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िामी पहिलो हिहियो िेर्न तयार हुँदै गदान, यस बाईबहलय िोजको पहिलो सत्रमा 

सामेल हर् आफ्र्ो कुसी अघी सार्न तयार हुँदैछ ुँ। म िाम्रो अध्ययर्को समयलाई 

िोज िन्न रुचाउुँछु, हकर्िरे् िामी परमेश्वरको वचर्लाई पढ्रे् िन्दा पहर् िामी 

यसलाई खानछ ुँ। िामी यसलाई िामी हित्र हलनछ ुँ- हितै्र िएर यसलाई िामीमा काम 

गर्न हदनछ ुँ।  

 

मेरो लाहग, सबैिन्दा मर् परे् खार्ा त्यो िो, जुर् म आफैले बर्ाउरु् परेको छैर्; त्यसै गरी, कुरा जब 

परमेश्वरको वचर्को आउुँछ, यो त झरै् सिी हर् जानछ। परमेश्वरले िोज तयार गरु्नहनछ, र िामी त्यस 

समयमा उिाुँले िामीलाई खुवाउरु्हनछ िरे्र त्यस टेबुलमा आउुँछ ुँ। िामी अर्ाथ िोइर् ुँ, र बुवाहबहिर् 

पहर् छैर् ुँ। िामीले आफैलाई परमेश्वरको वचर् खुवाउर् र् त हिख मागु्न पछन , र् त संघर्न गरु्न पछन , र् त 

तर्ाबमा रै् बसु्न पछन । िामी त अचम्म, तर सहजलै तररकाले, पलेटी कसेर त्यो िोजमा सामेल हर् सकछ ुँ, 

जुर् िोज िाम्रा प्रिुले िाम्रो लागी तयार गरु्न ियो - तपाईुँ को लागी तयार गरु्न ियो।  

 

िामी जसै यस बाईबहलय टेबुलमा आउुँछ ुँ, केहि समय यी प्रश्निरुको जवाफ हदर्को लागी हलरु्िोस्, र 

िामी हिहियो िेरे्छ ुँ। 

 

तपाईुँ ले यस िोजको लागी हकर् "हनछ" िनु्नियो ? 

 

 

 

 

यस ७ िप्ताको िोजद्वारा तपाईुँ को जीवर्मा के िएको िोस् िरे्र परमेश्वरसुँग मागै्द हरु्हनछ ? 

 

 

 

 

यस वाक्यलाई पुरा गरु्निोस्: 

 

"म यिाुँ छु, हकर्िरे् मेरो हृदयलाई चाहिएको यो िो; ……………………………………………………..”. 

 

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको आर्न्द हलरु्िोस्।  
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भोज 

 

िाम्रो िोजको समयमा, तलका र्ोटिरु र खाली ठाउुँलाई प्रयोग गर्न सकु्नहनछ। हिहियो िेदै गदान 

आफ्रै् र्ोटिरु थप्न वा लेख्न पहर् सकु्नहनछ। 

 

 

िामी परमेश्वरको वचर् खानछ ुँ। यो त मि िन्दा पहर् गुहलयो छ (िजर्संग्रि १९:१०) 

 

 

िामीले आफैलाई परमेश्वरको वचर् खुवाउर् र् त हिख मागु्न पछन , र् त संघर्न गरु्न पछन , र् त तर्ाबमा रै् 

बसु्न पछन । िामी त अचम्म, तर सहजलै तररकाले, पलेटी कसेर त्यो िोजमा सामेल हर् सकछ ुँ। (िजर्संग्रि 

८१:१०)  

 

 

िामी प्राय आफुलाई एकटक् लगाएर िेछछुँ  र परमेश्वरलाई िरे् एक झलक मातै्र। तर िामी परमेश्वरलाई 

चाुँिी एकटक् लगाएर िेर््न, अहर् आफैलाई चाुँिी एक झलक मातै्र िेर्न चािनछ ुँ। 

 

 

बाईबलको जगतमा दाहिरे् िात िन्नाले कृपा हदरे् िात, सम्मार् हदरे् िात, आहिर् हदरे् िात र परमेश्वरको 

सन्तार् हरे् अहिकार हदरे् िात िो। (िजर्संग्रि ११०:१) 

 

 

िामी अरुलाई आहिर् र सम्मार् हदरे् "दाहिरे्-िात वाला व्यक्तीिरु" बन्न चािनछ ुँ। 

 

 

पहिमेली हसकाई मध्य पूवी हसकाई िन्दा फरक छ। बाईबल मध्य पुवी व्यक्तीिरुले मध्य पूवी प्रसंगमा 

लेखेका हर््। त्यसैले िाम्रो िेटघाटमा िामी मध्य पूवी चस्मा लगाएर बाईबललाई पढ्रे्छ ुँ।  
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पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 

 

 

 

मध्य पूवी चस्माबाट बाइबल पढ्दा, बाइबलका लेखकिरु र बाइबलमा िएका व्यक्तक्तिरुले िरे्का र 

गरेका कुरािरु पछािीको अथनिरु िाम्रो बुझाईमा अझै थहपनछ।  

 

 

िामी पोखरी/ताल जस्तो िोईर्, तर खोला/र्दी जसै्त गरी बाुँच्न चािनछ ुँ, जो बहगरिनछ। िामी वचर् िामी 

तफन  आएको, िामी बाट िएर अरुसम्म पुगेको िामी चािनछ ुँ। 

 

 

जब िामी हदर् सके्न हनछ ुँ, तब िामीले साुँचै्च रै् केहि हसकेको/बुझेको हनछ ुँ। 
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एिीिामा बस ुँ! 

 

िामीले पहिलो "बाइबहलय िोज" मा छलफल गरेको हथय ुँ की मध्य पूवी 

माहर्सिरु प्राय जसो समुदायमा र सामूहिक कुराकार्ीिरुको 

वातावरणमा बसेर हसके्न/बुझे्न गछन र्् र आक्तिकी वृक्तद्धलाई मलजल गरे् 

गछन र््। यिी संसृ्कहतको हिन्नातालाई याद राखेर िामी िरेक िप्ता 

एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ, जसलाई िामी िाम्रो िार्ामा "हचन्तर्मर्र््", 

"हवचार-हवमिन" िनछ ुँ - खुलस्त िएर बाइबलको कुरािरुमा कुराकार्ी 

गदै, र एक समुदाय िएर िाम्रो रब्बी एिु सुँगसुँगै हिुँि्दै। 

तलका केहि प्रश्निरु सबै हमलेर छलफल गर ुँ। 

 

िाम्रो िोजमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाई 

याद गर्न चािरु्हनछ? 

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई 

अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

तपाई बाइबल पढ्दा त्यसबाट केहि पाउर् आफैलाई तयार गदान 

आफुलाई कस्तो िेट्टाउरु्हनछ? 

 

परमेश्वरको वचर् खारु् र परमेश्वरको वचर् पढ्रु् िने्न िारणामा के 

हिन्नाता छ? 

 

पहिमेली चस्मा र मध्य पूवी चस्मा बीचको हिन्नातालाई िेदान के कुराले 

तपाईको ध्यार्ाकर्नण गरायो? 

 

एिुको पखेटालाई छुर् आफ्र्ो िात बढाउर्को लागी तपाईको 

जीवर्मा िएको के कुराले तपाईलाई पे्ररणा हदुँ दैछ? 

 

दुई िजार वर्न अगािी माहर्सिरुले एिुको के कुरा बढी ख्याल गरे 

िोलार् जस्तो तपाईलाई लाग्छ? 

 

के कुराले एिुलाई हिनै्न वा त्यस समयका अरु व्यक्तक्तिरु िन्दा फरक 

बर्ायो िोला? 

 

 

एिीिा 

 

एिीिा एउटा औपचाररक िब्द 

िो जुर् िब्दले टोरा (मोिाले 

लेखेका पहिलो पाुँच पुस्तकिरु) 

र तालु्मद (यहूदीिरुको िाहमनक 

व्यवस्थािास्त्र) मा केन्द्रीत 

हिक्षाको प्रणालीलाई जर्ाउुँछ । 

 

तर पहिलो िताब्दीमा िरे् बढी 

जोि िास्त्रको कुरै् खण्डलाई वा 

ईश्वरिास्त्रको िारणालाई 

हिक्षकले कसरी व्याख्या गछन  र 

त्यो व्याख्या सिी छ हक छैर् िने्न 

कुरामा हन्थ्यो । बाइबलीय हिक्षा 

सिी छ हक छैर् िने्न कुरा 

समुदायमा कसरी हर्हित हरे् त? 

एिीिा!   

 

"रिरु्" िने्न हिबु्र अथनबाट आएको 

िब्द, एिीिा तब हन्थ्यो, जब 

हविाथीिरु हिक्षकको प्रश्निरु वा 

हटप्पणीिरुमा छलफल वा 

वादहववाद गथे ।  
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पोखरी/ताल जस्तो िोईर्, खोला/र्दी जसै्त जीउरु् 

 

मैले यादनर् र्दीमा हवहिन्न टोलीिरुलाई भ्रमण गराउर् लग्न थालेको एघार वर्न ियो। यादनर् र्दी गालीलको 

समुद्रबाट मृत सागरसम्म बग्छ। र्दीको पार्ी चल्मलाउुँछ, यो बिनछ - यो जीहवत/जीवर् िएको पार्ी 

िो, मायीम खायीम। त्यसैगरी म मृत सागरमा तैररएर प िी खेल्र् थालेको पहर् एघार वर्न िैसक्यो। मृत 

सागरको पार्ी क्तस्थर रिनछ, एकै ठाऊुँ मा जहमरिरे् - यो मृत/जीवर् र्िएको पार्ी िो।  

 

म कलेज प्रोफेसरको रुपमा मेरा हविाथीिरुलाई सुँिै िने्न गछुन ,"हतमीिरुले देखेर मातै्र केहि हसकेका 

हुँदैर् । हतमीिरुले सुरे्र मातै्र केहि हसकेका हुँदैर् । हतमीिरुले देखेर र सुरे्र मातै्र केहि पहर् हसकेका 

हुँदैर् । हतमीिरुले त्यस बेला हसकेका हनछ , जब हतमीिरु त्यो हसख अरुलाई हदर् सकछ ।" खोला/र्दी 

स्वतन्त्र िएर बिेको जसै्त, िामी पहर् परमेश्वरको वचर् िामीबाट िएर अरुसम्म पुगेको चािनछ ुँ। मृत 

सागरमा पार्ी जमेर बसेको जसै्त, परमेश्वरले हसकाउरु् िएको कुरािरु िामी आफु हितै्र थामेर राख्रु् 

असल िोईर्।  

 

ती कुरािरु, जुर् परमेश्वरले तपाईंलाई प्रकट गरु्नहनछ - खुवाउरु् हनछ - ती सबै तपाईंबाट िएर अरुसम्म 

पुगु्न परे् कुरािरु हर््। िामी पोखरी/ताल जस्तो िोईर्, खोला/र्दी जसै्त जीउरु् पछन । 

 

यी प्रश्निरुमा हवचार गरु्निोस् र आफ्र्ो उत्तर लेख्रु्िोस्। 

तपाईंले अहिले खारु् िएको िोज तपाईंबाट िएर कसरी अरुसम्म पुग्न सक्ला? 

 

 

 

यस िप्ताको िोजमा पाउरु् िएको/बुझ्रु् िएको कुरािरु र सत्यतािरुको खाुँचो अरु कसलाई 

िोला? 

 

 

 

तपाईं यस िप्ता कसका लागी खोला/र्दी हर् सकु्नहनछ?  
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टलीत 

 

टलीत प्राथनर्ाको खास्टो िो। यसलाई आजसम्म पहर्, परम्परा र 

हवश्वास अरु्सार हवहिन्न तररकाले प्रयोग गररनछ। टलीतलाई हविेर् 

गरी प्राथनर्ा र आरािर्ामा लगाइनछ। गन्ती १५:३७-४० र व्यवस्था 

२२:१२ मा िेरे् िो िरे् टोरामा इस्रएलीिरुलाई आफ्र्ो 

लत्ता/कपिामा झुम्कािरु (त्सीत्सीत) झुनयाउर् हर्देिर् हदईएको 

छ।  

 

 

फेरर परमप्रिुले मोिालाई यसो िन रु्ियो, “इस्राएलीिरूलाई 

िर्् : ‘हतर्ीिरूले आफ् र्ा सबै पुस् त ुँिरर लुगाको हकर्ारमा 

र्ीलो हफत्ता लगाएको झुम् का िालूर्् ।  त् यस झुम् कालाई िेदान 

हतमीिरूलाई परमप्रिुका आज्ञािरूको सम् झर्ा िोस्  हक 

हतमीिरूले ती आज्ञािरू पालर् गर, र आफ् र्ा मर् र आुँखाका 

लालसामा लागेर पथभ्रष् ट र्िोओ। तब हतमीिरूले मेरा सबै 

आज्ञा मान र् सम् झर्ा राखेर आफ् र्ा परमेश् वरको हर्क्तम् त पहवत्र 

हरे्छ । 

गन्ती १५:३७-४० 

 

 

हतमीिरूले लाउरे् लुगाको चारै कुर्ामा झुम् का लगाओ 

व्यर्वस्था २२:१२ 

 

 

 

 

 

टोरा 

 

जसरी ख्रीहियर्िरुले पुरार्ो हर्यमका 

पुस्तकिरुलाई हविाजर् गरेका छर्् (जसै्त, 

व्यवस्था, ईहतिास, िजर्, ठुला अगमवक्तािरु, 

सार्ा अगमवक्तािरु), त्यसरी रै् यहूदीिरुले पहर् 

उर्ीिरुको िास्त्रलाई हविाजर् गरेका छर् । 

यहूदीिरुको िास्त्रमा हर्देिर्िरु र व्यवस्थािरु 

समावेि िएको िागलाई टोरा िहर्नछ । 

 

यहूदीिरुका लागी टोरा िन्दा मित्वपूणन अरु 

केहि छैर् । िास्त्रबाट सवोच्च अहिकार प्राप्त 

गर्नका लागी यिी रै् पहिलो स्थार् िो जिाुँ उर्ीिरु 

आउुँछर् । टोरामा समावेि िएका पुस्तकिरु 

उत्त्पहत, प्रस्थार्, लेवी, गन्ती र व्यवस्था हर््, 

जसलाई हवद्धार्िरुले पेन्टाटुख् र्ाम हदएका छर््, 

जसको हसिा अथन "पाुँच पुस्तक िरु" िो । 

परम्परागत रुपमा "व्यवस्था" िरे्र अरु्वाद गररए 

पहर् टोरा िब्दले हर्देिर्िरु िने्न अथनलाई बढी 

संकेत गछन  । टोराको अरु्सार आज्ञािरुले 

हथचोहमचो िन्दा पहर् स्वतन्त्रता प्रदार् गछन  । 

माहर्सलाई आफ्र्ो पररवारमा, समाजमा, र 

रािर मा असल तररकाले चल्र्का लागी 

मापदण्डका रुपमा आज्ञािरुले काम गछन  । 
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गाुँठोिरु एक-एक आज्ञािरुलाई 

प्रहतहर्हित्व गछन  - िलोममा जीउरे् 

हर्देिर्िरु - परमेश्वरका 

माहर्सिरुको अघी जीवर्को मागनमा 

लाहगरिर्। 

प्रते्यक त्सीत्सीत (झुम्का) मा सार्ा-सार्ा थुपै्र गाुँठोिरु हनछर्। एउटा 

टलीतमा ६१३ वटा गाुँठोिरु हरे् गरी ती बाुँहिनछर्् जसले टोरामा िएको 

एक-एक आज्ञािरुलाई प्रहतहर्हित्व गछन । जब जब इस्रएलीिरुले ती 

झुम्कािरुमा बाुँहिएका गाुँठोिरुलाई देख्थे, उर्ीिरु आज्ञािरुलाई याद 

गरे् गथे। टलीतको कुर्ालाई हिबु्र िार्ामा क्नाफायीम िहर्नछ, जसको 

अको अथन "पखेटािरु" पहर् िो। पकै्क पहर् ती झुम्कािरु लुगािरुको 

बाहिरी कुर्ािरुमा/पखेटािरुमा र्हर्स्करे् गरी लगाइन्थ्यो। 

 

टलीतमा हर्लो/बैजर्ी रङको िागोलाई झुम्कािरुमा लगाउर् पहर् 

टोराले हर्देिर् हदएको छ। रब्बीिरुका स्रोत र पुराताक्तत्वक अध्यायर् 

िेदान ती झुम्कािरुमा प्रयोग िएको हर्लो रङ िु-मध्य के्षत्रमा पाइरे् 

मुरेक्स प्रजाहतको सङ्खेहकराको ग्रन्थीबाट हर्काहलन्थ्यो। प्रते्यक 

सङ्खेहकराबाट एकदमै थोरै मात्रामा रङ हर्क्तस्कन्थ्यो, जसका कारण 

यो िेरै मिुँगो हथयो।  

 

वरपर हछमेकी संसृ्कतीिरुमा हर्लो र बैजर्ी रङलाई, राजहकय 

अिोदालाई संकेत र हचन्हका रुपमा हलरे् गथे। इस्रएलीिरुका लागी 

िरे् यस हर्लो र बैजर्ी रङले उर्ीिरुको आफ्र्ो समुदायकै राजहकय 

अिोदालाई संकेत गरेको मने्न गथे। इस्रएली िमनगुरुिरु हर्लो, बैजर्ी र 

रातो रङका ऊर्िरुबाट बरे्को एपोद (बाउला र्िएको लबेदा) 

लगाउरे् गथे (प्रस्थार् २८:६)। िरेक इस्रएलीको लुगाको झुम्कामा 

िएको हर्लो रङको िागोले उर्ीिरु सबै जर्ा सारा रािर िरुका बीचमा 

राजहकय पुजािारीहगरी हरु् परे् कुरालाई जर्ाउुँछ - एक एक जर्ा सबै 

रै्।  

 

इस्रएल रािर को राजहकय अिोदाको कुरा, उर्ीिरुसुँगको परमेश्वरको करारको सम्बन्ध सुँग बाुँहिएको छ। 

इस्राएलीिरु कुरै् पहर् प्रकारको संसाररक योग्यताले राजहकय अिोदा पाएका हथएर्र््, तर परमेश्वरको 

चुहर्एका जाती िएका कारण उर्ीिरु राजहकय समुदाय िएका हथए (व्यवस्था ७:६-७)। परमेश्वरले पे्रम 

गरी उर्ीिरुलाई चुरे्र अलग गरु्नियो, उिाुँको पे्रमले उर्ीिरुलाई उठाउरु्ियो।  

 

िामी जब परमेश्वरले हदरु्िएको यस हर्देिर्लाई त्यस समय/पुस्ताको इस्राएली संसृ्कती र रािर ीय 

पहिचार् सुँग तुलर्ा गरेर हवचार गछछुँ , उिाुँमा िएको उर्ीिरुको राजहकय वंिजलाई परमेश्वरले याद 

हदलाउरु् अहत प्रिावकारी देक्तखनछ। जब उर्ीिरुलाई परमेश्वरले झुम्कामा 'राजहकय रङ' को िागो 

लगाउर् िनु्नहुँदैथ्यो, त्यो समयमा इस्राएलीिरु आफ्र्ो रािर ीय पहिचार्लाई मेटाउरे् िोिमा हथए जुर् 

पहिचार् उर्ीिरुले हमश्र देिमा हुँदा बोकेका हथए; दासत्वको बोझसुँग सम्बक्तन्धत पहिचार्। परमेश्वरले 

उर्ीिरुलाई दासत्वबाट मातै्र स्वतन्त्र गरु्न िएर्, तर उिाुँले तुरुनै्त उर्ीिरुलाई राजहकय र िािी अिोदा 

परमेश्वरले उर्ीिरुलाई 

दासत्वबाट मातै्र स्वतन्त्र गरु्न 

िएर्, तर उिाुँले तुरुनै्त 

उर्ीिरुलाई राजहकय र 

िािी अिोदा हदरु्ियो। 
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हदरु्िएको कुरालाई पहर् सम्झाउरु्ियो। यो त मार् ुँ परमेश्वरले यसरी िनै्द हरु्हन्थ्यो, "मलाई थािा छ 

हमश्रले तेरो अक्तस्तत्व के िो िर्ी िरे्को छ र तुँ माथी कस्तो दुव्यनविार िएको छ। तर म तुँलाई िनछु, तुँ 

एक राजहकय पुजािाररहगरी िोस्, एक पहवत्र रािर  जसलाई मेरो पे्रमले चुरे्र अलग गरेको छु। संसारले 

थोपरेको िरेक पहिचार्लाई हबसेर मैले हदएको पहिचार् हलएर बाुँच्।"  

 

मत्ती ९:२०-२२ पढ्रु्िोस् 

 

मत्ती ९ मा िामी एक स्त्रीको बारे पाउुँछ ुँ जसको बाह्र वर्नसम्म रगत बगे्न रोग हथयो। त्यस िाररररक 

अवस्थाले उर्लाई यहूदी व्यवस्था अरु्सार अपहवत्र बर्ाएको हथयो। यसरी यहूदी व्यवस्था अरु्सार 

अपहवत्र िरे्र माहर्एको कारण उर्लाई दैहर्की जीवर् हजउर्लाई हर्कै कहठर् परेको हथयो। उर्ी मक्तन्दर 

वा सिाघरमा उपक्तस्थत हर् पाउुँदैर् हथई; र त्यस बेलाको समय र संसृ्कहतमा यसरी उपक्तस्थत हर् हर्रे्ि 

गरररु्, िाहमनक समुदाय र हिक्षाबाट पहर् वक्तित हरु् हथयो। परमेश्वरका माहर्सिरु र परमेश्वरको घर, जिाुँ 

िामी िरण हलनछ ुँ र सान्तवर्ा/ढािस पाउुँछ ुँ - हविेर् गरी किको समयमा - त्यिाुँ उर्को लागी ठाऊुँ  

हथएर्। वास्तवमा िनु्न पदान, िाहमनक समुदायले उर्ीबाट मुख मोिेका हथए र उर्ीसुँगको िरप्रकारको 

हलरु्हदरु्बाट टाढै रिने्थ।  

 

उर्को िारीररक अवस्थाले त्यस स्त्रीलाई सामाहजक मािोलबाट "बाहिर" बर्ाएको मान्न सहकनछ - अको 

िार्ामा, "सामाहजक रुपमा मरेको"। त्यस समयको मध्य पूवी संसृ्कहतमा िएको सामुहिक रुपमा बसे्न 

मान्यतालाई ख्याल गरे् िो िरे्, यो अवस्था हर्कै पीिादायी छ। त्यस स्त्री पकै्क पहर् समाजबाट यती सम्म 

त्याहगएकी हथइर्, हक आफ्रै् पररवारका सदस्यिरु पहर् अपहवत्र माहर्एर िाहमनक रीहतले पहवत्रीकरण 

र्हुँदा सम्म समुदायबाट रै् बहिषृ्कत हरे् िर र्िई, उर्लाई छुर् र स्पिनले सान्तवर्ा हदर् र्पाउरे् िएका 

हथए। त्यस स्त्रीले कती सम्म एक्लो मििुस गररर्् िोला िरे्र िामी कल्पर्ा पहर् गर्न सकै्दर् ुँ।  

 

त्यस स्त्रीको संसार कस्तो हथयो िोला र उर्को जीवर् कस्तो हथयो िोला िरे्र एकैहछर् हवचार 

गर ुँ। उर्ले सबै िन्दा बढी के चािर्ा गररर् िोला? के कुराले उर्लाई सबै िन्दा बढी हपिा हदयो 

िोला? 

 

 

 

 

यस स्त्री, जसले वर्छुँसम्म हपिालाई बोकेकी हथई - िारीररक हपिा, 

िावर्ािक हपिा, आक्तिक हपिा - उर्ले एिुको वस्त्रको "हकर्ार" छोईर्् 

(पद २०)। यस खण्डमा "हकर्ार" लाई ग्रीक िब्दमा क्रासे्पदोर् लेक्तखएको 

छ। यिी िब्द ग्रीक िार्ामा अरु्वाद गररएको पुरार्ो हर्यममा पहर् 

हदक्तखनछ, जुर् िब्द यहूदीिरुको लुगाको हकर्ारिरुमा वा 
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कुर्ािरु/पखेटािरुमा लगाइरे् झुम्कािरुको सन्दिनमा उले्लख िएको छ। 

त्यसै गरी हिबु्र िार्ामा "हकर्ार" लाई क्नाफायीम िहर्नछ।  

 

रगत बगे्न रोग िएको स्त्रीले एिुको चङ्गाई हदरे् क्नाफायीम/क्रासे्पदोर् (हकर्ार, कुर्ा, पखेटा) लाई छुर् 

आफ्र्ो िात बढाइर्, जुर् उिाुँको टलीतमा हथयो।  

 

मलाकी ४:२ पढ्रु्िोस् 

 

एकहछर् हवचार गरु्निोस्, एिु तफन  आफ्र्ो िात बढाउर् यस स्त्रीले कती सािस गरु्न पर् यो िोला - यस्तो 

स्त्री, जो परमेश्वरको माहर्सिरुबाट एक्तक्लएकी हथईर् र आक्तिक हिक्षाबाट वक्तित िएकी हथईर्। मलाई 

लाग्छ, एिुको टलीतको पखेटालाई छुर् िात बढाउुँदा, उर्ले मलाकी ४:२ मा लेक्तखएको कुरालाई मर्मा 

राखेर एिु रै् परमेश्वरको पुत्र हरु्हनछ िने्न आफ्र्ो हवश्वासलाई दाबी गरेको हरु् पछन । आफु जसै्त 

अवस्थाबाट िएर गएको िएता पहर्, िाहमनक समुदायबाट त्याहगएको िएता पहर्, एिुमा गरेको 

हवश्वासलाई उर्ले देखाईर्। उर्ले परमेश्वरका प्रहतज्ञािरुमा र उिाुँका गुणिरुमा आफ्र्ो आिा रक्तखर््।  

 

मत्ती ९ को यस घटर्ा, मलाकी ४:२ मा लेक्तखएको कुरा पुरा हर् आएको जसै्त देक्तखनछ, जिाुँ 

“हतमीिरूमाहथ िाहमनकताको सूयन आफ् र्ा पखेटामा आरोग् यता हलएर उदाउरे्छ” िर्ी लेक्तखएको छ।  

 

अब, यो कुरालाई र्छुटाऔुँ। यस समयमा एिुले उर्को हवश्वासको मार् राख्रु् ियो, उर्लाई चङ्गाई गरु्न 

ियो र उर्लाई यहूदी समुदायमा फेरी फकेर जीहवत िई आउरे् बाटो खोल्रु् ियो। उिाुँले िारीररक र 

आक्तिक चङ्गाई प्रदार् गरु्न ियो। उर्ी तफन  अघी बढेर उिाुँले फेरी समाजमा सामेल हर् उर्लाई िोयानउरु् 

ियो र सबैका सामु उर्को लागी खिा हरु् ियो। त्यस समयको सन्दिनमा कुरै् अपहवत्र व्यक्तक्तले पहवत्र 

रब्बीलाई छुरु् अपमार्जर्क र जोक्तखमपूणन हन्थ्यो। त्यस समयको परम्परा अरु्सार, एिुले उर्लाई कठोर 

प्रहतकृया हदरे् अहिकार उिाुँमा हथयो र उर्लाई िपाउरे् अहिकार पहर् उिाुँमा हथयो, सायद उर्लाई मरे् 

अहिकार पहर्।  

 

एिुको प्रहतकृयालाई हविेर् ध्यार् हदऔुँ। उिाुँले दोर् हदरु् िएर्। उिाुँले आलोचर्ा गरु्न िएर्। तर त्यसको 

सट्टा बाइबल ले िनछ हक एिु उर्ी तफन  फकन रु् ियो, उिाुँले उर्लाई िेरु्न ियो र िनु्नियो,"छोरी, सािस 

गर, हतम्रो हवश् वासले हतमीलाई हर्को पारेको छ।” (मत्ती ९:२२)। कती सुन्दर सुसमाचारीय सत्य। 

परमेश्वरको प्रिंसा िोस्।  

 

तपाईंको जीवर्को कुर् के्षत्रमा परमेश्वरबाट "छोरी, सािस गर" सुन्न चािरु्हनछ? तल वणनर् 

गरु्निोस्। यदी लेख्नको लागी िेरै ठाऊुँ  चाहिनछ िरे् हर्संकोच िई कापीमा लेख्रु्िोस्। मत्ती ९ 

अध्यायमा िएको घटर्ाले तपाईंलाई त्यस पररक्तस्थहतमा कसरी प्रोत्सािर् हदनछ?  
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उजाि-स्थार् आफुमा बोकेर हिुँि्रु् 

 

प्रस्थार् ३:१-१० पढ्रु्िोस् 

 

यस खण्डलाई पचिमेली िस्मा लगाएर िेर ुँ, र सोि ुँ, "यो कसरी ियो?" यस घटर्ामा 

तपाईंले के याद गरु्न ियो, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

यस खण्डलाई मध्य पूर्वी िस्मा लगाएर िेर ुँ, र सोि ुँ, "परमेश्वरले यो हकर् गरु्न ियो?" यस 

घटर्ामा तपाईंले के याद गरु्न ियो, लेख्रु्िोस्।  

 

 

 

 

 

यो घटर्ा मरुिुमीमा िएको हथयो, एक उजाि-स्थार्। मोिा आफ्र्ो ससुराको िेिाबाख्रािरुलाई 

"उजाि-स्थार्को पाररहतर" चराइरिेका हथए (पद १)। िामी प्राय मरुिुमी र उजाि-स्थार्लाई त्यस्तो 

चीजको रुपमा हलनछ ुँ, जसबाट िामी उक्तम्कर् चािनछ ुँ। तर यहूदीिरुको दृहिकोणमा उजाि-स्थार् यस्तो 

ठाऊुँ  िो, जिाुँ प्राय परमेश्वरले आफ्र्ा माहर्सिरुलाई िेट्रु् हनछ र उर्ीिरुसुँग बोल्रु् हनछ।  

 

प्रस्थार् ३ अध्यायमा परेमेश्वरले मोिालाई उजाि-स्थार्मा िेट गर्न आउरु्ियो र बोल्रु्ियो। परमेश्वरले 

उजाि-स्थार्मा रै् आफ्र्ा महर्सिरुलाई उिाुँको टोरा हसरै् पवनतमा हदरु्ियो (प्रस्थार् २०)। एहलयालाई 

परमेश्वरले िेटेर "मिुरो कारे्खुसी" मा बोल्रु्ियो (१ राजािरु १९:१२)। पहवत्र आिाले बक्तप्तस्मा पहछ 

एिुलाई उजाि-स्थार्मा हलएर जारु्ियो। स्वगनदुतिरुले उिाुँको चाहलस हदर्को उपवास पहछ सेवा-टिल 

गरेको, सैतार्सुँगको उिाुँको िेट, उिाुँको पररक्षािरु (मत्ती ४:१-११)  

 

उजाि-स्थार्मा परमेश्वरले िेट्रु् हनछ र अहद्वत्तीय पाठिरु हसकाउरु् हनछ, जिाुँ यी सुख्खा िुमी र बाुँझो 

ठाऊुँ ले यस्तो स्थार् प्रदार् गछन र््, जो अरु ठाऊुँ ले हदर् सकै्दर्। मध्य-पूवी संसृ्कतीमा उजाि-स्थार्लाई 

झनै्ड-झनै्ड पहवत्र स्थार्को रुपमा हलईनछ, आिीयताको यस्तो ठाऊुँ , जिाुँ परमेश्वरले "िब्द" (दिा) 

हदरु्हनछ।  
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मोिा उजाि-स्थार्मा िएको वृत्तान्त, जीहवत परमेश्वर, जसले आफ्र्ा माहर्सिरुले हमश्रमा िोगेका कि 

देख्रु् ियो, िने्न बारे िो (प्रस्थार् ३:७क)। उिाुँले "िोर्किरुको अत्याचारमा पुकारा गरेको सुनु्न ियो" 

(पद ७ख)। उिाुँलाई "हतर्ीिरुको दुख थािा हथयो" (पद ७ख)। उिाुँ आफुले सबै देखेका र सुरे्का कुराको 

जवाफमा हतर्ीिरुलाई उद्धार गर्न आउरु् ियो। बाइबलमा, जब िामी पढ्छ ुँ हक प्रिुले कुरै् कुरा "देख्रु् 

हनछ" र "सुनु्न हनछ", यी िब्दिरुले अब उिाुँले केहि गर्न जाुँदै हरु्हनछ िने्न कुराको संकेत गछन । 

(परमेश्वरले केहि छुटाउरु् ियो िने्न अथनमा िोईर्, जसरी िामी फहकन दा एक झालक छुटाउुँछ ुँ वा मिुरो 

स्वरमा िहर्एको कुरा छुटाउुँछ ुँ। परमेश्वर सवनव्यापी हरु्हनछ; उिाुँले िामीसुँग िएको िरेक थोक देख्रु् 

हनछ र सुनु्न हनछ।) उिाुँ जवाफ हदरे्, जीहवत, जागा हरु्हनछ - सुँिै उद्धार गर्न तयार, आफ्र्ो 

सन्तार्िरुलाई अगुवाईमा र पे्रममा रेखदेख गर्न तयार।  

 

यो वृत्तान्त जहलरिेको पोथ्राको बारे िन्दा पहर्, आफ्र्ो मुख फकानउर्बाट ईन्कार गरे् जीहवत परमेश्वरको 

बारे िो। उिाुँ िेर्न, सुन्न, चासो राख्न चािरु् हनछ - सबै कुराको चासो राख्न। र यो वृत्तान्त जीहवत परमेश्वरको 

बारे िो, जो आफ्र्ो स्थार्बाट आउर् र िक्तिरिेको संसारको बीचमा काम गर्न र आफ्र्ो िात सबै माथी 

पसारेर पुर्स्थानपर्ा ल्याउर् िराउरु् हन्न। िामी झनझटबाट िाग्छ ुँ। िाम्रो प्रिु उद्धार ल्याउर्, पुर्स्थानपर्ा 

ल्याउर् र र्वीकरण ल्याउर् त्यस हतर अगािी बढ्रु् हनछ।  

 

जब िामी जीवर्को यात्रामा मरुिुमीमा वा उजाि-स्थार्मा हनछ ुँ, िामी 

प्राय सोधे्न गछछुँ ,"म कहिले सम्म यो उजाि-स्थार्मा रिरु् परे्?" वा िामी 

सोधछ ुँ,"म कसरी चाहिुँ यो उजाि-स्थार्बाट हर्क्तस्करे्?" तर मध्य-पूवनमा 

यसरी प्रश्न गररनछ,"म उजाि-स्थार्लाई आफुसुँग कसरी बोक्न सकछु?""म 

उजाि-स्थार्मा प्रिुले बुझाउरु् िएको कुरालाई कसरी याद गररराख्न 

सकछु?"  

