए,जलुनशचति्ेतिनी्हरू्ाई्सारा
्ंस्सारभररजानरशरीररारानरीरइचछाकोभनिा िेरैबिीषिरिा्े
्सलु्सरािारप्रिारिन्य्सषिरबनाउनेतथरो।िीरातन्स्हरू्ाईपररेश्ररका
पलुत्र्ेदिनलु्हलुनेअननिजीरनकोिानकोघोषणाििदैपररेश्ररका्साषिी्हरू
्हलुन्ाईपररेश्ररकाआतराद्ारापररेश्ररकोशचतिदिइरो।

अतन पेचनिको्सको दिन पूरा्हलुँिैििा्य (प्ररेरि२:१),रोप्रतिज्ा पूरा
भरो। तरोर्ूहिी्हरूकोिाडको दिन तथरोजलुन तनसिारिाडको५०
दिनपतछआउँिथरो।तरोकरशेषअर्सररातरोिाडकोदिन्ेपररेश्ररका
थलुराअथा्यि् प्रभ लु रेशूख्ीष्ट्े्सारा ्ंस्सारका पाप्हरूको तनचमि्सरकोचि
रतिबत्िानकोरूपराआफू्ाईअप्यणिनलु्यभएपतछको५०औंदिन्ाई
जनाउँिथरो।क्भरीराआफनोजीरनअप्यणिनलु्यभएपतछ,ख्ीष्ट्ेपािा्को
भ्ररणिनलु्यभरोजतिबे्ाउ्हाँकोशरीरभनेिीनदिनरिीनराि्समर
राम्री टमरपारी बनििरेर प्हरा दिइएको चि्हानरा रह्ो।उ्हाँको
पलुनरूतथानभएपतछ,उ्हाँिा्ी्स दिन्समरर्सपधृथरीरारातन्स्हरूराझ
क्ँहडिैरकलु राििदैर्हनलुभरो(प्ररेरि१:३)।र्सरीउ्हाँसरि्यराप्रसथान
िनलु्यभएकोजमरातत्रिा्ी्सदिनभएकोतथरो।तर्ैस्ेपेचनिको्सकोदिन

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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आउँिािीिे्ा्हरू्ेरेशूसरि्यरािकिजानलुभएपतछकापूरै्सािदिन्समर
उति प्रतिज्ा्ाई पचख्यर्ेहका तथए। (र्हाँ रो घटना इस्ाए् िेश्े
िातनर्को ्सतिरीऔं ्हप्ताअथा्यि् रणड्ी्ाईउठाइ्तिएिेचखशचतिरा
्हलुनेप्रभ लुकोपलुनरािरन्समरकोएक्हप्ता्समरपचख्यनेघटना्ँसि्समबचनिि
छ।)

तिनी्हरू्सबैएकैरनकाभईएकैठाउँरातथए(प्ररेरि२:१)।री
रातन्स्हरूअधरार१राभएका१२०जनाचरश्रा्सी्हरूतथए।बाइब््े
रौनर्ेहरत्सकाउनेकलु रा्ाईधरानपूर्यक्ेहनलु्य्हो्स्।तिनी्हरूरधरेक्ैस्े
पतन पकरत्रआतरा रातिर्ेहको तथएन।आफू्हरूआचतरक ्सलुझारप्रति
्सरकप्यि ्हलुन ्सककरो्स् भनेर तिनी्हरू्े आफू्ाई तनचषक्र अरसथारा
पलुर्राउनका्ातिबारमबारकोर्स्हरूिाइर्ेहका तथएनन्।क्ैस्ेपतन
अरिेिन भएर चजब्ो्े अतनरचनत्रि रूपरा बब्यराउन था्ने िरी ्सरौं
पटकअबबाकपिा,अबबाकपिा,अबबाकपिाभनेरिो्होर्राएकोतथएन।
तिनी्हरू्ेएक-अका्य्ाईिाडरािापरारेरप्राथ्यनािररराख्नजोडदिइर्ेहका
तथएनन्।तर्सो्होइन,तिनी्हरू्ेिरेशूकोआज्ापा्निररर्ेहकातथए
भनीबाइब्भनिछ।तिनी्हरू्ेिपररेश्रर्ेपूरािछलु ्यभनीभन्नलुभएको
कलु राउ्हाँ्े पूरािनलु्य्हलुनछभनीपचख्यर्ेहकारात्र तथए।अतनरो्साँिो
करश्रा्सतथरो।

अतनएक्ात्ससरि्यबाट....आराजआरो(प्ररेरि२:२)।तरोक्हाँबाट
आएकोतथरो?सरि्यबाट।नरकबाट्होइन।रोकलु रासररणिनलु्यपि्यछ
ककको्ही-को्ही अनर भाषारा बो्ने्समबनिी रो करषरको रति कररोिी
्हलुनछन्ककतिनी्हरू्ेरसिोररिानदिनलुभएकोरापररेश्रर्ाईझणडैनै
िोष्िाउनलुप लुगछन।तरोसरि्यबाटैआएकोतथरो।

सरि्यबाटभारीआिँीि्ेझैं्हलुरूरूरूआराजआरो(प्ररेरि२:२)।
राििनलु्य्हो्स्ककबाइब््ेभारीआिँीि्ेकोबारेराके्हीपतनबिाउँिैन
िर सरि्यबाट तरसिो ककत्सरको आराज आरो भनी भनिछ। रो ि
िपाईं्ेतरोआराज्ाईचिन्न्सकनलु्हो्स्भनेरझैंराजसिैशबिप्ररोि
िररएकोएउटाउपरा्हो।रोशीष्यकभएकाअनरभाषा्समबनिीअ्सङख्र
प्ररिन्हरूरपलुसिक्हरूउप्बिभएिापतन,क्हीँपतनभारीआिँीि्ेको
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छैन।
र तिनी्हरू ब्ेसको ्सारा घर्ाई भररदिरो (प्ररेरि २:२)। के

्े घर भरररो?आराज्े। तिनी्हरू्े घररा के िररर्ेहका तथए?
तिनी्हरू बत्सर्ेहका तथए। के िपाईं्ाई ररिानको अथ्य था्हा छ?
एउटा पषि्ेअकको पषि्ाई दिनेकलु नैकलु रा नै ररिान ्हो। र्स्ाई
कराउन्सककँिैनरा्सलुरोगरभएकोकारणररिानपाइँिैन।िपाईं्े
कारिरेरररिानपाउन्सकनलु्हलुन्न।िीचरश्रा्सी्हरू्ेशानिपूर्यकब्ेसर
पररेश्रर्ेप्रतिज्ािनलु्यभएकोररिानतिनी्हरू्ाईदिनलु्हलुनेछभनीउ्हाँ्ाई
पचख्यर्ेहकातथए।रूति्यपूजकरातन्स्हरू्ेतिनकािेरी-िेरिा्हरूबाटकधृ पा
पाउनको्ातिरिाउतिउकरिएरचिचचराइर्ेहका्हारी्सबै्ेिेखेकारा
पिेकाछौं।करकरिजातिकारातन्स्हरू्ेतिनकािेरी-िेरिा्हरू्ेखलुशी
भएरतिनी्हरूरातथअ्स्कलु राखनराइदिऊन्भन्नेआशारापकरत्रनाि्हरू
नाचनेअतनडमफू,िो्राढ्ाङग्रोबजाउँिैउरिनेिरेका्हारी्सबै्े
िेखेकाछौं।रोकतििलुःख्ागिोदिन्हलुनछ्हो्ाजलुनदिनकतथिई्साई
रणड्ी्हरू्े्सतररजीकरिपररेश्ररबाटकलु नैआचतरकररिानपाउने
प्ररा्सििा्यरूति्यपूजकआरािनारशारीररकरीति्हरूकोनक््िि्यछन्।
िीप्रािीनचरश्रा्सी्हरूिबत्सर्ेहकारात्रतथए!

अतनआिोका जसिा चिरा परेका चजब्ा्हरू तिनी्हरूक्हाँ िेखा परे
(प्ररेरि२:३)।तर्हाँएउटासपष्ट,िेख्न्सककनेप्रकटीकरण्हलुनआरो।
तरो प्रकटीकरण अनर भाषारा बो्ने कार्य तथएन िर "चिरा परेका"
चजब्ा्हरूिेचखनलुतथरो,रद्कपअनरभाषाराबो्नेकारपतछरात्रभरो।
एकपटकफेररराििनलु्य्हो्स्ककबाइब््ेबिाउँिछभनीिेरैजना्ाई
जेकलु राभतनरक्हएकोछ,रासिरराबाइब््े्सोकलु राबिाउँिैन।र्हाँ
रासिकरकआिोका चजब्ा्हरूभतनएको छैन।पररेश्रर्ेअककोउपरा
प्ररोििनलु्यभएकोछककनककिीचजब्ा्हरू"आिोकाजसिा"तथएभनीउ्हाँ
भन्नलु्हलुनछ।्हारी्ेतरोकोठारािेखापरेकोकलु राकोक्पनािन्य्सकौं
भनेरर्हाँआिोशबिि्ाइएकोछिरबाइब््ेि्हारी्ाईएउटा
चित्रणरात्रदिइर्ेहकोछ।तर्हाँआिोतथएन।

रोअतरनिैर्हतरपूण्यकलु रा्हो।रोिाक्ँहबतप्तसरादिनेरू्हन्ना्ेरतिी

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान



चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

24

३:११रा पूर्य्ूसिना दिएकैआिोको बतप्तसरा ्हो भनेर त्सकाउने्हरू्े
एउटा डर्ागिो ि्िी िि्यछन्। पि १२ ्समर जारी र्हने ्समपूण्य
बलुिँा्ाई पढिा ्हारी रो कलु रा बलुझिछौँ कक आिोको बतप्तसरा भनेको
र्सी्ह्ाई असरीकार िरेकोरा अचगनकलु णडरा डलुबाइनलु ्हो। बाइब्का
सपष्टरिन्हरूनपढनेरतिन्ाईकरश्रा्सनिनवेरातन्स्हरूको्सरू्ह्ाई
रात्रकलु नैचशषिक्ेप्ररेरि२:३नैआिोकोबतप्तसरा्होभनेरत्सकाउन
्सकिछ।

र तरो (जलुन िेखा परेको तथरो) तिनी्हरूरधरे ्हरेकरातथ बसरो
(प्ररेरि२:३)।तर्हाँउपचसथिक्ैस्ाईपतनछोतडएकोतथएन।्सबै्े
आज्ापा्निरेर्सबै्ेप्रतिज्ापाए।

अतनतिनी्हरू्सबैजनापकरत्रआतरा्ेभररए,रआतरा्ेतिनी्हरू्ाई
बो्ीदिनलुभएअनलु्सारतिनी्हरूअरूभाषा्हरूराबो्न् ािे(प्ररेरि२:४)।
रोराकरआफैराअतिसपष्टछ।धरानपूर्यकराििनलु्य्हो्स्ककपकरत्र
आतराकोभरपूरीरअरूभाषाराबो्नेकार्यिलुईरटातभन्नबलुिँा्हरू्हलुन्।
िीिलुरैघटना्हरूतर्हीरातथ््ोकोठाराभएकाचरश्रा्सी्हरूकोजीरनरा
घटेकातथए।रोकलु रापतनराििनलु्य्हो्स्ककतिनी्हरू्ेअरूभाषाराबो्े
रतरोबो्ीपररेश्ररकापकरत्रआतराद्ारातिनी्हरू्ाईदिइएकोतथरो।

तर्ैस्े,अनरभाषापररेश्ररबाटआउनेअतनपकरत्रआतरा्ेप्रिान
िनलु्य्हलुनेरतनरनत्रणिनलु्य्हलुनेएउटाररिान्होइनभनीक्स्ेभन्न्सकिछ?
बाइब््ाईरथारसथाराकरश्रा्सिनवेक्ैस्ेपतन्सकिैन।

र अकको प्रश्न उठाउन िा्हनछलु ः के िी पलुरुष्हरू र रक्ह्ा्हरू्े
आफनोरलुखबाटरा्सलुको चजब्ोकाटेरफा्ीअककोरा्सलुको चजब्ो राख्न
्िाएकातथए?कधृ परार्स्ाईवरङगरनठान्नलु्हो्स्।रै्ेरोकलु राप्रष्ट
पानलु्यपि्यछ ककनभने बो्ने वरचति्ाईथा्हा नभएकोअकदै  भाषारा बो्ने
षिरिानैअनरभाषाकोररिान्होभन्नेकलु रा्ाईको्ही-को्ही्ेअसरीकार
िन्यिा्हनेछन्।तर्सकारण,रदि्हारी्ेअनरभाषा्ाईबोत्एकोभाषा
नबनाईबो्नेअङ्अथा्यि्चजब्ोबनाउनेप्ररा्सिि्यछौंरबनाउँिछौंभने,
री्सलुसपष्टरपकरत्रआतराद्ाराअतभप्ररेरिरिन्हरूकोकलु नैअथ्य्िाउन
्सकिैनौंभन्नेकलु राअनरभाषाराबो्ने्समबनिीरो्सलुरुकोअरसथारा नै
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्हारी्ेप्रष्टपानलु्यपि्यछ।
अतनआकाशरतनको्हरेकजातिबाटआएकाभतिर्ूहिीरातन्स्हरू

ररूश्ेररा रा्स िररर्ेहका तथए (प्ररेरि २:५)। तरो पेनटेकोसटको
दिन र्ूहिी्हरूका िीनरटा र्हान् जािीर िाड्हरूरधरे एक तथरो जलुन
दिन ्सबै पलुरुष्हरू ररूश्ेररा जानलुपि्यथरो (वररसथा १६:१६)।
र्स्ाई्सािा्हरूकोिाडपतनभतननथरो(वररसथा१६:१०)ककनभनेरो
तनसिारिेचख्साि्हप्तापश्िाि्आउँिथरो;र्स्ाईकटनी-िाडपतनभतननथरो
(प्रसथान२३:१६)ककनभनेतरोिाक्ँहकटनीको्ातििनररािदिनेिाड
तथरो(वररसथा२६:५-१०)रपक्ह्ोफ्कोिाडपतनभतननथरो(िनिी
२८:२६) ककनभनेतर्ही दिनरा नैर्ूहिी्हरू्ेनराँि्हलुँबाटबनाइएको
रोटी त्एर, ि्हलुँ बा्ीको पक्ह्ो अन्न पररेश्रर्ाई ििाउँिथे (्ेरी
२३:१५-२०)।रो िाड्ाई वररसथा दिइएकोघटनाको ्ंससररणको
रूपरा पतन त्इनथरो जलुन वररसथा तरश् िेशबाट प्रसथान िरेपतछको
अथा्यि्तनसिारिाडकोि्नब्सात्एपतछकोपिा्सौंदिनरा्सीनैपर्यिबाट
दिइएकोतथरो।

तर्ैस्े पररेश्रर्े आफनो बलुकद्अनलु्सार एउटा दिन छान्नलुभरो जलुन
दिनइस्ाए्का्सबैपलुरुष्हरूिाऊिकोत्ंस्हा्सनभएको्स्हरराउपचसथि
्हलुन लुपि्यथरो। तिनी्हरू वररसथा दिइएको दिनरा पलुरानो करारअनलु्सार
आरािना िन्य भे्ा ्हलुनथे। तर्ही दिनरा नै पररेश्रर कपिा्े पकरत्र
आतराको ररिान पठाउनलुभरो। पररेश्ररको अ्सीतरि बलुकद्रा, नराँ
करारकोप्रिारकार्य तरो दिन्सलुरुभरोजलुन दिनसरि्यरलुतनकोप्रतरेक
जातिबाटउ्हाँकाि लुतनएकाजन्हरूभे्ाभए।िरतिनी्हरू्सबै्ेरो
प्रिार्ाईक्सरी्सलुन्नरबलुझन्सके?्ेहरेरातरत्र,पररेश्रर्ेनैतर्सको
चजमरात्नलुभरो।उ्हाँ्ेपकरत्रआतरादिनलुभरो,र्साथ्साथैउ्हाँ्ेिी
चरश्रा्सी्हरू्ाईउ्हाँको्साषिी्हलुनआरश्रकपनवेशचतिर्सारथर्यपतन
दिनलुभरो।

िरजबतरोआराजभरो,(प्ररेरि२:१-४राभएकोपकरत्रआतराको
आिरन) िब एउटा भीड भे्ा भरो, र िी छकै् परे; ककनकक ्हरेक
रातन्स्े उ्सकोआफनै भाषारा तिनी्हरू्ाई बोत्र्ेहका ्सलुनरो (प्ररेरि
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२:६)।रातथ््ोकोठारापकरत्रआतराआउनलुभएपतछ,िी१२०जना
चरश्रा्सी्हरूरधरे क-क्स्े तिनी्हरू ब्ेसको तरो ्सार्यजतनक ठाउँको
भीड्ाई्समबोिनिरेकातथएभन्नेकलु रा्हारीके्हीबेररैिेख्नेछौँ।िी
रातन्स्हरूअ्सङ्िबब्यरा्हटरबेअथ्यकाशबि्हरूकोउचिारण्सलुनेरछक्
परेकातथएनन्भन्नेकलु रार्हाँनेरकधृ पराराििनलु्य्हो्स्।िरचरश्रा्सी्हरू्े
अनर भाषारा बो्ेका ्सलुन्ने रातन्स्हरूछक् परेका तथए ककनभने तर्हाँ
बोत्ँिैिरेकाकलु रातिनी्हरू्ेबलुझन्सके।तर्सकारण,रातथ््ोकोठारा
भएका्हरू्ेपेनटेकोसटकोदिनरापाएकाअनरभाषा,तनचश्ििरूपरानै,
बो्नेवरचति्ाईथा्हानभएकोिर्सलुन्नेवरचति्ाईथा्हाभएकोभाषारा
बो्नेषिरिातथरो।

अतनतिनी्हरू(चरश्रा्सी्हरू्ेबो्ेकाकलु रा्सलुन्ने्हरू)्सबैछकै्परेर
आप्सरार्सोभनिैअिमररानेः "्ेहर, केरीबो्ने्हरू्सबैिा्ी्ी
्होइनन् र?अतनक्सरी्हारीरधरे्हरेक्ेजलुनभाषारा्हारीजनमरौं,
तर्ैसराबो्ेको्सलुनिैछौंिा(प्ररेरि२:७-८)?

अबिपाईं्ेपेनटेकोसटरादिइएकोअनरभाषाकोररिान्ाईएउटा
्सां्साररक भाषाभनिा तभनिै कलु रा बनाउने करिार पररेश्ररको रिन्ाई
नैफात्दिनलु्हो।बाइब्र्सकरषरराअतिसपष्टछःपाथथी,रेिीर
ए्ारी्हरू,अतन रे्सोपोटातररा,र्ूहदिरा,कपपाडोत्सरा,पोनट्स,एचशरा,
करितिरा, पाचमफत्रा, तरश् र कलु रेनीका रररपरर भएका त्तबराका
भाि्हरूरा बसने्हरू, अतन रोरका परिेशी्हरू, र्ूहिी्हरू र र्ूहिी-िर्य
अपनाउने्हरू, के्िी र अरबी्हरू – ्हारी तिनी्हरू्ाई ्हाम्ा आफनै
भाषा्हरूरा पररेश्ररकार्हान्कार्हरूको करषररा बोत्र्ेहका्सलुनिछौं
(प्ररेरि२:९-११)।

पकरत्र आतराको कार भतनने िोपर प्राथ्यनाका भाषा्हरू र असपष्ट
बब्यरा्हटबारे कक्ह्रै कलु नै द् लुकरिा रा झूटा त्सद्ानि्हरू न्होऊन् भनेर
पररेश्रर्े ्सर् भाषारा िीन पटक रो कलु रा भन्नलुभएको छ कक िी
रातन्स्हरूतिनकाश्ोिा्हरू्ेबलुझनेभाषाराबोत्र्ेहकातथए।अतनिी
श्ोिा्हरूअति करशेष तथएः पधृथरीको प्रतरेकजातिरा तििरतबिर भएका
र्ूहिी्हरू!पकरत्रआतराख्ीष्टकोशरीररारा्सिन्यआउनलुभएकोदिनिेचख
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के्ही्हप्तातभतै्ररा,्सारा्ंस्सार्ेअिमभको्सनिेश्सलुनरोरतर्सको्साथरा
तर्स्ाईपलुकष्टिनवेचिन्ह्हरूपतनदिइरो।

अतनतिनी्हरू्सबैछकै्परे,रआप्सरा,"र्सकोरि्बके्हो?"
भनिैअ्र््परे(िपाईं्हरूपतनअ्र््पनलु्य्हलुन्नथरो्हो्ार?)।
अरू्ेिाक्ँहचख्सीििदैभनेः"रीरातन्स्हरूनराँरद््े्ठ्ठभएकाछन"्
(प्ररेरि२:१२-१३)।पेनटेकोसटजूनरक्हनारापि्यथरो,अिसटरक्हना
नआए्समरअङ्लुरकोपक्ह्ोफ्स्तभत्राउने्सरर्हलुँिैनथरो।"जानको
पलुराितर"पलुसिककाअनलु्सार,घाररा्सलुकाइएकाअङ्लुर्हरूबाटरपलुरानो
अङ्लुरको रद्रा तभजाइएका अङ्लुर्हरूबाट ्ठ्ठ पानवे िलुत्रो रद् िरार
पान्य्सककनथरो।खरीरराखेकोपलुरानोरद्पतनउप्बिभएको्हलुन
्सकिथरोिर्सन्३३रापेनटेकोसटकोबे्ारापरा्ेष्टाइनरानराँरद्नै
पाइँिैनथरो।िीरातन्स्हरू्ेचख्सीिररर्ेहकारकलु नैअ्समभरकलु राबारे
िीरातन्स्हरू्ाईिोष्िाएरउतिघटनाअतरनिै्हासरासपि्ािेको
कलु राउ््ेखिररर्ेहका तथए।तिनी्हरू्ाईरतिरात्रथा्हा तथरो कक
ठीकतर्हीषिणरानैप्रभ लुरेशूख्ीष्टद्ारानराँबनाइएकाभाँडा्हरूरानराँ
रद्खनराइँिैतथरो।

एि.ए. आइरन्साइड्े आफनो पलुसिक प्ररेरिको पलुसिक्समबनिी
प्ररिन्हरूरारोकलु राउ््ेखिरेकाछन,्"र्ाईके्हीरष्यपक्ह्ा्सान
रिाचन्ससकोरारोअरसथाबारेर्ाईअतिसपष्टरूपराबलुझाइएको तथरो
जतिबे्ा्हाम्ोएउटा्सरू्ह्हरेकशतनराररािीउति्स्हरको्सबैभनिा
नराम्ोठाउँराजानेिि्यथरोज्हाँबनिरिा्हराज्हाजबाटओत््यएर्सरौं
नाकरक्हरूतर्हीबाटोभएरजानेिि्यथे।्हारी्ेरािकोआठबजेिेचख
रधरराि्समर्सडकरै्सभाआरोजनािथरयौँर्सबैरि्यकारातन्स्हरू्ाई
प्रिारिथरयौँ।एकरतिा,जोअक्ह्ेअजवेचनटनारा तरत्सनरीकोरूपरा
कार िनलु्य्हलुनछ, जनर्े सपेतनश ्हलुन लु्हलुनथरो, िर उ्हाँ रेिनि, इटात्रन,
पोि लु्यिा्ीरअरूभाषा्हरूफररबो्नलु्हलुनथरो।रेिनिनाकरक्हरूको्सरू्ह
तर्हीबाटोभएरजाँिा,उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाईएक्ात्स तिनी्हरूकैभाषारा
बो्ाउनलु्हलुनथरो र ्सारि बी्स तरनेट्समर तिनी्हरू्सँि बो्नलु्हलुनथरो।
तर्सपतछ, पोि लु्यिा्ी नाकरक्हरूको ्सरू्ह िेख्ना्साथ, उ्हाँ तिनी्हरूिफ्य 
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फकक्य ्हा्नलु्हलुनथरो र तिनी्हरू्सँि पोि लु्यिा्ी भाषारा कलु रा िनलु्य्हलुनथरो,
अतन तिनी्हरू एक ठाउँरा भे्ा ्हलुनथे। तर्सपतछ, उ्हाँ सपेतनश्हरू
रा रेचक्सकन्हरूको्सरू्ह्ँसिकलु रािनलु्य्हलुनथरो, र तर्सपतछ्सारि के्ही
इटात्रन्हरू्सँिकलु रािनलु्य्हलुनथरो।उ्हाँप्रारः्हरेकआइिबाररािीिी
्सबैभाषा्हरूराबो्नलु्हलुनथरो।रै्ेिेरैपटकरातन्स्हरू्ेआएरर्सो
भनेका्सलुनेकोछलु ,"्सलुनेरकेफाइिा?ऊिरद््े्कठ्ठएकोछ।उ्स्े
बो्ेकोिएउटाशबिपतनबलुचझिैँन।"तर्हाँबोत्एकोभाषातिनी्हरू्े
बलुझेनन्।पेनटेकोसटरापतनतरसिैभएकोतथरो।"

िरपत्र लु्स्ेिीएघारजना्ँसिउतभएर,(तर्ैस्ेर्ूहिी्हरूरर्ूहिी-िर्य
अपनाएका्हरूकोतरोभीड्ाईतरो्सार्यजतनकसथानराक्स्े्सलु्सरािार
प्रिारिररर्ेहको्हारीपाउँिछौंि?बाह्जनाप्ररेरि्हरू्ेज्स्ाईरकू्य ्स
१५अधराररापररेश्ररकोरिन्ाईपलुकष्टिनवेचिन्ह्हरूकोप्रतिज्ादिइएको
तथरो) ठू्ोसरर्े तिनी्हरू्ाईभने (िी्समबोिनिररएकावरचति्हरू
वराकरणको ्सबै तनररअनलु्सार प्ररेरि २:५ का, प्ररेरि २:९-११ रा
उ््ेचखििेश्हरूकार्ूहिी्हरू्हलुन)्:्ेहर्ूहिीरातन्स्हरूर्सबैररूश्ेररा
बसने्हरू्हो,रोकलु रािपाईं्हरू्ाईथा्हा्हो्स,्ररेराकलु रा्हरूराधरान
दिनलु्हो्स्ककनककिपाईं्हरू्े्सोचनलुभएझैंकरनी्हरूरािेका्होइनन,्ककनकक
दिन िा एक प्हर रात्र ििेकोछ। िर रो रोए् भकरषररतिाद्ारा
भतनएकोकलु रा्होः"पररेश्ररभन्नलु्हलुनछः"अचनिरदिन्हरूरारसिो्हलुनेछ
–्सबैप्राणी्हरूरातथररेरोआतराबाटखनराउनेछलु ;अतन तिरी्हरूका
छोरा्हरूरतिरी्हरूकाछोरी्हरू्ेभकरषरराणीिनवेछन,्अतनतिरी्हरूका
जरान्हरू्ेिश्यन्हरूिेख्नेछन,्र तिरी्हरूका बूिापाका्हरू्े्सपना्हरू
िेख्नेछन्।अतन िी दिन्हरूरा र रेरा िा्स्हरू र रेरा िा्सी्हरूरातथ
आफनोआतराबाटखनराउनेछलु ;रतिनी्हरू्ेभकरषरराणीिनवेछन्;अतन
रातथआकाशराअिमरकाकार्हरूरि्पधृथरीराचिन्ह्हरूरिेखाउनेछलु
–रिि,आिोरिूराँकोराफ।प्रभ लुकोर्हान्रनारीदिनआउनलुभनिा
अचघघारअधँरारोरारजूनरििरापरररति्यि्हलुनेछन;्अतनरसिो्हलुनेछ
–प्रभ लुकोनारपलुकानवे्हरेक्ेरलुचतिपाउनेछ"(प्ररेरि२:१४-२१)।

रोिाक्ँहपत्र लु्स्ेतरोदिनिरेकाउतकधृ ष्टप्रिारतथरो।अरूएघारजना
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रातन्स्हरू्ेतर्ही्सनिेशप्रिारिरे।रोकलु राराििनलु्य्हो्स्ककरोए्
२अधरार पूराभइर्ेहको तथरोभनेरउन्ेभनेनन,्निउन्े तर्स
खणडरा्सरारेशिररएका्समपूण्यघटना्हरू,ज्स्ाईउद्धृििररएकोतथरो,
तर्ही दिनरापूरा्हलुनेछन्भनेरनैभने।पररेश्रर्े्सबैरातन्स्हरूरा
आफनो आतरा खनराउनलुभएन भन्ने कलु रा करश्रा्स िनवे्हरूको ्सङख्रा्े
(३,०००)सपष्टपाि्यछ,रो्सङख्रािउतिदिनररूश्ेरराउपचसथि
रातन्स्हरूकोजमरा्सङख्राभनिाएकिरथोरै्हो।प्ररेरिकोपलुसिकका
पतछकाअधरार्हरू्ेपतनर्सकलु रा्ाईप्रष्टपाि्यछन्ज्हाँइस्ाए्िेशका
िातर्यकअिलुरा्हरू्े चरश्रा्सी्हरू्ाई जे्रा ्हा्ेका, कपटेका र िलुङ्ा्े
्हानेररारेकातथए।तर्सदिनरा्ूसर्यअधँरारोभएनरिनद्ररारििरा
परररि्यन भएन। तर्सो भए, ककन पत्र लु्सरा ्हलुन लुभएका पकरत्रआतरा्े
उन्ाईउतिप्ररिनरारोए्२अधरारउद्धृििन्यप्ररेरििनलु्यभरोि?
ककनभनेपलुरानोकरारकाभकरषरराणी्समबनिी्समपूण्य्ेख्हरूराउ््ेचखि
"अचनिरदिन्हरू"तर्हीदिनरा्सलुरुभए।

अब,पत्र लु्सरिीएघारजनाको्ँसिबो्ेका तथएि?्ेहइस्ाए्ी
रातन्स्हरू्हो,रीकलु रा्हरू्सलुन्नलु्हो्सः्ना्सरिकारेशूपररेश्ररबाट्सारथर्यका
कार्हरू,अिमरकाकार्हरूरचिन्ह्हरूद्ारािपाईं्हरूकातनचमिप्रराचणि
िररनलुभएकोरातन्स्हलुन लु्हलुनछ।िीकार्हरूपररेश्रर्ेउ्हाँद्ारािपाईं्हरूकै
बीिरािनलु्यभरो,ज्सरीिपाईं्हरूआफैपतनजान्नलु्हलुनछ(प्ररेरि२:२२)।
ककन,रकू्य ्स१६रा,रेशू्ेप्ररेरि्हरू्ँसिचिन्ह्हरू्हलुनेछन्भनीप्रतिज्ा
िनलु्यभरो? ककन प्ररेरि २ अधराररा प्ररेरि्हरूको ्सार्यजतनक प्रिारको
्ेसरकाइ्सलुरु ्हलुँिा तिनी्हरू्सँि चिन्ह्हरूपतन तथए?िी रातन्स्हरूको
दिरािराप्ररेरि्हरू्ाईप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ँसििल्ु नािन्यको्ातिरात्र,ज्स्े
रेशूकोकलु रा्सलुनेकारउ्हाँ्ाईिेखेकातथए,अतनज्स्ाईप्रभ ल्ु ेचिन्ह्हरू,
आश्िर्य्हरू रआश्िर्यकर्य्हरू िनलु्यभरो भन्ने था्हा तथरो। तर्सकारण,
िीप्ररेरि्हरूप्रभ लुरेशूख्ीष्टका्सचिाप्ररतिा्हरूतथएभन्नेकलु राप्रराचणि
िन्यको्ाति तिनी्हरू्ाईिी चिन्ह्हरू दिइएको तथरो।उ्हाँ्ाई नै,
जोपररेश्ररकोठ्हराइएकोरोजनारपूर्यज्ानअनलु्सार्सलुचमपनलुभएकोतथरो,
िपाईं्हरू्े्ानलुभरो,अिरथी्हाि्हरूद्ाराकू््सराटाँगनलुभरो,ररानलु्यभरो;

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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उ्हाँ्ाईपररेश्रर्ेरधृतरलुकापीडा्हरूबाटछलुटाईकनबौराएरउठाउनलुभरो;
ककनकक तर्सको पक्ाइरा उ्हाँ र्हनलुिाक्ँह अ्समभर तथरो। ककनकक
िाऊि्ेउ्हाँको करषरराभनिछनः्"रै्ेप्रभ ल्ु ाई्सिैं रेरो्सारलु िेखेँ,
ककनककरनडगरिाउँभनेरउ्हाँरेरोिाक्हने्हाििफ्य र्हनलु्हलुनछ;र्सकारण
रेरोहृिरररारो,ररेरोचजब्ोअतिआनचनििभरो;्साथैरेरोशरीरपतन
आशाराबसनेछ;ककनभनेिपाईं्ेरेरोप्राण्ाईअिो्ोकराछोडनलु्हलुनेछैन,
न िा िपाईं्े आफना पकरत्र जन्ाई ्सडन नै दिनलु्हलुनेछ। िपाईं्े
र्ाईजीरनकाराि्य्हरूजान्न दिनलुभएकोछ।िपाईं्ेर्ाईआफना
उपचसथतिद्ाराआननि्ेभनलु्य्हलुनेछ।"्ेहरातन्स्हरूरभाइ्हरू्हो,कलु ्पति
िाऊिकोकरषररारिपाईं्हरू्ाईसरिनत्रिापूर्यकभन्न्सकछलु–उनीररे,
रिातडएपतन,अतनउनकोचि्हानआजकोदिन्समरपतन्हाम्ोबीिरा
छ।र्सकारणउनीभकरषररतिाभएका्हलुना्े,अतनउनकोत्ंस्हा्सनरातथ
ब्साउन्ाईशरीरअनलु्सारउनकैशरीरकोफ्बाटको्ाईअथा्यि्ख्ीष्ट्ाई
उठाउनेछलुभनीपररेश्रर्ेउनीत्सिक्सरखाएरप्रतिज्ािनलु्यभएकोछ
भनीजानेका्हलुना्े,अतनउन्ेरोकलु रा,पक्ह्रैिेखेका्हलुना्ेख्ीष्टको
बौररउठाइको ्समबनिरा, "उ्हाँको प्राण अिो्ोकरा छोतडएन, न िा
उ्हाँकोशरीरनै्सड्ो"भनीभने।र्हीरेशू्ाईपररेश्रर्ेबौराएर
उठाउनलुभरो,जलुनकलु राका्साषिी्हारी्सबै्हौं।र्सकारणपररेश्ररको
िाक्हने ्हािद्ारा उचि पाररएर र कपिाबाट पकरत्रआतराको प्रतिज्ा्ाई
प्राप्तिरेरउ्हाँ्ेतरोखनराउनलुभरो,जलुनकलु रािपाईं्हरू्ेअक्ह्े िेख्िै
र्सलुनिै्हलुन लु्हलुनछ।ककनककिाऊिसरि्य्हरूराउक्ेनन,्िरउनीआफै
भनिछनः्"प्रभ ल्ु े रेराप्रभ ल्ु ाईभन्नलुभरो,"जब्समररतिम्ाशत्रलु्हरू्ाई
तिम्ो पाउिान बनाउँदिन,ँ िब्समर तिरी रेरो िाक्हने ्हािपकटि ब्स।"
र्सकारण इस्ाए्को्सारा घराना्े रो तनश्िरिरीजानो्स,् ककजलुन
रेशू्ाईिपाईं्हरू्ेकू््सराटाँगनलुभरो,उ्हाँ्ाईनैपररेश्रर्े"प्रभ लु"र
"ख्ीष्ट"िल्ु राउनलुभएकोछ(प्ररेरि२:२३-२६)।

बाह्जनार्ूहिीप्ररेरि्हरू्े,र्ूहिी्हरूकोएउटािाडकोदिनरा,एउटा
र्ूहिी्सभा्ाई्समबोिनिरे र र्ूहिी र्सी्ह र्ूहिी्हरूद्ारा नै कू््सरा
टाँतिनलुभएकोतथरोररधृिकबाटबौररउठनलुभएकोतथरोभनीघोषणािरे।
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प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेिनलु्यभएकाजसिैचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू
भएकारातन्स्हरूकोएउटा्सरू्हप्रतिधरानदिनपररेश्रर्ेर्ूहिी्हरू्ाई
आह्ान िररर्हनलुभएको तथरो भनी तिनी्हरू्े प्रष्ट पारे। तरोिाक्ँह
पेनटेकोसटको ्सनिेश तथरो। न ि तिनी्हरू्े अनर भाषाको बारेरा
बिाए,नितर्स्ाईग्र्हणिन्यक्ैस्ाईप्रोत्सा्हननैदिए।तिनी्हरू्े
पररेश्ररकाअिमभकाकार्हरूकोबारेराबिाएरउ्हाँ्ाईग्र्हणिन्य
रातन्स्हरू्ाईप्रोत्सा्हनदिए।

अतनजबतिनी्हरू्े(रो्सनिभ्यअझैपतनप्ररेरि२:५कै्हो)रो्सलुने,
िबतिनी्हरूकोरलुटलुछेंतडरो,रपत्र लु्सरअरूबाँकरीप्ररेरि्हरू्ाईभने(१२०
जना चरश्रा्सी्हरू्ाई ्होइन): "्ेह रातन्स्हरू र भाइ्हरू्हो, (र्ूहिी्हरू
र्ूहिी प्ररेरि्हरू्ँसिबो्िै) ्हारी केिरौं?"िबपत्र लु्स्े तिनी्हरू्ाई
भनेः(बतप्तसरादिनेरू्हन्नाकोटाउकोनछलुट्ट्ाइएकोभए,उन्ेपतनठीक
रसिैभन्नेतथए्हो्ान)्"पाप्हरूकाषिराका तनचमिपश्िातिापिनलु्य्हो्स्र
िपाईं्हरू्हरेक्ेरेशूख्ीष्टकोनारराबतप्तसरात्नलु्हो्स;्अतनिपाईं्हरू्े
पकरत्रआतराकोिानपाउनलु्हलुनेछ। ककनककप्रतिज्ािपाईं्हरूका तनचमि
रिपाईं्हरूका्सनिानकातनचमि(पि५,र्ूहिी्हरू)रिी्सबैटािारा
्हलुने्हरूकातनचमि्हो–जति्ाईप्रभ लु्हाम्ापररेश्रर्ेबो्ाउनलु्हलुनेछ।"
(पि६,सरि्यरलुतनभएकोप्रतरेकराष्ट्रकार्ूहिी्हरू)अतनअरूिेरैकलु रा्हरू
िरेर,"र्सटेिोपलुसिाबाटआफू्ाईबिाउनलु्हो्स"्भनिैउन्ेतिनी्हरू्ाई
िरा्हीदिएर्समझाए(प्ररेरि२:३७-४०)।

र्सरी पत्र लु्स्े आफनो ्सनिेश ्सलुनाए र उन्े रातन्स्हरू्ाई प्रभ लु
रेशूरातथ करश्रा्स िन्यआह्ानआ िनलु्यपरेन। उन्ेकलु नै भारनातरक
अनलुरोििनलु्यपरेन।उन्े्सबै्ाईटाउकोतन्हलुराउन,आखँाबनििन्यर
क्ैस्ेपतनरिाउतिन्ेहन्यआज्ािरेर"ठीकरजसिै"कापैंिा्ी्सरटा
पि्हरूिाउनलुपरेन।पत्र लु्स्ेपकरत्रआतराकोशचतिराप्रिारिररत्सधराए
रतरोिरा्ही्ेिीरातन्स्हरूकारलुटलुछेंड्ो।पकरत्रआतराकोिररार
तरोठू्ोभीडकाहृिरकोिक्हराइराप्ेसकोतथरोरतिनी्हरू्ेर्सोभनिै
कराए,"्हारीकेिरौं?"

नराँ करारको कलु नै प्रकाश नपाईकन, र्ाकरीभनिा पतछ कलु नै
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चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

32

त्चखिपकरत्रशास्त्रनभईकन,करश्रा्सद्ाराअनलुग्र्ह्ेपाइनेरलुचतिप्रतरेक
चरश्रा्सी्ाईत्सतिैंरादिइएकोछभन्नेकलु नैत्सद्ानिनपाईकन,पत्र लु्सतरो
भीड्ँसिठीकतर्ैसिरीबो्ेज्सरीबतप्तसरादिनेरू्हन्ना्ेपलुरानोकरारको
वररसथारभकरषररतिा्हरूिेचखभएकोपरररि्यनको्सलुरुराि्ाईजनाउन
आउँिाबो्ेकातथए।उनकोरिनप्रष्टतथरोःपाप्हरूकाषिराकातनचमि
पश्िातिाप िनलु्य्हो्स् र िपाईं्हरू ्हरेक्े रेशू ख्ीष्टको नाररा बतप्तसरा
त्नलु्हो्स्। अतन िपाईं्हरू्े पकरत्रआतराको िान पाउनलु्हलुनेछ (प्ररेरि
२:३८)।

अतन रातथ््ो ि्ारा के भएको तथरो? चरश्रा्सी्हरू्े पकरत्र
आतराकोिानप्राप्तिरे।र्हाँदिइएकोप्रतिज्ाअतिसपष्टछःकरश्रा्स
िनलु्य्हो्स्रपकरत्रआतराकोिानप्राप्तिनलु्य्हो्स्।

िबजति्ेआननित्सिउनकोरिनग्र्हणिरे,तिनी्हरू्ेबतप्तसरा
त्ए;अतन तर्ही दिनराप्रारःिीन्हजाररातन्स्हरू तिनी्हरूराथकपए
(प्ररेरि२:४१)।पकरत्रआतराप्रभ लुकोरणड्ीरारा्सिन्यरतर्स्ाई
शचतिदिनओत््यआउनलुभएकोतरोर्हान् दिनराउ्हाँ्ेरातन्स्ाईझूट
बो्नप्ररेणादिनलुभएरनराँकरारकोरणड्ीकोप्रिार्ेसरकाइ्सलुरुिनलु्यभरो
भनेरके्हारी्ेरसिोक्पनािन्य्सकछौं?अरश्रपतन्होइन।प्रभ लु
रेशू्ेउ्हाँकािे्ा्हरू्ाईप्रतिज्ािनलु्यभएकोिान्ेतिनी्हरू्ाईउ्हाँका
्साषिीबनाउन्सकेन,बरू्सतर्ाईबङगराउने रि्िअथ्य्िाउने
कार्यिफ्य उतप्ररेरििर्रोभनेरके्हारी्ेरसिोक्पनािन्य्सकिछौं?
्होइन;अरश्रपतन्होइन।केिी३,०००जनाचरश्रा्सी्हरू्ेपत्र लु्स्े
प्रतिज्ािरेझैंपकरत्रआतराकोिानपाए?अरश्रपतनपाए।केउ्हाँ
उ्हीपकरत्रआतरा्हलुन लु्हलुनथरोजोरोअधरारकोप्रारमभरारातथ््ोि्ारा
बत्सर्ेहकाचरश्रा्सी्हरू्ेप्राप्तिरेकातथए?अरश्रपतनउ्हाँउ्हीपकरत्र
आतरानै्हलुन लु्हलुनथरो।

अतन तिनी्हरू प्ररेरि्हरूका चशषिारा, ्सङ्तिरा, रोटी-भिँाइरा र
प्राथ्यना्हरूरा दृििापूर्यक ्ातिर्ेह (प्ररेरि २:४२)। पि पाँििेचख पि
िा्ी्स्समरकोकरषररसिलुराकलु नैपरररि्यनछैन।रोखणडभररकोकरषर
रातथ््ो ि््ाका चरश्रा्सी्हरू ्हलुन्। अनिरा ्हारी्े पि्हरू ४१-
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४२ रा उति करषररा परररि्यन आएको पाउँिछौं ज्हाँ रलुख्र करषर
चरश्रा्सी्हरूकोिोश्ो्सरू्हअथा्यि्पेनटेकोसटकोदिनराकरश्रा्सराआएका
िीन्हजाररातन्स्हरूतिर्सरेकोछ।

्हारी्ेबाइब्कोरोप्रष्टअतभ्ेखपढिािीिलुरै्सरू्ह्हरूचरश्रा्सी्हरू
तथएभन्नेकलु राथा्हापाउँिछौं।िलुरै्सरू्ह्हरू्े तिनी्हरू्ाई दिइएको
त्सद्ानि्ाईहृिरिेचख नै सरीकारिरेकाछन्।िलुरै्े सरि्यबाटउ्ही
पकरत्रआतरा पाएकाछन्। िैपतन चरश्रा्सी्हरूको रो िोश्ो ्सरू्हको
कलु नैपतन्सिसर्ेअनरभाषाराबो्ेकोतथरोभनेरबिाउने,त्सकाउने,
उ््ेखिनवेराअथ्य दिनेकलु नैपतनबाइब्ीरआिारछैन।बतप्तसरा
त्एकारीचरश्रा्सी्हरू,ज्स्ाईपश्िातिापिरेरारबतप्तसरात्एरापकरत्र
आतरादिइनेप्रतिज्ािररएकोतथरो,तिनी्हरूअपररचििभाषा्हरूराबो्ेका
कलु राकोएउटापतनप्रराणछैन।तिनी्हरू्ेपश्िातिापिरेरबतप्तसरा
त्ए,अतनराितिनी्हरू्ेपाएकापकरत्रआतरारापत्र लु्स्ेपाएकापकरत्र
आतराझूटो्हलुन लु्हलुनथरो।िपाईंआफैछान्नलु्हो्स्।

र्स्े ्हारी्ाई एउटा अति ्सर्, अति िक्य रलुति र बाइब्ीर
रूपरा अति ठीक तनषकष्यरा प लुर्राउँिछ: पेनटेकोसटको दिनिेचख रिा,
रतिा्ाईथा्ैहनभएकोभाषाराबो्नेकारएउटाररिानतथरोजलुनके्ही
चरश्रा्सी्हरू्ाई दिइएको तथरोभनेअरू्ाई दिइएको तथएन।पकरत्र
आतराप्राप्तिनलु्यकोपक्ह्ोप्रराणअनरभाषाबो्नलुतथरोभन्नेिारणाप्ररेरि
२ अधराररा पेनटेकोसटको दिनरा ्सर्यप्रथर करश्रा्सरा आएका्हरूको
रातर्ारा पूरा भएको तथएन र तर्ैसकारण बाइब््े र्स्ाई झूटो
त्सद्ानिभनी िेखाएकोछ।रोकलु रा िेरैजनाकािारणा्हरू्सँिबाझन
्सकिछिररोक्ैसकोिारणा्होइन।र्हीनैप्ररेरि२अधरारकोप्रष्ट
चशषिा्हो।

र्ही नै नराँ करारको इति्हा्सरा ्सर्यप्रथर क्ैस्े अनर भाषा
बो्ेको घटनाको पूण्य बाइब्ीर रण्यन ्हो। प्रभ लु रेशू्े रकू्य ्स १६
अधरारराभन्नलुभएझैं, तरोिाक्ँहर्ूहिीप्ररेरि्हरू्ेरासिररैपररेश्ररको
्साँिोरिनबोत्र्ेहका रघोषणािररर्ेहका तथएभनी तिनी्हरू्े्सारा
्ंस्सारको ्ाति ्साषिीको रूपरा िरेका एउटा चिन्ह तथरो। ्हारी्े
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र्सअधरार्ाईधरानपूर्यकजाँिििा्यतर्हाँउपचसथिभएका,्समबोिन
िररएकारकरश्रा्सराआएका्सबैजनार्ूहिी्हरूतथएभन्नेकलु रा्हारी्ाई
प्रष्ट ्हलुनछ। िी इस्ाए्ी्हरू, बतप्तसरा दिने रू्हन्नाको चशषिाको प्रिार
र रेशूख्ीष्टकोवरचतितररकारद्ारा करश्रा्सराआएका तथए।उति
परररि्यनकोअरतिराएउटा्ंसरलुति्सनिेशप्रिारिररएकोतथरोरचिन्ह्हरू
रआश्िर्य्हरू्ेतर्सरातथप्रभ लुकोआचशषतथरोभन्नेजनाएकोतथरो।

्हारीअनरभाषाबोत्एकोअककोघटनारापलुगनलुभनिापक्ह्ा,प्ररेरिको
पलुसिकरा के्ही अतरनिै र्हतरपूण्य घटना्हरू प्रसिलुि िररएको छ।
इस्ाए्को्सारलुर्सी्ह्ाईिोश्ोपटकप्रसिलुििररएकोकलु राकोरण्यनिनवे
पाँिरटापूरैअधरार्हरूपश्िाि्(प्ररेरि२-६),चसटफन्स्ेइस्ाए्ी्हरूका
अिलुरा्हरू्ाईप्रिारिरेरपलुरानोकरारपकरत्रशास्त्रबाटरेशूनैतिनी्हरूका
्साँिोर्सी्ह्हलुन लु्हलुनथरोरतिनी्हरूउ्हाँको्हतराकोिोषीतथएभन्नेकलु रा
प्रष्ट पाररदिए। पश्िातिाप िरेर उनै प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट्ाई ग्र्हण िनलु्यको
करपरीि,तिनी्हरू्ेचसटफन्स्ाईिलुङ्ा्े्हानेरउनकारिन्हरू्ाईपलुकष्ट
िरे।रोरी९-११रारण्यनिररएको,इस्ाए्ी्हरूिेचखिैरर्ूहिी्हरूिफ्य 
फकक्य नेघटना चसटफन्सको्हतरा्ँसिै्सलुरुभरो।प्ररेरि८अधराररा,
एकजनािैरर्ूहिीरशैरा५३अधरारबाटिररएकोकू््सकोप्रिार्सलुनेर
करश्रा्सद्ाराअनलुग्र्ह्ेबिाइरो।करश्रा्सिरेकोकारणउ्सकोउद्ार
भरो;र्सघटनाराकार्हरूकोबारेराउ््ेखिररएकोछैन।बतप्तसरा
त्नलुभनिापक्ह्ाऊचरश्रा्सीभइ्सकेकोतथरोरउ्स्ाईएकप्ररेरि्े
नैउद्ारदिने करश्रा्सराअिलुराइिरेकाभएिापतन,उ्स्ेअनरभाषा
बो्ेन।प्ररेरि९अधराररा,टा्स्य्सकाशाउ्प्रभ लुरेशूकारिन्हरूरातथ
करश्रा्सिरेरपरररि्यनभए।पलुनरुतथान्हलुन लुभएकारेशू्ाईजीकरिप्रभ लु
भनीपलुकारेर,रीअतििरथी्हतरारा्ेरलुचतिपाए रबतप्तसरा त्नलुभनिा
अिारै पकरत्रआतरा पाए।उन्ेबतप्तसरा त्ँिा,उनी परररि्यन ्हलुँिा
राउन्ाईपकरत्रआतरादिइँिाउन्ेअनरभाषाबो्ेकोकलु राकोकलु नै
अतभ्ेखपाइँिैन।तर्सपतछपररेश्रर्ेरीरातन्स्ाईिैरर्ूहिी्हरूका
प्ररेरि्हलुन्ाईबो्ाउनलुभरो।

इस्ाए्रिैरर्ूहिी्हरू्ँसिपररेश्रर्ेिनलु्यभएकोवरर्हारराआएको
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रोपरररि्यन्ाईबलुझनलुपि्यछअनरथानराँकरारकोिेरैभािएउटार्हसर
नै रक्हर्हनेछ। र्ूहिी, िैरर्ूहिी र पररेश्ररको रणड्ीबीि तभन्निा
छलुट्ट्ाउनन्सकेकैकारणअतििेरैझूटाचशषिा्हरू्सलुरुभएकाछन्!
प्रभ लुप्रष्टरूपरानैइस्ाए्िेचखिैरर्ूहिी्हरूतिरफकक्य नलु्हलुँिा,्हारी्ेप्ररेरि
१अधरारकोप्रतिज्ा्ाईधरानदिएर्सलुन्नलुपि्यछ।रररूश्ेरर....अतन
पधृथरीको छेउ्समर तिरी्हरू रेरा तनचमि ्साषिी ्हलुनेछौ। ्हारी्े अनर
भाषाबो्ने्समबनिीिोश्ोबाइब्ीरघटना्ाईजाँिििा्य,प्रभ ल्ु ेपधृथरीको
छेउ्समर्सलु्सरािारप्रिारिनवेकार्य्सलुरुिनलु्यभएकोपाउँिछौं।

िर त्सजरररारा कनवेत्र्स नार भएको एकजना रातन्स तथए, जो
इटा्ी भतनने प्टनका ्सलुबेिार तथए, जो भचति िनवे र आफनो ्सारा
घराना्ँसिपररेश्ररकोडररान्नेरातन्सतथए;तिन्ेरातन्स्हरू्ाईिेरै
िानदिनथे,रपररेश्रर्ाई्सिैंप्राथ्यनािथवे।दिनकोिीनबजेतिरतिन्े
िश्यनरा पररेश्ररका एउटा िूि्ाईआफूक्हाँआइर्ेहका रआफू्ाई
"्ेह कनवेत्र्स" भनी बो्ाइर्ेहका ्सफात्सि िेखे। अतन जब तिन्े
उन्ाईतडठ्ाएर्ेहरे,िबतिनीडराएरभनेः"रोके्हो,प्रभ लु?"अतन
उन्ेतिन्ाईभनेःतिम्ाप्राथ्यना्हरूरतिम्ािान्हरू्समझनाकातनचमि
पररेश्ररका्सारलुरातथआइपलुिेकाछन्।अतनअबजोपपारारातन्स्हरू
पठाऊ,रपत्र लु्सउपनारभएकोचशरोन्ाईबो्ाऊ।तिनीिाक्ँहछा्ा
बनाउनेकलु नैएउटाचशरोनक्हाँपा्हलुनाछन,्ज्सकोघर्सरलुद्रकैककनाररा
छ; तिरी्े जेिनलु्यपछ्य,्सो तिन्े तिरी्ाईबिाउनेछन्।"अतनजब
तिनी्ँसि बो्ने सरि्यिूि तबिा भए, िब कनवेत्र्स्े आफना घरका
नोकर्हरूरधरे िलुईजना्ाई र तिनको ्ेसरारा तनतर ्ातिर्हने्हरूरधरे
एउटा भति त्सपा्ही्ाई बो्ाए; अतन तिनी्हरू्ाई री ्सबै कलु रा्हरू
बिाएपतछतिन्ेतिनी्हरू्ाईजोपपारापठाए।भोत्प्ट,तिनी्हरूरात्रा
ििदैरश्हरकोनजीकैपलुगिा,प्रारःबाह्बजेतिरपत्र लु्सकौ्सीराप्राथ्यना
िन्यउक्े।अतनउनी्साहै्भोकाए,रखानेइचछािरे;िरतिनी्हरू्े
िरारीििैििा्यउनीअिेिभए,अतनउन्ेआकाशउघाररएको,रिारै
कलु नाबाँतिएकोएउटाठू्ोिद्रजसिोपात्र्ाईआफूतिरझिदैिरेकोर
पधृथरीरातथ ओरात्एको िेखे; तर्सरा पधृथरीका ्सबै प्रकारका िारखलुटेि
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जनारर,जङ््ी पशलु, घतस्नेजनिलु रआकाशकािरा्हरू तथए।अतन
उनीक्हाँएउटाआराजआरोः"उठपत्र लु्स,राररखाऊ।"िरपत्र लु्स्े
भनेः"कलु नैरीति्े्हलुँिैन,प्रभ लु;ककनककरै्ेकक्ह्ेपतनकलु नैअपकरत्ररा
अशलुद्रसिलुखाएकोछैन"ँ(प्ररेरि१०:१-१४)।

पत्रलु्स्े िेरै ्सलुअर्सर्हरू पाइर्ेहका तथए िर उन्ाई नम् भन्नलुको
कारण्हारी्ाईकक्ह्रैपतनबिाइँिैन।कू््सकोघटना्हलुन लुनैपि्यथरो
भनीप्रभ ल्ु ेउन्ाईभन्नलुभएकोतथरो।िरउन्ेरेशू्ाईझरापप्सरािेर
्हपकाए। उन्े प्रभ ल्ु ाई असरीकार िनवेतथए र भागनेतथए भनी उ्हाँ्े
उन्ाईभन्नलुभएकोतथरो।िरउन्ेनम्िापूर्यकरेशू्ाईिँटलुराभने।
अबर्हाँनराँररूश्ेर्स्हरकोचितडराखानाकाके्हीपशलुपंषिी्हरूभएको
िारैकलु नारातथतिरफकवे को ठू्ोबकको/िद्रजसिो(उ्टो परारा्सलुटजसिो)
कलु राआरोरप्रभ ल्ु ेपत्र लु्स्ाईआज्ािनलु्यभरोःउठेरराररखाऊ।्सिा
झैं,पत्र लु्स्ेअसरीकारिरे।रै्ेर्हाँपत्र लु्स्ेप्रभ ल्ु ाईप्ररेििदैनथेभनेर
भन्नखोजेको्होइन,ककनककउनीप्रभ ल्ु ाईप्ररेिि्यथे।रासिररा,रेशू्ाई
पक्ाउिररएकोरािराअतििरनीररूपराअ्सफ्भएपतछररू्हन्ना२१
अधराररापाइनेआिोकोछेउरािररएकोकलु राकानीपश्िाि,्पत्र लु्स्ेफेरर
अ्सफ्न्हलुने्सङ्क्पिरेकातथए।वररसथा्ेउन्ाईअशलुद्रा्सलु्हरू
खानप्रतिबनि्िाएकोतथरोरतरोिद्रराअशलुद्जनारर्हरूतथए।
पत्र लु्स्ेअनाज्ाकारीभएकोकारण्ेनभईआज्ापा्निन्यअतरनिैउत्सलुक
भएकोकारणवररसथाउ््ङ्घनिन्य्ािेकातथएनन्।

पत्रलु्स्ेबलुझनन्सकेका(िरबलुझनै्ािेका)कलु रािाक्ँहपरररि्यनको
करषर तथरोज्सकोबारेरा्हारीकलु रािररर्ेहकाछौं।प्ररेरि१०रा
पररेश्रर्ेपत्र लु्स्ाई(रपत्र लु्स्ेप्ररेरि११रारोरधृतिानिरण्यनििा्यिाका
उनी्ँसिभएकाअरूचरश्रा्सी्हरू्ाईपतन)रोपाठत्सकाउन्ागनलुभएको
तथरोककख्ीष्ट्ेवररसथापूरािनलु्यभरोरकू््सरातर्स्ाई्हटाइदिनलुभरोर
उ्हाँिैरर्ूहिी्हरूको् ातिजरोति्हलुन्ाईआउनलुभएकोतथरो।पररेश्रर्े
िीरातन्स्हरू्ाईरोकलु रािेखाउन्ागनलुभएकोतथरोककनराँकरारको
रलुचतिवररसथारातथआिाररिएउटाजािीरकरषरतथएन,िरअनलुग्र्हरातथ
आिाररिएउटावरचतिििकरषरतथरो।
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अतनफेररिोस्ोपटकतरोआराजउनीक्हाँआरोः"पररेश्रर्ेज्स्ाई
शलुद्पानलु्यभएकोछ,तर्स्ाईतिरीअपकरत्रनभन।"रोकलु रािीनप्ट्समर
भरो,अतनतरोपात्रफेरररातथआकाशरा्तिरो।अबआफू्ेिेखेको
िश्यनको अथ्य के ्हो्ा भनी पत्र लु्स रनरा अ्र्् पररर्ेहकै बे्ारा
्ेहर,कनवेत्र्सबाट पठाइएका िी रातन्स्हरू चशरोनको घररा ्सोिपलुछ
िरीिोकाकै्सारलुउतभए,र"पत्र लु्सउपनारभएकोचशरोनर्हींपा्हलुना
भईब्ेसकाछन्कक?"भनीबो्ाएर्सोिे।पत्र लु्स्ेिश्यनकोकरषररा
्सोचिर्ेहकाबे्ाराआतरा्ेउन्ाईभन्नलुभरोः"्ेहर,िीनजनारातन्स्हरू्े
तिरी्ाईखोचजर्ेहकाछन्।र्सकारणउठ, रि्ओ््य,अतन के्ही
शङ्का निरीकन तिनी्हरू्ँसिजाऊ; ककनभने रै्े तिनी्हरू्ाई पठाएको
्हलुँ।"िबपत्र लु्सकनवेत्र्सबाटउनीक्हाँपठाइएकोरातन्स्हरूक्हाँओ व्ेर
िए, रभनेः "्ेहर,ज्स्ाई तिरी्हरूखोचजर्ेहकाछौ, तरोर नै्हलुँ।
केकारणछ,ज्सका तनचमि तिरी्हरूआएकाछौ।"अतन तिनी्हरू्े
भनेः "्सलुबेिार कनवेत्र्स िरथी, पररेश्ररको डर रान्ने र ्सारा र्ूहिी-
जातिकोबीिरा्सलुनारभएकारातन्स्हलुन लु्हलुनछ;उ्हाँ्ेिपाईं्ाईआफनो
घरराबो्ाउनूरिपाईंबाटरिन्हरू्सलुन्नूभन्नेपररेश्ररबाटकोिेिाउनी
एउटा पकरत्र सरि्यिूिद्ारा पाउनलुभरो।" िब उन्े तिनी्हरू्ाई तभत्र
बो्ाए,रतिनी्हरू्ाई्सतकारिरे।अतनभोत्प्टपत्र लु्सतिनी्हरू्ँसि
क्ँहडे, र जोपपाका के्ही भाइ्हरू उनका ्साथ ्ािे। अतन भोत्प्ट
उनी्हरू त्सजरररारा प्ेस।अतनकनवेत्र्स्ेआफना्साखा-्सनिान्हरू
रइष्टतरत्र्हरू्ाई भे्ापारेरउनी्हरूकोबाटो ्ेहररर्ेहका तथए।अतन
पत्र लु्सतभत्रआउँिैििा्यकनवेत्र्स्ेउनीत्सिभेटिरे,रउनकापाउरा
परेर उन्ाई िणडरि् िरे। िर पत्र लु्स्े र्सो भनिै तिन्ाई उठाएः
"उतभनलु्हो्स,्रआफैपतनिरातन्ैस्हलुँ।"अतनतिनीत्सिबािििदैउनी
तभत्रप्ेस,रिेरै्ाईभे्ाभएकाभेटिाए।अतनउन्ेतिनी्हरू्ाईभनेः
"एउटार्ूहिीरातन्सका्ातिएउटाअनरजातिरातन्स्सँि्सङ्तििनलु्यरा
उ्सक्हाँजानलुिाक्ँहकतिअिर्य्हो,्सोिािपाईं्हरूजान्नलु्हलुनछ;िररै्े
कलु नैपतनरातन्स्ाईअपकरत्रराअशलुद्भन्नलु्हलुँिैनभनीपररेश्रर्ेर्ाई
िेखाउनलुभएकोछ"(प्ररेरि१०:१५-२८)।

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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पररेश्रर्ेउन्ाईकेिेखाउनलुभएकोतथरोभन्नेकलु रापत्र लु्स्ाईथा्हा
तथरोिरउनीअझैपतनकरश्रसिभएकातथएनन्।उन्ेकेिेखेकातथए
भन्नेकलु राउन्ाईथा्हातथरो;पररेश्रर्ेउन्ाईकेअह्ाउनलुभएकोतथरो
भन्नेकलु रापतनउन्ाईथा्हातथरो;िरपि१७कोबलुिँानै्सरसराभएको
तथरोःतरोिश्यनकोअथ्यके्हलुन लुपि्यछभन्नेकलु रारापत्र लु्स्ेआफैरातथशङ्का
िरे।रातन्सकोदिरािकोकरिारथा्हापाउनेप्ररा्सििा्यिपाईं्होत्सरार
्हलुन लुपि्यछिरपररेश्रर्े्ेख्नलुभएकोकलु रार्हीनै्हो।पत्र लु्स्ेभनेकक
रै्ेकलु नैपतनरातन्स्ाईअपकरत्रराअशलुद्भन्नलु्हलुँिैनभनीपररेश्रर्े
र्ाईिेखाउनलुभएकोछ।

पत्रलु्स्े र्सो भनेनन,् "रै्े र्सो िनलु्यपि्यछ भन्ने कलु रा र्ाई पूण्य
रूपराथा्हाछ।"पत्र लु्स्ेर्सोपतनभनेनन,्"करश्रा्सद्ारानैरकरश्रा्स
िि्यछलु ।"उन्ेरतिरात्रभने,पररेश्रर्ेर्ाईिेखाउनलुभएकोछ।
रसिा िेरै रातन्स्हरू छन् जो ्सरषि पररेश्रर्े के्ही ्सतरिा प्रकट
िनलु्यभएकोछरतर्सरातन्स्ेउतिप्रकाश्ाईअसरीकारिरेकोछ।
तर्ैस्े ्हारी ्ेचखएकोकलु रा्ाईअङ्ा्नलुको्सटिा तर्सकोआशरबलुझने
प्ररा्सििा्य्होत्सरार्हलुन लुपि्यछ।

र्ैसकारणबो्ाइना्साथके्हीकररोिनिरीरिपाईंक्हाँआइ्हा े्ं।
र्सकारणर्सोधिछलु ,कलु नरन्सार्ेिपाईं्हरू्ेर्ाईबो्ाउनलुभएको
्हो?"अतनकनवेत्र्स्ेभनेः"िारदिनअचघर्हीबे्ा्समररै्ेउपरा्स
बत्सर्ेहकोतथए,ँअतनिीनबजेररेरोघरराप्राथ्यनािररर्ेहकोतथए,ँअतन
्ेहनलु्य्हो्स,्एकजनािचमक्ोरस्त्रपक्हरेकारातन्सरेरोअिातडउतभए,र
भनेः"कनवेत्र्स, तिम्ोप्राथ्यना्सलुतनएकोछ,रपररेश्ररको्सारलु तिम्ा
िान्हरूको्समझनािररएकोछ।र्सकारणजोपपारापठाऊ,रपत्र लु्स
उपनार भएको चशरोन्ाई र्हाँ बो्ाऊ; उनीिाक्ँह ्सरलुद्रको ककनाररा
छा्ाबनाउनेएकजना चशरोनकोघररापा्हलुनाभईब्ेसकाछन;्उनी
आएपतछ तिरी्ँसि बाि िनवेछन्।" र्सकारण िलुरुनिै रै्े िपाईंक्हाँ
पठाएँ; अतन िपाईं्ेआईकनअ्स्िनलु्यभएकोछ।र्सकारणअब
पररेश्ररद्ारािपाईं्ाईआज्ाभएका्सबैकलु रा्हरू्सलुन्ना्ाई्हारी्सबै
र्हाँपररेश्ररको्सारलुन्नेउपचसथिछौं।"िबपत्र लु्स्ेरलुखखो्ेरभनेः
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"्साँचिैरथा्हिि्यछलु ,पररेश्ररक्ैसकोपषिपाििनलु्य्हलुन्न।िर्हरेक
जातिराज्स्ेउ्हाँकोडररानछरिातर्यकिाकोकारिछ्य,ऊउ्हाँका
्ातिग्र्हणरोगर्हलुनछ(प्ररेरि१०:२९-३५)।पररेश्रर्ेतरोरिन....
इस्ाए्का्सनिानक्हाँपठाउनलुभरो(प्ररेरि१०:३६)।

पत्रलु्स्े भनेका कलु रा के िपाईं बलुझनलु्हलुनछ? पररेश्रर्े उन्ाई
दिनलुभएको रो प्रकाश्ाई उन्े अझै पतन सरीकार िरेका तथएनन्।
प्रभ ल्ु ेउन्ाईिेखाउनलुभएकोकलु रा्ाईउन्ेबौकद्करूपराथा्हापाएर
पकरत्रआतरा्ेउन्ाईएउटािैरर्ूहिीघरानारा्राउनलुभएकोतथरोभन्ने
कलु रा्ाईपतनउन्ेअसरीकारिन्य्सकेनन्िरउनी्सलु्सरािारको्सनिेश
इस्ाए्जातिकोरात्र्समपचति्होभनीअझैपतनतर्ैसराटाँत्सइर्हनप्ररा्सरि
तथए।पररेश्रर्ेतरोरिन....इस्ाए्का्सनिानक्हाँपठाउनलुभरोभनेर
पत्र लु्स,रफािारर्ूहिी,् ेजानाजानीराअनजानरारसिो्सोिेकातथएभनी
रात्र्हारी्ेतनषकष्यतनका्न्सकिछौं,"रोि्हाम्ो्सनिेश्होरककन
पररेश्रर्ेर्ाईर्हाँपठाउनलुभएकोछभन्नेकलु रारारतनचश्ििछैन।"

