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“मनु$ %दय” को इ+तहास 
यस पुLकको ,थम सं)रण MाNेली भाषामा सन् १७०० को सुRFतर 
Sन)ेको FवTास छ। मूल लेखोट हराइसZो तर [सको जम=न \पा]र 
१७३२ मा ,का_शत भएको `थयो। अ\ भाषाह\मा पSन यसका \पा]रह\ 
छाFपए। 

सन् १८७९ मा जम=न Fमसनरी डा. ई. फेबरले पfहलो JचSनयाँ सं)रण 
छाhुभयो। यसको iापक ,योग भयो र यसलाई पटक-पटक संशोधन 
गkरयो। 

एउटा नयाँ सं)रणको खाँचो महसुस mँदै आएको हो। यसैले नयाँ तpqरह\ 
सfहत नयाँ मूलपाठ तयार गkरयो। 

उstे उही रहकेो छ। माSनसको अuLvको केD अथा=त् उसको xदय पापले 
yL र z{ छ भ|े मूल Fवषयलाई यहाँ तpqरले iा}ा गkर~। माSनस 
पापी छ, एक त उसको �भावले, अक� उसको iवहारले। 

यस पुLकको उstे संसारका मु��दाता येशू �ी{मा भएको पूण= 
मु��लाई ,कट गनु= हो जुन सबैका Sन�� उपल� र ,ा� छ।  

यी पाँच तpqरमा मा~ेको सव��म र द{ुतम के हो भ|े कुरा छल=? पाkर~। 
उहाँको वचन र उहाँको पु�मा`थ FवTास गन� सबैलाई परमेTरले “एउटा नयाँ 
xदय” fदनुm~ भ|े कुरा साना वा ठूला उमेरका जोकोहीले सJजलै दे� 
स�छन्।  

“%दय ता सबै कुराह3भ5ा बढी छली :;, र <ो असा> द?ु :;; 
कसले <ो जाB सCछ र?” य+मD या १७:९ 
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“आफ् नो हृदयको अवस्था जस्तो छ त्योभन्दा धेरै असल भएको ठान्नु सबै 
मािनसमा हुने भ्रम हो। हृदय सबै कुराहरूभन्दा बढी छली छ, जता हरे्यो त्यसको 
बुझाइ भ्रमात्मक हुन्छ र फलस्वरूप यसले खराबलाई असल अिन असललाई 
खराब ठान्दछ, जसका िनिम्त शािन्त हुन्न उसैलाई यसले “शािन्त, शािन्त” भन्छ र 
धोका िदँदै िवनाशितर लग्छ। हृदय, त्यसले िदने आश्वासनमा छली छ अिन 
असाध्य दषु्ट छ, त्यो िबलकुलै आशारिहत छ। कसले यसलाई जान्न सक्छ र? 
हृदयको पीँधमा िछपेको कुरालाई खोजेर सतहमा उतानर् त्यहाँका टेढामेढा 
गोरेटाहरू एक-एक पिहल्याउनु पूरै असम्भव कुरो हो।”     - बेनसन 

“हृदयले आफूलाई आफैदेिख लुकाउन सक्छ, फलस्वरूप िनजले आफ् नै हृदयको 
वास्तिवक अवस्था जान्दैन। पितत मािनसको दषु्टतम शत्रु यही छली, भ्रष्ट हृदय 
भन्दा अकोर् छैन िकनभने त्यो सारा धूत्यार्इँले, छलले, मूखर्ताले भिरएको छ अिन 
आफूिभत्र के छ भन्ने कुरो त्यो जबसम्म उम्लेर िनस्कन्न तबसम्म िनजलाई त्यसको 
पत्तो हुन्न। यसरी खराबीको सुइँको पाउँदासम्म त्यसको िनवारण गनर् प्राय: िढलो 
भइसक्छ।”              - एडम क्लाकर्  

