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बाइबलभरीमा केवल दुई पदह मा रहेका यस ख डबाट- ती
नै पदह मा के त रहेर यस पु!तकको ज म भएको ठा दछु ।
नेपाली भाषा र मेरो आ*नै मातृभाषा खा,लङमा तयार पारेको छु ।
(केवल मेरो एउटै !वाथ1 - लोपो मुख खा,लङ भाषाको सं र3णसं वध1न र 6वकास होस्, भाषा हरेक जा6तह को प6हलो प6हचान हो
र यसको मू ;य र मा यतालाई सबैले स<मान गनु1पद1छ।) बाइबलका
लेखकह ले हा?ो भ दा फरक भाषा, फरक स दभ1, फरक समय,
फरक पाठकह लाई 6व6वध उAे Bयह लाई के 6व दुमा राखेर
ँ नबुFनु !वभा6वकै
लेखक
े ा हुनाले ग6हरो अDययन6वना स,जलैसग
हो। स दभ1-Gोत बाइबल नै हो र के6ह अं Hज
े ी लेखह प6न ,लएको
हु,ँ र धम1शा! का Jाताह को कुरा र 6वशेष गरी Kाथ1नाका
योLह को अनुभवलाई समेMने Kयास गन1 खोजेको छु । मेरो आशा र
Kाथ1ना प6न यही छ 6क यस पु!तकले यहाँह को Nय6Oगत आ Pमक
वृ,Lको साथमा पाठकह को Kाथ1नामय जीवन बनोस् र याबेसझैं
पिरणाममू ,ख आ,शषमय Kाथ1नाका योLाह हुन सकून भनेर
6वSवास NयO गद1छु।
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भ6न छ, Kचारको वरदान क <त पाइ छ भने Kाथ1नाको वरदान
झन क <त मा ै पाइ छ। Kचार तरवार ज!तो ह6तयार हो, जसको
Kभाव विरपरीका मा6नसह मा मा हु छ, तर हामीदे,ख टाढामा
रहनेह कहाँ Pयो पु_न सeदैन। Kाथ1नाले तोप ज!तै काम गद1छ,
टाढास<म प6न मार हा न सeदछ, र आ*नो 6नशानामा ठूलो
6वBफोट ;याउँ छ।
भावशाली ाथनाको भाव:
परमेSवरको ईbछालाई के 6व दुमा राhछ।
6नणा1यक 3णह मा ,सं हझैँ गज1 छ।
शैता6नक राiय र Pयसका 6क;लाह Dवा!त पाछ1 ।
Kस!तै !व6ग1य माग1-दश1न खो;दछ।
सेवाकाईलाई फरा6कलो र श6Oशाली बनाउँ छ।
अच<म र उAे कका घMनाह हु छ।
पािरवारीक वेदीलाई ब,लयो र Kाथ1नामय बनाउँ छ।
6नणा1यक पिरणाम ;याउँ छ।
पृZवी र !वग1को स<वाद हु छ।
ज6टलता र गा]ो पिर !थ6तलाई 6व!था6पत गछ1 ।
परमेSवरको श ु शैतानलाई परा!त गछ1 ।
परमेSवरस<म पु_ने गiजबको या ा हु छ।
Kाथ1नाले भिरएको बाइबल Kकाश २२:२१ को Kाथ1नाको
आमेनdारा समाk हु छ। आमेन।
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*समपण*
!वग1मा 6वराजमान हुनहु नु े परमKभु परमेSवरलाई अWबा, बाबा,
बुवा, 6पता,पापा भनेर येशूको नाउँ मा पुकानX हरेक प6व जनह K6त
सम6प1त।

मसँग माग, र म जा6तह लाई 6त?ो उYरा,धकार
तु;याइ6दनेछु, र सम!त पृZवी 6त?ो 6नजी स<प6Y
तु;याइ6दनेछु। भजन २:८।
कसैले भनेझैँ, “सबैभ दा सु दर Kाथ1ना Pयही हो, जुन ठूलो
झरीझैँ हा?ो ]दयको अ त!करणबाट ब6ग6न!क छ।”
यसो प6न भ6नएको छ: “!वग1स<म पु_नको ला6ग काँड पी
Kाथ1ना एउटा पू रा 6नहुिँ रएको धनुबाट 6नशाना6तर हा6नएको
ु द1छ।”
हुनप
Kाथ1ना गदा1 याद गनु1पनX कुरा: हामीले माग गरेको कुरा 6न,`त
ु छ1 , जब हामी 6न,`त 6वषयमा 6वSवासकासाथ Kाथ1ना गद1छौं
हुनप
तब Pयसको 6न,`त उYर पाउँ छौं। Kाथ1ना गन1 पाउनु हा?ो ला6ग
हलचल मbचाउने अच<मको मौका हो।
Gी हुcसन टेलर भ छन्, “Kाथ1नाdारा हामीले परमेSवरको
सहायताले अ मा6नसह को जीवनमा आ`य1मय Kभाव ;याउन
सeदछौं।”
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प6हलो पाठ:

दोGो पाठ:

तेGो पाठ:

चोथो पाठ:
पाँचौ पाठ:
छै टौं पाठ:

सातौं पाठ:
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कBट वा दु:खमा ज मएको छोरो
परमेSवरको पु
कBट वा दु:खको पु
साँचो आदर परमेSवरबाट आउँ छ
आदर परमेSवरको आदर गरेर मा आउँ छ
वचनको आदर गरेर साँचो आदर आउँ छ
कसरी समृ,L आउँ छ?
साँचो समृ,L भनेको के हो?
कसरी Kाथ1ना गन X त?
ठूलो ]दय
ठूलो सेवाकाई
परमेSवर हामीसँग हुनहु ु छ
हामीमाथी परमेSवरको हात
परा,जवी पी दुBटता मानव6भ
हा?ा बा6हर प6न दुBटता
पापको शु वात्
परमेSवरले शैतानलाई 6कन नBट गनु1भएन?
सु नहुने परमेSवर
जवाफ 6दनुहनु े परमेSवर
वा!ता गनु1हनु े परमेSवर
6वSवस
प6व अ6भKायका साथ Kाथ1ना
परमेSवरको इbछा अनुसार Kाथ1ना
नथाकौं, सधैं Kाथ1ना गरौं

याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना

o p। याबेसपो !वा<दुपो उयाथा6ब थेसा रे पp गt, “मना अमपो
मoजत
उ!वा<दु 6न वामr ङ!सतp।” १इ6तहास ४:१०।
6न वामराबु 6न वामr इक्यो याबेस हेङ !वा<दु मoपp हस छु
इमैv6क6नये। आ6मन।
उनेर्दे बम Cा
याबेसपो उ!वा<दु १ इ6तहासपो तुबा या eक पद तuङा मोलो तp
याबेसr भuतेइ थोeतpम wा, 6न वाम6ब अमपो xवा;पp उथtर,
उतामयो थtर लo धेvपp मोतpम wा थt6क। अछuङा खtलेrङा
याबेसr हेuसा !वा<दु मoनp मPतo। बया6नयाभtिर6बम थtर लoपpहpमr
याबेसपो !वा<दुपो पेPवाइ मoनp नsपp छु ,ख चेइ,सनpङा मैvपp wा गt।
याबेसपो उ!वा<दु ङ!सपp 6न वाम इकपोयो इक 6न वाम,
याबेसपो !वा<दुपो उफpइसु 6बपp 6न वाम खtलेपो 6न वामराबु
अनमका थेबल
े ो, अलाका सpदpहेइ मुपp उरप6तकोलोम 6न वाम
अमङा। आमेन।
अलसt!!
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साटौं पाठ

समयस<म Kाथ1नामा ला6गरहे। अ तमा यो ले,खएको छ: “अ6न
परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो।” १ इ6तहास ४:१०।
परमKभु परमेSवरले तपा• र मलाई प6न याबेस ज!तै Kाथ1ना गनX
मा छे बनाउनु भएको होस्। आ6मन।
नIकष:
याबेसको Kाथ1ना १ इ6तहासको एउटा सानो पद हो, तर यो
याबेसको बुझाइ अ6न परमेSवरK6तको उनको 6वSवस र
इमानदारीताको बहुमू;य गवाहीले भिरएको छ। वा!तवमा हामी
सबैले याबेसले ज!तै Kाथ1ना गनु1पनX हो। याबेसको Kाथ1ना सबै †ीBट
6वSवसीह का 6न <त एक नमुना अथवा ठूलो पाठ हो।
बोलावटको ला6ग यो_य जीवन 6बताउँ दा परमेSवरले तपा•लाई
अच<म Kकारले आशीवा1द 6दनुह ु छ! आ6मन।

खBल Cा ब !शषक
पाठ तुबा6ब:

पाठ साeपु6ब:

पाठ सुeपु6ब:

पाठ भpलबी:
पाठ भtमबी:
पाठ राबी:

ध यवाद!!
पाठ तpरबी:
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याबेसलका !वा<दु मoनp चेइ,सकq
याबेस उमpमr ये<नp मझpsपp दoक6ब वpतp
6न वामपो उचt येशू
ये<नp मझpsपp ,ख दoकपो चt
o 6न वामलका थt6क
अछuङाम सp<थुरम
o 6न वाम सp<थु Pवाv6कना तuङा थt6क
सp<थुरम
6न वामपो wापो सp<थु तt6कलो अछuङाम सp<थु थt6क
हेसा ,जमोङ थt6क?
अछuङाम ,जमोङ rv6कम माङ?
हेसा !वा<दु मoनp मPतo?
xवा;पp गोनु
xवा;पp दt;कpम
6न वाम इककोलो मु
इककोलो 6न वामपो उखर
हसगो6बम झेदo
पखलकायो झेदo
कoचoवpकoयoवpपो उदु
o सoवpम?
6न वामr शैतान हेके पुय ु मुलe
6ङपp 6न वाम
उफpइसु 6बपp 6न वाम
मeछे मैvपp 6न वाम
थtर
सेuपp नुलकाम !वा<दु
6न वामपो उनु,स हेu6मम !वा<दु
पासो eस मुन,o सpदp !वा<दु मoनp
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साटौं पाठ

दा6नएल १०:११-१३ मा य!तो ले,खएको छ: 6तनले भने,
“दा6नएल, 6तमी जो अ6त नै स<मान गिरएका छौं, मैले 6तमीलाई भ न
लागेका वचनहzमा रा?ोसँग 6वचार गर, र खडा होऊ, 6कनभने म
6तमीकहाँ पठाइएको छु ।” जब 6तनले यो मलाई भने, म डरले थरथर
का<दै उ6भएँ। 6तनले भ दैगए, “नडराऊ दा6नएल, 6तमीले आ*नो मन
समझ6तर लगाएको र 6त?ो सामु आफैलाई न? तु;याएको प6हलो
ु ाइ भएको ,थयो, र म 6तनकै
6दनदे,ख नै 6त?ो शWदह को सुनव
K6तउYरमा आएको छु , तर फारस राiयको राजकुमारले मलाई २१
6दनस<म मेरो 6वरोध गरे। तब Kधान राजकुमारह मDये एक जना
6मखाएल मलाई मदत गन1 आए, 6कनभने फारसको राजासँग म Pयही ँ
रो6कएँ। यसKकार दा6नएलको Kाथ1नाको जवाफ २१ 6दन 6ढला
भयो। क6हलेकाही ँ हा?ो Kाथ1नाहz थोरै वा ठूलो समयाव,धको
ला6ग 6ढलाइ हुन सeछ। तर हामी 6नर तर Kाथ1नामा ला6गरहनुपद1छ।
यसKकार दा6नएलले सYरी बष1को कैदको बेलामा Kाथ1ना
गनु1परेको ,थयो 6कन6क इ~ाएललाई यzशलेममा म दर बनाउनको
6न <त ;याउनु पद1Zयो। दा6नएलको उपवासस6हतको Kाथ1नाले
अ तमा फारसका राजा कोरेसले एउटा उद— पािरत गरे र घोषणा गरे
6क उनको राiयका सबै यहू दीहz उनीहzले चाहेको ख डमा
यzशलेम जान !वत भए।
Pयसोभए, हा?ो Kाथ1नाको उYर चाँडो वा 6ढलो, लामो वा छोटो
जे होस् हामीले 6नर तर Kाथ1ना गन1 ,सeनुपद1छ, Kाथ1नामा समय
ँ न
लगानी गनु1पद1छ, खुर धार Kाथ1ना गनु1पछ1 र थाeनु हुद
ै ।
खुर धार लागेकq 6वधवाको कथा: लू का १८:१, 6तनीह सधै ँ
ु े उहाँले 6तनीह लाई
Kाथ1ना गिररहू न् र 6नरास नहोऊन् भ न हेतल
एउटा कथा भ नभयो: हामीलाई !पBट थाहा छै न, याबेसले क6त
१०२
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पाठ तुबा ब
याबेसलका 'वाEदु मGनB चेइ!सकH
6न वामपो wा बाइबल6ब याबेसपो नङ6ब साक पद तuङा रे पp
गt। मp खtलेङ भuतेइ सेइकq:
याबेस नङ 6हwू , उमाने “ये<नp मझpsपp दoक” उमpमr “उङा तp
ये<नpङ मझpsपp दoक6ब वpताम” r!तp, याबेस बoeतpलो “दु6न” पो
नङ बp तp, मोलो ये<नpङ मझpsपp दoकपो दु6न hवा<नp मुम Pनये
r„पp उ!वा<दुr मp खtलेङ दoक काeथम सेकेिरतp।
१ इ6तहास २:५५ 6बयो याबेस नङ थइपp गt, मpने बयापो नङ6ब
गt।
१ इ6तहास ४:९-१०, याबेस उवp उवेहpम r!सा तुङ
o कोलोम मोतp। हेके,ख उमpमr अम थेसा याबेस नङ मPतp,
सp<थुरम
“तp बुनp अथpरo होतpलो उङ मारी सpत्r ङे !ता।” याबेसr
इ~ाएलपो 6न वाम6ब थे rvसा !वा<दु मoतp, “उङ ,ज 6बङये,
अचpिरबया घोले छु मo!सtचये, इनp उङ रpखp मoङये, मना असpल
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।” मना अमपो उ!वा<दु 6न वामr
खर मुधe
ङ!सतp।
तp6ब घोले xवा;पp wाहpम गtनु, याबेस बoeतpम, अमपो
उदुङ , अमपो उगोनु6बम xवाल् xवा;पp wाहpम मo पp गtनु।
मना अमपो उ!वा<दुपो फpइसु 6न वामr खtलेङ हtपp
म!सतp।

याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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पाठ रा6ब

प हलो पाठ
याबेस: ाथनाको एक नमुना
धम1शा! बाइबलमा याबेसको बारेमा केवल दुई पदहz मा
छन्। हामी 6तनीहzलाई पू रा पमा हेन Xछौं:
याबेस नाउँ 6हwू हो, अथ1 “कBट वा पीडा” उनकq आमाले भ6नन्
“मैले उसलाई पीडामा ज म 6दएँ” याबेसलाई ज ममा “शोक” भ न
6ब;ला लागेको ,थयो, तर दु:ख सं कBटको 6बzL उनको Kाथ1नाले
Pयसलाई खारेज गिर6दयो।
१ इ6तहास २:५५ मा प6न उ;लेख गिरएको छ, सं भवतः
!थानको नामको zपमा।
१ इ6तहास ४:९-१०, “याबेस आ*ना दाजु-भाइह भ दा बढी
मानका ,थए। 6तनकq आमाले 6तनलाई याबेस नाउँ राखेकq ,थइ ,
6कनभने 6तनले भ6नन् “मैले Pयसलाई वेदनामा ज माएँ।” याबेसले
यसो भनेर इ~ाएलका परमेSवरलाई पुकारा गरे, “6ब ती छ, मलाई
आ,शष 6दएर ठूलो इलाका 6दनुहोस्! तपा€को हात ममा,थ रहोस् र
मलाई जो,खमबाट जोगाएर राhनुहोस्, ता6क मलाई कुनै चोटले प6न
नदुखोस्।” अ6न परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो।
यी धेरै अथ1पूण1 पदहz हुन् जसले हामीलाई याबेसको ज म,
उनको जीवन, र उनको •दयको अ6भलाषाको बारेमा धेरै मह‚वपू ण1
कुरा बताउँ दछन्। हामीलाई यो प6न भ6नएको छ 6क परमेSवरले
उसलाई उसको अनुरोध 6ब ती Kाथ1ना पू रा गिर6दनुयो।

६
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दा6नएल १०:११-१३ थेसा रे पp गt: मना अमp थे इलo!ता, “ए
दा6नएल, 6न वामr इन लुम इमo, उङा इन ल नpम wा भuतेइ 6ङये।
रेsये, हेके,ख उङ इन6ब फु पp मुङा।” दा6नएल मु6ङचे, इनp चुनp नु
इमoतpम, 6न वामपो उलpल6ब उया eक इम तp,सम नtलकाङा इनपो
इ!वा<दु 6न वामr इ6ङ!सt!तp। मp wा लइ6ब उङ हtङताम। मोलो
फारस राiयपो पpिरचtr तक खpल तु नtलहेइ उङ इखpदे!ता। मना
xवा;पp पpिरचtहpम6ब 6मखाएल उङ *लt eब होतp। उङा फारसपो
पpिरचtकोलो मp6बङा •ोeतुuता। मेसा दा6नएलपो उ!वा<दुपो
उफpइसु तक खpल तु नtलहेइ छु तp। चालो चालो इक !वा<दुपो
उफpइसु छo ,ख धpपpङ थt6क। मोलो इकp !वा<दु मo जtनpङा मPतo।
मेसा दा6नएलr तpर तदम थो चेeसा तt पp मोPनुम थो,च6ब !वा<दु
मoनp मPतp। हेके,ख इ~ाएलीहpम य शलेम म दर बनेइ मoमइ6ब
žा नp मैvपp गोतp।
दा6नएलपो eवामयोङकोलोम !वा<दुr फारस रpस
कोरे स r तुबा उ6द1 लpYpना r!तp, अमपो उराiय6बम
खtलेङ यहू दीहpम उन hवhवाइ धाखो6मम य शले म hवा नp
थtनु। मेखो6मम इकपोयो !वा<दुपो उफpइसु धpपp ,ख याथा,
सोu पp ,ख मसोu पp हेफे मखोयो !वा<दु मo जtनp चे इ ,सनp
मPतo।
!वा<दु6ब थो,च तpइनp मPतo, वोङाम r!सायो !वा<दु6ब लpम
लoनp खtलेका xवा;पp कpम गt, !वा<दु मoनp ¦ेu,स ,ख 6हपा:सो eस
मुन।o
लामेपो कथा: लू का १८:१ उताuकsचtहpमr सpदp !वा<दु
मpजpनु6नना हेनpयो उन 6हपा मु,स6नये r!तpना येशूr तुबा तेफेम
कथा 6ङ मPतpनु: भuतेइङाने मुच eक याबेसr हेबोलोहेइ !वा<दु
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कIट वा दु:खमा जJ/मएको छोरो
6तनकq आमाले “याबेस” नाउँ 6दइन्, 6कनभने 6तनले भ6नन्,
“मैले Pयसलाई “कBट वा पीडा” मा ज माएँ।” यसमा एउटा
मह‚वपू ण1 ,सLा त लुकेको छ: परमेSवरको योजना अनुसार दु:खले
ठूलो आ,श Bतर डो…याउन सeछ।परमेSवरको पु Kभु येशू †ीBटले
स<पू ण1 मा6नस जा6तलाई उLार गन1 ठूलो दुःखको सामना गनु1भयो।
ु ु छ। यू ह ना १:१४, उनका चेला यू ह न
उहाँ म6हमाका परमेSवर हुनह
ु यो र अनुHह र सPयताले पू ण1 भई
लेhछन्; “अ6न वचन देहधारी हुनभ
हा?ा बीचमा वास गनु1भयो। हामीले उहाँको म6हमा देhयौ, जुन
म6हमा 6पताबाट आउनुभएको एकमा पु को ज!तो देhयौं।”
परमेLवरको पुM
परमेSवरको पु को हुनहु ु छ? उहाँ दृSयाPमक अ6भNय6O हुनहु ु छ, र
अदृSय ईSवरको सय K6तशत वा!त6वक K6त6न,धPव, जो iयो6तमा
बˆुह ु छ, जुन कु नै मा6नस न,जक आउन सeदैन, र जसलाई कु नै मा6नसले
अतीतमा देखक
े ो प6न छै न, वा भ6वBयमा क6हले देhन सeछ। १ 6तमोथी
६:१६, य!तो छ: उहाँमा नै अमरPव छ, र उहाँ Pयस iयो6तमा वास गनु1ह ु छ
जसको न,जक कोही जान सeदैन। उहाँलाई कु नै मा6नसले क6ह;यै देखक
े ो
छै न न देhन सeछ। उहाँलाई नै आदर र परा‰म सदासव1दा होस्। आ6मन।
य6द परमेSवरको पु यस सं सारमा नआउनुभएको भए हामीले
उहाँलाई क6ह;यै ,च न सeने ,थएनौं। परमेSवर क ;पत Kाणी
ु ु Zयो, जसको KPयेक मा6नस आ*नै तिरकामा क;पना गन1
हुनह
ु छ1 । यू ह न १:१८, ले,खएको छ: “कुनै प6न
!वत
भएको हुनप
समयमा कसैले परमेSवरलाई देखक
े ा छै नन्; एक मा पु , जो
ु नु े एक मा पु ले उहाँलाई Kकट गनु1भएको छ।
बुबाको साथमा हुनह
८
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मोतp। याबेसr हेङ इकpयो 6न वामपो उनु,स हेuसा !वा<दु मoनp
चेइ,स6कम मुलtमoनाओ? अछuङाङा याबेस 6न वामपो उनु,स हेuसा
!वा<दु मoपp हस मोतp।
पासोJRस मुन G सBदB 'वाEदु मG क
तpर wा: इकp 6न वामपो उसoर्मtr इलैv6कम हेu सा सेuपp
नुr , उ!व!वाइ म !ससा सेuपp गोनु6ब 6न वामपो उŒ6द
हेuसा !वा<दु मo6कखोयो चालो इक !वा<दुपो उफpइसु छo ।
मोखोयो !वा<दु मo जtनp मPतo। इकp !वा<दु मoनp दु मैv 6कम
नtलकाङा उफpइसु थtनp दुछु , इकलका म !ससा कpम मoनp
पpिरचtहpम लpलङा फु दे पp मुन।ु मोलो मसr मुथt6कम
झ<ला धामतo छु जt6ममr !वा<दुपो उफpइसु खpइलो मेसा
छo 6मम।
मे 6ममr मसr मुथt6कम हpइपpचे इ पpहpम !वाइ
म!सा इक मxलाuहे इ पा:मसोeसा !वा<दु मo जtनpङा
मPतo।
दा6नएलपो तp wा अछuङा छo eतpम गोतp। दा6नएलr !वा<दु दु
मPतpयो उपpिरचt दा6नएलपो6ब 6फuतp। मोलो “फारस6बम रpस”
r पp झेदo कoeपtपो उन भtलr दा6नएलपो6ब 6न वामपो पpिरचt
येनp मु6बवp। तक खpल तुनtलहेइ (२१) याथा पpिरचtr मp लpम
खpइदेपp कoeपtहpम !वाइ मoतpनुना दा6नएलपो6ब होलोतp।
o p,
दा6नएलयो eवामयोङ मोतpना तक खpल तु नtलहेइ !वा<दु मoजत
तक खpल साक् नtलहेइ मp पpिरचtयो खpदेतpनु। तp अछuङा
छo Opमङा। दा6नएल उसoरमt लoतp, तु नtलपो थो,च6ब तु नtल !वा<दु
मoनp मPतo।
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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गन1 ,सकेका ,थए। याबेसलेझैँ के परमेSवरले हामीलाई प6न उहाँको
इbछा अनुसार Kाथ1ना गन1 ,सकेको चाहानुह ु न र? साँbची कै याबेस
परमेSवरको इbछाबमो,जम Kाथ1ना गनX मा6नस ,थए।
(७) नथाकौं, सधैं ाथना गरौं
सातौं कु रा: हामी प6व आPमाको अगुवाइdारा सफा मनले, 6वन? र
शुL •दयमा परमेSवरको इbछा अनुसार Kाथ1ना गरेताप6न क6हलेकाही ँ
हा?ो Kाथ1नाको उYर 6ढलाइ भएको हु छ। य!तो बेलामा प6न Kाथ1ना गन1
ँ नै , तर 6नर तर Kाथ1नामा ला6गरहनु पद1छ। हामीले Kाथ1ना गन1
थाeनु हुद
शुz गरेद,े ख Kाथ1नाको सकाराPमक उYर आइसकेको हु छ र हा?ो
तफ1बाट काम गन1 परमेSवरका !वग1दूतहz प6ह;यै पठाइएको हु छ, तर
अदृBय युLहz !वग—य !थानमा भइरहेको हु छ, र हा?ो Kाथ1नाको उYर
एक समयको ला6ग 6ढलाइ भएको हु छ।
ु zको बाधा पु…याउने श6Oहz
Pयसकारण हा?ा आ Pमक श ह
पू ण1 zपमा परा,जत भएर हामी 6वजेता नब दास<म तपा• र मैले
नथा6ककन 6नर तर Kाथ1नामा ला_नुपद1छ।
यो दा6नएलको 6वषयमा एकदम रा?ोसँग वण1न गिरएको छ।
दा6नएलले Kाथ1ना शु गन X 6ब6Yकै उनले आ*नो दू त दा6नएलकहाँ
पठाए। तर “फारसका राजा” भनेर वण1न गिरएको दुB©ाइँका आ Pमक
श6Oहzले दा6नएलको अगा6ड परमेSवरको !वग1दूतलाई जान 6दएन।
२१ 6दनप,छ ती !वग1दूतले ती सबै 6वरोधी सेनाहzलाई पू ण1 पमा
,जPन सफल भए र दा6नएललाई भे”ाए। दा6नएल उपवास बसे र २१
6दनस<म Kाथ1ना गरे र ती !वग1दूत प6न २२ 6दनस<म रो6कए। यो कु नै
सं योग मा ,थएन। दा6नएलले आPमामा Kकाश पायो, एक 6दनमा एक
6दनको ला6ग Kाथ1ना आवSयक छ र Pयो वा!त6वक अव,ध चा6ह Zयो।
१००

याबेस उमBमN येEनB मझB9पB दGक ब वBतB
उमpमr अम “याबेस” नङ मPतp, हेके,ख उमpमr थे r!तp,
“उङा तp वpतलो मािर ङे !ता।” तp6ब xवा;पp wाहpम ग sसपp गtनु:
6न वामपो लpम6ब लpम,थ6कलो दoक थt6कखोयो मp xवा;पp ,ज छु ।
येशू †ीBटrयो खtले हसहpम 6मन दुङ 6बनp ये<नp मझpsपp
दoक ये<तp। अम उबuमpबङ,सकोलोम 6न वाम मु। यू ह न १:१४,
उताuकsचt यू ह न रेeतpम wा: “मp wा 6मन 6म…वाम लo तp,स।
अम गोछे मैvपpना अछuङा थtर लo6कम छु eसा इककोलो मोतp।
अमपो उबuमpबu,स 6न वाम पpपपो तु तuङा उचtपो हेङ6मम
गोतp।
न/वामपो उचP येशू
6न वामपो उचt सo मु? अम थtनp झpsपpङा मु, मुथt6कम
6न वामपो थtनp झpsपp अछuङाम 6न वाम अमङा, मना अम
कtअ्वाल6ब मु, सoयोङा उफpर6ब hवा न मुचpबo, तpका लpल अम
सorयो मुथtवpनु, मना याथाम थो,च6बयो मुथtनु। १ 6तमोथी ६:१६,
थे rvपp रे पp गt: अम तuङा सpदp 6मन छु eजtपp मु। मना सoयो
महteपpपp कtअ्वाल6ब अम मु। अम सorयो थेबे Pत मथtङा मुननु ा
o गt जt6नये। आ6मन।
थtनpयो मुचpsनु। अमपोङा सpदp सp<थुरम
6न वामपो उचt येशू तp बया6नया6ब मुहोवpखो इकp अम
हेनpयो छे इनp मुचp sव6क। 6न वामने नुमम< तuङा छo eवp, मना
ु
हसहpमr उन ताप तापपो नुमम< मुओ मुमओ
r!वpनु। यू ह न
१:१८ 6ब थेसा रे पp गt: “6न वाम सorयो हेलोयो मथtङा मु6क।
मोलो 6न वामपो उफpर6ब मुपp तुबा उचt येशूr तuङा छे इ
इमैv6त6क।
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साटौं पाठ

पाठ तुबा6ब

(६) परमेLवरको इcछा अनुसार ाथना
छै ठौं कु रा: जब Kाथ1नामा ब!दछौं हामीले हा?ो 6दमागमा आउने
सबै कु राको ला6ग परमेSवरसँग सो,धराhनु पद ‹न। जब हामी सफा
मनस6हत Kाथ1ना गछ–, प6व आPमा आफैंले हामीलाई कसरी Kाथ1ना
गन X हो ,सकाउनुह ु छ। रोमी ८:२६, “Pयसै गरी प6व आPमाले प6न
हा?ा दुब1लतामा सहायता गनु1ह ु छ। कसरी Kाथ1ना गनु1पन X हो हामी
जा दैनौं, तर शWदह मा Nयeत गन1 नस6कने सु!केरामा प6व आPमाले
हा?ा 6न <त मD!थता गनु1ह ु छ।” जसको उbचरण गन1 स6कदैन।
जब अwाहामले Kाथ1ना गरेर उनले सोधे, “हे Kभु, मेरो भ6तजा
लू तको खा6तर सदोम र गमोरालाई नBट नगनु1होस्,” भ न Pय!तो
Kाथ1ना गरेन 6कन6क प6व आPमाले उनलाई Pयसो गन1 6दनुहनु े
,थएन, र उनी आफैले प6न महसुष् गरे 6क य!तो अनुरोधले
परमेSवरलाई खुशी पाद ‹न। जब हामी शरीरमा Kाथ1ना गछ–, तब हा?ो
Kाथ1ना !वीकािरने छै न। तर जब हामी प6व आPमामा Kाथ1ना
गद1छौं, प6व
आPमा आफैंले हा?ो Kाथ1नामा हामीलाई
डो…याउनुह ु छ, र हामी हा?ो मु6Oदाता येशूले ज!तै Kाथ1ना गनXछौं,
“तरै प6न मैले इbछा गरेबमो,जम होइन, तर तपा•ले इbछा
गनु1भएबमो,जम होस्।” मYी २६:३९।
ु द1छ।
हा?ो Kाथ1नाको 6वषयह परमेSवरसँग मेल खाएको हुनप
जब परमेSवरको इbछा अनुसारको Kाथ1ना गछ–, 6नस देह, हा?ा
Kाथ1नाहzको उYर 6न,`त zपमा 6दइनेछ।”
१ यू ह न ५:१४, परमेSवरमा हा?ो पू ण1 भरोसा छ 6क उहाँको
इbछाबमो,जम जे मागे ताप6न उहाँले हा?ो कुरा सु नुह ु छ।
याबेसको Kाथ1नाबाट हामी बुFन सeछौं 6क उनले यसलाई क6Y
हो,शयारीपू व1क बोले। याबेसले परमेSवरको इbछा अनुसार Kाथ1ना