उन्े पि्हरू३६-४३रा र्सो भनेः पररेश्रर्े तरो रिन रेशू
ख्ीष्टद्ारा–उ्हाँनै्सबैकाप्रभ लु्हलुन लु्हलुनछ–शाचनिकोप्रिारििदैइस्ाए्का
्सनिानक्हाँपठाउनलुभरो।िपाईं्हरू्ाईथा्ैहछ,रू्हन्ना्ेप्रिारिरेको
बतप्तसरापतछतरोरिनिा्ी्बाट्सलुरुिरेर्सारार्ूहदिराभररप्रिारररो;
(पत्र लु्स्ेरेशूख्ीष्ट्ाईरू्हन्ना्ेदिएकाबतप्तसराबारेप्रिारििदै तथए)अथा्यि्
ना्सरिकारेशू्ाईपररेश्रर्ेपकरत्रआतरारशचति्ेअतभषकेिनलु्यभरो;
उ्हाँ भ्ाइ ििदै र शैिानद्ारा ्सिाइएका ्सबै्ाई तनको पािदै िारैतिर
घलुमनलुभरो,ककनककपररेश्ररउ्हाँ्ँसि्हलुन लु्हलुनथरो।अतनर्ूहिी्हरूकोरल्ु लुक
र ररूश्ेररा उ्हाँ्े जे-जे िनलु्यभरो, िी ्सबै कलु रा्हरूका ्साषिी ्हारी
्हौं;(उन्ेरो्सलु्सरािारएउटार्ूहिी्सनिेश्होभन्नेठातनर्ेहका तथए
र उन्े रो पूरा्यग्र्ह्ाई तरागन िा्ेहनन)् उ्हाँ्ाई तिनी्हरू्े रूखरा
झलुणड्ाएररारे।उ्हाँ्ाईपररेश्रर्ेिेश्ोदिनराबौराएरउठाउनलुभरो,
रउ्हाँ्ाईखल्ु ्रखल्ु ्ाप्रकटिनलु्यभरो।्सबैरातन्स्हरूक्हाँि्होइन,
िरपररेश्ररद्ारापक्ह्रैि लुतनएका्साषिी्हरूक्हाँ(रीकलु रा्हरूभनिापत्र लु्स्े
रोअथ्य दिनेशै्ीराभनेका तथएभनी्हारी्सलुन्न्सकिछौं,"उ्हाँ्ेरो

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान



चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

40

तिरी्हरू्ाईिेखाउनलुभएन;उ्हाँ्ेरो्हारी्ाईपोिेखाउनलुभरो")अथा्यि्
्हारीक्हाँ,उ्हाँररेका्हरूबाटबौरेरउठनलुभएपतछ्हारी्ेउ्हाँ्ँसिैखारौं-
कपरौं।अतन्हारी्ाईउ्हाँ्े,"रातन्स्हरू्ाईप्रिारिर,रचजउँिार
ररेका्हरूकानरारकिा्य्हलुन्ाईर्हाँनैपररेश्ररद्ारातनरलुतििररनलुभएको
छभनीिरा्हीिेओ"भनीआज्ािनलु्यभरो।उ्हाँरातथकरश्रा्सिनवे्हरेक्े
उ्हाँको नारद्ारा, पाप्हरूकोषिरा पाउनेछभनी ्सबै भकरषररतिा्हरू्े
उ्हाँकै करषररा िरा्ही दिनछन्। पत्र लु्स्े आफनो करिार परररि्यन
ििदै तथए।

कधृ परार्स्ाईअतरनिैधरानपूर्यक्ेहनलु्य्हो्स्।पत्र लु्स्ेररूश्ेररा
र्ूहिी्हरू्ाईप्रिारििा्यर्सोभने,पश्िातिापिनलु्य्हो्स्रबतप्तसरात्नलु्हो्स्।
तिनैपत्र लु्स्ेकनवेत्र्सकोघरानाकािैरर्ूहिी्हरू्ाईप्रिारििा्यर्सोभने,
"करश्रा्सिनलु्य्हो्स"्।प्ररेरि२अधरारकार्ूहिी्हरू्ाईर्सोभतनएको
तथरो,पश्िातिापिनलु्य्हो्स,्बतप्तसरात्नलु्हो्स्रपाप्हरूकोषिरापाउनलु्हो्स्।
प्ररेरि१०अधरारकािैरर्ूहिी्हरू्ाईभनेर्सोभतनएकोतथरो,"उ्हाँरातथ
करश्रा्सिनवे्हरेक्ेपाप्हरूकोषिरापाउनेछ।"

बाइब् अरश्र पतन आफै्ँसि बाझिैन िर प्ररेरिको पलुसिक भने
वररसथािेचख अनलुग्र्हिफ्य को, प लुरानो करारिेचख नराँ करारिफ्य को,
जाति्हरूिेचख वरचतििफ्य को परररि्यनको पलुसिक ्हो। र फेरर उ््ेख
िन्यिा्हनछलुककप्ररेरि७रापररेश्ररर्ूहिी्हरूिेचखफकक्य नथा्नलुभरो,
प्ररेरि८राउ्हाँ्ेअनलुग्र्हद्ाराएकजनािैरर्ूहिी्ाईबिाउनलुभरो,प्ररेरि
९रािैरर्ूहिी्हरूकाप्ररेरि्ाईबो्ाउनलुभरोरप्ररेरि१०रापत्र लु्स्ाई
एकजनािैरर्ूहिीकोघरानारापठाउनलुभरो(िरपत्र लु्सिाक्ँहर्ूहिी्सनिेशरै
अच्झर्ेहकातथए)।पत्र लु्स्ेतरो्सनिेश्ाईइस्ाए्कोतनचमिजोिाइराख्न
्सकिोप्ररा्सिररर्ेहकातथएिरउन्ेपधृथरीकोछेउ्समररेशूको्साषिी
्हलुनको तनचमिपकरत्रआतरापाएका तथए।पकरत्रआतरा्ेनैपत्र लु्सको
रलुखरा रो रिन राचखदिनलुभरोः उ्हाँको नारद्ारा (प्रभ लु रेशू ख्ीष्टको)
उ्हाँरातथकरश्रा्सिनवे्हरेक्े(बतप्तसराकोकलु राउ््ेखिररएकोछैन)
पाप्हरूको षिरा (ब्हलुरिन, रििद्ारा िाककएको प्रतरेक पाप) पाउनेछ
(पररेश्ररकोअनलुग्र्हकोिान)।पत्र लु्स्ेरीरिन्हरूबो्िा-बो्िैपकरत्र
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आतरारिन्सलुन्ने्हरू्सबैरातथओ््यनलुभरो।अतनअनरजाति्हरूरातथपतन
पकरत्रआतराको िानखनराइरो भनेर पत्र लु्स्ँसिआउने िी ्सबैखिना
भएकाचरश्रा्सी्हरू्ेिाजलुपराने;ककनभनेउनी्हरू्ेतिनी्हरू्ाईअरू-
अरूभाषा्हरूराबोत्र्ेहकारपररेश्ररकोप्रशं्सािररर्ेहका्सलुने।िब
पत्र लु्स्े जराफ दिएः "ज्स्े ्हारी्े झैं पकरत्र आतरा पाएका छन,्
करनी्हरू्ेबतप्तसरानपाऊन्भनेरकेक्ैस्ेपानीरोकन्सकछर?"अतन
उन्ेतिनी्हरू्ाईप्रभ लुकोनारराबतप्तसरात्नूभनीआज्ादिए(प्ररेरि
१०:४३-४८रपश्िाि)्।

रोअतरनिैअिल्ु नीरकलु रा्हो।पररेश्रर्ेतनिवेशनदिनलुभएअनलु्सार
पत्र लु्स कनवेत्र्सको पररराररा िए। तर्हाँ पररेश्रर्े जे प्रिार िन्य
अह्ाउनलुभएको तथरो, पत्र लु्स्े तर्ही प्रिार िरे, रद्कपउन्े तरोकार
िल्ु नातरकरूपराअकरश्रा्स्साथरप्रष्टरूपरा नैअतनचछा्साथिरे।
उन्ेप्रिारिरेकािैरर्ूहिी्हरू्ेआफू्े्सलुनेकारिन्हरूरातथकरश्रा्स
िरेरतिनी्हरू्ेपररेश्ररकारिन्हरूरातथकरश्रा्सििा्य,पकरत्रआतरा
तिनी्हरूरातथओ््यनलुभरो।कपिापररेश्रर्ेिीिैरर्ूहिीचरश्रा्सी्हरू्ाई
उद्ार िन्य र तिनी्हरूरा रा्स िन््य ाई पकरत्र आतरा पठाउनलुभरो र
तिनी्हरूअनरभाषाराबो्े।

आउनलु्हो्स् ्सर्यप्रथर िी अनर भाषा्हरू खिना भएका्हरूको ्ाति
एउटाचिन्हतथएभन्नेकलु रा्ाई्ेहरौं।खिनाभएका्हरूआश्िर्यिककि
भएकातथएककनभनेपररेश्रर्ेर्ूहिी्हरू्ाईजलुनरलुचति्ेबिाउनलुभएको
तथरो िैरर्ूहिी्हरू्ाई पतन तर्ही रलुचति्े बिाउन ्ागनलुभएको तथरो
भनीतिनी्हरू्ेकरश्रा्सिरेनन्।तर्ैस्े्हारी्ेरोघटनारारोकलु रा
िेख्िछौँककपररेश्रर्ेतरोकार्ाईअनरतै्ररोडनलुभरोरनराँकराररा
िैरर्ूहिी्हरू्ाईपतन्सरारेशिन्य्ातिएको तथरोभन्नेकलु राप लुकष्टिन्य
अनरभाषा्हरू्ाईएकअचरश्रा्सीर्ूहिीप्ररेरिको्ातिदिइएकोएउटा
चिन्हकोरूपराप्ररोििनलु्यभरो।्हारी्ेरोकलु रारािराख्नलुपि्यछ कक
एउटैशरीरराभएकोएकिा्समबनिीनराँकरारकार्हान्त्सद्ानि्हरू,जलुन
१कोररनथीरएफे्सीकापलुसिक्हरूरापाइनछन,्तर्सबे्ा्समर्ेचखएका
रा प्रकट िररएका तथएनन्। रो परररि्यनको अरतिरा, पररेश्रर्े

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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प्ररेरि्हरू्ाई्सरेिप्ररेरि्हरूकैरिनकोपलुकष्टिररदिनलुपि्यथरो।
्हारी्ेराििनलु्यपनवेअककोकलु रारो्होककपत्र लु्सरउनी्ँसिभएका

रातन्स्हरू्ेतिनी्हरू्ेअनरभाषा्हरूराबो्ेका्सलुनिातिनी्हरू्ेभनेका
कलु राबलुझे।्हारीतर्सबारेक्सरीतनचश्िि्हलुन्सकिछौंभनीिपाईं्ेरनरनै
करिारिनलु्य्हलुनछ्हो्ा।बाइब््ेप्ररेरि१०:४६रार्सोभनिछ,ककनभने
उनी्हरू्े तिनी्हरू्ाईअरू-अरूभाषा्हरूराबोत्र्ेहकारपररेश्ररको
प्रशं्सा िररर्ेहका ्सलुने। िी रातन्स्हरू्े नतर्ेका अथ्य्हीन शबि्हरू
बब्यराइर्ेहका रात्र भएपत्र लु्सको ्सरू्ह्े तरोकलु रा बलुझन ्सकनेतथएन।
िरनराँकरार्ेिैरर्ूहिी्हरू्ाईपतन्सरेट्िथरोभन्नेकलु रारा करश्रा्स
निनवे ररूश्ेरका रातन्स्हरू्ाई पत्र लु्स्े तरो घटनाको बारेरा िरेका
रण्यनरा अझ बिी पतरार्ागिो िक्य  पाइनछ। प्ररेरि ११:१७ रा,
पत्र लु्स्े तिनी्हरू्ाईर्सोभने,र्ैसकारणपररेश्रर्े्हारी....्ाईजलुन
िानदिनलुभएकोतथरो,्सो्हीिानउनी्हरू्ाईपतनदिनलुभरो।पि१५
्ेजनाएअनलु्सार,र्हाँ्सनिभ्यिाक्ँहप्रष्टरूपरा नैपकरत्रआतरारअनर
भाषा्हरू्हो।्हारी्ेप्ररेरि२अधरारबाटरोकलु राथा्हापाइ्सकेकाछौं
ककपेनटेकोसटकोदिनरा,अनरभाषा्हरूिाक्ँहबलुझनेभाषा्हरूतथए।प्ररेरि
१०अधराररापत्र लु्स्ेर्हाँपतनतरसिैभएकोतथरोभन्नेकलु रा्ाईपूण्य
रूपराप्रष्टपारेकाछन्।

तर्सोभएबाइब्रापाइनेअनरभाषाबोत्एकोरोिोश्ोघटनारा
्हारी्े के पाउँिछौं ि? ्हारी्े प्रभ लु रेशू ख्ीष्टको रधृतरलु, िफन र
पलुनरुतथानकोप्रिाररातथकरश्रा्सिरेरपकरत्रआतरापाउनेिैरर्ूहिी्हरूको
एउटा्सरू्हपाउँिछौं।तिनी्हरू्ेअनरभाषाबो्ेरर्ूहिीप्ररेरि्हरू
र र्ूहिी चरश्रा्सी्हरू आश्िर्यिककि भए। पररेश्रर्े र्ूहिी्हरू्ाई
बिाउनलुभएझैंिरीिैरर्ूहिी्हरू्ाईपतनबिाउनलुभरोभन्नेकलु रारातिनी्हरू्े
करश्रा्सिरेनन्र्ैस्ेतिनी्हरूआश्िर्यिककिभए।रोघटनारा,प्ररेरि
२अधरारराजसिै,अनरभाषा्हरूिाक्ँहकरश्रा्सनिनवेर्ूहिी्हरूका्ाति
एउटाचिन्हतथएरिीभाषा्हरू्ेतरोपरररि्यनकोअरतिरापररेश्ररको
रिनरउ्हाँको्सतरिा्ाईपलुकष्टिन्य्स्हारिािरे।परररि्यनकोअरतिरा
्ािूभएकात्सद्ानि्हरूिर्यशास्त्ररा्ेचखएकापाइँिैनथे।
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प्ररेरि१अधराररार्ूहिाइसकररोिीकोठाउँराक्स्ाईराख्नेभन्ने
बारेरा्सानोबैठकभएकोतथरो।र्ूहिा्ेआतर्हतरािरेपतछररतिभएको
उ्सकोपिपूति्यिन्यक्ैस्ाईछान्नलुपि्यथरो।रोप्ररेरिकोपििारणिनवे
रातन्सरा्हलुन लुपनवेरोगरिा्हरूकोबारेरा्हारी्ेपि२१रापढनपाउँिछौं:
र्सकारण प्रभ लु रेशू जति दिन्समर ्हाम्ा बीिरा तभत्र-बाक्हर िनलु्यभरो,
तरति दिन्समर,अथा्यि् रू्हन्नाकोबतप्तसरािेचखशलुरुिरेरउ्हाँ ्हारीबाट
उठाइनलुभएको दिन्समर ्हारी्ँसि र्हने री रातन्स्हरूरधरे एकजनािाक्ँह
्हाम्ो्साथराउ्हाँकोबौररउठाइको्साषिी्हलुन लुपछ्य(प्ररेरि१:२१-२२)।
अबफेररप्ररेरि१०:३९-४१रा ्ेहनलु्य्हो्सः्अतनर्ूहिी्हरूकोरल्ु लुकर
ररूश्ेरराउ्हाँ्े जे-जेिनलु्यभरो,िी्सबैकलु रा्हरूका्साषिी्हारी्हौं;
उ्हाँ्ाईतिनी्हरू्ेरूखराझलुणड्ाएररारे।उ्हाँ्ाईपररेश्रर्ेिेश्ो
दिनरा बौराएर उठाउनलुभरो, र उ्हाँ्ाई खल्ु ्रखल्ु ्ा प्रकट िनलु्यभरो
– ्सबै रातन्स्हरूक्हाँ ि ्होइन, िर पररेश्ररद्ारा पक्ह्रै ि लुतनएका
्साषिी्हरूक्हाँ अथा्यि् ्हारीक्हाँ; उ्हाँ ररेका्हरूबाट बौरेर उठनलुभएपतछ
्हारी्ेउ्हाँ्ँसिैखारौं-कपरौं।

रीखणड्हरू्ेकलु नैवराख्रातबनानैरोकलु राप्रष्टरूपरात्सकाउँिछन्
कक एक प्ररेरिको रूपरा छनोट ्हलुनको ्ाति, कलु नै रातन्स रू्हन्ना्े
रेशू्ाईबतप्तसरादिएका्सररिेचखउ्हाँसरिा्यरो्हण्हलुन लुभएको्सरर्समर
उ्हाँको ्साथरा र्ेहको ्हलुन लुपि्यथरो। रेशू्े िनलु्यभएका कार्हरू उ्स्े
िेखेको्हलुन लुपि्यथरोरपलुनरुतथान्हलुन लुभएकाख्ीष्ट्ाईप्रतरषिरूपरािेखेको
्हलुन लुपि्यथरो।पार्,िेह्ौंप्ररेरि,जोकि्ोिरीजचनरएकातथए,तनचश्िि
रूपरारोगर तथए। चसटफन्स्ाईिलुङ्ा्े ्हान्नलुपि्यछभन्ने्हरूरधरेउनी
पतनतथएरउनीप्रख्रािअिलुरािरत्ए्काकरद्ाथथीतथए।तरोभनिा
अिातड,उन्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्टको्सािेिीनरष्यको्सार्यजतनक्ेसरकाइको
कलु नै अरसथारा पकै् पतन उ्हाँका कार्हरू िेखेको ्हलुन लुपि्यछ। उन्े
िरसक्सको बाटोरा बौररउठनलुभएकाख्ीष्ट्ाई भेटेका पतन तथए (प्ररेरि
९)।

प्ररेरि १० अधराररा भएका घटना्हरू ्ंस्सारको इति्हा्सरा (र
रासिरराउ्हाँकोकथानैइति्हा्स्हो)रतिकरचशष्टरर्हतरपूण्यछकक
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पकरत्रआतरा्ेप्ररेरिकोपलुसिकको११औंअधरारपतनत्एर१०औं
अधराररा भएकोकलु रा्ाई पलुनः रण्यन िनलु्यभरो।आउनलु्हो्स् ्सर्यप्रथर
र्स्ाईपलुनरार्ोकनिरौं:अतनतिन्े्हारी्ाईबिाए–तिन्ेआफनो
घररा एउटा सरि्यिूि्ाई उतभर्ेहका र तिन्ाई र्सो भतनर्ेहका िेखेः
"जोपपारारातन्स्हरूपठाऊ,रपत्र लु्सउपनारभएकोचशरोन्ाईबो्ाऊ,
तिन्े तिरी्ाई रिन्हरू बिाउनेछन,् ज्सद्ारा तिरी्े र तिम्ो ्सारा
घराना्ेरलुचतिपाउनेछौ।"अतनजबरबो्नथा े्ं,िबपकरत्रआतरा,
ज्सरी शलुरुरा ्हारी्हरूरातथओ््यनलुभएको तथरो, उ्सरी नै उनी्हरूरातथ
ओ््यनलुभरो। िब प्रभ ल्ु े र्सो भन्नलुभएको रिन र्ाई ्समझना भरो,
"रू्हन्ना्े ्साँचिै पानीरा बतप्तसरा दिए, िर तिरी्हरू पकरत्र आतरा्े
बतप्तसरा िररनेछौ।" र्ैसकारण पररेश्रर्े ्हारी प्रभ लु रेशू ख्ीष्टरातथ
करश्रा्स िनवे्हरू्ाई जो िान दिनलुभएको तथरो, ्सो्ही िान उनी्हरू्ाई
पतनदिनलुभरोभनेपररेश्रर्ाईरोकन्सकनेरकोतथएँर?रीकलु रा्हरू
्सलुनेरतिनी्हरूि लुपभए,रर्सोभनिैपररेश्रर्ाईरक्हरादिएः"िबि
पररेश्रर्ेअनरजाति्हरू्ाईपतनजीरनकातनचमिपश्िातिापदिनलुभएछ!"
(प्ररेरि११:१३-१८)।

पकरत्रआतराद्ारा त्चखि,पत्र लु्सकारीरिन्हरूबाटरोकलु राराि
िनलु्यिाख्ागिो्हलुनछककप्रभ ल्ु ेनराँकरारकोरलुचतिपानीकोबतप्तसराको
नभई आतराको बतप्तसराको करषर ्हलुनेतथरो भनी आफना िे्ा्हरू्ाई
त्सकाउनलुभएकोतथरोभन्नेकलु राउन्े(पररेश्रर्ेउन्ाईतरोिैरर्ूहिी
घरानारानपठाउनलुभए्समर)्समझेनन्।पररेश्रर्ेतिनी्हरू्ाईदिनलुभएको
कलु रा प्ररेरि ११:१७ को ररिान ्हो भनेर भतननछ र िपाईं्े था्हा
पाउनलु्हलुनेछककिैरर्ूहिी्हरू्ाईपतनर्ूहिी्हरू्ाईझैंबिाइनेतथरोभन्ने
कलु रारापत्र लु्सिब्समरकरश्रसिभएकातथएनन्।तरोकलु रा्ाईपलुनःरण्यन
निररए्समरर्ूहिीभाइ्हरूपत्र लु्स्ेठीककारिरेकातथएरतिनी्हरू्े
पधृथरीकोछेउ्समरपलुर्राउनलुपनवे्सलु्सरािार्ाईपधृथरीराभएका्सारािेश्हरू,
आफनि्हरू,करतभन्नभाषाभाषी्हरूरजािजाति्हरूक्हाँप लुर्राउनलुपि्यथरोभन्ने
कलु राराकरश्रसिभएकातथएनन्।रोकलु राअनिराप्ररेरि१५अधरारको
र्हान्ररूश्ेरकोर्हा्सभारापधृथरीरासरीकारनिररए्समरतर्हाँके्ही
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असपष्टिातथरोभन्नेकलु रािपाईं्ेिेख्नलु्हलुनेछ।
अ,ँप्ररेरि१९अधरारबाइब्राक्ैस्ेअनरराअपररचििभाषा

बो्ेको घटनाको िेश्ो िथा अचनिर घटना ्हो। फाइिाजनक र
बेफाइिाजनकिलुरै्हलुन्सकने्समपूण्यआिलुतनकजोड्ाईत्एरक्ैस्ेरो
क्पनािन्य्सकिछ ककबाइब्को्हरेकपधृष्ठ्ेअनरभाषाबोत्एको
घटनाउ््ेखिनलु्यपि्यछ,िरबाइब्भरररारातन्स्ेअपररचििभाषारा
बो्ेकाघटना्हरूिीनरटारात्रछन्।्हारी्ेप्ररेरिकोपलुसिकराभएको
रोघटना्ाईअधररनिररत्सधराउँिा,शारीररककोररनथी्हरूरतिनी्हरू्े
ररिान्ाई बङगराएकाबारे छ्फ् िनवेछौं िर रो नै अनर भाषारा
बोत्एकोिेश्ोिथाअचनिरत्चखिघटनाकोरूपरािेखापि्यछ।

अतनरसिोभरो–अपो््ो्सकोररनथरा्हलुँिापार्िाक्ँहरातथ््ा
भाि्हरूबाटभएरएफे्स्सराआए;अतनतर्हाँके्हीिे्ा्हरू्ाईभेटिाएर
(प्ररेरि१९:१)।उनीररूश्ेर,र्ूहदिरारा्साररररारातथएनन्भन्ने
कलु रा राि िनलु्य्हो्स्। पार् ्ंस्सारका छेउ्हरूरधरे एक भाि अथा्यि्
र्ूहिीरिकोप्रतरषिप्रभारनपरेकोषिेत्ररािएकातथए।नराँषिेत्रअथा्यि्
ररूश्ेररा्सलु्सरािारप्रिारिररँिा,तर्हाँचिन्ह्हरूरआश्िर्य्हरूपतन
भए।नराँरातन्स्हरूअथा्यि्िैरर्ूहिी्हरूराझ्सलु्सरािारप्रिारिररँिा,
तर्हाँचिन्ह्हरूरआश्िर्य्हरूपतनभए।प्रतरेकघटनाराअनरभाषाको
ररिान्ाई रौचखक नराँ करार्ाई पलुकष्ट िनवे एउटा चिन्हको रूपरा
दिइएकोतथरोककनभनेतर्हाँत्चखिनराँकरारतथएन।अब्हारीअकको
नराँषिेत्र,एफे्स्सराआउँिछौं।

उन्े तिनी्हरू्ाई भनेः "जब तिरी्हरू्े करश्रा्स िर्रौ, िब के
तिरी्हरू्े पकरत्र आतरा्ाई पारौ?" अतन तिनी्हरू्े उन्ाई भनेः
"पकरत्रआतरा्हलुन लु्हलुनछभन्नेकलु राि्हारी्े्सलुनेकापतनछैनौँ।"(प्रष्ट
रूपरानैतिनी्हरू्ेप्ररेरि२रा१०कोप्रिार्सलुनेकातथएनन्।)अतन
उन्ेतिनी्हरू्ाईभनेः"िबतिरी्हरूक्सराबतप्तसराभरौि?"अतन
तिनी्हरू्ेभनेः"रू्हन्नाकोबतप्तसरारा"(प्ररेरि१९:२-३)।

्हजलुर,पधृथरीकोछेउ्समरपलुगिाउन्ेतर्हीआचतरकअरसथाराभएका
रातन्स्हरूभेटिाएजलुनअरसथाराररूश्ेरकार्ूहिी्हरू्ेआफू्ाईप्ररेरि

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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२अधराररापाएका तथए।िीरातन्स्हरूराकनवेत्र्सकोभनिाबिी
ज्ानतथएन।तिनी्हरूआफनो्सरझ्ेभराएकोरात्रा्समरपररेश्ररका
िे्ा्हरूतथए।तिनी्हरू्ाईकरश्रा्सिन्यदिइएको्सबैकलु रारातिनी्हरू
चरश्रा्सीतथए।िरबतप्तसराभएकािीचरश्रा्सी्हरूबिाइएकारनराँ
िरीजचनरएका तथएनन् ककनकक तिनी्हरू्े नराँकरारको्सलु्सरािारको
्सनिेश्सलुनेकातथएनन्।तिनी्हरू्सतरिाबारेअनतभज्र्ेहकाकलु रारतर्हाँ
पकरत्रआतराकोउपचसथतिन्हलुन ल्ु ेरोकलु राप्रष्टपाि्यछ।अबपार््े
िीरातन्स्हरू्ाईख्ीष्ट्ेकू््सरािनलु्यभएकोकारिेखाउनकोतनचमिरतिी
२६रा्ूका२३िफ्य फका्यउन्सकेनन्।उन्ेतिनी्हरू्ाईरोरीको
पलुसिकरा् िेरनराँकरारकोरलुचतिबारेवराख्रािन्य्सकेनन्।िब्समररी
कलु रा्हरूकोकलु नैत्चखिअतभ्ेखतथएन।तिनी्हरूकोपलुरानोकरश्रा्स्ाई
असरीकार िनवे िरी पररेश्ररद्ाराअतभकषति र पररेश्ररद्ारा पठाइएका
र्सी्हकाअग्रिूिरातथकरश्रा्सिनवे्सचिाचरश्रा्सी्हरूपाउनकतिकदठन
तथरोभन्नेकेिपाईंर्ह्सलु्सिनलु्य्हलुनछ?रू्हन्ना्ेबतप्तसरादिएरपरररि्यन
भएकािीरातन्स्हरू्ाईपार्रउनका्साथी्े तिनी्हरू्ाई्सतरिा
बिाएकातथएभन्नेकलु राकोकलु नैबत्रोप्रराणिाक्हएकोतथरो।

िब पार््े भनेः "रातन्स्हरू्ाई र्सो भनिै रू्हन्ना्े ्साँचिै
पश्िातिापकोबतप्तसरा्ेबतप्तसरादिएः"तिरी्हरू्ेरपतछआउनलु्हलुनेरातथ,
अथा्यि् ख्ीष्ट रेशूरातथ करश्रा्स िनलु्यपि्यछ।" (अथा्यि,् वररसथा र
भकरषररतिा्हरू रू्हन्ना्समर रात्र तथए, िर अनलुग्र्ह र ्सतरिािाक्ँह रेशू
ख्ीष्टद्ाराआए)।अतनजबतिनी्हरू्ेरोकलु रा्सलुने,िबतिनी्हरू्ेप्रभ लु
रेशूकोनारराबतप्तसरात्ए(प्ररेरि१९:४-५)।िीअ्स्रातन्स्हरू्े
रो ्सलु्सरािार्ाई खलुशी्साथ ग्र्हण िरे। तिनी्हरू्े िी अग्रिूिको
घोषणा्ाईसरीकारिरेकातथएरिीप्ररेरि्े्राएका्सलु्सरािार्ाईपतन
िलुरुनिैसरीकारिरे।तिनी्हरू्ेतर्स्ाईतिखा्यएकोआतरा्ेिी्सोपानी
पाएजसिैिरीकपएरप्रभ लुरेशूकोनारराबतप्तसरात्ए।

अतन जब पार््े तिनी्हरूरातथ ्हाि राखे, िब पकरत्र आतरा
तिनी्हरूरातथआउनलुभरो;रतिनी्हरू्ेअनरभाषा्हरूराबो्ेरभकरषरराणी
िरे(प्ररेरि१९:६)।
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तर्ैस्े पधृथरीको छेउरा पलुगिा ्हारी्े र्ूहिी्हरू र र्ूहिीरि्ाई
ग्र्हणिरेकािैरर्ूहिी्हरूतर्हीअरसथाराभएकापाउँिछौंजलुनअरसथारा
ररूश्ेररा पेनटेकोसटको दिनरा र्ूहिी्हरू र र्ूहिीरि्ाई ग्र्हणिनवे
िैरर्ूहिी्हरूतथए।तिनी्हरू्ेकरश्रा्सरारू्हन्नाकोबतप्तसरा्ाईसरीकार
िरेका तथए िरअब पररेश्रर्ेआफना पलुत्र्ाई रातन्सका पाप्हरूको
रू्र तिन्यको ्ाति रन्य र बौररउठन र्स ्ंस्साररा पठाउनलुभरो भन्ने
्सलु्सरािार्ाई सरीकार िनलु्यपि्यथरो। तर्सपतछ तिनी्हरू्े पररेश्ररका
रिन्हरूप्रिारिनवेिीरातन्स्हरू्सचिाप्ररेरि्हरूतथएभन्नेकलु राप लुकष्टिनवे
चिन्ह्हरूरआश्िर्य्हरू्सक्हिको्सनिेशको्साथरापकरत्रआतरापाए।
री्सबैकलु रा्हरूआप्सरातर्ेकाछन्।तर्हाँकलु नैकररोिाभाषछैन।
्हारी्े बाइब्रा ्हरेक पटक अनर भाषा भेटिाउँिा, तरो तिनी्हरूको
्ातिपररेश्ररकोरिनकोपलुकष्ट तथरोज्स्ेनराँकरारको्सनिेश्ाई
पक्ह्ा नै करश्रा्सिरेका तथएनन्।रकू्य ्स१६ िेचखप्ररेरि२,१०,
११र१९्समरएउटाप्रष्ट,्सतरर्स्हीिक्य पाइनछ।करनी्हरूरात्र
नराँकरारभररराअनरभाषाबोत्एकाघटना्हरू्हलुन् र तिनी्हरू्ेरो
्सतरिा्ाईपूण्यरूपराप्रष्टपाि्यछन्ककअनरभाषाकोररिानः

१)बो्नेवरचति्ाईथा्हानभएकोभाषा्हो।
२)पररेश्ररद्ाराचरश्रा्सी्हरू्ाईिानकोरूपरादिइनछ।
३)अचरश्रा्सी्हरू्ाईदिइने्साषिीकोरिन्ाईपलुकष्टिनवेएउटा
चिन्हकोरूपरादिइनछ।
४)प्ररेरिीर्ेसरकाइ्ँसिरात्र्समबचनिि्हलुनछ।

कलु नैरातन्स्ेरीतनषकष्य्हरूबारेिक्य -करिक्य िन्य्सकिछ,िरउ्स्े
बाइब्बाटभनेतर्सोिन्य्सकिैन।रोछ्फ्रािारणा्हरू,आसथा्हरू
रकरिार्हरूकोकलु नैसथान्हलुँिैन।रातथदिइएकािाररटाबलुिँा्हरू्ाई
अनरभाषाबोत्एकाकेर्िीनरटाबाइब्ीरघटना्हरूराकलु नैशङ्कानै
न्हलुनेिरीप्रराचणििररएकोछ।

अकको अधराररा ्हारी्े कोररनथको रात्रा िनवेछौं र बाइब्भरररा
्सबैभनिा शारीररक रणड्ी्े िरेका अतरनि िमभीर ्ैसद्ाचनिक
त्रलुकट्हरू्समबनिी्सारग्री्ाईधरानपूर्यकजाँििनवेछौं।

प्ररेरिको्सरररादिइएकोअनरभाषाकोररिान
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अधरार२
कोररनथी्हरू्ेिरेका
अनरभाषाकोप्ररोि

ि्र्हाँके्हीझूटाकलु रा्हरूछन.्...ज्सरारातन्स्हरूि्हकक्ापखेटा्हरूरा
्सरार भएझैं िरी सरि्यतिर िढिछन्। तर्हाँ के्ही ्सतरिा्हरूछन,्
ज्सरातिम्ा्सां्साररककरद्ान्हरूअतरनिैतनपलुणर्सररतनष्ठछन,्ज्स्े
रातन्स्हरू्ाईिह्ौं्साङ्ा्हरू्ेबाँिेरर्स्ंस्साररैराख्िछन्।

–िा््स्यतडकन्स
"राकट्यनिज्ेकरट"बाट

कोररनथएउटाअतरनिै्सलुनिरग्रीक्स्हरतथरोरतरोअखैराप्रानिको
राजिानीिथारोरीअञ्ि्ािीशकोतनरा्ससथानतथरो(प्ररेरि१८:१२)।

कोररनथ वरापारको ्ाति अतरनिै उपरलुति सथानरा र्ेहको एउटा
ठू्ो ्स्हर तथरो। ्ंस्सारका ्सबै राष्ट्र्हरूबाट आएका वरापारी्हरू्े
तर्हाँ वरापार िि्यथे। र्ही करतभन्न प्रकारको वरापारको कारण तरो
्स्हर अतरनिै िनी बनरो। तर्हीँ नै ग्रीक ्सभरिा तर्सको चशषिा र
क्ा्ँसिैकरकत्सिभरो।तर्हाँिारन्समबनिीखे््हरूरिश्यनशास्त्रका
करद्ा्र्हरूअ्सङख्रतथए।

तर्सको ्साथ्साथै, रा ्समभरिः तर्सकै कारण्े ििा्य, ठू्ा-ठू्ा
पापरअनैतिकिा तर्हाँको िैतनकरी नै तथरो।्समपूण्य्स्हर नैरािक
पिाथ्यको्ि,भोज,रेश्रारधृचतिररूति्यपूजा्ेभररएकोतथरो।ग्रीक्हरू
एरिोडाइटको आरािनारा रति ि््ो सिररा पलुिेका तथए कक तरसिो
कक्राक्ाप्हारकोिेश(जलुनपतछतरश्िेशबनरो)भनिाबाक्हरकरर्ै
िेचखनथरो।तरो्स्हरकोनैतिकसिररतििलुचछतथरोककतर्स्सरररा
अतरनिखराबजीरन चजउनेवरचति्ाई"कोररनथी्ेझैं चजएको"भनेर
भतननथरो।
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उति्स्हर्ंस्सारभररबाटरातन्स्हरू,रा््सरानिथा्समपचतितभत्राउने
िरी अतरनिै केनद्ररा अरचसथि तथरो। तिनी्हरू्े आफनो ्साथरा
परररार,्साथी्हरूर्स्हारक्हरूकोघतनष्ठिा्ेनरोकनेपापी सरभार्हरू
त्एरआउँिथे।करकाशकोिीव्रितिकोकलु राििा्य,कधृ कषरउद्ोिका
्स्हर्हरूभनिावरापारररात्राका्स्हर्हरू्सिैरअतरनिैअिातडपलुिेका
छन्।रदि्हारी्ेकोररनथकोअरसथाबलुझनिा्हनछौंभने,आफू्ाई
तररारी,नरूओत््यन्स,नरूरोक्य रा्सनरिाचन्ससको्स्हरराभएकोक्पना
िनलु्यपि्यछ।

्सर्यप्रथरएथेन्सराप्रिारिरेपतछ,पार्कोररनथतिर्ािे।प्ररेरि
१८अधरार्ेरोकलु राकोप्रराणदिनछककपररेश्रर्ेकोररनथराएउटा
ई्साईरणड्ीसथापनािन्यपार््ाईि्ाउनलुभरो।उन्ेतर्सनारकरीर
खाड्रा डेिरष्य्समर ्ेसरकाइिरे। कू््सको प्रिारद्ारा र्ूहिी्हरू र
िैरर्ूहिी्हरूिलुरैबिाइएका तथए।रासिररा्सभाघरकाप्ररलुखशा्सक
कक्सप्स्िारिउति्स्हरका के्हीरलुख्रर्ूहिी्हरूबिाइएका तथए।
िैपतन, अतिकांश नराँ चरश्रा्सी्हरू िैरर्ूहिी्हरूका तनमन रि्य्हरूका
रातन्स्हरूतथए(१कोररनथी१:२६)।तर्हाँएकजनािरराररराप्रबनिक
एरासट्सरएकजनािनीरातन्सिार्सपतनकरश्रा्सराआएकातथए,िर
रीिाक्ँहउ््ेखनीरअपराि्हरूतथए।

र के्ही कलु रा भन्न जाँिैछलु  ज्स्ाई तर्ही प्ररेको भाररा त्इनेछ
भनी र करश्रा्स िि्यछलु  जलुन भाररा र्स्ाई प्रसिलुि िररनछ। रै्े
क्ैस्ाई ्हातन पलुर्राउन रा चिढ्ाउन खोजेको छैन िर अब आउने
्सारग्री्ाईबलुझनको्ाति्हारी्ाईरोअतरारश्रक्हलुनछभन्नेर्ाई
्ागिछ। बाइब्रा खराब कार िनवे्हरूका िलुई रि्य्हरू पाइनछनः्
अिातर्यकरपापी।अिातर्यक्हरू्समपचति,षिरिा,पिरसथानभएका
िी पलुरुष्हरूिथास्त्री्हरू्हलुन् ज्स्ेजानाजानी पररेश्ररकोअनलुग्र्ह र
कारकोकररोििि्यछन्।तिनी्हरूरसिािोकेराज्हरू्हलुन्जोर्सिलुष्ट
्ंस्सारराउचिओ्होिारापलुगिछन्रअतरनिैिेरैरातन्स्हरू्ाईिा्सतररा
पलुर्राउँिछन्।अककोरि्यअथा्यि्पापी्हरूिाक्ँहआिरका्सनिान्हरूरात्र
्हलुन्ज्स्ेकलु नैपतनकलु राबारेराम्ो्ँसि्ेखाजोखारा्सोिकरिारििदैनन्।

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि



चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

50

पररेश्रर्ाईघधृणािनवेकारण्ेनभई,शरीरकाअतभ्ाषा्हरूरआखँाका
अतभ्ाषा्हरू्सबैभनिाकरप्रतिरोि्हलुनेकलु राभएको्ेर्सरि्यका्हरूरसिो
अतभ्ाषा्हरूको पतछ ्ागिछन्। री तनरी्हआतरा्हरू ि्नि्िीका
्सबै््हड्हरूकोपतछ्ागिछनः्पक्हरन,नैतिकिारािर्यकाकलु रा्हरूरा
जरानाजसिै बनिछन्। ्सर्िा र अनलुरूपिाको िूभा्यगरपूण्य तरश्णको
कारण प्रारः री रातन्स्हरू रो ्ंस्सारका तनरी्ह रातन्स्हरू ्हलुनछन्।
्हारी्े रो कलु रा बलुझनलुपि्यछ कक, के्ही अतरनि कर अपराि्हरूबा्ेहक,
री पापी्हरू्ेआफूजसिै ्सनिान जनराउनेछन् र अिातर्यक जरािै थोरै
रपापी्हरूजरािै िेरैनभए्समर तिनी्हरू्ेअिातर्यक्हरू्ेभनिाजरािै
िेरै बचिा्हरूजनराउनेछन्। रो अतभरानको अचनिर पररणार सररूप
र्हा्सङ्कष्टका्रा ्समपूण्य रानरजाति्ाई राजर िनवे िशजना राजा्हरू
्हलुनेछन्।

िी पापी्हरू्ाई एउटा फाइिा ्हलुनछ। तिनी्हरू ्सचज्ै बरात्ने
्हलुना्े, तिनी्हरू्ाईप्रभ लुरेशूख्ीष्टरातथकोउद्ारदिने करश्रा्सराचजतन
्सककने्समभारनािेरैबिी्हलुनछ।रेशूभनिाबत्रोकोछ?प्रभ लुभनिा
बलुकद्रानकोछ?ख्ीष्टभनिाउचिकोछर?र्सरी,प्रभ लुरारउ्हाँको
शचतिको्सारथर्यराबत्रोई्साई्ेपकरत्रआतराकोबलुकद्रारपररेश्ररको
तनचमि राजा र पूजा्हारी बनाइनलुको उचििारा कलु नै ्सािारण पापी्ाई
प्रभारकारी रूपरा ्सलु्सरािार ्सलुनाउँिछ भने, तर्सको पररणार एउटा
अिातर्यक रातन्स्ाई ्सलु्सरािार ्सलुनाइँिाखेररको भनिा अतरनिै उतिर
्हलुनेछ।्ेहनलु्य्हो्स,्अिातर्यक्हरूआफू्ाईतरोतनकमराई्साईभनिाबिी
बलुकद्रान,शचतिशा्ीरउचिठानेरचिकिनेछन्ज्स्ेसरि्यभन्नेठाउँरा
जानको्ातिअरूक्ैसरातथभरपनलु्यपि्यछ।

रीकलु रा्हरू्सतरभएका्हलुना्े,र्स्ेरोकलु राकोपलुकष्टिि्यछककई्साई
रणड्ी्हरूकरशेषिरी्सर्,अचशचषिि,िरीबर्सािारणरातन्स्हरू्े
बनेको्हलुनेछज्स्ेकलु नैपतनकलु राबारेराम्ो्सँि्सोिकरिारििदैनन्रजो
्सचज्ै्ँसिकलु नैप्रभारशा्ीवरचतितरकोपतछ्ागिछन्।र्सथ्य,अतिकार
जराउनेअिलुरा्े एउटा्सरू्ह्ाई्सचज्ै्ँसि तनरनत्रणिन्य ्सकिछ।
रीरातन्स्हरूबाइब्राउचिचशषिा्हात्स्िरेकोतरोवरचतिको्सारलु
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्सचज्ै्ँसिश्द्ा्लुरनम््हलुनछन्।र्सकलु रा्ेरोकलु राप्रष्टपाि्यछकक
तिनी्हरू्ेआफू्ाईऊ्सरान ठानिैनन्। री भेडा्हरू्ेआफू्हरू्ाई
प्ररोि िरेर अकूि िन-्समपचतिकलु म्राउने अिलुराको बारेरा के्ही पतन
्सोचिैनन,्ककनककतिनी्हरूकोसरभारकोकरजोरीकोकारणउ्स्े"्समपन्न
्हलुनकोतनचमििपाईं्ेिानदिनलुपि्यछभन्नेपररेश्ररिा्हनलु्हलुनछ"भनिा,ऊ
करश्रा्सरोगरछभन्नेकलु रारातिनी्हरूजरािै्सचज्ै्ँसिकरश्रसि्हलुनछन्।

रो रि्यका रातन्स्हरू खराब अतभप्रार्े नभई जरािै ्सचज्ो ्हलुने
भएको्े शरीर र आखँाका अतभ्ाषा्हरूको पतछ ्ागिछन् भन्ने कलु रा
्साँिोभएको्े,र्हान्िोकेराज्ेअति्सचज्ै्ँसिशारीररकअनलुभर्ाई
तिनी्हरूकोआचतरकजीरनकोकेनद्रबनाइदिन्सकिछ।रोरराइ्ो,
िाख्ागिो्हलुनेभएको्े,एक्सषिर,बलुकद्रान,िनी्ेसरक्ेत्सफारर्स
िरेको्हलुना्ेरपररेश्ररकोरक्हरािन्यकोतनचमिरात्रिररनेभएको्े,री
कप्ररजन्हरू्ेतबना क्हचचकिा्हटतर्स्ाईकरश्रा्सिि्यछन्।तिनी्हरू
पररेश्रररासरीकारिररएकाछन्भन्नेकलु रािेखाउनबाइब्कोअधररन
रा जाँि िन्य आरश्रक पनवे ्सरर दिन र प्ररा्स िन्य करनी्हरू्ाई
कक्ह्रै्स््ा्हदिइनेछैन।रीरातन्स्हरू्ेपररेश्रर्ाईप्ररेिि्यछन्र
पररेश्ररकोआरािनाको्ातिभनेरदिइएकोकलु नैपतनकलु रा्ाईखलुशी्साथ
सरीकारिनवेछन्।रीरातन्स्हरू, करश्रा्सराआउनलुभनिाअिातडपतन,
अतरनिैईरानिार्हलुनछन्रपररेश्ररको्ेसरािनवेएकईरानिाररातन्स
कक्ह्रै तरति ्साहै् दिगभ्रतरि ्हलुन ्सकिछ भन्ने कलु रा करनी्हरू्े बलुझनै
्सकिैनन्।

कोररनथको ्सराज र अचनिर दिन्हरूको पतश्िरी ्सराजबीिको
्सरानिारा कलु नै द् लुकरिा छैन। कोररनथका पकरत्र जन्हरू र रो
्ाओतडत्सरा्ी रलुिका रणड्ी्हरूका पकरत्र जन्हरूबीिको ्सरानिारा
के्हीद् लुकरिाछैन।तर्ैसकारण,रोअधराररार्ेहको्सारग्रीतिनी्हरूको
चशषिाकोतनचमि्होज्स्ेहृिरररन्ेतर्स्ाईग्र्हणिि्यछन्रकलु नै
पतन्हा्िरािी्हजारौंकप्ररई्साई्हरू्ाई्िाइएकोिोष्होइनज्स्े
उद्ारिररनलुभनिापक्ह्ारपतछर्सोभनिथे,"रोकलु रारराइ्ो्ागिछ
भने,तर्सोनैिर।"िलुःख्ागिोकलु रा,रो्सबैरतिप्रष्टछककरातन्सको
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िा्हनाको्क्रपरररि्यन्हलुन्सकिछिरवरचतितररापरररि्यनआएको
घटनाभनेरासिररैकरर्ै्हलुनछ।

नराँकरारकोरलुचति्समबनिीपलुसिकरोरीपश्िाि,्पक्ह्ोकोररनथीको
पत्रआउँिछ।कोररनथकोपलुसिक्ेआफनोई्साईजीरन्ाईरोरीको
पत्रकात्सद्ानि्हरूराभनिाप्ररेरिकोपलुसिककाअनलुभर्हरूरातथआिाररि
िल्ु राउने प्ररा्स िररर्ेहका रातन्स्हरूको ्सरू्हका ्सरसरा्हरू प्रसिलुि
िि्यछ। तिनी्हरू्े १कोररनथी १:१२ रा उ््ेचखि एउटा ्सरसरा
पतनभोिेःतिरी्हरूरधरे्हरेक्े,"रपार्को्हलुँ","रअपो््ो्सको",
"रकेफा्सको","रख्ीष्टको्हलुँ"भनिछौरे।तरोरणड्ी्सङ्कीण्यआतरा
र फूट्हरू्े भिाभ लुङ् भएको तथरो। तिनी्हरूराझ ्हाडनािाकरणीको
वरतभिारतथरो;तिनी्हरू्ेकानूनकाअिा्ि्हरूराएक्ेअकको्ाईरलुद्ा
्हात्र्ेहका तथए; रूति्यपूजा्े रणड्ी्ाई प्रभार पान्य खोचजर्ेहको तथरो;
रातन्स्हरूरद््ेराचतिएर प्रभ लुभोजरा्सररकभइर्ेहका तथए;रणड्ीका
स्त्री्हरू्ेआफनोकपा्कटाइर्ेहकातथए;कररा्हकरचछेिएउटासरीकार्य
ि्नबनेकोतथरो।रोरेरोिारणा्होइन।रीिउतिपत्रराउ््ेख
िररएका्सरसरा्हरू्हलुन्।री्सबै्सरसरा्हरूकोकारण्ाईरातथउ््ेख
िररएकोछ।१कोररनथी१:१२राउ््ेचखि्सरसरा्हरूर्हाँएकै
ठाउँरा्राइएकातथए,ज्हाँरातन्स्हरूकोएउटा्सरू्ह्े्सबैप्रकारका
तभन्नत्सद्ानि्हरूत्एररपत्र लु्स,पार्,अपो््ो्सरख्ीष्टको्ेसरकाइका
कतथि तभन्निा्हरूप्रति बफािार भएर एक्साथ ्सङ्ति िन्य खोचजर्ेहको
तथरो।्सबैजना्सरकप्यि्हलुने एउटा त्सद्,अचनिरअतिकारीतबनाकलु नै
्सङ्ति्हलुन्सकिैन,बरूतर्हाँई्साईअसिवरसििा्हलुन्सकिछ।ईश्ररीर
अतिकारीकोअभारनैतर्हाँको्सरसरातथरो।

पररेश्रर्ाई िनरराि ्हो्स,् ्हारी्ँसि पररेश्ररको पकरत्र र त्सद्
रिनकापधृष्ठ्हरूरातरसिोएउटाअचनिरअतिकारी्हलुन लु्हलुनछ।र्हीरिनरा
नै ्हारी१कोररनथी१२:१-७्ाई ्ेहि्यछौं:अबभाइ्हरू्हो,आचतरक
ररिान्हरूकोकरषररापतनतिरी्हरूअनजानर्होभन्नेरेरोइचछाछैन।
तिरी्हरू्ाईथा्हाछ–तिरी्हरूडोर्राइएअनलु्सारिीिलुिँारूति्य्हरूक्हाँ
ब्हककएरिएकाअनरजाति्हरूतथरौ।र्सकारणर तिरी्हरू्ाईथा्ह
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दिनछलु–पररेश्ररकाआतराद्ाराबो्नेक्ैस्ेपतन"रेशूश्ाकपि्हो"भनी
भनिैन,अतनपकरत्रआतराद्ाराबा्ेहकक्ैस्ेपतन"रेशूनैप्रभ लु्हलुन लु्हलुनछ"
भनीभन्न्सकिैन।अबररिान्हरूककत्सर-कक्सरकाछन,्िरआतरा
उ्हीं्हलुन लु्हलुनछ।अतन्ेसरा्हरूपतनककत्सर-ककत्सरकाछन,्िरप्रभ लुउ्हीं
्हलुन लु्हलुनछ।अतनकार्य्हरूपतनककत्सर-ककत्सरकाछन,्िरपररेश्ररउ्हीं
्हलुन लु्हलुनछ,ज्स्े्सबैरा्सबैकलु रािनलु्य्हलुनछ।िर्सबै्ाईफाइिा्हो्स्
भनेर्हरेक्ाईआतराकोप्रकाशदिइनछ।

रो करषरिेचख िेरै टािा निईकन ्हारी्े री पि्हरूरा र्ेहको
तत्रतर्ाईराििनलु्यपि्यछ;उ्हीआतरा(पि४);उ्हीप्रभ लु(पि५);उ्ही
पररेश्रर(पि६)।रीपि्हरूबाट्हारी्े ककन्हरेक्ाईआतराको
(एकरिन,पररेश्ररकापकरत्रआतरा)प्रकाश(फेररएकरिन,आतरा्ाई
जलुन्सलुकैप्रकार्ेप्रकाशिररएिापतन,तर्स्ाईकरनैशबि्हरू्ेजनाइनछ)
दिइनछ।रातन्सकोवरचतिििफाइिाकोतनचमिरात्रआतराकोप्रकाश
दिइएकोतथएन।कलु नैवरचति्ेआफना्साथी्हरूकोराचरश्रा्सी्हरूको
्सानो ्सरू्ह्ाई रात्र फाइिा पलुर्राउन ्सको्स् भनेर आतराको प्रकाश
दिइएकोतथएन।अ्ँह,तर्सो्होइन।उतिप्रकाशि्सबै्ाईफाइिा
्हो्स्भनेरदिइएकोतथरो।

ख्ीष्टकोशरीरकोकलु नै बिाइएको ्सिसरज्हाँ्सलुकै िए िापतन,ऊ
पररेश्ररकापकरत्रआतरा्ेभररएको,डोर्राइएकोरतनरचनत्रि्हलुन लुपि्यछ
िाककउ्स्ेभेट्ने्सबै्ाईफाइिाप लुगन्सको्स्।

१ कोररनथी १२:८-११ ्े र्सो भनिछः ककनकक एउटा्ाई
आतराद्ाराबलुकद्कोरिन दिइनछ,रअकको्ाईउ्हींआतराद्ाराज्ानको
रिनदिइनछ;अतनअकको्ाईउ्हींआतराद्ाराकरश्रा्स,रअकको्ाईउ्हीं
आतराद्ारा तनकोपानवेररिान्हरू,अतनअकको्ाई्सारथर्यकाकारिनवे
षिरिा,अकको्ाईभकरषरराणी,अकको्ाईआतरा्हरूखलुट्ट्ाउनेषिरिा,
अकको्ाईककत्सर-ककत्सरकाभाषा्हरूरअकको्ाईभाषा्हरूकोअनलुराि।
िररी्सबैकलु रा्हरूएउटैरउ्हींआतरा्े नैिनलु्य्हलुनछ,ज्स्ेआफनै
इचछाअनलु्सार्हरेक्ाईअ्ि-अ्िबाँतडदिनलु्हलुनछ।

बाइब्को्सनिभ््य ाईराम्ो्सँिके्ाएर्ेहिा्य्हारी्ेरोकलु राथा्हा
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पाउँिछौंकक्सबै्ेबलुकद्कोरिनपाएकातथएनन्र्सबै्ेज्ानकोरिन
पाएकातथएनन्।तर्ैस्ेरोखणडपढिैिएर१०पिराआइपलुगिा,्हारी
िेख्िछौंककप्रभ लुएउटै्हलुन लु्हलुनछरबाइब्राकलु नैछ््हरूरापा्सो्हरू
छैनन्।रोकलु रा्साँिोभएको्हलुना्े,करतभन्नककत्सरकाअनरभाषाको
ररिानद्ारा्हरेकचरश्रा्सीकोजीरनरापकरत्रआतराप्रकट्हलुन लु्हलुन्नभनी
्हारी्ेतनषकष्यतनका्नलुपि्यछ।

ककनककशरीरएउटै्हलुनछ,िरतर्सकाअङ््हरूिेरै्हलुनछन;्अतन
तर्सएउटाशरीरका्सबैअङ््हरू,िेरैभएिापतनएउटैशरीर्हलुन;्रख्ीष्ट
पतनतरसिै्हलुन लु्हलुनछ(१कोररनथी१२:१२)।पकरत्रआतरा्े्सबैको
फाइिाको्ातििपाईं्ाईजे्सलुकैररिानराररिान्हरूदिनलुभएिापतन,
िपाईं ख्ीष्टको एउटै शरीरको एउटा अङ् ्हलुन लु्हलुनछ। िपाईं्ँसि िा्ेह
बलुकद्को,ज्ानको,करश्रा्सको,िङ्ाइको,आश्िर्यकर्य्हरूको,भकरषरराणीको
रिन, अतन आतरा्हरू छलुट्ट्ाउने, अनर भाषारा बो्ने ररिान ्हो्स्
िा्ेहअनरभाषा्हरूअनलुराििनवेररिान्हो्स,्िपाईंरासिररैनराँिरी
जचनरनलुभएकोछभने,ख्ीष्टकोशरीरकोएकअङ््हलुन लु्हलुनछ।ककनकक....
्हारी्सबैएउटैआतराद्ाराएउटैशरीरतभत्रबतप्तसराभरौं(१कोररनथी
१२:१३)।रीपि्हरू्ेरोकलु रापूण्यरूपराप्रष्टपाि्यछन्ककः

१)्हारीपररेश्ररकापकरत्रआतराकोकारद्ाराख्ीष्टकोशरीरतभत्र
राचखएकाछौं।
२)ख्ीष्टकोशरीरकाअङ््हरूकाकार्हरू रषिरिा्हरूरानर
शरीरकाअङ््हरूकाजसिैफरक-फरक्हलुनेछन्।
३)रदिकलु नैवरचतिपकरत्रआतराद्ाराख्ीष्टराबतप्तसराभएकोछ
भनेतरो्सतरिाप्रकट्हलुनेछ।
४)पररेश्रर्ेरातन्स्हरूकोजीरनरादिनलुभएकोररिानअनलु्सार
िीप्रकाश्हरूवरचति-वरचतिकपचछेफरक्हलुनेछन्।
५)कलु नैवरचति्ेअनरभाषाराबो्ेरआफूख्ीष्टराभएकोरा
ऊ्ँसिपकरत्रआतरा्हलुन लु्हलुनछभन्नेकलु राप्रकाशनपारेकोकारण
ऊख्ीष्टराछैनराऊ्ँसिपकरत्रआतरा्हलुन लु्हलुन्नभन्नलुएउटाझूटो
चशषिा्हो।
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रो्सतरिा्ाईरोरी८:९रक्स्सी२:९राप्रष्टपाररएकोछःिर
कलु नैरातन्स्ँसिख्ीष्टकाआतरा्हलुन लु्हलुन्नभनेतरोउ्हाँको्होइनरककनकक
उ्हाँरानैईश्ररतरको्सारापररपूण्यिा्ेशारीररकरूपरारा्सिछ्य।री
रिन्हरू्ेरोकलु रा प्रष्टपाि्यछन् कककलु नै पतन वरचति्ेपकरत्रआतरा
प्राप्तनिरीकनप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाईग्र्हणिन्य्सकिैन।रीिीनजनाएकै
्हलुन लु्हलुनछ(१ रू्हन्ना५:७)रउ्हाँ्हरू्ाईछलुट्ट्ाउन्सककँिैन।कलु नै
पतनवरचति्ेरेशूख्ीष्ट्ाईग्र्हणिन्य्सकनेिरपकरत्रआतरानपाउने
भन्ने्हलुन्सकिैन।

१कोररनथी१२:१४-२७रा्हारी्ेशरीरकोएकिा्समबनिीएउटा
छ्फ्पाउँिछौं।ररिान्हरू्समबनिीछ्फ्पि२८रापलुनः्सलुरु
्हलुनछःअतन पररेश्रर्े रणड्ीराकति्ाई (र्स्ाईको्ही रणड्ीरा
छन्रको्हीछैनन्भनेरि्ििररका्ेपढनलु्हलुँिैन,िरतर्सपतछआउने
बलुिँा्हरूको ्साथरा पढनलुपि्यछ ज्सरा करतभन्न प्रकारका ररिान्हरूको
वराख्रािररएकोछ)तनरलुतििनलु्यभएकोछ(रोपररेश्रर्ेिनलु्यभएकोकार
्हो):पक्ह्ोप्ररेरि्हरू,िोश्ोभकरषररतिा्हरू,िेश्ोचशषिक्हरू;तर्सपतछ
्सारथर्यकाकार्हरू,िबतनकोपानवेररिान्हरू,्स्हारिा्हरू,अिलुराइिनवे
कार्हरूरककत्सर-ककत्सरकाभाषा्हरू(१कोररनथी१२:२८)।

रो ्सङख्रातरक क्ररा िररएको ररिान्हरूको िणना ्समभरिः
िीररिान्हरूदिइएकाक्रको्सररिि्ूसिी्हलुन्सकिैन।अचघ््ो
अधराररा्हारी्ेपेनटेकोसटकोदिन्ाईअतरनिै्सारिानीपूर्यकअधररन
िर्रौंजलुनदिनपकरत्रआतराकोबतप्तसराकोघटनाभएकोतथरो।उति
दिनरातन्स्हरू्ेभकरषरराणीिनलु्यभनिापक्ह्ेअरू-अरूभाषा्हरूराबो्ेका
तथए।उतिदिनचरश्रा्सी्हरूको्सरू्हभे्ा्हलुन लुभनिाअिातडरातन्स्हरू
अनरभाषा्हरूराबो्े।उतिदिनरातन्स्हरूअरू-अरूभाषा्हरूराबो्े
िरतर्हाँको्हीतनकोभएकोकलु राकोकलु नैअतभ्ेखछैन।तर्ैस्े,रो
कलु रा फेरर भनौं, रोिाक्ँह प्रभ लुको शरीर, अथा्यि् रणड्ी्ाई ररिान्हरू
दिइएको्सररििक्रको्ूसिी्होइन।

र्स्े एउटा रात्र ्समभावर तनषकष्य तनका्िछ। प्रसिलुि िररएका
ररिान्हरूनराँकरारकोरणड्ीसथापनारार्ेहकोतिनी्हरूकोर्हतरको
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रात्राको क्ररा (र्हत्रको क्रअनलु्सार) ्ूसिीबद् िररएका छन्।
ररिान्हरूकोरोक्रतिनैररिान्हरूदिनलु्हलुनेपररेश्ररकैअतभप्ररेणाद्ारा
प्रसिलुििररएकोछ(१कोररनथी१२:५)।रोदृकष्टकोण्ाईपि३१को
पक्ह्ोराकरांश्ेपलुकष्टिि्यछःिर्सबैभनिाअ्स्ररिान्हरूकातनचमि
उत्सलुकिापूर्यक्ा््सािर।

कलु नैपतनईरानिारपाठक्ाईरोकलु राप्रष्ट्हलुनछककपररेश्ररको
उद्ेश्ररा्सबैररिान्हरू्सरानरू्रकारार्हतरका्हलुन्सकिैनन्ककनकक
र्हाँ प्रभ लु आफै्े के्ही ररिान्हरू अरू ररिान्हरूभनिा उतिर ्हलुनछन्
भनेरघोषणािनलु्य्हलुनछ।उ्हाँ्ेरसिोघोषणारात्रिनलु्य्हलुन्निरउ्हाँ्े
्हारी्ाई भतन्सकनलुभएकोछ कक्हारी्े ्सबैभनिाअ्स्ररिान्हरूका
तनचमिउत्सलुकिापूर्यक्ा््सािनलु्यपि्यछिर्सबैररिान्हरूरधरे्सबैभनिा
कर्स्कोतनचमि्होइन।रो्ाओतडत्सरा्ीरलुिकोरणड्ी्ेआफनो
तनचमि र्हतरको क्ररा ्सबैभनिा कर्स् भनी पररेश्ररको रिनरा
घोषणा िररएको ररिानको्ा््सा िरेको िेख्िा प्रभ ल्ु ाईकतिअिमभ
्ागिछ्हो्ा!

