
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विश्वास भनकेो परमेश्वरल े

भन्नभुएको उहााँको िचनमा भरोसा गनु ुहो। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पसु्तकको भवूमका 
 

पृथ्िीको जगको सृवि हुनुभन्दा अविदेवि नै परमेश्वरमा लुकाइएको एउटा गोप्य कुरा वियो; त्यो 

कसैलाई िाहा विएन जबसम्म कक यो प्रकट गने "समय विएन"। यो पुस्तक मावनसजावतको लावग 

उहााँको िचन, बाइबलमारु्त गररएको प्रगवतशील प्रकाशको पररदशृ्य ससिंहािलोकन हो। यो ककिं ग 

जेम्स बाइबलका पदहरू र तवस्िरहरूले भररएको छ र विगत, ितुमान र भविष्यमा सम्पूरु् 

मानिजावतहरूसाँग परमेश्वरले गनुुभएको व्यिहार देिाउन मद्दत पुयाुउाँछ। यो पुस्तक पाठकलाई 

मद्दत गनु “सत्यको िचनलाई ठीकसाँग विभावजत गदै” (२ वतमोिी २:१५)  सरल तररकामा 

आयोवजत गररएको हो । बाइबलको मुख्य विभाजन "रहस्य" र "भविष्यिार्ी" बीच रहकेो छ। 

बाइबल अध्ययन गदाु, दिुै बाइबलीय र प्रबवन्िक हुनु महत्त्िपूरु् छ; परमेश्वरले के भवनरहनुभएको 

छ भनेर मात्र जान्न होईन, तर उहााँले कसलाई, कवहले र कुन सन्दभुमा के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 

पवन जान्न को लावग हो, ककनकक परमेश्वरले वबवभन्न समयमा विवभन्न व्यविहरूलाई र्रक 

वनदेशनहरू कदन ुभएको छ। शैतानको वबरूद्धको लामो युद्धमा परमेश्वरको महान वििेक यस 

पुस्तकको मुख्य विषय हो। उहााँको उत्कृि सैन्य रर्नीवत त्यो वियो कक उहााँले एउटा गोप्य कुरा 

राखु्न भएको विए। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई रर्नीवतक हवतयारको रूपमा प्रयोग गनुुभयो 

जसद्वारा उहााँले आफ्नो शत्रु शैतानबाट स्िगु र पृथ्िी दबुै वजत्नभुयो। अन्य विषयिस्तुहरूमा 

इस्राएल अन्यजावतहरूको लावग आवशष्को माध्यम हुन, प्रेररत पािलको विवशि सेिकाई, र 

परमेश्वरको राज्य छ। प्रभु येशू ख्रीि आफ्नो किाको नायक हुनुहुन्छ जसरी उहााँका प्रििाहरूले 

पवित्र िमुशास्त्रमा प्रकट गरेका छन्।  

उहााँले आफ्नो प्रेम यसैमा देिाउन ुभयो कक हामी पापी छाँदै ख्रीि हाम्रा वनवम्त मनुुभयो  

(रोमी ५:८); र उहााँको आफ्न ैबवलदानद्वारा सबै विश्वासीहरूलाई बचाउनुभयो। 

 

(No other book is as exciting as the Bible.  

अरू कुनै पवन पुस्तक बाइबल जविको रोमाञ्चक छैन। ) 

 

परमेश्वरले के गनुु भएको छ, गरर रहनु भएको छ, र गनुु हुने छ भनेर हामी यस पुस्तक मा उहााँको 

योजना र उदे्दश्य वसक्छौं। यकद हामी िास्तिमै के हुाँदैछ जान्न चाहान्छौं भने, समाचार, पवत्रका 

भन्दा बाइबलको परामशु वलनु महत्त्िपूरु् हुन्छ। ककनभने परमेश्वरको िचनमा शवि छ (Because 

there is power in God's Word (Hebrew 4:12).) ककनकक परमेश्वरको िचन जीवित र 

कियाशील हुन्छ, र कुनै पवन दईुिारे तरिारभन्दा बढी िाररलो हुन्छ। यसले प्रार् र आत्मालाई 

त्यसका जोनी-जोनी र हाड़को गुदीसम्मलाई भाग-भाग पारुञ्जेल िारपार छेड्ने र हृदयका विचार 

र इच्छा जााँच्न सके्न हुन्छ (वहब्र ू४:१२)। 

 



केजेबी (KJB) का िेरै पदहरू उद्िृत गररएका छन्। सम्पूरु् बाइबल अझ राम्रोसाँग बुझ्न र 

पाठकलाई सहयोग पुयाुउन यो एक "प्रिान" पुस्तक हो।  

 

लक्ष्य - "सबै मावनसहरुले मुवि पाउन,् र सत्यको ज्ञानमा आउन्" उहााँको इच्छा हो  

(१ वतमोिी २:४)। 

 

यस पुस्तकलाई पवन ख्रीिको शरीरका सदस्यहरू (Members of Christ’s Body) का वनवम्त 

आफ्ना वप्रयजनहरूसाँग दायााँ बााँडर्ााँड गनुको लावग उपकरर्को रूपमा वडजाइन गररएको छ 

“रहस्यको सिंगवत के हो भनेर सबै मावनसहरूलाई देिाउनको वनवम्त (एकर्सी ३:९)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are You Ready To Discover The Mystery Of God's SECRET?  

के तपाईं परमेश्वरको रहस्यको गुप्त कुरा पिा लगाउन तयार हुनुहुन्छ?  

“.... रहस्यको प्रकटीकरर्, जुन सिंसारको शुरूदेवि न ैगुप्त राविएको वियो” (रोमी १६:२५)। 

 

 



प्राक्किन 
 

परमेश्वरले प्रवतज्ञा गनुुभए जस्तै उहााँले आफ्नो िचन सुरवित गनुुभयो। अिंग्रेजीमा यो ककिं ग जेम्स 

बाइबलमा पाइन्छ; “6 परमप्रभुको शब्दहरू शुद्ध शब्दहरू हुन:्  चााँदीलाई माटोको भट्टीमा खारेर 
शुद्ध पाररएको झैं, सात पल्ट शुद्ध छन।्The words of the LORD are pure words : as silver tried in a 

furnace of earth, purified seven times. 7 हे परमप्रभु, तपाईंले तत शब्दहरूलाई रक्षा गनुहुुनेछ। तपाईंले 
यी पुस्ताहरूदेखो सदा-सर्ुदाको लागग बचाइराख नुहुनेछ। Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt 

preserve them from this generation for ever. (Psalms/भजनसिंग्रह 12:6,7).  

 

बाइबलहरुको समयरेिा, KJB को पूरु्तामा: 

 

1. Tyndale - 1526 

2. Coverdale - 1535 

3. Matthews - 1537 

4. The Great Bible - 1539 

5. Geneva - 1560 

6. Bishops’ - 1568 

7. King James - 1611 

 

म ककन ककिं ग जेम्स बाइबल (KJB) प्रयोग गदुछु, पररवशिको पृष्ठ 137  हनेुुहोस्। ककिं ग जेम्स 

बाइबललाई ठीकसाँग विभाजन गरेर बुझ्न पाएकोमा म आरु्लाई िेरै िन्यिादी ठान्छु (यो सत्य 

आिुवनक बाइबलहरूमा लुकेको छ) बाइबल पढ्दा मेरो मुख्य चासो सिैं नै "परमेश्वर के भन्दै 

हुनुहुन्छ?" िा "िमुशास्त्रले के भन्छ?" हो। परमेश्वरको योजना के हो सो हामीले जान्नुपदुछ:  यो 

पुस्तकमा सही विभावजत, तीन मुख्य भागहरूमा िुलासा गरीएको छ: विगत, ितुमान, र भविष्य। 

मेरो आशा यो छ कक मावनसहरूले "ठूला तवस्बर" देखे्नछन् जुन परमेश्वरले गनुुभएको, गरी रहकेो, र 

गनुु हुने छ। उहााँले यिािु, वििेकी र सिंविप्त रूपमा यसलाई उहााँको िचन, बाइबलमा प्रकट 

गनुुभएको छ। परमेश्वरमा लुकाइएको छ: “...बुवद्ध र ज्ञानका सबै िजानाहरु” (कलस्सी २:३)।  

उहााँको िचन पढेर र अध्ययन गरेर हामी ख्रीिको बारेमा अझ बढी जान्न सक्छौं। 

पािलले लेि,े "म उहााँलाई जान्न सकूाँ " (कर्वलप्पी ३:१०)। 

 



हामी बाइबलमा िजाना िोज्न जान सक्छौं, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीिको बारेमा मात्र जान्नलाई होईन, 

तर मावनसजावतको लावग परमेश्वरको योजना र उदे्दश्य पवन जान्न हो। म वमक्सर (MIXER) हुन्िें। 

अन्जानमा, मैले इस्राएल देशको सम्बवन्ित चीजहरूलाई ख्रीिको शरीरको सम्बवन्ित चीजहरूसाँग 

वमवित गिे। मलाई िाहा विएन कक अन्यजावतहरू विगतको भन्दा आज बेग्लै तरीकाले मुवि 

पाएका छन्।  

 

When we mix law and grace we end up with false doctrine. 

जब हामी व्यिस्िा र अनुग्रहको वमिर् गछौं तब हामी झूटा वसद्धान्तको साि समाप्त हुन्छौं। 

 

तर मैले पिा लगाए कक सम्पूरु् बाइबल हाम्रो वशिाको लावग "लेविएको" छ, तर सबै बाइबल 

“हामीलाई" िा "हाम्रो बारेमा" लेविएको छैन। मैले याद गरे कक बाइबलमा एउटा भन्दा बढी 

सुसमाचारहरु र एउटा भन्दा बढी मण्डलीहरू विए। मैले आध्यावत्मक इस्राएलको भाग नभएको 

कुरा वसकें । यो मेरो लावग एक "अचवम्मत पल" वियो। मैले वसकें  कक परमेश्वरको एउटा गोप्य कुरा 

छ जुन उहााँले आरै्मा लुकाउनुभएको वियो त्यो उहााँले प्रेररत पािललाई “उवचत समयमा” प्रकट 

गनुु भयो। विगत र भविष्यमा, परमेश्वरले इस्रायल र पृथ्िीका विश्वासीहरूका अन्य राज्यहरूका 

लावग आफ्नो भविष्यसूचक योजनाको बारेमा कुरा गनुु हुन्छ, जो पृथ्िीमा उहााँको राज्यको वहस्सा 

हुनेछन्। 

तर ितुमानटमा परमेश्वरले त्यो रहस्य िोवलकदनुभयो जुन उहााँले मावनसहरूलाई “उहााँको स्िगीय 

राज्यमा” (२ वतमोिी 4 : 18) बसोबास गन ुबोलाउाँ दै हुनुहुन्छ। मैले पिा लगाए कक बाइबललाई 

बुझ्नको लावग उवचतसाँग विभावजत गनुु पदुछ। मलाई आशा छ कक वचत्र र पदहरूको साि 

बाइबलको यस सिंविप्त ससिंहािलोकनले तपाईंलाई पवन त्यस्तै वनष्कषुमा पुग्न मद्दत गदुछ। मैले पिा 

लगाए कक बाइबलले वबवभन्न समयहरूमा वबवभन्न व्यविहरुलाई वबवभन्न कुराहरु बताउाँ दछ। मुख्य 

कुरा यो हो कक बाइबल ठीकसाँग विभावजत हुनुपदुछ। सत्यलाई ठीकसाँग विभाजन गनुुको अिु 

सत्यलाई त्रुरटबाट विभावजत गनुु होइन, यसको अिु सत्यलाई सत्यबाट विभावजत गनुु हो। सबै 

बाइबल सत्य छन्, तर सबै बाइबल हाम्रो सत्य होइन। िेरै जसो बाइबलको पुस्तकहरु इस्राएलका र 

पृथ्िीमा विश्वासीहरुका राज्यका हुन्, र बाइबलको केवह भाग ख्रीिको शरीरको लावग हो, अिाुत 

स्िगीय राज्यको विश्वासीहरुको लावग। 

“परमेश्वरसामु आरू्लाई ग्रहर्योग्य तुल्याउन र लवित हुनु नपन ेकारीगरजस्तै, सत्यको िचनलाई 

ठीकसाँग विभावजत गदै अध्ययन गर।” (२ वतमोिी २:१५)। 

हामीलाई परमेश्वरको िचन "अध्ययन" गनु आज्ञा कदइन्छ ताकक हामी उहााँमा स्िीकृत हुन सकौं, र 

ख्रीिको न्यायआसनमा लवित हुन नपरोस (१ कोररन्िी ३:१२-१४)। हामीले सत्यलाई विभावजत 

गनुुपदुछ। सबै बाइबल सत्य हो। कसैले पवन बाइबलको सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन ्तर जब हामी 

अध्ययन गदुछौं, हाम्रो आध्यावत्मक समझ चौडा र गवहरो हुन्छ, हामी जवत िेरै परमेश्वरको िचन 



अध्ययन गछौं, हामीले पवहले के-के देिेनौं, त्यो त्यवत नै अविक देख्छौं। हामी ितुमान मा 

बााँवचरहकेा छौं, "तर अब" (BUT NOW) पवन भवनन्छ। हामी कहााँ छौं भनेर जान्न महत्त्िपूरु् हो। 

 

You are here: 

तपाईं यहााँ हुनहुुन्छ 

 

 

 

 

 

 

विस्तृत तस्िीर को लागी: 

 Email @ thewordoftruthrightlydividing@gmail.com 

 

 

 

 

The Bible can be pictured in the following ways: 

बाइबललाई वनम्न तररकाले वचत्रर् गनु सककन्छ: 

 

 



PAST – PRESENT – FUTURE 

विगत - ितमुान – भविष्य 

 

 

विगतको समय                    -         तर अब                          -      आउने युगहरुमा 

भविष्यिार्ी                       -         रहस्य                            -     भविष्यिार्ी  

पृथ्िी राज्यको विश्वासीहरु     -         स्िगु राज्यको विश्वासीहरु   -     पृथ्िी राज्यको विश्वासीहरु  

पुरानो करार (व्यिस्िा)         -        अनुग्रह                            -     नयााँ करार (व्यिस्िा) 

इस्रायल                             -        ख्रीिको शरीर                   -     इस्रायल 

 

यकद हामी िाक्यबाट प्यारेन्िेवसस वलन्छौं भने, हामीसाँग अझै के बााँकी छ? 

 

एउटा पूरु् िाक्य। 

 

लगभग ७% बाइबल "हामीलाई" हो, जबकक बााँकी बाइबल "हाम्रो लावग" हो। यकद हामी 

बाइबलबाट पािलका पत्रहरू (रोमी-कर्लेमोन) हटाउाँ छौं भने, हामी मण्डलीलाई (ख्रीिको 

शरीरलाई) अवनिायु रूपमा बाइबलबाट हटाउाँछौं। िरैे जसो बाइबल इस्राएल राष्ट्रको बारेमा 

लेविएको हो, हामीलाई होईन। हाम्रो भ्रम तब समाप्त हुन्छ जब हामी स्िगु र पृथ्िीको लावग 

परमेश्वरको योजना वसक्छौं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“You can only believe as much as you have understood” Cornelius R. Stam. 

“तपाईले जवत िेरै बुझ्नु भको छ त्यवि नै विश्वास गनु सकु्नहुन्छ" कनेवलयस R स्टेम 

जब हामी बाइबल पढ्छौं िेरै भागको शावददक अिु वलनु र सोध्नु उिम हुन्छ: 

के लेविएको छ, को, कोसाँग कुरा गदैछ, कवहले, ककन, र के प्रचवलत पररवस्िवत हो (सन्दभु)। 

 

कसरी सत्यको िचन लाई ठीकसाँग विभावजत गने?  

बाइबलमा एक ईश्वरीय प्रेररत समयरेिा सवम्मवलत छ जुन बाइबलका पुस्तकहरूको िम 

पछ्याउाँछ, उत्पविदेवि मध्य प्रेररतहरू, रोवम देवि कर्लेमोन, वहब्रू देवि प्रकाश ( अनुग्रहको प्रबन्ि, 

प्रेररत 9 मा शुरू भयो)।  

 

 

 

 



आध्यावत्मक बृवद्ध केिल व्यविहरूले मुवि पाए पवछ हुनसक्दछ। “तर प्राकृवतक मान्छेले 

परमेश्वरको आत्माको कुरालाई ग्रहर् गदैन”  (१ कोररन्िी २:४)।  

 

बाइबलबाट अविक लाभ वलन हामीले यो पवन विश्वास गनैपदुछ कक परमेश्वरले हाम्रो वनवम्त 

उहााँको िचनलाई प्रेररत गनुुभयो र सुरवित गनुुभयो, “ईश्वरको िचन, जसले वतमीहरूमा पवन 

प्रभािकारी रूपमा काम गदुछ" (१ िेसलोवनकी २:१३)। 

उद्धार पवछ, सवह विभाजन नगनु ुकसैको आध्यावत्मक िृवद्धमा गम्भीर चोट पुर्याउन हो। ककनभने 

सवह विभाजनको साि कसरी मुवि पाउन ेभनेर हामीसाँग स्पि ज्ञान हुन्छ, र हामीले परमेश्वरको 

उदे्दश्य र योजना के हो भनेर जान्न सक्छौं। हाम्रो विशेष वनदेशन, रठक वसद्धान्त, परमेश्वरको 

अनुग्रहको प्रबन्ि यस युगमा केिल पािलका पत्रहरूमा पाइन्छ - रोवम देवि कर्लेमोन सम्म। हामी 

सत्यमा वस्िर हुनु आिश्यक छ। जब तपाईं यो पुस्तक पढ्नुहुन्छ, मावनसजावतको लावग तपाईंलाई 

परमेश्वरको योजना (र उदे्दश्य) बुझ्न मद्दत गछु, तपाईंले याद गनुुहुनेछ कक परमेश्वरको शत्रु, 

शैतानले, उहााँको योजनालाई नाश गने कोवसस गरेको छ। परमेश्वर र शैतानको वबच एक लडाई 

चवलरहकेो छ, तर ऊ परावजत शत्र ुहो। ख्रीिले िूसमा शैतानलाई परास्त गनुुभयो। त्यसको लगिै 

परमेश्वरले पािलको माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो “रहस्य” प्रकट गनुुभयो। तपाईंको लावग मेरो 

चाहना पवन पािलको जस्तै छ...”ताकक वतमीहरू सबै उहााँको इच्छाको ज्ञानले ज्ञान र आध्यावत्मक 

समझमा भररपूरु् हुन सक” (कलस्सी १:९)। 

 

जीिनमा सबैभन्दा महत्त्िपूरु् कुरा: 

जीिनमा सबैभन्दा महत्त्िपूरु् कुरा प्रवसवद्ध, भाग्य, िा िुशी होइन। जीिनमा सब भन्दा महत्त्िपूरु् 

कुरा यो हो कक हामी अनन्त जीिन कहााँ वबताउाँछौं, र त्यो कहााँ हुनेछ वनरु्य गनु हामीसाँग यो 

जीिनकाल मात्र छ। “जसरी मावनसको वनवम्त एक पटक मनुु वनवित छ...” (वहब्र ू९:२७)।  

 

हामी सबै गलत काम गछौं ककनकक हामी त्रुरटपूरु् छौं। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र कुनै पवन अवसद्ध 

उहााँको सामु उवभन सक्दैन। हामी आर्ैं लाई सर्ा राख्न र वसद्ध हुन सक्दैनौं। िेरै व्यविहरूको गलत 

िारर्ा हुन्छ कक एस्तो केवह चीजहरू छन् जुन उनीहरूले गनु सक्छन् िा मुवि पाउनको लावग केवह 

गनुुपदुछ। परमेश्वरलाई स्िीकायु बनाउन हामीले गनु सके्न केवह छैन। यद्यवप हामीले गने गलत 

कामहरू (पापहरू) त्यस्तो चीज होइन जुन हामीलाई आज परमेश्वरद्वारा स्िीकायु हुनबाट 

रोककरहकेो छ। होईन... जुन कुराले हामीलाई परमेश्वरद्वारा स्िीकायु हुनबाट रोक्छ – त्यो हाम्रो 

अविश्वास हो। सबै मावनसका पाप, साँिैको लावग, येशू ख्रीि द्वारा पवहले न ैज्याला वतरेको छ। जब 

येशू ख्रीि िूसमा मनुुभयो उहााँले सबै मावनसजावतको पापहरू बोकु्नभयो। येशू ख्रीिले आफ्नो रगत 

बहाउनुभयो र हाम्रो ठाउाँमा मनुुभयो, गावडनुभयो, र तीन कदन पवछ रे्रर बौरी उठनुभयो। हाम्रा 



पापहरूको लावग ज्याला वतरेका छन् तर िमा पाउनलाई हामीले येशू ख्रीिले गनुुभएको कामलाई 

विश्वास गनुुपदुछ। परमेश्वरको वसद्ध पुत्र हाम्रो लावग पाप बन्नुभयो, ताकक हामी उहााँको िार्मुकता 

पाउन सकौं। “ककनकक उहााँले उहााँलाई हाम्रा िावतर पाप बनाउनुभयो जसलाई कुनै पाप िाहा 

विएन; ताकक हामी उहााँमा परमेश्वरको िार्मुकता बन्न सकौं” (२ कोररन्िी ५ : २१)। र उहााँको 

पुनरुत्िानमा हाम्रो विश्वासले हामीलाई िर्मुकरर् तुल्याउाँछ (रोमी ४:२५)।  

आज अविश्वास एक मात्र कुरा हो जसले हामीलाई परमेश्वरसाँगको अनन्त जीिनबाट अलग गदुछ। 

तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गनुुहुन्छ र हामीले विश्वास गरेको चाहनुहुन्छ त्यसैले उहााँ हामीलाई 

येशूका कामहरूमा विश्वास राख्न वबस्तारै वनम्तो कदनुहुन्छ। हामीले ख्रीि को हुनुहुन्छ र उहााँले 

हाम्रोलावग के गनुुभयो भनेर हामीले विश्वास गनुु आिश्यक छ। जसमा [येशूलाई] वतमीहरूले पवन 

भरोसा गयो, सत्यको िचन, अिाुत् आफ्नो मुविको सुसमाचार सुनेपवछ : जसमा वतमीहरूले 

विश्वास गरेपवछ, वतमीहरूलाई प्रवतज्ञाको पवित्र आत्माले छाप पवन लगाइयो, (एकर्सी १ : १३)। 

एक पटक जब हामी आर्ैं मा भरोसा गनु छाड्छौं र येशूमा विश्वास राख्छौं तब हामीले पवित्र 

आत्माद्वारा मोहर लगाइन्छौं जुन ग्यारेन्टीको रूपमा हामी परमेश्वरसाँग अनन्त जीिन वबताउनेछौं। 

जुन हाम्रो उिराविकारको व्यग्रता [तल भुिान] हो, िरीद गररएको सम्पविको [विश्वासीहरुको 

याुप्चर] उद्धार नभएसम्म, उहााँको मवहमाको प्रशिंसाको लावग। (एकर्सी १:१४)। 

आदमका सबै छोराछोरीहरू असहाय छन्। हामीले विरासतमा आदमको आवत्मक मृत्यु 

पायौं...”जसरी एक जना मावनसबाट [आदम] सिंसारमा पाप प्रिेश भयो, र पापबाट मृत्यु; यसैले 

गदाु सबै मावनसमा मृत्यु रै्वलयो, ककनकक सबैले पाप गरेका छन्” (रोमी ५:१२)। 

 

हामी आर्ैं लाई बचाउन सक्दैनौं। हामी आध्यावत्मक तिरमा मररसकेका छौं। तर एकचोरट विश्वास 

गरेपवछ हामी उहााँको शविले परमेश्वरमा तुरुन्त ैजीवित हुन्छौं। वतमीहरू आफ्ना अपराि र 

पापहरूमा मरेका विए, तर उहााँले वतमीहरूलाई जीवित पानुुभयो; (एकर्सी २:१)। जब हामी 

विश्वास गछौं, हामीलाई आदमबाट वनकालेर पवबत्र आत्माद्वारा नया सृवि गरेर ख्रीिको सरररमा 

राविन्छ। ”ककनकक जसरी आदममा सबै मदुछन्, त्यसरी न ैख्रीिमा सबै जीवित पाररनेछ ” (१ 

कोररन्िी १५:२२)। 

 

हामीले येशू र उहााँको योग्यतामा भरोसा गनुुपदुछ, आरू्मा होइन। जुन िर्देवि हामी उहााँमा 

विश्वास गदुछौं “हामी उहााँमा पूरु् हुन्छौं" (कलस्सी २:१०) 

आध्यावत्मक रूपमा हामी आदमबाट उहााँको वप्रय पुत्र, येशूमा पररितुन हुन्छौं। “उहााँले हामीलाई 

अन्िकारको शविबाट बचाउनु भयो, र आफ्ना वप्रय पतु्रको राज्यवभत्र हामीलाई सानुुभयो” 

(कलस्सी १:१३)। 



हामी आर्ैं मा परमेश्वरद्वारा स्िीकादैनौं, तर वपताल ेहामीलाई उनको वप्रय पुत्रमा 

स्िीकानुुहुन्छ।”उहााँको अनुग्रहको मवहमाको प्रशिंसा होस्, जसमा उहााँले हामीलाई वप्रय पुत्रमा 

स्िीकानुु भयो” (एकर्सी १:७)।  

 

ख्रीिले हाम्रो वनवम्त उहााँको रगतले वतनुुभयो। ”उहााँमा हामीले उहााँको रगतद्वारा छुटकारा पाएका 

छौं, पापहरूको िमा, उहााँकै अपार अनुग्रहअनुसार” (एकर्सी १:७)। 

 

हामी ख्रीिमा बवप्तस्मा (पवहचान) भएका छौं। ”ककनकक वतमीहरूमध्ये जवतले ख्रीिमा बवप्तस्मा भयो 

ख्रीिलाई न ैिारर् गरेका छौ” (गलाती १:२७)। 

 

अब परमेश्वरले हामीलाई जब देखु्नहुन्छ, उहााँले येशूलाई देखु्नहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई कुनै 

पवन कुरा भन्दा बढी प्रेम गनुुहुन्छ, र हामी उहााँमा छौं। त्यो भन्दा सुरवित ठाउाँ  अरु कुनै छैन। 

परमेश्वर तीन व्यवित्ि मा एक हुनुहुन्छ: परमेश्वर वपता, परमेश्वर पुत्र, र पवित्र आत्मा। यो 

ईश्वरको दोस्रो व्यवित्ि वियो जसले “... आरू्लाई कुनै प्रवतष्ठाको बनाउन ुभएन, र उहााँले 

आरू्मावि दास को रूप वलई, मावनस जस्तै भएर जन्मनुभयो:” (कर्वलप्पी २:७)।  

 

मुवि पाउन हामीले सुसमाचार - हाम्रो मुविको सुसमाचार लाई विश्वास गनुुपदुछ, “कक कसरी 

(िूसमा टााँवगएर) वख्रि हाम्रो पापको लावग िमुशास्त्र अनुसार मनुुभयो; उहााँ गावडनुभयो, र 

िमुशास्त्रअनुसार तेस्रो कदनमा उहााँ पुनजीवित पाररनुभयो (१ कोररन्िी १५:३-४)। 

एक पटक जब हामी यो सुसमाचारमा विश्वास गदुछौं तब हाम्रो पापहरूको न्याय िूसमा गररन्छ, र 

हामीलाई रे्रर वतहरुबाट दोवसत गररने छैन। िन्यबाद, प्रभु! 

यकद हामी ख्रीिमा छौं भने हामीले उहााँको कामहरूद्वारा न्याय पाउाँ दछौं। यकद हामी आदममा छौं 

भने, हामीहरू आफ्नै कामहरूद्वारा न्याय पाउाँ दछौं।  

हाम्रो समस्या यो वियो कक हामीले आदमको पापी जन्मजात पाएका विए र हाम्रा आफ्न ैपापहरू 

पवन गरेका छौं, तर ख्रीिमा विश्वास गरेर हामी स्ितन्त्रतापूिुक उहााँको अनुग्रहले िमी ठहररन्छौं। 

“उहााँको अनुग्रहले वसिै ाँमा िमी ठहराए:, ख्रीि येशूमा हुने छुटकाराको माध्यमबाट” (रोवम ३:२४)। 

येशूले आज्ञा पालन गनुुभयो। “ककनकक जसरी एउटै मावनसको अनाज्ञाकाररताले िेरै जना पापी 

बनाइए, त्यसरी न ैएकै जना व्यविको आज्ञाकाररताद्वारा िेरै जना िमी ठहररनेछ” (रोवम ५:१९)। 

 येशू हाम्रो ठाउाँमा मनुुभयो। हामीले पाउनु पन ेभुिानी उहााँले वलए। उहााँको रगतले हाम्रो  

पापहरूको लावग ज्याला वतनुुभयो। ”ककनकक पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरले कदनुहुने 

िरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीिद्वारा अनन्त जीिन हो” (रोवम ६:२३)।  



जब हामी येशू ख्रीिले हाम्रोलावग के गनुुभयो विश्वास गछौ, तब एक लेनदेन हुन्छ: हाम्रा पापहरू 

येशू ख्रीिमा राविन्छ, र हामी उहााँको िार्मुकता पाउाँछौं। कृपया, अब येशूमा भरोसा राखु्नहोस्, 

ककनकक भोवल के हुन सक्छ हामीलाई िाहा छैन। हाम्रो प्रभु येशु ख्रीिको अनुग्र र सावन्त तपाईवसत 

सदा सबुदा रहोस्। आमेन। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परमशे्वरको गोप्य 

सत्यको िचनलाई कसरी सही तररकाले विभाजन गने वचत्रहरूको साि एक मुख्य तररका 

 

 

प्रवतवलवप अविकार २०१७/२०२१ रुबन 

 

सबै िमुशास्त्र सन्दभुहरू ककिं ग जेम्स बाइबलबाट वलइएको हो 

 

वचत्रहरु अनुमवत िा सािुजवनक डोमेनबाट वलइएको हो। 

यस पुस्तकको कुनै पवन िा सबै सामग्री वशिालाई लाभदायकको लावग, अनुशासनको लावग, 

सुिारको लावग, िार्मुकताको वनदेशनका लावग प्रयोग गनु अनुमवत कदइन्छ: 

 

पाठकलाई एउटा छोटो पत्र: 

यो पुस्तक शुरुदेवि अन्तसम्म पढ्न वडजाइन गररएको हो। 

यकद तपाईं तुरुन्तै सबै कुरा बुझ्नुहुन्न भने कृपया वनराश नहुनुहोस्। पवहले बाइबलको ससिंहािलोकन 

प्राप्त गनुुहोस्, त्यसपवछ तपाईं अस्पि अिंशमा जान सकु्नहुनेछ यसलाई राम्रोसाँग बुझ्नको लावग। 

 

म प्रािुना गछुु कक तपाईल ेपढ्नु भएको सबै कुरा तपाईलाई स्पि हुनेछ। 

यसलाई अझ राम्रोसाँग बुझ्न परमेश्वरको बुवद्ध र ज्ञानको लावग प्रािुना गनुुहोस्। परमेश्वरको मवहमा 

होस्....! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रावप्त सचुना 
 

 

म केवह अनुग्रहमा बााँवचरहकेा पास्टरहरू र वशिकहरूको िन्यिाकद छौ जसले मलाई परमेश्वरको 

िचन सही विभावजत तररकाले बुझ्न मद्दत गरेका छन्। म डेवभड जोली र मेरा सािीहरूलाई पवन 

िन्यिाद कदन चाहन्छु जो उनीहरूको अद्भुत वचत्र, कलाकृवत र मेम्सको प्रयोगको लावग वनषेवित 

रहन चाहन्छन्। 

 

परमेश्वरको मवहमा होस्! 

 

यो पुस्तक परमेश्वरको िचन, उत्कृि बाइबल वशिकहरू र पवित्र आत्माको मदतको कारर् सम्भि 

भएको हो। 

 

जस्तो लेविएको छ, “जसले गिु गछु, त्यसले प्रभुमा नै गिु गरोस्”। (१ कोररन्िी १:३१) 

 

विश्वास र अभ्यासको सबै मावमलामा ककिं ग जेम्स बाइबल हाम्रो अवन्तम अविकार हो। स्िगु र पृथ्िी 

बनाउनु अवि नै उहााँसाँग "गोप्य" वियो। 

 

यो गोप्य “परमेश्वरमा लुकेको एक रहस्य वियो” (एकर्सी ३:९),  

 

“सिंसारको उत्पविभन्दा अविदेवि न”ै गुप्त राविएको (एकर्सी १:४)।  

 

रहस्य गोप्य राख्न मावनसजावत राम्रो छैन, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ। “गोप्य कुरा हाम्रा परमप्रभुका हौं”  

(व्यिस्िा २९:२९) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAST/ विगत 

 

 

उत्पविदेवि मध्य प्रेररतसम्म (प्रेररत 7 मा इस्राएलको पतन भयो) 

 

त्यो बेला (वबगतमा) अन्यजावतहरूको कुनै आशा विएन। “यसकारर् याद राि, अवि वतमीहरू 

शरीरअनुसार अन्यजावत छाँदा शरीरमा हातबाट ितना गररएकाहरूले वतमीहरूलाई बेितनाका 

मान्िे। त्यो समयमा वतमीहरु ख्रीिवबना वियौ, इस्राएलका राष्ट्रमण्डलबाट परदेशी, प्रवतज्ञाका 

करारहरूबाट वबराना, आशा नभएका, र यस सिंसारमा परमेश्वररवहत वियौ” (एकर्वस २:११-१२)। 

परमेश्वरले स्िगु र पृथ्िी बनाउनु भयो “आकदमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्िी सृवि गनुुभयो” (उत्पवि 

१:१)।  

परमेश्वरले तुरुन्त ैपृथ्िीमा ध्यान केवन्ित गनुु भयो “पथृ्िी...” (उत्पवि १:२)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्िगु र पृथ्िी दबुै सरकारी अविकारको तहमा सिंगरठत छन्। त्यहााँ दबुै िेत्रहरूमा ससिंहासन, प्रभुत्ि, 

ररयासत र शविहरू छन्: “उहााँद्वारा नै सबै िोक सृवि गररएका हुन्, जुन स्िगुमा छ, र जुन 

पृथ्िीमा छ, देख्न सककने र अदशृ्य, चाहे ती ससिंहासन, िा अविराज्य, िा प्रिानाहरू, िा शविहरू 

हुन्: सबै िोक उहााँले र उहााँकै वनवम्त सृवि गररएका हुन्” (कलस्सी १:१६)। 

 



शतैानको पतन 

 

परमेश्वरको एक जना विरोिी, लुवसर्र वियो, "अवभषेक गररएको करूबले ढाककएको।"  

(इजककएल २८ : १४)। 

 

 लुवसर्रको महत्त्िपूरु् काम वियो, ऊ वसद्ध वियो जब सम्म ऊमा दिु पाइएन, र ऊ शैतान भयो 

"वतवम सृवजएको कदनदेवि न ैआफ्ना मागुहरूमा वसद्ध वियो, वतवममा अिमु रे्ला नपरेको 

कदनसम्म" (इजककएल २८ : १५)। 

 

लुवसर्र शैतान हो (यशयैा १४ : १०)। लुवसर्रको अिु "प्रकाश-िाहक" (light-bearer.) हो। 

शैतान बावहरबाट ज्योवत हुन सक्छ, (२ कोररन्िी ११:१४)। तर वभत्र ऊ अाँध्यारो छ। लुवसर्रले 

भने, "म पवन सिोच्च जस्तै हुनेछु" (यशयैा १४ : १४)। 

 

परमेश्वर विरुद्ध शैतानको लामो युद्धको कारर् यो हो कक ऊ “स्िगु र पृथ्िीको हकिाला” भएर  

शासन गनु र पुज्न लगाउन चाहन्छ। 

 

केवह समय अगावड ऊ अदनको बगैंचामा देिा पयो शैतानलाई स्िगुबाट पृथ्िीमा फ्यााँककयो। येशूले 

भन्नुभयो, "मैले शैतानलाई वबजुली चम्के झैं स्िगुबाट िसेको देिे" (लकूा १०:१८)।  

शैतान "यस सिंसारको देिता" हो (२ कोररन्िी ४:४)। 

हामी "ितुमान दिु सिंसारमा" बााँवचरहेका छौं (गलाती १:४)। 

विश्व प्रर्ाली शवि, लोभ, स्िािु, महत्िाकािंिा, र पापी िुशीको वसद्धान्तमा सिंगरठत छ, र शैतान 

र उसको आफ्न ैपापी शारीररक प्रकृवतको पतन भएको मावनसको बन्िनको पररर्ाम हो। शैतानले 

परमेश्वरको उपवस्िवत छोड्नु पयो र तेस्रो स्िगुबाट एक वतहाई स्िगुदतूहरू उनको पवछ लागे। 

दोस्रो स्िगु "सर्ा भएन" (अय्यूब १५:१५)। पृथ्िीको िररपरर आकाश पवहलो स्िगु हो। शैतान पवन 

"हािाको शविको राजकुमार" भयो (एकर्सी २: २)।  

 

 

 

 



आदम र हव्िा (४,००० ईसापिू/ुBC) 

 

परमेश्वरले आदम र हव्िालाई बनाउनुभयो र उनीहरूलाई पृथ्िीमा प्रभुत्ि कदनुभयो, “अवन 

परमेश्वरले भन्नुभयो, “मावनसलाई आफ्नै स्िरुपमा, हामै्र प्रवतरूपमा बनाऔं...र वतनीहरूले 

अविकार गरून्। यसैकारर् परमेश्वरले मावनसलाई आफ्न ैस्िरुपमा सृवि गनुुभयो। परमेश्वर कै 

प्रवतरूपमा उहााँले वतनलाई सृवि गनुुभयो। नर र नारी उहााँले वतनीहरूलाई सृवि गनुुभयो। (उत्पवि 

१:२६-२७)।   

 

वत्रएक परमेश्वरले मावनसजावतलाई बनाउनुभयो ताकक वतनीहरू उहााँहरूको मायालु सिंगवतमा 

सहभागी हुन सकून्। ताकक परमेश्वरले वतनीहरूलाई प्रेम गनु सकु्नहुनेछ, र वतनीहरूले स्िेच्छाले 

उहााँलाई प्रेम र बदलामा उहााँलाई उपासना गनु सकून्। आदम र हव्िाले पृथ्िीमा शासन गने विए, 

बच्चा जन्माउने विए, राज्य स्िावपत गने विए र अविकार जमाउने विए “अवन परमेश्वरले 

वतनीहरूलाई आवशष् कदनुभयो, र वतनीहरूलाई भन्नुभयो, “र्ल्द-ैरु्ल्द,ै िृवद्ध हुाँदै, पृथ्िीमा भरराँदै र 

त्यसलाई आफ्नो िशमा पादैजाओ। समुिका माछाहरू, आकाशका पन्िीहरू तिा पृथ्िीका सबै 

जीवित प्रार्ीहरूमावि अविकार गर।”(उत्पवि १:२८)।  

 

परमेश्वरले आदमलाई स्ितन्त्रता र प्रेमपूिुक आज्ञा पालन गन ुएउटा वनयम कदनुभयो। “अवन 

परमप्रभु परमेश्वरले मावनसलाई यो आज्ञा कदनुभयो, “बगै ाँचाका सबै रूिका र्ल वतमीले सङ्कोच 

नमानी िाए हुन्छ, तर असल र िराबको ज्ञान कदने रूिको र्लचाहहाँ निानू, ककनभने जुन कदन 

वतमीले त्यो िान्छौ वतमी वनिय नै मनेछौ” (उत्पवि २:१६-१७)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मानि जावतको पतन 

 

 

शैतानले हव्िालाई वनशाना बनायो। शैतानले परमेश्वरको िचनलाई प्रश्न गरेर परमेश्वरको वबरुद्दमा 

उसको दिु युविलाई वनरन्तरता कदयो। र मवहलाले (हव्िा) परमेश्वरको िचनमा िटाउाँ वछन् र िप 

गर्छुन्। 

 

 

 

हव्िालाई एउटा प्रश्न सवहत शैतान (चवम्करहकेो सपुको माध्यमबाट) 

हव्िालाई एउटा प्रश्नको साि शैतानले (चवम्करहकेो सपुको माध्यमबाट) उनलाई झुक्याउन सर्ल 

भयो। शैतानले उसको सूक्ष्मताबाट आदमको पतन र मानि जावतको पतन हावसल गयो “परमप्रभु 

परमेश्वरले बनाउनुभएका िन्य पशुहरूमध्ये सपु सबभन्दा सूक्ष्म वियो। त्य्सले स्त्रीलाई भन्यो, “के 



परमेश्वरले वतमीहरूलाई बगै ाँचाको कुन ैपवन रूिको र्ल निान ूभनी भन्नुभएको छ?”  (उत्पवि 

३:१)। 

 

“तब स्त्रीले सपुलाई भवनन्, “बगै ाँचाका रूिहरूका र्ल हामी िान सक्छौ, तर बगै ाँचाको बीचमा 

भएको रूिका र्लको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, ‘त्योचाहहाँ निानू र नछुनू (उनले "छुनु 

िपे “) नत्रता वतमीहरू मछौ’।” (उत्पवि ३:२,३)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 चवम्करहकेो सपु (शैतानको तरु्बाट अवभनय गदै)  

"त्यो प्राचीन सप"ु (प्रकाश १२:९) झूट बोले। 

उनल ेहव्िालाई र आदमलाई ईश्वर जस्त ैहुन सक्छ कक भनेर ठवगएर सोच्न लगाए (जसरी शैतान 

स्िगु र पृथ्िीको मावलक "सिोच्च परमेश्वर" जस्तै "हुन चाहन्छ)। याद गनुुहोस्, परमेश्वरको 

िचनलाई सपु र हव्िा दिुैल ेपररितुन गरेका विए। परमेश्वरले बाइबलमा िेरै पटक भन्नुभएको छ 

कक कसैले पवन उहााँको िचनलाई िप्नु हुाँदैन िा िटाउनु हुाँदैन। 

“मैले कदएका आज्ञाहरूमा वतमीहरूले िप्न सक्दैनौ, यसबाट वतमीहरूले कुनै चीज पवन िटाउनु 

हुाँदैन..." (व्यि ४:२) (वहतो ३०:६ र प्रकाश २२:१८,१९ हनेुुहोस्)। शैतानले हव्िावसत झूट बोल्यो 

र परमेश्वरको िचनलाई इन्कार गयो। र सपुल ेत्यस स्त्रीलाई भन्यो, “वतमीहरू वनवित रूपमा 

मदैनौ। [शैतानले झूटो बोल्यो, त्यो भन्नुको उल्टो परमेश्वरले भन्नुभएको विए]: 

 

ककनकक परमेश्वर जान्नुहुन्छ कक जुन कदन वतमीहरू त्यो िन्छौ त्यही कदन वतमीहरूका आाँिा 

िुल्नेछन्, र असल र िराबको ज्ञान पाएर वतमीहरू परमेश्वर जस्तै [शैतानले पवन उनको पतनको 

कारर् समान इच्छाले उनलाई लोभ्यायो]  हुनेछौ।” (उत्पवि ३:४,५)। 

 हव्िा तीन ककवसमले झूटको वशकार भयो  

(१ यूहन्ना २:१६ साँग दााँज्नहुोस)्: “जब स्त्रीले त्यस रूिको र्ल िानलाई असल [शरीरको 

अवभलाषा] र हनेुमा रहरलाग्दो [आाँिाको अवभलाषा] देविन, कक त्यो रूि भोजनको लावग असल 

वियो। जब स्त्रीले त्य्स, र बुवद्ध [जीिनको गिु]] पाउनलाई त्य्स रूिको चाह गनुुपन ेरहेछ भनी 

देविन्, तब वतनले त्य्स रूिको र्ल रटपेर िाइन्, र आफ्ना पवतलाई पवन कदइन्, र उनले पवन 

िाए। (उत्पवि ३:६)। 

 

मावनसजावतले पृथ्िीको आफ्नो प्रभुत्ि गुमायो जुन शैतानको, “यस सिंसारको देि" को हातमा गयो 

(२ कोररन्िी ४:४)। 

 

मावनसजावतलाई परमेश्वरबाट अलग गररएको वियो, र सबै सृविहरू पापी वस्िवतमा पतन भयो 

(रोमी ५:१२, ८:२२)। 

 

परमेश्वरको समस्या वियो: कसरी उहााँ न्यायसिंगत रहन सकु्नहुन्छ र मावनसजावतलाई स्ितन्त्र 

इच्छाको अनुमवत ददाँदै उद्धार गनुुहुन्छ? 