ु ु।
6न वाम हेफे म मु r नp Wलp नp चpsपp सoयोङा मुम न
तुहेr सगरमाथा फpर6ब हेलोयो मhवाv सा मथtसा मpr
सगरमाथा हेफे म, खp6ब गt? उबo बo के इ Wलp नp
चpबoनाओ? घोले हसहpमr उन तापङा मािर
चeपpकोeपp मम् ,सनु, मना 6न वामने तpफे मवो, मेफे मवो
r!सा उन नुम म< WलpPनु, मोलो अछuङा मpहpमrङा
6न वाम हेलोयो मथtङा मुन ु r नp चक्6कखो मpहpमपो
उन wा6ब थtरङा मुल 6o क। येशू राबु मेफे म हसहpम हेu 6मम
मुम ,ु हेके,ख अम पpपराबु 6न वामकोलोङा मोतp,
अनमकाङा
6न वाम
पpपकोलोङा
मोतp।
येशू पो
उताu कsचt यू ह नr थेसा रे eतpम गt: यू ह न १:१
“खtलेका लpल wा मोतp। मp wा 6न वामकोलो मोतp, मp
wा 6न वामङा मोतp।”
येशू राबुr तuङा पpपराबु 6न वामपो खtलेङ wा चeतo।
मYी ११:२७ “अपpपr उङ खtलेङ थtक इ6बङताम
गtनु। 6न वाम पpपr तuङा उचt छे दo, उचtr
तuङा उपpप छे दo। मोलो उचtr छे इ मoPनुमहpमr 6न वाम
पpप छे नु। मे6ममr 6न वाम पpपपो wा पpप कोलो चtपो6ब
तt दे पp गt। मना 6न वाम पpपपो6ब हt पpनp मुझpप्,
मे6ममrङा 6न वामराबु येशूलका तuङा छे इनp झpप्। Œ6द
मोन्येच!े 6न वामपो उचt येशू हेबे xवा;पp उभpपो 6न वाम
मु!
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प6हलो पाठ

पाठ रा6ब

कसैलाई प6न परमेSवर क!तो हुनहु ु छ भनेर घोषणा गन X अ,धकार
छै न। य6द Pयहाँ कोही छ जसलाई आफै ले सगरमाथाको बारेमा क6ह;यै
Pयहाँ पुगरे ै देखक
े ो वा जानेको छै न भने, Pयसले हामीलाई सगरमाथाको
बारेमा बताउन सeदैन। धेरै मा6नसहz जसलाई सं सारले ठू लो
ठा दछन्, उनीहzले आ*नै धारणा अनुसार हामीलाई परमेSवरबारे
केही बताउन इbछु क हुन प6न सeछन्; तर जब हामी पeक गरी
जा दछौं 6क 6तनीहzले आफै ले क6ह;यै परमेSवर देखक
े ा छै नन्, तब
हामी कसरी 6तनीहzको कु रा !वीकान1 सeछौ? Kभु येशू †ीBट Pय!ता
Nय6Oहz ज!तो हुनहु ु न, 6कन6क उहाँ आफै परमेSवर 6पताको साथमा
हुनहु ु Zयो, अन तदे,ख, परमेSवर 6पतासँग आPमीयतामा। Kेिरत
यू ह नले Kभु येशूको बारेमा ,ल,खत zपमा उहाँलाई स<बोधन गद ‹
लेhछन्: यू ह न १:१, “वचन” आ6दमा वचन हुनहु ु Zयो, वचन
परमेSवरसँग हुनहु ु Zयो, अ6न वचन परमेSवर हुनहु ु Zयो।
येशू Kभु एeलैले मा 6पता परमेSवरको सय K6तशत Jान
,लनुह ु छ। मYी ११:२७, “मेरा 6पताले सबै थोक मलाई
सु <प6दनुभएको छ। 6पता बाहेक पु लाई कसैले ,च दैन, र
पु बाहेक 6पतालाई कसैले ,च दैन, अ6न 6तनीह ले प6न ,च छन्
जसलाई
पु ले 6पता Kकट गिर6दने इbछा गद1छ।
Pयसकारण, परमेSवरको Jान 6पता र पु को बीचमा सबै गोsय
रा,खएको छ। अ6न 6पतास<म पु_न स6क न, Pयसैले परमेSवरलाई
पु dार मा ,च न स6क छ। 6वचार गनु1होस् त! परमेSवरको पु येशू
ु ु छ!
क6Y महान Nय6O हुनह

न/वामपो उनु!स हेTसा 'वाEदु मGनB मdतG
रा wा: !वा<दु मo6कलो इकp इक नु6ब हtपp खtलेङ wा 6न वाम
सुनpहे मुनp मुमYु। सेuपp नुr !वा<दु मo6कलो 6न वामपो
उसoर्मtrङा हेसा !वा<दु मoनp मैvपp इचेइ6क। रोमी ८:२६ “इक
याथामसोम छु eमे6कलो 6न वामपो उसoर्मtr भtल इ6ब6क। हेके,ख
हेसा !वा<दु मoनp मैvपp इकp मुको eक। मोलो 6न वामपो उसoर्मtr
उतापpङ इकp थोनp मुचp sकम wालका 6न वाम6ब !वा<दु
इम!स6क।”
अwाहामr !वा<दु मoतpना अमp ,सuतp, “ए 6न वाम, अयाuचt लू त
o p
मp6ब मु6ममr सदोम कोलो गमोरा पुय ु मुलगo ”े r!सा मेफेम !वा<दु मुमव
हेके,ख 6न वामपो उसoर्मtr अम मे मoनp मु6बवp, मना उतापpयो Œ6द
थtतpना तेफेम !वा<दुr 6न वाम मुZवार् सेद।o 6मर् वामr तuङा मo6कम
इक !वा<दु 6न वामr मु6ङ। मोलो सेuपp सoर्मtलका !वा<दु मo6कखो
6न वामपो उसoर्मtrङा उनु,स हेuसा !वा<दु मoनp इ,†कq, मना इकpयो
इक 6मन मoपp येशूr हेuसा !वा<दु मo6क, “मेभने ा येशू 6त6ब मpयोeका
खt!तpना पtक6ब ‰o !‰o मoतpना *वा sससा थे rvसा !वा<दु मoतp, “ए
6न वाम अपpप, नoखो6मम तp दoक उङलका मpयो मo!सtचये। आपो अतापपो
अनु,स हेङ मोओ, मोलो इनपो इनु,स हेuङा छु6नये।” मYी २६:३९।
मo6कम !वा<दुपो wा 6न वामपो उनु,सकोलो घp<नp मPतo।
6न वामपो उŒ6द हेङ6मम !वा<दु मo6कखो अछuङा इक !वा<दुपो
उफpइसु हेसायो थt6क।
१ यू ह ना ५:१४ 6न वामपो उनु,स हेuसा इकp अमकोलो माङ
6फ6कखोयो अमp इक wा इङ!स6क r नp wा6ब थtर लoeदेपp मु6क।
याबेसपो उ!वा<दुलका थोनp झpप्, अम हेबे सpत्r Œ6द मoसा
जेतp। याबेसr 6न वामपो उनु,स हेuसा !वा<दु मoनp चेइतp,सम
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कIट वा दु:खको पुM
परमेSवरको म6ह6मत पु येशूले आफूलाई िरPयाउनुभयो र
भ नुभयो, “दु:खको मा6नस” यो यशैया अगमवOाले ईसापू व1 ७००
वष1 प6हले लेखक
े ा छन्। यशैया ५३:३, “ऊ मा6नसह बाट घृ,णत
,थयो र इ कार गिरयो, अफसोसमा परेको मा6नस र कBट,सत
पिर,चत। ऊ Pयो ज!तो ,थयो, जसलाई देखरे मा6नसह आ*ना मुख
फका1उँछन्। ऊ घृ,णत ,थयो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौं।”
ु दा ७०० वष1
भ6वBयवOा यशैयाले येशू †ीBटको ज म हुनभ
अगा6ड यी लेखक
े ा वचन हुनाले हामी छeकै पन1 सeछौं; यŽ6प यो
सPय हो 6क यशैयाले उनीहzलाई लेखक
े ा यो तZय वचनहz
शा Wदक zपमा पू रा भए। जब Kभु येशू “दु:खको मा6नस” ब नभयो,
ु ु Zयो। दु:ख पापको पिरणाम
वा!तवमा उहाँ हा?ो पीडा बोeदै हुनह
हो। !वग1मा कुनै दु:ख कBट छै न 6कन6क Pयहाँ कुनै पाप छै न। आदम
र हNवा सृ Bट हुदँ ा उनीहzसँग कुनै पाप ,थएन, Pयसैले कुनै शोक
प6न ,थएन। उनीहzले परमेSवरको आJा उ;लuघन गरेर 6नषे,धत
फल खाएप,छ पाप र दु:ख प6न सं सारमा Kवेश ग…यो।
उPप6Y ३:१६-१७, परमेSवरले ! ीलाई भ नुभयो, “तेरो सुPकेरी
वेदना म iयादै गरी बढाइ6दनेछु। दु:खसँग तै ँले बालक ज माउनेछस् ।
तेरो इbछा प6ततफ1 नै हुनछ
े , र Pयसले तँलाई अधीनमा राhनेछ।”
Pयसप,छ आदमलाई उहाँले भ नुभयो, तै ँले तेरी !वा!नीको कु रा सुनरे
मैले नखानू भनेको खको फल खाएको हुनाले, “भू 6म तेरो कारण Gा6पत
भएको छ। तेरो जीवनभिर दु:खसँग Pयसको उWजनी तै ँले खानेछस्।
दु:ख पापको पिरणाम हो। हा?ा पापहz हटाउनका ला6ग येशूले
प6न दु:ख सहनु प…यो, सं सारमा अz कसैले प6न क6ह;यै हा?ो ला6ग
य!तो काम गरेको छै न वा गन1 सeदैन। येशू Kभुले ग6हरो दुःख पार

याकूब ५:१६ 6ब रे पp, मे6ममr एन तापगो6ब कoचoवpकoयुवp
उङा मुuता rvसा मे;नुय।े एन नoनp तापगो6ब !वा<दु म!सा लो ये।
6न वामपो उलpल6ब नsपp छु नp थtपp हसr मp6मम !वा<दुr xवाल
xवा;पp कpम छु ।
मे6ममr इकpयो !वा<दु मoनp लpल इक hलp<यातोयाहpम
काeथम सेकेिरनp मPतo, मना येशूपो उ6हr सेuपp छo कता r नpङा
मPतo, मेखो इकp पpिरथा खर थेइसा 6न वाम Ÿवा<नp चp sक। Kेिरत
पावलr rइ, “मे6ममr खtलेङ दt;दoदpम मoeदे6ब लp!बpहpमr
सेuपp उन खर थेइसा गोनु6ब मायो ,चल मतtसा !वा<दु मpनु6नये
उङा rइङा। १6तमोथी २:८।
लp!बp मे;सेम साeपुङा सेuपp थुनpर<नp6ब मुनp मPतo
मेखो6मम !वा<दु मoनp चp sक। साeपु थtर लoपpसु तु नुपो छु eसा
!वा<दु मpसुनाखो तp बया6नया6ब उभp छु । मना अमसु नsपp
कpम6ब तeसt छo 6कखो उuवाsसुवpहpम तpर गुणा तpर खेप 3मा
6बनp नु,स लoन।ु
मYी१८:१८-२० अछuङा उङा एन तp wा ल नु, “एनp तp
बया6नया6ब माङ इsवा न मp 6न वामपो पpिरतoम राiय6बयो sवा स।
मना एनp तp बया6नया6ब माङ इ¨ो6न मp पpिरतoयो ¨ो स। १९ पद6ब
r जtयो उङा एन तp wा ल नु, तp बया6ब साeपुr तु नुपो छु eसा
माङ इ6फ6न, पpिरतo मoपp 6न वाम पpपr एन मp इ6ब6न। २० पद6ब
माuके,ख आपो अनङ6ब साक सुeपु खp6ब इhवा <स6न मp6ब उङ
एनकोलो हtङाना मुङा।”
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याकूब ५:१६ मा ले,खएको छ: यसकारण 6तमीह एउटाले
ँ आ-आ*ना पाप !वीकार गर। 6तमीह 6नको हुनलाई
अका1सग
एउटाले अका1को 6न <त Kाथ1ना गर। धा6म1क मा6नसको Kाथ1ना
श eतशाली र Kभावशाली हु छ।
Pयसकारण हामीले Kाथ1ना गनु1 अ6घ हा?ा सबै अधम1हz
हामीबाट टाढा राhनुपछ1 र येशूको बहुमू;य रगतले शु,Lकरणको
दाबी गनु1पछ1 , ता6क हामी Kाथ1नामा प6व हात !वग16तर उठाउन
सकौं। Kेिरत पावल भ छन्, १6तमोथी २:८,“यसकारण सबै ठाउँ मा
पु षह ले प6व हात उठाएर 6वना‰ोध र 6वना6ववाद Kाथ1ना ग न्
भ ने म चाह छु ।
ँ प6व स<ब धमा बˆुपद1छ ता6क
Gीमान् र Gीमती एक अका1सग
Kाथ1नामा बाधा नपरोस्। य6द दुई 6वSवसीहz सँगै 6मलेर Kाथ1ना गरे
ँ प6व
भने पृZवीमा अच<मै हु छ, य6द उनीहz एक अका1सग
स<झौतामा रहेभने आ*ना भाइहzलाई सात गुणा सYरी पटक 3मा
6दन इbछु क हु छन्।
मYी १८:१८-२०, “साँbचै, म 6तमीह लाई भ दछु , 6तमीह ले
पृZवीमा जे बाँDछौ, Pयो !वग1मा बाँ,धनेछ। अ6न 6तमीह ले पृZवीमा
जे फु काउँ छौ Pयो !वग1मा फु काइने छ। पद १९, “फेिर म
6तमीह लाई भ दछु , पृZवीमा 6तमीह दुइ जना कुनै कुरामा सहमत
भई केही मा_यौ भने, Pयो !वग1का मेरा 6पताdारा 6तमीह का 6न <त
हुनछ
े , २० पदमा 6कन6क जहाँ दुइ 6क तीन जना मेरो नाउँ मा भेला
हु छन्, Pयहाँ म 6तनीह का माझमा हुनछ
े ु ।”

दGकपो चP
उबuमpबu,सकोलोम 6न वामपो उचt येशूr खtलेङ •ोक्तoतp,
मना थे r!तp, “दoकपो चt” तp 6न वामपो wा जेपp यशैयाr ईसापू व1
७०० थो लpल जेतpम गोतp। यशैया ५३:३, “हसहpमr अम
छे uतpनुना फाeदेतpनु। अम मािर चpइस्,सपp, दoक् लoलv
े पp हस मोतp।
हसहpमr अम थtनुलोङा •pल लoपp मोतp। अम छे दे पp मोतpमr
o 6ब6कम हसङा मोओ हेङ इक मम्,सक्6त6क।”
इकp अम सp<थुरम
6न वामपो wा जेपp यशैयाr येशू †ीBट बुनp ७०० तpर सpर थो
लpल जेतpम wाका उभpङा छु क्6क, मोलो तp अछuङाम wा गt,
यशैयाr रेeतoतpम wा खtलेङ होपp!तp। येशू राबु “दoकपो चt”
छo eतpलो rv6कङाखो अमp इकपो इक दoक इये<सा eत6क।
दoक कoचoकoयुवpलका होतp। पpिरतo दoक मुगt हेके,ख पpिरतo
कoचoवpकoयुवpङा मुगt। 6न वामr आदम कोलो हNवा यo!सुलो
कoचoवpकoयुवp मp थुम मoइ6त, मे6ममr दु6न hवा<नpयो मुगोवp।
अमसुr 6न वमपो wा मुरेsवpसुना कt,स मुन o ल पp सा! स कo!सुना
कoचoवpकoयुवp कोलो दoकयो बया6नया6ब छातp।
उPप6Y ३:१६-१७, 6न वामr मे;सेम थे लoतp, “इनp बo!मp
इछु लो उङा मािर ङे इ म नp, दoक थtसा इनp चt इवpदo, इनp इहोपथा
तuङा इनु इखर् खतo, मना अमp इन उखर6ब इतt।” मना 6न वामr
आदम थे लoतp, “इनp इमे!बpपो उwा इ6ङतpना उङा कt,स मुन o
ल तp6नम उखाङ6बम सा! स इकoतpमr बया6ब वाइता तp!तp।
इनp इदुङभtिर दoक मoसा त ;सनp मैvपp छु ।
दoक कoचoवpकoयुवpलका होतp। इक कoचoवpकoयुवp से सनp
येशूr दoक ये<नp मPतp, तp बया6नया6ब सorयो हेलोयो हसपो
ला6ग तेफेम उभpपो कpम मoतpम मुगt मना सorयो मoनp मुचpबo। येशू
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ु ै
पद २४ यसकारण म 6तमीह लाई भ दछु , 6तमीह ले Kाथ1नामा जेसक
मा_छौ सो पाएका छौं भ ने 6वSवास राख, र Pयो 6तमीह को हुनछ
े ।
परमेSवरले हा?ो 6वSवस वृ,L गनु1ह ु छ जब हामी उहाँको वचन
ँ आ*ना मा6नसहzलाई सहायता गन X अच<मका
सु छौं, प•छौं, उहाँसग
तिरकाहz छन्। इ~ाएलीहzले लाल समु पार नगरेस<म के उहाँले
ु लाई समु मा
लाल समु लाई 6वभाजन गनु1 भएन र? उहाँले नै प स
6हँcनलाई बोलाउनुभयो अ6न पानी मा,थ 6हँडे। उहाँले तपा• र मेरो
ला6ग प6न अच<मका काम र ,च हहz गनु1ह ु छ। 6हwू १३:८, 6कन6क
येशू †ीBट 6हजो, आज र सदासव1दा एकसमान हुनहु ु छ। आ6मन।
6न Sचत छ, परमेSवरले हा?ो 6वSवस प6न बढाउँ नहु ु छ, हामीले
हा?ा सँगी-6वSवसीहzबाट थुKै उदाहरणह सुनक
े ा छौं, साँ bचकै,
उहाँले 6तनीहzका ला6ग महान काय1हz गनु1भयो। य!ता सा3ी 6दनेहz
बाइबलभिर असं hय छन्। 6हwू १२:१, ले,खएको वचन: यसकारण
य6तका सा3ीह को ठू लो बादलले हामीलाई घेिरराखेको हुनाले,
हर6क,समका बोझा र हामीलाई स,जलै,सत अ;झाउने पापलाई प छाएर
हा?ा सामु ने रा,ख6दएको दौड धैय1साथ दौडौं। ह;लेलूयाह! परमKभु
परमेSवरले तपा•को 6वSवस वृ,L गराइ 6दनुभएको होस्! आ6मन।

राबुr ये<नp मझpsपp दoक ये<सनp मPतp। अम तp बया6नया6ब मोतp
मना फpइसङ6ब सpसेन्,सनp मPतp। खtले हसहpम उन
ु ो अमp हेलोयो
कoचoवpकoयुवpलका अ्वा नुना अम6ब थtर लoनख
म<वाvपp दुङ 6बनु।
याबेसपो उमpमr ये<नp मझpsपp दoक6ब याबेस वpतpलो थtतpम
दoक कोलो येशू †ीBटr फpइसङ6ब ये<नp मPतpम दoक थp<नp धम्।
येशू फpइसङ6ब सpसे तp,समr खtले हसहpमr अम6ब 6मन छु नp
थt6क। अमलका वोङाम wायो चेइ,सनp झpप्, अम हसr चेइ,सनp
मैvपp तुबा उदु हेङ6मम मु, दoक6ब वोu6कलो 6न वाम इककोलोङा
मु, मना इककोलोङा उभpपो कpम मoनp नु,स लo। मानp तेफेम दoक6ब
वोनp मPतoम, ङे नpदुनp, दु6न hवा<नp मPतoम rv6कना म<तpमr
इथेvख6क। मोलो Zवार् सेनpपो wा गt! हेके,ख 6न वामr
इक्लकाङा उभpपो कpम मoनp Œ6द गt! आ6मन।
खtलेका लpल थोनp मैvपp wा, मेतङ
े तेफेम दoक6ब वोनp
मैvपp मोओ मोलो चालोने 6न वामrङा हt मoद।o अछuङाङा,
6न वामr खtलेङ थtक मeछे मPतo, से दoना उखर6ब तp।
अuवाsसुवpहpम, थेबेलो दoक6ब वोuपp मु6कखोयो 6न वामr
मpलका बu पp wा इचेइ6क, मना मp खtलेङ अमपो उखर6ब
गt।
मYी १०:२९-३१, तक् पैसा6ब साeपु भuगेरा खpइ मुछुनाओ?
6न वाम पpपपो उनु,स मp थु तु भuगेरायो पtक6ब मुहम्। मोलो
एनपोने तु तु एन धोसमकथेङा † दे पp गtनु। मे6ममr सoकायो एनp
ङइनp मुमPतo। घोले भuगेरा स;पुहpम r!सा घोले थङपो एन इमु6न।
वोङामयो उन गोङ त<सनpना ,ज 6बनp 6न वामr
इदoकहpमलका इफा, हेके,ख हसहpमr इन इथtलो उन सtभtल

(५) प वM अ भ ायका साथ ाथना
पाँचौं कुरा: हामीले प6व अ6भKायका साथ अ त!करणबाटै
Kाथ1ना गनु1पछ1 । भजन लेhनेले भनेका छन्, “य6द मैले मेरो •दयमा
अधम1लाई आGय 6दएको भए, परमेSवरले सु नुहनु े ,थएन। तर
साँbची नै परमेSवरले सु नुभएको छ, उहाँले मेरो Kाथ1नाका
शWदह मा,थ Dयान 6दनुभएको छ। भजन ६६:१८-१९।
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गनु1प…यो। उनको जीवन पृZवीमा ,थयो र ‰ूसमा उहाँको
ब,लदानzपी मृPयु भयो। उहाँ तपा• र मेरो 6न <त र 6तनीहzका
पापहzको प`ाYाप र उहाँमा,थ 6वSवस गनX सबैका ला6ग ठूलो
मु6O ;याउनुभयो।
जब याबेसको आमा अPय तै कBट वा पीडामा डु6बन् र उसलाई
ज म 6दइन्, उनी †ीBटको ‰ूसको त!वीर ज!तो देhन स6क छ।
येशूको ‰ूसको ब,लदानले स<पू ण1 मा6नस जा6तको उLार ;यायो।
हामीले उनीबाट अक‘ पाठ प6न ,सeन सeछौं, उनी हा?ो ला6ग
एउटा पाठ हुन्, जुन हा?ा वेदनाका साथ परमेSवर हामी6भ र हामी
माफ1त महान् काय1हz गन1 चाहनुह ु छ। तपा• आ*नो जीवनमा थुKै
परी3ा र सं कBटहzको सामना गनु1परेको भनेर सो,चरहनुभएको हुन
सeछ। तर खुशीको कुरा छ! 6कन6क तपा•को जीवनमा परमेSवरको
ठूलो उAे Sय छ! आ6मन।
ु द1छ, यी परी3ाहz र सं कBटहz
सव1Kथम हामीलाई थाहा हुनप
सं योगले हामीमा,थ आएका होइनन्, क6त पटक त परमेSवरले नै
6तनीहzलाई अनुम6त 6दनुह ु छ। 6नस देह, परमेSवर, जसले यावत
कुराह को वा!ता र 6नय ण गनु1ह ु छ। 6Kय, 6म ह ! आज
हामीमा,थ भइरहेको सबै Kकारका पिर3ा र सं कBटह dारा हा?ो
भलाई नै गनु1ह ु छ, अ6न 6त सबै उहाँकै 6नय णमा छ।
मYी १०:२९-३१, “के एक पैसामा दुइ भँगरे ा 6बeदैनन्? तीमDये
एउटा प6न 6तमीह का 6पताको इbछा6वना भू इँ मा ख!नेछैन।
6तमीह का ,शरका केशह प6न सबै ग ती भएका छन्। यसकारण
6तमीह नडराओ, 6तमीह धेरै भँगरे ाभ दा बcता मु;यवान् छौ।”
अzलाई प6न Kेरणा र आ,शष 6दनको ला6ग परमेSवरले
तपा•को वेदना र पीडाहzबाट तपा•लाई 6नको पान1 चाहनुह ु छ,

एनp इ6फ6नम थtOकाम गt म <ससा थtर लो ये। मना एनp
इ6फ6नम माuखोयो हtपp।
हेबे 6न वामपो उwा जेv6क, 6ङ6क, मेभे इक थtर ™वार,
6न वामकोलो उहसहpम ,ज 6बनp उभpपो उŒ6द गt। इ~ाएलीहpम
o pनाओ?
लाल समु मवेvखाहेइ अमp लाल समु साeफा मुमव
ु ,धिर,ध थेम6ब लpम ,थनp žाइ मPतpना कु थे<थेम लpम
अमpङा प स
थुतp। अमpङा इeयो उभpपो xवा;पp कpम, मeछे हpम इमैvस6क।
6हwू १३:८ हेके,ख येशू †ीBट अ6म !क, rनtल, सpदpङा
मफpइ,ससा तुङा मु। आ6मन।
अछuङाङा, 6न वामr इक थtरयो ™वार इमैvस6क, थtर लoपp
इक दरमहpमलका इकpयो घोले wा 6ङ eत6कम गt, अछuङा, अमp
मpहpम उभpपो कpम म!सतpनु। तेफेम उभpपो कpम थtपpना
मoपpहpमयो घोले मुन।ु 6हwू १२:१ 6ब थे rvपp गt: थेभम
े घोले थtर
लoपpहpम अर् देपp मु6कमr इक लp<दु कpर् पp wा कोलो हps मैvपp
कoचoवpकoयुवp सेके िरसा घर् नp झtर6ब xलानp भtल मo6क।
ह;लेलूयाह! 6न वामराबु 6न वामr इक थtर लुuपp छु
इम!स6क6नये। आ6मन।

१४

सेTपB a दN 'वाEदु मGनB
ु ाङा !वा<दु मoनp
भtम wा: इकpयो सेuपp Œ6दr गोनुय क
मPतo। भजन रे eपp हसr r!तpम, “उङा अगोनु6ब
कo चoवpकoयुवp तुuवानाखो, राबुr उङ 6ङनpङा म6ङङवा।
अछuङा 6न वामr उङ इ6ङङता, अमp अ!वा<दु इ6ङ!सt!ता।
भजन ६६:१८-१९।
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6कन6क उनीहzले तपा•लाई हेछ1न् र धैय1ता र बहादुरीका साथ तपा•
सबै कु राह सहन गद ‹ हुनहु ु छ। परमेSवरले तपा•लाई तपा•को कBट
वा पीडाबाट छु टकार 6दन चाहानुह ु छ। परमेSवरको मा6नस, अ’यू बले
यसो भनेका छन्, अ’यू ब २३:१०, “तर मैले ,लएको बाटो उहाँ
जा नहु छ उहाँले मलाई जाँच गनु1हदुँ ा म खािरएको सुनझैँ ठहिरनेछु।”
6Kय 6म ह , हा?ा सबै सं कBटहzमा परमेSवर हामीसँग
ु ु छ, पापको प`ाताप गरेर येशू †ीBटमा 6वSवस
Nयवहार गद ‹ हुनह
गरौं, ता6क येशू Kभुले हामीलाई प`ाताप गन1 र अ6हले नै बचाउन
सहायता गन1 सeनुह ु छ।
परमेSवरले तपा•को “कBट वा पीडा” बाट अzलाई Kेरणा र
आ,शषमा ;याउनको ला6ग Kयोग गन1 चाहानुह ु छ, 6तनीहzले तपा•लाई
हेछ1न् र धैय1ता र बहादुरीका साथ तपा•ले सबै थोक स6हरहनु भएको
देhदछन्। Kेिरत पावललाई यो कु रा थाहा ,थयो र उनले भने: २ कोिर थी
१:६, “हामीले दु:ख पायौं भने यो 6तमीह का सा Pवना र मु6Oको ला6ग
हो। हामीले सा Pवना पायौं भने Pयो 6तमीह का सा Pवनाको 6न <त हो।
हामीले भोगेका Pयही दु:खह 6तमीह ले धैय1साथ सहन गदा1 6तमीह
प6न Pयही सा Pवना अनुभव गछ“।”
जब तपा• आगोमा धू प हा;नुह ु छ, Pयसले धेरै मीठो वासना
6नका;छ। यसैले प6न जब तपा• कBट वा पीडा र दु:खको माDयमबाट
जानुह ु छ तपा•को सु दर इसाई जीवनको सुग ध फै,लन था;छ। अ6न
यसले मा6नसहzलाई परमेSवरमा भरोसा राhन सहायता गद1छ,
तपा•को सुग ध6वनाको सबै उपदेशहz 6फeका हुन पुeछ।
Kेिरत पावल र ,सलासलाई कोरा1ले धेरै 6पटे र 6भ ी जेलमा
राखे, 6तनीहzको खु”ामा 6ठँगरु ो ठोकेर रा,खएका ,थए। Pयसबेला
6तनीहzले के गरे त? 6तनीहzले Kाथ1ना गरे र य6त जोडले गीत गाए