के्सबैजनाप्ररेरि्हरू्हलुन्?रोअधरारकोप्रा्सकङ्कपिाइबाटतनसकने
सपष्टतनषकष्यिाक्ँहरो्होः्होइनन्।के्सबैजनाभकरषररतिा्हरू्हलुन्?फेरर
्हारी्ेएउटाईरानिारजराफदिनलुपि्यछ।अ्ँह,्सबैजनाभकरषररतिा्हरू
्होइनन्।के्सबैजनाचशषिक्हरू्हलुन्?के्सबैजनाआश्िर्यकर्यिनवे्हरू
्हलुन्? के ्सबैजना्ँसि तनको पानवे ररिान्हरू ्हलुनछन्? अत्कति पतन
ईरानिारीिापूर्यक बाइब् प्टाएर ्ेहनवे जो्सलुकै्े पतन "्होइनन"् भनेर
जराफ दिनछ। ्हारी्ाई रोअधरारभरर रोकलु रा िेखाइएकोछ कक
शरीरभनेकोकान्हरू,खलुटिारा्हाि्हरूको्सरू्ह्होइन।एउटारानर
शरीरबन्नका्ातििेरैरटातभन्नअङ््हरूिाक्हनछन्।तर्सरीनैप्रभ लुको
शरीर अथा्यि् रणड्ी बन्नको ्ाति िेरैरटा तभन्नआचतरक ररिान्हरू
िाक्हनछन्भन्नेकलु राप्रभ ल्ु ेिेखाउनलुभएकोछ।रणड्ीसरसथ्हलुन,तर्स्े
उचििरूपराकारिन्यरपूण्यरूपरापकरत्रजीरनचजउन्सको्स्भनेर
एकबलुकद्रानप्रशा्सककोरूपरा,पररेश्रर्ेआफनाजन्हरूकाजीरनरा
िेरैरटातभन्नररिान्हरूप्रकाशिन्यरूिाउनलुभएकोछ।
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िर१कोररनथी१२:३०राअककोएउटाप्रश्नछ।के्सबैजना
अनर भाषारा बो्िछन्? फेरर एक पटक, प्रष्ट जराफिाक्ँह रो ्होः
बो्िैनन्। िैपतन ्हाम्ोअचनिर दिनको पलुसिारा, ्हजारौं प्रिारक्हरू्े
तिनका रातन्स्हरू्ाई र्सो भतनर्ेहकाछन्कक ्हरेक चरश्रा्सी्े अनर
भाषारा बो्ो्स् भन्ने पररेश्रर िा्हनलु्हलुनछ। तिनी्हरू्े रो अ्सतरिा
बिाउनेरात्र्होइन,िरिेरैअरसथारािअनरभाषाकोररिानप्रकट
नभएराभरानकआचतरकपररणार्हरूभोगनलुपनवेिेिारनीपतनदिनछन्।

कप्रर ई्साई जन्हरू्ाई तिनी्हरू अनर भाषारा नबो्ेरा तनमन
तनषकष्य्हरूतनसकनछन्भनीबिाइनछः

१)तिनी्हरूरासिकरकरूपराकक्ह्रैबिाइएका्हलुँिैनन;्रा,
२)तिनी्हरूबिाइएकाि्हलुनछन्िरतिनी्हरू्सँिपकरत्रआतरा
्हलुन लु्हलुन्न;रा,
३) तिनी्हरू बिाइएका ्हलुनछन् र तिनी्हरू्सँि पकरत्र आतरा
्हलुन लु्हलुनछिरतिनी्हरू्सँिशचति्हलुँिैन;रा,
४)तिनी्हरूबिाइएका्हलुनछन्रतिनी्हरू्सँिपकरत्रआतराि
्हलुन लु्हलुनछिरतिनी्हरू्ेअनरभाषाकोररिान्ाईप्रकटनिरेरा
तिनी्हरू्ेपकरत्रआतरारारलुचति्सरेििलुराउन्सकिछन्।

बाइब्बाटरीिाररटाबलुिँा्हरूप्रतरेक्ाईअधररनिनलु्यअतरनिै
िाख्ागिो ्हलुनछ। िूभा्यगररश, तिनी्हरूरधरेकलु नै्ाई पतन बाइब्रा
क्हीँ पतन बिाइएको छैन। री झूटा चशषिा्हरूरधरे कलु नै एउटाद्ारा
ब्हकाइनको ्ाति िपाईं्े बाइब् त्सकाउने रातन्स्ाई नभई केर्
एउटारातन्सकोचशषिा्ाईपछ्ाउनलुपि्यछ।रोकलु रारनरात्नलु्हो्स्।
रीिलुईबीिठू्ोफरक्हलुनछ।

१कोररनथी१२अधरारबाटतत्रएकपररेश्ररनैआचतरकररिान्हरू
दिनलु्हलुने्हलुन लु्हलुनछभन्नेकलु रापूण्यरूपराप्रष्ट्हलुनछ।उ्हाँ्ेचरश्रा्सी्हरू्ाई
िीररिान्हरूदिनलु्हलुनेरात्र्होइनिरिीररिान्हरू्ाईप्रकटिनवेशचति
पतनदिनलु्हलुनछ।िीआचतरकररिान्हरूरधरेएउटािाक्ँहबो्नेवरचति्ाई
था्हा नभएको भाषा अथा्यि् अनर भाषारा बो्ने षिरिा ्हो। उद्ार
िररएको ्हरेक वरचति्ाई रो करशेष ररिान दिइँिैन। रो अधराररा
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्ूसिीिररिान्हरूरधरेअनरभाषािाक्ँह्सबैभनिाकर्स््हो।
र्हाँबाट्हारी१कोररनथी१३अधरारतिर् ागिछौं:रै्ेरातन्स्हरूका

रसरि्यिूि्हरूकाभाषा्हरूबो्ेिापतनर्सँिप्ररेछैनभनेरठ्ाङठ्ाङ
िनवेकपति्राझराइँझराइँिनवेझरामटाजसिोरात्रभएकोछलु।अतनर्ँसि
भकरषरराणीिनवेररिानभएिापतनर्सबैर्हसर्हरूर्सबैज्ान्हरूजाने
िापतन,्साथैप्हाड्हरू्हटाउन्सकनेपूराकरश्रा्सर्ँसिभएिापतनर्ँसि
प्ररेिाक्ँह छैनभनेरके्हीपतन्होइनँ।अतन रै्े रेरा्सारा्समपचति
िरीब्हरू्ाईखलुराउन दिएिापतनरआफनोशरीर्ाईज्नाका तनचमि
्सलुचमपदिएिापतनर्ँसिप्ररेिाक्ँह छैनभनेर्ाई के्ही पतन्ाभ्हलुँिैन
(पि्हरू१-३)।

िूभा्यगररश, रोखणडकोखा्सअथ्य रो ्हो कक पार््ेरातन्स्हरू
र सरि्यिूि्हरूका भाषा बो्ेका ्हलुना्े, र्स्े एउटा सरिथीर भाषाबारे
बिाउँिछ।

आउनलु्हो्स् तछटैि भ लु्स्ाई तनफनेर फा्ौं र री पि्हरूको उचिि
चशषिादिऔं।्सर्यप्रथर,्हरेकपटक्हाम्ोबाइब्रासरि्यराबोत्एका
शबि्हरू्ाई भाकषकरूपरा पक्हिान िररनछ, अतन तरो भाषा्ाई क्हबू्
भतननछ।सरि्यराबोत्एकोअरूकलु नैभाषाबारेबाइब्कारिन्हरूको
आिाररा ब्ह्स िनवे कलु नै िररका नै ्हलुँिैन। िोश्ो कलु रा, पार््े
सरि्यिूि्हरूको भाषारा बो े्ँ भनेर भनेनन्। री पि्हरू्े एउटा िक्य 
प्रसिलुििि्यछन्ज्स्े्समपूण्यअधरारको्सनिभ्यरअतभप्रारप्रष्टपाि्यछ।
प्ररेिाक्ँह्सबैभनिाठू्ो्हो।रोकरश्रा्सरआशाभनिाठू्ो्हलुनछ(पि
१३)।रोआचतरकररिान्हरूभनिाठू्ो्हलुनछ(पि८)।रो्हाम्ो
ज्ानभनिाठू्ो्हलुनछ(पि्हरू९-१२)।रोशरीरको्सारथर्यरािररएका
्सलुकर्य्हरूभनिाठू्ो्हलुनछ(पि३)।

पि्हरू१-३को्समपूण्यकथनएउटािक्य ्हो।केपार््ेप्हाड्हरू
्हटाए(पि२)?केपार््ेआफनोशरीरज्ाउनकोतनचमिक्ैस्ाई
्सलुचमपदिए(पि३)?उन्ेकिाकपतर्सोिरेनन्।उन्ेरीकलु रा्हरू्ाई
िक्य ्हरूकोरूपराप्रसिलुििररर्ेहकातथए।रदिउन्ेरीकार्य्हरूिरेका
िरतिन्ाईपररेश्ररप्रतिििाइनेरासिकरकप्ररेकोभेटीकोरूपराअरूको



59

तनचमिनिरेकाभए,िीकार्हरूवरथ्य्हलुनेतथए,ख्ीष्टकोनरारआ्सन्सारलु
नष्ट्हलुनेतथए।रदिउन्ेअनरभाषारआश्िर्यकर्य्हरू्िारिआचतरक
ररिान्हरूको अभरा्स िरेका िर आतर्सनिलुकष्टिाका ्ाति, आचतरक
घरणडका ्ाति रा कलु नै रानर अतिकारीप्रतिआज्ाकारी ्हलुनको ्ाति
िरेकाभए,िीररिान्हरूकोरसिोप्ररोिएउटाअकप्रर्ह््ाभनिाबिी
्हलुनेतथएन।कलु नैपटरूख्यरातन्सराखे्नपाउँिाखलुशी्ेउतेिचजि्सानो
बा्क्ेबा्ेहकअरूक्ैस्ेपतनभाँडाकलुँ डाठोदक्एकोआराज्ाईरिलुर
्सङ्ीि भन्न ्सकिैन। तिनी्हरूबा्ेहक, नाउँ निोकौं ्हो्ा, क्ैस्े पतन
अतनरचनत्रिबब्यरा्हट्ाईपकरत्रआतराकोप्रकाशभन्न्सकिैन।अब्हारी
अिातडबिेकैउतिर्हलुनछ्हो्ानत्रप्रष्टचशषिा्ेकरजोरभाइ्हरू्ाई
चिढ्ाउनेछ।

रीपि्हरू्ेभन्नखोजेकाकलु रारो्होकक्हारी्ेपररेश्ररकोतनचमि
रा पररेश्ररको नाररा जे्सलुकै िरौं, तरो जति्सलुकै राम्ो िेचखरो्स् रा
्ािो्स,्रदि्हारी्सँिप्ररे छैनभने,्हारी्ेिरेकोकलु राकलु नै्ाभको
्हलुँिैन।

प्ररे्ेखूबै्स्हनछ,रिरा्लु्हलुनछ;प्ररे्ेडा्हाििदैन,प्ररे्ेआफनो
प्रशं्साििदैन,घरणड्ेफलु त्ँिैन;रूखोवरर्हारििदैन,आफनैभ्ाइखोजिैन,
झडङ्रर्साउँिैन,खराबीकोक्ह्साबराख्िैन,अिर्यराआनचनिि्हलुँिैन,िर
्सतररा आनचनिि ्हलुनछ (१ कोररनथी १३:४-६)। री रिन्हरूबाट
्हारी्ेरोतनषकष्यतनका्नलुपि्यछकक्हारी्सँिअ्स्हरि्हलुने्हरूप्रतितनि्यरी
्हलुनरा्हारी्ाईकलु नैररिानदिइएकोकारणपररेश्रर्े्हारी्ाईअनर
चरश्रा्सी्हरूभनिा आचतरक रूपरा उचि बनाउनलुभएको छ र झैं िरी
घरणडी्हलुनरवरर्हारिन्य् िाउनेकलु नैत्सद्ानिराअभरा्सप्ररे्होइन।
तर्ैस्ेरोएउटा्ाभिारीन्हलुनेत्सद्ानि्हो।रदिपररेश्रर्े्हारी्ाई
आतर्सनिलुकष्टराआतर्सलुिारको तनचमि(पि५) दिनलुभएकोररिानभनी
्हारी्ेठानेकोकलु नैकलु रा्हारी्ँसिछभने,तरोप्ररे्होइन।रदि्हारी्े
रातन्स्हरू्ाईशारीररकरभारनातरकरूपराअतनरचनत्रिभएकािेख्िछौं
भने(पि५),तरोप्ररे्होइन।रदिबाइब्को्हलुब्हलु,प्रष्टवराख्रा्े्हाम्ो
चितििलुखाउँिछरउतिचशषिादिनेवरचतिबारेरूखारतनि्यरीभारना्हरू
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त्न्िाउँिछभने(पि५),तरोप्ररे्होइन।
बाइब््ेप्ररेरराराबीिप्रष्टतभन्निाछलुट्ट्ाइदिएकोछ।्हारी्े

रीशबि्हरूपाइनेनराँकरारको्हरेक्सनिभ््य ाईजाँिििा्य,प्ररेशबि
ख्ीष्टको शरीरका ्सिसर्हरूबीि ्हलुने करशेष राराको ्समबनि्ाई रात्र
जनाउनेशबि्होभन्नेपाउँिछौं।प्ररेअनर्सबैप्रकारकारारा्हरूभनिा
तभन्न ्हलुनछः ्सबै कलु रा ्स्हनछ, ्सबै कलु रा करश्रा्स िछ्य, ्सबै कलु राको
आशािछ्य,्सबैकलु रारा िैर्य िछ्य।प्ररेकक्ह्रैट्िैन।िरिा्ेह
भकरषरराणी्हरू्होऊन,्िीतबिेरजानेछन;्िा्ेहभाषा्हरू्होऊन,्िीबनि
्हलुनेछन;्िा्ेहज्ान्हो्स,्तरोतबिेरजानेछ(१कोररनथी१३:७-८)।

रो्साँिोभएको्हलुना्े,्हारी्ेअनरभाषाकोअधररनििा्यिीकक्ह्े
रोककनछन्भन्नेकलु राथा्हापाउनलुअतिर्हतरपूण्य्हलुनछःककनभने्हाम्ोज्ान
अिलुरोछ,अतन्हाम्ोभकरषरराणीअिलुरोछ।िरजबत्सद्िाक्ँहआउँछ,
िबजोअिलुरोछ,तरो्हटाइनेछ(१कोररनथी१३:९-१०)।

र्सकोरासिकरकवराख्रारो्हो ककपार््ेरोपत्र ्ेख्िानराँ
करारपूराभएकोतथएन;ज्ानरभकरषरराणीदिइनबाँकरीनैतथरो;रिनको
पूण्यप्रकाशपूरा्हलुनेतथरो;अतनरोत्सद्बाइब््ेचख्सककएपतछचिन्ह्हरू
र ररिान्हरू तबतिजानेतथए। रो एउटा अ्स् वराख्रा ्हो र र्स्े
कटिरपनथी्सरू्हकाआिारभिू िारणा्हरू्ाई्सरथ्यनिि्यछिरर्सरा
के्हीप्रष्टत्र लुकट्हरूछनः्

्सर्यप्रथर,िीकटपपणी्हरूको्सनिभ्यत्चखिरिन्होइनिरप्ररे्हो।
िोश्ो,रदिअिलुरोकलु रा्ेबाइब्कोअिलुरोअथ्य दिनछर त्सद्कलु रा्े
बाइब्कोपूराअथ्यदिनछभने,जोअिलुरोछ,तरो्हटाइनेछराकरांश्े
कलु नैअथ्यनैदिँिैन।

रदि ्हारी्े खा्स कटिररािी वराख्रा्ाई पछ्ाउने ्हो भने उति
खणड्ाई र्सरी बलुझनलुपि्यछः "्हारी्सँि अक्ह्े चिन्हका ररिान्हरू
छन् ककनभने ्हारी्सँि अिलुरो बाइब् रात्र छ, िर ्हारी्ँसि ्समपूण्य
बाइब्भएपतछ,तरो पूरा्हलुन लुभनिाअिातडकोअिलुरोबाइब््ाई्हारी
्हटाइदिनेछौं।"रो्स्ही्हलुन्सकिैन।

१कोररनथी१३:११्ेएउटाबचिाकोबारेरा वराख्रािि्यछ।
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बचिापूण्यरूपराएकरानरप्राणी्होिरउ्सराररसकअरसथािफ्य को
रधृकद्रप्रिति्हलुनेछ।रोपूण्यपररपकरिानैबाइब्भररपाइने"त्सद्"
कोबाइब्ीरपररभाषा्हो।कक्ह्रैपतन त्सद्कोअथ्यपापरक्हिभन्ने
्हलुँिैन।पि१२रा्हाम्ोज्ानकोवराख्राछ।चरश्रा्सी्सँिपररेश्ररको,
रलुचतिको,उ्स्ेपाउनेअननिजीरनको्सबैकलु रा्हलुनछिरतर्हाँ्सतरिाको
अझबिीज्ान्हात्स्िनवेिफ्य कोरधृकद्रप्रितिपतन्हलुनछ।

पि१३रा्हारी्ेकरश्रा्स,आशारप्ररेपाउँिछौंज्हाँप्रभ ल्ु ेरी
पि्हरूद्ाराआचतरकजीरनरा्हलुनेत्सद्िािफ्य कोप्रिति्ाईिेखाउनलु्हलुनछ।

र्हीनैरोअधरारका्सलुरुकािीनपि्हरू्ाईपूरािनवेत्सद्खणड्हो।री
अचनिरिीनपि्हरू्ेरोअधरारभररदिइएकोचशषिा्ाईटलुङगराउँिछन्।
्सािारणअथ्यराभन्नलुपिा्य,आचतरकररिान्हरूचरश्रा्सीकोजीरनकोउद्ेश्र
र्क्र्हलुन लु्हलुँिैन।रदि्हारी्ेकलु नैरातन्स्ाईभकरषरराणी्हरूराअनर
भाषा्हरू रा पकरत्रआतराका अरूकलु नै ररिान्हरू्े भररएको िेख्िछौं
भने,तरोरातन्सत्सद्भइ्सकेकोरातन्स्होइनभन्नेकलु रा्हारी्ेथा्हा
पाउँिछौं।ऊ्ँसि करश्रा्स्हलुन्सकिछराऊ्ँसिआशा्हलुन्सकिछ
िैपतनऊप्रष्टआचतरकिश्यननभएकोबा्कनै्हलुनछ।

पररेश्रर्े ख्ीष्टको शरीर्ाई फाइिा पलुिो्स् भनेर शारीररक
कोररनथी्हरू्ाईआचतरकररिान्हरूदिनलुभएकोतथरो(१कोररनथी१२)।
तिनी्हरू्ेतिन्ाईसराथ्यपूण्यिररका्ेप्ररोििरेककनभनेतिनी्हरूराप्ररे
तथएन।फ्सररूप,तिनी्हरू्ेपाएकापकरत्रआतराकाररिान्हरू्ेनै
तिनी्हरू्ाईपररपकरई्साई्हरूबन्नदिएनन्(१कोररनथी१३)।

आउनलु्हो्स्अब्हारी१कोररनथी१४अधरारतिर्ािौं:प्ररेकोपतछ
्ाि,रआचतरकररिान्हरूका तनचमिउत्सलुकिापूर्यक्ा््सािर,िर
करशेषिरेरभकरषरराणीिन्यका तनचमि(पि१)।र्हाँ्हारीफेरररो
कलु रािेख्िछौंककपकरत्रआतराकाके्हीररिान्हरू्ाईअरूररिान्हरू्ाई
भनिा बिी िा्ह िनलु्यपि्यछ। ककनककज्स्ेअनरभाषा बो्छ,उ्स्े
रातन्स्हरू्ँसि्होइन,िरपररेश्रर्ँसिबो्छ;ककनभनेक्ैस्ेपतनबलुझिैन;
िरआतराराउ्स्ेर्हसर्हरूबो्छ(पि२)।

रोपिराक्ैस्ाईअनरभाषाराबो्न चशषिा दिनेकलु नैपतनकलु रा

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि
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छैन। न ि तर्हाँ अनर भाषारा बो्ने वरचति्े सरिथीर रा िोपर
प्राथ्यनाकोभाषाराकलु राकानीिररर्ेहको्हलुनछभन्नेकलु राकोकलु नै्सङ्केिनै
छ।रोपिकोभाषाअतरनिैप्रष्टछ।रोकोररनथरार्ेहकोएकरातन्स
्होज्स्ेएउटाररिान्ाई्सके्समरिलुरूपरोििररर्ेहकोछराप्ररेरिको
पलुसिकभररराकक्ह्रैप्ररोिनिररएकोिररका्ेप्ररोििररर्ेहकोछ।
ऊकलु नैरातन्स्सँिबोत्र्ेहकोछैन।पररेश्रर्ेतरोबो्ीबलुझनलु्हलुनछ
भनीरोपि्ेभनिैन,िरउतिरातन्सपररेश्रर्ँसिबोत्र्ेहको्हलुनछरात्र
भनिछ।्हारी्ेआिलुतनकरलुिरा"अनरभाषा"बो्ने्ाईउ्स्ेप्ररोि
िनवेभाषाराउ्सकाश्ोिा्हरू्ेपाएकाफाइिा्हरूकोबारेराप्रश्नििा्य,
्हारी्ाईठीकर्हीकलु राबिाइनछ।उ्स्ेर्सरीजराफदिनेछः"रि
प्रभ लु्ँसिबोत्र्ेहकोतथएँ।"

र्सकोअतिररति,आतराशबि्ाईराम्ो्सँि्ेहनलु्य्हो्स्(पि२)।र्हाँ
तरोआतरा्े्समभरिःपकरत्रआतरा्ाईजनाउन्सकिैनभन्नेकलु राराि
िनलु्य्हो्स्।रोकलु रार्सरीथा्हा्हलुनछककतर्हाँआतरारात्र्ेचखएकोछ
रउतिअधरारकोबाँकरीभाि्ेपतनतर्हीकलु रा्ाईपलुकष्टिि्यछःिरज्स्े
भकरषरराणीबो्छ,उ्स्ेरातन्स्हरूत्सिउन्नति,उत्सा्हर्सानतरनाका
कलु रा्हरूबो्छ।ज्स्ेअनरभाषाबो्छ,उ्स्ेआफनैउन्नतििछ्य
िर;ज्स्ेभकरषरराणीबो्छ,उ्स्ेरणड्ीकोउन्नतििछ्य(१कोररनथी
१४:३-४)।

प्ररे्े आफनै भ्ाइ खोजिैन। ्सबैको फाइिाको ्ाति नै िी
ररिान्हरू दिइएका तथए।अनरभाषा्ाई प्ररे्ँसिजोडन्सककँिैन।
िीशारीररककोररनथी्हरू्ेआचतरकररिानपाएकोिाबीिरेरप्ररेरिको
पलुसिकरा पकरत्रआतरा्े तरो ररिान दिनलु्हलुँिा तर्स्ाई ज्सरी प्ररोि
िररएकोतथरोतर्सकोठीकउ्टोिरीका्ेतिनी्हरू्ेतर्स्ाईप्ररोि
िरे।तिनी्हरू्ेतर्स्ाईशारीररकआतर्सनिलुकष्टकोकरषरबनाए।री
पि्हरूबाटरोकलु राप्रष्ट्हलुनछककअनरभाषा्ेरणड्ीको्सलुिारििदैन।

तिरी्हरू्सबै्ेभाषा्हरूबो्ेका,िरकरशेषिरीभकरषरराणीिरेकार
िा्हनछलु ;ककनककभाषा्हरूबो्ने्े,रणड्ी्ेउन्नतिपाओ्स्भनेरअनलुराि
िरेनभनेभकरषरराणीिनवेनैऊभनिाठू्ो्हो।िरअबभाइ्हरू्हो,र
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तिरी्हरूक्हाँभाषा्हरूबो्िैआएँभने,िरप्रकाशद्ारा,राज्ानद्ारा,रा
भकरषरराणीद्ारा,राचशषिाद्ारातिरी्हरू्ाईरै्ेके्हीबिाइनँभनेरबाट
तिरी्हरू्ाईकेफाइिा्हलुनेछर?(१कोररनथी१४:५-६)।

पार््े पकरत्र आतराको कलु नै पतन ररिानको प्ररोि, अभरा्स
रा प्रकाश्ाई रना्ही िरेका तथएनन्। उन्े पररेश्ररको कररुद्रा
्डाइँिरेनन्।िैपतन,उन्ेिीचरश्रा्सी्हरू्ाईतरसिाररिान्हरूको
खोजीिन्यअनलुरोििरेजलुनररिान्हरूरणड्ीको्ाति्सबैभनिाबिी
फाइिाजनक्हलुनथे।पार््ेर्सोभने,"रदितिरी्हरूकरश्रा्सराबढन
्सकभनेररतिरी्हरूक्हाँआउनरकलु रािन्य्ािेकोछलुभने,ककनरै्े
तिरी्हरू्सँितिरी्हरू्ेनैनबलुझनेकलु नैबेअथ्यकोबब्यरा्हटराकलु रािनवे?
तर्स्ेतिरी्हरूकोकेभ्ाइिि्यछर?तर्स्ेतिरी्हरू्ाईकेफाइिा
पलुर्राउँिछर?तरोतिरी्हरूकोशरीरकोतनचमिरोराञ्िक्हलुन्सक्ािर
तर्स्ेतिरी्हरूकोआचतरकउन्नतििराउँिैन।"

अतनआराजतनका्नेतनजथीररसिलु्हरू्ेपतन–िा्ेहबाँ्सलुरी्हो्स्िा्ेह
रीणा–बजिा्हलुँदितिनी्हरू्े्सोर्हरूराभेितनका्ेनन्भनेबाँ्सलुरीरारा
रीणाराकेबचजर्ेहछ,क्सरीजातननेछर?ककनककिलुर्ही्ेसपष्टआराज
तनका्ेनभने्डाइँकातनचमिक्स्ेआफै्ाईिरारीपाि्यछर?र्स
प्रकार्ेतिरी्हरू्ेपतन्सचज्ैबलुझन्सककनेशबि्हरूचजब्ो्ेउचिारण
िरेनौभनेबोत्एकोकलु राक्सरीबलुझनेछि?ककनककतिरी्हरू्े्हारारा
बाििनवेछौ(१कोररनथी१४:७-९)।रीरिन्हरू्ेएउटाकलु रापूण्य
रूपराप्रष्टपाि्यछन्।पररेश्रर्ेबनाउनलुभएकोकलु नैपतनकलु रा्ेतर्सकै
जाति्े बलुझन न्सकनेआराज्हरू तनका्िैन। पकरत्रआतराबाट अनर
भाषाकोररिानआउँिछररानरीरआतराबाटबब्यरा्हटआउँिछ।री
पि्हरू्ेकलु निाक्ँहकलु न्होभन्नेकलु रा्ाईअसपष्टछोडिैनन्।

फेरर १ कोररनथी १४:२ रा ्ेहनलु्य्हो्स,् जति बे्ा तरो शारीररक
कोररनथी्े आफू्े पररेश्रर्ँसि कलु रा िररर्ेहको ठानरो। पि ९ ्े
बिाउँिछककरसिोरातन्स्ेरासिररा्हाराराकलु रािररर्ेहको्हलुनथरो।
तर्सकलु रा्ेपररेश्ररअतभप्ररेरि,प्रभाकरिराआचशकषि्हलुन लु्हलुन्न।उ्हाँ्े
तर्सप्रतिकचतिपतनधरानदिनलु्हलुन्नककनककउ्हाँ्ेसरि्यराराजरिनलु्य्हलुनछ।

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि
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अरूको्हीनै्हारािारीकलु राकोराजकलु रार्हो।
्ंस्सारराअनेकौंप्रकारकाआराज्हरू्हलुन्सकछन,्िर तिनराकलु नै

पतनरि्बतबनाको्हलुँिैन।र्सकारणरै्ेतर्सआराजकोअथ्यबलुचझनँ
भने तर्स बो्ने रातन्सका तनचमि र परिेशी ठ्हररनेछलु , र रेरा तनचमि
पतनतरोबो्नेरातन्सपरिेशीठ्हररनेछ(१कोररनथी१४:१०-११)।
्हारीपरिेशी्हरू्हौंभन्ने्सतरिा्हारी्ेप्रकटिरौंभन्ने केपररेश्रर
िा्हनलु्हलुनछ?तरोिाक्ँहपकरत्रआतराकोकारकोफ््होइन।

र्सप्रकार्ेतिरी्हरू्ेपतन–ककनककतिरी्हरूआचतरकररिान्हरूका
तनचमिजोचश्ाछौ–रणड्ीकोउन्नतिकातनचमिभरपूर्हलुनेरतनिर।
र्सकारणअनरभाषाराबो्ने्ेअनलुरािपतनिन्य्सकन्ाईप्राथ्यनािरो्स्
(१ कोररनथी १४:१२-१३)। ्हारी्ाई रो कलु रा बिाइ्सककएको छ
ककअनर भाषा्े उन्नति िराउँिैन िर भकरषरराणी्े भने िराउँिछ।
भकरषरराणीिाक्ँहअनरभाषाभनिा ठू्ो्हो।अनरभाषा्े के्हीर्हतर
पाउनको्ाति तर्स्ाईअनलुराििररनलुपि्यछ। तर्ैस्े, ककन्सलुरुिेचख
नैरातन्स्हरू्ँसितिनी्हरूकैभाषाराउन्नति,उत्सा्हर्सानतरनाकातनचमि
नबो्ने?पि१३्े्हारी्ेबिीभनिाबिीअनरभाषाबो्न्सकौंभनेर
प्राथ्यनािन्य् िाउँिैनिरअनलुराििन्य्सकौंभनेरप्राथ्यनािन्य् िाउँिछ।
िपाईं्ेभन्नखोजनलुभएकोकलु रापतिा्िाउनलु्हो्स्रतरो्हारी्ेबलुझन्सकने
िरी्हारी्ाईदिनलु्हो्स्।रणड्ी्ाईफाइिापलुर्राउनेर्हीनैएकरात्र
उपार्हो।

री कलु रा्हरू ्साँिो भएका ्हलुना्े, ्हारी्े पररेश्ररका अति िेरै
जन्हरू एउटा िलुषिक्रा फँ्ेसका िेख्न ्सकिछौं। तिनी्हरू शरीरका
अतभ्ाषा्हरूकोपतछ् ागने्सािारणरातन्स्हरूकोरूपराख्ीष्टकोशरीरतभत्र
प्ररेशिि्यछन्।तर्सपतछतिनी्हरू्ाईआतर्सनिलुकष्टकोशारीररकअनलुभर
िन्य त्सकाइनछ र तिनी्हरू पकरत्रआतरा्े भररएकाछन् भन्नेकलु राको
प्रराण र्ही नै ्होभनेर बिाइनछ। र्सरीआफू्ाई एउटा शारीररक
अनलुभरको खोजीरा ्िाएर र तरसिै सराथ्यपूण्य खोजीरा ्ािेका अनर
रातन्स्हरूद्ाराघेररएर,िीरातन्स्हरू्ेरतिकर्साँिोआचतरकउन्नतिर
्ेसरकाइ्ाईग्र्हणिि्यछन्ककतिनी्हरू्सबैजना्ेशारीररकचरश्रा्सी्हरू
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नैभइर्हनेिणडपाउँिछन्।
ककनककरै्ेअनरभाषाराप्राथ्यनािरेंभनेरेरोआतरा्ेिप्राथ्यना

िछ्य,िररेरो्सरझतनषफ्र्हनछ(१कोररनथी१४:१४)।फेररपि
२्ँसििल्ु नािरेर्ेहनलु्यपि्यछ।बाइब्कोपररभाषाअनलु्साररोकार्यपकरत्र
आतराराप्राथ्यनािनलु्य ्होइन,िररातन्सकोआतरा्ेप्राथ्यनािनलु्य ्हो।
पार््ेर्सोभने, ककनककरदि रै्ेअनरभाषाराप्राथ्यनािरेंभने।
फेरर पतन, रो एउटा िक्य  ्हो।उन्े "अनर भाषारा प्राथ्यना िि्यछलु "
भनेनन्।उन्ेिर्सोभनेकातथएककरदिउन्ेतर्सोिरेकाभए,
तरोपररेश्ररकापकरत्रआतराकोकार्हलुनेतथएन,िरउनकैआतराको
कार्हलुनेतथरो।

अचघ््ोअधराररा्हारी्ेबाइब्कोतरोप्रतरेकघटना्ाई्ेहरेका
तथरौं ज्हाँ क्ैस्े अनर भाषा बो्ेको तथरो। प्रतरेक घटनारा तरो
बो्ाइप्ररेरिीर्ेसरकाइ्ँसि्समबचनिितथरोरउतिररिाननराँकरारको
्सलु्सरािारको्सतरिापक्ह्ानपलुिेकोषिेत्ररापलुर्राइँिाअचरश्रा्सी्हरूको् ाति
उतिरिनको्सतरिापलुकष्टिन्यप्रकटभएकोतथरो।कोररनथकोशारीररक
रणड्ीराआइपलुगिा,्हारी्े तर्हाँका चरश्रा्सी्हरूपरिेशी्हरूजसिैिरी
बोत्र्ेहका,्हाराराकलु रािररर्ेहकारतिनी्हरूकैरानरीरआतरा्हरूबाट
तनचसकएकोकलु नैकलु रा्ाईपकरत्रआतराकोप्रकाशभतनर्ेहकापाउँिछौं।
कसिो्थात्ङ्!

पि१४ ्ेअझैर्सोभनिछः रेरोआतरा्ेिप्राथ्यनािछ्य, िर
रेरो ्सरझ तनषफ् ्हलुनछ।अककोशबिरा भन्नलुपिा्य, रदि िपाईं अनर
भाषारा बो्नलु्हलुनछ भने, िपाईं्े भतनर्हनलुभएको कलु रा िपाईं्े आफनै
आतराराबलुझन्सकनलु्हलुन्न।रानरीरहृिरकोभ्रष्टिा,्हारी्ेबलुझनन्सकने
घोरिलुष्टिारशैिानकारलुचति्हरूथा्हापाएपतछ,रो्सतरिाप्रतिको्स्ही
प्रतरलुतिर्सलुनिाकतिअिमभ्ागछ्हो्ा!"अ,ँर्ाईरतिरात्रथा्हा
छ कक अनर भाषारा बो्िा रै्े पररेश्ररको प्रशं्सा िररर्ेहको ्हलुनछलु 
ककनभने तर्सो ििा्य र्ाई जरािै आननि आउँिछ।" िपाईं क्सरी
था्हा पाउनलु्हलुनछ? दििीबक्हनी िथा िाजलुभाइ्हरू, ्ेहरोइनको िलुवर्य्सनी्े
आफै्ाई रानवे ्ािूपिाथ्यको ्ा््सा िि्यछ ककनभने तर्स्े उ्स्ाई
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जरािैआननि दिनछ। वरतभिारी्े पतन तर्हीआननि दिने कलु राद्ारा
आफनो जीरन रआतरा नाश पाि्यछ। जडँ्ा्हा्े पतन िलुष्ट रक्सीको
तनरनत्रणरापन्यनथा्े्समरआननिर्ह्सलु्सििदैन।िातर्यकरस्त्र्हरू्ेिी
भारना्हरू्ाईसरीकार्यबनाउन्सकिैनन्।

िबकेिनवेि?रआतरा्ेप्राथ्यनािनवेछलु ,र्सरझ्ेपतनप्राथ्यना
िनवेछलु ;रआतरा्ेिीििाउनेछलु ,र्सरझ्ेपतनिाउनेछलु।नत्रभने
तिरी्ेआतरा्े िनरराि ििाउँिाखेरर कलु नै अनजान रातन्स्े तिरी्े
िनररािदिएकोराक्सरीआरेनभन्ार?ककनककतिरी्ेभनेकोकलु रा
उ्स्ेबलुझिैन।ककनककतिरी्े्साँचिीनैराम्रीिनररािदिनछौ,िर
अककोकोउन्नतिभएको्हलुँिैन।ररेरापररेश्रर्ाईिनररािििाउँछलु –
तिरी्हरू्सबैभनिाबिीरभाषा्हरूबो्िछलु।िरैपतनरणड्ीराअनर
भाषाराि्स्हजारशबिबो्नलुभनिािबरूअरू्ाईपतनत्सकाउन्सकँू
भनेरआफनो्सरझ्ेपाँिओटाशबिबो्नलुनैरिा्हनछलु(१कोररनथी
१४:१५-१९)। री रिन्हरू प्ररेरिीर ररिान भएका एक प्ररेरिका
रिन्हरू्हलुन्।कोररनथराभएकोक्ैस्ेपतन,िपाईंको्स्हरकोक्ैस्े
पतन,्स्हीिररका्ेअभरा्सिररएकोअनरभाषाकोररिानप्रारःप्रकट
ििदैन। प्ररेरि पार््े अनर भाषारा बोत्एका शबि्हरूरातथ दिएका
र्हतर्ाई राि िनलु्य्हो्स्। बलुझन न्सककने बब्यरा्हटका िश ्हजाररटा
शबि्हरूको र्हतरभनिा बलुझन ्सककने पाँिरटा शबि्हरूको र्हतर बिी
्हलुनछ। पररेश्ररका री रिन्हरूको प्रकाशरा, के आजक् अनर
भाषारातथजोडदिइएकोकलु राआश्िर्यजनकिेचखिैँन?ककन्हारी्ेबलुझन
्सककनेपाँिरटाशबि्हरूरातरसिोजोडदिइएकोपाउँिैनौं?पररेश्ररको
रिन्ेबलुझन्सककनेबो्ी्ाईभनिा२,०००िलुणाकरर्हतरदिनेकलु नै
कलु रा्ाईपोरतििेरैर्हतरदिनेरोपलुसिाअभािी्होइनर?

प्ररे्ेआफनैभ्ाइखोजिैन।प्ररेभएकोरातन्स्ेख्ीष्टकोशरीर्ाई
्सलुिारिन्यखोजनेछ।तर्ैस्े,बाइब्काअनलु्सार,भाइजेम्सकोकरिारको
कलु नैर्हतरछैन।बाइब्काअनलु्सार,आिलुतनकअनरभाषाकोअतभरान
ई्साईप्ररेराआिाररिभएको्हलुँिैनिरतर्सकोठीककरपरीि्हलुनछ।
१कोररनथी१४:२०रादिइएकोरिनरसिोछःभाइ्हरू्हो,्सरझरा
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केटाकेटीनबन;िरैपतनखराबीकोकरषररािाक्ँहतिरी्हरूबा्कबन,
िर्सरझरािाक्ँहपूराबिेकोरातन्सबन।

छ्फ्कोरोषिणराअपररपकरचरश्रा्सी्हरूरर्साउँिछन्भन्नेकलु रा
पकरत्रआतरा्ाई था्हा तथरो। तर्सकारण उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई रधृकद्
्हलुन, पूरा बिेको रातन्स बन्न, प्रष्ट ज्ान पाएर ्सतरिा्हरूको ्सारना
िन्य ्िाउनलुभरो। िपाईंका खे्ौना्हरू खो्ेसर ्तििँा नरुनलु्हो्स् र
नचिचचराउनलु्हो्स्।बाइब्रािपाईंकोकरिार्ेचखएकोनपाउँिा्हरेक
पटकपकरत्रआतराकोकररोिनिनलु्य्हो्स्।

वररसथारा्ेचखएकोछः"प्रभ लुभन्नलु्हलुनछ,"रअरूभाषा्हरूरअरू
ओठ्हरूद्ारार्सजातित्सिबो्नेछलु ;िररतििरेरपतनतिनी्हरू्ेरेरा
कलु रा्सलुन्नेछैनन"्(१कोररनथी१४:२१)।अबवररसथाक्स्ाईदिइएको
तथरो?प्रसथान१९को्सलुरुरापररेश्रर्ेरोशा्ाईवररसथादिनलुभरो।
रोशा्ेतरोवररसथाइस्ाए्जाति्े्सलुन्नेिरीपिे।इस्ाए्जाति्े
तरोवररसथा्ाईग्र्हणिर्रो।उनी्हरू्ेर्सवररसथा्ाईपररेश्ररको
अिीनरा र्ेहको एउटाजाति भएर बाँचनका्ातिआफना तनरर्हरू र
राि्यिश्यन्हरूकोरूपराअनलुरोिनिरे।पधृथरीकोअरूकलु नैजाति्ाईतरो
वररसथादिइएकोतथएन।कलु नैपतनिैरर्ूहिी्ेर्ूहिीरिरापरररि्यन्हलुन
िा्ेहकोअरसथाराबा्ेहक,उ्स्ेतरोवररसथापा्निनलु्यपिदैनथरो।अतन
उतिवररसथारारोकलु रा्ेचखएकोतथरोककपररेश्ररिीरातन्स्हरू्सँि
(अथा्यि्क्हबू््हरू्ँसि)अरूभाषाबो्नेरातन्स्हरूद्ाराबो्नलु्हलुनेतथरो।

र्सकारण(बाइब्कोरो्सतरिाकोकारण)भाषा्हरूिाक्ँह चिन्हका
तनचमि ्हलुन;् करश्रा्स िनवे्हरूका ्ाति ्होइन, िर करश्रा्स निनवे्हरूका
्ाति ्हो; िर भकरषरराणीिाक्ँह करश्रा्स निनवे्हरूका ्ाति ्होइन, िर
करश्रा्सिनवे्हरूका्ाति ्हो (१कोररनथी१४:२२)।र्सरी, रकू्य ्स
१६ िेचख प्ररेरि २ ्समर, प्ररेरि १० िेचख प्ररेरि १९ ्समर र १
कोररनथी१२िेचख१४अधरार्समरबाइब््ेदिएकोपररभाषाअनलु्सार,
चिन्ह्हरूिाक्ँह रिन्ाई पलुकष्ट िनवे कार्यरा प्ररोि िन्यको ्ाति र्ूहिी
प्ररेरि्हरू्ाई दिइएका तथए।प्रतरेकघटनाराअनरभाषाकोरो चिन्ह
ररिानप्रकटिररएकोतथरोककनभनेतर्हाँअचरश्रा्सीर्ूहिी्हरूउपचसथि
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तथए।चरश्रा्सी्हरूसथानीररणड्ीकोरूपराभे्ाभएकाबखिअनर
भाषा्ाईप्ररोििररएकोअतभ्ेखबाइब्रापाइँिैन।अतन,रदिकलु नै
अचरश्रा्सीकोररनथको शारीररक चरश्रा्सीका रणड्ीजसिोकलु नै ठाउँरा
आएकोभए,ज्हाँरानरीरआतरा्हरू्ेरातन्स्हरू्ाई्हाराराअथ्य्हीन
कलु रािन्यअिलुराइिररर्ेहकातथए,उ्स्ेआफूपररेश्ररकोघररानभई
पाि्खानारापोआइपलुिेकोठान्नेतथरो।

र्ैसकारणरदि्सारारणड्ीएकठाउँराभे्ाभएकोछ,र्सबै्े
भाषा्हरूबो्ेभने,्साथैअनजान्हरूराकरश्रा्सनिनवे्हरूतभत्रआएका
छन्भने, के तिनी्हरू्े "तिरी्हरूबौ्ा्हा र्ेहछौ"भन्नेछैनन् र?िर
्सबै्ेभकरषरराणीिरेभने, रकलु नै करश्रा्सनिनवे राअनजानरातन्स
तभत्रआरोभने्सबैद्ाराउ्सकोिोषिेखाइनछ,्सबैद्ाराऊजाँचिनछ।
अतनर्सरीउ्सकोहृिरकािलुप्तकलु रा्हरूप्रकटिररनछन;्रउ्स्ेभ लुइँरा
घोपटोपरेरपररेश्रर्ाईिणडरि्िनवेछर"पररेश्रर्साँचिैतिरी्हरूका
बीिरा्हलुन लु्हलुँिोर्ेहछ"भनीघोषणािनवेछ।िबभाइ्हरू्हो,केिनवेि?
जबतिरी्हरूभे्ा्हलुनछौ,िबतिरी्हरूरधरे्हरेक्ँसिभजन्हलुनछ,चशषिा
्हलुनछ,भाषा्हलुनछ,प्रकाश्हलुनछ,अनलुराि्हलुनछ।्सबैकलु रा्हरूउन्नतिका
तनचमिनैिररऊन्।रदिक्ैस्ेअनरभाषाबो्छभनेिलुईजनाअथरा
बे्सीभनिाबे्सीिीनजना्होऊन,्रपा्ै्ँसिबो्ून,्अतनएउटा्ेअनलुराि
िरो्स्।िरअनलुराििनवेको्हीछैनभनेरणड्ीराऊि लुप्ािो्स;्र
रन-रनराआफै्ँसिरपररेश्रर्ँसिबो्ो्स्।अतनभकरषररतिा्हरूिाक्ँह
िलुईरािीनजनाबो्ून,्रअरू्ेजाँिनू्।रदिछेरैराबसनेअकको्ाई
कलु नैप्रकाशदिइरोभनेपक्ह्ोिाक्ँहि लुप्ािो्स्।ककनकक्सबै्ेत्सकून्
र्सबै्े्सानतरनापाऊन्भनेरतिरी्हरू्सबै्ेएक-एकििदैभकरषरराणी
िन्य्सकछौ(१कोररनथी१४:२३-३१)।

िीकोररनथी्हरू्ेअनरभाषाबो्िाक्ैस्ेपतनके्हीपतनत्सकेनर
क्ैस्ेपतन्सानतरनापाएन।रदितिनी्हरूरधरेको्हीउन्नतििन्य,उत्सा्ह
दिन र ्सानतरना दिन रातन्स्हरू्सँि बो्ेको भए (भकरषरराणी िनलु्यको
पररभाषा; पि ३ ्ेहनलु्य्हो्स)् ्सबै्े त्सकन र ्सानतरना पाउन ्सकिथे।
र्ैसकारण प्रभ ल्ु े ्हारी्ाई बिाइ्सकनलुभएको छ कक भकरषरराणी उतिर
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ररिान्हो।
ककनककपररेश्ररिडबडकापररेश्रर्हलुन लु्हलुन्न,िरशाचनिकापररेश्रर

्हलुन लु्हलुनछ, ज्सरी पकरत्र जन्हरूका ्सबै रणड्ी्हरूरा छ (१ कोररनथी
१४:३३)।तर्ैस्े,पररेश्ररकोरिनअनलु्सार,रातथउ््ेचखिप्रकक्रा्हरू
उ््ङ्घनिररएरा,्हारी्ेशारीररकअतभ्ाषा्ँसिराअशलुद्आतरा्हरूको
प्रकटीकरण्ँसिवरर्हारिररर्ेहका्हलुन्सकिछौं,िर्हारी्ेअरश्रपतन
पररेश्ररकापकरत्रआतरा्ेकारिररर्हनलुभएकोिेख्िैनौं।

आफै्ाई िरथी ठान्ने िातर्यक रातन्स्हरू्े बाइब्को प्रष्ट, ्सर्
वराख्रारनपराउँिैनन्।कानकनराउँिैचिप्ाकलु रािनवेअिलुरा्हरूको
रो जरानारा, बाइब््े रासिकरकरूपरा बिाउने कलु रा, ्सर्रूपरा
बिाइदिने वरचति्ाई घधृचणि, कठोर र फूट िराउने ठातननछ। िर
पररेश्ररको रिन अट् ्हलुनछ; िपाईं तर्सबाट उमकन ्सकनलु्हलुन्न।
सरि्य र पधृथरी अरश्र तबतिजानेछन् िर पररेश्ररको रिन ्सिा्सर्यिा
रक्हर्हनछ।

बाइब्कोअतिकाररअनरभाषाकोकरषरपतछ,र्सपधृथरीरा्सबैभनिा
बिीघधृणािररने करषरिाक्ँह पररेश्ररकोरिन्ेरक्ह्ा्हरूकोखलुशी र
्सलुरषिाको ्ाति तिनी्हरू्ाई दिएको भतूरका ्होः तिरी्हरूका स्त्री्हरू
रणड्ी्हरूराि लुप्ािून्।ककनककउनी्हरू्ाईबो्नेअनलुरतिछैन,िर
आज्ाकारीभएरर्हनेआज्ाछ;वररसथा्ेपतनर्ैसभनछ।अतनउनी्हरू
के्ही त्सकनिा्हनछन्भनेघरराआफना्ोगने्हरू्ाई्सोिून;् ककनकक
स्त्री्हरूका तनचमि रणड्ीरा बो्नलुिाक्ँह शर्यको कलु रा ्हो (१ कोररनथी
१४:३४-३५)।

र्स्ाईकतिप्रष्टरूपरा ्ेचखरो्स्भन्ने्हारीिा्हनछौं?्सािारण
रातन्सकोआिलुतनकभाषारािररएकोअनलुराि्ेकलु नै्स्हारिािनवेछैन।
रदि एक स्त्री रणड्ीरा ि लुप ्ागनलुको ्सटिा बो्ितछन् भने, बाइब्
्ेख्नप्ररेणादिनलु्हलुनेपकरत्रआतरा्ेपलुरानोरनराँिलुरैकरार्हरूराआज्ा
िनलु्यभएअनलु्सार,्हारीआतरा्ेअिलुराइिरेकोरणड्ी्ेसराकोराझरा्हलुन
्सकिछौं,िरतरोअिलुराइिनवेआतराभनेतत्रतरकोिेश्ो्सिसर्हलुन लु्हलुन्न।
रीकलु रा्हरूक्ैसकोरणड्ीरािर््य ाईिोष्िाउनको्ाति्ेचखएका

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि
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्होइनन्।िोका दिनको्ातििलुकरीबसनेरातन्स्हरूको "छ्र िूि्य
िा्बाजी्हरूद्ारा"्हारीिोकारानपरौंरि्िीनिरौंभनेरपररेश्रर्े
्हारी्ाई उ्हाँको रिन दिनलुभरो। ्हारी ्सबैजना िातर्यक करषर्हरूरा
शरीरद्ाराभ्रररापाररन्सकिछौंभन्नेथा्हापाएर,पररेश्रर्ेअनरभाषा
बो्नेरोकरषरकोतनचमिरतरो्साँचिैनैपररेश्ररकोकारतथरोककतथएन
भन्नेकलु राप्रकटिनवेिररकाकोतनचमिके्हीप्रष्टतनरर्हरूराचखदिनलुभएको
छ।उ्हाँ्ेर्सकारण्ेिीतनरर्हरूदिनलुभरोककिपाईं्ेकलु नैरणड्ीरा
अककोकलु नैिररका्ेअनरभाषाबो्ने ्ेसरा्सञ्िा्निररएकोकक्ह्रै
िेख्नलुभएरा,तर्हाँपररेश्रर्ाईरक्हरादिइरक्हएकोछभनी्सोचनेभ्रररा
नपनलु्य्हो्स्।पररेश्ररकोरिनपा्ननिनलु््य ेकक्ह्रैपतनपररेश्ररको
जन्ाईकचतिपतनआननिदिन्सकिैन।

्ेहरेरातरत्र,रणड्ीका्सबैजन्हरू्ेिर्यशास्त्रकाकलु रा्हरूपा्ना
िरे,आिलुतनकरलुिकोअनरभाषाकोअतभरानआजरातिनैअनतर्हलुनेछ।
िोभाषकेरना क्ैस्े पतन नबलुचझने भाषा बो्िैन, ककनभने बाइब््े र्स
कार्यरारनिेज्िाएकोछ।कलु नैपतनआइराईरणड्ीको्ेसरकाइको
्सररराबो्नेछैन, ककनभनेबाइब्रलुिातबकउनीतर्स्सररराि लुप
र्हनलुपनवेछ।रसिा्सबैकार्य्हरू्ाईिर्यशास्त्र्ेरनिेज्िाएको्हलुना्े,
आजरातिनैरोअतभरानकोअनतर्हलुनेछ।रोएउटापूण्य्सतरिा्हो।
बाइब्काप्रष्टचशषिा्हरू्ँसिअतिबाझनेिररका्े्सञ्िा्नभइर्ेहकोकलु नै
पतनकलु रा्समभरिःपररेश्ररबाटको्हलुन्सकिैन।

अथराकेपररेश्ररकोरिनतिरी्हरूबाटतनसकरो?ककतिरी्हरूक्हाँ
रात्रआरो?रदिकलु नैरातन्स्ेआफू्ाई"भकरषररतिा्हलुँ"रा"आचतरक
्हलुँ"भन्ने्समझनछभनेजलुनकलु रा्हरूरतिरी्हरू्ाई्ेख्िछलु ,िीप्रभ लुका
आज्ा्हरू्हलुन्भनीउ्स्ेसरीकारिरो्स्(१कोररनथी१४:३६-३७)।

बाइब्कलु नैरानरप्राणीबाटउतपन्नभएको्होइनिरतरोपररेश्ररको
रिन्हो(१थेस्स्ोतनकरी२:१३)।्हारी्ेजाँििररर्ेहकाबाइब्का
री ्सतरिा्हरू पार्बाट तनचसकआएका ्होइनन् र री पधृष्ठ्हरू पढने
क्ैसबाटआएकािपकै्पतन्होइनन्।आफू्ाईआचतरकराआतरा्े
भररएको रा पकरत्र आतराको अिलुराइ पाएको ठान्ने कलु नै पतन रातन्स
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बाइब् ्ेख्नलु्हलुने प्रभ लुको अतिकारप्रति ्सरकप्यि ्हलुनेछ। री शबि्हरू
्सलुझार्हरू रा त्सफारर्स्हरू ्होइनन्। री पि्हरूरा रािकरराि िनलु्यपनवे
िारणा्हरू छैनन्। री चशषिा्हरू्ाई एक ्सररको भवर कोररनथका
प्रािीनभगनारशेष्हरू्ँसिैिाडनलु्हलुँिैन।पकरत्रआतरा्े ्हारी्ाई तनमन
कलु रा्हरूसरीकारिन्यअिलुराइिनलु्य्हलुनेछः

१)रदिकलु नैरातन्स्ेअनरभाषाबो्िछलुभनिछिरनबलुझने
भाषाराबब्यराइरात्रर्हनछभने,ऊआफनैआतराराकलु नैअशलुद्
आतराद्ारा तनरचनत्रि ्हलुनछ िर पररेश्ररका पकरत्र आतराको
तनरनत्रणरा ्हलुँिैन, ककनकक बाइब्रा अनर भाषा बोत्एको
प्रतरेकघटनाराथा्हाभएकैभाषाप्ररोिभएकोछ।
२)रदिकलु नैरातन्स्ेआफै्ाईथा्हानभएकोभाषाराबो्िछ,
िररणड्ीराभएकोक्ैस्ेपतनअनलुरािििदैनभने,ऊआफनै
आतरा रा कलु नै अशलुद्आतराद्ारा तनरचनत्रि ्हलुनछ िर पकरत्र
आतराको तनरनत्रणरा ्हलुँिैन, ककनकक पकरत्र आतरा्े प्रभ लुका
आज्ा्हरूकररुद्पापिनलु्य्हलुन्न।
३)रदिकलु नैरणड्ीराएकभनिाबिीरातन्स्हरू्ेएकैपटकरा
अनरभाषाबो्िछन्रािीनभनिाबिीरातन्स्हरू्ेअनरभाषा
बो्िछन्भने,तिनी्हरूपकरत्रआतराकोतनरनत्रणरानभईआफनै
आतरा रा कलु नै अशलुद् आतराको तनरनत्रणरा परेका ्हलुनछन,्
ककनककपकरत्रआतरा्ेप्रभ लुकाआज्ा्हरूकररुद्पापिनलु्य्हलुन्न।
४)रदिकलु नैस्त्री्ेरणड्ीराअनरभाषाबो्ितछन्भनेउन्ाई
पकरत्रआतरा्ेनभईउनकैआतराराकलु नैअशलुद्आतरा्ेतर्सो
िन्यउक्साएको्हलुनछ,ककनककपकरत्रआतरा्ेप्रभ लुकाआज्ा्हरू
कररुद्पापिनलु्य्हलुन्न।

रदि ्हारी आचतरक पलुरुष्हरू रा रक्ह्ा्हरू ्हौं भने, ्हारी्े री
िाररटाबलुिँा्हरू्सतर्हलुन्भनीसरीकारिनवेछौं।

तर्ैस्े,्हारी्ेअनरभाषाबो्नेकार््य ाई तनषिेििदैनौं,िर्हारी
करशेषिरीशैिानकारलुचति्हरूको्सारलुअनजान्हलुनेछैनौं।

रोकलु राआश्िर्यजनकिेचखन्सकिछ,िरर्स्ेअनरभाषा्समबनिी

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि
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बाइब्ीरअतभ्ेख्ाईटलुङगराउँिछ।्हारी्ेअचघ््ोअधरारराभने
झैं,आजक्जोडदिइएज्सरी,रातन्स्हरूबाइब््ेप्रतरेकपधृष्ठरार्स
करषरबारेबो्ेकोछभनीकरश्रा्सिन्यप लुगिछन्।िररसिो्होइन।
्हारी्े बाइब्ीर ्सतरिाको ्सनिलुत्ि प्रसिलुति ्होइन िर बाइब्बाट
त्इएका्सतरिा्हरूकोअ्सनिलुत्िप्रसिलुति्ेहररर्ेहकाछौं।रर्स्ाई
िो्होर्राउँिछलु ः्हारी्ेबाइब्ीर्सतरिाको्सनिलुत्िप्रसिलुति्होइनिर
बाइब्बाटत्इएका्सतरिा्हरूकोअ्सनिलुत्िप्रसिलुति्ेहररर्ेहकाछौं।

रोअधरारटलुङगराउनलुभनिाअिातड,आउनलु्हो्स्अचनिरिलुईअधरारका
्सारग्री्ाईपलुनरार्ोकनिरौं:

१)अनरभाषापकरत्रआतराकोएउटाररिान्हो।
२)अनरभाषाअचरश्रा्सीर्ूहिी्हरूका्ातिदिइनेएउटाचिन्ह
्हो,ज्स्ेचिन्हखोजिछन्।
३)अनरभाषाप्ररेरिीर्ेसरकाइको्साथराआउँिछन्।
४)अनरभाषाएउटाभाषा्हो,िरबो्नेवरचति्ाईनैथा्हा
न्हलुने,बेअथ्यकाअतनरतरिअषिर्हरूकोबब्यरा्हट्होइन।
५) पररेश्रर्े र्ूहिी्हरूको ्सारलु प्ररेरि्हरूको रिन पलुकष्ट िन्य
प्ररेरिीर्ेसरकाइकोअरतिभररअनरभाषा्हरूदिनलुभएकोतथरो।
६) ्सबै आचतरक ररिान्हरूजसिै, अनर भाषा्ाई उ्ैसको
तनरनत्रणराअभरा्सिररनछज्स्ाईतरोररिानदिइनछ।
७) रणड्ीरा प्ररोि िररएरा, अनर भाषा्ाई एक पटकरा
एकभनिाबिीरातन्स्हरू्ेकक्ह्रैपतनप्ररोििनलु्य्हलुँिैनरप्रतरेक
भे्ारािीनभनिाबिीरातन्स्हरू्ेकक्ह्रैपतनप्ररोििनलु्य्हलुँिैन।
८)रणड्ीराप्ररोििररएरा,अनरभाषाकोअनलुराििररनेछ।
९)रणड्ीराप्ररोििररएरा,अनरभाषारक्ह्ा्हरूद्ाराकक्ह्रै
प्ररोििररनेछैन।

रीनौरटाबलुिँा्हरूक्ैसकाकरिार्हरूरावराख्रा्होइनन्।रोि
बाइब््ेबिाएकोकलु रा्हो।

रोअधरार्ाईटलुङगराउनलुभनिापक्ह्ा,्हारी्ेएकपटकएफे्सीको
पलुसिक्ेहनलु्यपि्यछ।एफे्सीकोपत्र्ेरसिोरणड्ीबारेबिाउँिछज्सको
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चशरख्ीष्ट्हलुन लु्हलुनछ।एफे्सीकोपलुसिक्ेप्ररेरिकोपलुसिक्ेझैंपरररि्यनको
अरतिकोइति्हा्सकोअतभ्ेखराख्िैन।अबकलु राकानीअचघबिाउनको
्ातिचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूकाबारेराअरूकलु नैप्रश्न
नैछैन।्हारी्ेख्ीष्टकोशरीरकोबारेराअधररनििदैछौंज्सको्सतरिा
प्ररेरि पार््ाई र प्ररेरि पार्द्ारा अरू्ाई प्रकट िररएको छ।
एफे्सीकोपत्ररा्हारी्े१कोररनथीरारण्यनिररएकोशरीरकाअङ््हरू्ँसि
्समबचनििचशषिा्हरूबारेअधररनििदैछौं।

र्सकारणउ्हाँभन्नलु्हलुनछः"जबउ्हाँउचिसथानराउक्नलुभरो,िब
उ्हाँ्ेकैि्ाईकैििरेर् ैजानलुभरो,ररातन्स्हरू्ाईिान्हरूदिनलुभरो।"
(अब"उ्हाँउक्नलुभरो",रोके्हो?उ्हाँपक्ह्ेपधृथरीकाि््ाभाि्हरूरा
ओ््यनलु पतनभरोभनीभनेकोबा्ेहकअरूके्हो र?जोओ््यनलुभरो,
उ्हाँउ्हीं्हलुन लु्हलुनछ,जो्सबैकलु रा्हरूभररदिन्ाई्सारासरि्य्हरूभनिािेरै
रातथउक्नलुपतनभरो)।अतनउ्हाँ्ेकति्ाईप्ररेरि्हरू,अतनकति्ाई
भकरषररतिा्हरू, अतन कति्ाई ्सलु्सरािार प्रिारक्हरू, अतन कति्ाई
िोठा्ा्हरू र चशषिक्हरू ्हलुन्ाई दिनलुभरो;्ेसराको कार र ख्ीष्टको
शरीरकोउन्नतिकातनचमिपकरत्रजन्हरू्ाईत्सद्बनाउन्ाई,जब्समर
्हारी ्सबैजना करश्रा्सको र पररेश्ररको पलुत्रको पक्हिानको एकिारा
आइपलुगिैनौं, एउटा पूरा बिेको रातन्स बनिैनौं, ख्ीष्टको पररपूण्यिारूपी
किको नाप्समर आइपलुगिैनौं; र अब उ्सो ्हारी बा्क नर्हौं, जो
रातन्स्हरूका ि्ाकरी र छ्पूण्य िूि्यिारा ्हरेक चशषिारूपी बिा्सद्ारा
रिारउिापाररँिछन्अतनरररपर्हलुतराइँिछन;्रसिाकलु रा्हरूद्ारा
िोकादिन्ाईतिनी्हरूिलुकेरबसछन्।िरप्ररेरा्साँिोबो्िै्हारी्सबै
कलु रा्हरूराउ्हाँ्समर,जोचशर्हलुन लु्हलुनछअथा्यि्ख्ीष्ट्समरबिौं।उ्हाँबाट
नै्समपूण्यशरीर्े्हरेकअङ्कोनापरलुिातबककोप्रभारकारीकारअनलु्सार
्हरेकजोनथीको्स्हारिाद्ाराटमरतर्ेररएक्साथबाँतिएरप्ररेराआफनै
उन्नतििना्यकोतनचमिशरीरकोरधृकद्िि्यछ(एफे्सी४:८-१६)।

रीपि्हरूरार्ेहको्समपूण्य्सारग्री्ाई्सरेटेर वराख्रािन्यएउटा
पूरै अधरार नै ्ागिछ िर आउनलु्हो्स् ्हा्को करषर्ँसि ्समबचनिि
कलु राबारेरनन्िरौं।एफे्सीकोपलुसिकरा्ूसिीबद्िररएअनलु्सारआचतरक
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ररिान्हरूकोउद्ेश्रपकरत्रजन्हरू्ाईशलुद्पानलु्य्हो।१कोररनथी१३
अधराररप्ररेबारे्हारी्ेिरेकाछ्फ्केिपाईं्समझनलु्हलुनछ?उति
अधराररा "त्सद्" ्ेकलु नै चरश्रा्सीअनलुग्र्हराबढिैजाँिाउ्स्े त्ने
रलुख्र्क्र्ाईजनाउँिथरोभनी्हारी्ेउ््ेखिरेकािररकाकेिपाईं
्समझनलु्हलुनछ?

पररेश्रर्ेर्हाँउ््ेखिररएकाररिान्हरूपकरत्रजन्हरूकोत्सद्िाको
तनचमिदिनलुभएकोतथरो।र्हाँकलु नैपतनचिन्हररिान्ाईउ््ेखिररएको
छैन।र्हाँिङ्ाइ्हरू,अनलुराि्हरू,अनरभाषा्हरूराआश्िर्यकर्य्हरू्ाई
उ््ेखिररएकोछैन।र्स्ेि्हारी्ेतनकात््सकेकोतनषकष््य ाईपलुकष्ट
िि्यछ।चिन्हररिान्हरूिरिन्ाईपलुकष्टिन्यका्ातिप्ररेरि्हरू्ाई
दिइएका तथए। एक पटक उति रिन्ाई ग्र्हण िरेपतछ र एउटा
सथानीररणड्ीसथापनाभएपतछ,तर्सपतछकोआरश्रकिािाक्ँहत्सद्िातिर
रधृकद््हलुन लुतथरो।र्हीनैर्हाँउ््ेचखिररिान्हरूप्रकटिनलु्यकोउद्ेश्र
्हो।

रीररिान्हरू्ेसरकाइकोकारको्ातिदिइएकातथए।एफे्सीको
पत्रकोरलुख्र्सारतरोरणड्ी्होज्सकोचशरख्ीष्ट्हलुन लु्हलुनछ।रोरणड्ीको
्ेसरकाइिाक्ँहर्स्ेचशशलुअरसथापारिरेपतछप्रभ लुरेशूख्ीष्टजसिै्हलुन लुतथरो;
सरि्यरा्हलुन लु्हलुनेबौररउठनलुभएकाप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोिेख्न्सककनेसररूपर्स
पधृथरीरा्हलुन लुतथरो।ककनर्हाँचिन्हररिान्हरूउ््ेखिररएकाछैनन्
ि?ककनभनेतिनी्हरू्ेरोउद्ेश्रपूरािन्यराकलु नैरोििानदिँिैनन्।
तिनी्हरू्ेउतिरणड्ीका्सिसर्हरू्ाईटमरतर्ाएरएक्साथबाँिी
ख्ीष्ट्ाईआिरदिनेएकिारा्राउनेपकरत्रआतराकोकाररा्स्हरोि
पलुर्राउँिैनन्।आिलुतनकअनरभाषाकोअतभरान्ेरणड्ी्हरू,िारणा्हरू
र्समप्रिार्हरू्ाई करभाजनिराएकोछरअझैिराउनेछभन्ने्सतरिा
अतरनिप्रष्टछ।

रातथ उद्धृि पि्हरू्े रो कलु रा त्सकाउँिछन् कक िी ररिान्हरू
"ख्ीष्टकोशरीर"कोउन्नतिका्ातिदिइएकातथए।रो्ूसिीराचिन्ह
ररिान्हरूनभएकाकलु रा्े१कोररनथीबाट्हारी्े त्एकाबलुिँा्हरू्ाई
अतिराम्ो्ँसि्सरथ्यनिरेकोछ।्हारी्ेरोकलु राथा्हापारौंककअनर
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भाषाकोउचििप्ररोिअचरश्रा्सी्ाई्सतरिाबिाउनको्ाति तथरो र
अनरभाषाकोअनलुचििप्ररोििाक्ँहचरश्रा्सीकोआतर्सलुिारतथरो।तर्ैस्े,
प्रभ ल्ु ेरणड्ीकोउन्नतििराउनेररिान्हरूउ््ेखिनलु्य्हलुँिा,अनरभाषा
िेखापिदैन।

रोबलुिँाअतििेिारनीरू्कछःककअबउ्सो्हारीबा्कनर्हौं।
के िपाईं्े फेरर१कोररनथी१३अधरारको प्ररे्समबनिीखणड्ँसिको
्समबनििेख्न्सकनलु्हलुनछ?चशशलुई्साई्हरेकचशषिारूपीबिा्सद्ारारिा
रउिा्हलुतराइनेछ;रातन्स्हरूकोछ्द्ाराअतरनि्सचज्ो्ँसििोकारा
पाररनेछ;िोकेराज्हरूकोिूि्यिा्राफँसनेछ।अनरभाषाजसिोचिन्ह
ररिान्ेरसिोिोकाबाट्हारी्ाई्सलुरचषििराख्न्सकिैन।री्सङ्कटका
षिण्हरूरा्हारी्ाई्सलुरचषििराख्नेएकरात्रकलु रा्सतरिाकोप्ररेनै्हो।
िपाईं्ेरीपधृष्ठ्हरूराप्ररेराबिाइने्सतरिाबारेपढिै्हलुन लु्हलुनछ।रदि
्हारी्हलुकक्य न,ख्ीष्टजसिैबन्नरख्ीष्टकोशरीरकोतनचमिएउटाआचशषबन्न
िा्हनछौंभने,िीररिान्हरूको्ा््सािनवेभ्रररापनलु्य्हलुँिैनज्स्े्हाम्ािी
उद्ेश्र्हरूपूरािन्यरारोििानदिनेछैनन्।्सबैभनिाअ्स्ररिान्हरूका
तनचमिउत्सलुकिापूर्यक्ा््सािर।

अककोअधरारराजानलुभनिाअिातड,आउनलु्हो्स्र्हाँएउटापररचशष्टाङ्क
थपौं र सरिथीर भाषारा बो्ेको भनी नबलुझने बो्ी बब्यराउनेकार््य ाई
्सरथ्यनिन्यप्ररोििररनेपि्हरू्ाई्ेहरौं।

िीरधरेपक्ह्ोखणडरोरी८:२६-२७्होःअतनर्हीप्रकार्ेआतरा्े
पतन्हाम्ाकरजोरी्हरूरा्स्हारिािनलु्य्हलुनछ;ककनकक्हारी्ेकेप्राथ्यना,
क्सरीिनलु्यपनवे्हो,्सो्हारीजानिैनौं।िरआतराआफै्ेबरानिन्य
न्सककनेवरथापोख्िै्हाम्ातनचमिअनिकर्यनिीिनलु्य्हलुनछ।अतनहृिर्हरू्ाई
ि्ा्सिनलु्य्हलुने्ेआतराकोरनकेछ,जान्नलु्हलुनछ; ककनभनेपररेश्ररको
इचछारलुिातबकउ्हाँ्ेपकरत्रजन्हरूकातनचमिअनिकर्यनिीिनलु्य्हलुनछ।

जाँििनवेसिररो्होककबो्नलुपनवेशबि्हरू्हारी्ाईथा्हा्हलुँिैन,
तर्ैस्े्हारी्ेअषिर्हरूरात्रिो्होर्राइर्हनछौं(िरजबतिरी्हरूप्राथ्यना
िि्यछौ,िबअनरजाति्हरूझैंवरथ्यरानबरबराओ।रतिी६:७)र तछटैि
नैपकरत्रआतरा्े्स्हारिािनलु्य्हलुनेछरिपाईंकोतनचमिसरिथीरभाषारा

कोररनथी्हरू्ेिरेकाअनरभाषाकोप्ररोि



चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

76

प्राथ्यनािररदिनलु्हलुनेछ।रोकलु रा्ाईपि२६कोरोबलुिँा्ेतछटैिनैि्ि
्सातबििरेकोछककआतराकारीअनिकर्यनिीका्सोर्हरू्ाईबरानिन्य
्सककँिैन।

रीखणड्हरूरधरेिोश्ोिाक्ँह२कोररनथी१२अधराररार्ेहकोरण्यन
्होज्हाँ पार््ेआफू्े चिनेको तरो रातन्सबारे बिाउँिछन्जो िेश्ो
सरि्यरा उठाई ्तिएको तथरो र उ्स्े बरान िनदै न्सककने कलु रा्हरू
्सलुनरो,जलुनकलु राउचिारणिनलु्यरातन्सकातनचमिउचिि्होइन(२कोररनथी
१२:१-४)।रोखणड्ेकलु नैसरिथीरभाषाउ््ेखनिरेिापतन,जलुन
तर्हाँ छैन नै,िीशबि्हरू्ेरोकलु राप्रष्टरूपराउ््ेखिि्यछन् कक
िी शबि्हरूरातन्स्े बो्न न्सकनेशबि्हरू तथएनन,् िर पररेश्रर्े
तिनी्हरू्ाईिीशबि्हरूबो्ननदिनेतनररबनाउनलुभएकोतथरो।

िेश्ो खणडिाक्ँह, ज्स्ाई बलुझनै न्सककने िरी बङगराइएको छ,
एफे्सी६:१७-१८्होःअतनरलुचतिकोटोप,रआतराकोिररार,जोिाक्ँह
पररेश्ररकोरिन्हो, ्ेओ;्साराप्राथ्यनारअनिकर्यनिीििदै्हर्सरर
आतरारा प्राथ्यना िर, अतन र्ैसका तनचमि ्सारा प्ररतन र ्सबै पकरत्र
जन्हरूका्ातिअनिकर्यनिीििदैजािार्हो।

रीपि्हरूपिेपतछ,्हारी्ाईर्सोभतननछककआतराराप्राथ्यनािनलु्य
भनेकोअनरभाषारा प्राथ्यना िनलु्य ्हो। केर्सकोअथ्यआतरारा क्ँहड
(ि्ािी५:१६)भन्नेआज्ाअनरभाषाराक्ँहडभन्नेआज्ा्हो?रीिलुरै्े
उसिैअथ्यदिनछन्।

रेशूको नाउँरा प्राथ्यना िनलु्य भनेकोउ्हाँ्े कपिाको्सारलुअनिकर्यनिी
िनलु्य्हलुँिाउ्हाँ्हारी्सँि्स्हरि्हलुन्सकनलु्हलुनेिरीप्राथ्यनािनलु्य्हो।आतरारा
प्राथ्यनािनलु्यभनेकोशरीरकाआिेशरअतभ्ाषाअनलु्सारप्राथ्यनािनलु्य्होइन,
िर्हारी्े कपिा्सरषिप्रसिलुििनवे करनिी्हरूरापकरत्रआतरा्हारी्सँि
्स्हरि्हलुन लु्हलुनेिरीप्राथ्यनािनलु्य्हो।

अनतररा,रू्हन्नाआतरारार्ेहकािीनरटा्सनिभ्य्हरू्ाईप्रार:प्रकाशको
पलुसिकबाटउद्रणिररनछः (प्रकाश४:२;१७:३;२१:१०)।कलु नै
रातन्स एउटा सरिथीर भाषा्ाई प्रराचणि िन्य रसिै पि्हरू्ाई ्सरािी
बत्सर्ँहिा,ऊएउटािारणाराअट्र्हनअतरनिैइचछलुक्हलुन लुपि्यछ।
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रीषिण्हरूकलु नैरापतनरू्हन्ना्ेबो्ेकाराप्राथ्यनािरेकाछैनन्।प्रतरेक
घटनाकोअथ्यरो्हो ककरू्हन्ना्ेरसिोकलु नैकलु रा ्ेहररर्ेहकाछन्जलुन
उन्ेसथल्ु शरीररार्ँहिा्समभरिःिेख्नराबलुझन्सकिैनथे।उन्ाई
पधृथरीरा ्हलुनआउने घटना्हरूको अतभ्ेख राख्नका ्ाति २,००० रष्य
पछातड्तिएकोछ।प्रतरेकघटनारापकरत्रआतरा्ाईनभईरू्हन्नाको
आतरा्ाईउ््ेखिररएकोछ।

्सारिानीपूर्यकबाइब्कोजाँििरेरा,्हारी्ेएउटा सरिथीरभाषा
्हलुनछभन्नेकलु राथा्हापाउँिछौं।पकरत्रआतरा्े्हरेकपटकरोभाषा
प्ररोििनलु्य्हलुँिा,तरोक्हबू्भाषा्हलुनछ।
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अधरार३
आतरारारानलु्य

र्हाँउतिराकरज्सरीअकसराि्सलुरुभएकोतथरोतर्सरीनैअनतरभरो,
जबए्ीशक्ँहतडर्ेहकैबाटोरािीर्हाशरकोटाउकोबेस्सरीबजारररो।
र्सपटकउनीअतिडराइन,्रउ्स्ाईउठाउँिैउन्ेचिचनििसरररा
भतनन,्"कलु नैपतन्हाड्हरूनभाँचिएका्होऊन्?""के्हीफरकपिदैन,"
तरोर्हाशर्ेिलुईरािीनरटा्हाड्हरूभाँचिएपतनके्हीफरकनपनवेझैं
िरीभनरो।