 

 



उद्धारकको प्रवतज्ञा 
 

 

परमेश्वरले प्रवतज्ञा गनुुभयो कक उद्धारक "स्त्रीको बीउ" बाट आउनेछ, सपुलाई बोल्दै परमेश्वरले 

भन्नुभयो “म वतम्रो र स्त्रीको बीचमा दशु्मनी [वनरन्तर सिंिषु] राखे्नछु, र वतम्रो वबऊ र स्त्रीको वबऊको 

बीचमा; त्यसले वतम्रो वशर कूच्याउनेछ, र वतमीले उसको िुट्टा कूच्याउनेछ” (उत्पवि ३:१५) । 

 

के परमेश्वरले सााँचै्च न ैशैतानको दिुता प्रयोग गरेर उहााँलाई स्िेच्छाले प्रमे गनुुहुनेहरुलाई पिा 

लगाउन सकु्नहुन्छ? तुरुन्त,ै आदम र हव्िाले महसुस गरे कक वतनीहरू नाङ्गो विए र नेभाराको 

पातहरू वसलाएर उनीहरूको नाङ्गोपन (आध्यावत्मक मृत्यु) ढाक्न कोवशस गरे। उनीहरू सम्भितः 

परमेश्वरको आज्ञा उल्लिंिन गनुु भन्दा पवहले वतनीहरू ज्योवतको पोशाकमा विए (भजनसिंग्रह 

१०४:२)। 

 

वतनीहरूको ज्योवत बन्द भयो! आरू्लाई आिरर् गरेर िमी बन्नको वतनीहरूको प्रयास भनेको 

मावनसजावतको आफ्न ैकाम, िमुद्वारा िमी हुन कोवसस गरररहकेो वचत्र हो। पातबाट बनेका 

कपडाहरू रटकाउाँ दैनन् र िेरै कडा पवन हुाँदैनन्। परमेश्वरले केही वनदोष जनािरहरूलाई मानुुभयो 

वतनीहरूलाई छालाले ढाक्न। यस दिृान्तले पापको लावग वनदोष रगत बहाउनुको आिश्यकतालाई 

वचत्रर् गछु। पवित्र परमेश्वरद्वारा स्िीकायु हुन हामी परमेश्वरको िार्मुकताले ढाकु्न आिश्यक छ। 

उद्धार गने रगतको रातो िागो सम्पूरु् बाइबलभरर नै वनरन्तर वनयवमत विषयिस्तु हो, जुन िूसमा 

परमेश्वर पुत्रको पूरु् रूपमा सन्तोषजनक बवलदानमा अन्त्य हुन्छ। (रोमी ३:२४-२६; १ पत्रसु १: 

१८-१९)। 

दःुिको कुरा, आदम र हव्िाले अदनको बगैंचा छोड्नुपयो, त्यसकारर् उनीहरूले जीिनको रूिको 

र्ल िाएनन ्र उनीहरूको पवतत अिस्िामा सदासिुदा बााँवचरह।े “उहााँले मावनसलाई 

िपाइकदनुभएपवछ जीिनको रूितरु्को बाटो पहरा गनुलाई उहााँले अदनका बगै ाँचाको पूिुपरट्ट 

करूबहरू र चारैवतर िुवमरहने ज्िालामय तरिार राविकदनुभयो” (उत्पवि ३ : २४)। 

जसरी परमेश्वरले भन्नुभएझैं आदम र हव्िाले पाप गरेको वबविकै उनीहरू मनु िाले। उनीहरूले 

परमेश्वरको िचनको अनाज्ञाकाररतामा आवत्मक रूपमा मात्र मरेनन् तर शारीररक रूपमा पवन मनुु 

िाले। अन्तमा आदम ९३० िषुको विए जब उनी मरे। आदम र हव्िाले बगैंचामा प्रभु परमेश्वरको 

सािमा वबताएका 

परमेश्वरसाँगै भएको सङ्गवत पवन गुमाए। आध्यावत्मक र शारीररक मृत्यु बाहके त्यहााँ एउटा मृत्यु छ 

जसलाई "दोस्रो मृत्यु" पवन भवनन्छ। (यो त्यहीं हो जहााँ अविश्वासीहरू महान सेतो ससिंहासनको 

रै्सला पवछ जान्छन्)। यो दोस्रो मृत्यु तब हुन्छ जब "मृत्यु र नरक" आगोको कुण्डमा हावलन्छ। 

आदम र हव्िाले त्यो मृत्युलाई वतरस्कार गरे ककनकक उनीहरूले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा 



विश्वास गरे। आदमले आफ्नो विश्वास प्रदशुन गरे जब उनल ेआफ्नी पत्नी हव्िालाई “सबै 

जीवितहरूका आमा” भने (उत्पवि ३:२०)।  

 

आदमको विश्वास वियो कक परमेश्वरले भन्नुभएझैं जीिन हव्िाबाट आउाँछ। 

 

कवयनले उद्धारक हुन सक्छ भनेर सोच्दा हव्िाले आफ्नो विश्वास देिाई। उत्पवि ४ : १ “...मैले 

परमप्रभु देवि एक पुरुष जन्माए (सट्टामा, कवयन एक ककवसमको एवन्टिाइिको रूपमा वनस्के; 

उसले आफ्नो विश्वासी भाइ हावबलको हत्या गयो।)।” आदम र हव्िा पवहलो विश्वासीहरू बने 

जसको पुनरुत्िान हुनेछ र पथृ्िीमा अनन्तको राज्यमा प्रिेश गनुु पन ेककस्मत छ (आजका 

विश्वासीहरूको र्रक भाग्य छ, तपाईंल ेअविल्लो िण्डमा पिा लगाउनुहुनेछ) तिावप, आदम र 

हव्िाले आफ्नो आध्यावत्मक मृत्यु र पाप प्रकृवत सबै मावनसजावतलाई कदए। 

स्िगुमा आरोहर् गररएको, मवहमा गररएको प्रभुले पािललाई यो प्रकट गनुुभयो। ”जसरी एक जना 

मावनसबाट[आदम] सिंसारमा पाप प्रिेश भयो, र पापबाट मृत्यु; यसैले गदाु सबै मावनसमा मृत्यु 

रै्वलयो, ककनकक सबैले पाप गरेका छन्”  (रोवम ५:१२)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ठूलो जलप्रलय 

(लगभग २,४०० ईसा पिू)ु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उद्धारकको आगमनमा बािा कदन शैतानले पवतत स्िगुदतूहरूसाँग "स्त्रीको बीउलाई" दवूषत तुल्यायो 

“... परमेश्वरका छोराहरू मावनसका छोरीहरूवसत आए अवन वतनीहरूबाट सन्तान जन्माए” 

(उत्पवि ६:४)। 

मावनसहरू, लगातार दिु भएको छ। “पृथ्िीमा मावनसहरूको दिुता बढी भएको र वतनीहरूका 

हृदयका विचारको जुनसुकै पवन भािना वनरन्तर िराबै मात्र भएको परमप्रभुले देखु्नभयो” (उत्पवि 

६ : ५)।   

 



केिल एक जना मावनस, नूह वनदोष विए। तर नोआमावि चाहहाँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। 

 (उत्पवि ६:८) । 

परमेश्वरले रे्रर शुरू गनु चाहनु भयो। जब परमेश्वरले पृथ्िीमावि किवि गनुुभयो तब त्यो भ्रि 

भएको देिनुभयो, ककनकक पृथ्िीमा भएका सबै मावनसहरूले आफ्ना चालचलन भ्रि पाररसकेका 

विए।...म वतनीहरूलाई पृथ्िीसमेत नाश गनेछु” (उत्पवि ६:१२, १३)।   

परमेश्वरले एक विश्वव्यापी बाढी पठाउन वनरु्य गनुु भयो, र नूहलाई आदेश कदनु भयो “वतमीले 

एउटा जहाज बनाऊ..." (उत्पवि ६:१४)। 

परमेश्वरले सारा पृथ्िीलाई बाढी गनुु भयो। “पानी पृथ्िीमा जोरसाँग परररह्यो र आकाशमुवनका 

जम्मै अल्गा- अल्गा पिुतहरू ढाककए। पानी बढेर आयो र पिुतहरूलाई सात वमटरसम्म 

डुबाइकदयो” (उत्पवि ७:१९, २०)। 

जलप्रलय पवछ परमेश्वरले मावनसहरूलाई रै्वलएर पृथ्िी भनु आज्ञा गनुुभयो।”त्यसपवछ परमेश्वरले 

नोआ र वतनका छोराहरूलाई आवशष् कदएर भन्नुभयो, “र्ल्दै-रु्ल्द,ै िृवद्ध हुाँदै र पृथ्िीमा 

भरराँदैजाओ” (उत्पवि ९:१)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बाबेलको िरहरा  

(लगभग २,२०० ईसापिू)ु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शैतानले बबेलको िरहरामा परमेश्वरको आज्ञाको विरोि गरे। मावनसहरू रे्रर दिु बने, 

परमेश्वरप्रवत अनाज्ञाकारी भए, रै्वलन इन्कार गरे, आफ्नै िमु बनाए र स्िगुको जाने िरहरा 

बनाए। वतनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास र आज्ञा पालन गरेनन्।”समस्त पृथ्िी एकै भाषा र एक 



बोलीको वियो... वतनीहरूले वशनारको भूवममा समतल भूवम पाए... 

वतनीहरूले एक अकाुलाई भने, “आऊ, हामी ईंटा बनाउाँ नु पछु अवन ती सबै जलाउन पछु... आऊ, 

हामी एउटा शहर र एक िरहरा वनमाुर् गरौं, जसको टुप्पो स्िगु पुग्न सक्छ; र हामी एउटा नाउ 

बनाऔं, नत्र हामी सिंसारभरर छरपि हुनेछौं”(उत्पवि ११:१-४)। 

ककनकक मान्छेले देिता बन्न िोज्यो र बाबेलको िरहरामा आफ्न ैिमु बनायो, परमेश्वरले 

वतनीहरूको भाषा गोलमाल गनुुभयो, र मावनसहरूलाई राष्ट्रहरूमा विभाजन गनुुभयो। 

र मावनसहरू पृथ्िीभरर नै रै्वलयो। “अन्यजावतहरू” भनेको इस्राएलका बाहके अरू राष्ट्रहरू हुन्। 

“यसकारर् त्यसको नाउाँ  बाबेल* रावियो, ककनभने परमप्रभुले त्यही ाँ नै सारा पृथ्िीभररका भाषा 

िलबल पाररकदनुभएको वियो। त्यही ाँबाटै परमप्रभुले वतनीहरूलाई सारा पृथ्िीभरर वततरवबतर 

पाररकदनुभयो” (उत्पवि ११:९)।  

 

एककदन, परमेश्वरले राजाको शहर यरूशलेमबाट हजार िषुको लावग शासन गनुुहुनेछ। 

 

 

अन्यजावतहरूलाई के भयो? 

 

यही ठाउाँमा यहोिा परमेश्वरले अन्यजावतहरूलाई छोवडकदए पवछ र्केर उनीहरूलाई बचाउन 

आउने आशा गरेर। येशू ख्रीिको प्रकाशद्वारा पािल रोमी अध्याय १: १८- ३२ मा यसको व्याख्या 

गदुछ। ”ककनकक, जब वतनीहरूले परमेश्वरलाई वचने, वतनीहरूले उहााँलाई परमेश्वरको रूपमा 

मवहमा गरेनन्, न त िन्यिाद न ैचढाए, तर वतनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए, र वतनीहरूको 

मूिु मन अझ अाँध्यारो भयो” (रोमी १:२१)। 

 

रोमी १:२४ ... परमेश्वरले वतनीहरूलाई अशुद्धपनामा छोड्नुभयो... 

रोमी १:२६... परमेश्वरले वतनीहरूलाई लाजमदो कामुकतामा छोवडकदनुभयो... 

रोमी १:२८... परमेश्वरले वतनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अिस्िामा अनुवचत आचरर्को वनवम्त 

त्यावगकदनुभयो... 

 

अन्यजावतहरूको लावग अिस्िा दःुिद वियो। 

यसकारर् याद राि, अवि वतमीहरू शरीरअनुसार अन्यजावत छाँदा... आशा नभएका, र यस 

सिंसारमा परमेश्वररवहत वियौ। (एकर्सी २:११,१२)। 

 



अब्राहमको बोलािट (२,००० ईसा पिू)ु 

 

यस पटक पृथ्िीको दिु मावनसहरूलाई बाढीले विनाश गनुुको सट्टा, परमेश्वरले एउटा मावनस, 

अब्राहमबाट आफ्नो देश बनाउने छनौट गनुुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई [अन्यजावत] प्रवतज्ञा 

गनुुभयो “अब परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभएको वियो, वतम्रो देशबाट बावहर आऊ [आरू्लाई अलग 

गर], अवन वतम्रो पररिारबाट र वतम्रा बुबाको िरबाट, एउटा देशमा [इस्राएल] जुन म वतमीलाई 

देिाउनेछु। म वतमीलाई आशीिाुद कदनेछु, वतमीबाट महान् राष्ट्र बनाएर वतम्रो नाउाँ  प्रवसद्ध 

बनाउनेछु, अवन वतमी आवशवषत् हुनेछौ: म वतवनहरुलाई आशीिाुद कदनेछु जसले वतमीलाई 

आशीिाुद कदन्छन् अवन म वतवनहरुलाई सरापनेछु जसले वतमीलाई सरापछन्। र वतमीमा पृथ्िीका 

सबै पररिारहरू आवशवषत् हुनेछन्”  (उत्पवि १२: १-३)। 

 

परमेश्वरल ेअब्राहमलाई गरेका प्रवतज्ञाहरू: 

एउटा भवूम 

मावनसहरु 

आशीिादु 

सदाका लावग (उत्पवि १३:१५)। 

 

इस्राएलको माध्यमबाट सबै राष्ट्रहरूसाँग मेलवमलाप गने ईश्वरको अवभप्राय वियो। इस्राएल राष्ट्र 

पृथ्िीका सबै मावनसहरूका वनवम्त आवशषको माध्यम वियो।”वतमै्र सन्तानद्वारा पृथ्िीका सबै 

जावतहरू आशीिाुदी हुनेछन्, ककनकक वतमीले मेरो िचन पालन गयो।”  (उत्पवि २२:१८)। 

 

(भविष्यसूचक कायुिमको दौरान त्यहााँ कुनै पवन अन्यजावतलाई आशा छ जसले उनीहरूलाई 

आवशष् कदएर इस्राएलको ईश्वरमा विश्वास प्रदशुन गदुछ, उदाहरर्का लावग, रूि।) 

अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र उनको विश्वासको िार्मुकता पाए। “उनले परमप्रभुमा विश्वास 

गरे। र उसलाई उहााँले िमी ठहराउनुभयो"(उत्पवि १५:६)। 

 

नोट: यसबाहके, अब्राहमको िातामा िार्मुक ठहराउएको बारेमा अझ उन्नत प्रकावशत भएर (अन्य 

विश्वासीहरू) पािलल ेरोमी अध्याय ४ मा िरु्न गरेको छ। परमेश्वरले प्रवतज्ञा गनुुभयो “म 

वतमीलाई अत्यन्तै र्ल्दो-रु्ल्दो तुल्याउनेछु, र वतमीबाट िेरै जावतहरू बनाउनेछु। वतमीबाट 

राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। वतमी र वतमीपवछका वतम्रो सन्तानका परमेश्िर हुनलाई मेरो करार मेरो 

र वतम्रो र वतमीपवछका वतम्रो सन्तानहरूका बीचमा युग-युगसम्म स्िावपत गनेछु। वतमीले प्रिास 



गरेको यो देश, अिाुत् सारा कनान देश वतमी र वतम्रो भािी सन्तानलाई अनन्त अविकारको वनवम्त 

कदनेछु, र म वतनीहरूका परमेश्वर हुनेछु।” (उत्पवि १७:६-८)। 

अब्राहमको करारको वचन्हको लावग परमेश्वरले ितना वचह्नको रूपमा स्िावपत गनुुभयो।”यो मेरो 

करार हो, जुन मेरो वतम्रो र वतम्रापवछका सन्तानहरूको माझमा वतमीहरूले पालन गनुु पछु; 

वतमीहरूमि्येको हरेक पुरुष बच्चाले ितना गररनु पछु... (उत्पवि १७:१०, ११)।  

ककनकक परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, उहााँले इजरायल वमिको कैदमा रहकेो लम्बाई  

(४०० बष)ु भविष्यिार्ी गनुु भयो। अलौककक बाइबलका लेिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसको मूल 

बावहरको हो। “अवन उहााँले [परमप्रभुले] अब्रामलाई भन्नुभयो, यो वनिय जावनराि्, कक वतम्रो 

सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा [वमिमा] प्रिासी भएर बसे्नछन्, जुन देश वतनीहरूको होइन, र त्य्स 

देशका मावनसहरूका कमारा-कमारी हुनेछन्, र चार सय िषुसम्म वतनीहरू पीडामा पनेछन”् 

(उत्पवि १५:१३)।  

अब्राहमले आफ्नो छोरा इसहाकलाई हुकाुउन सके्न परमेश्वरको िमतामावि विश्वास देिाए जब 

उनल ेपरमेश्वरको आज्ञा माने र उनलाई प्रस्ताि गरे। परमेश्वरले उनलाई रोकु्नभयो जब उहााँलाई 

िाहा भयो कक अब्राहम यसैबाट भएर जानेछन। जे होस्, ठीक समयमा (रोमी ८:३२),  

परमेश्वरले आफ्नै छोरालाई छोड्नुहुने विएन। “अब्राहामले भने, छोरा, परमेश्वर ले नै होमबवलको 

वनवम्त िुमा जुटाइकदनुहुनेछ...” (उत्पवि २२:८)।  

अब्राहमको छोरा इसहाकको बवल झैं ख्रीि मोरैया पिुतमा बवल चढाउनु पन ेवियो। तर हामीले 

वसके्न िममा शैतानले त्यसलाई रोक्न िोज्यो। परमेश्वर आियुचककत हुनु भएन ककनभने उहााँले 

आफ्ना सृविको विचार र आशय जान्नुहुन्छ। विश्वासद्वारा अब्राहामले... आफ्नो एक मात्र छोरोको 

प्रस्ताि राख्यो... एक आिंकडामा [प्रकार] " (वहब्र ू११:१७-१९)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मोसा (१,५०० ईसापिू)ु 

 

अब्राहमका नावत इस्राएल र उनका बाह्र जना छोराहरू वमिमा बसाई सरे। बाह्र जना छोराहरू 

बाह्र कुलहरू भयो। अन्ततः वतनीहरूलाई त्यस देशमा दास बनाइयो। ४०० िषु पवछ, परमेश्वरले 

मोशालाई प्रयोग गरेर आफ्ना जनहरूलाई वमिबाट बावहर वनकाल्नुभयो र वमिमा िेरै 

वचन्हहरूद्वारा आफ्नो शवि प्रदशुन गनुुभयो। “... इस्राएलको सन्ताहरु मोशा र हारूनको नेतृति्मा 

रहरे वमिबाट बावहर वनस्के...”(गन्ती ३३:१)। 

परमेश्वरले उनीहरूलाई लाल समुि भएर प्रवतज्ञा गररएको भूवममा ल्याउनुभयो। परमेश्वरले 

मोशालाई "पाल/बासस्िान बनाउन ेआज्ञा गनुुभयो...पिुतमा वतमीलाई देिाएको नमूनाबमोवजम”  

(प्रस्िान २५:४०; वहब्र ू८ : ५)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ककनकक परमेश्वरले जान्दछन् कक उनीहरूले उहााँको व्यिस्िा पालन गनु सक्दैनन्, यसकारर् एउटा 

पवित्र स्िान कदइएको वियो जहााँ पुजारीले मावनसहरूको पाप ढाक्न पशुको रगत वलन्िे। परमेश्वरले 

ख्रीिको रगतद्वारा उनीहरूको पापहरूलाई पाररत गनुभुयो। (रोमी ३ : २५)। 

 



मोशामारु्त परमेश्वरले उजाडस्िानमा इस्राएल राष्ट्रको गठन गनुुभयो। परमेश्वरले इस्रायलीहरुका 

साि व्यिस्िाको स्िापना गनुुभयो (परुानो करार िा करार) उनीहरूलाई अरु सबै देशहरुबाट अलग 

गरी (लिेी २०:२४,२६; व्यिस्िा ४: ६-८, ७:६, २६:१९)।  

“इस्रायलीहरू पुजारीहरूको एक राज्य हुनुपदुथ्यो जसले अन्यजावतहरूलाई बचाउनलाई आवशषको 

मध्यम हुनु पर्िुयो” (प्रस्िान १९:५, ६; यशैया ६१:६; १ पत्रसु २: ९)।  

 

व्यिस्िाले यकद-तब वसद्धान्त प्रयोग गदुछ: “अब, यकद वतमीहरु सााँचै्च मेरो आदेश पालन गछौ र 

मेरो करार पालन गछौ, तब वतमीहरु मेरो लावग विवशि [विशेष िा अवद्वतीय] सबै मावनसहरूभन्दा 

बहुमूल्य हुनेछौ: सबै पृथ्िी मेरो हो: र वतमीहरु मेरो लावग पुजारीहरूको एक राज्य, र एक पवित्र 

राष्ट्र हुनेछौ...” (प्रस्िान १९:५, ६)। 

 

पुजारीहरूलाई औपचाररक रूपमा पानीले नुहाईनु (बवप्तस्मा  वलनु - BAPTISM)  पछु। “हारून र 

वतनका छोराहरू... उनीहरूलाई [पुजारीहरूले] पानीले नुहाइकदनू पछु” (प्रस्िान २९:४)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



इस्रायलीहरूलाई व्यिस्िा ददाँदै 
 

 

मोशामारु्त, परमेश्वरले इस्राएलबाट एक राष्ट्र बनाउनुभयो। 

परमेश्वरले आफ्ना मावनसहरूलाई वमिदेशबाट बावहर लैजानुभयो र भन्नुभयो, "इस्राएल मेरो जेठो 

छोरो पवन हो," (प्रस्िान ४:२२)। 

 

प्रस्िानको समयमा परमेश्वरले सीनै पिुतमा मोशालाई दश आज्ञा (व्यिस्िा) कदनुभयो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



तिावप, इस्रायलको विश्वास असर्ल भयो, जब मोशा पिुतमा विए। उनीहरूले एउटा मूर्तु बनाए 

(उनीहरूल ेदेख्न सके्न देिता), सुनको बाछा। 

 

 

 

तब, जब वतनीहरू प्रवतज्ञा गररएको भूवममा प्रिेश गनु लागेका विए, इस्रायलीहरूले त्यो देशलाई 

वजत्नमा विजय प्राप्त गनु परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गन ुसकु्नहुन्छ भनेर विश्वास गन ुइन्कार 

गरे। अविश्वासी पुस्ताको मृत्यु नहोउन्जेलसम्म परमप्रभुले इस्राएललाई ४० िषुसम्म उजाडस्िानमा 

ताररकदनुभयो।”इस्राएलीहरूसाँग परमप्रभु िोवित हुनुभयो, र परमप्रभुको किविमा दिुता गने 

पुस्ताका जम्मै नस्ट नहोउञ्जेल चालीस िषुसम्म उहााँले वतनीहरूलाई उजाड़-स्िानमा यताउता 

डुलाउनुभयो”  (गन्ती ३२ : १३; वहब्र ू३ : १५-१९)। 

 

 



परमेश्वरले उजाडस्िानमा भौंताररने सन्तानहरूलाई विश्वास गने मौका कदनुभयो। आफ्नो प्रििा 

मोशा मारु्त, परमेश्वरले इस्राएललाई मावि स्िावपत गनु र अन्यजावतहरू भन्दा टाढा राखे्न आफ्नो 

प्रवतज्ञालाई निीकरर् गनुुभयो। 

वतनीहरू उहााँका विशेष व्यविहरू हुनुपदुथ्यो जसबाट "त्यस स्त्रीको बीउ(सन्तान)" आउनेछन्। 

इस्रायल र सबै अन्यजावतहरू बीचको वभन्नतालाई परमेश्वरले पुन: पुवि गनुुभयो। परमेश्वरले 

इस्राएललाई सबै जावतहरूभन्दा उच्च पानुुभयो। “ककनकक परमप्रभु वतमीहरूका परमेश्वरको वनवम्त 

वतमीहरू एक पवित्र जावत हौ। परमप्रभु वतमीहरूका परमेश्वरले पृथ्िीमा भएका सबै 

मावनसहरूमध्येबाट आफ्नो वनवम्त एक विशेष जावत, एक अमूल्य सम्पवि बनाउन वतमीहरूलाई 

छान्नुभएको छ” (व्यिस्िा ७:६)। 

 

विश्वास आिश्यक छ, “तर विश्वासविना परमेश्वरलाई प्रसन्न पानु ुअसम्भि छ”(वहब्र ू11 : 6a)। 

 

इस्राएलको बवलदान र भेटी, विश्वासको साि हुनुपदुछ। मोशामारु्त परमेश्वरले इस्राएलीहरूको 

अको पुस्तालाई रे्रर व्यिस्िाको पुनरािलोकन गनुुभयो। मोशाले तथ्य कुरा बताउाँछ। “अवन 

परमप्रभुले सभाको कदनमा पिुतमा अवग्नको बीचबाट वतमीहरूलाई कदनुभएका दश आज्ञा पवहलेझै ाँ 

ती पाटीमा लेिेर परमप्रभुले मलाई कदनुभयो” (व्यिस्िा १० : ४)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मोशाल ेदश आज्ञा पाए 

 

 

 

 

 

मोशाले प्रवतज्ञा गरे कक पृथ्िीमा उनीहरूका कदनहरू पृथ्िीमा स्िगुजस्तै हुनेछन्। “ताकक परमप्रभुले 

वतमीहरूका पूिुजहरूलाई कदन ेप्रवतज्ञा गनुुभएको भूवममा पृथ्िीमा स्िगुको कदनहरू जस्तै 

वतमीहरूका र वतमीहरूका सन्तानहरूका कदनहरू बढ्नेछन्” (व्यिस्िा ११ : २१)। 

 

ख्रीिले पवछ पािललाई दस आज्ञाको उदे्दश्य प्रकट गनुुभयो। कुनै मानि वतनीहरूलाई पालन गन ु

सक्दैन, यसको सट्टामा, व्यिस्िाले मावनसजावतलाई उद्धारकताुको आिश्यकता देिाउाँछन् “... 

ककनकक व्यिस्िाले पापको ज्ञान कदन्छ” (रोमी ३:२०)। 

ककनकक कुन ैपवन व्यविले दस आज्ञामा ईश्वरीय स्तरअनुरूप जीिन वबताउन सक्दैन: हामी व्यिस्िा 



पालन गनु सक्दैनौं, हामीलाई परमप्रभुको सहयोग चावहन्छ। तर सट्टामा, वतनीहरूको र हाम्रो 

गिुले सोच्छ कक हामी व्यिस्िालाई हाम्रो शरीरमा राख्न सक्छौं। 

 

 

 

ज्य प्रवतज्ञा गररएको छ 
 

इजरायलका राजा दाऊद (१,००० ईसा पूिु) 

 

बीउ रेिा दाऊदको माध्यमबाट जारी रहन्छ। परमेश्वरले राजा दाऊदलाई प्रवतज्ञा गनुुभयो कक 

उनका सन्तानहरूले अनन्त राज्य पाउनेछ।”वतम्रा िराना र वतम्रो राज्य मेरो सामुने सिै ाँभरर 

रवहरहनेछ, र वतम्रो ससिंहासन सदासिुदाको लावग वस्िर हुनेछ’।” (२ शमूएल ७:१६)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शैतानले राजकीय बीउमावि आिमर् गछु-शैतानले “स्त्रीको बीउमावि” आिमर् गनु जारी राख्यो। 

इस्रायलको इवतहासको एक वबन्दमुा, राजा दाऊदको ििंशका सन्तानहरू मध्ये एक छोरा मात्र बााँकी 

वियो ककनकक अतल्याहले योआशलाई बाहके वतनका सबै नाती-नावतनाहरूलाई मारे “जब 



अहज्याहकी आमा अतल्याहले आफ्ना छोरा मरेका देविन,् तब यहूदाका सारा राजकीय िरानालाई 

नाश गनु वतनी वनवस्कन। तर यहोराम राजाकी छोरी यहोशेबाले अहज्याहका छोरा योआशलाई 

माररन लागेका राजकुमारहरूका बीचबाट सुटुक्क भगाएर लवगन्, र त्यसकी िाई र त्यसलाई एउटा 

सुत्ने कोठावभत्र लुकाइराविन्। यहोराम राजाकी छोरी र पूजाहारी यहोयादाकी पत्नी यहोशेबा 

अहज्याहकी कददी भएकी हुनाले वतनल ेयोआशलाई अतल्याहको हातबाट लुकाइराविन्, र 

अहज्याहले त्य्सलाई मानु पाइनन”्(२ इवतहास २२ : १०,११)। 

 

परमेश्वरले आफ्ना सन्तान, इस्राएललाई शैतानको बन्िनबाट छुटकारा कदने प्रवतज्ञा गनुुभयो।”तर 

परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ: “हो, योद्धाहरूबाट कैदीहरू र वनस्ठुरहरूबाट लूटको माल िोस्न सककन्छ। 

ताँवसत झगड़ा गनेसाँग म झगड़ा गनेछु, र तेरा छोराछोरीहरूलाई म बचाउनेछु” (यशैया ४९ : २५)। 

 

परमशे्वरका मान्छेहरू कैदमा लवगन्छ 

 

इस्राएल राष्ट्रले परमेश्वरको अनाज्ञाकारी गनु छोडेन। वतनीहरूले मूर्तुहरू र झूटा देिताहरूको पूजा 

गरे। पवहले, उिरी जनजावतहरूलाई बन्दी बनाइयो र त्यसपवछ दविर्ी। जब इस्राएल जावतहरू 

कैदीको देशबाट छुटे तब उनीहरू आफ्नो भूवममा र्र्कुए, र यरूशलेम र मवन्दरको िररपररको 

पिाुल पुनर्नुमाुर् गरे। डावनयल कैदमा छाँदा: परमेश्वरको अगमििा दावनयलले इस्राएलका समय 

कदन्छ (लगभग ६०० ईसापूिु) यो भविष्यिार्ी लेिेका विए: ”यी राजाहरूको समयमा स्िगुका 

परमेश्िरले एउटा राज्य िड़ा गनुुहुनेछ, जुनचाहहाँ कवहल्यै नि हुनेछैन, न त यसको सािुभौवमकता 

अरू कुनै जावतको हातमा कदइनेछ। यसले यी सबै राजय्हरूलाई चकनाचूर पानेछ र अन्त्य गनेछ, 

तर यो राज्यचाहहाँ सदासिुदा रवहरहनेछ” (दावनएल २ : ४४)। 



 

 

 

 

अको भविष्यिार्ी: “राती मैले मेरो दशुनमा हरेें... आकाशका बादलका साि आइरहनुभएको एक 

जना मावनसको पुत्रजस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहााँ ती अवत प्राचीनकहााँ आउनुभयो, र उहााँकै सामु उपवस्ित 

गराइनुभयो, अवन उहााँलाई अविकार, मवहमा, र एउटा राज्य कदइयो कक सबै मावनसहरु, जावतहरु 

र भाषाहरुले उसको सेिा गनुु पछु: उनको शासन अन्त कवहल्यै हुने छैन, र उनको राज्य कवहल्यै 

नाश हुने छैन” (दावनएल ७ : १३)। 

दावनयल अध्याय २ र ७ मा, पृथ्िीको राज्यहरूको समयरेिा मसीहको उनको राज्य स्िावपत गन ु

नआउन्जेलसम्म कदइएको छ जबसम्म “अन्यजावतहरूको समय” पूरा नभएसम्म”  (लकूा २१:२४)। 



 

 

 

"अन्यजावतहरूको समय" सिंकिकालको अन्तमा ख्रीिको आगमनमा समाप्त हुन्छ। दावनयलले आफ्ना 

मावनसहरूलाई ४९० िषुको ऐवतहावसक िटनाहरूको टाइमलाइन कदए। “सिरी हप्ता वनिाुरर् 

गररएको छ..."  (दावनएल ९:२४)। 

मसीहको आगमन हुन र त्यसपवछका िटनाहरू दावनयल ९:२४-२७ मा रेकडु गररएका छन्, 

हप्ताको िृिंिला द्वारा: ७x७=४९ िषु पिाुलको वनमाुर्देवि, त्यस पवछ ४३४ (४०० िषु मौनताको 

िषु) जब मसीह यरूशलेममा चढेर आए (जम्मा ४८३ िषु = ६९ हप्ता)... अब केिल एक हप्ता (७ 

बषु) बााँकी छ ४९० बषु पूरा गनु। ४८३ बषु बीचको परमेश्वरको गप्य (God’s Secret) िरु्न 

गदुछ; ककन४८३ बषु र अन्तको ७ बषु वबच वभन्न भन्ने कुरा छ (यर्मुया ३०:७ मा उल्लेि गररएको 

याकूबको समस्याको रूपमा वचवनन्छ)। 



४०० िषकुो मौनता 

 

 

त्यसपवछ त्यहााँ ४०० िषु मौनता वियो “अवनकालको एक... परमप्रभुको िचन " 

(आमोस ८ : ११)। यसै बीच, शैतानले मुविदाता इस्राएल आउने समयको वहसाब गद ैरोग, 

दिुात्मा र झूटा िार्मुक वशिा (मावनसका रीवतविवत) रै्लाउन अवि बकढरहकेो वियो। 

 

 

 

 

स्िगुको राज्य हातमा छ 

 

 

येशू वख्रिले आफ्नो पार्िुि सेिकाई शुरूआत गनुुभयो 

 

 

यहुन्ना बवप्तस्ट ( 30 AD)  

 

उजाडस्िानमा रोइरहेको र राजाको लावग बाटो तयार गदै एकजनाले मौन भिंग गयो। “ककनभने यी 

वतनै हुन्, जसको विषयमा यशैया अगमििाद्वारा यसो भवनएको वियो: “उजाड-स्िानमा एक जना 

कराउनेको आिाज, ‘परमप्रभुको मागु तयार पार, उहााँका पि सोझा बनाओ” (मिी ३:३)। 

 