मo6कमकायो तुङ घोले 6बनp चpsपp, २१ पद6ब थtर लoपpहpमr येशू
†ीBटलका खtले थो,च6ब 6न वामपोङ सpदp उबuमpबu,स
मpनु6नये। आ6मन।
चालो चालो इक थtरङा झp<खलो 6फ6कमयो दोhवाइ तuङा
थtङा म <स6क, मनाखो इकp !वा<दु6ब Œ6द मo6कम r!सायो तुङ
हेसा थt6क? मेखो6मम लt इकpयो येशूपो उताuकsचtहpम हेuसा
!वा<दु मo6क: मेभन
े ा उताuकsचtहpमr येशू थे लoतpनु, “ओक थtर
™वार म!सकये।” लू का १७:५।
येशू राबुकोलो तpका लpल6मम थtरपो कpमलकायो इक थtर
™वार् तो hवा नp मPतo। सेइ6कचे, हेसा दाऊद रpसपो उथtर लुuपp
छo eतpम थt6क। १ शमू एल १७:३७ थेसा रे पp गt, “झtक कोलो
मोसलका रpखp मoपp 6न वामराबुrङा प,लSतीपो उखरलकायो
रpखp इमoङा।” मना शाऊलr थे लoतp, “मेखो खtचे, 6न वामराबु
इनकोलो मु6नये।” तpका लpलयो 6न वामराबुr इक घोले झtक
कोलो मोसलका रpखp इमैv6त6क। मेखो6मम 6न वामपो उमoनpहpमr
मानp इक थtर मलoपp हेङ म सनp? rनtल थेबल
े ोयो मpङा
6न वामराबु 6न वामr इक हेफेम दoक6ब मु6कखोयो इसेइ6कना
इफा eक। ये<नpङ मझpsपp दoक6ब मवाइ6क।
भा थेबेलो एन गो;यात हेu6मम ङइलoपp कoeपtr मािर दoक
6बतोङ इमु6नओ! मकू1स ११:२२-२४ रे पp गt: येशूr अमहpम थे
लoतpनु, “6न वाम6ब एन थtर लो ये।” उङा अछuङा एन ल नु,
“तुहेr हे6हइ मम <ससा उगोनु6ब थtर लoनp तp रे sपp उधम
'इगteदे6बका Kा eच r;ना ,धिर,धयु •ो सये' लoदन
o ाखो मp
हेuङा छु । मे6ममr उङा एन तpयो ल नु, !वा<दु6ब 6न वाम6ब
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श eतअनुसार हामीले मागेको वा ,चताएको भ दा iयादै KसSत
मा ामा गन1 सeनुह ु छ, उहाँलाई नै पु!ता-पु!तास<म म डली र †ीBट
येशूमा सदासव1दा म6हमा होस्। आ6मन।
क6हलेकाही ँ हा?ो 6वSवस य6त कमजोर हु छ 6क हामीले मागेको
थोरै मा पाउँ छौं होला भनेर शं का गछ–, Pयसोभए हामी कसरी
Kाथ1नामा मा_न सeछौं 6क हामीले सोचेभ दा iयादै बढी पाउँ छौं?
Pयसो हो भने, लौ, हामी प6न चेलाहzले ज!तै Kाथ1ना गरौं, Kेिरतह ले
येशू Kभुलाई भने, “हामीह को 6वSवस बढाइ6दनुहोस्।” लू का १७:५।
ँ हा?ो 6वगतका अनुभवहzले हा?ो 6वSवस
येशू Kभुसग
ु द1 छ। हेन1 ह
ु ोस्, कसरी दाऊद राजाको 6वSवस ब,लयो
बढे को हुनप
भएको छ। १शमू एल १७:३७ मा य!तो छ, “,सं ह र भालू दे,ख
बचाउनुहनु े परमKभुले यस प,लSती गो;यतको हातबाट प6न
मलाई बचाउनुहनु ेछ।” शाऊलले भने, “Pयसो भए जाऊ, र परमKभु
6तमीसँग होऊन्। 6वगतमा प6न परमKभुले हामीलाई धेरै ,सं ह र
भालुहzबाट बचाउनु भएको हो। Pयसो भए, परमेSवरको 6Kय
स तानह , 6कन हामीले शं का गन X? के आज उही महान् परमKभु
परमेSवरले तपा• र मलाई K6तकुल पिर !थ6तबाट अनुकुल
वातावरणमा ;याउनुहनु े छै न र?
हुनसeछ, आज गो;यत पी भयuकर सम!या तपा•को सामु न
खडा छ! मकू1स ११:२२-२४, ले,खएको कु रा: येशूले 6तनीह लाई
जवाफ 6दएर भ नुभयो, “परमेSवरमा 6वSवस राख।” पद २३ साँbचै
म 6तमीह लाई भ दछु , य6द कसैले आ*नो ]दयमा शं का गद ‹न तर
आफूले भनेका कु रा पू रा हु छ भनी 6वSवास गरेर यस पहाडलाई
'उखे,लएर तँ समु मा खस्' भ यो भने, Pयसको 6न <त Pय!तै हुनछ
े ।

हtना दoक ये<नp चpsपp छु न।ु 6न वामr इन इदoकलका
लpइनpना नo म नp नु,स लo। 6न वामपो उहस अ’यू बr थे
r!तp, अ’यू ब २३:१० मोलो उङ खp6ब hवाvतोङ मुङा
r नp अमp चeतु, अमp छोचे इमoङालो उङ मािर नsपp सुन
हेङ6मम छु uङा।
अदरमहpम, इकp दoक ये<नp मPतoलोयो 6न वामr इकगो6ब
कpम मoनp थt, मp rv6कम कoचoवpकoयुवpलका मे ;ससा येशू
†ीBट6ब थtर लo6क6नये। मना कoचoवpकoयुवp मoनp लेv6कखो येशू
राबुr धpपpङ 6मन इमo6क।
6न वामr इनपो इदoकहpमलका वोङाम उन नु छे नpना
,जपो छु नp इन रोनp नु,स लo, इनp दoक ये<नp इचpबoम हसहpमr
थtनुना उन गोङ तम्,स। Kेिरत पावलr तp wा चeदेतpम गोतpना
रेeतp: २ कोिर थी १:६ “ओका दoक थteतकाखोयो एन दoक6ब
एन गोङ त<सनpना एन 6मन मoनpङा दoक थteतकाम। 6न वामr
ओक दoक6ब गोङ इतsसकाखो एन दoक6बयो गोङ इत<स6न।
ओका थteतकाम दoक एनp इथt6नना मp दoक ये<नp इचp <नलो
एनपोयो एन गोङ त <स।
6म6ब सt<तpर हैv6कलो चpनoपp उमुर वाम। मेसाङ दoक6ब
वोuसा xलाu6कलो इक्लका 6न वामपो उनङ रङ। मना
हसहpमrयो 6न वामथा सेइतो भtल मpनु। मोओनाखो हसहpम
हेबे नsपp, भuपp wा लैv6क, चेइ6कखोयो मामा,स,स तuङा
लoन।ु
Kेिरत पावल कोलो ,सलास कोरा1r घोलेखप
े ् मािर रpsतpनु,
मना हस चेeदे कम6ब चेeसा तoPनु, साeपुङ सpल 6ठuरो6ब
sवा!सा तoPनु। मेलो अमसुr माङ मo!सु? अमसुr !वा<दु
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हतार गनु1ह ु छ। भा_यमा 6वSवस गना1ले परमेSवर र Kाथ1नाको
Kभावकािरतामा तपा•को 6वSवसलाई नै नBट गद1छ। भा_यको बारेमा
गलत 6वSवस गन X धेरै Nय6Oहz भ छन्, “यो मेरो भा_य हो, म के गन1
सeछु र?” र 6तनीहz झन 6नराशामा डुWदछन्।
तर हामी जो परमेSवरका स तानहz हौं, 6वप6Yको बीचमा प6न
ँ न
हतोPसा6हत हुद
ै ौं। १थेसलोकq ४:१३, यसरी ले,खएको छ, “तर
भाई हो, सु6तगएकाह का 6वषयमा 6तमीह अजान बस भ ने हामी
इbछा गद ‹नौं, र 6तमीह ले आशा नहुने मा6नसह ज!ता शोक गनु1
नपरोस्।”
हामी जी6वत र दयालु परमेSवरमा 6वSवस गद1छौं, जो
ु ु छ, उहाँको अ6घ सारा सं सार र शैतान
सव1श6Oमान र अन तता हुनह
प6न डराउनुपद1छ। उहाँले हामीलाई वा!ता गनुह
1 ु छ र हा?ो 6ब त
Kाथ1ना सु नहु छ, र उYर!व प जवाफ 6दनुह ु छ।
कृपया: भा_यमा 6वSवस नगन1 म तपा•ह लाई 6वन? आHह
गद1छु। य6म1या १०:१-२, यसरी ले,खएको छ, “हे इ~ाएलका घराना
हो, परमKभुले 6तमीह लाई के भ नुह ु छ सो सुन। परमKभु यसो
भ नुह ु छ, “जा6त जा6तह का चाल न,सक, अथवा उनीह झैँ
आकाशका ,च हह दे,ख ,सत नहोओ।”

मo!सु, मािर लेल मo!सुलो वोङामrयो 6ङPनु। उसेनpम १२ बजेहpम6ब
तु उभpपो कpम छo eतp, झेल खान6ब मुपpहpम रबा खtलेङ 6न वाम6ब
थtर लोPनु। मp सेनp मp xवा;पp हसr पावल कोलो ,सलास
hवाPतpनुना अमसुपो उस eवार सर् सतpसु। मना मp xवा;पp हस कोलो
मpपो उकम वाम6बमr कु पोरदमयो लtkpनु। Kेिरत १६:२२-३४।
इन दoक6ब इवोuखोयो मpलका 6न वामr वोङाम मे;सेम ,ख
लp!बpहpम ,जकोलोम छु म नp याबेस हेuसा 6न वामr इरोङ।
आ6मन।

(४) वLवस
हामीले परमेSवरसँग Kाथ1ना गनु1 नै पद1छ। उहाँले आ*ना
K6तJाहz क6ह;यै तोcनुहनु छ
े ै न र उहाँको वचन अवSय पू रा हुनछ
े ।
परमेSवरले हा?ो Kाथ1नाको उYर 6दनुह ु छ। ए6फसी ३:२०-२१,
यसरी ले,खएको छ, “उहाँलाई, जसले हामी6भ काम गनX उहाँको
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मेभन
े ा तेफेम रे पp गt, याबेस उवp उवेहpम r!सा तुङ
o कोलोम मोतp। उमpमr अम याबेस नङ मPतpम गोतp,
सp<थुरम
हेके,ख उमpमr r!तp, “उङा तp दoक6ब वpताम।”
याबेसलका चेइ,सनp मैvपp xवा;पp wा गt। अम
o कोलोम” मोतp, तp wाr माङ rइ6मम्? अछuङा
“उसp<थुरम
o कोलोम मोतp। मोलो हेबr
याबेस 6न वामपो उलpल6ब सp<थुरम
े
6न वाम6ब थtर मुलनo नु ा मेतेङ म <सनु। मे6ममr मेफेम हसहpमr
o मुथtनु। मना तेफेम सp<थुरम
o ने
6न वामलका थt6कम सp<थुरम
हसहpमलका थt6क मम्,सनुना लt<नु।
अदरमहpम, एनपोयो तेफेमङा एन Œ6द गt वोये?
अछTङाम सBEथुरम
G न/वामलका थP क
o तuङा ;वा<लेनp ङ जु वpइनp
अछuङा, हसलका हtपp सp<थुरम
मैvपp छु । 6न वाम पpपराबुपो उचt येशू राबुपो उwा घिरतु भuतेइ
Œ6द मo6कचे! मp खtलेङ 6न वामपो उखp जरलकाम गtनु।
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6क अ य कैदीहzले प6न सुन।े मDयरातको पिरणाम! जेलर र
स<भवतः सबै कैदीहz प6न आ`य1जनक zपमा zपा तिरत भए।
पद ३३, तब रातको Pयही घडी उनले 6तनीह लाई लगेर घाउ
धोइ6दए। अ6न उनी र उनका पिरवारले तु तै ब sतBमा ,लए। Kेिरत
१६:२२-३४।
तपा• कBट वा पीडाबाट भएर जाँदा प6न परमेSवरले तपा•लाई धेरै
पु ष र ! ीह का 6न <त याबेस ज!तै आ,शषको कारण ब नलाई
Kयोग गनु1हनु छ
े । आ6मन।

6न वामलका काeथम छु eकना थtरङा सोको फp;। भा_यपो
मेतेङाम wा6ब थtर लoपp घोले हसहpमr WलpPनु: “तp आपो
अभा_यङा तेफेम, उङा माङ मoनpना?” मना मpहpम तुङ लo धोनुना
मािर लु <र छ सनु।
मोलो इक्ने 6न वामपो उमoनpहpम मु6क, ये<नpङ मझpsपp
दoक6बयो पा:मुसो। १ ,थसलो6नकq ४:१३ थेसा रे पp गt, “ए
uवाsसुवpहpम, मैvपpना hवाvपp थtर लoपpहpमपो wा ओका एन
इल न। उन हु रेप लpम मायो मगtपp हेuसा एनp दु6न hवा<नp
मुमPतo।
इक गोछे मैvपp ङादा 6न वाम6ब थtर लo6क, अम खtलेका
उभtलकोलोम सpदp6मम 6न वाम मु। अमपो उलpल6ब बया6नया
कोलो कoeपtयो थpरp दo। अमp इक इसेइ6क, रpखp इमo6कना इक
!वा<दु इङ!स6कना उफpइसुयो इ6ब6क।
ए अuवाsसुहpम, उङा एन भा_य6ब थtर मुलो ये ल नु। य6म1 या
१०:१,२, थेसा रे पp गt, “ए इ~ाएलपो कम वाम, 6न वामराबुr
इल नम wा ङु ये। 6न वामराबुr थे rइ, “वोङाम iवाम
म सनुम हेङ एन मुम नुये। धामतo मeछे थtनुना ङइखनुम हेङ एन
मु6ङˆुये।

दो7ो पाठ
Pयसप,छ ले,खएको छ, “याबेस आ*ना दाजु-भाइह भ दा बढी
मानका ,थए। 6तनकq आमाले 6तनलाई याबेस नाउँ राखेकq ,थइ ,
6कनभने 6तनले भ6नन् “मैले Pयसलाई वेदनामा ज माएँ।”
हामीले याबेसको जीवन र चिर मा केही मह‚वपू ण1 कुरा
पाउँ दछौं। ऊ “बढी मानका” ,थए? यी शWदहzको अथ1 याबेस
परमेSवरको नजरमा बढी मानका ,थए। तर क6तको ला6ग
परमेSवरको अ !तPवमा,थ 6वSवस ला_दैन र शं का गछ1 न्। Pयसैले
Pय!ता मा6नसहzले परमेSवरबाट पाउने आदर पाउँ दनै न्। अ6न य!ता
आदर-स<मान उनीहzले मा6नसहzबाट पाइ छ भनेर सोbछन् र
खोiदछन्। 6Kय 6म ह , आज तपा•ह को अव!था य!तै छ 6क?
साँचो आदर परमेLवरबाट आउँ छ
वा!तावमा, मा6नसबाट आउने स<मान मा खोiनु ठूलो खतरा
हु छ। कृपया, परमेSवरको पु येशूको वचन Dयानपू व1क 6वचार
गरौं! 6तनीहz सबै !व6ग1य बु,Lले भिरएका छन्।
१८

थPर
इकpयो 6न वामकोलो !वा<दु मoनpङा मPतo। अमp उwाजेन
हेलोयो मुफpलo, मना अमपो उwाजेन हेसायो हtपp। 6न वामr इक
!वा<दुपो उफpइसु इ6ब6क। ए6फसी ३:२०,२१, थेसा रे पp गt,
“इकगो6ब कpम मoनp चpsपp भtललका इकp 6फ6कम, Œ6द
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यू ह न ५:४१-४४ मा यसो ले,खएको छ: “म मा6नसहzबाट
म6हमा Hहण ग6द1न।ँ तर 6तमीहzमा परमेSवरको Kेम छै न भनी म
जा दछु । म आ*नो 6पताको नाउँ मा आएको हु,ँ तर 6तमीहzले मलाई
Hहण गद ‹नौ। अक‘ कोही आ*नै नाउँ मा आयो भने Pयसलाई Hहण
गनXछौ। 6तमीह कसरी 6वSवास गन1 सeछौ, जब 6क 6तमीह
आपसमा एक अका1बाट स<मान खोiदछौ, अ6न Pयो स<मानको
खोजी गद ‹नौ, एक मा परमेSवरबाट आउँ दछ।”
बु,Lको यी वचनहzबाट हामी बुFछौं 6क यी Nय6Oहz जसले
एक अका1लाई मा दछन् र स<पू ण1 zपमा स<मान खोiछन्, तर साँचो
आदर स<मान परमेSवरबाट मा आउँ दछ।
ँ न
(१) जो एक मा मु6Oदाता येशू Kभुकहाँ आएको हुद
ै ।
(२) अन त जीवन नपाएको कारण अन त मृPयुमा पु_छन्।
ँ न
(३) 6तनीहzमा परमेSवरको साँचो Kेम हुद
ै ।
यŽ6प मा6नसहzका नजरमा धा6म1क दे,ख छन्।
6Kय 6म ह , म तपा•ह लाई साँचो Kेम गन1 आHह गद1छु, तब
उYम Kकारले काम गरेर देखाउनेछौ, चाहे सं सारले तपा•को ला6ग
ु ै सोचुन्। मानौं, तपा•ले येशू Kभुको सु दरता देhनुभयो र
जेसक
उहाँK6त तपा•को Kेम खु;लमखु;ला देखाउनु हु छ। सायद तपा•को
साथी, पिरवार वा समुदायले तपा•लाई तुbछ र सताए भने क!तो
K6त6‰या 6दनुह ु छ होला? य6द हामीले मा6नसहzबाट पाउने आदर
र स<मान खोiयौंभने, हामी येशू Kभुको न,जकै आउन सeनेछैनौ।
२००० वष1 अ6घको यहुदीहzको ला6ग प6न Pय!तै ,थयो, र इ6तहास
Kाय दोहोिरएको हामी सबैलाई थाहा छ।
यू ह न १२:४२-४३, “यŽ6प मुhय शासकहzमDये धेरैले
उहाँमा,थ 6वSवस गरे। तर फिरसीहzको डरले गदा1, र 6तनीहzले

मेसा उचोuकाफpर ठोMटो सोuपp wा ल जtनp मुमPतo, अमp इक
!वा<दु धpपpङ 6ङनp यpदoना लुम मoसा गोछे इमैv6क। अछङाङा अमp
मpमr उचt हेuसा लुम इमु6कना रpखp इमo6क।
यशैया ४९:१५ थेसा रे पp गt: “तुहे मpमr दoत तouपp उचt
चpमtदoनाओ? उपापपो उसगवpलका येपp उचt अमp लुम
मुमPतoनाओ?” मpr चpमtनpयो चpबo। मोलो उङा इन मुचpमtनp।”
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ु r r!तpम wा तापयो उ!व!वाइ म सनp
मे6ममr Kेिरत प स
ु ५:७ पद6ब थेसा रे पp गt, “एनपो खtलेङ एन
मPतo। १प स
चpइ सनp 6न वाम बु ये, हेके,ख अमp एन लालेपuखे इम न।”
6न वामr इसेइ6क r नp wा च eकखो इकp लु <र छ सनp
,ख माङ जङा तुङु, eवाkु r!सा म<तpमr थे खनp मुमPतo। रोमी
८:३२ थेसा रे पp गt: “6न वामr उतापपोङ उचtयो मतtसा इक
खtलेङ 6मन मoनp इ6ब eत6क। मेखो6मम 6न वामr खtलेङ
थtकहpमयो अमकोलोङा म6ब6कनाओ?
अदरमहpम, 6न वामराबु 6न वामr इरेvख6कम खtलेङ थtक
उथो,च6ब खtलेका नsपpङा इ6ब6क। थtर इलo6नओ?
“भा_य” 6ब थtर लoनp rv6कम ङइलoपp wा: अछuङाम wा
मछे इपp हसहpम उमुया6ब भा_य6ब थtर लoन।ु 6न वामपो wाr
“भा_य” rv6कम मुथो eकम भtल rइ, “कo sफ6ब माङ रे पp गt
मpङा छु ” r!सा उन गोङ त <सनु। चeपp कोeपp हसहpमयो
भा_य6बम भtल6ब थtर लoन।ु मोलो इक 6न वामपो उमoनpहpम
भा_य6ब थtर मुल6o क। इकने ङादा 6न वाम6बवो थtर लo6क। अम
लुम मoपpना गोछे मैvपp मु6ममr इक !वा<दुपो उफpइसु इ6ब6क,
मना उचtमpइहpम धवा इ*लt6क। भा_य6ब थtर लoनpr
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हुनहु ु छ, उहाँले तपा• र मेरो लामो अ तवा1ता1 ,लइराhनु हु न ब
हा?ो Kाथ1ना सु न हतार गनु1ह ु छ र हामीK6त Kेम पो दशा1उनुह ु छ।
वा!तवमा उहाँले बbचाको आमालेझैँ हेरचाह र hयाल राhनुह ु छ।
यशैया ४९:१५ मा, यसरी ले,खएको छ: “के कुनै आमाले आ*नो
दू धेबालकलाई 6बस1न सeछे र? आफूले ज माएको बालकलाई के
Pयसले 6ट›याउँ 6दनँ र? Pयसले 6बस1न प6न सeछे , तर म तँलाई
6बस1न स eदनँ।”
ु ले भनेका छन् 6क आफूलाई न? बनाउनुपछ1 ।
Pयसकारण Kेिरत प स
ु ५:७ पदमा य!तो ले,खयो, “6तमीह का सारा 6फ‰q उहाँलाई
१प स
सु <पदेओ, 6कन6क उहाँले 6तमीह का वा!ता गनु1ह ु छ।”
य6द हामीलाई परमेSवरले वा!ता गनु1ह ु छ भ न कुरा थाहा पायौं
भने, हामीले ,च ता वा कुनै कुराको 6फ‰q गनु1पनX कारण छै न। रोमी
८:३२, यसरी ले,खएको छ, “जसले आ*नो 6नज पु लाई बाँकq
राhनुभएन, तर हामी सबैका 6न <त उहाँलाई 6दनुभयो, के उहाँले
हामीलाई सबै थोक प6न उहाँकै साथमा 6दनुहनु े छै न र?
6Kय 6म ह , परमKभु परमेSवरले हामीलाई आवSयक पनX सबै
उ,चत समयमा उYम कुरा नै 6दनुह ु छ। के तपा• 6वSवस गनु1ह ु छ?
“भा_य” को बारेमा गलत 6वSवस 6व L चेतावनी छ: सPय न,च न
मा6नसह अ धा-धु दा भा_यमा 6वSवास गछ1 न्। प6व बाइबलले
“भा_य” भ न रह!यमय श6Oको बारेमा बो;दछ, 6नधारमा तपा•लाई
जे हुनव
े ाला ,थयो Pय!तै भयो भनेर ,चY बुझाउँ छन्। ,श,3त मा6नसह
समेत भा_यको रह!यमय श6Oमा 6वSवस गछ1 न्। तर हामी परमेSवरका
स तान भएकोले भा_यमा 6वSवस गद ‹नौं। हामी एक जी6वत परमेSवरमा
ु एकोले हा?ो
6वSवस गद1छौं। उहाँ Kेम र क णाले भिरपू ण1 हुनभ
Kाथ1नाको जवाफ 6दनुह ु छ, र आ*ना छोराछोरीहzलाई सहायता गन1

यू ह न ५:४१-४४ 6ब थे rvपp गt: “उङा हसहpमलका
बuमpबu,स मुलोमु। माuके,ख एनp 6त6बयो 6न वाम लुम ममo6न
r नp उङा चeतु। उङ 6न वाम अपpपrङा इ6फङतना तp बया6ब
हtङता। मोलो एनp उङ थtनpङा मयpइङनु। तुहे उतापपो उनु,सr
o
हtपp हस एनp इयp न। मना एन तापगो6बयो तुहr
े
एन सp<थुरम
इPवान्6नम तुङ इयp न। मोलो तुबा तuङा 6न वामलका थt6कम
o थtनp एनp नुङा ममo6नखो हेसा उङ6ब थtर लoनp इचpम्6न?
सp<थुरम
खp जरपो तp wाहpमलका थोनp झpप, तp हसहpम उन
o मइलoन,ु 6ब लoनp तuङा लt<नु, मोलो
तापगो6बङा सp<थुरम
o 6न वामलका तuङा थt6क।
अछuङाम सp<थुरम
(१) मेफेमहpम 6मन दुङ 6बपp येशू राबु6ब महtङा मुन।ु
(२) मpहpम हेलोयो म<वाvपp दुङ मुथtनुमr खp6दयु हt पpनु।
(३) मेफेमहpमकोलो 6न वामपो अछuङाम लुम मुमPतo। मोखोयो
हसहpमपो मस्लpम6ब ध6म1 Pवा नु।
अदरमहpम, उङा एन अछu ङाङा लुम मइलo6क ल नु, मना
खtलेका तुङ बuपp इमo6नम कpम मeछे छु , सp sदमpहpमr
माङ r नु ,ख WलpPनु6नये। येशू राबुपो उबu मpबu ,स
इथtखो6मम अछu ङाम लुम मoनp छे इ, मेतङ
े ाम लुम यो उथे<तo
लpइ। इदरमr, इकम वामr ,ख इuवाsसुवpहpमr
इWलphले मpनुना इछे ङ ,ख इरे ङखो6मम इनp हे इमp? इकp
हसहpमलका थt6कम सp<थुरoम ;वाम6कखो 6न वामपो उफpर् 6ब
छु नp मुथt6क। २००० थो लpल यहुदीहpमयो मेहu
े ङा म तp नुम
इ6तहास गt।
यू ह न १२:४२-४३ “मtल6महpमगो6ब घोले येशू6ब थtर लोPनु।
मोखोयो अमहpम फिरसीहpमका 6ङ!तpनुमr, चेकम6बका
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ु ाई” रहेछ। यसैले Pयहाँ
6हwू मा “,श6मयोन” को अथ1 “सुनव
एउटा मह‚वपू ण1 सPय छ जुन सबैले थाहा पाउनुपद1छ, 6कन6क हा?ा
ु ु छ अ6न हामीसँगै हुनह
ु ु छ, उहाँले हा?ो
परमेSवर जी6वत हुनह
Kाथ1ना सु नहु छ। आ6मन।

इलpइसtका r!तpनुना थtर लoeतका मुrस्वpनु। माuके,ख
o Pवा नp मुयpथेर्वpनु। मोलो मpहpमr
मpहpमr 6न वाम सp<थुरम
हसहpम6ब रङ लoनp तुङ यpथेर्तpनु। दoकपो wा मोओनाओ? तp
बया6नया 6मनचtहpमr Wला दे स, मpहpम खtलेङ 6न वामलका
o थtनp मािर नुिर मpलेPनु। मोलो दoकपो
r!सा हसहpमलका सp<थुरम
o थtनp wा मथोङ मुन,ु हेके,ख
wा! 6न वामलका अछuङाम सp<थुरम
6न वामपो wा मुजPे नु, मना जे नp थो,च मुलpPनु ,ख जेPनुखोयो
मुथोeनु। 6न वामपो wा भuतेइ थोनp 6न वामपो उसoर्मtकोलो !वा<दु
मoनp मPतo, भuतेइ थोनp जे जtनp मPतo। १ इ6तहास ४:९ 6ब, रे पp wा:
o कोलोम मोतp।
याबेस उवp उवेहpम r!सा तुङ सp<थुरम
o तो6कना तuङा सp<थुरम
o थt6क
6न वाम सp<थुरम
o थtनp लt<नु, मोलो हेसा
हसहpमr 6न वामलका सp<थुरम
थt6कम r नp wा मुचeनु।
o थtनpपो उदुदा माङ गt?
तp सp<थुरम
साeपु wा रे पp गt:

(२) जवाफ दनुहनु े परमेLवर
,सeनुपनX दो~ो कुराचा6हँ, परमेSवर केवल सु नहु छ मा होइन
तर उहाँले हा?ो Kाथ1नाको जवाफ प6न 6दनुह ु छ, 6कन6क उहाँ
हामीK6त अगापे Kेम र अनुक<पा राhनुह ु छ। जब हामी सं कBटमा वा
खतरामा हु छौं तब उहाँलाई पुकाछ–, अ6न उहाँले हा?ो उLारको
ु ् त, दाऊद छeकै
ला6ग हतार गनु1ह ु छ। दाऊद राजाको अनुभव हेन1स
परे 6क परमेSवरले क6त पटक 6तनको Kाथ1नाहzको जवाफ
6दनुभयो। भजन १८:६, मेरा आपतमा मैले परमKभुलाई पुकार गरें, र
मदतको 6न <त मेरा परमेSवरलाई हपारें। आ*नो म दरबाट उहाँले
मेरो सोर सु नुभयो, मेरो पुकार उहाँको सामु, उहाँका कानमा पु_यो।
जब हामी परमेSवरलाई पुकार गछ– उहाँले प6न हामीलाई उYर
6दनुह ु छ भ न कु रा थाहा पाउँ दा 6वजेताह को ,श6वरमा भएको ज!तै हु छ।
(३) वा'ता गनुहनु े परमेLवर
य6द हामी कु नै महान Nय6Oबाट सहयोग ,लन चाह छौं भने,
शु वातमै गा]ो हु छ, अब सहयोग गनु1पन X अनेक कारणह
खो;नुपछ1 , अ तर-कु तर, कथा-Nयथाह पोखाउनुपछ1 , 6नवेदन र
लामो अ तवा1ता1प,छ सहयोग पाइ छ वा पाइ न भ ने कु रा अब Pयो
महान Nय eतमै भर पछ1 अथवा तपा•K6त ऊ 6टठाउन वा न6टठाउन
प6न सeछ। तर Kभु येशू †ीBट जो राजाहzका राजा र Kभुहzका Kभु
८६
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o तtनp
(क) 6न वामपो सp<थुरम
o तtनp।
(ख) 6न वामपो wापो सp<थुरम
१ शमू एल २:३० 6ब जे नp थt6क, एलीपो6ब 6न वामपो wाजेन
जेपp होतpना जेतpम wा: “6न वामराबुr थे rइ, “इनपो
इकम वाम, इचुपpपपो उकम वामr सpदp आपो अदt;दoदpम इमo6न
rvसा उङा wाजेन तुuताम गोतp।” मोलो rन मे मुछु। उङ
o Pवाvपpहpम उङा सp<थु PवाYुन,ु उङ छे uपpहpम उङा
सp<थुरम
छे ङुन।ु ”
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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सभाघरबाट 6नका,ल6द छन् भ न डरले Pयो !वीकार गरेनन्।
6कनभने परमेSवरको Kशं सा भ दा मा6नसको Kशं सा बढी चाउँ थे।”
के यो दु:खपू ण1 कुरा होइन र? यो सं सार मानव सागरले भिरएको छ,
जोह परमेSवरबाट भ दा मा6नसह बाट आदर-स<मान पाउन खुबै
चाहाना गद1छन्। तर 6वड<बना! परमेSवरबाट साँचो आदर-स<मान
ँ न
पाउने कुरा बुझेकै हुद
ै , 6कन6क 6तनीह ले स<पू ण1 प6व बाइबल
ँ न
प•दैनन् 6क प•ने समय छै न वा पढे ताप6न बुझेकै हुद
ै । बाइबल
धम1शा! बुFनको ला6ग प6व आPमामा Kाथ1ना र स6ठक बुझाइको
6न <त KसSतै समय लगानी गनु1पछ1 । १ इ6तहास ४:९, ले,खएको
ख ड: “याबेस आ*ना दाiयू -भाइहzभ दा बढी मानका ,थए।”
आदर परमेSवरको आदर गरेर मा आउँ छ
के6ह मा6नसह परमेSवरबाट आदर-स<मान पाउन चाहा छन्,
तर कसरी पाउने भ न कुरा थाहा नभएको हुन सeछ।
यो आदर पाउने तिरका के होला?
सरल उYर य!तो छ:

6हwू 6ब “,श6मयोन” पो उमाने “6ङ” छु । मे6ममr मp6ब तुबा
अछuङा xवा;पp wा गt, मp खtलेr चनp मPतo, हेके,ख 6न वाम
ङादा मु, इककोलोङा मु, अमp इकp मo6कम !वा<दु इङ!स6क।
आ6मन।

(क) सव1Kथम परमेSवरको आदर गनु1 र
(ख) परमेSवरको वचनको आदर-इiजत गनु1।
१ शमू एल २:३० मा हामी प•न पाउँ छौं, एली पुजारीकहाँ एक
जना अगमवOा आएर भनेको कुरा: “Pयसकारण परमKभु,
इ~ाएलका परमेSवर भ नहु छ: तेरो पिरवार र तेरा 6पताको पिरवारले
ं िर मेरो सामु न सेवा गनXछन् भनी मैले K6तJा गरेको ,थएँ। तर
सधैभ
अब परमेSवर यसो भ नहु छ: अब य!तो हुनछ
े ै न। मलाई आदर
गनXलाई म आदर गनXछु , र मलाई 6तर!कार गनXह तुbछ ठा6ननेछन्।”
२२

न/वामN इतुJRक
चेइ,सनp मैvपp wा, 6न वामr इतु eक तuङा मोओ मोलो अमp
इक !वा<दु 6ङना उफpइसुयो इ6ब6क, हेके,ख अमp अगापे लुमr
लुम इमo6क। ये<नp मझpsपp दoक6ब वोu6कलो ,ख उहpतpलp
छु eकना अम Ÿवा sक, मना अमp इक धवा 6मन इमo6क। दाऊद
रpसपो उwा सेइचे6क! दाऊद उतापङा उभp छo eतp हेके,ख घोलेखप
े
6न वामr उ!वा<दु ङ!सतpम wा तेफेम गt: भजनसं Hह १८:६ उङा
दoक थtuतलो 6न वामराबु Ÿवाkा, उङा आपो 6न वाम *लtङये लुता,
अमपो दt;कमतoका अमp आपो अžाइ 6ङतp। अ!वा<दु अमपो
उङे चो6ब होपp!तp।
इकp 6न वाम Ÿवा sकलो अमpयो इक इतु eक r नp wा
च eकलो xवा;पp झ<ला6ब xलाuपpकायो तुङ इZवार् से6क।
न/वामआ इसेइ क
तुहे xवा;पp हस6ब *लtलoनp मPतoखो उदु6ब eवाम žाइनp
नp‰े6क, *लtलoनpपो उदुदा खtलेङ उपे तr Wलp नp, ल नp मPतo,
थेवो मेवो, उचोuका उफpर उ6पतुते लइ6ब लइ6ब छु eक। मनायो
इ*लt6कमओ म*लt6कमओ मp xवा;पp हसपो उगोनु6बम wा
मुच eक, उ*लt*लt धाओ मुधाओ, उलुमr इङे vख6कओ मोओ!
मोलो येशू †ीBट रpसहpमपोयो रpस मना राबुहpमपोयो राबु मु, अम
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ँ ा टेकेर वा
हामी कसरी परमेSवरको आदर गन1 सeछौं? के घुड
,शर झु काएर हामी उहाँलाई Kाथ1ना गद1छौं? वा के हामी रचनाPमक
!तु6तका गीतहz गाउँ दै परमेSवरलाई मान,सक zपमा आदर
गछ–? वा हामीले हा?ा सबै पापहzको प`ाYाप गरेर प6व ता,
Kेम, याय, न?ता, धैय1, शुLता, आ Pमक जीवन 6बताउन हा?ा सबै
खराब माग1ह Pयागेर आ Pमक तवरमा उहाँलाई साँचो आदर गन1
सeछौं? यी सबै अ6त मह‚वपू ण1 छन्, तर जबस<म हामी प6हला
आ Pमक zपमा परमेSवरको आदर र स<मान गद ‹नौं, सबै कुरा
Nयथ1 हुनछ
े ।
मYी ५:२३-२४, येशू Kभु भ नहु छ: “यसकारण 6तमीले वेदीमा आ*नो
भेटी चढाउँ दा 6त?ो भाइको ]दयमा 6त?ो 6व dमा केही छ भ ने 6तमीलाई
याद भयो भने, 6त?ो भेटी Pयही वेदीको सामु छोड, र जाऊ। प6हले आ*नो
भाइसँग 6मलाप गर, र Pयसप,छ आएर आ*नो भेटी चढाऊ।
6हwू १२:२९ ले भ दछ: 6कनभने हा?ो परमेSवर भ!म पानX आगो
ु ु छ। य6द हामी उहाँलाई आदर गन1 चाह छौं भने हामीले
हुनह
आ Pमक पमा स<पू ण1 जीवन ईमानदारीसाथ प6व
जीवन
6बताउनुपनX हु छ।
यी उ;ले,खत कु राहz आ*नै अनुभवबाट भ दैछु। २२ बष1को हुदँ ा
मेरा सबै पापहzका ला6ग प`ाYाप गरे को स<झ छु । सु दर मौका
भनेको अब न? भई पाठकह लाई प6न आजै प`ाताप गन1 अनुरोध
गिर छ, र कु नै प6न बाहाना नगरी आफु लाई माफ गन X को,शस
नगरीकन सबै पापह लाई 3माको 6न <त परमेSवरमा समप1ण गरौं।
१ यू ह न १:९, प6व बाइबल भ छ: “य6द हामीले आ*ना
पापह !वीकार गय– भने उहाँले हा?ा पाप 3मा गनु1ह ु छ, र सबै
अधम1बाट हामीलाई शुL पानु1ह ु छ, 6कन6क उहाँ 6वSवासयो_य र धम—

उuवा;मpसेर ,ख उमुया6ब 6त6k6ब तuङा थtर लo खनु, मोलो
मेफेमहpमr Œ6द मुथtनुम तuङा: भजन१४:१ उŒ6द मp थुम
उगोनु6ब थे म <स, “6न वाम मुनpङा मुम,ु ” मpहpम उDवाइयो
मुhवा न, मpहpमr •pम लoपp कpम मpनु, नsपp कpम मoपp हस तुयो
मुमनु ।ु
इक 6न वामपो उचtमpइ, अमपोङा उमoनpहpम मु6कम wा
अछuङाम गt। ङादा 6न वामr इक !वा<दु इङ!स6क। 6न वामr
बया6नया कोलो खtलेङ थtक यoतpम wा6ब इक अछuङा थtर लo6क।
मना अमpङा कt 6ङनp साeपु ङे चtकोलोम उभpपो हस इयo eत6क,
Œ6द म !स6कचे! तु उभprङा 6न वामr 6मन इयo eत6क। भजन
९४:९ ङे चो यoपpr मु6ङनाओ? मस यoपpr मुथtनाओ?

२४
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ये<नp मझpsपp दoक हtलो, दु6न ,ख 6wको धानुलो हसहpम “ए
6न वाम!” r!सा ™šा नु। मोलो उन खp जर गtपp याबेसहpम ‰o!‰o
मoसा 6न वामराबु 6न वाम6ब !वा<दु मpनु, मना मpहpमपो उन !वा<दु
6न वामr ङ!साPनु। भजनसं Hह ६५:२ “ए अ!वा<दु ङ!सपp, खtले
हसहpम इन6बङा हtनु।”
याकूबपो उमे!बp लेआलका तुबा wा लp!तp। अम फेिर बo!मp
ु े
छo eतpना लp!बpचt वpतp। मना अमp थे r!तp, “मेभन
े ायो अम मुपम
छo eतpना तु लp!बp चt वpतp। मेलो अमp थे r!तp, “उङ इछे ङतनुम
6न वामराबुr थtतpना तp लp!बp चt इ6बङता।” मना अमp मpपो
उनङ ,श6मयोन तoतp।
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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परमेSवरको अ !तPवमा,थ शं का गद1छन् तर उनीहzले यो महसुष्
नगरेका मा हुन्: भजन १४:१, “मू ख1ले आ*नो मनमा भ छ, “ईSवर
छँदछ
ै ै न।” 6तनीह ¦Bट भएका छन्, 6तनीह नीच काम गद1छन्।
य!तो कोही छै न जसले असल गद1छ।

o Pवा नp झpप्? ‰o!‰o मoसा, *वाप्,ससा
हेसा 6न वामपो सp<थुरम
!वा<दु मoसा? वोये बuबuपp लेलहpम मoसावो? ,ख तापपोङ नु,सr
o Pवाv6क? वोये कoचoवpकoयुवp मoनpलका 6न वामथा
6न वाम सp<थुरम
अ्वा नp, सेuपp म सनp, लुम मoनp, नsपp छु नp, उ!वाइ मन्,सनp,
सेuपp सoर्मtलका मoनpखोनp, थुनpर<नp, जेनpल<नp, नsपp ,ख बuपp
कpम मoसा 6न वामपो सp<थु छु ओ? तp खtलेङ मािर नsपp गtनु, मोलो
ु ा 6न वामपो उसp<थुरम
o मुम6o क
खtलेका लpल अछuङाङा गोनुयक
,ख मुतt6कखो वोङाम खtलेङ मेतङ
े ाम छु । येशू राबुr r!तpम wा
सेइ6क:
मYी ५:२३-२४, “मे6ममr इनp वेदी6ब रeस 6न वाम इ6बलो
6न वाम6ब थtर लoपp तुहे इदरमपो उगोङ ङे इ इम!सतpम
इम<खतpनाखो, इरeस वेदी6बङ •ोeतoयन
े ा खtˆा मp इदरमकोलो
एस नु धम मo,चये। मना होयेना इरeस 6न वाम 6बये।
o े
6हwू १२:२९ 6ब तेफेम रे पp गt: माuके,ख इक 6न वाम भoरख
o
मैvपp 6म हेङ6मम मु। अछuङाङा इकp 6न वाम सp<थुरम
Pवा नङा ;वाम्6कखो6मम सoर्मtलकाङ उगtस्,स दुङ अम6ब
6ब सनp मPतo।
उङा तp अतापपोङ wा मoतोङ मुङाम, साक् खpल (२२)
साeथोपो मुङातलो उङा अकoचoवpकoयुवpलका मे ;ससा से सङतना
6न वाम6ब 6ब सङाताम wा म<दु। छpलहpम, बuपp थो,च rv6कम
थेबल
े ोङा, तp 6कताब जेvतोङ इमु6नलोङा उया eक म !ससा
कoचoवpकoयुवp मoनp ले!सा 6न वाम6ब एन दुङ 6ब दे नुय।े
१ यू ह न १:९, इक कoचoवpकoयुवpका मे ;स6कनाखो 6न वामr
इक कoचoवpकoयुवp 3मा इम!स6क। मना खtलेङ इक hलpम्यातोया
इसेeस6क, हेके,ख अम थtर लoनp धेर्पpना नsपp मtल मoपp मु। 6हतो

हामी परमेSवरका छोराछोरीह उहाँकै स तानहz हौं भ न
कुरामा कुनै शं का छै न। जी6वत परमेSवर जसले हा?ो Kाथ1ना
सु नहु छ। हामी पeक 6वSवस गछ– 6क परमेSवरले सारा सं सार
सृ Bट गनु1भयो, र उही परमेSवरले आ*नो ,सपालु रचनाPमक हातले
हा?ो शरीरमा दुइवटा कान रा,ख6दनुभयो जुन आSचय1मय सं य का
उपकरण हुन् भनेर KाDयापकहzले वण1न गछ1 न्। यसका अ6तिरO,
हामी जा दछौं 6क सृ Bटकता1ले यो अच<मै 6क,समको सृ Bट गनु1भयो।
“जसले कान 6दनुभयो, के उहाँ सु नुह ु न र? जसले आँखा सृजना
गनु1भयो, उहाँले देhनुह ु न र?” भजन ९४:९।
दु:ख र कBट वा वेदनाको समयमा मा6नसहz “हे परमेSवर!
ँ ा टेकेर
भनेर कराउँ छन्,” तर Jानी याबेसहz, तथा6प भ eतसाथ घुड
Kाथ1ना गद1छन् र परमKभु परमेSवरलाई 6ब ती गद1छन्, अ6न
6तनीहzको 6ब ती Kाथ1ना परमेSवरले सु नहु छ। भजनसं Hह ६५:२
मा, “हे Kाथ1ना सु नहुन,े तपा•कहाँ नै सबै मा6नसह आउनेछन्।”
याकूबकq पPनी लेआबाट एउटा नयाँ कुरा Kकट भयो। 6तनी
फेिर गभ1वती भइन्, र अक‘ छोरा ज माइन्। अ6न 6तनले भ6नन्, “म
अवहे,लत भएकq छु भनी परमेSवरले सु नुभएको हुनाले उहाँले
मलाई यो छोरा प6न 6दनुभयो।” र 6तनले Pयसको नाउँ ,श6मयोन
रा,खन्। उPप6Y २९:३३।
८४
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साटौं पाठ

यनले मलाई दु!खत तु;याउँ दैन
अब यो याबेसको अ तम Kाथ1नाको अंश हो। याबेसले बुFयो
ँ न
6क जबस<म उसलाई दुBटबाट छु Mकार हुद
ै , ऊ वा!तवमै खुशी हुनै
सeदैन। वा!तवमा, यस सं सारको धन-स<प6Y र सुख-सु6बदा 3,णक
हुन् जसले हामीलाई साँचो आन द 6दन सeदैन। य6द यस सं सारका
मा6नसहzले याबेसबाट यो सरल रह!य ,सeन सeनेभए, क6Y
असल हुनछ
े , पापले वेदना मा ै होइन मृPयु ;यायो अ6न शो6कत
बनायो। य6द तपा•ले मु6O पाउनुभयो भने, यो त केवल तपा•को
ला6ग मा आ,शष हुनछ
े , अ6न अ ह को ला6गचा6हँ, Kेिरत
१६:३१, “Kभु येशू †ीBटमा 6वSवस गनु1होस् र तपा•ले र तपा•का
घरानाले उLार पाउनुहनु छ
े ।” यसो हो भने, याबेसले ज!तै Kाथ1ना
गरौं, “हे Kभु, मलाई जो,खमबाट जोगाएर राhनुहोस्, ता6क मलाई
कुनै चोटले प6न नदुखोस्।” आ6मन।
सातौं पाठ
सातौं पाठको अ तमा यो ख डले मलाई सा]ै उPसा6हत बनाइरह छ:
“अ6न परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो।” १इ6तहास ४:१०।
यो भागचा6हँ याबेसको ला6ग एक महान 6वजय र खुशीको अ त
हो। यी सु दर उYरह 6वना कसैले याबेसको Kाथ1नालाई य6त धेरै
मह‚व 6दन सeदैन। हामी याबेसको यी Kाथ1ना गनX शैलीहzबाट
सु दर पाठहz ,सeन सeछौं।
(१) सु/नहनु े परमेLवर
सबैभ दा प6हलो कुरा, परमKभु परमेSवरले हा?ो Kाथ1ना
सु नहु छ। ना !तकह को त कुरै नगरौं, आ !तकह
प6न
८२
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२८:१३ कoचoवpकoयुवp गsसा हसr वा<छु uमpछpयोuमp मुथt,
उनुr सेदनo ा मेफेम कpम मुमङा rvपp हस 6न वामr गोछे मPतo।”
न/वामपो Cापो सBEथु तP कना सBEथु थP क
o थt6क, बेिरयन
इकp 6न वामपो उwा रे sकखो 6न वामलका सp<थुरम
यहू दीहpम हेफेम मोPनु r न wा थेसा रे पp गt: Kेिरत ११:१७ बेिरया6ब
मुपp हसहpम थेसलो6नका6बम हसहpमका तुङ नsपp मोPनु। माuके,ख
बेिरया6बम हसहpमr उन गोनुलकाङ पावल कोलो ,सलासr
WलpYpसुम wा भuतेइ 6ङथेर्तpनु,अमसुr WलpYpसुम wा अछuङाओ
मोओ rvसा अमहpमr 6न वामपो रे पp wा6ब से थेर्तpनु।
तp बेिरयनहpम xवा;पp हस मोPनु, मे6ममr सp<थु
रoमपो मोPनु, हेके,ख मpहpमr 6न वामपो wा लt<तpनु, जेYpनु
मना थेसलो6नकेहpम हेङ 6न वामपो उwा उन नtमp,ससा मुछेuवpनु।
अदरमहpम, भuतेइ Œ6द इमोPनुओ? बाइबल (6न वामपो wा) rv6कम
अछuङा ङादा 6न वामपो उwा गt, सorयो मोओ, लेमा r नp मुचpबo। तpने
धा<तoम साuगर हेuसा छे ;दo, कo यमp6बयो मािर जाeपp कtअ्वाल।
ु १:१९ 6न वामपो wा जेपpहpम जेPनुम wा इकp भuतेइ
२ प स
म<नp मPतo। माuके,ख ,ध6Kr कoयमp पाङ मoदनo ा कt Pवाइ6मम
हेuसा मp wा उ6दbछpम साङगर हेuसा एन गोनु6ब कtअ्वाल
छु जt।
तp कo यमp कोलो कo चoवpकo युवpr नेeदेपp बया6नया6ब 6न वामपो
wा कtअ्वाल हेuसा छे ;दo, बया6नया6ब हसहpम 6कनpझु नp, रpsलoनp,
सेइलoनp, नचर लoनp, हpरo मoनp, छे uलoनp, लoिर मoनp, Wलphले
मइलoनpr नेeदेतनo ा हसहpम “उङ सo” r नpयो मुच ु सनु।
6न वामपो wा नtल नtल जेvतोङ मु6कओ? बेिरयनहpन हेङ नtल
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ँ न
हुनहु ु छ।” 6हतो २८:१३, “आ*नो पापह लुकाउनेको उ न6त हुद
ै ।
तर जसले ती !वीकार गछ1 र Pयसलाई Pया_छ, Pयसले कृपा पाउँ छ।”
वचनको आदर गरेर साँचो आदर आउँ छ
हामी परमेSवरबाट स<मा6नत हुनछ
े ौं य6द हामीले उहाँको
वचनलाई मा यौं भने, बेिरयन यहू दीहzको 6वषयमा य!तो ले,खएको
छ: Kेिरत १७:११, यहाँका यहू दीह ,थसलो6नकेका भ दा बढी
भला Pम ,थए, 6कन6क 6यनीहzले पू रा Dयान 6दएर वचन Hहण गरे र
ती कुराह ठ˜कै Pय!तै हुन् 6क होइनन् भनी 6दनहुँ धम1शा!
छान6बन गथ X।
यी बेिरयनहz अझ महान् ,थए, यसैले “बढी आदरणीय” ,थए,
6कन6क उनीहzले प6व धम1शा! खोजे, र थेसलो6नकqहz ज!तै
परमेSवरको वचनलाई अ धा र 6हं ~क ढं गले 6वरोध गरेनन्।
6Kय 6म ह , के हामीले महसुष् गरेका छौं 6क प6व बाइबल
भनेको जी6वत र साँचो परमेSवरकै अकाMय वचन हो? यो एक
प6व तारा ज!तै छ, “अ धकारमा च <करहने iयो6त।”
ु १:१९, हामी,सत भएका अगमवOाह को वचन अझ
२ प स
6न,`त भएको छ। ,झस6मसे उiयालो नहोउ जेल र 6तमीह का
]दयमा 6बहानको तारा नउदाउ जेल अ धकारमा ब,लरहेको
6दयोलाईझैँ 6तमीह ले Pयस वचनलाई Dयान 6दयौ भने असल गनछ
X ौ।
के हामी परमेSवरको वचन हरे क 6दन प•छौं? के हामी 6दनहुँ
धम1शा! खोiछौं 6क बेिरयनह लेझैँ? के6ह नयाँ कु रा सुनरे प6न आँखा
,च<लेर भ छौं, हामी आ*नै 6पता-पुखा1हzको पर<परा अनुसरण गन1 आदश1
ला_छ? वा!तवमा हामीले दै6नक पमा प6व शा! को खोजी गनु1पन X हो।
तपा• हामीले नयाँ कुरा सुनक
े ा छौं भने परमेSवरको वचन
२६

तBN उङ चBइJ'स ममइङा
rन तp याबेसपो खtलेका याथाम उ!वा<दुपो wा: झेदo
कoeपtलका मxलाङहेइ Zवार् सेनp मुथt6क r ना wा याबेसr
भuतेइ थोeतpम गोतp। अछuङा तp बया6नया6बम खpsबtल ,ख सoक
ु ा
थtनpने घिरतुपो मसपो सेइनp तuङा, मpr अछuङा हस गोनुयक
नtल नtल मZवारसे6क। तp सp sदमp6बम हसहpमr याबेसलका
तेफेम !वा<दु चेइ,स6कखो हेबे नोवp, कoचoकoयुवp 6wको मoनp तuङा
मोओ म नp मैvपp छo eतpना दु6न hवा<नp मPतp। इक तापp तuङा
हेलोयो म<वाvपp दुङ थt eत6कमने मािर बuपp wा मोलो
वोङामहpमयो म<नp मुमPतoनाओ? 6न वामपो wा6ब सेइ6कचे, Kेिरत
१६:३१, “येशू †ीBट राबु6ब थtर लोये, मेखो6मम इन कोलो इनपो
इकम वामr 6मन छु नp इथt6न।” मेखो6मम, याबेसr हेuसा !वा<दु
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।” आ6मन।
मo6क, “ए अराबु, असpल खर मुधe
तBर Cा
तp wाr उङ मािर असt:हेvखा: “मना अमपो उ!वा<दु
6न वामr ङ!सतp।” १इ6तहास ४:१०।
तp wा याबेसपोका खtलेका xवा;पp गt अम xलाuतpमपो
Zवारसेनp हेङ6मम गt। 6न वामr याबेसपो उ!वा<दु ङ!सतpम wा
खtलेका बuपp !वा<दुपो उफpइसु गt। इकpयो याबेसपो तp उ!वा<दु
मo,सलका बuपp wाहpम चेइ,सनp थt6क।
न/वामN ङ
6न वामराबु 6न वामr इक !वा<दु 6ङ। 6न वामङा मुम ु
rvपpहpमपो wाने मुम6o कमङा नo, 6न वाम मु rvपpहpमrयो

याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना

याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना

दोGो पाठ

पाठ रा6ब

अनुसार छ 6क छै न भनेर हेन1 बेिरयनह को शै,लबाट पाठ ,सeन
ज री छ। के हामी स<पू ण1 ]दयदे,ख नै परमेSवरबाट नयाँ Kकाश
Kाk गन1 इbछु क छौं? वा हामी आ*ना 6पता-पुखा1हzकै सं ‰मणमा
सं ‰6मत दास भइरहेका छौं? तपा•को आ*नै समुदायको अ™यास र
पर<परा वा स<Kदाय, वा समू ह अथवा सं ग6त? हा?ो आ*नो देश वा
समुदायका ग;ती 6पता-पुखा1हzलाई परमेSवरभ दा बढी स<मान गन1
ज री ला_छ? पापर6हत र प6व परमेSवरको आदर गन1 Kाय:
चुeछौं, उहाँ तपा• र मलाई मा होइन स<पू ण1 6वSव र सारा
ु ु छ।
आकाशम डलका सृ Bटकता1 परमेSवर हुनह
परमKभुले हामी सबैलाई परमेSवरका महान Nय eतहz बनाउन
चाहनुह ु छ जसले 6वशेष zपमा परमेSवरबाट आदर खोiदछन्;
6तनीहz जसले परमेSवरलाई आदर गन1 ,सeदछन्, र Pयसप,छ
उहाँको वचनलाई आदर गद1छन्। यस Kकारले उहाँले हामी सबैलाई
याबेसलाईझैँ यस सं सारका मा6नसहzभ दा बढी स<मानजनक
बनाउन सeनुह ु छ, जो अन तका परमेSवर, म6हमाका 6पताबाट
साँचो आदर आउँ दछ।

o वp हेके,ख अमp इक थtर
मे6ममr 6न वामr शैतान पुय ु मुलe
लoपp खtलेr 6न वामपो उबuमpब6uस मoनpना अमपो उŒ6द हtपp
म नp, मना शैतान !वाइ म नpना लp,जसोम6ब बेनp अमपो उŒ6द
गोतp। रोमी १६:२० नoनpछानp 6बपp 6न वामr दलाङ शैतान एन
*लेम सpलr चोरो *ले<से इम न। इक येशू राबुr सpदp एन गोछे
इम न6नये।
6न वाम उतापpङा शैतानकोलो सpत अ्वाPवpखो तेफेम दoक थtनp
मुमPवpओ! मोलो हसहpम खtलेङ कoचoवpr इतैv6त6कम, उकुयु
इयेv6त6कम मोखोयो इक हेu6मम 6म चtहpमलकाङा कoeपt !वाइ
म नpना लp,जसोम6ब बेनp 6न वाम नु,स लोतp। येशू6ब थtर लoसा नयाँ
दुङ थt eत6कमr r काथे कoeपt येशूपो नङ6ब धpपpपो-धpपp
!वाइ म नp झpप, मpयो-मpयो ए<नp, eवा;नp, सेकेिरनpना फर् दाम
बेनp, *ले<सpलr *ले<सेनp भtल थt eत6कम गt, कoeपtहpमका
xवाu6कलो 6न वामयो चpनo सना Zवार् सेद।o
दश1न ३:२१, xलानp थtपp उङकोलो अ,सहासन6ब ङpइ मुद।ु
उङयो xलङतना अपpपकोलो अपpपपो उ,सहासन6ब ङpइनp थोuता।
मे6ममr 6न वामr इक खtलेङ नtल-नtल लुम इमo6क, थtर6ब,
हु रेप मoनp भtलकोलोम छु मैvतोङ इमुकq। इकp ये<दे6कम दoक6ब ,ख
ये<नp मझpsपp छt<hवार6बयो xला6uकम नु,स लo। रोमी ८:३७, मोओ,
इकp थेसा हेबे दoक थt6कखोयो 6न वामr मािर लुम इमo eत6कमr
खtलेङ wा6ब xलानp थtपpहpम rvसायो तुuपो मुकq। झेदo कo eपtलका
रpखp म नp 6न वामपो रदम तpङा। rन इकpयो याबेसr हेuसाङा
खp जर कोलो 6न वामपो उनु,स हेuसा !वा<दु मoनp चp<नpङा मPतp:
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।”
“इनp उङ रpखp मoङये, मना असpल खर मुधe
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छै टौं पाठ

पाठ साeपुबी

यसकारण परमेSवरले शैतानलाई तु तै नBट गनु1भएन 6कन6क
उहाँले तपा• र म स6हत मु6O पाएका मा6नसले परमेSवरको म6हमा
गन1 र उहाँको इbछा पू रा गन1, अ6न शैतानलाई परा!त गरेर ल iजत
पारे को उहाँ चाहनुह ु Zयो। रोमी १६:२०, अ6न शा तका
परमेSवरहzले
चाँडै
शैतानलाई
6तमीह का
खु”ामु6न
कु ;bयाउनुहनु छ
े । हा?ा Kभु येशू †ीBटको अनुHह 6तमीह सँग रहोस्।
!वयम् परमेSवरले शैतानसँग Nयवहार गनु1भएको भए य!तो ठूलो
कुरा हुने ,थएन। तर जब हामी ज!ता कमजोर पा हz, जो एक समय
ु द1छ,
पापमा मरेका ,थयौं, अब जीवनको नयाँपनमा Kवेश गरेको हुनप
6भ ी मनुBसPवमा नयाँ सृ Bटह dारा शैतान घिरघरी परा!त गिरएको
होस्, तब शैतान अ6हले हा?ो खु”ामु6न कु ;चएको हुनछ
े । अ6न हामी
6वजेताह को उPसवमा Kभु येशूसँगै सहभागी हुनछ
े ौं। जसले ,जPछ,
Pयसलाई म मेरो ,सं हासनमा म,सत ब!न 6दनेछु, जसरी म आफैले
प6न ,जते,ं र मेरा 6पतासँग उहाँको ,सं हासनमा बसेको छु ।
Kकाश ३:२१, यसैकारण परमेSवरले तपा• र मलाई 6दनहुँ Kेम र
ु ु छ।
6वSवस र धैय1ताका साथ श eतशाली बनाउँ दै हुनह
उहाँ हा?ा KPयेक पिर !थ6त र जीवनको परी3ामा
6वजयी ब न चाहनुह ु छ। रोमी ८:३७, होइन, यी सबै कु रामा
हामीलाई Kेम गनु1हन
ु ेdारा हामी 6वजे ताह भ दा प6न अझ
बढी छौं। हामीलाई दुBटको जो,खमबाट जोगाएर राhने
परमेSवरको तिरका यही हो। अब हामीले प6न याबे स ले
ज!तै बौ,Lक र नयाँ अथ1 स6हत Kाथ1 ना गन1 सeनुप द1 छ :
“मलाई जो,खमबाट जोगाएर राhनुहोस् , ता6क मलाई कु नै
चोटले प6न नदुखोस् । ”

नtल 6न वामपो wा सेइ6क, ;वाम6कओ? नयाँ wा 6ङ6कखोयो
माuहेयो मुल6o क, माuखोयो इक तापपो चुपpपपो रदमहोदमङा नsपp,
xवा;पp म <स6कना •eदे6क। मोलो अछuङाम wाने नtल नtल इकp
6न वामपो wाङा सेइनp, जे नp, माङ rइ r!सा ;वा<नp मPतo।
नयाँ wा 6ङ6कखो 6न वामपो wाओ मोओओ r!सा सेइनp
बेिरयनहpमr हेuसा भuतेइ सेइनp, छोचे मoसा जे नp चेइ,सनp मPतo।
ु ाङा 6न वामलका नयाँ wा थtनp इक नु गtओ? वोये
अछuङा गोनुयक
चुपpपहpमr मoखो तpनुम रदमहोदमपो चt छु जtनpवो तुङ नoपp?
ु , जpनुम, तouनुम, वाम लtsनुम, रङ
uवाsसुवpहpमr xलेनम
ु 6ब मpहpमकोलोङ उuवा;मpसेर मुनpलका हेबे काeथम मु6क?
लoनम
6न वामका xवा;पp चु पpपपो रदमहोदम मोओ, uवाsसुवpयो
o Pवा नpपो उपpइ6ब हस उन तापङा
xवा;पp मोओ। 6न वाम सp<थुरम
रङ लoन,ु सp<थु Pवाइलoन।ु ङादा 6न वामङा खtलेपो राबु मु, मसr
थt6कम ,ख मुथt6कम खtलेङ थtक अमpङा युPनुम। मे6ममr ङादा
o अमङा 6ब6क।
6न वामराबुपो नङ रu6क, अमपो उसp<थुरम
o कोलोम हस छु म नp
6न वामराबुr इक खtलेङ अमपो सp<थुरम
o Pवा नp चेइ,स, कtगoना मेसाङ
यpदo। मोलो सoउ 6न वाम सp<थुरम
6न वामपो wापो सp<थु तp, मpr 6न वामलका सp<थु थt। मेसा
6न वामr इक खtलेr याबेसr हेङ तp बया6नया6बम हसहpम
o कोलोम छु इमैvकq। अछuङा बuमpबu,सपो
r!सा तुङ सp<थुरम
6न वामराबुलका तuङा अछuङाम सp<थु हt।
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छै टौं पाठ