–्ेकर्सकरारो्
"थ्रलुि्लुककङ्ग्ा्स"बाट

रो िी करषर्हरूरधरे एक ्हो ज्सको बारेरा करििका पलुसिा्हरूका
्ेखक्हरू्े्ेखेकाछैनन्ककनककरूति्यपूजकिेश्हरूका्सबैभनिाअधँरारा
षिेत्र्हरूका जनजाति्हरू्ाई बा्ेहक, उति प्रकक्रा रो ्ाओतडत्सरा्ी
रणड्ीरलुिकोपतछ््ोखणड्समरराक्ैस्ाईपतनथा्हातथएन।बे्ा-
बे्ाराकलु नै तरशनरी्ेरसिोशचतिशा्ीआतरा्ँसि्सारनािरेको्हलुन
्सकिछज्स्ेरातन्स्हरू्ाईरारेझैंिरीभ लुइँराि्ाइदिनथरोिरतरसिो
कलु रा्सन्१९२९रा्सलु्सरािारकाजरोति्हरूप्रिार्हलुननथा्े्समरई्साई
रणड्ी्हरूरा्सलुतनएकोतथएन।

िपाईं्हरूरधरेकतिजना्ेअरेररकारा्सन्१८००कोरधरतिरआएको
कमबर्राणड भरा्ी जािधृतिको ्सरररा भएका अनौठा प्रकाश्हरूबारे
पढनलुभएको्हलुन्सकिछःझट्का्हरू,पकरत्र्हाँ्सो,्सलुँक्सलुँकाइ,चिचचरा्हट
रबलुरुक्उरेिररिाउतििौडँिैठू्ो्सोररापररेश्ररकोप्रशं्सािनलु्यभनिा
पक्ह्ारातन्स्हरूबे्होशभएजसिैिरीभ लुइँराि्नेकार्य।रोकलु राराि
िनलु्यपि्यछककः

१) रो कार पररेश्ररका पकरत्र आतराकै कार ्हो भनेर
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तनचश्िििाका्साथभन्न्सककँिैन।
२)रदितरसिाकार्हरूरासिररापकरत्रआतराद्ारानैिराइएका
भए,रीकरकरिप्रकाश्हरूउतपन्निराउनकलु नैरानरीर्सािन्ाई
प्ररोििररएकोकलु राकोकलु नैअतभ्ेखपाइँिैन।

अनरकलु नैपतनकररािासपिकरषरराजसिै,पररेश्रर्े्हारी्ाईठीक
्ागने,ठीक िेचखने,रा्स्हीर्ह्सलु्स्हलुनेकलु रािनवेअनलुरति दिनलुभएको
छैन।पररेश्रर्े्हारी्ाईउ्हाँकोरिनअथा्यि्पकरत्रबाइब्दिनलुभएको
छ।रदिरातन्स्हरू्ेबाइब्राखोजीिि्यछन्भने,पररेश्रर्ेअनलुरति
दिनलु्हलुनेरअनलुरतिनदिनलु्हलुनेकलु राथा्हापाउनतिनी्हरू्ाईकलु नै्सरसरा
्हलुनेतथएन।बाइब््ेक्हिोपिेश१३:१३रार्सोभनिछःज्स्ेरिन्ाई
िलुचछठानछ,तरोनष्टपाररनेछ;िरज्स्ेआज्ाकोडररानछ,उ्स्ाई
इनारदिइनेछ।रू्हन्ना१७अधरारकोर्हान्पूजा्हारीरप्राथ्यनारा,प्रभ लु
रेशूख्ीष्ट्े्साँिोरणड्ीबारेकपिा्ँसिकरनिीिनलु्यभरोःिपाईंको्सतरद्ारा
तिनी्हरू्ाईपकरत्रपानलु्य्हो्स;्िपाईंकोरिन्सतर्हो(पि१७)।प्ररेरि
पार््ेउतिपकरत्ररिन्ाईर्सरीपलुकष्टिरेः्सबैपकरत्रशास्त्रपररेश्ररको
प्ररेणाद्ारादिइएको्हो,अतनचशषिाकातनचमि,भू् िोषिेखाउनाकातनचमि,
्सलुिारका तनचमि, िातर्यकिाको ्समबनिरा िात्रका तनचमि ्ाभिारक
्हलुनछ;ज्सद्ारापररेश्ररकोजन्हरेकअ्स्कारकातनचमिपूण्यरूप्े
्सलु्सचजजिभईत्सद््होओ्स्(२तिरोथी३:१६-१७)।

रेरोकररुद्रािररने्सबैभनिाठू्ाआ्ोिना्हरूरधरेएउटािाक्ँहरो
्हो ककरेरो्सनिेशअतरनिै्ैसद्ाचनिक्हलुनछ।रोिअचरश्रा्सी्हरू्े
ि्ाउने शबिार्ी ्हो। पररेश्रर्े प्ररोि िनलु्य्हलुने शबिार्ीिाक्ँह
"अतिकारभएको्ेझैंबो्नलु"्हो।िपाईं्ेरोअधराररारेरा्सलुझार्हरू,
करिार्हरूरािारणा्हरूपढनलु्हलुनेछैन।ज्सको्सारलुपररेश्ररकारिन्हरू
्हलुनछन् तिनी्हरू्ाई प्रभ ल्ु े भन्नलुभएकोकलु रा ्स्ही रूपरा था्हा ्हलुनछ।
तिनी्हरू्े िेचखने्सबैकलु रा्ाई,िा्ेह तरोरणड्ीभरनतभत्र्हो्स्िा्ेह
बाक्हर्हो्स,्बाइब्द्ाराजाँििि्यछन्।्हारी्े िेख्ने,अनलुभरिनवेर
र्ह्सलु्सिनवे्हरेककलु रा्ाई्हारी्ेपकरत्रबाइब्द्ाराजाँििनलु्यपि्यछ।

कपटीप्रिारक्हरूरब्हकाउनेआतरा्हरूकोरोरलुिरा,्हरेकई्साई्े

आतरारारानलु्य
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पकरत्रआतरा्ेदिनलुभएकोिेिारनीराधरानरादिनलुपि्यछः्सबैकलु राजाँि;
जलुनकलु राअ्स्छ,तर्स्ाईबत्रोिरी्सरातिराख(१थेस्स्ोतनकरी
५:२१)।

्साँिोई्साई्हरू,जो्हारीचजउनेर्सशारीररकरलुिराछ्ापछ्ाप्ती
पाइनेिातर्यकआतरा्हरूप्रति्सरकप्यि्हलुनछन,्तिनी्हरू्ेिमभीरखिरा्हरू्सँि
खे्ाँिीिररर्ेहकाछन्।बाइब््ेरोकलु राअतरनिप्रष्टपाि्यछककपकरत्र
आतराकाकार्हरूकोनक््ििा्यआननिरनाउनेिातर्यकिलुष्ट्हरूअचनिर
्सररकारणड्ीभरन्हरूरिातर्यककक्राक्ाप्हरूराअतनरचनत्रिरूपरा
पसनेछन्।

पररेश्रर्ेरोअधरारकारिन्हरू्ाई शैिानकारलुचति्हरू चिन्नर
तरसिारलुचति्हरूरातथकरजरपाउनेिररकाथा्हापाउनन्सकनेअ्सारिान
ई्साई्हरू्ाई िेिारनी दिन र ्सलुिार िन्यरा प्ररोि िनलु्यभएको ्हो्स्।
पररेश्ररका ्सचिा ्ेसरक्हरू, ्सलु्सरािारका ्सचिा प्रिारक्हरू्े रीठा
कथा्हरू भनेर िपाईंका कान्हरू्ाई आनचनिि िल्ु राउने र कपठ्ूँरा
िापरानवेप्ररा्सिनवेछैनन्भनीबाइब््ेभनिछ।्सचिा ्ेसरक्हरू्े
पररेश्ररका ्सबै ्स््ा्ह्ाई घोषणा िनवेछन्शैिान्े ्हारीरा िाउ
नपाओ्स्भनेर,ककनककतर्सकारलुचति्हरूकाकरषररा्हारीअनजानछैनौं
(२कोररनथी२:११)।

्हाम्ोजरानाकािेरैजनानारिारीई्साई्हरूराझएउटािमभीर्सरसरा
उतपन्नभएकोछ।िीरातन्स्हरू्ेआफै्ाईरोकलु राराकरश्रसिपारेका
छन्ककरणड्ीराकलु नैघटनाघट्ोभने,ज्हाँरातन्स्हरू्ेपररेश्रर्ाई
खोचजर्ेहका्हलुनछन,्तरोपररेश्ररबाटनैभएको्हलुन लुपि्यछ।तिनी्हरूकलु नै
प्रकारकोकराररसमराकटकरणड्ीराभएकाकारण्े्होइन,िरतिनी्हरू्े
आफनोअनलुभर्ाईपररेश्ररकोरिनभनिापतनबिीरानरठानेकाकारण
तर्सोभएको्हो।उतिकलु राको्सतरिारो्होककरलुिौंिेचखिेरैिातर्यक
रातन्स्हरू्ेआफनैज्ान्ेराआफनैअनलुभर्हरूरभारना्हरूकोआिाररा
पररेश्रर्ाईखोजेकाछन्ररसिारातन्स्हरू्ाईिलुःख्ागिोिरीभ्रररा
पाररएकाछन्।

रातन्स्हरू्ाई्डाउनेरातिनी्हरू्ाईबे्होशपानवेअतनतर्स्ाईनै
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पकरत्रआतराकोकारभन्नेजसिाअबाइब्ीरकक्राक्ाप्हरूरोकलु राको
्सबैभनिाठू्ोउिा्हरण्हो।

भकरषरराणी,अनरभाषा,अनलुराि र ईश्ररीरिङ्ाइजसिाआचतरक
ररिान्हरू बाइब्ीरजसिा िेचखए िापतन, नराँ करारको रणड्ीको
२,००० रष्यको इति्हा्सरा कलु नै कराररसमराकटक ्ेसरारा उतिानो परेर
"ि्ने"कार्य्समभरिःपकरत्रआतराकोकार्हलुन्सकिछभनीपलुकष्टिनवे
कलु नैप्रराणपाइँिैन।

आजको ्सबैभनिा कदठन कार्य एक ई्साई्ाई बाइब्बाट के्ही
कलु रा त्सकाउने प्ररा्स िनलु्य ्हो। बाइब््े तिनी्हरूका भारना्हरू रा
तिनी्हरूका्साथी्हरूरा तिनी्हरूकोरणड्ीकापरमपरा्हरूको कररोिरा
बो्नेतबचतिकैतिनी्हरू्ेकानथलुनिछन,्हृिरकठोरपाि्यछन्रतिनी्हरूझैं
भ्रररा परेका रातन्स्हरू्सँिको ्सङ्तिरा शरण त्न भागिछन्। एक
नारिारीई्साई्े"्हलुनछ, करिारिरौं्ा",रा "तरोििपाईंको करिार
रात्र्हो",रा"अरूकोनरारनिनलु्य्हो्स्नत्रिपाईंकोपतननरारिररनेछ"
भनेको्सलुनिा्हरेकपटकर्ँसिपै्साभएरार्सलुकरिा्समपन्नठाउँराब्साइँ
्सनवेतथएँ।्सतरिािरक्हर्हनछःबाइब्रारारणड्ीइति्हा्सराकलु नै
कराररसमराकटक्ेसराराउतिानोपरेर"ि्ने"कार्यपकरत्रआतराकोकार
्होभनीप लुकष्टिनवेकलु नैप्रराणपाइँिैन।

्हारी्सबै्ेरसिाप्रिारक्हरूिेखेकाछौंज्स्ेरासिररैरातन्स्हरूको
तनिारराझराटिक्हका्यएररातिनी्हरूतिरिाकेररातिनी्हरू्ाईिक्ादिएर
(्सारानरिरात्सङ्ाररएकारक्ह्ा्हरू्ाई,अतनरोिपाईं्ेकलु नआतराद्ारा
कारििदै्हलुन लु्हलुनछभन्नेकलु राकोरोएउटाप्रराण्हो)पकरत्रआतराको
र्हान्अतभषकेपाएकोिाबीवरर्हारद्ारािरेकाछन्।िीअ्र्राइएका
रातन्स्हरू पछातडपकटि उतिानो परेर भ लुइँरा ि्िछन्। िी ्ेसरक्हरू्े
तिनी्हरूकोटाउकोरा्हतके्ा्ेक्हका्यउँिछन्रातिनी्हरूरातथब्पूर्यक
्हािराख्िछन्रतिनी्हरू्ाईउतिानोपनवेिरीभ लुइँरा्डाउँिछन्।अतन
"आरािक्हरू"कोभीड्ेजरजरकारिि्यछ।रदितरो ्ेसरक्े्सलुट
न्िाईकटतरक्परेको्लुिा्िाएकोभए,तरोिाक्ँहएउटावरार्साकरक
कलु सिी प्रतिरोतििाजसिो िेचखनेतथरो ज्सरा प्रिारक (चजतने कलु सिीबाज)

आतरारारानलु्य
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िर्य्साथपलुच्पट(ररङ)राकरजररनाउँिैरिाउिाक्ँहतडर्ेहको्हलुनथरो।
रनोरञ्जनकारीिलुरैसथान्हरूकोअर्ोकनिरेकावरचति्हरू्े(ज्सको
करश्रा्सपूण्यिरातिनी्हरूकोभारनारातथतनभ्यर्हलुनछ)अरश्रपतनतिनरा
आश्िर्यजनक्सरानिा्हरूनिेचखर्हन्सकनेछैनन्।

िीरातन्स्हरूआतराराराररँिैछन्िरपररेश्ररकापकरत्रआतराद्ारा
भने्होइनभन्नेकलु राराबाइब््ाईराम्ो्सँिजाँििरेकारातन्स्हरूका
रनराकलु नैप्रश्न्हलुँिैन।

र्स्समबनिी्हाम्ोपक्ह्ोबाइब्ीरखणडिातनर्८:१६-१८्होः
अतनऊ्ैनिीकाककनार्हरूकोरधरभािबाटरै्ेएकजनारातन्सको्सोर
्सलुनें,ज्स्ेबो्ाएरभनेः'्ेहितब्र्,र्सरातन्स्ाईर्सिश्यनकोअथ्य
बलुझाइिेऊ!'िबतिनीरउतभएकोठाउँनेरआए;अतनजबतिनीआए,िब
रडराए,ँरभ लुइँराघोपटोपरें ;िरतिन्ेर्ाईभनेः'्ेहरातन्सकोछोरा,
बलुझ;ककनककरोिश्यनअनिको्सररकातनचमि्हो।'अतनतिनीरत्सि
बो्िैििा्यरिाक्ँहआफनोअनलु्हारभ लुइँराटेकाएरघोपटोपरेकोअरसथारा
िक्हरोतनद्रारापरेकोतथए;ँिरतिन्ेर्ाईछोए,रर्ाई्सीिाखडा
उभराए।र्हाँ्हारीिेख्िछौंककरदितरोसपश्यरअनलुभरप्रभ लुकोकार्हो
भने,तरसिोप्रकार्ेछोइएकोरातन्सपश्िातिापरआरािनािनवेआ्सनरा
बसनेिरीघोपटोपरेरि्िछ;िरकरजरर्समझौिाकोआ्सनराबसने
िरीउतिानोपरेरि्िैन।

िोश्ोबाइब्ीरिारणा१कोररनथी१४:४०कोिारणा्होः्सबै
कलु रा्हरू चशष्टिापूर्यक र क्रअनलु्सार िररऊन्। के एक ईरानिार
रातन्स्े एउटी स्त्री पूण्यिरा अ्सलुरचषिि रानत्सक अरसथा र शारीररक
आ्सनरा भ लुइँरा उतिानो परेर ्डेकरी िेख्िा तरो कार्य कलु नै चशष्टिा र
पररेश्ररकोक्रअनलु्सारभएकोठानिछ्हो्ार?अतरनिैठू्ोभ्रररा
परेका पलुरुष्हरू रात्र आफना श्ीरिी्हरू ्सार्यजतनक सथानरा र अनर
पलुरुष्हरूका अिातड तर्सरी अपरातनि भएको िेख्िा रख्ख पि्यछन्।
एउटी रक्ह्ा्ाई पररेश्रर कपिा्े तरति ्साहै् अपरान िनलु्य्हलुनछ भनी
अरश्रपतनशलुद्रापकरत्रआतरा्ेउन्ाईकरश्रा्सिन्य्िाउनलु्हलुन्न।
्हारी रासिकरक ्ंस्साररा बसने्हरू्ाई रोकलु रा था्हा छ कक नबोत्ने
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्सञ्िारकोएउटाषिेत्र्हलुनछज्स्ेबो्ी रभाषाका्सीरा्हरू्ाईपार
िि्यछ।अनलु्हारकाभार्हरू,्हािका्सङ्केि्हरूरशारीररकआ्सन्हरू्े
िपाईंकोभाषानबलुझने्हरूका् ातििेरैकलु रा्हरूबोत्दिन्सकिछन्।अब,
्सर्यशचतिरान्पररेश्ररको्सारलुईरानिार्हलुन लु्हो्स्।केपकरत्रआतरा्े
एउटा्सार्यजतनकसथानराएउटीस्त्री्ाईएकपलुरुषको्सारलु,जो्ँसिउनको
कररा्हभएकोछैन,उतिानोपरेरपच्टन्िाउनलु्हलुनछ्हो्ा?अरश्रपतन
्िाउनलु्हलुन्न!

कराररसमराकटक्सभा्हरूरावरापकरूपरा्हलुनेरोि्नेकार््य ाई्स्ही
ठ्हर्राउनकोतनचमि,झूटाभकरषररतिा्हरू्ेरक्ह्ा्हरू्ाईपाइनट् िाउन
प्रोत्सा्हनदिइर्ेहकाछन्।िपाईं्ेअककोअबाइब्ीरि्नथपेरएउटा
अबाइब्ीरि्नको्सरसरा्ाई्सरािानिनलु्य्हलुन्न।पकरत्रिा,ररा्यिा,
्जजारतििारपररेश्ररकोरिनप्रतिको्सरप्यणिाको्हरेकनापद्ारा्ेहिा्य,
स्त्रीरपलुरुषिलुरै्े्िाउने्लुिाका्समपूण्यतनरर्हरूरसिर्हरूअिातर्यक
छन्।अतिकांश प्रिारक्हरू्े रसिो ्सतरिा्ाईघोषणा िन्यछोडेको
्ारो्सररपतछपतन,बाइब््ेिलुरै त्ङ्ी्ाई्हलुने्लुिाकािाँिा्हरूर
कपा्का िाँिा्हरू्ाई र रक्ह्ारा ्हलुने ्समपूण्य प लुरुषतर िथा पलुरुषरा
्हलुने्समपूण्यनारीतर्ाईिोषीठ्हर्राउनेछ।र्सकरषरराबाइब्पूण्य
रूपराप्रष्टछःपलुरुषकोरस्त्रस्त्री्ेनपक्हरो्स,्निास्त्रीकोरस्त्रपलुरुष्े
पक्हरो्स;् ककनभनेरसिोिनवे्हरू्सबै(वररसथाअनिि्यिका्सबै्ाईरात्र
नभई्सबै्ाईनै)पररप्रभ लुतिम्ापररेश्ररकातनचमिघधृचणिछन्(वररसथा
२२:५)। एउटी स्त्री्े पलुरुषको ्लुिा ्िाएकरी तछन् भनेर उन्ाई
्सार्यजतनकसथानराउतिानोपरेरपच्टन्िाउनेकार्यको्सरथ्यनिनवेकलु नै
्ेसरककोक्पनािनलु्य्हो्स्ि!

नराँकरारकोअनलुग्र्हरापतनर्हीकलु राबिाइएकोछःर्हीकारण्े
ििा्य पररेश्रर्े तिनी्हरू्ाई नीि कारना्हरूकै तनचमि तरातिदिनलुभरो;
ककनककतिनी्हरूकास्त्री्हरू्ेपतनसराभाकरकवरर्हार्ाईअसराभाकरक
वरर्हार्ँसि ्साटे; अतन तर्ही प्रकार्े पलुरुष्हरू्े पतन स्त्री्हरूत्सिको
सराभाकरकवरर्हारतरािेरपलुरुष्हरू्ेपलुरुष्हरूत्सिैशर््य ागिोकारििदै
एक-अका्यप्रतिआफनोकारलुकिा्ेज्े,रआफनोभ्रष्टिा्कोउचिििणड

आतरारारानलु्य
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आफैरापाए(रोरी१:२६-२७)।१कोररनथी६:९पतन ्ेहनलु्य्हो्स्।
(नराँकरारकारीखणड्हरूकोरलुख्रउद्ेश्रिीरातन्स्हरूकोरौन्समबनिी
अनैतिकिा्ाई तननिा िनलु्य ्हो ज्स्ाई पररेश्रर्े घधृणा िनलु्य्हलुनछ, िर
प्रतरेकखणड्ेपलुरुषरस्त्रीकासरभार्हरूबीिकातभन्निा्हरूकोकलु नैपतन
उ््ङ्घन्ाई कररोि िि्यछ। रैिानका जङ््ी जनारर्हरू्ाई ्ेहनलु्य्हो्स्
रआकाशका िराि लुरुङ्ी्हरू्ाई ्ेहनलु्य्हो्स,् अतन तिन्े प्रष्ट पानवेछन् कक
पररेश्रर्े पलुरुष िथा स्त्रीको बाक्हरी आकधृ तिरा तभन्निा ्होओ्स् भन्ने
िा्हनलु्हलुनछ।)

पररेश्रर्े्हारी्ाईआतरा्हरूकोजाँििन्यिेिारनी दिनलु्हलुनछ(१
रू्हन्ना ४:१)। पररेश्ररको रिनद्ारा आतराको कार्ाई जाँि िनवे
िररकारात्रएकरात्रिररका्हो।ब्हकाउनेआतरा्हरूकोकारिेचख,
्सन्सनीपूण्यकारिेचखरभकरषरराणीकोआतरािेचखअरू्रपकरत्रआतराको
शलुद्कार्ाईपकरत्रबाइब्द्ारारात्रछलुट्ट्ाउन्सककनछ।आजका
रणड्ी्हरूरा िेरै आतरा्हरू्े कार िररर्ेहका छन्। रातन्स्हरूको
भे्ारा्हलुनेकक्राक्ाप्हरू्ाईकलु नआतरा्ेतनरनत्रणिररर्ेहकोछभन्ने
कलु राथा्हापाउनका्ाति्हारी्ेपररेश्ररकोरिनराजाँििनलु्यपि्यछ।
पकरत्रआतराकोकारभतनएकािेरैकार्हरूरानरीरआतराराअशलुद्
आतराकोकार्हलुन्सकिछन्।

प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेउ्हाँकोरणड्ी्ाईदिनलुभएकाररिान्हरू्ेरणड्ीको
उन्नतििनलु्यपि्यछ।नारकराउन्ा्ाकरि्हलुने प्रिारक्हरूरउत्सा्ह
खोजने नारिारी ई्साई्हरू रे्ाजसिा िातर्यक ्ेसरा्हरूको राझरा ्हलुने
िी "ि्ने (ि्ने ि्ाउनेकार्य)"अभरा्स्हरू िेख्िा रोराचञ्िि्हलुनछन्
िर ्सचिा चरश्रा्सी्हरू्ाई भने ख््ो ्ागिछ। पररेश्ररको ्साँिो
्सनिानको्ातिरी्सबैनौटङ्की्हरू्ेके्ाभपलुर्राउँिछन्र?बाइब््े
र्सरीआज्ादिएकोछःर्सप्रकार्ेतिरी्हरू्ेपतन–ककनककतिरी्हरू
आचतरकररिान्हरूकातनचमिजोचश्ाछौ–रणड्ीकाउन्नतिकातनचमि
भरपूर्हलुनेरतनिर(१कोररनथी१४:१२)।क्ैस्े्हािराचखदिएर
रा्सलुझारकोशचति्ेििा्यउतिानोपरेरभ लुइँराि्नेप्रकक्राबाइब्ीर
्होइन।रोिएउटाझूटोआचतरकअनलुभर्हो।र्स्ाई्सलुझारको
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शचतिद्ारा उतपन्निन्य ्सककनछ। (के्चश्कनभन्ने जािूिर्े नरूरकोकको
अतरटाइतभ््ी भन्ने ठाउँको कतथि भिूघररा ठीक रसिै प्रकक्राको
नक््िरेकोतथरो,ज्हाँरातन्स्हरू्ाईउतिघरतभत्रएउटाशचतिशा्ी
आतराकोशचति्ेतिनी्हरू्ाईभेट्नेतथरोभनीपक्ह्ेनैकरश्रसिपाररएको
तथरो।उतिघरकोजलुनभािरा तरोआचतरकशचति्सबैभनिा प्रब्
्हलुनेतथरो भनी तिनी्हरू्ाई बिाइएको तथरो, तर्हाँ तिनी्हरू पलुगिा,
के्चश्कनकाआउरेबाउरे्हरूररेझैंिरीभ लुइँराि्िथे।)रोिाक्ँहएउटा
्समरो्हनकिा्यकोकार्हलुन्सकिछ,जसिो्हारीरधरेिेरैजना्ेरङ्रञ्िका
प्रिश्यन्हरूरािेखेकाछौं।्सतरिािाक्ँहरक्हर्हनछ,बाइब्भररराएउटा
पतनरसिोघटनाछैनज्स्ेरोप्रकक्रा्ाईजािूिरीभनिाअरूकलु नैकलु रा
्होभनेर्ेहनवेकलु नैआिारप्रिानिि्यछ।

पकरत्रआतराएकतनचश्ििवरचतितर्हलुन लु्हलुनछ।उ्हाँएकभद्रवरचति
्हलुन लु्हलुनछ।उ्हाँचशष्ट्हलुन लु्हलुनछ।उ्हाँ्ेकलु नैजीरन्ाईछलुनलुभएरातर्स्े
भारनाकोअश्् ी्प्रिश्यनउतपन्निराउँिैन।प्रिारक्हरू्ेतिनी्हरूक्हाँ
प्राथ्यनािराइरागनआएकारातन्स्हरूरातथ्हािराखेकारतर्सपतछतिनी्हरू
्हािखलुटिाफा्िैरबटाररँिै,प्रारःअनलु्हाररापीडाकोभारप्रकटििदै,भ लुइँरा
उतिानो परेर ्डेका रै्े िेखेको छलु। िी ्ेसरक ्हाँसनको ्ाति रा
चिचचराइर्ेहकोभीड्सारलु्हाि्ह््ाउनको्ातिएकातिर्ािेकारै्े
िेखेको छलु। ई्साईरिको रो कसिो उप्हा्स! शचति र अतभषकेको
(तिनी्हरू्ेभनेअनलु्सार)रोनाटकरीरप्रिश्यनीरारासिकरकअश्् ी्िािब
िेखापि्यछजबस्त्री्हरूरूछा्यपिा्यराभ लुइँरा्डाइँिातिनी्हरूका्लुिा
कमरररातथ्समरफकक्य नेिरीउडिछर तिनी्हरूकोनाङ्ोशरीर्सबै्े
िेख्िछन्।्ंस्सारकोइति्हा्सरापकरत्रआतरा्ेरसिोखा्कोकारएक
पटकपतनिनलु्यभएकोछैन।रसिोखा्कोबिरा्सीकारिनवेरानछे्ाई
जलुन्सलुकैआतरा्े शचति दिइर्ेहको भए िापतन, तरोआतरािाक्ँह पकरत्र
आतराभनेअरश्र्हलुन लु्हलुन्न।

प्रारः रक्ह्ा्हरू्ाई उतिानो पारेर ि्ाउन र तिनी्हरूको नाङ्ो
शरीर्ाईकपडा्ेछोकपदिनिलुईजनापलुरुष्हरूखटाइनछ।रोििलुष्ट
रातन्स्हरू्े आफनो र्हान् िरा्े रणड्ीरा जाने्हरू्ाई प्रभार पानवे
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नराँिा््हो।केरेशू्ेइनारकोडी्राउतभएकरीरक्ह्ा्ाईतर्सो
नैिनलु्यभएको तथरो?केरेशू्ेररररररराथा्य्ँसितर्सरीनैवरर्हार
िनलु्यभएको तथरो? के रो कार्य उ्हाँ्े राइर्सकरी छोरी र रू्हन्नाको
्सलु्सरािारकोआठअधराररावरतभिाररापकक्एकरीरक्ह्ा्सँििनलु्यभएको
वरर्हारकोठीककरपरीिछैनर?रेशू्ाईपछ्ाउनेकलु नैपतनवरचति
रक्ह्ा्हरू्सँि िनवे वरर्हाररा आफना रात्कभनिा रति प्रष्ट रूपरा
तभन्न्हलुँिैन।र्सोिनवेरातन्स्हरूपररेश्ररको्साँिोरणड्ीको्ाति
्ाजर्सचिापकरत्रजन्हरूका्ातिशर्यकाकलु रा्हलुन्।रदििपाईं्े
िी िोङ्ी्हरूरधरे क्ैस्ाई पै्सा पठाइर्हनलुभएको छ रा तिनी्हरूरधरे
क्ैसकोकार्यक्र्ेहन्य्स्हररािा्हािदै्हलुन लु्हलुनछभने,र्ँसिक्लु द्न्हलुन लु्हो्स;्
पररेश्रर्ँसिक्लु द््हलुन लु्हो्स्।उ्हाँ्ेनैबाइब््ेख्नलुभएको्हो।रै्े
बाइब््ेखेको्होइन।बाइब्िपकरत्रआतराकोप्ररेणाद्ारा्ेचखएको
तथरोजोएकत्सद्भ्ािरी्हलुन लु्हलुनछ।

पररेश्रर्ेकलु नैचरश्रा्सीकोजीरन्ाईरासिररैअ्सािारणिररका्े
छलुनलु्हलुँिा,तरसिोवरचतिउतिानोपरेरनि्ी्सिैंभ लुइँराघोपटोपि्यछभनी
बाइब््े बिाउँिछ। १ कोररनथी १२-१४ ्े रासिकरकआचतरक
ररिान्हरूकोप्रकाशबारेवराख्रािि्यछन्रर्स्सनिभ्यराबाइब््ेर्सो
भनिछःिर्सबै्ेभकरषरराणीिरेभने,रकलु नैकरश्रा्सनिनवेराअनजान
रातन्स तभत्र आरो भने ्सबैद्ारा उ्सको िोष िेखाइनछ, ्सबैद्ारा ऊ
जाँचिनछ।अतनर्सरीउ्सकोहृिरकािलुप्तकलु रा्हरूप्रकटिररनछन;्
रउ्स्ेभ लुइँराघोपटोपरेरपररेश्रर्ाईिणडरि्िनवेछर"पररेश्रर
्साँचिैतिरी्हरूकाबीिरा्हलुन लु्हलुँिोर्ेहछ"भनीघोषणािनवेछ(१कोररनथी
१४:२४-२५)।

पकरत्र आतरा्े कक्ह्रै क्ैस्ाई बराकलु ् पानलु्य्हलुन्न। बाइब््े
बिाउँिछककपकरत्रआतरा्ेिोषिेखाइदिनलु्हलुनछरआफूतिरचखचँनलु्हलुनछ,
अतनरातन्ससरेचछापूर्यकपकरत्रआतराप्रति्सरकप्यि्हलुनछ।हृिरसपशथी
आरािनारआिरवरतििनवेिा्हनारा,ऊभ लुइँराघोपटोपनवेछ।िपाईं्े
र्सोभन्नलु्हो्ा,"भाइजेम्स,रदिकलु नैरातन्सघोपटोपरेरि्रोभनेि,
उ्सकोनाकभाँचिनराउ्सकोएउटाआखँाफूट्नराउ्सकोिाँिझन्य
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्सकिछ।"अ्हो,रदिउ्स्ाईकलु नैघधृणा्ेभररएकोरतनि्यरीआतरा्े
भ लुइँराफात्दिएकोभएतर्सो्हलुन्सकिथरो,िररदिऊसरेचछापूर्यक
भ लुइँरा घोपटो पर्रो भने, उ्स्ाई कलु नै िोटपटक ्ागनेछैन। पकरत्र
आतरा्ेरातन्सबाटकररेकपूण्यिररका्े्सोचनेरकारिनवेउ्सकोषिरिा
खोत्सदिनलु्हलुनछ भनी बाइब््ेक्हीँ पतन बिाउँिैन। रासिररा पकरत्र
आतराकाफ््हरूरधरेएउटािाक्ँह्ंसरर्हो।

१ कोररनथी १४:२५ बाट त्इएको उद्रणरा फेरर ्ेहनलु्य्हो्स् कक
उतिकार्य्सरप्यणिा,नम्िा,पश्िातिापरआरािनाकोिरा्ही्हो।ऊ
पररेश्ररको्सारलुघोपटोपर्रो।र्हीनैबाइब्ीरिररका्हो।

डाँडारा रेशूको रूप परररि्यन भएको षिणरा िीनजना प्ररेरि्हरू्े
उ्हाँ्सँि िरेका अिल्ु नीर अनलुभररा, पररेश्रर्े सरि्यबाट बो्नलुभएको
आराजतिनी्हरू्े्सलुनेरतिनी्हरू्साहै्डराए।बाइब््ेरतिी१७:६
रार्सोभनिछःअतनजबिे्ा्हरू्ेरो्सलुने,िबउनी्हरूभ लुइँराघोपटो
परे,र्साहै्डराए।

प्रभ लुका िूि्े भकरषररतिा िातनए््ाई छलु ँिा, उनी पररेश्ररका
आतराप्रति पूण्य रूपरा ्सरकप्यि भए। उन्े के भने? िब तिनी र
उतभएकोठाउँनेरआए;अतनजब तिनीआए, िबरडराए,ँ र भ लुइँरा
घोपटोपरें ;िरतिन्ेर्ाईभनेः'्ेहरातन्सकोछोरा,बलुझ;ककनककरो
िश्यनअनिको्सररकातनचमि्हो।'अतनतिनीरत्सिबो्िैििा्यरिाक्ँह
आफनो अनलु्हार भ लुइँरा टेकाएर घोपटो परेको अरसथारा िक्हरो तनद्रारा
परेकोतथए;ँिरतिन्ेर्ाईछोए,रर्ाई्सीिाखडाउभराए(िातनए्
८:१७-१८)।

्हारीफेररिेख्िछौंकक,बाइब्काअनलु्सार,्साँचिैनैपररेश्ररप्रति
रासिकरकरूपरा्सरकप्यिवरचतिप्रभ लुद्ाराछोइँिारभेटिाइँिाघोपटोपि्यछ,
िरउतिानोपिदैन।

िेश्ोबाइब्ीर्सतरिा्ेत्सपा्ही्हरूकोएउटा्सरू्हकोबारेराबिाउँिछ
जोप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाईकरश्रा्सघाििररएकोरािराउ्हाँ्ाईपक्नआएको
तथरो।्हारी्ेरोघटना्ाईबडोधरानपूर्यक्ेहनलु्यपि्यछःिबत्सपा्ही्हरूको
एकटो्ी,ररलुख्रपूजा्हारीरफरर्सी्हरूपकटिबाटअकफ्सर्हरूपाएरर्ूहिा
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बतिी्हरू,राँका्हरूर्हतिरार्हरूत्ईतर्हाँआरो।र्सकारणरेशू्े,
आफूरातथआइपनवे्सबैकलु रा्हरूथा्हापाएरअचघबढनलुभरोरतिनी्हरू्ाई
भन्नलुभरोः"तिरी्हरूक्स्ाईखोजछौ?"तिनी्हरू्ेउ्हाँ्ाईजराफदिएः
"ना्सरिको रेशू्ाई।" रेशू्े तिनी्हरू्ाईभन्नलुभरोः"रउ्ही्हलुँ।"
अतनउ्हाँ्ाईपक्ाइदिनेर्ूहिापतनतिनी्हरू्ँसिउतभएकोतथरो।िब
उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई "रउ्ही ्हलुँ" भन्ना्साथ तिनी्हरू पतछ ्हटेर भ लुइँरा
पछाररए(रू्हन्ना१८:३-६)।

अनिरा ्हारी्ेको्ही िउतिानो परेर ि्ेको पाउँिछौं।रोिाक्ँह
पररेश्ररकोशचतिप्रतिको तनचश्ििप्रतिकक्रा्हो।के तिनी्हरूउ्हाँका
्साथी्हरू्हलुन्?केरोई्साईआरािनाकोएउटावरर्हार्हो?केिी
रातन्स्हरूपकरत्रआतराको एउटाआश्िर्यजनकजािधृतिको अंश्हलुन्?
किाकप्होइनन्।तिनी्हरूिप्रभ लुरेशूख्ीष्टकाशत्रलु्हरू्हलुन्जोउ्हाँ्ाई
रान्यकोतनचमि् ैजानआएकातथएरर्ूहिाइसकररोिीतिनी्हरूकोराझरा
तथरो।अबबाइब्पढनेरतर्स्ाईकरश्रा्सिनवेकलु नैरातन्सककन
उतिानोपरेरभ लुइँराि्नेभीडकोअंश्हलुनखोजिछ?एकरात्र्साँिो
जरोतिअथा्यि्पकरत्रबाइब्काअनलु्सार,रसिारातन्स्हरूख्ीष्टकाशत्रलु्हरू
्हलुन्।

िपाईं्ेकलु नैअनलुभररातथभरो्सािन्य्सकनलु्हलुन्न।िपाईं्ेपररेश्ररको
रिनरातथभरो्सािनलु्यपि्यछ।रदििपाईंकोअनलुभरबाइब््ँसिरे्खाँिैन
भने, आफनो अनलुभर्ाई असरीकार िनलु्य्हो्स्। पररेश्ररको रिन्ाई
कक्ह्रैअसरीकारनिनलु्य्हो्स्।

रोििातर्यकिोङ्ी्हरूकोरलुि्हो।रोिआचतरकछ्ी्हरूकोरलुि
्हो।झूटाप्रिारक्हरू,झूटािश्यन्हरू,झूटाअनलुभर्हरूरझूटािरा्ही्हरू
छ्ापछ्ाप्ती पाइनछन्। ज्हाँ्सलुकै ्ेहरे पतन, ब्हकाउने आतरा्हरू्े
िातर्यकरातन्स्हरू्ाईिोकादिँिैरभ्रररापािदैकारिररर्ेहका्हारीप्रष्ट
रूपरा िेख्िछौं।आजकोिातर्यक्सरलुिाररा पररेश्ररको्साँिो रिन
र पररेश्ररको ्साँिो जन्ाई घधृणापूर्यक वरर्हार िररनछ। जािूिरी,
रनत्रिनत्र,भकरषरराणीर्सन्सनीपूण्यकलु रा्हरूभन्नेकार््य ेरिनको्साँिो
्ेसरकाइ्ाईतबिाररदिएकाछन्।
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एकपटकफेररबाइब््ेभ लुइँराि्ने करषररातथईश्ररीरप्रकाश
फा्िछः िर पररप्रभ लुको रिन तिनी्हरूका तनचमि आज्ारातथ आज्ा,
आज्ारातथ आज्ा; तनरररातथ तनरर, तनरररातथ तनरर; अत्कति
र्हाँ, अत्कति तर्हाँ तथरो; र्स ्ेहि ल्ु े कक तिनी्हरूजाउन,् पतछच्िर
्ोटून,्टलुक्ा-टलुक्ा्होउन,्अतनपा्सोरापरून्रकैिरा्तिउन्(रशैरा
२८:१३)।

केिीरातन्स्हरूतनकोपाररएकातथए?केिीरातन्स्हरूकोरानत्सक
उन्नतिभएकोतथरो?केिीरातन्स्हरू्ेपकरत्रआतराकोर्हान्छलुटकारा
पाएकातथए?अरश्रपतनतर्सोभएकोतथएन!पररेश्ररकोरिन्ाई
असरीकारिररँिा,रातन्स्ेपकरत्रआतराकोकररोििररर्ेहको्हलुनछज्स्े
बाइब््ेख्नेप्ररेणादिनलुभरो।अनिरारसिोरातन्सप्रभ लुप्रतिकोकरनम्
्सरप्यणिाराघोपटोपनवेछैनिरप्रभ लुकोक्ोिद्ारानाश्हलुन्ाईउतिानोभएर
पछाररनेछ।

अझै एक पटक पलुसिक्हरूको पलुसिक्े र्स करषरबारे बो्िछ।
एकजनाजरानकेटोठू्ो्सङ्कटरापरेको तथरोररेशू्ेउ्सको्ाति
प्राथ्यनािररदिनलुभरो।तरोकेटोभ लुइँरापछारररोररलुखबाटफरीजंकाढिै
्डीबलुडीिर्रो।तरोघटनाअतिकराररसमराकटकिेचखएको्हलुन्सकिछ
िर तरो प्रभ लु रेशूख्ीष्टकोकार तथएन।रो भ लुइँरा पछाररनेकार्यको
श्ोिबारेकरिारिनलु्य्हो्सः्िलुरुजरू,रै्ेिपाईंक्हाँरेरोछोरा्ाई्राएको
छलु , ज्सरािलुिँाआतराछ;अतन तर्स्े र्स्ाईज्हाँ पक्नछ, तर्हीँ
र्स्ाईपछारर्हा्छ;अतनर्स्ेफरीजंकाढछ,रिाह्ाककट्छ,र्सलुख्िै
जानछ....ि लुरुनिै आतरा्े तर्स्ाई रडाररलुडलुर पारर्हा्रो; अतन भ लुइँरा
पछाररएरफरीजंकाढिै्डीबलुडीिन्य्ागरो....अतनआतराचिचचराएरर
तर्स्ाईबे्सरीरडाररलुडलुरपारेरतर्सबाटतनसकरो;अतनतरोररेकोजसिै
भरो(रकू्य ्स९:१७,१८,२०,२६)।

तरोकरिराकेटो"आतराराराररएको"तथरो।रोप्रभ लुरेशूख्ीष्टको
कार तथएनिरएउटाअशलुद्आतराकोकार तथरोज्स्ेपररेश्ररको
एउटा्सधृकष्ट्ाईनाशपान्यखोजरो।िररेशू्ेतर्स्ाई्हािरा्सरातनलुभरो,
रतर्स्ाईउठाउनलुभरो;अतनतरोउठ्ो(रकू्य ्स९:२७)।
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अबआउनलु्हो्स्र्सकरषर्ाईटलुङगराऔं।रेशूख्ीष्ट्ाईपक्नर
कू््सराटाँगन्ाई्ैजानआएकाउ्हाँकाशत्रलु्हरूउतिानोपरेरपछाररए।
ज्स्ेपररेश्ररकोरिनको्सतरिा्ाईग्र्हणनिनवे्हरू रघाइिेभएर
पा्सोरा परेका्हरू पररेश्ररको ्सारलु आउँिा उतिानो परेर पछाररए।
रकू्य ्सको ्सलु्सरािार नौअधरारको एकजरानरातन्सभ लुइँरा पछारररो
र ्डीबलुडी िर्रो र रोिाक्ँह एउटा िलुष्ट आतराको कार तथरो। रो
अशलुद्आतरा्ेउ्स्ाईररेि ल्ु रबनाएर्सलुिाइदिरो।पकरत्रबाइब्का
पधृष्ठ्हरूकोजाँिििा्य,्हारी्े"ि्ने"रा"आतरारारानवेकार"कोरो
करषर्ाईएउटाई्साईप्रकक्राभनेरनत्सकाइएकोरात्रपाउँिैनौं,िररो
अनलुभर्हाम्ाप्रभ लुकाशत्रलु्हरू्ँसि्समबचनििभएकोपतनपाउँिछौंज्स्े
उ्हाँकोरिन्ाईअसरीकारिरेरजोअशलुद्आतरा्हरूकारशरापरे।

प्रतरेकबाइब्ीरघटनाराज्हाँएउटाचरश्रा्सी्साँिोनम्िापूण्यश्द्ा
रआरािनारा्ागिथरोरापररेश्ररकोपकरत्रभरद्ारातनरचनत्रि्हलुनथरो,
उतिवरचतिभ लुइँराघोपटोपि्यथरो।

को्हीवरचति्ेआतराराराररनखोजनलुभनिापक्ह्ा,र्सरी्सोधनिा्हन
्सकिछःतरोरानवे(्हतरारा)को्हो?पलुनरुतथानरजीरनको्हलुन लु्हलुनछ?
एउटाबलुकद्रानरातन्सिाक्ँहरानवेआतरािेचखटािैर्हनेछरपकरत्रआतराको
अिलुराइद्ारा्साँिोरजीकरिपररेश्ररकोनजीकआउनेछ।
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अधरार४
तबरारीरिङ्ाइ

र्ँसिपतनकू््स्हरूछन्रर्ाईकक्ह्ेका्हीँअतरनिैपीडा्हलुनछ,िर
परीषिा्हरूजति्सलुकैिलुःखिभएिापतन,तरसिापररषिा्हरू्ेिोटपलुर्राउन
्सकनेषिरिा्हरूिलुराउँिछन,्अतनघाइिे्हलुन लुको्सटिा,रउतिकदठन
परीषिाद्ारा झन् ्सलुतरिएको र्ह्सलु्स िि्यछलु । िर क्सरी र्सो ्हलुनछ?
आफै्ाईउ्हाँको्सलुरषिारा्सलुचमपदिएरज्सकोवररसथाकोपलुसिकबाइब्
्हो। रेरी कप्रर बक्हनी, र अनतिनिी ्ंस्सार्हरू्ँसि पतन रो पलुसिक
्साट्नेछैनँ।रउ्हाँकोइचछापूरािन्यको्ाति्हरेकबत्िानििाउन
िरारभएकोर्ह्सलु्सिि्यछलु ज्स्े्हारी्ाईरति िेरैप्ररेिनलु्यभरो कक
उ्हाँ्ेआफनाएकरात्रजनराइनलुभएकापलुत्ररेरो्ातिरन््य ाईदिनलुभरो।
तरोप्ररेकतिर्हान्तथरो्हो्ा।रजतिबिीबलुझिैजानछलु ,रेरो्ाति
तरोब्हलुरू्रपलुसिकतरतिनैबिीकप्रर्हलुँिैजानछ।

–िेन.थोर्सजे."सटोनरा्"जराक्सन
एकप्र्१,१८५३राउनकरीबक्हनी्ाई्ेखेकापत्रबाट

्हारी्ेरोअधराररातबरारीकाबाइब्ीरकारण्हरूरईश्ररीरिङ्ाइका
बाइब्ीरत्सद्ानि्हरूबारेअधररनिनवेछौं।तर्सोििा्य्हारी्ेप्ररेरिीर
िङ्ाइकोररिानरआजकाकतथििङ्ाइकिा्य्हरूकाकार्य्हरूबीिठू्ो
तभन्निािेख्नेछौं।

पररेश्रर्े्सबैप्रकारकातबरारी्हरूतनकोपान्य्सकनलु्हलुनछ।प्रतरेक
दिन्हजारौं तबरारी्हरूपररेश्ररकोशचतिद्ारा तनकोपाररनछन्।प्रभ ल्ु े
िङ्ाइरा्स्हारिािन्यको्ातिरोिचिन्नेडाकटर्हरूकोषिरिारउचिि
औषतिकोप्ररोििन्य्सकनलु्हलुनछ।उ्हाँ्ेआ्हाररापरररि्यनिन्यदिइने
उचिि्स््ा्ह्ाईप्ररोििन्य्सकनलु्हलुनछ।उ्हाँ्ेप्राथ्यनाकोजराफरा
िेरै्ाईतनकोपान्य्सकनलु्हलुनछ।

आतरारारानलु्य
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्हारी्ेअधरार१रारोकलु राथा्हापाएकातथरौंककरोिी्ाईतनको
पानवेकारप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेप्ररेरि्हरू्ाईदिनलुभएकाचिन्हररिान्हरूरधरे
एकतथरोःअतनउ्हाँ्ेतिनी्हरू्ाईभन्नलुभरोः"्सारा्ंस्सारराजाओ,र्हरेक
प्राणी्ाई्सलु्सरािारप्रिारिर।ज्स्ेकरश्रा्सिछ्यरबतप्तसरात्नछ,
उ्स्ेरलुचतिपाउनेछ;िरज्स्ेकरश्रा्सििदैन,तरोिोषीठ्हररनेछ।
अतनकरश्रा्सिनवे्हरूरारीचिन्ह्हरू्हलुनेछनः्रेरोनाररातिनी्हरू्ेिलुष्ट
आतरातनका्नेछन;् तिनी्हरूनराँ-नराँभाषाबो्नेछन;् तिनी्हरू्े्साँप
उठाउनेछन;् र तिनी्हरू्े कलु नै नाशक िीज कपए िापतन तिनी्हरू्ाई
तर्स्ेकलु नैरीति्े्हातनिनवेछैन;तिनी्हरू्ेरोिी्हरूरातथ्हािराख्नेछन,्
रउनी्हरूतनको्हलुनेछन्(रकू्य ्स१६:१५-१८)।

आजरसिारातन्स्हरूिेरैछन्ज्स्ेिङ्ाइकोचिन्हररिानप्रकट
िररर्ेहकोिाबीिि्यछन्र तिनी्हरू्े िे्ा्हरूकोभीड्ाई नैआफूिफ्य 
िानेकाछन्। तबरारीकोबारेराछ्फ्िनलु्यभनिापक्ह्ा,आउनलु्हो्स्
री"िङ्ाइकिा्य्हरू्े"रतििेरैििा्यपाउनलुकोकारणबारेकरिारिरौं।

आिरका ्सनिानरधरे अतरनिै िेरैजना शरीरअनलु्सार चजउँिछन्।
तिनी्हरूको्सबैभनिाठू्ोिा्सोकोकरषरनैतिनी्हरूकोशारीररक्सलुखर
्सलुसरासथर्हो।एउटातबरारी्ेतनको्हलुनको्ातिजेपतनिनवेछ।र्ही
कलु राकोज्ानपाएरनैडाकटर्हरू,औषतितबके्िा्हरू,्हड्ी्हरूरारात््स
िरेर रोि तनको पानवे्हरू, िैरकानूनी रूपरा सरासथररद््यक खाने कलु रा
बेचने्हरूरझूटािातर्यकडाकटर्हरू्ेतबरारी्हरू्ाईचशकारबनाइर्ेहका
छन्।अतिकांश रातन्स्हरू्े "उपिार"को तनचमिआफू्ँसि भएजति
्सबैिनखि्यिनवेछन्।तर्सोििा्यपतनभएनभने,तिनी्हरूिङ्ाइको
"आश्िर्यकर्य"प्राप्तिन्यको तनचमिआज्समरथा्हाभएकारधरे्सबैभनिा
्हासरासपििा््हरूकोशरणरापनवेछन्।

इति्हा्सिाक्ँहजािूकापेरपिाथ्य्हरू,िोपरउपिार्हरू,औषतिबेचने
रातन्स्हरूरअरूरसिैखा्काकलु रा्हरू्ेफो्होरपाररएकोछ।्हरेक
्ंससकधृ तिराआश्िर्यकोकारिनवेआफनैप्रकारकोरातन्सपाइनछजो्ँसि
तनको पानवेआश्िर्यजनकशचति्हलुनछ रकक्ह्ेका्हीँ उ्स्े तरोशचति
प्रकट पतन िि्यछ। ि्ाख दिराि भएको सरसथ रातन्स्े तरसिा
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रातन्स्हरूकोउप्हा्सिि्यछिरकरजोरदिरािभएकारशरीररारोि
भएका रातन्स्हरू्े न्हलुन लु राराभनिा कानो रारा नै जािी ्हलुनछ भनी
करश्रा्सिि्यछन्।

िरअबपशलु्हरू्ाई्सोिन,रतिनी्हरू्ेतिरी्ाईत्सकाइदिनेछन;्
अतनआकाशकापषिी्हरू्ाईपतन्सोि,रतिनी्हरू्ेतिरी्ाईबिाइदिनेछन््
(अयरूब१२:७)।पररेश्ररको्सधृकष्ट्ेअर्ोकनकिा्य्ाई िेरै्सतरिा
प्रकटिि्यछ।बराँ्सा्हरू,िज्यनेत्ंस्ह्हरूिथाअनरचशकारीजनारर्हरू्े
करजोरररोिीजनारर्हरू्ाईखानेिि्यछन्।

बाइब्ीरप्रतिज्ा्हरू्ाईतिनको्सनिभ्यबाटबङगराएरराबाइब्का
पि्हरूका के्ही भाि्हरू्ाईरात्रउद्रणिरेर,आज िेरै ्ेसरक्हरू्े
पररेश्ररको रिन्ाई ्सप््य े बिैंिारा ि्ाए झैं िोकापूण्य िररका्े
ि्ाउँिछन्।रीिातर्यकिाका्ेसरक्हरू्ेकरषा्लुफ््ाईिलुत्रोपान्य
परा्यप्त ्हलुने ्सतरिा रात्रबिाउँिछन् र तरसिोफ््ाई बराकलु ्िा्साथ
खोचजर्ेहका्हरू्ाई तन्न अनलुरोि िररर्ेहका छन्। शरीररा पीडा्े
्सिाइएकोएकईरानिाररातन्स्ेबाइब्बाटउद्धृि्सतरिा्सलुनिा(रसिो
बाइब्ज्स्ाईउ्स्ेरोकलु राबलुझनेिरीजानेकोछैनककउ््ेचखि
्सतरिा्हरू्ाई तिनको ्सनिभ्यबाट चझककएको छ रा बाइब्का अनर
भािकाअ्समबचनिि्सतरिा्हरू्ँसि तर्साइएकोछ) "पररेश्ररकोजन"
तनकोपानवेशचतिप्रिानिन्यआएकोछैनभनी करश्रा्सिन्य्सकिैन।
उिा्हरणको्ातिःरधृतरलुकक्ह्रै्हलुनेछैन,निशोक,नरुराइ,नकक्ह्रै
पीडानै्हलुनेछ(प्रकाश२१:४)रउ्सकाकोरा्यकािोट्हरूद्ारा्हारीतनको
भरौं (रशैरा ५३:५) अतन करश्रा्सको प्राथ्यना्े तबरारी्ाई बिाउनेछ
(राकूब५:१५)अतनतर्सकोरधृतरलु्समरपलुर्राउनेिोटतनकोभरो(प्रकाश
१३:३)।री्सबैपररेश्ररकारिन्हलुन्।तिनी्हरूबाइब्बाट्सीिै
त्इएका उद्रण्हरू ्हलुन्। िैपतन, रै्े री अ्समबचनििखणड्हरू्ाई
रसिो प्रकार्े तर्साइदिएको छलुकक र्हाँ ्सतरिाको प्ररोि िरेर झूटो
कलु राकोघोषणािन्य्सककनछ।

पररेश्ररकोरिनराशारीररकरोिको्समबनिरा४रटाशबि्हरू
प्ररोििररएकाछनः्

तबरारीरिङ्ाइ
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१)अशतििाःकरजोर्हलुनेअरसथा।
२)तबरारीःशरीररादिरािकोअसरसथअरसथा।
३) रोिः शरीरका अङ््हरू्ाई प्रभार पारी र्हतरपूण्य
कारको्सञ्िा्नराबािाप लुर्राउनेअरसथा।
४) र्हारारीः एक वरचतििेचख अकको वरचतिरा ्सनवे
करनाशकारीरोि।

री शारीररक तबरारी्हरू तनमनत्चखि िार कारण्हरूको
तनचमिपररेश्ररबाटपठाइएकारापररेश्ररद्ाराअनलुरतिदिइएका
्हलुनछनः्

१)पापप्रतििररनेनरार।
२)पररेश्रर्ेिन्य्ागनलुभएकोकलु नैआश्िर्यकर्यकोपूर्य्सङ्केि।
३)आतरा्ाईबत्रोपान्य्सककरो्स्भनेरशरीर्ाईकरजोर
पारीआचतरकपररपकरिा्राउन।
४)उतपचति३रादिइएकोश्ापकोसराभाकरकपररणार।

पक्ह्ोकारणिाक्ँहपापप्रतििररनेनरार्हो।र्स्ाईिनिी१२:१-
१०रारररररकोघटनाद्ाराराम्ो्ँसिप्रष्टपान्य्सककनछःअतनतर्सकलु शी
स्त्रीकाकारण्े,ज्स्ाईरोशा्ेकररा्हिरेकातथए,रररररर्हारून्े
रोशाको कररोिरा बो्े; ककनकक रोशा्े एउटी कलु शी स्त्री्ाई कररा्ह
िरेकातथए।अतनतिनी्हरू्ेभनेः"केपररप्रभ ल्ु े्साँचिैरोशाद्ारारात्र
बो्नलुभएकोछ?केउ्हाँ्े्हारीद्ारापतनबो्नलुभएकोछैनर?"अतन
पररप्रभ ल्ु े तरो्सलुन्नलुभरो। (्हारी प्रिारकको कररुद्राबो्िा ्होचशरार
्हलुन लुउतिर्हलुनछ।पररेश्रर्े्सलुतनर्हनलुभएको्हलुनछ।)(अतनिीरातन्स
रोशापधृथरीको्सि्हरातथबसने्सबैरातन्स्हरूभनिाबिीनम् तथए।)
र्सकोअथ्यउनीभरभीि,िकरान्नेरडर्ेििा्य्लुरूक्परेकातथएभन्ने
्होइन। करनम्को्सारानरअथ्य्सरकप्यि्हो,अथा्यि्रोशापररेश्ररको
इचछारआज्ा्हरूप्रति्सरकप्यि तथए।रोशा्ेिीरातन्स्हरूकाअिलुरा
रातरोबिा्कोिोठा्ो्हलुनपाउँभनीकरनिीिरेकातथएनन्।उन्े
उतिउजाडसथानरातरो करशा््सरू्हको तनरीषिक्हलुनपाउँभनेरपतन
करनिी िरेका तथएनन्। उन्ाई ि पररेश्रर्े तनरलुति िनलु्यभएको र
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तरोओ्होिाराराचखदिनलुभएको तथरो।उनीनम्रातन्स तथएरउन्े
रातन्स्हरूरातथशा्सनिरेनन्।िैपतन,र्हलुँभन्नलु्हलुने्ेि लुरुनिैरोशाको
अिलुरापनकोओ्होिाको रषिा िनलु्यभरो। िब पररप्रभ लु अिानक रोशा,
्हारून र ररररर्ँसि बो्नलुभरोः "तिरी्हरू िीनजना भेट ्हलुने पा्रा
आओ!" अतन िी िीनजना तनसकेर आए। िब पररप्रभ लु बाि्को
खाँबाराभईकनओ््यनलुभरो,र तनरा्ससथानकोिोकाराउतभनलुभरो,अतन
्हारूनरररररर्ाईबो्ाउनलुभरो;रिीिलुरैअचघआए।अतनउ्हाँ्े
भन्नलुभरोः"अबरेरारिन्हरू्सलुन;तिरी्हरूकोबीिराको्हीभकरषररतिा
छभनेरपररप्रभ ल्ु ेिश्यनराआफू्ाईतर्सक्हाँप्रकटिछलु ्यर्सपनारा
तर्स्ँसि बो्छलु। िर रेरो ्ेसरक रोशा तरसिो ्होइन, ऊ िा रेरो
्समपूण्यघरराकरश्रा्सरोगरछ।ऊ्ँसिरआरने-्सारनेभईरप्रतरषि
रूप्ेबो्नेछलु ,प्ेह्ी्हरूरा्होइन;अतनपररप्रभ लुकोसररूपउ्स्े्ेहनवेछ;
िबककनतिरी्हरूरेरो्ेसरकरोशाकोकररोिराबो्नडराएनौ?"िब
पररप्रभ लुकोरर्सतिनी्हरूकोकररोिरािनकरो;अतनउ्हाँजानलुभरो।अतन
तनरा्ससथानरातथबाट बाि् ्हटेर िरो; अतन ्ेहर, रररररकोरी भइन,्
क्हउँझैं्ेसिी;िब्हारून्ेररररर्ाई्ेहरे;अतन्ेहर,तिनीकोरीभएकरी
तथइन्(िनिी१२:४-१०)।पररेश्रर्ेररररर्ाईभरानककलु ष्ठरोि्े
प्र्हारिनलु्यभएकोतथरो।रोिाक्ँहएकपापीकररुद्िररएकोसरिथीरनरार
तथरो।

प्रभ लुभोजकोसररणोत्सरबारेरण्यनिनवेएउटाखणडराअककोउिा्हरण
पाइनछःर्सकारणज्सक्ैस्ेअरोगररीति्ेरोरोटीखानछराप्रभ लुकोरो
किौराकपउँछ,तरोप्रभ लुकोशरीरररििकोिोषी्हलुनेछ।िररातन्स्े
आफै्ाईजाँिो्स,्रतर्सरीनैर्सरोटीबाटखाओ्स्रर्सकिौराबाट
कपओ्स्। ककनकक ज्स्े प्रभ लुको शरीर्ाई नचिनीकन अरोगर रीति्े
खानछ र कपउँछ, तर्स्ेआफैरातथ िणड ्राउनाका तनचमिखानछ र
कपउँछ।र्हीकारण्ेििा्यतिरी्हरूकोबीिरािेरैकरजोरररोिीछन,्
अतनिेरै्सलुतििए(१कोररनथी११:२७-३०)।

रीपि्हरूरा्हारी्ेरोकलु राथा्हापाउँिछौंककज्स्ेप्रभ लुकोशरीर्ाई
चिन्न्सकिैन,ज्स्ाईबाइब््ेनराँिरीजचनरएकारातन्स्हरूको्समपूण्य

तबरारीरिङ्ाइ
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्सरू्हभनेरपररभाकषििि्यछ(१कोररनथी१२:१२-१३,एफे्सी५:२२-
३२),उ्स्ेआफैरातथपररेश्ररकाफै्स्ातनमतराउँिछ।रोतिनी्हरूका
्ातिएउटािमभीरिेिारनी्होज्स्ाईरूति्यपूजक्हरू्ेएउटातबसकलु ट
रारोटीकोएउटाटलुक्ानैपररेश्ररकोशरीर्होभनीत्सकाएकाछन्।
रो कलु रा राि िनलु्य्हो्स् कक री िणड्हरूको राझरा पररेश्रर्े करतभन्न
रात्राकािणड्हरूराख्नलुभएकोछ।कलु नैवरचतिकरजोरपाररन,रधृतरलुरा
्सलुतनरारोि्ेपीतडि्हलुन्सकिछ।

्हारी्े रीउिा्हरण्हरूबाटरोकलु रा बलुझिछौं कक तबरारी्ाई पाप
कररुद्पररेश्रर्ेिनलु्य्हलुनेफै्स्ाकोरूपराप्रारःप्ररोििररनछ।्हारी
िङ्ाइको परररेशरा प्ररेश िरेर पररेश्रर्े ्हारी्ाई प्ररे िनलु्य्हलुनछ र
्हारी्ाईतनकोपान्यिा्हनलु्हलुनछभन्नेप्र्ोभनराफँसनलुभनिाअिातड,्हारी्े
आफै्ाईजाँिेरपूण्य्सतरिापतिा्िाउनलुनैउतिर्हलुनछ।पररप्रभ ल्ु ेनै
्हाम्ोिलुष्टजीरनरापन्ाईिणडदिनकोतनचमि्हारी्ाईतबरारीपानलु्यभएको
पतन्हलुन्सकिछ।्हाम्ोपलुसिाराकतथििङ्ाइकिा्य्हरूकैरौंछन्ज्स्े
्सलुसरासथर,िन-्समपचतििथापररेश्रर्े दिनलु्हलुने्सबैअ्स्कलु रा्हरूको
प्रतिज्ा ििदै्ोभी प लुरुष्हरू िथा रक्ह्ा्हरूका के्ही न के्ही ्सलुन्न्ाई
आिलुरकान्हरू्ाईआकष्यणिि्यछन्िरतिनी्हरू्ेनारिारीई्साई्हरूका
जीरनरार्ेहकोपापबारेकलु रािन्यअसरीकारिि्यछन्।आिलुतनकिातर्यक
चशषिाको करपरीि, तनरनिर पकरत्रआतराको कररुद्रा पाप िररर्हने र
पकरत्रबाइब्राउ्हाँ्ेउ््ेखिनलु्यभएकाआज्ा्हरू्ाईबेरासिािररर्हने
रातन्स्हरूरातथपररेश्ररररिान्हरूरआचशष्हरूखनराउनसरि्यरापखवेर
बत्सर्हनलुभएकोछैन।

्हो, पररेश्रर्े आचशष दिन िा्हनलु्हलुनछ;उ्हाँ्े आज्ाकारीिा्ाई
आचशष दिनलु्हलुनछ। पररेश्रर्े पलुरसकार दिन खोजनलु्हलुनछ; उ्हाँ्े
करश्रा्सरोगरिा्ाई पलुरसकार दिनलु्हलुनछ। पररप्रभ ल्ु े उ्हाँका अ्स्
कलु रा्हरूदिनिा्हनलु्हलुनछ;उ्हाँ्ेिीअ्स्कलु रा्हरूअ्स्रातन्स्हरू्ाई
दिनलु्हलुनछ। पररेश्रर्े पाप्ाई आचशष दिनलु्हलुन्न;उ्हाँ्े पाप्ाई ि
िणडदिनलु्हलुनछ।िङ्ाइकोषिेत्रराअतििेरैरातन्स्हरूछन्जोकर्ाप
िनवे्हरूको्सरू्हरापो्हलुन लुपि्यथरो।



97

र्हाँ ्हरेक तबरारी पररेश्ररको नराररा पररर्ेहको्हलुनछभनेरभन्न
खोचजएको ्होइन।अयरूबका िीनजना ्साथी्हरू्े तर्ही ि्िी िरेका
तथए। िर पररेश्ररको रिनरा तबरारी पनलु्यका िार कारण्हरूरधरे
एउटािाक्ँहपापको्ातिदिइनेिणड्हो।

वररसथा २८ अधराररा ्हारी्े थलुराको रििद्ारा तरश् िेशको
िा्सतरबाट रलुति पाररएका रातन्स्हरूको बारेरा पढन पाउँिछौं।
पररेश्रर्े तिनी्हरू्ाई कफरऊन्े दिने कष्टबाट उद्ार िनलु्यभएको
तथरो। तिनी्हरू्े ्ा् ्सरलुद्ररा बतप्तसरा त्एका तथए (१कोररनथी
१०:१-२)रतिनी्हरूप्रतिज्ाकोिेशतिरजाँिैतथए।पररेश्रर्ेतरसिा
रातन्स्हरू्ाईकेभन्नलुभरो?रदितिरी्ेर्सरक्हतरिरभररोगरनार
'पररप्रभ लुतिम्ापररेश्रर'कोडरराख्नकातनचमिर्सपलुसिकरा्ेचखएका
र्सवररसथाका्सबैरिन्हरू्होचशरार्साथपा्निरेनौभने,पररप्रभ ल्ु े
तिम्ाकरपचति्हरूरतिम्ा्सनिानकाकरपचति्हरूअद्भ लुििल्ु राउनलु्हलुनेछः् ारो
्सरर्समरभइर्हनेठू्ाकरपचति्हरू,अतन्ारो्सरर्समरभइर्हनेनराम्ा
रोि्हरू।अतनउ्हाँ्े तरस्का्सबै रोि्हरू,ज्स्ँसि तिरी डराउँथरौ,
तिरीरातथफका्यएर ्राउनलु्हलुनेछ;अतन िी तिरीरा टाँत्सर्हनेछन्।अतन
र्सवररसथाकोपलुसिकरान्ेचखएको्हरेकरोिर्हरेक करपचतिपतन,
तिरी नाश न्होउनजे् पररप्रभ ल्ु े तिरीरातथ ्राउनलु्हलुनेछ। तिरी्हरू
आकाशकािारा्हरूझैंअ्ंसख्रभीडतथरौ,िापतनतिरी्हरू्ंसख्राराथोरै
बाँकरीर्हनेछौ;ककनककतिरी्ेपररप्रभ लुआफनापररेश्ररकोराणीपा्न
िन्यिा्ेहनौ(वररसथा२८:५८-६२)।

तर्ैस्ेिपाईं्ेर्सोभन्न्सकनलु्हलुनछ,"िाजलुजेम्स,रेरोउद्ारिररएको
छररसरि्यजानेछलु ।पररेश्रर्ेर्ाईप्ररेिनलु्य्हलुनछतर्ैस्ेरआफनो
इचछाअनलु्सार चजउन ्सकिछलु।" रो ्साँिो ्हलुन ्सकिछ। पररप्रभ ल्ु े
िपाईं्ाईरोकनलु्हलुन्न्हो्ा,िरएउटाअतिरारािनवेबलुबा्ेआफनाि्िी
िनवेछोराछोरी्ाईअनलुशा्सनिनवेकलु राजतितनचश्िि्हलुनछतरतिनैतनचश्िि
रूपरापररेश्रर्ेिपाईं्ाईउ्हाँकोइचछाप्रतिनम्िापूर्यक्सरप्यणभएर
क्ँहडनपाए्हलुनेथरोभन्नेर्ह्सलु्सिराउनतबरारीकोप्ररोििन्य्सकनलु्हलुनछ।

प्रभ ल्ु ेरोखणडरार्सोभन्नलुभरो,रदितिरी्ेरेराआज्ा्हरूपा्निनवे
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िरीर्ाईप्ररेििदैनौररै्ेरेरोप लुसिकरा्ेखेकाकलु रा्हरूधरानपूर्यक
्सलुनिैनौभने,रै्ेतिरी्हरूरातथ्राउनेकरपचति्हरूिेखेरतिरी्हरूिककि
्हलुनेछौ।