“खराबीको सुइँको पाउँदासL <सको Mनवारण गनQलाई Sायः +ढलो 
भइसCछ।” यस Fवशेष कारणले गदा= (अ\ पSन छन्) मा~ेको ,ाण, आ�ा 
र xदयको स��मा पkर�म गन� खेतालाका ,योजनका Sन�� यो पुरानो तर 
सध� नवीन र मू�वान् पुLक\पी साधनको ताजा सं)रण Sनका� 
हामीलाई असल ला�ो। जसरी बेनसन भ|ुm~, “xदयको प�धमा `छपेको 
कुरालाई खोजेर सतहमा उतान= [हाँका टेढामेढा गोरेटाह\ एक-एक 
पfह�ाउनु पूरै अस�व कुरो हो”, तर यFम� या स� अ�ायको यस पदलाई 
�ान fदनुहोस्, “म, परम,भु xदयलाई खोजतलाश गद=छु।” केवल उहाँ`सत 
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मा� xदयका अFभ,ाय �ाय गन� र ,कट गkरfदने अ`धकार र �मता छ। 
xदयका गुG अFभ,ायलाई �ाय गन� अ`धकार अ\ कसैलाई छैन। 

हामी उहाँको ,ेमको xदयलाई FवTा स गन= सक� र उहाँको अनु yहको 
वचनमा`थ भरोसा गन= सक� र फल�\प एक छली xदयको धोकाबाट 
उ�कन सक� भ|े हतेुले xदयको छलको बारेमा केही जा|लाई परमेTरबाट 
,काश पाउनु मा`थबाटको यो कFत ठूलो अनुyह! 

मा~ेको xदयको z{ताको मु} Fवषयलाई र परमेTरको उदेकको 
मु��लाई iा}ा गन= धेरैलाई यो पुLक उपयोगी साधन बनेको छ। 

अSन [सैले तपा�ले सुसमाचारमा भएको परमेTरको ,ेमको र उ�ारको 
स�ेश सबै माSनसकहाँ फैलाउँदै जानुmँदा यो सुसमाचारमूलक साधन 
तपा�को Sन�� एउटा ठूलो आ_शष बनेको होस् — यही हा ो ,ाथ=ना रहकेो 
छ। 

जोन ए. शोट=  
ह?क?, चीन 
अF,ल २००० 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“MकनMक परमेVरको वचन Xजउँदो, Sभावशाली र कुनै दईुधार े
तरवारभ5ा पMन ला[ ने :;; जसले Sाण र आ]ालाई, जोन^-
जोन^ र मासीलाई पMन अलग-अलग पान_ गरी छ̀ड्छ, र %दयका 
+वचार र मनसायह3 खुc्याउने :;।” 
     Mहdू ४:१२  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पhरचय 
सबभ5ा पMहल ेबु¡ुपन� कु रो यो छ। परमेTरको वचनमा ले¢खएको छ, 
माSनसको xदय सबै कुराह\भ�ा बढी छली m~। यसलाई एउटा धोका fदने 
f�पट धनु`सत तुलना गर�। धनुधा=रीले जFतसुकै अ£ास गरोस्, सीप 
जFतसुकै लगाओस्, f�पट धनुले काँडलाई सोझो हानी पठाउन स¦ैन। 

“तर उनीहरूका िपता-पुखार्हरूझैं पिछ हटेर िवश्वासघात गरे; उनीहरू 
धोका िदने धनुझैं अकार्ितर लागे।”  भजनसंग्रह ७८:५७ 

<सपiछ बु¡ुपन� कुरो अक� पSन छ। परमेTरले xदय छली छ भ|ुको मान े
xदय छ_लएको छ मा� होइन। कुरो एउटै होइन, Fभ|ता ठूलो छ। पfहलो 
श§ले छ� स¨े अवगुणलाई इF?त गद=छ भने छ_लनु [सको पkरणाम 
हो। यसको चचा= हामी प`छ गर�ला जब परमेTरको वचन र उहाँको पFव� 
आ�ामा`थको FवTासले �ाउने पkरणाम कLो m~ भ|े कुरा हkेरस�छ�। 
परमेTर र उहाँको वचनमा`थ FवTास गनु=को Fवक© भनेको आª नै xदयमा`थ 
भरोसा गनु= हो तर परमेTरको वचनले भ�छ, “जसले आj नै %दयमा kथ 
भरोसा गदQछ ऊ मूखQ हो…” 

“ह े परमप्रभु, झूट बोल्ने ओठहरू र छल गन_ Xजdोबाट मलाई 
छुटाउनुहोस्।”  भजनसंग्रह १२०:२ 