पाठ भpल6ब

,चहानमा गा6डए। यहू दा इ!करयोत येशूको बा] जना
चेलाह मDयेको एक ,थए, उसलाई पैसाको ,ज<मा लगाइयो, उसले
आ*नो Kभुलाई चु<बन गरेर धोका 6दयो। ऊ क6Y सा]ो तल 6ग…यो!
तब चाँदीका ती ,सeकाह म दरमा *याँकेर Pयो गयो, र Pयसले
झु डे र आPमा हPया ग…यो। मYी २७:५।
6Kय 6म ह , य6द तपा• उbच ,ज<मेवारीको ठाउँ मा वा पदमा
ु ु छ भने, कृपया, तपा• हो,शयार हुनप
ु द1छ, 6कन6क हा?ो
हुनह
जीवनको महा श ु तपा•को प,छ ला6गपरेको छ। शैतान जसरी तल
6ग…यो, Pयसैगिर ऊ अ लाई प6न 6गराउन चाह छ। परमेSवरले
हामीलाई न? भएको चाहनुह ु छ, ता6क हामी प6न याबेसले ज!तै
Kाथ1ना गन1 सeनेछौं: “हे इ~ाएलका परमेSवर, मलाई जो,खमबाट
जोगाएर राhनुहोस्, ता6क मलाई कुनै चोटले प6न नदुखोस्।” अ6न
परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो। आ6मन।

तp wापो उमाने 6न वामr एन मािर !वार् पp छु इम न।
मना 6न वाम6ब थtर लoसा 6मन दुङ थtपp नयाँ हसहpम हtनुना
ठोMटो इ!वार6न। 6मर् वाम6ब तuङा मोओखोयो 6न वामपो
सoर्मोलकाम कpम ™वार् सा hवाइ, सor यो कpर् नp मुचpबo।
मेसा 6न वामr उहसहpम उकpम6ब रtu नुना मािर ,जकोलोम
छु मoPनु।
तp wा हेuङा घोले हसहpम ,ज 6बपp छु नp थt6क।
r जेयो अछuओ मेतङ
े ओ हेङ इलo6नना “उङ हेङाम या eक
हस हेसा ठोMटो !वार् पp छु न?ु ” तp wा 6ङ6कलो रेरेइधा, मोलो
अछuङा छु , हेके,ख 6न वामपो wा हेसायो हtपp। उPप १८:१२
मे6ममनr थे म <सतो सारा रे!तp, “उङ मpछp छु eखपp मुङा,
अहोपयो पpछp छo खt!तp, उङा rन्योओ Zवार् सेनp थtङा।” मोलो
6न वामr सारा थे लoतp: उPप6Y १८:१४ “6न वाराबुr मoनp
मुचpबoम कpम माङ गोनाओ? नमा उङ थेबल
े ोङा इन6ब हtङा, मेलो
सारापो तु लp!बp उचt मPखतo।”
ु 6न वाम6ब उयाथ<सोम छु eपp मोतpमयो च eक, अम
प स
येशूपोङा उताuकsचt मोतp, मोलो उराबु येशूङा छे uतpम wायो
च eक, कोeलप ओनp लpल सुeले छे uतp। मोखोयो याथा भtम
तदम सुक नtलrलो पे तकोस नtल अम 6न वामपो wा जेतpलो
सुक हजार हसहpम थtर लोPनुना कुपोरदम लtkpनु।
ु पो उwा6ब थtर लoपp हसहpमr कुपोरदम
Kेिरत २:४१ प स
लtkpनु। मp नtल सुक हजार हे Pत हसहpम येशूपो उताङकsचtहpम6ब
कp<तp न।

परमेLवरले शैतानलाई कन नIट गनुभएन?
धेरैले य!तो KSन गछ1 न्, “य6द शैतान दुBट आPमाले पु ष र
म6हलालाई पापमा फसाउन लो™याउँ छ भने, परमेSवरले Pयसलाई
6कन तु तै हटाउनुभएन वा नBट गनु1भएन?”
शैतानको पतन हुदँ ा तपा• र म ज मेकै ,थएनौ। आदम र
हवालाई प6न सृ Bत गिरएको ,थएन। तर हामी सबैको 6दमागमा
ु ु छ। उहाँ सव1Jानी हुनह
ु ु छ र उहाँले
परमेSवर सव1Nयापी हुनह
हामीलाई नामबाटै ,च नहु Zयो। परमेSवरको वचनले !पBट
बताउँ दछ: ए6फसी १:४, उहाँको सामु ने प6व र 6नBकलuक होऔं
ु दा अ6घबाटै उहाँले हामीलाई चु नुभयो।
भनेर सं सारको उPप6Y हुनभ
७८
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चोथो पाठ

पाठ रा6ब

यस K6तJाको अथ1 परमेSवरले तपा•लाई सं hयाPमक zपमा
बढाउन चाहानुह ु छ, र तपा•लाई य6त धेरै नयाँ गरी ज मने आPमाह
6दनुह ु छ 6क 6तनीहz हजार भ दा बढी हुनछ
े न्। यŽ6प यो शारीिरक
पमा लागू नभए ताप6न, 6न Sचत पले परमेSवरले तपा•लाई आ Pमक
zपमा गुणा गन1 चाहानुह ु छ, तपा•लाई †ीBटमा धेरै आPमा ,जPनका
ला6ग Kयोग गनु1ह ु छ र तपा•को सँगी-6वSवसीहzमा ठूलो वृ,L आउँ छ।
शा Wदक zपमा तपा• हजारौंको ला6ग आ,शष ब न पाउनु हुनछ
े ।
तपा• अझै प6न शं का गन1 सeनुह ु छ, “के म ज!तो सानो
मा छे हजारौं हुन सeछु ?” यी ख डहz प•दा तपा•लाई हाँसो
ला_न सeछ। उPप6Y १८:१२, यसकारण सारा मनमनै हाँ,सन् , “म
वृL भइसकेकq छु , र मेरा प6त प6न वृL भइसeनुभएको छ, र के
मलाई यो सुख हु छ र?” तर परमेSवरले जवाफ 6दनुभयो: उPप6Y
१८:१४, “परमKभुको 6न <त कुनै कुरो क6ठन छ र? आउँ दो साल
तो6कएकै समयमा म तँकहाँ फ6क1आउनेछु, र साराको एउटा छोरा
हुनेछ।”
ु आ Pमक तवरमा कमजोर ,थए। ऊ
हामीलाई याद छ 6क प स
येशूकै चेला ,थए तर आ*नो Kभुलाई नै इ कार गरेको छ, भाले बा!नु
भ दा प6हले उनले तीनप;ट नै इ कार ग…यो। यŽ6प यस घटनाको ५३
6दन प,छ पे तको!टको 6दनमा उनले केवल एउटा उपदेश मा Kचार
गरे, र तीन हजार मा6नसहzले मु6O पाए र ब6k!माको सा3ी प6न 6दए!
तब जस-जसले उनको कुरा Hहण गरे 6तनीह ले ब sतBमा ,लए,
र Pयसै 6दन Kाय: तीन हजार मा6नसह 6तनीह को सं hयामा
थ6पए।” Kेिरत २:४१।

इ!करयोत येशूपो १२ जना उताङकsचtहpमगो6बमङा मोतp, अम खp sच
o p। Œ6द
सेइपp, तtपp तoPनुम मोतp। अमp उराबु चoप मoतpना खpइ मoसत
मोन्येच!े मp हेबे सpत्r उकुयु यातpम्! मYी २७:५ मेभन
े ा यहू दाr मp
चाँदीपो सुक तदम ,सeका hवाYpना 6न वाम xलेeदेकमगो6ब छp
•ोeतoतpना उताप खt!तpना िरबा6ब पेलोङ कु तp,सना 6म!तp।
अदरमहpम, एन xवा;पp हस इमु6नखो6मम ला म नुये, मामा
उxवा;पp इम स6न, हेके,ख हpइपpचेइपpr उखर6ब मoनpना
वp<खा म नp इत<ले6क, इeवा;ले6क। शैतान उकुयु यातpम हेuसा
अमp वोङामयो उकुयु ये नp लtमo। 6न वामr उया eक ,ख
उ!व!वाइ म !स6कम यादo, मेखो6मम इकpयो याबेस r हेuसा
!वा<दु मoनp चp sक, “ए इ~ाएलपो 6न वाम, असpल खर
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।” मना अमपो उ!वा<दु 6न वामr
मुधe
ङ!सतp। आ6मन।

५२

न/वामN शैतान माTके पुय ु मुलR
G सGवBम?
थेसा घोलेr ,सuनु, “शैतानr लp!बp मे;सेम कoचoवpकoयुवp6ब
वp<ख म नp इ;वा<जt6कखो 6न वामr मp माuके धpपpङ
o सoवpम?”
मुeवा;देPवp ,ख पुय ु मुलe
शैतान पpिरतoका हo<तpलो इक मबुङ मु eत6क। आदम कोलो
हNवासुयो मुमइo 6व। मोलो इक खtलेपो Œ6द6ब 6न वाम खtलेदङ
े ा
मु। 6न वामr खtलेङ चeतo, मना अमp इक नङलकाङा
इछे इ6त6कम मु eत6क। 6न वामपो wाr उबo बo केइ WलpYo: ए6फसी
१:४ 6न वामr इक उतापपो लpल6ब सेuपp, नp;नp मध<पp छु म नp
तp बया6नया यoनp लpलकाङा इक इसा eत6क।
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तेGो पाठ

पाठ रा6ब

ते7ो पाठ
हामीले देhयौं 6क कसरी परमेSवरको जन, याबेस उनको
आमाको ला6ग वेदनामा ज मेका ,थए, अ6न ऊ आ*ना दाiयू -भाइह
भ दा बढी मानका भए। याबेसले यसो भनेर इ~ाएलका
परमेSवरलाई पुकारा गरे, “6ब ती छ, मलाई आ,शष 6दएर ठूलो
इलाका 6दनुहोस्! तपा•को हात ममा,थ रहोस् र मलाई जो,खमबाट
जोगाएर राhनुहोस्, ता6क मलाई कुनै चोटले प6न नदुखोस्।” अ6न
परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो। १इ6तहास ४:९-१०।

फpइसङ6ब सpसे !ससा 6ह झtर् तp, 3मा 6बनp तuङा मोओ मोलो
हेसा उ!व!वाइ म सनp wायो इचेइ6त6क। अमp उताuकsचtहpमपो
•p<लoपp उन सpलयो सर् सतpनु। मना गtr धेeसतpनु, उ!व!वाइ
म !स6क, मना अमp मoतpम हेuसाङा मo6क। आ6मन।
इ~ाएल6बम 6न वामपो उwाजेन जेपp इज6कएलr
शैतानपो wा थेसा WलpYpम गt। इज6कएल २८:२ अमp टुरोस
देश6बम रpसपो wा मoतpम, १२ पद6ब, “ए 6म चt, टुरोस6बम
रpसपो 6wको मoये, मना अम लoदे, 6न वामराबु 6न वामr rइ,
'इन इखp जर गtपp, मािर बu पp इमोतp।”' मोलो मpङा पद6बम
उयाथा6बम wा6ब लु,सफरपो wा मoतpम गt, अमp १३ पद6ब
rइ, “6न वामराबुपो अदन गp दpम6ब इन इमोतp, सुन पो
,खका अ्वा<पp घोले थङपो पPथर, मा6नक, पुBपराज, प न,
पीतम,ण, आ6नeस, 6ब ोर, नीर, 6फरोजा, बे जr इन
Wला6uसपp इमोतp। इन यoनp नtलङा तp खtलेङ मo दे पp गोPनु।
१४ पद6ब उङा क बहpम इरpखp मoपp तुu तनु। 6न वामपो मािर
सेuपp उधम6ब इन इमोतp, जाeपp पPथरहpमपो लo sफ6ब इन
लpम इथुतp। पद १५ 6ब इन यo पp नtलका hलpम् यातोया
ममoहेइ इथुनpर<नp नsपp गोतp, नp;नp मध<पp इमोतp।
शैतान हo<तp, कoeपt खtलेका उरेsपpतoका खtलेका उधलु xलोङ
पoeतp, उxवा;पp म सनp rv6कम कoeपt छु eस छुनp हेङ6ममङा। तp
बया6नया6ब घोले हसहpम कoeपtr उकुयु येतpनुना लp,जसोम छoeतpनु।
२ शमू एल १७:२३ अWशालोमr उwा मुरेsवpम अहीतोपेलr Œ6द
थtतp। मना अम गधाथेम6ब वtuतpना उतापपो चpिरबया 6गलोहथा
खt!तp। मना उकम6बम हसहpमकोलो wाजेन तoतpना उतापङा
कु तp,सना 6म!तp। मना उपpपपो सलम6बङा hलo<तpनु। यहू दा

कसरी समृ!V आउँ छ?
“ओहो! तपा•ले मलाई आ,शष 6दनुह ु छ!” केवल परमेSवरले
आ,शष 6दन सeनुह ु छ र हामीलाई साँचो समृ,L 6दन सeनुह ु छ भ न
ग6हरो रह!य याबेसलाई थाहा ,थयो। तर मा6नस आ*नो चलाकq र
कडा पिरGममा,थ पू ण1 zपमा भर परेर होइन। उपदेशक ९:११,
उपदेशकले उपदेशकको पु!तकमा भनेका छन्, “सू य1म6ु न एउटा
अक‘ कुरा मैले देखक
े ो छु : चाँडो दगुन Xले दौड ,जPदैन, न
श6Oशालीले युL ,जPछ, नता बु,Lमानलाई भोजन आउँ छ, न तीš
Jानीलाई धन-स<प6Y आउँ छ, वा नता पढे काले 6नगाह Kाsत गछ1 ।
तर समय र मौका नै 6तनीह सबैले पाउँ छन्।
उपदेशकको यस पु!तकमा “सू य1म6ु न मा6नस” भ न सं गीतमय
गीतहz समावेश गिरएको छ, Pयो मा6नस, साधारण मानव दाश16नक
हुन्। कुनै मा6नस ईSवरीय Kकाश6बना यो भ दा मा,थ जान सeदैन।
तर अब हामीसँग हा?ा Kभु येशू †ीBटdार ईSवरीय Kकाश भएको
छ, जसले हामीलाई !व6ग1य “सू य1भ दा मा,थ” को !व6ग1य
!थानह मा लैजानुभयो। परमेSवरको योजना मू ख1ता ज!तै ला_छ,
३०
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पाठ सुeपुबी

लेखी उहाँले ‰ूसमा रगत बगाउनुभयो केवल 3माको ला6ग मा
होइन, तर हा?ो उदाहरण प6न ब नभयो। उहाँले आ*ना चेलाहzको
फोहोर खु”ा धोइ6दनुभयो। अ6न तौ,लयाले पु,छ6दनुभयो, न? हौं र
उहाँको उदाहरण अनुसरण गरौं। आ6मन।
इ~ाएलका अक‘ महान् भ6वBयवOा इज6कएलले शैतानको बारेमा अझ
बढी बताएका छन्। इज6कएल २८:२, उनी टुरोस राजाको बारेमा कु रा गद ‹छन्,
अ6न पद १२ मा, “हे मा6नसको छोरो, टुरोसका राजाको 6वषयमा 6वलाप गर्,
र Pयसलाई भन्: परमKभु परमेSवर यसो भ नुह ु छ: “तँ त ,सLताको एक नमुना
,थइस्, र बु,Lले पू ण1 सवा1uग सु दर। तर उही पदको प,छ;लो भागमा हामी
देhन सeछौं - ऊ लु,सफरको बारेमा कु रा गिररहेको छ। पद १३ मा उनी
भ छन्, “परमेSवरको बगै ँचा अदनमा तँ ,थइस्। हरेक बहुमू;य पPथरले तँ
,सँगािरएको ,थइस्: मा6नक, पु!पराज, प ना, पीतम,ण, आ6नeस, 6ब;लौर,
नीर, 6फरोजा र बे जले तँ आभू 6षत ,थइस्। तेरा म,णघरह सुनले मोहोिरएका
,थए, तँ सृजक
े ो 6दनमा नै ती तयार पािरएका ,थए। पद १४, अ6भभावक क ब
हुनलाई तँ अ6भषेक गिरएको ,थइस्, 6कन6क Pयसरी नै मैले तँलाई 6नयुeत
गरेको ,थएँ। परमेSवरको प6व पव1तमा तँ ,थइस्। अ _नमय पPथरह का
बीचमा तँ 6हँ6cथस्। पद १५, तँ सृ,जएको 6दनदे,ख तँमा अधम1 फे ला नपरेको
6दनस<म, तेरो चाल-ढuगमा तँ दोषर6हत ,थइस्।
शैतान तल खसेको छ, सृ Bटकता1को बीचमा सब भ दा
मा,थबाट 6न<न तलस<म सुz हु छ। य!तै Kकारको 6वप6Yले धेरै
उbच !थानका मा6नसहzलाई परा,जत गरेको छ। २ शमू एल
१७:२३, जब आफूले 6दएको स;लाह नमानेको अहीतोपेलले बुझे,
तब 6तनले आ*नो गधामा जीन-लगाम कसेर आ*नो शहरपि” आ*नो
घर6तर गए। Pयहाँ 6तनले आ*नो घरलाई ठ˜कठाक गरी आफैलाई
झु cयाएर आPमा हPया गरे। 6तनी यसरी मरे, र आ*नो बाबुको

पाठ सुRपु ब
6न वामपो उहस याबेस उमpमr वpतpलो उमpम ङे !तpना मािर
o कोलोम मोतp।
दoक थtतp। याबेस उवp, उवेहpम r!सा तुङ सp<थुरम
हेके,ख उमpमr अम थे rvसा याबेस नङ मPतp, “तp बुनp अथpरo
होतpलो उङ मािर सpत् r ङे !ता।” याबेसr इ~ाएलपो 6न वाम6ब थे
rvसा !वा<दु मoतp, “उङ ,ज 6बङये, अचpिरबया घोले छु मo!सtचये,
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।”
इनp उङ रpखp मoङये, मना असpल खर मुधe
मना अमपो उ!वा<दु 6न वामr ङ!सतp। १ इ6तहास ४:९-१०।
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पापको शु वात् अब हामी पापको सु वातको बारेमा के6ह
सं केत हेरौं। ता6क हामीलाई पापको परी3ामा पन1बाट र परमेSवरको
म6हमाको ला6ग एक प6व जीवन 6बताउन ठूलो मAत गद1छ।
पापको उPप6Y लु,सफर हो। यशैया १४:१२, ए 6बहानको तारा,
Kभातको पु , तँ !वग1बाट कसरी खसेको छस्! उ6हले जा6तजा6तह लाई होbयाउने, तँ कसरी भू इँमा तल खसा,लइस्।
लु,सफर Kधान दू त वा Kमुख !वग1दूत ,थयो। कुनै समय ऊ
परमेSवरका सबै !वग1दूतहz भ दा आ*नो ओहदामा अस तुBट
भएर एक कदम पाइला उचालेर परमेSवरसँग बराबर हुन चाह Zयो।
उसले आ*नो •दयमा भ यो, “तै ँले आ*नो ]दयमा भ6नस्, म !वग1मा
उeलनेछु। म मेरो ,सं हासनलाई परमेSवरको तारामा,थ मा,थ उbच
पानXछु । प6व पव1तको सबैभ दा उbच टाकुरामा सभासदको पव1तमा
म 6वराजमान हुनछ
े ु । म बादलको टुsपाभ दा मा,थ उeलनेछु, म
आफूलाई सव‘bच परमेSवर ज6Yकै बनाउनेछु।” यशैया १४:१३-१४।
यस ख डमा अं Hज
े ी 6कuजे<स बाइबलमा “अं Hज
े ी आई” शWद
पाँच पटक उ;लेख हु छ। Pयही शWद नेपालीमा “म” भ6न छ,
मा6नसको 6वचारमा प6न Kाय: यही “म” मैल,े !वयं म Kशं सा, आPमा
Kशं सा, आ*नै मान-स<मानको 6वचार अ6घ ला_छ। जब घम ड शु
हु छ वा आउँ छ यो iयादै खतरनाक हो। आ*नै गव1का कारण
लु,सफर !वग1बाट तल खसेर पतन भयो। यसबाट हामी सबैले ठूलो
पाठ ,सeन आवSयक छ।
न? हुनै पछ1 र घम डबाट टाढा रहनैपछ1 । आउनुहोस्, Kभु येशू
†ीBट ज!तै न? बनौं, उहाँले आ*नो म6हमा, स<मान र श6Oको
ु यो, र दिर ब नभयो, हा?ो पापको
,सं हासन छोडे र सं सारमा ओल1नभ
७४

!जमोङ हेसा थP क?
6न वामr तuङा उङ ,ज इ6बङा, “इनp उङ ,ज इ6बङा,”
अछuङाम ,जमोङ 6बपp 6न वामङा मु r नp wा याबेसr भuतेइ
चeदेतpम गोतp। मना हस उतापङा चeपpकोeपp म !ससा ,ख मािर
कpम6ब तuङा से !ससा गtपpPवा !सपp मुछु eक। उपदेशक ९:११
उपदेशकपो 6कताब6ब थेसा रे पp गो: उङा बया6नया6ब तेफेमयो
थtuता, घर् नp चpsपp घर् नp6ब मुxलाङ, उसtभtलकोलोम झ<ला6ब
मुxलाङ, उखp जरकोलोम मुखोयो जtनp मुथt, चeपpकोeपp मुखोयो
खpsबtल मुथt, ,स6कदाङ मoपp मुखोयो xवा;पp हस मुछु। थो,च6ब
माङ छु नp गt उथो,च6ब मpङा छु ।
उपदेश कपो 6कताब6ब “ वाम धायुम हस” rv पp ले ल
रे पp गt। तp रे eपp हस कt थtपp मोतp। तुहे हस
6न वामलकाम कtअ्वाल मथtसा तेफे म wा मुच Oo । मोलो
rन इककोलो येशू †ीBटलका पpिरतoम कtअ्वालपो wा
च eक, अमलका “ वाम थे<तoम ” पpिरतo hवा नp थt6क।
6न वामपो उŒ6द Œ6द मp थुम हेङ लo6क, अमp तु तu ङा
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मुपp उचt येशू †ीBट तp बया6नया6ब फpइसङ6ब
सpसे !स eब, सलम6ब, œ !स eब मना पpिर थेइ ,सनp मैv पp
wा लoलेइ 6ब 6फu तpम r नp wा6ब थtर लo, मना हसr
उकo चoवpकo युवp मoनp लेद न
o ा येशू †ीBट उगोनु6ब मुनp 6बनाखो
अमयोङा वाम धायु मोओ वाम थे<तoम पpिरतoङा hवा नp
थt। आ6मन!
6मर् वाम6बम कoचoवpकoयुवpलका 6मन छु नp येशूकोलो फpइसङ6ब
म पp, अमकोलोङ hल<पp, मेखो6मम हसपो 6मर् वाम6बम
कoचoवpकoयुवpयो अमकोलोङा म नये, hलम्,स6नये, मना
अमकोलोङा नयाँ दुङ6ब œ स6नयेना अमकोलोङा पpिरतo मु स6नये।
ए6फसी २:६ मना 6न वामr †ीBटकोलो इक इœक्6त6कना
पpिरतo †ीBट येशूकोलोङा मुनp इ6बक्6त6क।
मेखो6मम पpिरतo मुपpहpम येशू †ीBट6ब †ीBटकोलोङा मु6क।
rन, इक उपदेशक हेङ “ वाम धायु” मुम6ु क। मना खtलेङ थtकपो
तुबा थो,च तt पp तuङा मोओ मोलो खtलेङ थtक इक लुम मoपp
6न वामपो उखर6ब गt। अछuङा अम्लकाङा खtलेङ ,जमोङ थt6क,
मे6ममr इकpयो याबेसr हेuसा थेसा !वा<दु मoनp मPतo, “उङ ,ज
6बङये।”
मे6ममr अदरमहpम, एन6ब दoक ,ख दु6न hवा<नp गtखोयो
,ख मदोनp, ङे नदुनp ,ख मायो मoनp मचpsपp, सoयो ममुपp छु नpr
मायो मुमp, rन 6न वाम पpप राबु6ब येशूपो उनङ6ब सेuपp
सoर्मtलका !वा<दु मo6कना अमp खtलेलका इफाक्6कना मािर ,ज
इ6ब6क।
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तेGो पाठ

पाठ रा6ब

उहाँले आ*नो 6Kय पु , Kभु येशू †ीBटलाई यस सं सारमा प6हले
मृPयु, दफन, पुन Pथान र मा,थ उचा,लनुहनु े कुराको अनुभवहz
गराउन पठाउनुभएको हो भ6न 6वSवस गछ1 , अ6न य6द मा6नसले
आ*नो पापको प`ाYाप गद ‹ येशू †ीBटलाई आ*नो Nय6Oगत
मु6Oदाताको zपमा Hहण गछ1 भने येशूसँगै ऊ प6न सू य1म6ु न होइन,
सू य1भ दा मा,थ !व6ग1य !थानह मा राiय गद1छ। आ6मन!
पुरानो !वभावको पापी झुकावबाट छु टकारा पाउन हामी
ँ ै गा6डएको, ता6क हा?ो पुरानो
येशूसँगै ‰ूसमा मरेको, उहाँसग
ँ ै जीवनको नयाँपनमा फेिर
!वभाव प6न मरेको होस्। हामी उहाँसग
ँ
उ›छौं; र हामी उहाँसगै !वग1मा बसा,लएका हुनछ
े ौं।
ँ हामीलाई उठाउनुभयो, अ6न !वग—य
ए6फसी २:६, र उहाँसग
!थानह मा †ीBट येशूसँग बसा;नुभयो।
Pयसो हो भने !वग1मा बˆुहनु ह
े z येशू †ीBटमा †ीBटसँगै
बसा,लएका छौं। अब हामी उपदेशक ज!तो सू य1 म6ु न छै नौं। अ6न सबै
कु रा केवल समय र अवसर मा होइन, तर सबै कु रामा हा?ा Kे6मलो
परमेSवरको साव1भौम अ hतयार नै हो। केवल उहाँ नै सबै
आ,शषहzको लेखक हुनहु ु छ, यसकारण हामीले प6न याबेसलेझैँ
यसरी Kाथ1ना गन1 सeछौं, “6न`य, तपा•ले मलाई आ,शष 6दनुह ु छ।”
Pयसैले 6Kय 6म ह , यी कुराह ले फरक पाद ‹न, तपा• कBट वा
पीडामा वा शोकमा, गिरब वा 6बरामी, वा अशO अथवा एeलो,
तपा• केवल परमेSवर 6पतालाई येशूको नाउँ मा प6व आPमामा
अ तर6व त Kाथ1ना चढाउनुहोस् र उहाँले सबै कुरा हटाउनुह ु छ, र
तपा•लाई Kश!त आ,शष 6दनुह ु छ।

कGचGवBकGयुवBपो उदु
कoचoवpकoयुवp दु छo eतpम wा सेइ6कना छे इ6कखो कoचoवpकoयुवp
मoनpलका रpखp छु eसा 6न वामपो उबuमpबङ,स मoनp झpप, सेuपp
सoर्मtकोलो थो,च तpइनp थt6क। कoeपtपो फpर् चsलु6ब
वp<खनpलका रpखp छु नp थt6क। लु,सफरलका कoचoवpकoयुवp
लp!तp। यशैया १४:१२, “ए उ6दbछpम छे ;पp साङगर, इन पpिरतoका
हेसा इहo<तp, iवामहpम उ!व!वाइ मoपp इन बया6नया6ब इहo<तp।
लु,सफर पpिरचtहpमपो दo!पt उन होप मोतp। मp
6न वामपो पpिरचtहpम r!सा तुङ xवा;पpना 6न वाम
हे6Yपोङा छु नp लt<तp। मp उगोनु6ब थे म<तp,स, “उङ
पpिरतoङा hवाइङा, 6न वामपो साङगरकायो उतुu तoम रे sपpतo
उङा अ,सहासन मङा। खtले का रे sपp उधमतoम चे क म6ब उङ
रpस हेu सा ङpइङा। उरे sपpम कtम थे <तo उङ hवाइङा,
खtले का xवा;पp 6न वाम हेङ 6मम छु eसा उङ मुङा।”
यशै १४:१३-१४।
तp6ब “अं Hज
े ी आई” शWद भtम खेप रे पp गt। मpङा wा
नेपाली6ब “म” खpल wा6ब “उङ” rv6क, हस खtलेपो Œ6द6बयो
तp “उङ, उङा, उङाङा, आपो, तापङा र सनp लpम लo। थेसा
उxवा;पp म सनp, तापङा
सनp rv6कम लp,जसोम6ब वाइ,सनp
छु । मािर मुधरे ् खतo। लु,सफर उतापङा उxवा;पp म तp,सना पpिरतoका
हo<तpना लoeतp। तpलका खtलेr xवा;पp wा चेइ,सनp मPतo।
उया eक म सनpङा नsपp छु ना उxवा;पp मुम !स6कम बuपp।
छpलहpम, येशू †ीBट हेङङा उ!व!वाइ म !स6क, अमp पpिरतoम
o , ,सहासन •ोeतtसा बया6नया6ब यातp,
उबuमpबu,स, सp<थुरम
उमायो मगtपp छु eसा अम इक खtलेपो इक कoचoवpकoयुवp से सनp
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साँचो समृ!V भनेको के हो?
अब, पमेSवरबाट आ,शष पाउने महान मा6नसको शWदहzमा
Dयान 6दनेछौं, “6ब ती छ, मलाई आ,शष 6दएर ठूलो इलाका
6दनुहोस्।” यस शWदको वा!त6वक अथ1मा आ,शष केवल धन, मान
र स<मानका ला6ग र सं सािरक वा शािररीक आ,शष आफैमा साँचो
आ,शष त होइन। तर हा?ा मु6Oदाता Kभु येशूले भ नभएको, मकू1स
८:३६, “6कनभने मा6नसले सारा जगत् हात पारेर आ*नो Kाण गुमायो
भने Pयसलाई के फाइदा हु छ?”
फेिर उनले भनेका छन्: मYी ६:३३, “तर प6हले परमेSवरको
राiय र उहाँको धा6म1कताको खोजी गर; र यी सबै थोक 6तमीह का
6न <त थ6पनेछन्।”
वा!तवमै हामीलाई आ,शष चा6हएको छ, ती हुन् हा?ो
Kाणलाई पापको अन त द डबाट बचाइनुपद1छ। दै6नक पापको
Kलोभनको श6Oबाट हामीले छु Mकार पाउनुपद1 छ। र अ तमा हामी
अन त भ6वBयमा पापको उप !थ6तबाट बचाइनुपद1 छ। यी
वा!त6वक आ,शषहz हुन् जुन याबेसको शWदहzले औं;याएको
KBटै दे,ख छ।
6Kय 6म ह , के तपा• “साँचो अथ1मा आ,श6षत” हुन
चाहानुह ु छ? येशू Kभुमा 6वSवस गनु1होस्। उहाँले तपा• ज मनु
अ6घदे,खनै Kेम गनु1ह ु Zयो। उहाँ तपा•को ला6ग ‰ूसमा व,लदान
ु यो। उहाँ तपा•लाई बोलाउँ दै हुनह
ु ु छ यŽ6प तपा• उहाँलाई
हुनभ
,च नहु न भने प6न, तपा• आ*नो पाप !वीकानु1होस् र उहाँको
बहुमू;य रगतमा शुL हुन उहाँलाई अ तर6व त Kाथ1ना गनु1होस्।