र्ाईइति्हा्सकोअधररनििा्यअ्साधरैआननिआउँिछ।कलु नै
दिन र कलु नै ्सररका रलुख्र करपचति्हरू, र्हारारी्हरू, अतनका््हरू र
प्रकोप्हरूकोतर्स्सररकाआचतरकघटना्हरू्ँसि्हलुनेप्रतरषि्समबनि्ाई
िेखाउनेएउटाअधररनिरारपानवे्सररपाउनेआशािि्यछलु ।पोपको
शचति चशखररा पलुिेको ्सररका अधँरारा रलुि्हरूको अरतिरा ्समपूण्य
िाउँ्हरू्ाईनष्टपानवेिरीरूरोपराआएकार्हारारी्हरू्ंसरोिरशआएका
तथएभनीरकरश्रा्सिदि्यनँ।भारिरउतिरअकरिकाजसिाठाउँ्हरूरा
अतरनिै्हातनपलुर्राउनेरोिरभोकररीतर्हाँको्हारापानी्सँिभनिापतन
तिनी्हरू्ेिनवे झूटाख्ीष्ट्हरूकोआरािना्सँिबिी्समबचनििछन्भन्ने
कलु रारारकरश्रसिछलु।

िपाईं्ाईप्राणघािकएड्सकोर्हारारीक्हाँबाटआएजसिो् ागिछ?
्सरकार्े ग्रीड (GRID, ्सरत्ङ्ीपना्सँि ्समबचनिि प्रतिरषिाको अभार)
नाउँ्ाई परररि्यन िन्य डाकटर्हरू्ाई जबज्यसिी िनलु्यभनिा पक्ह्ा तरो
्हतराराको श्ोिको बारेरा के्ही शङ्का तथरो। अनलु्सनिान्े एड्सको
उतपचतिकोश्ोिअकरिकाका्हररराबाँिर्हरूतथएररौन्समपक्य बाट्सनवे
रोरोि्हररराबाँिर्हरूबाटअकरिकरी्सरत्ङ्ी्हरूरा,अतन तिनी्हरूबाट
नरूरोक्य  ्स्हरका ्सरत्ङ्ी ्होट््हरूरा ्सरेको तनकरको् तनका्िा,
्सञ्िारराधरर्ेतरसिो्सरािारअतरनिैचिनिाजनकतथरोभन्नेतनण्यर
िर्रो।रोिडातब्यनकोत्सद्ानिकोठीकउ्टोतथरोःभ्रष्टरातन्स्हरू
बाँिर्हरूिफ्य फककं िैतथए।्सरािारराधरर्हरू्ेबाँिर्हरू्ँसिवरतभिार
िनवेिी"अतरनिररा्यदिि"नािररक्हरूकानै्सति्यकअतिकार्हरू्हननिन्य
िा्ेहनन्।

पररेश्ररकाजन्हरू्ाई्हजारौंरष्यअिातडनैरोिेिारनीदिइएको
तथरोकककनानकारातन्स्हरूरतिभ्रष्टभएकातथएककतिनी्हरू्ेपशलु-
प्राणी्ँसि्समभोििि्यथे(्ेरी१८:२३;२०:१६-१८)।रोअपरािको
तनचमितिनी्हरू्ाईरधृतरलुिणडदिइनथरो।
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अरेररकरी्हरू्सरानअतिकारकोरूख्यिारा्ारो्सररिेचखअच्झएका
छन्।तिनी्हरूरधरेिेरै्ेपापीसरभारद्ारातनरचनत्रिरातन्सकाकार्हरू
रप्रकधृ ति्ँसिबाचझनेकारिनवेअतनरचनत्रिरातन्स्हरूकाकार्हरूबीितभन्निा
छलुट्ट्ाउन्सकिैनन्।

िपाईं्े रोिको नार फेन्य ्सकनलु्हो्ा, रो रोि फै्ाइर्ेहका
्हतरारा्हरूको्ंसरषिणिन्यकानून्हरूबनाउन्सकनलु्हो्ार्सतरिाबो्ेर
घधृणाकापात्रभइने्हरू्ाईअतभरोि्िाउन्सकनलु्हो्ा,िर्सतरिा्हरू
ि्सतरिा्हरू्हलुन्।्सरत्ङ्ी्हरू्ाईएड्स्ागिछ।्सरत्ङ्ी्हरू्े
एड्स फै्ाउँिछन्। एड्सको र्हारारीको पछातडको रलुख्र्सरसरा नै
्सरत्ङ्ी्हरू ्हलुन्। ककनभने पलुरुष-्सरत्ङ्ीपना पाप ्हो र पररेश्रर्े
पाप्ाईघधृणािनलु्य्हलुनछरिणडदिनलु्हलुनछ।

र्सकारणपररेश्रर्ेपतन तिनी्हरू्ाई तिनी्हरूकाआफनैहृिरका
कारलुकिा्हरूद्ारा आफना शरीर्हरू्ाई आप्सरा अनािर िरून् भनेर
अशलुद्िाका तनचमि तरातिदिनलुभरो। तिनी्हरू्े पररेश्ररको्सतरिा्ाई
झूट्ँसि्साटे,र्सधृकष्टकिा्यको्सटिारा,जो्साँचिै्सिा्सर्यिािनर्हलुन लु्हलुनछ,
तिनी्हरू्े्सधृकष्टको पूजा र ्ेसरािरे।र्हीकारण्ेििा्य पररेश्रर्े
तिनी्हरू्ाईनीिकारना्हरूकैतनचमितरातिदिनलुभरो;ककनककतिनी्हरूका
स्त्री्हरू्े पतन सराभाकरक वरर्हार्ाई असराभाकरक वरर्हार्ँसि ्साटे;
अतन तर्ही प्रकार्े पलुरुष्हरू्े पतनस्त्री्हरूत्सिको सराभाकरक वरर्हार
तरािेरपलुरुष्हरू्ेपलुरुष्हरूत्सिैशर््य ागिोकारििदैएक-अका्यप्रतिआफना
कारलुकिा्ेज्े,रआफनोभ्रष्टिा्कोउचिििणडआफैरापाए(रोरी
१:२४-२७)।

रोखणडअनलु्सार,कलु नैवरचतिपलुरुष-्सरत्ङ्ीरास्त्री-्सरत्ङ्ी्हलुन लुभनिा
अिातडपररेश्रर्ेउ्स्ाईतरागनलुभएको्हलुन लुपि्यछ।को्हीपतनतरसिो
प्रकार्ेजचनरएको्हलुँिैन।पररेश्रर्ेको्ही्ाईपतनतरसिोप्रकार्े्सधृकष्ट
िनलु्य्हलुन्न।एकवरचति्ेिब्समरपररप्रभ लुकररुद्करद्रो्हिि्यछरपकरत्र
आतराको कररुद्रापापिि्यछजब्समर"्सािारणपाप"र"सराभाकरक
पाप"्ेनराँिरीनजचनरएकोशरीरकानीिकारलुकिा्हरू्ाईउतेिचजि
िन्य छोडिैन, अतन पररेश्ररकाआतरा तनभनलु्हलुनछ र तरसिो वरचति्ँसि
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र्हनलु्हलुन्न।पररेश्रर्ेएकपटकतरसिापापी्हरू्ाईछोतडदिनलुभएपतछ
तिनी्हरू्सरत्ङ्ी्हलुनपलुगिछन्।

बाइब््ेभनिछककएकपटकतरसिानीिआ्सचति्हरूरा्ािेपतछ
रातन्स्े शरीरको सराभाकरक प्ररोि्ाई परररि्यन िनवेछ। बाइब्का
्सबैभनिा ्सलुरुका अधरार्हरू्े रो कलु रा प्रष्ट पाि्यछन् कक पररेश्रर्े
पलुरुषकातनचमिस्त्रीको्सधृकष्टिनलु्यभरोर्सनिानजनराऊन्भनेरिीिलुई्ाई
एक्साथराचखदिनलुभरो।तिनी्हरू्ेरोईश्ररीरआज्ापूरािन्य्सकून्भन्ने
िरीतिनी्हरूकाशरीरकरशेषिररका्ेिरारपाररएका्हलुन्।्सरत्ङ्ी
कक्राक्ापरा्सङ्गन्हलुनकोतनचमिरातन्स्ेशरीरकाकरतभन्नभाि्हरूको
सराभाकरक प्ररोिरा परररि्यन िनलु्यपि्यछ। ्स्हज बलुकद््े पतन रो कलु रा
िेखाउँिछककपररप्रभ ल्ु े्सरत्ङ्ीबनाउनलु्हलुन्न।

रातन्स्हरू शरीरको सरभार्ाई नै उ््ङ्घन िनवे िरी पापका
िक्हराइ्हरूराडलुबिा,तर्सकािलुईरटारात्रपररणार्हरूआउन्सकिछनः्
िी अपरािी्हरूरातथ पररेश्रर्े िोकनलुभएको राजरको िणड ्ाद्न
्सककनछ ककनभने ्सरत्ङ्ी्हरू्े नराँ-नराँ रातन्स्हरू्ाई अशलुद् पारेर
रात्रतनरनिरिापाउँिछन;्रापररेश्रर्ेआिोरिनिकब्सा्यउनलुभएर
(उतपचति१९)राएड्स्राइदिनलुभएर्हसिषिेपिन्य्सकनलु्हलुनछ(२०औं
शिाबिीको)।रीिलुरैघटना्हरूरापररणारिएउटैआउनेछ।

्सिोर र िरोरारा बसने ्हरेक वरचति ्सरत्ङ्ी तथएन िरआिो
खसिाखेरर तर्हाँ बसने ्सबै रातन्स्हरू नष्ट भए। तर्ैस िरी,आजको
्ंस्सारराएड्स् ािेररन्य् ािेको्हरेकवरचति्सरत्ङ्ीकक्राक्ाप्हरूरा
्सङ्गन भएको छैन। िैपतन तिनी्हरू रिदैछन्। ककन? रोरी १
अधरारको्हाम्ो्सनिभ््य े्हारी्ाईबिाउँिछःरसिा-रसिाकारिनवे्हरू
रधृतरलुिणडपाउन्ारकका्हलुनछन्भन्नेपररेश्ररकोनरारजानी-जानीकन
पतन तिनी्हरू िी कार नै िछ्यन;् तरो रात्र ्होइन, िर रसिा कार
िनवे्हरू्ँसिखलुशीपतन्हलुनछन्(रोरी१:३२)।

एउटा राष्ट्र्े पररेश्रर्े िोष ्िाउनलु्हलुने कलु रा्ाई राफरी दिएर,
पररेश्रर्ेअसरीकारिनलु्य्हलुनेकलु रा्ाई सरीकारिरेर,पररेश्रर्ेघधृणा
िनलु्य्हलुने कलु रा्ाई बेरासिा िरेर र िलुष्ट कार िनवे्हरूको फै्स्ा ्हलुँिा
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तिनी्हरू्ँसिै नराररा नपन्य ्सकिैन। र्ही र्हारारीद्ारा ्हत्उड भ्रष्ट
भइर्ेहकोछ।अरेररकरी्हरू्े्हत्उड्ँसि्हरेकराि्सङ्तििि्यछन्अतन
तिनैपलुरुष-्सरत्ङ्ी्हरूद्ाराप्रसिलुििररएका्सङ्ीिरनाटकबाटआननि
त्नछन्।रािपररेश्रर्ेरोरी१:३२्ाई्ािूिनलु्य्हलुनछ,राउ्हाँ
िँटलुरा्हलुन लु्हलुनछ।पररेश्रर्ेिाँट्न्सकनलु्हलुन्न।

्हाम्ो ्सराजको नैतिक पिन्ाई री कलु रा्हरू्े प्रराचणि िि्यछनः्
री िलुष्ट्हरू्ाई "ई्साई ्ेसरकाइ" रा अतभषके िनवेरलुख्र ्समप्रिार्हरू;
रोरकोरणड्ीकोपूजा्हारीपिराठू्ो्सङख्रारापलुरुष-्सरत्ङ्ी्हरूभएका
कलु रा्ँसि तर्स रणड्ी्े ्सारना िरेको द् लुकरिा; "पलुरुष-्सरत्ङ्ी" भनी
खल्ु ्रखल्ु ्ाचितनएकाराजनीतिज््हरू्सार्यजतनकपिरापलुनःतनरा्यचिि्हलुने
कार्य।्हारीर्सरीचिचचराउन्सकिछौं,"्ेहपररेश्ररअनलुग्र्हिनलु्य्हो्स,्"
िररिपाईं्ाईभनिछलुउ्हाँ्ेअनलुग्र्हिनलु्य्हलुनेछैन।रदिअरेररका्े
पश्िातिाप ििदैन र पररेश्ररको भरतिर फककं िैन भने, र्स्े तछटैि नै
पररेश्ररकोक्ोिभोगनेछ।

तबरारीिाक्ँहप्रारःज्सोपररेश्रर्ेपापरातथिनलु्य्हलुनेफै्स्ा्होभन्ने
िेखाउनअककोएउटाजाँिपरा्यप्त्हलुन लुपि्यछ।्हारी्ेरीका६:१२-१३
रार्सरीपढनपाउँिछौं: ककनभनेतर्सकािनीरातन्स्हरूअतरािार्े
भरपूरछन,्रतर्सकाबात्सनिा्हरू्ेझूटबो्ेकाछन,्अतनतिनी्हरूको
रलुखतभत्रतिनी्हरूकोचजब्ोछ्ीछ।र्ैसकारणिेरापाप्हरूकोकारण्े
रपतनिँ्ाईक्हका्यएररिँ्ाईउजाडपारेरिँ्ाईतबरारीपानवेछलु ।

रै्े असपिा्रा ्ेसरकाइ िरेका ्सबै रष्य्हरू्ाई फकवे र ्ेहिा्य र
करान्सर्ािेका,फोक्सो िथा रलुटलुका रोि्हरूभएका,अज्ाि रोि्हरू
्ािेकार्सरारीिलुघ्यटनारापरीअङ्भङ्भएकारातन्स्हरू्ाई्समझिँा,
अतिकांश पीतडि्हरूको ्सोिाइ िेखेर र िककि ्हलुनछलु । एकजना्े
रात्र पररेश्रर्े िणड दिनलु्हलुनाको कलु नै ्समभावर आचतरक कारण ्हलुन
्सकिछ ककभन्ने बारे ईरानिारीपूर्यक परारश्यखोजिा, ्सरजना्े िाक्ँह
िङ्ाइको तनचमिप्राथ्यनािररदिनेप्रिारककोरात्रिा्हनािि्यथे।थ्ा
परेर उतिानो परी प्टेको, रधृतरलुको र अननििाको ्सारना िररर्ेहको
कलु नैरातन्स्ेपाप्समबनिीप्रश्नबारेकलु राकानीिन्यिा्हनछभन्नेिपाईं्े

तबरारीरिङ्ाइ



चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू

102

्सोचनलुभएको्हो्ा।अ्ँह;्होइन।तिनी्हरूि्सके्समरिेरै्सरर्समर
फै्स्ाको दिनिेचख भागन िा्हनछन्। र्स्े अतिकांश रातन्स्हरू पूरै
बाइब् त्एको, पररेश्ररकोजनिेचखजति्सकिो टािा बसनलुकोकारण
रबाइब्बाटचझककएकाके्हीपि्हरूत्नेिङ्ाइकिा्य्हरूक्हाँझलुचतिनलुको
कारण्ाईप्रष्टपाि्यछ।अिातर्यकरातन्स्हरू्ेतिनी्हरू्ाईपररेश्ररबाट
एउटाररिानदि्ाउने्ेसरककोिा्हिि्यछन;्िरतिनी्हरूतिनी्हरू्ाई
पररेश्ररको्सारनािन्य्िाउने्ेसरक्ाईरनपराउँिैनन्।तबरारीका
िारकारण्हरूरधरे एउटािाक्ँह पररेश्रर्े पापप्रति िनलु्य्हलुने फै्स्ा ्हो;
जतििरीप्रष्ट्हलुन्सकने्होतरतििरीरोप्रसटछ।

पररेश्ररकोरिनराउ््ेखिररएकोतबरारी्हलुन लुकोिोश्ोकारणरो
्होककउति्सरसरा्ेपररेश्रर्ेकलु नैअिमभकोकारििदै्हलुन लु्हलुनछभन्ने
कलु राकोपूर्य्सङ्केिकोरूपराकारिन्य्सकिछ।

प्रभ लुरेशूख्ीष्टर्सपधृथरीराआउनलु्हलुँिा,उ्हाँ्ेआफूपररेश्ररकापलुत्र
भएको कलु रा प्रराचणि िनलु्यभएका िररका्हरूरधरे एउटािाक्ँह तबरारी्ाई
तनकोपानलु्य,ररेका्ाईबरलुिँाउनलु,कोरी्हरू्ाईशलुद्पानलु्यरअनिा्हरू्ाई
दृकष्टदिनलुतथरो।

रदितबरारीरातन्स्हरू,ररेकारातन्स्हरू,अनिारातन्स्हरूराकोरी्हरू
नभएकाभएरेशू्ेिी्सबैर्हान्आश्िर्यकर्य्हरूिन्य्सकनलु्हलुन्नथरोभन्ने
कलु राकेिपाईं्ेकक्ह्रै्सोचनछोडनलुभएकोछ?िीघटना्हरूरातबरारी,
रोिराकरजोरीर्सकारण्ेभएकातथएककपररेश्रर्ेउ्हाँकोनाउँरा
आिरररक्हरापाउन्सकनलुभएको्हो्स्।रीअ्सािारणघटना्हरूरा,
उ्हाँ्ेआफनोशचतिर्सारथर्य प्रिश्यनिनवेरौका्होओ्सभनेरप्रभ ल्ु े
रातन्स्हरू्ाईशारीररकरूपरारोिी्हलुनदिनलुभरो।

्हारी्े रसिा बलुिँा्हरूकोअतरनिशाचबिकअथ्य ्िाउन्सकिछौं:
र्स्ेहि ल्ु ेककरबा्ेहकअरूको्हीपतनछैन;पररप्रभ लुरनै्हलुँ,रअरू
को्हीपतनछैनभन्नेकलु रापूर्यका्हरू्ेरपतश्िरका्हरू्ेजानून्।जरोति
रचनेरअनिकार्सधृकष्टिनवेर्हलुँ;शाचनिदिनेरकरपचति्सधृकष्टिनवेरै्हलुँ;
री्सबैकलु रा्हरूिनवेपररप्रभ लुरनै्हलुँ(रशैरा४५:६-७)।श्हरतभत्र
िलुर्हीफलु ककरोभनेकेरातन्स्हरूथरथरन्हो्ान्र?श्हरराकलु नैकरपचति
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आइपर्रोभनेकेरोपररप्रभ ल्ु ेिनलु्यभएको्होइनर?(आरो्स३:६)।
अरू्ेपररेश्ररकोछलुट दिनेइचछाबारेबिाउन्सकिछन्जलुनइचछा्े
पररेश्रर्ेआखँा चझमकाउनलु्हलुँिा (प्ररेरि१७:३०)राअकदै तिर ्ेहनलु्य्हलुँिा
(भजन ्ंसग्र्ह २२:१; ्हबकूक १:१३) पाप र शैिान्ाई कार िन्य
अनलुरतिदिनछ।

प्रतरेकघटनारापररेश्रर्ेउ्हाँको्ंस्साररा्हलुने्समपूण्यकलु रा्हरूको
चजमरेरारी त्नलु्हलुनछ।उ्हाँरोशाकोअरसथाराजसिै (ि्पढनलु्हो्स)्
प्रतरषिरूपरा रा जनरैिेचखको अनिो रातन्सको अरसथारा जसिै (ि्
पढनलु्हो्स)्अप्रतरषिरूपराचजमरेरार्हलुन्सकनलु्हलुनछ,िरउ्हाँ चजमरेरार
्हलुन लु्हलुनछ।्हारी्ेअयरूबकोपलुसिककाप्रथरिलुईअधरार्हरूबाटपाउने
अनिरज्ान अयरूब्ँसि तथएन िर उन्े ्सिैर पररेश्रर्ाई पलुकारेका
तथए।उति्सनिेशरा्हकिाक्ँह शैिान, प्रकधृ ति राकलु नै अपररचििशत्रलु
्हलुन्सकिथरोभन्नेकलु राउन्ेबलुझेकातथएिर्सबैकलु रा्हरू्ेपररप्रभ लुको
रोजनाअनलु्सारकारिरेकातथएभन्नेकलु राउन्ाईथा्हातथरो।

एउटाआश्िर्यकर्यकोपूर्य्सङ्केिकोरूपरातबरारी्ाईप्ररोििररएको
पक्ह्ो उिा्हरणिाक्ँह रोशाको जीरनरा पाइनछ। उनी पररेश्ररका
जन्हरू्ाईछलुटकारादि्ाउनकोतनचमिप्रभ लुकाआज्ा्हरूत्एरकफरऊनको
्सारलुजान्ाईउ्हाँद्ाराछातनएका तथए।तर्सपतछउन्े तिनी्हरू्ाई
तरश्िेशिेचख बाक्हर तनका्ेर प्रतिज्ाको िेशरा पलुर्राउनलुपि्यथरो।
पररेश्रर्े उन्ाई अतभषके िनलु्यभएको तथरो भन्ने कलु रा इस्ाए्ी्हरू्े
था्हापाउनेतथएनन्भनीरोशाचिचनििभएकातथएरउनीआफनाशङ्का्हरू
प्रभ ल्ु ाई बिाउन क्हचचकिाएनन्। रोशाको करश्रा्स बिाउनको तनचमि
पररेश्रर्ेएउटाअिमभकोकारिनलु्यभरोःउ्हाँ्ेआफनोिा्स्ाईकोर्े
प्र्हारिनलु्यभरो।

पररप्रभ ल्ु ेरसिोपतनिनलु्य्हलुनछर!भनीक्ैसक्ैस्ेकरश्रा्सििदैनन्िर
प्रसथान४:६-८्ाईधरानपूर्यकपढनलु्हो्सः्अतनपररप्रभ ल्ु ेउन्ाईफेरर
भन्नलुभरोः"अबतिम्ो्हाितिम्ोखोकक्ातभत्र्हा्!"अतनउन्ेआफनो
्हािआफनोखोकक्ातभत्र्हा्े;अतनजबउन्ेतर्स्ाईबाक्हरतनका्े;
िब ्ेहर,उनको्हािकोि्े क्हउँझैं ्ेसिोभरो।अतनउ्हाँ्ेभन्नलुभरोः
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"आफनो्हािफेररआफनोखोकक्ातभत्र्हा्!"अतनउन्ेआफनो्हाि
फेररआफनोखोकक्ातभत्र्हा्े, र तर्स्ाईआफनोखोकक्ाबाट फेरर
तनका्े;अतन्ेहर,तरोफेररउनकोअरूरा्सलुझैंभइ्हा्रो।"अतनरसिो
्हलुनेछ–उनी्हरू्ेतिरी्ाईकरश्रा्सिरेनन,्रतरोपक्ह्ोचिन्हकोकलु रा
्सलुनेनन्भनेपतनउनी्हरू्ेरोपतछ््ोचिन्हकोकलु राकरश्रा्सिनवेछन्।

बाइब््े १ कोररनथी १:२२ रा भनिछ कक र्ूहिी्हरू्े चिन्ह
रागिछन्।राििनलु्य्हो्स्ककरोिलुष्ट,वरतभिारीप लुसिाकािेरैजना्ेझैं
तिनी्हरू्ेचिन्हखोजनेरािा्हनेरात्र्होइन,बाइब््ेितिनी्हरू्ाई
चिन्हनभई्हलुँिैनभनेरपतनभनिछ।क्हबू््हरूकक्ह्रैपतनकरश्रा्सद्ारा
क्ँहडेनन्रआजकोदिन्समरपतनतिनी्हरूर्सोिन्य्सकिैनन्।तर्सकारण,
पररेश्रर्ेआफनोअनलुग्र्हराआफनाि लुतनएकाजन्हरू्ाईएउटाकरशेष
प्रबनि िररदिनलुभएको छ ज्सद्ारा उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई अिलुराइ िन्यको
तनचमििेख्न्सककनेप्रकाश्हरूदिनलु्हलुनछ।(्हारीरोबलुिँा्ाईअधरार५
रापूण्यरूपराछ्फ्िनवेछौं।)

तर्ैस्े,पररेश्रर्ेरोशा्ाईएउटाचिन्हदिनलुभरोररोशा्ेफेरर
तरोचिन्हआफनोजाति्ाईदिए।उन्ेआफनो्हािआफनैखोकक्ारा
्हा्े।उन्ेतर्स्ाईबाक्हरतनका्िा,पररेश्रर्ेउन्ाईकलु ष्ठरोि्े
प्र्हारिनलु्यभएकोतथरो।पररेश्ररकोआज्ाबरोचजरउन्ेआफनो्हाि्ाई
फेररखोकक्ारा्हा्े।उन्े तर्स्ाईिोश्ोपटकबाक्हर तनका्िा
पररेश्रर्ेउन्ाईतनकोपानलु्यभएकोतथरो।

अबतरोरोिकोकारणकेतथरोि?िाककपररेश्रररक्हतरि्हलुन
्सकनलुभएको ्हो्स्। ्ह््े्ूरा्ह! र अरश्र पतन िङ्ाइरातथ करश्रा्स
िि्यछलु ।

्हारी्ेरू्हन्ना११:१-३राअककोघटनापाउँिछौं:अबरररररर
तिनकरीदििीराथा्यकोिाउँबेथानीराएकजना्ाजर्सनारभएकारातन्स
तबरारीतथए।रीतिनैरररररतथइन,्ज्स्ेप्रभ ल्ु ाई्सलुिचनिििे्घ्ेसर
उ्हाँकापाउआफनोकेश्ेपलुछेकरीतथइन,्ज्सकाभाइ्ाजर्सतबरारी
तथए।र्ैसकारणउनका दििी्हरू्ेर्सोभनेरउ्हाँक्हाँ पठाएः"प्रभ लु,
्ेहनलु्य्हो्स,्ज्स्ाईिपाईंप्ररेिनलु्य्हलुनछ,उनीतबरारीछन्।"
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पररेश्रर्ेआफनाएकरात्रजनराइनलुभएकापलुत्र्ाईकू््सरारन्यको
तनचमिदिनलुभएर्हरेकरातन्सप्रतिकोउ्हाँकोप्ररेप्रराचणििनलु्यभरोभन्नेकलु रा
्हारी्ाईथा्हाछ।िैपतन,र्हाँपररेश्ररकोरिनराएउटारातन्स्ाई
रेशूख्ीष्ट्ेकरशेषप्ररेिनलु्यभएकोपात्रकोरूपरावराख्रािररएकोछ।
अतनिीरातन्सतबरारीतथए।

उद्ार िररएका रसिा रातन्स्हरू पतन छन् ज्स्ाई रो करश्रा्स
िन्यत्सकाइएकोछककतिनी्हरूतबरारीभएकाकारणअनलुग्र्हबाटपिन
भएकाछन्रअबिेचखपररेश्रर्ेतिनी्हरू्ाईप्ररेिनलु्य्हलुन्न।शैिान्े
तिनी्हरूबाटफाइिाउठाउनरतिनी्हरू्ाईशङ्का्हरूरडर्हरूकोपा्सोरा
पान्यरोअ्सरझिारी्ाईप्ररोििि्यछ।रेशू्े् ाजर्स्ाईप्ररेिनलु्य्हलुनथरो
र्ाजर्सतबरारीपरेकातथए।

अबधरानपूर्यकपि४रा्ेहनलु्य्हो्सः्िररो्सलुनेररेशू्ेभन्नलुभरोः"रो
रधृतरलु्समरपलुर्राउनेरोि्होइन,िरर्सद्ारापररेश्ररकोपलुत्रकोरक्हरा
्हो्स्भनेररोपररेश्ररकोरक्हराकोतनचमि्हो।"

र्सबारेकेभन्ने?्ाजर्सककनतबरारीपरेकातथए?केरोघटना
पापरातथ नरारिररएकोघटना तथरो?अरश्रपतन तथएन!पररेश्रर
्ाजर्स्ँसिरर्साउनलुभएकोकारणकेउनीतबरारीपरेकातथए?अरश्र
पतनतथएनन्!बाइब््ेभनिछकक्ाजर्सतबरारीपरेकातथएककनभने
तर्सकष्टद्ाराप्रभ लुरेशू्ेआफनोनाउँरारक्हरात्न्ागनलुभएकोतथरो।

रू्हन्ना११अधरारकोबाँकरीभािकोपिाइ्ेरोकलु राप्रकटिि्यछ
कक्ाजर्स रासिररै ररेका तथए र प्रभ लुआइपलुगनलु्हलुँिा ि उनको रधृि
शरीरकलु क्हनथा्ेकोतथरो।प्रभ लुरेशू्ेउनको्ा्सराचखएकोठाउँरा
जानलुभएरचि्हानकोरलुखकोिलुङ्ा्हटाउनआज्ािनलु्यभरो।उनकोपरररार्े
्साराचजकि्नकोउ््ङ्घनिररएकोराकररोििरेररेशू्ेउतिकार्यरा
तिनी्हरू्े पररेश्ररको रक्हरा्ेकार िरेको िेख्नेछन् भनी िनलु्यभएको
प्रतिज्ा तिनी्हरू्ाई सररण िराउनलुभएर तिनी्हरूको चिनिा्ाई शानि
पानलु्यपरेकोतथरो।

अतन रेशू्े िकको ्सोररा र्सो भन्नलुभरो, ्ाजर्स, बाक्हरआऊ।
रेशू्े् ाजर्सभनीनारनकािीकनकेर्"बाक्हरआऊ"रात्रभन्नलुभएको
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भए,्सबैचि्हान्हरू्ेआफूतभत्रर्ेहका् ा्स्हरूदिइ्हा्नेतथए।भकरषरको
कलु नैदिनरारो्सारथर्यप्रकट्हलुनेछिरतरोदिनरािाक्ँहप्रभ लुकोरिनद्ारा
्ाजर्सरात्ररधृिक्हरूबाटबरलुतँिएरबाक्हरआए।

नाचसिक्हरू्ेिक्य -करिक्य िन्य्सकिछन्रशङ्का्लु्हरू्ेआखँारका्यउन
्सकिछन्िररोघटनाकलु नैएउटारातन्सरसितननद्रापतछबरलुझेँकोरा
बे्हो्सअरसथाबाटएक्ात्सबरलुझेँकोघटना्होइन।्ाजर्सररेकाििार
दिनभइ्सकेकोतथरोरउनकोशरीरकलु ्हलुँिैतथरो।रोिाक्ँह्स्हरबाक्हरका
अतभनेिा्हरू्ाई्राएरप्रिश्यनिराइएकोकलु नैपूर्यतनिा्यररिनाटकतथएन
िाककिश्यक्हरूरेशूकोतनकोपानवेशचतिबारेकरश्रसि्होऊन्।्ाजर्स
ि कात्रो्े ्हािखलुटिा बाँतिएकै अरसथारा बाक्हर आए। चि्हानबाट
्ा्स्हरूबरलुिेँकािेखाउने्समपूण्यि्चित्र्हरूि्ससिानक्््हरू्हलुन्।
रोघटनाराकलु नैअि्यजीकरिरातन्सिलुफाबाट्रबराउँिैरकात्रो्िािदै
आएको तथएन।्ाजर्सजीकरि तथए। रेशू्े उनकोशरीररा पलुनः
जीरनराचखदिनलुभएरउनकोशरीर्ाईचि्हानबाटबाक्हरबो्ाउनलु्हलुँिा,िी
रातन्सबाक्हरआए।

र्सरी ्हारी िेख्िछौं कक्ाजर्स तर्हीकारण्े तबरारी परेका र
ररेकातथएजलुनकारण्ेरोशा्ाईरोि्िाइएकोतथरो;िाककउनको
िङ्ाइद्ारापररप्रभ ल्ु ाईरक्हराभएको्हो्स्।

आउनलु्हो्स् अकको एउटा घटना्ाई ्ेहरौं ज्हाँ तबरारीिाक्ँह प्रभ लुको
नाउँ्ाईरक्हरादिनेएउटाचिन्हराआश्िर्यकर्यकोपूर्य्सङ्केिभएकोछः
अतनरेशू्ेजाँिैिनलु्य्हलुँिाएउटाजनरैिेचखकोअनिोरातन्स्ाईिेख्नलुभरो।
अतनउ्हाँकािे्ा्हरू्ेउ्हाँ्ाईर्सोभनिै्सोिेः"्ेहरबबी,क्स्ेपाप
िरेको्ेरोरानछेअनिाजनरेको्हो?र्स्ेककर्सकाबाबलुआरा्े?"
रेशू्ेजराफदिनलुभरोः"निार्सरातन्स्े,नर्सकाबाबलुआरा्ेनैपाप
िरे,िरपररेश्ररकाकार्हरूर्सराप्रकट्होऊन्भनीभएको्हो।दिन
्हलुँिा-्हलुँिैरै्ेर्ाईपठाउनलु्हलुनेकाकार्हरूिरर्हा्नलुपछ्य;रािआउँछ,िब
क्ैस्ेकारिन्य्सकिैन।जब्समरर्ंस्सारराछलु ,िब्समरर्ंस्सारको
जरोति्हलुँ।"रीकलु रा्हरूभनेपतछउ्हाँ्ेभ लुइँराथलुकनलुभरो,अतनथलुकबाट
क्ह्ोबनाउनलुभरो,रअनिारातन्सकाआखँा्हरूराक्ह्ोघत्सदिनलुभरो।
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अतनउ्स्ाईभन्नलुभरोः"जाऊ,त्स्ोआरको(ज्सकोअथ्य्हो,पठाइएको)
ि्ाउरािोऊ।"र्सकारणऊिरोरिोरो,अतनिेख्नेभएरआरो
(रू्हन्ना९:१-७)।र्हाँएकजनाजनरैिेचखकोअनिोरातन्सछ।्हाम्ो
्सररकािेरैरातन्स्हरू्ेज्सरीरेशूकािे्ा्हरू्ेपतनसराभाकरकरूपरा
नैरोरातनत्एककउ्सकोअनिोपनिाक्ँहउ्स्ेराउ्सकाबाबलुआरा्े
िरेकापापरातथपररेश्रर्ेिनलु्यभएकोफै्स्ातथरो।िररेशूकाअनलु्सार
तरोकलु रा्साँिोतथएन।

रो आश्िर्यकर्यरा प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट्े आफू ्सधृकष्टकिा्य भएको कलु रा
िेखाउनलुभरो।आउनलु्हो्स्उतपचति१र२अधरारबाट्सधृकष्टकोबाइब्ीर
अतभ्ेख्ाई्समझौं।पररेश्ररपलुत्र्ेआफनोशचतिकोरिनबो्नलुभएर
्समपूण्यकलु रा्हरू्सधृकष्टिनलु्यभएपतछ,उ्हाँआफनै्हाि्ेिलुईरटाकरशेषकार्हरू
िन्यकोतनचमिपधृथरीराआउनलुभरो।बाइब््ेर्सोभनिैन,"पररेश्रर्े
भन्नलुभरो, तर्हाँ एउटा बिैंिा ्हो्स"्, िर र्सो भनिछ, अतन पररप्रभ लु
पररेश्रर्ेपूर्यपकटिअिनराएउटाबिैंिा्िाउनलुभरो(उतपचति२:८)।
नबाइब््ेर्सोभनिछ, "पररेश्रर्ेभन्नलुभरो, "रातन्सभइजाओ्स,्"
िरर्सोभनिछ,अतनपररप्रभ लुपररेश्रर्ेरातन्स्ाईजतरनकोराटोबाट
रचनलुभरो (उतपचति २:७)। तर्सपतछ तरो िू्ो र राटोको सररूपरा
पररेश्रर्ेजीरनको्सा्सफलु ककदिनलुभरो।

क्सरीरू्हन्ना९कोिङ्ाइउतपचति१र२्ँसि्समबचनिि्हलुनछर
क्सरीतर्स्ेरेशूख्ीष्ट्सधृकष्टकिा्य्हलुन लु्हलुनछभनेरिेखाउँिछ?रकरश्रा्स
िि्यछलु ककरेशू्े्सचज्ै्ँसिरिनबो्नलुभएरतरोजरानरातन्स्ाईदृकष्ट
प्रिान िन्य ्सकनलु्हलुनथरो। उ्हाँ्े रिन बो्नलुभएर रात्र िङ्ाइका िेरै
कार्हरू िनलु्यभएको तथरो। िर रू्हन्नाको ्सलु्सरािारको उद्ेश्रिाक्ँह
ख्ीष्टको ईश्ररतर्ाई प्रष्ट पानलु्य ्हो। र्ाई्ागिछ कक प्रभ ल्ु े राटो
रपानी त्नलुभएरआखँा्हरूराघत्सदिनलु्हलुनाकोउद्ेश्र तरोकार्य ्ेहनवे्हरू
्सबै्ाईरोकलु रािेखाउनलुतथरोककउ्हाँ्ेपक्ह्ापतनएकपटकउ्हाँको
्समपूण्यिारारातन्सकोरूपरिाँिाबनाउनलुभएकोतथरो;तर्सकारण,उ्हाँ्े
रोरातन्सराउ्हाँको्सधृकष्टकोकार पूरािनलु्यकलु नै ठू्ोकलु रा तथएन।
आखँा्हरूराक्ह्ोघत्सदिनेकार्सधृकष्टकिा्य्ेतरोषिण्समरजानाजानीकन
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नै रोककराख्नलुभएकोअचनिरछलुराइ तथरो जलुनषिणराउ्हाँ्े तरोकार्य
्ेहनवेजति्सबै्ाईउ्हाँकोईश्ररतरप्रिश्यनिन्य्सकनलुभरो।

रो रातन्स तनको पाररएपतछ, िलुरुनिै प्रभ लुको प्रशं्सा िन्य र उ्सको
जीरनरािराइएकोआश्िर्यजनकपरररि्यनबारेबिाउनरणड्ीरािरो।
िूभा्यगररश,ररेका,रूकिरािी,िातर्यकरातन्स्हरू्ेपररेश्ररकोअनलुग्र्हद्ारा
पूण्यिरानराँजीरनपाएकोरातन्स्ाईघधृणािि्यछन्भन्नेकलु राथा्हापाउने
ऊनिपक्ह्ोरातन्सतथरोनिअचनिरनै।रासिररा,रणड्ीका
अचरश्रा्सी अिलुरा्हरू्े उ्स्ाई रणड्ीबाट बाक्हर नतनकात्ञ्जे््समर
उ्स्े तिनी्हरू्ाई आफनो िरा्ही बिाइरह्ो। ्हारीरधरे कति्ाई
आननि र िलुःखको तरोअनौठो तरश्णथा्हाछजलुन रसिो ककत्सरको
परीषिाकोअंश्हलुनछ।्सारिउ्स्ेआफनोिरा्हीबिाएकोिररका्हरू
रूखा रअभद्र तथए।्हलुन्सकिछ ककउ्स्ेआफूभनिा ठू्ा्हरू्ाई
परा्यप्तआिर िेखाएन राआफू्ँसि अ्स्हरि ्हलुने्हरूप्रति परा्यप्त चशष्टिा
िेखाएन।िर,पररेश्ररकोप्रशं्सा्हो्स,्उ्स्े िेख्न्सकरो!!!रो
िपररेश्रर्ेउ्सकोजीरनरािनलु्यभएकोकार्ाईअकरश्रा्सिन्यखोजने
िातर्यकरूख्य्हरू्ाईदिइएकोपरा्यप्तजराफतथरो।

अ,ँ ्हारी्े ्हाम्ो उद्ेश्रिेचख िेरै टािा जाने आटँ िरेका छौं।
तिनी्हरू्ेउ्स्ाईतनकात्दिएभनेररेशू्े्सलुन्नलुभरो;अतनउ्हाँ्ेउ्स्ाई
भेटिाउनलुभएपतछउ्स्ाईभन्नलुभरोः"केतिरीपररेश्ररकापलुत्ररातथकरश्रा्स
िछछौ?" उ्स्े जराफ दिएर भनरोः "उ्हाँ को ्हलुन लु्हलुनछ प्रभ लु, र र
उ्हाँरातथकरश्रा्सिरूँ?"अतनरेशू्ेउ्स्ाईभन्नलुभरोः"तिरी्ेउन्ाई
िेखेकापतनछौ,रतिरीत्सिबाििनवेउनीनै्हलुन्।"अतनउ्स्ेभनरोः
"प्रभ लु,रकरश्रा्सिछलु ्य।"अतनउ्स्ेउ्हाँ्ाईिणडरि्िर्रो(रू्हन्ना
९:३५-३८)।

्हारी्ेबाइब्कािीनरटाघटना्हरू्ाई्ेहर्रौँज्हाँप्रभ ल्ु ेक्ैसको
जीरनरातबरारीआउनअनलुरतिदिनलुभरोिाककतरोरातन्स्ाईतनकोपारेर
उ्हाँ्ेआफनोनाउँराप्रशं्साररक्हरापाउनलुभएको्हो्स्।रीघटना्हरू
प्रतरेकराक्स्ेिङ्ाइदिरो?प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्े।क्स्ेरक्हरापारो?
प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्े।क्स्ेभेटीउठारोराक्स्ेिपाईं्ाईपत्रािारको
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तनचमिठेिाना दिरोज्हाँिपाईं्ेआफनो्स्हारिापठाउन्सकनलु्हलुनछ?
क्ैस्ेपतनतर्सोिरेन।िपाईं्ेर्सोभन्नलु्हलुनछ,"िाजलुजेम्स,पररेश्रर्ाई
पै्साकोआरश्रकिातथएन।"अ,ँरिपाईं्ाईभनिछलु ,उ्हाँ्ाईअक्ह्े
पतनपै्साकोआरश्रकिापिदैन!रदिक्ैस्ेआफू्ँसििङ्ाइकोररिान
भएकोिाबीिि्यछरतर्स्ाईआफू्ेनैप्रशं्सापाउन,प्रख्राि्हलुन,आफनै
िे्ा्हरूबनाउनरापै्साकराउनराप्ररोििि्यछभने,ऊपररेश्ररको
्साँिो ्ेसरक ्होइन। प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट्े रू्हन्नाको पलुसिकरा िपाईं्ाई
र्सोभन्नलुभएकोछककपकरत्रआतरा्ेआफनैबारेराबिाउनलु्हलुन्न।्सिैर
आफनोकरश्रा्स,आफनाररिान्हरूराआफनोशचतिकोबारेराकलु रािनवे
री रातन्स्हरू्ेआफू्हरू पकरत्रआतरा्े नभररएकाकलु रा्ाई प्रराचणि
िररर्ेहका्हलुनछन्।

्ाजर्स्ेआफू्ाईप्रभ ल्ु ेतनकोपानलु्य्हलुनछभन्नेकलु राराकतिकरश्रा्स
िरेका तथए? के िपाईं्े रोशारा कलु नै करश्रा्स तथरो भन्ने बारेरा
पढनलुभरो?रोपलुसिाकाअतििेरैतनरी्हप्राण्हरूडररिोषराबाँचिर्ेहका
छन् ककनभने तिनी्हरू्सँिपरा्यप्त करश्रा्सनभएका्े तिनी्हरूतनको्हलुन
्सकेनन् भनेर कलु नै ब्हकाउने आतरा्े तिनी्हरू्ाई बिाएका छन्।
्ाजर्स्ँसिकचतिपतनकरश्रा्सतथएन।उनीिररेकातथए।रोशा्े
आफू्ाई तनको पाररदिन कक्ह्रै पतन पररेश्रर्ँसि करनिी िरेनन्।
उन्ेतरसिो्समभावरिाकोबारेरा करिार्समरिरेकातथएभन्नेकलु राको
्सङ्केिदिनेकलु नैपतनकलु राबाइब्राछैन।्हारी्ेतरोअनिोरातन्स
िङ्ाइपाउनेपचङतिराउतभइर्ेहकोबारेराएउटाशबिपतनपढनपाउँिैनौं
ज्हाँ्समरो्हकरक्सङ्ीिबजाइएको,करतभन्नरङ्काबतिी्हरूचझत्तर्ी
पाररएकाररातन्स्हरूकोभीड्ेआफनोदिरािबाटिक्य िनवे्समपूण्यशचति
निलुराइञ्जे््समरउ्हीिलुई्हरफकोकोर्स(ई्साईरनत्र)िो्होर्राइर्ेहका
तथए।

रू्हन्ना९कोअनिोरातन्स्ाईिरेशूपररेश्ररकापलुत्र्हलुन लु्हलुनथरोभन्ने
कलु रा्सरेिथा्हातथएन।उ्स्ेउ्हाँकोनाउँरातथकरश्रा्स्सरेििरेको
तथएन।तर्सोभएउ्स्ाईक्सरीतनकोपाररएकोतथरोि?पररेश्ररको
शचतिद्ारा।उ्स्ाईरेशूकोनाउँराआएकोकलु नैरातन्स्ेदृकष्टदिएको
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तथएनज्स्ेभकरषररा्हलुनेफै्स्ाभोगनेछ।अतनऊतर्सबे्ार्सरी
चिचचराउनेछ,"्ेहप्रभ लु, ्ेहप्रभ लु, के्हारी्ेिपाईंकोनाउँरा तबरारी्ाई
तनकोपारेनौं,ररेको्ाईबरलुिँाएनौं,अतनिलुष्टआतरा्हरूिपाएनौंर?"
पकरत्रआतराबा्ेहक अकको कलु नै आतराद्ारा ्सञ्िात्ि िी छ्ी्हरू्ाई
प्रभ ल्ु े र्सो भन्नलु्हलुनेछ, अतन िब र तिनी्हरू्ाई खल्ु ्रखल्ु ्ा भन्नेछलु ,
"रै्ेतिरी्हरू्ाईकक्ह्रैचिनेकोछैन;ँ्ेहकलु कर्यिनवे्हरू्हो,रिेचखटािा
्होओ"(रतिी७:२३)।रोिाक्ँहप्रभ ल्ु ेउ्हाँकोनाउँ्ाईरक्हरानदिनको
तनचमििररएकाआश्िर्य्हरूबारेरािनलु्य्हलुनेकटपपणी्हो।

बाइब््े बिाउने कलु रा भनेकोरा कधृ परा र्ँसि नरर्साउनलु्हो्स्।
आफू्ाईई्साई्हरूरख्ीष्टकािे्ा्हरूभन्नेके्हीरातन्स्हरू्ेपररेश्ररको
रिन्ाईप्ररे,प्रशं्सारआिरिन्यछोडेरकलु नैरातन्स्ाईप्ररे,प्रशं्सार
आिरिनलु्यकेआश्िर्यजनककलु रा्होइन?

पै्सा-पठाऊभन्नेको्हीपाठक्हरू्ाईरै्ेतननिािरेकोराराझूटो-
िेरीकोबारेराखराबकलु राबो्ेकोरार्ँसि रर्साउन्सकिछन्। रै्े
क्ैसकोकररुद्राबो्ेकोछैनँ।िपाईं्ाईआचतरक्ाभ्हो्स्भनेररै्े
िपाईं्ाईरोकलु राबिाएकोछलुककबाइब्रातनकोपाररएकारातन्स्हरू
प्रभ लुद्ारा(के्हीघटना्हरूराकलु नैरातन्सद्ाराकारिनलु्यभएर)तनकोपाररएका
तथए।उ्हाँ्ेतिनी्हरू्सँिकक्ह्रैपै्सारागनलुभएनरउ्हाँ्ेतिनी्हरू्ाई
आफनोिङ्ाइ्ाईपकक्राख्नरातरसिोकलु नैरूख्यिापूण्यकारिन्यकक्ह्रै
आग्र्ह िनलु्यभएन। उ्हाँ्े केर् तिनी्हरू्ाई तनको पानलु्यभरो ककनभने
उ्हाँ्ँसि तर्सो िनवे शचति र इचछा तथरो। रोशाको जीरनरा भएको
तबरारीको पररणार सररूप, इस्ाए्ी्हरूको राझरा पररेश्रर रक्हतरि
्हलुन लुभरो।्ाजर्सकोजीरनराभएकोतबरारीकोपररणारसररूपबेथानीरा
ख्ीष्टरक्हतरि्हलुन लुभरो।एकजरानरातन्सकोजीरनराभएकोकरजोरीको
पररणारसररूप, ्सलु्सरािारको अतभ्ेख पढनेजति ्सबैजना प्रभ लुको शचति
िेखेरआश्िर्यिककि्हलुनछन्।तिनी्हरू्ेआजकोदिन्समरपतनउ्हाँ्ाई
रक्हरादिनछन्।

बाइब्को वराख्रा िररएको रो पलुसिक्ाई र्हाँ्समर पढनलुभएका
अतिकांशरातन्स्हरूकलु नै प्रकारको प्रोटेषे्टणटरारूकिरािी ्हलुन लुपि्यछ।
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िेरैजना रोरन कराथोत्क्हरू, र्होराको ्साषिी्हरू रा ररकोन्हरू्े री
पधृष्ठ्हरू पढिैछन् भन्नेकलु रारा र्ाईशङ्का्ागिछ। तर्सकारणर
तनचश्ििछलुकक्हाम्ापाप्हरूकोषिरापाउनकातनचमि,्हारीरसिोकलु नै
रातन्सक्हाँजानलुपि्यछजोपररेश्ररर्हारीबीिरधरसथकिा्यबनेरउतभनछ
र्हारीरातथकलु नैप्रकारकोआचशरा्यिभट्ट्ाउँिछभनीरदि्हारी्ाई
बिाइनछ भने, ्हारी तरसिो कलु रा्ाई ठाडै असरीकार िि्यछौं। रो
असरीकार्स्ही्हलुनछ।्हाम्ापाप्हरूउठाई् ैजानको् ातिपररेश्रर्ाई
आरश्रकपनवे्सािनकोरूपराकलु नैरातन्स्ेकारिनलु्यपि्यछभनेररदि
्हारी्ाई बिाइनछ भने, ्हारी ठाडै असरीकार िि्यछौं। तर्सो ििा्य
्हारी्स्ही्हलुनछौं।ककनभनेपररेश्ररएउटै्हलुन लु्हलुनछ;अतनपररेश्ररर
रातन्स्हरूकाबीिराएउटैरधरसथ्हलुन लु्हलुनछअथा्यि्ख्ीष्टरेशू,िीरातन्स
(१तिरोथी२:५)।रेशू्ेतिन्ाईभन्नलुभरोः"बाटो,्सतररजीरनर
नै्हलुँ;रद्ाराबा्ेहकको्हीपतनकपिाक्हाँआउँिैन"(रू्हन्ना१४:६)।

तर्ैस्े,्ाओतडत्सरा्ीरणड्ी्ेकलु नैरातन्स्ाईिङ्ाइआरश्रक
पिा्यऊरधरसथकिा्यकोरूपराकारिनवेकलु नैरातन्सक्हाँजानलुपि्यछरतरो
रातन्सबाटिङ्ाइपाउनलुपि्यछभन्नेकरिारक्हाँबाटपारो?ककन्सीिैप्रभ लु
रेशूख्ीष्टक्हाँनजाने,जो्ँसि्हारी्ाईतनकोपानवेशचतिछ?्हारी्सीिै
प्रभ लुसरररक्हाँजान्सकिछौंभने,ककनप्रभ लुकोिा्सक्हाँिएर्सररबबा्यि
पानवे?के्हारी्ाईअनलुग्र्हकोत्ंस्हा्सन्समरजानेअनलुरतिन्हलुन्सकिछ?
केर्सो्हलुन्सकिछकक्हारी्ाईअनलुरतििछिरक्ैस्ेबाटोछेकन
खोजेकोछककनभनेतर्स्े्हाम्ोजीरनरा्हलुनेप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोसथान
त्निीव्रइचछािि्यछ?्हारी्ेरीकलु रा्हरूकोबारेराप्राथ्यनािनलु्य नै
उतिर्हलुनछ।

ककरानाप्स्रािूितरतिर्हङ्ोपनलु्यकोकारणकेिपाईं्ाईथा्हा
छ? ककनभने बीिरा कार िनवे रातन्स्हरू्े आफनो कारको पै्सा
त्नछन्।रदि्हारीिूिउतपािनिनवेकक्सानकाघतनष्ठ्साथीभए,अतन
उ्सकोनजीकैबसनेभएरऊ्ँसि्हाम्ो्सलुरिलुर्समबनिभए,्हारी्ेउति
कक्सानबाटिा्ेहजतििूि्सीिैपाउन्सकिथरौंर्हाम्ो्ातिपै्सापतन
पनवेतथएन।
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के्हीरातन्स्हरू्ेआफनो्समपचतिबाटरलुठ्ठीिान, करश्रा्सका भेटी्हरू
दिनछन,्कटकट्हरूककनिछन्रबाइब्ीर्समरे्न्हरूरा(तर्सकोक्पना
िनलु्य्हो्स्!)ििा्यशल्ु क तिि्यछन् रपतन तिनी्हरू तनकोन्हलुनाकोकारण
केिपाईं्ाईथा्हाछ?तिनी्हरू्ेिएउटारधरसथकिा्य्ाईरात्रपै्सा
तिररर्ेहका्हलुनछन्ज्स्ेआफूतिनी्हरूरपररेश्ररबीिखडाभएकोिाबी
िि्यछ।

कप्ररतरत्र्हरू,रदििपाईं्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाईवरचतिििरलुचतििािाको
रूपरा चिन्नलुभएको छ भने, उ्हाँ्े िपाईं्ाई रो तनरनत्रणा दिनलुभएको
छः्हारी्सा्ह्स्सँिअनलुग्र्हकोत्ंस्हा्सनकोनजीकआऔ,ंरिरापाऔ,ं
अतनखाँिोपिा्य्स्हारिापाउन्ाईअनलुग्र्हप्राप्तिरौं(क्हबू्४:१६)।
रदििपाईं्ेपररेश्रर्ाई चिन्नलु्हलुनछभने,पररेश्ररक्हाँ नैजानलु्हो्स्।
उ्हाँकोशचतिद्ारािपाईं्ाईतनकोपाररदिनउ्हाँ्सँिकरनिीिनलु्य्हो्स्।रदि
िपाईंको्ातिरोकलु राअतरनिउतकधृ ष्टकलु रा्होभने,उ्हाँ्ेिपाईं्ाई
तनकोपानलु्य्हलुनेछ।्ह््े्ूरा्ह!पररेश्ररकोरक्हरा्हो्स्!

आउनलु्हो्स्अबपररेश्रर्ेकलु नै वरचतिकोजीरनरा तबरारीआउन
अनलुरति दिनलु्हलुनाको िेश्ो कारणबारे करिार िरौं। प्रभ ल्ु े आचतरक
पररपकरिा् राउनेउद्ेश्रकोतनचमिरसिाकदठनाइ्हरू्ाईप्ररोििनलु्य्हलुनछ
भनेरबाइब््ेबिाउँिछःर्सकारणकरश्रा्सद्ारािरथीठ्हररएका्हलुना्े
्हाम्ा प्रभ लु रेशू ख्ीष्टद्ारा पररेश्रर्ँसि ्हाम्ो रे्तर्ाप भएको छ।
उ्हाँद्ाराकरश्रा्सकोकारण्े्हारी्ेर्सअनलुग्र्हतभत्रप्ररेशपाएकाछौं,
र्हीअनलुग्र्हतभत्र्हारीखडाछौं,रपररेश्ररकोरक्हराकोआशाराआननि
रनाउँछौं। अतन रो रात्र ्होइन, िर ्हारी ्सङ्कष्ट्हरूरा पतनआननि
रनाउँछौं;रोकलु राजानेर कक्सङ्कष्ट्ेिीरजउतपन्निछ्य (रोरी५:१-
३)।

प्ररेरिपार््ेअरश्रपतनउनकोई्साईजीरनकोिक्हराइभेटिाएका
तथएजलुनिक्हराइरोशारीररकरलुिराथोरै्ेरात्रभेटिाएकाछन्।आफू्े
भनेजसिोन्हलुँिाउनीकक्ह्रैपतनरनथतनएनन्रिनिनाएनन्।उनको
जीरनरा्हरेकपटक्सरसरा्हरूआउँिाउनीआचतिएनन्र"रअ्सफ्
भए"ँभनेरडराएनन्।उनीि्सङ्कष्ट्हरूरापतनआनचनिि्हलुनथे।रो
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कलु राराििनलु्य्हो्स्ककउनकोिरा्हीरसिोतथएन,"पररेश्रर्े्हारी्ाई
्सङ्कष्ट्हरूबाटपार्िाउनलु्हलुँिा्हारीआननिरनाउँिछौं।"जो्सलुकै्ेपतन,
िा्ेहउ्सकोउद्ारिररएको्हो्स्रानिररएको,िा्ेहऊ्सां्साररक्हो्स्
राआचतरक,रसिोिरा्हीदिनछ।िरपार्रािक्हरोज्ानतथरोज्स्े
उन्ाई्सङ्कष्ट्हरूरापतनआननिरनाउनअनलुरतिदिरो।

प्ररेरिपार्पाि्तथएनन्निउनरापीडारकष्टप्रतिकलु नैकरशेष
रो्ह नै तथरो।अझैउन्े करशेषआननिपाउनेकारणबिाएःअतन
िीरज्ेखाररएकोिलुण;रखाररएकोिलुण्ेआशाउतपन्निछ्य;अतनआशा्े
िाक्ँहशर्यरापन्यदिँिैन;ककनभने्हारी्ाईदिइनलुभएकोपकरत्रआतराद्ारा
पररेश्ररकोप्ररे्हाम्ाहृिर्हरूराखनराइएकोछ(रोरी५:४-५)।

पार्रा िूरदृकष्ट तथरो। उनी अनलुग्र्हद्ारा बिाइएका र थलुराको
ब्हलुरू्ररििरािोइएकातथएभन्नेकलु राउन्ाईथा्हातथरो।प्रभ लुरेशू
ख्ीष्ट्ेउनको तनचमि एउटाठाउँ िरार पानलु्यभएको तथरो भन्ने उन्ाई
था्हातथरो।अतनर्हीठाउँ्ेििा्यउनीआफनािनरकाउद्ारकिा्य्सँि
्सिा्सर्यिा बसन ्सकिथे। उन्े आफनो षिरिा्े भराए्समर उतकधृ ष्ट
रूपराप्रभ लुरेशूको्ेसराराआफू्ाईअप्यणिरेकातथए।िैपतनउनरा
करिार,रिनरकारराख्ीष्टजसिोकचतिपतनन्हलुने;एउटापलुरानो,अतरनिै
करद्रो्हीसरभारतथरोभन्नेपतनउन्ाईथा्हातथरो।उनीउनकाप्रभ लुजसिै
बनाइउँभन्नेउनकोहृिरकोिा्हनातथरो।उनकोपलुरानो,कररोिीशरीर
सरेचचछक रूपरा रशरा आउँिैनथरो भन्ने कलु रा पार््ाई था्हा तथरो
तर्ैस्ेककआफनोशारीररकअतभ्ाषापूरानिररदिनलुभएिापतन,पररेश्रर्े
िीप्ररेरिकोहृिरकोअतभ्ाषापूरािररदिनेिरीउन्ाईअतििेरैरारा
िनलु्यभएकोराउन्ेआननिरनाए।र्सरीपार््ेरोरी५अधरारका
री पि्हरूरा र्सरी घोषणा िि्यछन् (अतन रै्े िी रिन्हरू्ाई फेरर
्ेख्नरापलुनःअनलुराििन्य्ािेकोछैन,तर्सकोआशर्ाईरात्रवराख्रा
िन्य्ािेकोछलु ),"पररेश्ररकोप्ररेरेरोहृिररातथखनराइरो्स्भन्नेर
िा्हनछलु। पररेश्रर्े उ्हाँको अनलुग्र्हद्ारा र्ाई िरथी ठ्हर्राउनलु्हलुँिा
ररा राचखदिनलुभएको आशा्े नै रेरो जीरन्ाई तनरनत्रण िरो्स् भन्ने
रिा्हनछलु।तर्सकारण,पररेश्रर्ेरप्रतिपूरािनलु्य्हलुनेरारप्रतिपूरा
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िन्यअरू्ाईअनलुरतिदिनलु्हलुनेकलु नैपतनकलु रा,ज्स्ेअनर्सबैप्रभार्हरू
्हटाइदिनछ,तर्हीनैआननिरनाउनलुकोकारण्हो।"

रीपि्हरूआचतरकरधृकद्रचशषिाकोप्रकक्रा्ाईरण्यनिन्यको्ाति
प्रसिलुििररएका्हलुन्।्हारीअनलुग्र्हराबढिैजाँिारी्सद्िलुण्हरूएकरातथ
अककोििदैकरका्स्हलुनछन्।आचतरकजीरनकोराि्यरसिो्हलुनछ।शाचनि
पाउन ्सकनलुभनिा पक्ह्ा ्हारी िरथी ठ्हररनलुपि्यछ। उतभन ्सकनलुभनिा
पक्ह्ा्हारी्ेशाचनिपाउनलुपि्यछ।िैर्य्हलुन्सकनलुभनिापक्ह्ा्हारी्े
्सङ्कष्ट्हरूभोगनलुपि्यछ।आशा्ेभररन्सकनलुभनिापक्ह्ा्हारी्सँिअनलुभर
्हलुन लुपि्यछ।प्रभ लुकोप्ररे्हाम्ोहृिररातथखनराइन्सकनलुभनिापक्ह्ाउ्हाँ्े
्हारी्ाईउ्हाँकोईश्ररीरप्रकक्रारािात्रदिनलुपि्यछ।

पररेश्रर्ेशरीर्ाईकरजोरपान्य तबरारी र रोिकाबोझ्हरू्ाई
जरािै तनचश्ििरूपराअनलुरति दिनलु्हलुनाकोकारणअब्हारी िेख्िछौं।
र्स्े्हारी्ाईई्साईको्सबैभनिाठू्ोशत्रलु(उ्सकोशारीररकसरभार)
्ाईरोिी्हलुनप्रारःअनलुरतिदिइनलुकोकारणबलुझनरा्स्हारिािि्यछ।

तनचश्ििरूपरापार्प्ररेरि्ँसिशारीररक्सरसरा्हरूरकष्ट्हरूतथएः
रसिोरातन्सकोकरषररािाक्ँहरिर्यिनवेछलु ;िरआफनोकरषररािाक्ँह
रेरािलुब््य िा्हरूराबा्ेहकअरूकलु रारािर्यिनवेछैनँ।ककनककरै्ेिर्य
िनवेइचछािरेंभनेपतनररूख्यठ्हररनेछैन;ँककनककर्सतरबो्नेछलु ;िर
पतनररोककनछलु ,नत्रिाक्ैस्ेजसिोर्ाईिेख्छराजेरबाट्सलुनछ,
तरोभनिाबिीर्ाई्समझनेछ।अतनप्रकाश्हरूकोभरपूरीकोकारण्े
रनापभनिाबिीनफलु ्ँूभनेररेरोशरीरराएउटाकाँडा,अथा्यि्शैिानको
एउटािूिदिइरो–नापभनिाबिीनफलु ्ँूभनेरर्ाईरलुक्ा्े्हान्नाका
तनचमिदिइरो(२कोररनथी१२:५-७)।

पार््ेआफू्ाईपररेश्ररद्ाराशचतिशा्ीरूपराप्ररोििररइनेिा्हना
िरे।पररेश्रर्ेपार््ाईशचतिशा्ीरूपराप्ररोििन्यिा्हनलुभरो।
रदििीप्ररेरि,पररेश्रर्ेउन्ाईदिनलुभएकाअिमभकाप्रकाश्हरूरातथ
तनभ्यर र्ेहका भए, उन्ाई प्ररोि िन्य ्सककँिैनथरो। उन्ाई उनका
पररश्र्हरूकोषिेत्र,उनको्ेसरकाइकोर्हान््सफ्िाराउनकोप्रिार
रउनकापत्र्हरूकोकरश्रवरापीप्रभाररातथतनभ्यर्हलुनअनलुरतिदिइएको
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भए,उनीतछटैिनैफेररएकपटकफरर्सी्हलुनेतथए।उद्ारपाएकोएक
फरर्सी(र्सारिअबउनकोऔपिाररकनाउँफरर्सीतथएन)िरहृिरर
कारराउनीतछटैिनैप लुरानैटा्स्य्सकाशाऊ््हलुनेतथए।

शरीरराएउटाकाँडाराचखदिनलुउनकाप्ररेी्ोकपिाकोउपारतथरो।
ज्सरीशैिान्ाईअयरूबकोशरीरछलुनरउन्ाईडर्ागिोरोि्ेप्र्हार
िन्य अनलुरति दिइएको तथरो, तर्ैस िरी तर्सको एउटा िूि्ाई प्ररेरि
पार्रातथजाइ्ागन शैिान्ाईअनलुरति दिइएको तथरो।रोटाउको
चि्सो ्हलुने राखलुटिाको बूिीऔ ं् ाकोनङ तभत्रिडेरिलुख्नेकलु नैघटना
तथएन।बाइब््ेभनिछककपार््ाईरलुक्ा्हातनएकोतथरो।रलुक्ा
्हान्नलु भनेको रलुडकरी्े क्हका्यउनलु; कपट्नलु; तथ्ोतथ्ो पानलु्य ्हो।आफना
प्ररेी्ो कपिा्ाईखलुशी पानवे िीव्रिा्हना त्ने एकछोरा्ाई कपिाबाट
दिइएकोतरोकसिोररिानतथरोि?