“उनका मीठा-मीठा खानेकुराको लालसा नगर; िकनिक ती धोकापूणQ 
भोजन हुन्।”  िहतोपदेश २३:३ 

“साथीबाटका चोटहरू िवश्वासयोग्य हुन्छन्; तर शnुका चुoनह3 
कपटपूणQ :;न्।”  िहतोपदेश २७:६ 
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“के दषु्ट तराजु र छलका ढकह3को थै लो राख्ने मा िन सलाई म शुद्ध 
ठानूँ?”  मीका ६:११ 

“ितमीहरूले पिहलेको चालचलनको त्यस पुरानो माने्छलाई फािलदेओ, 
जो धोकापूणQ लालसाह3द्वारा भ्रष्ट हुन्छ।”  एफेसी ४:२२ 

यी कुरा — Jज«ो, ढक, अFभलाषा, छली काम गन� i��, कFतपय 
खानेकुरासमेत र श�ुका चु�न धkर छली m~न् भSनएको छ, तर माSनसको 
xदय सबै कुराह3भ5ा बढी छली m~ भSनएको छ। 

अब परमेTरले आ¬ो वचनमा fदनुभएको ,काशको आधारमा माSनसको 
xदयको बारेमा वाLवमै हामी के FवTास गछ त? आउनुहोस्, उहाँले 
भ|ुभएका सबै कुरालाई नJजकबाट अ�यन गर� — यो एक लाभदायक 
अ�यन mनेछ! 

यहाँ “xदय” भ|ाले मुटु भ| खोजेको त अवt होइन। मुटु एउटा उदेकको 
सानो इ®ीन हो जसले रगतलाई fदनरात प¯ गद=छ। मा~ेको मुटु उसको 
शरीरको एउटा एकदमै भरपद� अ? हो। तर जसरी मुटुले पलपलमा शरीरको 
अ?,[?मा र�स°ार गराउँछ [सरी नै यहाँ xदयलाई एक i��को 
Sनण=य-केDको \पमा काम गkररेहको दे±छ�। 
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पMहलो तqrर 
%दयको बाMहरपMc 

खुsा पुtक — बाइबल 
ढुकुर — प+वn आ]ा 

एक vwx र उसको %दय 
%दय+भnका कुरालाई Sनया�ु अ`घ  %दयबाMहरका तीनटा यी अनमोल 
कुरालाई हरे�। 

माSनसको अनमोल ,ाण — एक i�� 

अनमोल पुLक — परमेTरको वचन 

अनमोल आ�ा — परमेTरको आ�ा 

*  1

* प्रत्येक शीषर्कको पिछिल्तर खाली ठाउँ सम्बिन्धत िवषयवस्तुसँग मेल खाने बाइबलका 
थप पदहरू लेख्नका लािग हो।       -सम्पादक
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खुsा पुtक 
खु³ा पुLकले परमेTरको वचन बाइबललाई जनाउँछ। यो सु�र पुLक 
आज खु³ा छ। यो कुन कुराको ,माण हो भने परमेTरले माSनसलाई 
उसको पाप, उसको ‘म’ र उसको �ाभाFवक xदयको सामना गन=लाई उसकै 
�मताको भरमा छोड्नुभएको छैन। जीFवत वचन ,भु येशू �ी{मा र _ल¢खत 
वचन पFव�शाTमा परमेTरले आª नो बारेमा `स� ,काश fदनुभएको छ। 
अद ्भुत रीFतले परमेTरले आª नो _ल¢खत वचनको संर�ण गनु=भई यो 
आजसµ हामी`सत छ। 

“परमेश्वर, जो प्राचीनकालमा हाम्रा िपता-पूखार्हरूसँग िविभन्न 
समयहरूमा र िविभन्न प्रकारले भिवष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, यी 
अिन्तम िदनहरूमा चािहँ हामीसँग आफ् ना पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ; 
जसलाई उहाँले सबै कुराहरूका हकवाला िनयुक्त गनुर्भएको छ, जसद्वारा 
उहाँले संसारहरू पिन बनाउनुभयो।”  िहब्रू १:१-२ 