“परमेश्वर वपताले एक जना मावनस पठाउनुभयो, जसको नाउाँ  यूहन्ना  वियो” (यूहन्ना १:६)। 

 

यूहन्नाले आफ्नो बवप्तस्माको उदे्दश्य यूहन्ना १::३१ मा स्पि गरे... ताकक उहााँ इस्राएलमा प्रकट 

होऊन् भनेर न ैपानीले बवप्तस्मा ददाँदै म आएाँ। बवप्तस्मा कदने यूहन्नाले इस्राएललाई राज्यको लावग 

तयार पारे। दावनयलको समयरेिा द्वारा भविष्यिार्ी गररएको राजा सही समयमा आइपुगे। 

ककनकक समय आइसकेको वियो र वतनीहरूका राजा (येशू, मसीह) उनीहरूको बीचमा यूहन्नाले 

प्रचार गरे “... पिाताप गर, ककनकक स्िगुको राज्य हातमा छ [पहुाँच वभत्र]” (मिी ३:२)। 



 

“व्यिस्िा र अगमििाहरू यूहन्ना सम्म विए: त्यसबेलादेवि नै परमेश्वरको राज्यको प्रचार गररयो, 

र हरेक मावनस यस वभत्र बलपूिुक पस्दछ” (लकूा १६:१६)। 

भविष्यिार्ी गने समय आइसकेको वियो। परमेश्वरमा विश्वास गने इस्राएलका मावनसहरूले 

उहााँको िचन पालन गरे र वतनीहरूका पापहरूको िमा (हटाउने) को लावग उद्धारकताु 

पठाउनुभयो र उहााँले प्रवतज्ञा गररएको राज्य स्िापना गनुुभयो, “वतनीहरूका पापहरू स्िीकार गदै” 

यूहन्नाबाट बवप्तस्मा वलन आए” (मिी ३ : ६)। 

 

 

 

बवप्तस्मा कदने यूहन्नाले इस्राएललाई येशूवतर देिाई कदए। राज्य, हातमा वियो मात्र कुरा विएन, 

त्यस्तै िोि पवन वियो। युहन्नाले इस्रायललाई आउन लागेको िोिको बारेमा चेतािनी कदए। तर 

जब उसले देिे कक िेरै र्ररसीहरू र सदकुीहरू उनको बवप्तस्मा मा आए, वतनल ेउनीहरूलाई भने, 

“ह ेसपुका पीढी हो, आउन लागेको िोिबाट [सिंकिकालबाट] भाग्न वतमीहरूलाई कसले चेताउनी 

कदयो?” (मिी ३ : ७)।  

 

अगमिार्ी गरेका कुराहरु अगमििाहरूले सिंसारको शुरूदेवि नै गिे। युहन्नाका बुबा जकररया 

पवित्र आत्माले भररएर, उनल ेआउाँदै गरेका उद्धारकको बारेमा अगमिार्ी गरेको विए, यो भन्दै 

“िन्यका होऊन् परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर; ककनभने उहााँले आफ्नो प्रजाको उद्धार गनुुभएको छ 



र उनको दास दाऊदको िरमा हाम्रो लावग मुविको एक शविशाली मुविदाता िड़ा गनुुभएको छ; 

जुन उहााँले आफ्ना पवित्र अगमििाहरूको मुिद्वारा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, (लकूा १ : ६८-७०)। 

 

बवप्तस्मा कदने युहन्ना पूरोवहतको छोरो विए, उनल े"विषालु सपुहरूको पीढी" बाट बच्न मवन्दरमा 

नभई उजाडस्िानमा प्रचार गरे। बवप्तस्मा कदने यूहन्नाले विश्वास गरेकाहरूलाई पानीले बवप्तस्मा 

कदनुपन ेवियो,जसले विश्वास गछुन् कक परमेश्वरले आफ्ना िचनहरू आफ्ना जनहरूमावि राखु्नहुन्छ, 

वतनीहरूलाई पुजारीहरूको एक राज्य बनाउाँ दै। तर वतनल ेपवन वतनीहरूका राजालाई वचनाउन 

आए।” यूहन्नाले वतनीहरूलाई जिार् कदए, “म त पानीले बवप्तस्मा कदन्छु, तर वतमीहरूका माझमा 

एक जना िड़ा हुनुहुन्छ, जसलाई वतमीहरू वचन्दैनौ। मपवछ आउनुहुने उहााँ नै हुनुहुन्छ। उहााँका 

जुिाको कर्िा िोल्ने योग्य को म छैनाँ” (यूहन्ना १ : २६,२७)।  

 

िमुत्यागी राष्ट्रको भाग भएर विश्वासी शेष जनहरूमा प्रिेश गनुु भनेको पानीको बवप्तस्माद्वारा 

प्रदशुन गररएको विश्वास वियो (गन्ती ८ : ७)। 

यूहन्नाले येशू इस्राएलको मसीहको लावग बाटो तयार पारे, र उनलाई इस्राएलमा वचनाए, “... हरे, 

सिंसारको पाप उठाइलैजाने परमेश्वरका िुमा” (यूहन्ना १:२९)। 

 

यूहन्नाले येशू नै ख्रीि, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्दै गिाही कदए, “मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुरको 

रूपमा स्िगुबाट ओलेर आई उहााँमावि बसु्नभएको देिें। मैले उहााँलाई वचनेको विइनाँ, तर जसले 

मलाई पानीले बवप्तस्मा कदनू भनी पठाउनुभयो, उहााँले नै मलाई भन्नुभयो, ‘जसमावि वतमी पवित्र 

आत्मालाई ओलंदै र बस्दैगनुुभएको देिछ्ौ, पवित्र आत्माले बवप्तस्मा कदनुहुने उहााँ नै हुनुहुन्छ” 

(यूहन्ना १:३२-३४)।    

 

यूहन्ना बवप्तस्मा कदने र येशू ख्रीि छ मवहनाको उमेरमा र्रक विए। ती स्िगुदतूले येशूकी आमा 

मररयमलाई भने, “हरे, वतम्री भवतजी एलीवशबाले पवन वतनको िृद्धािस्िामा छोरो गभुिारर् 

गरेकी वछन्, र जो बााँझी कहलाइएकी विइन्, वतनी अवहले छैटौ ाँ मवहनामा वछन्” (लकूा १:३६)।  

येशू मवहलाको प्रवतज्ञा गररएको बीज हुनुहुन्छ जब पुत्र बेिलेहमेमा जन्मनुभयो तब व्यिस्िा (कृपा 

होईन) लाई प्रभािकारी बनाइएको वियो। “तर समयको पूरु्तामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई 

पठाउनुभयो। उहााँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनभुयो, तिा व्यिस्िाको अिीनमा जन्मनभुयो”  

(गलाती ४:४)। 

 



पवित्र आत्मा बच्चाको वनमाुर्मा सिंलग्न वियो, मानि मावनस होइन। “स्िगुदतूल ेवतनलाई जिार् 

कदएर भने, “पवित्र आत्मा वतमीमा आउनुहुनेछ, र सिोच्चका शविको छाया वतमीमावि पनेछ। 

यसैकारर् जो जन्मनुहुनेछ, उहााँ पवित्र, अिाुत् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ” (लकूा १:३५)। 

 

 

 

 

येशू ख्रीि त्यो बीउ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पािलले पुवि गरे। “प्रवतज्ञाहरू अब्राहाम र उनको सन्तानलाई 

कदइएका विए। िमुशास्त्रले “सन्तानहरूलाई” भन्दैन, यसले त िेरै मावनसहरूको सङ्केत कदन्छ। तर 

िमुशास्त्रले “वतम्रो सन्तानलाई” भन्छ, यसले एक जना मावनसको मात्र सङ्केत कदन्छ, जो ख्रीि 

हुनुहुन्छ” (गलाती ३:१६)।  

 

येशू ख्रीिले िेरै भविष्यिार्ीहरू पूरा गनुुभयो: ऊ कुमारीबाट जन्मेको वियो (यशयैा १:१४) 

बेतलेहमेमा (मीका ५:२) दाऊदको ििंशको (मिी १ र लकूा ३)। उहााँ शासन गनु आउनु भयो।” 

ककनभने हाम्रा वनवम्त एउटा बालकको [इस्राएल] जन्म भएको छ। हाम्रा वनवम्त एउटा छोरो 



कदइएको छ। शासन उहााँको कााँिमा हुनेछ। र उहााँको नाम आियुजनक, सल्लाहकार, शविशाली 

परमेश्वर, अनन्तका वपता, शावन्तका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ” (यशैया ९ : ६)। 

 

येशू ख्रीिले वसद्ध जीिन वबताउनुभयो। उहााँले आफ्ना वपताले उहााँलाई कदनुभएको काम समाप्त 

गनुुभयो। उहााँले ३० िषुको उमेरमा आफ्नो सेिकाई शुरू गनुुभयो र बाह्र (१२) चेलाहरू 

छान्नुभयो” (मिी १०: १-४)। 

 

 

यहूदीहरूका राजाको पवहलो आगमन 

(33 िा 34 एडी ) 

 

 

 

*(यो रोचक छ कक क्यालेन्डरमा ००००० समािेश िषु छैन।) 

 

येशूले आरू्लाई यहूदीहरूका राजा, प्रवतज्ञा गररएको मसीहको रूपमा िोषर्ा गनुुभयो।”ह े

वसयोनकी छोरी, िूब रमाऊ। ह ेयरूशलेमकी छोरी, जोरवसत कराऊ! हरे, वतम्रा राजा वतमीकहााँ 

आउाँदैहुनुहुन्छ। उहााँ िमाुत्मा र मुविदाता हुनुहुन्छ। उहााँ भला हुनुहुन्छ, र गिामावि, अिाुत् 



गिाको बच्चा एउटा बछेड़ामावि सिार भएर आउाँदैहुनुहुन्छ” (जकररया ९:९)। 

 

उहााँ आफ्ना मावनसहरूलाई वतनीहरूका पापहरूबाट बचाउनको लावग छुटाउन आउनुभयो”वतनले 

एउटा पुत्र जन्माउनेवछन्, र वतमीले उहााँको नाउाँ  येशू राखे्नछौ, ककनभने उहााँले आफ्ना 

मावनसहरूलाई वतनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ।” (मिी १:२१)। 

 

ताकक उनका मान्छेहरू पवन वचहानबाट राज्यमा उठ्न सक्िे र उहााँसाँगै बााँच्न सक्िे।”ककनकक म 

जान्दछु मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अवन्तम समयमा उहााँ पृथ्िीमा िड़ा हुनुहुनेछ। ... 

म परमेश्वरलाई मेरो शरीरमै देखे्नछु: म आफ्नै आाँिाले उहााँलाई देखे्नछु, आरै्ले नै देखे्नछु अरू कसैले 

होइन” (अय्यबू १९:२५-२७)। 

 

यो "जीिनको पुनरुत्िान" हो (यूहन्ना ५: २९) येशूले बोल्नुभयो, जुन "पवहलो पुनरुत्िान" (प्रकाश 

२०:५,६) पृथ्िीका विश्वासीहरूको राज्यको रूपमा पवन वचवनन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



यशेलू ेकसलाई छुटाउन आउनभुयो? 

 

येशू इस्राएलको हराएको भेडालाई बचाउन आउनुभयो। 

उहााँले पार्िुि राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे। 

 

येशूले वसरोर्ोवनवशयन आइमाईलाई (कनानी स्त्री) बताउनुभयो “उहााँले भन्नुभयो, “म इस्राएल 

जावतका हराएका भेड़ाहरूका वनवम्त मात्र पठाइएको हुाँ।” (मिी १५ : २४)। 

 

ख्रीिको पार्िुि सेिकाई मिी, माकु, लूका र यूहन्नामा रेकडु गररएको छ। 

 

 

 

येशूले इस्राएलको लावग आफ्नो मवन्द तयार पानुुभएको कारर् उनीहरू सम्पूरु् सिंसारको लावग 

आवशषको पात्र विए। इस्राएललाई आवशष्को पात्र हुनको लावग, उनीहरूले पवहले उध्िार 

पाउनुपथ्यो। येशूलाई यो कुरा िाहा वियो र भने,...” मुवि यहूदीहरूको हो "(यूहन्ना ४:२२)। 

दःुिको कुरा, बवप्तस्मा कदन ेयूहन्नाको वशर कारटयो (मकुूस ६:२४-२८) हरेोदले, तर यहूदीहरूले 

उनलाई रोक्न केही गरेनन्। (म येशूलाई पवन पाउन सक्छु भनेर सायद शैतानले सोचेको हुन सक्छ ।) 



यशेलू ेकुन ससुमाचार प्रचार गनुभुयो? 

 

येशूले राज्यको सुसमाचार प्रचार गनुुभयो। उहााँले सबैलाई पूरु् रूपले वनको पानुुभयो। “अब यूहन्ना 

पिाउमा परेपवछ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गदै येशू गालीलमा आउनुभयो। उहााँले 

भन्नुभयो, समय [दावनयलको समयरेिा] पूरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य हातमा छ...” (मकुुस 

१:१४, १५)। 

 

“अवन येशू वतनीहरूका सभािरहरूमा वसकाउाँ दै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गदै, र मावनसहरूमा 

भएका हरेक ककवसमका रोग र शारीररक दबुुलता वनको पादै सारा गालीलभरर िुम्नुभयो”  

(मिी ४:२३)।  

 

“येशू समस्त सहरहरू र गाउाँ हरूवतर वतनीहरूका सभािरहरूमा वशिा ददाँदै, राज्यको सुसमाचार 

प्रचार गदै र हरेक ककवसमका रोग र दबुुलताहरू वनको पादै हहाँड्नुभयो” (मिी ९:३५)। 

 

 

 



येशूले बाहै्र जनालाई वनयुि गनुुभयो, वतनीहरूलाई वचन्ह उपहार कदनुभयो, र केिल इस्राएलका 

िरानामा प्रचार गनूु भन्नुभयो।”येशूले यी बाह्र चेलालाई यसो भनी आज्ञा कदएर पठाउनुभयो, 

“अन्यजावतहरूका माझमा नजाओ, र सामरीहरूका सहरमा नपस। तर इस्राएल जावतका हराएका 

भेड़ाहरूकहााँ जाओ। ‘स्िगुको राज्य हातमा छ,’ भन्दै प्रचार गर। वबरामीहरूलाई वनको पार, 

मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठ-रोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई वनकाल। वतमीहरूले वसिै ाँमा 

पायौ, वसिै ाँमा देओ” (मिी १० : ५-८)। 

 

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सारा इस्राएलमा सुसमाचार प्रचार गनुु भन्दा पवहले उहााँ र्र्कुनुहुनेछ 

भनेर भन्नुभयो “... जब वतनीहरूले वतमीहरूलाई एउटा सहरमा सताउाँछन् तब अकोमा भाग। 

ककनकक साचै्च म वतमीहरूलाई भन्दछु, मावनसको पुत्र आउन अवि वतमीहरू कुनै रीवतले इस्राएलका 

सबै सहरहरू डुवलसकेका हुनेछैनौ” (मिी १० : २३)। 

 

 

 

 

ककन यस्तो भएको छैन? 

 

ककन बाह्र जनाले सम्पूरु् राज्यलाई आफ्नो राज्यको बारेमा प्रचार गरेनन् र राजा येशू शवि वलन 

र्कुनुभयो? ककनकक इस्राएल एक मौसम को लागी “अन्िा भएका वियो” र “फ्यााँककएको वियो”। 

वतनीहरूको भविष्यिार्ी गररएको पार्िुि राज्य स्िवगत गररयो, अिरोि भयो र रोककयो” (रोमी 

११: ७, १५, २५)।  

 

तर यो किाको अगावड बढ्दैछ, त्यसैले हामी यसमा र्कौं। उहााँको सेिाको आिा बाटोमा, येशू 

जान्नुहुन्थ्यो कक उहााँको राष्ट्रले उहााँलाई अस्िीकार गर्यो (यसो भन्यो कक उहााँको शवि शैतानबाट 

हो) र उहााँ िूसमा जानुपदुछ, दिृान्तमा बोल्न िाल्नुहुन्छ ताकक केिल विश्वासीहरूले मात्र उहााँलाई 

बुझ्न सकोस्। दःुिको कुरा, यहूदीहरूले येशूलाई िूसमा टााँगे। “सबै मावनसहरूले जिार् कदए, 

“उसको रगत हामीहरू [यहूदीहरू)] र हामीहरूका [यहूदीहरूका)] सन्तानमावि परोस्।” (मिी 

२७:२५)। 

 

यहूदीहरूले आफ्ना रोमी अपहरर्कताुहरूबाट शारीररक रूपमा उनीहरूलाई बचाउन राजाको 

िोजी गरररहकेा विए। वतनीहरू आफ्नो पाप र शैतानको बन्िनबाट स्ितन्त्र हुनु आिश्यक छ भनेर 



उनीहरूले बुझेनन्। कुनै पवन मावनस एक शविशाली मावनसको [शैतानको] िरमा प्रिेश गन ु

सक्दैन, कसैले पवन बवलयो मावनसको [शैतानको] िरमा पसेर उसको िनमाल लुट्न सक्दैन 

जबसम्म त्य्सल ेत्यो बवलयो मावनसलाई पवहला बााँन्ध्दैन [पापहरूको लावग मृत्यु, गाड्न र ख्रीिको 

पुनरुत्िान द्वारा]; तब पो त्यसले उसको िर लुट्न [इस्राएललाई रे्री कैदी बनाउनु] सक्छ” (मकुुस 

३ : २७)। 

 

येशू न ैमसीह हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गनुु आिश्यक वियो। “मैले वतमीहरूलाई भनें, “यकद 

वतमीहरूले म न ैयेशू [मसीह राजा] हुाँ भनेर विश्वास गरेनौ भने, वतमीहरू आफ्ना पापमा मनेछौ” 

(यूहन्ना ८ : २४)। 

 

िूसमा, येशूले शैतानलाई चुनौती कदनुभयो। “उहााँ [परमेश्वर वपता] मलाई वनदोष ठहराउनुहुने मेरो 

नवजकै हुनुहुन्छ। मसाँग को झगडा गने छ? हामीसाँगै िडा होऔं: मेरो विरोिी को हो? त्यसले मेरो 

सामना गरोस्” (यशैया ५० : ८)। 

 

मसीहको मृत्यु उनका मावनसहरुको पापको लावग बाइबलको िेरै ठाउाँमा अगमिार्ी गररएको 

वियो। “साठी र दईु हप्ता पवछ मसीहलाई हटाइनेछन्, तर आफ्नै वनवम्त होइन” (दावनएल ९ : 

२६)। 

भविष्यिार्ी गररए अनुसार ख्रीि इस्राएलको पापको लावग मनुुभयो “...तपाईंलाई अपमान 

गनेहरूको अपमान ममावि आइपरेको छ” (भजनसिंग्रह ६९ : ९)। 

 

यहााँ अको उदाहरर् छ “...उहााँ त हाम्रा [इस्राएलका] अपरािहरूका वनवम्त िाइते हुनु भयो। हाम्रा 

[इस्राएलका] अिमुका वनम्वत उहााँ मवच्चएको” (यशयैा ५३:५)। 

 

येशू ख्रीिलाई िाहा वियो उहााँ िूसमा टााँवगनुहुनेछ तब मोशाले एउटा कााँसाको सप ुबनाएर 

त्यसलाई एउटा िामामा झुर््ड्याए। सपुले डसेका सबैले कााँसाको सपुलाई हरेेपवछ बााँचे।  

(गन्ती २१:९; युहन्ना ३:१४)। 

आफ्ना मावनसहरूलाई छुटकारा कदन, शैतान र मृत्युलाई नि गनु प्रभु येशू ख्रीिले एउटा मानि 

शरीर िारर् गनुुपयो। “आविरमा सन्तानहरु मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहााँले पवन 

आर्ैं ले त्यही स्िभाि वलनुभयो, ताकक मृत्युद्वारा नै उहााँले त्यो रािस जसमा मृत्युको शवि छ, 

त्यसलाई नि गरून्” (वहब्र ू२:१४)। 

 



प्रेमको कारर्, परमेश्वरको पुत्रले राजीिुसीले आफ्नो जीिन कदनुभयो। “म आफ्नो प्रार् रे्रर कर्ताु 

वलन सक्छु भनेर मेरो जीिन अपुर् गछुु... आफ्नो प्रार् अपुर् गने अविकार मवसत छ, अवन रे्रर 

कर्ताु वलने अविकार पवन मवसत छ” (यूहन्ना १०:१७,१८)। 

िूसभन्दा अवि उहााँका चेलाहरूले “यी कुनै कुराको अिु बुझेनन्” (लकूा १८:३४)। 

िूसमा उहााँको मृत्यु र पुनरुत्िानको सम्बन्िमा येशूले उनीहरूलाई भन्नुभए पवछ पवन “... 

वतनीहरूले उहााँलाई कोराु लाउाँ न ेछन् र माने छन्। अवन तेस्रो कदन ऊ रे्रर बौरी उठ्नेछ” 

(लकूा १८:३३)। 

 

शैतानलाई िाहा वियो कक ख्रीि मनुुहुनेछ। इस्रायलले विश्वासद्वारा "परमेश्वरको िुमा" लाई बवल 

चढाउनु पन ेवियो। (भजनसिंग्रह ११८ : २७)। 

 

मा भवनएझैं इस्रायलले "बवललाई डोरीले बााँिेर िेदीको सीङहरूमा बााँध्नुपथ्यो।" यरुशलेममा 

उनको विजयी प्रिेशमा मावनसहरूले यो भजन गाए (मिी २१:९)।  

 

अविश्वासमा उहााँको मृत्युको लावग आह्िान गनु र उहााँ िूसमा टााँवगनु पछु भनेर मािंग गन ुशैतानल े

इस्राएललाई मनाउन सिम भयो। शैतानल ेसोचे कक यसले गदाु परमेश्वरले आफ्ना मावनसहरूलाई 

त्याग्नुहुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



राजा आफ्ना मान्छेहरूको  

लावग मनुहुुन्छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जब येशू िूसमा हुनुहुन्थ्यो, उहााँ वपतासिंग वपतालाई प्रािुना गनुु भएको पवहलो आिाज आफ्नो 

लावग विएन तर “...ह ेवपता, वयनीहरूलाई िमा गनुुहोस्, ककनकक वयनीहरूले के गदैछन् सो 

जान्दैनन्... [यसको मतलब वतनीहरू अज्ञानताको कारर्ले मलाई िूसमा हाल्दैछन्]” 

(लकूा २३:३४)। 

 

यहूदी व्यिस्िामा अज्ञानताको कारर् गरेको पापबाट "भाग्ने िारा" छ (लेिी अध्याय ४ मा)। पवहलो 

नजरमा, शैतानको लावग यो िूस उसको सब भन्दा ठूलो विजय वियो भनेर शैतानलाई लाग्न सक्छ, 

तर यो उसको मृत्यु वियो। येशू ख्रीिले [स्त्रीको बीउले] सपुको [सपुको बीउलाई] वशर कूच्याउनु 

भयो। (उत्पवि ३:१५)। 

 

यो िेरै र सबैको लावग समाप्त भयो...! 



सुसमाचारका पुस्तकहरूमा बताउाँछ कक ख्रीि “...िेरै” (इस्राएल) को वनवम्त आफ्नो जीिन 

छुडौतीको रूपमा कदन आउनुभयो” (मिी २०:२८)।  

 

तर अन्यजावतका प्रेररत पािलमारु्त हामी वसक्छौं कक ख्रीि “सबै” को वनवम्त छुडौतीको रूपमा 

आउनुभयो “उहााँले सबैका छुडौतीको वनम्वत आरै्लाई सुवम्पकदनुभयो, वनिाुररत समयमा गिाही 

कदन” (१ वतमोिी २:६)।  

 

स्पि रूपमा "िेरै" र "सबै" समान होईन। त्यसोभए, तसिु, बाइबलमा कुनै विरोिाभास रहकेो छ 

त? 

 

छैन, जहााँ विरोिाभास देविन्छ, त्यहााँ कुनै विरोिाभास छैन, ककनभने स्िगुबाट हाम्रा प्रभु येशू 

ख्रीिले पािललाई प्रकट गनुुभएको बुझाइएकोले। यो "गोप्य" ले विरोिाभासलाई स्पि पानेछ। जब 

येशू िूसमा मनुुभयो तब पािलद्वारा उहााँले बोल्नुभएका शददहरू “यो वसवद्धयो” (यूहन्ना १९:३०) 

को व्यापक अिु छ, ककनकक उहााँले सबै पापहरूका लावग वतनुुपन ेसबै कुरा सदासिुदाको लावग 

गनुुभयो। सबै मावनसहरूका लावग िूसमा मनुु पने विश्वास येशूमा वियो। येशूले िमुशास्त्रहरूमा 

विश्वास गनुुभयो; र उहााँको विश्वासको कारर्, येशू जान्नुहुन्थ्यो कक उहााँको वपताले उहााँलाई बौरी 

उठाउनु हुनेछ। उहााँसाँग ऋर् वतने विश्वास वियो जुन मानि जावतले वतन ुसकेन। 

 

 

 

उहााँ बौरीउठ्न ुभको छ 

 

भजन २, २२, १६, ६९, ११० र यशैया ५३ मा र अरू कतै भविष्यिार्ी गररए अनुसार; प्रभु येशू 

ख्रीि बौरेर उठ्नुभयो। 
 

प्रभ ुयशे ूख्रीिको बौररउठाइ इवतहासकै सब भन्दा ठूलो िटना वियो! 

 

हप्ताको पवहलो कदन आइमाईहरू वचहानमा आई। वतनीहरूले येशूको शरीरलाई अवभषेक गनु सुगवन्ित 

ििय्हरू ल्याए र एउटा स्िगुदतूलाई देिी। “तर स्िगुदतूल ेती स्त्रीहरूलाई भने,... उहााँ यहााँ हुनुहुन्न, 

ककनकक उहााँले भनु्नभएबमोवजम उहााँ जीवित भई उठ्नुभएको छ। आओ, उहााँलाई राविएको ठाउाँ  हरे”(मिी 

२८:५,६)। 

ती स्त्रीहरूले उहााँका चेलाहरूलाई भवनन्। 



 

 

 

पत्रुस र अको चेला वचहानवतर दगुरे। त्यो िाली वियो। दभुाुग्यिस, इस्राएलल ेअझै पवन (उसको 

पुनरुत्िान भए पवन) येशू ख्रीिमा विश्वास गरेन। दःुिको कुरा, "उहााँ आफ्नैं [इस्राएल] कहााँ 

आउनुभयो, तर आफ्नै मावनसहरूले उहााँलाई ग्रहर् गरेनन्” (यूहन्ना १ : ११)। 

 

कृपया ध्यान कदनुहोस् कक मिी, माकु, लूका, र यूहन्ना भविष्यसूचक कायुिमको वनरन्तरता वियो। 

परमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रलाई रे्रर एक पटक प्रभु येशू ख्रीिलाई आफ्नो मसीह र राजा भनेर ग्रहर् 

गने अको मौका कदनु भयो, ईश्वरको तेस्रो व्यवि, पवित्र आत्माद्वारा, जुन कुरा पाठकल ेपवछ पिा 

लगाउने छन्। 

 

एक िषु इजरायलको लावग दयाको विस्तार (लकूा १३: ६-९)। 

 

 



यद्यवप भविष्यसूचक िडी डावनयलको टाइमलाइन अनुसार िसमा रोककए, इस्रायलले परमेश्वरबाट 

कृपाको बोनस िषु प्राप्त गयो। िूसमा हुाँदा वतनीहरूको अज्ञानताको कारर् वपताल ेउनीहरूलाई 

िमा कदन आग्रह गनुुभयो, येशूले आफ्ना मावनसहरूलाई पिािाप गनु र उनीहरूले मसीहको 

रूपमा ग्रहर् गनु अझ एक बषु कदन वपतासाँग वबन्ती गनुुभयो। 

 

एकजना मावनसले [परमेश्वर वपताले] आफ्नो दािबारीमा अञ्जीरको बोट रोपेको वियो; र त्यस 

बोटमा र्ल [विश्वाश] र्ल्यो कक भनेर उहााँ त्यहााँ आउनुभयो र त्यसमा र्ल िोज्न िाल्नुभयो, तर 

केही पवन पाउाँ न ुभएन। तब उहााँले [परमेश्वर वपताले] आफ्नो दािबारी को िेतालाई [परमेश्वर 

छोरालाई] भन्नुभयो, हरे, तीन िषुदेवि म यस अन्जीरको रूि [इस्राएल] मा र्ल िोज्दै आउाँदै छु, 

तर पाउाँ कदनाँ : यसलाई काट; ककन जमीन िेर र्ाल्ने? तर उहााँले [छोरोले] जिार् कदनुभयो, “ह े

प्रभु, यसलाई [इस्राएललाई अको एक िषु कदनुहोस्] अझै एक िषु रहन कदनुहोस्, म यसको िररपरर 

िनेर मल [पवित्र आत्माको शविले उिुर गछुु] हाल्छु। 

अवन यकद यसले र्ल र्लाउाँ दछ भने, राम्रो: र यकद छैन भने, त्यसो भए पवछ त्यसलाई काट्नुहोस् 

[एक मौसमको लावग इस्राएललाई काट्नु]" (लकूा १३:६-९)। 

 

तर पत्रुस र येशूका चेलाहरू, िोरै शेष जनहरू (सानो बगाल) ले उहााँमा विश्वास गरे, त्यसैले राज्य 

अविश्वासी इस्राएलबाट वलएर विश्वास गने शेष इस्राएललाई कदइयो।”त्यसकारर् माँ [येशू] 

तपाईहरुलाई [इस्राएल राष्ट्रको िार्मुक नेताहरुलाई] भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तपाईंहरुबाट 

लवगनेछ र त्यस जावतलाई [सानो बगालले] कदइनेछ जसले त्यसका र्लहरू [विश्वास] ल्याउाँ दछ 

”(मिी २१::४३)। 

  

सानो बगाल (विश्वास गने शेष) ले राज्य प्राप्त गयो “सानो बगाल, नडराऊ! ककनकक वतमीहरुलाई 

राज्य कदन वतमीहरूका वपता प्रसन्न हुनुहुन्छ” (लकूा १२:३२)। 

 

जब पत्रुसले येशूलाई सोिे कक उनको विश्वासयोग्यताको लावग उसले के पाउाँछ? येशूले जिार् 

कदनुभयो “सााँच्चै म वतमीलाई भन्दछु, कक वतमीहरू जो मलाई पछ्याउाँछौ, पुनजुननमा [जब 

सहस्राददीमा पृथ्िी पुन: उत्पन्न हुन्छ] जब मावनसको पुत्र आफ्नो मवहमाको ससिंहासनमा बस्नेछ, 

तब वतमीहरू [बाह्र प्रेररतहरू] पवन बाह्र ससिंहासनमा बसे्नछौ, र इस्राएलका बाह्र कुलमावि इन्सार् 

गनेछौ” (मिी १९:२८)। 

 

प्रत्येक िषु तीन पटक इस्राएलीहरूले परमप्रभुको वनवम्त चाड मनाउाँ िे। यी चाडहरू वतनीहरूलाई 



उद्धार गने परमेश्वरको योजनाको एक तस्िीर हुन्। ख्रीिले वनस्तार चाड, अिवमरी रोटी र पवहलो 

र्लहरू पूरा गररसकु्नभयो (अवबब, पवहलो महीनामा)। अको, पेन्टेकोस्ट (५० कदन पवछ) प्रेररत २ 

मा पूरा भयो। तुरहीको चाड, प्रायवितको कदन र छाप्रो-िासको चाड (7th मवहनामा) पूरा हुनेछ 

जब इस्रायलीहरू उनीहरूको भूवममा जम्मा हुन्छन्, राष्ट्रलाई िमा कदइन्छ, र मसीहले शासन 

गनुुहुन्छ र उनीहरूसाँगै बसु्नहुन्छ। अवन्तम चाडहरू, स्िवगत गररयो भनेर हामी वसके्नछौं...! 

 

 

 

 

 

 

राज्य प्रदान गररएको छ 
 

येशूले इस्राएल राष्ट्रका अगुिाहरूलाई पवित्र आत्माको वनन्दा नगनु चेतािनी कदनु भएको वियो तर 

उनीहरू जे भए पवन यो गनु लागेका विए “... त्यसैकारर् म वतमीहरूलाई भन्दछु, मावनसहरूले 

गरेको हरेक पाप र इश्वर-वनन्दा िमा हुनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गररएको वनन्दा िमा 

हुनेछैन। कसैले मावनसको पुत्रको विरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई िमा हुनेछ, तर कसैल ेपवित्र 

आत्माको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई न त यस सिंसारमा, न आउनेिाला सिंसारमा उसलाई िमा 

कदइनेछ” (मिी १२ : ३१,३२)। 

 

येशू ख्रीिले आफ्ना चेलाहरूसाँग चालीस कदन वबताउनुभयो, वतनीहरूलाई वतनीहरूको महान् 

आयोगको (The Great Commission) लावग तयार गनुुभयो। जैतुन डााँडामा स्िगुमा 

स्िगाुरोहर् हुनुभन्दा ठीक अवि उहााँ वतनीहरूलाई परमेश्वरको पार्िुि राज्यको बारेमा बोल्नुभयो। 

“आफ्नो द:ुि-भोगपवछ िेरै अकाट्य प्रमार्द्वारा वतनीहरूका सम्मुि उहााँले आरै्लाई जीवित प्रस्तुत 

गनुुभयो। चालीस कदनसम्म उहााँ वतनीहरूकहााँ देिा पनुुभयो, अवन परमेश्वरका राज्यको विषयमा 

वतनीहरूलाई बताउनुभयो” (प्ररेरत १ : ३)।  

 

उनीहरूले पवित्र आत्मा नपाएसम्म येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यरूशलेममा बस्न भन्नुभयो “... 