तp बया6नया6ब 6मर् वाम6बम झ<लाने गt!कागt। मोलो
6न वामपो wाr थे rइ: ए6फसी ६:१२, “इकp हसहpमकोलो
झ<ला मo6कम मोओ, तp बया6नया उखर6ब तtपp झेदo कoeपt, मpपो
उभtल, थेबल
े ो तp बया6नया कoयमpr नेeसा तtपp झेदo कoeपt,
धामतo मुपp झेदo कoeपtहpमकोलो इकp झ<ला मo6क।
मे6ममr इकp इक हpइपpचेइपpहpमकोलो 6मर् वामr
हpइदेचइ
े देकोलो झ<ला मुम6o क। मोलो 6न वामपो हpइदेचइ
े देकोलो
झ<दे सनp मPतo, मना इकp !वा<दु मo जtनp मPतo। ए6फसी ६:१८
6न वाम6ब *लt लoनp सpदp !वा<दु मो ये, सpदpङा 6न वामपो
उसoर्मtपो भtल6ब !वा<दु मोजो ये। तp wाहpम एन नु6ब तtसा !वा<दु
मोजो ये। 6न वामपो उहसहpम सpदp !वा<दु मo!सtˆुय।े
मुथt6कम खtलेङ झेदo wा सoर्मtr r<नp ,ख धे:नp मैvपp wाहpम:
6न वामपो बuपp wा हसहpम 6ङ म न, अम6ब थtर लo6कना हेलोयो
म<वाvपp दुङ थt6कम6ब मािर चpनo सना Zवार् सेनpपो wा हसहpमकोलो
योनp। मना चpचp sस, सtहेvखसा !वा<दु6ब थो,च तpइनp, अछuङा
मoनp मैvपp कpम तpङा। याबेसr !वा<दु मoतpलो थेसाङ मoतp, “असpल
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।” १इ6तहास ४:१०।
खर मुधe
6न वामपो wाr rइ6मम हेङ झेदoपो उसeसpम मुथो eकम6ब
उभtल मPतo ए। २ ,थसलो6नकq २:७, “मp झेदor कpम उगोगो दु
मoदत
े pम गt। मोलो थेबल
े ो मp खpइदेपp तुबा मु, अम मp6ब मु6ममहेइ
मp झेदo खpइदेसाङा तp।
“मुथो eकम” rv6कमपो उमाने 6न वामपो wा6ब रो पp गt
मोलो खtलेr थोनp मुझps, 6न वामपो उŒ6द हेङ दोhवाइ
थो,चहेइ मुथो eकम, मोलो 6न वामपो उसoर्मtपो कtअ्वाललका
“मुथो eकम झेदo” rv6कम माङ r नp थो इमैv6क।”
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यस सं सारमा रगत र मासुको 6व L युL छँदछ
ै । तर परमेSवरको
वचनले भ दछ, ए6फसी ६:१२, “6कन6क हामीह को युL शरीर र
रगतको 6व L होइन, तर Kधा तह का 6व L, श eतह का 6व L,
वत1मान अ धकारका सां सािरक शासकह का 6व L र !वग—य
!थानह मा भएका दुBMयाँइका आ Pमक सेनाह का 6व L हो।”
ु 6व d सां सािरक हातह6तयार र
Pयसकारण हामीले हा?ा श ह
शारीिरक बु,L Kयोग गद ‹नौ। तर परमेSवरको सारा हातह6तयार
धारण गनु1पद1छ, र हामीले 6नर तर Kाथ1ना गनु1पद1छ। ए6फसी ६:१८,
सारा Kाथ1ना र 6नवेदनसाथ सब समय प6व आPमामा Kाथ1ना गर।
यस उAे Bयले लगनशील र सतक1 भएर सबै स तह का 6न <त Kाथ1ना
गिररहो।
स<पू ण1 खराबी जो आ Pमक पले सामना गनु1पन X कु रा:
सुस माचार Kचार गनु1 र उहाँमा मु6O पाउँ दा आन दत हुन ,ु
अ6न अक‘: जोडदार र लगनशील Kाथ1 नामा समय 6बताएर। यो
कुरा एकदम सPय छ, जब याबेसले Kाथ1 ना गरे , “मलाई
जो,खमबाट जोगाएर राhनुहोस् ता6क मलाई कु नै चोटले प6न
नदुखोस् ।” १ इ6तहास ४:१०।
परमेSवरको वचनले हामीलाई भ दछ 6क दुBटताको ,सLा त
भनेको रह!यमय श6O हो। २ ,थसलोकq २:७, “6कन6क अधम1को
रह!यले प6हलेद,े खनै काम गिररहेछ। अ6हलेस<म जसले Pयसलाई
रो6कराhनुभएको छ, उहाँ नहटु जेल Pयसलाई रोकq नै राhनुहनु छ
े ।”
“रह!य” शWदको अथ1 परमेSवरको वचनमा Kयोग गिरएको छ जसको
अथ1 सबैले स,जलै बुFन गा]ो छ, परमेSवरको योजना अनुसार केही
समयको ला6ग गोsय रा,खएको हु छ, तर प6व आPमाको Kकाशdारा
हामीलाई “अधम1को रह!य” बुFने ठू लो सुअवसर 6दनुह ु छ वा बु,झ छ।”

अछTङाम !जमोङ NX कम माङ?
rन, 6न वामलका ,ज थtपp xवा;पp हसपो उwा6ब Œ6द
मo6कचे, “उङ ,ज 6बङये, अचpिरबया घोले छु मo!सtचये,” तpr
o थtनp,
r नp लtमoम wा ,जमोङ rv6कम खpsबtल, सp<थुरम
सp sदमp6बम ,ख 6मर् वाम6ब नoनpछानp तuङा मोओ। मोलो 6मन दुङ
6बपp येशू राबुr rइ6मम wा: मकू1स ८:२६ “माuके,ख हसr तp
बया6नया6बम खtलेङ थtक खर6ब मp। मोलो उसोम रpखp मoनp
मुचpबoखो माङ धtर् तpना?
मYी ६:३३ तेफेम रे पp गt: मोलो खtलेका लpल एनp 6न वामपो
पpिरतoम बया6ब मुनp थtनp कोलो 6न वामपो उलpल6ब नsपp छु नp
लt<नुय।े मना तp खtलेङ थtक एनp इथt6न।
कoचoवpकoयुवpr खp6द वोनpलका हेलोयो म<वाvपp दुङ थtनpङा
अछuङाम ,जमोङ। नtल नtलङा कoचoवpकoयुवpr हस eवbवार
बेनpना सp<सेनp लtमo, मpलकायो रpखp छु नp थt6क। मेसाङ याथाम
थो,च6बयो कoचoवpr इतम्6क, मेलोयो रpखp छु eक। तpङा
6न वामलका थt6कम अछuङाम ,जमोङ। तpङा wा याबेसr !वा<दु
मoतpलो r!तpम r नp थो eक।
अदरमहpम, एनp अछuङा “एन ,जपो” छु नp इ;वा <नमङाखो
येशू6ब थtर लोन्ये। अमp एन बुनp लpलकाङा लुम इमo दे6नम। अम
एनपो ला6गङा फpइसङ6ब सpसे तp,सम। एनp अम मछे इ6नखोयो
अमp एन vवाइ मैvतोङ इमु6न। एनp अम अकoचoवpकoयुवp 3मा
म!सकये लo!नुय,े मना अमपो फpइसङलका Fवार् पp 6ह6ब सर् कयेना
सेuपp छु नp येशूपो नङ6ब !वा<दु मोन्ये।
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Kायहामी आफैंलाई जाँbन र जा न असफल नै हु छौं। अzलाई
दोषारोपण गन1 हा?ो धेरैजसो ऊजा1 र समय खच1 गछ–। वा!तवमा हामीले
Kभु येशूले ,सकाउनुभएको सव‘Yम पाठलाई Dयान 6दनुपद1छ: मYी ७:३,
“6कन 6तमी आ*नो भाइको आँखामा भएको धू लोको कण देhतछौ, तर
6त?ो आ*नै आँखामा भएको मू ढाचा6हँ थाहा पाउँ दैनौ?” जब परमेSवरले
हामीलाई हामी6भ को परा,जवी पी दुBटता थाहा गन1 सहायता गनु1ह ु छ,
तब परमेSवरको म6हमाको 6न <त शैतानलाई बा6हर *याँ6कनेछ।

१ यू ह न १:७ मोलो 6न वाम कtअ्वाल6ब मु6मम हेuसा इकयो
कtअ्वाल6ब लpम ,थ6कखो इक तापगो6ब hšा <सनp गt। मना
अमपो उचt येशूपो उ6हr इक कoचoवpकoयुवp खtलेङ इसेeस6क।
मYी २६:२८ “तp एन खtलेr तouनुय।े 6न वाम कोलो
6मनहpमपो लo sफ6ब नयाँ wा sवा पp आपो अ6ह हेङ6मम तp गt।
घोले हसहpमपो उन कoचoवpकoयुवp से सनp अ6ह छे प्।
अमp इन मछे u। अमp थे rइ: यू ह न ६:३७ 6न वाम अपpपr
उङ इ6बङनुमहpम उङ6ब हtनु। मना उङ6ब हtपpहpम उङा हेलोयो
मु,सदुन।ु
अछuङा, येशू6ब हt6कनाखोने तpने तु उभpपो wा छु , येशू राबुr
गोनु6ब चpनo सनpना Zवार् सेनp इ6ब6क।

हा^ा बा हर प न दुIटता
बा6हरको दुBटता Kत3 छन् जो हा?ै वरपर दुBटताले भिरएको महसुB
हु छ। Pयहाँ कोही छन् जसले हामीलाई ईBया1ल ु र डाही तु;याउँ छ,
जसले लुMन र हानी गद1छन्। य6द तपा• एक सbचा इसाई हुनहु ु छ भने
Pयहाँ धेरै अ6वSवसीहz छन् जसले तपा•लाई घृणा गछ1 न् र सताउन र
खेदो गन1 खोiछन्, उYे,जत भएर आ‰मण प6न गन1 सeछन्। जसरी
येशूले भ नुभयो: यू ह न १५:२५, तर Nयव!थामा ले,खएको यो वचन पू रा
हुनलाई यो भएको ,थयो, “6तनीहzले मलाई 6वनाकारण घृणा गरे।”
क6हले काही ँ शैतानले तथाक,थत 6म हz माफ1 त
हामीलाई आ‰मण गद1 छन् जसले हामीलाई कु नै पाप काय1 मा
उनीहzको साझे दारी ब न लो™याउँ छन् , उदाहरणका ला6ग,
मŽपान वा अz कुनै शैता6नक सं ल_नतामा, वा परमे Sवरको
वचनसँग मेल नखाने Nयवहािरक जीवनमा फसाउँ छ जसको
6वरोध गन1 र परमेSवरको वचनको सPयतालाई कायम राhन
हामीलाई सु <पएको छ।

७०
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6हतोपदेश १०:२२ 6न वामराबुपो ,जr खpsबtलकोलोम छु
इमैv6क, अमp खpsबtलr दoक थt ममैv6क।
हेसा !वा<दु मoनp?
याबेसr मoतpम !वा<दु6ब जेतpम wा भuतेइ Œ6द मo6क, “6ब ती
मङा, उङ ,ज 6बङयेना अचpिरबया घोले छु मo!सtचये!” से!नुयच
े ,े
चtलुम sšाvपp wा, ,ज मथtहेइ योयो ममुपp मना ङादा 6न वामकोलो
अछuङाम !वा<दु मo6कम wा थt6क। याबेसr 6न वामकोलो ,ज
इ6बङावोये म6बङावो लैvसा wा सुनpना ,ज मथtसाङा उžाkो छु नp
मोओ। याबेसr पुरानो 6नयम6बम याकूबr हेङ rइ: उPप6Y
३२:२६ याकूबr थे लoतp, “इनp उङ ,ज म6बहेइ उङा इन hवा न
मु6बनp।”
मेफेम !वा<दु मoपp हस 6न वामr लुम मPनु। याकूबपो wा थेसा
रे पp गt: उPप6Y ३२:२९, याकूबr अम थेसा ,सuतp, “इनपो
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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तेGो पाठ

पाठ रा6ब

ु एझैं य6द हामी प6न
१ यू ह न १:७, तर उहाँ iयो6तमा हुनभ
iयो6तमा 6हँcछौं भने, एउटा अका1,सत हा?ो सuग6त हु छ, उहाँको
पु येशू †ीBटको रगतले सबै पापबाट शुL पाछ1 ।
मYी २६:२८, “6कन6क यो नयाँ करारको मे रो रगत
हो, जुन धेरै का 6न <त पापको Kाय Sचतको ला6ग
बहाइ छ।”
उहाँले तपा•लाई अ!वीकार गनु1ह ु न। उहाँले भ नभयो, यू ह न
६:३७, “6पताले मलाई 6दनुहनु े सबै मकहाँ आउनेछन्, र म कहाँ
आउनेलाई कुनै री6तले म Pया_ने छै न।”
य6द तपा• येशूकहाँ आउनुभयो भने यो त क!तो अच<मको
अनुभव हुनछ
े , येशू Kभुले तपा•को ]दयमा आन द र शा तले
भनु1हनु छ
े । तपा•लाई साँचो आ,शष 6दनुह ु छ।
6हतोपदेश १०:२२ मा, “परमKभुको आ,शषले धन-स<प6Y
;याउँ छ, अ6न उहाँले Pयसमा,थ दु:ख थsनुह ु न।
कसरी Kाथ1ना गनX त?
कृपया याबेसको Kाथ1नाको शWदलाई Dयानपू व1क हेरौं।
“6ब ती छ, मलाई आ,शष 6दएर ठूलो इलाका 6दनुहोस्!” तपा•ले
यहाँ एक दयनीय दृढता, एक उPकट चाहना, र यस Kाथ1नामा एक
जी6वत 6वSवस पYा लगाउनु हुनछ
े । !पBटतः याबेस Pय!तो
Nय6O ,थएनन् जो केवल परमेSवरलाई सोDन र िरYो हातले
छो6ड6दने। याबेसले पुरानो याकूबको ज!तै भनेका ,थए, उPप6Y
३२:२६, तर याकूबले भने, “मलाई आ,शष न6दइकन म तपा•लाई
जान 6द नँ।”
Pय!ता Kाथ1ना गनX मा6नसलाई परमेSवर Kेम गनु1ह ु छ। उPप6Y
३२:२९, याकूबको बारेमा य!तो ले,खएको छ: तब याकूबले उनलाई

तामp तापङा भuतेइ Œ6द मुम !स6क। वोङाम उझेदo मoनp,
जेनp ,ख सेइनp6बङा थो,च तpइ6क। अछuङा हसr येशू राबुr
चे तpनुम !वा<दु Œ6द मoनp मैvपp गt: मYी ७:३ “एनp हसपो
उमस6ब वोuपp 6त6बचtम साङ इथt6न। मोलो एन तापपो एन
मस6बम xवा;पp उप;द सङ मथt6न?” 6न वामr इकगो6बम झेदo
सेइ इमैv6क, मना 6न वामपो उबuमpब6uस मoनp हसगो6बम कoeपt
उतुयो छp•ो स।

३६

पखलाम झेदG
पखलाम झेदo Pवाइ, हेके,ख झेदo कpम खp6बमpयो छु 6मम
o ा, ,चल _वाइ, खे!पtहpमr कम
थt6क। मp थt6कना हpरo मoमध
ु , लoिर मpनुम खtलेङ 6ङ6क, थt6क।
¦teनुम, 6कनुम, सेइ लoनम
अछuङाम थtर लoपpहpम इछे ङ6क, इरेङ6क, 6कन्इथo6क, थtनpङा
मयpv6क। येशूr r!तpम wा: यू ह न १५:२५, “उङा मायो
मhलp!साङ मpहpमr इनpलतनु” r पp रदमहोदम6बम wा
अछuङा छु 6नये rvसा थे छo eतpम गt।
चालो चालो कoeपtr दरमहpमङा रtuनुना 6क लpम मPतo ,ख
कoचoवpकoयुवp मoeदेलpम6ब वोuपp6क ,ख झेदo कpम मoeदे6ब इवाइतt6क,
मKोuपp कpम6ब वp<ख6क, 6न वामपो wाकोलो मध<पp, 6न वामपो
Œ6दकोलो मघp<पp मoeसt6क ,ख जेe दे6कना कpम फp;सt6कम Œ6दङा
मुमo6क, थेसा घोले हसहpम कoeपtr उखर6ब मoसा झेदo उकpम6ब रtuनुना
खp6बमpयो झेदo कpम तuङा छु6मम थt6क, मोलो तेफेम झेदo कpम ममoसा
6न वामपो उwा रे sकमङा कुeपt छे u6कम छु। मेसा अछuङाम
6न वाम6ब थtर लoपpहpमr 6न वामपो उwापो रpखp मoनp मPतo।
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सोधे, “6ब ती छ, मलाई भ नहोस्, तपा•को नाउँ के हो?” तर उनले
उYर 6दए, “मेरो नाउँ 6तमी 6कन सोDछौ?” अ6न उनले 6तनलाई
आ,शवा1द 6दए। उ!तै कुरा याबेसको बारेमा प6न: १ इ6तहास ४:१०
मा, अ6न परमेSवरले 6तनको 6ब ती सु नुभयो।
6Kय 6म ह , तपा•ह लाई के ला_छ? के तपा•ह को Kाथ1ना प6न य6Yकै
उPकट चाहान र पू ण1 6वSवासस6हतको छ? तब 6न Sचत पमा परमेSवरले
KPयेकलाई प6न आ,शष 6दनुहु छ र आज नै खुशी पानुह
1 ुनेछ। आ6मन।

पाठ रा ब
याबेसपो भpल6बम !वा<दु6ब 6फतpम wा: “असpल खर
ु तु6नये, ङे नp मुम Pनये।” १इ6तहास ४:१०।
मुधe

चोथो पाठ
इ~ाएलीह का परमेSवरलाई याबेसले पुकारा गरेको य!तो छ:
१ इ6त ४:१०, “मलाई आ,शष 6दएर ठूलो इलाका 6दनुहोस्!” यी
शWदह ले अ,धक स<प6Y Kाk गनX लोभी ज!तो देखाउँ छ। य6द
Pयसो भएको भए, याबेसको नाम प6व बाइबलमा Pय6त धेरै
आदर,णय देखा पनX ,थएन। वा!तवमा साँचो कुरा के छ भने, याबेस
आ Pमक महPवाकां 3ा राhने मा6नस ,थए, अ6न Pयसले
परमेSवरलाई Kस न तु;यायो। हा?ो परमेSवर महान परमेSवर
ु ु छ, र उहाँ हामी आ Pमक महPवाकां 3ा राhने र ठूला ठूला
हुनह
कुराको अपे3ा गरेको चाहानुह ु छ, जसरी धनी बुबाले आ*ना
स तानह लाई आ*नो जीवनमा उbच Gेणीको आशा राhनुह ु छ।
नयाँ करारमा Kेिरत पावलमा यो मनोवृ6Yको रा?ो उदाहरण ,थए।
6फ,लsपी ३:१४, “†ीBट येशूमा परमेSवरको !वग—य बोलावटमा
पाइने पुर!कारको 6न <त 6नशाना6तर म जाँडसँग अ6ग ब•दछु ।”
6Kय 6म ह , के तपा•ह प6न आ Pमक तवरमा ठू ला-ठू ला कु राहzको
खोजी गद ‹ हुनहु ु छ? मा,थका कु राहz खोiदै हुनहु ु छ? कल!सी ३:१,
३८
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तp6ब 6न वामपो नङ6ब कoeपt मु6ममr ला म सनp मPतo। येशू
राबुr उताuकsचtहpम !वा<दु मoनp चे तpनु: मYी ६:१३ ये<नpङ मझpsपp
दoक6ब ओक मुवोuक6नये। मेसाङ झेदo कoeपtपो उखर6ब छुनpलकायो
रpखp मैvकये। [हेके,ख ओक इखर6ब तtनp चpsपp इभtलकोलोम ओक
मtल6म, खtलेका xवा;पp सpदp इनङा इमु। आ6मन।] मेखो6मम इकpयो
कoeपtपो wा कोलो मpr उगोगो मoनp लtमoम झेदo कpम थtनpना छे नp,
मpयो-मpयो ए<देनp मPतo। मना वोङामयो तापयो ला म सनp मPतo।
हसकोलोङा झेदGयो गP
झेदo हसकोलोङा गt6ममr हस उगोलका चpइ सलो दु6न
खtबo। मना मpr उगोगोङा कpम मpजp6ममr चालो उथे म 6ब
सेइ म सलो झे दo हसगो6बङा मु r नp Œ6द थt6क। हसपो
उWलphले मoनp, ,चल मoनp, हpरo मoनp, से<लp मoनp, मभuपp जे नp
तेफेम मKोu पp wा हसगोलका लpइ, हेके,ख तp खtलेङ हसगो6ब
ग<दे स। हसगो6बङा गtखोयो मुथt6क मोलो उथे म 6ब से इ
म सलो हेबे मबuपp झेदo कpम छु ना हस लp,जसोम6ब वोu 6मम
मसr थt6क। खp जरकोलोम मु6कखो दाऊदr हेu सा !वा<दु
मo6क: भजनसं H ह १३९:२३-२४ ए 6न वाम, उङ जाँच मoङये ,
आपो अगोनु चeते , उङ जाँच मoङाये ना अŒ6दहpम चeते ।
उङ6ब तुहे झेदo wा गtओ लtमे, गोतpखो इलpम6ब उङ सpदp
,†ङये।
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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छै टौं पाठ

पाठ भpल6ब

छै टौं पाठ
याबेसको Kाथ1नाको चौथो 6ब ती Kाथ1ना य!तो छ: “मलाई
जो,खमबाट जोगाएर राhनुहोस्, ता6क मलाई कुनै चोटले प6न
नदुखोस्।” १ इ6तहास ४:१०।
यहाँनरे महान परमेSवरको 6व dमा शैतान छ, जसबाट हामी धेरै
ु द1छ। येशू Kभुले आ*ना चेलाहzलाई Kाथ1ना गन1
हो,शयार हुनप
,सकाउनुभयो: मYी ६:१३, “हामीलाई परी3ामा पन1 न6दनुहोस्, तर
दुBटबाट छु टाउनुहोस्। 6कनभने राiय, परा‰म र म6हमा सदासव1दा
तपा•कै हुन, आ6मन।” यसो हो भने, हामीले शैता6नक ,सLा त र
Pयसका गुsत र दुBट योजना पYा लगाएर Pयसबाट छु टकाराको सही
ु द1छ।
बुझाईमा हामी हुनप

इनङ माङ, उङ लoचये।” मोलो मpr थे लoतp, “इनp मानp अनङ
इ,सङo म?” मना मpr अम ,ज 6बतp। मेफेमङा wा याबेसrयो
मoतpम गt: १ इ6तहास ४:१० मना अमपो उ!वा<दु 6न वामr
ङ!सतp।
अदरमहpम, हेफेम एन Œ6द गt? एनपो एन !वा<दुयो तेफेम
अछuङा थtरकोलोङा गtओ? मेखो6मम 6न वामrयो ,ज 6बसा
थेबल
े ोङा Zवा…से इमैv6क। आ6मन।

परा!ज व] प दुIटता मानव भM
परा,जवी पी दुBटता मानव6भ परा,जवी पी दुBटता मानव6भ
उप !थत छ, यसकारण मा6नस6भ बाटै बा6हर शोक गद1छ। अ6न
यसले शु£म पले 6भ -6भ ै काम गछ1 , यो Kवृ6Yमा देखा पद1छ,
अ य धेरै तिरकामा मा6नस6भ दुBटता छ भ ने कुरा थाहा हु छ, Kाय
जसो कुरा काMने, ईBया1, !वाथ1 वा लोभ, खराब बोली-वचन; मानव
दुSमन वा!तवमा Nय6OPव6भ नै ग6हरोस<म जरा गाडे को हु छ,
यसले हामीलाई अनुभू6त गराउँ दछ 6क यो खराबी सू £म छ र खतरा
क6त भयानक छ। य6द बु6dमान छौं भने, हामी दाऊदले ज!तै Kाथ1ना
गनXछौं, भजन १३९:२३-२४, “हे परमेSवर, मलाई जाँbनुहोस् र मेरो
]दयलाई जा नहोस्। मलाई जाँbनुहोस् र मेरा ,च ताह लाई
ु ोस्, ममा कुनै खराब चाल छ 6क, र मलाई अन तको
जा नहोस्। हेन1ह
माग1मा डो…याइ6दनुहोस्।
६८

पाठ भBल ब
१ इ6तहास ४:१० याबेसr इ~ाएलीहpमपो 6न वाम6ब थे
rvसा !वा<दु मoतp, “उङ ,ज 6बङये, अचpिरबया घोले छु
मo!सtचये,” तp wा थे सेइ6कलो खpsबtलपो हpरo मoपp हेङ ’वाइ।
मोलो मे मोओनाखो याबेसपो उनङ बाइबल6ब सp<थुरoम पो
मुछुeवp। अछuङाम wाने तpवो गt, याबेस सoर्मt6ब xवाल्
xवा;पp wा छु नp, मoनp ;वा<पp हस मोतp, मेसा 6न वाम मpr
Zवार् सेतp। मािर गtपpPवा !सपp पpपr उमoनpहpम उन दुङ6ब
ु सेइनp लtमo। मेसाङ इक 6न वाम उभpपो कpम
xवा;पp हस छु नम
मoपp मु6ममr इकpयो सoर्मtलका xवाल् xवा;पp कpम छु 6मम,
मo6कम थtनp यpदo।
नयाँ करार6ब Kेिरत पावल तेफेम Œ6दकोलोम मोतp।
6फ,लsपी ३:१४ “मे6ममr †ीBट येशू6ब 6न वामr इसा eकना
इ6ब6कम मुeचम थtनp मeछे लpमथा उङा मािर सpत्r भtल मङा।”
अदरमहpम, एनpयो एन सoर्मtलका xवाल् xवा;पp मeछे पो कpम
छु 6मम इयp नओ? पpिरतoम wाहpम ;वा<तोङ इमु6नओ? कल!सी
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अ™यास हु छ। गलाती ५:१५, तर 6तमीह एउटाले अका1लाई
टोeने र 6न;ने गछ“ भनेता हो,सयार गर, 6तमीह एक अका1बाट नै
खतम हुन ु नपरोस् ।
तसथ1, परमेSवरका साँचो सेवकहz जसले तपा•लाई एक पटक
†ीBटमा ;याउनको 6न <त Kाथ1नामा मू ;य चुकाए, अ6न 6नकै धाए
अब फेिर या ा दोहो…याउनु पनX समय भएको छ। गलाती ४:१९,
पावल लेhछन्, मेरा साना बालाक हो, †ीBट 6तमीह मा
नब6ननुभएस<म म फेिर Kसव6पडामा छु । हामी सबैलाई ज<मा गनX
शWदहz र ,सLा तहzमा मा होइन, तर येशू †ीBटमा एक हुनलाई
ँ प6व मेल6मलापको
हो। तपा• अ6न म परमेSवर र एक अका1सग
जीवनमा Kवेश गन1लाई हो। आ6मन।
अब यहाँ चुनौती र अवसर के छ भने , के हामी Kाथ1 नाको
उPक ठा सेव काईमा आफूलाई प6न 6द छौं? ता6क परमेSवरले
तपा• र मलाई कलवरी ‰ूसको Kेम को महान् 6मशनमा उहाँको
सहकम— हुन तयार पान1 सeनुह ु छ। तब परमKभुको हात
हामीमा,थ एक 6वशेष Kकारले परमेSवरको महान र अन त
उAे Sयको 6न <त काम गनXछ , ता6क म डलीमाफ1 त उहाँको
म6हमा सारा सं सारमा प6न Kकट होस् । Kेिरत पावल ले hछन् ,
ए6फसी ३:१०, ता6क यसरी म डलीdारा परमेSवरका 6व6भ न
6क,समका
Jान
!वग—य
!थानहzमा
शासकह
र
अ hतयारवालाह का माझमा Kकट गिरओस् । Pयसो हो भने ,
हामी प6न याबेसले ज!तै न? 6नवे द नस6हत Kाथ1 ना गरौं,
“तपा•को हात ममा,थ रहोस् । ”