परमेTरको वचनबाट नै हा ो xदयको खास अवAा जा�छ�। हामीले 
यसको ¶ोFतका उ¶ाला fकरणह\लाई �ागत गनु=पछ=। यही खु³ा 
पुLक·ारा हामीले हा ो पापी र असहाय अवAाको Sन�� परमेTरको सु�र 
उपाय थाहा गद=छ�। 

यो नै एक माn परमेTरबाटको पुLक हो, जो Jजउँदो छ र सदासव=दा 
रfहरह~। 

“परमेश्वरका िनिम्त कुनै कुरा पिन असम्भव हुनेछैन।”  लूका १:३७ 

“तर प्रभुको वचन सदासवर्दा रिहरहन्छ।”  १ पत्रुस १:२५ 
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ढुकुर 
पFव� आ�ालाई दशा=उने यस ,तीकले उहाँ कFत सु�र तवरले शु� र 
कोमल mनुm~ भ|े कुरा देखाउँछ। 

“अिन बिप्तस्मा िलएर येशू तुरुन्तै पानीबाट मािथ िनस्कनुभयो; अिन हरे, 
उहाँका िनिम्त स्वगर् खोिलयो, अिन उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुरझैं 
ओलर्ँदै गनुर्भएको र आफूमािथ आउँदै गनुर्भएको देख्नुभयो।” 
                 मत्ती ३:१६ 

उहाँ f�एक परमेTरका ते¸ो i�� mनुm~। उहाँ Fपताको ,Fत¹ाअनुसार 
संसारमा आउनुभयो: 

“अिन ितनीहरूसँग भेला भएर उहाँले ितनीहरूलाई आज्ञा गनुर्भयो: 
‘येरूशलेम छोडरे नजानू, तर िपताको प्रितज्ञालाई पखर्नू, जसको 
िवषयमा ितमीहरूले मबाट सुनेका छौ; िकनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा 
बिप्तस्मा िदए; तर अब केही िदनपिछ ितमीहरू पिवत्र आत्माले बिप्तस्मा 
गिरनेछौ।’”  प्रेिरत १:४-५ 

हा ा ,भु येशू �ी{को मृ[ुप`छ र उहाँको स-शरीर बौkरउठाइप`छ, 
परमेTरका आ�ा यस संसारमा सबै माSनसह\लाई पापको बारेमा कायल 
पान= र हामीलाई सबै स[ताFभ� डो¼ाउनलाई आउनुभयो। 

“अिन जब उहाँ आउनुहुन्छ, तब उहाँले संसारलाई पापको िवषयमा, 
धािमर् कताको िवषयमा र न्यायको िवषयमा कायल पानुर्हुनेछ।” 
              यूहन्ना १६:८ 
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“तापिन जब उहाँ अथार्त् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँले 
ितमीहरूलाई सबै सत्यतािभत्र डोर्याउनुहुनेछ; िकनभने उहाँले 
आफ् नैतफर् बाट बोल्नुहुनेछैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ, त्यही बोल्नुहुनेछ; 
अिन उहाँले ितमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ।”  यूहन्ना १६:१३ 

अSन उहाँ �ी{का कुरा _लई हामीलाई देखाउने हतेुले आउनुभयो - 

“िपतासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्; यही कारण मैले भनें,  ‘जे मेरो छ, 
त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गनुर्हुनेछ र ितमीहरूलाई बताइिदनुहुनेछ।’” 
            यूहन्ना १६:१५ 

“तर शारीिरक मािनसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गदैर्न; 
िकनिक ती उसका िनिम्त मूखर्ता हुन्; न ता उसले ती जान्न नै सक्छ, 
िकनिक ती आित्मक रीितले जाँिचँदछन्।”  १ कोिरन्थी २:१४ 

परमेTरले हामीलाई उहाँको पFव� आ�ा अनुyहमा fकन fदनुभएको छ भने 
हामीले उहाँको बmमू� सहायता पाएर स[ जा| सक� र �तT mन सक�। 

“अिन ितमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ, र सत्यले ितमीहरूलाई स्वतन्त्र 
गराउनेछ।”  यूहन्ना ८:३२ 
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vwx र %दय 
xदयका यी तpqर ,[ेक पुRष, Tी, वृ�, युवा, बालक, बा_लकालाई 
दशा=उने तpqर mन्। 