अबका िोरै कदनमा वतमीहरूको बवप्तस्म पवित्र आत्माद्वारा हुनेछ” (प्ररेरत १ : ५)।  

 



चेलाहरूको एउटा प्रश्न वियो, पृथ्िीको राज्य यस समयमा स्िावपत हुन्छ कक भनेर वतनीहरू जान्न 

उत्सुक विए। वतनीहरूले उहााँलाई सोिे “... ह ेप्रभु, के तपाईंल ेअवहलेको समयमा इस्राएलको राज्य 

पुनस्िाुपन गरर कदनुहुनेछ?” (प्ररेरत १ : ६)।  

 

येशूले जिार् कदनुभयो कक यो वतनीहरूलाई जान्न उत्सुक विएन “उहााँले वतनीहरूलाई भन्नुभयो, 

“बेला िा समय जान्ने वतमीहरूको लावग होइन, जो वपताले आफ्न ैशविद्वारा राखु्नभएको छ 

[पृथ्िीमा राज्यको समय वपतामावि वनभुर छ]” (प्ररेरत १ : ७)।  

 

पवित्र आत्माको शवि पाए पवछ राजा र उहााँको राज्यको िबर (इस्राएलको दविर् र उिर दबुैमा, 

र त्यसपवछ पृथ्िीको बााँकी भागमा) रै्लाउन येशूले विश्वासीहरूको सानो बगाललाई बताउनुभयो 

“..., पवित्र आत्मा वतमीहरूमा आउनुभएपवछ वतमीहरूले शवि पाउनेछौ, अवन वतमीहरू मेरा 

सािी हुनेछौ, यरूशलेममा, सारा यहूकदयामा, र सामररयामा, र पृथ्िीको अवन्तम छेउसम्म” (प्ररेरत 

१:७)। 

 तब वतनीहरूले उहााँलाई बादलमा उठेर अदशृ्य भएको देिे “उहााँले यो कुरा भन्नुभएपवछ, 

वतनीहरूले हदेाुहदेै उहााँ उाँभो उचावलनुभयो, र बादलमा उहााँ वतनीहरूका दवृिबाट लोप हुनुभयो” 

(प्ररेरत १:७)।  

येशू स्िगुमा उक्लनुभयो र पत्रुस र सानो बगाललाई त्यहााँ प्रभारी कदइएको वियो। येशू "टाढाको 

देशमा जानुभयो" (लकूा १९:१२)।  

राजा वपताको दावहने हातपरट्ट विराजमान हुनुहुन्छ र आफ्ना जनहरूको वनवम्त मध्यस्िता गदै 

हुनुहुन्छ, जबसम्म उनका शत्रुहरू उसको पाउदान नभएसम्म। ”परमप्रभु मेरा परमप्रभुलाई 

भन्नुहुन्छ, “वतमी मेरो दावहने हातपरट्ट बस, जबसम्म म वतम्रा शत्रुहरूलाई वतम्रा िुट्टाको पाउदान 

तुल्याउाँ कदनाँ।” (भजनसिंग्रह ११०:१)। 

 

 



पवित्र आत्माको आगमन 
 

 

 

दस कदन पवछ पवित्र आत्मा १२० भेला भएका विश्वासीहरूमावि स्िगुबाट ओलुनुभयो। माविल्लो 

कोठामा विश्वासीहरूमा पवित्र आत्माको आगमन एकदमै चको र बतास वियो कक यहूदीहरूले (जो 

अन्य देशहरूबाट पवित्र कदन मनाउन यरूशलेम आएका विए) के भयो भनेर हनेु दगुरे। “जब 

पवेन्तकोसको कदन आयो [त्यस कदनको उदे्दश्यको पूर्त]ु, वतनीहरू सबै एक मनका भएर एकै ठाउाँमा 

[माविल्लो कोठामा] भेला भएका विए। अवन अचानक स्िगुबाट ठूलो बतासको झोक्काजस्तै एउटा 



आिाज आयो, र वतनीहरू बसेको पूरा िरै भररकदयो। अवन आगोका वजब्राहरूजस्ता वतनीहरूकहााँ 

देिा परे, र वतनीहरू हरेकमावि बसे। अवन वतनीहरू सबै जना पवित्र आत्माले भररए, र पवित्र 

आत्माले वतनीहरूलाई कदनुभएको उच्चारर्बमोवजम वतनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे” (प्ररेरत 

२:१-४)। 

बतास र चको हल्लाको बारेमा उत्सुकताका साि, पेवन्तकोसको लावग यरूशलेममा रहकेा 

इस्राएलका मावनसहरू विश्वासीहरू बावहर आए पवछ के भयो भनेर सुन्न भेला भए। 

 

पार्ििु राज्यको पवित्र आत्माको नविकरर् प्रस्ताि 

 

इस्राएलका सबै मावनसहरू चककत भए कक वतनीहरूले उनीहरूको भाषामा भनेका कुरा बुझे (प्रेररत 

२ : ६-८) उनीहरूले यसको अिु के हो भनेर सोच्न िाले, कसै-कसैले यसो भन्दै ठट्टा गरे कक ती 

व्यविहरू मातेको विए। पत्रुस िडा भए र िरु्न गरे कक ती व्यविहरू मतिाला विएनन्, तर 

जोएलले अगमिार्ी गरेका विए। “तर योएल अगमििाद्वारा भवनएको कुरा यही हो; आविरी 

कदनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म सबै मावनसहरूमावि मेरा आत्मा 

िन्याइकदनेछु, र वतमीहरूका छोराहरू, र वतमीहरूका छोरीहरूले अगमिार्ी बोल्नेछन, र 

वतमीहरूका युिकहरूले दशुन देखे्नछन, र वतमीहरूका बूढापाकाहरू स्िप्नदशी हुनेछन्”  

(प्ररेरत २:१६,१७)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पत्रुसले पेन्टेकोस्टमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे। येशू मसीह दाऊद राजाको ससिंहासनमा बसु्नहुने 

राजा हुनुहुन्छ भन्ने चमत्कार र वचन्हद्वारा प्रमावर्त गनुुभयो भनेर पत्रुसले यहूदीहरूलाई प्रचार 

गरे। िराब समाचार यो वियो कक वतनीहरूले उहााँलाई मारेका विए। तर परमेश्वरले येशूलाई 

वबउाँ ताउनुभयो “हे इस्राएलका मावनस हो,... नासरतका येशू... चमत्कारर कामहरू, अचम्मका 

कामहरू र वचन्हहरूद्वारा... उहााँलाई, अिमी मावनसहरूका हातद्वारा तपाईंहरूले िूसमा टााँगेर 

मानुुभयो। 

उहााँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा कदएर जीवित पानुुभयो। ककनकक मृत्युको अिीनमा 

उहााँ भइरहनु असम्भि वियो” (प्ररेरत २:२२-२४)। 

 

पत्रुसले भने कक दाऊद एक जना अगमििा भएकोले, उनीहरूलाई भनेको विए परमेश्वरले 

उनीहरूको राजा िडा गनुुहुनेछ,... ख्रीिलाई उनको [दाऊदको] ससिंहासनमा बस्न वबउाँ ताउनु 

हुन्छ”(प्रवेष। २::३०)। 

 

शोकले भयभीत भएका इस्राएलका मावनसहरूले के गने भनेर सोिे। “अब यो कुरा सुनेर 

वतनीहरूको हृदय वछयावछया भयो, अवन पत्रुस र अरू प्रेररतहरूलाई वतनीहरूले भने, “ए भाइ हो, 

हामीले के गने?” (प्ररेरत २:३७)। 

 

पत्रुसले जिार् कदए कक उनीहरूले पिािाप गनुुपछु र बवप्तस्मा वलनु पछु। “पिािाप गनुुहोस् 

[आफ्नो विचार बदल्नुहोस् र येशू यहूदीहरूका भविष्यिार्ी गररएको राजा, मसीह हुनुहुन्छ] भन्ने 

विश्वास गनुुहोस्, र बवप्तस्मा वलनुहोस् [पानीमा ताकक तपाईं आफ्नो विश्वास प्रदशुन गनुुहोस् र 

पुजारी बन्नुहोस्] येशू ख्रीिको नाममा वतमीहरू सबै पापको छूट [िमा] को लावग, र तपाईंल ेपवित्र 

आत्माको िरदान पाउनुहुनेछ [वचन्ह र सािी उपहार प्राप्त गनु को लागी शवि] (प्ररेरत २:३८)।  

 

यो याद गनु ुमहत्त्िपूरु् छ कक, पत्रुसल ेपिािापको प्रचार गनु जारी रािे, र बवप्तस्मा कदने यूहन्नाले 

जस्तै बवप्तस्मा कदए। पत्रुसले यहूदीहरूलाई “शाही पुजारीको दल, एक पवित्र जावत” भने  

(१ पत्रसु २:९)। 

 

परमेश्वरको प्रििा मोशाले भनेका विए, "वतमी पुजारीको एक राज्य, र एक पवित्र जावत हुनेछौ" 

(प्रस्िान १९:६)। 

 

यसपवछ, पत्रुसले मवन्दरको ढोकामा लङ्गडो मावनसलाई वनको पाने आफ्नो पवहलो प्रेवषतको 

चमत्कार गरे। छक्क परेका यहूदीहरूले मवन्दरको चोकमा पत्रुसको कुरा सुने। पत्रुसले भने कक 



उनलाई िाहा वियो कक जनता र वतनीहरूका अगुिाहरूले अन्जानको कारर्ले येशूलाई मारे, तर 

यकद वतनीहरूले येशूको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुराको बारेमा वतनीहरूको सोचाइ बदल्न 

सके्न भए, वतनीहरूको पापहरू हटाइने वियो र परमेश्वरले येशूलाई राज्यमा शासन गनु र 

पृथ्िीलाई पुनस्िाुपना गनु पठाउनुहुनेछ, (सबै अगमििाहरूले भने जस्तै)। यसकारर् पिािाप 

गनुुहोस् र र्कुनुहोस्, कक तपाईंहरूका पाप मेरटऊन्, जब स्रू्र्तुको समय परमप्रभुको उपवस्िवतबाट 

आउाँछ... र उहााँले येशू ख्रीिलाई पठाउनुहुन्छ, जो अवि वतमीहरूलाई प्रचार गररयो: को स्िगु सबै 

कुराको चुकौता को समय सम्म प्राप्त गनुुपछु कसलाई “र उहााँले तपाईंहरूका वनवम्त ख्रीिलाई 

पठाइकदनुहुन्छ, जून तपाईंहरूलाई अविबाटै प्रचार गनुुभएको छ जसलाई स्िगुले सबै चीजहरूको 

पुनःस्िापनको [आदम पृथ्िीमा हुाँदा जस्तो गरी चीजहरू बनाउनु] समय सम्म प्राप्त गनै पछु, जून 

कुरा सिंसारको सुरुदेविन ैपरमेश्वरले आफ्ना पवित्र अगमििाहरूका मुिबाट बोल्नु भएकोछ” 

(प्रस्िान ३:१९-२१)। 

 

 

परमशे्वरल ेअविकारको बारेमा भन्नभुएको वियो 

 

 

 

मवन्दरमा लङ्गडो मावनसलाई वनको पानुु इस्राएलको लावग वचन्ह हो।  र आदमको समयदेवि 

पृथ्िीको शासन। (परमेश्वरको गोप्य कुरा जुन ४,००० भन्दा बढी िषुदेवि राविएको वियो य 

कसैलाई पवन िाहा विएन।) मवन्दरमा आउने अरु पााँच हजार इस्राएलीहरूले (जहााँ 

अन्यजावतहरूलाई अनुमवत विएन) विश्वास गरे। तर राष्ट्रका प्रवतवनवित्ि गन ेइस्रायलका िार्मुक 



अगुिाहरूले विश्वास गरेनन्। पत्रुस र अरूहरू िेरै पटक पिाऊ परेका विए र उनीहरूलाई येशूको 

प्रचार गनु सिम विए तर पवन उनीहरूले येशूलाई आफ्नो मसीहको रूपमा अस्िीकार गरे। हामीले 

हनेेछौं, ख्रीिको शरीरले (Body Of Christ) पार्िुि राज्यको आगमनको बारेमा प्रचार गनुु हुाँदैन; 

तर सबै मावनसका वनवम्त ख्रीि िूसमा टााँवगनुभयो। हाम्रो िन्यको आशा स्िगुमा सदासिुदा ख्रीिको 

साि बााँच्न हो। “ककनकक म त दोिारमा परेको छु। बरु वबदा भएर ख्रीिको सािमा हुने इच्छा छ; 

ककनभने यो िेरै नै असल छ” 

(कर्वलप्पी १:२३)। 

 

“ककनभने हामी जन्दछौं, कक हामीले िास गरेको यो पार्िुि शरीर ढली गए तापवन स्िगुमा 

अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले कदनुभएको हाम्रो िर छ, जो हातले बनाइएको होइन”  

(२ कोररन्िी ५ : १)। 

 

 

 

वस्तरे्नसलाई ढुङ्गा बसाएु 

 

िूस पवछ एक िषु (लूका १३: ६-९) स्टीर्न, विश्वास गने शेष सदस्यहरूमा साहसी पवित्र आत्माले 

भरेर, िडा भयो। पवित्र आत्माको शविले उनल ेयहूदी िार्मुक अगुिाहरूलाई प्रचार गरे। तर 

वतनीहरूले येशू मसीह हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गनु इन्कार गरे। वतनीहरूलेपवित्र आत्मालाई 

अस्िीकार गरेर वस्तर्नसलाई माररकदए। यो पवित्र आत्माको वनन्दा वियो जसको बारेमा येशूले 

वतनीहरूलाई चेताउनी कदनुभएको वियो (मिी १२:३१।३२)। 

 

इस्राएलका अगुिाहरूले पवित्र आत्मालाई अस्िीकार गदै वस्तर्नसलाई विश्वास गनु अस्िीकार 

गरे। वस्तर्नसले इस्राएलका िार्मुक अगुिाहरूलाई भनेका विए कक उनीहरूले यूसुर् र मोशालाई 

विश्वास गदैनन्, उनीहरूले दोस्रो पटक उनीहरूलाई नदेिेसम्म (जस्तै, इस्राएलले दोस्रो पटक येशू 

ख्रीिलाई पवन विश्वास गनेछन्)। “दोस्रो पटकको भेटमा योसेर्ले वतनका दाजुभाइहरूलाई आफ्नो 

पररचय कदए,.... यही मोशा, जसलाई वतनीहरूले ‘कसले वतमीलाई हाककम र न्यायकताु तुल्यायो’ 

भनेर इन्कार गरेका विए, वतनलाई परमेश्वरले पोथ्रामा देिा पने स्िगुदतूद्वारा हाककम र उद्धारकताु 

तुल्याएर पठाउनुभयो” (प्ररेरत ७:१३,३५)। 

 

वस्तर्नसल ेस्िगुमा ख्रीिलाई उवभरहकेो देिे र इस्राएलको न्याय गनु र आफ्नो िोि पोिाउनलाई 

तयार विए। “तपाईंहरू कठोर , अनी हृदय र कानमा ितना नगररएको मावनसहरू हुनुहुन्छ, 

तपाईंहरू सिै ाँ पवित्र आत्माको विरोि गनुुहुन्छ। तपाईंहरूका पुिाुले जस्तो गरे तपाईंहरू पवन 



त्यस्तै गनुुहुन्छ। तर वतनल ेचाहहाँ पवित्र आत्माले भररपूरु् भईकन स्िगुवतर एकटक लाएर हरेे, र 

परमेश्वरको मवहमा र येशूलाई परमेश्वरको दावहनेपरट्ट उवभरहनुभएको देिे। वतनल ेभने, “हरे, स्िगु 

उघ्रेको म देख्छु, र मावनसको पुत्रलाई परमेश्वरको दावहनेपरट्ट उवभरहनुभएको म देख्तछु”  

(प्ररेरत ७:५१,५५,५६)। 

वस्तर्नसल ेयेशूलाई ककन उवभरहेको देि?े 

ककनभने परमेश्वर आफ्नो िोि पोिाउन तयार हुनुहुन्थ्यो “परमप्रभु न्यायलयमा आफ्नो स्िान 

वलनुहुन्छ, आफ्नो प्रजाको इन्सार् गनुलाई उहााँ उठ्नहुुन्छ” (यशैया ३:१३)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवित्र आत्माले भररएका वस्तर्नसल ेभनेको कुरा सुनेर इस्राएलका िार्मुक अगुिाहरू िोवित भए। 

वतनीहरूले वस्तर्नसलाई यरूशलेमबाट बावहर वनकाले र उसलाई ढुङ्गाले मृत्यु सम्म वहकाुए। 

शाऊलले (पािल) इस्राएल राष्ट्रका िार्मुक अगुिाहरूका कोट देिे जब “वतनीहरूले वतनलाई 

[वस्तर्नसलाई]सहर बावहर वनकाली लग,े र वतनीमावि ढुङ्गा बसाुए। र सािीहरूले आफ्ना 

िस्त्रहरू शाऊल नाउाँ  भएको एक जना युिकका िुट्टानेर रािे” (प्ररेरत ७:५८)।  



इस्राएल राष्ट्रले पवित्र आत्माद्वारा पार्िुि राज्यको नविकरर् प्रस्तािलाई अस्िीकार गयो। अब 

उनीहरूको समय सककएको वियो। वतनीहरूसाँग तीन हड्तालहरू विए र अब वतनीहरू बावहर 

विए! पवहलो, वतनीहरूले वपतालाई इन्कार गरे जब वतनीहरूले बवप्तस्मा कदने यूहन्नालाई टाउको 

काट्न कदए। दोस्रो, वतनीहरूले आफ्नो मसीहलाई िूसमा टााँग्दा वतनीहरूले पुत्रलाई इन्कार गरे। 

तेस्रो, वतनीहरूले वस्तर्नस मारु्त बोलेको पवित्र आत्मालाई अस्िीकार गरे जब वतनीहरूले 

उसलाई ढुङ्गा हान्न िाले। यस्तो देविन्छ कक परमेश्वरले चुन्न ुभएको राष्ट्रको लावग उहााँको 

योजनाहरू सबै असर्ल भएका छन्। शैतानले सायद यस पटक वजतेको हो भनेर सोचेको वियो। 

शाऊलले मण्डलीलाई िृर्ा गिे। परमेश्वरको लावग जोसका साि शाऊलले सानो बगालको विश्वास 

गने शेष जनहरूलाई सताए “वतनको [वस्तर्नसको] हत्यामा शाऊल पवन सहमत विए। त्यसबेला 

यरूशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठूलो सतािट सुरु भयो; र प्रेररतहरूबाहेक वतनीहरू सबै 

यहूकदया र सामररयाका इलाकावतर छरपस्ट भए। र भिजनहरूले वस्तर्नसलाई लगेर गाडे़, र 

वतनको वनवम्त ठूलो विलाप गरे। तर शाऊलले चाहहाँ िर-िरमा पसेर मण्डलीलाई सिंहार गरररहकेा 

विए। वतनल ेपुरुष र स्त्रीहरूलाई विस्सयाउाँ दै लगी झ्यालिानमा हावलकदन्िे” (प्ररेरत ८:१-३)। 

 

नोट: मण्डली भनेको केिल एउटा बोलाइएको सम्मेलन, भेला हो: बाइबलमा तीनिटा मण्डली हरु उल्लेि 

गररएको छ:  

"उजाडस्िानमा भएको मण्डली"  

(प्रेररत ७:३८) मोशाको नेतृत्िमा, यरूशलेमको सानो बगालको मण्डली (मिी १६:१८; प्रेररत 

८:१), र ख्रीिको शरीरको मण्डली (एकर्सी १:२२,२३; कलस्सी १:१८)। 

 

शाऊलले राजा अवग्रपालाई भने “ यरूशलेममा... मुख्य पूजाहारीहरूबाट अवख्तयार पाएर िेरै 

सन्तहरूलाई मैले झयालिानमा हालेको मात्र होइन, तर वतनीहरूलाई मादाु वतनीहरूकै विरुद्धमा 

मैले मेरो मत पवन कदएाँ। अवन सबै सभािरहरूमा वतनीहरूलाई बारम्बार सजाय कदईकन 

वतनीहरूलाई विश्वासस त्याग गराउने चेिा गिे। वतनीहरूका विरुद्धमा िोिले उन्मि भईकन 

बावहरका सहरहरूमा पवन मैले वतनीहरूलाई सताएाँ” (प्ररेरत २६:१०,११)। 

 

ककनकक इस्राएल राष्ट्रका अगुिाहरूले येशू मसीह हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गदैनिे उनीहरू यस बित 

आवशषको माध्यम बन्न सक्दैनन्। इन्सार् अपूरु् वियो, तर आफ्नो भविष्यिार्ी गररएको िोि 

िन्याउनुको सट्टा, परमेश्वरले सबैलाई छक्क पानुुभयो (शैतान र त्यसका पवतत दतूहरूलाई पवन)। 

परमेश्वरले एउटा गोप्य कुरा राखु्नभएको वियो जुन इवतहासको यो मुहूतु सम्म कसैलाई पवन िाहा 

विएन । त्यसबेलादेवि नै परमेश्वरले आरै्मा यो गोप्य राखु्न भएको वियो ”... सिंसारको 

उत्पविभन्दा अविबाटै " (एकर्सी १: ४)। 



 

परमेश्वरले पूरु् रूपमा अगमिार्ी नगनुुभएको एउटा काम गनुुभयो, उहााँले आफ्नो सबैभन्दा िराब 

शत्रुलाई (वस्तर्नसलाई ढुङ्गा हान्नेहरूको कोट वनगरानी राखे्न) र सानो बगाललाई सताउने 

टासुसका शािललाई बचाउनुभयो ।  

 

अब येशूले "अगमिार्ी" लाई अिरोि गदै "रहस्य" सवम्मवलत गनुुहुन्छ (तलको समयरेिामा पहलेो 

भाग)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सत्यको िचनलाई सही तररकाल ेविभाजन गर…(२ वतमोिी २: १५) 

 

अविक जानकारी को लागी  thewordoftruthrightlydividing@gmail.com मा सम्पकु गनुुहोस् 

 

 

mailto:thewordoftruthrightlydividing@gmail.com


ितमुान 
 

रोमी देवि कर्लेमोन सम्म, (प्रेररत ९:२८ मा पत्रुसबाट पािल रूपान्तरर् भएको हो)। 

अब अन्यजावतहरूलाई ख्रीिको रगतको कारर् आशा छ। तर वतमीहरू, जो ख्रीि येशूबाट टाढा 

भएका वियौ, अब ख्रीिको रगतले नवजक भएका छौ” (एरे्वस २:१३)। 

 

बौरी उठेको प्रभु येशू ख्रीि स्िगुबाट आफ्नो सेिाकाई सुरुिात गनुुभयो भविष्यिार्ी गररएको राज्य 

स्िवगत गररएको छ। उल्लेि गररएझैं, परमेश्वरले पृथ्िीमा मावनसहरूमावि आफ्नो भविष्यिार्ी 

गररएको िोि पठाउनुभएन। सट्टामा उॅं हाले पापीहरूका प्रमुिलाई बचाए, उनको अनुग्रह देिाए र 

उनलाई उॅं हाको सेिक हुन वनयुि गरे। “कक म अन्यजावतहरूका वनवम्त येशू ख्रीिको सेिक हुनु पछु, 

परमेश्वरको सुसमाचारको प्रचार गनु, ताकक पवित्र आत्माले पवित्र भएर अन्यजावतहरूको बवलदान 

ग्रहर्योग्य हुन सकून ्(रोवम १५:१६)। 

प्रभु येशू ख्रीिले भविष्यिार्ीमा अिरोि िडा गनुुभयो, अब हामी बााँवचरहकेो परमेश्वरको 

अनुग्रहको प्रबन्िलाई सवम्मवलत गनुुभयो, र ख्रीिको शरीरको (Body Of Christ) को गठन 

गनुुभयो। येशू ख्रीिले स्िगुबाट आफ्नो सेिकाईको लावग प्रििाको रूपमा पािललाई छान्नुभयो 

(जसरी मोशा पवन उॅं हाको मुख्य प्रििा भएको वियो, इस्राएल राष्ट्र गठनको िममा र व्यिस्िा 

कदने िममा)। “यकद वतमीहरूका वनवम्त मलाई [पािलाई] सुवम्पएको परमेश्वरको अनुग्रहको 

प्रबन्िको विषयमा वतमीहरूले सुनेका छ भने ” (एकर्सी ३:२)। 

ख्रीिको रहस्य (गोप्य) प्रकट गररएको छ याुप्चर एउटा रहस्य हो जुन विशेष रूपमा पािलका 

पत्रहरूमा पाइन्छ। अनुग्रहको प्रबन्ि र मण्डलीको गठन (ख्रीिको शरीर) दिुै दमीशकको बाटोमा 

पािलको मुवि सिंग शुरू भयो।”यद्यवप यस कारर्ले गदाु मैले कृपा प्राप्त गरें, कक ममा पवहले येशू 

ख्रीिले सबै िैयुता प्रकट गनु सकु्नहुन्छ, वतनीहरूलाई उदाहरर्को लावग जो यस पवछ उहााँमा 

विश्वास गछु अनन्त जीिनको लावग”  (१ वतमोिी १:१६)। 

यो याुप्चरमा समाप्त हुन्छ।”ककनकक प्रभु स्ियम् हुकुमको गजुनवसत, प्रिान स्िगुदतूको आिाज र 

परमेश्वरका तुरहीको सोरवसत स्िगुबाट ओलुनुहुनेछ, र ख्रीिमा मरेकाहरूचाहहाँ पवहले  

बौररउठ्नेछन्। तब हामी बााँवचरहकेा र छोवडएकाहरू... सािसािै बादलमा उठाइलवगनेछौं”  

(१ िसेलोवनकी ४:१६, १७)। 

 

वख्रिले हामीलाई एक आवशवषत आशा कदनु भएको छ र हामी उहााँको आगमनको लावग पर्िुरहकेा 

छौं। 

 



टासुसको शािलको मुवि 

(एडी ३५) 

 

 

 

अचानक (बाइबलमा भविष्यिार्ी नगरी) मवहवमत प्रभु येशू ख्रीि स्िगुबाट र्र्कुए र उनी हािामा 

देिा परे र पािलसाँग कुरा गरे। शाऊल (पािलले) अवग्रपालाई के भयो भनेर बताएः “... मैले 

अनौंठो शहरहरूसम्म िेदो गरे [ती विश्वासीहरू जो ख्रीि उनीहरूका राजा हुन् भनेर विश्वास 

गछुन्]. . . म प्रिान पूजाहारीहरूको अविकार र आयोग वलएर दमीशक गएाँ... कदउाँसोमा मैले 

देिें... स्िगुबाट आएको एक ज्योवत, िामको उज्यालो भन्दा मावि, म र मसाँग यात्रा गन ेचारैवतर 

चवम्करहकेो। जब हामी सबै जवमनमा िसेका वियौं, तब वहब्रू भाषामा मलाई यसो भवनरहकेो 

आिाज मैले सुनें, “शाऊल, शाऊल, वतमी ककन मलाई सताउाँ दछौ? सुइरोमा लात हान्दा आरै्लाई 

नै दिुछ् [तपाईंको अन्तस्करर्]।” 

“अवन मैले भनें, ‘ह ेप्रभु, तपाईं को हुनुहुन्छ?’ प्रभुले मलाई भन्नुभयो, ‘म येशू हुाँ, जसलाई वतमी 

सताइरहछेौ। तर उठ र आफ्ना पाउमा िड़ा होऊ, ककनभने ममा वतमीले देिेका र मैले वतमीलाई 

देिाउन ेकुराका वनवम्त सेिक र सािी वनयुि गने उदे्दश्यले म वतमीकहााँ देिा परेको छु। 

म वतमीलाई वतम्रा आफ्न ैजावत र अन्यजावतबाट छुटकारा कदनेछु, जसकहााँ म वतमीलाई पठाउनेछु, 

कक ततमीले ततनीहरूका आाँखा खोललदेऊ, र ततनीहरू अन् धकारबाट ् योतततफु, र शैतानको शक्ततबाट 



परमेश् र्रतफु फककूु न ्, ताकक ततनीहरूले पापको क्षमा र पवर्त्र भएकाहरूको स् ाान म मा भएका 
विश्वासद्वारा पाउन सककू न ् ।’ (प्ररेरत २६:११-१८)  

 

* याद गनुुहोस्, येशूले भिुरै भनेका विए कक "विश्वास" उहााँमा वियो (त्यस बारेमा 140  पृष्ठमा 

िप जानकारी)। 

 

वस्तर्नसल ेयेशूलाई उनको िुद्ध िावन्त कायाुन्ियन गनु तयार रहकेो देिेका विए जुन बवप्तस्मा 

गराउने यूहन्नाले विश्वास नगन ेइस्राएललाई चेतािनी कदएका विए (मिी ३:७; यशयैा ३:१३)। 

 

तर त्यसको सट्टामा, मावि उक्लनुभएको, बौररएको, प्रभु येशु नाटकीय रूपमा शाऊलसामु देिा 

पनुुभयो... र उसलाई सबै मावनसहरुलाई बचाउन को लागी आदेश कदनुभयो। “तर प्रभुले वतनलाई 

भन्नुभयो, “जाऊ: ककनभने वतमी (पािल) मेरो लावग चुवनएको पात्र हो, अन्यजावतहरू, राजाहरू र 

इस्राएलका सन्तानका सामुने मेरो नाउाँ  िहन गनु” (प्ररेरत ९:१५)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   अनुग्रह  

      र  

   शावन्त 



भविष्यिार्ी गररएको अगमिार्ीको िोिको सट्टा, ितुमानमा परमेश्वरले विश्वास गने सबैलाई 

अनुग्रह र शावन्त प्रदान गनुुहुन्छ। .... तपाईंहरुलाई परमेश्वर हाम्रा वपता र प्रभु येशू ख्रीिबाट 

अनुग्रह र शावन्त” (रोवम १:७)। 

 

यस युगमा, हाम्रो अपरेटटिंग प्रर्ाली अनुग्रह हो, व्यिस्िा होइन। 

 

येशूले पािलको साि एकदम नयााँ कुरा सुरू  

गनुुभयो। येशू ख्रीिले पािललाई अन्यजावतहरूको प्रेररत बनाउनुभयो। “अब वतमी 

अन्यजावतहरूलाई भन्छु। जबसम्म म अन्यजावतहरूको प्रेररत छु, म मेरो सेिालाई बढाउाँ छु” (रोवम 

११:१३)। 

 

प्रेररत एक यस्तो व्यवि हो जसलाई पवहले एक सन्देश सिंग पठाईन्छ। ख्रीिले पत्रुसलाई पठाउनुभयो 

र त्यसपवछ उहााँले पािललाई पठाए। ख्रीिले िवमक रूपमा पािललाई रहस्यमय प्रकाश कदए ऊ 

साँग िेरै पटक देिा पदै। “...स्िीकार गर कक मैले वतमीहरुलाई जे कुराहरु लेख्दैछु त्यो प्रभुको आज्ञा 

हो” (१ कोररन्िी १४:३७)। 

 

अवन रे्री: 

“... म प्रभुको दशुन र प्रकाशहरू पाउनेछु” (२ कोररन्िी १२:१)। 

येशूले पािलसाँग अरू बेला पवन बोल्नुभयो, प्रेररत २२ मा येशूले उनलाई यरूशलेमबाट "प्रस्िान" 

गनुुपन ेकुरा बताउनुभयो ककनकक उहााँले उनलाई अन्यजावतहरूमा पठाउनेविए। 

ख्रीिले पािललाई २ कोररन्िी १२ मा भन्नुभएको वियो उहााँको अनुग्रह उनको लावग "पयाुप्त" छ 

 

      

पािलको सिेकाई 

 

अन्यजावतहरूको प्रेररत पािलको विवशि सेिकाई करठनाइ र किहरूले भररएको वियो: “... मेरो 

नाउाँको िावतर वतनल ेकवत कि भोग्नुपछु, सो म वतनलाई देिाउनेछु” (प्ररेरत ९:६)। 

 

मुवि पाएपवछ, पािलले तीन िषु दमास्कस र अरेवबयामा येशूबाट वशिा पाए। येशूले आफ्ना 

प्रेररत पािललाई बाह्र भन्दा अलग राखु्नभयो ककनकक उहााँले पािललाई र्रक सन्देश कदनु भको 

विए। “तर, जब परमेश्वरलाई िुशी लाग्यो, उहााँले मेरो आमाको गभुदेवि नै मलाई अलग गनुुभयो, 



र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनुभयो, उहााँको पतु्र ममा प्रकट गराउन, उहााँको प्रचार गनु 

अन्यजावतहरूका बीचमा; मैले तुरन्तै कुनै मावनससाँग केही प्रदि वलइनाँ: न त मभन्दा अवि प्रेररत 

हुनेहरूकहााँ म यरूशलेममा गएाँ; तर अरब देशमा गएाँ, र पवछ दमस्कसमा र्केर आएाँ। तब तीन 

िषुपवछ पत्रुससाँग भेट गनु म यरूशलेम गएाँ, र उनीसाँग पनध््र कदनसम्म बसें”  

(गलाती १:१५-१८)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पािल दमास्कसबाट डालोमा हालेर भाग्नुपथ्यो ककनभने यहूदीहरू उनलाई पिनहन्िे। ”दमस्कसमा 

अररतस राजाका हाककमले मलाई पिन दमस्कस सहरमा पहरा रािेका विए। तर पिाुलको एउटा 

झ्यालबाट डालोमा रािेर मलाई तल झाररकदएको हुनाले म वतनका हातबाट उम्के” (२ कोररन्िी 

११ : ३२,३३)। 

त्यहााँ भएका विश्वासीहरूको “सानो बगाल” - मा सामेल हुन पािल यरूशलेम गए। तर उनीहरू 

वतनीसाँग डराएको विए ककनकक विगतमा वतनले उनीहरूलाई सताएको विए। बनाुबास, जो सानो 

बगालको एक विश्वासी वियो, उनी पािलको वमत्र बने र अरूलाई उनको पररचय कदए। पािलले 

यरूशलेममा येशूको प्रचार गनु िाले। तर वतनी चााँडै ग्रीस बोल्ने अविश्वासी यहूदीहरूवसत 

समस्यामा र्स े“उनीहरूले वतनलाई मानु िोज्िे” (प्ररेरत ९:२९)। 



 वतनको सुरिाको लावग, विश्वासीहरूले पािललाई वतनको गृहनगर, टासुस पठाए। वसररयाको 

एवन्टओकमा िेरैले येशूमा विश्वास गरे भनेर पत्रुस र सानो बगाललाई िबर पुगेको पाए त्यसैले 

वतनीहरूले बर्ाुबासलाई अनुसन्िान गनु पठाए। जब बर्ाुबासले देिे कक िेरै यहूदीहरू र 

अन्यजावतले एवन्टओकमा विश्वास गरे, उनी पािललाई भेट्न गए ककनकक उनलाई िाहा छ कक 

येशूले उसलाई अन्यजावतहरूको प्रेररत बनाउनु भएको वियो। एवन्टओकको मण्डली र्स्टायो। एक 

िषु पवछ पवित्र आत्माले वतनीहरूलाई यो बताउनु भयो कक उहााँले पािल र बर्ाुबास गएर अरू 

ठाउाँ हरूमा प्रचार गनु चाहन्िे। 

 

 

 

पािलको पवहलो प्ररेरत यात्रा 

 

पािल र बर्ाुबासले जॉन माकुको साि साइप्रस (बनाुबासको िर) र एवशया माइनर (पावम्र्वलया, 

गलावतया, आिुवनक टकीमा) बाट आफ्नो पवहलो प्रेररत यात्रा बनाए। 

बर्ाुबासका भवतजा जोन माकुले यात्राको सुरुमै गाह्रो भएपवछ त्यहााँबाट जाने वनरु्य गरे। 

वतनीहरूको प्रचार गने तररका पवहला यहूदीहरूको सभािरहरूमा र त्यसपवछ अन्यजावतहरूलाई 

वियो। तिावप, वतनीहरू यहूदी र अन्यजावत दिुैको कडा विरोिको सामना गरे। पािलले मोशा र 

व्यिस्िाको विरूद्ध बोले भनेर िेरै यहूदीहरू ररसाए। वतनीहरूले पािललाई तुच्छ ठान ेककनकक 

इजरायलको अलािा परमेश्वरको आवशष्को माध्यम र मोशाको व्यिस्िालाई पालन गरेको बाहके, 

ख्रीिले गरेका कामहरूमा विश्वासद्वारा मात्र िमी ठहराईन्छ प्रचार गिे। वतनीहरू पािललाई ढुङ्गा 

हान्न चाहन्िे ककनभने उनल ेभनेका विए, र उहााँद्वारा विश्वास गनेहरू सबै िोकबाट िमी 

ठहररन्छन्, जसबाट तपाईंहरू मोशाको व्यिस्िाद्वारा िमी ठहररन सकु्नहुन्न” (प्ररेरत १३:३९)। 

 



 

 

अकोतरु्, अन्यजावतहरू िेरै झूटा देिताहरू र मूर्तु पजूामा टााँवसएका विए। पािलले लङगडो 

मावनसलाई वनको पारेपवछ उनीहरूले पािल र बर्ाुबासको पूजाआजासमेत गरे।  

 

 

 

 

 

 

 

 



पािलले उनीहरूलाई रोकेर भने, हामी केिल मावनस हौं, हामी परमेश्वरको आरािना गछौं। 

तिावप, अविश्वासी यहूदीहरू अन्य शहरहरूबाट आए जहा पािल र बर्ाुबासले प्रचार गरेका विए। 

ढुङ्गा हान्यो, शहरबाट बावहर विसायो र वलस्त्रामा मृतको लावग छोवडयो, पािलका सािीहरूले 

उनी वनको भएकोले छक्क परे। ती साहसी प्रेररतहरू ती शहरहरूमा र्के जहााँ वतनीहरूले 

मावनसहरूलाई येशूको बारेमा भने। वतनीहरूले आफ्ना विश्वासमा सबै विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहन 

कदए। 

त्यसबेला येशूले गनुुभएका कामहरूमा विश्वास जारी राख्न वतनीहरूले मण्डलीका समूहहरूलाई 

पुरानो विश्वासी पुरुषहरू वनयुि गनु मदत गरे। पािल र बर्ाुबास एवन्टओकको (वसररयामा) र्के 

र कसरी परमेश्वरले वतनीहरूको यात्रामा मण्डलीहरू सुरु गनु मदत गनुुभयो भनेर वतनीहरूका 

सािीहरूलाई बताए। पािलले प्रचार गरे कक कुनै पवन कुराले उनीहरूलाई बचाउाँ दैन, केिल 

विश्वासमा, येशूले के गनुुभयो भन्ने कुरामा। हामी उहााँको विश्वासद्वारा िमी ठहररन्छौं। हाम्रो 

विश्वास भन्दा पवन येशूको “विश्वास” मा महत्त्िपूरु् छ। (ककिं ग जेम्स बाइबल [KJV] बाहके सबै 

आिुवनक बाइबलीहरूले सानो शदद "को" लाई "मा" मा पररितुन गरेको छ)। “हामी जान्दछौं कक 

व्यिस्िाको कामद्वारा कुनै मावनस िमी ठहररदैन, तर येशू ख्रीिको विश्वाद्वारा, हामी पवन येशू 

ख्रीिमा विश्वास गछौ, ताकक हामी व्यिस्िाको कामहरूद्वारा होइन, तर येशू ख्रीिको विश्वाद्वारा 

िमी बन्न सकौं: ककनकक व्यिस्िाका कामहरूद्वारा कोही पवन िमी ठहररनेछैन" (गलाती २:१६)। 

 

The doctrine of the faith “of” Jesus is changed in all modern Bibles. 

येशकूो विश्वास “को” वशिा सब ैआिवुनक बाइबलमा पररितनु गररएको छ।  

They replace the word “of” with “in” removing the fact that it was Jesus who 

had the faith, putting the emphasis on the believer, NOT Christ.  

वतनीहरूल े"को" शददको ठाउाँ मा "मा" लाई राि ेयो भन्न ेतथ्यलाई हटाए कक येश ून ैहुनुहुन्ियो 

जसको विश्वास वियो र जसल ेगदा ुख्रीिमावि होइन, विश्वासीमावि जोड कदए। 

 

हामीले केिल उहााँमा विश्वास राख्दछौं जुन उहााँले पवहले देवि नै गनुु भएको छ। वपताले उहााँलाई 

भन्नुभएका सबै कुरा विश्वास र पालन गनुुभयो। उहााँले वसद्ध जीिन वबताउनुपथ्यो, इस्राएलमा 

विश्वास गने मावनसहरूलाई वसकाउनुपथ्यो र उहााँ को हुनुहुन्छ भनेर देिाउनुपथ्यो। त्यसपवछ 

उहााँले यो विश्वास गनुुपथ्यो कक उहााँको मृत्युले परमेश्वर वपताको िार्मुक आिश्यकतालाई पूरु् 

गदुछ। परमेश्वर वपताल ेउहााँलाई मृत्युबाट वबउाँ ताउनुहुनेछ भन्ने विश्वासमा उहााँ मनै पवन परेको 

वियो। सानो शदद "को" (of) ल ेठूलो र्रक पाछु। 

 

यरूशलेमको सानो बगालबाट केही विश्वासीहरू एवन्टओक आइपुगेपवछ पािल असाध्यै ररसाए जब 

त्यहााँका विश्वासीहरूलाई उनीहरूले उद्धार पाउन ितना गनुु पछु भनेर बताए। “...वतमीहरू 



मोशाको रीवतअनुसार ितना भएनौ भने त वतमीहरूको उद्धार हुन सके्नछैन” (प्ररेरत १५:१)। 

 

पािलले भने कक यकद मान्छेहरू ितना गररयो भने वतनीहरूले ख्रीिमा वतनीहरूको विश्वासको कमी 

देिाइरहकेा छन्। “सुन! म पािलले वतमीहरूलाई भन्दछु, यकद ितना गरी वतमीहरू रे्रर 

(व्यिस्िामै) रु्कन्छौ भने वतमीहरूका लावग ख्रीि कुनै र्ाइदा हुनेछैन” (गलाती ५:२)। 

 

पािलले प्रचार गरे कक ख्रीिले यी सबै िोक गनुुभयो र त्यो ितना महत्त्िपूरु् विएन। पािलल ेलेिे, 

“अवन म, भाइ हो, यकद म अझै ितनाको प्रचार गदुछु भने, ककन म अझै सतािट भोग्छु? त्यसोभए 

िूसको अपराि बन्द भयो” (गलाती ५:११)। 

 

तर यहूदीहरूलाई उत्पवि १७ मा ितना गनु वसकाइएको वियो उनीहरू र परमेश्वरबीचमा भएको 

करारको वचन्ह वियो। एउटा ठूलो बहस चल्यो। अन्तमा, येशूले पािललाई यो कुरा सुल्झाउन 

यरूशलेम जान वनदेशन कदए “र इश्वरीय प्रकाश पाएअनुसार म गएाँ, र ती सुसमाचार वतनीहरूका 

सामुने रािेाँ, जुन मैले अन्यजावतहरूको बीचमा प्रचार गरें” (गलाती २:२)। 

 

 

 

 

 

 

यरूशलमे पररषद 

 

त्यसैले (उनको िमु पररितुन भएको १७ िषु पवछ) पािल, बर्ाुबास र तीतस यरूशलेम आइपुग ेर 

त्यहााँका विश्वासीहरूको सानो बगालसाँग िेरै बैठक बसे। यरूशलेमका िेरैले पृथ्िीको राज्य ककन 

आएनन् भनेर सोच्न िालेका विए ““उहााँका आगमनको प्रवतज्ञा कहााँ गयो?” (२ पत्रसु ३:४)। 

 

 यरूशलेम पररषदमा, पत्रुसल ेपािलको पिमा बोले। “वनकै बहस चलेपवछ पत्रुसले िड़ा भएर 

वतनीहरूलाई भने, “भाइ हो, तपाईंहरूलाई िाह ैछ, केवह समय अगाडी परमेश्वरले हामी मध्ये 

कसरी छनौट गनुुभयो, कक अन्यजावतका मावनसहरूले मेरो मुिबाट सुसमाचारको िचन सुनून्, र 

विश्वास गरून् भनी” (प्ररेरत १५:७)। 

 



पत्रुसले भने कक परमेश्वरले कनेवलयसलाई (एक जना कप्टान जसले इस्रायललाई आशीिाुद कदयो) 

र उसको पररिारलाई बचाउनुभएको वियो, त्यसोभए, ती यहूदीहरूले ककन व्यिस्िा जसलाई 

यहूदीहरूले पवन राख्न सकेनन ्अन्यजावतहरूलाई पालन गनु बाध्य पायो? (हामी पिा लगाउनेछौं, 

पािलको सेिकाई र गोप्यता अन्यजावतका मुविका भन्दा बकढ वियो)। तब पररषद्ले बर्ाुबास र 

पािलको कुरा सुने। परमेश्वरले अन्यजावतका माझमा गरेका चमत्कारहरु र आियुकमुहरूको िरु्न 

उनीहरूले गरे। “तब सबै मावनसहरू चूपचाप बसे, अवन बर्ाुबास र पािललाई िोता कदए, 

वतनीहरूद्वारा परमेश्वरले अन्यजावतहरूका बीचमा कस्ता कस्ता चमत्कार र आियुकमुहरू गनुुभयो 

त्यसको िोषर्ा गरे” (प्ररेरत १५:१२)।  

 

पािलले गरररहकेो वचह्नहरूले परमेश्वरले अब पािल र उनको सेिकाई मारु्त काम 

गरररहनुभएको कुरा देिायो। वचह्नहरूले सेिाकाईको पुवि गदुछ। “यहूदीहरू वचन्ह माग्छन्...  