३:१ “एनयोङा †ीBटकोलोङ इœ तp नुम इमु6नखो एनp पpिरतo
wाहpमङा लt<नुय।े †ीBट पpिरतo 6न वामपो उझपलका मु।
येशू †ीBट 6न वामराबुपो उझपलका मु, ए!तर रp6नम
अहासू रस रpसपो उझपलका मोतp, नहे<याहr माङ 6फखोयो
रpसr 6ब, मेसा अमp 6फतpम खtलेङ थtक थtतp।
नहे<याह २:६-८।
येशू †ीBट 6न वाम पpपपो उझपलका मु, मना 6न वाम
पpपr इकp 6फ6कम ,ख Œ6द मo6कमकायो तुङ घोले म सनp
येशूr इ*लt6क। ए6फसी ३:२० इकगो6ब कpम मoनp चpsपp
भtललका इकp 6फ6कम, Œ6द मo6कमकायो तुङ घोले 6बनp
चpsपp।
याबेसr 6न वाम Ÿवाkp, “उङ ,ज 6बङयेना अचpिरबया घोले
छु मo!सtचये!” अछuङा 6न वामr इकयो थे इलैv6क:
यशैया ५४:२ “इनp इमुeदे त<बु xवा;पp मoय,े इत<बुपो पदा1हpम
क नये। इत<बुपो िरबाहpम सोuपp मoय,े मना थथाeसुहpम झेuपp
मoसा ख दे।”
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Zवा;पB गोनु
इकp हेसा इक चpिरबया ,ख त<बु घोले छु म नp चp sक? साeपु
wा गt, तुबा उगोलका मना उतुलकायो ™वार् नp मPतo। पावलr
कोिर थीहpम रेOpम wा: २ कोिर थी ६:११ “ए कोिर थी6ब मुपp
uवाsसुवpहpम, तुयो wा मगsसा ओक गोनु6बम wा ओका एन
इलo!तpनु गt।” तpङा उगोलकाम ™वार् नp। अछuङा इक गोलकाङ
मु™वार् 6कनाखो उथेम्लकाने मस्पो सेइनp तuङा। Kेिरत ६:१ मना
येशू राबु6ब थtर लoपpहpम मािर ™वार् सा खt!तpनु। मोलो Hीक wा
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“य6द 6तमीह †ीBटसँग ,जइउठाइएका छौं भने मा,थका कु राह को खोजी
गर, जहाँ †ीBट हुनहु ु छ, र परमेSवरको दा6हने बाहुलीपि” ब!नुभएको छ।”
जहाँ येशू †ीBट परमेSवरको दा6हने6तर बˆुभएको छ, ज!तै
ए!तर रानी अहासू रस राजाको दा6हने हाततफ1 बसेको, नहे<याहले जे
मागे प6न राजालाई ,सफािरस गन1 तयार भए, जसdारा उनका सबै
अनुरोधहz पू रा गिरयो। नहे<याह २:६-८।
ु ु छ,
Kभु येशू †ीBट परमेSवर 6पताको दा6हने हाततफ1 हुनह
ँ
6पताले हामीले मा_न वा सोbन सeने भ दा धेरै 6दन उहाँसग
ु ु छ। ए6फसी ३:२०, उहाँलाई, जसले
मDय!थता गन1 तयार हुनह
हामी6भ काम गनX उहाँको श eतअनुसार हामीले मागेको वा
,चताएको भ दा iयादै Kश!त मा ामा गन1 सeनुह ु छ।
याबेसले परमेSवरलाई Kाथ1ना गरे, “6ब ती छ, मलाई आ,शष 6दएर
ठूलो इलाका 6दनुहोस्!” हो, परमेSवरले हामीलाई प6न यसो भ नहु छ:
यशैया ५४:२, “तेरो पालको ठाउँ बढा। तेरो पालका
पदा1ह त का। तेरा डोरीह लामो पार् , र तेरा कqलाह
ब,लयो गर् ।”

रेनpछे नp, 6कनp झु नp, गtपpPवा !सपp तुद,े उमायो मगtपpहpम मpयो र;सtनp,
उङने उङङा rvपp तuङा मुन।ु गलाती ५:१५ एन तापङा धुuएम
इलo6ननाखो ला मस्,ससा मोन्ये, मोओनाखो एन तापङा पुय ु लु इलo6न।
मे6ममr 6न वामपो उदt;चtहpम सor एन येशू6ब हtनp खtलेका
लpल 6न वामपो wा 6ङ इमo!तpनुना !वा<दु6ब नtल नtल इम<जt6न,
मना थेबल
े ोयो ,†तोङ इमु6नम wा मुचpमtˆुय।े गलाती ४:१९
पावलr रेeतpम wा: ए मािर लुम मo नम अछpलहpम, एन †ीBटपो
हेङ6मम थुनpर<नpकोलोम मछु बo!मp छु नp खpsपp मे;सेम हेuसा ये<नp
मझpsपp दoक6ब उङ वोuपp मुङा। इक तुदे hवा <सनp मPतo r न
eवामपो wा तuङा मोओ मोलो अछuङा येशू †ीBट6ब तeसtपो
छु नp wा मo6क।
इक खtलेङ सेuपp नुr 6न वामकोलो हेलोयो म<वाvपp दुङ6ब
वोनp मPतo। मझpsपp कpम हेङ6मम मोलो मo6कनाखो उभpपो xवा;पp
कpम छु , अछuङा इकp 6न वामपो उनु,स हेङ6मम !वा<दु मoनp
6ब !स6कओ? मेखो6मम 6न वामr फpइसङ6बम लुमपो दt;कpम6ब
रोनp अमp इक उभpपो कpम मoनp इचेइ6क। मना 6न वामपो उखर इक
थेम6ब तpलो इकp अमपो उŒ6द थो eकना उनु,स हेuसा
उदt ;ददpम मo6क, मेसा थtर लoपpहpमलका अमपो उबuमpबu,स
बया6नया खtलेदे हtपp। ए6फसी ३:१० पावलr रेeतpम w: तp
थो,च6ब †ीBट6ब थtर लoपpहpमलका 6न वामपो खtलेङ
उचुनpकोनpपो wा धामतoम उन भtलकोलोमहाम, मt ;महpम सेइ म न
मp थोनp मझpsपp wा गsसा तt पp गोतp। मेखो6मम इकpयो याबेसr
हेuसा उया eक म !ससा “इखर6ब तtङये” r!सा अम Ÿवा sक।

ठूलो Yदय
हामी कसरी आ*नो इलाका वा हा?ो पाल 6व!तार गन1 सeछौं?
हामीसँग दुईवटा 6व!तार गनX तिरकाहz छन्, 6भ र बा6हरी zपबाट
आउनुपद1छ। पावलले कोिर थीहzलाई लेखक
े ा ,थए: २ कोिर थी
६:११, “कोिर थी हो, हामीले 6तमीह लाई KBटै भ6न6दएका छौं,
हा?ो •दय 6तमीह का 6न <त खुला छ।” यो चा6हँ 6भ ी 6व!तार हो।
ँ न
जबस<म हामी 6भ द
ै ,े ख 6व!तार हुद
ै ौं, हा?ो बा6हरी 6व!तार प6न
ँ न
!व!थ हुद
ै । Kेिरत ६:१, ती 6दनमा जब चेलाह को सं hया
४०
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ब•दैगएको ,थयो, तब 6हwू ह का 6व dमा Hीक-यहू दीह ले गनगन
गरे, 6कनभने दै6नक खाŽ 6वतरणमा 6तनीह का 6वधवाह ले
चा6हँदो भोजन पाउँ दैन,थए।
6Kय 6म ह , के तपा•ह ले क6ह;यै परमेSवरलाई ठूलो ]दय
6दन आHह गनु1भएको छ?
य6द हामी साँगुरो ]दयको छौं भने हामी आ*नै बारेमा मा
सो,चरह छौं वा आ*नै पिरवार6भ ,स6मत हु छौं, र Kाथ1नामा पिरवार
बाहेक अ लाई समेM नै स6क न। “हे परमेSवर, मलाई आशीवा1द
6दनुहोस्, मेरी पPनी, मेरा बाल-बbचह अ6न मेरा काम, आमेन भनेर
पू ण16वराम ला_छ। अथवा जब हामी Nय eतगत वा पािरवािरक Kाथ1नामा
ँ टेeदछौं, तब हा?ो Kाथ1नाको ,समाना कहाँस<म पु_छ वा घु<छ?
घुडा
यसले तपा• र मेरो ]दय क6त ठूलो छ भ ने सं केत 6द छ। Kाय:
मा6नसहzको •दय सानो हु छ र अक‘लाई Kेम गन1 सeदैन, यसैले स,जलै
ु ी हु छन्। कृपया
अzलाई गलत Kकारले बुiदछन्, र 6तनीहzसँग बेखश
हा?ो उLारकता1, Kभु येशू †ीBटलाई हेरौं, उहाँले यसरी Kाथ1ना गनुभ
1 यो:
लू का २३:३४, अ6न येशूले भ नभयो, “हे 6पता, 6तनीहzलाई
3मा गनु1होस्; 6कन6क 6यनीहzले के गद ‹छन् सो जा दैनन्।”
उहाँले आ*ना श हु zका ला6ग Kाथ1ना गनु1भयो, र ‰ूसमा
टाँ6गनुभएको बेला 6पतासँग 6यनीहzलाई 3मा 6दन अनुरोध गनु1भयो,
उहाँले 6तनीहzलाई 3मा गन X एउटा कारण प6न उ;लेख गनु1भयो।
6Kय 6म ह , जब हा?ै ,छमेकqहzले हामीलाई घृणा गछ1 न्, के
हामी 6तनीहzको ला6ग ईमानदारीसाथ Kाथ1ना गछ–? के हामीले
उनीहzलाई माफq 6दने के6ह कारण पYा लगाउन को,शस गछ– त?
क6हलेकाही ँ हुनसeछ, बोलेको हा6नकारक वचनले भावनामा
ग6हरो चोट पु_छ, अ6न एकजना Nय eत क6Y सं वद
े नशील हु छ भ6न

इककोलोङा xवाल् xवा;पp उभpपो कpम मoनp यpvपp मु, तp wा
उङा भuतेइङा चeतु।
ु ाङ 6न वामपो दt ;ददpम मoतोङ
अछuङा एनpयो एन गोनुयक
इमु6नखो6मम 6न वामr एनकोलो मुसा कpम मp। मोलो माङ एनp
चालो तेफेम Œ6द इथोPनुम गtहpइ? 6न वामr एनकोलो xवा;पp
कpम मoनp नु,स लo, तpङा 6न वामपो उनु6बम xवा;पp wा।
ए6फसी १:९-१० 6न वामr उŒ6दr, उसनवpr मoनp लt<तpम
खtलेङ कpम मoतp। †ीBट6ब मङा rvसा Œ6द मoतpम गsसा तt पp
उनु,सपो wायो अमp इक चुनp इ6ब eत6कम गt। थो,च हtपpना
6न वामr खtलेङ कpमयो मp। पpिर कोलो बया6नया6ब यo पp
खtलेङ थtक †ीBटr उखर6ब मp।
इकp 6न वामकोलो तeसt छु eसा कpम मoनp यpदo। मोओनाखो
चालो चादे 6न वाम मp थुङ तापङा लpम लoeख6कना उxवा;पp
म !स6कना तापङा दoक6ब वाइ,स6क।
रo<देलपो उलo sफ6बम लpम6ब प थे हस थp<ले6मम हेङ r तो!का
6न वामपो उहसहpम तpयोना मpयो थp<लेन।ु मpहpमपो उन नङ पpिरतo हेलोयो
म<वाvपp दुङपो 6कताब6ब रे पp गtता6न हे मoनp! इसाईगो6बङा धुuए< लoनp
गt, मधोu,स भानpr ताप तuङा नsपp वोङाम खtलेङ झsपp, ताप तuङा
Kोuपp वोङाम खtलेङ मKोuपp, उङने तpलकामवो मpहpम वोङादेलकामङा,
चालो चालो उदुदाr द<खनुलोयो मeझरr सेइलoनp छे इखा, दाeसु
सtनpपो उपpइ6ब चखमp खpइ6ब *लोeचे द<नp तuङा छु। मेसा ताsतफे
छुeसा सोको फेvख6कनाखो 6न वामपो उनु,सलकाम उभpपो xवा;पp कpम
छुओ? घिरतु म<चे6क! उथे<लकाने इधेर्ख6क गोलाका,ख भेर्ख6क, मेखोने
लोनpम झु ङ मुके ;ममङा नsपp। थे सेइ6कलो खtलेङ उन नtर-सका खेइदेपp
तuङा, उxवा;पp म !सपp, चeपp कोeपp म !सपp, वोङामपो Wलphले मoनp,
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हुने तिरका र उहाँकै म6हमा हुने सेवकाई। हा?ो परमेSवर हामीसँगै महान र
आSचय1कम1 गन1 मन पराउनुह ु छ, मैले यो अनुभव गरेको छु।
य6द तपा•ह ले प6न ईमा दारीपू व1क सारा ]दयले Kभुको ला6ग
ु ु छ भने, पeकै प6न परमेSवरले तपा•ह को
सेवकाई गद ‹ हुनह
साथमा काम गनु1हनु छ
े । तर के तपा•ह ले क6ह;यै य!तो अनुभव
गनु1भएको छ? परमेSवरले तपा•ह मा भएर ठूलो काम गन1
चाहनुह ु छ, Pयो हो, उहाँको महान् अन त उAे Sय।
ए6फसी १:९-१०, 6कन6क स<पू ण1 बु,L र आ तिरक समझमा
†ीBटमा राhनुभएको उAे Bयअनुसार उहाँले आ*नो इbछाको रहBय
हामीलाई जा न 6दनुभएको छ, ता6क समय पू रा भएप,छ !वग1 र
पृZवीमा भएका सबै थोकह †ीBटको अधीनमा आऊन्।
हामीले परमेSवरसँग एकतामा काम गरेको उहाँ चाहनुह ु छ। अ यथा,
ु ो स”ामा, एकलौटी काममा
के6ह 3े हzमा, परमेSवर तपा•को साथमा हुनक
घम डले ठाउँ पायो भने यो तपा•कै 6वzLमा खतरनाक हुन सeछ।
सहरको चौबाटोमा प थे बटुवा अलम;ल परे झैँ आज
परमेSवरका 6Kय जनहz यहाँ र Pयहाँ अलम,लएका छन्। जसको
नाउँ !वग1 मा अन त जीवनको पु!तकमा ले,खएका छन्, ताप6न
य6त धेरै समू ह र स<Kदायह मा 6वभा,जत भएको देखेर धेरैको मन
दु,खत छ। 6तनीहzमाझ एक अक‘सँग थोरै वा कुनै
(कोइनो6नया) सं ग6त छै न, र फल!वzप स,जलै धा6म1 कता र
प6व ताको बाटोबाट बह6कएको अनुमान लगाउन स6क छ। यहाँ
कोही प6न ,ज<मेवार दे,ख न, 6कनभने घम ड, ईBया1, आPमा
Kशं सा दुभा1वना, कलह र आफै मपा• हाबी छ त। एक अका1लाई
दोष लगाउँ छन्, र अनावSयक Nयवहार देखाउँ छन् ; क6हलेकाही ँ
6तनीहzसँग घृणाको दाग हु छ र एक अका1लाई टोeने र 6न;ने

जेपp कोलो यहुदीहpमपो उन लoप्6फ6ब wा मुध<o वp। माङuके,ख नtल
नtल6मम जtनp तुनp लामेहpम योeसा 6बPनुलो Hीक wा जेपp यहुदी
लामेहpमr दोOेइ मुथtथेर्वpनु।
अuवाsसुहpम, एनp 6न वामकोलो अगोनु xवा;पp छु मo!सtचये
r!सा इŸवाम6नओ?
या eक गोनुकोलोम मु6कनाखो तापपो तuङा म<जt6क ,ख
तापपो कम वामगो6बङा झpम्6क, मना !वा<दुयो मेफेमङा मo6क,
तापपो कम वामका तpeका मpeका वोङामपो Œ6दङा मुम6o क। “ए,
6न वाम, उङ ,ज 6बङये, अमे!बp, अचtहpम, अकpम मना आ6मन,
मेभङ
े नेर्। ,ख इकp इक तापपो ,ख कम वामपो !वा<दु मoनp ‰o!‰o
मo6कलो इक !वा<दु6ब सo सo हे sक ,ख वोङामयो मम्6क? तpलकाङा
इक गोनु हेबे xवा;पp गt r नp छे इ। तुङ घोले हसपो उन गोनु
या eकङा मPतo, मना वोङाम लुम मoनp मुचpबo, मे6ममr वोङाम •े नु
,ख मुयpPनुना छे uनु। इक 6मन दुङ 6बपp येशू †ीBट सेइ6क, अमp
थेसा !वा<दु मoतp:
लू का २३:३४ मेभल
े ो येशूr थे r!तp, “ए 6न वाम पpr, तp हसहpम
3मा 6बनुय।े माuके,ख तp हसहpमr माङ मoतोङ मुका r नp मुचeनु।”
अमp उहpइपpचेइपpहpम !वा<दु म!सतpनु, मना फpइसङ6ब
6कeदेतpनुलोयो 6न वाम पpपकोलो तpहpम 3मा 6बनुये r!तp, अमp
मpहpम 3मा 6बनp मैvपp उदु तoतp।
अuवाsसुहpम, तापपोङ नpफpम6बम uवाsसुवpहpमr इरेu6क,
इछे u6कहेलो इकp अमहpम अछuङा !वा<दु म!स6कओ? कpम
hलpइनाखो मpहpम 3मा 6बनp चp sकओ?
चालो चालो जे6कम wा मुDवा दoना चापो उन नु ङे इ, हस
rv6कम थोनp मझpsपp मु6क, थोeसा मुल6o कना कpम hलpइलो
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6दन र KोPसा6हत गन1 हा?ा ]दयह खु;ला पारेका छौं? बाइबलमा
यसरी ले,खएको छ: मYी २५:४०, “तब राजाले 6तनीह लाई जवाफ
6दएर भ नेछन्, साँbचै, म 6तमीह लाई भ दछु , 6तमीह ले यी मेरा
भाइह मDये सबैभ दा सानामा एकजनालाई जे-ज6त ग…यौ, Pयो
6तमीह ले मलाई नै ग…यौ।”
जब हामी येशू Kभुको ला6ग खडा हु छौं, हामी 6नकै सचेत
ु द1छ 6क परमेSवर प6न हामीसँग हुनह
ु ु छ र हामीसँगै महान काम
हुनप
ु ु छ। आँट गनु1स् र एक जना नबाँचक
गद ‹ हुनह
े ा मा6नसहzलाई
परमेSवरको मु eतको स देश बाँ•नुहोस्, तब प6व आPमाले कायल
ँ 6तनीहzले आ*नो पापको प`ाYाप
ु ग
गनु1होला र एक 6दन आँसस
गनXछन्, र मु6O 6न Sचत हु छ। वाउ! हा;लेलूयाह!!
वा!तावमा नयाँ गरी ज मेका KPयेक †ी Bटयनह यसैको 6न <त
केवल अ !तPवमा छौं। अ6हलेस<म तपा•ले यसतो महान काम भएको
देhनु भएको छ? अथवा तपा•सँग सा3त अनुभव प6न छ 6क?
शु -शु मा आ*नै ,छमेकqह लाई प6न 6नध1eकसँग “म इसाई हु”ँ
भ न 6ह bकbयाउँ थे ँ, डर प6न ला_Zयो, तर प6हलो पटक मुख
खो,लसकेप,छ दोGोप,छ स,जलो हु छ, चाहे भू त धपाउन परोस् वा
सुसमाचार घोषणा गन X कु रा, चाहे एक जनालाई वा हजारौंलाई, चाहे
ँ चाहे हाकqमलाई कु नै क6ठन हुद
ँ नै । 6कनकq यो काम मैले मा
,सपाहीलाई
गिररहेको हु6ँ दनँ तर मसँगै परमेSवर काम गद ‹ हुनहु ु छ। क6हलेकाही ँ हामी
6बरामी मा6नसह को लागी Kाथ1ना गछ– र अक‘ 6दन उनीह 6नको भएको
खबर पाउँ दा eया मiजाको उPसाह 6म;छ, यसरी नै उहाँको राiयमा
उPसा6हत ब6नरहनको 6न <त आSचय1कम1मा प;केको हुनपु द1छ। अ6न
देhने र सु नेह प6न छeक प न्, य6ह नै हो परमेSवरको राiय 6व!तार

हेफेम Œ6दr सेइलo6क? चालो वोङामपो उन चtलुम6ब खइपp wा
जेeसt6क मोलो तापp मायो Œ6दङा मुम6o क। मेसाङ कpम मo6कलो
नुकोलो मुघpम, उया eक म सनp ,ख मे ;सनpपो उपpइ6ब उxवा;पp
म सनpथा छु । तापp hलpv6कम भtलpङ ग sक, वोङामपो
6त6बचtमयो फइ6क, ताप नsपp, वोङाम झsपp। चालो कमगो6बम
दoकr इकteख6कलो वोङामकोलोयो ,चल मo6क। मोलो येशू
†ीBटपो हेङ xवा;पp गोनु गtखो6मम दoकयो ये<नp झpप, वोङामयो
3मा 6बनp चp sकना लुम मo6क, Wलphले मoपp ,ख रेuपp, छे uपp ,ख
हpइपpचेइपpयो !वा<दु म सनp, ,ज फ सनp झpप्। मना तुरेङ
6न वाम6ब Zवार् सेसा मुनp थt6क।
१ कोिर १३:४-७ लुम मo लoनpr ये<देसा मुनp, नुr थtपp छु eक। लुम
मo लoनpr नचर मलoपp, उxवा;पp मम !सपp छु eक। लुम मo लoनpr लtलt
मल चt मुछु eक, ल मधेvपp मुछु eक। लुम मo लoनpr तापपो wा6ब
xलानp मु;वा <क, ,चल मुम6o क, झेदo wा नु6ब मुतteदे6क। लुम मo लoनpr
झेदo wा मुयpv6क। मोलो अछuङाम wा6ब इZवार् से6क। लुम मo लoनpr
खtलेङ दoक ये<नp चp sक, खtलेङ wा6ब थtर लo6क, खtलेङ wा6ब हु रेप
मo6क, मना खtलेङ wा6ब तpथामpथा मछुeसा मुनp चpsपp छु eक।
कमगो6बम मध<पp wाहpम खtलेदे खtलेकोलोङ मPतo। तुदम
े wा, मpम
पpपपो ऊदु कोलो वोङाम खpsबtल यteतpनु मोलो चापो उन नु हेङ
मुमPवpना चpइ !सपp मोPनु। मेसा घोले थो,चहेइ उन तापगो6बङा जेइ
मुलो वpम, उगोगो ,चल मइ लोPनुम wा था छoeतpना दo!पtहpमकोलो मt;चे
मoसा !वा<दु म!साeतकना उन नुलमु धo<तpना नोPनुम wा उङा हेलोयो
मुचpमोदु। 6न वामपो उदt ;ददpम उथे<लका तuङा मोओ गोयुकाङा मoनp
मPतo। 6न वामपो उनङ xवा;पp छु6नये। 6न वामr इक खtलेपो इक गोनु
अछuङा सेuपpना येशूपो हेङ6मम xवा;पp छु इम!स6क6नये। आ6मन।
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नबुiदा उ;टै 6तनीहzK6त ख6न छौं। सायद मैले हा6नकारक
शWदहz बोलेर अ को मन दुखाएको पYै पाइँन वा हुनसeछ जा6नजा6न प6न बुi पचाएर ढाeछोप गरेको कयौं भू लह हुन सeछन्,
अनेकौ मानवीय तनावले गदा1 अ लाई 6नद‘ष देhन सeदैनौ।
हुनसeछ, आ*नै पिरवारको सम!यामा परेको बेला ती सम!या हल
गनX तनावमा रह छौं। तर हामीसँग येशू †ीBटको ज!तो ठूलो ]दय छ
भने, हामी उनीह लाई 3मा गन1 सeनेछौं र हामीK6त नकाराPमक
,छमेकqहzका बारेमा रा?री सोbन सeने केही कारणह हुनछ
े न् र
6तनीहzका तफ1बाट अ तर6व त Kाथ1ना र 3मा गन1 स6क छ। र
हामी सं गै 6वजयको ,श6वरमा Kवेश गनX ठूलो अवसर हुनछ
े ।
१ कोिर थी १३:४-७, “Kेम सहनशील हु छ र दयालु हु छ।
Kेमले डाह गद ‹न, न सेखी गछ1 । Kेम हठ˜ हुँदैन , न ढीट हु छ।
Kेमले आ*नै कुरामा ,जLी गद ‹न, झक‘ मा दैन , खराबीको
ँ ैन, तर ठ˜क कु रामा
6हसाब राhदैन। Kेम खराबीमा Kस न हुद
रमाउँ छ। Kेमले सबै कुरा सह छ, सबै कुराको पPयार गछ1 ,
सबै कुरामा आशा राhछ, सबै कुरामा !थर रह छ।
आ*नैह को6वचमा पिरवािरक सम!यह भएको कुरा Kश!तै
उदाहरण छन् , एउटा घMना, जो आमा-बुबाको स<प6Y
6वभाजन गन X स<ब धमा उ,चत र 6नBप3 Nयवहार नगिरएको;
अ6न 6तनीहz अPय तै दुःखीत ,थए। प,छ, परमेSवरका
सेवकहzको 6वन? स;लाहमा 6तनीहzले एकले अक‘लाई
माफq 6दने 3मा गन X कारण पYा लगाए, अब उनीह खुशीसाथ
पािरवािरक Kेम र एकतामा एकताबL भए। Kभुको !तु6त होस् ।
परमKभुले हामी सबैको सफा •दय र फरा6कलो बनाइ6दऊन् ।
आ6मन।

सोमोिरr मoपp हसहpम द<नp, सेइ नp, उन गोङ त<सनp इक नुr
थtओ? बाइबल6ब थेसा रे पp गt: मYी २५:४०, मेबेलो रpसr
अमहpम थे लoPनु, “उङा एन अछu ङा ल नु, तp अवेहpमगो6ब
खtलेका या eकहpम6बयो तुबा एनp लुम इमोPनुम उङङा
इमoङ तनुम छु । ”
6न वामपो उनङ6ब मo6कलो ,ख जे6कलो भuतेइ Œ6द म सनp
मPतo, हेके,ख 6न वामr इकलका उभpपो कpम मp। एन हoर्
फ नयेना येशू6ब थtर मलoपp तुहे हस 6न वामपो wा 6ङमo!नुयेचे!
मना 6न वामपो उसoर्मtr मp उकoचoवpकoयुवp सेइ मPतoना तुनtल
ु ो उभpपो wा मुछुनाओ?
ङोeसा 6न वाम6ब थtर लoनख
हा;लेलूयाह!!
अछuङा 6न वाम6ब बुeपp †ी Bटयनहpम मे6ममrङा थेबल
े ोयो
ङादा मु6कम्। तेफेम उभpपो xवा;पp कpम छo eतpम ,ख इमोPनुम
गtओ?
लp;लpलने ताप् पोङ uवाsसुवp ,ख दरमकोलोयो “उङ
†ी Bटयन” ल नp अखान् लोथेर्तp, अङइयो लोतp, मोलो तुले
eवाम žाइदे6कनाने माuहेयो मुल,o कoeपt eवा;नp, तुबा ,ख
ठोMटो !वार् पp हस, रतsचt ,ख चt खtलेकोलोङा 6न वामपो wा
योनp, 6ङ म नp, लेल मoनp ,ख रे नp कpम मoनp मुखेर्6क, हेके,ख
तेफेम कpम उङा तuङा मङाम मोओ 6न वामकोलो तुरे मङाम।
चालो सोमोिरr ङे vपpहpम !वा<दु म!स6कना धpपpङ नo खनुलो
सt हेvखा। 6न वामपो उभpपो xवाल् xवा;पp कpम मoनp मPतo। मना
थtपp 6ङपpहpमयो उभp छु न6ु नये। थेसाङ 6न वामपो राiय ™वार् तो
hवाइ, उबuमpबu,स छु eपp दt;कpम छु । इक 6न वाम
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चोथो पाठ

भtम पाठ

इ~ाएलका Kधान पुजारी हाzनको छातीमा चार पu6Oमा १२
वटा ढुं गा राhने आJा परमेSवरले मोशालाई गनु1भयो। KPयेक ढुं गा
एक 6न,`त ‰ममा इ~ाएलको एउटा कुलको नामले कुँ6दएका ,थए।
K!थान २८:२९, “जब हा न प6व !थानमा Kवेश गनXछ, तब Pयसले
आ*नो ]दयमा,थ यायको छाती-पातामा परमKभुको सामु 6नर तर
स<झनाको 6न <त इ~ाएलको नाउँ बोकोस्।”
जब हाzन प6व !थान6भ पसे उनले आ*नो छातीमा Pयो लगाए।
तर Kभु येशू †ीBट हाzनभ दा महान् हुनहु ु छ। उहाँ सारा सं सारमा
खाँचोमा परेकाहzका 6न <त Kधान पुजारी हुनहु ु छ। उहाँको •दयमा
इ~ाएलका बा] कुलहz मा होइन, तपा• र म जो इ~ाएलका होइनौ
तर उहाँ हा?ो •दयमा राiय नै गनु1ह ु छ। सायद, तपा•ले उहाँलाई Kेम
गनु1ह ु न होला, तैप6न उहाँले तपा•लाई Kेम गनु1ह ु छ। १ यू ह न ४:१९,
“हामी Kेम गद1छौं, 6कनभने प6हले उहाँले हामीलाई Kेम गनु1भयो।”
Pयहाँ कोही Nय6Oहz साँघरु ो ]दयका छन् उनीहzले यो भ न
मन पराउँ छन्। १ कोिर १:१२, “म पावलको हु,ँ कसैले “म
अपो;लसको”, कसैले “म केफासको” र कसैले “†ी!टको हु”ँ
भ छौ अरे।
यी मा6नसहzले पावललाई माया गथ X तर उनीहzको •दय
अzलाई Kेम गन1लाई ठूलो ,थएन। Pयसैले पावल आफैले यी
कोिर थीहzलाई य!तो लेख,े “6तमीह 6कन पावल मा भ छौ?
ु प6न 6तमीह कै हो। तर 6तनीहz
पावल मा होइन, अपो स र प स
मा होइन तर स<पू ण1 सं सार र यसमा भएका सबै 6वSवासीहz
6तमीह कै हुन्। अ6न सारा सं सार मा होइन तर जीवन र मृPयु प6न
हो। वत1मान सं सारमा भएका सबै थोक, र सं सारका यावत कुराह