यसले मा~ेको स¯ूण= i��vलाई दशा=उँछ। हनेु=होस्, उसलाई शा¢] 
छैन, ऊ बेचैन छ। 

उसका ब� ओठलाई �ान fदनुहोस् — उसको मुखबाट परमेTर नै सृ¿{कता= 
र उ�ारकता= mनुm~ भ|े गवाही सुSनÀ दैन न ता मु��को आन�को गीत नै 
सुSन~। अ�कार र अ¹ानतामा बाँJचरहकेो जीवन हो यो। ऊ संसारको 
फराfकलो बाटोमा fहÀ ड्दैछ र Fवनाश र दÁFतर ल�कँदैछ। अनेक अFभलाषा 
र �ाभाFवक xदयका चाहनाको वशमा परेको जीवन हो यो। 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%दयको +भnपMc 
एक मा;ेको %दय 

अब हामी xदयको +भnपMcका कुरालाई Sनयाल�। मनुÂ xदयको 
तpqरFभ� सातओटा ,ाणी भएको कुरालाई �ान fदनुहोस्। ,[ेक ,ाणी 
मानव �भावको कुनै अवगुणको ,तीक हो। 

सङ्}ामा सात रहकेो तÄले कुन कुरालाई इF?त गद=छ भने हा ो xदय यfद 
उसको �ाभाFवक अवAामै छाfडने हो भने [ो पूण= \पमा छलको _शकार 
ब|ेछ। 

१. मयूर 
यो सु�र प�ी, Fवशेष गरी यसको भाले जात, घमzको ,तीकको  \पमा 
कु}ात छ। अङ्yेजीमा “,ाऊड एज ए पीकक” भ|े भनाइ नै छ अथा=त् 
मयूरजLो घमÅी। घमÅ, लोभ, मोह, kरस, लोलुपता, डाहा र अÆछीपना — 
यी घातक पापह\को सूचीको अyAानमा ,मुख पाप घमÅ नै हो। 

सृ¿{मा परमेTरले मयूरलाई ¶ादै सु�र Çाँखह\ fदनुभयो जसको अ[ु�म 
सु�रताले ती मू�वान् m~न्। मयूरलाई एक`छन हरेी बÈा उसले आª ना 
,शंसनीय Çाँखह\ fफÀ जाएर देखाउँछ। 

मा~े यLै छ! iापारमा चलाख, अ\भ�ा _शÉ�त वा धनवान् ,ायः ¶ादै 
घमÅी m~न्। धेरैले \पमा घमÅ गछ=न्। Tीह\ र पुRषह\ पfहरन र 
गरगहनामा धेरै घमÅ गछ=न्। FवFभ| घमÅका पापले हरेक i�� कलfËत 
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छ। घमÅ पाप हो र उहाँले यसलाई घृणा गनु=m~ भनेर परमेTरले आª नो 
वचनमा Ì{ ैभ|ुभएको छ! 

“तेरो हृदयको घमन्डले तँलाई धोका िदएको छ।”  ओबिदया ३ 

पFव�शाTले SनÍ खÁह\मा घमÅको पापलाई अyAानमा सूJचत गरेको 
छ। 

“यी छओटा कुरा परमप्रभुले घृणा गनुर्हुन्छ; अँ, सातओटा छन्, जो 
उहाँका िनिम्त घृिणत छन्; घमन्डी आँखा, झूट बोल्ने िजब्रो, िनदोर्षको 
रगत बगाउने हात…”  िहतोपदेश ६:१६-१७ 

“जसको हृदयमा घमन्ड छ, त्यस्तो हरेक व्यिक्त परमप्रभुका िनिम्त 
घृिणत छ…”  िहतोपदेश १६:५ 

घृÉणतको माने उ� कुरा परमेTरले मन पराउनुm|, उहाँको Î¿{मा [ो 
घीनलाÏो छ र [ो दे±दा उहाँमा वमन-इÐाको जLो भावना आउँछ।  