(१ कोररन्िी १:२२)। 

 

पत्रुस र पािलले वभन्न िोताहरूलाई र्रक-र्रक सन्देशहरू प्रचार गरे। 

 

पािलले सानो बगाललाई शसुमाचार, ख्रीिको अनुग्रहद्वारा पाएको परमेश्वरको अनुग्रहको 

सुसमाचार व्याख्या गरे। 

 

अन्तमा, पत्रुस, याकूब, जोन र सानो बगालका अन्य मावनसहरूले “देिे” कक प्रभु येशू ख्रीिले 

पािललाई पत्रुस भन्दा वभन्नै सुसमाचार र प्रेवषत कदनुभयो।”तर झन् उल्टो, वतनीहरूले देि,े कक 

बेितनाकाहरूलाई अन्यजावतहरूलाई] सुसमाचार प्रचार गने अवभभारा मलाई कदइएको वियो, 

जसरी ितनाकाहरूलाई [यहूदीहरुलाई] सुसमाचार प्रचार गने अवभभारा पत्रुसलाई कदइएको 

वियो; 

(ककनकक जसले पत्रुसलाई ितनाको प्रेररत बनाएका विए, उनी न ैअन्यजावतहरूप्रवत ममा सामिी 

विए:” (गलाती २:७,८)। 

 

यी दईु वभन्न सुसमाचारहरू हुन्, एक स्िगीय र एक पार्िुि। अन्तमा, सानो बगालको 

विश्वासीहरूले मावि जानुभको, बौररएको, र मवहवमत हुनु भएको प्रभु येशू ख्रीिले पािललाई 

कदएका अनुग्रहको वभन्न सन्देश महसुस गरें िा "बुझे"। उनीहरूले बुझेको हुनुपछु कक परमेश्वरले अब 

पािलमारु्त केवह नयााँ काम गदै हुनुहुन्छ। “र जब याकूब, केर्ास [पत्रुस] र यूहन्ना, जो िम्बाहरू 

जस्तै देविन्थ्यो, मलाई कदइएको अनुग्रहलाई महसुस गरें, वतनीहरूले मलाई र बारनाबासलाई 



सिंगवतको दावहने हात कदए [राम्रो विश्वासमा एउटा सम्झौता गररयो]; कक हामी अन्यजावतहरुमा 

जानु पछु, र वतनीहरुचाहहाँ ितनाकाहरूकहााँ” (गलाती २:९)।  

 

यसैले विश्वासीहरूको दईु समूहले एउटा सम्झौता गरे। आउाँदै गरेको पार्िुि राज्यको सुसमाचार 

प्रचार गने सानो बगाल ितनाकाहरूकहााँ जानेछ, जबकक पािल, अन्यजावतहरुकहााँ (सबै 

अविश्वासीहरूकहााँ) जानेछ। ती यहूदीहरू र अन्यजावतहरू जसले पािलल ेप्रचार गरेको सुसमाचार 

विश्वास गरे, वतनीहरू स्िगुको बावसन्दाहरू ख्रीिको शरीरका सदस्यहरू भए। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाह्र प्रेररतहरूले इस्राएललाई प्रचार गरे, जबकक एकजना प्रेररतले सबै राष्ट्रलाई प्रचार गरे। पािल 

एक यहूदी र रोमी नागररक विए त्यसैले उनी व्यविगत यहूदी र अन्यजावत दिुै वमलेर बनेको 

ख्रीिको शरीरलाई प्रचार गनु वसद्ध छनौट विए। यरुशलम पररषदमा, जेम्सले अवन्तम वनरु्य कदए। 

उनल ेभने कक उनीहरुलाई द:ु ि लागेको छ कक वतनीहरूको समूहका केही व्यविले एवन्टओकमा 



रहकेा विश्वासीहरुलाई कदक्क पारेका विए, तर उनीहरूले वतनीहरुलाई पठाएको विएन। “हामीले 

सुनेका छौं, कक हामीबाट बावहर वनस्केका कुनै-कुनैल ेतपाईंहरूलाई शददहरूले त्रास कदयो, 

तपाईंहरूको आत्मालाई वबगादै, भन्यो, तपाईंहरूले ितना गनुु पछु, र व्यिस्िा राखु्न पछु: हामीले 

त्यस्तो कुनै आज्ञा कसलाई कदएनौं” (प्ररेरत १५:२४)। 

 

जेम्सले भने कक अन्यजावतले मुविको लावग शरीरको ितना गनुु आिश्यक छैन। सािै, यकद 

अन्यजावतहरूले आरू्ले िाने कुराले यहूदीहरूलाई ठेस लगाउदैनन् भए र व्यवभचारबाट अलग 

रहन्छ भने राम्रो हुने वियो। हात वमलाए पवछ, सानो बगालले एवन्टओकका विश्वासीहरूलाई एउटा 

पत्र पठाए। उनीहरूका दईु उत्कृि मान्छे, यहूदा र वसलास, पािल र वतनका सािीहरूसाँग एवन्टओक 

र्के। िेरैजसो साना बगालकोले प्रभुले आफ्नो िोि पठाउन र उहााँको दोस्रो आगमन कढलाइ 

गरररहनु भएको छ भनेर सोवचरहकेा विए (जुन मिी ३ मा बवप्तस्मा कदने यूहन्ना र मिी २४ मा 

येशू ख्रीि द्वारा उल्लेि गररएको छ)। यसको जिार् यो वियो कक बौररउठ्नुभएका, मावि 

उवक्लएका, मवहवमत प्रभु येशू ख्रीिले पािलमारु्त स्िगुबाट एउटा भविष्यिार्ी नगरीएको नयााँ 

सेिकाई शुरू गनुुभएको वियो। बाह्रजनाले कवहल्यै महान आदेश पूरा गरेनन्। पत्रुस र एिार जनाले 

राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे। पत्रुसको सेिकाई रोककएको वियो, तर भविष्यमा पार्िुि राज्यमा 

पुन: शुरू हुन्छ जब येशू, उसका मसीह र राजासाँगै शासन गनु पुनरुत्िान हुन्छ। तर उसका 

पुनरुत्िान हुाँदा येशू उसको मसीह र राजासाँगै शासन गनु पार्िुि राज्यमा भविष्यमा पुन: शुरू 

हुनेछ। इस्राएलका विश्वासीहरूको छरपष्ट भएका सानो बगाललाई पत्रुसले लेि ेकक येशू िैयुिान 

हुनुहुन्छ (करीि २,००० िषु सम्म) ककनकक उहााँ सकेसम्म िेरैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ र उनीहरूले 

पािलले लेिेका शास्त्रपदहरूमा पाइने बुवद्धले वसकु्नपदुछ। पािलल ेभनेका केही कुरा बुझ्न गाह्रो छ 

भनेर पत्रुसले भने (वनस्सन्देह, इस्राएलको लावग आफ्नो पार्िुि सेिकाईमा येशूले पत्रुसलाई अकै 

सन्देश वसकाइएको वियो)। “हाम्रा प्रभुको िैयुलाई मुविझै ाँ ठान। हाम्रा वप्रय भाइ पािलले पवन 

उनलाई कदइएको बुवद्धअनुसार वतमीहरूलाई यही कुरा लेिे। उनका सबै पत्रहरूमा पवन उनल ेयी 

कुराहरूको उल्लेि गरेका छन्। वतनमा कुनै-कुनै कुराहरू बुझ्न करठन छन्, र अवशवित र चञ्चल 

मावनसहरूले यी कुराहरूलाई अरू िमुशास्त्रहरूलाई जस्तै उल्टपालट पाछुन्, र आफ्नैं विनाश 

ल्याउाँछन्” (२ पत्रसु ३ : १५,१६)। 

 

यशे ूहुनहुुन्थ्यो, तर अब हुनहुुन्छ...  

 

येशू ितनाको सेिक हुनुहुन्थ्यो (इस्राएल राष्ट्रको)। “अब म भन्दछु कक येशू ख्रीि परमेश्वरको 

सत्यताको वन्म्त ितना भएकाहरूको सेिक बन्नुभयो, वतनीहरूका पूिुजहरूलाई [अब्राहम, इसहाक, 



याकूब र उनका बाह्र छोरालाई] कदइएका प्रवतज्ञाहरूको पुवस्ट गनु:” (रोमी १५:८)। 

 

 

तर येश ूअब हुनहुुन्छ... 

 

बौररउठ्नुभएका, मावि उवक्लएका मण्डलीको वशर, ख्रीिको शरीर। ख्रीिले पािल मारु्त स्िगुबाट 

के सेिा गनुुभयो त्यो हाम्रो भिुरको जानकारी हो। पत्रुस जस्तो नभई, पािलले भने कक उनल े

ख्रीिको पार्िुि सेिकाईको अनुसरर् गरेनन्, तर स्िगुबाट उहााँको सेिकाई। पािलले मिी, मकुूस, 

लूका र यूहन्नामा ख्रीिले वसकाएको कुरा प्रचार गरेनन।् पािलले भने कक अब हामी येशू ख्रीिको 

पार्िुि सेिकाईको पवछ लाग्दैनौं। “ककनभने अब उप्रान्त हामी कुनै मावनसलाई शरीरमा वचन्दैनौं : 

हो, हामी िास्तिमा ख्रीिलाई शरीरमा वचन्ियो, तर अब हामी उहााँलाई वचन्दैनौं” (२ कोररन्िी ५ 

: १६)। 

 

पािल र ख्रीिको शरीरलाई कदइएका अस्िायी आध्यावत्मक उपहारहरूले अब परमेश्वरले पािल र 

उनको सेिकाईमारु्त काम गरररहनुभएको छ भनेर इस्रायलीहरूलाई देिाउाँ न ुवियो।”यहूदीहरू 

वचन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुवद्धको िोजमा छन्” (१ कोररन्िी १ : २२)। 

 

 

 

 

पािलको दोस्रो प्रेररत यात्रा 
 

 

वतनीहरू एवन्टओक र्केको केही समयपवछ, मण्डलीहरु जााँच गनु पािल अको प्रेररतको यात्रा गनु 

चाहन्िे। बर्ाुबासले माकुलाई ल्याउने कुरामा जोर कदए, तर पािलले उनलाई ल्याउन मानेन 

ककनभने उनले पवहलो यात्रामा उनीहरूलाई त्यागेका विए त्यसैले वतनीहरू विभावजत भए। 

पािलले वसलासलाई लगे र उनीहरू वलस्त्रामा वतमोिी र ट्रोआसमा डाक्टर लूकासाँगै वमले। 

वतनीहरूले यहूदी र अन्यजावतहरूलाई ख्रीिको सुसमाचारको शविले जवहले सके पररििुन 

गरररहकेा विए। वतनीहरू कर्वलप्पीमा समस्यामा परेका विए जहााँ पािल र वसलास जेलमा परे। 

पािलले भने, “प्रभु येशू ख्रीिमा विश्वास गनुुहोस्” (प्ररेरत १६:३१)। 

 



 

 

वतनीहरूको ररहाइ विस्सलोवनका र बेररयामा समस्या विवपयो। पािल एउटा जहाजमा एिेन्स 

जानुपयो। उनल ेमिंगलिारको पहाडीमा प्रचार गरे। त्यसपवछ उनी कोररन्ि गए। वसलास र 

वतमोिी, त्यहााँ उनी साि भए।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पािल जहााँ गए पवन ख्रीि हाम्रो पापको लावग िूसमा टााँवगनुभयो र रे्रर बौरे उठनुभयो, प्रचार 

गरेका विए। 

 

 

 

पािलको तसे्रो प्रेररत यात्रा 
 

 

आफ्नो तेस्रो प्रेररत यात्रामा, पािलल ेएकर्ससमा झन्डै तीन िषु वबताए। ती दईु बषुसम्म, उनले 

एक स्कूलमा पढाउाँ थ्यो त्यसैले सबैले एवशया माइनरको (आिुवनक टकी) उनलाई सुन्िे “जब कुनै-

कुनैले हठी भएर विश्वास गरेनन,् र यस समुदायको विरुद्धमा झुण्डको सामुने बोल्न लागे, तब 

पािल वतनीहरूबाट अलग्गै भए, र चेलाहरूलाई सािमा लगी टुरान्नसको विद्यालयमा बहस गनु 

लागे। यो काम दईु िषुसमम् चवलरह्यो, र एवशयाका सबै बावसन्दाहरू, यहूदी र ग्रीक दिुैले प्रभुको 

िचन सुने” (प्ररेरत १९:९,१०)। 

 

चााँदी र तामासम्म यो लाभदायक सेिकाई रह्यो जब यस्तो हिंगामा भयो कक उनलाई यो छोड्नको 

लावग सुरवित वियो। 

 

झूटा देिी डायनाको लावग मवन्दर वनमाुर् गने िातुकमीहरू वनराश विए ककनकक एकर्ससको त्यो 

महान शहरमा अवहले िेरैल ेख्रीिको सुसमाचारमा विश्वास गरेकाले पािलल ेउनीहरूको ग्राहकहरू 

गुमाउन लागेका विए। “भाइ हो, अब म [पािल] वतमीहरूलाई याद कदलाउन चाहनछु, मैले 

वतमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार, जुन सुसमाचार वतमीहरूले ग्रहर् गयो, र जसमा वतमीहरू 

वस्िर छौं। 

जसद्वारा वतमीहरू पवन उद्धार भएको छौ, यकद मैले वतमीहरूलाई प्रचार गरेको वशिामा अटल 

रह्यौ भने, नत्रता वतमीहरूले व्यिैमा विश्वास गर्यौ। ककनभने मैले [पािले] जे पाएाँ त्यसैलाई 

सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा वतमीहरूलाई सुवम्पकदएाँ: अिाुत् पवित्र िमुशास्त्रअनुसार ख्रीि 

[ईश्वर शरीरमा] हाम्रा पापका वनवम्त मनुुभयो। 

उहााँ गावडनुभयो, र पवित्र िमुशास्त्रअनुसार तेस्रो कदनमा उहााँ पुनजीवित पाररनुभयो।” 

(१ कोररन्िी १५ : १-४)। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पािल म्यावसडोवनया, इल्लुररकम (डालमरटया, पूिु युगोस्लावभया) हुाँदै ग्रीसको कोररन्िमा गए। 

“शविशाली वचन्हहरू र आश्चयुकमुहरूद्वारा, परमेश्वरको आत्माको शविद्वारा; यसरी 

यरूशलेमदेवि वलएर इल्लुररकमको चारैवतर मैले ख्रीिको सुसमाचार सम्पूरु् रूपले प्रचार गरें” 

(रोमी १५:१९)। 

 

ग्रीसबाट यरूशलेम यात्रा गने िममा ग्रीसका अविश्वासी यहूदीहरूले उनलाई पिन ेयोजना गरेका 

विए भन्ने कुरा पािलले सुन,े त्यसैले ऊ र उसका सािीहरू प्रायः भूवम भएर नै र्र्कुए। अन्तत: 

वतनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा आइपुगे। यरूशलेममा, पािल पिाउ परेका विए। यसले उनलाई वपटने 

यहूदीहरूबाट उनको ज्यान बचायो। वतनीहरू उनलाई मानु चाहन्िे ककनकक अन्यजावतहरूले 

इस्राएलमारु्तवबना परमेश्वरसामु जान र व्यिस्िावबना मुवि पाउन सक्दछन् भनेर उनले प्रचार 

गरेका विए। 



 

यहूदीहरूले विश्वास गछुन् कक वतनीहरू अन्यजावतहरूका लावग अब्राहमको आवशषको माध्यम 

हुनुपछु। (र ती तब हुनेछन् जब याुप्चर पवछ परमेश्वरले इस्राएलसाँगको व्यिहार रे्रर सुरु 

गनुुहुन्छ।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पािल एक वमसनरी मात्र विएनन् ककनकक यस अनुग्रहको प्रबन्िमा ख्रीिको शरीर गठन गनु येशू 

ख्रीिले स्िगुबाट चुन्नुभएको प्रेररत उनी नै विए। उसको यात्रा "प्रेवषतहरू" विए, उनी एक्लै भन्छन् 

"मेरो सुसमाचारको अनुसार।" 

रे्वलक्स र त्यसपवछ रे्स्तसको अिीनमा दईु िषु भन्दा बकढ इस्राएलमा कैदी रहरे पािललाई 

रोममा कैदीको रूपमा पठाइयो। बाटोमा, वतनीहरूले उनको चौिो जहाज दिुुटना भोग,े तर सबै 

जहाजमा बााँचे। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नजरबन्दमा रोम आइपुगेको तीन कदनपवछ, उनले स्िानीय यहूदीहरूलाई आफ्नो सन्देश सुन्न 

बोलाए। ती मध्ये िेरैले उनको सन्देश अस्िीकार गरे। त्यसैले, तेस्रो र अवन्तम पटक पािलल ेभने 

(प्रेररत १३:४६, १८:६, २८:२८) अबदेवि म अन्यजावतहरूवतर जााँदैछु। पािललाई कदएका 

वचन्हहरूको उपहार, र प्रचारद्वारा परमेश्वरले उनीहरूमारु्त काम गरररहनुभएको छ भनेर 

यहूदीहरूलाई विश्वास गराउन कोवशस गरे ताकक उनीहरूलाई अनन्त सजायबाट उद्धार गनु र 

ख्रीिका शरीरको सदस्यहरू बन्न सकून्। पािलको वचन्हहरूको उपहार अन्यजावतहरूमा जाने 

वनरु्यले समाप्त भयो। यहूदीहरू िूसमा ठेस िाए जब उनीहरूले वतनीहरूको मसीहलाई मारे। 

वतनीहरू त्यसपवछ वस्तर्नसलाई ढुङ्गाले हानेर पतन भए (परमेश्वरको तेस्रो व्यवित्ि, पवित्र 

आत्माबाट राज्यको अवन्तम प्रस्तािलाई अस्िीकार गररयो।) “यसकारर् म सोि्दछु, “के लोट्नलाई 

वतनीहरूले ठक्कर [िसमा] िाएका हुन्?” कदावप होइन! तर वतनीहरूको पतनल े[वस्तर्नसलाई 

ढुङ्गा हानेर मारे] अन्यजावतहरूमा मुवि आएको छ, ताकक मुविको लावग वतनीहरूले ईष्याु गरुन्। 

अब यकद वतनीहरूको पतन [प्रेररतको अिविमा] सिंसारको िनहरू हुन् भने, र वतनीहरूको िटी 

अन्यजावतहरुका समप्वि हो भनेता; झन् कवत िेरै वतनीहरूको पूरु् समािेश होला? [परमेश्वरले 

इस्राएलाई समाप्त गनुु भएको छैन; उहााँले वतनीहरूलाई अझै आवशष् कदनुहुन्छ]”  

(रोमी ११:११,१२)। 



 

एक पत्रमा, पािलल ेआफ्ना द:ु िका केही िटनाहरू िरु्न गछुन “पााँच पलट् मैले यहूदीहरूका 

हातबाट एक कम चालीस गरी कोराु िाएाँ। तीन पल्ट मलाई लौराले वपटे। एक पल्ट ढुङ्गाले हाने। 

तीन पल्ट म चढेको जहाज िि्स्त भयो। एक कदन एक रात मैले समुिमा नै वबताएको छु; मेरो 

बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोविममा परें, डााँकूहरूका जोविममा, आफ्न ैजावतका 

मावनसहरूका जोविममा, अन्यजावतहरूका जोविममा, सहरको जोविममा, उजाड-स्िानको 

जोविममा, समुिको जोविममा, झूटा भाइहरूबाट आउने जोविममा। 

पररिममा र किमा, कवत-कवत अवनदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपिासमा, ठन्डी र 

नग्नतामा परें। अवन अरू कुराहरूबाहके सबै मर््डलीहरूका कर्िीको बोझ ममावि छ। [पािलल े

मण्डलीहरूका लावग प्रािुना गिे र उनीहरूसाँग वलडरहरु विए भन्ने कुरा वनवित गिे]” (२ कोररन्िी 

११:२४-२८)। 

 

पािल हाम्रो "ढााँचा" जस्तै हामीले कि भोग्नेछौं। तर त्यसपवछ पािलले लेि,े “म जान्दछु कक 

ितुमान समयका किहरू हामीमा प्रकट हुने मवहमावसत तुलना गनु योग्य छैनन्” (रोमी ८:१८)। 

 

पािलले िेरै पत्रहरू लेिे; िेरैचाहहाँ उसले शुरू गरेको मण्डलीहरुको लावग विए। उनल ेलेिेका तेह्र 

पत्रहरूमा ख्रीिको शरीर, मण्डलीको लावग "सही वशिा" समािेश छ।  

पािल दईु िषुसम्म नजरबन्दमा विए। आफ्नो पिमा बोलेको कुरा सुनेपवछ पािल ररहा भए। 

आरू्ले सुरु गरेको मण्डलीहरूको वनरीिर् गनु पािल यात्रा गरे। उनल ेआफ्नो योजना गररएको 

स्पेन यात्रा गरेको हुन सक्छ। उनल ेएकर्ससमा प्रभारी वतमोिीलाई छोडे, त्यसपवछ जाडोको लावग 

कर्वलप्पीको नवजकको वनकोपोवलस गए। 

िाइटमा जहा वततसले सेिकाई गरर रहकेो विए उनको प्रवतस्िापन आइपुगेपवछ पािलले 

तीतसलाई आरू्साँगै आउन आग्रह गरे। 

 



 

 

कुनै समयमा, पािल रे्रर पिाउ परे, रोम ल्याइयो र अन्िकारमा रावियो। उनलाई मृत्युदण्ड कदन ु

अवि वतमोिीलाई अवन्तम पत्र लेिेको वियो। ६७ िा ६८ ईस्िीमा इवतहासले बताउाँछ सायद 

नीरोले उनको टाउको काटेर शहीद गरे। पािलल ेवतमोिीलाई लेिे, “मैले उिम लड़ाइाँ लडे़को छु। 

मैले दौड वसद्ध्याएको छु। मैले विश्वासलाई बचाइरािेको छु” (२ वतमोिी ४ : ७)। 

उनल ेनयााँ सृवि, ख्रीिको शरीरको लावग आिारभूत वसद्धान्त लेिेका विए जसरी येशूले चाहान्िे। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ख्रीिको शरीरको गठन 

 

 

प्रभु येशू ख्रीिले पािललाई एउटा नयााँ एजेन्सी - मण्डली (परमेश्वरका भिन), ख्रीिको शरीरको 

वनमाुर् गनु बोलाउनुभएको वियो। पािलल ेजग बसाले। पािल वनपुर् कारीगर हो र रहस्यको 

िुलासे अनुसार उसको जग येशू ख्रीि हुनुहुन्छ। “मलाई कदइएको परमेश्वरको अनुग्रहअनुसार, िर 

बनाउने वनपुर् कारीगरले जस्तै मैले जग बसालें, र अकाुले त्य्समावि िर बनाउाँ दैजान्छ। त्य्समावि 

बनाउाँ दैजाने हरेक मावनसले कसरी बनाउाँ दैछ, सो िय्ान देओस्।”  

(१ कोररन्िी ३:१०)। 

 

 

यशे ूख्रीि जग हुनहुुन्छ  
 

 



ख्रीिका शरीरका सदस्यहरू, पािलल ेबसालेंका सही वसद्धान्तको आिारमा वनमाुर् हुन्छ। “मलाई 

कदइएको परमेश्वरको अनुग्रहअनुसार, भिन बनाउने वनपुर् कारीगरले जस्तै मैले जग बसालें, र 

अकाुले त्य्समावि िर बनाउाँ दैजान्छ। तर त्य्समावि बनाउाँ दैजाने हरेक मावनसले कसरी बनाउाँ दैछ, 

सो ध्यान देओस्” (१ कोररन्िी ३ : १०)। 

 

येशू ख्रीिले केही नयााँ कुरा सुरु गनुुभयो “यसकारर् यकद कोही ख्रीिमा छ भने त्यो नयााँ सृवि हो: 

पुरानो कुराहरू वबवतसकेका छन्; हेर, सब ैाोकहरु नयााँ भएका छन।् ” (२ कोररन्िी ५ : १७)।  

 

उहााँले ख्रीिको शरीर बनाउन ुभयो, "एक नयााँ मावनस" (एकर्सी २:१५)। 

 

• नयााँ प्ररेरत (New Apostle) 

• नयााँ ससुमाचार (New Gospel) 

• नयााँ प्रबन्ि / वितरर् (New Dispensation) 

• नयााँ एजने्सी (ख्रीिको शरीर) 

• नयााँ िोता (सब ैव्यवि) 

• नयााँ अपरेटटिंग प्रर्ाली (अनगु्रह, व्यिस्िा होइन) 

• नयााँ गन्तव्य (स्िग)ु 

 

पािल अवि कसैलाई पवन िाहा विएन कक परमेश्वरको भिन दोतरर्ा हो, स्िगुबाट ख्रीिले 

पािललाई प्रकट नगरेसम्म भिनको पूरै दलूवप्रन्ट कसईलाई िाहा विएन। “सेिाहरू िेरै िरीका 

हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ” (१ कोररन्िी १२ : ५)। 

दोतरर्ाले स्िगु र पृथ्िीका सााँचो विश्वासीहरूको पररिारलाई प्रवतवनवित्ि गदुछ। 

 



 

 

 

पत्रुसले "इस्राएलका िराना" लाई भने  (प्ररेरत २:३६) र पािलले भने, "वतमीहरू परमेश्वरको 

भिन हौ" (१ कोररन्िी ३:९)। 

 



येशू ख्रीि रहस्यको प्रकटीकरर् अनुसार आिार जग हो, र भविष्यिार्ी अनुसार जग हो। “ककनकक 

जुन जग बसावलसककएको छ, जो येशू ख्रीि हुनुहुन्छ, त्य्सबाहके कुनै मावनसले अको जग बसाल्न 

सक्दैन। (१ कोररन्िी ३:११)। 

 

भविष्यिार्ी अनुसार येशू त्यो मण्डली बनाउन चट्टान हुनुहुन्छ 

“...हरे, वसयोनमा एउटा छावनएको र बहुमुल्य ढुङ्गो म बसाल्छु, र जसले उहााँमावि विश्वास गछु 

त्यो शमुमा पनेछैन” (१ पत्रसु २:६)।  

 

येशूले भन्नुभयो, "म यस चट्टानमा मेरो मण्डली बनाउनेछु" (मिी १६:१८)।  

दबुै समूहका मावनसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीि, परमेश्वरको पुत्रको रगतद्वारा उद्धार गररएको छ। 

पािल ख्रीिको शरीरमा पवहलो व्यवि विए र उनी आजका लावग हाम्रो नमूना हो “तर यसकारर् 

मैले [पािलले] कृपा पाएाँ, कक ममा पवहले [पािल ख्रीिको शरीरमा पवहलो व्यवि विए] येशू ख्रीिले 

सबै िैयुता दशाुउन सकून्, ताकक उहााँमावि विश्वासस गरेर अनन्त जीिन पाउनेहरूका लावग म 

एउटा उदाहरर् बन्न सकूाँ ” (१ वतमोिी १:१६)। 

 

यो ितुमानको मण्डली उवनबाट शुरू भयो। हामी पािललाई पछ्याउाँछौं ख्रीिको पवछ लाग्न। मेरो 

अनुकरर् गने होओ, जसरी म ख्रीिको अनुकरर् गदुछु” (१ कोररन्िी ११:१)।  

 

ख्रीिले पािललाई यस प्रबन्िको प्रििा बनाउनुभयो “... सुसमाचारको प्रबन्ि मलाई प्रवतबद्ध 

गररएको छ” (१ कोररन्िी ९:१७)। 

 

प्रबन्ि (Dispense) गनुु भनेको वितरर् गनुु हो, कदनु हो। ग्यास स्टेशनले ग्यास प्रबन्ि गदुछ। 

परमेश्वरले विशेष समूहको लावग वनवित समयािविहरूमा वनदेशनहरू प्रबन्ि गनुुहुन्छ। परमेश्वर 

कवहल्यै पररितुन हुाँदैन। तर मावनसजावतलाई उनका वनदेशनहरू समयसाँगै पररितुन भएका छन्। 

केहीले वनवित र्ल िान सक्दैनिे, एकजनाले जहाज वनमाुर् गनुुपयो, अकोले यो विश्वास गनुु 

पथ्यो कक उसको सन्तानहरू एक राष्ट्र बन्नेछन् र जग्गा आकद पाउनेछन,् ईत्याकद। 

बाइबलमा दईु मुख्य भागहरू "भविष्यिार्ी" र "रहस्य" हुन्। 

 

"प्रबन्ि" भन्ने शदद बाइबलमा [विशेष गरी KJV मा] चार पटक आएको छ: एकर्सी १:१०, ३:२; 

कलस्सी १:२५; १ कोररन्िी ९:१७। 

हामी परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्िमा बााँवचरहकेा छौं। दःुिको कुरा नेपाली बाइबल र अन्य 



अिंग्रेजीको नयााँ अनुिाद हरुमा यो "प्रबन्ि" शदद हटाएको छ। यस प्रबन्िमा परमेश्वरले अनुग्रह 

प्रबन्ि/वितरर् गदै हुनुहुन्छ। (In this dispensation God is dispensing grace.) 

उहााँको सन्देशिाहक पािल मारु्त मावनसजावतको लावग उहााँको वनदेशन, सुसमाचारलाई विश्वास 

गनुु हो। 

 

 

1 कोररन्िी 15: 3, 4  



  

परमेश्वर हाम्रो पापको लावग मनुुभयो र बौररउठ्नुभयो। विश्वास गनुुहोस् र मुवि पाउनुहोस्। 

विश्वाससिंग अरु केवह छैन!  

 

आज व्यवि आरै्लाई अनन्त नरकमा पठाउाँ दछ गलत कामका कारर्ले होइन, आज, अनुग्रहको 

प्रबन्िमा, परमेश्वरले हाम्रा पापहरू हाम्रो विरुद्धमा बोकु्नहुन्न। आज, एक व्यविले आरू्लाई अनन्त 

नरकमा पठाउाँ दछ ककनकक उसल ेगरेको गलत कामहरूको कारर्ले होइन, तर ख्रीिले िूसमा 

गनुुभएका कामहरू र उहााँको पुनरुत्िानमा विश्वास नगरेको कारर्ले। “अिाुत् परमेश्वर स्ियम् 

ख्रीिमा हुनुभएर सिंसारलाई आर्ैं मा वमलापमा पादै, वतनीहरूका अपरािहरु उनीहरूलाई नकदई, 

हामीलाई मेलवमलापको िचन प्रवतबद्ध गरेको छ” (२ कोररन्िी ५:१९)। 

परमेश्वरले पािललाई उद्धार गरेर उहााँले एउटा नयााँ प्रबन्ि सुरु गनुुभयो। अब, व्यिस्िा प्रभाि मा 

छैन, तर अनुग्रह “...ककनकक वतमीहरू व्यिस्िाको अिीनमा छैनौ, तर अनुग्रहको अिीनमा छौ” 

(रोमी ६:१४)।  

 

इस्राएल आज रुचाइएका देश होइन भनेर पािलले िरु्न गरे, पािलल ेिरु्न गरे कक इस्रायल आज 

मन पराइएको राष्ट्र होइन, तर अरू देशको रूपमा व्यिहार गनुुपदुछ (र उही सुसमाचारले मुवि 

पाएको वियो)। ितना गररएको (इस्राएल) र ितना नगरेको (अन्यजावतहरू) बीचको विभाजनको 

पिाुल भवत्कएको छ “ककनकक उहााँ नै हाम्रो शान्वत हुनुहुन्छ। उहााँले हामी दिुैलाई एउटै 

बनाउनुभएको छ, र हामी बीचको विभाजन को पिाुल भत्काइकदनुभएको छ” (एकर्सी २:१४)। 

 

आज इस्रायललाई अरू देश जस्तो ठावनन्छ। येशू ख्रीिले यहूदी र अन्यजावत दिुैलाई एक नयााँ जीि 

बनाउनुभएको छ। आज व्यविगत यहूदी (राष्ट्र होइन) र अन्यजावतहरू बीच कुन ैवभन्नता 

छैन।”उहााँले आफ्नै शरीरमा शत्रुलाई रद्द गनुुभएको छ, यहााँसम्म कक अध्यादेशहरुमा रहकेो 

व्यिस्िाको आज्ञाहरू पवन, ताकक यी दईुका सट्टामा [व्यविगत यहूदी र अन्यजावत] उहााँले शान्वत 

बनाउाँ दै आरै्मा एउटा नयााँ मावनस [ख्रीिको शरीर, येशूको वशरको रूपमा] सृवि गरून्” (एकर्सी 

२:१५)। 

 

आज हामीहरू सबै ख्रीिमा विश्वास गनेहरू एउटा शरीर हौं। “अब न त यहूदी छ न ग्रीक, न कमारा 

छ न रु्क्का, न त पुरुष न स्त्री छ: ककनभने ख्रीष्ट येशूमा वतमीहरू सबै एउटै हौ।” (गलाती ३:२८)। 

 

आफ्नो सेिकाईको सुरूमा पािल पवहलो यहूदीहरूकहााँ गए जबसम्म प्रेररत २८ मा इस्राएलको 



िट्ने काम पूरु् िा पतन नभएसम्म। “ककनकक म ख्रीिको सुसमाचारसाँग शमाुउाँ कदनाँ : ककनभने यो 

मुविको वनवम्त परमेश्वरको शवि हो वत प्रत्येक विश्वास गनेहरुको लावग; पवहले यहूदीहरूका 

वनवम्त, र अन्यजावतहरूका वनवम्त पवन।” (रोमी १:१६)।  

 

 

 

 

प्ररेरत अिस्िापररितनुकावलक  

(TRANSITIONING) को पुस्तक हो 

प्रेररतको पुस्तकल ेपरमेश्वरले इस्राएल राष्ट्रलाई अलग राखु्नको औवचत्य ककन छ भनेर देिाउाँछ। 

पवहले, वतनीहरूले पत्रुसको सन्देश अस्िीकार गरे, र त्यसपवछ वतनीहरूले पािलको सन्देश 

अस्िीकार गरे। यद्यवप इस्राएल राष्ट्रले विश्वास गरेनन,् तर पत्रुस र शेषले (REMNANT) गरे। 

 

यो रूपान्तरर् िा पररितुन परमेश्वरको मान्छे पत्रुसबाट पािलमा भएको छ। केही समयको लावग, 

परमेश्वरले अब पत्रुसद्वारा काम गरररहनुभएको छ भनेर यहूदीहरूलाई देिाउन वचन्हहरुको उपहार 

देिाए। “यहूदीहरू वचन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुवद्धको िोजमा छन्” (१ कोररन्िी १:२२)। 

 

 



 

कोररन्िीको मण्डलीले यहूदीहरूको सभािरसाँग वभिा बााँडे (प्ररेरत १८:७)। 

 

 यहूदीहरूलाई रीस उठाउने सेिाकाई  

(रोमी ११:११) प्ररेरत २८ मा समाप्त हुन्छ,  

 

जब यहूदीहरूले तीन हड्तालहरू गछुन  

(प्ररेरत १३:४६, १८:६, २८:२८), पािल अन्यजावतहरूवतर जान्छन्। त्योभन्दा अवि यो "यहूदी 

पवहले, र ग्रीकलाई" पवन वियो (रोमी १:१६)। प्रेररतको समयमा, पत्रुस (अवन इस्राएलका बााँकी 

रहकेा विश्वासीहरू,  

लकूा १२:३२ मा उल्लेि गररएको “सानो बगाल)” बाट पािल (अवन ख्रीिको शरीर) मा रूपान्तरर् 

भएको छ। पािल र उनको सेिकाईको माध्यमबाट परमेश्वरले काम गरररहनुभएको छ भनेर 

इस्रायललाई देिाउन पािल र ख्रीिको शरीरलाई अस्िायी रूपमा वचन्हहरू कदइएका विए। 

यहूदीहरूलाई रीस उठाउने सेिाकाई (रोमी ११:११)  र वचन्हहरूको उपहारहरू गन ेकाम प्रेररतको 

२८ मा पािलको रहस्यको पूरु् िुलासासाँग समाप्त हन्छ। “तर जब वसद्धताचाहहाँ [पािललाई पूरु् 

प्रकाश] आउनेछ, तब अपूरु्ता [अस्िायी वचन्हहरूको उपहारहरू] टवलजानेछ”  

(१ कोररन्िी १३:१०)।  



वचन्हहरूको उपहारहरूले पवन मण्डलीलाई शैशिकालमा समिुन गयो” (१ कोररन्िी 

१३:११,१२)। 

 

परमेश्वरले पत्रुसको सन्देश स्िवगत गनुुभयो। पािलको सन्देश "पवहले यहूदीहरूलाई, र ग्रीकलाई" 

वियो (रोमी १:१६), 

तर अब उनल ेपवहले यहूदीहरूमा जान रोके्न वनरु्य गरे। अब परमेश्वरले अन्यजावतहरूलाई आफ्नो 

शविशाली मायालु बवलदानले पापको समस्यालाई कसरी समािान गरे भन्ने पािलको सन्देशले 

ल्याउाँछन्। परमेश्वरको अनुग्रहको यस प्रबन्िको िममा, केिल ख्रीिको सुसमाचारलाई विश्वास 

गनेहरू (१ कोररन्िी १५:१-४) ख्रीिको शरीरको सदस्य हुन्छन्। बाइबल अध्ययन गदाु हावमले 

हाम्रो वछमेकीको पत्र दािी नगनु ुमहत्त्िपूरु् हो। सबै शास्त्रहरु हाम्रो वशिा को लागी लाभदायक छ। 

तर हामीले यो जान्नु आिश्यक छ कक परमेश्वर कोवसत कुरा गदै हुनुहुन्छ। 

बाइबलमा केही वनदेशनहरू विगतका सन्तहरू र केवह भविष्यका इस्राएलका लावग हुन् जुन 

आजको मण्डलीसाँग कुनै सरोकार छैन। 

 

 



आफ्नो वछमकेी को पत्र दािी नगनुहुोस ्

रहस्य (The Mystery) 

 

 

बाइबलमा, रहस्य एउटा ईश्वरीय गोप्य हो जुन परमेश्वरले यसलाई प्रकट गने वनरु्य नगरेसम्म 

राखु्न भएको वियो। आज िेरै मावनसहरूले विश्वास गदुछन् कक पािलको सेिकाईमा 

अन्यजावतहरूको उद्धार मात्र वियो, तर यो त्यो भन्दा बकढ वियो। पािलले रहस्य प्रचार गरे: 

परमेश्वरले स्िगुको स्िानहरू बसोबास र भनुको लावग नयााँ एजेन्सी, ख्रीिको शरीरको गठन गदै 

हुनुहुन्थ्यो। मण्डलीले दिु स्िगुदतूहरूको ठाउाँ  वलनेछ र न्याय गनेछ। बाइबलमा पाइन ेअनुग्रहको 

सन्देश सबैभन्दा ठूलो अवभव्यवि वनम्न पदहरू हुन् (वतनीहरूलाई वबस्तारै िेरै चोरट पढ्नुहोस्)। 

“यसैकारर् म पािल, वतमी अन्यजावतहरूका लावग येशू ख्रीिको कैदी, यकद वतमीहरूका वनम्वत 

मलाई सुवम्पएको परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्िको विषयमा वतमीहरूले सुनेका छ भने : कसरी 

उॅं हाले मलाई रहस्यको कुरा प्रकाशद्वारा िाहा गराइए; (जसको विषयमा मैले केवह शददमा पवहले 

लेिेको विएाँ, यसैले, जब वतमीहरू यो पढ्छौ, तब वतमीहरूले मेरो ज्ञानलाई ख्रीिको रहस्यमा बुझ्न 

सक्छौ) जुन कुरा उहााँका पवित्र प्रेररतहरू र अगमििाहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा अवहले प्रकट 

भएको छ, त्यो अरू युगहरूमा मावनसका पुत्रहरूलाई जनाइएको विएन; अिाुत् सुसमाचारद्वारा न ै

अन्यजावतहरू सह-उिराविकारीहरू हुन्, अवन एउटै शरीरका अङ्गहरू, र ख्रीि येशूमा रहकेो 

प्रवतज्ञाका साझेदार हुन्। उहााँका शविको कायुअनुसार मलाई कदइएका परमेश्वरको अनुग्रहको 

िरदानको आिारमा, मलाई सेिक बनाइएको विएाँ। मलाई, जो सबै सन्तहरूमा अत्यन्त तुच्छ भए, 

तापवन यो अनुग्रह कदइएको छ, कक मैले अन्यजावतहरूलाई ख्रीिको अगम्य सम्पविको [यसभन्दा 

अवि िमुशास्त्रमा भेरटएन]; प्रचार गनुु पछु; र सबै मावनसहरुलाई रहस्य को सिंगवत के हो सो 

देिाउनको लावग, जुन सिंसारको आकददेवि नै परमेश्वरमा लुकाइएको वियो, जसले सबै िोक येशू 

ख्रीिबाट सृजनुभयो “ (एकर्सी ३:१-९)। 

 

हामीलाई अब यो रहस्य के हो िाहा छ, र शैतानलाई पवन। “अवभभाराको लावग कक अब 

परमेश्वरको विपुल बुवद्ध मण्डलीद्वारा स्िगीय स्िानहरुमा ररयाईहरु र शविहरु िाहा हुन” (एकर्सी 

३:१०)।  

परमेश्वरको बुवद्धमिा प्रकट भएको छ, र परमेश्वरले ख्रीिको शरीरको विश्वासीहरूको मारु्त के 

गनुुभयो र के गरररहनु भएको छ भन्ने प्रिानहरू र शविहरू वसक्दैछन्। 

 



ठीक समय 

 (DUE TIME) 

 

 

ककन अनुग्रहको प्रबन्ि िसबाट शुरू भएन? ककनकक यो अवहलेसम्म "ठीक समय" विएन। परमेश्वरले 

राखु्नभएको गोप्य कुराचाहहाँ “ठीक समयमा” सही समयमै पािललाई प्रकट गररएको वियो। येशू 

ख्रीिको पार्िुि सेिकाईको दौडान यो ठीक समय विएन। यो इस्राएलका एक िषुको दयाको 

विस्तारको समयमा ठीक समय विएन। तर जब इस्राएलले वस्तर्नसलाई ढुङ्गाले हानेर पवित्र 

आत्माको तेस्रो व्यविलाई अस्िीकार गरे, तब त्यो ठीक समय आयो। प्रभु येशू ख्रीिले स्िगुबाट 

चेतािनी वबना न ैनाटकीय रूपमा पािललाई बचाउनुभयो (अरु कसैलाई पवन त्यस तरीकाले 

बचाएको विएन), र उसलाई "सबै देशहरूको" लावग आफ्नो प्रेररत बनाउनुभयो (रोमी १:५ र रोमी 

१६:२६)।  

 

(इस्राएल अन्य सबै देशहरूको तहमा िवस्कयो।)  

 

अब परमेश्वरको उि मवहवमत गोप्य कुरा प्रकट गन ेठीक समय भएको वियो, जुन उहााँले पािलको 

लावग रािेका विए ताकक पािलल ेयसबारे लेख्न सकून्।”तर परमेश्वर हाम्रा मुविदाताको 

आज्ञाअनुसार, उहााँको िचन प्रचारद्वारा, जुन मकहााँ प्रवतबद्ध छ ठीक समयमै प्रकट भयो” (तीतस 

१:३)। 

 

पािललाई येशूले यो कुरा प्रकट गनुुभयो कक उहााँ केिल इस्राएलको लावग मात्र होइन तर 

अन्यजावतहरूका लावग पवन मनुुभयो। “उहााँले सबैका छुटकाराका मोलको वनवम्त आरै्लाई 

सुवम्पकदनुभयो, जुन कुराको गिाही ठीक समयमा कदइयो” (१ वतमोिी २:६)।  

“ककनकक हामी दबुुल हुाँदा न ैख्रीि अिमीहरूका वनवम्त ठीक समयमा मनुुभयो” (रोमी ५:६)। 

 

 

 

 



गोप्य कुरा के वियो? 