 

 

के तपाईं उजाि-स्थार्को अवस्थाबाट िएर जार् देखी िराउरे् र 

त्यसबाट हछटो िन्दा हछटो हर्क्तस्कर् चािरे् िेरै गरु्नहनछ? या कहठर्ाई 

िएता पहर् त्यो अवस्थालाई परमेश्वरसुँग घहर्ष्ठता बढाउरे् र हहकन रे् 

समयको रुपमा हलरु्हनछ? थोरै बताउरु्िोस्।  

 

 

 

 

 

 

 

परमेश्वर आफ्र्ो 

स्थार्बाट आउर् र 

िक्तिरिेको संसारको 

बीचमा काम गर्न र 

आफ्र्ो िात सबै माथी 

पसारेर पुर्स्थानपर्ा 

ल्याउर् िराउरु् हन्न। 
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तपाईंको हृदयमा के पररवतनर् हर् आवश्यक छ िोला, जसले तपाईंलाई जीवर्मा उजाि-स्थार् 

िएको बेला परमेश्वरमा अझै पूणन रुपले िरोसा गर्न सके्न बर्ाउरे्छ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईंले हचनु्निएको को व्यक्ती जीवर्मा अहिले उजाि-स्थार्बाट िएर गइरिेको छ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईं त्यस व्यक्तीलाई उजाि-स्थार्मा परमेश्वरलाई सुन्न कसरी प्रोत्सािर् हदर् सकु्नहनछ? 
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अगािी बढ्रे् क्रममा 

 

“यसैकारण अब म त् यसलाई फकाएर मरुिूहममा लारे्छु, 

र त् यसहसत मायालु कुरा गरे्छु। त् यिाुँ म त् यसलाई त् यसका 

दाखबारीिरू हफतान गरे्छु, र आकोरको बेुँसीलाई चाहिुँ 

आिाको ढोका तुल् याइहदरे्छु। त् यिाुँ त् यसले आफ् र्ो 

युवावस् थाका हदर्मा जस् तै र हमश्रदेिबाट आएको हदर्मा 

झै ुँ गीत गाउरे्छ। परमप्रिु घोर्णा गरु्नहन छ, “त् यस हदर् 

तैंले मलाई ‘मेरा पहत’ िन रे्छस्, र ‘मेरा माहलक’ 

िन रे्छैर्स् । म तुँलाई सिैुँको हर्क्तम् त मेरी पत् र्ी तुल् याउरे्छु। 

म िाहमनकता र न यायमा दृढ़ पे्रम र माया गरेर तुँलाई पत् र्ी 

तुल् याउरे्छु। म तुँलाई ईमार्दारीमा मेरी पत् र्ी तुल् याउरे्छु, 

र तैंले परमप्रिुलाई हचन रे्छस् ।” 

होशे २:१४-१६, १९-२० 

 

तपाईंलाई सायद िोिेको पुस्तकको सने्दि थािा छ िोला। िोिे अगमवक्ताले (पहवत्र आिाको पे्ररणामा) 

परमेश्वर र उिाुँको माहर्सिरु हबचको सम्बन्धलाई एक वैवाहिक सम्बन्धसुँग तुलर्ा गरेका छर्् - एक 

वैवाहिक सम्बन्ध जिाुँ इस्राएल, परमेश्वरको जाहत, पटक-पटक परमेश्वरप्रहत हवश्वासघाती िएका हथए।   

 

माथी लेक्तखएको िोिे २ को खण्डमा िामी, परमेश्वरको आफ्र्ो चुहर्एकािरु प्रहत देखाउरु्हरे् 

हवश्वासयोग्यताको हचत्र पाउुँछ ुँ। आफ्र्ा माहर्सिरुले उिाुँसुँगको करारको बेवास्ता गरी पटक-पटक 

हवश्वासघात गरे तापर्ी उजाि-स्थार्मा िएको समयमा बाुँहिएको हववािलाई जीहवत परमेश्वरले स्थार् 

हदरु्हनछ। यस खण्डले परमेश्वरको अहद्वहत्तय पे्रमलाई हचत्रण गछन ।  

 

इस्राएलले गर्न सके्न र हर् सके्न सबै खराबी गर् यो, जबहक परमेश्वरले हर् सके्न सबै असल गरु्न ियो। 

इस्राएल अरु रािर िरुको देविरुको पछी लागै्द हथयो। अको िार्ामा, यस हचत्रमा िएको दुलिी 

(इस्राएलका माहर्सिरु) आफ्र्ो हववािको वाचामा खिा रहिर्र््। उर्ी आफैलाई अरु रािर िरुको हबचमा 

वेश्याको रुपमा खिा गररर्् - जसरी गोमरले िोिेसुँगको हववािमा हवश्वासघात गरेकी हथइर् (३:१)। तर 

परमेश्वरको पे्रम िाम्रो पाप िन्दा हटकाउ छ, र उिाुँले िाम्रो हर्म्ती हदरु् िएको प्रायहितले सारा पाप रै् 

ढाकछ। परमेश्वरले मातै्र हववािको करार कायम राख्रु् ियो। इस्राएलले सबै व्यवस्था रख्न सकै्दर्, सबै 

आज्ञािरु पालर् गर्न सकै्दर्, र सबै वाचा पुरा गर्न सकै्दर् िने्न थािा हुँदा हुँदै पहर् इस्राएललाई परमेश्वरले 

हववाि गरु्नियो। ती सबै उिाुँले गर्न सकु्न हनछ र गरु्न रै् हनछ िने्न थािा िएको कारण उिाुँले हववािमा 

प्रवेि गरु्न ियो। उिाुँलाई थािा हथयो हक परमेश्वरको पाठो एक हदर् आउरु्हरे्छ र सबै पापलाई हलएर 

जारु् हरे्छ।  
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परमेश्वरले इस्राएललाई मरुिुहममा िोयानउरु्ियो, र उर्ीसुँग त्यिाुँ बोल्रु्ियो। बाुँझोपर्लाई दिानउरे् 

ठाऊुँ  अब पुर्स्थानपर्ाको, छुटकाराको, करारको प्रहतज्ञाको, अर्न्तको पे्रमको प्रहतहर्हित्व गरे् ठाऊुँ  

बन्यो। मेरो लाहग िोिे २, बाइबल िरीमै सबै िन्दा सुन्दर खण्ड िो। यो कती घहर्ष्ठ र योजर्ापुणन छ - 

मरुिुहममा आफ्र्ो माहर्सिरुलाई प्रिुले हदरु् िएको करारको पे्रम र प्रहतज्ञा।  

 

प्रिुले उजाि-स्थार्मा िएको अवस्थामा आफ्र्ो माहर्स िरुसुँग हविेर् तररकाले बोल्रु्हनछ। िामी 

उजाि-स्थार्मा पाएका पाठिरु र घहर्ष्ठत सुँगहतको समयलाई पक्रीराखेर जीउर् र अगािी बढ्र् 

चािनछ ुँ।  

 

तपाईं पहछल्लो समय मरुिुहममा वा उजाि-स्थार्को अवस्थामा कहिले हरु्हन्थ्यो? त्यो 

अवस्थाको बारे तल लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

त्यस समयमा तपाईंले के हसकु्नियो? 

 

 

 

 

 

 

 

उजाि-स्थार्को अवस्थामा कस्तो कस्तो तररकाले परमेश्वरले तपाईंको तफन बाट काम गरु्निएको 

देख्रु्ियो? 
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त्यस उजाि-स्थार्को अवस्थामा हसकु्निएको कुरािरु तपाईंसुँगै कसरी अगािी बढ्र् सकछ र 

जीवर् हजउरे् क्रममा तपाईंलाई कसरी बहलयो बर्ाउर् सकछ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईंले उजाि-स्थार्को अवस्थामा हसकु्निएको कुरािरुलाई र्हबहसन, र्त्यागी, कसरी पक्रीराख्न 

सकु्नहनछ?  
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दोश्रो सत्र 
 

 

येशू ि पचहलो 

शताब्दीका स्त्री  
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यो िप्ता, िामी दुई वटा हवर्यलाई िेरे्छ ुँ जुर् र्याुँ हर्यमको सुसमाचारको 

पुस्तकिरुमा िएका स्त्रीिरु र येिू बीच िएको कुराकार्ीमा छर््। िरेक समय 

येिूले स्त्रीिरुको जीवर्मा दुईटा कुरािरु ल्याउरु्ियो। पहिलो िताब्दीका स्त्रीिरु 

सुँग येिूको कुराकार्ीमा िएका यी दुई हवर्यिरुलाई िामी हर्याल्र् हसके्नछ ुँ।  

 

 

त्यसैगरी, उत्पत्तीबाट िुरु गरेर र्याुँ हर्यमको सु-समाचारको युगसम्म इस्राएल हित्रका स्त्रीिरुको 

इहतिासलाई पहर् िामी छोटकारीमा कोरे्छ ुँ। स्त्रीको िुरुवात असल प्रकारले िएको हथयो, एक असल 

उत्पत्ती। परमेश्वरले स्त्रीलाई गररमा र सम्मार्मा बर्ाउरु् ियो, र पहिलो सभ्यताको संसृ्कहतले उसमा 

रिेको इमगो िेइ (परमेश्वरको प्रहतरुप) लाई पहिचार् गरे। उसको उपक्तस्थहत, योगदर्, र अगुवापर्, 

हवश्वका सारा संसृ्कहतिरुमा पटक-पटक देक्तखयो।  

 

तर, येिूको जन्म यस्तो पररवेिमा ियो जिाुँ समाजको आुँखामा स्त्रीले आदरणीय स्थार् गुमाएका हथए। 

यस िप्ताको पाठमा िामी यस्तो सांसृ्कहतक बद्लाव कसरी आयो िोला िने्न इहतिासको हचत्र कोरे्छ ुँ। 

अझ मित्वपुणन कुरा, येिूले कसरी स्त्री जातीलाई िमनबाट उठाउर् र सम्मार्को पुर्स्थानपर्ा गर्न यस 

संसारमा आउरु्ियो िने्न कुरालाई िेरे्छ ुँ।  

 

हिहियो िेर्न अघी तलका प्रश्निरुको जवाफ हदर् केहि समय हलऔुँ। 

 

यस बाइबहलय टेबुलमा जसै आउुँछ ुँ: 

पहछल्लो िप्ताको िोज पछी तपाईं के कुरा सोच्दै हरु्हनछ? 
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कसका लागी र्दी/खोला िएर गएको िप्तामा जीउरु्ियो र हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

त्यस कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यस समयले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द गरु्न 

िएको कुरािरुमा कसरी हर्ियता हदयो?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जसै िामी दोस्रो सत्रको िोजको लागी तयार हनछ ुँ, िामी फेरी पहर् खार्को लागी पलेटी कसेर बस्छ ुँ - 

प्रिु स्वयंबाट परमेश्वरको वचर् खार्को लागी। कुरै् प्राचीर् तररकाले, उिाुँले िाम्रो लागी टेबुल तयार गरु्न 

िएको छ, र उिाुँ रै् हरु्हनछ जसले िामीलाई यस टेबुलमा ल्याउरु् िएको छ। उिाुँ िामीलाई यस िोजमा 

िेट्र् चािरु्हनछ। फेरी याद गरु्निोस्, िामी परमेश्वरलाई एकटक् लगाएर िेर्न र आफैलाई िरे् एक झलक 

मात्र िेर्न आएका छ ुँ।  

 

कक्तिएर बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्।  
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भोज 

 

तलका र्ोटिरु र खाली ठाऊुँ िरुलाई िाम्रो िोजको समयमा प्रयोग गरु्निोस्। सुनै्द गदान, आफ्र्ो 

हवचारिरु लेख्न पहर् स्वतन्त्र हरु्िोस्। 

 

फेरी याद गरु्निोस्, मध्य-पूवीिरुले बाइबललाई मध्य-पूवी पररवेिमा लेखेका हथए। 

 

सबै संसृ्कहतमा टुक्कािरु - िर्ाइिरु, वाक्यांििरु छर् - जुर् त्यिी सन्दिनका माहर्सिरुबीच व्यापक 

रुपमा बुहझनछर्। 

 

बाइबलमा यसै गरी यहूदी टुक्कािरु - िर्ाइिरु, वाक्यांििरु - जुर् यहूदी माहर्सिरुले सहजलै हचने्थ र 

बुझ्थे।  

 

पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 

 

पहिमेली संसृ्कहत यरुिलेम िन्दा पहर् प्राय एथेन्स र रोम जस्तो छ। यहूदीिरु िन्दा पहर् ग्रीक-रोमीिरु 

जस्तो। फलस्वरुप, हवश्वास गर्न िन्दा पहिले बुझ्न हतर बढी झुकाव र चािर्ा िएको हनछ। तर मध्य-पूवी 
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तररका िरे् परमेश्वरमा हवश्वास गरु्न, उिाुँको वचर्लाई हर्सङ्कोच पत्त्याउरु्, हवश्वासबाट बुझाई हर्स्की 

आउुँछ िने्न दृहिकोण राख्रु् िो। इस्राएली इहतिासमा स्त्रीिरुको िुरुवात एकदम असल तररकाले िएको 

हथयो। िव्वा, हमररयम, देबोरा, याएल्, अबीगेल, एस्तर र रुथ जस्ता स्त्रीिरुलाई सम्मार् र आदर हदरे् 

गररन्थ्यो।  

 

पुरार्ो र र्याुँ हर्यम हबचको समयमा िएको प्रिाविाली हिक्षा र हिक्षकिरुका कारण, स्त्रीिरुले 

उर्ीिरुको सामाहजक स्तर गुमाए। ग रवलाई कायम राख्रु्को सट्टा स्त्रीिरुलाई अपमार् गरी िमनको 

स्तरमा झारे।  

 

(मध्य-पूवन) 

 ग रव 

 

(पहिम) दोर्      हर्दोर् 

    गलत         सहि 

 

िमन 

 

 

प्राचीर् ग्रीक र अपरम्परागत हवचारिारािरुको प्रहतरोिलाई िाहमनक, रै्हतकवादी यहूदी पुरुर्िरुले िेरै 

पर लगे। 

 

झनै्ड दुई सय वर्न देखी बेर् हसरा ईश्वरिास्त्रको प्रिाव फैहलुँदै र बढ्दै गरेको पररवेिमा येिूको जन्म 

िएको हथयो। 

 

पहिलो िताब्दीका स्त्रीिरुमाझ येिूले न्याय र िाहमनकता ल्याउरु्ियो। उिाुँले उदारतापुवनक 

उर्ीिरुलाई िमनको स्थार्बाट उठाउरु्ियो र उर्ीिरुको सम्मार्लाई पुर्स्थानहपत गरु्नियो।  

 

येिूले सबै थोकलाई उल्टाउर् आउरु्िएर्, तर येिू त सबै थोकलाई सुल्टाउर् आउरु्ियो।  
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एिीिामा बस ुँ!  

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको 

छलफललाई मध्य-पूवी सामुदाहयक तररकाबाट अरु्करण गर्न र 

बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु समुिमा 

छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाईं 

याद राख्न चािरु्हनछ?  

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई अरुसुँग 

पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

के तपाईंले आफैलाई यो िप्ता परमेश्वरलाई एकटक लगाएर िेरे् र 

आफुलाई एक झलक मात्र िेरे् गरु्निएको पाउरु् ियो? या हठक उल्टो 

िएको पाउरु् ियो? 

 

परमेश्वरलाई एक झलक मातै्र र आफुलाई िरे् एकटक लगाएर िेरेको 

पाउरु् ियो िरे्, अब को िप्ता तपाईं के गर्न सकु्नहनछ जसले तपाईंको 

र्जर बदल्र् सकु्नहरे्छ? 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) कसरी 

ल्याउरु् िएको छ? 

 

परमेश्वरले उदारता साथ तपाईंलाई उठाउरु्िएको कुरै् समय वा घटर्ा 

बारे बाुँि्र् सकु्नहनछ? 

 

मध्य-पूवनमा स्वस्थ आुँखा िएको िन्नाले उदारहचत्त हरु् लाई जर्ाउुँछ। 

तपाईले सबै िन्दा उदारहचत्त िएको कसलाई हचनु्निएको छ? उिाुँलाई के 

कारणले तपाईं उदारहचत्त िएको मानु्नहनछ? के तपाईंसुँग स्वस्थ आुँखा छ? 

 

इस्राएलको स्त्रीिरुको इहतिासको छोटो हचत्रणको बारे तपाईं के िनु्नहनछ? 

कुरै् कुराले तपाईंलाई चहकत बर्ायो? 

 

यस िप्ताको िोजमा के कुराले तपाईंको ध्यार् तान्यो?  

 

हमश्पाट् 

 

"न्याय" िर्ी अरु्वाद गररएको 

हिबु्र िब्द हमश्पाट्ले परमेश्वरको 

अथन-िास्त्रमा हविेर् कायन गछन । 

परमेश्वरले गरीब र दहबएकािरु, 

हविेर् गरी हविवा र अर्ाथको 

पक्षमा बोल्रु्हरे् िएका कारण 

उिाुँलाई पछ्याउरे्िरुले पहर् 

त्यसै्त गरेको उिाुँ चािरु्हनछ। 

मुल रुपमा, हमश्पाट्ले 

हर्दोर्ताको र दोर्को प्रसंगलाई 

िन्दा बढी ग रव र िमनको 

कुरालाई जर्ाउुँछ। संसारमा 

न्याय ल्याउर् परमेश्वरले 

र्म्रिरुलाई ग रवमा उठाएर र 

िमनलाई ढाकेर उच्च पारु्नहनछ। 

 

"िाहमनकता" वा सेिाकाि्को 

र्हजकै रिेको िब्द, हमश्पाट् 

गलतीको सजायसुँग सम्बक्तन्धत 

छ, तर यो सबैको समार् 

अहिकार सुँग पहर् सम्बक्तन्धत छ - 

िर्ी र गरीब, स्त्री र पुरुर्, हवदेिी 

र स्वदेिी।  
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िरपुर जीवर् 

 

"पहवत्र-िास्त्र एक र्दी जस्तो िो.... च िा र गहिरो; कतै पाठोले हिुँिेर पार गर्न सके्न जती कम 

गहिराइ िएको, तर कतै िरे् िात्तीले प हिरु् परे् जती िेरै गहिराइ िएको।" 

-गे्रगोरी मिार्  

 

बाइबल जीहवत र क्रीयाहिल छ, र िामी पहर् त्यसै्त छ ुँ। जब िामी बाइबल 

पढ्र् बस्छ ुँ, त्यस बेला एक हकहसमको जीवर् र अको हकहसमको जीवर् 

सुँगै िएको अवस्था हनछ - परमेश्वरले िामीमा उिाुँको पहवत्र आिाद्वारा 

िाहलहदरु्िएको जीवर्, जो परमेश्वरको जीहवत वचर् सुँग बातहचत गछन । 

जब परमेश्वरको जीहवत वचर् िामी हित्र िएको परमेश्वरले हदरु् िएको 

जीवर् सुँग हमलाप हनछ, त्यसबाट झरै् बढी जीवर् उत्पन्न हनछ - यो, 

यहूदीिरुको लखाहयम िने्न िब्दको अथन हर् जानछ - एक वाक्यांि जसको 

अथन "जीवर्को लाहग!" िो। एक िररपुणनता। 

 

िुद्धीकरण, जुर् परमेश्वरसुँग हबताएको समयबाट आउुँछ, त्यसले 

मापर्को काम गछन , जसले िामीलाई परमेश्वरले जीवर् कस्तो हर्को लाहग 

श्रीजर्ा गरु्निएको िो िने्न कुरा बुझ्न सिायता गछन । उिाुँले जीवर्का उिृि 

थोकिरु िामीमा हलएर आउरु्हनछ। संसार र यसमा िएका 

पररक्तस्थतीिरुले िाम्रो समय र िावर्ािम उजान हलए तापर्ी, बाइबलले 

िामीलाई साुँचो वास्तहवकताको झलक हदनछ। बाइबलले िामीलाई 

परमेश्वरको बारे, िाम्रो बारे, र िाम्रो वररपरर िएको संसारको बारे, सत्य 

कुरा के छ िने्न देखाउुँछ। िामी यसलाई िामी हित्र हलनछ ुँ; िामी यसलाई 

यसको काम गर्न हदनछ ुँ। 

 

जब कुरा बाइबलसुँग तपाईंको सम्बन्धमा आउुँछ, तपाईं पाठो जस्तो 

िएको मिसुस गरु्नहनछ या िात्ती जस्तो? हकर्? 

 

 

 

के तपाईं हवश्वास गरु्नहनछ, हक परमेश्वरको वचर् र मागनले तपाईंमा 

िरपुर जीवर् हलएर आउुँछ? तपाईंले यो ब क्तद्धक रूपमा र जीउरे् 

तररकामा हवश्वास गरु्नहनछ? थोरै बताउरु्िोस्। 

 

 

 

सेिाकाि् 

 

सेिाकाि्को मुल अथन "िाहमनकता" 

िो, र अझै बढी। सम्बन्धिरुको 

कुरामा यसलाई राखे्न िो िरे्, 

सेिाकाि्ले िामीलाई सबै 

थोकलाई उदारताद्वारा सहि 

बर्ाउर् संकेत गछन । 

 

यो िब्दको अको अरु्वादबाट 

यसलाई "कृपा" पहर् िन्न सहकनछ। 

वास्तवमा, पहिलो िताब्दीको 

जगतमा, गरीबलाई हदरु् 

िाहमनकताको कायनको रुपमा 

हलइन्थ्यो। (मत्ती ६:१-४ िेरु्निोस्) 

 

उदारतासाथ बाुँिचुुँि र्गदान, 

परमेश्वरको न्याय रै्, इच्छा रै्, र 

आज्ञा रै् उलं्लघर् गरेको हन्थ्यो। 

परमेश्वरको अथनिास्त्रमा सेिाकाि् 

वैकक्तल्पक कुरा िोइर्।  
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हल्दा 

 

यो िप्ता िामीले कुराकार्ी गरे झै ुँ, पुरार्ो करारमा रिेका िमी 

इस्राएली स्त्रीिरुको सुचीमा अको एक जर्ा िामीसुँग छर्् - हल्दा; 

योहियाि राजाको पालामा रिेकी एक अगमवाहदर्ी। २ राजािरु २२-

२३ र २ ईहतिास ३४ मा उर्को कथा छ। 

 

२ राजािरु २२-२३ पढ्रु्िोस् 

 

यो कथाबाट, िामी यो बुझाईमा आउुँछ ुँ, हक टोरा िराएको किी समय 

िएको हथयो। व्यवस्था, जसले परमेश्वरका माहर्सिरुलाई उिाुँलाई 

कसरी प्रसन्न तुल्याउरे् िने्न बारे बतायो; र जसले इस्राएल रािर लाई 

िासर् गर् यो। जब लामो समयसम्म िराएको टोरा प्रिार् पूजािारी 

हिक्तल् कयािले मक्तन्दरमा िेट्टाए, त्यसलाई राजा योहियािको अघी 

ल्याइयो। सहचव िापार्ले त्यसलाई राजाको सामुन रे् पढे। जब त्यसमा 

लेक्तखएका कुरा सुरे्, तब हतर्ले आफ् र्ो लुगा च् याते, जुर् हिबु्र 

संसृ्कहतमा िोकको हचन्ह िो (२ राजािरु २२:११)। योहियािले थािा 

पाए, हक व्यवस्थामा हदईएको परमेश्वरको मागनबाट इस्राएल कती िेरै 

िट्हकएको रिेछ। हतर्ले प्रिसुँग देखे, हक प्रिु परमेश्वर प्रतीको 

आज्ञाकारीतामा इस्राएल कती तल झरेको हथयो। राजा योहियािले 

गहिरो पिाताप, पररवतनर्, सुिार र जागृहतको खाुँचो िएको रािर माहथ 

िासर् गरे।  

 

हतर्ले के गरु्न पछन  िोला? हिरमा पुगेको रािर लाई हलएर परमेश्वरको 

कुर् अगमवक्ता किाुँ सल्लािको लाहग िात बढाउरे्? राजा 

 

 

 

बेइत् 
 

बेइत् एक हिबु्र िब्द िो, जसको अथन "घर" 

िो। 

 

येिूको पहिलो िताब्दीको जगतमा, सिार 

र सामुदाहयक रिर्सिर् संसृ्कहतको मुख्य 

िाग हथयो। त्यसैले, घर र सम्बन्ध बारे रिेको 

िारणा पहर् िेरै मित्वपूणन हथयो िने्न कुरा 

आियनजर्क छैर्। तपाईंलाई तपाईंको 

जाहगर वा कामको लाहग िन्दा पहर्, तपाईंका 

माहर्सिरु र तपाईं कस्तो घरको हििा 

हरु्हनछ िने्न कुराले हचहर्रु्हन्थ्यो। 

 

सोलोमर्ले प्रिुको खाहतर एक मक्तन्दर बर्ाए 

- वा एक बेइत्(घर)। यरुिलेममा िएको 

मक्तन्दर प्रिुको वासस्थार् हथयो। उिाुँ 

यरुिलेममा उिाुँका माहर्सिरुसुँग र 

उिाुँका माहर्सिरुको माझमा रिरु्ियो।  
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योहियािसुँग केिी अगमवक्तािरु हथए, जससुँग परामिन हलर् सके्थ -यहमनया, 

सपन्याि, र्हूम, िबकूक र हल्दा। मलाई लाग्छ पहिलो ४ अगमवक्तािरुको 

र्ामिरुसुँग तपाईं पररहचत रै् हरु्हनछ - यी प्रते्यक व्यक्तक्तिरुले पहवत्र आिाको 

पे्ररणाद्वारा पुस्तकिरु लेखेका छर््, जुर् अहिले आएर इस्राएलको 

अगमवक्तािरुको संग्रिको िाग िएका छर्् (िाम्रो पुरार्ो करार) र हत सबै 

उर्ीिरुको र्ाममा रक्तखएका छर््। 

 

हत पुरुर्िरुसुँग सल्लाि हलरु् स्विाहवक रुपमा तकन संगत देक्तखर् सकछ - 

परमेश्वरले उर्ीिरुलाई उर्ीिरुको समयमा िक्तक्तिाली रुपमा चलाउरु्िएको छ 

िने्न त स्पि रै् छ। तर यो बुद्धीको िर्ी अगमवक्तािरुलाई चुने्न अवसर हुँदा हुँदै, 

राजा योहियािले हल्दासुँग सल्लाि हलए। यरुिलेममा र याहूदाको राज्यमाहथ 

सवनर्ाि आइपरे्छ िर्ी हतर्ले अगमवाणी हदईर््। हतर्ले यसरी पहर् अगमवाणी 

हदईर््, हक प्रिुको सामु योहियािको हृदय जवाफ हदर्लाई उत् सुक िएकोले, र 

हवर्म्र िएकाले, यो सवनर्ाि हतर्को जीवर्कालमा हतर्ले देखे्नछैर्र््। यी दुबै 

अगमवाणीिरु पुरा हर् गए। 

 

योहियािको सुिारमा हर्िाएको 

िूहमकाको लाहग, हल्दा इस्राएलको 

ईहतिासमा एक हचरपररहचत पात्र 

बहर्र््। योहियािसुँगै, इस्राएल रािर लाई 

परमेश्वरतफन  फकानउर्, र फलस्वरुप 

परमेश्वरका माहर्सिरूको एक 

पुस्तालाई उिाुँको क्रोि र न्यायबाट 

जोगाउर् सिायता गरेकोमा हल्दालाई 

शे्रय हदइयो। वर्छुँ  पछी, जब यरुिलेममा 

िेरोद राजाको मक्तन्दर बहर्यो 

(यरुबाबेलको मक्तन्दरलाई बढाएर), 

मक्तन्दरबाट िक्तिरु र आरािकिरु प्रवेि गरे् र हर्स्करे् द्वारिरुलाई हल्दा 

द्वारिरु िरे्र र्ाम राक्तखयो। यरुिलेममा जीहवत परमेश्वरको आरािर्ा गर्न उिाुँको 

बेइतमा (घरमा) आउरे् िरेक हल्दाको र्ामसुँग पररहचत हथए। 

 

दहक्षणका दुई हल्दा द्वारिरु प्रवेि गर्न र हर्स्कर्को लाहग प्रयोग गररन्थ्यो। 

मीश्ना चमडोट १:३ 

 

यो कती अचम्मको कुरा िो, हक त्यिी द्वारिरु, जिाुँबाट माहर्सिरु परमेश्वरको मक्तन्दरमा प्रवेि गथे, हत 

एक स्त्रीको र्ाममा राक्तखएको हथयो। कती ग रवको कुरा! 

इस्राएल रािर लाई 

परमेश्वरतफन  फकानउर्, र 

फलस्वरुप परमेश्वरका 

माहर्सिरूको एक 

पुस्तालाई जोगाउर् सिायता 

गरेकोमा हल्दालाई शे्रय 

हदइयो। 

 

मीश्ना 

 

जब परमेश्वरले मोिालाई उिुँको 

टोरा हसरै् पवनतमा हदरु्ियो, 

यहूदीिरुले यो पहर् हवश्वास गछन र््, 

हक उिाुँले मीश्ना वा "त्यो, जुर् 

दोिोयानइएको छ" िने्न अको 

व्यवस्थाको संग्रि पहर् हदरु्ियो। 

यो हवचारिारा अरु्सार, लेक्तखएको 

टोरा (वा हमक्रा) अती रै् िेरै 

मित्वपूणन हथयो, तर म क्तखक 

टोराले (वा मीश्नाले) टोरामा 

लेक्तखएको कुरािरुलाई हवस्तार र 

व्याख्या गथ्यो।  

 

तेश्रो िताब्दी ईश्वी संवत को 

िुरुवातसम्ममा, यहूदा ि-र्ासी 

(राजकुमार यहूदा) िने्न एक 

माहर्सले त्यस समयसम्म 

िस्तान्तरर् गररएको 

परम्परािरुलाई लेखे्न एउटा 

पररयोजर्ाको रे्तृत्व गरे। 

 

यो हलक्तखत कागजातले ईश्वी पुवन 

३०० देखी लगिग ईश्वी संवत २०० 

सम्मको यहूदी िमनलाई देखाउुँछ। 

यसलाई ६ मुख्य िागिरुमा 

टुक््रयाइएको छ, जुर् अरु ७ देखी 

१२ उप-िारािरुमा टुक््रयाइएको 

छ, सबै िन्दा लामोबाट िुरु िई 

सबै िन्दा छोटोमा अन्त गरेर। 
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जब म इस्राएलमा टोलीिरु हलएर जानछु, िाम्रो एउटा बाइबहलय कक्षािरुको लाहग िामी हल्दाको द्वारिरु 

अघी बस्छ ुँ, रब्बीिरुको हिक्षा हदरे् दहक्षणी सीढीिरुमा, जुर् मक्तन्दरको दहक्षणी पखानलसमै्म पुग्छ। सय ुँ 

वर्नसम्म, िक्तिरु यरुिलेममा आउुँथे व्यवस्था १६ मा हदइएका ३ मुख्य चाििरुको लाहग - हर्स्तार-

चाि, पेक्तन्तकोस (सातािरूको चाि) र छाप्रो-वासको चाि। (मध्य-पूवी संसृ्कहतमा, थुपै्र कुरािरुलाई 

जस्तो छ त्यसै्त र्ाम हदइन्थ्यो। यी चाििरुलाई "पैदल चाििरु" िहर्न्थ्यो, हकर्की माहर्सिरु यसमा 

सामेल हर् वर्नको तीर् पटक पैदल हिुँिेर यात्रा गथे।) 

 

दहक्षणी सीढीबाट उके्लर हल्दा द्वारिरुबाट मक्तन्दरमा प्रवेि गरे् क्रममा आरािकिरुले यात्राको िजर्िरु 

गाएको हरु् पछन  (िजर्संग्रि १२०-१३४), मक्तन्दरसम्मको यात्राको लाहग लेक्तखएको प्रिंसाको िजर्िरु। 

यी िजर्िरु तालबद्ध र लयबद्ध छर््। त्यो समयमा आरािकिरुले िामी जस्तो िजर्संग्रि पढ्दैर् हथए; 

उर्ीिरुले हत गाउुँथे। कल्पर्ा गरु्निोस्, यरुिलेमसम्म िेरै टाढाबाट यात्रा गदै हरु्हनछ। तपाईं लामो यात्रा 

पछी बल्ल ििरमा पुगु्नहनछ, अर्ी जसै तपाईं परमेश्वरको घरमा (मक्तन्दरमा) प्रवेि गर्न सीढीिरुमा 

उक्लरु्हनछ, तपाईं यसरी गाउरु्हनछ: 

 

पवनतिरूहतर म आफ् र्ा आुँखा उचाल् छु। मेरो गुिार किाुँबाट आउुँछ? 

स् वगन र पृथ् वी सृजर्ा गरु्नहरे् परमप्रिुबाट मेरो गुिार आउुँछ। 

उिाुँले हतम्रा खुट्टा हचप् लर् हदरु्हरे्छैर्, हतम्रो रक्षा गरु्नहरे् कहिल् यै उुँघ रु्हरे्छैर्। 

साुँच् ची रै् इस्राएललाई रक्षा गरु्नहरे्चाहिुँ र् त उुँघ रु्हन छ र् सुत् रु्हन छ। 

परमप्रिु हतम्रा रक्षक हरु्हन छ, परमप्रिु हतम्रो दाहिरे् िातहतरको हतम्रो छिारी हरु्हन छ। 

हदउुँसो घामले हतम्रो िाहर् गरे्छैर्, र् त जूर्ले राती हतम्रो कुरै् िाहर् गरे्छ। 

परमप्रिुले हतमीलाई सबै हवपहत्तबाट जोगाउरु्हरे्छ, उिाुँले हतम्रो प्राणको रक्षा गररहदरु्हरे्छ। 

हतमी बाहिर जाुँदा र हित्र आउुँदा परमप्रिुले हतम्रो रक्षा गरु्नहरे्छ, अहिले अहर् सदाकालसम् म। 

भजनसंग्रह १२१ 

 

त्यो कती उत्सवको क्षण हन्थ्यो िोला, परमेश्वरको घर देख्दा - जिाुँबाट गुिार आउुँछ - लामो यात्रा 

सहकएर, अन्तमा एक मात्र साुँचो परमेश्वरको उपक्तस्थतीमा रिर् पाउुँदा। म कल्पर्ा गछुन , आरािकिरुले 

िलुकोपर्, िाुँसो र आर्न्दको मिसुस गरे िोलार््, प्रिुको घरमा उिाुँको आरािर्ा गर्न आफ्र्ा इस्राएली 

दाजुिाई हददीबहिर्ीिरुसुँग आइपुग्दा। 
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मन्न 

 

प्रस्थार् १६:१-५, १३-१७, ३१-३६ पढ्रु्िोस् 

 

यो बाइबलको खण्डलाई पचिमेली िस्मा लगाएर िेरु्निोस्, पहिले बुझाईको जगलाई िेरेर, अर्ी 

त्यस बुझाईले हवश्वासलाई बढ्र् हदएर। तपाईंले यो कथामा ख्याल गरु्निएको कुरा लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

यो बाइबलको खण्डलाई मध्य-पूर्वी िस्मा लगाएर िेरु्निोस्, पहिले हवश्वास गरेर, अर्ी त्यस 

हवश्वासले बुझाईलाई बढ्र् हदएर। तपाईंले यो कथामा ख्याल गरु्निएको कुरा लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यो सुन्दर कथामा, इस्राएलीिरुले परमेश्वरमा हवश्वास गरेका र समझ/बुझाईले पछ्याएको क्षण िामी देख्न 

सकछ ुँ। 

 

प्रस्थार्को पुस्तकले हमश्रको अत्याचार र दासत्वबाट हिबु्र जातीको छुटकाराको कथा िनछ। हमश्रमा 

लगिग ४३० वर्नको दासत्व र श्रम पछी, प्रिुले आियनजर्क रुपमा लाल समुद्रबाट िई हतहर्िरुलाई 

हमश्रबाट उद्दार गरु्नियो। हत दासत्वका वर्निरुले हतहर्िरुलाई पररवतनर् गर् यो। जब हतहर्िरुले लाल समुद्र 

तरेर स्वतन्त्र िए, हतहर्िरु थहकत, कमजोर, र व्याकुल हथए। आफ्र्ो पछाहि हमश्र र अगािी 

उजािस्थार्को साथ इस्राएलीिरु परमेश्वरसुँग अज्ञात िहवष्यमा प्रवेि गरे।  
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परमेश्वरका माहर्सिरु, दासत्वबाट र्याुँ गरी स्वतन्त्र िए पहर्, लगिग ४३० वर्नको बन्धर् पछी कसरी 

स्वतन्त्रता साथ जीउरे् िने्न केिी थािा हथएर्। हतहर्िरु उजािस्थार्मा हथए, र िोका हथए। एउटा हबिार् 

हतहर्िरु बु्ुँझे, आफ्र्ा पालिरुबाट हर्से्क, िुईुँ मा िेरे, र केिी देखे - केिी कुरा, जुर् कहिलै्य देखेका 

हथएर्र््।  

 

इस्राएलीिरूले त् यो देखेर आपसमा िन र् लागे, “यो के िो?” हकर्हक हतर्ीिरूले त् यो के िो िर्ी 

जान दैर्थे। 

प्रस्थान १६:१५ 

 

प्रस्थार् १६ मा प्रिुले आफ्र्ा माहर्सिरुलाई मन्न हदरु्िएको लेखा िामी पढ्र् सकछ ुँ। बाइबलले यसलाई 

"स्वगनको रोटी" िनछ (प्रस्थार् १६:४)। मन्नलाई "िहर्याुँजस् तो सेतो र स् वादचाहिुँ मिमा बर्ाएको 

बाबरजस् तो हथयो" िरे्र पहर् व्याख्या गररएको छ (३१ पद)। 

 

मन्नको हिबु्र िब्द मनहए िो (वा ि-मर््; तपाईंले प्रयोग गरु्नहरे् अरु्वाद अरु्सार) - र त्यस िब्दको िाव 

प्रश्नको रुपमा आउुँछ। मनहएको अथन,"यो के िो?" िो। इस्राएहलिरु िोका हथए। हतहर्िरुले त्यो के िो िने्न 

थािा र्पाई मन्न खाए। हतहर्िरुले एक रिस्यलाई खाए, हकर्की हतहर्िरुलाई थािा हथयो हक त्यो 

परमेश्वरको िातबाट आएको हथयो। हतहर्िरुले श्रोतमाहथ िरोसा गरे र अर्जार् थोकलाई खाए। 

 

हतहर्िरुले "के िो?" लाई खाए र त्यो वास्तवमा के िो िने्न पत्ता लगाए - हतहर्िरुको लाहग परमेश्वरको 

िरोसायोग्य प्राविार्, जुर् ४० वर्नसम्म उजािस्थार्मा केका लाहग हथए िने्न कुरामा हतहर्िरु अर्जार् 

हथए। उिाुँले हतहर्िरुलाई सबाथ हदर् बािेक िेरक हदर् मन्न हदरु्ियो। इस्राएलीिरुलाई सबाथ हदर्को 

अहघल्लो हदर्मा दुई हदर्को लाहग पुगे्न खार्ा बटुल्र् आज्ञा गररयो। प्रिुले हतहर्िरु प्रती कहिलै्य 

चुकु्निएर्। उिाुँले एक  हदर् पहर् छुटाउरु् िएर्। उिाुँ कतै गएर हतहर्िरुलाई हबसनरु् िएर्। सबै िन्दा 

मित्वपूणन कुरा, उिाुँको िण्डार कहिलै्य ररहत्तएर्। परमेश्वरका माहर्सिरुले बुझे, हक उिाुँको प्राविार् 

र्सहकरे् हकहसमको छ; उिाुँले हर्रन्तर हदरु्हनछ। उिाुँ हवश्वासयोग्य हरु्हनछ। उिाुँमा हवश्वास राख्न 

सहकनछ, उिाुँलाई उिाुँको वचर्मा पहक्ररिर् सहकनछ, र त्यसपछी समझ र बुझाईमा जीउर् सहकनछ।  

 

 

के तपाईंको जीवर्मा अहिले कुरै् गािो अवस्था छ, 

पररक्तस्थती, वा सम्बन्ध, जुर् परमेश्वर परमेश्वरले पररवतनर् 

गर्न सकु्नहनछ िने्न कुरामा हवश्वास गर्न कहठर् छ? तल 

लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

उिाुँ हवश्वासयोग्य हरु्हनछ। 

उिाुँमा हवश्वास राख्न 

सहकनछ, उिाुँलाई उिाुँको 

वचर्मा पहक्ररिर् सहकनछ, 

र त्यसपछी समझ र 

बुझाईमा जीउर् सहकनछ। 
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परमेश्वरले तपाईंको जीवर्मा कुरै् संघर्नको समयमा िेट्रु्िएको वा तपाईंको लाहग 

जुटाउरु्िएको कथा याद गर्न, सम्झर्, वा बताउर् सकु्नहनछ? तल लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

हत संघर्नका कथािरु र परमेश्वरको प्राविार्लाई सम्झुँदा, अहिले तपाईंले सामर्ा गरररिरु् 

िएको कहठर् पररक्तस्थतीमा तपाईंलाई कसरी उत्साि हदर् सकछ? 