“रगडा-झगडा खािल घमन्डबाट उत्पन्न हुन्छ…”  िहतोपदेश १३:१० 

“जसको हृदय घमन्डी छ, त्यसले झगडा मच्चाउँछ…” 
             िहतोपदेश २८:२५ 

घमÅले परमेTरको Sनजी मfहमाबाट चोरी गन= लामो हात गछ=। 

“िकनिक जो उच्च र सवर्श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्तकालमा बास गनुर्हुन्छ, 
जसको नाम पिवत्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ ‘म उच्च र पिवत्र स्थानमा 
बस्छु; अँ, म ऊसँग पिन बस्छु, जसको मन टुटेको छ, र जो नम्र आत्माको 
हुन्छ — नम्रहरूको आत्मा िजयाउन र मन टुटेकाहरूको हृदय 
िजयाउनलाई।”  यशैया ५७:१५ 
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जब घमÅ, �ाथ= र �ेÐा\पी पाप �ीकार गदÑ हामी xदयमा न  र चूण= 
भई उहाँको चरणमा पद=छ�, तब परमेTरले घमz माMनसबाट लुकाउनु:; 
(अÒूब ३३:१७) अथा=त् येशू �ी{को मृ[ु र उहाँको रगतको कारणले 
पापको �मा m~। 

“सबै पाप, िवशेष गरी घमन्डको पाप, पृथ्वीबाट सुरु भएन, तर स्वगर्बाट। त्यो 
मािनसको हृदयबाट सुरु भएन, तर स्वगर्कै उच्चतम प्राणीको हृदयबाट। उसको 
पतन हुनु अगािड शैतानको नाउँ “लूिसफर” िथयो (यशैया १४:१२)। ऊ “बुिद्धले 
पूणर्” िथयो (इिजिकएल २८:१२)। परमेश्वरबाहके, सारा सृिष्टमा ऊ नै सबभन्दा 
ज्योितमर्य जीवात्मा िथयो, सवोर्तृ्कष्ट बुिद्ध उसकै िथयो।”  - जोन िफिलप्स 

घमÅको भयËर पाप लूiसफरको %दयबाट उÓेको `थयो। परमेTरले 
लू`सफरको पतनलाई यसरी बयान गनु=m~, “fकनfक तैले आª नो xदयमा 
भनेको छस्: ‘म �ग=मा चढ्नेछु, म आª नो `सÔ हासन परमेTरका ताराह\भ�ा 
मा`थ उचा�ेछु; अSन म उ�रीय भागह\मा अव@Aत भएको सभाAलको 
पव=तमा`थ बÕ नेछु” (यशैया १४:१३)। आज [ही घमÅ ,[ेक पुRष, 
मfहला, बालक, बा_लकाको xदयमा भेSट~ fकनfक सबैले पाप गरेका छन् 
र �भावैले र iवहारले सबै नै पापीह\ mन् (fहतोपदेश ६:१६-१७)। 

“…परमेश्वरले घमन्डीहरूलाई िवरोध गनुर्हुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह 
िदनुहुन्छ।”  याकूब ४:६ 

“िकनभने िभत्रबाट नै अथार्त् मािनसहरूको हृदयबाट नै … घमन्ड… 
िनसँ्कदछ।”  मकूर् स ७:२१-२२ 
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२. बा|ो 
बा�ो fकन? तपा� भ|ुहोला। नेपालमा सव=� पा_लने बा�ो [सको 
कामुकता, हठीपना र दगुQ~का Sन�� कु}ात छ! भेडो चुपचाप आ¬ो 
गोठालोको प`छ-प`छ ला×छ, तर बा�ो मनलाÏी चहाछ=। ऊ आª नो 
रहरअनुसार जुनसुकै कुरा वा सबै कुराको खोजी गदÑ आª नै बाटोमा जा~ु-
जा~ु भ|े Jजsीवाल m~ (गधा पSन [Lै m~)। 

अFभलाषाह\ले परमेTरको वचनलाई SनसाØाfद~ भनेर ,Ùै ले¢खएको छ, 
जुन अFभलाषाह\ले ,ाणको FवR�मा यु� गद=छ अSन पाप र मृ[ु 
�ाउँदछ। 

“अिन यस संसारका िचन्ता-िफक्रीहरू, धनसम्पित्तको धोका र अरू-अरू 
कुराहरूका अिभलाषा िभत्र पसेर वचनलाई िनसास्याइिदन्छ, र त्यो 
फलहीन बन्छ।”  मकूर् स ४:१९ 