भानp6बङा थो,च <वाइ। मना दoक हtलtलो तuङा धवा
6न वाम Ÿवाsनु ,ख !वा<दु म!सा लoन ु। मे सा हे सा 6न वामपो
6त6बचtम उžाइ 6ङ6क? १ राजा १९:१२, बया थoeतpना
6मलpsचा खt!तp, मp6बयो 6न वामराबु मुमोवp, मेभे ना
सpsले 6मम žाइ 6ङतp। अछu ङा 6न वामr अम ;वा<नp इक
इ*लt6क। दाऊदकोलो मोतpम हे uसा अम ;वा<पpकोलोयो मु ।
आ6मन।
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इककोलो न/वामपो उखर
याबेसपो उ!वा<दु6ब अमp 6न वामपो उखर अम थेम6ब गt6नये
rइ। याबेसr मानp 6न वामपो उखरपो wा मoतpम? “खर” हसr
खरr कpम मo6क। मे6ममr याबेसr हेuसा इकpयो !वा<दु मoनp
मPतo, मेखो अमpयो इककोलो मुसा कpम मp। 6न वाम कpम मoतोङ मु,
मना अमकोलो तुरे कpम मoनp xवा;पp wा गt। मकू1स १६:२०, मेभन
े ा
अमहpम मp6बका खt!तpनुना खp6बमpयो मp बuपp wा हसहpम 6ङ
मoतpनु। येशू राबुr अमहpमलका मस्,ससा कpम मoतp, उभpपो
मeछे पो कpमहpम मoसा बuपp wाहpम अछuङाम छु मुतp। आ6मन।
6न वाम इककोलो मुनp तuङा मोओ मोलो अमp इककोलो
उभpपो कpमयो मoनp मPतo।
उङ थtर लoङा, हेके,ख 6न वामपो xवा;पp दt;कpम मoनp
;वा<तोङ इमु6न। थtर लoपp हसहpमङा हेबे 6न वाम6ब बoक ताम
r नpङा मुच ु सनु ,ख मेभे6बङा चpनo सनु। मना 6न वाम6ब
वोङाम हसहpमयो žा नp मPतo r नp wा Œ6दङा मुमpनु। माङ
इकp तुहे हस 6न वाम6ब žाइ6ब कम6बका तpeका मpeका
लpइ6त6कओ? माङ इकp अ!पताल ,ख कम6ब ङे v पp,
याबेस: Kाथ1नाको एक नमुना
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पाँचौ पाठ

पाठ भpल6ब

कत1Nयमा अ6तनै Nय!त रह छन्। संघष1पूण1 जीवन, 6नकै ठूलो
क6ठनाईको साथ Kाथ1ना र संग6तको ला6ग अ,लक6त समय 6नका;छन्,
अ6न 6तनीहz परमेSवरको मधुरो आवाज सु न असमथ1 हु छन्। १राजा
ँ
१९:१२, भैचालोप,छ
एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमKभु हुनुहु नZयो।
अ6न आगोप,छ एउटा मधुरो कानेख ुशी आयो। 6नSचय नै परमेSवरले
उहाँलाई खोiन हामीलाई सहायता गनुह
1 ु छ। जसरी दाऊदसँग हुन ुहु Zयो,
Pयसरी नै उहाँलाई खोiने हामीसँग प6न अवSय रहनुहु छ। आ6मन।

6न वाम xलेनp कpम मoपp हा नपो उछाती6ब १२ वटा लुङ तtनp
मैvपp wा 6न वामr मोशा लoतpम गोतp। मp १२ वटा लुङ6ब उपे तr
इ~ाएलपो १२ गोङ6बम तुत ु गोङपो उन नङ रे पp गोतp। K!थान २८:२९
“6न वामराबुपो सेuपp उमुeदे6ब हा न वोuलो अमp इ~ाएलपो तदम
साeपु उचt लp!बpहpमपो उन नङ रे पp मtल मoनpपो छा6तपाता उचtलुम
Dवाइ6ब बp दे Pनये। मना 6न वामराबुr उहसहpमपो सpदp म<तpम मp।”
हा न 6न वाम xलेeदे उगो6ब वtuथेर्तpलो मp बpइदेसा वtuतp।
मोलो येशू †ीBट अमकायो तुङ xवा;पp मु। अम तp बया6नया6बम
हसहpमपो उन दoक सेइपp xवा;पp पुजारी मु। अमपो उगोनु6ब
इ~ाएलपो तदम साक् गोङ तuङा मोओ इक वोङाम iवामयो मु6क,
मना अमने इककोलोङा मु। एनp भा तp wा मचु6नओ! मोखोयो अम
लुम मoपpङा मु। १ यू ह न ४:१९ इकp लुम मo6क, हेके,ख लpल
6न वामr इक लुम इमo eत6क।
तp6ब चा तेते xवा;पp गोनुकोलोमr थे r न: १ कोिर थी
१:१२ उङा 6ङuताम wा तेफेम गt, एन चाr “उङने पावलपो
उहसवो,” चाr, “उङने अपो;लसपो उहसवो,” चाr “उङ
केफासपो उहस,” मना चाr “उङने †ीBटपो उहसवो,” इr न ए।
तp हसहpमr पावल लुम मPथेर्तpनुखोयो वोङाम लुम मoनp
xवा;पp उन गोनु मुगोवp। मे6ममr पावलr कोिर थीहpम तp
wासाफम रे eतp: “एनp मानp पावल तu ङा इr न? पावल
ु यो एनपोङा। मोलो मpहpम तu ङा
तu ङा मोओ, अपो;लस र प स
मोओ बया6नया6ब मoपp खtलेङ थtर लoपpहpमयो एनपोङा। मना
बया6नया तu ङायो मोओ दुङ कोलो म नp झp<नpयो एनकोलो
गt। थेबेलोम थो,च6ब सp sदमp6ब गtपp खtलेङ थtकयो एनपोङा।

हामीमाथी परमेLवरको हात
याबेसको Kाथ1नामा उनले परमेSवरको हात उनीमा,थ भएको
चाह थे। याबेसले 6कन परमेSवरको हातको कु रा गरेका होलान्?
“हात” हामी हा?ो हातले काम गद1छौं। Pयसैले याबेसले ज!तै हामीले
प6न Kाथ1ना गनु1पद1छ ता6क उहाँ प6न हा?ो साथमा रहनुह ु छ र हामीसँग
ँ सहकम— हुन
काम गनु1ह ु छ। परमेSवर काम गद ‹ हुनहु ु छ, र उहाँसग
हा?ो सुअवसर हो। हामी प•छौं, मकू1स १६:२०, अ6न ती चेलाह ले
गएर सबै ठाउँ मा Kचार गरे। Kभुले 6तनीह का साथमा काम
गद ‹रहनुभयो, र ,च हह dारा वचनलाई सPय-सा6वत गनु1भयो। आ6मन।
ँ न
हामीले केवल हामीसँग परमेSवरको उप !थ6त मा चाहनु हुद
ै ,
तर उहाँले हामीसँग अच<मका काम गनु1पछ1 ।
मलाई 6वSवस छ 6क तपा• परमेSवरको महान 6मशन काय1मा
ु ु छ। क6त 6वSवसीहz नयाँ गरी ज मेकोमा नै
ब•न खोiदै हुनह
स तुBट छन्। Pयसप,छ अब 6मशन काय1को 6न <त बोलाइएको हो
ँ न
भ ने कुरा त 6तनीहzले महसुष् गरेकै हुद
ै । के हामीले क<तीमा
एक जना आPमालाई †ीBटमा ;याउन केही परस<म 6हँडेका छौं?
हामीले अ!पताल वा घरमा 6बरामी र पी6डत र शो6कतलाई सा Pवना
६०
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पाठ भpल6ब

माग1चा6हँ ,सd छ, परमKभुको वचन सbचा छ। उहाँमा शरण ,लनेह
ु ु छ। पद ३५, तपा•ले मलाई आ*नो 6वजयको
सबैका उहाँ ढाल हुनह
ढाल 6दनुभएको छ, र तपा•को दा6हने बाहुलीले मलाई सहारा
6दएको छ। !वयम् तपा• मलाई महान बनाउन झुeनुह ु छ।
यŽ6प Pयहाँ केही शत1हz छन् जुन हामीले पू रा गनुप
1 द1छ, ता6क
परमेSवर हामीसँग अटुट पमा रहू न्। परमेSवरको वचनले भ दछ: आमोस
३:३, “के दुई जना आपसमा सहमत नभएस<म सँगसँगै 6हंcछन् र?
य6द हामीले परमेSवर हामीसँग भएको चाह छौं भने, हामी
ँ को स<झौतामा 6हं cनुपद1छ। सबैभ दा प6हले हामीले आ*ना
उहाँसग
पापहzबाट प`ताप गनु1पद1छ र नयाँ गरी ज म ,लनुपद1छ। दो~ो
कुरा, तपा• र मैले आ*नो !वग—य 6पतासँग Kभु येशूको नाउँ मा प6व
-आPमामा Kाथ1ना र उहाँको जी6वत वचनमा Dयान 6दन पया1k समय
खच1 गनु1पद1छ। ते~ो कुरा, हामीले परमेSवरले भ नुभएको कुरा
सु नपछ1 । अ6न चौथो कुरा, हामीले उहाँको जुनसुकै प6न आJाह
ु छ1 ।
पालन गन1 इbछु क हुनप
के यी सबै कुराहz गन1 स,जलो छ? गा]ो कुरा हो, तर परमेSवर
आफैले 6तनीहzलाई ती काय1 गन1 सहायता गनु1हनु छ
े । उहाँले
भ नुभएको छ: यू ह न १५:५, “दाखको बोट म हु,ँ 6तमीह चा6हँ
हाँगाह हौ। य6द कोही ममा र¢ो भने, र म Pयसमा रहे ँ भने, Pयसले
धेरै फल फलाउँ छ, 6कन6क मबाट अलग रहेर 6तमीह केही गन1
सeदैनौ।” हामीले प6न Kेिरत पावलज!तै भ न सeनुपद1छ, “जसले
मलाई श eत 6दनुह ु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गन1 सeछु ।”
6फ,लsपी ४:१३।
दुभा1_यवस धेरै इसाईहzले आ*नो परमेSवरसँग पया1k समय
6बताउँ दनै न्, 6तनीहz आ*नै काम, Nयवसाय वा आ*नै घरायसी

थेसा रे पp गt: १ कोिर थी ३:२१ “मे6ममr हसहpमr मoनp
चpsनुम कpम6ब सoयो उxवा;पp मुम सनु6नये। माuके,ख खtलेङ
थtक एनपोङा।”
अदरमहpम, तेफेम खtलेङ wा थोeपp xवा;पp इक गोनु गtहpइ?
eवामrने इक खtलेङ तुङा लइलo6क, मना लुमपो wायो मािरङा
मo6क, मना थेयो rv6क, “इनp इrइ6मम wा नsपp गt” 6ङ6कलोने
चpनoखा। मना तpeका मpeका मु6कलो उङने पावलपो, मpहpम
केफासपो, अपो सहpम मेसा धुuदे लo6कखो हेसा 6न वामपो
उबuमpबu,स छु , घिरतु Œ6द मo6कचे? तेफेम 6त6बचtम wा6ब
धुuएम् लo6कम उथे<तo लpइना मभuपp wा खtलेदे सोकोफेइ,
अछuङा तेते xवा;पp गोनु गtखो थेङा छु जt। मोखोयो इक xवा;पp
गोनु गtपpहpमr मpहpम लुम मoसा लpम ल न, ,†नp, *लtनp, चेइनp
6न वामr xवा;पp गोनु इ6ब6O6कम गt। मे6ममr इकp अमहpम
येशूपो हेङ6मम xवा;पp गोनुr लुम मoनpङा मPतoना नtल नtल !वा<दु
म सनp मPतo, मेखो येशू †ीBटपो उ6मर् वाम (चेकम) तeसt छु eसा
hवाइ। आ6मन।
इक खtलेपो इक गोनु xल<पp, वाuपp, रेsपp, xवा;पp छु नp
मPतo, मना तuङा येशू †ीBटपो लुमपो उभp<नp, उसोनp, उxल<नp,
उरे<नp हेबY
े ो गtनु r न थो eक। मेसा इक 6न वामपो उनु,स
हेङ6मम Œ6दr भइखपp छु eक।
ए6फसी ३:१८-१९ मे6ममr एनpयो 6न वामपो उहसहpमकोलोङ
†ीBटr हेबे सpत्r लुम इमo6क r नp wा थोनp चpsपp छo eनुय।े
हेबे च eक को eकखोयो थोनp मुचp sकम †ीBटr लुम मoनp एनp
Œ6द थो ये।
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भtम पाठ

प6न 6तमीह कै हुन्। यसरी ले,खएको छ: १ कोिर थी ३:२१,
“यसैकारण कसैले मा6नसह मा,थ गव1 नगरोस्। 6कन6क सबै थोक
6तमीह कै हुन्।”
6Kय 6म ह , के हा?ो ]दय यी कुराह बुFनलाई य6Yको ठुलो छ?
यŽ6प, आजकल Pयहाँ मायालु 6वचारका मा6नसह छन्
अ6न भ छन, “हो, हो, हामी तपाईसँग भएको सबै कुरामा सहमत
छौं,” सु दाखेरी ती धेरै रा?ा छन् । तर आ*नै कारणले गदा1 हामी
अझै यो भ न चाह छौं 6क हामी पावलका हौं, ” य!ता
मा6नसहzलाई Kेम गन1 6नकै गा]ो हु छ। यŽ6प य!तैह लाई Kेम
गन1 का ला6ग तपा• र म अ !तPवमा छौं अ6न पू ण1 पिरवत1 न का
ला6ग Kाथ1 ना गनु1पनX हु छ। उहाँको महान अनुH ह र कलवरीको
Kेमको झझ;को भइ रहनुपद1 छ। फेिर प6न Pय!तै मा6नसहzलाई
अगापे Kेमdारा ,जPनुपद1 छ र 6तनीहzका ला6ग 6नर तर Kाथ1 ना
गनु1पछ1 , अ6न 6तनीहzलाई आम-माफq 6दने र 3मा गनX केही
कारण भे”ाइओस् । ता6क †ीBटको शरीर 6वभा,जत नहोस् ।
आ6मन।
हामी KPयेकलाई ठूलो •दय चा6ह छ; जबस<म हा?ो ]दय ठूलो,
ँ न
फरा6कलो हुद
ै , तबस<म हामी बुFनै सeदैनौं 6क येशू †ीBटको
Kेमको चौडाई, ल<बाई, ग6हराई, र उचाई क6Y छ? तब हामी
परमेSवरको पू ण1ताले पिरपू ण1 हुनछ
े ौं।
ए6फसी ३:१८-१९, सबै स तह सँग चौडाइ, लमाइ, उचाइ र
ग6हराइ के रहेछ सो बुFने श eत Kाk गन1 सक, र Jानलाइ माथ गनX
†ीBटको Kेमलाई थाहा पाउन सक, ता6क परमेSवरको सारा पू ण1ताले
6तमीह भिरपू ण1 होओ।

हtपp, अमp अमपो उबापगो6ब हtपpहpम जाr हेuसा उन रpखp
मp। सुक तदम भtम पद6ब, इनp उङ xलानp थtनpपो जा
इ6बङताम गt, इझप खरr उङ इधङता, इनp उङ xवा;पp हस
छु इमo!ता।
मोलो तु साeपु wा इकpयो मoनp म !सपp गt, मेखो6मम 6न वाम
इककोलोङा सpदp मु6नये। 6न वामपो wाr rइ: आमोस ३:३
“साeपु हस तुरे लpम ,थनp मजेसा तुरे लpम ,थ6यनाओ?
अछuङा इकpयो 6न वाम इककोलोङा मु6नये rv6कखो इकpयो
अमp rइ6मम wा6ब लpम ,थनp मPतo।
(१) खtलेका लpल इक कoचoवpकoयुवpपो 3मा 6फनp, मना अम6ब
नयाँ छु eसा बुनp मPतo।
(२) मेसाङ इकp पpिरतoम पpप राबु6ब येशूपो नङ6ब 6न वामपो
उसoर्मtपो भtल6ब !वा<दु मoनp मPतo।
(३) मेभन
े ा इकp 6न वामr rइ6मम wा भuतेइ 6ङनp मPतo।
(४) मना इकp अमपो खtलेङ रे<नp मैvपp उwा रे<नp नु मoनp मPतo।
माङ तp खtलेङ मoनp झpsपp हेङ लoओ? मझpsपp wा गtनु, मोलो
6न वामrङा मp खtलेङ कpम मoनp इ*लt6क। अमp r!तpम गt:
यू ह न १५:५ “उङ अuगुरपो उखाङ हेङ6मम मुङा, एन अ•ेमहpम
हेङ6मम इमु6न। उङकोलो मुपp6ब उङयो अमकोलो मुङा, मना मpr
घोले उजp सइ म न चpबo। एन उङकोलो ममु6नखो एन तापp तuङा
तुयो बuपp कpम मoनp मचpम्6न।” इकpयो Kेिरत पावल हेङ r न
चp<नp मPतo, “†ीBटr उङ इ6बङाम भtलr तp खtलेङ उङा मoनp
चpबु।” 6फ,लsपी ४:१३।
दoक पो wा घोले इसाईहpमr 6न वामकोलो थो,च मुतp नु,
मpहpम उन तापपो कम वाम से इ नp, कpम6ब मगp !स
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Pयसो हो भने, तपा• र मैले प6न याबेसले ज!तै Kाथ1ना गनु1पछ1 ,
“हे Kभु, मेरो इलाका बढाइ6दनुहोस् र मेरो ]दय ठूलो भएको होस्।”
आ6मन।

भे दे रpखp म न कpम6ब उथो,च तp!तp। थेसा दाऊद भे दे
सेइलेसाङा xवा;पp, घोले wा चेइतp,सम 6न वाम6ब अमपो
उŒ6द तेफेम गt: भजनसं Hह २३:१ “6न वामराबु भे दे सेइ पp
हेङ6मम असेइपp, अलालेपuखे मoपp मु, उङ माङrयो
मरे इखङा।”
दाऊदr वीणा बनेइ मoतpना थुनpम6ब भे दे सेइतोयो लेल
मoतpओ! लेलहpम रे eतpना चpनoपp लेल मoनp उदु लpYp, मना
धेeसुपो उर<जुङ6ब लेल मoतpओ! मना भे देहpमr अर् देतpनुओ !
मेलो दाऊद अछuङा चpनo तp,सना Zवार् सेतpओ! उङ म <सङा।
भे दे सेइपp मोतpलोयो 6न वामराबु अमकोलो मोतp। म<चे6क!
हेसा अमp चeतp, कteतpना दाऊद xवा;पp हस छo eतp। दाऊद
भtर् तpना गो;यातकोलो झ<ला मoतp, मना अम इ~ाएल
हpइपpचेइपpकोलोयो झ<ला मo eब 6फuतpनु, मना अम रpस छo के
लoतpनु। अमp नयाँ नयाँ लेल मoथेर्तp। भजन ९६:१ 6न वामराबुपो
उनङ6ब तु नयाँ लेल मोन्ये, ए बया6नया, 6न वामराबुपो उनङ6ब
लेल मो ये।
गो;यातकोलो झ<ला मo eब घoर्तpलो अमकोलो उहpइदेचइ
े दे
मायो मुगोवp। मोलो अमp थे rइ: भजन १८:१ उङ सtभtल 6बपp ए
6न वामराबु, उङा इन लुम मoनp।
भजन १८:३३ अमp असpल घर् नp चpsपp 6भरपो हेङ6मम
इमइसङा, रे sपp उधमतoयो Zवा रे <नp चpsपp छु इमइङा। साक
पद6ब थे rइ, “6न वामराबु आपो अ6न वाम अग sसeदे आपो
xवा;पp असे<*ले, आपो अ जा, मािर उभtलकोलोम, 6मन मoपp,
रpखp मoसा तtपp मु। सुक तदम पद6ब, 6न वामपो wा
मoनpङाखो6मम लp<दु अछuङाम गt, 6न वामराबुपो उwा अछuङा

ठूलो सेवाकाई
हामीले फरक तिरकाले प6न वृ,L खोiनुपद1छ, जसरी यशैयाको
पु!तकले सं केत गरेको छ: यशैया ६०:२२, “6तमीह मDये थोरैचा6हँ
हजार हुनछ
े , र सबैभ दा सानोचा6हँ एउटा श6Oशाली जा6त हुनछ
े ।म
परमKभु हु।ँ Pयसको समयमा Pयो चाँडै पू रा गनXछु ।”
जब याबेसले परमेSवरलाई Kाथ1ना गरे, “मेरो इलाका बढाइ6दनुहोस्।”
हामीले प6हले नै भनेझैं यो केवल थप स<पYीको लोभी Kाथ1ना मा ,थएन,
ब यसले आ*नो Kभावको 3े लाई बढाउन र आ*नो सेवकाईको 3े
फरा6कलो बनाउनको ला6ग परमेSवरको चाहनालाई औं;याएको छ, ता6क
Kश!त आ,शष र आन द मा6नसको जीवनमा ;याउन स6कओस्।
कृपया यशैयाको भ6वBयवाणी Dयानपू व1क हेन1हु ोस्। “थोरै हजारौं
हु छन्।” म 6न,`त छु , र तपा• प6न सहमत हुनहु ु छ, हजारौं6वच “म
सानो छु ,” “एक याबेस, हजार याबेसह ,” तर यो K6तJा तपा•को
ला6ग प6न हो। यो तपा•कै ला6ग भएकोले यसको दायरा6भ ै
ु ु छ। मानौं परमेSवर तपा•को प,छप,छ हुनह
ु ु छ, र तपा•लाई
हुनह
ु ु छ, उहाँको आ,शष तपा•मा,थ राhनुह ु छ, मायालु
प¡ाउँ दै हुनह
आमाले ज!तै आ*नो बbचालाई असल कुरा 6दनुह ु छ।
6Kय 6म ह , के तपा•ह प6न Pयो हजार ब न सeनुह ु न र?
तपा•ह 6कन परमेSवरबाट पर भा_न चाहनुह ु छ? ब 6कन खडा
भई परमेSवरको आ,शष Hहण नगनX? Pयसो हो भने, “एउटा सानो”
प6न जसको अथ1 “तपा• हजार” ब नहुनछ
े ! आ6मन।
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खो,जमा र पानीको न,जक6तर भेडाहzलाई ठाउँ ठाउँ मा लैजा Zयो।
,सं ह र भालुह का आ‰मणबाट भेडाह को र3ा गन1 ला6गपथ X। दाऊद
आ*नै गोठालो पेशाबाट ,सकेका गiजबका अनुभवमा परमेSवरबारे
उनका शु का 6वचारहz य!तो छ: भजन २३:१, “परमKभु मेरा
ँ न
गोठाला हुनहु ु छ; मलाई केही कु राको अभाव हुद
ै ।”
दाऊदले वीणाको ज!तो आ*नै तारहz बनायो, र Pयससँगै
जं गल वा भेडाह माझ गुनगुनायो होला। उनले आ*नै गीतहz रचना
गरे, 6तनीहzलाई आ*नै धुनमा राखेर zखको छहारीमा गाए
ु छ1 ! यŽ6प उनी
होलान्। मलाई ला_छ ऊ धेरै खुशी भएको हुनप
ु ु Zयो। हेन1स
ु ् त,
केवल भेडा गोठालो ,थयो, अब परमKभु ऊसँग हुनह
उनले कसरी जा यो र कसरी महान Nय eत हुन सeयो। दाऊद ठूलो
भएप,छ ऊ गो;यतसँग लडा• गन1 गयो, र प,छबाट उसलाई
ु zसँग युL गन1 पठाइयो, Pयसप,छ उसलाई राजाको
इ~ाएलका श ह
6न <त बोलाइयो। हरेक नयाँ अनुभव अनुसार उनले नयाँ-नयाँ गीत
गाए। भजन ९६:१, परमेSवरको 6न <त एउटा नयाँ भजन गाओ, हे
सारा पृZवी, परमKभुको 6न <त गाओ।
दै ँPय गो;यतसँग लcन दगुदा1 ऊसँग कुनै Kकारको ढाल वा
कवच ,थएन। तर यसो भ छन्: भजन १८:१, हे परमKभु, मेरो श eत,
म तपा•लाई Kेम गद1छु।
अ6न भजन १८:३३, उहाँले मेरा खुMटाह हिरणको खुMटाज!तै
तु;याउनुह ु छ, र उbच !थानमा खडा हुन मलाई स3म बनाउनुह ु छ।
फेिर २ पदमा यसो भ छन्, “परमKभु मेरो चMटान, मेरो 6क;ला र
ु ु छ। मेरा परमेSवर मेरा चMटान हुनह
ु ु छ, जसमा म
मेरा उdारक हुनह
ु ु छ,
शरण ,ल छु । उहाँ मेरो ढाल, र मेरा श eतशाली उdारक हुनह
मेरो गढ।” ३० पद, परमेSवरको 6वषयमा भ ने हो भने, उहाँको

मना 6न वामपो नु,स हेङ6मम छo eनुय।े मेखो6मम इकpयो
याबेसr हेuसा !वा<दु मoनp मPतo, “ए 6न वाम, अचpिरबया घोले छु
मo!सtचये, अगोनु xवा;पp छु मo!सtचये।”
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Zवा;पB दP;कBम
तुबा थेसायो xवा;पp छु 6मम Œ6द लpइ, यशैयापो 6कताब6ब
थेसा रे पp गt: यशैया ६०:२२ “एनगो6ब दोhवाइ मुपpहpम !वार् पp
इछु 6न, मना खtलेका उया eक भtलकोलोम iवाम इछु 6न। उङङा
6न वामराबु, मे छु नp थो,च6ब उङा धpपpङ छु मुद।ु ”
याबेसr 6न वामकोलो थेसा !वा<दु मoतp, “अचpिरबया घोले छु
मo!सtचये।” खpsबtल ,ख घोले चpिरबयापो हpरo मoनp wा मोओ
6न वामलका ,ज थtनpना अमपो उभpपो दt;कpम घोले मoसा राiय
™वार6मम सेइनp याबेसपो उ!वा<दु6ब Pवाइ, मना 6न वामपो जो थtपp
हस अछuङा ,जपोङा छु ।
यशैया जेतpम wा भuतेइ Œ6द मo6कचे! “दोhवाइ मािर घोले
छु न।ु ” उङ तp wा6ब थtर लoङा, एनयो अछuङा इम <स6नओ!
घोले6ब “उङ तुबा,” “तुबा याबेस, घोले याबेसहpम,” मोलो तp wा
अछuङा इक्पोङा, जे पp तp wागो6बङा इकयो मु6क। 6न वामr
इक ,†तोङ इमुखो6मम अमलकाम ,ज इक थेम्6ब तpइ, मpमr उचt
खtलेका नsपp थtक उ6ब6बधा6मम हेङ 6न वामr अमकोलो गtपp
खtलेका नsपp ,ज इ6ब6कङा।
अदरमहpम, एन तुबायो ठोMटो !वार् पp मछु 6ननाओ? एन मानp
6न वामका काeथम इम स6न? मेसा काeकमु म सनpकाने
6न वामपो ,ज थtनpङा नsपp मोओनाओ? मेखो6मम, “तुबा
या eकयो” मpपो उमाने “एन ठोMटो !वार् पp” इछु 6न! आ6मन।
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यशैया ६०:२२, “6तमीह मDये थोरैचा6हँ हजार हुनछ
े , र
सबैभ दा सानोचा6हँ एउटा श6Oशाली जा6त हुनछ
े । म परमKभु हु।ँ
Pयसको समयमा Pयो चाँडै पू रा गनXछु ।”
Pयसो हो भने, याबेसले ज!तै 6वन?ता र 6वSवसका साथ Kाथ1ना
गरौं, “हे परमKभु, मेरो इलाका प6न बढाइ6दनुहोस्।” तब परमKभुले
तपा•का साथीहz, स<ब धहz, ,छमेकqहz, आ*ना बाल-बbचहz र
पिरवारका अ य सद!यहzलाई †ीBटमा ;याउनु हुनछ
े । तपा• माफ1त
अच<मै Kकारले धेरै zपा तरण हुनछ
े न्; र परमेSवरको वचन तपा•मा
अच<म Kकारले पू रा हुनछ
े । “थोरै प6न हजारौं हु छन्।” आ6मन।

यशैया ६०:२२ “एनगो6ब दोhवाइ मुपpहpम !वार् पp इछु 6न, मना
खtलेका उया eक भtलकोलोम iवाम इछु 6न। उङङा 6न वामराबु, मे
छु नp थो,च6ब उङा धpपpङ छु मुद।ु ”
मेखो6मम, याबेसr हेङ मे ;सतो थtर6ब !वा<दु मo6क, “ए
6न वामराबु, आपोयो अचpिरबया घोले छु मo!सtचये।” मना
6न वामr इदरमहpम, इuवाsसुवpहpम, इचtमpइहpम, इकम वाम
येशू6ब हtPनु। इन तुबालकाङा वोङाम घोले हसहpम 6मन दुङ6ब हtनु,
थेसा 6न वामपो उwाजेन इक तुबा या eकलका वोङाम6ब ™वार् तो
hवाइना 6न वामपो wा हtपp। ” आ6मन।

पाँचौ पाठ
याबेसको ]दयमा भएको ते~ो उPकट चाहना Kाथ1नाको यी
शWदहzमा पाइ छ, “तपा•को हात ममा,थ रहोस्,” १ इ6त ४:१०।

भPम पाठ
याबेसपो उगोनु6बम !वा<दुपो wा: “इनp उङ रpखp मoङये”
१इ6तहास ४:१०।

परमेLवर हामीसँग हनु ह
ु /ु छ
याबेसले परमेSवर आफू,सत भएको चाह थे। य6द परमेSवर
ु यो भने यो क6त ठूलो
तपा•को दै6नक जीवनमा तपा•सँग हुनभ
आ,शषको कु रा हो! दाऊदको जीवनमा एकदमै !पBटसँग वण1न
गिरएको छ: २ शमू एल ५:१०, “अ6न दाऊद झन्-झन् श6Oशाली
ँ ग
हुद
ै ए, 6कनभने सव1श eतमान परमKभु परमेSवर 6तनीसँग हुनहु ु Zयो।”
बा;याव!थाको समयमा दाऊद केवल गोठालो ,थए र उनी आठजना
दाजु-भाइभ दा का छो छोरो हो। मलाई अच<म ला_छ 6क दाऊदले
क6Y !कूलको ,श3ा पाए! पeकै प6न उनी गम,लएल, पुजाहारी एली
वा अगमवOा शमू एलज!ता Khयात मा6नसका 6वŽाथ— ,थएन। ऊ
हkौंस<म वन-जं गल, पहाड6तरै भएको हुनपु छ1 , हिरयो चउर-चरनकै

न/वाम इककोलोङा मु:
याबेसr 6न वाम अमकोलो मु6नये rइ। अछuङा 6न वाम
नtल नtल इककोलो मुखो6मम मpका xवा;पp ,ज वोङाम मायो
मोओ। दाऊदकोलो 6न वाम मोतpम wा २ शमू एल ५:१० मेसा
दाऊद xवा;पp हस छु eसा खt!तp। माuके,ख खtलेका
उभtलकोलोम 6न वाम अमकोलो मोतp। उचtbचt दुङ6ब दाऊद
भे दे सेइपp मोथेर्तp, मना अम िर उवpहpमपो उछpिर मोतp। उङ
उभp छु uङा दाऊद हेबे परे इ म तp,स! अम गम,लएल, एली ,ख
6न वामपो wा जेपp शमू एललका मुचेइवp,स ,ख ताu कsचt
ु p। अम नtल नtल रो सङकोलो थुनpम6ब, भे दे चेरेइ मoeदेथा
मुमव
मोतp, कु गteदेथा भे देहpम hवा न, चेरेइ मoनp, झtक, मोसलका
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