 

 

 

 

 

 

 

इस्राएलीिरूले माहर्सले बसोबास गरेको जहमर्सम् म र्पुगुञ् जेल चालीस वर्नसम् म मन र् खाइरिे। 

कर्ार् देिको हसमार्ामा र्पुगुञ् जेल हतर्ीिरूले त् यो मन र् खाइरिे। 

प्रस्थान १६:३५ 

 

जब इस्राएलीिरू हगलगालमा छाउर्ी खडा गरी बसे, तब हतर्ीिरूले च ि ुँ हदर्को साुँझमा 

यरीिोको मैदार्मा रै् हर्स् तार-चाड मर्ाए। हर्स् तार-चाडको िोहलपल् ट, त् यिी हदर् हतर्ीिरूले 

त् यस देिको उब् जर्ीबाट अखहमरी रोटी र िुटेको अन र् खाए। हतर्ीिरूले त् यस देिको उब् जर्ीको 

अन र् खाएको िोहलपल् टदेक्तख रै् मन र् थाहमयो, र त् यसपहछ इस्राएलीिरूलाई मन र् कहिल् यै पहर् 

हमलेर्। तर त् यस साल हतर्ीिरूले कर्ार् देिको अन र् खाए। 

यहोशू ५:१०-१२ 

 

परमेश्वरको प्राविार् यती सटीक हथयो, हक इस्राएलीिरुले कर्ार् देिको उब् जर्ीको अन र् खाएको 

िोहलपल् टदेक्तख रै् उिाुँले मन र् हदर् रोकु्नियो। उिाुँको प्रहतज्ञाको प्राविार्ले हतहर्िरुलाई प्रहतज्ञाको 

देिसम्म लग्यो। इस्राएलीिरु जसै्त, िामी पहर् िाम्रो लाहग हदरु्िएको प्रिुको प्रहतज्ञामा जीउुँदै छ ुँ, र 

उिाुँले िामीलाई हर्राि बर्ाउरु्हरे् छैर्। 

 

तर उिाुँले िामीलाई समय अघी रै् के हर् गईरिेको छ िने्न सबै बताउरे् प्रहतज्ञा गरु्नहन्न। बर्ाउर् अघी रै् 

िामीले र्क्सा देखे्नछ ुँ िने्न प्रहतज्ञा गरु्नहन्न। ईर्ाम प्राय आज्ञाकारीताको पल्लो पट्टी रिेको हनछ। लेवीिरुले 
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यदनर् र्हदमा करारको सन दूक बोकेर अघी बढे अर्ी त्यसपछी र्दी दुई िाग ियो 

(यिोिू ३)। िामीले हर्णनय हलरु् अघी जीवर्ले सिैं िामीलाई सबै तथ्यिरु हदुँ दैर्। 

तर िामी सिैं परमेश्वरको गुणमा िरोसा गरे् हर्णनय हलर् सकछ ुँ। िामी सिैं 

परमेश्वरको िलाई र क्तस्थर पे्रममा हवश्वास गरे् हर्णनय हलर् सकछ ुँ। 

 

रिस्य खार्को लाहग, रिस्य जुटाउरु्हरे् परमेश्वरमाहथ राक्तखरे् िरोसाको खाुँचो 

पछन । यदी िामीले सबै बुझे्न समयसम्म पखननछ ुँ िरे्, िामी कहिलै्य हर्स्करे् छैर् ुँ, 

कहिलै्य अघी बढ्रे् छैर् ुँ, के हरे् हथयो िोला िने्न कहिलै्य थािा पाउरे् छैर् ुँ। 

पररक्तस्थतीलाई बुझे्न समय सम्म पखन ुँदा, िाम्रो हृदय स्तब्ध िईसकेको हनछ - र्याुँ 

थोकमा जार् िराउरे् हनछ ुँ, हकर्की त्यो सबै अज्ञात छर््।  

 

िामी रिस्यलाई िेछछुँ  र िनछ ुँ,"यो के िो?" जब त्यो प्रिुको अगुवाइ, पे्ररणा, आवाज िो िने्न तपाईंले 

जानु्नहनछ - त्यो रिस्यलाई खारु्िोस्। त्यसलाई पक्ररु्िोस् र त्यसले तपाईंलाई किाुँ हलएर जानछ, िेरु्निोस्। 

रिस्यलाई पक्ररु्िोस् र जीहवत परमेश्वरले जुटाउरु्िएको िेरु्निोस्।  

 

अहिले तपाईंको जीवर्को कस्तो अवस्थामा, पररक्तस्थतीमा, वा सम्बन्धमा परमेश्वरले तपाईंलाई पूणन 

रुपले थािा र्िई उिाुँमाहथ हवश्वास गर्न र िरोसा गर्न बोलाउुँदै हरु्हनछ जस्तो लाग्छ? तल लेख्रु्िोस्।  

 

 

 

 

के कुराले तपाईंलाई यो अवस्था, पररक्तस्थती, वा सम्बन्धको लाहग परमेश्वरमाहथ िरोसा राख्नबाट 

रोकै्दछ? थोरै बताउरु्िोस्। 

 

 

 

 

ईर्ाम प्राय आज्ञाकारीताको पल्लो पट्टी रिेको हनछ िने्न कुरामा तपाईं हवश्वास गरु्नहनछ? हकर् 

गरु्नहनछ? वा हकर् गरु्नहन्न? 

 

 

 

 

 

 

 

ईर्ाम प्राय 

आज्ञाकारीताको 

पल्लो पट्टी रिेको 

हनछ। 
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रिस्य खारु् 

 

इस्राएलीिरुले कर्ार् देिमा प्रवेि र्गरुनजेल उजािस्थार्मा ४० वर्नसम्म मन्न खाए। मनहए एक प्रश्न िो 

- "यो के िो?" उजािस्थार्मा, इस्राएलीिरुले रिस्य खाए, जुर् हतहर्िरुलाई थािा हथएर् र बुझेका हथएर्र््, 

हकर्की हतहर्िरुलाई थािा हथयो हक त्यो प्रिुबाट आएको हथयो। कहिले कािी ुँ िाम्रो लाहग उिाुँको 

प्राविार्मा, प्रिुले िामीलाई उिाुँमा िरोसा राख्न र सबै कुराको जवाफ र्िएपर्ी अघी बढ्र् 

बोलाउरु्हनछ, िाम्रो लाहग रिस्यपूणन लागे्न थोकिरुमा पहर् उिाुँले िामीलाई जोगाउरु्हनछ िर्ी िरोसा 

गर्न। िामी यस्ता माहर्सिरु बन्न हतर जानछ ुँ, जो हर्हित हर् चािनछ, स्पि हर् चािनछ, पक्का हर् चािनछ, 

र अघी बढ्र् अघी पूणन रुपले जान्न/बुझ्न चािनछ। तर परमेश्वरले हत जवाफिरु िरेक समय हदरे् प्रहतज्ञा 

गरु्निएको छैर्।  

 

तपाईंले कुरै् समयलाई याद गर्न सकु्नहनछ जब तपाईंले "रिस्यलाई खारु्ियो" हकर्की तपाईंलाई 

थािा हथयो हक त्यो प्रिुले केिी अज्ञात कुरामा तपाईंलाई अगुवाइ गरु्न िएको, पे्ररणा हदरु्िएको, 

िोयानउरु्िएको हथयो? 

 

 

 

 

 

सबै तथ्यिरु पहिले र्पाई तपाईंले 'तयार छु' िनु्निएको कहिले हथयो? 

 

 

 

 

 

त्यो कस्तो हर् गयो? के तपाईं अझै त्यसको हबचमा हरु्हनछ? 

 

 

 

 

 

 

यो िप्ता कुरै् साथीलाई फोर् गरु्निोस्, वा ईमेल गरु्निोस् र उिाुँले पहर् "रिस्यलाई खारु्िएको" कथा 

तपाईंसुँग बाुँि्र् उिाुँलाई सोधरु्िोस्। परमेश्वरको प्राविार्को िाम्रा कथािरु बाुँि्रु्ले उिाुँलाई महिहमत 

पाछन , र यसले िाम्रो िहवष्यको हवश्वासलाई बढाउरे् काम पहर् गछन । 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

तेश्रो सत्र   
 

 

इनाि छेउमा 

येशू ि एक स्त्री 
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येिूको जन्म यस्तो जगतमा िएको हथयो, जिाुँ बेर् हसराको स्त्रीिरु प्रतीको 

हवचारिारा र इश्वरिास्त्र लगिग दुई सय वर्नसम्म यात्रा गररसकेको र बढीसकेको 

हथयो। उिाुँको जन्म यस्तो जगतमा िएको हथयो, जिाुँको संसृ्कहतमा स्त्रीलाई 

ग रवको स्थार्मा राक्तखुँदैर् हथयो। हतर्लाई त्यसको सट्टा िमनमा ढाहकएको हथयो। 

येिूले स्त्रीिरुलाई हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) हलएर आउरु्ियो। 

उिाुँले उिाुँको पहिलो िताब्दीको जगतमा िएका स्त्रीिरुको लाहग उदारताको 

उठाइ हलएर आउरु्ियो। 

 

यो िप्ता िामी एउटी स्त्रीसुँग येिूले गरु्निएको बातचीतको बाइबहलय कथालाई खारे्छ ुँ। जसै तपाईं िाम्रो 

िोजमा बसु्नहनछ, र िहवष्यमा जब तपाईंले येिू र स्त्रीिरुको कथािरु पढ्रु्हनछ, येिूले न्याय र िाहमनकता 

कसरी हलएर आउरु्हनछ िने्न कुरालाई हर्रन्तर खोज्नुिोस् - उदारताको उठाइ।  

 

िामी छोरीिरु झै ुँ सािस गछछुँ । यदी येिूले हतर्को लाहग गरु्नियो िरे्, उिाुँले अवश्य रै् िाम्रो लाहग पहर् 

गर्न सकु्नहनछ। 

 

यस बाइबहलय टेबुलमा जसै आउुँछ ुँ: 

गत िप्ताको िोजदेखी अहिले सम्म तपाईंले केको बारे सोच्दै हरु्हनछ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

गएको िप्ता तपाईं कसको लाहग र्दी झै ुँ जीउरु्ियो, र िोजमा हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 
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त्यो कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यो िेटघाटले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द 

आउरु्िएको कुरालाई कसरी पुहि गर् यो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस बाइबहलय िोजको तेश्रो सत्रको लाहग िामी िाम्रो कुसीिरु अघी सार्न तयार हुँदैछ ुँ। परमेश्वरको 

वचर्लाई पढ्रे् िन्दा पहर् िामी यसलाई खार् खोजै्दछ ुँ। िामी यसलाई िामी हित्र हलर् र हित्र िएर 

काम गर्न हदर् चािनछ ुँ। िामी वचर् अघी छोरीिरु झै ुँ आउुँछ ुँ - िामी बस्छ ुँ, माहथ िेछछुँ , िाम्रो मुखिरु 

खोल्छ ुँ, र परमेश्वरले िामीलाई खुवाउरु्हनछ िर्ी िरोसा गछछुँ । िामी आफैलाई पाउर्को लाहग तयार 

पाछछुँ । 

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्। 
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भोज 

 

िाम्रो िोजको हिक्षाको समयमा तल हदइएका र्ोटिरु र खाली ठाउुँलाई प्रयोग गरु्निोस्। हिहियो 

िेदै गरु्नहुँदा आफ्रै् र्ोटिरु थप्न पहर् सकु्नहनछ। 

 

येिू पहिलो िताब्दीको जगतमा प्रवेि गरु्नियो, र करुणा र सिारु्िूहत दुबैको अभ्यास गरु्नियो। उिाुँको 

जीवर् र सेवकाइमा उिाुँले बातचीत गरु्निएको स्त्रीिरु प्रती उिाुँले यी दुबै देखाउरु्ियो।  

 

करुणा      सहानुभूचत 

अरुको चपडा देखेि आउने दया   अरुको चपडा महसुस गनुु 

 

उिाुँ हपिामा िएका स्त्रीिरुसुँग बस्न िराउरु्िएर्। उिाुँ हतहर्िरुसुँगै हतहर्िरुको हपिामा प्रवेि गर्न 

िराउरु्िएर्। 

 

सबै समावेि हरे् एउटा घोर्णा छ, जुर् यूिन्नाको सुसमाचारको पुस्तकमा िएको सात "म हुँ" िने्न घोर्णा 

अघी आएको हथयो। हत सात "म हुँ" िने्न घोर्णािरु यस घोर्णामा अहढएको छ।  

 

पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 
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मध्य-पूवनमा दुई हकहसमको पार्ी छ: मृत पार्ी र जीउुँदो पार्ी। मृत पार्ी क्तस्थर 

रिेको पार्ी िो; पोखरी जसै्त, यो िलचल गदैर्। जीउुँदो पार्ी िलचल गरे् पार्ी 

िो, र्दी र खोलािरु झै ुँ। पहिलो िताब्दीको जगतमा, माहर्सिरु जीउुँदो पार्ीमा 

बक्तप्तस्मा हलर् रुचाउुँथे।  

 

यहूदी/सामरी हबचको मतिेद लगिग सात सय वर्न पुरार्ो िइसकेको हथयो, 

जब येिू आउरु्ियो। यहूदीिरु र सामरीिरुले दुई छुट्टा छुटै्ट मक्तन्दरिरुमा 

आरािर्ा गथे, र वचर्को छुट्टा छुटै्ट संग्रििरु प्रयोग गथे। 

 

मध्य-पूवनमा, वतनमार् समयमा र त्यो समयमा, मुख्य तीर् सांसृ्कहतक मान्यतािरु 

रहिआएका छर््: 

 

o ग रव/िमन 

o सिार 

o सामुदाहयक जीवर् ('म' िोइर्, तर 'िामी') 

 

गालीलमा जीउुँ दै आएका यहूदीिरु कहिले कािी ुँ यहूहदया पुग्न सामररया हुँदै 

जारु् परे् हन्थ्यो। ऐहतिाहसक रुपमा, यो मागनबाट िएर पार गर्न कहठर् हथयो, 

यहूदी र सामरीिरुको हबिेदको कारण; तर पहर्, िामी देख्छ ुँ, हक येिूको लाहग 

यो एउटा अवसर हर् गयो, एक सामरी स्त्रीलाई हमश्पाट् र सेिाकाि् हलएर 

आउर्को लाहग।  

 

येिूले हतर्को िमनलाई देखाउरु्ियो, हतर्को पापलाई िोइर्। उिाुँले हतर्को 

हपिालाई देखाउरु्ियो र त्यस हपिामा हतहर्सुँग बसु्नियो। उिाुँले हतर्लाई 

उदारतासाथ उठाउर् िुरु गरु्नियो। उिाुँ इर्ार छेउमा बसु्नियो र हतर्लाई 

पखनरु्ियो। उिाुँ अघी बढ्रु्ियो र हतहर्सुँग पहिले बोल्रु्ियो - उिाुँले 

अन्तरलाई िटाउरु्ियो। उिाुँले हतर्लाई सोधरु्ियो, यदी हतर्ले पार्ी हपएपछी 

उिाुँले हपउर् सकु्नहनछ हक िरे्र। यसरी उिाुँले हतर्लाई अिुद्धलाई जस्तो 

व्यविार गरु्निएर्। उिाुँ जीउुँदो पार्ीको श्रोत, इर्ार छेउमा बसै्द गरु्नहुँदा, 

हतहर्सुँग जीउुँदो पार्ीको बारेमा कुरा गर्न िुरु गरु्नियो। हतहर्सुँग आरािर्ाको 

हसद्धान्तमा बातचीत गरेर उिाुँले हतर्लाई आदर हदरु्ियो। हतर्ी रै् पहिलो 

व्यक्ती हथइर््, जसलाई येिूले उिाुँ रै् महसि हरु्हनछ िर्ी िनु्नियो। हतर्ी एक 

हमसर्री बहर्र्् - एक साक्षी - हतर्को समुदायको लाहग। 

 

त्यस सामरी स्त्रीले सदाको लाहग पहिलो व्यक्ती िएकोमा ग रववार् रिरे् हछर््, 

जसलाई येिूले स्पि रूपमा िनु्नियो, हक उिाुँ महसि हरु्हनछ, ख्रीि हरु्हनछ।  

सामररयाबाट िएर हकर् 

यात्रा गरु्न परे्? 
 

यूिन्ना ४:४ मा िामी पढ्र् सकछ ुँ 

हक येिू "उिाुँलाई सामररया 

िएर जारु्पथ् यो।" 

 

ईहतिासले बताउुँछ, हक 

यरुिलेमको यात्रामा थुपै्र 

गालीली यहूदीिरु सामररयाबाट 

टाढा रै् रिने्थ। यती सम्म, हक 

सामरीिरु बसे्न के्षत्र बाहिरबाट 

िएर हतहर्िरु लामो बाटो यात्रा 

गथे। 

 

यूिन्ना ४ को यस खण्डमा के 

िइरिेको हर् सकछ? 

 

येिूलाई "सामररया िएर 

जारु्परे्" कारण के हथयो िोला? 

 

मलाई लाग्छ येिूले सामररयाबाट 

िएर जार् रोज्नुियो, हकर्की 

उिाुँले यहूदीिरु र सामरीिरुको 

त्यो सात-सय-वर्नको गहिरो र 

पुरार्ो मतिेदमा पुर्स्थानपर्ा 

हलएर आउर् चािरु्हन्थ्यो।  

 

यूिन्ना ४ मा, इर्ार छेउमा येिू र 

सामरी स्त्रीको बातचीतको क्षण 

पछी, िामी कल्पर्ा गर्न सकछ ुँ 

उिाुँ र उिाुँका चेलािरु प्राहचर् 

र्गर सुखारमा रोहकरु्िएको, 

जबकी उिाुँिरु त्यस के्षत्रबाट 

िएर पार गरु्नहरे् हथयो। िायद 

येिू र उिाुँका चेलािरु त्यस स्त्री 

र हतर्को र्गरका सामरीिरुको 

असल हमत्रिरु बनु्निएको हथयो। 

िायद येिूले त्यस स्त्रीसुँगको 

बातचीतद्वारा प्राहचर् र्गर 

सुखारमा िाक्तन्त हलएर 

आउरु्ियो।   
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एिीिामा बस ुँ! 

 

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको 

छलफललाई मध्य-पूवी सामुदाहयक तररकाबाट अरु्करण गर्न र 

बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु समुिमा 

छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, 

जुर् तपाईं याद राख्न चािरु्हनछ?  

 

 

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई 

अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा यस िप्ता हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् 

(िाहमनकता) कसरी ल्याउरु् िएको छ? 

 

 

 

अहिलेको तपाईंको जीवर्मा, के तपाईंको हृदय "मृत पार्ी" जस्तो 

लागै्दछ वा "जीउुँदो पार्ी" जस्तो? थोरै बताउरु्िोस्। 

 

 

 

तपाईंले कसलाई िावेररम गदै हरु्हनछ? तपाईंको पार्ी बोक्न 

तपाईंलाई कसले सिायता गरु्नहनछ? 

 

 

 

िावेर 

(बह-वचर्मा 'िावेररम') 

 

यो, "साथी" वा "हमत्र" अथन हरे् हिबु्र 

िब्द िो। पहिलो िताब्दीको 

जगतमा, िावेर एकसाथ अध्ययर् 

गरे् हमत्र वा चेला िो - जसलाई 

तपाईं गािो प्रश्निरु गर्न सकु्नहनछ 

र जसले तपाईंलाई पहर् गािो प्रश्न 

गर्नको लाहग तपाईं आिा गर्न 

सकु्नहनछ। 

 

िावेररमले एक अकानलाई अघी 

िकेल्छर््, कहिले कािी ुँ अली िेरै 

रै्, सत्यलाई बाहिर हर्काल्र्को 

लाहग। पहिलो िताब्दीको जगतमा 

तपाईंले कसैलाई िावेर िनु्नहनछ 

िरे्, त्यसको अथन यो पहर् हनछ, हक 

तपाईं टोरालाई पहर् त्यसै्त 

तररकाले पछ्याउरु्हनछ। िायद 

तपाईंिरु एउटै रब्बीलाई 

पछ्याउरु्हनछ। 

 

तपाईंले हदर्िरुको अहिकांि 

समय िायद यी िावेररमसुँग 

तपाईंको जीवर्को र तपाईंको 

वरीपरी िएकािरुको जीवर्को 

अती मित्वपूणन हबर्यिरुमा 

छलफल गरेर हबताउरु्हनछ। 
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परमेश्वरको वचर् खारु्/हर्ल्रु् 

 

तर परमप्रिुको व् यवस् थामा रै् त् यो खुिी रिन छ, र त् यसले हदर्रात उिाुँकै व् यवस् थामा मर्र् गछन । 

भजनसंग्रह १:२ 

 

वचर्को खण्डमा मर्र् गरु्न िन्नाले तपाईंले के हवचार गरु्नहनछ? 

 

 

 

 

तपाईंले जवाफमा माहथ के लेख्रु्ियो, मलाई थािा छैर्। तर जब म आजको िाम्रो सांसृ्कहतक पररवेिमा 

"मर्र् गरु्न" िर्ी हवचार गछुन , म प्राय केिी िान्तमय समयको बारे सोचु्छ, जिाुँ कुरै् िारणा वा आक्तिक 

सत्यतामा हवचार गछुन , जिाुँ एकै्ल रिेर केिी हक्रयाकलाप गछुन । तर जब बाइबलको असली श्रोतािरुले 

िजर्संग्रि १:२ लाई पढ्थे, हतहर्िरुको मर्मा िरे् यस्तो हचत्र आउुँदैर् हथयो। बाइबहलय िब्दिरुलाई र 

अविारणािरुलाई आजको िाम्रो समयको साझा अथनिरुमा र हचत्रिरुमा िामी कसरी उल्था गर्न हतर 

जानछ ुँ िने्न कुराको यो एउटा राम्रो उदािरण िो। 

 

यो "मर्र्" िब्दलाई असली हिबु्र िार्ामा "िग्गाि्" िहर्नछ। यसको अथन केिी खारु्, वा हर्ल्रु् िो। जसरी 

हसंिले त्यसको हसकार खानछ। यो िब्दको मुल िाव, 'ियङ्कर' र 'सहक्रय' िो। 

 

येिू म क्तखक रुपमा सञ्चार गरे् परम्परा िएको संसृ्कहतमा जन्मरु्ियो। 

रब्बीिरुले पुरार्ो करारको वचर्िरु कण्ठस्त पाथे र कण्ठस्त िएको 

वचर्लाई सम्झुँदै हसकाउुँथे। आक्तिकी वृद्हघ प्राय समुदायको पररवेिमा 

हलइन्थ्यो। आक्तिक अगुवािरुले वचर्लाई म क्तखक रुपमा हसकाउुँथे। र 

एकअकानमा आक्तिक समुदाय बर्ाएकािरु, कुरै् बाइबलको खण्डको अथन 

के िो िने्न कुरामा छलफल गथे; हवश्वासमा रिेको समुदायको रुपमा, 

परमेश्वरको वचर्सुँग हििेको जसै्त। हतहर्िरुको हवश्वासको समुदाय र 

परमेश्वरको वचर्सुँगको सामुदाहयक हििाइले हतहर्िरुको व्यक्तक्तगत हवश्वास 

र िक्तक्तलाई बढाउुँथ्यो। यो हवचारिारालाई हलरे् िो िरे्, परमेश्वरलाई 

पछ्याउरे्िरु उिाुँको वचर्सुँग हिि्थे, ताकी परमेश्वर को हरु्हनछ िने्न जारे्र 

उिाुँको मागनमा हिुँि्र्, उिाुँको आज्ञा मानै्द, र उिाुँको वास्तामा हहकन ुँदै, उिाुँ 

प्रसन्न हरु्हरे् तररकामा जीउर् सकुर््। कुरै् खण्डलाई "िग्गाि"् गदान, त्यसले 

अज्ञाकारीतामा, जीवर्को मागनमा परमेश्वरसुँगको हिुँिाइमा िोयानउुँथ्यो।  

 

 

 

परमेश्वरलाई 

पछ्याउरे्िरु उिाुँको 

वचर्सुँग हिि्थे, ताकी 

परमेश्वर को हरु्हनछ 

िने्न जारे्र उिाुँको 

मागनमा हिुँि्र्, उिाुँको 

आज्ञा मानै्द, र उिाुँको 

वास्तामा हहकन ुँदै, उिाुँ 

प्रसन्न हरु्हरे् तररकामा 

जीउर् सकुर््। 
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केिी तररकाले, परमेश्वरको वचर्मा मर्र् गरे् बारे िाम्रो पहिमेली बुझाई, असली हिबु्रको पररवेिसुँग 

केिी िदसम्म समार् छ। जब िामी कुरै् खण्ड िग्गाि् गछछुँ , िामी त्यसलाई हित्र हलनछ ुँ, र त्यो िाम्रो 

अक्तस्तत्वको एउटा िाग बनछ। त्यसले परमेश्वर प्रहतको िाम्रो िक्तक्तलाई बढाउुँछ। पहिलो िताब्दीमा, 

मर्र् गरेको आक्तिक सत्यलाई यहूदीिरुले "आफ्रै् एउटा िाग िएको" िर्ी व्याख्या गथे - अको िब्दमा, 

हतहर्िरुको अक्तस्तत्वको एउटा िाग। जब िामी आक्तिक सत्यतालाई िाम्रो हृदयमा र मक्तस्तष्कमा पार्ािरु 

झै ुँ खोहलरिनछ ुँ, त्यो िाम्रो अक्तस्तत्वको एउटा िाग बन्न जानछ; त्यो िाम्रो "आफ्रै् एउटा िाग िएको" 

पाउुँछ ुँ। र हत र्याुँ सत्यतािरु िामी हित्र राखी, िामीसुँग परमेश्वरलाई अझ पूणन रुपमा हचने्न र उिाुँसुँग 

जीवर्को मागनमा हिुँि्रे् क्षमता िामीसुँग हनछ। 

 

िामी िग्गाि् गर्न सकछ ुँ, वा कुरै् एक खण्डमा मर्र् गर्न सकछ ुँ, तर सुँगै हमलेर खारु् िेरै असल हनछ। 

िामी परमेश्वरको वचर्लाई हसंिले आफ्र्ो हसकार खाए झै ुँ खार् चािनछ ुँ।  

 

यी प्रश्निरुलाई हवचार गरु्निोस्: 

तपाईं आफ्र्ो आक्तिक समुदायमा रिेर िग्गाि् गरु्न कस्तो देक्तखनछ िोला? 

 

 

 

कुर् बाइबहलय सत्यिरु तपाईंको अक्तस्तत्वको एउटा िाग िएको तपाईंले पाउरु्िएको छ? 

 

 

 

हत सत्यिरुले तपाईंको हवश्वासलाई कसरी बढाएको छ? 
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याकूबको इर्ार 

 

त् यिाुँ याकूबको इर्ार हथयो। येिू यात्राले थाक रु्िएको हर्ाले त् यस 

इर्ारको छेउमा बहसरिरु्िएको हथयो। प्राय: मध यान ि िएको हथयो। 

यूहन्ना ४:६  

 

जब परमप्रिुले प्रस्थार् ३ मा आफैलाई मोिासुँग पररचय हदरु्ियो, उिाुँले 

आफैलाई यसरी हचर्ाउरु्ियो,"म तेरा हपता-पुखानका परमेश् वर हुँ। अब्रािामका 

परमेश् वर, इसिाकका परमेश् वर र याकूबका परमेश् वर हुँ।" (प्रस्थार् ३:६)। 

याकूब यहूदीिरुको हपता पुखानिरु मधे्यका एक हथए। याकूबको इर्ार 

उत्पत्तीका हदर्िरुमा खहर्एको हथयो। 

 

सय ुँ वर्न पछी, येिू यिी इर्ार छेउमा एक सामरी स्त्रीसुँग बसु्नियो। येिूको 

पालामा, यो इर्ार, सुखार िहर्रे् एउटा र्गरमा अवक्तस्थत हथयो, गीरीज् जीम िाुँिा 

फेदमा - जिाुँ सामरीिरुले आरािर्ा गछन र््, जुर् सामरी स्त्रीले पहर् उले्लख 

गरेकी हथई। गीरीज् जीम िाुँिाको टुप्पोमा सामरीिरुले मक्तन्दर बर्ाएका हथए, 

हकर्की हतहर्िरुलाई यरुिलेमको मक्तन्दरमा आरािर्ा गरे् अरु्मती हदइएको 

हथएर्। 

 

याकूबको इर्ार आजको हदर्सम्म पहर् त्यिीुँ अवक्तस्थत छ - येिू सामरी स्त्रीसुँग 

बसु्निएको कररब दुई िजार वर्न पछी पहर्। त्यो इर्ार अवक्तस्थत िएको र्गरको 

र्ाम पररवतनर् िइसक्यो; त्यसलाई अहिले र्ाब्लस िहर्नछ। त्यो इर्ार अझै 

गीरीज् जीम िाुँिा फेदमा छ। आजको हदर्सम्म पहर् सामरीिरु गीरीज् जीम 

िाुँिामा बस्छर््, र गीरीज् जीम िाुँिाको टुप्पोमा तपाईंले सामरी मक्तन्दरको 

िग्नाविेर्िरु पहर् देख्न सकु्नहनछ। 

 

याकूबको इर्ार मलाई मर् परे् ठाउुँिरु मधे्यको एक िो। मलाई याकूबको 

इर्ारमा टोहलिरु हलएर जार् मर् पछन । िामी त्यिाुँ हुँदा, म सबै स्त्रीिरुलाई इर्ार 

वररपरर उहिर् बोलाउुँछु र यूिन्ना ४ को पुरै कथा एक एक पद गरी ठुलो स्वरले 

पढ्छु। 

 

स्त्रीिरुको लाहग त्यो हविेर् समय हदर् मलाई राम्रो लाग्छ - त्यिी इर्ार छेउमा 

िएकी स्त्रीको कथा सबैको लाहग पढ्दै, जुर् कररब दुई िजार वर्न अगाहि घटेको 

हथयो। 

 

 

 

गीरीज् जीम िाुँिा 

 

र्ाब्लस के्षत्रमा रिेको अबाल 

िाुँिा पछी उचाइमा दोश्रोमा 

रिेको गीरीज् जीम िाुँिा, 

सामरीिरुको लाहग सबै िन्दा 

पहवत्र स्थलको रुपमा हचहर्नछ।  

 

लगिग १२८ इश्वी पुवनमा, 

यहूदीिरुले सामरी मक्तन्दर 

ििाइहदए र त्यस िुमीमा 

बसोबास गरे् सामरीिरु 

लगायत, िरेक सम्प्रदायिरुलाई 

जबरजस्ती िमन-पररवतनर् 

गराउरे् प्रयास गरे। फलस्वरुप, 

यो आक्रमणले सामरीिरुलाई 

हजवंत बर्ायो, र सामरीिरु र 

यहूदीिरु हबचको ितु्रता पहिलो 

िताब्दी इश्वी पुवन र पहिलो 

िताब्दी इश्वी संवतको हबचमा 

चुहलयो। 

 

गीरीज् जीम िाुँिा र्याुँ करारमा 

उले्लख गररएको सुखार 

र्गरमाहथ उहिएको छ, 

हवरे्िगरी याकूबको इर्ारमाहथ। 

यो स्थल िेरै र्हजक िएको 

कारण, यूिन्ना ४ मा येिूले 

सामरी स्त्रीसुँग गरु्निएको 

बातचीतमा यसको मित्व ठुलो 

हथयो। 
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यूिन्ना ४ को कथालाई पढेपछी, स्त्रीिरु पालैपालो िोरी हलएर 

याकूबको इर्ारबाट हटर्को बाल्टीमा पार्ी तानछर््। त्यो इर्ारले 

अझै पहर् पार्ी हदनछ - हचसो र स्वच्छ।  

 

त्यिी तररकामा, यो कथाले िामीमा अझै प्रिाव पाछन , िामीसुँग 

बोल्छ, र िामीबाट िएर यात्रा गछन , जसै िामी अरुसुँग यसलाई 

बाुँि्छ ुँ। बाइबल सबै िन्दा राम्रो कथा मात्र िोइर् - यो सबै िन्दा 

सत्य पहर् िो। यी कथािरु साुँचै्च घटेका हथए। येिू साुँचै्च रै् संसारमा 

सबै थोक सहि बर्ाउर् आउरु्ियो। संसार कसरी चल्र्को लाहग 

परमेश्वरले रचर्ा गरु्नियो, िाम्रो हृदय कसरी हसजनर्ा गरु्नियो, र 

जीवर् साुँचै्च कस्तो छ िर्ी बाइबलले िामीलाई देखाउुँछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येिू साुँचै्च रै् संसारमा 

सबै थोक सहि बर्ाउर् 

आउरु्ियो। संसार 

कसरी चल्र्को लाहग 

परमेश्वरले रचर्ा गरु्नियो, 

िाम्रो हृदय कसरी 

हसजनर्ा गरु्नियो, र जीवर् 

साुँचै्च कस्तो छ िर्ी 

बाइबलले िामीलाई 

देखाउुँछ। 
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हिलल र िम्माइ 

 

मत्ती १९:१-९ पढ्रु्िोस् 

 

बाइबलको यो खण्ड, व्यवस्थालाई, हर्यमलाई, वा हसद्धान्तलाई पहिचार् गदै पचिमेली िस्माबाट 

िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड बाइबहलय कथा वा हितान्तको एक िाग िो िर्ी पहिचार् गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येिू िन्दा एक पुस्ता अगाहि, यरुिलेममा दुई मुख्य िाहमनक घरार्ािरु वा हवद्यालयिरु हथए। यी दुबै 

हवद्यालयिरु यहूदी िमनमा हर्कै प्रिाविाली हथए र आफ्र्ो प्रमुखको रुपमा अती रै् प्रिाविाली अगुवािरु 

स्थाहपत गरेका हथए। 
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एउटा हवद्यालयले रब्बी हिलललाई पछ्याउुँथ्यो र अकोले रब्बी िम्माइलाई पछ्याउुँथ्यो। हिललको 

र्ातीलाई गमहलएल  र्ाम हदइएको हथयो। तपाईंले यो र्ाम हचनु्नियो िोला; हतर्ी त्यिी रब्बी हथए, जसको 

अिीर्मा पे्रररत पावलले अध्ययर् गरेका हथए (पे्रररत २२:३) 

 

हिलल "व्यवस्थाको मर्ोिाव" बोके्न खालका व्यक्ती हथए। िम्माइ िरे् "व्यवस्थाका अक्षरिरु" बोके्न 

खालका व्यक्ती हथए। हिलल र िम्माइले प्राय उिी वचर् पढ्थे र छुट्टाछुटै्ट अथनिरु र अरु्सरण गरे् 

तररकािरु हलएर आउुँथे। हिलल प्राय आफ्र्ो व्याख्यािरुमा एकदम हवसृ्तत हथए, सामान्यतया व्यवस्थामा 

अथनिरु हर्काल्रे् ठाउुँ खुकुलो छ िरे्, हतर्ले त्यिाुँ केिी स्वतन्त्रता हदने्थ। िम्माइ िरे् प्राय आफ्र्ो 

व्याख्यािरुमा अली सहटक हथए, सामान्यतया व्यवस्था अस्पि रिेको ठाउुँमा हतर्ी अली बढी किा र 

रूहढवादी हने्थ। 

 

हिलल र िम्माइको समयमा व्यवस्था २४:१ को व्याख्यामा हर्कै व्यापक बिस चलेको हथयो। यो 

हतहर्िरुको पालाको सबै िन्दा प्रख्यात हबर्यिरु मधे्यको हथयो। 

 

"आफ् र्ो हववाि गरेकी स् त्रीमा केिी खोट पाएर त् यससुँग असन तुष् ट िई त् यसलाई त् यागपत्र 

लेक्तखहदएर कसैले आफ् र्ो घरबाट हर्काहलहदयो िरे्.." 