अतनिेरैरानछे्हरू्ेजेिछ्यन्पार््ेपतनतर्ैसिरे।उन्ेप्राथ्यना
िरे रआफू्ाई तनको पाररदिन पररेश्रर्ँसि करनिी िरे। रासिररा
भन्नलुपिा्य,उनीिीनपटक्समररक्हराकोत्ंस्हा्सनभएकोकोठारािएर
पकरत्रआतरारा र्ेहरअनिरकरनिीकिा्य ख्ीष्ट्ँसिै उन्े पीडा्े ्सिाएको
आफनो शरीर्ाई तनको पाररदिनलु्हो्स् भनी करनिी िरे (रलुक्ा ्हान्नलुको
पररभाषा्ाईफेररपढनलु्हो्स)्।रोरबाट्हटो्स्भनीर्सकलु राका्ाति
रै्ेप्रभ ल्ु ाईिीनप्टकरनिीिरें।अतनउ्हाँ्ेर्ाईभन्नलुभरोः"रेरो
अनलुग्र्हतिम्ा्ातिप्रशसिछ,ककनककिलुब््य िारा(शरीरतभत्रकोरातन्स्े
शा्सनिन्य्सको्स्भनेरशरीर्ाईटलुक्राउनेकार्य)रेरो्सारथर्य(रतरो
पार्कोिा्हनातथरोभन्नेपररेश्रर्ाईथा्हातथरो)त्सद््हलुनछ(आचतरक
पररपकरिािफ्य कोरधृकद्)।"र्सकारणख्ीष्टको्सारथर्यररातथर्हो्स्भनेर
बरु (तनको ्हलुन लुको ्सटिा) रेरा िलुब््य िा्हरूरा (करजोर ्हलुने अरसथारा)
जरािैखलुशीत्सिरिर्यिनवेछलु"(२कोररनथी१२:८-९)।

रोकलु रा ्हारी्े रोरी ५अधरारकोखणडबाट त्सकाएकोकलु रा्ँसि
अतरनिैरे्खानछःर्सकारणख्ीष्टकातनचमिरिलुब््य िा्हरूरा,तननिा्हरूरा,
अभार्हरूरा,्सिारट्हरूरा,क्ेश्हरूराआनचनिि्हलुनछलु ;ककनककजबर
करजोरछलु ,िबरबत्रो्हलुनछलु (२कोररनथी१२:१०)।
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पररेश्ररकाजन्हरू्ेरोकलु रा त्सकनलुपि्यछ ककप्रभ ल्ु े तिनी्हरू्ाई
तबरारी्हलुनअनलुरतिदिन्सकनलु्हलुनछिरिङ्ाइकोतनचमितिनी्हरू्ेिनवे
प्राथ्यनाको जराफ भने नदिन ्सकनलु्हलुनछ। उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई तनको
नपान्य्सकनलु्हलुनछ ककनभनेउ्हाँ्े तिनी्हरू्ाईकलु नैउतिरकलु राबनाउन
िा्हनलु्हलुनछ। तिनी्हरू बत्रा, प्ररेरर, शचतिशा्ी, पकरत्र आतरा्े
भररएकाई्साई्हरू्होऊन्भनीउ्हाँ्ेिा्हनलुभएको्हलुन्सकिछ।प्रभ ल्ु ाई
था्हाछककउ्हाँका्सनिानरधरेके्ही्ाईउ्हाँ्ेिन्य्सकनलु्हलुने्सबैभनिा
र्हान्कलु रािाक्ँहशरीर्ाईपकरत्रआतरारातथकरजरी्हलुननदिनतर्स्ाई
िलुब््य ि ल्ु राउनलु्हो।

तबरारीकोिौंथोबाइब्ीरकारणिाक्ँहश्ाप्हो।आिर्ेपापिनवे
कलु रा रोजिा,पधृथरीरािलुईि्हकोश्ाप दिइएको तथरो।पक्ह्ोि्हको
श्ापिाक्ँह्सधृकष्टकाआचतरकपषि्हरूरातथराचखएकोअननिरधृतरलु तथरो।
जीकरिप्राण्हरू्ेिोश्ोरधृतरलुकोिणडपाए,(बाक्हरीअनिकाररा दिइने,
था्हा्हलुनेरािना)ज्स्ाईबाइब््ेआिोरिनिकिनकेकोकलु णडरा
दिइनेअननिकोिणडभनेरअतिप्रष्टरूपरावराख्रािि्यछ।

प्रभ लु रेशूख्ीष्ट कू््सराटाँतिनलु्हलुँिा,उ्हाँ्ेआिरको पतििजातिका
पाप्हरूकाठराभएकोआफनोशरीरराबोकनकोतनचमितर्सोिनलु्यभरो।
उ्हाँ्े कू््सरा कपिा्े अनतर्हीन ्हराएको एउटा रातन्सरातथखनराउन
्सकनलु्हलुने र खनराउनलु्हलुने ्समपूण्य क्ोि भोगनलुभरो। िर ऊ िा ्हाम्ै
अपराि्हरूका तनचमि घार् भएको तथरो; उ्स्ाई ्हाम्ै अिर्य्हरूका
तनचमििोटैिोटपरेकोतथरो;्हाम्ैशाचनिकातनचमििाडनाउ्सरातथपर्रो
रउ्सकाकोरा्यकािोट्हरूद्ारा्हारीतनकोभरौं(रशैरा५३:५)।

र्सरीप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाई्हाम्ावरचतिििरलुचतििािाभनीग्र्हणिनलु्य
भनेकोउ्हाँकोवरचतितर्ाईरात्रग्र्हणिनलु्य्होइनिरउ्हाँ्े्हाम्ोपापको
तनचमिरू्रतिररदिनलुभएकोकलु रा्ाईपतनग्र्हणिनलु्य्हो।छलुटकारादिने
रू्रकोरूपराउ्हाँकोअरू्ररििक्भरीराबिाइएको्हलुना्े,्हारी्े
वररसथाको श्ापिेचख छलुटकारा पाएका छौं। ्हाम्ा तनचमि श्ाप बनेर
ख्ीष्ट्े्हारी्ाईवररसथाकोश्ापबाटिारतिरीछलुटकारादिनलुभएकोछ;
ककनकक्ेचखएकोछः्हरेकजोरूखराझलुचणडनछ,तरोश्ाकपि्हो(ि्ािी
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३:१३)।
अिनको बिैंिारा घोषणा िररएको िोश्ो श्ाप, जलुन र्स ्ंस्साररा

जचनरने्हरेकरातथप्रतरषिरूपरा्समबचनििछ,पधृथरीसररर्ाईदिइएको
श्ाप तथरोः अतन आिर्ाई उ्हाँ्े भन्नलुभरोः "तिरी्े तिम्ी पतनीको
कलु रा ्सलुनेको ्हलुना्े र जलुन रूखबाट रै्े तिरी्ाई 'र्सबाट तिरी्े
खानलु्हलुँिैन'भनीआज्ािरेकोतथए,ँतर्सबाटतिरी्ेखाएको्हलुना्ेभतूर
तिम्ो कारण्े श्ाकपि भएको छ; कष्ट्ँसि तिरी्े आफनो जीरनभरर
र्सबाटकोफ्खानेछौ।अतनर्स्ेतिम्ातनचमिकाँडार्ो्होंडे्हरू
उरानवेछ; अतन तिरी्े खेिबारीको ्सािपाि खानेछौ। तिरी राटोरा
नफकलु्य नजे्–ककनककतिरीर्ैसबाटतनकात्एका्हौ–तिरी्ेआफनो
तनिारकोपत्सना्ेरोटीखानेछौ;ककनभनेतिरीराटो्हौ,रतिरीराटैरा
फकक्य जानेछौ"(उतपचति३:१७-१९)।

िङ्ाइ तर्ही प्रारतश्ििरा छ भनी िकको िरी र ्ारो ्सरर्समर
कराउने्हरू िेरै छन्। र ि िेरै ्स्हरि ्हलुन ्सचकिनँ। री ्सि्ही
करद्ाथथी्हरूरअि्य्सतरिाजानेकाचशषिक्हरू्ेरोिङ्ाइकक्ह्े्हलुनेछभन्ने
कलु राउ््ेखिन्य्सकिैनन्।्हाम्ोउद्ारिररँिा,के्हाम्ाबिैंिा्हरूरा
काँडा्हरूिथाकाँडेझाडी्हरूउतम्नछोडे?्हारी्ेख्ीष्टरातथभरो्सा
राखेपतछ, के्हाम्ोकारअिानक्सचज्ोभइ्हा्रो?्हारीनराँिरी
जचनरिँा,के्हारी्ेिरथीदिनरािउरको्ारोघाँ्सकाट्िा्हाम्ोपत्सना
आउनै बनि भरो? रक्ह्ा्हरू्ाई छलुटकारा दिइँिा, के उनी्हरू्ाई
िू्ोका्सरसरा्हरू्े्सिाउनछोडे?िलुञ्जाररान्हलुनेिरीबोत्नेएउटा
शबि"अ्ँह!"रीप्रतरेकप्रश्न्हरूकोजराफ्हो।

रेशू कू््सरािढनलु्हलुँिा तिनी्हरू्ेउ्हाँको चशररातथकाँडाकोरलुकलु ट
राचखदिए।िीति््ािनवेत्सपा्ही्हरू्ेखीष्ट्ेपक्ह्ोको्साथ्साथैिोश्ो
श्ापपतनबोककर्हनलुभएकोतथरोभन्नेकलु रािेखाउनखोजेकातथएभनीर
करश्रा्सिदि्यन,ँिरतर्सकू््सराटाँतििँाप्रभ ल्ु ेआफनोपकरत्र तनिाररा
उतपचति३अधराररादिइएकोश्ापअथा्यि्काँिा्हरूपक्हररनलुभरो।उ्हाँ
आचतरक्सधृकष्ट्ाई िोश्ो रधृतरलुिेचखछलुटकारा दिनका तनचमि रनलु्यभरो, र
उ्हाँशारीररक्सधृकष्ट्ाईपिनकापररणार्हरूिेचखछलुटकारादिनकोतनचमि
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रनलु्यभरो।
अब रेरोकलु रा धरानपूर्यक ्सलुन्नलु्हो्स्।उजाडसथानरा शैिान्े प्रभ लु

रेशू्ाईपरीषिािरेकोबारेरा्हारीर्सरीपढनपाउँिछौं:अतनशैिान्े
उ्हाँ्ाई एउटा अग्ो प्हाडरातथ ्िेर तछनभररै उ्हाँ्ाई ्ंस्सारका
्साराराजर्हरूिेखारो;रशैिान्ेउ्हाँ्ाईभनरोः"रो्साराअतिकार,
रकरनकोिौरररिपाईं्ाईदिनेछलु ;ककनभनेरोर्ाई्सलुचमपएकोछ,
रज्स्ाईरिा्हनछलु ,उ्स्ाईरो दिनछलु।र्सकारणिपाईं्ेर्ाई
िणडरि् िनलु्यभरो भने्सबैथोकिपाईंका ्हलुनेछन"् (्ूका४:५-७)।
रेशूर्सपधृथरीराआउनलु्हलुँिा,्ंस्सारकाराजर्हरूशैिानकातथएरतर्स्े
तिन्ाई प्ररोि िन्य ्सकिथरो। ्लुत्सफर्े र्स कलु राको िाबी िर्रो
र प्रभ लु रेशू्े तर्स्ाई्हपकाउनलुभएन ककनकक तर्स्े्सतर नैबो्ेको
तथरो।आिर्ेिरेकाअपरािकोपररणारसररूपशैिान्साँचिैनैर्स
्ंस्सारकोईश्ररबनेकोतथरो(२कोररनथी४:४)।प्रभ लुरेशू्ेपापको
रो्तिनलु्यभएररश्ापिल्ु राइनलुभएररधृिकबाटबौररउठनलुभएपतछ(ि्ािी
३:१३), रो घोषणा िनलु्यभरोः सरि्य र पधृथरीरा ्सारा अतिकार र्ाई
दिइएकोछ(रतिी२८:१८)।

रदि ्सतरिा र्ही नै ्हो भने ककन ्हारी्ँसि अझै पतन काँिा्हरू,
त्सउँडी्हरू, पत्सना र िू्ो छन् ि? ककनभने छलुटकाराको रो् ि
तिररएकोछिररासिकरकउद्ार,तरोककतनएकोकलु रा्ाईउ्हाँक्हाँ् ैजाने
कार्य,अझ्समरभएकोछैन।रोघटनार्हा्सङ्कष्टका्कोअनिरा्हलुनेप्रभ लु
रेशूख्ीष्टकोिोश्ोआिरननभए्समर्हलुनेछैन।

अतन्सािौंसरि्यिूि्ेिलुर्हीफलु के;अतनसरि्यरार्सोभन्नेठू्ा-ठू्ा
आराज्हरू भएः "र्स ्ंस्सारका राजर्हरूिाक्ँह ्हाम्ा प्रभ लुका र उ्हाँका
ख्ीष्टकाराजर्हरूभएकाछन;्अतनउ्हाँ्े्सिा्सर्यिाराजरिनलु्य्हलुनेछ।"
अतनपररेश्ररका्सारलुआफनात्ंस्हा्सन्हरूराबसनेिौबी्सप्रािीन्हरूभ लुइँरा
घोपटोपरेरर्सोभनिैपररेश्रर्ाईिणडरि्िरेः"्ेहप्रभ लु्सर्यशचतिरान्
पररेश्रर,जो्हलुन लु्हलुनछ,्हलुन लु्हलुनथरोरआउनलु्हलुनेछ,्हारीिपाईं्ाईिनरराि
ििाउँछौं;ककनभनेिपाईं्ेआफनोर्हान््सारथर्यत्नलुभएकोछ,रराजर
िनलु्यभएकोछ(प्रकाश११:१५-१७)।
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पररेश्ररको रिनको प्रकाशरा, कलु नै ्ेसरकको िारणाको करपरीि,
रेशू ्हा् राजा ्हलुन लु्हलुन्न, ्सबैका प्रभ लु ्हलुन लु्हलुन्न, उ्हाँ्े ्सारा ्ंस्साररातथ
राजरिनलु्य्हलुन्न।रोिाक्ँहकटलुईश्ररतननिाजसिो्सलुतननछभन्नेरर्ह्सलु्स
िि्यछलु ।उ्हाँिरेरोराजा्हलुन लु्हलुनछ!उ्हाँिरेरोप्रभ लु्हलुन लु्हलुनछ!रेरो
जीरनराराजरिन्यउ्हाँसरिनत्र्हलुन लु्हलुनछ!िररदि्हारी्ेरेशूख्ीष्ट
रात्सङ्टन, टोककरो, क्कतिा (का्ीकट), ्सन रिाचन्ससको, अङ्ो्ा,
बोतन्यरोरारोरकाप्रभ लु्हलुन लु्हलुनछभन्ने्सोचिछौंभने,्हारीबाक्ो्हलुस्सलुतभत्र
र्ेहका्हलुनछौं।उ्हाँ्ेआफनोइचछाअनलु्सारकलु नैपतन्सररराआउन,
करजरी्हलुनरराजरिन्य्सकनलु्हलुनछभन्नेकलु रा्ाई्हारी्ेअसरीकारिन्य
्सकिैनौं।िरउ्हाँ्ेअझ्समरतरोअतिकाररउ्हाँ्ेकू््सराककन्नलुभएका
राजर्हरू्ाईआफैरात्नलुभएकोछैन।

िङ्ाइ्ँसि र्सको के ्समबनि ्हलुनछ? ठू्ो ्समबनि ्हलुनछ।
"प्रारतश्ििरािङ्ाइ्हलुनछ"भन्नेझूटोचशषिाका्समपूण्यझूटाचशषिक्हरू्े
्सतरको रिन्ाई ठीक्ँसि खलुट्ट्ाउन असरीकार िि्यछन् र ्हारी्े
भख्यरै भनेका कलु रा्ाई सरीकार िि्यछन्। नराँ िरी जचनरिँा, ्हारी्े
ि लुरुनिै वररसथाको श्ापिेचख छलुटकारा पाउँिछौं। िब ्हारी्ाई कलु नै
िोष्िाइँिैन;िोश्ोरधृतरलुकोकलु नैखिराराडर्हलुँिैन।नराँजनरको
राधररद्ारा्हाम्ोआतरा्ाईअननिजीरनदिइनछ।

बाइब््े नराँ िरी जचनरएको चरश्रा्सीको भौतिक शरीरबारे के
भनिछ? ककनककरठानिछलु ,र्सरि्यरान्सररकािलुःखकष्ट्हरूतर्स
रक्हरा्ँसि िल्ु ना िररने रोगरका छैनन,्जो ्हारीरातथ प्रकट्हलुनेछ।
ककनकक्सधृकष्टकोिीब्आशा्ेपतनपररेश्ररकापलुत्र्हरूकोप्रकट्हलुराइ्ाई
पचख्यर्ेहकोछ।ककनकक्सधृकष्टवरथ्यिाकोअिीनिाराराचखएकोछ;आफनै
इचछा्े्होइन,िरउ्हाँकोइचछा्े,ज्स्ेर्स्ाईअिीनिाराराख्नलुभएको
छ,र्सआशारा;ककनभने्सधृकष्टआफै्ेपतनकरनाशकोबनिनबाटछलुटकारा
पाएर पररेश्ररका ्सनिानको रक्हरापूण्य सरिनत्रिातभत्र प्ररेश िनवेछ।
ककनकक्हारीजानिछौँ,अक्ह्े्समरपतन्सारा्सधृकष्टएक्साथऐरा-आतथा
िररर्ेहकोरप्र्ूसति-रेिनारािचडपर्ेहकोछ।अतनतिनी्हरूरात्र्होइनन,्
िर्हारी्हरूपतन,ज्स्ँसिआतराकोपक्ह्ोफ्छ,अँ्हारीआफैपतन,
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िर्यप लुत्र-ग्र्हणकोअथा्यि््हाम्ोशरीरकोछलुटकाराकोबाटो्ेहिदैआफूतभत्र-
तभतै्रऐरा-आतथािि्यछौं।ककनककआशाद्ारा्हारी्ेरलुचतिपाएकाछौं,
िरजलुनआशािेचखनछ,तरोआशानै्होइन;ककनककजलुनकलु रारानछे्े
िेख्छ,तर्सका्ातिउ्स्ेअझैककनआशािि्यछर?िरजलुनकलु रा
्हारी िेख्िैनौं, तर्सकोआशािि्यछौंभने्हारीिीरज्सँितर्सकोबाटो
्ेहि्यछौं (रोरी ८:१८-२५)। रोकलु रा प्रष्टछ कक, शारीररक ्सधृकष्टको
छलुटकाराकोरो्क्भरीरा तिररएकोछ,रतरतिबे्ाशरीरकोरो्
तिररएको भए िापतन, तर्स्े ख्ीष्टको िोश्ो आिरन नभइञ्जे््समर
छलुटकारापाउनेछैन।

रोकलु राराििनलु्य्हो्स् ककनराँकरार्ेउद्ारिररएकोरातन्सको
शरीरको बारेरा बिाउँिछ। रो ि करनाश र अनािरको शरीर ्होः
ररेका्हरूको बौररउठाइ पतन रसिै प्रकारको ्हलुनछ। करनाशी िशारा
छररनछ, अकरनाशी िशारा बौराइनछ। अनािररा छररनछ, रक्हरारा
बौररइनछ;िलुब््य िाराछररनछ,्सारथर्यराबौराइनछ(१कोररनथी१५:४२-
४३)।

रोएउटाबोझ्होज्स्ेतथचिएररातन्स्े्सलुसकेरा्हा्िछःककनकक
सरि्यबाटको्हाम्ोघरओिाइनपाऔंभन्नेअति्ा््साििदैर्सडेरारा
्हारी ्सलुसकेरा ्हा्छौं; ्साँचिै र्सो भरो भने ओिाइएपतछ ्हारी नाङ्ो
भेटिाइनेछैनौं।ककनकक्हारीर्सडेरारा्हलुने्हरूभार्ेतथचिएर्सलुसकेरा
्हा्छौं;फलु कात्निा्ेहको्े्होइन,िरओिाइनिा्ेहको्े;जोररणशी्
छ,तरोिाक्ँहजीरनद्ारातनत्रो्स्भनेर(२कोररनथी५:२-४)।

रोएउटािीन्हीनशरीर्होःज्स्ेजलुनप्रभारशा्ीकार्यद्ारा्सबै
कलु रा आफनो रशरा पान्य ्सकनलु्हलुनछ, तर्ही कार्यअनलु्सार उ्हाँ्े ्हाम्ो
िीन्हीनशरीर्ाईबि्ीिररदिनलु्हलुनेछ,ररोउ्हाँकोरक्हरापूण्यशरीरजसिै
बनाइनेछ(कफत्पपी३:२१)

र्स्ाईर्सरधृतरलुकोशरीरभतननछः्हार!रकतिअभािीरातन्स!
क्स्ेर्ाईर्सरधृतरलुकोशरीरबाटछलुटकारािे्ा?(रोरी७:२४)।

िङ्ाइकिा्य्हरू्े ्हारी्ाई रो कलु रा बिाउन तबत्स्यए कक ख्ीष्टको
पलुनरािरन नभए्समर र्स पधृथरीबाट ्हाम्ो राटोको शरीर्िारि तरो



121

श्ाप्ाईपतनउठाइनेछैन।
र एउटी अ्स् ई्साई रक्ह्ा्ँसि अचघच्िरको बाि्य्ीरा ब्ेसको

दिन्ाईकक्ह्रैपतनभ ल्ु नेछैन,ँज्स्ेप्रभ ल्ु ाईिप्ररेिि्यतथन,्िरतिनी
र्ही "्सबैजना सरसथ ्होऊन् भन्ने पररेश्रर िा्हनलु्हलुनछ" भन्ने भीडद्ारा
िोकारापाररएकरीतथइन्।रदिरै्ेप्रभ ल्ु ाईरासिररैप्ररेिि्यथेँभने,
रफेररकक्ह्रैतबरारी्हलुनेतथइनँभन्नेकलु रारार्ाईकरश्रसिपान्यउन्े
भररगिलुरप्ररा्सिररर्ेहकरीतथइन्।(तर्सपतछतछटैिनैउनी५०रष्यको
्हारा्हारीराकरान्सरकोकारण्ेरररन्।िरउनीिल्ु ्सा,ओक्ा्होरा
भन्ने ठाउँरा बसने एकजना "िङ्ाइकिा्य" ्ाई भेट्न िेरै पटक िइन्
र उन्े ्हजारौं ड्र खि्य िररन,् िर उ्स्े िमभीर रूपरा तबरारी
परेकरीतिन्ाईबिाउन्सकेन।)उतपचति३कोश्ाप्ाईचरश्रा्सीिेचख
्हटाइएकोतथरोभनीउन्ेर्ाईकरश्रसिपानवेप्ररा्सिररर्ँहिा,्हारी
्हाि्े्ारखलुटेिरािा्यरािदैरबा्लुराराबसनेभ लु्सलुनािपाउनेप्ररा्सििा्यििदै
(फ्ोररडाकोिेरैभािरापाइनेकरशेषककरा)्ैहरानपरेकातथरौं।्हारी्े
एउटािउरतिर ्ेहररर्ेहका तथरौंज्हाँ बा्लुरारा पाइनेकाँिे बीउ्हरूर
पािकाडाँठ्हरूरािीखाकाँडा्हरूभएकाझाडी्हरूतथएज्स्ेछा्ा्ाई
नराम्ो्सँिचरातिदिन्सकिछन्।

उति श्ाप्ाई र्स पधृथरीबाट ्हटाइएको तथरो भनी क्सरी उन्े
र्ाईकरश्रसिपानवेआशािरेकरीतथइन्भनेररै्ेउन्ाई्सोिेँजबकक
री ्साना राषि्स्हरू्े ्हाम्ो रिि ि लुत्सर्ेहका तथए र ्हारीरधरे को्ही
पतनखा्ीखलुटिा्ेििलुरेरपीडार्ह्सलु्सनिरीकनउतिबाि्य्ीबाटके्ही
फरीटभनिापरजान्सकिैनथरो।उन्ेभतनन,्"िपाईंकलु रैबलुझनलु्हलुन्न।"
िर,"करीरारानवेऔषतिरिादिनलु्हो्स्ि,"भनेररै्ेभनेँ।

पररेश्रर्ाईिनरराि्हो्स्ककरदि्हारीरासिकरकरूपरानैनराँ
िरीजचनरएका्हौँभने्हारी्ेिोश्ोरधृतरलुरनलु्यपिदैनिर,रदिरोअनलुग्र्हको
दिनतछटैिनैरेशूकोपलुनरािरन्ँसिै्सराप्तन्हलुनेभए,्हारीपक्ह्ोरधृतरलु
रनवेछौं ककनभने ्हारी पापद्ारा श्ाकपि ्ंस्साररा चजइर्ेहका छौं। र
बाइब्काके्हीउिा्हरण्हरूप्रसिलुििन्यिा्हनछलु।

्सर्यप्रथर आउनलु्हो्स् राजा आ्साको घटनाबारे करिार िरौं: अतन
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इस्ाए्काराजारारेबारकोबी्सौंरष्यराआ्सा्ेर्ूहिारातथराजरिरे।
अतनउन्ेररूश्ेरराएकिा्ी्सरष्यराजरिरे।अतनउनकरीआराको
नारराकातथरोजोअतबशा्ोरकरीछोरीतथइन्।अतनआ्सा्ेआफना
कपिािाउि्ेझैंपररप्रभ लुकोदृकष्टरा जेठीक तथरो, तर्हीिरे।अतन
तिन्ेपलुरुषिारी्हरू्ाईिेशबाटतनकात्दिए(१राजा१५:९-१२क)।
्हारीर्स्ाईरासिररैराम्ो्सँिबलुझौं।तिन्ेपूजािनवेथानराबसने
पलुरुषिारी्हरू्ाई िेशतनका्ा िरेर पररप्रभ लुको दृकष्टरा जे अ्स् तथरो
तर्हीिरे।

आजनारिारीई्साई्हरूका्समप्रिार्हरू्ेरातन्स्हरू्ाईरोकलु रारा
करश्रसि पानवे प्ररा्स िररर्ेहका छन् कक पररेश्रर र उ्हाँको रिन्े
्सरत्ङ्ीपना्ाई कररोि िनलु्य्हलुन्न। िर आ्सा्े िी भ्रष्ट्हरूप्रति िरेका
वरर्हार्हरूकोतनचमिपररप्रभ ल्ु ेउनकोप्रशं्सािनलु्यभरो।

आ्सा्े िी पलुरुषिारी्हरू्ाई तिनी्हरूका नािररक सरिनत्रिा्हरू
दिएनन्। उन्े तिनी्हरू्ाई कोठीबाट बाक्हर तनसकनरा ्स्हारिा
िरेनन्। करिािा्हरू्े दिएका पै्साद्ारा उन्े तिनी्हरू्ाई बसने
वररसथा तर्ाइदिएनन्। तिनी्हरू आफै्े उबजाएका रोि्हरूको
उपिारको् ातिउन्ेतनःशल्ु कसरासथर्ेसराप्रिानिरेनन्।अ्ँह,उन्े
तर्सोिरेनन्बरूपररप्रभ लुकोदृकष्टराजेअ्स्तथरोतर्हीिरे।उन्े
तिनी्हरू्ाईतिनी्हरूकाअतिकार्हरूदिए!तिनी्हरू्ाईिेशतनका्ािनलु्य
नैअ्स्कार तथरो।रदििपाईंकोरणड्ीराराजनैतिकदृकष्टकोण
खराबपषितिरि्कनछभने,िपाईंअ्स्पषितिर्ागनलु्हो्स्।

रउनकाकपिाप लुखा्य्हरू्ेबनाएका्सबैरूति्य्हरू्हटाइदिए(१राजा
१५:१२ख)। उन्े रणड्ीतभत्रका ्सबै रूति्य्हरू ्हटाइदिए। उन्े
रातन्स्हरू्ाई तिनी्हरूका तभतिारा कलुँ दिएका चित्र्हरू रेट्न ्िाए र
तरसिाकलु रा्हरू्ाईघाँटीरा्िाउनछोडनरातन्स्हरू्ाईआज्ादिए।
एक्ाओतडत्सरा्ी्ेतर्स्ाईअ्सक्हषणलुिाभनिछ।आजकोजरानाका
्हरेकरािप्र्सारणिररने्सरािार्हरू्ेउन्ाईएकअतरनिउग्ररूिीरािी
भनेर्समबोिनिनवेतथए्हो्ान्।िरउन्ेअ्स्कारनैिररर्ेहकातथए
भनीपररेश्रर्ेभन्नलुभरो।
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अतन उन्ेआफनीआरा राका्ाई पतन रानी ्हलुनिेचख ्हटाइदिए;
ककनकक तिन्ेअशेराका तनचमिएउटा चघन्ागिो रूति्यबनाएकरी तथइन;्
अतनआ्सा्े तिनको तरो चघन्ागिो रूति्य काटेर िात्दिए, र ककद्रोन
खो्ानेरतर्स्ाईज्ाइदिए(१राजा१५:१३)।रीरातन्स्ेआफनी
आरा्ाई ्सरेि िद्ीबाट ्हटाइदिए। राका्े रणड्ीको पछातडपकटि
रुख्हरू रोपेर बनाइएको एउटा झराङको राझरा एउटा रूति्य राखेकरी
तथइन्भन्नेथा्हापाएपतछ(र्ाईथा्हाछैन,किैतरोसरि्यकरीरानीको
रूति्यितथएन?),उन्ेतिन्ाईअतिकारकोपिबाट्हटाइदिएरतिनको
"आरािनाको्सािन"्ाईनष्टिररदिए।

रदि िपाईं्े अरूको आसथा्ाई िोट पलुर्राउनलु्हलुँिैन भन्ने कलु राबारे
रनरनैकरिारिररर्हनलुभएकोर"िपाईंईरानिार्हलुन लुभए्समरिपाईं्ेजलुन
कलु रारातथकरश्रा्सिनलु्यभएपतनके्हीफरकपिदैन"भतनर्हनलुभएकोछभने,
राििनलु्य्हो्स,्आ्सा्ेअ्स्कारिरेकातथएभनीपररेश्रर्ेभन्नलुभरो।

िरिीउचिसथान्हरूिाक्ँह्हटाइएनन;्िैपतनपररप्रभ लुत्सिआ्साकोहृिर
उनकोजीरनभररनैत्सद्रक्हरह्ो(१राजा१५:१४)।आ्साकाबाँकरी
्सबैकारकलु रा्हरू,उनको्सारारीरिा,रउन्ेजेिरे,अतनउन्ेकलु न-
कलु नश्हर्हरूतनरा्यणिरे,केिीकलु रा्हरूर्ूहिाकाराजा्हरूकोइति्हा्सको
पलुसिकरा ्ेचखएका छैनन् र? िरै पतन उनको बूिे्सका्रा उनका
खलुटिा्हरूराउन्ाईरोि्ागरो।अतनआ्साआफना कपिाप लुखा्य्हरूत्सि
्सलुिे,रउनकाकपिािाउिकोश्हरराउनकाकपिाप लुखा्य्हरूत्सििातडए।
अतन उनको ्सटिारा उनका छोरा र्होशापाि्े राजर िरे (१ राजा
१५:२३-२४)।आ्सा रसिा रातन्स तथएज्स्े बाक्हरीरूपरा रात्र
अ्स्कारिरेनन्िर,पररेश्रर्ेउनकोजीरनकोबारेरा्ेख्नलुभएको
अतभ्ेखअनलु्सार,उनीआफनोजीरनभररचरश्रा्सीभइर्ेह।रीराजा्ाई
केभरोि?बाक्हरीरातन्स्ाईरोि्ागरोररर्रो।तरोकलु नैकाररा
हृिरकोकरिारकोपररणारतथएनिरर्सकारण्ेभएकोतथरोककउनी
पाप्ेश्ाकपिरोपधृथरीराचजइर्ेहकातथए।

ख्ीष्टको पलुनरुतथानपतछ, नराँकरार्े केउिा्हरण दिनछि?१
तिरोथीको पलुसिक प्रभ ल्ु ाई पछ्ाउन ्सबै कलु रा तरािेका एक जरान
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रातन्स्ाई्ेचखएकोतथरो।उनीबा्रका्िेचखनैबाइब््ँसिपररचिि
तथएरतर्स्ेनैउन्ाईरलुचति्समरपलुगनेिरीबलुकद्रान्बनाएकोतथरो।
री जरान रातन्स्े पररेश्रर्ाई प्ररे र करश्रा्स िि्यथे अतन उन्े
्सलु्सरािार प्रिारकको कार िररर्ेहका तथए। पार््े आफना कप्रर
्स्हकरथी्ाईपत्र्ेख्िार्सोभनेःअबउ्सोपानीरात्रकपउनेनिर,िर
तिम्ो पेटका्ाति,्साथैघरीघरीभइर्हने तिम्ा तबरारी्हरूकाकारण्े
अत्-अत्िाखरद्प्ररोििर(१तिरोथी५:२३)।ककनपार््ेर्सो
भनेनन,् "्ेहजरानरातन्स, तिरी्ेपररेश्रर्ँसिअ्स््समबनिकारर
राखेकैउतिर्हलुनछ!"?ककनभनेपार््ाईथा्हातथरोककरोजीरनरा,
कलु नैरातन्सपररेश्ररप्रति्सरकप्यिभएिापतन,प्रभ लुको्ेसरािन्यउत्सा्ही
भएिापतनराउ्स्ेजति्सलुकैपररश्रिरेिापतन,कक्ह्ेका्हीँतरोरातन्स
तबरारी पि्यछ रा अशति ्हलुनछ र उ्स्े पररेश्ररको अनलुग्र्हद्ारा तरो
परीषिा्ाई्स्हनलुपि्यछ।

अककोघटनाकलु नछि?िरैपतनरै्ेएपारिोतडट्स्ाईतिरी्हरूक्हाँ
पठाइदिनलुआरश्रकठानें,जोरेराभाइ,्स्हकरथीर्सङ्ी-त्सपा्ही्हलुन,्िर
तिरी्हरूकािाक्ँह िूिर रेरोखाँिोरा ्ेसरािनवे ्ेसरक्हलुन्। ककनकक
तिन्े तिरी्हरू्सबैका तनचमि ति्स्यनािररर्ेहका तथए,रजरािैवराकलु ्
भएकातथए;ककनककतिरी्हरू्ेतिनकोतबरारीकोकरषररा्सलुनेकातथरौ।
ककनकक तिनी्साँचिैरधृतरलुकैरलुखरापलुगनेिरी तबरारीभएका तथए,िर
पररेश्रर्ेतिनीरातथकधृ पाराख्नलुभरो;रतिनीरातथरात्र्होइन,िरररातथ
पतन, र्ाई शोकरातथ शोक नपरो्स् भनेर (कफत्पपी २:२५-२७)।
एपारिोतडट्सख्ीष्टरा एकभाइ, एक्स्हकरथी तथए रउन्े पार््ँसिै
अ्स््डाइँ्डेकातथए।उनीप्रभ लुको्ेसनाकोअग्रपचङतिरातथए।
उनीआचतरक्डाइँरारात्र्सङ्गनभएका तथएनन,्िरउनीएउटा
सथानीररणड्ीकोकरश्रात्स्ा्सनिेशिूिपतनतथएरउन्ेपररेश्ररका
अनरिा्स्हरूकाआरश्रकिा्हरूपतनपूरािररदिनेकारिि्यथे।उनी
ई्साई्ेसराराखकटँिाशारीररकररानत्सकरूपरारतिथाकेकातथएकक
उनीतबरारीपरे।रासिररा,उनीरति्साह्ोतबरारीपरेकातथएककउनी
रधृतरलुकोरलुखरैपलुिेकातथए।
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आफनोशरीर्ाईचजउँिोबत्िानकोरूपरापररेश्रर्ाईअप्यणिरेका
िीरातन्सक्हाँिएरउनकोकरश्रा्सकोकरी्ेििा्यउन्ाईशरीररारोि
्ािेकोतथरोभनीरारदिनेिरीकेकलु नैरातन्सरूख्य्हलुनछ्हो्ार?

एक्सचिात्सपा्ही्ेर्सोभन्नेभिलुरात्सपा्हीकोबारेराके्सोचिछ,
"रदि तिरीरजसिैिरी चजएकाभएघाइिे्हलुनेतथएनौ"?जरा्ाथापने
बे्ाराएक्सचिारे्हनिीरातन्स्ेर्सोभन्नेअ्छी्फङ्ोकोबारेरा
के्सोचिछ,"रदितिरी्ेरै्ेज्सरीकारिरेकाभएथाकनेतथएनौ?"
्सलु्सरािारीर ्ेसरकाइरािररने्सचिा पररश्र्हरूबारेकक्ह्रै के्ही पतन
नजानेकोकलु नैपेशेबरछ्ीरातन्स्ेपलुच्पटबाटर्सोभनिाएक्सचिा
ई्साई्ेउ्सकोबारेराके्सोचिछ,"रदिरै्ेझैंिपाईं्ेपतनपररेश्रर्ाई
प्ररेिनलु्यभएकोभएरतिअ्सह्रूपराआफू्ाई्सक्सरापानलु्य्हलुनेतथएन
रिपाईंकोररणशी्शरीर्ाईथककिपानलु्य्हलुनेतथएन?"प्रतरेकप्रश्नको
जराफिपाईं्ाईथा्हाछभन्नेर्ाई्ागिछ।

प्रभ लुका्सचिा्सनि्हरूरधरे िेरैजना्े परीषिा्हरू,कष्ट्हरू,जाँि्हरू
र्सरसरा्हरूभोगिछन्अतनरसिाकलु रा्हरूरातन्सको्सलुरुकोपिनका
सराभाकरकपररणार्हलुन्रारसिाकलु रा्हरूतिनी्हरू्ाईअझैउतिरई्साई्हरू
बनाउनको ्ाति पकरत्रआतराद्ारा पठाइनछन्। तिनी्हरूकाआचतरक
अिलुरा्हरूद्ारा ्सानतरना र प्रोत्सा्हन पाउनलुको ्सटिा, री रातन्स्हरू्ाई
िातर्यकछ्ी्हरू्ेककनबेििररनेरा्िल्ु राइदिनछन्।पलुरानोसरभार
अथा्यि्शरीर्े(जलुनकरजोरभएकोबे्ाराभनिाबिीशचतिशा्ीकक्ह्रै
्हलुँिैन) पररेश्रर्ँसिको ्समबनि अ्स् बनाउनलुभनिा तनको ्हलुन नै बिी
िा्हनछ भन्ने कलु रा रसिा िातर्यक छत््हरू्ाई था्हा ्हलुनछ। पार्,
तिरोथीरएपारिोतडट्सिलुब््य ्होऊन्भन्नेप्रभ लुिा्हनलु्हलुनथरो।उनी्हरू्सँि
आफनोिङ्ाइकोघोषणािनवे्समरकोपरा्यप्तकरश्रा्सतथएनभन्नेिरी्हारी
अतिरूख्य्हलुन लु्हलुँिैन।

पार्काअका्यअ्स्तरत्रर्स्हकरथीतथएज्स्ाईउन्ेआफनो
्ेसरकाइकोअरतिराआफू्ाई्साथदिनेवरचतिकोरूपराउ््ेखिि्यछन्
(प्ररेरि २० र २१)। िी ई्साई त्सपा्हीको नार ट्ोकफर्स तथरो।
पार््े र्सो भनेका छन,् िर ट्ोकफर्स्ाई रै्े तर्ेट्सरा तबरारी
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अरसथाराछोडेकोछलु(२तिरोथी४:२०ख)।
रदि आिलुतनक कराररसमराकटक्हरू्े त्सकाउने "प्रारतश्ििरा िङ्ाइ

्हलुनछ"भन्नेत्सद्ानिबाइब्कोरानर्सतरिा्होभने,तर्हाँपररेश्ररका
िारजना करश्रा्सरोगर िा्स्हरू तबरारी भएका तथए र तिनी्हरूरधरे
को्ही पतन तनको ्हलुन ्सकेनन् रा तनको पाररएनन्भन्ने ्सतरिाकोकलु नै
वराख्रा पाइँिैन। प्रभ ल्ु े ्हारी्ाई पकरत्रशास्त्रबाइब् दिनलुभरो िाकक
्हारी्े त्र लुकटबाट ्सतरिा, झूटो चशषिाबाट ्साँिो चशषिा र शैिानको
्ेसरकबाटपररेश्ररको्ेसरक्ाईछलुट्ट्ाउन्सकौं।र्सपधृथरीराश्ाप
रक्हञ्जे््समर,अ्स्रातन्स्हरूतबरारीपनवेछन्ररनवेछन्।

ए्ीशापररेश्ररकार्हान्भकरषररतिातथएरर्ाईअ्साधरैरनपनवे
बाइब्ीरपात्र्हरूरधरेएक्हलुन्।िीअतभकषति्साषिीएत्रा्ाईसरि्यतिर
उठाइ्तिएपतछए्ीशा्ेएत्राकोआतराकोिोबबरभािखोजेअतनप्राप्त
पतनिरे।कलु नै पतन्साँिो चरश्रा्सी ए्ीशाकोजीरन रकार्हरूबारे
पिेर रोराचञ्िि न्हलुन ्सकिैन। िैपतन बाइब््े र्सो भनिछ, अतन
एत्शाआफनोरोि्ेतबरारीभए(२राजा१३:१४)।रदिए्ीशा्े
आिलुतनकअिलुरा्हरूरधरेके्हीको्स््ा्ह्ाईपछ्ाएकाभए,आफू्ाई
तनकोपाररदिनपररेश्रर्ाईआज्ािनवेतथए;करश्रा्सद्ारािङ्ाइकोघोषणा
िनवेतथए;िङ्ाइ दिइने रैिानराउतभनथे;आफू तनकोभएकोठान्नेतथएर
उनकोतबरारीनब्झो्स्भन्नेतनचश्िििन्यको्ातिि्कलु ष्ठरोिी्हरूको
टो्राबसनेिे्हजीक्हाँरलुठ्ठीिानपठाउनेतथए।

प्रािीनिेश्हरूकारूति्यपूजक्हरूकाआचतरकअिलुरा्हरू्ेआफनाअनिा
िे्ा्हरू्ाईर्सकलु राराकरश्रसिपाि्यछन्ककिेरीिेरिा्हरूनरर्साऊन्र
तिनकाआचशष्हरूनखोत्सऊन्भनेरतिनी्हरू्ेआफनािेरीिेरिा्हरू्ाई
तनरतरिरूपराभेटीििाउनलुपि्यछ।"ई्साई"राष्ट्र्हरूकारूति्यपूजक्हरूका
आचतरकअिलुरा्हरू्ेआफनाअनिािे्ा्हरू्ाईर्सकलु राराकरश्रसिपारेका
छन् कक तिनी्हरू्ेप्रभ लुनरर्साउनलुभएको्हो्स्र तिनी्हरूकाआचशष्हरू
(जसिैिङ्ाइ)नखोत्सऊन्भनेरतनरतरिरूपरातिनी्हरूकापररेश्रर्ाई
भेटीििाउनलुपि्यछ(ज्स्ेिङ्ाइकोप्रिारकको्ेहरिा्हिरेकोराउ्हाँबाट
पै्सापाउँिछ)।रीिलुईप्रिारक्हरूरा्ंससकधृ तिकोफरकि्हलुन्सकिछ
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िरिश्यनशास्त्ररवरर्हारभने्सरान्छन्।
बाइब््ेर्सोभनिछ,अतनएत्शाआफनोरोि्ेतबरारीभए,ज्स्े

ििा्यउनीररे(२राजा१३:१४)।बाइब्रारोप्रतिज्ादिइएकोछकक
्हारीरधृतरलुकोछाराँकोखोँिभएरक्ँहडनेछौं।्हारीतर्सठाउँराकक्ह्रै
प्ररेशिनवेछैनौंभन्नेकलु नैप्रतिज्ापाइँिैन।रदि्हारीरेशूख्ीष्टकोरिि्े
िोइएकाछौंभने,्हारी्ेिोश्ोरधृतरलुरनवेछैनौंिर्हारीक्हजोभनिाआज
प्रथररधृतरलुकोएककिरनजीकपलुगिछौं।

प्रभ ल्ु े ्साँिो िातर्यकिाको एउटा उिा्हरण दिन िा्हनलु्हलुँिा, तबिेका
३,००० रष्य्हरूको अतभ्ेखरा खोजनलुभरो र िीनजना रातन्स्हरू
छान्नलुभरो।तर्सिेशरारीिीनरातन्सअथा्यि्नू्ह,िातनर्रअयरूब
नै भए िापतन उनी्हरू्े आफनो िातर्यकिाद्ारा आफनै प्राण्हरू रात्र
छलुटाउनेतथए,प्रभ लुर्होराभन्नलु्हलुनछ(इजककए्१४:१४)।

क्हबू्११अधराररार्ेहकोकरश्रा्सकोक्रभनेरचितननेपलुरुष्हरूर
रक्ह्ा्हरूकोतरोछातनएको्सरू्हरािातनए््ाईपतन्सरारेशिररएको
छ।रीर्हान्रातन्सकोजीरन्समबनिीबाइब्ीरअतभ्ेखबाट्हारी्े
र्सरीपढनपाउँिछौं:अतनर,िातनर्बे्होशभए,ँरके्हीदिनतबरारी
भए;ँ तर्सपतछरउठें , र राजाकोकारकाजिरें ;अतन तर्सिश्यनको
कारण्े र अराक् भए;ँ िर तर्स्ाई बलुझने को्ही तथएन (िातनए्
८:२७)। तर्ैस्े, ्हारी्े प लुरानो करार रा नराँ करार जलुन्ाई ्ेहरे
पतनके्हीफरकपिदैनभन्ने्हारीिेख्िछौं।आज्समरचजएकाउतकधृ ष्ट
रातन्स्हरूरधरेको्हीको्हीउतपचति३अधरारकोश्ापकोपररणारसररूप
शारीररकतबरारी्ेपीतडिभएभन्ने्हारीपाउँिछौं।

र्ाईआशाछि्कोअनलुचछेि्ेक्ैस्ाईपतन चिढ्ाउनेछैन।
पररेश्ररकोरिनकापधृष्ठ्हरूबाटनत्इएकोकलु नैपतनकलु रा तर्हाँ छैन;
शलुद्रातन्स्हरूकातनचमि्सबैथोकशलुद्छन्(िीि्स१:१५)।

एउटीबात्कारलुरारसथाकोकलु नैअरसथाराआएररक्ह्ारापररणि
्हलुचनछन्। बाइब्ीर भाषारा भन्नलुपिा्य तिनका फू््हरू फकक्नछन्।
तिन्े िनद्रराको र जीरन सरररको िक््ँसि रे् खाने एउटा २८
दिनेिक््सलुरुिि्यतछन्(उपिेशक३)ज्सरारिितनसकाशन्हलुनेकार्य
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्सरारेश्हलुनछ।बाइब््ेअशलुद्िाकोरो्सररारतिरारक्ह्ा्ेिनलु्यपनवे
उचििवरर्हार्ाईरण्यनिि्यछ(्ेरी१५:१९-३०)।रोिर्यकरतिको
अकको्सनिभ्यराबाइब््ेर्सोभनिछःअतनकलु नैरातन्स्ेरात्सक-िर्य
भएकरीस्त्री्सँि्सलुिेरर्सकोिनउघार्रोभनेतर्स्ेर्सकोिाराउघारेको
छ,रर्स्ेआफनोरििकोिाराउघारेकरीछ;िीिलुरैआफनाजन्हरूको
बीिबाटनष्टिररउन्!(्ेरी२०:१८)।

कलु नैरातन्स्ेचशरठािोिरीउतभएररातन्स्हरू्ाईक्सरीर्सोभन्न
्सकिछभन्नेकलु राराकलु नैपतनश्ोिाआश्िर्यिककिनभइर्हन्सकिैनकक
रदितिनी्हरूनराँिरीजचनरनछन्रअ्स्जीरनचजउँिछन्भने,फेरर
कक्ह्रैतबरारी्हलुनेछैनन्जबककपरेश्वरकोरिन्ेबिाउँिछककएउटी
सरसथरक्ह्ा ्हरेकरक्हनारा एक पटक तबरारी ्हलुचनछन्। री झूटा
चशषिक्हरू्ेरसिोठानिछन्ककबाइब््ेबिाउनेकलु रा्हारी्ाईथा्हा
छैनराबाइब््ेबिाउनेकलु रारा्हारीधरानदिँिैनौं।

एकजनािचि्यििङ्ाइकिा्य्ेअसपिा् तनरा्यणिनलु्यभनिाबिीअकको
तनरथ्यककलु राके्हलुन्सकिछ?बाइब्कोखणडपढनका्ातििसरा
्िाउनलुपनवेवरचति्ेउद्ारपाएकारातन्स्हरूकोत्सद्सरासथरकोप्रतिज्ा
िनलु्यभनिाबिी्हासरासपिकलु राअरूके्हलुन्सकिछ?केरातन्स्हरू्े
कक्ह्रै रसिा कलु रा्हरूका बारेरा करिार िि्यछन् रा के तिनी्हरू्े
तिनी्हरूअिमभकाछन् र तिनी्हरू्ाई तनको पाि्यछलु  भनी प्रतिज्ा िनवे
कलु नैवरचति्ाई्हल्ु ाकद्ारािेक्हरूपठाउनरैआननिरानिछन्?(्सबै
रेश्रा्हरू्ेिा्ेहअधँरारोकलु नारा्हो्स्रारणड्ीकोबतिीकोउजरा्ोरा
्हो्स्उसिैिररका्हरूअपनाउँिछन्।)

रो अधरारको ्सलुरुरा ्हारी्े बाइब्ीर प्रतिज्ा्हरूको िलुरूपरोिको
उिा्हरण दिँिाप्रकाश२१:३्ाईउ््ेखिरेका तथरौं।आउनलु्हो्स्
अबरोखणड्ाईतर्सकै्सनिभ्यराकरिारिरौं:अतनरै्ेसरि्यबाटर्सो
भनिैिरेकोएउटा ठू्ोआराज्सलुनेँ:"्ेहर,रातन्स्हरूत्सिपररेश्ररको
तनरा्ससथान!अतनउ्हाँउनी्हरूत्सिरा्सिनलु्य्हलुनेछ,अतनउनी्हरूउ्हाँका
रातन्स्हरू्हलुनेछन,्अतनपररेश्ररआफैउनी्हरूत्सि्हलुन लु्हलुनेछरउनी्हरूका
पररेश्रर ्हलुन लु्हलुनेछ। अतन पररेश्रर्े उनी्हरूका आखँा्हरूबाट ्सबै
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आ्ँसलुप लुतछदिनलु्हलुनेछ;अतनरधृतरलुकक्ह्रै्हलुनेछैन,निाशोक,नरूराइ,
नकक्ह्रैपीडा नै्हलुनेछ; ककनककपक्ह्ेकाकलु रा्हरू तबति्सकेकाछन्
(प्रकाश२१:३-४)।तबरारी,शोक,पीडाररधृतरलुरातन्सपापरापिन
्हलुन लुकापररणार्हरू्हलुन्।रोखणड्ेरोकलु राबिाउँिछककपररेश्रर्े
आफनारातन्स्हरूकाजीरनबाट्सबैककत्सरकाकष्ट्हरू्हटाउन्सकनलु्हलुनछ
र ्हटाइदिनलु्हलुनेछ। िर रोकार्य िब्समर पूरा िररनेछैन, जब ्सरर
र्ँहिैनरिोककएको्सररकोवररसथा्सलुरु्हलुनछ।एकई्साई्ेरोरलुिरा
आएर रो प्रतिज्ा्ाई तरागनलु भनेको ्सतरको रिन्ाई ्ापररा्हीपूर्यक
िररनेिलुरूपरोि्हो।

तर्ैस्े,पापकोजरा्ारधृतरलु्होभनीई्साई्हरू्ाईसररणिराउन
र्ंस्सार्ाईप्रराणदिनपररेश्रर्े्हाम्ोजीरनरा तबरारीआउनदिन
्सकनलु्हलुनछ।

रो अधरार्ाई टलुङगराउनलुभनिा अिातड ्हारी्े बाइब्को अकको
एउटाखणडबारेछ्फ्िनलु्यपि्यछःकेतिरी्हरूकोबीिराको्हीतबरारी
छ?उ्स्ेरणड्ीकाप्रािीन्हरू्ाईबो्ाओ्स;्अतनउनी्हरू्ेप्रभ लुको
नारराउ्स्ाईिे्घ्ेसरउ्सकातनचमिप्राथ्यनािरून्।अतनकरश्रा्सको
प्राथ्यना्े तबरारी्ाई बिाउनेछ, र प्रभ ल्ु े उ्स्ाई उठाउनलु्हलुनेछ; अतन
रदिउ्स्ेपाप्हरूिरेकोभएिापतनउ्स्ाईिीषिरा्हलुनेछन्(राकूब
५:१४-१५)।

री पि्हरूको रलुख्र भाराथ्य रो ्हो कक को्ही रातन्स्हरू पापको
कारण्ेनभईभौतिक्ंस्साररातथपरेकोश्ापकोकारण्ेतबरारी्हलुनछन,्
जलुन्ंस्सारकोएकभािशरीरपतन्हो।

रातथका पि्हरू्ाई धरानपूर्यक ्ेहनलु्य्हो्स्। केिपाईं्हरूकोबीिरा
को्ही तबरारीछ?उ्स्ेसपश्य करनिलुकोरूपरा रेतडरो्ाईछोओ्स्।
ि्ि।केिपाईं्हरूकोबीिराको्हीतबरारीछ?उ्स्ेरोप्राथ्यनाको
रूरा्को तनचमि १,००० रूकपराँ "भेटी" पठाओ्स्। ि्ि। के
िपाईं्हरूकोबीिराको्हीतबरारीछ?ऊरकबराणडभएकोनजीकैको
रणड्ीराजाओ्स् रउतेिचजििश्यक्हरूका्सारलु टाउकोरा क्हका्यइनको
तनचमिपचङतिराउतभरो्स्।फेररि्ि।रदिरोबाइब््ेबिाएको
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कलु रा्होइनभने(अतनरसिोकलु रा्होइननैभन्ने्हारी्ाईथा्हाछ),ककन
्हजारौंई्साई्हरूपररेश्ररकोरिनराउ््ेखनैनिररएकोकलु नैकलु रातिर
ओइररइर्ेहका छन् ि? रो कोर्स्ाई फेरर एक पटक िाउनलु्हो्सः्
रातन्स्हरूपररेश्रर्ँसिठीक्हलुन लुभनिाशारीररकरूपरासरसथ्हलुननैबिी
िा्हनछन्!

प्राथ्यना्सभा्हरूराप्राथ्यनािररदिनकोतनचमििररनेअनलुरोि्हरूद्ारादिक्
्हलुनेकेररातै्र्हलुँ?एकजनारातन्स्ेपापरा्हराएरनरकतिर्ािेको
कलु नै रातन्सको तनचमि प्राथ्यना िररदिन अनलुरोि ििा्य, शरीररा तबरारी
भएर असपिा्तिर ्तिएको रातन्सको तनचमि प्राथ्यना िररदिन िशरटा
अनलुरोि्हरूआउँिछन्।केर्स्ेअरू्ाई्सरसरारापाि्यछ?शरीर्े
पररेश्ररकापकरत्रजन्हरूरातथपारेकोप्रभारकतिठू्ोर्ेहछि!

्हारी्ेर्सपटक्स्हीकलु रापोपाउँिछौंकक,आउनलु्हो्स््ेहरौं।के
तिरी्हरूकोबीिराको्हीतबरारीछ?उ्स्ेरणड्ीकाप्रािीन्हरू्ाई
(ब्हलुरिन,एकजना्ाईरात्र्होइन)बो्ाओ्स्(तरो्स्हरकोबाटोभएर
जाँिैिरेकोकलु नैरातन्स्ाई्होइनरएउटा"सरिनत्र"्ेसरकाइभएको
कलु नै रातन्स अथा्यि् ्क्रकर्हीन करद्रो्ही्ाई ्होइन)। री प्रािीन्हरू
१ तिरोथी ३ र िीि्स १ रा र्ेहको पररेश्ररको रिनरा उ््ेचखि
रोगरिा्हरूभएकारातन्स्हरू्हलुन्।रदिकलु नैरातन्स्ेप्रािीनरािर्यिलुरु
्हलुनका्ातिपररेश्रर्ेिोककदिनलुभएकारोगरिा्हरूपलुराििदैनभने,ऊ
िर्यिलुरुनै्होइन।अब,रदिप्राथ्यनाकोखाँिोपरेकोछभने,कलु नैपतन
क्ैस्ाई र जो्सलुकै्ाई बो्ाउनलु्हो्स,् िर रदि ्हारी्े रो प्रतिज्ा्ाई
िाबीिन्यिा्हनछौंभने,र्सकाशि्य्हरूपूरािनलु्यपि्यछ।अतनउनी्हरू्े
प्रभ लुकोनारराउ्स्ाई िे्घ्ेसरउ्सका तनचमिप्राथ्यनािरून्।अतन
करश्रा्सकोप्राथ्यना्े तबरारी्ाईबिाउनेछ(राकूब५:१४-१५)।रो
कलु राराििनलु्य्हो्स्ककबाइब््ेतबरारीरातन्सकोकरश्रा्स्ाईिङ्ाइको
शि्य बनाउँिैन। उ्स्े ि प्राथ्यना िरो्स् भनेर पतन भतनएको छैन।
उ्सको तनचमिप्राथ्यनािररदिनेप्रािीन्हरूको करश्रा्सनैिङ्ाइको तनचमि
रलुख्रितर्होभनेरभतनएकोछ।

तर्ैस्े, ्हारी्े अधररन िरेका बाइब्का पि्हरूअनलु्सार, कलु नै



131

वरचतिकोजीरनरारीिाररटाकारण्हरूरधरेएकराबिी्ेििा्यतबरारी
पसिछः

१)पापरातथकोफै्स्ा।
२)पररेश्रर्ेिन्य्ागनलुभएकोकलु नैआश्िर्यकर्यकोपूर्य्सङ्केि।
३)आतरा्ाईबत्रोपान्य्सककरो्स्भनेरशरीर्ाईकरजोर
पारीआचतरकपररपकरिा्राउन।
४)उतपचति३रादिइएकोश्ापकोसराभाकरकपररणार।

अतनकलु नैरातन्सतनकोन्हलुन लुकाबाइब्ीरकारण्हरू्हलुनछनः्
१)पररेश्ररकोनरार्राइदिनेपापकोपश्िातिापिन्यअसरीकार
िररनछ।
२)रातन्स्ेइचछािरेअनलु्सारआश्िर्यजनकरूपरािङ्ाइदिनलु
पररेश्ररकोइचछा्होइनककनभनेऊचिन्ह्हरूरआश्िर्य्हरूको
रलुिराचजइर्ेहकोछैन(अधरार५्ेहनलु्य्हो्स)्।
३) रिन नै तनररभएको रलुिरा चजउनेरातन्स्े बाइब्को
कलु नैप्रतिज्ारातथआिाररििङ्ाइखोजिछिरबाइब्कोखणडरा
दिइएकाशि्य्हरूभनेपूराििदैन।
४)कलु नैरातन्ससरसथर्ँहिाभनिातबरारीअरसथाराबिीफ्िारी
ई्साई्हलुनछभन्नेकलु रापररेश्रर्ाईउ्हाँकोबलुकद्राथा्हाछ।
५)पधृथरीरातरोरातन्सकोदिनत्सकद्रोरश्ाप्ेअचनिररू्र
त्इर्ेहकोछ।

एउटी रेरीनारिरेकरीजरानरक्ह्ा्ाईर चिनिछलुजोशरीरका
नररिनिलु्हरूअ्सािारणरूपराकडाबन्नेरोिकोकारणडर्ागिोिरी
कलु रूपभएकरीछन्।उनकोअनलु्हारकोएकभािरति्साहै्खलुचमिएको
छककउनकोिाक्हनेआखँा्ेकारििदैनरउनकोबो्ीरलुचश्क््ेबलुझन
्सककनछककनभनेउन्ेरलुखकोिाक्हनेपकटिकोभाि्ाईि्ाउन्सचकिनन्।
उनकापाखलुरा्हरूछािीरातथखलुचमिएकाछन्रउनीव्ही्िेेअरराबसनलुनै
पनवे भइ्सके िापतन उनको दिरािको तनरनत्रण िनवे शचति रतिखराब
भएकोछ कक क्ँहडन प्ररा्स ििा्य उनी प्रारः घोपटो परेर ि्ितछन्।
रेरीजसिी्सबैप्रतििरा िेखाउने सरभारकोरातन्स रै्ेआज्समरअरू
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को्हीभेटेकोछैनँ।उनीडर्ागिोअरसथाराचजउँितछन्रकक्ह्रैपतन
िलुना्सोिदि्यनन्।िपाईं्ेउन्ाईक्ैसकोबारेरानराम्ोबो्न्िाउन
्सकनलु्हलुनछभन्नेर्ाई्ागिैन।रीजरानरक्ह्ा्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाई
प्ररे िि्यतछन्। उनी्ँसि कलु रा िन्य अतरनिै कदठन ्हलुनछ (उन्े भन्न
खोजेकोकलु रारै्ेबलुझन्सकँूभनेरउन्ाईबारमबारिो्होर्राउन्िाउँिा
रै्ेउन्ाई्चजजििल्ु राएँककजसिोर्ाई्ागिछ),िरउन्ेख्ीष्ट
रेशूकोप्रशं्सािरेकरी्सलुन्नलुरेरो्ाति्सिैरएउटाआचशषकोकलु रा्हलुनछ।

रै्े रेरी्ाई शलुक्बार रा शतनबार भेटेँ भने, उनी तछचट्छटो
फिफिाइर्ेहकरी्हलुचनछन्अतनउनकोआखँाराउजरा्ोप्रकाश्हलुनछ।
र्ाईर्सोभनिाउनीअतिउत्साक्हि्हलुचनछन,्"रआइिबाररणड्ी
जाँिैछलु अतनपाष्टर्ेर्ाईतनककोपानवेभन्नलुभएकोछ!"रदिउन्ेरो
कलु राएकपटकभनितछन्भने,तर्स्ाईबाह्पटकिो्होर्राउँितछन्।

ररेरी्ाई्सोरबाररारङ््बार्हरूरािेचख्िनँ।िेरैज्सोबलुिबार
उनीआफनोिाडीराजोतडएकोथोत्रोतडबबाबाटबाक्हरतनसकचनछन्अतन
आफनो अपाङ् शरीर्ाई ्सडकरा चघ्साि्यतछन्। िब उनी्ँसि कलु नै
उत्सा्हपूण्य कलु राकानी ्हलुँिैन। उनको आखँाको िरक ्हराइ्सकेको
्हलुनछ।पक्ह्ापतनिेरैपटक्सोिेजसिैिरी,रनम्िापूर्यक्सोधिछलु ,
"केभरोरेरी?"उनीआफै्ँसिरति्जाउँतछन्ककउन्ेरातथ्ेहन्यनै
्सचकिनन्।तिनीर्सोभनिैरिूरोसररराभकभकाउँतछन,्"पाष्टर्ेि
र्ँसिपरा्यप्तकरश्रा्सछैनभनेरभन्नलु्हलुनछ।"

रो िेशभरर र ्ंस्सारभरर रेरीजसिा तनरी्ह भेडा्हरू ्हजारौं छन्।
तिनी्हरूिलुःचखिरएक्ाछन्। तिनी्हरूकाजीरन तबरारीरारोि्े
पूण्यिरानाशपाररएकाछन्।न्हलुन लुराराभनिाकानोराराजािीभने
झैं, तिनी्हरू शैिानको ्ेसरकक्हाँ जानछन् जो तिनी्हरू्ाई तनको पान्य
अ्सषिररात्र्हलुँिैनिरउ्स्ेितिनी्हरू्ाईिोषीठ्हर्राईघरपठाएर
तिनी्हरूकाआतरा्ाई ्सरेि टलुटाउनेछ। रेशूको नाउँ्ाई िाबी िनवे
िीिोकेबाज्हरूकोकारण िेरैजना्ेउ्हाँ्ाई तरािेकाछन,्िरप्रभ ल्ु े
नरारकोदिनरारसिाप्रिारक्हरू्ाईर्सोभन्नलु्हलुनेछ,रै्ेतिरी्हरू्ाई
कक्ह्रैचिनेकोछैनँ।
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तनषकष्यरारषिरारािनातबनानैरोकलु राउ््ेखिि्यछलु ककआजपतन
पररेश्रर्ेतबरारी्ाईतनकोपान्य्सकनलु्हलुनछभनीरकरश्रा्सिि्यछलु ।र
करश्रा्सिि्यछलु ककपररेश्रर्ेआजपतनतबरारी्ाईतनकोपानलु्य्हलुनछ;िर
उ्हाँतर्सोिन्यबाधर्हलुन लु्हलुन्न।
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ि् दिइएको िात्का रै्े िरार पारेको ्होइन। रो पलुसिकको
्ाति्सारग्री्हरूिरारििा्यरै्ेरेरोिराजरारोिात्काभेटिाएँ।रदि
रोिपाईं्ेिरारपानलु्यभएको्होभने,रिपाईं्ाईिनररािदिनछलु।रो
िात्का्े नराँकराररा भएको िङ्ाइको प्रतरेकघटना पूण्य रूपरा र
िलुरुनिैभएकोतथरोभन्नेकलु रािेखाउँिछ।

िङ्ाइकोउिा्हरणपाइनेनराँकरारकोप्रतरेकरिन्ाई
्सरारेशिररएकोिात्का

्सनिभ्य करषर िङ्ाइकिा्य तबरारी रात्रा ्सररारति

रू्हन्ना४:४६ राजकर्यिारीको
छोरो रेशू रनदैआटेँको पूण्यरूपरा ि लुरुनिै

रतिी८:१४-
१७;रकू्य ्स
१:३०,३१;
्ूका४:३८,३९

पत्र लु्सकरी्सा्सलु रेशू जररो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी
८:१६,१७;
रकू्य ्स१:३२-
३४;्ूका
४:४०

रातन्स्हरूको
्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी४:२३-२५ रातन्स्हरूको
्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी८:२-४;
रकू्य ्स१:४०-
४४;्ूका
५:१२-१४

कलु ष्ठरोिी रेशू कलु ष्ठरोि पूण्यरूपरा ि लुरुनिै

रतिी९:२-६;
रकू्य ्स२:३-६;
्ूका५:१८-
२०

कलु नैरातन्स रेशू पषिघाि पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रू्हन्ना५:५-९ कलु नैरातन्स रेशू ्ङ्डो पूण्यरूपरा िलुरुनिै
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्सनिभ्य करषर िङ्ाइकिा्य तबरारी रात्रा ्सररारति

रतिी१२:९-
१३;रकू्य ्स
३:१-५;्ूका
६:६-१०

एकरातन्स रेशू ्सलुकेको्हाि पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी१२:१५ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका६:१७-
१९ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी८:५-१३;
्ूका७:१-१०

्सलुबेिारको
नोकर रेशू तबरारी पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका७:११-
१७

करिराको
एक्ोछोरो रेशू ररेको पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी९:१८-
२६;रकू्य ्स
५:२१-४३;
्ूका८:४१-
५५

राईर्सकरी
छोरी रेशू ररेको पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रकू्य ्स५:२५-
३४;्ूका
८:४३-४८;
रतिी९:२०-२२

एउटीस्त्री रेशू रििबगने पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी९:२७-३१ िलुईरातन्स्हरू रेशू अनिोपन पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रकू्य ्स६:५ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका७:२१-
२३ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी९:३५ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी१४:१४;
्ूका९:११;
रू्हन्ना६:२

ठू्ोभीड रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी
१४:३५,३६;
रकू्य ्स
६:५५,५६

्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी९:३२-३४ एकरातन्स रेशू िलुिँो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

तबरारीरिङ्ाइ
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्सनिभ्य करषर िङ्ाइकिा्य तबरारी रात्रा ्सररारति

रकू्य ्स६:१३;
्ूका९:६ ्सरू्ह १२

प्ररेरि्हरू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी१५:३०-
३१ ्सरू्ह रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रकू्य ्स७:३२-
३६ एकरातन्स रेशू बक्हरोर

िलुिँो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रकू्य ्स८:२२-
२५ एकरातन्स रेशू अनिोपन पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रू्हन्ना९:१-८ एकरातन्स रेशू अनिोपन पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका१०:१-
२४ ्सरू्ह ्सतिरी

िे्ा्हरू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका१३:११ एउटीस्त्री रेशू कलु प्री पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका१४:१-४ कलु नैरातन्स रेशू ज्ोिरको
रोिी पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रू्हन्ना११:१-
४४ ्ाजर्स रेशू ररेको पूण्यरूपरा िलुरुनिै

्ूका१७:११-
१९ १०रातन्स्हरू रेशू कलु ष्ठरोिी्हरू पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी१९:२ ठू्ाभीड्हरू रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी२०:२९-
३४;रकू्य ्स
१०:४६-५२;
्ूका१८:३५-
४३

बति्यरैर्सङ्ी रेशू करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

रतिी२१:१४ ्सरू्ह रेशू अनिोर
्ङ्डो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि३:२-८ कलु नैरातन्स पत्र लु्स,
रू्हन्ना ्ङ्डो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि
५:१५,१६ ्सरू्ह पत्र लु्स करतभन्न पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि
९:३३,३४ ऐतनरा्स पत्र लु्स पषिघाि पूण्यरूपरा िलुरुनिै



137

्सनिभ्य करषर िङ्ाइकिा्य तबरारी रात्रा ्सररारति

प्ररेरि९:३६-
४१ डोरका्स पत्र लु्स ररेको पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि१४:८ कलु नैरातन्स पार् ्ङ्डो पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि२०:९-
११ रूकटख्स पार् ररेको पूण्यरूपरा िलुरुनिै

प्ररेरि२८:८ पोचप्र्सका
बाबलु पार् जररो,

रििरा्सी पूण्यरूपरा िलुरुनिै

तबरारीरिङ्ाइ
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अधरार५
चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर

रेरोशरीरभररकाँडा्हरूउतम्ए,रडर्ेभरभीिभए,ँरानरीरकष्टर
्ाजका्समपूण्यकरजेिा्हरूरधरे्सबैभनिार्हान्रीकरजेिाका्ातिकोप्ररे
रकधृ िज्िाकाआ्ँसल्ु ेरेराआखँाभररए,अतनरेरो्सा्सकोितिबढ्ो।
रदिर्ाईिीअिलुरा्ेरसिोअतरतिकप्रशं्सा्ाईतिरसकारिि्यथेभन्ने
था्हानभएकोभए,र्ाजनरानीकनघलुडँाटेकेरिणडरि्िनवेतथए,ँिर
तर्सोनिरीरै्े्हो्स्सम्हा े्ँ,प्रािीनरोरी्ेसना्हरू्ेझैंअननि्स्ार
ठोकनरेरा्हाि्हरूउठाएँररीपकरत्रशबि्हरूिो्होर्राए,ँ"क्हट्रको
जर्हो्स्!"