 

"मवहमामय सुसमाचार" (२ कोररन्िी ४:४), विश्वासद्वारा िमी ठहराउन परमेश्वरलाई अवहले 

ख्रीिको शरीर र इस्राएलको भविष्यको नयााँ करार अन्तगुत अनुमवत कदन्छ। परमेश्वरले पािललाई 

आफ्नो िोिको हप्ता रोककरहकेो कुरा बताउनुभयो, र नयााँ र अगमिार्ी नगररएको प्रबन्ि ल्याउाँ दै 

अस्िायी रूपमा इस्राएलसाँगको आफ्नो भविष्यसूचक कायुिमलाई वनलम्बन गनुुभयो। परमेश्वर 

अवहले स्िगुको राज्यलाई “िायुको शविका राजकुमार” शैतानबाट पुनः दाबी गदै हुनुहुन्छ।  

परमेश्वरले यहूदी र अन्यजावतहरू वमलेर बनेको एउटा नयााँ समूह बनाउदै हुनुहुन्छ, "एउटा नयााँ 

मावनस" (एकर्सी २:१५) मण्डली, ख्रीिको शरीर, स्िगीय ठाउाँ हरू भनुको लावग। "अवन हामीलाई 

साँगै उठाउनुभयो, र ख्रीि येशूमा स्िगीय स्िानहरूमा एक साि बसाउनुभयो” (एकर्सी २:६)।  

 

यो नयााँ एजेन्सी, ख्रीिको शरीर, गोप्य हो। 

यो दबुै व्यविगत यहूदी र अन्यजावत वमलेर बनेको हो। “अिाुत् सुसमाचारद्वारा नै अन्यजावतहरू 

सह-उिराविकारीहरू [व्यविगत यहूदीसाि, इस्राएल राष्ट्रसाँग होइन], हुन्, अवन एउटै शरीरका 

अङ्गहरू, र ख्रीि येशूमा रहकेो प्रवतज्ञाका साझेदार हुन्” (एकर्सी ३:६)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सही वसद्धान्त 

(Sound Doctrine) 

 

 

पािलको सहकमी तीतसलाई पािलले वतनीवसत प्रकट गररएको सही वसद्धान्तलाई पकिराख्न 

प्रोत्साहन कदए। 

“वतनलाई वसकाइएको विश्वाससयोग्य िचनमा वतनी दवह्रलो बसु्नपछु, ताकक वतनले सही 

वसद्धान्तअनुसार अती कदन र लाभ उठाउनेहरुलाई ग्रहर् गनुलाई मनाउन सकून्” (तीतस १:९)। 

पािलले भने कक उनले आफ्नो जानकारी अन्य मावनसबाट नभई येशू ख्रीिबाट पाएका विए। “भाइ 

हो, म वतमीहरूलाई प्रमावर्त गदुछु, कक जुन सुसमाचार म प्रचार गरररहेछु, त्यो कुनै मावनसबाट 

आएको होइन। ककनकक मैले यो कुनै मावनसबाट पाएको होइनाँ, न मलाई यो वसकाइएको वियो, तर 

येशू ख्रीिको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको हुाँ” (गलाती १:११,१२)। 

आरोवहत प्रभु येशूबाट पािललाई कदएको जानकारी िा सही वसद्धान्त, रोमी देवि कर्लेमोन सम्म 

उनका १३ िटा पत्रहरूमा पाइन्छ। दोस्रो वतमोिी बाइबलमा लेविएको अवन्तम पुस्तक वियो। 

“वतमीहरूका िावतर मलाई कदइएको परमेश्वरको प्रबन्ि अनुसार उहााँको िचन पूरा गनु मलाई 

सेिक बनाइएको छ; जुन रहस्य युगौंयुग र पुस्तादेवि गुप्तमा राविएको वियो, तर अब उहााँका 

सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ“ (कलस्सी १:२५,२६)। 

सम्परु् ुबाइबल (KJV) हाम्रो लावग हो, 

 
तर पािलको १३ िटा पत्र हामीलाई हो 

 



मरेो ससुमाचार 

(My Gospel) 

 

 

मवहवमत प्रभु येशू ख्रीिले पािललाई अन्यजावतहरूको प्रेररत बनाउनुभयो र विशेष सेिाकाई प्रदान 

गनुुभयो। तीन पटक पािलल ेमेरो सुसमाचार भने: 

१. पािल भन्छन् कक येशू ख्रीिले यस प्रबन्िमा अविश्वासीहरूको इन्सार् उसको सुसमाचारबाट 

गनुुहुनेछ। “यो त्य्स कदन हुनेछ जब परमेश्वरले मेरो ससुमाचार अनुसार येशू ख्रीिद्वारा 

मावनसहरूका गप्य कुराको इन्सार् गनुुहुनेछ” (रोमी २:१६)। 

 

२. आज विश्वासीहरू सुसमाचार र येशू ख्रीिको प्रचारको आिारमा स्िावपत गनु सककन्छ, यस 

रहस्यको प्रकटीकरर् अनुसार सिंसारको शुरूदेवि नै रहस्य गोप्य राविएको वियो, तर त्यो कुरा अब 

प्रकट भइसकेको छ। “अब उहााँलाई जसले मेरो ससुमाचार र येशू ख्रीिका प्रचार अनुसार 

वतमीहरूलाई रहस्यको प्रकाशबमोवजम स्िावपत गराउन सकु्नहुन्छ, जुन सिंसारको शुरूदेवि न ैगुप्त 

राविएको वियो, तर अब प्रकट गररएको छ, अगमििाहरूका िमुशास्त्रद्वारा, अनन्तका 

परमेश्वरको आज्ञाअनुसार, सबै जावतहरूको विश्वासको आज्ञाकाररताका लावग वचनाइएको छ” 

(रोमी १६:२५,२६)। 

 

३. दाऊदको ििंशका येशू ख्रीि पािलको सुसमाचारको आिारमा दयूाँतनुभयो। “याद राि दाऊदको 

ििंशका येशू ख्रीि मरेो ससुमाचारको आिारमा मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो” (२ वतमोिी २ : ८)। 

 

पािलले "मरेो ससुमाचार" भन्छन् ककनकक ख्रीिले उनलाई प्रकाश कदनुभयो। पािलको मेरो 

सुसमाचार विश्वासद्वारा िमी ठहररन्छ (रोमी ५:१)। उहााँको पुत्रको वसद्ध जीिन र बवलदानको 

कारर्ले वपताले आफ्नो पुत्रको िार्मुकता, उहााँको आत्मा, उहााँको जीिन (तीनिटै पयाुयिाची छन्) 

दईु समूहमा (अवहलेको ख्रीिको शरीर र भविष्यको नयााँ करार अन्तगुत विश्वास गने इजरायललाई) 

वनरपराि गनु सिम हुनुहुन्छ। ख्रीिको पूरु् सन्तुि रगतको बवलदानले पापको भुिानी र उहााँको 

अवभयुि िार्मुकताको कारर्ले विश्वास गने पापीलाई िमी िोवषत गदाु परमेश्वर कसरी न्यायी 

रहन सकु्नहुन्छ भनी पािलले मारु्त प्रकट गनुुभयो। “ख्रीि येशू मारु्त जुन छुटकारा छ उहााँको 

अनुग्रहले वसिै ाँमा िमी ठहराए: जसलाई परमेश्वरले प्रायवित हुन प्रस्तुत गनुुभयो उहााँको रगतमा 

विश्वासद्वारा, आफ्नो िार्मुकताको िोषर्ा गनु विगतमा भएका पापहरूको िमाको लावग, 

परमेश्वरको सहनशीलताद्वारा; उहााँको िार्मुकता ितुमान समयमा िोषर्ा गनु, म भन्छु: उहााँ आरै् 

िमी हुनुहुन्छ, र येशूमा विश्वास गनेहरूलाई उहााँले िमी ठहराउनुहुन्छ।” (रोमी ३:२४-२६)। 



परमेश्वरले मावनसजावतको पाप समस्यालाई िार्मुकताले कसरी समािान गनुुभयो भनेर पािलले 

िरु्न गछुन। “िार्मुकता “गवनएको हो” भन्ने यो िचन उनैको िावतर मात्र लेविएको होइन, तर 

हाम्रा वनवम्त पवन हो, जसलाई यो िार्मुकता कदइनेछ, यकद हामी उहााँमावि विश्वास गछौं जसले 

हाम्रा प्रभु येशूलाई मृत्युबाट बौराउनु भयो; उहााँ हाम्रा अपरािहरूका वनवम्त माररनुभयो, र 

हामीलाई िमीकरर् गनुका लावग रे्रर जीवित पाररनुभयो” (रोमी ४:२३-२५)।  

 

ख्रीिले पूरु् रूपमा सिंतुि पाने रगतको बवलदान पापको वनवम्त मोल वतनुु र उहााँको िार्मुकताले 

विश्वास गने पापीलाई िमी ठहराउने िममा परमेश्वर कसरी िमी रहन सकु्नहुन्छ भन्ने कुरा पािलले 

प्रकट गरे। “ख्रीि येशू मारु्त जुन छुटकारा छ उहााँको अनुग्रहले वसिै ाँमा िमी ठहराए: जसलाई 

परमेश्वरले प्रायवित हुन प्रस्तुत गनुुभयो, उहााँको रगतमा विश्वासद्वारा, आफ्नो िार्मुकताको 

िोषर्ा गनु विगतमा भएका पापहरूको िमाको लावग, परमेश्वरको सहनशीलताद्वारा; उहााँको 

िार्मुकता ितुमान समयमा िोषर्ा गनु, म [पािल] भन्छु: उहााँ आरै् िमी हुनुहुन्छ, र येशूमा 

विश्वास गनेहरूलाई उहााँले िमी ठहराउनुहुन्छ” (रोमी ३:२४-२६)। स्िगुबाट, प्रभु येशू ख्रीिले यस 

प्रबन्िमा ख्रीिको शरीरको लावग पािललाई एक विवशि सन्देश र सेिकाई कदनुभयो। “यकद मैले 

आफ्नो इच्छाले यो काम गरें भने, मसाँग इनाम छ: तर यकद मेरो इच्छाको विरुद्ध हो भने, 

सुसमाचारको प्रबन्ि मलाई प्रवतबद्ध गररएको छ” (१ कोररन्िी ९:१७)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अब उहााँलाई जसले मेरो सुसमाचार र 

येश ूख्रीषट्का प्रचार अनुसार 

वतमीहरूलाई रहसय्को 

प्रकाशबमोवजम स्िावपत गराउन 

सक्नुहुन्छ, जुन सिंसारको शुरूदवेि नै 

गुप्त राविएको वियो, (रोमी 16:25) 
 
 



यस प्रबन्िमा शतैानको दिु नीवत के हो? 

 

शैतानले हराएकाहरूको कदमागलाई मवहवमत सुसमाचारबाट अन्िा बनाउाँ छ। 

 

“तर यकद हाम्रो सुसमाचार लुकाइएको छ भने, ती हराएकाहरूको लावग लुकेका छन्: जसमा यस 

सिंसारका देिताले विश्वास नगनेहरूको मनलाई अन्िा तुल्याइकदएको छ, नत्र भने ख्रीिको मवहमामय 

सुसमाचारको ज्योवत, जो परमेश्वरको स्िरूप हुनुहुन्छ, वतनीहरूमा चवम्कनु पथ्यो।” (२ कोररन्िी 

४:३, ४). विश्वासद्वारा िमी ठहररनु सुसमाचार हो। परमेश् िरले आफ्नो पुत्रको िार्मुकतालाई 

अवहले ख्रीिको शरीर र भविष्यमा इजरायललाई दईु समूहमा वनरपराि गनु सिम हुनुहुन्छ। 

परमेश्वरले केिल सुसमाचार र हामीलाई गोप्य रािेर शैतानलाई वजत्नुभयो। शैतानले सन्देश, 

सन्देशिाहकलाई पवन आिमर् गछु, सन्देशिाहकलाई बदनाम गछु, सन्देशिाहकलाई वनरुत्सावहत 

गछु, र ख्रीि शरीरको विश्वासीहरूको बीचमा विभाजन ल्याउने प्रयास गदुछ। हाम्रो सही 

वसद्धान्तको रिा शैतानको झूटा वसद्धान्तको वबरूद्ध हो। पािल भन्दा अगाडी ख्रीिले यो तथ्य प्रकट 

गनुुभएको विएन कक िुसमा यो शैतानको लावग चेकमेट वियो। "यस सिंसारको देिता" (२ कोररन्िी 

४:४) ले मात्र पृथ्िी गुमाएन, तर "हािाको शविको राजकुमार" (एकर्सी २:२) ले पवन स्िगीय 

स्िानहरू गुमाएको महसुस गरे जब यो रहस्य सुने। शैतानले ख्रीिले पािलमारु्त प्रकट गनुुभएको 

कुरा लुकाउन, सही रूपमा विभावजत परमेश्वरको िचनको सत्यता लुकाउन र ख्रीिको शरीरको 

गठनको रहस्य लुकाउन भ्रि बाइबलहरू वसजुना गदैछ। "मवहमाको सुसमाचार" के हो? यो 

विश्वासद्वारा िमी ठहररनु हो (रोमी ५:१)। यो हो कक येशू ख्रीिको रगतको बवलदान र 

पुनरुत्िानको कारर्ले गदाु वपताले अब आफ्नो पुत्रको िार्मुकतालाई दईु समूहहरूमा (ख्रीष्को 

शरीर र भविष्यको नयााँ करार अन्तगुत इजरायलको) मा वनरपराि गनु सकु्नहुन्छ। तर शैतानले 

ख्रीिले पािललाई प्रकट गरेको सुसमाचार लुकाउन चाहन्छ। "जसमावि यस सिंसारका देिताले 

विश्वास नगनेहरूको मनलाई अन्िा तुल्याइकदएको छ, नत्र भने ख्रीिको मवहमामय सुसमाचारको 

ज्योवत, जो परमेश्वरको स्िरूप हुनुहुन्छ, वतनीहरूमा चवम्कनु पथ्यो " (२ कोररन्िी ४:४)। 

 

 

 

 

 



गोप्य (THE SECRET) 

 

 

परमेश्वरसाँग एउटा गोप्य कुरा वियो, तर अब यो प्रकट भइरहकेो छ। ख्रीिको शरीरको वनमाुर्को 

योजनालाई परमेश्वरले अनुग्रहको प्रबन्िमा एउटा रहस्य राखु्नभएको वियो (पृथ्िीको जग बसाउाँ न 

अविदेवि अज्ञात वियो)। “सिंसारको उत्पविभन्दा अविबाटै उहााँले हामीलाई चुन्नभुयो, ताकक हामी 

प्रेममा उहााँको सामुने पवित्र र वनष्कलिंक होऔं” (एकर्सी १:४)।  

 

परमेश्वरले पािललाई उहााँको रहस्य प्रकट गनुुभयो। पािलले िरु्न गरे कक उनलाई रहस्यको गोप्य 

कदइएको वियो। “जुन रहस्य युगौंयुग र पुस्तादेवि गुप्तमा राविएको वियो, तर अब उहााँका 

सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ” (कलस्सी १:२६)।  

 

“अब उहााँलाई जसले मेरो सुसमाचार र येशू ख्रीिका प्रचार अनुसार वतमीहरूलाई रहस्यको 

प्रकाशबमोवजम स्िावपत गराउन सकु्नहुन्छ, जुन सिंसारको शुरूदेवि न ैगुप्त राविएको वियो, तर अब 

प्रकट गररएको छ...” (रोमी १६:२५,२६)।  

 

परमेश्वरले भन्नुभयो कक शैतानल ेउनी “दावनयल भन्दा पवन बुवद्धमान् रहछे” भनेर सोचे। उबाट 

वतनीहरूले कुनै पवन गोप्य कुरा लुकाउन सक्दैनन्” (इजककएल २८:३)।  

तर शैतान गलत वियो “परमेश्वरमा लुकाइएको” एउटा गोप्य कुरा वियो  

(एकर्सी ३:९) जुन उसलाई िाहा विएन। परमेश्वरले दावनयलको ६९ र ७० हप्ताको बीचमा 

रहस्य, अनुग्रहको प्रबन्ि िुसाउनुभयो। 

परमेश्वरको गोप्य बावहर छ आज, त्यसैले अब मण्डलीको लक्ष्य भनेको सबैलाई यो जान्न मद्दत गनुु 

हो ककनकक शैतानले अझै यसलाई लुकाउन चाहान्छ। “र सबै मावनसहरुलाई रहस्य को सिंगवत के हो 

सो देिाउनको लावग, जुन सिंसारको आकददेवि नै परमेश्वरमा लुकाइएको वियो, जसले सबै िोक 

येशू ख्रीिबाट सृजनुभयो” (एकर्सी ३:९)। 

 

 

“कुनै कुरा लुकाउनु [गोप्य राखु्न] परमेश्वरको मवहमा हो ” [It is the glory of God to conceal 

a thing:…..]   (वहतोपदेश २५:२)। 

 



परमशे्वरल ेयो गोप्य ककन राख्नभुयो? 

 

 

परमेश्वरले गोप्य रूपमा राखु्नभयो ताकक शैतानले िाहा नपाओस्, कक परमेश्वरको लक्ष्य स्िगु र 

पृथ्िी दबुैलाई पुनः प्राप्त गनु ुहो र ख्रीि िूसमा विजयी हुनुहुनेछ। नभय शैतानले ख्रीिलाई िूसमा 

टााँग्ने अनुमवत कदने विएन यकद परमेश्वरले पृथ्िी मात्र होइन तर स्िगु पवन कर्ताु वलने योजना 

बनाउनु भएको छ भनेर जान्िे भवन। “तर हामी परमेश्वरका वििेक रहस्यमय तररकामा बोल्छौं, 

त्यो गुप्त वििेक, जसलाई परमेश्वरले सिंसारअवि देवि नै हामै्र मवहमाको वनवम्त वनयुि गनुु भएको 

वियो। जुन यस सिंसारका कुनै पवन राजकुमारहरूलाई [शैतान, उसका समिुकहरू, र उसद्वारा शवि 

प्राप्त भएका व्यविहरूलाई] िाहा विएन: यकद वतनीहरूले यो जानेका भए वतनीहरूले मवहमाका 

प्रभुलाई िूसमा टााँग्ने विएनन्” (१ कोररन्िी २:७,८)। 

 

रहस्य भनेको लुकेको वििेक (जानकारी) हो। परमेश्वरले शैतानलाई आफ्न ैचालमा पिनुभयो। 

शैतानले सोचे कक उसल ेपरमेश्वरको योजनालाई नि गयो, जब ख्रीिलाई उहााँको मान्छेहरुले 

अस्िीकार गरे र िूसमा टााँगे। तर िूसीकरर्ले शैतानको विनाशको छाप लगायो “ककनकक सिंसारको 

बुवद्ध परमेश्वरको सामु मूिुता हो। ककनकक लेविएको छ, “उहााँले बुवद्धमान्लाई [शैतानलाई] 

वतनीहरूको िूतुतामा पिनुहुन्छ”” (१ कोररन्िी ३ : १९)। 

परमेश्वरको वििेकले गोप्ययलाई उहााँको िचनमा प्रकावशत हुनबाट जोगाउनु वियो ककनभने 

शैतानले बाइबल पढ्दछ र परमेश्वरको योजनालाई विर्ल पान ुिोज्छ। शैतानले ख्रीिलाई जब 

िूसमा टााँगेको वियो तब उसले सबै चीज गुमायो र उसको आफ्नै पराजय ल्यायो। कलिरीमा येशू 

ख्रीि शैतान र पवतत स्िगुदतूहरू मावि विजयी हुनुभयो। 

“उहााँले प्रिानताहरू र शविहरूलाई वन:शस्त्र पारी ती सबैमावि िूसमा विजय प्राप्त गनुुभयो, र 

वतनीहरूको वनवम्त िुल्लमिुल्ला प्रमार् देिानुभयो” (कलस्सी २:१५)। 

गोप्य प्रकट भएको छ। जुन कुरा उहााँका पवित्र प्रेररतहरू र अगमििाहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा 

अवहले प्रकट भएको छ, त्यो अरू युगहरूमा मावनसका पुत्रहरूलाई जनाइएको विएन;... जुन 

सिंसारको आकददेवि नै परमेश्वरमा लुकाइएको वियो, जसले सबै िोक येशू ख्रीिबाट सृजनुभयो “ 

(एकर्सी ३:५,९)। 

 

बाइबलमा ख्रीिको स्िगीय शरीर बनाउन ेयोजना शैतानले पिा लगाउन सकेन ककनकक यो 

बाइबलमा कतै पवन प्रकट गररएको विएन जबसम्म पािललाई यो कुरा प्रकट गररएको विएन। 

“आहा परमेश्वरको बुवद्धको र ज्ञानको सारा सम्पविहरू कवत गवहरो! [परमेश्वरले अनुग्रहको प्रबन्ि 



र ख्रीिको शरीरको गठन पािलद्वारा प्रकट नगरेसम्म अविश्वसनीय वियो] “उहााँका इन्सार्हरू 

भेट्न नसककने, र उहााँका मागुहरू बुझ्न नसककने!” (रोमी ११:३३)। 

 

परमेश्वरले प्रमावर्त गनुुभयो कक उहााँ “एक मात्र ज्ञानी परमेश्वर” हुनुहुन्छ (१ वतमोिी १:१७)। 

 

आरू्ले बनाउनुभएको सबैभन्दा बुवद्धमान् प्रार्ीलाई परमेश्वरले तीक्र् वििेकले बावहर गनुुभयो, र 

रािस (शैतान) लाई आफ्नो उदे्दश्यका लावग प्रयोग गनुुभयो। 

 

बाइबलका मखु्य पद: 

 

हामीलाई बाइबल कसरी अध्ययन गने भनेर बाइबलको एउटा मात्र पदल ेबताउाँछ                  २ 

वतमोिी २:१५:  

“परमेश्वरसामु आरू्लाई ग्रहर्योग्य तुल्याउन र लवित हुनु नपन ेकारीगरजस्तै, सत्यको िचनलाई 

ठीकसाँग विभावजत गदै अध्ययन गर।” 

सत्यलाई विभाजन गनु वनदेशन कदईएको छ। सत्यबाट त्रुरट होइन, तर सत्यबाट सत्य। सबै बाइबल 

सत्य हो, तर यसलाई विभावजत गन ुआिश्यक छ त्यसैले हामी जान्दछौ कुन भाग हाम्रो सत्यता हो। 

सत्यको विभाजन गनु हामीलाई बताउने पािलले, हामील ेसत्यलाई कसरी विभाजन गन ेभनरे 

पवन बताउाँ दछन ्भन्न ेकुरा छ, र उसल ेएकर्सस अध्याय दईु मा बताउाँ दछ। एकर्सी दईु अध्यायमा 

पािलल ेहामीलाई तीन समयका भागहरू कदन्छन:् विगत समय, तर अब, आउनिेाला यगुहरु। 

 

विगत समय: एकर्सी २:११,१२ यसकारर् याद राि, अवि वतमीहरू शरीरअनुसार अन्यजावत 

छाँदा शरीरमा हातबाट ितना गररएकाहरूले वतमीहरूलाई बेितनाका मान्दिे। 

त्यो समयमा वतमीहरु ख्रीिवबना वियौ, इस्राएलका राष्ट्रमण्डलबाट परदेशी, प्रवतज्ञाका 

करारहरूबाट वबराना, आशा नभएका, र यस सिंसारमा परमेश्वररवहत वियौ :  

 

तर अब: एकर्सी २:१३ तर वतमीहरू, जो ख्रीि येशूबाट टाढा भएका वियौ, अब ख्रीिको रगतले 

नवजक भएका छौ। 

 

आउनिेाला यगुहरु: एकर्सी २:७ कक आउने युगहरूमा उहााँले येशू ख्रीिमारु्त हामीमावि देिाएको 

आफ्नो दयाको अनुग्रहको असीम सम्पवि देिाउन सकून्। 

 



 

 

विस्तृत तस्िीर को लागी: E-mail @ thewordoftruthrightlydividing@gmail.com 

 

येशू ख्रीिले पािलमारु्त हामीलाई परमेश्वरको िचन कसरी विभाजन गने कुरा प्रकट गनुुभयो। 

विगत समयको प्रभाि हो भनेर सिंकेत गने एउटा विशेषता जब पवन यहूदीहरू र सबै अन्य राष्ट्रहरू 

बीच परमेश्वरले वभन्नता राखु्नहुन्छ। यस वभन्नतालाई "विभाजनको बीचको पिाुल" भवनन्छ 

(एकर्सी २:१४)।  

ितनाको करार परमेश्वरले इस्राएललाई कदनुभयो (उत्पवि १७) जसले उनीहरूलाई अन्य सबै 

राष्ट्रहरू भन्दा र्रक पाछु। जब परमेश्वरले मोशाद्वारा व्यिस्िा िप्नुभयो उहााँले यहूदी र 

अन्यजावतहरू बीचको वभन्नतालाई आहार र अन्य वनयमहरू मारु्त अझ सुदढृ पानुुभयो। 

िास्तिमा, इस्रायललाई जम्मा ६१३ व्यिस्िा परमेश्वरले कदईएको वियो। इस्राएल राष्ट्र वमिबाट 

"जवन्मएको" वियो। उहााँले इस्राएल राष्ट्रलाई (ितनाहरुलाई) अन्य जावतहरू भन्दा मावि 

राखु्नभयो। जब पवन परमेश्वरको िचनले यहूदी र अन्यजावतहरूको बीचमा वभन्नता लेआउन्छ हामी 

जान्दछौं कक "भविष्यिार्ी" प्रभािमा छ "रहस्य" होइन। (आउनेिाला युगमा भविष्यिार्ी, 

व्यिस्िा, र इस्राएलको मनपदो राष्ट्र वस्िवत रे्रर प्रभािमा हुनेछ।) आज हामी तर अब मा 

बााँवचरहकेा छौं, अनुग्रहको प्रबन्िमा। हामी आज व्यिस्िाको अिीनमा छैनौं। ितुमानमा, हामी 

इस्रायलबाहके, र व्यिस्िाबाहके मुवि पाउाँछौं, आज अन्यजावत र यहूदीबीच कुनै वभन्नता छैन। एक 

राष्ट्रको रूपमा इस्रायलले अवहले उनीहरूको मसीहको पूजा गरररहकेा छैनन्, उनीहरूसाँग यस 

समयमा इस्रायल राष्ट्र छैन। वतनीहरूलाई प्रवतज्ञा गरीएको सम्पूरु् देशमा केिल एक सानो चााँदीको 
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जमीन मात्र कदजा गरर रहकेो छ। 

पािलले "परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार" पाए (प्रेररत २०:२४), स्िगाुरोहर्बाट, मवहवमत प्रभु 

येशू ख्रीिबाट "ख्रीिको सुसमाचार" प्रचार गरे  

(रोमी १:१६) विश्वास गन ेसबलैाई मवुिको वनवम्त परमशे्वरको शवि। 

 

 

 

नयााँ सवृिहरु, राजदतूहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 



ससुमाचारमा विश्वास गनहेरू  

(१ कोररन्िी १५:१-४) येशूमा व्यविगत रूपमा नयााँ सृवि बन्छन् जब येशूले गनुुभएका कायुहरूमा 

विश्वास गछुन र नयााँ सृवि, मण्डली, ख्रीिको शरीरको भाग पवन बन्छन्। विश्वासीहरूको 

हवैसयतमा हामी पवहले जस्तो व्यवि होइनौं। "पुरानो" हामी मयों जब हामीले िूसमा ख्रीिको 

मृत्यु, र उहााँको पुनरुत्िानलाई पवहचान गयो। हामी नयााँ सृविहरु हौं, नयााँ वनयतकासाि, एक नयााँ 

प्रबन्िमा, एक नयााँ एजेन्सीमा, नयााँ गन्तव्यकोसाि सवहत। 

“यसकारर् यकद कोही सृविमा छ भने त्यो नयााँ सृवि हो: पुरानो कुराहरू वबवतसकेका छन्; हरे, सबै 

िोक नयााँ भएका छन्।” (२ कोररन्िी ५:१७)।  

 

िन्यबाद, प्रभु! 

 

विश्वासीहरूको हवैसयतमा, अरूलाई येशूले गनुुभएको कायुहरूमा विश्वास र परमेश्वरसाँग वमलाप 

गनु मद्दत गराउन हामीलाई मेलवमलापको सेिाकाई कदइएको छ। ख्रीिद्वारा "हामी परमेश्वरसाँग 

शावन्तमा छौं" (रोमी ५: १), र हामीले अरूलाई उनीहरू कसरी त्यो शावन्त पाउन सक्छ भनेर 

भन्नुपछु।”सबै कुरा परमेश्वरबाटका हुन्, जसले हामीलाई येशू ख्रीिद्वारा आर्ैं मा वमलाप गनुुभयो, र 

हामीलाई वमलापको सेिाकाई कदनुभयो; अिाुत् परमेश्िर स्ियम् ख्रीष्टमा हुनुभएर सिंसारलाई 

आर्ैं मा वमलापमा पाद,ै वतनीहरूका अपरािहरु उनीहरूलाई नकदई, हामीलाई मेलवमलापको िचन 

प्रवतबद्ध गरेको छ। अब हामी ख्रीिको लावग राजदतूहरू हौं, जस्तो कक परमेश्वरले हामीबाट 

वतमीहरूलाई वबन्ती [व्यग्र] गरररहनुभएको छ: हामी ख्रीिको पिमा [उहााँको ठाउाँमा] वतमीहरूलाई 

वबन्ती गछौं, परमेश्वरसाँग वमलाप [शत्रुबाट, विश्वासद्वारा वमत्र हुनु] गर” (२ कोररन्िी ५:१८-२०)। 

 

आज परमेश्वरले अनुग्रह प्रबन्ि (वितरर्) गदै हुनुहुन्छ  God is dispensing grace (Dispensation of 

Grace) today,  

पापलाई दोष लगाएर होइन। not imputing sins 

 

यो अविश्वास हो, पाप होइन जसले व्यविलाई परमेश्वरसाँग अनन्त जीिनबाट टाढा राख्छ। 

विश्वासीहरू यस सेिकाईको वहस्सा हुन्। हामी राजदतूहरू हौं ककनकक हामी स्िगुमा ख्रीिसाँगै 

बवससकेका छौं। कर्वलप्पी ३:२० “तर हाम्रो कुराकानी स्िगुमा हुन्छ; जहााँबाट आउनुहुने मुविदाता 

प्रभु येशू ख्रीिको प्रतीिा हामी गदुछौं।  

 



सबै विदेशी राजदतूहरूले जस्तै, ख्रीिका शरीरको विश्वासीहरूलाई िर बोलाउने छ (याुप्चर) युद्ध 

अवि (परमेश्वरको िोि)। हामी यो सेिकाई ख्रीिप्रवत हाम्रो प्रेमको कारर् गछौं, हामीले गनुुपने 

होइन, तर हामी गनु चाहन्छौं। उहााँले हामीलाई प्रेम गनुुभयो ” ख्रीिको प्रेमले हामीलाई बाध्य 

गराउाँछ...”  (२ कोररन्िी ५:१४)। 

 

यस प्रबन्िमा शैतानको िराबीको नीवत के हो? 

शैतानले मवहमाको सुसमाचारबाट हराउनेहरूको मनलाई अन्िा तुल्याउाँछ। “तर यकद हाम्रो 

सुसमाचार लुकाइएको छ भने, ती हराएकाहरूको लावग लुकेका छन्: वतनीहरूका विषयमा भनौं 

भने ख्रीि, जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहााँको मवहमाको सुसमाचार वतनीहरूले नदेिून ्भनेर यस 

सिंसारको देिले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्िो तुल्याइकदएको छ” (२ कोररन्िी ४:३,४)। 

 

 

सही वसद्धान्त (Sound Doctrine):  गलत वसद्धान्त (False Doctrine.) विरुद्ध हाम्रो रिा 

हो। शैतानल ेपवन यो सन्देशलाई हमला गदुछ, सन्देशिाहकहरूलाई (Messenger), 

सन्देशिाहकहरूलाई बदनाम गदुछ, सन्देशिाहकहरूलाई वनरुत्सावहत गदुछ र ख्रीिको शरीरको 

विश्वासीहरूको वबच विभाजन ल्याउन िोज्छ। पािलको समयसम्म ख्रीिले सैतानलाई िूसमा 

शैतानको लावग चेकमेट-CHECKMATE  वियो तथ्यलाई ख्रीिले िुलासा गनुुभएन। 

केिल "यस सिंसारका देिता" (२ कोरर ४:४) ल ेपृथ्िीलाई गुमाएन, तर "हािाको शविको 

राजकुमार" (एकर् २: २) पवन महसुस गरे कक उनले स्िगुका स्िानहरू गुमाए जब उनले रहस्य सुने। 

परमेश्वरले एउटा मात्र गोप्य कुरा रािेर वजत्नुभयो। आज शैतानल ेजवत सक्दो समस्या ल्याइरहकेो 

छ, विशेष गरी मण्डलीहरूमा। त्यहााँ एउटै मात्र सााँचो मण्डली छ, जुन ख्रीिको शरीर हो, तर आज 

हामीसिंग मावनसहरूका वशिाका (वसद्धान्त) कारर् यवत िेरै सिंप्रदायहरू छन्। 

पास्टरहरूले विश्वासीहरूलाई "आवत्मक इस्रायलली" हुन् भनेर वसकाउाँ दा शैतान िुसी हुन्छ 

(इस्रायलका चीजहरूलाई मण्डलीका सदस्यहरूसाँग वमलाएर), व्यिस्िा र अनुग्रह वमसाउाँ दछ, र 

कायुहरू जस्तै पानी बवप्तस्मा, अन्य भाषाहरूमा बोल्छन्, र मुविको लावग अन्य आिश्यकताहरू 

िप्दछन्। “र कुनै चमत्कार छैन; ककनकक शैतान आरै्ले पवन ज्योवतमुय दतूमा पररर्त भएको छ”  

(२ कोररन्िी ११:१४)। 

शैतानले भ्रि बाइबलहरू वसजुना गरररहकेो छ जसले परमेश्वरको िचनको सत्यतालाई ठीकसाँग 

विभाजन गनुलाई, र ख्रीिको शरीरको गठनको रहस्यलाई लुकाउाँछ। तर हामी ख्रीिमा सुरवित छौं 

“... वतमीहरूको जीिन परमेश्वरमा ख्रीिसाँग लुकाइएको छ” (कलस्सी ३:३)। 

आजको लावग परमेश्वरको दईु गुर्ा इच्छा 



एकचोरट हामीले परमेश्वरको दईु गुर्ा इच्छा महसुस गरेपवछ, हामी सक्दो राम्रो गछौं, हाम्रो भाग 

गनु।”जसले सबै मावनसहरूले मुवि पाऊन् र सत्यको ज्ञानमा आऊन् भन्ने इच्छा गनुुहुन्छ”  

(१ वतमोिी २:४)। 

 

विश्वासल ेहो कामहरुल ेहोईन 
 

हाम्रो कामद्वारा होइन, येशूले गनुुभएका कामहरूमा विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट हामी मुवि पाउाँछौं। 

स्िगुमा िमण्ड हुनेछैन।”ककनभने अनुग्रहले गदाु विश्वासद्वारा वतमीहरूको उद्धार [ख्रीिले सम्पन्न 

गनुुभएको उद्धारमा] भएको छ– र यो वतमीहरू आरै्बाट होइन : यो त परमेश्वरको िरदान हो : 

कमुहरूद्वारा होइन, नत्रता मावनसले िमण्ड गनेछ।” (एकर्सी २:८,९)। 

 

आज कुन ैवचन्हको िरदान छैन 

ख्रीिका शरीरको विश्वासीहरूले शारीररक वचन्हहरुलाई पछ्याउाँ दैन। हामी आत्मामा सहिंड्छौं, 

शरीरमा होइन। हामी "विश्वासद्वारा वजउाँछौं"  (रोमी १:१७)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faith is believing what God says in His word.  