व्यर्वस्था २४:१ 

 

त्यो समयको बिस, टोराको व्यवस्थाको पुस्तकमा खोट िब्दले हदर् खोजेको अथन के िो, िने्नमा केक्तन्द्रत 

हथयो। खोट िब्दको अथन जे िएपर्ी, कुरै् पुरुर्ले आफ्र्ी श्रीमतीलाई हदएर हर्काल्र्का लाहग यो एउटा 

आिार हथयो। 

 

रब्बी हिललको िर्ाइमा, खोटको अथन िेरै थोक हर् सकछ। हिललको हवचारमा, थुपै्र कारणिरु मधे्य, 

रोटी िढाएको जस्तो सािारण कुराको लाहग पहर् कुरै् पुरुर्ले आफ्र्ी श्रीमतीलाई त्याग्न सके्थ। 

 

रब्बी िम्माइले खोट िब्दको व्याख्यालाई हिनै्न तररकाले हसकाए। सम्माइको लाहग, कुरै् पुरुर्को लाहग 

आफ्र्ी  श्रीमतीलाई त्याग्न हमल्रे् एउटा मात्र आिार व्यहिचार हथयो।  

 

येिूको पालामा, श्रीमतीलाई त्यागे्न अहिकार पुरुर्िरुमा मात्र हथयो; कुरै् स्त्रीले श्रीमार्को हवरुद्धमा 

त्यागपत्र अघी सार्न पाउुँ दैर् हथए। यो सांसृ्कहतक चलर्ले वैवाहिक जीवर्मा लैहङ्गक असमार्ताको 

हसजनर्ा गर् यो र स्त्रीिरुलाई दुव्यनविार र पररत्याग हर् सके्न सम्भावर्ामा असुरक्षीत बर्ाएर छोयो।  
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"त्यागे्न अहिकार केवल श्रीमार्िरुको हथयो।" 

-जे. जेरेहमयास 

 

"यसरी, हिलली िारणाले, त्याग गरे् एकपक्षीय अहिकारलाई पूणन रुपमा श्रीमार्को रिरमा हर्िनर 

गरायो।" 

-जे. जेरेहमयास 

 

येिू हिलल र िम्माइ िन्दा एक पुस्ता पछी आउरु्ियो। मत्ती १९:३ मा जब फररहसिरुले येिूलाई यसरी 

प्रश्न सोिे,"के कसैले कुरै् कारण पत्नीसुँग हववािहवच् छेद गर्न उहचत छ?" हतहर्िरुले वास्तवमा उिाुँलाई 

सोधदै हथए हक हववािहवच् छेदको हबर्यमा उिाुँ हिललको पक्षमा हरु्हन्थ्यो वा िम्माइको पक्षमा। के कसैले 

रोटी िढाएको कारण आफ्र्ी श्रीमतीलाई कमजोर छोहि र असुरहक्षत छोहि त्याग्न सकछ? 

 

यो केवल हववािहवच् छेदको प्रश्न िोइर् - यो पुरुर् र स्त्री सम्बन्धी हविेर् प्रश्न हथयो। कस्ता कारणिरुले 

एक श्रीमार्ले आफ्र्ी श्रीमतीलाई त्याग्न सकछर््। येिूले यो हववािहवच् छेदको हबर्यमा िम्माइको पक्ष 

हलरु्ियो र उिाुँको पहिलो िताब्दीको जगतमा स्त्रीिरुलाई उदारतासाथ उठाउरु्ियो। िम्माइको पक्षमा 

िएर, श्रीमार्को रिरमा सहजलै त्याहगर् र हर्काहलर्बाट येिूले स्त्रीिरुलाई बचाउरु्ियो।  

 

येिूले वैवाहिक सम्बन्ध हित्र स्त्रीलाई न्याय र िाहमनकता हलएर आउरु्ियो - हतर्लाई सुरक्षा हदुँ दै, स्थाहपत 

गदै, र जुर्सुकै कारणले आफ्र्ी श्रीमतीलाई त्याग्न सके्न िारर्ालाई अस्वीकार गदै। िामी हर्रन्तर देखे्नछ ुँ, 

हक येिूले स्त्रीिरुको पक्षमा बोल्रु्ियो, जसलाई समाजले बेवास्ता गरेको हथयो। उिाुँले पूणन दया र 

अरु्ग्रिको साथ िात बढाउरु्ियो, जसको कारण उिाुँले हतहर्िरुको जीवर्िरु रै् पररवतनर् गरु्नियो। 
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उदारतासाथ उठाउरु्ियो 

 

येिूले त् यसलाई िन रु्ियो,"जाऊ, हतम्रो पहतलाई बोलाएर ल् याऊ।" 

यूहन्ना ४:१६ 

 

येिूले सामरी स्त्रीलाई गीरीज्जीम िाुँिाको फेदमा याकूबको इर्ारमा िेट्रु्ियो। त्यो एक सािारण हदर् 

हथयो, जुर् हतर्को जीवर् र हतर्को कथाको असािारण हदर् बन्न पुग्यो. 

 

"बातहचतको िुरुवातमा [येिूले] आफैलाई हतर्को अघी हचर्ाउरु्िएर्, तर हतर्ले पहिले एक 

हतखानएको व्यक्तीलाई देखे, त्यसपछी एक यहूदी, अर्ी एक रब्बी, त्यसपछी एक अगमवक्ता, र 

अन्तमा महसि। हतर्ले हतखानएको व्यक्तीलाई हजत्न खोहजर््, हतर्ले यहदी प्रती घृणा देखाइर््, 

रब्बीको कुरा काहटर््, हतर्को मर् अगमवक्ताले क्तखुँच्यो, र हतर्ले ख्रीिलाई पे्रम गररर््।  

- हसररयर् एफ्राइम, पूवी हपता 

 

यस क्षणमा, येिूले हतर्को िमनलाई देखाउरु्ियो, हतर्को पापलाई िोइर्। उिाुँ पूणन रुपले हतर्को कथा 

हित्र िात बढाउरु्ियो, हतर्को प्राण आिालाई िेरु्नियो, र हतर्ले िोगेको सबै िन्दा गािो र सबै िन्दा 

िमनर्ाक थोकलाई देखाउरु्ियो। उिाुँ हतर्को संसारमा करुणा र सिारु्िूहत हलएर पसु्नियो। जब तपाईं 

उदारतासाथ उठाउर् येिूलाई तपाईं हित्र आउर् हदरु्हनछ, सािारण हदर्िरु पहर् असािारण हनछर््। 

 

यो िप्ता यदी येिूले तपाईंलाई तपाईंको िन्साको टेबुलमा िेट्रु्िएर तपाईंको िमनलाई 

देखाउरु्ियो िरे् - तपाईंको कथाको सबै िन्दा गहिरो िमनलाई - त्यो के हर् सकछ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यो िप्ता उिाुँसुँग केिी समय हबताउरु्िोस्, तपाईंको कथाको त्यो िागलाई हवचार गदै र प्राथनर्ा गदै। 

येिूलाई तपाईंको िमन देखाउर् हदरु्िोस् र उदारतासाथ त्यसबाट तपाईंलाई र्याुँ गरी हर्काल्र् हदरु्िोस्। 

बाुँकी पार्ामा उिाुँ प्रतीको प्रिंसाको प्राथनर्ालाई लेख्न प्रयोग गर्न सकु्नहनछ।  
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च ुँथो सत्र   
 

 

येशू ि चभत्ता चनि 

बसेकी स्त्री 
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गत िप्ता, िामीले यहूदीिरुका हपता पुखानिरु मधे्यका एक जर्ाले खरे्का प्राहचर् 

इर्ार छेउमा सामरी स्त्रीलाई येिूले उदारताको न्याय र िाहमनकता (हमश्पाट् र 

सेिाकाि्) हलएर आउरु्िएको बाइबहलय कथालाई िेयछुँ । येिूले हतर्को पापलाई 

देखाउरु्ियो, र त्यसै समय, हतर्लाई उठाउर् र हतर्को ग रवलाई पुर्स्थानपर्ा गर्न 

िुरु गरु्नियो। हतर्ी पाुँच हववािहवचे्छदको िमन बोकेकी एक्ली स्त्रीबाट पररवतनर् 

िई एक हमसर्री बहर्र््, जसले आफ्र्ो समुदायलाई महसिको बारे बताइर््। गत 

िप्ता, िामीले येिूको पे्रम कृपालु िएको देख्य ुँ। 

 

यो िप्ता, जसै िामी बाइबलमा िएको येिू र स्त्रीको िाम्रो दोश्रो कथालाई खानछ ुँ, िामी येिूको पे्रम प्रखर 

िएको, उग्रतापूणन िएको िेरे्छ ुँ। गत िप्ताको कथा इर्ार छेउमा घटेको हथयो। यो िप्ताको कथा हसमोर् 

िहर्रे् एक फररहसको घरमा घटेको हथयो। िामी यो िप्ता, येिूको पालामा टेबुलको संगती कती मित्वपूणन 

हथयो र यहूदी संसृ्कहतमा सिारलाई हतहर्िरुले कती उच्चको मुल्यमान्यता वा हचन्ह माने्थ, िने्न बारे 

िेरे्छ ुँ। अको िब्दमा, येिूको जीवर् र सेवकाइमा मित्वपूणन कुरािरु िोजर्को समयमा िएको हथयो; 

जस्तो आजको हदर्मा पहर् कती पय समयमा हरे् गछन  िर्ी म िन्न सकछु। 

 

यो कथामा न्याय र िाहमनकतालाई खोज्नुिोस् - येिूले स्त्रीलाई उदारतासाथ उठाउरु्िएको िेरु्निोस्। िामी 

छोरीिरु झै ुँ सािस गछछुँ ; यदी येिूले हतर्को हर्म्ती गरु्नियो िरे्, उिाुँले िाम्रो लाहग पहर् अवश्य गर्न 

सकु्नहनछ। 

 

जसै िामी यस बाइबहलय टेबुलमा आउुँछ ुँ: 

गत िप्ताको िोजदेखी अहिले सम्म तपाईंले केको बारे सोच्दै हरु्हनछ? 
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गएको िप्ता तपाईं कसको लाहग र्दी झै ुँ जीउरु्ियो, र िोजमा हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

त्यो कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यो िेटघाटले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द 

आउरु्िएको कुरालाई कसरी पुहि गर् यो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस बाइबहलय िोजको च ुँथो सत्रको लाहग िामी िाम्रो कुसीिरु अघी सार्न तयार हुँदैछ ुँ। याद गरु्निोस्, 

परमेश्वरको वचर् पढ्रे् िन्दा पहर्, िामी यसलाई खार् चािनछ ुँ। िामी िेरैको लाहग सबै िन्दा मर् परे् 

खार्ा त्यो िो, जुर् िामी आफैले बर्ाउरु् पदैर्। वचर् एक िोजर् िो, जुर् िाम्रा उच्च र पहवत्र हपताले 

िाम्रो लाहग तयार पारु्निएको छ। उिाुँले टेबुल तयार पारु्नहनछ, उिाुँको वचर् तयार पारु्नहनछ, र िामीलाई 

त्यिाुँ िेट्रु्हनछ - िामीसुँगै रिी उिाुँको वचर् िामीलाई खुवाउरु्हनछ। िामी आफैलाई पाउर्को लाहग 

तयार पाछछुँ ।  

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्। 
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भोज 

 

िाम्रो िोजको हिक्षाको समयमा तल हदइएका र्ोटिरु र खाली ठाउुँलाई प्रयोग गरु्निोस्। 

हिहियो िेदै गरु्नहुँदा आफ्रै् र्ोटिरु थप्न पहर् सकु्नहनछ। 

 

पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 

 

पारािाि, यहूदी हविीमा प्रयोग हरे् टोराको साप्ताहिक अंि िो; यसलाई िहर्बारको हदर्मा सबाथको 

सेवामा हदइनछ।  

 

येिूले िामी जिाुँ छ ुँ, िामीलाई त्यिीुँ िेट्रु्हनछ, तर िामीलाई कहिलै्य त्यिीुँ छोि्रु्हन्न। गत िप्ता, येिूले 

सामरी स्त्रीलाई याकूबको इर्ारमा िेट्रु्ियो। यो िप्ता, िामी उिाुँलाई िोजर्को समयमा हित्ता हर्र 

बसेकी एक जर्ा स्त्रीसुँग िेट्रु्िएको िेरे्छ ुँ, जो सामाहजक रुपमा हर्म्न स्तरमा हछर््। सामरी स्त्री इर्ार 

छेउबाट गएपछी कहिलै्य उसै्त िइर्र््। येिूले यस स्त्रीलाई हित्ता हर्रबाट तानु्नियो, हतर्लाई 

उदारतासाथ उठाउरु्ियो, र िाक्तन्तमा पठाउरु्ियो। 
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मध्य-पूवनमा, त्यो पालामा र वतनमार् समयमा पहर्, तीर् प्रमुख सांसृ्कहतक मान्यतािरु छर््: 

o ग रव/िमन 

o सिार  

o सामुदाहयक जीवर् ('म' िोइर्, 'िामी') 

 

बाइबहलय जगतमा, कसैको सिारलाई इन्कार गरु्न साहै्र िमनर्ाक कुरा हथयो। 

 

मध्य-पूवनमा टेबुलको संगती हर्कै मित्वपूणन हथयो, र आजसम्म पहर् छ। यो सबै िन्दा उच्चको सामाहजक 

सम्बन्ध िो। 

 

येिूको पालामा, हर्म्त्याउरे् व्यक्तीले प्रदार् गरै्परे् सिारका मुख्य मान्यतािरु यी हथए: 

o स्वागतको चुम्बर् 

o पाहर्ाको खुट्टा पार्ीले िुरु् 

o पाहर्ाको िातको लाहग जैतुर्को तेल (साबुर्को रुपमा) 

o सम्मार्हर्य पाहर्ािरुको हिरको लाहग हविेर् तेलिरु 

o हर्वानहसत, पापीिरु, र गरीबिरु टेबुल िन्दा टाढा बस्थे, पाहर्ािरुको पछाहि, हित्ता हर्र; र 

अरुले िोजर् खाइसकेपछी हतहर्िरुलाई हदइन्थ्यो। 

 

स्त्रीको कपाल बाइबहलय जगतमा िेरै मित्वपूणन हथयो, मध्य-पूवनमा आजसम्म पहर् मित्वपूणन छ। स्त्रीको 

कपाल हतर्को महिमा िो।  

 

यहूदीिरु वचर् पढ्छर्् र त्यसलाई बाुँचे्न कोिीस गछन र््, ब क्तद्धक रूपमा हसके्न मात्र िोइर्। उर्ीिरु 

वचर्को सत्यतालाई आफ्र्ो दैहर्की जीवर्मा बोकेर हिुँि्र् चािनछर््। लक्रीमेटोरी (तपाईंको अशु्र-

ग्रक्तन्थलाई सम्झरु्िोस्) एक आुँसुको िीिी वा आुँसुको कलि िो। यहूदी परम्परामा आुँसुको िीिीको 

मित्व र साथनकता िजर्संग्रि ५६:८ मा पाउर् सहकनछ। 

 

िजर्संग्रि येिूको समय िन्दा एक िजार वर्न अगाहि लेक्तखएको हथयो। िजार ुँ वर्नसम्म, यहूदी स्त्रीिरुले 

आुँसुको िीिी राखेका हथए; उर्ीिरुले एक पुस्ताबाट अको पुस्तालाई िस्तान्तरण पहर् गथे। यी स्त्रीिरुले 

िजर्संग्रि ५६:८ लाई पालर् गर्न आफ्र्ो आुँसुिरु जम्मा गथे। आुँसुको िीिीले स्त्रीको जम्मा िएको 

समग्र िोक र हपिालाई प्रहतहर्हित्व गथ्यो।  

 

दृिान्त एक कथा िो, जुर् समार्ान्तर रुपमा िहर्एको हनछ। यसले प्राय हवहिन्न कुरािरुको तुलर्ा गछन  

वा अन्तर देखाउुँछ। दृिान्तको मुख्य उदे्दश्य तपाईंलाई हर्णनयमा पुर् याउरु् िो।  
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एिीिामा बस ुँ! 

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको छलफललाई मध्य-पूवी सामुदाहयक 

तररकाबाट अरु्करण गर्न र बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु समुिमा 

छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाईं याद राख्न 

चािरु्हनछ?  

 

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा यस िप्ता हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) कसरी ल्याउरु् 

िएको छ? 

 

 

उिृि सिारको सेवा हदरे् कोिी हचनु्नहनछ? तपाईंको हवचारमा के कुराले उिाुँ त्यसमा उिृि 

बर्ायो िोला?  

 

 

तपाईंले आफ्र्ो घरमा पाहर्ा बोलाउरु्हुँदा, कस्ता कस्ता सिारका मान्यतािरु तपाईंले 

अपर्ाउरु्हनछ? 

 

 

तपाईंले अक्तन्तम पटक येिूमाहथ आफ्र्ो हृदय पोख्रु्िएको कहिले हथयो? आफैलाई उिाुँमाहथ 

काबु गुमाउर् कहिले हदरु्िएको हथयो? केिी थोक छ, जसले तपाईंलाई उिाुँमाहथ आफ्र्ो हृदय 

पोख्नबाट रोकछ? त्यो बािासुँग कसरी जुझ्रु्हनछ? 
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दैहर्की रोटी 

 

िामी िाम्रो दाुँत िरेक हदर् माुँझ्छ ुँ, हकर्की यो िाम्रो लाहग राम्रो कुरा िो र 

यसले िामीलाई स्वस्थ राख्छ। यो िारीररक स्वच्छताको अभ्यास िो। दैहर्क 

बाइबल अध्ययर् िामीले आक्तिक स्वच्छताको अभ्यास गरे् एक माध्यम िो। 

िामी केिी कुरािरु दैहर्क जसो अभ्यास गछछुँ , हकर्की हत आक्तिक रुपमा 

िाम्रो लाहग राम्रो कुरा िो - हतहर्िरुले िामीलाई आक्तिक रुपमा स्वस्थ 

राख्छर््। 

 

म मेरो दैहर्क बाइबल अध्ययर्लाई "िान्त समय" िरे्र हहकन एको हुँ ुँँ । म यो 

समयलाई योजर्ा बर्ाएर छुट्टाउुँछु, परमेश्वरको वचर् हित्र परमप्रिुको 

साथमा रिर्। यो दैहर्क अभ्यासले मेरो आिा यसरी लािाक्तित िएको छ, 

जसरी दैहर्क रुपमा दाुँत माझ्दा मेरो स्वस्थलाई हरे् गछन । हत दुबै स्वच्छताका 

तररकािरु हर््। 

 

यहूदीिरुले उर्ीिरुको साप्ताहिक बाइबल अध्ययर्लाई फरक िार्ामा र्ाम 

हदनछर््। उर्ीिरु त्यसलाई पारािाि िनछर््, जसको अथन िाग िो। उर्ीिरु 

िरेक िप्ता टोरा वा पुरार्ो करारको पहिलो पाुँच पुस्तकिरुको कुरै् एक 

िागलाई पढ्छर््। 

 

जब म िाग को बारे सोचु्छ, प्राय म खार्ासुँग जोि्छु - थुपै्र बाट हलरे् िाग। 

गत िप्ता, िामीले हिबु्र िब्द िग्गाि ् को बारेमा हसक्य ुँ - केिी कुरालाई 

खारु्/हर्ल्रु्, जसरी हसंिले आफ्र्ो हसकारलाई खानछ। यिाुँ फेरी, यो िब्द 

पारािाि बाट, िामी वचर्लाई खारे् एक हचत्रलाई देख्न सकछ ुँ। िामी यसलाई 

हित्र हलनछ ुँ। यो मि िन्दा पहर् गुहलयो छ। परमेश्वरको वचर्लाई खाएर जसै 

िामी जीवर् अघी बढाउुँछ ुँ, यो िाम्रो एक अंि बनछ, "िाम्रो अक्तस्तत्वको एक 

िाग"। 

 

िाम्रो पहिमेली जगतमा, िामी वचर्लाई अध्ययर् गरे् सम्बन्धमा कती समयमा 

प्राय करीब िैहक्षक रुपमा पढ्छ ुँ। तर मध्य-पूवी तररका हसम लेि गरु्न िो, 

वचर्लाई बारम्बार हृदयमाहथ राख्रु्, जब सम्म त्यो तपाईंको हृदय हित्र 

रसाएर जाुँदैर् - वचर्लाई यती िेरै आफु हित्र हलरु्, हक त्यो तपाईंको 

अक्तस्तत्वको िाग रै् बर्ोस्। िामी यो प्रश्नको जवाफ चािनछ ुँ,"परमेश्वरको 

वचर् किाुँ अवक्तस्थत छ?" "म हित्र" हर्को लाहग। 

 

 

पारािाि 

(वह-वचर्मा पारािोत) 

 

यहूदीिरूको लाहग समू्पणन वचर् 

हित्र टोराले प्रमुख स्थार् हलएको 

कारण, हर्वानिर् पछी उर्ीिरुले 

सबै पाुँच पुस्तकिरुलाई एक 

वर्नको अवहिमा सामुहिक रुपमा 

ठुलो स्वरले पढ्रे् प्रहतबद्धता 

जर्ाए। 

 

उर्ीिरुले टोरालाई बाऊन्न 

पारािोत (वा िाग) मा छुट्याए, 

िरेक पुस्तकको एक िागलाई 

वर्नको हर्हित समयमा पढ्र्को 

लाहग। यस प्रकारले, िरेक िप्ता 

वचर्को र्याुँ िागलाई िप्ता िरी 

रै् अध्ययर् गररन्थ्यो र सबाथको 

लाहग सिाघरमा ठुलो स्वरले 

पहढन्थ्यो। 

 

िामी यो अभ्यासको ऐहतिाहसक 

प्रमाण मृत सागरको हलपीिरुमा र 

र्याुँ करारमा पाउर् सकछ ुँ। लूका 

४ मा येिूले यिैयाको खण्डबाट 

पहढ, टोरा पढ्रे् कायनलाई 

पछ्याउरु्िएको देख्छ ुँ। पे्रररत 

१५:२१ मा यरुिलेमको पररर्द् ले 

उले्लख गरेको छ, कसरी टोरालाई 

िरेक िप्ता सिाघरमा पहढुँ दै 

आएको हथयो।  
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परमेश्वरको वचर्लाई िामीले िेरे् तररका िेरै मित्वपूणन छ, हकर्की 

िामीले उिाुँलाई कसरी हचनछ ुँ र उिाुँ जसै्त हर् कसरी हहकन नछ ुँ िने्न 

कुरामा यसले फरक पाछन । 

 

िाम्रो जीवर्मा िामी आफैलाई आक्तिकी अरु्िासर्मा किा हरु् िन्दा, 

एक आक्तिकी तालको हसजनर्ा गरे् कोिीस गदैछ ुँ। बाइबलमा आउुँदा, 

र िाम्रो जीवर्मा जवाफ हदरु्परे् जुर्सुकै ठुलो प्रश्न, यो प्रश्न गदान मद्घत 

पुगेको पाउुँछु,"म को हर् चािनछु?" परमेश्वरले तपाईंलाई िेरै िन्दा िेरै 

ख्रीिको स्वरुपमा हर्मानण गर्न बाइबललाई चलाउर् सकु्नहनछ, यदी 

तपाईं हसम-लेि गरु्नहनछ - वचर्लाई बारम्बार हृदयमाहथ राख्रु्हनछ, ताकी त्यो तपाईं हित्र बढ्र् सकोस्, 

तपाईंको अक्तस्तत्वको एक िाग बन्न सकोस्। वृक्तद्ध र आर्न्द र आिाको कायन िाम्रो दैहर्की जीवर्मा िामी 

हित्रबाट आउुँछ, परमेश्वरको वचर्मा उिाुँसुँगै समय हबताएर रुपान्तरण िएको हृदयबाट। वचर्मा 

हबताएको समयले तपाईं अहिलो को हरु्हनछ र को बनै्द हरु्हनछ िने्न कुरालाई आकार हदनछ। 

 

तपाईंले बाइबललाई कसरी िेरु्नहनछ िने्न कुरामा, र परमेश्वरले िायद तपाईंलाई पररवतनर्को लाहग चुर् ती 

हदुँ दै हरु्हनछ हक िने्न कुरामा हवचार गर्न केिी समय हलरु्िोस्। 

 

तपाईंले बाइबललाई कसरी िेरु्नहनछ? केिी कुरा, जुर् हसक्नको लाहग िो? खार्को लाहग?  

 

 

 

 

तपाईं वचर्मा हबताउरे् समयलाई अरु्िासर्को रुपमा िेरु्नहनछ या िोज या कुरै् पहर् िोइर्? 

के तपाईं यसलाई तपाईंले गरै् परे् कुराको रुपमा िेरु्नहनछ? थोरै बताउरु्िोस्।  

 

 

 

 

तपाईं को बन्न चािरु्हनछ? त्यो चािर्ा तपाईंले परमेश्वरको वचर्मा हबताउरे् समय झक्तिनछ? 

थोरै बताउरु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

वचर्मा समय 

हबताउुँदा तपाईं 

अहिले को हरु्हनछ र 

को बनै्द हरु्हनछ िने्न 

कुरालाई आकार 

हदनछ। 
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हिुँि्रु् 

 

मेरो हवलापको लेखा राख् रु्िोस् । मेरो आुँसु तपाईंको हफररस् तमा 

राक्तखहदरु्िोस् । के ती तपाईंको पुस् तकमा लेक्तखएका छैर्र््  र? 

भजनसंग्रह ५६:८  

 

िजर्संग्रिका िजर्िरु िाम्रो लाहग उपिारिरु हर््। समू्पणन वचर् रै् िाम्रो 

लाहग परमेश्वरको सने्दि िो, तर िजर्संग्रिमा, परमेश्वरले िामीलाई 

जीवर्का िरेक मोििरुलाई व्याख्या गर्न िार्ा हदरु्हनछ - आर्न्दिरु र 

हपिािरु।  

 

िाम्रा िावर्ािरु र इच्छािरु उिाुँकिाुँ हलएर आउर् र िाम्रा हृदयिरु 

उिाुँसुँग पोख्न उिाुँले िामीलाई अरु्मती हदुँ दै हरु्हनछ। िजर्संग्रिमा 

िामीलाई हदइएको परमेश्वरको वचर् उिाुँलाई हफतान हदर् िामीलाई 

हर्देिर् हदइएको छ। हत सबै िरेक अवस्था र क्तस्थतीमा रिेको मरु्ष्यत्वको 

िार्ा हर्् - हवलाप, हर्रािापर्, िावर्ािरुलाई मिसुस गछछुँ , उिाुँसुँग 

प्राथनर्ामा हलएर आउरु् परे् िार्ामा परमप्रिुले िामीलाई हतहर्िरुद्वारा 

सामथन बर्ाउरु्हनछ। िामीले जेसुकै मिसुस गरेता पहर् वा हवचार गरेता 

पहर्, परमप्रिुले िाम्रा  हृदयिरु खोलेको, िाम्रो साुँचो हृदय उिाुँसुँग 

खोलेको चािरु्हनछ। उिाुँले िामीलाई सम्हाल्र् सकु्नहनछ। िामीले 

उिाुँलाई बताएको सबै कुरािरुमा िामीलाई सम्हाल्र् सकु्नहनछ। 

 

"िामी कती पर जार् सकछ ुँ? कुर् िदसम्म अरु्मती छ? िजर्संग्रिले 

िामीलाई समू्पणन रुपले अघी जार् सुझाव हदनछ, सबै थोकमा अरु्मती छ: 

उिाुँको प्रिंसा, अवश्य, त्यससुँगै िोक, हर्रािा, ररस..."  

- वाल्टर बु्रग्मर्  

िालाख 

 

येिूको पहिलो िताब्दीको 

जगतमा, बिस कै लाहग मात्र 

यताउता रिेका दिनर्िाष्र वा 

हविाल हवचारिरुमा यहूदी रब्बीले 

रुची राख्दैर् हथए। दिनर्िाष्र र 

ज्ञार् प्राप्त गरे् कुरा हग्रकिरुको 

आदिन हथयो, यहूदीिरुको िोइर्। 

हग्रकिरुको िर्ाइमा, हिक्षा 

मित्वपूणन हथयो हकर्की "सबै 

थोकको र्ाप मार्वमा हनछ"।  

 

यहूदीिरुको लाहग, परमप्रिु रै् सबै 

थोकका प्रिु हरु्हनछ, र सबै थोक 

उिाुँमा रै् अहढएको छ। रब्बीको 

हिक्षा यसरी तयार िएको हन्थ्यो, 

जसले तपाईंलाई िालाखा (बाटो वा 

मागन) मा कसरी िालाख (हिुँि्रु्) 

गरे् िर्ी देखाउुँथ्यो। रब्बीले 

आफ्र्ो जीवर् जीहवत परमेश्वरको 

बाटोमा वा मागनमा कसरी हिुँि्रे् 

िने्न बारे हसकाउुँथे। यो तपाईंले के 

सोचु्नियो िने्न बारे हथएर् - यो त 

तपाईं कसरी जीउरु्ियो िने्न बारे 

हथयो। यो तपाईंलाई के थािा हथयो 

िने्न बारे हथएर् - यो त तपाईं 

परमप्रिुको मागनमा कसरी 

हिुँि्रु्ियो िने्न बारे हथयो।     
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यहूदीिरु वचर् पढ्छर्् र त्यसलाई जीउर् खोज्छर््, त्यसलाई जाने्न मात्र िोइर्। उर्ीिरु परमप्रिुको 

मागनमा उिाुँको हर्देिर् र व्यवस्था अरु्सार िालाख (हिंि्र्) चािनछर््। जब उर्ीिरु वचर्मा केिी 

पढ्छर््, उर्ीिरु त्यसमा हवचार गरे् र सोचे्न मात्र गदैर्र््; उर्ीिरु कायनमा उताछन र््। उर्ीिरु आफु जीउरे् 

तररकामा त्यसलाई झिाउरे् कोिीस गछन र््। उर्ीिरु केवल आफ्र्ो हृदयमा हवश्वास गदैर्र््; उर्ीिरु 

कायनमा त्यस अरु्रुप हिुँि्छर््।  

 

िजर्संग्रि ५६:८ ले आुँसुिरु हफररस् तमा जम्मा गरे् बारे र यस जीवर्मा िामीले झारेका आुँसुिरु को 

लेखा परमेश्वरले राख्रु्हरे् बारे बताउुँछ। येिूको पाला िन्दा एक िजार वर्न अगाहिको िजर्संग्रिका 

हदर्िरु बाट, केिी यहूदी स्त्रीिरुले यस खण्डलाई हृदयमा हलए र लक्रीमेटोरी आफ्र्ो साथमा राख्न थाले 

- आफ्र्ो आरािर्ाको समयमा प्रयोग गरे् आुँसुको िीिी। िाम्रो िरीरको अशु्र-ग्रन्थीले िाम्रो आुँसु 

उत्पादर् गछन । 

 

यी यहूदी स्त्रीिरुले आफ्र्ो आुँसुिरु आुँसुको िीिीमा जम्मा गथे, आफ्र्ा हपिािरु, दु:खिरु, िोकिरु र 

कििरुलाई प्रहतकािक रुपमा जम्मा गरे् तररकामा। उर्ीिरु आुँसुको िीिी परमप्रिुको अघी पोख्थे, 

आरािर्ाको रुपमा, हवश्वास र िरोसाको रुपमा। कसैले आुँसुको िीिी पोख्रु् िरे्को आफ्र्ो सारा 

हृदयलाई पोख्रु् िो - हपिा, दु:ख र िोक। यो एक देक्तखरे् रुपमा जीउरे् तररका िो - हिुँि्रे् तररका - 

िजर्संग्रि ५६:८ 

 

िजर्संग्रि ५६ मा परमेश्वरले िाम्रो आुँसुलाई मित्व हदरु्हनछ। उिाुँले िामीलाई िनु्नहनछ हक उिाुँले िरेक 

दु:ख र िरेक हपिा देख्रु्हनछ। उिाुँले िनु्नहनछ हक हत सबै अवस्थामा उिाुँले िाम्रो हृदयलाई 

थाहमराख्रु्हनछ; त्यसबाट िएर िामीसुँग हिुँि्रु्हनछ। उिाुँले अन्तमा अर्न्तको लाहग आर्न्द हलएर 

आउरु्हरे्छ। त्यसैगरी, लक्रीमेटोरीले आुँसुलाई मित्व हदनछ। हत सबै परमेश्वरको लाहग बहमुल्य छर््। हत 

सबै हचन्न/जान्न योग्य छर््, र हत सबै पक्रर् योग्य छर््। हत सबै जम्मा गरी राख्न योग्य छर्् िाम्रा सारा 

आुँसुिरुलाई सम्हाल्र् सके्न हरु्िएको कारण। िाम्रा सबै दु:खिरु, िोकिरु, कििरु र हपिािरु सम्हाल्र् 

सके्न हरु्िएको कारण। उिाुँले हत सबै हलर् सकु्नहनछ।  

 

उिाुँले हत सबैलाई उिाुँकिाुँ हलएर आउर् तपाईंलाई बोलाउरु्हनछ, र 

उिाुँको अरु्ग्रि र उद्दार पाउर् तपाईंलाई बोलाउरु्हनछ। परमेश्वरले 

तपाईंलाई उदारतासाथ उठाउर् चािरु्हनछ र यो हपिा र पापको 

संसारले टुक्राएको सबै थोक पुर्स्थानहपत गर्न चािरु्हनछ।  

 

फोटोमा देखाइएको लक्रीमेटोरी मलाई इस्राएलमा मेरो प्रोफेसरले 

हदरु्िएको हथयो। यो एक असली पुराताक्तत्वक कृहत िो, जुर् पहिलो वा 

दोश्रो िताब्दी इश्वी संवतको िो। यसलाई इस्राएलमा रै् उत्खर्र् 

गररएको हथयो।  

 

परमेश्वरले तपाईंलाई 

उदारतासाथ उठाउर् 

चािरु्हनछ र यो हपिा 

र पापको संसारले 

टुक्राएको सबै थोक 

पुर्स्थानहपत गर्न 

चािरु्हनछ। 
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यो आुँसुको िीिी पकै्क पहर् एक प्राहचर् कालको यहूदी स्त्रीको हरु् 

पछन ; िायद येिू कै जीवर्कालको सेवकाइको पालाको। उर्ले यिी 

िीिीमा आफ्र्ो आुँसुिरु जम्मा गरेकी हर् सकछ। म यो आुँसुको 

िीिीलाई प्राय िेरे् गछुन  र हवचार गरे् गछुन , उर्को कथा कस्तो हथयो 

िोला - उर्ले के अरु्िव गररर्् िोला - उर्को उतारचिाविरु। म 

हवचार गरे् गछुन , उर्ले आफ्र्ो िीिी किाुँ राक्तखर्् िोला र कती पटक 

उर्ले त्यसमा प्रिुको अघी आफ्र्ो आुँसुिरु जम्मा गररर्् िोला। 

 

लूका ७ मा िएकी स्त्रीले फररसी हसमोर्को घरमा येिूसुँगको िोजर्को 

समयमा दुई वटा िीिीिरु हलएर आएकी हर् सकछ - दुई वटा छुट्टाछुटै्ट 

कारणिरुको लाहग दुई वटा छुट्टाछुटै्ट िीिीिरु। मलाई लाग्छ येिूलाई 

अहिरे्क गर्न हतर्ले  बहमुल्य अत्तर िएको हसङ्गमरमरको िीिी र 

उिाुँमाहथ आफ्र्ा हपिािरु पोख्नका लाहग आुँसुको िीिी हलएर आइर््। 

यो आरािर्ाको कायनमा, हतर्ले येिूको इश्वरत्वलाई हचरे्को जस्तो 

देक्तखनछ, उिाुँमाहथ आफ्र्ो आुँसुिरु पोखेर - हत आुँसुिरु, जुर् परमेश्वरले 

देख्रु्हनछ र जसको लेखा उिाुँले राख्रु्हनछ िर्ी िजर्संग्रि ५६ ले 

बताउुँछ।  

 

येिूले दुबैलाई सम्हाल्रु्ियो, अहिरे्कको तेल र त्यस स्त्रीको आुँसुको रुपमा बिेको गहिरो हपिा। िामी 

िाम्रो समू्पणन हृदय येिूमाहथ पोख्न सकछ ुँ। िामी हत सबैलाई उिाुँको अघी छोि्र् सकछ ुँ। िामी हत सबैलाई 

उिाुँ माहथ राख्न सकछ ुँ। उिाुँले हत सबै हलर् सकु्नहनछ, र उिाुँले हत सबै हलर् चािरु्हनछ। जब िामी िाम्रो 

हृदय येिूमाहथ पोख्छ ुँ, उिाुँले िामीलाई अरु्ग्रि र सत्यतामा उदारतासाथ उठाउर् िुरु गरु्नहनछ। लूका 

७ मा िएको स्त्रीलाई जसै्त, उिाुँले िामीलाई पहर् उठाउर् सकु्नहनछ र िाक्तन्तमा िामीलाई पठाउर् 

सकु्नहनछ। 

 

वचर्लाई आज्ञाकारीतामा उतारे् कोिीस गरे् अभ्यासको बारे तपाईं के सोचु्नहनछ? 