–जज्यत्ङ्कनरकरे््सन्
१९६५राअरेररकननाजीपाटलीका

्सिसर्हरू्ाईदिइएकोएउटाभाषणबाट

उचििबाइब्अधररनकारलुख्र तनरर्हरूरधरेएउटािाक्ँह्सतरको
रिन्ाई्स्हीिररका्ेवराख्रािनू्यभन्नेआज्ा्हो।पकरत्रआतराद्ारा
अतभप्ररेरिरोतनिवेशन२तिरोथी२:१५रापाइनछःआफू्ाईपररेश्ररक्हाँ
ग्र्हणरोगरिल्ु राउने प्ररतनिर–एउटाशर्यरा पनलु्य नपनवे ककत्सरको
कारिारजसिो, ज्स्े ्सतरको रिन ठीक-ठीक्ँसि छलुट्ट्ाउँछ।
बाइब्कापधृष्ठ्हरूराकलु नैपतनवराख्रा्हरूनभएकाभए,रसिोआज्ाको
कलु नैआिार ्हलुनेतथएन। रो अिथी्े ्हारी्ाई रोकलु रा प्रष्ट पाररदिनछ
कक रानर इति्हा्सको अरतिरा पररेश्रर्े करतभन्न ्सरररा, करतभन्न
प्रकार्ेरातन्स्हरू्सँिवरर्हारिनलु्यभएकोछ।पररेश्रर्े्सिैरउ्हाँको
अनलुग्र्हकोआिाररारातन्स्हरू्सँिवरर्हारिनलु्यभएकोछ।्हारी्ेिा्ेह
वररसथाकोरलुि्ाई्ेहरौं,िा्ेहकररेककोरलुि्ाईराराकष्ट्ररशचति्हरूको
्सरकार्ाई ्ेहरौं, तर्ही्सतरिा्ािू्हलुनेछ, ककनकक्सबै्ेपापिरेका



139

छन्रपररेश्ररकोरक्हरारक्हि्हलुनप लुिेकाछन्।रो्साँिोभएको्हलुना्े,
पररेश्ररकोअनलुग्र्हतबनाआिरकोकलु नैपतन्सनिानकोतनचमिकलु नैआशा
्हलुनेतथएन।

रोकलु रापतन्साँिो्होककबाइब्इति्हा्सकोप्रतरेकरलुिरा,वररसथा
दिइनलुभनिा अिातड, वररसथाको ्सरररा, पेनटेकोसटपतछ र भकरषरको
र्हा्सङ्कष्टर्स्हस्ाबिीकाअरति्हरूरा्सरेि,पररेश्रर्ेकरश्रा्सकोराि
िनलु्य्हलुनछ।अब,रलुचश्क्कलु रारो्होःपररेश्ररप्रतरेकरलुिरावररसथारा
उ्हाँकातनिवेशन्हरूरातथकरश्रा्सिनवे्हरूप्रतिअनलुग्र्ही्हलुन लु्हलुनछ,िरउ्हाँ्े
रातन्स्हरू्ाई दिने तनिवेशन्हरू एउटा रलुििेचख अकको रलुिरा फरक
्हलुनछन्।र्स्ाई राम्ो्सँि प्रष्टपाररएको ्ेहन्यको्ाति्हारी्े क्हबू्को
पत्रकोएघारौंअधरारबारेरनन्िरेप लुगिछ।रोखणडरा्हारी्ेर्सरी
पढनपाउँिछौं:िरतबनाकरश्रा्सउ्हाँ्ाईखलुशीपानलु्यअ्समभरछ;ककनकक
पररेश्ररक्हाँआउने्े,उ्हाँ्हलुन लु्हलुनछरउ्हाँ्ाईरतनत्सिखोजने्हरू्ाई
उ्हाँ्ेइनारदिनलु्हलुनछभनीकरश्रा्सिनलु्यपछ्य(क्हबू्११:६)।तर्सकारण,
पररेश्ररकापलुरसकार्हरूतिनी्हरू्ाईदिइनछज्स्ेआफनाकार्हरूरा
प्रकट्हलुनेकरश्रा्सद्ाराउ्हाँ्ाईखलुशीपाि्यछन्भन्नेकलु राप्रष्ट्हलुनछ।

िैपतन,रोअधरारपढिैजाँिा,पररेश्रर्ेरातन्स्हरू्ाईबाइब्को
इति्हा्सकाअनरअरति्हरूरादिइएकाआज्ा्हरूरतनिवेशन्हरूभनिाअतरनिै
तभन्नआज्ा्हरूिथातनिवेशन्हरूरातथकरश्रा्सिन्यअह्ाइर्हनलुभएको्हारी
पाउँिछौं।नू्ह्ाईउनीरउनकोपरररार्ाईबिाउनकातनचमिएउटा
ज्हाजबनाउन्िाइनछ।उन्ेपररेश्रररातथकरश्रा्सिि्यछन्।रो
कलु रा्ाईउन्ेज्हाजबनाएकाकार््य ेप लुकष्टिि्यछ।पररेश्रर्ेउ्हाँको
अनलुग्र्हद्ारानू्हरउनकोपरररार्ाईबिाउनलु्हलुनछ।अब्ा्हार्ाईअकको
िेशराजानअह्ाइनछ।रानौंउन्ेज्हाजबनाएकाभएके्हलुनेतथरो?
तरोकार्यएउटाबाइब्ीरआज्ाअनलु्सारकोि्हलुनेतथरो,िरपररेश्रर्े
उन्ाई िनलु्यभएकोआज्ारातथको करश्रा्स्ाई उन्े अभरा्स िररर्ेहका
्हलुनेतथएनन्।

्हारी्ेरोअधरारराअत्पतछ,अब्ा्हार्ेइ्स्हाक्ाईपररेश्ररको
तनचमि बत्िानको रूपरा ििाएका कलु रा पढन पाउँिछौं। रो एउटा

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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करश्रा्सकोकारतथरो।्हारी्ेके्हीपि्हरूपतछपररेश्रर्ेरोशाका
आराबलुबा्ाई पलुरसकार दिनलुभएको बारेरा पढिछौं ककनभने तिनी्हरू्े
आफनो छोरा्ाई बत्िानको रूपरा अप्यण िरेनन् िर तर्सको जीरन
बिाउनेरोजनाबनाए।अबरी्सबै्े पररेश्ररकोअनलुग्र्हद्ारा ठू्ो
छलुटकारापाए।पररेश्रर्ेरोअनलुग्र्हतिनी्हरूप्रतरेकरातथखनराउनलुभरो
ककनभनेतिनी्हरू्ेआफनाकार्हरूराप्रकटभएकोआफनोकरश्रा्सद्ारा
पररप्रभ ल्ु ाईखलुशीपारे।िैपतन,तिनी्हरू्ेपररेश्ररबाटपाएकारपा्न
िरेकाआज्ा्हरूभनेजरािैतभन्नतथए।

र्सरी, ्सतरको रिन ठीक्ँसि छलुट्ट्ाउनलु भनेको, पररेश्रर्े
रानरजाति्सँि वरर्हार िनवे उ्हाँको करशेष करतिरा कक्ह्े परररि्यन
्राउनलु्हलुनछभन्नेथा्हापाउनको्ातिउ्हाँकोरिन्ाईबडोधरानपूर्यक
र्सारिानी्साथअधररनिनलु्य्हो।पररेश्रर्े्हारी्ाईटािा िेशको
रात्रारा्ैजानिा्हनलुभएकोबे्ारा्हारी्ाईज्हाजबनाउनदिनलु्हलुन्न।
पररेश्रर्े्हारी्ाईतर्स्सरररारचनिरकोबेिीरा्साँिेकोबत्ििाउन
दिनलु्हलुन्नजलुन्सररराउ्हाँकोआज्ारोछःप्रभ लुरेशूख्ीष्टरातथकरश्रा्स
िनलु्य्हो्स,् र िपाईं्े रलुचति पाउनलु्हलुनेछ। पररेश्रर्े ्हारी्ाई तर्स
्सरररासरि्यकोराजरनजीकैछभनीघोषणािन्यदिनलु्हलुन्नजलुन्सरररा
उ्हाँकोआज्ारोछःकू््सकोप्रिारिर।

जरािैप्रष्टरूपराभन्नलुपिा्य,्समपूण्यबाइब्पररेश्ररकोरिन्हो।
पररेश्ररको्समपूण्यरिन्हाम्ै्ाभ,्सानतरनारतनिवेशनको्ाति्हो।
िैपतन,बाइब्रापाइने्समपूण्यतनिवेशन्हरू्हरेकरलुिको्हरेकरातन्सरा
्ािू्हलुँिैनन्।्हारी्ेर्सकरषरराअत््ारोछ्फ्िन्य्सकिछौं,
र्सारि्हारी्ेतर्सोिनलु्यपतनपि्यछ्हो्ा,िर्हारीअककोकरषरतिर
्ागनेछौंररोअधरारराअिातडबढिैजाँिारिनकोउचििवराख्राको
र्हतरप्रष्ट्हलुनेछभनीकरश्रा्सिनवेछौं।

बाइब्अधररनिनवेअककोउचिितनरर्ाई्सतरकोरिनठीक्ँसि
छलुट्ट्ाउने तनरर्ँसि रे् खाने िरी प्रसिलुि िनलु्यपि्यछ। बाइब्रा
पाइनेरातन्स्हरूकािीनतभन्न्सरू्ह्हरूकोबारेरा्हारीकक्ह्रैद् लुकरिारा
पनलु्य्हलुँिैनः र्ूहिी्हरू, िैरर्ूहिी्हरू र पररेश्ररको रणड्ी (१ कोररनथी
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१०:३२)।रो्ाओतडत्सरा्ीरलुिको्समपूण्यत्रकूटरझूटो चशषिारी
िीन्सरू्ह्हरूरपररेश्रर्े तिनी्हरू्सँििनलु्यभएकोवरर्हारबीिफरक
छलुट्ट्ाउनन्सकनलुकोप्रतरषिपररणार्हलुन्।

अब्ा्हार,इ्स्हाकरराकूबकाशरीरररििका्सनिान्हरूर्ूहिी्हरू
्हलुन्।रीरातन्स्हरू्ाईरात्रवररसथादिइएकोतथरो।पधृथरीकाअरू
को्ही पतन उति वररसथा पा्न िन्य कक्ह्रै उतिरिारी तथएन। रो
अचनिर बलुिँा ्स्ही छ!आउनलु्हो्स् उचि रतििापकोऔषतिखाऔं र
्हाम्ोबाइब््ाईपलुनःअधररनिरौं।तरतिरात्र्होइन,िरपररेश्रर्े
र्ूहिी्हरू्ाई एउटा ्सां्साररक राजर र पधृथरीका अरू ्समपूण्य राष्ट्र्हरू
िथारातन्सकाजाति्हरूरातथकोप्रभ लुतर दिनेप्रतिज्ापतन दिनलुभरो।री
प्रतिज्ा्हरू अरू क्ैस्ाई दिइएका तथएनन्। री कलु रा्हरू बाइब्का
प्रष्ट्सतरिा्हरू्हलुन् िर्हाम्ोअचनिर्सररकोपलुसिारा तिनकोबारेरा
थोरैरात्रजानकारी दिइनछककनभने्ेसरक्हरू्ेबाइब््ाईप्ररिनका
्सारग्री्हरूकोश्ोिकोरूपरारातै्रप्ररोििनवेिरेकाछन्रातिनी्हरूका
पूर्यतनिा्यररि करश्रा्स्हरू्ाई प्रराचणि िनवे खणड्हरू पाइने सथान रात्र
बनाएकाछन्।रदि्हारी्े्समपूण्यबाइब्पढिछौंभने,रोअनलुचछेिरा
भनेका्समपूण्यकलु रात्सद््सतरिा्होभनीबलुझनेछौं।

र्सकोअथ्यरो्होककिशआज्ा्हरूरावररसथा्ाईपूण्यरूपरारा
आंचशकरूपरापा्निनलु््य े नै्हाम्ोउद्ार्हलुनेककन्हलुनेभन्नेकलु राको
तनिा्यरणिि्यछभनी्हारी्ाईबिाउने्हरेकप्रिारकएकझूटोचशषिक्हो
ज्स्ेबाइब््ाईबङगराएररातन्स्हरू्ाईपथभ्रष्टपाररर्ेहको्हलुनछ।
र्सकोअथ्यरो्होककख्ीष्टकोपलुनरािरनभनिाअिातडपधृथरीरार्सी्हको
राजरसथापना्हलुनछभनीप्रतिज्ािनवेत्सद्ानि्हरूराईश्ररशास्त्र्हरूप्रिार
िनवे ्हरेकवरचति्ेपररेश्ररकोरिनकोिलुरूपरोििरीरातन्स्हरू्ाई
िलुवर्यर्हारिररर्ेहको्हलुनछ।

िैरर्ूहिी्हरूआिरकाशरीरररििका्सनिान्हलुन्ज्स्ेआफना
पलुख्रछौ्ी्ाई्सीिैअब्ा्हार, इ्स्हाक रराकूब्समरजोडन्सकिैनन्।
िैरर्ूहिीजाति्हरू्ाईकक्ह्रैपतनपररेश्ररकोपरररारराग्र्हणिररएन;
पररेश्रर्ँसितिनी्हरूकोकरारको्समबनिकक्ह्रैपतनभएन;तिनी्हरू्ाई
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कक्ह्रैवररसथादिइएन;तिनी्हरू्ेकक्ह्रैपतन्ेसराििा्यरबत्िान
ििाउँिाकलु नैपूजा्हारीपिपाएनन;्तिनी्हरू्ाईपररेश्रर्ेकक्ह्रैपतन
कलु नैपतनकलु राकोप्रतिज्ा दिनलुभएन।्हारी्ेरोकलु रारोरीकोपत्रनौ
अधराररा पाउँिछौं। िी रातन्स्हरू ि प्रभ ल्ु े तिनी्हरूका कररेकद्ारा
प्रकटिररदिनलुभएकोकलु रारातथकरश्रा्सराखीपररेश्ररक्हाँआएकातथए
(रोरी२)।उतपचतिकोबाह्ौंअधरारको्सलुरुरै्हारी्ेरोकलु रापाउँिछौं
ककबाइब्कोअतभ्ेखरािैरर्ूहिी्हरू्ाईर्ूहिी्हरू्ँसितिनी्हरूकोकलु नै
ककत्सरको्समबनिभएकोरूपरारात्रउ््ेखिररएकोछ।

र्सकोअथ्यरो्होकक्हारी्सबैजनापररेश्ररका्सनिानरपररेश्ररको
परररारकोअंश्हौंभनी्हारी्ाईबिाउने्हरेकप्रिारक्ेझूटोबोत्र्ेहको
्हलुनछ।र्सकोअथ्यरो्होककपलुरानोकरारबाटपररेश्ररकाप्रतिज्ा्हरू
त्एर(क्हबू्कोपलुसिक्ेहनलु्य्हो्स)्तिन्ाई्ाओतडत्सरा्ीरणड्ीरलुिको
िरैर्ूहिी श्ोिाप्रति ्ािू िनवे जलुन्सलुकै वरचति पतन ्सीराबाक्हर िएको
्हलुनछ।

रणड्ीिपधृथरीरार्ेहकोप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोशरीर्हो।रोििोश्ो
जनरपाएकापलुरुष्हरूरस्त्री्हरू्ेबनेको्हलुनछजलुनजनर्ेर्ूहिी्हरूिथा
िैरर्ूहिी्हरूकोरूपराभएकोतिनी्हरूकोशारीररकजनर्ाईप्रतिसथापन
िि्यछ।रोिपररेश्ररद्ारा दिइएकोनराँजनर्हो,ज्सकोपररणार
सररूपचरश्रा्सी्ाईपररेश्ररकोअननिजीरनदिइनछ।रीचरश्रा्सी्हरू
पररेश्ररकोराजरकाअंश्हलुन्(सरि्यकोराजरका्होइनन)्।तिनी्हरू्े
राजकरीर वररसथा पा्न िि्यछन् ज्स्े इस्ाए््ाई दिइएको पलुरानो
करारको वररसथाको िेरै भाि्ाई ्सरेट्िछ। र्स्े चश्ापत्रअनलु्सार
नभईिैरर्ूहिी्हरू्ाईदिइएकोकररेककोत्सद्ानिअनलु्सारकारिि्यछ।
रणड्ी्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्टद्ाराकपिापररेश्रर्ँसि्समबनिराख्िछरख्ीष्ट्ँसिै
उ्हाँकोरक्हराराशा्सनिनवेछ(एफे्सी२;ि्ािी३)।

र्सको अथ्य रो ्हो कक रणड्ी ्ंस्सारका ्सरसरा्हरू ्ह् िन्यका
तनचमिरापधृथरीराएउटाराजरसथापनािन्यकातनचमिखडाभएको्होभनी
त्सकाउने्हरेकप्रिारकएउटाअनिोपथप्रिश्यक्हो।र्सकोअथ्यरो
्होककसथानीररणड्ी्ाईपलुरानोकरारकोर्ूहिीराजिनत्रकोसररूपरा
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िा्नखोजने्हरू्ाई सरिर्य-तरािीभनेरिोष्िाइनछ।र्सकोअथ्य
रो ्हो ककपलुरानोकरारकाकथा्हरू्ाईअतरनिैआचतरकरूपरानराँ
करारकोजीरनरा्ािूिररएको्हारी्ेपाउन्सकिछौं(रोरी१५:४;
आदि), िररणड्ीिाक्ँहख्ीष्टको पलुनरुतथाननभइञ्जे््समर्लुकाइएको
एउटार्हसरतथरोभन्नेकलु रा्हारी्ेबलुझनलुपि्यछ(क्स्सी१)।

र्हाँनेर्हारी्ेरो चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू्समबनिी
अधरार ्हो कक बाइब््ाई वराख्रा िनवे करति्समबनिी तनररार्ी ्हो
भनेररनरनैकरिारिन्य्सकिछौं्हो्ा।आउनलु्हो्स्बाइब्कोएउटा
पि्ाईपलुनरार्ोकनिरौं:ककनककर्ूहिी्हरूचिन्हरागछन,्रग्रीक्हरू
ज्ानखोजछन;्िर्हारीिाकू््सराटँिाइनलुभएकोख्ीष्टकोप्रिारिि्यछौं
(केिपाईंिीनरटा्सरू्ह्हरूिेख्नलु्हलुनछ?)जोर्ूहिी्हरूकातनचमिठक्रका
कारण र ग्रीक्हरूका तनचमि रूख्यिा ्हलुन लु्हलुनछ। िर बो्ाइएका्हरूका
तनचमि(केिपाईं्ेफेररिीनरटा्सरू्ह्हरूिेख्नलु्हलुनछ?)–िलुरैर्ूहिी्हरू
रग्रीक्हरूकातनचमि–ख्ीष्टपररेश्ररका्सारथर्यरपररेश्ररकाबलुकद्
्हलुन लु्हलुनछ(१कोररनथी१:२२-२४)।

पक्ह्ानैउ््ेखिररएअनलु्सार,्हारी्ेरीपि्हरूबाटथा्हापाउँिछौं
ककरणड्ीिाक्ँहप्रभ लुरेशूख्ीष्टरातथकरश्रा्सिनवेर्ूहिी्हरूरिैरर्ूहिी्हरू्े
बनेको एउटा शरीर ्हो। िैरर्ूहिी्हरू तिनी्हरूको बलुकद््ाईआकष्यण
िररएकोकारणरो करश्रा्सरापरररि्यनभएका्हलुन लुपि्यछ।तिनी्हरू्सँि
पररेश्रर्े दिनलुभएको कररेक छ ज्स्े ्साँिो ्सलु्सरािार्ाई िथरपूण्य,
रासिकरकरउचििरूपराप्रसिलुििररएरातर्स्ाईसरीकारिनवेछ।िर
र्ूहिीराभनेतर्सो्हलुँिैन।उ्स्े्सतरपररेश्रर्ँसिकरारको्समबनि
िाँत्स्सकेको ्हलुनछ, जलुन शिाबिीऔं अचघ सथापना भएको र पररेश्रर
सररर्ेरापररेश्रर्ेिूि्हरूद्ारािनलु्यभएकाआश्िर्यकर्यद्ाराबारमबार
पलुकष्टभएको तथरो।्हारी्ेिक्य द्ारारात्रर्ूहिी्हरू्ाईआकष्यणिन्य
्सकिैनौं। ्हारी्े तिनी्हरूको कररेक्ाई जिाएर तिनी्हरू्े करश्रा्स
िि्यछन्भनीआशािन्य्सकिैनौं।प्रभ ल्ु े्हारी्ाईजति्सषिरबनाउन
्सकनलु्हलुनछ, तरति ्सषिर बने िापतन, ्हारी्े तिनी्हरू्ाई करश्रसि
पानवेछैनौं।र्ूहिी्हरू्ेिचिन्हरागिछन्।
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अब्हारी्हाम्ोअधरारकोअधररनिन्यको तनचमििरारछौं: रेरो
रूख्यिारातिरी्हरू्ेर्ाईथोरै्सक्हदिएकाभएकतिराम्ो्हलुनेथरो!िर
तिरी्हरू्ेर्ाई्स्हनछौपतन।ककनककरईश्ररीरईषरा्य्ेतिरी्हरूका
्ातिईषरा्य्लुभएकोछलु ;ककनककएउटीिोखीकनराकोरूपरातिरी्हरू्ाई
ख्ीष्टक्हाँअप्यणिरूँभनेर रै्ेएउटापतिका्ाति तिरी्हरूकोरिनी
िररदिएकोछलु।िरज्सरी्साँप्ेआफनो िूि्यिाद्ारा ्हवरा्ाईिोका
दिरो, तर्सरी नै कलु नै न कलु नै प्रकार्े ख्ीष्टप्रति भएको ्सीिापनाबाट
तिरी्हरूकारन्हरूभ्रष्ट्हलुनछन्ककभन्नेडरर्ाई्ागछ(२कोररनथी
११:१-३)।

उतपचति ३ अधराररा भएको घटना ्हारी्ाई था्हा छ। ्साँप्े
्हवरा्ाईिोकादिरो।उन्ेपापिररन्ररानरजाति्ेिणडपारो।
तरो ्साँप बिैंिारा आउँिा तरो्ँसि ्ािूपिाथ्य्हरू, रक्सी, रक ्सङ्ीि,
टेत्तभजनराि्चित्र्हरूतथएनन्।तरो्साँप्ेबिैंिारा्राएकोकलु रा
पररेश्ररकारिन्हरूतथएिरबङगराइएकातथए!

शैिान्े्हवरा्ाईजसिैिरीख्ीष्टकरीरिनीभएकरीिल्ु ्ही्ाईपतन
िोका दिन्सकछभनेर दिइएको िेिारनी नै प्ररेरि पार््े दिनलुभएको
खिराकोिेिारनी्हो।बाइब्को्सनिभ्यकोि्िअथ्य् िाउँिै,तर्स्ाई
परररि्यनििदै,बि्िैराअसरीकारििदैआउनेरातन्सशैिानको्ेसरक्हो
भन्नेकलु रारणड्ी्ेथा्हापाउनन्सक्ाभनीपकरत्रआतराकोप्ररेणापाएर
्ेख्नेरी प्ररेरिडराएका तथए।बाइब्काअनलु्सार,रणड्ीको्ाति
्सबैभनिाठू्ोखिरा्ािूपिाथ्यकोवरापारीरारेश्रा्होइन,्सामररािी
रा रोरन कराथोत्क पतन ्होइनन,् िर तरो प्रिारक ्हो ज्स्े पकरत्र
बाइब्को्सनिभ्यराशङ्काउतपन्निराइदिनछरातर्स्ाईबित्दिनछ।
ककनकक रदि तरो आउने्े ्हारी्े प्रिार निरेको अकदै  रेशूको प्रिार
िछ्य भने, अथरा तिरी्हरू्े नपाएको अकदै  आतरा, अथरा तिरी्हरू्े
ग्र्हणनिरेकोअकदै ्सलु्सरािार पाउँछौभने तिरी्हरू्े तर्स्ाई राम्री
्स्हन्सकनेथरौ(२कोररनथी११:४)।नराँकरारकोरणड्ीका्सलुरुका
दिन्हरूरा्सरेिअकदै रेशू,अकदै ्सलु्सरािारराअकदै आतराकोप्रिारििदै
आउनेवरचति्ाई्स्हनेप्ररधृचतितथरो।
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रदिएउटाप्रिारक्ेदिनभरररेशूकोबारेराकलु रािि्यछिरतर्सको
रेशू शरीररा प्रकट ्हलुन लुभएका, कनराबाट जचनरनलुभएका, पापरक्हि,
्ंस्सारकापाप्हरूकोतनचमिकू््सराटाँतिनलुभएका,िीनदिनरिीनरािपतछ
बौररउठनलुभएका, उिात्एर कपिाको िाक्हने ्हािपकटि जानलुभएका र फेरर
आउनलु्हलुनेपररेश्रर्हलुन लु्हलुन्नभने,तरोरातन्स्ेअकदै रेशूकोप्रिारिरेको
्हलुनछरतरोशैिानको्ेसरक्हो।

रदितरोप्रिारक्ेकार्हरूरावररसथाको्सलु्सरािारप्रिारिि्यछ
भनेतरोशैिानबाटको्हो।रदितर्स्ेख्ीष्टपाप्हरूकोरो्तिन्य्सिैंका
्ातिएकैपटकरनलु्यभएको्होइनिरएउटाआर्हतराराबारमबारकू््सरा
टाँतिनलु्हलुनछभनीप्रिारिि्यछभने,तरोशैिानबाटको्हो।को्ही-को्हीि
तिनी्हरूकापरीकथा्हरूकोपलुसिक्ाई"रेशूख्ीष्टकोअककोकरार"भन्न
्सकनेिरी्सा्ह्सी्हलुनछन्।िशौं्ाखरातन्स्हरू्ेतिनी्हरू्ाई्स्हने
रात्र्होइन,नरक्समरनैपछ्ाउँिछन्।

अकदै आतराको्समबनिरातन?पकरत्रआतरानपाएकोरातन्स्ेप्रभ लु
रेशूख्ीष्ट्ाईग्र्हणिरेको्हलुँिैन।री्सतरिा्हरू्ाईरोरी८:९र१
कोररनथी१२:१२-१३राअति प्रष्टपाररएकोछ।र्सरी, रदिकलु नै
प्रिारकआउँिछररातन्स्ेरलुचतिपाएपतछआतराप्राप्तिन्यकोतनचमिके्ही
कारिनलु्यपि्यछभनीरातन्स्हरू्ाईभनिछभने,तर्स्ेपकरत्रआतराभनिा
तभनिैअकदै आतराबारेबिाइर्ेहको्हलुन लुपि्यछरतर्ैस्ेतरोशैिानबाटको
्हो।रदिकलु नैरातन्स्ेपकरत्रआतराकोबतप्तसरारलुचतिपाइनेषिणरा
भनिा तभनिै्सरररा्हलुनेकलु नैकलु रा ्होभनीिपाईं्ाईबिाउँिछभने,
तर्स्ेिपाईं्ाईकलु नैअकदै आतराकोबतप्तसरा त्नअनलुरोििररर्ेहको
्हलुनछरतरोप्रष्टरूपरानैशैिानको्ेसरक्हो।

्ाओतडत्सरा्ी रलुिरा ्हारी्े रणड्ीका ्ाखौं ्ाख ्सचिा
्सिसर्हरू्ाईनचिढ्ाईकनक्सरीबाइब्को्सतरिाबिाउन्सकिछौं
ि?र्सोिन्य्सककँिैन।

ककनकक रसिा्हरूिाक्ँह झूटा प्ररेरि्हरू, छ्कपटका कार िनवे्हरू,
ख्ीष्टकाप्ररेरि्हरूकाभेषराआफू्ाईबि्ने्हरू्हलुन्।अतनरोअिमरको
कलु रा्होइन।ककनककशैिानआफै्ेपतनजरोतिर्यरसरि्यिूिकोभेषिारण
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िछ्य।र्सकारणतर्सका्ेसरक्हरू्ेपतनिातर्यकिाका्ेसरक्हरूकोभेष
िारणिरेभनेतरोकलु नैठू्ोकलु रा्होइन;तिनी्हरूकोअनितिनी्हरूका
कार्हरूअनलु्सार्हलुनेछ(२कोररनथी११:१३-१५)।रसिोिेिारनी्सँि
्समबचनिि्समरेिनशी्कलु राएउटारात्रछ।्हारी्ेरोकलु रा्ाईरनरा
राख्नलुपि्यछ।रणड्ी्ाईिी्ेसरक्हरूकररुद्िेिारनीदिइएकोछजो
िातर्यक जसिा िेचखनछन् र ज्स्े िातर्यकरूपराकार िरेजसिैकार
िि्यछन्।्हारी्ेर्स्ाईएउटाअिमभकोकलु रारान्नलु्हलुँिैन। शैिान,
एउटा करधरंशकभएिापतन,अतिि्ाखछज्स्ेकक्ह्रैपतनप्रष्ट,
प्रतरषिरूपराआक्रणििदैन।तर्स्े्सिैरनैिूि्यिा,छ्रिोकाद्ारा
कारिि्यछ।

शैिानका िी ्ेसरक्हरू को-को ्हलुन ्सकिछन् भनी पतिा ्िाउन
बाइब्राखोजीििा्य,पकरत्रआतरा्ेर्हाँछ्फ्ििदैिररएकोखणडरा
एउटारलुख्र्सङ्केि्हारी्ाई दिनलुभएकोपाइनछ।िीरातन्स्हरू झूटा
प्ररेरि्हरू्हलुन्भनी्हारी्ाईबिाइएकोछ।र्स्ेपररेश्ररकोरिनको
्हरेकिमभीरकरद्ाथथी्ाईरोककएरके्हीअतरनिैर्हतरपूण्यप्रश्न्हरू्सोधन
्िाउनलुपि्यछ।

प्रभ ल्ु े प्रकाश २ अधराररा ्सािरटा रणड्ी्हरूका ्सद्िलुण्हरू र
अ्सफ्िा्हरूकाबारेराबो्नलु्हलुँिा,्सबैभनिापक्ह्ाएफे्स्सकोरणड्ी्ाई
्समबोिनिररएकोतथरो।प्रभ ल्ु ेतिनी्हरू्ाईआज्ािनलु्यभएकाकलु रा्हरूरधरे
एउटािाक्ँहरोतथरो,अतनज्स्े"्हारीप्ररेरि्हरू्हौं"भनछन,्िर्होइनन,्
तिनी्हरू्ाईतिरी्ेजाँिेकाछौ,रतिनी्हरू्ाईझूटपाएकाछौ(प्रकाश
२:२)।

आउनलु्हो्स् ्हारी्े अिातडका अधरार्हरूरा त्सकेका कलु रा्हरूरधरे
के्ही्ाई फकवे र ्ेहरौं। िपाईं्े रो नराँ करारको रलुिरा एक
भकरषररतिा्ाईक्सरीजाँचनलु्हलुनछ?सररणिनलु्य्हो्स,्रोरातन्सपलुरानो
करारकोजसिो भकरषररतिा नै ्हलुन लुपि्यछ भन्ने छैन, िर रो रातन्स्ाई
पकरत्रआतराद्ारारातन्स्हरू्सँिउन्नति,उत्सा्हर्सानतरनाकारिन्हरू
बो्न ्सषिर िल्ु राइनछ (१ कोररनथी १४:३)। रो नराँ करारको
अथ्यराझूटोभकरषररतिाछलुट्ट्ाउनअतरनिैकदठन्हलुनछककनककक्ैस्े
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अककोवरचति्ाई झूटोआशा दिएरराआंचशक्सतरिाबिाएरअरश्र
पतन ्सानतरना दिन ्सकिछ। क्ैस्े आफना श्ोिा्हरूका शारीररक
्ा््सा्हरूबारे बिाउन ्सकिछ र के्ही ्सलुन्न्ाई ्ा्ाकरि कान्हरूरा
के्हीकलु रा्सलुनाइदिँिाउ्सको्सलुिारभएकोजसिोिेचखनछ।

र्हीकलु रापाष्टरिथाचशषिककोररिानकोबारेरापतन्साँिो्हलुनछ।कलु नै
रातन्स्ेसराथथीअतभप्रार्हरूनिेखाईकननैअतरनिैकरश्रा्सरोगरिापूर्यक
िे्ा्हरूको एउटा ्सरू्ह्ाई तनिवेशन दिन र ्ेहरिा्ह िन्य ्सकिछ।
र्होराका ्साषिीजसिा झूटा चशषिा्हरू्े आफना ्सिसर्हरू्ाई अतरनिै
्िनशी्िापूर्यकत्सद्ानि्हरूत्सकाउँिछन्भन्नेकलु राराक्स्ेअ्स्हरति
जनाउन्सकिछर?रणड्ीकोझूटोभकरषररतिाराचशषिक्ाईचिन्नको
तनचमि रिनको ि्हीरो ज्ान र पकरत्रआचतरक अनिरज्ान िाक्हनछ।
िैपतन,ि ल्ु नातरकरूपरा,झूटोप्ररेरि्ाईचिन्नभनेकदठन्हलुँिैन।

्सर्यप्रथर २ कोररनथी १२:११-१२ रा र्ेहका प्ररेरि पार्का
रिन्हरूबारे करिार िनलु्य्हो्सः् िर्य िरेर र रूख्य भएकोछलु ; तिरी्हरू्े
र्ाईकररापार्रौ;ककनककतिरी्हरूद्ारारेरोप्रशं्सा्हलुन लुपनवेथरो,ककनभने
र के्ही नभए िापतन र कलु नै कलु रारा ्सबैभनिा रलुख्र प्ररेरि्हरूभनिा
कर छैनँ। ्साँचिी नै प्ररेरिका ्षिण्हरू तिरी्हरूका बीिरा ्समपूण्य
िीरज्साथचिन्ह्हरू,अिमरकाकार्हरूर्सारथर्यकाकार्हरूराप्रकट
िररएका तथए।फेररर्हाँतरो्सतरिाप्रकटिररएकोछजलुन्हारी्े
अनर भाषा्समबनिी ्हाम्ो पक्ह्ो अधराररा उ््ेख िरर्सकेका छौं।
प्ररेरि्हरू्ँसिचिन्ह्हरू्हलुनछन्।र्हाँकोरलुख्रकरषरचरश्रा्सीकाचिन्ह्हरू
राई्साईकाचिन्ह्हरू्होइन,िरप्ररेरिकाचिन्ह्हरू्हो।

प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेबाह्जना्ाईबो्ाउनलुभरोरउ्हाँ्ेिीरातन्स्हरू्ाई
प्ररेरि्हरूभन्नेनारदिनलुभरो।अरश्रपतनउ्हाँ्सँििे्ा्हरूकािेरैठू्ा
्सरू्ह्हरू तथए।उ्हाँको्सां्साररक ्ेसरकाइकोअरतिरा्सतिरीजना्ाई
पठाइएकोतथरो।उ्हाँकोपलुनरुतथानको्सररराएक्सरबी्सजनाभे्ा
भएकातथएरिा्ी्सदिनतभत्ररातिनी्हरूको्सङख्राबिेरपाँि्सरपलुिेको
तथरो(१कोररनथी१५:६)।िरतिनी्हरूििे्ा्हरूतथएज्स्ेउ्हाँको
्सलु्सरािारप्रिारिरे।प्ररेरि्हरूिीरातन्स्हरूतथएज्स्ाईचिन्ह्हरू,
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आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूद्ारा्सलु्सरािारकोरोनराँ्सनिेश्ाईपलुकष्ट
िन्यकरचशष्टप्रकार्ेरकरशेषरूपराबो्ाइएकोतथरो।

्हारी्ेरकू्य ्स१६अधरारकोखणड्ाईप्रारःउ््ेखिन्य्सकिैनौं
ज्सराख्ीष्ट्ेपाँिरटाचिन्ह्हरूकोप्रतिज्ािनलु्य्हलुनछ।रकू्य ्स१६:१४रा
र्ेहकापकरत्रआतराकारिन्हरू्ाईफेररप्रष्टपानलु्यपि्यछःएघारैजनाक्हाँर
पि १५ र्सरी ्सलुरु ्हलुनछ, अतन उ्हाँ्े तिनी्हरू्ाई भन्नलुभरो। री
चिन्ह्हरूप्ररेरिीर्ेसरकाइराप्ररोििररएकातथएभन्नेकलु राराकलु नैशङ्का
छैन।प्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेिनलु्यभएकोप्रतिज्ाअनलु्सारनै,रोनराँकरार्ाई
नराँषिेत्र्हरूरा्िेरपक्ह्ोपटकप्रिारिररँिािीचिन्ह्हरूचरश्रा्सी्हरू
रतिनी्हरू्ेकरश्रा्सरा्राएका्हरू्सँिैिए।

र्सकारणझूटाप्ररेरि्हरूकाबारेरादिइएकािेरैिेिारनी्हरूतिरफकवे र
्हारी्ेतनमनत्चखिप्रश्न्हरू्सोधनलुपि्यछः

१)रदिकलु नैवरचति्ेप्ररेरि्हलुँभनीिाबीिि्यछभने,केउ्सको
जीरनरािीपाँिरटैचिन्ह्हरू्े्हर्सररकारिररर्ेहकाछन्?
र्हीनैरेशू्ेएघारजनाप्ररेरि्हरू्ाईदिनलुभएकोप्रतिज्ातथरोर
प्ररेरिकोपलुसिकका्सलुरुकादिन्हरूरापतनतर्हीकलु रारासिकरक
भएकोतथरो।
२)रदिकलु नैवरचति्ेप्ररेरि्हलुँभनीिाबीिि्यछभने, केिी
पाँिरटैचिन्ह्हरूपकरत्रआतरा्ेबाइब्रातिनी्हरूकोप्ररोिको
बारेराप्रसिलुििनलु्यभएकाप्रकक्रा्हरूअनलु्सारनैठीकप्रकार्ेप्ररोि
भइर्ेहकाछन्?उिा्हरणको्ाति,रदिप्ररेरि्हलुँभनेरभन्नेकलु नै
रातन्स्ेकक्ह्रैकलु नैतबरारीरातथ्हािराख्िछरतर्हाँि लुरुनिै
पूण्यिङ्ाइ्हलुँिैनभने,तरसिोरातन्स्ेपररेश्ररकोरिनअनलु्सार
कारिररर्ेहको्हलुँिैन।
३)रदिकलु नै वरचति्ेप्ररेरि्हलुँ भनीिाबीिि्यछभने,उ्स्े
्सतरिाबिाइर्ेहकोछभन्नेकलु रारातन्स्हरूकोएउटा्सरू्ह्ाई
(ज्स्ेनराँकरारको्सलु्सरािारको्सनिेशकक्ह्रै्सलुनेकाछैनन्
रकक्ह्रैआफनोभाषारापररेश्ररकोरिनपढनपाएका्हलुँिैनन)्
प लुकष्टिन्यराकेिीचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूप्ररोि
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भइर्ेहकाछन्?्हारी्ेरो्सबैभनिार्हतरपूण्यकरषरबारेछ्फ्
िरर्सकेका छौं र रो अधराररा पतछ पतन तर्सो िनवेछौं।
्ेचखएकोरिननभएकोबे्ाराबोत्एकोरिन्ाईपलुकष्टिन्यको
्ातिप्ररेरिीरचिन्ह्हरूदिइएकातथए।् ेचखएकोरिनउप्बि
भइ्सकेपतछिबोत्एकोरिनभनिातर्स्ेनै्सिैरप्राथतरकिा
पाउँिछ(२पत्र लु्स१:१६-२१)।
४)रदिकलु नैवरचति्ेप्ररेरि्हलुँभनीिाबीिि्यछभने,केिीचिन्ह
ररिान्हरू तिनी्हरूको्ातििरा्हीकोरूपराप्ररोिभइर्ेहका
छन्ज्सको्ातििी्चषिितथएरज्स्ाईिीिाक्हएकातथए,
अथा्यि्र्ूहिी्हरू्ाई?

प्ररेरि ्हलुँ भनी िाबी िनवे कलु नै वरचति्ाई र्सरी जाँि िररनछ।
्सर्यप्रथर्हारी्े बाइब्बाट प्ररेरिीर ्ेसरकाइको सरभार रउद्ेश्रबारे
था्हापाउँिछौं,रतर्सपतछतरो्ेसरक्ाईपररेश्ररकोरिन्ँसििल्ु ना
िि्यछौं।रदििीिलुईरे्खाँिैनन्भने,तरोशैिानको्ेसरकर्ेहछभन्ने
्हारीथा्हापाउँिछौंर्हारी्ेतर्स्ाईिँटलुराभन्नलुपि्यछ।चिप्ाकलु रा
ररीठाभाषण्हरूिनवेजरानारारीशबि्हरूिरूखाशबि्हरू्हलुन,्िर
पररेश्ररकोरिन्ेठीकर्हीआज्ादिनछ।

आफू्ँसिप्ररेरिीरररिान्हरूिथाशचति्हरूभएकोिाबीिनवे्हाम्ो
सथानीर रणड्ीका रातन्स्हरूका जीरन्ाई जाँि िनलु्यभनिा अिातड,
आउनलु्हो्स् बाइब्रा के्हीबेर ्ेहरौं र इस्ाए्को इति्हा्सबाट अतरनिै
चशषिाप्रिके्हीकलु राथा्हापाऔं।

उतपचतिकोबाह्ौंअधराररापररेश्रर्ेअब्ा्हारनारिरेकाएकजना
रातन्स्ाईआफनोिेशरआफनारातन्स्हरू्ाईछोतडजानआज्ािनलु्यभरो
ककनभनेपररेश्रर्ेउनीबाटएउटाजातिबनाउनिा्हनलुभएकोतथरो।
रो जाति एउटा करशेष र अरू ्सबै जाति्हरूिेचख तभन्न ्हलुनेतथरो, र
तिनी्हरू्ाईपररेश्रर्ेनैशा्सनिनलु्य्हलुनेतथरो।अब्ा्हार्ेएउटाछोरा
पाएज्सकोनारइ्स्हाकतथरो,तर्ैसिरीइ्स्हाक्ेराकूब्ाईजनराए,
अतनराकूबकाबाह्जनाछोरा्हरूतथए।रोएउटापरररारकोरंशार्ी
तथरोरअनिरा,अतनका्परेको्सरररा,रोपरररारतरश्िेशरािरो।

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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परररररा तर्सबे्ा ७६ जना तथए। तिनी्हरू अतनका्को ्सरररा
पररेश्रर्ाई खोजिै ्होइन िर पेट भन्य खोजिै आतथ्यक कारण्हरू्े
ििा्य तरश्िेशरा िएका तथए। तरो परररार अनिरा कफरऊनको िा्स
बन्न पलुगरो। िा्स्हरूको तरो परररार तरश्िेशरा कैरौं ्सर रष्य्समर
रक्हरह्ो।तिनी्हरूतरोपरिेशरार्ँहिा,िा्सतररापरेिापतनरपररश्र
िनलु्यपरेिापतन,तिनी्हरूको्सङख्रातनरनिररधृकद्भरोरतिनी्हरूएउटा
परररारभनिािेरैबिीभए।अतनतिनी्हरूएउटाजातिनैबन्नकातनचमि
िरारभए।

बाक्हर ररूभतूररा पररेश्रर्े बो्ाउनलुभएको एकजना रातन्स तथए
ज्स्ेएकपटकिपररप्रभ ल्ु ेआफू्ाईज्सरीपतनडोर्राउनलु्हलुनेछभन्ने
ठानेकातथए।उन्ेएकजनारातन्स्ाईरान्यप लुिेरउन्ाईिा्ी्स
रष्य्समरउजाडसथानराबसनलुपनवेिणडदिइरो।तर्हाँर्ँहिा,िीरातन्स्े
के्ही्सारग्री्हरूकोअधररनिरेरपररेश्रर्ेआफनै्हािको्सारथर््य े
उन्ाईडोर्राउनलु्हलुनेभन्नेथा्हापाए।िीरातन्सरोशातथएरईश्ररीर
रोजनाद्ारानैउनीतरतिनैबे्ाएउटाजाति्ाईनेिधृतरप्रिानिन्यिरार
भए,जतिबे्ाअब्ा्हार,इ्स्हाकरराकूबका्सनिान्हरूएउटाजातिबन्न
िरारभएकातथए।

िोककएको ्सरररा "र ्हलुँ" ्होरेबरा आउनलुभरो र भषर नभईकन
जत्र्ेहको पोथ्ाबाट रोशा्ँसि बो्नलुभरो। कफरऊन्ाई ि लुनौिी दिने
रअब्ा्हारका्सनिान्ाईरलुतििन्यराििनवे बे्ाआरोभनेरउ्हाँ्े
रोशा्ाईभन्नलुभरो।रोशा्ेभेडा्हरूिराउँिाआफनैषिरिा्हरूरातथभर
पनलु्य्हलुन्नभन्नेकलु रात्सकेकातथए।तर्ैस्े,उन्ेआफूतरोकारकोतनचमि
रोगरनभएकोभनीपररेश्रर्ँसििक्य -करिक्य िरे।अतनरोशा्ेजराफ
दिएरभनेः"िर्ेहनलु्य्हो्स,्उनी्हरू्ेर्ाईकरश्रा्सिनवेछैनन,्निारेरो
कलु रा नै्सलुन्नेछन;् ककनकक तिनी्हरू्ेभन्नेछनः् 'पररप्रभ लु तिरीक्हाँ िेखा
पनलु्यभएकोछैन'"(प्रसथान४:१)।

्सरसरा रसिो तथरोः पररेश्रर्े इस्ाए्का ्सनिान्ाई उ्हाँका
रिन्हरूबो्नएकजनारातन्स्ाईपठाउन् ागनलुभएकोतथरोरतिनी्हरू्े
िीरिन्हरूरातथकरश्रा्सिनवेपोतथएनन्ककभनीिी्सनिेशरा्हकडराए।
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तर्ैस्े्हारी्ेपररेश्ररको्सारथर्यद्ारारएकजनारातन्सका्हाि्हरूद्ारा
िररएकोआश्िर्यकर्यबारेर्सरीपढनपाउँिछौं।िबपररप्रभ ल्ु ेउन्ाई
भन्नलुभरोः"तिम्ो्हािरातरोके्हो?"अतनउन्ेभनेः"्ौरो।"अतन
उ्हाँ्ेभन्नलुभरोः"तर्स्ाईभ लुइँराफा्!"अतनउन्ेतर्स्ाईभ लुइँरा
फा्े,अतनतरोएउटा्साँपभरो,ररोशातर्सको्सारलुबाटभािे।अतन
पररप्रभ ल्ु ेरोशा्ाईभन्नलुभरोः"तिम्ो्हािबिाऊरतर्स्ाईपलुचछररा
पक्!"अतनउन्ेआफनो्हािबिाएरतर्स्ाईपके्;अतनतरोउनको
्हािरा ्ौरो बनरो; "र उनी्हरू्े पररप्रभ लु उनी्हरूका कपिाप लुखा्य्हरूका
पररेश्रर – अब्ा्हारका पररेश्रर, इ्स्हाकका पररेश्रर र राकूबका
पररेश्रर तिरीक्हाँ िेखा पनलु्यभएको ्हो भनी करश्रा्स िरून"् (प्रसथान
४:२-५)।

तरो्सररभनिाअिातडतरसिोआश्िर्यकर्यभएकोतथएन।पररेश्रर्े
अब्ा्हार्सँि िनलु्यभएको प्रतिज्ा पूरा ्हलुनको तनचमि इस्ाए्को राजर
सथापना ्हलुनै ्ािेको तथरो। तिनी्हरू्सँि त्चखि बाइब् नभएको्े,
िी ्सनिेशरा्हक्े तिनी्हरू्ाई ्सतरिा बिाइर्ेहका तथए भन्ने कलु रारा
तिनी्हरूक्सरीतनचश्िि्हलुन्सकिथे?रोशा्ेतिनी्हरूकैआखँाअिातड
आश्िर्य्हरू रआश्िर्यकर्य्हरूिनवेतथए, िीरधरे एउटािाक्ँह ्सप्य ्सरातनलु
तथरो।

अतन पररप्रभ ल्ु े उन्ाई फेरर भन्नलुभरोः "अब तिम्ो ्हाि तिम्ो
खोकक्ातभत्र्हा्!"अतनउन्ेआफनो्हािआफनोखोकक्ातभत्र्हा्े;
अतनजबउन्ेतर्स्ाईबाक्हर तनका्े;िब्ेहर,उनको्हािकोि्े
क्हउँझैं ्ेसिो भरो।अतन उ्हाँ्े भन्नलुभरोः "आफनो ्हाि फेरर आफनो
खोकक्ातभत्र्हा्!"अतनउन्ेआफनो्हािफेररआफनोखोकक्ातभत्र
्हा्े,रतर्स्ाईआफनोखोकक्ाबाटफेररतनका्े;अतन्ेहर,तरोफेरर
उनकोअरूरा्सलुझैंभइ्हा्रो(प्रसथान४:६-७)।

तर्हाँपररेश्रर्ेिी्सनिेशरा्हकद्ाराअककोआश्िर्यकर्यिनलु्य्हलुनेतथरो।
तर्स ्सरर्समर बाइब््े ्हारी्ाई का्िति्े ्हलुने रधृतरलु, ्हतराद्ारा
्हलुनेरधृतरलु,पररेश्रर्ेिनलु्यभएकानरार्हरूकोकारण्ेििा्य्हलुनेरधृतरलुबारे
बिाउँिछिर्हारी्ेउतपचतिकोपलुसिकभररराको्हीरातन्सतबरारीभएको

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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रारोि्ेग्रसिभएकोकलु रापढनपाउँिैनौं।इति्हा्सरापक्ह्ोपटक
र्हाँनैकलु नैरातन्सप्रष्ट,िेख्न्सककनेशारीररकरोि्ेग्रसिभएकोरिी
रातन्सतनकोपाररएकोकलु राउ््ेखिररएकोछ।

अब,पकरत्रआतरा्ेरीिलुईआश्िर्यकर्य्हरू्ाईकेभन्नलु्हलुनछि?
"अतनरसिो्हलुनेछ–उनी्हरू्ेतिरी्ाईकरश्रा्सिरेनन,्रतरोपक्ह्ो
चिन्हको कलु रा ्सलुनेनन् भने पतन उनी्हरू्े रो पतछ््ो चिन्हको कलु रा
करश्रा्सिनवेछन्।अतनरसिो ्हलुनेछ–उनी्हरू्ेरी िलुईटा चिन्ह्हरू
पतन करश्रा्सिरेनन,् र तिम्ोकलु रारानेनन्भनेनी्निीकोपानीबाट
के्हीतनका्ेर्सलुकखाजतरनराखनराइिेऊ!अतनतर्सनिीबाटतिरी्े
तनका्ेकोतरोपानी्सलुकखाजतरनरारििबन्नेछ"(प्रसथान४:८-९)।

्सलुरुको दिनिेचख नैइस्ाए्जाति्ँसिपररेश्ररकोरिन तथरोजलुन
पररेश्ररका ्सनिेशरा्हकद्ारा बोत्एको अतन चिन्ह्हरू, आश्िर्य्हरू र
आश्िर्यकर्य्हरूिनवेिी्सनिेशरा्हककोषिरिाद्ारातिनी्हरूको्सारलुप लुकष्ट
िररएको तथरो। तर्सकारण,र्ूहिी्हरू्े चिन्हरागिछन्।रणड्ी्े
पोआफनो्सलुरुरािआतराराभएकोरशरीरद्ारात्सद्िल्ु राइनखोजेको
कलु रा तबत्स्यरो (ि्ािी ३:१-३), िर इस्ाए्ी्हरू्े ि पररेश्रर्ँसिको
तिनी्हरूकोक्ँहडाइक्सरी्सलुरुभएकोतथरोभन्नेकलु राकक्ह्रैतबत्स्यएनन्।
तिनी्हरू्े चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूद्ारानराँ तनिवेशनको
पलुकष्टनपाए्समरउतिक्ँहडाइकोितिरादिशापरररि्यनिनवेछैनन्।

्हारी्ेबाइब्इति्हा्स्ाईपछ्ाउँिैजाँिारोकलु रापढनपाउँिछौं
ककएउटाजातिकोरूपरार्ूहिी्हरूिाक्ँहथलुराकोरििद्ारारलुतिपाररएका
(तनसिारिाड)तथए,िा्सतरबाटबाक्हरतनकात्एकातथए,अतनतिनी्हरू्े
रलुचतिपाएपतछतिनी्हरू्ाईबतप्तसरादिइएकोतथरो(१कोररनथी१०:२)
रउजाडसथानकोबाटो्हलुँिैप्रतिज्ािररएकोसथारी िेशतिरडोर्राइएको
तथरो।र्हीरात्राकोअरतिरारोशाकोरधृतरलुभरो।उनकोिा्ह्ंससकाररा
पररेश्रर,राइक्रशैिानरात्रउपचसथितथए(रोकलु राक्हाँउ््ेख
छ भनेर र िपाईं्ाई बिाउनेछैन)ँ। अतन रोशाको सथान र्होशू्े
्सम्हा्े।

पररेश्रर्ेरोशा्ाईदिनलुभएकाचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू
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र्होशूको ्ेसरकाइको अरतिरा पतन जारी र्ेह। तर्सपतछ, रोशाको
रधृतरलुपतछकोएउटाछोटोपलुसिाकोअनिरा,उन्ेअतिकारको्ठ्ठीदिएको
वरचतिकोरधृतरलु्ँसिैिीचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूरोककए।
तिनी्हरूजतितछटोिरीआएतरतिनैतछटोिरीिए।

इस्ाए्जातिप्रतिज्ाको िेशराप्ररेशिर्रो। तिनी्हरू्ेशत्रल्ु ाई
िपाए। तिनी्हरू्े घर्हरू बनाए र तर्हीँ ब्सोरा्स िरे। शरूए्,
शाऊ्,िाऊिर्सल्ु ेराननरारकिा्य्हरूकोपा्ारा,पररेश्रर्ेआफना
जाति्हरूको पषिरा रा तिनी्हरू्ाई पराक्री कार्हरू िनवे शचति
दिनलुभई आफै्ाई शचतिशा्ी िेखाएर र्हान् र शचतिशा्ी िररका्े
कारिररर्हनलुभएकोतथरो।िैपतन,करीबपाँि्सररष्य्समरकलु नैपतन
रातन्स्ाईचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूिनवेशचतिदिइएन।
िीरातन्स्हरू्सीनैपर्यिरा तिनी्हरू्ाई दिइएकोवररसथाकोअिीनरा
तथए। तिनी्हरू तर्ही वररसथाअनिि्यि र्ेहर चजए र तर्स्ाई पा्न
िरे।पररेश्रर्ेिोककएकाबत्िान्हरूििाउनरकरति्हरूत्सकाउन
पररेश्रर्े तिनी्हरू्ाई पूजा्हारी्हरू दिनलुभरो। उ्हाँका अतभ्ेख्हरू
राख्नकातनचमिउ्हाँ्ेतिनी्हरू्ाईशास्त्री्हरूदिनलुभरो।

्सररतबतिैजाँिा,तरोजातिवररसथापा्निन्यिेचखझन-्झन्टािा
्हलुँिैिरो। नरारकिा्य्हरूको ्सरर्समररा तरो अरनतिको अतरनिै रधृकद्
भइ्सकेकोतथरो।ए्ीकाछोरा्हरू्ेिरेकाजराििी्हरू्ेतिनी्हरू्ाई
पररेश्ररकोआचशषिेचखअ्गगराइदिए।शाऊ््ेपूजा्हारीकोकार्ाई
तरािेर एउटी झाँकक्नी्सँि ्स््ा्ह रािे। िाऊिको ्सरररा एउटा
छोटोजािधृतिआएकोतथरो।तर्सपतछ्सल्ु ेरानकाश्ीरिी्हरू्ेउनको
हृिर्ाई रूति्यपूजक िेरीिेरिा्हरूिफ्य  रोतडदिए रउतिजाति रारोबोर
र र्हबाररा करभाजन भएपतछ ि अरनतिको क्र झन् िीव्र भरो।
भकरषररतिाका पलुसिक्हरूको अधररनििा्य िी रातन्स्हरू्े पररप्रभ लुको
वररसथा्ाईपूण्यरूपरातरािेकातथएभन्नेथा्हा्हलुनछ।रासिरराचसथति
रति तबतग्रएको तथरो कक राजा रोचशरा्हको पा्ारा एकजना रातन्स्े
रचनिरकापछातडपकटिकाकोठा्हरू्सफाििा्यवररसथाकोएकप्रतिफे्ा
पार्रोरक्ैस्ाईपतनतरो के्होभनेरथा्हा तथएन।िीरातन्स्हरू

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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तिनी्हरूकापररेश्ररअथा्यि्"र्हलुँ" ्ँसि तिनी्हरू्ेबाँिेकोकरारिेचख
तरतिटािाप लुगनेिरीभौंिाररएकातथए।

तर्ैस्े,पररेश्रर्ेइस्ाए््ँसिकारिनवेशै्ीरापरररि्यन्राउने
तनण्यरिनलु्यभरो।बाइब्रापलुरानोकरारकोरधरभाितिरएउटाठू्ो
पररर्यिनआएकोछ।पररेश्रर्ेइस्ाए््ँसि्सीिैवररसथाद्ारावरर्हार
िन्य छोडनलुभरो र उ्हाँका भकरषररतिा्हरूद्ारा िी वररसथा उ््ङ्घन
िनवे्हरू्ँसि वरर्हार िन्य ्सलुरु िनलु्यभरो। रो परररि्यन्ाई प्रभ लु रेशू
ख्ीष्टद्ाराजनाइएकोछ,ज्स्ेर्सोभन्नलुभरो,ककनकक्सबैभकरषररतिा्हरू
र वररसथा्े रू्हन्ना्समर भकरषरराणी िरे (रतिी ११:१३)। रिाक्ँह
वररसथाअथराभकरषररतिा्हरू्ाईरद्िन्यआएको्हलुँभन्नेन्समझ;र
रद्िन्य्होइन,ँिरपूरािन्यआएको्हलुँ(रतिी५:१७)।्सारावररसथा
रभकरषररतिा्हरूकरनैिलुईआज्ा्हरूराआिाररिछन्(रतिी२२:४०)।

पररेश्रर्ेिीभ्रष्टर्ूहिी्हरू्ँसिझणडैपाँि्सररष्य्समरएउटाएउटा
तनचश्िििररका्ेवरर्हारिनलु्यभएपतछ,अबनराँिररका्ेवरर्हारिन्य
्ागनलु्हलुनाकोकारणतिनी्हरू्ेक्सरीथा्हापाए?रोशाकोरधृतरलुपतछको
पलुसिािेचख निेचखएको चिन्ह्हरू, आश्िर्य्हरू र आश्िर्यकर्य्हरू त्एर
एत्रा आए। उनी पररेश्ररद्ारा पठाइएका ्सनिेशरा्हक ्हलुन् भनेर
जानो्स भनी एत्रा्े इस्ाए्को ्सारलुन्ने िी चिन्ह्हरू िरेर िेखाए।
रोशा्े दिएकोिरउनी्हरू्ेराम्रीपा्नानिरेकोवररसथाद्ारारात्र
्होइन िर भकरषररतिा्हरूद्ारा पतन तर्सबे्ा पररेश्रर बोत्र्हनलुभएको
छभनेर तिनी्हरू्ेजानून् भनेरउन्ेिी चिन्ह्हरू िेखाएका तथए।
अक्ह्ेउनीवररसथापा्नानिनवेअनाज्ाकारीरानछे्हरूइस्ाए्ी्हरू्ँसि
बोत्र्ेहकातथए।एत्रा्ेिीरातन्स्हरू्ाईतरसिोपरररि्यनकोबारेरा
अरूकलु नैिररका्ेबिाउन्सकिैनथे।उन्ेतिनी्हरू्सँििक्य -करिक्य िन्य
रातिनी्हरूकोकररेक्ाईकरश्रसिपान्य्सकिैनथे।िीक्हबू््हरूअिल्ु नीर
रात्रा्समर भ्रष्ट भएका तथए िर तिनी्हरू्ाई तरश्बाट छलुटकारा दिन
रोशा्ेिरेका चिन्ह्हरूबारे तिनी्हरूरधरेको्हीपतनअनतभज् तथएन।
िी भकरषररतिा्हरूका रलुखबाट के्ही कलु रा ग्र्हण िनलु्यभनिा पक्ह्ा िी
रातन्स्हरू्ाईएउटाचिन्हिाक्हनेतथरो।
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एत्राको ्ेसरकाइ्े राकूबका ्सनिान्सँि पररेश्रर्े िनलु्य्हलुने
वरर्हारराआएकोठू्ोपरररि्यन्ाईजनाउँिछभनी्हारी्ेथा्हापाउने
अकको िररका पतन छ र बाइब्ीर शबिार्ी "भकरषररतिा्हरू" िाक्ँह
एत्रा्ँसिै्सलुरुभएकोएउटा्सररारति तथरो। रेशूकोरूपपरररि्यन
भएकोप्हाडराजतिबे्ारेशूउ्हाँको्समपूण्यराजकरीररक्हराराप्रकट
्हलुन लुभएकोतथरो,तर्हाँिलुईजनारातन्स्हरूतथएजोउ्हाँको्सारलुिेखापरे
रउ्हाँकोरधृतरलुबारेकलु रािरेजलुनउ्हाँ्ेररूश्ेररारण्यनिनलु्य्हलुनेतथरो।
िी िलुई रातन्स्हरू वररसथा दिने रोशा र भकरषररतिा्हरूरधरे प्रथर
एत्रानैतथए।रासिररा,(पक्ह्े-पक्ह्ेइस्ाए्राजबको्हीरातन्स
पररेश्रर्ाई्सोिखोजिन्यजानथरो,िबउ्स्ेर्सोभनथरोः'आऊ,्हारी
िशथीक्हाँ जाऔ'ं ककनककज्स्ाईअक्ह्े भकरषररतिा भतननछ,उन्ाई
पक्ह्ेिशथीभतननथरो)(१शरूए्९:९)।तर्ैस्ेतर्सरीररिानप्राप्तर
अतभकषतिजन्ाईदिइनेउपनारकोरूपरा"भकरषररतिा"शबिकोप्ररोि
एत्राबाटनै्सलुरुभएकोतथरो।

पररेश्रर्े एत्राका ्हाि्हरूद्ारा िराउनलुभएका ्समपूण्य
आश्िर्यकर्य्हरूबारेबिाउनलु्हाम्ोउद्ेश्र्होइनिरकारवे्प्हाडराबा्
नारको ्स्हरराकनानी पूजा्हारी्हरू्ँसि भएको द्नद्पश्िाि,् िी रातन्स
इस्ाए्कातनचमिपररेश्ररका्सनिेशरा्हकतथएभन्नेकलु राराकलु नैप्रश्ननै
तथएन।उनकोकारर्हान्तथरो।रदिकक्ह्रैको्हीरातन्सउखानरा
्हलुने"रक्हराकोिरक"त्एरआएकोतथरोभने,िीएत्रानैतथए।
उन्ाईआिोको रथरा सरि्यतिर ्तिएपतछ, चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरू र
आश्िर्यकर्य्हरूिनवेशचतिए्ीशा्ाईदिइएकोतथरोज्स्ाईिलुईिलुणाबिी
शचतिदिइएकोतथरो।पररेश्रर्ेए्ीशाका्हाि्हरूबाटिराउनलुभएका
आश्िर्यकर्य्हरूको्सङख्राएत्राद्ारािररएकाभनिापूण्यरूपरािोबबरनै
तथरो।तर्सपतछरोएउटापलुसिाकोअनितिरभकरषररतिा्हरूभनेरचितनने
रलुिको्सलुरुराितबिेपतछ,चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूरोककए।
क्हबू्इति्हा्सकोझणडैनौ्सररष्य्समरबाइब््ेकलु नैपतनवरचति्ाई
कलु नैपतनअरसथाराचिन्ह्हरूिनवेशचतिदिइएकोकलु राबिाउँिैन।अतन
पररेश्रर्ेन्ेहमरा्हररशैराका्ाति;्हननरा्ह,अजरा्य्ह,रीशाए्र

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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तिनी्हरूका्साथीिातनर्को्ातिर्हान्कार्हरूिनलु्यभरो।पररप्रभ ल्ु े
्हरेकदिनर्हान्कार्हरूिनलु्यभरोिरइस्ाए््ँसिवरर्हारिनवेउ्हाँको
िररकारा भनेकलु नै परररि्यनआएन।जलुन रिनप्रति तिनी्हरू्सरकप्यि
तथएतरोसथाकपिभएकोतथरो,तर्ैस्ेतर्हाँआश्िर्यकर्यकोआरश्रकिा
तथएन।

वररसथारभकरषररतिा्हरूरू्हन्ना्समरर्ेह;तर्स्सररिेचखपररेश्ररको
राजरको्सलु्सरािारप्रिारभएकोछर्हरेकरातन्सर्सतभत्रजोर्िाएर
पसिछ(्ूका१६:१६)।

कलु नै नराँ कलु राको तनचमि ्सररआइपलुिेको तथरोः तरो नराँ कलु रा
प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट ्हलुन लु्हलुनथरो। उ्हाँद्ारा नै रातन्स पररेश्ररकोआचतरक
राजरराप्ररेशिन्य्सकिछ।प्ररेशिनवेकरतिवररसथा्हरूरबत्िान्हरू
्होइनन्िरप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोबारेराप्रिारिररएकोकलु रारातथकोकरश्रा्स
तथरो। प्रभ लुिाक्ँह ्सलु्सरािार (एउटा नराँ ्सनिेश; पररेश्रर्े इस्ाए्ी
जाति्ँसििनलु्य्हलुने वरर्हारराभएकोएउटापरररि्यन) त्एरपररेश्ररका
ख्ीष्टको रूपरा आउनलुभएको ्हलुना्े, उ्हाँ्सँि चिन्ह्हरू, आश्िर्य्हरू र
आश्िर्यकर्य्हरूतथए।रोबलुिँा्ाईप्रारःज्सोपरा्यप्तरात्राराप्रष्टपान्य
्सककँिैन।रोकलु नैआकचसरक्ंसरोितथएन।आफू्ाईप्ररेरिभन्ने्हरू
रआफू्ँसिप्ररेरिीर चिन्हररिान्हरूछन्भन्ने्हरू्ाईजाँचन्हारी्ाई
्सषिरिल्ु राउनकोतनचमिपररेश्रर्ेपकरत्रबाइब्रारी्सबैकलु रा्हरूको
अतभ्ेखराख्नलुभएकोछ।

र्ूहिी्हरू्ेआफनार्सी्ह्ाई् िेररारे।तिनी्हरू्ेउ्हाँ्ाईकू््सरा
टाँिे।िीनदिनरिीनरािपतछउ्हाँररेका्हरूबाटबौररउठनलुभरो।
अतन र्सरी कू््सको प्रिार अथा्यि् रातन्स पररेश्ररको राजररा जचनरन
्सकिछभन्नेघोषणा नै नराँकरार बनरो। तरो्सनिेशरसिो बनरोः
प्रभ लु रेशू ख्ीष्टरातथ करश्रा्स िनलु्य्हो्स,् र िपाईं्े रलुचति पाउनलु्हलुनेछ
(प्ररेरि१६:३१)।्हारी्ेवररसथाकाअतबर्बत्िान्हरूरातथनभई
पररेश्ररकाथलुरा्ेरििब्हाएरपूरािनलु्यभएकोप्रारतश्ििरातथभरो्सार
करश्रा्स िनलु्यपि्यछ। करश्रा्स िरेपतछ, ्हारी्े िाड्हरूरनाउँिैनौं जलुन
्हलुनआउनेकलु रा्हरूकाछाराँ तथए,िर्हारीप्रभ लुको टेबल्ु रररपरर भे्ा
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्हलुनछौं अतन उ्हाँको टलुकक्एको शरीर र उ्हाँ्े ब्हाउनलुभएको रििरा
्स्हभािी्हलुनछौंज्स्े्हाम्ापाप्हरूउठाइ्िे।

सरिा्यरो्हण्हलुन लुभनिाअिातडप्रभ ल्ु ेउ्हाँकाप्ररेरि्हरू्ाईतरोप्रतिज्ा
दिनलुभरोज्स्ाई्हारी्ेरकू्य ्स१६अधरारबाटिेरैपटकउद्धृििरेका
छौं। रोशा र वररसथापतछ, चिन्ह्हरूिाक्ँह रोककनलुभनिा अिातड एक
पलुसिा्समर जारी र्ेह। पररेश्रर्े इस्ाए््ाई िनलु्यभएको रो िेश्ो
प्रबनिपतछ,चिन्ह्हरूएकपलुसिा्समरजारीर्ेहरतर्सपतछबनिभए।
प्ररेरिकोपलुसिकरपार्कापत्र्हरू्ाईधरानपूर्यकपढिारोकलु रािेचखनछ
ककप्ररेरिीरपलुसिाकोअनितिर(प्रभ लुरेशूको्सां्साररक्ेसरकाइ्ितैिको
पलुसिा)चिन्ह्हरूबनि्हलुनथात््सकेकातथए।पार्,तिरोथीरट्ोकफर्स
्सबै तबरारी भएका तथए र तनको ्हलुन ्सकेका तथएनन्। एफे्सीको
पत्र्े सथाकपिरणड्ीराकार्यरिररिान्हरूको ्ूसिीउ््ेखिि्यछ र
तर्हाँचिन्हररिान्हरू्ाईउ््ेखिररएकोछैन।िर्यशास्त्रकोतनररको
अचनिरपलुसिक,जलुनरोप्ररेरिीरपलुसिाकोअनितिर्ेचखएकोतथरो,तर्स्े
िोश्ोअधराररारोिेिारनीदिनछककरणड्ीराप्ररेरि्हरू्हौंभनीिाबी
िनवेरातन्स्हरू्ाईजाँिििा्यखेरर तिनी्हरूझूटापाइएका तथए(प्रकाश
२:२)।

्हारी्ेप्ररेरि्हरू्हौंभनीिाबीिनवे्हरू्ाईजाँिििा्यर्स्े्हारी्ाई
क्हाँप लुर्राउँिछि?रौत्कप्ररेरि्हरूका्ेसरकाइको्सररिेचख्हा््समर,
पररेश्रर्ेइस्ाए्ीजाति्ाईअनलुग्र्हर्सतरिादिनेउ्हाँकोिररकारा
परररि्यनिनलु्यभएकोछैन।िा्ेहर्ूहिीको् ाति्हो्स्रािैरर्ूहिीको् ाति,
आज्समरको ्सनिेश र्ही छः प्रभ लु रेशू ख्ीष्टरातथ करश्रा्स िनलु्य्हो्स,् र
िपाईं्ेरलुचतिपाउनलु्हलुनेछ(प्ररेरि१६:३१)।्हारी्ेरणड्ीइति्हा्सका
्सबैठू्ठू्ापलुसिककाठे्ी्हरूप्टाएरखोजेपतनिीचिन्हररिान्हरू
पलुनःकार्यरिर्ेहकाकलु नैपतन्सररभेटिाउनेछैनौं।कनसटनटाइनपतछका
िाख्ागिा ्सररभरर, रणड्ी अतनरचनत्रि पोपको अतरािाररा परेर
ब््ि््बाँचिर्ेहकोअरतिरा,प्रोटेषे्टणट्सलुिाररािकाअशानि्सररभरर
रिेरैजना्े कफ्ाडेच्फरारणड्ीकोअरतिभन्ने्ेसरकाइ्हरूकोर्हान्
रलुिभरररणड्ी्े्सलु्सरािारकोर्ही्सनिेशनैप्रिारिर्रो।पररेश्रर्े
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रातन्स्ाईदिनलुभएकोरिनराकलु नैपरररि्यनआएकोछैन,तर्ैस्ेरातन्स्े
िरेकाचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूकोकलु नैअतभ्ेखपाइँिैन।

बाइब्काअनलु्सार,इस्ाए्ीजाति्ाईदिइनेअककोनराँ्सनिेशझूटो
राजा, झूटोख्ीष्टबाटआउनेझूटो्सनिेश्हलुनेछ।तर्स्ेएउटा झूटो
राजर सथापना िनवेछ र तर्सपतछअब्ा्हारका्सनिानरातथर्हा्सङ्कष्ट र
्िभिकरधरंशनै्राइदिनेछ।पररेश्रर्ेइस्ाए्ीजाति्ँसििनलु्य्हलुने
वरर्हार्हरूराआउनेअककोपरररि्यनिाक्ँहतिनी्हरू्ेझूट्ाईकरश्रा्सिरून्
भनेर तिनी्हरूक्हाँशचतिशा्ीभ्ररशचतिपठाउनलु्हो (२ थेस्स्ोतनकरी
२:११)।रोभ्ररातरकिा्ेतिनी्हरू्ाईिोकारापन्यरतरोझूटोख्ीष्ट
नैतिनी्हरूका्साँिोर्सी्ह्होभन्नेझूट्ाईकरश्रा्सिन्यउक्साउनेछ।

रिू्ही्हरू्ेचिन्हरागने्हलुना्े,रोठू्ोभ्ररातरकशचतििाक्ँहएउटा
छ्ीरझूटो्सनिेशप्रिारिन्यका्ातितर्हाँछ्ीिथाझूटाचिन्ह्हरू,
आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरू्हलुन लुपनवेछ।्ाओतडत्सरा्ीरणड्ीरलुिका
रीअचनिरदिन्हरूराआएरकरात्फोतन्यरारकन्सा्सरा्सलुरुभएकोएउटा
अतभरानको जरोतिर्यर अिलुराको रूपरा (२ कोररनथी ११:१४) एउटी
रक्ह्ा प्रिारक्े (१कोररनथी१४:३४) ई्साई्हरू्ाई प्ररेरिीर चिन्ह
ररिान्हरूकोप्रकाशखोजनआग्र्हिन्यथा्नलुकेअनौठोकलु रा्होइनर?
आजभोत्रिाउिाकारणड्ी्हरूरा,ई्साईरेतडरोिथाटेत्तभजनरा्ेहिा्य,
्हारीर्हाँप्ररेरि्हरू्हौंभनीिाबीिनवेप्रिारक्हरूिथा्ेसरक्हरू्ेभररएका
पाउँिछौं।के्हारीतिनी्हरू्ाईपररेश्ररकोरिनद्ाराजाँचिछौं?री
िातर्यकिाका्ेसरक्हरू्ेएउटानराँरलुि,एउटानराँ्सनिेश,एउटानराँ
जािधृतिरपकरत्रआतराकोएउटानराँभरपूरीबारेघोषणािरेका्सलुनिा,के
्हारी्ेतिनी्हरू्ाईबाइब्द्ाराजाँिेकाछौं?