“ह ेिप्रयहो, म ितमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई िवन्ती गदर्छु — प्राणको 
िवरोधमा युद्ध गनेर् शारीिरक अिभलाषाहरूबाट टाढो बस।” 
           १ पत्रुस २:११ 

“तर हरेक मािनस आफ् नै अिभलाषाद्वारा िखँिचएर र फसेर परीक्षामा 
पछर्। त्यसपिछ, जब अिभलाषा गभर्वती हुन्छ, तब त्यसले पापलाई 
जन्माउँछ; अिन पाप पूरा बढाइएपिछ त्यसले मृत्यु उत्पन्न गछर्।”   
        याकूब १:१४-१५ 

“ितमीहरूले सुनेका छौ, पुराना समयकाहरूलाई यो भिनएको िथयो, 
‘ितमीले व्यिभचार नगर।’ तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जसकसैले कुनै 
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स्त्रीलाई खराब इच्छाले हछेर्, त्यसले अिघ नै आफ् नो हृदयमा त्यसिसत 
व्यिभचार गिरसकेको हुन्छ।”  मत्ती ५:२७-२८ 

३. सु�ुर 
सु?ुर लोभी र फोहोरी �भावको m~ भनेर JचSन~। 

सु?ुरले खाएको हनेु=होस् र उसको अ[`धक लोभ दे�ुm~। हा ो पाप 
�भावले पSन हामी हरेकलाई आ-आª ना घीनलाÏा कुकामनाह\ पूरा गन= 
¶ादै लु� बनाउँछ। हा ा सोचFवचारमा परमेTरलाई ,थम Aान fदइएको 
mँदो हो त हामी अ\को वाLा गन�Ä� तर लोभले हामीलाई आª नै भुँडीको 
दास बनाउँछ। 

“िकनभने धेरैजना िहँड्छन्, जसको िवषयमा मैले ितमीहरूलाई धेरैपल्ट 
भनेको छु, र अिहले पिन रँूदै-रँूदै भन्दछु — ितनीहरू ख्रीष्टको कू्रसका 
शत्रुहरू हुन्, ितनीहरूको अन्त िवनाश हो, ितनीहरूको ईश्वर पेट हो, अिन 
ितनीहरूको मिहमा ितनीहरूकै शमर्मा छ, ितनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा 
मन लगाउँछन्।”  िफिलप्पी ३:१८-१९ 

“िकनिक त्यस्ता मािनसहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गदैर्नन्, तर 
आफ् नै पेटको सेवा गदर्छन्; अिन मीठा बोली र िचप् ला कुराहरूद्वारा 
सीधा-सोझाहरूका हृदयहरूलाई धोका िदँदछन्।”  रोमी १६:१८ 

सु?ुर आª नो फोहोरमा रमाउँछ। सु?ुरलाई नुहाइfदनुस् र सफा ठाउँमा 
रा�ुस्, तुR]ै उसले फोहोर खे� स¨े ठाउँ खोÚछ वा बनाउँछ। तुलनामा 
भेडा वा पाठाह\ सध� सुÛा र सफा ठाउँ खोÚछन्। 
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धेरैधेरै माSनसका xदयह\ खराब Fवचारले भkरएका m~न्। कFतले फोहोर 
श§ मन पराउँछन् र फोहोर कथा सुनाउँछन्। परमेTरले बाइबलमा हामीलाई 
[Lा सबै फोहोर बोली र जीवन शैलीको FवR�मा बार�ार चेताउनी 
fदनुm~। 

“कुनै कुवचन ितमीहरूको मुखबाट निनस्कोस, तर आवश्यक उन्नितका 
िनिम्त जुन कुरा असल छ, त्यही मात्र िनस्कोस्, र त्यसले सुन्नेहरूलाई 
अनुग्रह प्रदान गरोस्।”  एफेसी ४:२९ 

“न ता फोहोर कुरा, न ता मूखर्तापूणर् बातिचत, न ता ठट्टािदल्लगी; यी 
सुहाउने कुराहरू होइनन्; तर बरु धन्यवाद नै चढाइयोस्।”  एफेसी ५:४ 

xदयFभ�को फोहोरलाई उसको बोली र iवहारले चारैFतर छkरfद~। अSन 
हामीले बोलेकै श§ले हामी दोषी ठहkर~� र हा ो �ाय गkरनेछ। 