 

 

 

यहूदीिरुको आुँसुको िीिीलाई आरािर्ाको रुपमा प्रयोग गरे् अभ्यासले, आफ्र्ो िोक, हपिा 

र दु:ख परमेश्वरकिाुँ हलएर आउरे्/र्आउरे् बारे तपाईंसुँग िएको कुरै् गलत बुझाइलाई कसरी 

देखाउुँछ? 
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परमेश्वरलाई एकटक लगाएर िेरु्न 

 

लूका ७:३६-५० पढ्रु्िोस् 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई मेरो बारे के हसकाउुँछ?” िने्न प्रश्न गदै पचिमेली िस्माबाट 

िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ?: िने्न प्रश्न गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

अब, तपाईंले अवलोकर् गरु्निएको कुरािरुलाई दाुँज्नुिोस्। 

हतहर्िरु कसरी समार् छर््? 

 

 

 

 

 

 

हतहर्िरु कसरी फरक छर््? 
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तपाईंले वचर्लाई िेरे् तररकाको बारे तपाईंले के थािा पाउरु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

यो खण्डको बारे तपाईंले के थािा पाउरु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

 

िामी वचर्को अघी कसरी आउुँछ ुँ र वचर् पढ्दा िामी के खोज्छ ुँ िने्न कुराको आिारमा, बाइबलको 

खण्डिरुबाट िामीले हलरे् कुरािरु हबचको हिन्नतालाई देख्न यो अभ्यास हर्कै प्रिाविाली तररका िो। 

 

बाइबलको खण्डलाई पढ्रे् समयमा, "यसले मलाई मेरो बारे के बताउुँछ?" िने्न प्रश्न मर्मा राख्दा, प्राय 

िामीलाई तल िेर्न र हितै्र फकन र् लगाउुँछ, आफैमा केक्तन्द्रत हर्। अको तफन , जब िामी बाइबलको 

खण्डलाई पढ्रे् समयमा, "यसले मलाई परमेश्वरको बारे के बताउुँछ?" िने्न प्रश्न मर्मा राख्छ ुँ, िामी माहथ 

िेछछुँ , बाहिर िेछछुँ , परमेश्वरलाई एकटक लगाएर िेछछुँ  र आफ्रै् जीवर्लाई एक झलक मातै्र। जब िामी 

कुरै् खण्डले िामीलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ िने्न कुरामा केक्तन्द्रत हनछ ुँ, िामी बढी समय र ध्यार् 

उिाुँलाई रै् हदनछ ुँ, र िाम्रो जीवर्का हफक्रीिरु त्यसको तुलर्ामा हफक्का देक्तखनछर््। जसै िामी उिाुँलाई 

पक्रनछ ुँ, िामी पररवहतनत हनछ ुँ। परमेश्वरलाई एकटक िेदान िामीमा जुर् तररकाको पररवतनर् हलएर आउुँछ, 

त्यो आफैमा केक्तन्द्रत हुँदा कहिलै्य आउुँदैर्। 

 

यात्राको गीतबाट यो वाक्यांिलाई याद गरु्निोस्, जुर् िामीले दोश्रो सत्रमा छलफल गरेका हथय ुँ, 

 

पवनतिरूहतर म आफ् र्ा आुँखा उचाल् छु। मेरो गुिार किाुँबाट आउुँछ? 

स् वगन र पृथ् वी सृजर्ा गरु्नहरे् परमप्रिुबाट मेरो गुिार आउुँछ। 

भजनसंग्रह १२१:१-२ 

 

जीहवत परमेश्वरको छोरीिरुको रुपमा, िाम्रो गुिार, सिायता, बल र आर्न्दको लाहग उिाुँतफन  रै् िेर ुँ। 
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छोरी, सािस गर। उिाुँ िाम्रो लाहग हरु्हनछ। 

येिूसुँगको समय 

 

त् यस सिरमा एउटी पापी स् त्री हथई। फररसीको घरमा येिू खार् बस् रु्िएको छ िन रे् सुरे्र, र 

एउटा हसङ्गमरमरको िीिीमा अत्तर हलएर त् यो त् यिाुँ आई, र पहछक्तल् तरबाट उिाुँका पाउरे्र 

उहिएर, रुुँ दै उिाुँका पाउ आुँसुले हिजाउर् लागी, र आफ् र्ो हिरका कपालले पुछ् दै उिाुँका 

पाउलाई चुम् बर् गरी, र त् यो अत्तर घस् र् लागी। 

लूका ७:३७-३८ 

 

येिूले यस स्त्री जिाुँ हथई, हतर्लाई त्यिीुँ रै् िेट्रु्ियो - तल्लो स्तरको स्थार्मा स्थाहपत िएको ठाउुँमा, 

हित्ता हर्रको ठाउुँमा, िोजर्को समयमा टेबुलको संगतीमा सामेल हरे् अरु्मती र्पाएको ठाउुँमा। हतर्ले 

उिाुँको पाउमा पोखेकी हतर्को अहिरे्क र आुँसुलाई उिाुँले क्तस्वकार गरु्नियो। हतर्ले उिाुँको पाउ 

आफ्र्ो कपालले पुछ्र् िुरु गदान येिू अक्महकरु् िएर्। यो सांसृ्कहतक रुपमा अर् ठो हथयो। येिूले 

हतर्लाई सम्हाल्र् सकु्नियो - हतर्ी पूणन रुपले उिाुँमाहथ पोखीइर््। उिाुँले हतर्लाई उदारताको न्याय 

हलएर आउरु्ियो र हतर्लाई िाक्तन्तमा पठाउरु्ियो। 

 

येिूले तपाईंलाई पहर् सम्हाल्र् सकु्नहनछ - तपाईं पूणन रुपमा उिाुँमा पोक्तखरु् िएता पहर्। 

 

यो िप्ता येिूसुँग साुँचो रुपमा इमान्दार हर् समय हबताउरु्िोस्। 

 

उिाुँसुँग एकै्ल समय हबताउर् प्राथहमकता हदरु्िोस्, तपाईंको लाहग जसरी अरु्कुल हनछ।  

 

o उिाुँसुँग रिेर कतै हिुँि्रु्िोस्। 

o हचया बर्ाउरु्िोस्, आफ्र्ो मर् परे् कुसीमा बसु्निोस्, र उिाुँसुँग कुराकार्ी गरु्निोस्। 

o प्रिुसुँग आफ्र्ो हृदय पोख्रु्िोस्। 

o तपाईंले उिाुँसुँग र्िर्ी पके्रर राख्रु्िएको कुरा िनु्निोस्।  

o बाुँकी पार्ामा आफ्र्ो हृदय प्रिुसुँग खोल्र्को लाहग प्रयोग गरु्निोस्। 

 

आफैलाई उिाुँमाहथ पोक्तखर् केिी समय हलरु्िोस् र आफैलाई उदारतासाथ उठाउर् हदरु्िोस्; 

उिाुँले तपाईंलाई िर्नसाथ क्तस्वकारु्न हनछ। 
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गत िप्ता, येिूले स्त्रीलाई उदारतासाथ न्याय हलएर आउरु्िएको दोश्रो कथालाई 

िेर् य ुँ, हसमोर् फररहसको घरमा िोजर्को समयमा हित्ता हर्र तल्लो स्तरको 

स्थार्मा बसेकी स्त्री। हतर्ले येिूको पाउ मिुँगो अत्तरले अहिरे्क गररर्् र िायद 

आुँसुको िीिीबाट येिूमाहथ आफ्र्ो आुँसु पहर् पोक्तखर््। रुुँ दै, हतर्ले आफ्र्ा 

िावर्ािरु पोक्तखर्् - हपिािरु र िर्निरु - र येिू प्रतीको हतर्को आरािर्ालाई 

उिाुँले हलरु्ियो। उिाुँले त्यो हलर् चािरु्ियो। 

 

पररक्तस्थतीलाई सम्हाल्रु् िएर येिूले त्यस कोठालाई पुर्व्यनवक्तस्थत गरु्नियो। हसमोर्ले िोजर्लाई सिार 

गरे् दार्ी व्यक्तीको रुपमा िुरु गरे, ग रवको स्थार्बाट। स्त्रीले िोजर्लाई िमनमा िुरु गरे, हर्वानहसत र 

पापी व्यक्तीको रुपमा हित्ता हर्रको स्थार्बाट। येिूलाई त्यस समयको सांसृ्कहतक मान्यतािरु अरु्सार 

सिार हदर् चुकेको कारण, हसमोर् िमनमा तल झाररएको अवस्थामा पुगेर त्यस कथाको अन्त ियो। त्यस 

स्त्री येिूको र्हजक ल्याइएको, सबै पाहर्ािरुको अघी ग रववार् बर्ाइएको र िाक्तन्तमा पठाइएको 

अवस्थामा पुगेर त्यस िोजर्को अन्त ियो। येिूले त्यस ठाउुँलाई सुल्टाउरु्ियो। उच्च र गवनबाट िुरु 

िएको तल झाररयो; तल्लो र र्म्रलाई उदारतासाथ उच्च स्थार्मा उठाइयो। 

 

अहिले सम्मको िाम्रो अध्ययर्मा, िामीले सामरी स्त्री प्रती येिूको पे्रम कृपालु िएको देख्य ुँ र हसमोर्को 

घरमा िएकी स्त्री प्रती उिाुँको पे्रम प्रखर िएको, उग्रतापूणन िएको देख्य ुँ। यो िप्ता िामी स्त्री प्रतीको 

येिूको अिूतपूवन पे्रम देखे्नछ ुँ। िामी येिूको हिक्षाको सेवकाइमा दृिान्तिरुको मित्वको बारेमा 

हसके्नछ ुँ। येिूको हिक्षा हदरे् िैली उिाुँको जगतमा, उिाुँको पालामा हर्कै असािारण हथयो। उिाुँले यस्तो 

गदै हरु्हन्थ्यो, जुर् पहिलो िताब्दीको जगतमा कुरै् रब्बीले वा फररसीले गरेका हथएर्र््। येिूले दृिान्तिरु 

र कथािरुलाई आकार हदरे्, रचर्ा गरे् र बताउरे् तररकाबाट िरेक ठाउुँमा स्त्रीिरुलाई उदारतासाथ 

उठाउुँदै हरु्हन्थ्यो। त्यस बारे अझै िेरे्छ ुँ। 

 

यो कथामा न्याय र िाहमनकतालाई खोज्नुिोस् - उदारताको उठाइ। िामी छोरीिरु झै ुँ सािस गछछुँ । यदी 

येिूले हतर्को लाहग गरु्नियो िरे्, उिाुँले िाम्रो लाहग पहर् अवश्य गर्न सकु्नहनछ। 

 

जसै िामी यस बाइबहलय टेबुलमा आउुँछ ुँ: 

गत िप्ताको िोजदेखी अहिले सम्म तपाईंले केको बारे सोच्दै हरु्हनछ? 
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गएको िप्ता तपाईं कसको लाहग र्दी झै ुँ जीउरु्ियो, र िोजमा हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

त्यो कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यो िेटघाटले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द 

आउरु्िएको कुरालाई कसरी पुहि गर् यो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जसै िामी पाुँच ुँ सत्रको यस बाइबहलय िोजमा आउुँछ ुँ, िामीलाई फेरी सम्झर्ा िएको छ, हक सामान्य 

रुपमा परमेश्वरको वचर्लाई हसक्नको लाहग पढ्रे् िन्दा पहर्, िामी यसलाई रुपान्तररत हृदय र जीवर्को 

लाहग खार् खोजै्दछ ुँ। िामी यस टेबुलमा िरोसा र हवश्वासमा आउुँछ ुँ - परमप्रिु, िाम्रो हपता, जसले 

आफ्र्ा सन्तार्िरुलाई खुवाउरु्हनछ, उिाुँमा िरोसा राखेर; र िामीलाई िरररे् सम्म खुवाउरु्हरे् उिाुँको 

िलाईमा हवश्वास गरेर। आफैलाई हृदय क्तस्थर बर्ाउर् र पाउर्को लाहग तयार हर् केिी समय हलरु्िोस्। 

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्। 
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भोज 

 

िाम्रो िोजको समयमा, तलका र्ोटिरु र खाली ठाउुँलाई प्रयोग गर्न सकु्नहनछ। हिहियो िेदै 

गदान आफ्रै् र्ोटिरु थप्न वा लेख्न पहर् सकु्नहनछ। 

 

पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 

 

"िामी िाम्रा कि/हपिािरु चट्टार्मा लेख्छ ुँ, र कृपािरु बालुवामा।" 

- चार्ल्न स्पजनर्  

 

येिूको पालामा, रब्बीिरु र फररसीिरु प्राय आफ्र्ो मुख्य हिक्षािैलीमा दृिान्तिरुको प्रयोग गथे। 

उर्ीिरुले इश्वरिास्त्रलाई िैहक्षक हवहिबाट हसकाउुँदैर् हथए - जसलाई इश्वरिास्त्रको मुख्य तररका िो 

िर्ी हवचार गछछुँ  - तर उर्ीिरुले कथािरुद्वारा हसकाउुँथे। सुसमाचारको पुस्तकिरुमा लेक्तखएको येिूको 

वचर्िरुको लगिग एक-हतिाइ िाग दृिान्त कै रुपमा छर््। 

 

दृिान्त एक कथा िो, जुर् समार्ान्तर रुपमा िहर्एको हनछ। यसले प्राय हवहिन्न कुरािरुको तुलर्ा गछन  

वा अन्तर देखाउुँछ। दृिान्तको मुख्य उदे्दश्य तपाईंलाई हर्णनयमा पुर् याउरु् िो। 
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दृिान्तिरु येिूको पालामा सािारण कुरा हथयो। तर पहर्, रब्बीिरु र फररसीिरुले आफ्र्ा दृिान्तिरु वा 

कथािरुमा स्त्रीलाई हबर्यवसु्त बर्ाएको हवरलै पाइन्थ्यो। ईश्वरीय कुरािरु बारे बताउर् स्त्रीिरुलाई हर्कै 

तल्लो स्थार्को माहर्न्थ्यो। दृिान्तिरु र कथािरु प्रायजसो सिैं पुरुर्सुँग सम्बक्तन्धत हन्थ्यो। 

 

येिू यस के्षत्रमा अती रै् अहद्वहत्तय हरु्हन्थ्यो; उिाुँले िेरैजसो उिाुँको कथािरुमा, दृिान्तिरुमा र 

सेवकाइमा स्त्रीिरुलाई पहर् समावेि गरु्नियो। लूकाको सुसमाचारमा, २७ वटा आक्तिक हिक्षाको 

जोिीिरु र येिूको कायनिरु देख्न सकछ ुँ। (पार्ा ९१-९३ को ताहलका िेरु्निोस्।) येिूले दुई दृिान्तिरु वा 

कथािरु हदरु्िएको असामान्य कुरा हथएर्: एउटा पुरुर् मुख्य पात्र िएको, र अको स्त्री मुख्य पात्र िएको। 

येिूको हिक्षामा, स्त्रीिरुले कथामा बारम्बार आफ्र्ो स्थार् पाए। येिूले दृिान्तिरु र कथािरुलाई आकार 

हदरे्, रचर्ा गरे् र बताउरे् तररकाबाट िरेक ठाउुँमा स्त्रीिरुलाई उदारतासाथ उठाउरु् ियो। जब येिूले 

हर्रन्तर प्राथनर्ा गरे् बारे दृिान्तिरु बताउर् चािरु्ियो, उिाुँले सहजलै हवहिन्न ऐहतिाहसक र बाइबलका 

मित्वपूणन पात्रिरुको उदािरण चलाउर् सकु्नहन्थ्यो, जसै्त: 

 

o सदोम र गमोराको लाहग अब्रािमले प्राथनर्ा गरेको र तकन  हदएको (उत्पहत्त १८) 

o यब् बोक र्दी छेउ याकूबले स् वगनदूतसुँग कुश् ती खेलेको (उत्पहत्त ३२)  

o मुतीपुजा गरे् इस्राएलीिरुबाट क्रोहित र्हर् मोिाले प्राथनर्ा गरेको (प्रस्थार् ३२) 

o िन र्ािले हर्स् सन तार् िएको वर्छुँ  सम्म सन्तार्को लाहग प्राथनर्ा गरेकी (१ िमूएल १) 

 

तर येिूले यसको साटो, एक हविवा स्त्रीलाई मुख्य पात्रको रुपमा आफ्र्ो दृिान्तमा प्रयोग गरु्नियो (लूका 

१८:१-८)। यो कथाको िुरुवातमा हविवा तल्लो स्थार्मा हथइर््, एक दुि न यायािीिको सामु िक्तक्तहिर् 

अवस्थामा। तर कथाको अन्तमा, त्यस दुि न यायािीिको अठोट आफ्र्ो हत्स्पाि्ले तोिेर हतर्ी उच्च 

स्थार्मा पुहगर्् (हर्रन्तर हतर्को सामु आएर)।  

 

दैहर्की लेख्रु् िाम्रो आफ्रै् कथािरुलाई राखे्न एउटा राम्रो तररका िो। सम्झर्ा गरु्न मध्य-पूवनमा एक 

आक्तिकी अभ्यास िो। केिी समय हलरु् राम्रो कुरा िो, लेख्नको लाहग, सम्झर्को लाहग, र िाम्रो जीवर्मा 

परमेश्वरको कायनिरुमा रमाउर्को लाहग। 

 

दुई िप्ता अगाहिको िाम्रो बाइबहलय िोजमा, िामीले सामरी स्त्रीलाई याकूबको इर्ारमा येिूले 

िेट्रु्िएको देख्य ुँ। गत िप्ताको िोजमा, उिाुँले हित्ता हर्रबाट स्त्रीलाई तानु्नियो, सावनजहर्क रुपमा मार् 

हदरु्ियो, र िाक्तन्तमा पठाउरु्ियो। यो िप्ताको िोजमा, येिूले जुर् सुकै स्त्रीको उदािरण हदरु्िएर्, तर 

एक हविवाको उदािरण हदरु्ियो, ताकी उिाुँका चेलािरु "सिैुँ प्राथनर्ा गरररहूर््  र हर्राि र्िोऊर्् " (लूका 

१८:१) 
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एिीिामा बस ुँ! 

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको छलफललाई मध्य-पूवी सामुदाहयक 

तररकाबाट अरु्करण गर्न र बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु समुिमा 

छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाईं याद राख्न 

चािरु्हनछ?  

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा यस िप्ता हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) कसरी ल्याउरु् 

िएको छ? 

 

सम्झर्ा गरु्न बाइबहलय जगतमा एउटा आक्तिकी ताल र अभ्यास हथयो, र आजको हदर्सम्म पहर् 

मध्य-पूवनमा यो अझै अभ्यास गररनछ। तपाईं सम्झर्ाको अभ्यास के कस्तो तररकाले गरु्नहनछ, 

जसले गदान प्रिुले तपाईंको जीवर्मा गरु्निएको कुरािरुलाई तपाईंले हबसनरु्हन्न? यदी छैर् िरे्, 

के कस्तो तररका तपाईंले िुरु गर्न/अभ्यास गर्न सकु्नहनछ िोला? 

 

तपाईंले िार मानु्न िन्दा अघी, केिी कुराको लाहग प्राथनर्ा गर्न कती समयसम्म लागी परु्नहनछ? 

 

येिूले आफ्र्ो कथािरु र दृिान्तिरुमा स्त्रीिरुलाई पहर् समावेि गर्न दृढ हरु्हन्थ्यो िने्न कुरा 

थािा पाउुँदा तपाईं कस्तो मिसुस गरु्नहनछ? 

 

येिू तपाईंसुँग आियनचहकत हरु् िएको िए, तपाईंको हवश्वासको कारणले हरु्हन्थ्यो िोला हक 

तपाईंको अहवश्वासको कारणले? तपाईंको हवश्वासलाई कस्तो कुरािरुले चुर् ती हदुँ दैछ अहिले? 

कस्तो अवस्थािरुले तपाईंको हवश्वासलाई पे्ररणा हदुँ दैछ अहिले? 

 

यो अक्तन्तम प्रश्नलाई सोध्न अघी सार्ो सार्ो समुिमा बाुँहिरु् राम्रो हनछ, हकर्की यो अली व्यक्तक्तगत 

हकहसमको प्रश्न िो। 

 

तपाईंको जीवर्मा पुरा र्िएका इच्छािरु के के छर््? तपाईंले चािर्ा गरु्निएको कुरािरु, जसको 

फल तपाईंले पाउरु्िएको छैर्? के हत थोकिरुमा हर्रन्तर प्राथनर्ा गरररिर् कहठर् छ? के 

तपाईंले हत सबलाई वास्ता गर्न छोि्रु्िएको छ? हतहर्िरुलाई मर्न हदरु्िएको छ? तपाईंले हत 

सबको लाहग प्राथनर्ालाई पुर्जीहवत पारु्निएको कस्तो हनछ िोला? फेरी पहर् हत्स्पाि्को साथ 

प्राथनर्ा गरु्न? 
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येिूको हिक्षािरु 

 

येिू स्त्रीिरुलाई समावेि गर्न दृढ हरु्हन्थ्यो। येिूले कसरी स्त्री र पुरुर् दुबैलाई उिाुँको आक्तिकी 

हिक्षािरु र उिाुँको सेवकाइमा समावेि गरु्नियो, जुर् उिाुँको पालामा असािारण हथयो िने्न कुरा तल 

हदइएको ताहलकाले देखाउुँछ।  

 

लूकाको सुसमाचारमा िएका जोिािरु 

 

पुरुष स्त्री 

जकररयाको अघी गहब्रएल आएको (१:८-२३) मररयमको अघी गहब्रएल आएको (१:२६-३८) 

जकररयाको सु्तहतगार् (१:६७-७९) मररयमको स् तुहतगार् (१:४६-५५) 

हिहमयोर्ले बालक येिूलाई मक्तन्दरमा िेटेको 

(२:२५-३५) 
िन र्ाले बालक येिूलाई मक्तन्दरमा िेटेकी (२:३६-३८) 

र्ामार् र अरु इस्राएली कुष् ठरोगीिरू (४:२७) सारपतमा िएकी हविवा र अरु हविवािरु (४:२५-२६) 

कफर्नहममा िूतात् मा लागेको माहर्स हर्को 

पाररएको (४:३१-३७) 

कफर्नहममा हसमोर्की सासू हर्को पाररएकी (४:३८-

३९) 

र्याुँ दाखमद्य र्याुँ छालाको मिकमा राखे्न 

दृिान्त (५:३७-३९) 
र्याुँ वस् त्रको टालो पुरार्ो वस् त्रमा टाल्रे् दृिान्त (५:३६) 

बाह्र पे्रररतिरूको र्ाउुँ हदइएको (६:१२-१६) येिूसुँग रिेका स्त्रीिरुको र्ाउुँ हदइएको (८:१-३) 

कप्तार्को कमारो हर्को पाररएको (७:१-१०) 
र्ाइर् सिरमा रिेकी हविवाको छोरो जीहवत पाररएको 

(७:११-१७) 

दुई ऋणीिरूको दृिान्त (७:४१-४३) येिूले पापी स्त्रीलाई क्षमा हदरु्िएको (७:३६-५०) 
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पुरुष स्त्री 

बाह्र चेलािरुसुँग येिूले भ्रमण गरु्निएको (८:१) 
हर्को िएका स् त्रीिरू पहर् उिाुँको साथमा भ्रमण गरे 

(८:२) 

ियलाई िटाइएको - आुँिीबेिरीको समयमा 

िुङ्गामा चेलािरु (८:२२-२५) 

ियलाई िटाइएको - याइरसको छोरी हर्को पाररएकी 

(८:४१-४२,४९-५६) 

गेरासेर्समा िूत लागेको माहर्स हर्को 

पाररएको (८:२६-३९) 
रक्तस्राव पीहित स् त्री हर्को पाररएकी (८:४३-४८) 

असल सामरीको दृष् टान त (१०:२५-३७) 
मररयम येिूको पाउमा बसे्न चािर्ा गरेको उदािरण 

(१०:३८-४२) 

पररवारको हविाजर्: बाबुको हवरुद्धमा छोरा, र 

छोराको हवरुद्धमा बुबा (१२:५२-५३) 

पररवारको हविाजर्: आमाको हवरुद्धमा छोरी, र 

छोरीको हवरुद्धमा आमा (१२:५२-५३) 

रोगी माहर्स हर्को पाररएको (१४:१-६) कुप्री स्त्री हर्को पाररएकी (१३:१०-१७) 

रायोको बीउ रोपे्न दृिान्त (१३:१८-१९) खहमर र पीठोको दृिान्त (१३:२०-२१) 

िराएको छोराको दृष् टान त (१५:११-३२) िराएको हसक काको दृष् टान त (१५:८-१०) 

चतुर व् यवस् थापकको दृष् टान त (१६:१-१५) 
हववाि हवचे्छदमा हिक्षा - पुरुर्िरु स्त्रीिरुको फाइदा 

उठाएका (१६:१८) 

दुई जर्ा सुहतरिेको अवस्थामा एकलाई लहगरे् 

(१७:३४) 

दुई जर्ा जाुँतो हपुँहिरिेको अवस्थामा एउटी लहगरे् 

(१७:३५) 

िर्ी िासकले परमेश् वरको राज् यमा प्रवेि 

र्पाउरे् (१८:१८-३०) 

(सम्भवत:) स्त्रीिरुले हििुिरू येिूकिाुँ ल्याएका - 

परमेश् वरको राज् य त्यस् तैिरूको िो (१८:१५-१७) 

फररसी र कर उठाउरे्को दृष् टान त - प्राथनर्ा 

(१८:९-१४) 
खुरन्धार लागेकी हविवा - प्राथनर्ा (१८:१-८) 
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पुरुष स्त्री 

िर्ी फररसीिरुले मक्तन्दरको दार्पात्रमा िेटी 

राखेका (२०:४५-२१:१) 
गरीब हविवाले दुई पैसा चढ़ाएकी (२१:२-४) 

अन्तका हदर्िरु - माहर्सिरु मूच् छान परे्छर्् 

(२१:२६) 

अन्तका हदर्िरु - गिनवती र दूि खुवाउरे् स् त्रीिरूका 

हर्क्तम् त सङ्कट (२१:२३) 

दुई जर्ाले पतु्रसलाई प्रश्न गरेका (२२:५८-५९) एउटी र्ोकर्ीले पतु्रसलाई प्रश्न गरेकी (२२:५६-५७) 

कुरेर्ी हर्वासी हसमोर्ले येिूको कू्रस बोकेको 

(२३:२६) 

कलवरीको बाटोमा येिूले स्त्रीिरुलाई िेट्रु्िएको 

(२३:२७-२९) 

अररमाहथयाका योसेफले येिूको दफर्-कायन 

गरेको (२३:५०-५३) 

येिूको दफर् िएको ठाउुँ स्त्रीिरुले देखेका (२३:५५-

५६) 

पुर्रुत् थार्को प्रमाण - इम् माउसको बाटोमा दुई 

जर्ा (२४:१३-३५) 

पुर्रुत् थार्को प्रमाण - खाली हचिार्मा स्त्रीिरुले 

स्वगनदुतिरु देखेका (२४:१-८) 

 

पहिलो िताब्दीको जगतमा, येिूले सबै थोक सुल्टाउरु् िन्दा अघी, सबै आक्तिकी हिक्षािरु पुरुर्िरुको 

लाहग हथयो। हवचार गरु्निोस्, एक स्त्री िएर, परमेश्वरको वचर्को हिक्षा आफ्र्ो पररवारसुँग सुन्न जारु्, 

अर्ी आक्तिकी कुरािरु सबै पुरुर्िरुको लाहग मात्र छर््। आजको हदर्मा िामीसुँग आक्तिकी हिक्षािरुमा 

यती िेरै पहुँच छ, हक िामीले कती पटक हत सबै सामान्य रूपमा हलनछ ुँ। केिी क्षणको लाहग आफैलाई 

पहिलो िताब्दीको यहूदी स्त्रीको ठाउुँमा राखेर हवचार गरु्निोस्। 

 

कुरै् पहर् आक्तिकी हिक्षािरु तपाईं प्रती हर्देहित र्िएको पाउुँदा कस्तो हन्थ्यो िोला? तपाईंको 

आक्तिकी वृद्हघ र परमेश्वर प्रतीको तपाईंको िारणालाई त्यसले कसरी प्रिाव पाथ्यो िोला? 

 

 

 

 

उिाुँको हिक्षािैली र उिाुँको सेवकाइमा, येिूले पहिलो िताब्दीको स्त्रीिरुलाई िनु्नियो - हतमी पहर् तो 

कथाको िाग ि । हतम्रो मित्व छ। परमेश्वरले हतमीलाई देख्रु्हनछ। परमेश्वरले हतमीलाई मुल्यवार् 

ठानु्नहनछ। हतमी उिाुँको कथामा छ । उिाुँको राज्यको कायनमा हतमीलाई पहर् परमेश्वरले बोलाउुँदै 

हरु्हनछ। र येिूले िामीलाई पहर् आजको हदर्मा यिी िनै्द हरु्हनछ। 
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दृिान्तको उदे्दश्य तपाईंलाई हर्णनयमा पुर् याउरु् िो। 

 

उदािरणको लाहग, लूका १८ को खुरन्धार लागेकी हविवाको दृिान्तमा, वचर्ले िामी हकर् र कसरी प्राथनर्ा 

गरु्नपछन  िने्न कुरा को बुझाइलाई चुर् ती हदनछ। दृिान्तको उदे्दश्य कायन गर्न पे्ररणा हदरु् िो; फेरी पहर्, िामी 

यिाुँ जीवर्मा झिाएर परमेश्वरको वचर् प्रती आज्ञाकारी हरे् मध्य-पूवी िारणालाई देख्न सकछ ुँ। िामी 

उिाुँको वचर् सािारण रुपमा पढ्रे् मात्र िोइर्, त्यसलाई जीउुँछ ुँ। िामी उिाुँको वचर्लाई िाम्रो 

अक्तस्तत्वको िाग बर्ाउुँछ ुँ, यती सम्म हक त्यसले िाम्रो सोचाइ र हदर् हदर्को कायनलाई आकार हदर् 

हदनछ ुँ।  

 

(((९१-९३))) म िएको ताहलकाको जोिािरुबाट दुईटा हलरु्िोस्। एक एक जोिाको खण्डलाई 

पढ्दै गरु्नहुँदा, हत दृिान्तिरु/कथािरुले के हसकाउुँछ, र तपाईंलाई कस्तो हर्णनय हतर हतर्ीिरुले 

िोर् याउर् खोजेको िो जस्तो लाग्छ, तल लेख्रु्िोस्। 

 

जोिा:  

 

 

 

दृिान्तिरुकथािरुले तपाईंलाई के हसकाउुँछ: 

 

 

 

दृिान्तिरुकथािरुले तपाईंलाई कस्तो हर्णनय हतर िोर् याउुँछ: 

 

 

 

जोिा:  

 

 

 

दृिान्तिरुकथािरुले तपाईंलाई के हसकाउुँछ: 

 

 

 

दृिान्तिरुकथािरुले तपाईंलाई कस्तो हर्णनय हतर िोर् याउुँछ: 
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जखार 

 

र्याुँ करारका हवश्वासीिरुको रुपमा िामीसुँग आक्तिक अरु्िासर् र अभ्यासिरु छर््। िामी िाम्रो 

हवश्वासलाई जीउर् केिी कायनिरु गछछुँ । जब म आक्तिकी अरु्िासर् िने्न सुनछु, थुपै्र कुरािरु मेरो हदमागमा 

आउुँछ, जसै्त बाइबल अध्ययर्, प्राथनर्ा, स्थाहर्य मण्डलीमा जारे्, दसांि हदरे्, अरुको सेवा गरे्।  

 

समयसुँगै, यहूदीिरुको पहर् उर्ीिरुको आफ्रै् आक्तिकी ताल र अभ्यासिरु रिेको छ - केिी िाम्रोसुँग 

समार् देक्तखनछर्् िरे् केिी उर्ीिरुको हवश्वास अरु्सार फरक हकहसमका छर््। बाइबलमा परमेश्वरले थुपै्र 

आज्ञािरु हदरु्िएको िामी पाउुँछ ुँ, तर उिाुँले एउटालाई बारम्बार दोिोयानउरु् िएको छ - "सम् झर्ा राख" 

र "र्हबसन"। 

 

परमप्रिुलाई थािा छ, हक िामी िुल्रे् खालका माहर्सिरु ि ुँ। म गािीको चाबी किाुँ राखेुँ िने्न सिैं 

हबहसननछु। कहिले कािी ुँ म कोठामा जानछु अर्ी हबहसननछु त्यिाुँ म हकर् गएुँ ! िाम्रो आक्तिकी जीवर्मा िामी 

उहत्तकै हबसनरे् खालका छ ुँ। प्रिुले िाम्रो लाहग गरु्निएको कुरािरु िामी सहजलै िुल्रे् गछछुँ  - िाम्रो 

जीवर्िरी उिाुँको हवश्वासयोग्यतालाई रै्। 

 

त्यसको साटो, िामी िाम्रा आघातिरु, िाम्रा कििरु, िामीलाई तिस-र्िस परेका थोकिरुको सम्झर्ा 

गछछुँ । िामी कती पटक िाम्रा आहिसिरु हबसननछ ुँ - हत सुन्दर थोकिरु र अरु्ग्रिले िररएको क्षणिरु, 

जब प्रिुले चङ्गाइ हदरु्ियो, पुर्स्थानपर्ा, उद्दार, हर्देिर् ल्याउरु्ियो। 

 

हिबु्र िब्द जखारको अथन "सम्झर्ा गरु्न" िो। 

 

िामी सािारणतया सम्झर्ा गरे् िन्नाले पहिले िइसकेको कुरािरुलाई फकेर िेरे् वा हवचार गरे् िरे्र 

हलनछ ुँ। तर हिबु्र संसृ्कहतमा, सम्झर्ा गरे् कुरा खास अघी-बढ्रे् अभ्यासको रुपमा हलइनछ। सम्झर्ा गरु्न 

अघी बढ्रे् तररका िो, अज्ञात िहवष्यमा कदम बढाउरु्। बाइबहलय सम्झर्ा, वा जखारले, यिी अघी-बढ्रे् 

िारणालाई बोकेको छ। 
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व्यविाररक रुपमा यो यसरी देक्तखनछ; यदी तपाईं कुरै् अवस्था वा 

समयमा आउरु्हनछ जब तपाईं हर्हित हरु्हन्न किाुँ ुँँ  जारे् वा के 

गरे् िरे्र, रोहकरु्िोस् र पछी िेरु्निोस्। सम्झर्ा गरु्निोस् प्रिुले 

तपाईंलाई कसरी िेट्रु् िएको हथयो, हर्देिर् हदरु् िएको हथयो, 

र हवगतमा तपाईंको लाहग कसरी जुटाउरु् िएको हथयो। 

 

िाम्रो जीवर्मा परमेश्वरको हवश्वासयोग्यताको सम्झर्ा गदान 

िामीलाई अज्ञार्तामा पहर् उिाुँमाहथ िरोसा गरे् सािस हमल्छ र 

अघी बढ्रे् सािस हमल्छ। िामी जखार (सम्झर्ा) गछछुँ , ताकी िाम्रो 

कदम अघी बढाउर् सक ुँ, हकर्की उिी परमेश्वर, जो हवगतमा 

हवश्वासयोग्य हरु्हन्थ्यो, उिाुँ िहवष्यमा पहर् हवश्वासयोग्य हरु्हरे्छ। 

िामी सम्झर्ा गर्न कै लाहग मात्र सम्झर्ा गदैर् ुँ, तर िाम्रो सारा 

जीवर्लाई िोर् याउरु्हरे् परमेश्वरमा र्याुँ गररएको हवश्वास र आिा 

हलएर अघी बढ्र् सम्झर्ा गछछुँ । 

 

 

िामी व्यक्तक्तगत र सामुहिक रुपमा जखारको अभ्यास गर्न सकछ ुँ। 

 

यहूदी िोजिरु र चाििरुमा, सम्झर्ा गर्नको लाहग परमेश्वरले सामुहिक अवसरिरु तोहकहदरु् ियो। यी 

चाििरुमा, यहूदीिरुले आफ्र्ा सन्तार्िरुलाई परमेश्वरसुँगको कथािरु सम्झर् र बताउर् एक साथ 

आउरे् गछन र््। उर्ीिरुको जीवर्मा र उर्ीिरुको कथािरुमा परमेश्वरको हवश्वासयोग्यताको उत्सव 

मर्ाउर् एक साथ आउरे् गछन र््। सम्झर्ा गर्ानले सिैं उत्सव हलएर आउुँछ, हकर्की परमेश्वर िामी प्रती 

कहिलै्य चुकु्निएको छैर् - उिाुँको हवश्वासयोग्यता ित प्रहतित छ। 

 

तपाईंले आफ्र्ो व्यक्तक्तगत र सामुहिक जीवर्मा िुरु गर्न सके्न सम्झर्ा गरे् केिी आक्तिकी 

अभ्यासिरुको बारेमा हवचार गर्न केिी समय हलरु्िोस्। हत सबै तल लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

मेरो व्यक्तक्तगत सम्झर्ा गरे् ताल दैहर्की लेख्रु् िो। मेरो सामुहिक सम्झर्ा गरे् ताल महर्सिरुलाई घरमा 

आउर् हर्म्तो हदरे् र परमेश्वरसुँगको आफ्र्ा कथािरु बाुँि्रे् िो। हत दुबैले मलाई परमेश्वरको िलाईको 

सम्झर्ा हदलाउुँछ र सहजलो गािो िरेक समयमा उिाुँलाई रै् महिमा हदर् मजबुत बर्ाउुँछ। तपाईंले पहर् 

कोिीस गरेर िेर्न सकु्नहनछ। 

यदी तपाईं कुरै् अवस्था 

वा समयमा आउरु्हनछ 

जब तपाईं हर्हित हरु्हन्न 

किाुँ जारे् वा के गरे् 

िरे्र, रोहकरु्िोस् र पछी 

िेरु्निोस्। सम्झर्ा गरु्निोस् 

प्रिुले तपाईंलाई कसरी 

िेट्रु् िएको हथयो, 

हर्देिर् हदरु् िएको हथयो, 

र हवगतमा तपाईंको लाहग 

कसरी जुटाउरु् िएको 

हथयो। 
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िारणाले फरक पाछन  

 

लूका १५ मा येिूले तीर् छुट्टाछुटै्ट कथािरु हमलेको दृिान्त हदरु्हनछ। यो तीर् वटा मोतीिरु एकै ठाउुँ 

उहर्एको जस्तो िो, जसले िामी िराएको बेला परमेश्वरले कसरी खोज्नुहनछ र फकानएर ल्याउरु्हनछ िने्न 

सुन्दर सत्यतालाई देखाउुँछ। उिाुँले साुँचै्च रै् िराएकालाई खोज्नुहनछ र फकानउरु्हनछ, बचाउरु्हनछ। 

 

वचर्को िास्त्रको ईहतिास िरी, जसै बाइबल थुपै्र िार्ािरुमा अरु्वाद गररयो र हमलाइयो, सम्पादकिरुले 

अध्यायिरु र पदिरु, उप-िीर्नकिरु थपे, जुर् तपाईं आफ्र्ो बाइबलमा देख्न सकु्नहनछ। उर्ीिरुले यो 

पाठकिरुलाई वचर् िेट्र् र खण्डिरु उद्िृत गर्न सिज बर्ाउरे् िेतुले गरे। 

 

उप-िीर्नकिरु र कथाको िीर्नकिरुले प्राय िाम्रो पहिमेली चस्मालाई झिाउुँछ, जसले सोधछ, "यो 

खण्डले मलाई मेरो बारे के हसकाउुँछ?" 