पधृथरीरा कलु नै नराँ ्सनिेश आउँिैछ िर बाइब्रा उ््ेचखि
पररेश्ररको भकरषरराणी्समबनिी ्सररिात्काअनलु्सार ्सनिेश नरकको
खाड्बाटआउनेकलु नैझूटो,जा्ीर्ैसिातनरिापूण्यकलु रा्हो।

पररेश्रर्ाई िनरराि ्हो्स् कक उ्हाँ्े ्हारी्ाई अज्ानिारा
छोडनलुभएकोछैन।अब्ेहभाइ्हरू्हो,्हाम्ाप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोआिरनर
उ्हाँक्हाँ्हाम्ोभे्ा्हलुनेकरषररा्हारीतिरी्हरू्ाईकरनिीिि्यछौं–रानूँ
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ख्ीष्टकोदिननजीकैआइपलुिेकोछजसिैिरीआतराद्ारा,रारिनद्ारा,
रा ्हारीबाटआएकोजसिो पत्रद्ारा तिरी्हरूरति िाँडै रनरा थरथर
नकार,निाकरित्ि्होओ।क्ैस्ेतिरी्हरू्ाईकलु नैरीति्ेिोका
निेओ्स;्ककनभनेिर्यकोपिनपक्ह्ेनआए्समर,रतरोपापकोपलुरुष,
तरोकरनाशकोपलुत्रप्रकटनभए्समरतरोदिनआउनेछैन;तर्स्ेकररोि
िछ्य,र्सबैईश्ररभतननेअथरापूजािररनेभनिारातथआफू्ाईउिा्छ;
र्हाँ्समर कक"र नैपररेश्रर्हलुँ"भन्नेकलु रा िेखाउँिै तरोपररेश्ररको
रचनिररापररेश्ररझैंबसछ(२थेस्स्ोतनकरी२:१-४)।

रो खणड्े प्रष्ट रूपरा नै तरो रातन्सको बारेरा बिाउँिछ जो
ख्ीष्ट-कररोिी ्हो। ्हरेक ्साँिो ई्साई्े रषषौंिेचख र्स खणड्ाई र्ैस
प्रकार्ेबलुझेकोछ।रीपि्हरूबाट्हारी्ेरोकलु रािेख्िछौंककतर्स्े
र्ूहिी्हरू्ाईआफू नै ्साँिो र्सी्ह भएकोकलु रारा करश्रसि पानवेछ।
तर्स्ेआफूनैपररेश्ररभएकोकलु राररचनिररापररेश्ररझैंिरीबसने
अनलुरतिपाएकोकलु रािेखाउनेछ।रसिोकारिप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेकक्ह्रै
िनलु्यभएन।क्सरी रो करनाशको पलुत्र्े इस्ाए्ीजाति्ाई पूण्यरूपरा
रूख्यबनाउनेछि?

रतिरी्हरू्ँसिर्ँहिाखेरररै्ेतिरी्हरू्ाईरीकलु रा्हरूबिाएकोतथए,ँ
केतिरी्हरू्ाई्समझनाछैन?अतनअबतरोआफनै्सररराप्रकट्होओ्स्
भनेरतर्स्ाईक्स्ेरोककराखेकोछ,्सोतिरी्हरूजानिछौ।अिर्यको
र्हसर्ेपक्ह्ेिेचखकारिररर्ेहकोछ;उ्स्ेरात्रअक्ह्ेरोककराखेकोछ;
आफूअ्िन्होउनजे्उ्स्ेरोककराख्नेछ।अतनिबतरोअिरथीप्रकट
्हलुनेछ,ज्स्ाईप्रभ ल्ु ेआफनोरलुखकोआतरा्ेनाशपानलु्य्हलुनेछरआफनो
आिरनको िेज्े भसर पानलु्य्हलुनेछ। तर्सको आिरनिाक्ँह शैिानको
कार्यअनलु्सार्सबै्सारथर्य,चिन्ह्हरूरझूटािरतकार्हरूका्साथरा्हलुनछ;
रनष्ट्हलुने्हरूकोरधरराअिर्यका्सबैप्रकारकािोकाबाजीका्साथरा
्हलुनछ; ककनभने रलुचति पाउनका तनचमि तिनी्हरू्े ्सतरको प्ररे ग्र्हण
िरेनन्।अतन र्हीकारण्े ििा्य तिनी्हरू्े झूट्ाई करश्रा्स िरून्
भनेरपररेश्रर्ेतिनी्हरूक्हाँठू्ोभरा्यउनेशचतिपठाउनलु्हलुनेछ;्सतर्ाई
करश्रा्सनिनवे्हरू,िरअिर्यराखलुशीरान्ने्हरू्सबै्ेिणडपाऊन्भनेर
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(२थेस्स्ोतनकरी२:५-११)।
तर्स्ेचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूिनवेआफनोशचतिद्ारा

क्हबू््हरूरअनर्ाखौंरातन्स्हरू्ाईिोकारापानवेछरब्हकाउनेछ।
रातथकोखणड्ाईधरानपूर्यकपढनलु्हो्स्रशैिानकोकारद्ारारीचिन्ह्हरू
िराइनेछन्भन्नेकलु राराििनलु्य्हो्स्।

चिन्ह्हरूिथाआश्िर्य्हरूकोरोअतभरानद्ाराआजकोिातर्यक्ंस्सार
ग्रसि भइर्ेहको िेख्िा, ख्ीष्टको दिन नजीकै आइपलुिेको छ भन्ने कलु रा
्हारीथा्हापाउँिछौं।रोरकाकराथोत्क्हरू,रेथोतडष्ट्हरू,बतप्तष्ट्हरू,
एङ्त्कन्हरू, प्रसेरेटेरररन्हरू, पेनटेकोष्ट््हरू, िि्य अफ िड, िि्य
अफ क्ाइष्ट, करतभन्न रण्यका कराररसमराकटक ्सरू्ह्हरू र चरश्रा्सीको
झणडै्हरेकप्रकारतभत्रएउटा्सरू्ह्ेचिन्ह्हरूरआश्िर्य्हरूरातथजोड
दिइर्ेहको ्हलुनछ। री ्सरू्ह्हरू ्ैसद्ाचनिक रूपरा अतरनि कर रात्र
्स्हरि्हलुनछन्।रीरणड्ी्हरूकाऐति्हात्सकिारणा्हरू्ेतिनी्हरू्ाई
एकतत्रि्हलुनेअतिथोरैरात्र्साझाआिारदिनछन्।रो्ाओतडत्सरा्ी
रलुिरा तिनी्हरू्े एउटा बनिन पाएका छन् ज्स्े अचनिर ्सररका
कराररसमराकटक अतभरानका चिन्ह्हरू, आश्िर्य्हरू र आश्िर्यकर्य्हरूरा
तिनी्हरू्ाई बाँधिछ। रासिररा, तिनी्हरू्े पररेश्ररको रिनको
अतिकारिेचखटािािएरतिनी्हरूकावरचतिििअनलुभर्हरू्ाईतिनी्हरूको
जीरनको वररसथा बनाउँिा, तिनी्हरू्े कलु न-कलु न ईश्ररशास्त्रीर
िारणा्हरूरातथकरश्रा्सिि्यछन्रािरेकाछन्भन्नेकलु राकरर्हतरपूण्य
बनिछ।अरू्समपूण्यकलु रा्हरू्ाईपाखा्िाइनछ,प्रभ लुरेशूख्ीष्टरातथको
्साझाकरश्रा्सकोएकिाकोतनचमि्होइन,िर्साझाअनलुभररातथआिाररि
रणड्ीििएकिाकोतनचमि।्सर्यप्रथर्सां्साररककरिारभएकावरचति
बनेपतछ(सरिथीरकरिारकोकरपरीि),रीनारिारीई्साई्हरूअनलुभररािी
(बाइब््ाई भनिा अनलुभर्हरू्ाई नै प्राथतरकिा दिने) बनिछन्।
अचनिर, प्रष्टकिरिाक्ँह ्ैसिातनरिापूण्य बन्नलु ्हो (राकूब३:१५)।रो
कार्यअककोआतराग्र्हणिरेरपूरािररनछज्सबारे्हारी्ाई२कोररनथी
११:४रािेिारनीदिइएकोछ।

्हारी्समझनछौंककरोशाको्सररराबलुकद्रान्रातन्स्हरूरिनत्ररनत्र
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िनवे्हरू अथा्यि् तरश्िेशका जािूिर्हरू तथए ज्स्ेआफना ्समरो्हनका
्सीप्हरूद्ाराआश्िर्यजनकिटकिन्य्सकिथे (प्रसथान७:१०-१३)।
राजानबूकिने्सरकोिरबारराजािूिर्हरू,जरोतिषी्हरूरभकरषररतिा्हरू
तथए(िातनए्४)।पार््े्साइप्र्सटाप लुकोपाफो्स्स्हरराएकजना
जािूिर्ाई भेटे। तरो रातन्स आश्िर्यजनक िटक िन्य ्सषिर भए
िापतन,तर्स्ाईशैिानकोबचिार्सबैिातर्यकिाकोशत्रलुभतनरो(प्ररेरि
१३:४-१२)। उन्े भकरषरराणी िनवे एउटी ककशोरी्ाई पतन भेटे
ज्स्ाईभकरषरबिाउनेआतरा्ािेकोतथरोरतर्स्ेराि्सनिेश्हरू
बिाएर(शैिानका्सां्साररकअनलुरारी्हरू्ाई)राज्ानकारिन्हरूबिाएर
(रणड्ीआउने शैिानकाअनलुरारी्हरू्ाई)आफना वररसथापक्हरू्ाई
िेरै पै्सा कराइदिई। तरो आतरा्ाई प्रभ लु रेशूको नाररा ्हपकाइरो
(प्ररेरि १६:१६-१८)। जािूिर त्सरोनको पतन रण्यन पाइनछ।
कफत्पको प्रिार्े उ्सको कार््य ाई बनि निरे उ्स्े ्ंस्सारको तर्स
षिेत्रकारातन्स्हरूकोइचछा्ाईरशरापान्यआफनाशचति्हरू्ाईप्ररोि
िर्रो(प्ररेरि८:९-१३)।

री ि बाइब्का के्ही उिा्हरण्हरू रात्र ्हलुन् ज्स्े रो कलु रा
प्रराचणििि्यछककशैिानतर्सका्ेसरक्हरू्ाईअ्ौककककार्हरूिनवे
शचतिप्रिानिन्यअतरनि्सरथ्यछ।र्ैसकारणपररेश्रर्े्हारी्ाई
िेिारनी दिनलुभएकोछःकप्रर्हरू्हो,्हरेकआतरा्ाईकरश्रा्सनिर,िर
आतरा्हरूिाक्ँहपररेश्ररबाटका्हलुन्कक्होइनन्भनीतिनी्हरू्ाईजाँिेर
्ेहर;ककनककअनेकौंझूटाभकरषररतिा्हरू्ंस्साररातनचसकआएकाछन्।
र्ैसबाटतिरी्हरू्ेपररेश्ररकाआतरा्ाईचिन–रेशूख्ीष्टशरीरराभई
आउनलुभएको्होभनीसरीकारिनवे्हरेकआतरापररेश्ररबाटको्हो;अतन
रेशूख्ीष्टशरीरराभईआउनलुभएको्होभनीसरीकारनिनवे्हरेकआतरा
पररेश्ररबाटको्होइन;अतनरोिाक्ँहख्ीष्ट-कररोिीकोआतरा्हो,ज्सको
करषररा"तरोआउँछ"भन्नेतिरी्हरू्े्सलुनेकाछौ,रअक्ह्ेपतन्ंस्साररा
छँिैछ(१रू्हन्ना४:१-३)।

ज्सरीप्रभ लुरेशूख्ीष्टकाराजिूि्हरूकोरूपरा्ेसरािनवेउ्हाँका्ेसरक्हरू
िि२,०००रष्यिेचखर्सपधृथरीराछन,्तर्सरीनैशैिान्ेरातन्स्हरूराझ
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आफना्ेसरक्हरू्ाईकाररा्िाएकोछ।ज्सरीपररेश्रर्ेआफना
जन्हरू्ाईिलुष्टशचति्हरूकररुद््डाइँिन्यपकरत्रआतराद्ाराशचतिर
्सारथर्य दिनलुभएकोछ,तर्सरीनैरो्ंस्सारको"ईश्रर"्लुत्सफर्ेपतन
तर्सकािलुष्ट्ेसरक्हरू्ाईरणड्ीकररुद्उत्रनेतिनी्हरूकाप्ररा्स्हरूरा
शचतिदिएकोछ।नराँकरारकोरणड्ीइति्हा्सका्साि्सररारति्हरू
प्रतरेकराअतििेरैरातन्स्हरू्ाईकलु नैपतनआश्िर्यजनकराअ्ौककककलु रा
पररेश्ररबाटको्हलुन लुपि्यथरोभन्नेकलु राराकरश्रसिपाररएकोछ।थोरैजना
्साँिोई्साई्हरू्ेरात्रआतरा्हरू्ाईजाँििि्यछन,् झूटाप्ररेरि्हरू्ाई
जाँि िि्यछन् र िीआश्िर्यकर्य िनवे्हरू्ाईअसरीकार िि्यछन् ज्सका
कार्हरूपकरत्रबाइब्कारिन्सँिरे्खाँिैनन्।

रोअचनिर्सररकोपलुसिारारात्रअतिकांशई्साई्हरू्ेपररेश्ररको
रिनकोअतिकाररातथकरश्रा्सनराखेका्होइनन्।आफनैभारना्हरूरा
ब्हककँिै,रकलु नैपतनतनिवेशन्ाईअनिािलुनिरूपरापछ्ाउँिै,तिनी्हरू्े
कलु नै पतन अ्ौककक कलु रा्ाई पररेश्ररबाटको ्हो भनी सरीकार िन्य
था्े।

आश्िर्यजनक कलु रा्हरूको कलु रा ििा्य, ्हाम्ो जरानाका नारिारी
ई्साई्हरूअधँरारोरलुिको्सबैभनिादिगभ्रतरिरूति्यपूजकज्सरीिलुःख्ागिो
िरी्सचज्ैठतिनछन्।पररेश्ररकोत्चखिप्रकाशरातथकोकरश्रा्सद्ारा
नभईआखँाको्ेहराइद्ारारात्रक्ँहडेरतिनी्हरू्ेख्ीष्ट-कररोिीकोआिरनको
्ाति्ंस्सार्ाईिरारपान्यरािेरै्स्हारिाप लुर्राएकाछन्।

अचनिरदिन्हरूरा,रदिबाइब््ेरासिकरकरूपराबिाउनेकलु रारातथ
्हारी्ेकरश्रा्सिि्यछौंभने,्ंस्सारराएउटैरणड्ी्हलुनेछ।रोरणड्ी
पररेश्ररद्ाराबो्ाइएकोरउ्हाँकोतनचमिभे्ापाररएको्हलुनेछैनिरिी
पलुरुष्हरूिथारक्ह्ा्हरू्ेबनेको्हलुनेछज्स्ेरेशूकोनार्ाईिाबीि
िि्यछन्िरतिनी्हरूकाहृिरउ्हाँिेचखटािापलुिेका्हलुनछन्।रो्ंस्सारकै
एउटारणड्ी्ेपधृथरीराशाचनि् राउन्सकनेशचतिभएकोक्ैसकोप्रिीषिा
िररर्हनेछ र तिनी्हरू्े तर्स्ाई चिन्नेछन् ककनभने तर्स्ँसि प्ररेरिका
चिन्ह्हरू्हलुनेछन्।

रोकलु रा्साँिोभएको्हलुना्े,तरोपापकोरातन्सिेखापनलु्यभनिापक्ह्ा
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तर्सकोतनचमििातर्यक्ंस्सारिरार्हलुनेछ।तर्सका्ेसरक्हरू्ेतर्सको
राि्यिरारपानवेछन्ज्स्े्ंस्सार्ाईरोकलु रात्सकाएकाछन्ककज्हाँज्हाँ
तिनी्हरू्ेचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरूरआश्िर्यकर्य्हरूिेख्िछन,्तरोकार
पररेश्रर्ेिनलु्यभएकोकारबा्ेहकअरू्हलुन्सकिैन।

बाइब््े्हारी्ाईझूटाप्ररेरि्हरूकोबारेरािेिारनीदिनछ।्हारी
अचनिर्सररराआइपलुिेकाछौंभन्नेकलु राथा्हापाउनेिररकारो्होकक
अक्ह्े्हारीराझआफै्ाईप्ररेरि्हरू्हौंभनीघोषणािनवेरपररेश्रर्े
प्ररेरि्हरू्ाई दिनलुभएका चिन्ह्हरू िनवे रातन्स्हरू छन्। िैपतन, री
चिन्ह्हरूकोकारबाइब्ीरनरलुना्ँसिरे्खाँिैन।

बाइब्रा्हारी्ाईबिाइएकोछककख्ीष्ट-कररोिीकोआतरारख्ीष्ट-
कररोिीका िेरैजनाअग्रिूि्हरूर्स ्ंस्सारराकार्यरिछन्। तिनी्हरू्े
क्सरीकारिि्यछन्भनेरपकरत्रआतरा्े्हारी्ाईबिाउनलुभएकोछि?
्ेसरक्हरू्ेजसिैिरी!िातर्यकिाका्ेसरक्हरू्ेजसिैिरी!िातर्यकिाका
्ेसरक्हरू्ेजसिैिरीज्स्ेपररेश्रर्ेप्ररेरि्हरू्ाईदिनलुभएकाचिन्ह्हरू,
आश्िर्य्हरू रआश्िर्यकर्य्हरू िनवे तिनी्हरूकोषिरिाद्ारा िे्ा्हरू्ाई
आफूतिरआककष्यििि्यछन्!

अब्ा्हार,इ्स्हाकरराकूबका्सनिान्हरू्ेरात्रचिन्ह्हरूरागिछन;्
िरिैरर्ूहिी्हरूररणड्ी्ेभनेरागिैनन्।रीचिन्ह्हरूिपररेश्ररद्ारा
पठाइएकािी्सनिेशरा्हक्हरू्ेबो्ेकारिन्ाईपलुकष्टिन्यक्हबू््हरू्ाई
दिइएका्हलुन्ज्स्ेपररेश्रर्ेर्ूहिी्हरू्ाईआचशष्हरूदिनलु्हलुनेिररकारा
आएको परररि्यनको घोषणा िरे। री चिन्ह्हरू िथा आश्िर्य्हरू्े
इति्हा्सरा पररेश्ररकोआचशषरा र्ेहर िीन पटककारिरेः वररसथा
दिइएको घटना, रोशा; भकरषररतिा्हरूको ्सलुरुराि, एत्रा;अनलुग्र्हको
्सलु्सरािार, रेशू ख्ीष्ट। री िीन घटना्हरू प्रतरेकरा चिन्ह्हरू एक
पलुसिा्समरजारीर्ेहअतनतर्सपतछरोककए।रो्ाओतडत्सरा्ीरलुिको
चिन्ह्हरू, आश्िर्य्हरू र आश्िर्यकर्य्हरूको अतभरान ठू्ो भ्ररातरक
शचतिको्सलुरुराि्होज्स्े्ंस्सारराख्ीष्ट-कररोिीकोआिरनिराउनेछ।

अककोएउटाबाइब्ीर्सररारतिपतनछज्हाँचिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरू
रआश्िर्यकर्य्हरूप्रकटिररनेछनः्र्हा्सङ्कटको्सरर।बाइब््ेिी

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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शचति्हरूप्रकटिनवेिलुईरातन्स्हरू(्साषिी्हरू)रोशारएत्रा्हलुन्भनेर
प्रष्टपाि्यछ।रोिाक्ँहररिान्हरूखनराइनेकलु नैनराँघटना्होइनिर
पक्ह्ानैररिानपाइ्सकेकािलुईजनारातन्स्हरूकोपलुनरािरन्हो।

्हाम्ोिर्यको्ंस्सारराख्ीष्ट-कररोिीकोबारेरािेरैछ्फ्िररनछ।
्ंस्सारकोएउटै्सरकार्समबनिीिोष्ठी्हरू,तरोपशलु्समबनिीि्चित्र्हरू,
्हा्काअखबारकाकथा्हरूराआिाररिबाइब्काका्पतनकवराख्रा्हरू
भएकापलुसिक्हरूररसिैअरूकलु रा्हरू्ेिेरैपै्साकराएकाछन्।िैपतन,
रणड्ीअचनिर्सररका्ातििरार्हलुने्समबनिी्समपूण्यछ्फ््हरूरा
ख्ीष्ट-कररोिीशचतिशा्ी्हलुने्समबनिीपषि्ाईभनेउपेषिािररनछः

अतनरै्ेअककोपशल्ु ाईपधृथरीबाटतनसकँिैिरेकोिेखें;अतनभेडाको
पाठोजसिोतर्सकािलुईटात्सङतथए,अतनतरोअचजङ्रजसिोबो्थरो।
अतनतर्स्ेपक्ह्ोपशलुको्साराअतिकारतर्सका्सारलुि्ाउँछ,अतन
पधृथरीरतर्सरातथबसने्हरू्ाईपक्ह्ोपशल्ु ाईिणडरि्िन्य्िाउँछ,
ज्सको रधृतरलु्समर पलुर्राउने िोट तनको भएको तथरो। अतन तर्स्े
ठू्ाठू्ाचिन्ह्हरूिेखाउँछ,र्हाँ्समरककरातन्स्हरूकै्सारलुआकाशबाट
पधृथरीरातथआिोझाछ्य,रपधृथरीरातथबसने्हरू्ाई"जलुनपशल्ु ाईिररारको
िोट्ािेकोतथरो,रबाँचरो,तर्सकोरूति्यबनाओ"भनिैतर्स्ेतर्स
पशलुका ्सारलु िेखाउन भनी तर्स्ाई दिइएका चिन्ह्हरूद्ारा पधृथरीरातथ
बसने्हरू्ाईिोकादिनछ।अतनतर्सपशलुकोरूति््य ेबो्ो्स,््साथैतर्स
पशलुकोरूति््य ाई पूजानिनवे्हरू्सबै्ाईराररनेिराओ्स्भनेरतर्स्ाई
तर्सपशलुकोरूति्यरा्सा्स्हा्नेअतिकारदिइरो(प्रकाश१३:११-१५)।

पकरत्रआतरा्ेझणडै२,०००रष्यअिातडप्ररेरिरू्हन्ना्ाईदिनलुभएको
रो प्रष्ट चित्रण ्ेचखएको तथरो र रो पलुसिा्समर ्सलुरचषिि राचखएको
तथरो। अचनिर दिन्हरूरा प्रशसि रात्रारा ्हलुने चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरू
रआश्िर्यकर्य्हरूपररेश्ररकाकार्हलुन्भनेर्सोचनेिोकाराको्हीपतन
पनलु्य्हलुँिैन। पक्ह्ा नै उ््ेख िररएअनलु्सार, आखँा्े िेखेको कलु राको
पतछ्ागनेरकलु नैपतनआश्िर्यकर्यपररेश्ररबाटकै्होभन्नेिनराँिरी
नजचनरएका्हरूको्सिैंकोबानीनैभएकोछिरअक्ह्े्हारीइति्हा्सको
रोघडीराआइपलुिेकाछौंज्हाँख्ीष्टकोनाउँ्ाईिाबीिनवे्हरू्ेनैअ्स्
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रखराब,उजरा्ोरअधँरारो,पररेश्ररकोकाररउतिआश्िर्यकर्यिनवे
शचतिछलुट्ट्ाउनेषिरिािलुराएकाछन्।

पकरत्र बाइब् नै प्रभ लु रेशू ख्ीष्टकोशरीरका ्सिसर्हरू्ाई बाँधने
पकरत्रबनिन्होरतरोनैतिनी्हरूकोकरश्रा्सरवरर्हारको्साझासिर
्हो।रीअचनिरदिन्हरूरा्ंस्सार्ाई,िातर्यकरातन्स्हरू्ाईरनारिारी
ई्साई्हरू्ाईबाँधनेबनिनिाक्ँहकलु नैपतनचिन्ह,आश्िर्यराआश्िर्यकर््य ाई
ईश्ररकोकारभन्नेप्ररधृचति्हो।अ्ँह,रोकलु नैरलुद्रण्समबनिीत्र लुकट्होइन।
रोईश्रर्ाईिजानाजानीि््ोसथानराराचखएकोतथरो।एउटाजरािै
उचिशचतिकोआरािनािनवे्हरूिेरैछन्।को्ही-को्ही्ेकलु नैअपररचिि
ईश्ररप्रतिभचतिराख्िछन्।अरू्े रूति्य्हरूरापलुखा्य्हरू्ाईपलुजिछन,्
को्ही्ेकलु नैभकरषररतिाराराजनीतिज््ाईपलुजिछन्।रसिारातन्स्हरू
पतनछन्ज्स्ेरान्नेिर््य ाईपररभाकषििनदै्सककँिैन।िैपतन,्हारी्े
रो पलुसिारा चिन्ह्हरू,आश्िर्य्हरू रआश्िर्यकर्य्हरूरा ्साझा करश्रा्स,
एकिाकोआिारपाउनेिातर्यकरातन्स्हरूिेखेकाछौं।

रङ्रञ्ििरारपाररएकोछ।खाँबो्हरूठीक-ठीकठाउँराराचखएका
छन्। पात्र्हरू्े आ-आफना ्ंसराि्हरू कणठसथ पारेका छन्।
िश्यक्हरूकोकरशा्भीडभे्ाभएकोछ।अतिठू्ोआशात्इएको
छ।अबकलु नैपतनबे्ाि लुर्हीबजनेछरपिा्यखोत्एरख्ीष्ट-कररोिी्ाई
िेख्िा, भ्रररा नपरेका्हरू ्हारारा प्रभ लु रेशू ख्ीष्ट्ाई भेट्नका तनचमि
उठनेछन्।आरेन।

चिन्ह्हरूरख्ीष्टकररोिीकोउिर
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उप्ंस्हार
जून१४,१९६८

कप्ररजेम्स,

रै्ेतिम्ोपत्रप्राप्तिरेंररतिरीप्रतििर्यिि्यछलु ।तिरी्ेबे्सब्खे्राअति

राम्ोिरेका्ेरात्र्होइनिरतिरी्ेबीिैराखे्नछोडेका्ेपतनरतिरीप्रतििर्य

िि्यछलु ।बीिैराखे्छोडने्ेकक्ह्रैचजतन्सकिैनककनभनेउ्स्ेकक्ह्रैपतनकलु नै

पतनकलु रापूराििदैन।

कधृ पराकरद्ा्रकोबारेरापतनरोकलु रा्समझनेप्ररा्सिर।कलु नैकलु रापूरानिन्य

रारोकरषररासिररातरतिर्हतरपूण्यछैनतर्ैस्ेरर्स्ाईछोतडदिनछलुराथोरैरात्र

पूरािछलु ्यभनेरभन्नलु्सिैरजरािै्सचज्ो्हलुनछ।पतछिएरजीरनरातिरी्ेआफनो

्क्रप्राप्तिन्य्सषिर्हलुनकोतनचमितर्हीकरषरनैतिरी्ाई्सबैभनिाबिीआरश्रक

पनवेकलु राथा्हापाउनेछौ।

छोरा,तिरीअतिभागररानीछौककनककतिरी्ँसिअ्स्रि्ाखदिरािछअतन

तिरी्ाईत्सकनरा्स्हारिािन्यरूचित्नेआरातछन्।अतिकांशजरानरातन्स्हरू

तरतिभागररानी्हलुँिैनन्।

तिरी्ाई्ंस्सारकोकलु नैभािरार्ंस्सारराबसनेरातन्स्हरू्ाईकलु नैप्रकारको

रोििानपलुर्राउनतिम्ोजीरनभररकोतनचमिबो्ाइनेछ।रोरोििानतिरी्ेकसिो

प्रकारकोचशषिाखोजेकारपाएकाछौभन्नेकलु राकोआिारराअ्स्राखराब्हलुनेछ।

बाइब्काचशषिा्हरू्सबैभनिाउतिरछन्।तिरी्ेबाइब्बाटकक्ह्रैपतन

खराब कलु रा त्सकनेछैनौ, केर् अ्स् रात्र त्सकनेछौ। बाइब्का चशषिक्हरू्े

रासिररैपररेश्ररकोरिनत्सकाएजसिोनिेचखिँा,तिनी्हरूबारेप्रश्नििा्यतिरी्सिैर

्सारिान्हलुन लुपि्यछ।

रदितिरी्ेईरानिारीपूर्यकप्रभ लुका्सोझाबाटो्हरूखोजिछौभने,तिरी्े्सिैर

िीथा्हापाउनेछौककनककपररेश्रर्ेतिरी्ाईअिलुराइिनलु्य्हलुनेछ।

आरा्ँसिराम्ो्समबनिबनाइराखरआफनािाजलुभाइरदििीबक्हनीप्रतििर्यिर।

उनी्हरू्ेतिरी्ाईअतििेरैप्ररेिि्यछन्।

उ्हीतिम्ोबाबलु
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र्स पलुसिाका कति रातन्स्हरू्े आफना िश रष्यका छोरा्हरू्सँि
पत्रद्ाराखबरआिानप्रिानिि्यछन्भन्नेकलु रार्ाईथा्हाछैन।रेरो
बलुबाररबीिरसिोअ्सािारण्समबनितथरो।

िशरष्यकोउरेरकाकतिजनाकेटा्हरू्ेतरसिापत्र्हरू्सलुरचषििराख्ने
करिारिि्यछन्भन्नेकलु रार्ाईथा्हाछैन।र्हीनैभकरषर्समबनिीरेरो
अ्सािारणज्ानभइआएकोछ।

िभ्यिेचखनैईश्ररीरबो्ारट्हलुनछभनीकरश्रा्सिनवेरातन्स्हरूअझै
पतनछन्।कराच्भनप्रतिरति्साहै्करश्रा्सिनवेरातन्स्हरूपतनछन्कक
तिनी्हरू्हरेककिरपूर्यतनिा्यररि्हलुनछभन्नेकलु रारा तनचश्िि्हलुनछन्।
अझैअरूि्ंसरोिरपररचसथतिकोअनौठो तर्न िेखेरआश्िर्यिककि
्हलुनछन्।

री्सबैदृकष्टकोण्हरूकोराझराक्हीँनक्हीँ प्रभ ल्ु े रेरोजीरनरा
अिल्ु नीररूपराकारिनलु्यभएकोछभन्नेरेरोज्ानर्ेहकोछ।

रकरीब६रष्यको्हलुँिा,एउटाआइिबारकोतब्हान,्हाम्ोपरररार
रणड्ीभरनबाटबाक्हरआउँिैििा्य,एकजना्होिोकिको,खैरोकपा्
भएका, रेभ. डाब नार्े चितननलु ्हलुने ्ेसरक्े तब्हानको ्ेसरा ्सकेर
फक्य ने्हरू्ँसि्हाितर्ाइर्ेहकातथए।क्हजै्होककझैंिरी,उन्ेघलुडँा
टेकेर,उनका्हाि्ेरेरा्हाि्सरािेर,रेराआखँारा्ेहिदैर्सोभनेकार
झ्झ्ी्समझनछलु ,"पररेश्रर्ेतिरीकलु नैदिनउ्हाँकाप्रिारकबनभन्ने
िा्हनलु्हलुनछ।"

िीशबि्हरू्ेर्ाईकतिचिचनिििल्ु राएभन्नेकलु रािपाईं्ेकक्ह्रै
था्हापाउनलु्हलुनेछैन।बतप्तसरात्एिापतन,रणड्ीको्सिसरबनेिापतन,
तनरतरिरूपरारणड्ीरा्हाचजरभएिापतनरअनरतरसिैकलु रा्हरूिरे
िापतन,रै्ेझणडै१९रष्यकोनभइञ्जे््समररेरोप्राणकोरलुचतिकोतनचमि
रेरोपापकोपश्िातिापिरेकोरप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ेपूरािनलु्यभएकोकाररातथ
करश्रा्सरभरो्सािरेकोतथइनँ।नराँिरीनजचनरएकाररराइ्ोिन्य
रन पराउने केटाकेटी्हरू्े रराइ्ो िन्यका ्ाति िनवे कार्हरू िरेर
एउटा"्सािारण"जीरनचजइएकािीरष्य्हरूरा,पररेश्रर्हलुन लु्हलुनथरोभन्ने
कलु रारारअतरनिै्सिेितथएँ।रउनैपररेश्ररप्रतिउतिरिारीतथएँभन्ने

उप्ंस्हार
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कलु रार्ाईथा्हातथरो।रै्ेिररर्ेहका्समपूण्यकलु रा्हरूउ्हाँ्ेिेख्नलुभरो
रबलुझनलुभरो।रदितरोिाक्ँहप्रतिराििन्यकोतनचमिपरा्यप्तिोषनभएको
भएिेचख,उ्हाँ्ेरेरोजीरनरातथिाबीिनलु्यभएकोतथरोभन्नेर्ाईथा्हा
तथरो।

तर्हाँपूण्य्ापररा्हीका्ाराअरति्हरूतथएज्स्ाईअनिरापकरत्र
आतराको करश्रा्सरोगर प्रर््हरू्े रोककदिए।बाइब््साँिोछभन्ने
कलु राथा्हानपाएकोकलु नैवरचति्ेहृिरकाकलु न-कलु नजाँि्हरूअनलुभरिि्यछ
भन्नेर्ाईथा्हा छैन। रै्ेपररेश्ररकोअचसितररातथकक्ह्रैशङ्का
िररन,ँउ्हाँ्ेरेरो्हरेककार्ाईिेख्नलु्हलुनथरोरबलुझनलु्हलुनथरोअतनकलु नैदिन
रेराकार्हरूको्ेखाजोखा दिनर्ाईबो्ाउनलु्हलुनछभन्ने्सतरिाबारे
रै्ेकक्ह्रैप्रश्नउठाइन,ँतर्ैस्े,रेरा्ातििोषकोभारअतरनिैिरुङ्ो
बोझभएकोतथरो।

र्हलुककं िैजाँिारेरोबलुबाकोपत्ररार्ेहकोिेिारनी्ेअथ्यदिनथा्रो।
पकरत्रआतरा्ेर्ाईख्ीष्टिफ्य चखचनलुभएकोकलु राजतितनचश्िितथरो,र
ख्ीष्ट्ेदिनलु्हलुनेरलुचति्ाईहृिरराग्र्हणिरेरनभईउ्हाँ्समबनिीदिरािी
ज्ानत्एरररेकोतथएँभन्नेकलु रातनचश्िििन्य्हाम्ोशत्रलुशैिान्े्डाइँ
िररर्ेहकोतथरोभन्नेकलु रापतनतरतिनैतनचश्िितथरो।रासिररा,रै्े
बा््सङ्तिका चशषिक्हरूअनैतिकभएकापाएँ।तर्हाँरसिा्ेसरक्हरू
तथएज्स्ेआफनैइचछाअनलु्सारबाइब््ाईवराख्रािथवे।तर्हाँप्रख्राि
िातर्यकअिलुरा्हरूपतन तथएज्स्ेख्ीष्टको प्ररेबारे बिाउँथे, िरिन-
्समपचतिप्रतिपूण्यरूपरा्सरकप्यितथए।

्हो, तर्हाँ बाइब्का रसिा चशषिक्हरू तथए ज्स्े जानीजानीकन
बाइब्बारे ि्ि िररका्े त्सकाएका तथए। रणड्ी्हरूरा झूटा
रातन्स्हरूरिोकेबाज्हरूतथए।तर्हाँअ्स्रातन्स्हरूरराम्ोरन
भएका िातर्यक रातन्स्हरू तथए, िर तिनी्हरू्सँि ्स्ही प्रकार्े रिन
त्सकाउनेबलुकद्रज्ानतथएन।तर्हाँ,करद्ा्रिएरत्सकेका,्ेसरकाइको
तनचमि िात्र त्एका, कारको तनचमि िरखासि ििाउने र अरूकलु नै
षिेत्रको पेशा्ाई अङ्ा्े ज्सरी नै रणड्ीको कार्ाई पतन अङ्ा्ने
वरार्साकरक्ेसरक्हरूतथए।
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अनौठोकलु राकेभने,तरसिारातन्स्हरूरै्ेई्साईरि्ाईअसरीकार
िनवेब्हानाबनेनन्।िशौं्हजाररातन्स्हरू्ेआफूपाप्हरूरारररर्ेहको
र नरकतिर िइर्ेहको कलु रा्ाई ्स्ही ठ्हर्राउन नारिारी ई्साई्हरूका
झूटा जीरन्हरू्ाई प्ररोि िरेका छन् जबकक रेरो ्ाति भने ्हरेक
झूटो ्ेसरकिाक्ँहदृि करश्रा्सकोअककोएउटाश्ोिरात्रबनरो। रेरो
जीरनराप्रभ ल्ु ेिनलु्यभएकोकारकोरोपषिप्रतिरकति्सिेि तथएँभनी
रईरानिारीपूर्यकभन्न्सचकिनँ।िर,रनराँिरीजचनरएिेचखकािेरै
रष्य्हरूरारै्ेरोकलु रार्ह्सलु्सिरेकोछलुककरै्ेिेरैआइिबारकाराि्हरू
कलु नैकर्स्प्ररिनरा बाइब्ीर्सनिभ्यकोकलु नै अनलुचिि वराख्राको
बारेराआ्ोिनािरेरतबिाइन,ँिररेरोबलुबाकारीशबि्हरूिलुञ्जाइर्हने
कररेक्ँसि्सङ्घष्यिरेरतबिाए:ँ"तिरी्सँिअ्स्दिरािछ।""तिरी्ाई
कलु नै रोििान दिनका तनचमि बो्ाइनेछ।" "र्ही करषर नै तिरी्ाई
्सबैभनिाआरश्रकपनवेकलु रा्हलुन्सकिछ।"

िीरातन्स्हरूकतिि्ितथएभन्नेकलु रा्ेके्हीफरकपारेन।रै्े
तिनी्हरूकात्र लुकट्हरू िेख्न्सकेँ भन्ने्सतरिा्ेर्ाईअझराम्रीथा्हा
तथरोभन्नेकलु रारात्रप्रराचणििर्रो।तिनी्हरू्े्सके्समरअ्स्प्ररा्स
िरेका्हलुन्सकिथे।तिनी्हरूिोकारापाररएकािरअतिईरानिार्हलुन
्सकिथे।रनैिोङ्ीतथए,ँककनककर्ाई्सतरिाथा्हातथरोिररै्े
पररेश्रर्ेर्ाईदिनलुभएकोजरोतिराक्ँहडनअसरीकारिरें।

ककनउ्हाँ्ेचशषिाकोबारेरािी्सबैकलु रा्हरूभन्नलुपि्यथरो?तर्सको
अथ्यप लुसिक्हरूअधररनिनलु्यरघणटौं्समरकडापररश्रिनलु्य्होभन्नेके
उ्हाँ्ाईथा्हातथएनर?रखे््हरूखे्न,्साथी्हरूबनाउन,जङ्््हरूरा
घलुमन,्साइक्ि्ाउन,टेत्तभजन्ेहन्य्सकिथेँ।कलु नैकलु रा्ँसििचणिको
के्समबनितथरोर?बाइब्िाक्ँह्सङख्रा्हरूकोपलुसिक्होभन्नेकलु रा
रै्ेक्सरीथा्हापाउँिथेँ र?इति्हा्सको दिक््ागिोकषिारािी्सबै
ररेकारातन्स्हरूकानार्हरूरतरति्हरूकोक्स्ेरि्बराख्िछर?
बाइब््ेनैकरििनैरि्यरानकोतनचमिरलुख्रकलु रा्होभनीत्सकाउँछभन्ने
कलु रारक्सरीबलुझिथेँर?

तर्हाँअङग्रजेीभाषाकाकषिा्हरूकोराििनवे्हरूपतनतथए।अ्हो,
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कसिोभाषा!वराकरणकातनरर्हरू,राकरकरनरा्स,अ्सङख्रप्रतिरेिन्हरू
रपरीषिाकापत्र्हरू,री्सबैकलु रा्हरू्ेरोकलु राप्रराचणििरेककरेरा
अङग्रजेीचशषिक्हरू(अभा्ोक्ह्,जेनकनवेट,जलुतडथबन्य्हाट्य,जानसपज्यन
रत्नडाररडर)्ेिलुःखिारीककशोरारसथातबिाएकातथए।अतनअक्ह्े
आएरआफनाकषिा्हरूका ्हरेक करद्ाथथी्ँसि बि्ा त्नखोजिैतथए।
अङग्रजेी्साक्हतरको्सबैभनिार्हान्कधृ तिबारेअनलु्सनिानिनलु्यरप्रतिरेिन
िरारपानलु्यरेरोजीरनकोकार्हलुनेतथरोभन्नेकलु रारक्सरीबलुझिथेँर?

अरश्रपतन,रै्ेजीरनरािन्यिा्ेहकाकलु रा्हरूअरूनैतथए।्हलुककं िै
िरेको्हरेककेटा्ँसिआशा्हरूर्सपना्हरू्हलुनछन्।बाइब्अधररन
िनलु्यरतर्सबारेअरू्ाईत्सकाउनल्ु ाईनैजीरनकोर्हतराकांषिाबनाएको
कलु नैकेटा्ाईरै्ेकक्ह्रैभेटेकोछैनँ।िैपतन"तिरी्ाई्ंस्सारकोकलु नै
भािरार्ंस्सारराबसनेरातन्स्हरू्ाईकलु नैप्रकारकोरोििानपलुर्राउन
तिम्ो जीरनभररको तनचमि बो्ाइनेछ" भन्ने ्सतरिा्े ्सन् १९७६को
तड्ेसमबररारप्रभ लुराआएपतछकाके्हीदिनपतछनै,र्ाईसरािििर्रो।

अरूरातन्स्हरूनराँिरीजचनरिातिनी्हरूकोजीरनराके्हलुनछभनी
रभन्न्सचकिन,ँिरप्रभ लुरेशूख्ीष्टरारेरोनराँजीरन्सलुरु्हलुँिािेचखनै
र्ाईरोकलु राथा्हातथरोककउद्ारिररनलुरसरि्यजानरोगरको्हलुन लुरात्र
परा्यप्ततथएन।रै्े्ंस्सारराके्हीरोििानपलुर्राउनलुपि्यथरो।

्सररिेरैखेरफात््सककएकोतथरो।तबिेकारष्य्हरू्ाईपलुनःचजउन
्सककँिैनथरो।पाप,रधृतरलुिथानरकबाटकोरलुचतिनैअचनिरकलु रातथएन,
बरुरो ि पररेश्ररको्स्हारिा्े र पररेश्ररकोअनलुग्र्हद्ारा पाइएको
अननिजीरनको्सलुरुरािरात्रतथरो।

रो ्समपूण्य करररण्हरू बिाउने ्सरर र ठाउँ ्होइन। करजर्हरू
र ्हार्हरू भएका छन्। ्हष्य्हरू र करसराि्हरू, तरत्र्हरू र शत्रलु्हरू,
्स्ही तनण्यर्हरूरि्ितनण्यर्हरूभएकाछन;्िैपतनरोपलुसिक्ेख्ने
्सरर्समररारेरोरोििान६रटार्हािेश्हरूकारातन्स्हरू,करद्ा्र्हरू
र६०रटाभनिाबिीरणड्ी्हरू्समरपलुगनेछभन्नेकलु राक्स्ाईथा्हा
तथरो?रेरो्सानोरोििानकोकारणउद्ारिररएकापापी्हरूरा्सब्
रप्रोत्साक्हििल्ु राइएका चरश्रा्सी्हरू्े्हरेक्हप्तापठाउनेपत्र्हरू्ाई
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क्स्ेअचघबाटैिेखेकोतथरो?
अबरै्ेतछटैिनैप्र्सङ्बि्नलुपि्यछककनभनेिपाईं्हरूरधरेिेरै्ेर्ाई

वरचतिििरूपराचिन्नलु्हलुन्नररघरणडििदैछलु भन्नेठान्न्सकनलु्हलुनछ।िर
रै्ेघरणडिरेको्होइनभन्नेपररेश्रर्ाईथा्हाछ।रो्सानोप लुसिकको
अनतररारै्ेभन्निा्ेहकोकलु राकोतनचमिरोभतूरकाआरश्रकछ।

रै्े पररेश्ररको रिनको ्ेसरकको रूपरा तबिाएका रष्य्हरूरा र
र्सकलु राराकरश्रसिभएकोछलुककआजई्साईरिरािेचखएकािीनरटा
्सबैभनिाठू्ा्सरसरा्हरू्ाईरेरोबलुबा्ेउ्हाँकोिशरष्यकोछोरा्ाई
्ेख्नलुभएकोपत्ररा्समबोिनिररएकोछ।

पक्ह्ोः बीिैराछोडनलु।्हारी्े हृिररारो्क्र त्नलुपि्यछ कक
िञ्ि्ेरनभएकाश्ोिाबाटजसिो्सलुकैप्रतरलुतिरआएिापतन,आफै्ेरात्र
खाउँर्ाउँभन्नेरआफै्ाईरात्रप्ररेिनवे्ंस्सार्ेजे्सलुकैप्रतिकक्रा
जनाएपतन,्हारी्ेजसिो्सलुकैर्ह्सलु्सिरेिापतन,बीिैराछोडनलुिाक्ँहएउटा
तबक्प्हलुन लु्हलुँिैन।िेरैरातन्स्हरू्ेरोिीििाउँिछनः्"रेशूकोपतछर
क्ँहडन्ािेँ,फक्य दिन,ँफक्य दिन"ँिरथोरैरातन्स्हरू्ेरात्रतरोिीि्ाई
वरर्हारराउिाि्यछन्।्ेहई्साई,प्रिारक, तर्सनरी्हो;िपाईं्ेबीिैरा
छोडने अर्सर्हरू पाउनलु्हलुनेछ। िपाईं्े बीिैरा छोडनलुपनवे कारण्हरू
पाउनलु्हलुनेछ। िपाईं्े बीिरा छोडन िा्हनलु्हलुनेछ। बीिैरा छोडनको
तनचमििेखाइने्हरेकब्हानासराथ्यपूण्य्हलुनछरतर्स्ेअरू्ाईअनािर
िि्यछ।

रै्ेरेरोउद्ार्हलुनभनिािलुईरष्यअिातड्हाम्ोरणड्ीकाएकरधृद्
रातन्सथोर्स् राणडरकोआिँनकोकारिररदिनथा े्ँ।उनी्सार्यजतनक
सथानरा,्स्हभातििाका्ातिप्रोत्सा्हनदिनेरणड्ीरा्सरेि,कक्ह्रैपतन
बो्ेनन्।उन्ेकक्ह्रैपतनआरािना्ेसराराअिलुराइिरेनन्राकलु नै
कषिा्ाई त्सकाएनन्। िैपतनआिँनको घाँ्स काटेपतछ उन्ेआफनो
घरराआफनो्ारोई्साईजीरनबारेरतर्स्ेउन्ाईदिएकोआननिबारे
बिाउँिथे।उन्ेकरश्रा्सकािेरैप्राधरापक्हरूकोबारेराबिाउँिथेजो
आएरिए,रउन्ेप्रभ लुरेशू्ाईपछ्ाउनछोडनलुपनवेकलु नैकारणकक्ह्रै
पतनपाएनन्।िेरैपटकिाजलु्राणडर्ेएउटा्सलु्सरािारीरपलुचसिका
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रातथउिा्थेरर्सोभनिथे,"रै्ेकरीबपिा्सरष्यिेचखरीपलुचसिका्हरू
पेट्ो्पमप्हरूरप्स््हरूराबाँडिैआएकोछलु।क्ैसकोउद्ारिररएको
रै्ेवरचतिििरूपराकक्ह्रैपतनिेखेकोछैन,ँिरप्रभ ल्ु ेर्ाईआफनो
घररा बो्ाउनलुभनिा अचघ क्ैसको उद्ार िररएको िेख्ने रौका र्ाई
दिनलु्हलुनेछभनीरकरश्रा्सिि्यछलु ।"िेरैरात्राराउनकैप्रभारकोकारण
रै्े्सन्१९७६कोतड्ेसमबरराप्रभ लुरेशूख्ीष्ट्ाईकरश्रा्सिरें।िलुई
रक्हनापतछप्रभ ल्ु ेथोर्स्राणडर्ाईआफनोघरराबो्ाउनलुभरो।उन्े
र्ाईनैपचख्यर्ेहकातथएककभन्नेकलु रािर्ाईथा्हाछैन,िरउन्े
आफनोकरश्रा्स्ाईबीिैरानछोडेकोरारखलुशीछलु।

रेरो ककशोरारसथाको ्सलुरुका रष्य्हरूरा ्हारी जाने रणड्ीरा रेरो
उरेरकारातन्स्हरूअतिथोरै तथए।िलुईरष्य्समरि,डेतभडरोि्यनको
बा््सङ्तिरा प्रारःर नै एक्ो करद्ाथथी तथएँ।उनी ्हरेकआइिबार
पाठिरारपारेरउपचसथि्हलुनथे।उनको्सारलुअरेररकाकै्सबैभनिाठू्ो
कषिानभएपतनके्हीफरकनपनवेझैंिरीउन्ेर्ाईपिाउँिथे।रै्े
्सार्यजतनकरूपराभनेकोछलु(रोकलु नैघरणड्होइन)ककरै्ेउद्ारपाउने
्सरर्समरराअतिकांशप्रिारक्हरू्ाईभनिार्ाईबाइब्कोज्ानबिी
तथरो।तरोज्ानरधरेिेरैिरै्ेिाजलुरोि्यनबाटपाएकोतथएँ।जरािै
्साना रणड्ी्हरूरा पाष्टरको कार िन्य खोजिाखेररको रेरो अनलुभरबाट
रर्सकलु रारातनचश्ििछलुकककतिपटकउनीतनरूत्साक्हिभए,उन्े
कलु नै ि्िकार्य िरेका तथए कक भनी रनरनै करिार िरे र ख्ीष्टको
शरीररार्ेहकोउनकोउचििसथानबारेप्रभ लु्ँसिकरनिीिरे।पररेश्रर्े
र्ाईदिनलुभएको्ेसरकाइकोतनचमि,बाइब्सकलु ्र्ेसतरनारीका्सरौं
करद्ाथथी्हरू्े्ेसरकाइकोतनचमििात्रत्ँिाप्ररोििनवे्सारग्री्हरूिरार
पानवेकार्यकोतनचमिदिइनेपलुरसकारराउनकोकतिअंश्हलुनेछभन्नेकलु रा
र्ाईथा्हाछैन,िररखलुशीछलुककउन्ेबीिैराछोडेनन्।

रोपलुसिकको करषर्ँसिरो्साराकलु राकोके्समबनिछ?र्सको
जराफ अति ्सचज्ो छ। ्हारी्े अचनिर अधराररा ख्ीष्ट-कररोिीको
उिर रकराररसमराकटकररिान्हरूको प्रभार्ेअचनिर्सररकोर्हान्
करश्रवरापी रणड्ी्ाई भे्ा िराउने िररकाबारे छ्फ् िर्रौं।
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रलुिकोअनतरनचजककँिैजाँिा,नारिारीई्साई्हरूको्सङख्रा,पै्सा,प्रभार,
अर्सर्हरू,िन-्समपचतिररफािाररिाबढिोरात्राराअबाइब्ीरचिन्ह्हरू
िथाआश्िर्य्हरूकोअतभरानकोराजरिफ्य ्सरेका्हारीिेख्नेछौं।्हारी्े
्हाम्ोप्रभारर्ेहको्सानोषिेत्ररा्सङ्घष्यििा्य, शैिान्े्हारी तनरूत्साक्हि
रअ्सनिलुष्ट भएकाछौं ककभनेर तर्हाँ ्ेहनवेछ।कराररसमराकटक्हरूका
िेखारटीपररणार्हरू्हात्स्िन्यकोतनचमिफ््हीन्ेसरकाइजसिोिेचखने
कार््य ाई बीिैरा छोडने रा उतकधृ ष्ट बाइब्ीर त्सद्ानि्हरूरातथको
्हाम्ो अडान्ाई तरागने भन्ने कलु राबारे करिार िन्यरा तर्स्े ्हारी्ाई
उक्साउनेछ।तर्स्े्हारी्ाईपाँि्ाखिेचखिश्ाख्समररातन्स्हरू
भएका्स्हर्हरूका्सािारण्ेसरक्हरूिफ्य पठाउनेछज्स्ेर्सरीप्रिार
िनवेछन्कक,रदि्हारी्ेउ्सकोरणड्ीराभएकाजतिरातन्स्हरू्हाम्ो
रणड्ीरा(५,०००रातन्स्हरूब्सोरा्सिनवेएउटा्स्हररा)्राउँिैनौं
भने, पररेश्रर्ँसिको ्हाम्ो्समबनिठीक्हलुँिैन।िातर्यक रेतडरो िथा
टेत्तभजनरा्ेसरक्हरूकोभेषिारणिरेकारनोरैज्ातनक्हरू्े्सफ्िाको
्सलु्सरािारप्रिारिनवेछन्।रोभीषणआक्रणकोपररणारसररूपिेरै
प्रिारक्हरू ररणड्ीका्सिसर्हरू्सतरिािेचखटाकिनेछन्।प्रातप्त नै
भचति्होभनीिाबीिनवे्हरू्े्हात्स्िरेकाकलु रा्हरू्हात्स्िन्यकोतनचमि
तिनी्हरू्ेबाइब्कोसिररा्समझौिािनवेछन्।

चिन्हररिान्हरू्समबनिीबाइब्ीर्सतरिार्सपलुसिकराबिाइएको
छ।र्ही्सतरिारातथभरो्साराख्नलु्हो्स्।तर्सकोतनचमिजति्सलुकैरू्र
ि लुकाउनलुपरेिापतन,रो्ंस्सारकारातन्स्हरू्ाईजति्सानोरोििानपलुिे
िापतन,बीिैरानछोडनलु्हो्स्।

िोश्ोः अ्छीपना। पररेश्रर्े ्सबै रातन्स्हरू्ाई ररिान्हरू
दिनलुभएको छ िर ्हरेक रातन्स्ाई उसिै खूबी्हरू र षिरिा्हरू भने
दिनलुभएको छैन।्हरेकरातन्सकोबलुकद्, वरचतितर, र्समपक्य ्हरूअरू
्हरेकरातन्सका भनिा तभन्न्हलुनछन्। पररेश्रर्े ्हारी्ाई दिनलुभएको
जीरनद्ारा्हारी्ेकेिनवेछौं?उ्हाँ्े्हारी्ाईदिनलुभएका्सािन्हरू्ाई
्हारी्े क्सरी प्ररोि िनवेछौं? र ्सभा्हरू र ्सङ्ति्हरूरा जानछलु र
पररेश्ररकाके्हीप्रिारक्हरूकोकलु रा्सलुनिछलुअतनकरिारिि्यछलु ,"अ्हो,
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रेरोसररपतनरसिैभइदिए।"के्हीप्रिारक्हरू्े्सचज्ै्ँसि्साथी्हरू
बनाएरघल्ु तर्भएकारिेख्िछलुअतनकरिारिि्यछलु ,"अ्हो,रेरोवरचतितर
पतनरसिैभइदिए।"िैपतन,्हारी्सबैकोआ-आफनोसथानछ।्हारी
उ्हाँकोकारीिरी्हौं।

रोपलुसिककोकरषर्ँसिरोकलु राकोके्समबनिछ?कलु नैपतनिलुई
ई्साई्हरूिलुरुसिै्सरान्हलुँिैनन्िर्हारी्सबैजनाउतभन्सकिछौं।्हारी
्सबै्ेपररेश्रर्ेअतरनिअनलुग्र्हपूर्यक्हारी्ाई दिनलुभएकाखूबी्हरूर
षिरिा्हरूप्ररोििन्यरतिन्ाईरतिपूण्यरूपराकरकत्सििन्य्सकिछौंकक
पकरत्रआतरा्ेरीअनिकादिन्हरूराफ्फ्ाउनकोतनचमि्हारी्ाई
प्ररोििन्य्सकनलु्हलुनछ।के्हीन्हलुन लुभनिािी्स-िलुणाबिी्हलुन लुउतिर्हो।
्साठी-िलुणाअझउतिर्हो,िररेशू्ेभन्नलुभएकोछककरदि्हारी्े्हारीरा
भएकोररिानकोप्ररोििि्यछौं,आफै्ाईप्रराचणििन्यकोतनचमिपढिछौं,
पिाइराधरानदिनछौं,भ्ाइिन्यराथाकिैनौंभने,्सरिलुणापतन्समभर
्हलुनछ।रसिैिरीरो्ूसिीबढन्सकिछ।रदिबाइब््ेकलु नैएउटा
कलु राप्रष्टपाि्यछभनेतरोरो्होककपररेश्रर्ेरातन्स्हरू्ाईररिान्हरू
दिनलु्हलुनछररातन्स्हरू्ेनैिीररिान्हरू्ाईप्ररोििनवेरािलुरूपरोििनवे
तनण्यरिि्यछन्।

आरा ्हलुन् रा बलुबा, बा््सङ्तिको चशषिक ्हो्स् रा ्ेसतरनारीको
प्राधरापक,पाष्टर्हो्स्रातर्सनरी,तर्हाँएउटार्हतरपूण्यतनरर्हलुनछ।
्हारी्िनशी््हलुन लुपि्यछ।्हारी्हाम्ा्सबैकलु रा्हरूदिनर्सके्समर
अ्स्कारिन्य इचछलुक्हलुन लुपछ्य।बाइब्भरररार्ाईअतिरनपनवे
खणड्हरूरधरेएउटािाक्ँहरकू्य ्स१४:८रापाइनछःउ्स्ेजेिन्य्सकथी,
तर्हीिरेकरीछे।

तर्सबारेकरिारिनलु्य्हो्स्!िपाईं्ेजेिन्य्सकनलु्हलुनछतरोकारउन्े
निरेकरी्हलुन्सकितछन्।रै्ेजेिन्य्सकिछलुतरोउन्ेनिरेकरी्हलुन
्सकितछन्।रीरक्ह्ा्ेप्रभ लुरेशूख्ीष्टकोप्रशं्सापाइन्ककनककउन्े
आफनाररिान्हरू,खूबी्हरू,षिरिा्हरूरपररचसथति्हरू्ाई्सके्समरपूण्य
रूपराप्ररोििररन्।ख्ीष्टकोनरार-आ्सन्सारलु्हारी्ेजेिन्य्सकिथरौं
तर्हीिरेकाछौंभनीपलुत्र्े कपिा्ाईभन्नलुभएको्सलुन्नलुभनिा ठू्ोप्रशं्सा
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अकको्हलुनेछैन।
्हारी्े ख्ीष्ट-कररोिीको उिर्ाई, आउन ्ािेको ्ंस्सारको एउटै

िर््य ाईर चिन्हररिान्हरूकोिलुरूपरोि्ाईरोकन्सकिैनौं।री्सबै
कलु रा्हरूबारेपररेश्ररकोरिनरापक्ह्ानैबिाइ्सककएकोछ,रतर्स्ाई
उ््ङ्घन िन्य ्सककँिैन। ्हारी इचछलुक्ाई चशषिा दिन, ्ापररा्ह्ाई
िेिारनी दिन,िोकारा पाररएकाको तनचमि प्राथ्यना िन्य रिोकेबाज्ाई
्हपकाउन्सकिछौं।पररणार्हरू्ाईपररेश्ररकै्हािराछोतडदिऔंिर
्हारीअ्छीन्होऔं।आउनलु्हो्स्ख्ीष्टकोखातिर्हारी्ेिन्य्सकने्सबै
कलु रा्हरूिरौं।

िेश्ोः रातन्स्हरू्ाई खलुशी पानलु्य। "िपाईं्े बाइब् त्सकाउने
रातन्स्हरू्ाई ्सिैर प्रश्न िनलु्यपि्यछ।" रोिाक्ँह ्स-्साना कलु रा्हरूरा
्सरेिअतरनिैआ्ोिनािनवेवरचतिबन्नदिइएकोप्रोत्सा्हन्होइनज्स्े
्सबैकलु राजानेकोिोङ्िि्यछर्सबैकलु रारा र्सबैरातन्स्हरूरािोष
भेटिाउँिछ। िैपतन, ्हाम्ो राष्ट्रको बबा्यिी प लुच्पटबाट नैआएकोछ।
ख्राति, पै्साराप्रितििलुराउननिा्ेहर,अतिकांशप्रिारक्हरू्ेपापको
बारेरापररेश्रर्ेबिाउनलु्हलुनेकलु राभन्नखोजिैनन्।रोकलु रा्साराचजक,
वरचतििि िथा ्ैसद्ाचनिक करषर्हरूरा पतन ्ािू ्हलुनछ। ठू्ोिाक्ँह
नै उतिर ्हलुनछ भन्ने तनण्यर िरेर, िी प्रिारक्हरू्े रसिो कलु नै पतन
बाइब्ीरत्सद्ानि्ाईउ््ेखििदैनन्ज्स्ेकलु नैपापी्ाईचिढ्ाउनर
तर्हाँफेररकक्ह्रैनफकक्य न्िाउन्सकिछ।रसिा्ेसरक्हरूआफनै
जीरनरापकरत्रआतराप्रति्सरकप्यिनभएका्हलुना्े,तिनी्हरू्ेरोकरश्रा्स
िन्य ्सकिैनन् कक ि्िी िनवे्हरू्े रणड्ी छोडनलुको ्सटिा पररेश्ररको
्सतरिाप्रति्सरकप्यि्हलुनरपश्िातिापिरीआफनाराि्य्हरूपरररि्यनिन्य
्सकिछन्।री्ेसरक्हरू्ेिरणड्ीराचरश्रा्सीको्सङख्राघटेकोरा
भेटीकोथै्ीररतैिभएकोरात्रिेख्िछन्।

अनििःर्स्ेरसिो ्ेसरक िेखेरडराउने रणड्ीका्सिसर्हरूको
एउटापलुसिाजनराएकोछज्स्ेपलुच्पटराउतभएरकलु नैवरर्हार,कलु नै
करश्रा्सराकलु नैचशषिापाप्होररासिररैपकरत्रपररेश्रर्ेपापी्ाईिणड
दिनलु्हलुनेछभनीपररेश्ररकोरिनबाटिेखाइदिनछ।री् ाओतडत्सरा्ी्हरू
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हृिररािाक्ँहबाइब्रातथकरश्रा्सिनवेरणड्ीिेचखर्सोभनिैबाक्हररएका
छनः्"रतरोरातन्स्ाईपूण्यरूपराघधृणािि्यछलु ककनभनेउ्सरापरा्यप्त
प्ररेछैन।"रीतनरी्हआतरा्हरू्ेरधृतरलुशैयराराप लुतिञ्जे््समरपतनअति
आ्ोिनातरकभएकोरातरसिोवरचतिकोआ्ोिनािि्यछन्।

रोपलुसिककोकरषर्ँसिरोकलु राकोके्समबनिछ?झूटोचशषिारातथ
िैर-कराररसमराकटक आक्रण िरेर ्ेख्नलु रेरो उद्ेश्र ्होइन। रेरो
उद्ेश्रिरणड्ी्हरूरारसिोर्हतरपूण्यसथानओिकटर्ेहकारीअ्सािारण
वरर्हार्हरूबारेबाइब््ेरासिकरकरूपराबिाउनेकलु रा्ाईप्रष्टरूपरा
िेखाइदिनलु्हो।री्सतरिा्हरूप्रतिकाप्रतिकक्रा्हरूथोरैरात्र्हलुनछन्।
्हारी्े पररेश्ररको रिनको अतिकारप्रति ्सरकप्यि भएर ्हाम्ा जीरन,
करश्रा्स्हरू र वरर्हार्हरू्ाईबाइब्को प्रष्ट चशषिाअनलुरूपकाबनाउन
्सकिछौंरा्हारी्ेतभन्निररका्ेत्सकाउनेकलु नैरातन्सप्रतिकोआिरको
कारणबाइब्ीर्सतरिा्ाईअसरीकारिन्य्सकिछौं।

रोपलुसिकरारै्ेकलु नैपतननाउँ्हरूत्एकोछैनँ।रै्ेकराररसमराकटक
ररिान्हरू्ाई अभरा्स िनवे कलु नै वरचति रा उति अतभरानको कलु नै
कररोिी्सँि्समबचनिि करषरउठाएकोछैन।रोकलु नै वरचतितर्हरूरा
प्ररलुखिातर्यकवरचति्हरू्समबनिी करषर्होइन।्हारी नरारको दिनरा
पकरत्रपररेश्ररको्सारलुखडा्हलुनेछौंज्स्े्हारी्ाईबाइब्द्ारानरार
िनलु्य्हलुनेछ।अतनक्ैस्े रेरारिन्हरू्सलुनछर करश्रा्सििदैनभनेर
उ्सको नरार िदि्यन;ँककनभने र ्ंस्सारको नरार िना्य्ाई ्होइन, िर
्ंस्सार्ाईबिाउनआएँ।ज्स्ेर्ाईरद्िछ्यररेरारिन्हरूग्र्हण
ििदैन,तर्स्ाईनरारिनवेएउटाछ–रै्ेबो्ेकोरिन्ेनैअचनिर
दिनरा तर्सको नरार िनवेछ (रू्हन्ना १२:४७-४८)। रो करषर रै्े
बिाउनेरािपाईं्ेकरश्रा्सिनलु्य्हलुनेरािपाईंकोरनपनवे्ेसरक्ेत्सकाउने
कलु रा्होइन।तरोकरषरिाक्ँहरो्हो,बाइब््ेरासिरराकेभनिछ?

रदििपाईंरीपधृष्ठ्हरूराप्रसिलुिचशषिा्ँसि्स्हरि्हलुन लु्हलुनछभनेउतभएर
रो्सतरिा्ाईघोषणािनलु्य्हो्स्।िपाईंकोभेिको्ंस्सार्ाईपकरत्रशास्त्र
बाइब्कोपा्नािन्यत्सकाउनलु्हो्स्।

रदििपाईंअ्स्हरि्हलुन लु्हलुनछभनेरिपाईं्ाईआफनैहृिरजाँचने
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िरी अतरनि ईरानिार ्हलुन र रो पलुसिकका चशषिा्हरू्े पररेश्ररको
रिन्ाईउ््ङ्घनिनवेभएका्ेरािपाईं्ेअतरनिआिरिनलु्य्हलुनेकलु नै
्ेसरककोत्र लुकटिेख्नतिन्ेिपाईं्ाईबाधरपानवेभएका्ेिपाईं्ेतिन्ाई
असरीकारिनलु्य्हलुनछभन्नेकलु राकोतनण्यरिन्यरिपाईं्ाईकरनिीिि्यछलु ।

र्सकारणरदिक्ैस-क्ैस्े करश्रा्सिरेनन् भने के भरो ि? के
उनी्हरूकोअकरश्रा्स्ेपररेश्ररकोकरश्रा्स्ाईवरथ्यकोि ल्ु राउनेछर?
तरसिोन्हो्स्!िरपररेश्रर्सतरठ्हररऊन,्र्हरेकरातन्सझूट;जसिो
्ेचखएकोछः"िपाईंआफनारिन्हरूरािरथीठ्हररनलु्हलुनेछ,रिपाईंको
नरार्हलुँिाकरजरीबन्नलु्हलुनेछ"(रोरी३:३-४)।
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