विश्वास भनकेो परमशे्वरल े भन्नभुएको उहााँको िचनमा विश्वास गनु ु हो। 

 

हामी पािलको माध्यमबाट परमेश्वरले हामीलाई कदनुभएको सुक्ष्म वशिालाई िा सही वसद्धान्त 

(Sound Doctrine) बुझेर हामी वभत्रका मावनस (प्रान र आत्मा) को वनमाुर् गदुछौं। रोममा 

नजरबन्दमा पुगेपवछ पािलल ेयहूदीहरूलाई प्रेररत २८:२८ मा अलग रािे र वनको पान ेबन्द भयो। 

परमेश्वरले पािललाई भन्नुभयो “मेरो अनुग्रह वतम्रो वनवम्त पयाुप्त छ: ककनभने मेरो शवि 

   हामी            

विश्वासमा 

           सहिंड्छौं 



दबुुलतामा वसद्ध हुन्छ।” यसकारर् ख्रीिको शवि ममा िास गरोस् भनेर म आफ्ना दबुुलताहरूमावि 

बढी िुशीसाि गिु गनेछु” (२ कोररन्िी १२:९)।  

 

पवछ, पािलल ेआफ्नो सािीलाई वनको पान ुनसकेर वबमारी छोवडकदए। “...तर त्रोकर्मसलाई त 

मैले वमलेटसमा वबरामी अिस्िामा छोडें” (२ वतमोिी ४:२०)। 

 

ख्रीिका शरीरको विश्वासीहरू "विश्वासमा सहिंड्छौं, हेराईमा होइन:)" (२ कोररन्िी ५:७)।  

 

ितुमान अनुग्रहको प्रबन्िमा, परमेश्वर आफ्नो िचनमारु्त हाम्रो वभत्री मनुष्य (प्रार् र आत्मा) लाई 

वनमाुर् गनुमा अविक चासो राखु्नहुन्छ। जब हामी स्िगु जान्छौं, हामीसाँग लाग्न सके्न हाम्रो वभत्री 

मनुष्य हुन्छ। 

 

 

 

शारीररक ितना छैन 
 

हाम्रो ितना शारीररक होइन, आध्यावत्मक हो। यो अनुग्रहको प्रबन्िमा, छालाको सानो टुिा 

हटाइएमा र्रक पदैन। कुरा महत्िपूरु् छ वख्रिले हाम्रो वनवम्त िूसमा गनुुभएको कुरा महत्िपूरु् छ। 

“ख्रीिको ितनामा पापमय स्िभािको देहलाई तय्ागेर हातविना गररएको ितनाद्वारा उहााँमा 

वतमीहरूको पवन ितना गररएको छ ” (कलस्सी २:११)। 

 

उहााँले पापको पररर्ामलाई विश्वासीबाट हटायो, उहााँले पापको शविलाई हटाउनु भयो, र 

याुप्चरमा, हामीलाई पापको उपवस्िवतबाट उहााँले नै छुटाउनु हुनेछ।”उहााँले हामीलाई यस्तो 

भयानक मृत्युबाट छुटाउनुभयो, अवन छुटाउनुहुनेछ: हामी उहााँमावि भरोसा गछौं, कक उहााँले 

हामीलाई रे्रर पवन छुटाउनुहुन्छ” (२ कोररन्िी १:१०)।  

 

हामी "विश्वासको सुनुिाईद्वारा” मुवि पाउाँछौं  

(गलाती ३:२) जुन ख्रीिमा सम्पन्न भएको छ, जुन हाम्रो शरीरमा वसद्ध हुाँदैन। हामी परमेश्वरको 

िचनमा विश्वासको साि सहिंड्छौं ताकक हामी एक अकाुको सेिा प्रेमले गनु सकौं।” ककनकक ख्रीि 

येशूमा न त ितना केही मूल्यको न बेितना केही मूल्यको हुन्छ; तर विश्वास जुन प्रेमद्वारा काम 

गछु” (गलाती ५:६)। 



 

ख्रीिले समाप्त गनुुभएको काम मा विश्वास गनुु महत्ि राख्दछ।  

हाम्रो बवप्तस्मा आवत्मक हो, शारीररक होइन 

आज एउटा मात्र बवप्तस्मा छ, “एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बवप्तस्मा” (एकर्सी ४:५) र यो 

आवत्मक हो, शारीररक होइन। हामी ख्रीिको शरीरमा बवप्तस्मा वलन्छौं, जहााँ पानीको एक िोपा 

पानी समािेश हुाँदैन। “ककनकक एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैल ेएउटै शरीरमा बवप्तस्मा पाएका 

छौं– चाहे हामी यहूदी होस् िा ग्रीक, कमारो होस् िा स्ितन्त्र; अवन हामी सबैलाई एउटै पवित्र 

आत्मामा वपउन बनाइएको छ” (१ कोररन्िी १२:१३)। 

 

पािलले भने कक ख्रीिले उनलाई बवप्तस्मा कदन पठाउनुभएको विएन। यसको विपररत, पत्रुसले भने 

कक कसैले ख्रीिमा विश्वास व्यि गनु पानीमा बवप्तस्मा वलनु आिश्यक छ। 

पािलले िूसमा टााँवगएको ख्रीिको प्रचार गरे, र रे्रर उठ्नुभयो (िूसको अपराि)। “ककनभने ख्रीिले 

मलाई बवप्तस्मा कदन होइन, तर सुसमाचार प्रचार गन ुपठाउनुभयो: शददहरूको ज्ञानले होइन, 

नत्रता भने ख्रीिको िूस व्यिु हुनेछ। ककनकक िूसको प्रचार नाश हुनेहरूको वनम्वत मूिुता हो; तर 

हामी उद्धार पाएकाहरूका वनवम्त यो परमेश्वरको शवि हो” (१ कोररन्िी १:१७,१८)। 

 

पत्रुसले पानीको बवप्तस्मा वसकाउाँ िे ककनभने इस्रायल नुहाइएको राज्य पुजारीहरूको एक पवित्र 

राष्ट्र हुनुपथ्यो। तर पािलले भने कक हाम्रो बवप्तस्मा येशू ख्रीिको मृत्यु, गाड्न र पुनरुत्िानसाँगको 

"पवहचान" हो। “के वतमीहरू जान्दैनौ, कक हामीहरु मध्ये जवतले बवप्तस्मा वलयौं, उहााँकै मृत्युमा 

बवप्तस्मा वलएका वियौं? यसकारर् बवप्तस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहााँसाँगै गावडयौं [कुनै पानी छैन]: 

ताकक जसरी वपताको मवहमाद्वारा ख्रीि मरेकाहरूबाट जीवित पाररनुभयो, त्यसो भए हामी पवन 

जीिनको नयााँपनमा सहिंड्नुपदुछ” (रोमी ६:३,४)। 

 

विश्वास गनेहरूवसत ख्रीिको िार्मुकता छ - हाम्रा पापहरूको िूसमा न्याय गररयो। हाम्रो पुरानो 

स्िभाि िूसमा टााँवगएको वियो, र हामी उहााँसिंगै नयााँ स्िभािमा बौराइएका छौं। विश्वासीले 

ख्रीिमा बवप्तस्मा वलएर उहााँको शरीरको सदस्य हुन्छ। आज पानीको बवप्तस्मा वलनु भनेको परमेश्वर 

के गदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वासको कमी देिाउाँ न ुहो। पािलल ेमण्डलीको जग बसाल्न काम 

गरे। स्पि छ, कक पािलल ेमण्डलीको वनवम्त िेरै दःुि भोगेका विए, ख्रीिको शरीरको िावतर। जब 

ख्रीि आरै्ले पािललाई देिाएको अनुग्रहको प्रबन्िको प्रकाश अनुसार, व्यिस्िाको र मोशाको 

विरुद्धमा गए; अवन जब यहूदी र अन्यजावतहरूको विश्वास प्रर्ालीको विरुद्धमा पवन गएर प्रचार 

गरे। आफ्नो जीिनको अन्तवतर, उनल ेवतमोिीलाई लेिे कक लगभग सबैल ेउनलाई त्यागेका विए, 

तर उसलाई िाहा वियो कक प्रभुले ऊप्रवत राखु्न भएको िचन पूरा गनु सकु्नहुन्छ। “यही कारर्ले गदाु 



म यी सबै किहरू पवन भोगेको छु: यद्यवप म शमाुउाँ कदनाँ: ककनभने मैले कसलाई विश्वास गदुछु भनेर 

म जान्दछु, र म वनिय छु कक जुन कुरा त्यस कदनसम्म मैले उहााँलाई प्रवतबद्ध गरेको छु त्यो उहााँले 

सुरवित राख्न सक्नु हुन्छ।” (२ वतमोिी १:१२)। 

यकद तपाईं बाइबलमा कदइएको र यस पुस्तकमा व्याख्या गरेको अनुग्रहको सन्देश बुझ्दै हुनुहुन्छ 

भने, यकद तपाईं अनुग्रहको सन्देशलाई बाइबलमा कदइरहनुभएको छ र यस पुस्तकमा व्याख्या 

गनुुभयो भने, यो प्रमावर्त हुन्छ कक प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। पािलका पत्रहरू,  

२ वतमोिी ३:१६ मा कदइएको आदेशलाई पालना गछु। “सम्पूरु् शास्त्र परमेश्वर को प्रेरर्ाबाट 

भएको हो, र वसद्धान्तको लावग, सुिारको लावग, सच्याउनको लावग, िार्मुकतामा वनदेशनको 

लावग लाभदायक छ:” 

 

1. रोमी =  वसद्धान्त 

 

2. १ र २ कोररन्िी = सुिार 

 

3. गलाती =  सच्याउन 

 

4. एकर्सी =  वसद्धान्त 

 

5. कर्वलवप =  सुिार 

 

6. कलस्सी =  सच्याउन 

 

7. १ र २ िेसलोवनकी = वसद्धान्त, िार्मुकतामा वनदशेन 

 

8. १ र २ वतमोिी, तीतस, कर्लेमोन = वसद्धान्त, िार्मुकतामा वनदशेन 

 

पािलले भने कक यकद हामी उनको पत्रहरुमा "सही वसद्धान्त" बुझ्दछौं भने हामी बााँकी बाइबललाई 

बुझ्न सके्नछौं।”म के भन्छु विचार गर; र प्रभुले वतमीलाई सबै कुराहरुमा समझ कदनुहुन्छ”  

(२ वतमोिी २:७)। 

हाम्रा प्रभु येशू ख्रीिको वपता “... र सबै कुराहरु उहााँका पाउमुवन राविकदनुभयो, अवन उहााँलाई 

मण्डलीको लावग सबै कुराको वशर बनाइकदनुभयो, जुन मण्डली उहााँको शरीर हो, उहााँको पूरु्ताले 



त्यो सबै मा पूरक पानुुहुन्छ” (एकर्सी १:२२,२३)। 

 

येशूले पािललाई प्रकट नगरेसम्म मण्डलीको [किि को शरीर] याुप्चर प्रकट भएको विएन। याुप्चर 

एउटा रहस्य हो जुन विशेष रूपमा पािलका पत्रहरूमा पाइन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



यापु्चर (The Rapture) 

 

 

 

याुप्चर परमेश्वरको योजनाको अको िटना हो,, यसको वहस्सा हुन नभुल्नुहोस्। यो चााँडो हुनेछ। 

नीच शरीर पररितुन भएको हुन्छ। “हरे, म वतमीहरूलाई एउटा रहस्य देिाउनेछु, हामी सबै 

सुत्दैनौं, तर हामी सबै पररितुन हुनेछौं, एकै िर्मा, आाँिाको एक वनमेषमा, तुरहीको आविरी 

आिाजमा: ककनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकहरू अविनाशी जीिनमा उठ्नेछन्, अवन हामी पररितुन 

हुनेछौं”  

(१ कोररन्िी १५:५१,५२)। 

 

हामीसाँग आवशवषत आशा छ।”त्यो िन्यको आशाको लावग हदेैछौं, र हाम्रा महान् परमेश्वरर 

मुविदाता येशू ख्रीिका मवहमामय उपवस्िवतको प्रतीिा गदुछौं” (तीतस २:१३)। 

 

हािामा प्रभुलाई भेट्न ख्रीिको शरीर समावतनेछ, र परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्ि समाप्त हुनेछ। 

“ककनकक प्रभु स्ियम् स्िगुबाट गजुनवसत तल ओलुनुहुनेछ, प्रिान स्िगुदतूको आिाज, र परमेश्वरको 



तुरहीको साि: र ख्रीिमा मरेकाहरूचाहहाँ पवहले बौररउठ्नेछन्। तब हामी बााँवचरहकेा र 

छोवडएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न वतनीहरूका सािसािै बादलमा उठाइलवगनेछौं, र यसरी 

हामी सिै ाँ प्रभुसाँग रहनेछौं” (१ िसेलोवनकी ४:१६,१७)। 

 

स्िगु ख्रीिको शरीरको लावग गन्तव्य हो, पृथ्िी होइन। तसिु, “माविका चीजहरूमा वतमीहरूको 

से्नह राि, पृि्िीमा भएका चीजहरूमा होइन” (कलस्सी ३:२)। 

 

अकोचावहॅं "ख्रीिको न्यायआसन" हो (२ कोररन्िी ५:१०)। 

 

जहााँ हामीले गररएको सेिा "उहााँको शरीरमा" को लावग न्याय हुनेछ “यो राम्रो होस् िा नराम्रो। " 

त्यस पवछ, हामी "उहााँसाँग मवहमामा देिा पनेछौं" (कलस्सी ३:४)। 

 

 

 

भविष्य 

 

वहब्र ूदवेि प्रकाश सम्म: 

 

िमुशास्त्रको वहब्रू देवि प्रकाश सम्म को अिंश मा इजरायलको साि रे्रर शुरू गन ेपरमेश्वरको 

कायुिम सम्बन्िमा हो। वहब्रू मावनसहरू रे्रर परमेश्वरको विशेष मनपन ेराष्ट्र हुनेछ र विभाजन को 

बीचको पिाुल पवन िडा हुनेछ। विश्वास गनेहरूले बाइबलका सबै भाग प्रयोग गनेछन्, तर यी 

पुस्तकहरूले विशेष गरी उनीहरूलाई सिंकिकाल देवि अन्िेषर् गनु र राज्यमा प्रिेश गनु मद्दत 

गदुछ। पािललाई पछ्याएर ख्रीिको पवछ लाग्नु अब सही कुरा हुनेछैन (१ कोररन्िी ११: १)। 

 

 याुप्चर सककन्छ, र यसरी ख्रीिको शरीरमा सामेल हुने मौका पवन समाप्त हुन्छ। परमेश्वरको 

अनुग्रहको प्रबन्ि समाप्त भएको छ। व्यिस्िा रे्रर शुरू भएको हुन्छ। 

अनुग्रहको प्रबन्िको अन्त्यमा पवन िेरै मावनसहरू "विश्वासबाट टाढा" जानेछन् र पािलको 

सत्यबाट टाढा हुनेछन्। “अब पवित्र आत्माले प्रि ैभन्नुहुन्छ, कक पवछ आउने समयमा कवत जना 

विश्वासबाट तकेर जानेछन्, वतनीहरूलाई बहकाउने आत्मा र रािसको वसद्धान्तहरु पालन गनेछन्” 

(१ वतमोिी ४:१)। 



 

बाइबलमा एक भन्दा बढी रहस्यहरू छन्। अिमुको रहस्य पािलको समयमा शुरू भइसकेको वियो; 

िास्तिमा यो काम त्यसबेलादेवि नै वियो जब लुवसर्र / शैतानमा परमेश्वरसाँग स्िगुमा हुाँदा पाप 

भेरटयो (इजककएल २८:१५)।  

 

“ककनकक अिमुको रहस्यले अविबाटै काम गरररहेछ...” (२ िसेलोवनकी २:७)। 

 

मिी अध्याय २५:३१-४० मा उल्लेि गररएझैं पृथ्िीमा रहकेा अन्यजावतहरूले पवन आशा राखे्नछन् 

यकद वतनीहरूले इस्राएलको मसीहमा विश्वास गरे र इस्राएललाई आशीिाुद कदए भने। यसै बीचमा, 

स्िगुमा परमेश्वरसाँग ख्रीिके शरीरको विश्वासीहरूको लावग िप आियुकमुहरू स्टोर(STORE) मा 

छन्। “कक आउने युगहरूमा उहााँले येशू ख्रीिमारु्त हामीमावि देिाएको आफ्नो दयाको अनुग्रहको 

असीम सम्पवि देिाउन सकून्” (एकर्सी २:७)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



राज्य स्िापना गररयो 

 

 

सबै विश्वास गने इस्रायलले मुवि पाउनेछन्। जब अन्यजावतहरूको पूरु्ता याुप्चरको साि आउाँदछ, 

तब सबै विश्वास गने इस्राएलका मावनसहरूले मुवि पाउनेछन्। 

“भाइ हो, म चाहन्छु, कक वतमीहरू यो रहस्य बुझ, नत्र भने वतमीहरू आर्ैं लाई ज्ञानी सम्झन्छौं; कक 

अन्यजावतहरूको पूरु्ता नआउन्जेलसम्म, इस्राएलीहरूको अन्िोपन भएको वियो । यसैले सबै 

इस्रायलले मुवि पाउनेछन्: जस्तो लेविएको छ: “उद्धारक वसयोनबाट आउनुहुनेछ, उहााँले 

याकूबबाट अिमु हटाउनुहुनेछ” (रोमी ११:२५,२६)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परमेश्वरमावि विश्वास गने र राज्यमा प्रिेश गने सिंकिकाल अवन्तम अिसर हुनेछ। वशवमयोनले 

इस्राएलको पतन र रे्रर उठ्ने अगमिार्ी गरे।”वशवमयोनले वतनीहरूलाई आशीिाुद कदए, र उहााँकी 

आमा मररयमलाई भने, “हरे, यो बालक इस्राएलमा िेरैको पतन र उत्िानको वनवम्त र िेरैबाट 

विरोिमा बोवलने एउटा वचन्हको वनवम्त वनयुि गररएको छ” (लकूा २:३४)। 

          इस्राएल                    ख्रीि को शरीर 

 

राज्यको ससुमाचार              अनगु्रहको  ससुमाचार 
 

पार्ििु  प्रवतज्ञाहरू,               स्िगीय प्रवतज्ञाहरू, 

आशा र आशीिादु   आशा र आशीिादु 
 

ख्रीि राजा हुनहुुन्छ  ख्रीि, वशर/ प्रभ ुहुनहुुन्छ 
 

शारीररक   आवत्मक 
 

रावष्ट्रय उद्धार   व्यविगत उद्धार 
 

१२ प्रवेषतहरू   १ प्रवेषत 
 

 व्यिस्िाको अन्तगतु           अनगु्रह अन्तगतु 

 

पानी बवप्तस्मा   आत्मा बवप्तस्मा 
 

ख्रीि पथृ्िीमा र्कुनहुुनछे  ख्रीिको भटे हािामा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिंकिकाल (The Tribulation) 

 

यरूशलेमको मवन्दरमा पशु बवलहरू चढाउनको लावग ख्रीि विरोिीले (एवन्टिाईिले) 

इस्राएलसाँगको सात बषुको करारमा वचन्हहरू गरेपवछ (दावनयलको ७० हप्ता) को सिंकिकाल शुरू 

हुन्छ। 

दावनएलको भविष्यिार्ी: “अवन बयसट्ठी हप्ताहरु पवछ मसीहलाई हटाइनेछन् [िसमा मनुुभयो], 

तर आफ्नै वनवम्त होइन [इस्राएल, र सबै मावनसजावतको वनवम्त]: र राजकुमारको ख्रीि विरोिीको 



[एवन्टिाईिको] मावनसहरू आएर त्यस सहर र पवित्रस्िानलाई विनाश गनेछन्; त्यसको अन्त 

बाढीको सािमा हुनेछ, र युद्धको अन्त सम्म वनजुन [सिंकिकाल] हुनेछ। And after threescore 

and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of 

the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the 

end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are 

determined. 

त्यसले एक हप्ताको [सात बषुको] लावग िेरैसाँग [इस्राएलसॅंग] करारको पुवि गनेछ: अवन हप्ताको 

बीचमा वतनले बवलदान र अन्नबवल समाप्त गनेछन्, र िृवर्त िस्तुहरू रै्लाउनको लावग उसले 

यसलाई उजाड बनाउनेछन् र जबसम्म वतनीमावि आदेश गररएको अन्त िन्याइनेछैन” And he 

shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the 

week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the 

overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the 

consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. 

(दावनएल ९:२६,२७)। 

 

सिंकिकाल ("याकूबको समस्या" यर्मयुा ३०:७) एक भयानक समय हो जुन परमेश्वरले 

मावनसहरूलाई कडा भ्रममा पठाउाँ द ैहुनुहुन्छ ताकक उनीहरूले झूटलाई पत्याउनेछन्। 

झूटा ख्रीिले शासन गछु। झूट यो हो कक ख्रीि विरोिी (Antichrist) परमेश्वर हुन्छ, र मावनसहरूले 

साना देिताहरू जस्तै हुन्छन् (शैतान र हव्िाले विश्वास गरेको पवहलो झूट जस्तै) “...ककनकक 

वतनीहरूले सत्यको प्रेमलाई प्राप्त गनु इन्कार गरे, ताकक वतनीहरू मुवि पाउन सकुन्। र यसैकारर्ले 

परमेश्वर ले वतनीहरूमावि एक शविशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, ताकक वतनीहरूले झूटा कुरामा 

विश्वास गरून्” (२ िेसलोवनकी २:१०,११)।   

 

परमेश्वरले इस्राएल र विश्वमा बढ्दो गवम्भरताको साि न्याय पठाउनुहुनेछ: सात िटा छाप, सात 

तुरही, र विपविका सात शीशाहरू, मावनसहरूलाई उहााँतरु् र्कुनका लावग। िोिको बीचमा, 

माइकल र उसका दतूहरू शैतान र त्यसका दतूहरू विरुद्ध लड्न र विजयी हुनेछन्। 

“...शैतान.....त्यो पृि्िीमा फ्याककयो र त्य्सका दतूहरू त्यसका सािसािै फ्याककए... यसकारर् ह े

स्िगुमा रहनेहरू, वतमीहरू रमाओ। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तर पृि्िी र समुिलाई विक्कार छ! ककनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी िाहा पाएर कदयाबलस 

ठूलो िोिसाि वतमीहरूकहााँ तल आएको छ।” (प्रकाश १२:७-१२)।  

ईजरायलबाट वििोहीहरूलाई परमेश्वरले हटाउनुहुनेछ (इजककएल २०:३८; २२:२१)। 

व्यविलाई िरीद गनु िा बेच्न अनुमवत कदइने छैन जबसम्म उनीहरूसाँग पशुको छाप हुदैन। छाप 

वलने जो कोहीले पृथ्िीको राज्यमा प्रिेश गदैनन्। विश्वास गनेहरूले त्यो माकु वलनेछैनन्। “त्यो 

छाप नभईकन कसैले पवन ककनमेल गनु नपाउन ेभयो। त्यो छापचाहहाँ त्य्स पशुको नाउाँ  िा त्यसका 

नाउाँको सिंख्या हो। बुवद्धमिा यसैमा छ: जसको समझ छ, त्य्सले त्य्स पशुको सिंख्या जोडोस्, ककनकक 

त्यो कुनै मावनसको सिंख्या हो, र यो सिंख्याचाहहाँ छ सय छयसट्ठी हो। (प्रकाश १३ : १७,१८)। 

इस्राएलको १२ कुलको १४४,००० मोहर लगाएकोले मावनसहरूलाई प्रचार गररनेछ,  र उहााँका 

दईु सािीहरू (पुनरुत्िान भएका मोशा र एवलया, (प्रकाश ११:३)। 

सिंकिकालको अन्त्यसम्ममा विश्वास राखे्नहरूलाई मुवि कदइनेछ। ”तर आविरसम्म वस्िर रहनेचाहहाँ 

बचाइनेछ” (मिी २४ :१३)। 

 



ख्रीिको दोस्रो आगमन 
 

 

 

सिंकिकाल पवछ पृथ्िीमा येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ। उहााँले आरमागेडोनको युद्धमा र अन्य ठाउाँमा 

आफ्नो मुिको िचनले सबै विरोिको सामना गनुुहुनेछ। “मैले स्िगु उघ्रेको देिें र त्यहााँ एउटा सेतो 

िोडा वियो। त्य्समावि सिार हुनुहुने “विश्वासयोग्य” र “सत्य” कहलाइनुहुन्छ। िार्मुकतामा उहााँले 

इन्सार् र युद्ध गनुुहुन्छ...उहााँको नाउाँ  “परमेश्वरको िचन”... “राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु” 

अवङ्कत छ” (प्रकाश १९ : ११,१३,१६)। 

 

िेरै विश्वासीहरूलाई सिंकिकालको समयमा सुरवित ठाउाँमा राविनेछ। जब उनीहरूले ख्रीिलाई 

आउाँदै गरेको देख्छन, वतनीहरूले उहााँलाई हनेेछन्, विश्वास गनेछन् र विलाप गछुन्। 

“अवन म दाऊदको िराना र यरूशलेमका बावसन्दाहरूमावि अनुग्रह र नम्र-वनिेदन गने आत्मा 

िन्याउनेछु। वतनीहरूले मलाई हनेेछन्, जसलाई वतनीहरूले िोचेका छन्, र जसरी एकमात्र 

छोराको लावग कोही शोक गदुछ, त्य्सरी नै वतनीहरू उनको लावग शोक गनेछन्, पवहले जन्मेको 

पुत्रको वनवम्त गरेजस्तै शोक गनेछन्” (जकररया १२ : १०)। 

इस्राएलका अविश्वासीहरूलाई “बाली काट्ने बेला” हटाइन्छ (मिी १३: २४-३०)।  



 

तर ती अन्यजावतहरूल ेजसले येशू मसीहलाई विश्वास गदुछन् उनीहरूलाई िाना, आिास, 

लुगार्ाटा र अन्य आिश्यकताहरू सवहत इस्रायललाई आवशष् कदएर मुवि पाउनेछन्। येशूले 

अन्यजावत भेडा [विश्वास गने] लाई अब्राहमको करारमा आिाररत सिंसारका सबै राष्ट्रका अन्यजावत 

बाख्राबाट [अविश्वासी] अलग पानुुहुनेछ (आशीिाुद र िाप, उत्पवि १२: १-३) र भेडाहरू राज्यमा 

प्रिेश गनेछन् “जब मावनसको पुत्र सारा स्िगुदतूहरूसाँग आफ्नो मवहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो 

मवहमामय ससिंहासनमा बसे्नछ। र उसको सामुने सबै जावतहरू भेला हुनेछन्, र जसरी गोठालाले 

भेड़ा र बाख्रालाई छुट्ट्याउाँ छ, त्य्सरी नै उसले वतनीहरूलाई एउटालाई अकाुबाट अलग गनेछ। 

उसले भेड़ाहरूलाई आफ्नो दावहनेपरट्ट, र बाख्राहरूलाई देब्रेपरट्ट राखे्नछ। “तब राजाले आफ्ना 

दावहनेपरट्टकाहरूलाई भन्नेछ, ‘आओ, मेरा वपताका िन्यका हो! सिंसारको उत्पविदेवि वतमीहरूका 

वनवम्त तयार गररएको राज्यलाई अविकार गर। ककनभने म भोकाएको विएाँ, वतमीहरूले मलाई 

िान कदयौ। म वतिाुएको विएाँ, वतमीहरूले मलाई वपउन कदयौ। म परदेशी विएाँ, वतमीहरूले मलाई 

आिय कदयौ” (मिी २५ : ३१-३५)। 

 

जनािर (एवन्टिाईि) र झूटा भविष्यििालाई वजउाँ दै आगोको कुण्डमा र्ावलनेछ र वतनीहरूका 

सबै मावनसहरूलाई परमेश्वरको िचनले मानेछ। “तब त्यो पशु र त्य्सको उपवस्िवतमा अचम्म काम 

गने झूटो अगमििा दिुै पिाउ परे। यी अचम्मका कामहरूद्वारा तय्स झूटो अगमििाले त्यस 

पशुको छाप वलन ेर त्य्सको मूर्तुको पूजा गनेहरूलाई बहकाएको वियो। यी दिुै जवलरहकेो 

गन्िकको अवग्न-कुण्डमा वजउाँ दै र्ावलए” (प्रकाश १९ : २०)।  

 

 

 

शतैानलाई के हुनछे? 

 

 

शैतानलाई एक हजार बषुको लावग अिाह िाडलमा र्ावलन्छ। “त्य्सपवछ अतल कुण्डको 

सााँचो र एउटा ठूलो साङ्लो हातमा वलएका एउटा स्िगुदतू स्िगुबाट ओलुन आएका मैले 

दिेें। वतनले त्यो अवजङ्गर, त्यो प्राचीन सपु, जो कदयाबलस िा शैतान हो, त्य्सलाई पिे, 

अवन एक हजार िषुका वनवम्त बााँिेर रािे। वतनले त्य्सलाई अतल कुण्डमा र्ावलकदए, र त्यो 

कुण्ड बन्द गरी मोहोर लगाइकदए, ताकक एक हजार िषु अन्त्य नभएसम्म जावत-



जावतहरूलाई त्य्सले बहकाउन नपाओस्। त्य्सपवछ केही समयको वनवम्त त्य्सलाई रु्क्का 

गररनुपछु”  

(प्रकाश २० : ३)। 

 

 

ख्रीिको सहस्राददी शासन 

 

"तपाईंको राज्य आओ" (मिी ६:१०) प्रािुना तब प्राप्त हुनेछ जब येशू ख्रीिले आफ्नो राज्य स्िापना 

गनुुहुन्छ र यसलाई पृथ्िी र यसका विश्वासीहरू र सिंकि सन्तहरूमा पुनरुत्िानको राज्यले भनु 

कदनुहुनेछ जो प्रभु र उहााँको िचनमा सत्य रह।े “तब मैले ससिंहासनहरू र त्य्समावि बसे्नहरूलाई देिें, 

जसलाई इन्सार् गने अविकार कदइएको वियो। तब येशूका गिाहीको वनवम्त र परमेश्वरका िचनको 

वनवम्त वशर कारटएकाहरू, र त्यो पशु र त्य्सका मूर्तुको पूजा नगनेहरू र त्य्सको छाप वनिार िा 

हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देिें। वतनीहरू रे्रर जीवित भए, र वतनीहरूले 

ख्रीिसाँग एक हजार िषुसम्म राज्य गरे” (प्रकाश २० : ४)। 

 

येशू यहूदीहरूका राजा हुनुहुनेछ र हजार िषुसम्म यस राज्यमा उहााँको राज्य स्िापना गनुुहुनेछ 

“पवहलो पुनरुत्िानमा सहभागी हुनेहरू िन्य र पवित्र हुन्। वयनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शविले 

केही गनु सक्दैन, तर वतनीहरू परमेश्वर र ख्रीिका पूजाहारी भएर उहााँसाँग एक हजार िषुसम्म 

राज्य गनेछन्”  (प्रकाश २० : ६)। 

इस्रायल उदय हुनेछ, चम्कने प्रकाश र आवशषको माध्यम हुनेछ “जावत-जावत तेरो प्रकाशमा र 

राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योवतमा आउनेछन्” (यशैया ६०:३)। 

इस्राएल पूजाहारीहरूको एक राज्य हुनेछ। “अवन वतमीहरू परमप्रभुका पूजाहारी भवननेछौ, 

वतमीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका सेिक नाउाँ  कदइनेछ...” (यशयैा ६१:६)। 

 

 

ख्रीिको हजार िषीय शासन शावन्तमय, एक विश्व राजतन्त्रको समय हुनेछ, प्रभु जावतहरूलाई 

आफ्नो िचन वसकाउनुहुनेछ, र पुजारीहरूको राज्यले सहयोग गनेछ। 

अन्यजावतहरूले इस्राएल मारु्त आवशष् पाउनेछन्, “... पवछल्ला कदनमा परमप्रभुको मन्कदर 

बसावलएको पिुत सबै पिुतहरूभन्दा मुख्य रूपमा स्िापना हुनेछ। डााँड़ाहरूभन्दा मावि त्यो उच्च 

उठाइनेछ, र सबै जावतहरू त्यही ाँ ओइररएर आउनेछन्। िेरै मावनसहरूले आएर भन्नेछन्, “आओ, 

हामी परमप्रभुको पिुत, याकूबका परमेश्िरको भिनमा जाऔं। उहााँले हामीलाई आफ्नो मागु 



वसकाउनुहुनेछ, ताकक हामी उहााँको बाटोमा हहाँड्न सकौं।” व्यिस्िा वसयोनबाट र परमप्रभुको िचन 

यरूशलेमबाट वनस्कनेछन्। उहााँले जावतहरूका बीचमा इन्सार् गनुुहुनेछ, र उहााँले िेरै 

मावनसहरूका झगड़ा वमलाइकदनुहुनेछ। वतनीहरूले आफ्ना तरिारहरू वपटेर हलोका र्ाली र 

भालाहरू वपटेर वछमल्ने हाँवसया बनाउनेछन्। जावत-जावतहरूले एक-अकाुको विरुद्धमा तरिार 

चलाउनेछैनन्, न त वतनीहरूले लड़ाइाँ गनु तालीम वलनेछन्” (यशयैा २ : २-४)।  

 

इस्राएलीहरू पूरु् रूपले वनको हुनेछन् ताकक वतनीहरू पूजाहारीको रूपमा सेिा गनु सकुन्। “तब 

अन्िाहरूका आाँिा िोवलनेछन्, र बवहराहरूका कान उिाररनेछन्। तब लङ्गड़ाहरू मृगझै ाँ 

उफ्रनेछन्, र गूाँगाहरूको वजब्रोले स्तुवत गनेछ। उजाड़-स्िानमा पानी रु्टेर वनस्कनेछ र मरुभूवममा 

िोलाहरू बग्नेछन्” (यशयैा ३५ : ५,६)।  

 

राज्यमा, ख्रीिले िाप उठाउनुहुनेछ र पृथ्िीलाई पुनस्िाुवपत गनुुहुनेछ। पत्रुसले इस्रायलीहरूलाई 

भनेका स्रू्र्तुको समय आउनेछ  

(प्रेररत ३:१९-२१) ककनकक सुरुमा आदम र हव्िा अदनको बगैंचामा हुाँदा जस्तै यस पृथ्िीको 

पुनस्िाुपना हुनेछ (इजककएल ३६:३५ )। 

इस्राएलीहरूलाई यस समयमा अन्य भाषाहरू को िरदानको आिश्यक पनेछ ककनभने वतनीहरूले 

राष्ट्रहरूलाई परमप्रभुको बारेमा वसकाउाँ दछन्। “िेरै सामिी जावतहरू र मावनसहरू यरूशलेममा 

सिुशविमान् परमप्रभुको िोजी गनु र उहााँको वनगाह प्राप्त गनु आउनेछन्।”सिुशविमान् परमप्रभु 

यसो भन्नुहुन्छ, “ती कदनमा सबै जावत-जावतबाट र सबै भाषा बोल्नेहरूमध्येबाट दश जना मावनसले 

एउटा यहूदीलाई लुगाको छेउ समातेर यसो भन्नेछन्, ‘हामी तपाईंवसतै जानेछौं, ककनभने हामीले 

सुनेका छौं कक परमेश्वर तपाईंवसत हुनुहुन्छ’।” (जकररया ८ : २२,२३)।  

 

प्रवतज्ञाहरू र करारहरू पूरा हुनेछन्। इस्राएलले भूवम, बीउ र सदासिुदा आवशष् पाउनेछ। सबै 

राज्य विश्वासीहरू वतनीहरूको वचहानबाट िडा हुनेछन् र राज्यमा प्रिेश गनेछन् “म वतमीहरूलाई 

भन्दछु, पूि ुर पशव्चमबाट िेरै जना आउनेछन्, र अब्राहाम, इसहाक र याकूबसाँग स्िगुका राज्यको 

भोजमा बसे्नछन्” (मिी ८:११)।  

 

दाऊद ख्रीिको साि शासन गन ुिडा हुनछेन ् 

“त्य्सको सट्टामा वतनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर र मैले वतनीहरूका वनवम्त िड़ा गरेका 

वतनीहरूका राजा दाऊदकै सेिा गनेछन्”  (यर्मुया ३०:९)।  

 



बाह्र प्रेररतहरू येशूसाँग शासन गनेछन् (लकूा २२: २८-३०)। 

 

येशू राजाले इस्राएलमा सदासिुदा शासन गनुुहुनेछ। “उहााँले याकूबको ििंशमावि सदासिुदै राज्य 

गनुुहुनेछ, र उहााँको राज्यको अन्त्य हुनेछैन।” (लकूा १ : ३३)।  

 

परमेश्वरले शैतानबाट राज्यहरू कर्ताु वलनुभयो (प्रकाश ११:१५)।  

 

ख्रीिले र्लामको डन्डाले शासन गनुुहुनेछ (प्रकाश १९:१५) र सारा सिंसारले उहााँलाई वचन्नेछ। 

“‘परमप्रभुलाई वचन’ भनेर अब उसो कुनै मावनसले आफ्नो वछमेकीलाई िा आफ्ना दाजुभाइलाई 

वसकाउनेछैन। ककनकक सानादेवि वलएर ठूलासम्म वतनीहरू सबैले मलाई वचन्नछेन्”  

(वहब्र ू८ : ११)।  

 

परमेश्वरले आफ्ना नयााँ करारलाई इस्राएलका विश्वासीहरूको हृदय र कदमागमा राखु्नहुनेछ र 

उनीहरूलाई उहााँको मागुमा सहिंड्न लाउनुहुनेछ (यर्मयुा ३१:३१-३४;   इजककएल ३६:२६,२७)।  

 

 

 

 

 

शतैानलाई िोल्नछेन 

 