 

तर मध्य-पूवनमा, त्यिी वचर्को खण्डमा प्राय फरक उप-िीर्नकिरु र कथाको िीर्नकिरु हनछर््, जसले 

मध्य-पूवी चस्मालाई झिाउुँछ। यसले सोधछ, "यो खण्डले मलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ?" 

 

उदािरणको लाहग लूका १५ लाई िेर ुँ, िामीले वचर्को खण्डमा के खोज्छ ुँ वा के कुरामा केक्तन्द्रत हनछ ुँ 

िने्न कुरा  िाम्रो चस्माले कसरी हर्िानरण गछन ।  

 

लूका १५ पढ्रु्िोस् 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई मेरो बारे के हसकाउुँछ?” िने्न प्रश्न गदै पचिमेली 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 
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बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ?: िने्न प्रश्न गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

तल हदइएको ताहलकामा लूका १५ मा िएका कथािरुका पहिमेली र मध्य-पूवी उप-िीर्नकिरु छर््। 

 

लूका १५ मा रिेका वणनर्िरु 

पहिम मध्य-पूवन 

िराएको िेिाको दृष् टान त असल गोठालोको दृष् टान त 

िराएको हसक काको दृष् टान त असल स्त्रीको दृष् टान त 

िराएको छोराको दृष् टान त  द हिरिेको हपताको दृिान्त 

 

तपाईं िराएको िेिाको कथा पढ्र् रुचाउरु्हनछ हक असल गोठालोको? िराएको हसक काको कथा पढ्र् 

रुचाउरु्हनछ या असल स्त्रीको? िराएको छोराको कथा पढ्र् रुचाउरु्हनछ या द हिरिेको हपताको, जसले 

आफ्र्ो िराएको छोरा खोज्न जानछर््? 

 

खण्ड पढे पछी, कुर् वणनर् तपाईंको लाहग गुक्तनजनछ? 

 

 

 

 

 

 

बाइबललाई मध्य-पूवी चस्माको साथ पढ्दा िामीलाई परमेश्वरलाई एकटक िेर्न र आफैलाई एक झलक 

िेर्न सिायता गछन । यसले िामीलाई िाम्रो र्जर घुमाएर िाम्रो हृदयलाई आफुबाट िटाइ परमेश्वरमा, 

उिाुँको कायनमा, उिाुँको हवश्वासयोग्यतामा, उिाुँको िलाईमा, र िाम्रो जीवर्मा उिाुँको उदार न्यायमा 

केक्तन्द्रत गर्न पे्रररत गछन । येिूले लूका १५ को दोश्रो कथामा स्त्रीलाई मुख्य पात्रको रुपमा प्रयोग गरु्निएको 

ख्याल गरु्निोस्। हतर्को कथाले उिन्ता पुत्रको प्रख्यात दृष् टान तको लाहग मागन तयार पछन , जुर् दृष् टान तलाई 

म द हिरिेको हपताको दृिान्त िन्न रुचाउुँछु।  
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परमेश्वरसुँगको कथािरु 

 

येिूले आफ्र्ो कथािरुमा र दृष् टान तिरुमा स्त्रीिरुलाई प्रयोग गर्न रुचाउरु्हन्थ्यो। बाइबलको कथािरुमा 

र उद्धारको, पुर्स्थानपर्ाको मार्व ईहतिासमा उर्ीिरुको पहर् मित्वपूणन स्थार् हथयो र छ िने्न कुरा 

स्त्रीिरुले जारु्र्् िने्न येिूले चािरु्ियो। 

 

तपाईंको कथािरुले मित्वपूणन छर््; तपाईंको िरेक कथा मित्वपूणन छ। सार्ो कथािरु र ठुला कथािरु। 

हत सबै रै्। तपाईंको जीवर्को माहथ, तल र वरपर सबै ठाउुँको कथा। हत सबै येिूको लाहग मित्वपूणन 

छर््। येिूले स्त्रीिरुलाई आफ्र्ो कथािरुमा र दृष् टान तिरुमा चलाउरु्िएको कारण, िामी यस्ता स्त्रीिरु 

हरु् पछन , जसले आफ्र्ो कथािरु अरुलाई आहिहसत पार्न, पे्ररणा हदर्, सुिार गर्न, चुर् ती हदर् र बहलयो 

बर्ाउर् बाुँि्छर््। त्यससुँगै, िाम्रा कथािरुले परमेश्वरलाई रै् महिमा हदनछर््। 

 

तपाईंको जीवर्मा सबै िन्दा मित्वपूणन परमेश्वरसुँगको कथा कुर् िो? एउटा दुइटा लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

के तपाईंले अहिले सम्म हतहर्िरुलाई लेख्रु्िएको छ वा अरुसुँग बाुँि्रु्िएको छ? छ िरे्, हकर्? 

छैर् िरे्, हकर्? 

 

 

 

 

 

 

तपाईंले व्यक्तक्तगत रुपमा र सामुहिक रुपमा जखार (सम्झर्ा) गरु्निएको कस्तो देक्तखनछ िोला? 
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छै ठ ुँ सत्र   
 

 

येशू ि दचिणी 

सीढीमा ल्याइएकी 

स्त्री 
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अहिले सम्म िामीले सामरी स्त्री प्रती येिूको पे्रम कृपालु िएको देख्य ुँ। हसमोर्को 

घरमा रिेकी स्त्री प्रती उिाुँको पे्रम प्रखर िएको, उग्रतापूणन िएको देख्य ुँ। र गत 

िप्ता, स्त्री प्रती येिूको अिूतपूवन पे्रमलाई देख्य ुँ, जब उिाुँले हर्रन्तर प्राथनर्ा 

गरररिर् एक हविवा स्त्रीलाई आफ्र्ो दृिान्तमा मुख्य पात्रको रुपमा 

चलाउरु्ियो।  येिूले दृिान्तिरु र कथािरुलाई आकार हदरे्, रचर्ा गरे् र बताउरे् 

तररकाबाट िरेक ठाउुँमा स्त्रीिरुलाई न्याय (हमश्पाट्) र िाहमनकता (सेिाकाि्) 

हलएर आउुँदै हरु्हन्थ्यो। 

 

यो िप्ता, स्त्रीको लाहग येिूको िव्य िएको, तेजस्वी िएको िेरे्छ ुँ। िामी यस्तो कथा खारे्छ ुँ, जसको 

हसमा गहिराइमा, उचाइमा र च िाइमा, सबै ठाउुँमा पुग्छ। यो िप्ताको बाइबहलय कथा येिू र व्यहिचारमा 

पहक्रएकी स्त्रीमा केक्तन्द्रत हनछ। आज िामी देख्छ ुँ हक पापी स्त्रीलाई येिूले के गरु्नहनछ। फेरी पहर्, 

स्त्रीलाई येिूले उदारता न्याय ल्याउरु्िएको िेरे्छ ुँ। हतर्ले छोरी झै ुँ सािस गर्न हसक्तकछर्् र िाक्तन्तमा 

उठाइएको, िाक्तन्तमा पठाइएको अवस्थामा जीवर् जीउर् हसक्तकछर््। 

 

यो कथामा न्याय र िाहमनकतालाई खोज्नुिोस् - येिूले स्त्रीलाई उदारतासाथ उठाउरु्िएको िेरु्निोस्। िामी 

छोरीिरु झै ुँ सािस गछछुँ ; यदी येिूले हतर्को हर्म्ती गरु्नियो िरे्, उिाुँले िाम्रो लाहग पहर् अवश्य गर्न 

सकु्नहनछ। 

 

जसै िामी यस बाइबहलय टेबुलमा आउुँछ ुँ: 

गत िप्ताको िोजदेखी अहिले सम्म तपाईंले केको बारे सोच्दै हरु्हनछ? 
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गएको िप्ता तपाईं कसको लाहग र्दी झै ुँ जीउरु्ियो, र िोजमा हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

त्यो कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यो िेटघाटले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द 

आउरु्िएको कुरालाई कसरी पुहि गर् यो? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस बाइबहलय िोजको छैठ ुँ सत्रको लाहग िामी िाम्रो कुसीिरु अघी सार्न तयार हुँदैछ ुँ। िाम्रो हपताले 

तयार पारु्निएको बाइबहलय िोजर् खार्को लाहग िामी तयार हुँदैछ ुँ। उिाुँले खुवाउरु्हनछ। िामी खानछ ुँ। 

िामी उिाुँलाई एकटक िेछछुँ  र आफ्र्ो जीवर्लाई एक झलक मातै्र। जब िामी िाम्रा समस्यािरुलाई िेछछुँ , 

हतहर्िरु िाम्रो र्जरमा िेरै ठुलो देक्तखनछर््। जब िामी परमेश्वरलाई िेछछुँ , िाम्रा समस्यािरुले हतहर्िरुको 

सहि आकार र पररमाण हलनछर््। िामी बाटो पत्ता लगाउर् एकै्ल छोहिएका छैर् ुँ। प्रिुले आज उिाुँको 

वचर् हलरु्हरे्छ र िाम्रो लाहग तोिेर हदरु्हरे्छ। 

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्। 
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भोज 

 

िाम्रो िोजको हिक्षाको समयमा तल हदइएका र्ोटिरु र खाली ठाउुँलाई प्रयोग गरु्निोस्। 

हिहियो िेदै गरु्नहुँदा आफ्रै् र्ोटिरु थप्न पहर् सकु्नहनछ। 

 

पचिमेली िस्मा मध्य-पूर्वी िस्मा 

रुप कायन 

कसरी? 

कसरी ियो? 

हकर्? 

परमेश्वरले हकर् गरु्नियो? 

बुझे्न, त्यस पछी हवश्वास गरे् हवश्वास गरे्, त्यस पछी बुझे्न 

कारू्र्, हर्यम, हसद्धान्त कथा, हचत्रण 

यसले मेरो बारे के हसकाउुँछ? यसले परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? 

गहिररएर िेरु्न 

(हवशे्लर्ण - अलग अलग छुट्ट्याएर िेरु्न) 

िावलाई समाएर पढ्रु् 

(संशे्लर्ण - सबै एकै ठाऊुँ मा ल्याउरु्) 

ज्ञार् पाउर्को लागी पढ्रु् खार्को लागी तयार हरु् 

 

तीर् िप्ता अगाहि, िामीले याकूबको इर्ारमा सामरी स्त्रीलाई येिूले िेट्रु्िएको कथालाई खाय ुँ। दुई 

िप्ता अगाहि, िामीले उिाुँलाई हसमोर् िहर्रे् फररसीको घरमा हित्ता हर्रबाट स्त्रीलाई तानु्निएर 

सावनजहर्क रुपमा ग रव हदएर िाक्तन्तमा पठाउरु् िएको देख्य ुँ। गत िप्ता, येिूले एक हविवाको दृिान्त 

हदरु्िएको कुरामा िामी रमाय ुँ, जसमा एक दुि न्यायािीिलाई आफ्र्ो हवन्ती क्तस्वकारे् सम्म हतर्ी 

खुरन्धार लाहगरिी। यस्तो हकहसमका हिक्षािरु हर्कै असािारण हथयो, हकर्की रब्बीिरु र िाहमनक 

अगुवािरुले प्राय स्त्रीिरुलाई आफ्र्ो कथािरुको र दृिान्तिरुको मुख्य हबर्यवसु्तको रुपमा समावेि 

गदैर् हथए। 

 

यो िप्ता, व्यहिचारमा पहक्रएकी एक पापी स्त्रीलाई येिूले के गरु्नियो िने्न बारे िामी कुराकार्ी गर्न 

गइरिेका छ ुँ।  
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केिी हलहपिरु र थुपै्र अरु प्राहचर् िाक्षीिरुले यूिन्ना ७:५३-८:११ लाई समावेि 

गरेका छैर्र््।  

 

व्यवस्था १६ मा परमप्रिुले तीर् वाहर्नक चाििरु मर्ाउर् हर्देिर् हदरु्ियो। 

वर्नको तीर् पटक संसारिरीका यहूदीिरु उत्सव मर्ाउर् यरुिलेममा 

आउुँथे। हर्स्तार चाि (वसन्त ॠतुमा), पेक्तन्तकोसको चाि (वसन्त ॠतुमा), 

छाप्रो-वासको (िरद ऋतुमा)। यरुिलेममा मर्ाइरे् यी सात हदरे् उत्सविरुले 

आफ्र्ा माहर्सिरु प्रतीको परमेश्वरको हवश्वासयोग्यतालाई सम्झर्ा गराउुँछर््। 

 

यो िप्ताको कथा आठ ुँ हदर्मा िएको हथयो, छाप्रो-वासको सात हदरे् चािको 

अन्त िएको अको हदर्। आठ ुँ हदर्लाई "िबाथ" माहर्न्थ्यो (लेवी २३:३६)। 

परमेश्वरको हवश्वासयोग्यतालाई सात हदर्सम्म उत्सव मर्ाएपछी, आरामको 

हदर् हथयो। 

 

िबाथबारे मीश्नाको अिार्: 

o रहिरिरे् हर्िार् बसे्न गरी लेक्तखएको सबै (चमनपत्रमा मसीले लेख्रु्, 

आदी) कायन हथयो। 

o िुलो वा बालुवामा लेख्रु् क्तस्वकायन हथयो। 

 

येिूलाई गालीली रब्बी, वा उत्तर हदिाको रब्बी िरे्र हचहर्न्थ्यो। उिाुँको 

सेवकाइ प्राय गालीलको उत्तरी िागमा हथयो। यो िप्ताको कथा तल दहक्षणमा 

िएको हथयो, यहूहदयाको प्रान्तमा। यो यरुिलेममा, मक्तन्दरमा िएको हथयो, 

छाप्रो-वासको चाि सहकएपछी - संसारिरीका यहूदीिरु लगायत, सबै जर्ा 

मक्तन्दरमा िएको अती रै् सावनजहर्क क्षण। 

 

फररसीिरुले व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीलाई हलएर आए। पुरुर् किाुँ ुँँ  हथयो? 

हतहर्िरु वास्तवमै व्यवस्था तोहिएको कुरामा हचक्तन्तत हथएर्र््, र्त्रता 

हतहर्िरुले व्यहिचारमा सङ्लग्न पुरुर्लाई पहर् हलएर आउुँथे। हतहर्िरुले थुपै्र 

माहर्सिरु िएको सावनजहर्क क्षणमा येिूलाई पासोमा पार्न कोिीस गरररिेका 

हथए। येिूले बालुवामा लेख्रु्िएको पहिलो पटक (लेखे्न सम्बन्धी व्यवस्थालाई 

कायम राखेर), हवद्धार्िरु हवश्वास गछन र््, उिाुँले पकै्क लेवी २०:१० लेख्रु्ियो, 

व्यहिचारको सम्बन्धमा मोिाले हदएका व्यवस्थाबाट गरेका हतहर्िरुको प्रश्नको 

जवाफ स्वरुप। येिूको अको िब्दिरु त्यस स्त्रीलाई कसले ढुङ्गा िाने्न िने्न बारे 

हथयो - मोिाले हदएको व्यवस्थामा व्यहिचारको दण्ड। येिूले िनु्नियो, 

हतहर्िरु मधे्य जो पापरहित छ, त् यसैले यस स् त्रीलाई पहिले ढुङ्गा िार्ोस् । 

 

िबाथ 

 

िामी मधे्य प्रायले िबाथलाई 

आरामको हदर्को रुपमा बुझ्छ ुँ, 

परमेश्वरको आरािर्ा गर्न 

छुट्टाइएको हदर्। तर यो आराम 

िन्दा बढी छ - यो पुर्स्थानपर्ाको 

आरामदायी उत्सवमा केक्तन्द्रत छ। 

 

उत्पत्ती १ र २ को सृहिको कथामा 

िामी परमप्रिुले क्रम हमलाउरु् 

िएको, व्यवाक्तस्थत गरु्निएको र 

सबै थोक ठीक ठाउुँमा 

राख्रु्िएको देख्छ ुँ। सृहिको कथा 

पुर्स्थानपर्ा गरे् सृहि िो; 

परमप्रिुले सबै थोक िालोममा 

हसजनरु्हुँदै हथयो र आकार हदरु्हुँदै 

हथयो। येिूको सेवकाइिरी, उिाुँले 

पुर्स्थानपर्ा ल्याएर िबाथ 

मर्ाउरु्हनछ। िबाथमा चङ्गाइ 

हदर् उिाुँ रुचाउरु्हनछ। त्यसो 

गदान, उिाुँ परमेश्वरको िबाथको 

आज्ञालाई तोि्रु्िएको िोइर्। 

उिाुँले आफ्र्ो हपताको गुणलाई 

झिाउरु्हुँदै हथयो, आफ्र्ो हपता 

झैुँ हरु्िएर, सबै थोक ठीक 

बर्ाउुँदै - जसरी हतहर्िरु 

वास्तवमा हरु् परे् हथयो। 
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येिूले दोश्रो पटक बालुवामा लेख्रु्हुँदा, हवद्धार्िरुले यो हवश्वास गछन र्् हक उिाुँले िायद वरपर िएका 

फररसीिरुको र्ाम लेख्न िुरु गरु्निएको हर् सकछ; जसो यहमनया १७:१३ मा लेक्तखएको छ - इस्राएलका 

माहर्सिरुलाई सहि तररकाले अगुवाइ र्गरेकािरुको बारेमा लेक्तखएको खण्ड। अको िब्दमा, यी 

माहर्सिरु पापरहित हथएर्र््, तर हतहर्िरुले परमप्रिुलाई त्यागेका हथए; हतहर्िरु पापी हथए। 

 

िे परमप्रिु, इस्राएलको आिा, तपाईंलाई त् याग् रे्िरू सबै लाजमा पारररे्छर्् । तपाईंदेक्तख 

तहकन जारे्िरू सबै िूलोमा लेक्तखएका र्ाउुँिरूजस् ता मातै्र हरे्छर््, हकर्िरे् हतर्ीिरूले परमप्रिु, 

जीहवत पार्ीको मूललाई त् यागेका छर्् । 

यचमुया १७:१३  

 

जब येिूले हतहर्िरुको र्ाम लेख्न िुरु गरु्नियो, िाहमनक अगुवािरु त्यिाुँबाट हर्स्कर् थाले। येिूले 

हतहर्िरुको क्रोि त्यस स्त्रीबाट िटाएर आफु पट्टी पारु्नियो। फररसीिरु त्यस स्त्री प्रती क्रोहित िएर 

आएका हथए, तर हतहर्िरु उिाुँ माहथ क्रोहित िएर त्यिाुँबाट हर्क्तस्कए। जब सबै हर्क्तस्कएर गए, येिू र 

त्यस स्त्री मात्र त्यिाुँ रिरु्ियो। मेरो हवचारमा, हतर्लाई थािा हथयो या हथएर्, त्यो क्षण हतर्को लाहग हर्कै 

िरलाग्दो हथयो। येिू पापरहित हरु्हन्थ्यो। येिूले चािरु्िएको िए उिाुँ मात्र हरु्हन्थ्यो, जसले न्यायोहचत 

रुपमा हतर्लाई ढुङ्गा िार् सकु्नहन्थ्यो। 

 

येिूले त्यस स्त्रीलाई दण्ड र्हदरे् कुरा िनु्नियो। 

 

येिूले हतर्को पापको प्रायहित हदरु्ियो, िमनलाई ढाकु्नियो, र उदारतासाथ हतर्लाई उठाउरु्ियो। 

उिाुँले िाहमनक अगुवािरुबाट हतर्को जीवर् बचाउरु्ियो, जसले हर्िय रै् हतर्लाई ढुङ्गाले िारे्र माथे। 
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एिीिामा बस ुँ! 

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गरे्छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको छलफललाई मध्य-पूवी सामुदाहयक 

तररकाबाट अरु्करण गर्न र बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु समुिमा 

छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाईं याद राख्न 

चािरु्हनछ?  

 

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा यस िप्ता हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) कसरी ल्याउरु् 

िएको छ? 

 

 

व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीको कथाको ऐहतिाहसक र सांसृ्कहतक पररवेि थािा िएपछी, पुरार्ा 

हलपीिरुमा यो खण्ड समावेि र्िएको कारण के िोला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ? बाइबलको 

िास्त्रमा यो कथा पुग्न त्यती समय लागु्नको कारण के हर् सक्ला? 

 

 

सुसान्ना वेस्लीको पापको व्याख्यामा तपाईंको िारणा के छ, "यो हर्यम हलऊ। जे कुराले तकन लाई 

कमजोर बर्ाउुँछ, हववेकको कोमलतालाई हबगाछन , परमेश्वर प्रती असमे्बदर्िील बर्ाउुँछ, वा 

आक्तिक कुरामा रमाउर् हदुँ दैर्; छोटकरीमा, जे कुराले हृदय माहथ िरीरको अहिकारको 

िक्तक्तलाई बढाउुँछ, त्यो कुरा हतम्रो लाहग पाप िो, आफैमा त्यो जस्तो सुकै हर्दोर् िए पहर्।"? 

तपाईंले पापलाई कसरी व्याख्या गरु्नहन्थ्यो? 
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िाम्रो र्जर मोि्रु् 

 

जुर्सुकै समयमा पहर् िामी प्राय एउटै कुरामा एकटक िेरररिेका हनछ ुँ र िाम्रो जीवर्का अरु 

थोकिरुलाई िरे् एक झलक मात्र िेरररिेका हनछ ुँ। िाम्रो ध्यार् केिी कुराले हलएको हनछ। िाम्रो 

हदमागमा केिी बहसरिेको हनछ। 

 

जब िामी आफ्र्ो जीवर्लाई एकटक िेछछुँ  र परमेश्वरलाई एक झलक मात्र िेछछुँ , िाम्रो जीवर्मा िएका 

समस्यािरु र हचन्तािरु ठुलो देक्तखर् थाल्छर््। यदी िामी सतकन  हुँदैर् ुँ िरे्, िाम्रा समस्यािरुले िाम्रा 

सोचाइिरुलाई कब्जा गछन र्् र जसको कारण त्यो िाम्रो हृदय र िावर्ामाहथ िावी हनछ। 

 

जब िामी िाम्रो हदमागलाई र हृदयलाई परमेश्वरमा केक्तन्द्रत गछछुँ , िाम्रा समस्यािरुले हतहर्िरुको सहि 

आकार र पररमाण हलनछर््। परमेश्वरले िामीलाई हतहर्िरुलाई उिाुँको उदारताको न्याय र उठाइको 

र्जरबाट िेर्न सिायता गरु्नहनछ।  

 

तपाईंले अहिले आफ्र्ो जीवर्को कुर् के्षत्रलाई एकटक िेदै हरु्हनछ? 

 

 

 

कस्ता कस्ता समस्यािरु जती िेरु्नहनछ, त्यती रै् ठुलो िएको 

पाउरु्हनछ? 

 

 

 

तपाईंका समस्यािरु, हचन्तािरुलाई परमेश्वरको पे्रम, िक्ती, र बुक्तद्धसुँग 

दाुँजेर िेदान कस्तो देक्तखनछ िोला? 

 

 

 

परमेश्वर को हरु्हनछ र तपाईंको बारे उिाुँले के िनु्नहनछ िने्न कुरामा 

आफ्र्ो समस्यालाई हवचार गरु्नहुँदा, समस्यालाई तपाईं कस्तो 

देख्रु्हनछ? 

 

 

 

 

 

जब िामी िाम्रो 

हदमागलाई र 

हृदयलाई परमेश्वरमा 

केक्तन्द्रत गछछुँ , िाम्रा 

समस्यािरुले 

हतहर्िरुको सहि 

आकार र पररमाण 

हलनछर््। 
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जिाुँ येिू हिुँि्रु्ियो 

 

माहर्सिरु प्राय सोधरु्हनछ इस्राएलको कुर् ठाउुँिरु मलाई सबै िन्दा िेरै मर् पछन  िरे्र। यो प्रश्नको 

जवाफ हदर् मलाई हर्कै गािो लाग्छ, हकर्की त्यो देिको सबै ठाउुँ मर् पछन । जब म बाइबलमा िएका 

कथािरु घटेका ठाउुँिरुमा उहिनछु, म अचक्तम्मत हनछु। बाइबल त मेरो आुँखा अघी रै् िए झै ुँ हनछ। जसै 

म त्यस ठाउुँिरु भ्रमण गछुन , बाइबल जीवन्त िएको जस्तो हनछ। बाइबल पढ्रु् र त्यिी ठाउुँिरुमा पुगु्नमा 

कती िेरै हिन्नता छ। 

 

रब्बीिरुको हिक्षा हदरे् दहक्षणी सीढी 

 

िाम्रो यो िप्ताको कथा हर्िय रै् रब्बीिरुको हिक्षा हदरे् यरुिलेमको मक्तन्दरको दहक्षणी सीढीमा घटेको 

हथयो। कहिले कािी ुँ यो सीढीलाई दहक्षणी सीढी िरे्र पहर् हचहर्नछ। यदी तपाईं इस्राएल जारु्ियो िरे्, 

तपाईं त्यो सीढीमा गएर बसै्न पछन । हकर्? 

 

हकर्की येिू त्यस सीढीमा हिुँि्रु्ियो, र उिाुँ त्यिाुँ प्राय जसो हिुँि्रु्हन्थ्यो। यो त्यस्तो ठाउुँ िो जिाुँ उिाुँले 

समय हबताउरु्िएको हथयो िने्न िामीलाई पक्का थािा छ। त्यसैगरी योसेफले, मररयमले, पतु्रस, यूिन्ना, 

याकूब, क्तस्तफर्स, पावल, हसलास, हतमोथी र अन्य थुपै्रले पहर्, जसको बारे िामी वचर्को पार्ािरुमा 

पढ्र् सकछ ुँ। मलाई त्यो सीढीमा बस्न मर् पछन , त्यिाुँको दृश्य हलर्, त्यिी ठाउुँमा िएका कथािरु पढ्र् 

र हत घटर्ािरु कस्ता हथए िोलार्् िने्न कुरा हवचार गर्न। 

 

तीर् वाहर्नक चाििरु 

 

जुर् ठाउुँ परमप्रिु हतमीिरूका परमेश् वरले छान रु्हरे्छ, त् यिाुँ वर्नमा तीर् पल् ट हतमीिरूका सबै 

पुरुर् उिाुँको सामुन रे् देखा परूर्् : अखहमरी रोटीको चािमा [हर्स्तार] , सातािरूको चािमा 

[पेक्तन्तकोस] र छाप्रो-वासको चािमा। 

व्यर्वस्था १६:१६क  
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टोरामा, परमप्रिुले यहूदीिरुलाई वर्नको तीर् पटक चाििरु र 

िोजिरुको लाहग यरुिलेममा आउर् आज्ञा हदरु्ियो, उिाुँको घरमा 

(मक्तन्दरमा)। 

 

यी सात हदरे् चाििरुमा, यहूदीिरु यरुिलेममा सबै ठाउुँबाट आउुँथे, 

परमेश्वरसुँग उिाुँको घरमा उिाुँको हवश्वासयोग्यताको उत्सव मर्ाउर्। 

उर्ीिरु सामुहिक रुपमा परमेश्वरले हबतेको वर्निरी जुटाउरु्िएको 

कुरालाई सम्झेर सुँगै उत्सव मर्ाउुँथे। 

 

जसै माहर्सिरु परमेश्वरको घरमा (मक्तन्दरमा) पुग्थे र दहक्षणी सीढीबाट 

उक्लने्थ, परमेश्वरको घरमा आरािर्ा गर्न, सम्झर्, र सुँगै उत्सव मर्ाउर्, 

उर्ीिरुले पकै्क पहर् यात्राको गीत (िजर्संग्रि १२०-१३४) गाए िोलार््। 

सीढीिरु अहर्यहमत ढाुँचामा हमलाइएको हथयो, पुरार्ा ढुङ्गािरु र र्याुँ 

ढुङ्गािरु सबै। सीढीिरुको उचाइ र च िाइ एकै र्ासका हथएर्र््। ती सबै 

हविेर्गरी माहर्सिरुलाई आरािर्ाको गम्भीरताको बारे र परमेश्वरको 

अघी जारे् बारे सोच्न र हवचार गर्नका लाहग बर्ाइएको हथयो। 

 

तपाईंले कल्पर्ा गर्न सकु्नहनछ, यरुिलेम कसरी जीवन्त हन्थ्यो िोला यी 

तीर् वाहर्नक चाििरुको समयमा - माहर्सिरुको िलचल, हिि, 

कुराकार्ी र िाुँसो - परमेश्वरसुँग उिाुँको घरमा उिाुँको हवश्वासयोग्यताको 

उत्सव मर्ाउर् आएका माहर्सिरु। 

 

येिूको पहिलो िताब्दीको पालामा दहक्षणी सीढीमा दैहर्क जीवर् 

 

रब्बीिरुको हिक्षा हदरे् दहक्षणी सीढी यस्तो स्थार् पहर् हथयो, जिाुँ येिूको 

पहिलो िताब्दीको जगतमा फररसीिरु र रब्बीिरु आफ्र्ा चेलािरुलाई 

(ताक्तल्महदम) हिक्षा हदने्थ। रब्बीिरुले मक्तन्दर हित्र हिक्षा हदुँ दैर् हथए। 

मक्तन्दर आरािर्ा, प्राथनर्ा, र बलीको लाहग मात्र हथयो। हिक्षा हदरे् हलरे् 

काम दहक्षणी सीढीमा हरे् गथ्यो। 

 

रब्बीिरु र फररसीिरु आफ्र्ा हिक्षािरुमा छलफल गरे्, बिस गरे्, र 

बाुँि्चुुँि गरे् काम यिी सीढीमा गथे। याद गरु्निोस्, िाम्रो यो िप्ताको कथा 

छाप्रो-वासको चाि सहकएको अको हदर्, आठ ुँ हदर्मा घटेको हथयो; सबै 

जर्ा यरुिलेममा हथए, चािको लाहग। छाप्रो-वासको चाि सहकएको 

अको हदर् येिू मक्तन्दरमा हिक्षा हदर् जारु्ियो।  

 

ताक्तल्मद 

 

पहिलो िताब्दीको जगतमा, चेलाले 

(ताक्तल्मद) आफ्र्ो रब्बी जसै्त हरे् चािर्ा 

गथ्यो। ताक्तल्मदले आफ्र्ो रब्बीले के 

जारे्को छ िने्न कुरा थािा पाउर् 

चािुँदैर् हथयो - ताक्तल्मद रब्बी जसै्त रै् 

बन्न चािन्थ्यो। 

येिूको पालामा माहर्सिरुले आफ्र्ो 

रब्बी आफै छाने्न गथे। तपाईंले कुरै् 

रब्बीलाई केिी समयको लाहग 

सुनु्नहन्थ्यो, र यदी वचर्लाई उल्था 

गरेका कुरािरुमा तपाईं सिमत 

हरु्ियो िरे्, र यदी उर्को 

अगुवापर्लाई मानु्नियो िरे्, तपाईंले 

उर्लाई पछ्याउर्को लाहग अरु्मती 

मागु्न हन्थ्यो - उर्को ताक्तल्महदम 

(चेलािरु) मधे्यको एक जर्ा बन्नको 

लाहग। 

येिू दृश्यमा आउरु्हुँदा उिाुँ फरक 

हरु्हन्थ्यो, हकर्की उिाुँले हर्हित 

व्यक्तीिरुकिाुँ गएर हतहर्िरुलाई 

आफ्र्ो चेला बन्नको लाहग चुनु्नियो। 

त्यस समयको संसृ्कहतमा जब उिाुँले 

हतहर्िरुलाई चुनु्नियो, उिाुँले यसबाट 

िनै्द हरु्हन्थ्यो,"हतमी म जसै्त हर् 

सकछ  िने्न मलाई लाग्छ।" 

पछी गएर, येिूले आफ्र्ा चेलािरुलाई 

िनु्नहनछ, हक हतहर्िरुले उिाुँले िन्दा 

मिार् कायनिरु गरे्छर्् (यूिन्ना १४:१२)। 

यो कसरी हर् सकछ? उिाुँलाई थािा 

हथयो, हक हतहर्िरु संसारमा गुणािक 

तररकामा जारे्छर्् र उिाुँका 

चेलािरुको रुपमा सेवा गरे्छर्् - 

उिाुँलाई थािा हथयो हक हतहर्िरु उिाुँ 

जसै्त हरे्छर््, जसै परमेश्वरको आिाले 

हतहर्िरुलाई संसारिरी सक्षम 

पारु्नहरे्छ। 
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तब िरेक माहर्स आ-आफ् र्ा घर गए। तर येिू जैतूर् िाुँडामा जारु्ियो। 

उिाुँ एकाहबिारै् फेरर मक्तन दरमा जारु्ियो, र सबै माहर्सिरू उिाुँकिाुँ 

आए, र उिाुँ बस् रु्ियो, र हतर्ीिरूलाई हिक्षा हदरु्ियो। िास् त्री र 

फररसीिरूले व् यहिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स् त्रीलाई ल् याए।  

यूहन्ना ७:५३-८:३क  

 

जब िाहमनक अगुवािरुले व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीलाई हलएर आए, येिू पकै्क पहर् दहक्षणी सीढीमा 

बहसरिरु् िएको हथयो, आफ्र्ा ताक्तल्महदमलाई (चेलािरु) हिक्षा हदुँ दै। 

 

यूिन्ना ८:३-११ पढ्रु्िोस् 

 

िरेक समय जब म त्यस सीढीमा बस्छु, म त्यस स्त्रीको बारेमा सोचु्छ। दुई िजार वर्न अगाहि हतर्ले के 

अरु्िव गररर्् िोला - त्यो सावनजहर्क अपमार्, सबै माहर्सिरुले सुने्न गरी हतर्को पापको बारे बताइएको 

क्षण। हतर्को जगतमा व्यहिचारको दण्ड मृतु्य िो िने्न कुराको ज्ञार्ले हतर्मा रिेको िर। हतर्ले पकै्क 

पहर् सुयानस्त देख्न पाउुँहदर्र्् िने्न हवश्वास गरेकी हथई। म हवचार गछुन , जसै हतर्ी त्यिाुँ उहिरिेकी हथइर््, 

हतर्ले के सोच्दै हथइर्् िोला? पररवारको बारे? बालबच्चािरुको बारे? ढुङ्गाले आफुलाई लाग्दा कती सम्म 

दुखे्न िोला िने्न बारे? हछटै्ट मृतु्य आउरे् िो या समय लागे्न िो िने्न बारे? म हवचार गछुन , त्यस समयमा हतर्को 

प्राथनर्ा कस्तो हथयो िोला। 

 

हतर्को पापको प्रायहित हदरु्ियो, पाप र िमनबाट हतर्लाई उदारतासाथ उठाउरु्ियो र िाक्तन्तमा 

पठाउरु्ियो - बाुँकी जीवर् र्याुँ तररकाले जीउर् प्रोत्सािर् हदरु्िएर।  

 

जाऊ, अहर् फेरर पाप र्गर। 

यूहन्ना ८:११ख 

 

यूिन्ना ८ को यो कथामा िएको के कुराले तपाईंलाई येिूको आरािर्ा गरे् ि सला हदनछ? 

 

 

 

 

 

 

हर्ल आमनस्टर ङ, चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेके्न व्यक्ती, एक समयमा इस्राएलला गए र दहक्षणी सीढीमा 

पुगे। जब उर्ले थािा पाए, हक हत सीढीिरुमा सेवकाइको लाहग येिू हिुँि्रु्िएको हथयो, आमनस्टर ङले 

िरे्,"म यी ढुङ्गािरुमा पाइला टेक्न यती उतु्सक छु, जती चन्द्रमामा पाइला टेक्दा पहर् हथइर्ुँ।" 
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िालोमको खोजी 

 

यो िप्ताको िाम्रो कथा येिूले व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीलाई उदारतासाथ 

उठाउरु्िएर पापको जीवर् त्याग्न प्रोत्सािर् हदरु्िएर अन्त हनछ। 

 

संहक्षप्तमा िनु्न पदान, पाप िन्नाले "हर्िार्ाबाट चुकु्न" िो। यो िरु्हवद्याको 

िब्द िो। परमेश्वरको व्यवस्थािरुले िामीलाई हर्िार्ामा पुग्न सिायता गछन । 

"व्यवस्था" को हिबु्र िब्द याराि् िो, जसको अथन "हर्देिर्" िो। परमेश्वरले 

िामीलाई उिाुँको व्यवस्थाद्वारा हर्देिर् हदरु्हनछ। केका लाहग हर्देिर्? 

िामी कस्तो हर्िार्ामा पुग्न खोहजरिेका छ ुँ? िामीले पाप गदान, कस्तो 

हर्िार्ामा पुग्नबाट चुकछ ुँ? 

 

िामी प्राय सोच्छ ुँ, हक पापको उल्टो िाहमनकता िो या हसद्धता िो। यो सहि 

बुझाई िो, त्यसैले िामी यसमा रिरु् असल हनछ। यो बुझाईलाई साथमा 

हलएर, िाम्रो बुझाईलाई बढाउर् िामी चािनछ ुँ, र बाइबलको पूणन कथालाई 

ठुलो हचत्रमा, बिावमा िेर्न चािनछ ुँ।  

 

अदर्को बगैुँचा िालोममा सृहि गररएको हथयो। िालोम, एक हिबु्र िब्द, 

जसको अथन पूणनता, हमलाप, समृक्तद्ध, र आर्न्द िो। िेरैले िालोम िब्द 

सुनु्नहनछ र तुरुनै्त िाक्तन्तको बारे सोचु्नहनछ। तर हिबु्रमा, िालोम को अथन 

िाक्तन्त िन्दा िेरै छ। करे्हलयस प्लाहटङ्गा जुहर्यरले िरे्का छर््, "िालोम... 

त्यस्तो ढाुँचा िो, जस्तो तररकाले सबै थोक हरु् पछन ।" 

 

उत्पत्ती ३ मा, आदम र िव्वाले हर्रे्ि गररएको फल खाए, जसको कारण 

संसारमा पापको प्रवेि ियो। िालोम िङ्ग ियो र सनु्तलर् हबहग्रयो, हकर्की 

पापले सबै थोक जस्तो हरु् परे् हथयो, त्यसलाई िद्रगोल पार् यो। िामी 

अदर्को बगैुँचाको लाहग सृहि गररएका हथय ुँ, तर आफैलाई िामी टुटेको 

संसारमा जीएको पाउुँछ ुँ, जिाुँ पापले अझै पहर् िालोमलाई खलबलाउुँछ। 

िामी सबै अदर्को लाहग ति्हपनछ ुँ; असली घरको लाहग चािर्ा गछछुँ । 

 

 

 

 

 

 

याराि् 

 

जब िामी व्यवस्था िने्न िब्द देख्छ ुँ, 

त्यसले हर्ती हर्यमको हवचार हलएर 

आउर् सकछ - यस्ता कुरािरु, 

जसलाई िामीले तोय ुँ िरे् दण्ड 

पाउुँछ ुँ (जसै्त कागजपत्र हबर्ा गािी 

चलाएको कारण लागे्न जररवार्ा)। 

 

पुरार्ो करारमा व्यवस्थाको हिबु्र 

िब्द याराि् िो। व्यवस्था िने्न 

िब्दको पहिमेली िारणाको 

हवपररत, याराि् िब्दले हर्देिर्को 

अथनलाई बोकेको हनछ। 

 

परमेश्वरको व्यवस्था उिाुँका 

हर्देिर्िरु हर््। केका लाहग 

हर्देिर्? 

 

िालोममा कसरी जीउरे् िने्न बारे। 

 

परमेश्वरले िामीलाई हर्िार्ामा पुग्न 

सिायता गर्नको लाहग हर्देिर् 

हदरु्हनछ, उिाुँले िाम्रो लाहग 

चािरु्िएको िरपुर जीवर् 

-  िालोममा जीउर्। 

 

िामी व्यवस्थाबाट तहकन नछ ुँ िोला, 

तर िामी िालोममा जीउर्को लाहग 

हदइएका हर्देिर्िरुलाई मर् 

पराउुँछ ुँ। िजर्संग्रि ११९ मा यिी 

कुरामा िजर्कार प्रिन्न छर््, जब 

उर्ले परमेश्वरको व्यवस्थािरु 

प्रतीको पे्रमको बारे लेख्छर््; 

हकर्की हतहर्िरुले िाम्रो लाहग 

परमेश्वरले बर्ाउरु्िएको समृक्तद्धको 

बाटो देखाउुँछ। 
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"पाप हर्सार्ामा चुकु्न िो, बाटोबाट िि्हकरु् िो, रेखा बहिर हर्क्तस्करु् िो। पाप, कठोर हृदय िो, 

र्झुके्न हिर िो। पाप, अन्धोपर् र बहिरोपर् िो। पाप, रेखा पार गरु्न पहर् िो र त्यससम्म पुग्न 

र्सकु्न पहर् िो - उल्लङ्घर् र कमी दुबै िो... पाप कहिलै्य सािारण हुँदैर्। पाप, हसजनर्ा गररएको 

सदिाव हबथोल्रु् िो र त्यो सदिावको इश्वररय पुर्स्थानपर्ाको प्रहतरोि िो।" 

- करे्हलयस प्लाहटङ्गा जुहर्यर 

 

पापको उल्टो िालोम िो - जुर् तररकाले सबै थोक परमेश्वरले सृहि गरु्निएको हथयो। िामीले कुरै् हर्यम, 

कारु्र्, वा हर्देिर् तोिेको कारण परमेश्वरले पापलाई घृणा गरु्निएको िोइर्। उिाुँले पापलाई घृणा 

गरु्नहनछ, हकर्की पापले िाम्रो िालोमलाई हबथोल्छ। त्यसले िाम्रो पूणनता, हमलाप, समृक्तद्ध, आर्न्द र 

परमेश्वरसुँगको संगतीलाई हबथोल्छ। त्यसले िामीलाई जस्तो तररकामा उिाुँसुँग र्हजकको सम्बन्धमा रिर् 

र एक अकानसुँग र्हजकको सम्बन्धमा रिर् परमेश्वरले सृहि गरु्नियो, त्यसलाई हबथोल्छ। यो िप्ताको िाम्रो 

कथामा येिूले त्यस स्त्रीलाई आफ्र्ो पापको जीवर् त्याग्न प्रोत्सािर् हदरु्िएर हतर्लाई उिाुँले िालोममा 

बोलाउुँदै हरु्हन्थ्यो - र्याुँ गररएको अथनमा, पूणनता, हमलाप, समृक्तद्ध, आर्न्दमा बोलाउुँदै हरु्हन्थ्यो, जस्तो 

प्रिुले हतर्ले जारे्को र जीवर्मा अरु्िव गरेको चािरु्हन्थ्यो।  

 

तपाईंले पापलाई कसरी व्याख्या गरु्नहनछ? 

 

 

 

 

 

जब तपाईं पाप गरु्नहनछ, वा परमेश्वरको व्यवस्था/याराि ्तोि्रु्हनछ, तपाईंलाई कस्तो मिसुस 

हनछ? 

 

 

 

 

 

जब तपाईं पाप स्वीकार गरु्नहनछ, पिाताप गरु्नहनछ, र िालोममा फकन रु्हनछ, तपाईंलाई कस्तो 

मिसुस हनछ? 
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यदी िालोमको यो व्याख्या तपाईंको लाहग र्याुँ छ िरे्, यो बाइबहलय िारणाको बुझाईले परमेश्वर 

प्रती र आफ्र्ो बाुँकी जीवर् प्रती तपाईंको दृक्तष् टकोणलाई कसरी आकार हदनछ िोला? 

 

 

 

 

 

यूिन्ना २१:४-१९ पढ्रु्िोस् 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई मेरो बारे के हसकाउुँछ?” िने्न प्रश्न गदै पचिमेली 

िस्माबाट िेरु्निोस्। (यसले िामीलाई यो कथामा पतु्रसमा केक्तन्द्रत हर् लगाउुँछ।) यो कथामा 

तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ? िने्न प्रश्न गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस् (यसले िामीलाई यो कथामा येिूमा केक्तन्द्रत हर् लगाउुँछ।) यो कथामा 

तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 
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तपाईंलाई पतु्रसको कथाको िाग याद िोला। येिूले िहवष्यवाणी गरु्निएको हथयो हक उिाुँ कु्रिमा जारु् 

अघी पतु्रसले  

हििको सामु उिाुँसुँग सम्बन्ध र्िएको दाबी गरे्छर््। पतु्रसले त्यसो कहिलै्य र्गरे् िर्ी जोिसुँग दाबी 

गरे तापर्ी, उर्ले येिूलाई तीर् पटक इन्कार गरेको िामी यूिन्ना १८ मा देख्न सकछ ुँ, जस्तो येिूले 

िहवष्यवाणी गरु्निएको हथयो। यूिन्ना २१ को खण्डमा िामी पतु्रसले पुर्रुत्थार् हरु्िएको येिूलाई तेश्रो 

पटक देखेको कुरा पढ्दैछ ुँ।  

 

थुपै्र हवद्धार्िरुले हवश्वास गछन र््, हक यूिन्ना २१ इस्राएलको त्यो ठाउुँमा िएको हथयो, जसलाई अहिले 

पतु्रसको प्रिार्ता िहर्नछ, त्यस्तो ठाउुँ  जिाुँ झरर्ािरु एकै ठाउुँ आएर छिरािरु बनछर््। यहूदी मछुवािरु 

प्राय जालिरु िुर् यिी ठाउुँमा आउुँछर््। िामीलाई हवश्वास छ, हक येिूले पतु्रस र उर्को िाई 

आक्तन्द्रयासलाई यिी ठाउुँबाट बोलाउरु्िएको हथयो। यदी यो साुँचो िो िरे्, यो ठाउुँले पतु्रसको लाहग 

मित्वपूणन यादिरु बोकेको हरु्पछन । त्यिाुँ माछा मारे् समयमा, उर्लाई येिूले चुनु्निएको हदर् याद आयो 

िोला। र हत सुखद यादिरुसुँगै िायद येिूलाई िोका हदएकोमा दोर्ी रिेको अरु्िुती पहर् ियो िोला।  

 

तर येिूले िामी जिाुँ छ ुँ, त्यिीुँ रै् िामीलाई िेट्रु्हनछ र कहिलै्य त्यिाुँ छोि्रु्हन्न। यिाुँको दृश्यलाई 

कल्पर्ा गरु्निोस्: पतु्रसले पुर्रुत्थार् पछीको येिूलाई देखे, तुरुनै्त आफुले गरररिेको काम रोके, आफ्र्ो 

वस्त्र लपेटे, र येिूकिाुँ पुग्न जती सक्दो चाुँिो पार्ीमा िामफाले। पतु्रसले येिूलाई देखे, जसले उर्लाई 

बोलाउरु्ियो, चुनु्नियो, जसलाई उर्ले इन्कार गरेका हथए। र त्यिी येिूले केिी वर्न अघी उिाुँलाई 

पछ्याउर् बोलाउरु्िएको हथयो, उिाुँले पतु्रसलाई फेरी बोलाउरु्ियो, पुर्स्थानपर्ाको स्थार्मा, पे्रम र 

सद्भावको स्थार्मा। 

 

यहूदीिरु हवश्वास गछन र्् हक जीवर्को प्राय कुरािरु चक्र जस्तो हनछ, र यो कथा पहर् त्यसै्त रै् छ। पतु्रसको 

बोलावट िएको ठाउुँ  उर्को पुर्स्थानपर्ाको ठाउुँ  पहर् बन्यो, त्यो ठाउुँ , जिाुँ येिूले उर्को िालोम 

फकानउरु्ियो, त्यो ठाउुँ , जिाुँ येिूले पतु्रसको बाुँकी जीवर्को लाहग दिनर् हदरु्ियो। 

 

िामी सबैको पहर् कुरै् हदर् येिूसुँग यसै्त क्षण हर् सकछ, त्यस्तो क्षण, जिाुँ िामीलाई थािा छ हक िामी 

दोर्ी छ ुँ र येिूले उिाुँसुँगको िाम्रो संगतीलाई उदारतासाथ पुर्स्थानपर्ा गरु्नहनछ - िामीलाई िालोममा 

अघी सारु्निएर, उिाुँको लाहग उदे्दश्यमा अघी सारु्निएर। जब िामी येिूकिा आउुँछ ुँ, िामी िम्रो जीवर् 

गुमाउुँछ ुँ, तर परमेश्वरले फेरी पहर् हदई रै् रिरु्हनछ। उिाुँले िामीलाई उदारतासाथ उठाएर उिाुँलाई पे्रम 

गर्न र हचन्न हदरु्हनछ। परमेश्वर िामीलाई थािा िएको िन्दा पहर् िेरै असल हरु्हनछ। 
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िव्य/तेजस्वी पे्रम 

 

यो िप्ताको िाम्रो कथाको िरेक कुरा िव्य छ - यो घटर्ा सावनजहर्क रिेको तथ्य, सात हदरे् चाि पछीको 

हदर्मा यरुिलेममा घटेको हथयो िने्न तथ्य, येिूलाई पासोमा पारे् िाहमनक अगुवािरुको मर्साय, टोरा 

अरु्सार मृतु्य दण्ड रै् पाउरे् हकहसमको स्त्रीको पापको गक्तम्भरता, येिू आफ्र्ा चेलािरुलाई दहक्षणी 

सीढीमा हिक्षा हदइरिरु् िएको बेला िाहमनक अगुवािरुले व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीलाई ल्याएको तथ्य। 

 

यस स्त्री प्रती येिूको पे्रम पहर् िव्य/तेजस्वी हथयो। फररसीिरुको क्रोि त्यस स्त्रीबाट उिाुँले आफुमाहथ 

पारु्नियो - यिाुँसम्म हक हतहर्िरु कथाको हबच िागमा, त्यस क्षणको हबचमा रै् हर्से्कर गए। येिूले त्यस 

स्त्रीको पाप र िमनको लाहग प्रायहित हदरु्ियो (ढाकु्नियो); उिाुँले हतर्लाई बचाउरु्ियो र िाक्तन्तमा 

पठाउरु्ियो। 

 

तपाईंको लाहग परमेश्वरको पे्रम िव्य/तेजस्वी छ। यदी तपाईं ख्रीिलाई पछ्याउरे् व्यक्ती हरु्हनछ िरे्, 

उिाुँले तपाईंको ितु्रिरुको क्रोि आफुमाहथ हलरु्ियो छ, तपाईंको पाप र िमनको लाहग प्रायहित 

हदरु्िएको छ, र तपाईंलाई िाक्तन्तमा पठाउरु्िएको छ - र्याुँ गररएको जीवर्मा र उिाुँको सेवामा 

िालोमको मागनमा हिुँि्र्, जसरी यस स्त्रीको लाहग उिाुँले गरु्नियो। 

 

तपाईंको जीवर्को सबै िन्दा िव्य/तेजस्वी क्षणिरु के के छर््? 

 

 

 

तपाईंको जीवर्मा सबै िन्दा मित्वपूणन समयिरु कस्ता कस्ता छर््? 

 

 

 

तपाईंको जीवर्मा पापले िालोमलाई हबथोलेको/खलबलाएको कसरी मिसुस गरु्निएको छ? 

 

 

 

तपाईंको िालोमलाई हबथोल्रे्/खलबलाउरे् केिी छ अहिले? थोरै बताउरु्िोस्।  

 

 

 

तपाईंको िालोमलाई हबथोल्रे्/खलबलाउरे् कुरालाई येिूसुँग िन्न र स्वीकार गर्न र्िराउरु्िोस्। 

तपाईंको लाहग उिाुँको पे्रम िव्य/तेजस्वी छ - उिाुँले तपाईंलाई ढाकु्नहनछ, क्षमा हदरु्हनछ, र िालोममा 

अगाहि पठाउरु्हनछ। उिाुँले तपाईंलाई उदारतासाथ उठाउरु्हरे्छ।  



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

सात ुँ सत्र 
 

 

येशू ि दुई 

मरियमको कथा 
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अहिले सम्म िामीले सामरी स्त्री प्रती येिूको पे्रम कृपालु िएको देख्य ुँ। हसमोर्को 

घरमा रिेकी स्त्री प्रती उिाुँको पे्रम प्रखर िएको, उग्रतापूणन िएको देख्य ुँ। येिूले 

दृिान्तिरु र कथािरुमा स्त्रीिरुलाई पहर् समावेि गरी आकार हदरे्, रचर्ा गरे् र 

बताउरे् तररकामा उिाुँको पे्रम अिूतपूवन िएको देख्य ुँ। एक दुि न्यायािीिलाई 

आफ्र्ो हवन्ती क्तस्वकारे् सम्म खुरन्धार लाहगरिेकी हविवालाई आफ्र्ो कुरा स्पि 

पार्न, मुख्य पात्रको रुपमा चलाएर येिूले कथालाई आकार हदरु्ियो। येिूले 

दृिान्तिरु र कथािरुलाई आकार हदरे्, रचर्ा गरे् र बताउरे् तररकाबाट िरेक 

ठाउुँमा स्त्रीिरुलाई न्याय (हमश्पाट्) र िाहमनकता (सेिाकाि्) हलएर आउरु्ियो। 

 

गत िप्ता िामीले व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्री प्रती येिूको िव्य/तेजस्वी पे्रम देख्य ुँ। येिूले त्यस पापी 

स्त्रीलाई के गरु्नियो िने्न िामीले देख्य ुँ - उिाुँले हतर्को लाहग प्रायहित हदरु्ियो, उदारतासाथ 

उठाउरु्ियो, र हतर्लाई पापबाट अलग िइ िालोममा जीउर् पठाउरु्ियो। फेरी पहर् िामीले देख्य ुँ 

येिूले स्त्रीलाई उदारताको न्याय हदरु्िएको। 

 

यो िप्ता, िामी दुई स्त्रीिरुमा केक्तन्द्रत हरे्छ ुँ, जसको कथािरु र येिूसुँगको सम्बन्धको बारे िामी 

बाइबलमा पढ्छ ुँ। मेरो हवचारमा, बाइबलमा कसैले परमप्रिुलाई हदएको सबै िन्दा गािो "म तयार छु" 

र येिूलाई हदएको सबै िन्दा अहद्वहत्तय "म तयार छु" िामी िेरे्छ ुँ। हत दुबै स्त्रीिरुले हदएका हथए! 

 

िामी कसरी परमेश्वरका छोरीिरु झै ुँ सािस गर्न सकछ ुँ र त्यस स्थार्बाट आफ्र्ो जीवर् जीउर् सकछ ुँ िने्न 

कुरालाई िेरेर िाम्रो यो शंृ्रखलाको अन्त हतर पहर् जारे्छ ुँ। 

 

यो सात िप्ताको िोजले िामीलाई येिूले आफ्र्ो पहिलो िताब्दीको जगतमा स्त्रीिरुलाई कसरी न्याय 

(हमश्पाट्) र िाहमनकता (सेिाकाि्) हलएर आउरु्ियो िने्न देखाउुँदै छ। िरेक कथामा, उिाुँले हतहर्िरुलाई 

उदारतासाथ उठाउुँदै हरु्हन्थ्यो, हतहर्िरुको ग रव पुर्स्थानहपत गदै हरु्हन्थ्यो। हतहर्िरु छोरीिरु झै ुँ सािस 

गर्न हसकै्द हथए। िामी यी कथािरुलाई फेरी र्याुँ तररकामा ऐहतिाहसक, सांसृ्कहतक, िाहर्क र ि गोहलक 

पररवेिमा अहढएर मध्य-पूवी आुँखाले पढ्दैछ ुँ। 

 

यो कथामा न्याय र िाहमनकतालाई खोज्नुिोस् - येिूले स्त्रीलाई उदारतासाथ उठाउरु्िएको िेरु्निोस्। िामी 

छोरीिरु झै ुँ सािस गछछुँ ; यदी येिूले हतर्को हर्म्ती गरु्नियो िरे्, उिाुँले िाम्रो लाहग पहर् अवश्य गर्न 

सकु्नहनछ। 
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जसै िामी यस बाइबहलय टेबुलमा आउुँछ ुँ: 

गत िप्ताको िोजदेखी अहिले सम्म तपाईंले केको बारे सोच्दै हरु्हनछ? 

 

 

 

 

गएको िप्ता तपाईं कसको लाहग र्दी झै ुँ जीउरु्ियो, र िोजमा हसकु्निएको कुरा बाुँि्रु्ियो? 

 

 

 

 

 

त्यो कुराकार्ी कस्तो ियो? त्यो िेटघाटले तपाईंलाई कसरी चुर् ती हदयो? वा तपाईंले हसकै्द 

आउरु्िएको कुरालाई कसरी पुहि गर् यो? 

 

 

 

 

 

यस बाइबहलय िोजको छैठ ुँ सत्रको लाहग िामी िाम्रो कुसीिरु अघी सार्न तयार हुँदैछ ुँ। िाम्रो हपताले 

तयार पारु्निएको बाइबहलय िोजर् खार्को लाहग िामी तयार हुँदैछ ुँ। उिाुँले खुवाउरु्हनछ। िामी खानछ ुँ। 

यहूदीिरु वचर्लाई फेरी फेरी पहढरिनछर््। जसरी िामी एक पटक खार्ा खाएर फेरी कहिलै्य र्खारे् 

गदैर् ुँ, त्यसरी रै् िामी वचर्लाई फेरी फेरी खानछ ुँ। िामीले वचर्मा क िलता कहिलै्य पाउर् सकै्दर् ुँ, 

या पूणन रुपमा हलर् रै् सकछ ुँ। वचर्मा परमेश्वर श्वास छ, यो जीहवत र कृयाहिल छ। वचर्को कुरा गदान, 

िामी हपकेई अिोत वा पुखानिरुको रै्हतक हिक्षामा यो एउटा िर्ाइ पाउुँछ ुँ, 

 

"[बाइबल] यसमा पोखेको पोखेकै गर, 

हकर्की सबै थोक यस हित्र रिेको छ; 

यस हित्र िेर, 

यसैमा बुढो िैजाऊ,  

यसबाट तकी र्जाऊ,  

हकर्की हतम्रो लाहग यो िन्दा असल लक्ष्य अरु केिी छैर्।" 

रब्बी बेर् ब्ाग ब्ाग 

हपकेई अिोत ५:२२ (पहिलो देखी दोश्रो िताब्दीहबच) 

 

आरामसुँग बसु्निोस्। लामो सास हलरु्िोस्। िोजको मज्जा हलरु्िोस्! 
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भोज  

 

ग्रीकिरु ज्ञार् मर् पराउुँथे। रोमीिरु िक्ती मर् पराउुँ थे। यहूदीिरुले 

सिैं ज्योहत मर् पराउुँदै आएका छर््। याहूदीिरु वचर्मा रै् तक्तल्लर् 

रिनछर््। यहूदी िमनमा अध्ययर्, आरािर्ा गरे् तररकािरुमा सबै िन्दा 

शे्रष्ठ मधे्यको एक माहर्नछ। जब वचर् पढेर सहकनछ, फेरी िुरु गररनछ। 

वचर्ले िामीलाई िरेक समय, िामी जिाुँ छ ुँ त्यिीुँ रै् िेट्छ। 

 

येिूले िामी जिाुँ छ ुँ, त्यिीुँ िेट्रु्हनछ, तर त्यिीुँ कहिलै्य छोि्रु्हन्न। 

 

यी कथािरुमा िएको िलचललाई ख्याल गरु्निोस्। कुरै् पहर् स्त्री, 

येिूसुँग बातहचत गरेपछी फेरी पहिले जसै्त रहिर्र््।  

 

येिूले सबै थोक उल्टो पार्न आउरु्िएर्। उिाुँले सबै थोक सुल्टाउर् 

आउरु्ियो - बारम्बार। र उिाुँले आजसम्म पहर् यसै गदै हरु्हनछ! 

 

येिूले सामरी स्त्रीलाई याकूबको इर्ारमा िेट्रु्ियो। उिाुँले एक 

स्त्रीलाई िोजर्को समयमा िेट्रु्ियो, जो हित्ता हर्र बसै्द हथई। येिूले 

स्त्रीिरु समावेि िएको कथािरु र दृिान्तिरु िनु्नियो, हविवाको 

दृिान्त जसै्त, जिाुँ ुँँ  एक दुि न्यायािीि पहर् हतर्ले खुरन्दार गरेको 

कारण िार खाए। येिूको अघी व्यहिचारमा पहक्रएकी स्त्रीलाई पहर् 

ल्याइयो, जब उिाुँ यरुिलेमको मक्तन्दरको दहक्षणी सीढीमा सबै जर्ा 

िएको समयमा हरु्हन्थ्यो। 

 

सामरी स्त्री इर्ार छेउबाट गए र कहिलै्य उसै्त रहिर्र््। पुरै र्गरको 

लाहग हतर्ी एक हमसर्री िइर्् - महसिलाई िेटेको कुरा सबैलाई 

बताउुँदै। हित्ताबाट येिूले स्त्रीलाई तानु्नियो, उदारतासाथ 

उठाउरु्ियो, र िाक्तन्तमा पठाउरु्ियो। येिूको लाहग, कथामा 

स्त्रीिरुलाई पहर् समावेि गरु्न मित्वपूणन हथयो। व्यहिचारमा पहक्रएकी 

स्त्रीलाई ढाहकयो, उदारतासाथ उठाइयो, र पापबाट तकेर िालोममा 

फहकन र् आज्ञा हदएर पठाउरु्ियो।  

 

 

 

 

 

परमेश्वरले िामी जिाुँ छ ुँ, त्यिी ुँ 

िेट्रु्हनछ, तर त्यिीुँ कहिलै्य 

छोि्रु्हन्न। 

 

बाइबलमा िामी बारम्बार देख्न 

सकछ ुँ, परमेश्वरले माहर्सिरु जिाुँ 

छर्् त्यिी ुँ रै् िेट्रु्िएको, तर त्यिी ुँ 

र्छोि्रु्िएको। जब परमेश्वरले 

माहर्सको जीवर्मा िस्तके्षप 

गरु्नहनछ, त्यिाुँ पररवतनर् हनछ, 

रुपान्तरण हनछ, र उिाुँसुँगै जीवर्को 

यात्रामा हर्क्तस्कर् बोलावट हनछ। यो 

िप्ता परमेश्वरले यसरी रै् दुबै 

मररयमको जीवर्मा कायन गरु्निएको 

िामी देख्छ ुँ। सार्ी मररयम आफ्रै् 

काम गदै हथइर््, जब स्वगनदुत देखा 

परे र महसिलाई हतर्ले जन्म 

हदरे्हछर्् िने्न खबर हदए। हतर्को 

जीवर् फेरी उसै्त रिेर्। अको 

मररयम, यदी लूका ७ को हित्ता 

हर्रको स्त्री हतर्ी रै् हथइर्् िरे्, हतर्ले 

येिूलाई त्यस घरमा िेहटर्् र अन्ततः  

उिाुँको हमत्र र उिाुँको पाउमा बसे्न 

ताक्तल्मद (चेला) बहर्र््। 

 

येिूले िामी जिाुँ छ ुँ त्यिी ुँ िेट्रु्हनछ, 

र उिाुँले िामीलाई कतै हलएर 

जारु्हनछ। उिाुँले हवश्वासयोग्य 

तररकामा िाम्रो जीवर्को अन्तसमै्म 

िोर् याउरु्हनछ।  
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त्यो समय देखी अहिले सम्म, मध्य-पूवनमा तीर् मुख्य सांसृ्कहतक मान्यतािरु छर््: 

o ग रव/िमन 

o सिार 

o सामुदाहयक ('म' िोइर्, 'िामी') 

 

जब प्रिुले यात्रािरु हदरु्हनछ, हत मधे्य केिी केटीिरुको लाहग, स्त्रीिरुको लाहग, िाम्रो लाहग पहर् आउुँछर््! 

 

बाइबलमा िएको सबै िन्दा गािो "म तयार छु" मधे्यको एउटा, सार्ी केटीको िागमा पछन  - मररयम। 

येिूको पालामा, महिर्ावारी र्िएका केटीिरुको मगर्ी १८ वर्नको केटासुँग गररहदने्थ। १२ वर्नका केटीिरु 

१८ वर्नका केटािरुसुँग हववाि गथे। मगर्ी िएको समय प्राय एक वर्नको लाहग हन्थ्यो। गहब्रएल मररयमको 

अघी आएको बेला हतर्ी ११-१२ वर्नकी हथइर्् िने्न िामी अरु्मार् गर्न सकछ ुँ। हतर्को मगर्ी िएको हथयो, 

हववाि िरे् िएको हथएर्। हतर्को महिर्ावारी पहर् र्िएको हर् सकछ। महसिलाई जन्म हदरे् र आमाको 

िूहमका हर्िाउरे् यात्रा एक सार्ी केटीलाई आयो। त्यसको मुल्य के हनछ िोला िने्न हतर्लाई केिी थािा 

हथएर्। ग रव/िमनको संसृ्कहतमा आफ्र्ो ज्यार् खतरामा छ िने्न हतर्लाई थािा हथयो। यसले िामीलाई 

केिी संकेत हदनछ, हकर् हतर्ी गालीलबाट यहूहदया "आतुरीसुँग" गइर््। 

 

बाइबलमा िएको सबै िन्दा अहद्वहत्तय "म तयार छु" मधे्यको एउटा, अकै मररयमको िागमा पछन  - 

माथानको बहिर्ी मररयम। लूका ७ मा िएको हित्ता हर्रको स्त्री यिी मररयम हर् सकछ। हसङ्गमरमरको 

िीिी र आुँसुको िीिी हलएर हसमोर्को घरमा आउरे् हतर्ी रै् हर् सक्तकछर््।   

 

लाजरस र्ामको एक जर्ा माहर्स हबरामी िएका हथए। हतर्ी मररयम र उर्की हददी माथानको 

गाउुँ बेथाहर्याका हथए। प्रिुलाई अत्तर लाइहदएर उिाुँका पाउ आफ् र्ो कपालले पुहछहदरे् मररयम 

यी रै् हथइर्् । हयर्कै िाइ लाजरस हबरामी हथए। 

यूहन्ना ११:१-२ 

 

यदी हतर्ी उिी स्त्री हथइर्् िरे्, येिूले कुरै् व्यक्तीलाई किाुँसम्म हलएर जार् सकु्न हरे् रिेछ िने्न देख्न 

सकछ ुँ - तल्लो स्थार्बाट येिूको र्हजकको हमत्र! 

 

पहिलो िताब्दीको चेलापर्हित्रको दुई वटा यहूदी टुक्कािरु: 

"िुलोमा हिुँि्रु्" 

"पाउ हर्र बसु्न" 
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"हतम्रो घर रब्बीिरुको लाहग सिा स्थल बर्ाऊ, अर्ी आुँफैलाई उर्ीिरुको खुट्टाको िुलोले ढाक, 

अर्ी हतखानए झैं उर्ीिरुको वचर्िरु हपऊ।" 

- योसी हबर् येजर (दोश्रो िताब्दी इश्वी पुवन) 

 

जब रब्बी तपाईंको घरमा आउुँछर््, उर्ले हिक्षा हदनछर््। उर्ी बस्छर्् (यहूदीमतमा एक अहिकारको 

आसर्), र उर्का चेलािरु उर्को वररपरर बस्छर््। 

 

चेलाको (ताक्तल्मद) रब्बीसुँगको सम्बन्ध हर्कै मित्वपूणन हथयो, येिूको पहिलो िताब्दीको जगतमा।  

 

ताक्तल्महदमले आफ्र्ो रब्बीले के जारे्का छर्् िने्न कुरा जान्न मात्र चािर्ा गदैर् हथए - उर्ीिरुले रब्बी जसै्त 

हर् चािने्थ। चेलाले रब्बीलाई यती र्हजकबाट पछ्याउुँथ्यो, हक उर्को खुट्टाको िुलो त्यस चेलामा पथ्यो। 

चेलाले रब्बीको कुरै् पहर् िब्द "िुईुँ मा खस्न" हदर् चािुँदैर् हथयो। 

 

रब्बीको "पाउ हर्र बसु्न", पहिलो िताब्दीमा औपचाररक िर्ाइ हथयो। मान्यता पाएका चेलािरु 

(ताक्तल्महदम) उर्ीिरुको रब्बीिरुको "पाउ हर्र बस्थे"। याद गरु्निोस्, पावल हिललको र्ाती गमहलएलको 

"पाउ हर्र बस्थे" (पे्रररत २२:३)। यसको अथन, हतर्ी गमहलएलको औपचाररक चेला हथए। 

 

लूका १० मा, येिू लाजरस, माथान र मररयमलाई िेट्र् जारु्िएको हथयो। उिाुँले हिक्षा हदर् थाल्रु्ियो। 

मररयम हसकै्द, प्रश्न सोधदै, अरुसुँग बातहचत गदै "प्रिुको पाउ हर्र बहसर््" (पद ३९)। येिूलाई पछ्याउरे् 

अरु स्त्रीिरु पहर् हथए िने्न यो खण्डले संकेत गरेको देक्तखनछ।  
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एिीिामा बस ुँ! 