ख्रीिको १,००० िषु शासन पवछ, शैतानलाई कुनै पवन वििोही हटाउन एक समयको लावग 

छोवडनेछ। पृथ्िीको चार भागमा अन्यजावतहरूको एक चौिाई वििोह र यरूशलेम िररपरर हुनेछ। 

कोही शैतानको सािमा हुनेछन्, तर प्रायः परमेश्वरतरु्। येशूले विरोिबाट (रािस र त्यसको 

सेनाहरू जो परमेश्वर विरुद्ध लड्छन्) स्िगुबाट आगोले नि पानुुहुनेछ। हजार िषु पवछ, 

अन्यजावतहरु को एक चौिाई वििोह र शैतानद्वारा टाढा हुनेछ। “एक हजार िषु वबतेपवछ शैतान 

त्य्सको कैदबाट छोवडनेछ, र पृथ्िीका चारै कदशामा भएका देश-देशका मावनसहरूलाई बहकाउन, 

अिाुत् गोग र मागोगलाई लड़ाइाँको वनवम्त भेला गनु वनस्केर आउनेछ। वतनका सिंख्या समुिका 

बालुिा जविकै हुनेछ। वतनीहरूले सारा पृथ्िीभरर गएर सन्तहरूका छाउनीको िररपरर र वप्रय 



सहरलाई िेरे, तर स्िगुबाट आगो बसेर वतनीहरूलाई भस्म पायो” (प्रकाश २० : ७-९)। 

 

 

रािसलाई आगोको कुण्डमा र्ावलन्छ।”वतनीहरूलाई बहकाउने त्यो कदयाबलस आगो र 

गन्िकको कुण्डमा र्ावलयो, जहााँ त्यो पश ुर झूटो अगमििा पवन विए। त्यहााँ वतनीहरूले कदनरात 

सदासिुदै यातना भोग्नेछन्। (प्रकाश २० : १०)। 

 

समय सककयो; विश्वास गने अिसर सककयो। “...अब कढलो हुनेछैन भने” (प्रकाश १० : ६)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



महान सतेो ससिंहासन न्याय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येशूले हराएकाहरूको न्याय गनुुहुनेछ। अनुग्रहको प्रबन्िमा हराएकाहरूका बारेमा पािलको सुसमाचारको 

आिारमा न्याय गररनेछ (रोमी २:१६)। 

सबै अविश्वासीहरूलाई आगोको कुण्डमा हावलन्छ। “तब मलैे एउटा ठूलो सेतो ससिंहासन र त्य्समावि 

विराजमान हुनुहुनेलाई देिें।उहााँको सामुनेबाट पृथ्िी र आकाश भागेर गए, र वतनीहरूका वनवम्त कतै ठाउाँ  

पाइएन। मैले ठूला र साना सबै मृतकहरूलाई ससिंहासनको सामुने उवभरहकेा देिें, र पुस्तकहरू िोवलए। 

अको एउटा पुस्तक पवन िोवलयो, जो जीिनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेविएका कुरामुतावबक, 

वतनीहरूका कामअनुसार मृतकहरूको इन्सार् भयो। समुिले त्य्समा भएका मृतकहरू कदइहाल्यो, अवन मृत्यु 



र पातालले पवन वतनीहरूमा भएका मृतकहरू कदइहाले। वतनीहरू प्रत्येकको आफ्नो-आफ्नो कामअनुसार 

इन्सार् भयो। मृत्यु र पाताल अवग्न-कुण्डमा र्ावलए। यो अवग्न-कुण्ड दोस्रो  मृत्यु हो। जसको नाउाँ  जीिनको 

पुस्तकमा लेविएको भेट्टाइएन त्यो अवग्न-कुण्डमा र्ावलयो। 

(प्रकाश २० : ११-१५)। 

 

 

 

नयााँ स्िग ुर नयााँ पथृ्िी 
 

परमेश्वरले नयााँ स्िगु र नयााँ पृथ्िी बनाउनुहुनेछ। “तब मैले नयााँ आकाश र नयााँ पृथ्िी देिें, ककनकक 

पवहलो आकाश र पवहलो पृथ्िी वबवतगएका विए। समुि त अब छाँदैविएन” (प्रकाश २१ : १)। 

 

समयको पूरु्ताको प्रबन्िमा स्िगु र पृथ्िीका सबै सााँचो विश्वासीहरूलाई एकै ठाउाँमा जम्मा गदै 

परमेश्वरले "समयको पूरु्ता" को अको प्रबन्िलाई शुरू गनुुहुनेछ” (एकर्सी १:१०)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परमशे्वरको दईुपिीय योजना र उद्देश्य 

 

येशू ख्रीिले पािललाई गोप्य रहस्यको बारेमा प्रकट नगरेसम्म कसैलाई पवन यो िाहा विएन। 

रहस्य यो वियो कक स्िगीय स्िानहरूमा शासन गनु परमेश्वरले ख्रीिको शरीरको विश्वासीहरू 

बनाउनुहुनेछ। परमेश्वरको दईुपिीय योजना स्िगु र पृथ्िीलाई पुन: दािी गने, र दबुै ठाउाँ हरूलाई 

विश्वासीहरूसाँग आबाद गनुु हो जसले स्िेच्छाले प्रेम, आरािना, प्रशिंसा, र सदासिुदा उहााँको प्रशिंसा 

गनेछन्। “उहााँको आफ्नै िुशीको लावग जुन योजना उहााँले आर्ैं मा राखु्नभएको वियो, उहााँले आफ्नो 

इच्छाको रहस्य हामीलाई दशाुउनु भयो : कक समयको पूरु्ताको प्रबन्िमा उहााँले सबै िोकहरू एक 

साि ख्रीिमा जम्मा गनुुहुन्छ, उहााँमा नै; ती दिुै िोकहरु जुन स्िगुमा छ, र पृथ्िीमा पवन छ:” 

(एकर्सी १:९,१०)। 

 

 

 

 

 

सवृि पनुस्िावुपत हुनेछ।  
 

वपताले सबै कुरा पुत्रमा लगाउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीिले सम्पूरु् मावनसजावतलाई छुटकारा कदन 

सर्ल हुनुभयो। ख्रीिले वपताको योजनामा भरोसा गनुुभयो। लागत िेरै ठूलो वियो, मूल्य उहााँको 

रगत वियो, “त्यो... सबै मावनसका लावग मृत्युको स्िाद वलनुपदुछ" (वहब्र ू२:९)।  

उहााँले लडाई वजत्यो र विजय प्राप्त गयो। उहााँमा अनन्त जीिन हो, "म पुनरुत्िान र जीिन हुाँ" 

(यूहन्ना ११:२५)।  

शैतानको षड्यन्त्र वियो, तर परमेश्वरको योजना वियो। परमेश्वरको योजनाको समापन: “तब अन्त्य 

आउने छ, जब उहााँले परमेश्वर वपतालाई राज्य सुम्पनेछ; ...नाश पाररने अवन्तम शत्रु मृत्यु 

हो।....त्यसपवछ स्ियम् पुत्र पवन उहााँको अिीनमा हुनुहुनेछ, जसले सबै िोकहरु उहााँको 

अिीनतामा राि्नुहुन्छ, ताकक परमेश्िर नै सबै िोकका सिेसिाु होऊन्”  

(१ कोररन्िी १५:२४-२८)।  

 

 



परमशे्वरको राज्य 
 

प्रभु येशू ख्रीि स्िगु र पृथ्िी दबुैका राजा र प्रभु हुनुहुन्छ (प्रकाश १९:१६)। “जुन उहााँले आफ्नो 

समयमा िन्य र सिोच्च, राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभुले प्रकट गनुुहुनेछ;”  

(१ वतमोिी ६:१५)।  

 

ख्रीिको शरीर "... उहााँको स्िगीय राज्यमा” हुनेछ (२ वतमोिी ४:१८)।  

 

परमेश्वरले प्रभुत्ि जमाउनुहुनेछ "सिोच्च परमेश्वर, स्िगु र पृथ्िीको स्िामी" (उत्पवि १४:२२)।  

 

परमेश्वरको राज्यको दईु िेत्रहरू छन् स्िगु र पृथ्िी। अन्तमा, मावनसजावत र सबै सृविको लावग 

परमेश्वरको योजनाले काम गररसकेको हुनेछ। उहााँले मावनसलाई छुटकारा कदए तर उनको स्ितन्त्र 

इच्छालाई पवन अनुमवत कदए, आफ्नो न्यायसाँग सम्झौता नगरर। परमेश्वरले उनीहरूको उद्धार 

गनुुभयो जसले उहााँमावि विश्वास रािेका विए।  

 

 

 

 

 

 

 

 

“अवहलेसम्म बताइएको सबैभन्दा ठूलो किा भनेको उहााँको किा हो। येशू ख्रीि नायक हुनुहुन्छ।  

(The greatest story ever told is His-story. Jesus Christ is the Hero.)” 

 

उहााँले दबुै दलुही इस्रायल र स्िगुमा बसे्न व्यविहरू, ख्रीिको शरीरलाई पाप र शैतानबाट 

बचाउाँ नुहुन्छ। ख्रीिले हाम्रो प्रेम र भवि उहााँको मायालु त्यागको साि वजत्नुभयो। 

विश्वास गनेहरूले स्िेच्छाले प्रभु येशू ख्रीिलाई, सदाको लावग हाम्रा उद्धारक, र वपता र पवित्र 

आत्मालाई प्रशिंसा गनेछन् जसले हाम्रा छुटकारालाई पवन सम्भि तुल्याए। हामी वपता, छोरा र 

पवित्र आत्मा बीचको प्रेमको उत्सिको मवहमामा सहभागी हुनेछौं। 

 



उपसिंहार 
 

बाइबललाई म वमक्सरको रूपमा प्रयोग गिें, ककनकक मलाई प्रेररत २ बाटै ख्रीिको शरीर सुरु भयो 

वसकाइएको वियो। तर एक पटक जब मैले यो िाहा पााँए कक ख्रीिको शरीर र परमेश्वरको 

अनुग्रहको प्रबन्ि दबुै प्रेररत 9 मा शुरू भयो, र मैले बाइबललाई अझ राम्रोसाँग बुझ्न िालें। 

अन्तरविरोिहरू हराए ककनकक यो विवभन्न प्रबन्िहरू बुझ्न ेकुराहरु वियो। 

प्रेररत २ केिल ख्रीिले आफ्ना चेलाहरू मारु्त गरररहनुभएको कायुको वनरन्तरता वियो।  

(मवि २८: १८-२०)। 

 

"ख्रीिको सुसमाचार" नभई "राज्यको सुसमाचार" प्रचार गन ेकाम हो। परमेश्वरले पािलको साि 

नयााँ कुरा सुरु गनुुभयो, जुन ख्रीिको शरीर “रहस्य” वियो, सिंसार शुरू हुनुभन्दा अविदेवि न ैगोप्य 

रावियो। परमेश्वर र्रक-र्रक समयमा र्रक-र्रक व्यविहरूलाई र्रक-र्रक कुराहरु 

बताउनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा कुरा इस्राएलका मावनसहरूको लावग लेखु्नभयो, अवन उहााँले अको 

कुरा ख्रीिको शरीरका सदस्यहरूका लावग लेखु्नभयो। उहााँको लक्ष्य आत्मा बचाउॅं नु र उनीहरुसाँग 

सङ्गवत राखु्न हो।  

 

एकचोरट जब म पािललाई कदएको विवभन्न सन्देशहरू बुझ्दछु, तब ख्रीिको शरीरको गठनको रहस्य 

(स्िगीय स्िानहरूमा बस्न), मैले वसकेको िेरै गलत कुराहरू नवसकु्नपर्यो। के भवनन्छ, कसले 

बोल्दैछ, कोसाँग बोल्दै छ, कवहले, र के प्रचवलत पररवस्िवतहरू (सन्दभु) हुन् भनेर जान्न यो बाइवबल 

हुन पयाुप्त छैन ककनकक यो प्रबन्िको समझ हुनु पवन त्यस्तै महत्त्िपूरु् छ। परमेश्वरसाँग एउटा गोप्य 

वियो जुन उहााँले अन्यजावतहरूको प्ररेरत पािललाई प्रकट गनुुभयो। यो रहस्य अब गोप्य छैन। 

पािलले सबैलाई रहस्य िोवलकदए। 

अब शैतानलाई िाहा छ कक परमेश्वरले सबैको वनवम्त मुविदाता हुनेछ भन्ने तथ्यलाई 

लुकाउनुभएको छ र स्िगीय ठाउाँ हरू भनुको लावग नयााँ एजेन्सी स्िापना गनुुहुनेछ। शैतान िुसी 

छैन। पािलका पत्रहरूमा शैतानको मृत्यु प्रस्टै देविन्छ। 

 

“यस सिंसारका देिताहरू” (२ कोररन्िी ४:४) ल ेपृथ्िी मात्र गुमाएको होइन, तर जब पािलले 

रहस्यलाई प्रकट गरे, "हािाका शविको राजकुमार" (एकर्सी २: २) लाई महसुस भयो कक त्यसले 

स्िगीय स्िानहरु पवन हरायो। परमेश्वरले पवतत मावनसजावतलाई स्ितन्त्र इच्छाको लावग अनुमवत 

कदनुभयो र उहााँ िमी बन्नु हुाँदा वतनीहरूलाई छुटकारा कदनुभयो। उहााँले आफ्नो शत्रुलाई शवि िा 

सामथ्युबाट परास्त गनुुभएन तर उहााँको अतुलनीय बुवद्धले। परमेश्वरले सबुज्ञानी हुनुहुन्छ। ख्रीि 

"भविष्यिार्ी" अनुसार पृथ्िीका विश्वासीहरूको राज्यको जग हुनुहुन्छ, र "रहस्य" अनुसार 

विश्वासीहरूको शरीर। उहााँ राजा हुनुहुन्छ, स्िगु र पृथ्िीको मावलक हुनुहुन्छ, र उहााँ दबु ै

ठाउाँ हरूमा उहााँलाई प्रेम गने सााँचो विश्वासीहरूको बीचमा बास गनुुहुन्छ। परमेश्वरको सही शददले 



उहााँको प्रवतभाको गिाही कदन्छ। 

बाइबलको आिारभूत विभाजन "भविष्यिार्ी - रहस्य - भविष्यिार्ी" हो। 

 

सबै िोक ईश्वरको सत्य िचन, KJV मा आवित छन्। बाइबलको आिारभूत भाग बाइबलको 

पुस्तकहरूको िममा "राविएको" छ। सबै बाइबल सत्य हो। सत्यलाई ठीकसाँग सत्यबाट विभावजत 

गनुु प्रमुि हो (२ वतमोिी २:१५)। परमेश्वरको िचनलाई विगत समय (एरे्सी २:११, १२), तर 

अब (एकर्सी २:१३), र आउने युग (एकर्सी २:७) समयमा विभावजत गररएको छ। "सिंसारको 

शुरूदेवि नै" भविष्यििाहरूद्वारा परमेश्वरले पृथ्िीको राज्यमा भएका विश्वासीहरूसाँगको कुरा 

गनुुभयो (लकूा १:७)।  

 

तर परमेश्वरले पािललाई "त्यो रहस्य, जुन सिंसारको शुरूदेवि नै गोप्य राविएको वियो" कदनुभयो 

(रोमी १६:२५)  स्िगुमा विश्वासीहरूको राज्य, ख्रीिको शरीरको लावग। 

शुरुदेवि न,ै स्िगु र पृथ्िी दबुैको लावग परमेश्वरको योजना वियो (उत्पवि १: १)।  

 

इस्राएलका मावनसहरू देविन ेवहसाबले हहाँड्छन् (१ कोररन्िी १:२२), तर ख्रीिको शरीरका 

सदस्यहरु विश्वासद्वारा हहाँड्दछन्  (२ कोररन्िी ५:७)। 

 

हामीसाँग "स्िगीय स्िानमा सबै आवत्मक आवशषहरू" छन् (एकर्सी १:३)।  

 

 

 

 

 

 

 

ख्रीि िूसमा टााँवगनुभयो र बौरेर उठ्नुभयो मावनसका दिुै समूहका लावग प्रमुि आिार हो। अरू 

मावनसहरू िूर िूसमा मरे, तर प्रभु येशू ख्रीिलको मात्र बौरेर उठ्नुभयो । येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। 

मुवि १००% परमेश्वर, र ०% मावनस हुनुहुन्छ। 

 

 



पररवशि  

 

म ककन ककिं ग जमे्स बाइबल प्रयोग गछुु? 

म ककिं ग जेम्स बाइबल प्रयोग गने िुप्रै कारर्हरू छन्। 

यकद तपाईं KJB मा नयााँ हुनुहुन्छ भने, मलाई आशा छ कक तपाईं यस बाइबलको लावग प्रयोग 

हुनसके्न िप मेहनतको लावग तपाईलाई उत्सावहत पानुहुुनेछ। िेरै मावनसहरूले मलाई बाइबलको 

अन्य सिंस्करर्हरू जस्तै NKJV, ESV, NASB िा NIV प्रयोग गनु आग्रह गरेका छन्। माँ सहमत 

छु कक परमेश्वरले यी “पढ्न सवजलो” आिुवनक बाइबली सिंस्करर्हरू आत्मा बचाउनको लावग 

प्रयोग गन ुसकु्नहुन्छ। 

तर परमेश्वरले हामी पवन “सत्यको ज्ञानमा आएको” चाहनुहुन्छ (१ वतमोिी २:४)। सवजलो र 

लोकवप्रय सिैं राम्रो हुाँदैन। मैले बुझें कक यो केिल "िेस (Thees) र विस (Thous)" लाई मात्र 

हटाउने कुरा होइन तर आिुवनक बाइबली सिंस्करर्मा भएका पररितुनहरू पाठ्य र सैद्धावन्तक पवन 

हो। म आशा गदुछु कक तपाईल ेमहसुस गनुुहुनेछ कक तपाईको कदमागमा उिम रुवच छ र म केिल 

तपाईलाई आशीिाुद कदन िोज्दै छु। बाइबलको ककिं ग जेम्स सिंस्करर् प्रयोग गने मेरो कारर्हरू 

पकढसकेपवछ, म आशा गदुछु कक तपाईंल ेयसको लाभहरू बुझ्नुहुनेछ र चुनौतीको स्िागत गनुुहुनेछ। 

तपाईं आर्ैं मा यसको मजा वलन को लागी लागू हुनेछ।  

 

यहााँ केही कारर्हरू छन:् 

 

• ककिं ग जेम्स बाइबलले मलाई मुटुको छान्छ र मेरो प्रार्लाई विश्वस्त बनाउाँछ जस्तो अरू कुनै 

बाइबलले गदैन। आर्ैं को लावग प्रयास गनुुहोस्, कुनै पवन िमुशास्त्रको कुनै अिंश वलनुहोस् र यसलाई 

विवभन्न बाइबल अनुिादमा पढ्नुहोस्, कुनलेचावहॅं तपाईंलाई बोल्छ? 

• यद्यवप मूल अटोग्रार्हरू अब अिवस्ित छैनन्, यिािुको ठीक प्रवतहरूमारु्त परमेश्वरले आफ्नो 

िचन पूरु् रूपमा सुरवित गनुुभयो। म विश्वास गदुछु कक KJB १००% सही ईश्वरको शदद हो। म 

विश्वास गछुु कक परमेश्वरले आफ्नो िचन पूरा गनुुभयो र उहााँको िचन सुरवित गनुुभयो। म 

विश्वास गदुछु कक उहााँले पवित्र आत्माको प्रेरर्ाबाट आफ्नो िचनको सिंरिर्को हरेक पाइलालाई 

पवित्र आत्माले प्रेरर्ाद्वारा लेिन, सिंग्रह, अनुिाद (उनीहरूमा पवित्र आत्मा भएका ४७ जना 

मावनस) लाई छापािानाको वनरीिर् र प्रकाशन (Publication) सुरवित गनुुभयो। 

 

•ककिं ग जेम्स बाइबलमा ती नयााँहरूका लावग यसको केही सुवििाहरू जान्नु महत्त्िपूरु् छ। ककिं ग जेम्स 

बाइबल विचारको लावग विचार (गवतशील समकिता) अनुिाद भन्दा शददको लावग शदद 

(औपचाररक समकिता) हो। "परमेश्वरको हरेक िचन शुद्ध छ" (वहतोपदेश ३०:५)। 



 

•सामान्य सिुनाम “तपाईं/वतमी [You]” भन्दा KJB मा प्रयोग हुने सिुनामहरूका राम्रोसाँग प्रयोग 

गनुु बढी विवशि हुन्छन्। यसप्रकार: “मैले वतमीलाई [Thee] (वनकोदेमस) भनें, वतमी [Ye] 

(बहुिचन हो, जसको अिु हो इस्राएल राष्ट्र) नयााँ गरी जन्मनु पछु” (यूहन्ना ३:७)। 

 

• तयार हुनुहोस् कक KJB मा वब्ररटश अिंग्रेजीको उद्धारकताु जस्तो शददहरूमा अमेररकी अिंग्रेजी 

भन्दा अवल र्रक हुन्छ। िप रूपमा, "एि [eth]" प्रत्ययले "िकुि [worketh]" जस्ता ितुमान 

काललाई जनाउाँछ। 

 

• ककिं ग जेम्स बाइबल (१६११) ले उद्धरर् वचन्हहरू प्रयोग गदैन, तर ठूला अिरहरूले कुराकानी 

शुरू गदुछ। १७६९ मा अपडेट गररएको वियो।  

 

• पुरानो र नयााँ करार र अन्य पदहरू बीचको िस सन्दभुहरू ककिं ग जेम्स बाइबलमा सवजलैसाँग हनेु 

सककन्छ। परमेश्वरको िचन सटीक र सिंविप्त छ। उहााँले उस्तै शददहरू र िाक्यािंशहरू प्रयोग 

गनुुभएको छ ताकक हामी ती तुलना गनु र उहााँको िचनको बारेमा बुझ्न सक्दछौं। अविक 

जानकारीको लावग, kjvtoday.com मा जानुहोस्। 

 

• KJB ले पुरानो र नयााँ करार बीच सवजलो िस सन्दभुको लावग सटीक उस्त ैशदद िा िाक्यािंश 

प्रयोग गदुछ। उदाहरर्को लावग, "िेरै जावतहरूका वपता" उत्पवि १७:३,४  र रोमी ४:१७,१८। 

यसबाहेक, KJB ल ेएक अवद्वतीय नम्बर कोड प्रयोग गदुछ। 

• १६११ मा केजेबी प्रकावशत भएपवछ लोकवप्रय गेनभेा बाइबलको सट्टामा िरैे मावनसहरूले यो 

पुस्तक हावसल गरे ककनकक यसको औपचाररक समानता परमेश्वरको िचन र सुन्दर काव्य भाषाको 

वियो। 

 

• शैतानले शुरुदेवि नै परमेश्वरको िचनलाई आिमर् गदै आएको छ "हो, के परमेश्वरले भन्नुभएको 

छ, वतमी बगैंचाको कुनै रूिको र्ल िान हुाँदैन?" (उत्पवि ३:१) तर परमेश्वरले आफ्नो िचनलाई 

बचाउने प्रवतज्ञा गनुुभएको छ 

“6 परमप्रभुको शददहरू शुद्ध शददहरू हुन्: चााँदीलाई माटोको भट्टीमा िारेर शुद्ध पाररएको झैं, 

सात पल्ट शुद्ध छन्। 

The words of the LORD are pure words: 

as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. 

7 हे परमप्रभु, तपाईंल ेवत शददहरूलाई रिा गनुुहुनेछ। तपाईंल ेयी पुस्ताहरूदेिो सदा-सिुदाको 



लावग बचाइराि्नुहुनेछ। 

Thou shalt keep them, O LORD, 

thou shalt preserve them from this generation for ever. (भजन १२: ६,७)। 

परमेश्वर आफ्नो िचन कुनै पवन वहसाबले पररितुन भएको चाहनुहुन्न, िवपएको िा िटाइएको: 

“यस पुस्तकको अगमिार्ीका िचन सुन्न ेहरेक मावनसलाई म चेताउनी कदनछु्: यकद कसैले वतनमा 

िप्यो भने यस पुस्तकमा लेविएका विपविहरू परमेश्वरले त्य्समावि िवपकदनुहुनेछ। अवन कसैले 

यस अगमिार्ीको पुस्तकका िचनबाट केही िटायो भने, यस पुस्तकमा लेविएका जीिनको िृि र 

पवित्र सहरबाट त्य्सले पाउने वहस्सा परमेश्वरले त्य्सबाट िोसु्नहुनेछ।  

(प्रकाश २२ : १८,१८)। 

याद गनुुहोस्, आिुवनक बाइबली सिंस्करर्हरूले (version) पािललाई कदएको "रहस्य" को प्रकाश 

लुकेको (अस्पि) छ। ककिं ग जेम्स बाइबलमा यो रहस्य स्पि रूपमा ठीकसिंग विभावजत गदै अध्ययन 

गनेहरूका लावग प्रस्ट छ। केजेबी (जसलाई केजेभी पवन भवनन्छ) एक उत्कृि कृवत हो जुन परमेश्वर 

पवित्र आत्माद्वारा प्रेररत भको छ। प्रभु येशू ख्रीि, िचन (यूहन्ना १: १-४) ले भने कक उहााँको िचन 

अनन्त हो "स्िगु र पृथ्िी वबतेर जानेछ, तर मेरा िचनहरू वबत्नेछैन" (मिी २४:३५)। 

 

आिुवनक सिंस्करर्हरू (RSV, NIV, NASV, ESV, NLT, NWT, सन्देश, आकद) सबै िेस्टकोट र 

होटुको भ्रि ग्रीक नयााँ करार (१८८१) मा आिाररत छन्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

अब म ककिं ग जमे्स बाइबल मात्र प्रयोग गर्दनु, तर विश्वास गछुु कक यो ईश्वरको उिम शदद 

हो। पािलका अनयुायीहरूल ेएवन्टओकमा परमशे्वरको सााँचो िचन सुरवित गरे । 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



यशेकूो विश्वास 
 

ककिं ग जेम्स बाइबलले “येशूको विश्वासले” मुवि पाएको कुरा बताउाँ दा म कवत छक्क परें; "ख्रीिको 

विश्वास"; "उनको विश्वास"; "ममा विश्वास छ" र यस्तै। मलाई साँिै भवनएको छ कक मुवि हाम्रो 

आफ्नै विश्वासमा वनभुर गदुछ। मैले यस अिलोकनको गवहरो तहमा अनुसन्िान गन ुशुरू गरें। मैले 

रे्ला पारे कक िेरै पास्टरहरूले "येशू ख्रीिको विश्वासको वसद्धान्त" मा वसकाउाँ दैनन् िा यसको 

बारेमा जानदैनन्। ककिं ग जेम्स बाइबलमा लगभग एक दजुन पदहरू छन् जुन यस िोरै ज्ञात 

वसद्धान्तलाई बुझाउाँ छन्। जब येशूले दमीशकको बाटोमा पािललाई आदेश कदए उहााँले भने कक यो 

उहााँको विश्वास हो जसले अन्यजावतहरूलाई बचाउनेछ। येशूले भन्नुभयो, “... म वतमीलाई वतम्रा 

आफ्नै जावत र अन्यजावतबाट छुटकारा कदनेछु, जसकहााँ म वतमीलाई पठाउनेछु, कक ततमीले 
ततनीहरूका आाँखा खोललदेऊ, र ततनीहरू अन् धकारबाट ् योतततफु, र शैतानको शक्ततबाट परमेश् र्रतफु 
फककूु न ्। ताकक म मा भएका वर्श्र्ाससद्र्ारा ततनीहरूले पापको क्षमा र पवर्त्र भएकाहरूको स् ाान पाउन 
सककू न ् ।” (प्ररेरत २६:१७,१८)। 

ध्यान कदनुहोस् कक वनम्न पदल ेयेशूको बीचमा दईु पटक विश्वास भएको विश्वासको साि दईु 

पटकको विश्वासलाई जनाउाँ दछ: “हामी जान्दछौ, कक व्यिस्िाका कामद्वारा मावनस िमी ठहरराँदैन, 

तर येशू ख्रीिको विश्वासद्वारा, हामी पवन येशू ख्रीिमा विश्वास गदुछौं, ताकक हामी ख्रीिको 

विश्वासद्वारा िमी बन्न सकौ, व्यिस्िाको कामद्वारा होइन : ककनकक व्यिस्िाका कामद्वारा कोही 

पवन िमी ठहरराँदैन” (गलाती २:१६)। 

हामी येशूमा विश्वास र उहााँको विश्वासद्वारा र उहााँले के गनुुभयो भन्ने कारर्ले िमी ठहररन्छौं। 

येशूको "विश्वास" लाई उल्लेि गने िेरै पदहरूमा ध्यान कदनुहोस्: “म ख्रीिसाँगै िूसमा टााँवगएको छु, 

अब उप्रान्त वजउने म होइनाँ, तर ख्रीि ममा वजउनुहुन्छ। र अवहले जुन जीिन म शरीरमा वजउाँ छु, 

त्यो परमेश्वरका पुत्रको विश्वासद्वारा वजउाँ छु, जसले मलाई प्रेम गनुुभयो, र मेरो वनवम्त आरू्लाई 

अपुर् गनुुभयो” (गलाती २:२०)।  

 

“तर िमुशास्त्रले एस अन्तगुत वनष्कषुमा पुगेको छ कक सबै पापको अिीनमा बसेको छ, ताकक येशू 

ख्रीिको विश्वासद्वारा उहामा विश्वास गनेहरूलाई त्यो प्रवतज्ञा कदइओस्” (गलाती २:२०)। 

 

“अनन्त उदे्दश्यअनुसार जुन योजना उहााँले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीिमा बनाइएको वियो। उहााँको 

विश्वासद्वारा हामी साहस र दढृ भरोसा साि उहााँमा प्रिेश पाउाँछौं” (एकर्सी ३:११,१२)। 

 



हामीले हाम्रो विश्वास प्रभु येशू ख्रीिमा राख्यौं र हामी उहााँको विश्वासमा विश्वासद्वारा“उहााँमा” 

छौं। शरीरमा विश्वास नगनुुहोस्, तर केिल येशूले गनुुभएको काममा। सबै आिुवनक बाइबलीहरूले 

"येशूको विश्वास" भन्ने िाक्यािंशमा सानो शदद "को (of)" छोड्दछन्। र “येशूको विश्वास" को 

वसद्धान्त बदल्दै "इन(in)" भन्ने शददलाई प्रवतस्िापन गछुन्। 

 

येशूको विश्वासको वसद्धान्त ककन सबै आिुवनक बाइबलीहरूबाट अनुपवस्ित छ? ककनकक शैतानले 

यस वसद्धान्तलाई िृर्ा गदुछ। हामी यो वसद्धान्तको विशालतालाई पूरु् रूपले बुझ्न सक्दैनौं। िूसमा 

मने हदसम्म येशूले आफ्नो वपताको आज्ञापालन नै गनुुभयो। येशूले आफ्ना वपतालाई प्रायः प्रािुना 

गनुुभयो, उहााँसाँग कुराकानी गनुुभयो र वनदेशनहरू पाउनुभयो। पृथ्िीमा छाँदा येशूले वपतामाविको 

आफ्नो वनभुरता उल्लेि गनुुभयो। “साचै्च, म वतमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आरै्ले केही गनु सकदैन, तर 

वपताले जे गनुुभएको देख्छ त्यही मात्र गछु, ककनकक वपताल ेजे गनुुहुन्छ, पुत्रले त्यसै गछु” (यूहन्ना ५ 

: १९)।  

 

र “म आरै् केही गनु सक्कदनाँ। जस्तो म सुन्छु, त्येस्तै न्याय म गछुु, र मेरो न्याय ठीक ठहछु, ककनकक 

म आफ्नो इच्छा िोवज्दन, तर मलाई पठाउनुहुनेको इच्छा िोज्दछु” (यूहन्ना ५ : ३०)।  

 

येशूले वपताको छुटकाराको योजनामा विश्वास गनुुपयो। पृथ्िीमा, येशूलाई परमेश्वरको िचनल े

वसकाएको वियो। “लेविएको छ, ‘मावनस रोटीले मात्र जीवित रहाँदैन, तर परमेश्वरको हरेक 

िचनले” (लकूा ४ : ४)।  

 

ईश्वर-मानिको रूपमा, येशू पूरु् रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहााँ पवन पूरु् मावनस हुनुहुन्थ्यो। येशू 

ख्रीि परमेश्वर बन्न छोड्नुभएन। तर उहााँले आरू्लाई नम्र तुल्याए र एक नोकरको रूप वलनुभयो 

“िचन [येशू] शरीर [मानि] बनाइनुभयो, र हामी माझमा बास गनुुभयो” (यूहन्ना १:१४)।  

 

येशूले राजीिुसीले आफ्ना सुअिसरहरू परमेश्वर (आफ्ना गुर्हरूको स्ितन्त्र प्रयोग) लाई 

छोड्नुभयो र वपतामा वनभुर हुनुभयो। “जो, परमेश्वरको स्िरूपमा [१००% परमेश्वर], भएर पवन, 

उहााँले परमेश्वरको बराबरी गरेर लुट्नु हुाँदैन ठान्नुभयो: र आरू्लाई कुन ैप्रवतष्ठाको बनाउनु भएन, र 

उहााँले आरू्मावि सेिक को रूप वलई, र मावनस [१००% मावनस] जस्तै, भएर जन्मनुभयो: 

स्िरूपमा मावनसजस्तै भएर, उहााँले आरू्लाई नम्र तुल्यानुभयो, र मृत्युसम्मै, अिाुत् िूसको 

मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। (कर्वलप्पी २:६-८)।  

 



िूसमा नजान्ने प्रलोभन यवत प्रबल वियो कक येशूले भन्दा पसीनाले पछावड यसलाई वजत्नुभयो 

"पसीनाको रगतका ठूला ठूला ठूला िोकहरू" (लकूा २२::४४)। 

येशूले आफ्नो वपतालाई "मेरो इच्छा होइन, तर तपाईको काम पूरा होस्" भन्नुभयो 

(लकूा २२::४२)। 

 

वपताको योजनामा उहााँको विश्वास प्रदशुन गदै उहााँ िूसमा जानुभयो। 

एकवछनको लावग पवन येशूले आफ्नो विश्वास गुमाउनु भएन; ककनकक यकद येशूले गुमाउनु भएको 

भए उहााँले आफ्नै पापहरूको लावग मनुु पन ेवियो र हाम्रो वनवम्त मनुु सकु्नहुन्नथ्यो। हामीलाई 

बचाउनको लावग आिश्यक सबै कामहरू सम्पन्न गदै येशूले वपतामा पूरु् भरोसा राखु्नभयो। 

परमेश्िरले १००% गनुुभएकोले मुवि हो, र हामीले ०% गर्यौं। विश्वास र प्रेम प्रभु येशू ख्रीिमा 

छ। हामीप्रवतको उहााँको प्रेमको कारर् उनको विश्वास कवहल्यै ढलपल भएन 

“ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासस र प्रेमको साि मेरो वनम्वत हाम्रा प्रभुको अनुग्रह प्रशसत् मात्रामा 

उर्लुआयो” (१ वतमोिी १:१४)। 

 

परमेश्वरको िचनलाई विश्वास गरेर येशूको विश्वासमा हामीले विश्वास राख्यौं “पवित्र शास्त्रहरु 

जसले वतमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वाससद्वारा मुविको वनम्वत वतमीलाई बुवद्धमान बनाउन 

सिम छन्। (२ वतमोिी ३:१५)। 

 

कररब २,००० िषु अवि, परमेश्वरको पुत्र, येशू हाम्रो मुवि ककन्नको लावग आफ्न ैरगत बहाउने 

विश्वास वियो। सबै मावनसका पापको लावग उहााँले वतन ेकाम गररस्कनुभएको छ, ताकक उहााँमावि 

विश्वास गनेहरू सदासिुदा आवत्मक रूपमा उहााँका जीवित सन्तानहरू हुनेछन्। येशूको वसद्ध 

विश्वासको कारर् हामी वनिय पवन उहााँमा विश्वास राख्न सक्छौं। 

प्रभु येशू ख्रीिले िूसमा आफ्नो काम सम्पन्न गनु वपतामा पूरु् विश्वास राखु्नहुन्थ्यो। वपता उहााँको 

रगतको प्रायवितको साि सन्तुि हुनुभयो र उहााँलाई मृत्युबाट वबउाँ ताउनुभयो। मुवि भनेको एक 

पापीलाई कदइएको उपहार हो, जो विश्वासको अनुग्रहबाट परमेश्वरको सन्तान भएको छ। जब हामी 

यो विश्वास गछौं कक उहााँ हाम्रो पापको लावग मनुुभयो भनेर ख्रीिको िार्मुकता हामीलाई 

लगाइन्छ। ख्रीिले हाम्रा पापहरूको लावग वतनुुभयो र हामीलाई उहााँको िार्मुकता कदनुभयो। येशू 

ख्रीिको विश्वासको कारर् हामीले िार्मुकता पाउाँ दछौं। ““विश्वासस गने सबैमावि पवन परमेश्वरको 

िार्मुकता प्रकट भएको छ जुन येशू ख्रीिको विश्वासद्वारा छ: ककनभने त्यहााँ कुन ैवभन्नता छैन” 

(रोमी ३:२२)।  

“र सम्पूरु् रूपले उहााँमा पाईन सकूाँ । ि्यिस्िामावि आिाररत भएको मेरो आर््न ैिार्मुकता 

होइन, तर त्यो जुन ख्रीष्टको विश्वाससद्वारा आउछ, त्यो िार्मुकता जुनचाहहाँ विश्वाससद्वारा 

परमेश्िरको हो” (कर्वलप्पी ३:९)। 



हामी केिल विश्वास गदुछौं। िूसलाई पूरा गने "येशूको विश्वास" न ैहो, र हामीले उहााँले गनुुभएका 

कामहरूमा विश्वास गनुु आिश्यक छ। वपताको वजम्मेिारी पूरा गनु येशूमा विश्वास वियो। हामीले 

उहााँको विश्वासमा विश्वास राख्यौं। यकद "येशूको विश्वास" लाई "येशूमा विश्वास "मा प्रवतस्िापन 

गररएको छ भने तब जोड येशूमा हुाँदैन तर विश्वासीमावि हुन्छ। सानो शदद "को" ले ठूलो र्रक पानु 

सक्छ। सही विभाजनले कदमागको शावन्त प्रदान गदुछ। हाम्रो लावग ख्रीिको शरीरमा शुद्ध 

अनुग्रहको सन्देश पािलका पत्रहरूमा पाइन्छ। हामीसाँग यस प्रबन्िमा अनुग्रह र शावन्त छ। जब 

हामी पािलका पत्रहरूमा भएको "सही वसद्धान्त" लागू गदुछौं तब हामी स्ितन्त्र र वस्िर छौं। तर 

यकद हामी ख्रीिको पार्िुि सेिकाईलाई आर्ैं मा लागू गदुछौं भने हामीमा शिंका, कानुनीिाद र भ्रम 

हुन्छ। एक पटक तपाई सत्यको ज्ञानमा आउनु भएपवछ अरु पवन कसैलाई तपाईंको साझेदारी 

गनुुहोस्। कुराकानी एसरर सुरूिात हुन सक्छ "के तपाईं मृत्यु पवछ जीिनको बारेमा कवहल्यै 

सोच्नुहुन्छ?" िा, "तपाईंलाई िाहा छ सिंसारको उत्पवि हुनु अवि परमेश्वरको गोप्य वियो।" 