 

िरेक िप्ता िामी एिीिाको अभ्यास गदै आएका छ ुँ - आक्तिकी िारणािरुको छलफललाई मध्य-पूवी 

सामुदाहयक तररकाबाट अरु्करण गर्न र बाइबहलय समुिको रुपमा सुँगै अरु्ग्रिमा बढ्र्। तलका प्रश्निरु 

समुिमा छलफल गरु्निोस्।  

 

िाम्रो िोजको समयमा तपाईंले अहिले के सुनु्नियो वा देख्रु्ियो, जुर् तपाईं याद राख्न 

चािरु्हनछ?  

 

 

िाम्रो िोजमा तपाईले बुझ्रु्िएको एउटा कुरा के छ, जुर् तपाई अरुसुँग पहर् बाुँि्र् चािरु्हनछ? 

 

 

येिूले तपाईंको जीवर्मा यस िप्ता हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि् (िाहमनकता) कसरी ल्याउरु् 

िएको छ? 

 

 

प्रिुलाई हदरु्िएको सबै िन्दा गािो "म तयार छु" कुर् रिेको छ तपाईंको जीवर्मा? त्यो 

पररक्तस्थतीको बारे थोरै लेख्रु्िोस्।  

 

 

प्रिुलाई हदरु्िएको सबै िन्दा अहद्वहत्तय "म तयार छु" कुर् रिेको छ तपाईंको जीवर्मा? त्यो 

पररक्तस्थतीको बारे थोरै लेख्रु्िोस्। 

 

 

अहिले तपाईंको जीवर्को यस मोिमा प्रिुले कुरै् यात्रा हलएर आउुँदै हरु्हनछ? (मलाई लाग्छ 

उिाुँले िामी प्रते्यकको जीवर्मा यात्रािरु हलएर आउुँद  हरु्हनछ।) तपाईंको लाहग कुर् िो? 
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मररयम 

 

यो िप्ताको िोज दुई जर्ा स्त्रीिरुमा केक्तन्द्रत छ, मररयम र्ाम गररएका दुई स्त्रीिरु। यो िप्ताको हिक्षालाई 

म "दुई मररयमिरुको कथा" िरे्र र्ाम हदर् चािनछु। 

 

यहूदीिरु गम्भीर रुपमा ऐहतिाहसक माहर्सिरु हर््। एक जातीको रुपमा उर्ीिरु सम्झर्ा गरे् अहिप्राय 

बोकछर््, एक जातीको रुपमा उर्ीिरु आफ्र्ा ईहतिासलाई फकेर िेछन र्् र परमेश्वरले उर्ीिरुको लाहग 

गरु्निएको कुरािरुलाई िेछन र््, र जीवर् अघी बढेर जीउर् सािस गछन र््। आजको िाम्रो कथािरुको दुबै 

मररयमिरु, पुरार्ो करारको हमररयमको र्ामबाट राक्तखएको हथयो - मोिा र िारुर्को हददी। 

 

हमररयम अम्राम र योकेबेदकी छोरी हथइर््, जसको जन्म, हमश्र देिमा हिबु्रिरु दासत्वमा रिेको समयमा 

िएको हथयो। हतर्ी िारुर् र मोिा िन्दा अघी जने्मकी हथइर््। हमररयम र्ामको अथन "हततोपर्ा" िो, त्यस्तो 

िावर्ा, जसले हमश्री िासर् र दमर्मा रिेको जीवर्लाई झिाउुँछ। िामी देख्न सकछ ुँ, हमररयम कती 

ठुलो हवश्वाससाथ कायन गरेकी हछर््, जब हतर्ले र्ील र्दीमा टोकरीमा िएको मोिालाई पछ्याउुँदै गइर््। 

जब फारोकी छोरीले मोिालाई िेट्टाइर््, हमररयम हतर्को अघी गइर्् र बालक मोिाको ख्याल राख्न एक 

हिबु्र िाईलाई प्रसु्तत गररर््। फारोकी छोरीले "हन छ" िहर्र््, र हमररयम गएर योकेबेदलाई हलएर आइर््, 

मोिाकी आमा (प्रस्थार् २)। 

 

पछी, हमररयम इस्राएलीिरुमा एक अगमवाहदर्ी िरे्र हचहर्र् थाहलर्् (प्रस्थार् १५:२०)।  

 

प्रस्थार् १५ पढ्रु्िोस् 

 

लाल समुद्र आियन तररकामा तरेपछी मोिा र हमररयमले गाएको िजर् प्रस्थार् १५ मा लेक्तखएको छ। 

इस्राएलीिरुको लाहग खतराको समय र मुक्तक्तको समयमा हमररयम एक हवश्वासयोग्य छोरी र हददी हथइर््। 

आफ्र्ा माहर्सिरुको लाहग हतर्ी एक अगमवाहदर्ी हथइर्् - िक्तीिाली वचर् िएको अगमवाहदर्ी। 

 

यहूदी ईहतिासमा िएको त्यस्तो अहवश्वसर्ीय स्त्रीको र्ामबाट आफ्र्ो र्ाम राख्न कुर् याहूदी केटीलाई 

मर् हुँदैर् हथयो िोला? 

 

आफ्र्ो जीवर् तपाईंले कसरी अगाहि बढाउुँदै हरु्हनछ िने्न कुरा ख्याल गर्न केिी समय 

हलरु्िोस्। के त्यो परमेश्वरमा सािस र िरोसा गरेर जाुँदैछ? या बढी िरोसा आफैमा छ? तपाईंको 

जीवर्को अन्तमा तपाईंलाई केका लाहग हचहर्एको तपाईं चािरु्हनछ? आफ्र्ो हवचारिरु तल 

लेख्रु्िोस्, वा आफ्र्ो दैहर्कीमा लेख्रु्िोस्। 
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परमेश्वरको राज्यका यात्रािरु 

 

लूका १:२६-५६ पढ्रु्िोस् 

 

अहर् मररयमले िहर्र््, “िेरु्निोस्, म 

परमप्रिुकी दासी, मलाई तपाईंको 

वचर्अरु्सार िोस् ।” तब स् वगनदूत हतर्ीबाट 

हबदा िए। ती हदर्मा मररयम आतुरीसुँग 

पिाडतफन  यहूहदयाको एउटा गाउुँमा गइर््, र 

जकररयाको घरमा पसेर एलीहिबालाई 

अहिवादर् गररर्् । 

लूका १:३८-४० 

 

यो कथा सुरे्र, र्ासरतमा कती जर्ाले मररयमलाई 

हवश्वास गरे िोलार्् िर्ी िामी सोच्छ ुँ। योसेफले 

समेत पहिले हतर्लाई हवश्वास गरेर्र््। हतर्लाई 

"गुप्तमा त्याग्न" योसेफ तयारी गदै हथए, जब एक 

स्वगनदुत हतर्को सपर्ामा आएर त्यो सत्य िो िर्ी 

िरे् (मत्ती १:१९-२५)। यदी योसेफलाई रै् आफ्र्ो हवचार र मर्मा यो खबरमा बुझ्न गािो ियो िरे्, ठुलो 

समुदाय र गाउुँलाई यो कुरा बुझ्न गािो हरे् कुरा िामी सहजलै कल्पर्ा गर्न सकछ ुँ। 

 

मगर्ी मात्र िएको केटी गिनवती? मररयम ग रव/िमनको संसृ्कहतमा जीउुँहथर््, जिाुँ त्यस्तो कुराको लाहग 

स्त्रीिरुलाई ढुङ्गाले िारे्र माररन्थ्यो। मररयम "आतुरीसुँग" गइर्् (पद ३९)। हतर्ी कती पर गइर््? सिक 

पारी िोइर्। दुई गाउुँ पारी िोइर्। गालीलको उत्तरी के्षत्रबाट हतर्ी यहूहदयाको दहक्षणी के्षत्रसम्म गइर््। 

मररयम एलीहिबाकिाुँ गइर््, आफ्र्ो आफन्तको घरमा। 

 

यो मान्यता छ, हक जकररया र एलीहिबाको घर एर् कारेम िने्न सार्ो गाउुँमा हथयो, जुर् ऐहतिाहसक 

यरुिलेमको दहक्षण-पहिममा पछन । एर् कारेमको अथन "दाखबारीको छिरा" िो। यो ठाउुँ बक्तप्तस्मा हदरे् 

यूिन्नाको जन्मस्थल पहर् िो। यसको कारण आज यस के्षत्रमा थुपै्र मण्डलीिरु र मठिरु छर््। त्यस ठाउुँको 

अहिलेको आिुहर्क बस्तीमा कररब कररब दुई िजार माहर्सिरुको बसाइ छ। िरेक वर्न झनै्ड हतस लाख 

आगनु्तकिरु र तीथनयात्रीिरु त्यिाुँ आउुँछर््।  

 

र्ासरत देखी एर् कारेमको दुरी, १२९ हकलोहमटर िन्दा बढी छ। मररयम सामान्य हकसार् वगनबाट हथइर््। 

हतर्ले पकै्क पहर् गिामा चढेर त्यो १२९ हकलोहमटरको यात्रा पार गररर्र््। तर तल दहक्षणमा यरुिलेममा 
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जारे् अरु यात्रीिरुसुँग मररयम हिुँिेको िामी कल्पर्ा गर्न सकछ ुँ। 

मररयमले गिनवती अवस्थामा, जीहवत परमेश्वरको पुत्र गिनमा बोकेर १२९ 

हकलोहमटरको यात्रा गररर््। 

 

"आऔुँ, िामी माहथ जस्तो यात्रािरु आइपछन , त्यसलाई हलऔुँ।" 

-CS Lewis, The Lion, the Witch and The Wardrobe  

 

िामी यात्राको खोजीमा जारु् पदैर् - हत िामीकिाुँ रै् आइपुग्छर््। 

 

त्यतो क्षणलाई सम्झरु्िोस्, जब तपाईं आफ्रै् काम गदै हरु्हन्थ्यो, र 

अचार्क तपाईंको हृदयलाई कैद गरे् केिी आयो - केिी कुरा, जसले 

तपाईंको जीवर्को हदिा रै् फेयो। त्यसले तपाईंलाई कसरी पररवतनर् 

गरेको छ? कसरी पाको बर्ाएको छ? कस्तो मुल्य चुकाउरु् परेको छ? 

 

 

 

 

 

 

 

यदी परमेश्वरले आज तपाईं किाुँ र्याुँ यात्रा हलएर आउरु्ियो िरे्, 

तपाईंले उिाुँलाई "म तयार छु" िन्नबाट रोके्न केिी कुरा छ? थोरै 

लेख्रु्िोस्।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यात्री दल 

 

पहिले पहिले, तपाईं कहिलै्य एकै्ल 

यात्रा गरु्नहन्न हथयो। एकै्ल यात्रा गरु्न 

खतरामुलक माहर्न्थ्यो। असल 

सामरीको कथालाई हवचार गरु्निोस् - 

एकै्ल यात्रा गरेको माहर्सलाई 

कुहटएको हथयो। 

 

प्राचीर् कालमा माहर्सिरु सुँगै यात्रा 

गथे, दल बर्ाएर - माहर्सिरु र 

पररवारिरु सुँगै यात्रामा हर्स्कने्थ। 

त्यस हकहसमको साझेदारीले 

सामुहिक रुपमा सुरक्षाको अरु्िुती 

हदन्थ्यो। यात्रासुँगै यसले सम्बन्धिरु 

पहर् बहलयो बर्ाउुँथ्यो। 

 

 

मररयमले पहर् यसरी रै् यात्री दलसुँग 

र्ासरत देखी एर् कारेमसम्म यात्रा 

गररर्् िने्न अरु्मार् गर्न सहकनछ। 

हतर्ले पकै्क पहर् त्यिाुँ िएका केिी 

माहर्सिरुलाई हचक्तन्थर््, िायद 

िेरैलाई हचक्तन्थर््।  

 

म कहिले कािी ुँ हवचार गरे् गछुन , 

मररयमले कसैलाई स्वगनदुत आएको 

र हतर्ले के िरे्का हथए िने्न कुरा 

बताइर्् हक। म हवचार गरे् गछुन , 

हतर्ले त्यस यात्री दलमा कसैलाई 

आफुले गिनमा बालक ख्रीिलाई 

बोकेकी हथइर्् िने्न कुरा बताइर्् हक। 
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असल चुनु्न 

 

उिाुँिरू जाुँदैगरु्नहुँदा उिाुँ कुरै् एउटा गाउुँमा पस् रु्ियो, र माथान र्ाउुँ िएकी एउटी स् त्रीले 

उिाुँलाई आफ् र्ो घरमा स् वागत गररर्् । मररयम र्ाउुँ  िएकी हतर्की एउटी बहिर्ी हथइर्् । हतर्ी 

येिूका पाउरे्र बसेर उिाुँको वचर् सुन दहथर्् ।  माथान सेवा-सत् कारको िेरै काममा अल् झेकी 

हथइर्् । हतर्ले येिूकिाुँ आएर िहर्र््, “प्रिुज् यू, मेरी बहिर्ीले सेवा-सत् कारको काममा मलाई 

एकलै पारेकी हछर््, तपाईं वास् ता राख् रु्हन र्? त् यसलाई िहर्हदर्ोस्, र त् यसले मलाई सघाओस् ।” 

येिूले जवाफ हदएर हतर्लाई िन रु्ियो, “माथान, माथान, हतमी िेरै कुराका हवर्यमा हचन ता गछ्यछ, र 

व् याकुल हन छ्य । तर आवश् यकता एउटै कुराको छ, त् यिी असल कुरा मररयमले छारे्की छे, जो 

हतर्ीबाट खोहसरे्छैर्।” 

लूका १०:३८-४२ 

 

बाइबलको यो खण्ड पचिमेली िस्माबाट िेरु्निोस्। बुझाईलाई पहिले हलएर, त्यस बुझाईले 

हवश्वासलाई बढाउर् हदएर। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड मध्य-पूर्वी िस्माबाट िेरु्निोस्। पहिले हवश्वास गरेर, त्यस हवश्वासले 

बुझाईलाई बढाउर् हदएर। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 
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मररयम येिूको पाउ हर्र बहसर््, उिाुँले आफ्र्ा चेलािरुलाई हसकाउुँदै गरु्नहुँदा, उिाुँलाई सुनै्द र हसकै्द। 

यदी तपाईं यो खण्डको बारेमा सबै कुरा बुझ्न, र त्यसपछी हवश्वास गर्न कुरु्नहनछ िरे्, तपाईं िायद कहिलै्य 

अघी बढ्रु् हरे्छैर्। यदी तपाईं ले वचर्लाई जस्तो छ त्यसतै हलरु्हनछ र तपाईंको हृदयमा बस्न हदरु्हनछ 

िरे्, तपाईं र्याुँ दृक्तष् टकोण, ताजा अन्तरदृहिको साथ अघी बढ्र् िुरु गरु्नहनछ। 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई मेरो बारे के हसकाउुँछ?” िने्न प्रश्न गदै पचिमेली 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई परमेश्वरको बारे के हसकाउुँछ?: िने्न प्रश्न गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

बाइबलको यो खण्ड, “यसले मलाई येिूको बारे के हसकाउुँछ?: िने्न प्रश्न गदै मध्य-पूर्वी 

िस्माबाट िेरु्निोस्। यो कथामा तपाईंले के याद गरु्नहनछ, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

कुर् दृक्तष् टकोणले तपाईंलाई िेरै पे्ररणा हदनछ, उदारता साथ तपाईंलाई उठाउुँछ? थोरै 

बताउरु्िोस्। 
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अगािी बढ्रे् क्रममा 

 

िामी िाम्रो सात िप्ताको िोजको अन्तमा आएका छ ुँ। हसके्न क्रममा िामीले थुपै्र कुरािरु बाुँिेका छ ुँ। 

िाम्रो एिीिाको समयिरुमा थुपै्र कुरािरु हसकेका छ ुँ र बाुँिेका छ ुँ। िामीले बाइबल पढ्दा र खाुँदा, 

िाम्रो पहिमेली चस्मा खोल्र् र िाम्रो मध्य-पूवी चस्मा लगाउर् हसकै्द आएका छ ुँ। येिू िामीलाई थािा 

िएको िन्दा पहर् असल हरु्हनछ िने्न कुरा हसकै्द आएका छ ुँ। 

 

िामीले यी सात िप्तािरु िामीले परमेश्वरलाई एकटक िेर्न र आफ्र्ो जीवर्लाई एक झलक िेर्न हसकेर 

हबताय ुँ। िामीले परमेश्वरबाट पाउर्को लाहग, िाम्रा हपताबाट उिाुँको वचर् खार्को लाहग आफैलाई तयार 

गर्न हसकै्द आएका छ ुँ। िामी पोखरीिरु जस्तो र्िइ र्दीिरु जस्तो िएर जीउुँदै छ ुँ, वचर्मा समय 

हबताउुँदा िामीले पाएको कुरािरु अरुसम्म पुर् याएर। परमेश्वरको आिाले वचर् हलरु्हनछ र परमेश्वरको 

स्त्रीलाई परमेश्वरको कामको लाहग खुवाउरु्हनछ। वचर् जीहवत र हक्रयािील छ - िामी पहर् जीहवत छ ुँ। 

परमेश्वरले हदरु्िएको वचर्, उिाुँको आिाले तयार पारु्निएको हृदयसुँग मेल िएको छ, र िामीले 

हबताएको सात िप्ताले िामीलाई अघी बढाएको छ। 

 

िामीले येिूलाई उिाुँको पहिलो िताब्दीको यहूदी जगतमा हचनै्द आएका छ ुँ। त्यसैगरी, िामीले स्त्रीलाई 

हतर्को पहिलो िताब्दीको यहूदी जगतमा हचनै्द आएका छ ुँ। येिूले हवहिन्न वगन, समुदायका स्त्रीिरुलाई 

िेट्रु्िएको िामीले देख्य ुँ (सामरी, यहूदी, हविवा, व्यहिचाररणी)। उिाुँले हतहर्िरुलाई एउटै मर्साय र 

उदे्दश्यको लाहग िेट्रु्िएको देख्य ुँ। येिू हतहर्िरुकिाुँ जारु्ियो; उिाुँ हतहर्िरुको लाहग तयार हरु्हन्थ्यो 

र हतहर्िरुसुँग हरु्हन्थ्यो। उिाुँले गहिरो र प्राहचर् पुर्स्थानपर्ा हतर िरेकलाई हलएर जाुँदै हरु्हन्थ्यो, जसै 

उिाुँले हमश्पाट् (न्याय) र सेिाकाि ्(िाहमनकता) हलएर आउुँदै हरु्हन्थ्यो। येिूको पे्रम कृपालु छ, प्रखर छ, 

अिूतपूवन छ, िव्य छ।  

 

येिूले सबै थोक उल्टाउर् आउरु्िएर्। उिाुँले सबै थोक सुल्टाउर् आउरु्ियो। िरेक रब्बीको लक्ष्य, 

आफ्र्ा चेलािरु (ताक्तल्महदम) लाई परमेश्वरको िालाखामा (बाटोमागन)- िालोमको मागनमा कसरी िालाख 

(हिुँि्रे्) िर्ी हसकाउरु् हथयो। येिूले सबै हतरका स्त्रीिरु उदारता साथ उठाइएर जीएको चािरु्ियो। 

यदी उिाुँले उर्ीिरुको लाहग गरु्नियो िरे्, उिाुँले हर्हित रुपमा िाम्रो लाहग पहर् आज गर्न सकु्नहनछ। 

 

अब प्रश्न उठ्छ - तपाईं यो सात िप्ताको िोज पछी अघी बढ्रे् क्रममा, कसरी िालाख गर्न 

(हिुँि्र्) चािरु्हनछ? तपाईं के कुरालाई सिैं सम्झर् चािरु्हनछ? के कुरा अरुसुँग बाुँि्र्को लाहग 

प्रहतबद्ध हरु्हनछ? 
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तपाईंले यो सात िप्ताको िोजबाट हलएर जारे् मुख्य कुरा के िो, लेख्रु्िोस्। 

 

 

 

 

 

जीवर्मा अघी बढ्रे् क्रममा, तपाईंको िालाख गरे् (हिुँि्रे्) तररकामा मुख्य प्रहतबद्धतािरु के के 

कुरामा छ? 

 

 

 

 

 

यो सात िप्ताको िोजमा सामेल िएपछी, तपाईं कसरी फरक तररकाले जीउर् चािरु्हनछ? 

 

 

 

 

 

येिूले उदारता साथ उठाउरु्िएको व्यक्तीको रुपमा तपाईं िरेक हदर् जीउरु्िएको कस्तो 

देक्तखनछ िोला?  
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सहजकताुको 

चनदेचशका 
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सिजकतानको हर्देहिका  
 

येिु र स्त्रीिरु हिहियो र छलफलमा आिारीत 

बाइबल अध्ययर् िो। िपै्तहपचे्छको व्यक्तक्तगत 

अध्ययर् सुँगसुँगै हिहियोिरुले, सुँगै हमलेर वचर् 

अध्ययर् गरे् समयमा खुलारुपमा कुराकार्ी 

गर्न प्रोत्सािर् हदनछ। अरु्िवको लाहग कुराकार्ी 

अहतआवश्यक िएकोले छलफलको िागमा र 

सिजकतानको हर्देहिकामा तपाईंले केिी प्रश्निरु 

िेट्रु्हनछ, जसले छलफललाई अहघ बढाउर् 

सियोग हनछ।  

 

यो अध्ययर् हवहिन्न ठूला वा सार्ा समूििरुमा 

प्रयोग गर्न सहकनछ, जसै्त मण्डलीिरुमा, 

घरिरुमा, कायानलयिरुमा, हचया पसलिरुमा या 

अन्य स्थार्िरुमा।  

 

यस बाइबल अध्ययर्लाई सञ्चालर् गर्नका 

लाहग केिी सुझाविरु 

 

प्राथनर्ा गरु्निोस्: जसै तपाई येिु र स्त्रीिरु 

अध्ययर् सुरु गर्न तयारी गरु्नहनछ, याद गरु्निोस् 

हक प्राथनर्ा अहतआवश्यक छ। िरेक िप्ता आफ्र्ो 

समूिका स्त्रीिरूको लाहग प्राथनर्ा गर्न समय 

छुट्याउरु्िोस्। उिाुँिरूको खाुँचोिरु र संघर्निरु 

सुनु्निोस्, ताकी तपाईंले ती हवर्यिरु प्रिुको अहघ 

ल्याउर् सकु्नहरे्छ। योजर्ा बर्ाउरु् र व्यवक्तस्थत 

बर्ाउरु् मित्वपूणन िएतापहर्, िरेक िेटघाट 

िन्दा अहघ प्राथनर्ाको समय सुरहक्षत राख्रु्िोस्। 

स्त्रीिरुलाई पहर् आफ्र्ो दैहर्क आक्तिकी 

अरु्िासर्को रुपमा प्राथनर्ालाई समावेि गर्न 

प्रोत्सािर् हदरु्िोस्।  

 

अगुवाई गरु्निोस्: स्त्रीिरु जस्तो अवस्थामा 

हरु्हनछ, त्यसै्त अवस्थामा स्वीकार गरु्निोस्, तर 

उिाुँिरुबाट प्रहतबद्धता पाउर् केिी अपेक्षािरु 

पहर् राख्रु्िोस्। स्त्रीिरुलाई अध्ययर्मा अहघ 

बढ्र्, सामूहिक िेटघाटमा सामेल हर्, र 

व्यक्तक्तगत अध्ययर्मा लाहगरिर् पे्ररणा हदरु्िोस्। 

ध्यार्सुँग सुनु्निोस्, हजमे्मवारीपूणन तररकाले 

छलफललाई अगुवाई गरु्निोस्, र एकआपसमा 

बाुँहिएका कुरािरु समूि हितै्र राख्रु्िोस्। 

अध्ययर् िरर परमेश्वरले जे हसकाउुँदै हरु्हनछ, 

त्यसलाई बाुँिेर खुला र इमान्दार हरु्िोस्। प्राय 

स्त्रीिरुले तपाईलाई पछ्याउरु् हरे्छ र तपाईंको 

पारदहिनतालाई िेरेर बाुँि्र् र िाग हलर् इचु्छक 

हरु्हरे्छ। हवहिन्न उमेरका, पृष्ठिूहमका, र हवहिन्न 

जीवर्को यात्रामा िएका स्त्रीिरुसुँग िात 

बढाउरु्िोस्। हवहिन्न हकहसमका अरु्िविरुले 

तपाईंको कुराकार्ीिरु र सुँगै हबताउरे् समयिरु 

अझ बढी मूल्यवार् बर्ाउरे्छर््।  

 

र्हजक हरु्िोस्: आफ्र्ो समूिका स्त्रीिरुसुँग 

र्हजक रिरु्िोस्। उिाुँिरुसुँग हर्कट रिर् 

समाहजक सञ्जाल, इमेलिरू, फोर्, वा र्ोटिरू 

हदरु्िोस्, र प्राथनर्ाका हवर्यिरु िपै्त िरी 

बाुँि्रु्िोस्। तपाईंले हविेर्गरी उिाुँिरूको लाहग 

प्राथनर्ा गदै हरु्हनछ िने्न कुरा उिाुँिरुलाई थािा 

हदरु्िोस्। सबै कुरालाई वचर्मा आिाररत 

राख्रु्िोस् र स्त्रीिरुलाई येिुसुँगको उिाुँिरूको 

सम्बन्धलाई बहलयो बर्ाउर् पे्ररणा हदरु्िोस्।  

 

उत्सव मर्ाउरु्िोस्: समूिमा सबैजर्ाले 

हसकेका कुरािरु र एक-एकजर्ा कसरी बढेका 

छर्् िने्न कुरालाई बाुँि्र् हदएर परमेश्वरले 

गरु्निएको सबै कुरामा उत्सव मर्ाउर् सात  ं

िेटघाटको अन्तमा समय राख्रु्िोस्। यस 

अध्ययर्को पररणामस्वरूप परमेश्वरले कस्ता-

कस्ता कदमिरू अहघ बढाउर् िनै्द हरु्हनछ िने्न 

कुराको लाहग, सुँगै हमलेर प्राथनर्ा गरु्निोस्।   
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यस बाइबल अध्ययर्लाई सञ्चालर् 

गरु्निन्दा अहघ, केिी सुझाविरु 
 

आफ्र्ो पास्टर वा हिक्षा/चेलापर्को 

अगुवासुँग कुरा गरु्निोस: यहद तपाई यस 

अध्ययर्लाई स्थार्ीय मण्डलीको एउटा िागको 

रुपमा अगुवाई गदै हरु्हनछ िरे्, आफ्र्ो 

अगुवाको हवचार, प्राथनर्ा र सियोग मागु्निोस्।  

 

ठाउुँ  तोकु्निोस्: तपाईंले सोचु्निएको ठाउुँमा 

कहतजर्ा स्त्रीिरु अटाउर् सकु्नहनछ िने्न 

कुरालाई हवचार गरु्निोस्। टेबुलिरु, कुसीिरु, 

हिहियो र  आवाजको लाहग चाहिरे् उपकरणिरु 

हमलाउरु्िोस्।  

 

बालबच्चाको िेरचािको सेवा: यहद तपाई 

बालबच्चाको आमािरूको हबचमा सञ्चालर् गदै 

हरु्हनछ िरे्, बालबच्चाको िेरचािको सेवा 

मित्वपूणन हनछ।  

 

स्रोत सामार्िरु उपलब्ध गराउरु्िोस्: 

सिजकतानलाई चाहिरे् सरसामार् र चाहिरे् 

मात्राको बाइबल अध्ययर्का हकताबिरू 

जुटाउरु्िोस्। अक्तन्तम समयमा आउरु् 

िएकािरूको लाहग पहर् जुटाउरु् आवश्यक 

पछन ।  

 

योजर्ा बर्ाउरु्िोस् र तयारी गरु्निोस्: बाइबल 

अध्ययर्का स्रोतिरू र सिजकतानको 

हर्देहिकासुँग पररहचत हरु्िोस्। हिहियोलाई 

िेरेर समूिको  िेटघाटमा कसरी अगुवाई गरे् 

िने्न कुराको रूपरेखा तयार पारु्निोस्।  

 

मुल्याङ्कर् गरु्निोस् 

 
िरेक िेटघाटको अन्तमा, आफैलाई सोधरु्िोस्: 

के के कुरािरु सहि तररकाले िए? के के कुरािरु 

सुिार्न सहकरे् हथए? स्त्रीिरूको जीवर्मा 

पररवतनर् िएको केिी देक्तखयो? आफ्र्ो समूि 

ख्रीिसुँग र एकअकानसुँग र्हजक िएको देक्तखयो? 

अको चरणिरु 

 
अध्ययर् समाप्त िइसकेपहछ पहर्, सम्पकन मा 

रिी रिरु्िोस् र स्त्रीिरुलाई अको बाइबल 

अध्ययर्, मण्डलीको सेवकाईमा संलग्न हर् 

चुर् ती हदरु्िोस्, जसले उिाुँिरूको आक्तिक 

वृक्तद्ध र एकआपसमा रिेको हमत्रतालाई अहघ 

बढाउुँछ। सेवकाईको अवसरिरु प्रदार् गरु्निोस् 

जसमा समूिका सदस्यिरु व्यक्तक्तगतरुपमा वा 

सामूहिक रूपमा यस अध्ययर्बाट हसकेका 

कुरािरुलाई लागू गर्न सकु्नहरे्छ।  

 

पहिलो सत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्, यस अध्ययर्को हकताब 

बाुँि्रु्िोस्।  

२ (५-७ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी पहिलो 

सत्रको हिहियो िेरेर साप्ताहिक िोजमा 

आउरु्िोस्।  

३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (८ रं्.) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (९-१९ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेलसम्म घरमा आफू एकै्ल 

बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ यस सत्रलाई प्राथनर्ासहित अन्त गरु्निोस्।  

दोस्रो सत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (२४-२७ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  
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३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (२८ रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (२९-३७ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ अन्तमा: आफ्र्ो समूिमा स्त्रीिरु कुरै् ठाउुँमा 

उत्पीहित हरु्िएको वा र्राम्रो व्यविार 

िोगु्निएको छ िरे्, परमेश्वरसुँग त्यस्ता 

चोटिरु हर्को पारु्निोस् िर्ी सुँगै हमलेर 

प्राथनर्ा गरु्निोस्। त्यस्ता के्षत्रिरुमा 

परमेश्वरलाई पुर्स्थानपर्ा हलएर आउरु्िोस् 

िर्ी प्राथनर्ा गरु्निोस्। स्त्रीिरुलाई आफ्र्ो 

मर्को कुरा बाुँि्रे् म का हदरु्िोस्, र सबै 

हमलेर एक अकानको लाहग प्राथनर्ा गरु्निोस्। 

तेस्रो सत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (४२-४५ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  

३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (४६ रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (४७-५५ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ अन्तमा: स्त्रीिरुलाई २ देक्तख ४ जर्ासम्मको 

समूि बर्ाउर् हर्देिर् हदरु्िोस्, र िमनले 

उिाुँिरुलाई हवगतमा वा वतनमार् समयमा 

कसरी बाुँिेको  हथयो वा छ िने्नबारे बाुँि्र् 

हदरु्िोस्। सबैले बाुँि्रु् िइसकेपहछ एक 

अकानको हर्म्ती प्राथनर्ा गर्न हर्देिर् 

हदरु्िोस्। 

च थो सत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (६०-६३ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  

३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (६४ रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (६५-७३ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ अन्तमा: के कुरा सत्य छ िने्न कुरालाई थािा 

पाउर् येिु को हरु्हनछ िने्न थािा हरु् अहत रै् 

मित्त्वपूणन छ िने्न कुरा स्त्रीिरुलाई सम्झर्ा 

गराउरु्िोस्। साथसाथै, उिाुँलाई हचन्नको 

लाहग उिाुँसुँग प्राथनर्ामा र उिाुँको वचर्मा 

समय हबताउरु् पछन  िने्न कुरा पहर् याद 

हदलाउरु्िोस्। आफ्र्ो समूिलाई यो यस 

िप्ता येिुलाई आफ्र्ो प्राथहमकता बर्ाउर् 

चुर् ती हदरु्िोस्। 

पाच ुँ सत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (७८-८१ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  
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३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (८२ रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (८३-९१ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्। . 

५ अन्तमा: स-सार्ा समूििरुमा बाुँि्रु्िोस् र 

एिीिामा िएको अक्तन्तम प्रश्न िन्दा माहथल्लो 

प्रश्न सोधरु्िोस्: येिु तपाईंसुँग आियनचहकत 

हरु्िएको िए, तपाईंको हवश्वासको कारणले 

हन्थ्यो िोला हक तपाईंको अहवश्वासको 

कारणले? तपाईंको हवश्वासलाई कस्तो 

कुरािरुले चुर् ती हदुँ दैछ अहिले? कस्तो 

अवस्थािरुले तपाईंको हवश्वासलाई पे्ररणा 

हदुँ दैछ अहिले? सबैजर्ाले बाुँि्रु् 

िइसकेपहछ स्त्रीिरुलाई एक अकानको हर्म्ती 

प्राथनर्ा गर्न हर्देिर् हदरु्िोस्। 

छैठ  ंसत्र  

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (९६-९९ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  

३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (१०० रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (१०१-१०९ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ अन्तमा: र्दीजस्तो िएर िाम्रो िोजिरुमा 

हसकु्निएको कुरालाई बाुँि्रु् िएको एकजर्ा 

स्त्रीसुँग आजको कथालाई तुलर्ा गर्नको 

लाहग सबैलाई िनु्निोस। उिाुँिरुले जससुँग 

बाुँि्दै हरु्हनछ, उिाुँिरुको लाहग प्राथनर्ा गर्न 

दुईजर्ाको जोिी बर्ाउर् सिायता गरु्निोस्। 

परमेश्वरसुँग त्यस व्यक्तक्तको  साथमा 

रिरु्िोस् िर्ी प्राथनर्ा गरु्निोस्, र उिाुँले 

परमेश्वरलाई उद्धारकतान र प्रिुको रूपमा 

र्हजकबाट हचन्न सकु्निएको िोस् िर्ी 

प्राथनर्ा गरु्निोस्। 

सात  ंसत्र 

१ स्त्रीिरुलाई बाइबल अध्ययर्मा स्वागत 

गरु्निोस्।  

२ (११४-११७ रं्.) पार्ािरुलाई प्रयोग गरी दोस्रो 

सत्रको हिहियो िेरु्निोस, र स्त्रीिरुलाई 

कृिीले हसकाउुँदै गरु्नहुँदा र्ोटिरू हटप्न 

उत्साि हदरु्िोस्।  

३ हिहियोलाई पछयाउुँदै, स्त्रीिरुलाई 

एिीिामा िएका प्रश्निरुमा सामूहिक 

छलफल हतर िोयानउरु्िोस्। (११८ रं्. पार्ा) 

४ समूिका सदस्यिरुलाई (११९-१२५ रं्.) 

पार्ािरुमा िएको व्यक्तक्तगत अध्ययर्लाई 

अको िप्ता र्िेटुनजेल सम्म घरमा आफू 

एकै्ल बसेर पुरा गर्न याद हदलाउरु्िोस्।  

५ अन्तमा: स्त्रीिरुलाई प्रिुमा िरोसा गर्न देक्तख 

के कुराले बािा हदुँ दैछ वा के कुराले 

परमेश्वरसुँग म तयार छु िन्न देखी रोकै्दछ 

िने्न कुरा बाुँि्र्  हदरु्िोस्। िरोसायोग्य 

हरु्िएको लाहग परमेश्वरसुँग िन्यवादको 

प्राथनर्ा गर्न अगुवाई गरु्निोस्। िाम्रो बीचमा 

उिाुँको यात्रािरु हलएर आउरु्िएको लाहग 

उिाुँलाई िन्यवाद हदरु्िोस्। म तयार छु िन्न 

सके्न अरु्ग्रि हदरु्िोस् िरे्र उिाुँसुँग 

मागु्निोस्। यी सात िप्तािरुमा तपाईंको 

समूिमा परमेश्वरले गरु्निएको सबै कुरािरुमा 

उत्सव मर्ाउर्का लाहग केिी समय 

हलरु्िोस्। 

 