“ह ेिवषालु साँपका सन्तानहो, ितमीहरू खराब भएर कसरी असल कुराहरू 
बोल्न सक्छौ? िकनिक हृदयको भरपूरीबाट नै मुखले बोल्दछ। असल 
मािनसले हृदयको असल ढुकुटीबाट असल कुराहरू िनकाल्छ, र दषु्ट 
मािनसले दषु्ट ढुकुटीबाट दषु्ट कुराहरू िनकाल्छ। तर म ितमीहरूलाई 
भन्दछु, हरेक व्यथर्को कुरा, जो मािनसहरूले बोल्लान्, न्यायको िदनमा 
ितनीहरूले त्यसको लेखा िदनेछन्। िकनभने ितमी आफ् नै वचनहरूद्वारा 
धमीर् ठहिरनेछौ, र आफ् नै वचनहरूद्वारा दोषी ठहिरनेछौ।” 
           मत्ती १२:३४-३७  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४. �ाँसो 
Üाँसो लालची m~। Üाँसाह\ सामा�तया fदनमा देखा पदÑनन्, तर अ�-
कार र रातको छायामा लु¦ै घरघर र वLीह\mँदो चाहछ=न् अSन कुखुरा वा 
अ� साना पाÝु पशु चोरेर लैजा~न्। Üाँसोले सानो बÞा समेत लगेको 
सुSनएको छ। Fतनीह\ एकदमै लालची m~न् र चाहकेो कुरा हात पान= धूत= र 
चलाकßपूण= यु�� लाउँछन्। 

रातभkर घरको ढोका fकन थु|ुपछ=, फलामको गेटमा fकन ताàा मानु=पछ=? 
fदनमा समेत fकन घर Rङाउनुपछ=? लालची चोरह\ Fभ� पáान् र चोला=न् 
भ|े डरले होइन र? 

लालच गन� पापको FवR�मा परमेTरले ,Ùै भ|ुभएको छ, 

“Fतमीले … लालच नगनू=।”  ,Aान २०:१७ 

नयाँ Sनयमले भ~, “लोभ … मूFत� पूजा हो”  कलâी ३:५ 

धूत= र चतुर माSनसह\दे¢ख हो`सयार mन हामीलाई ,भु येशूले Ì{, खाँटी र 
Fवशेष चेताउनी fदनुभएको छ। ती आफूलाई भेडाको भेषमा बद�े Üाँसा 
mन्। 

“झूटा भिवष्यवक्ताहरूदेिख होिसयार बस, जो ितमीहरूकहाँ भेडाको 
भेषमा आउँछन्, तर िभत्रपिट्ट चािहँ ितनीहरू लुटाहा ब्वाँसा हुन्छन्।” 
               मत्ती ७:१५ 
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५. सपQ 
यस ,ाणीको न हातखुäा छ न पखेटा। हदेा= दबु=ल, तर यो उसको छली 
�भावकै एउटा प� हो। भयËर खतरा लुकेको m~ [सको +वषालु 
टोकाइमा। उसले डåु अ`घ यो छली श�ु नJजकै छ होला भनेर मा~ेलाई 
कुनै शËा m|। 

धेरैले यसरी नै iापारध�ा चलाउँछन्। yाहकलाई कमसल सामान ¿बकाउन 
वा छलपूण= मू�मा थु,ै सामान Fभडाउन अनेक यु�� SनकाÆछन्। जLै, 
Jचनीलाई पानीले Fभजाउँछन् र वजन बढी देखाउँछन्।  

fहतोपदेशको पुLकमा मfदराको असरले साँपको डसाइले जLै धोका fदन 
स�छ भ|े चेताउनी छ। 

“अन्त्यमा त्यसले सपर्ले झैं ठुङ्छ र साँभे साँपले झैं डस्छ।” 
       िहतोपदेश २३:३२ 

मृ[ुको पSन धोकापूण= डसाइ m~ fकनभने लुकेको Fवष पाप हो! 

“ह े मृत्यु, तेरो खील कहाँ छ? ह े िचहान, तेरो िवजय कहाँ छ? अिन 
मृत्युको खील पाप हो; अिन पापको शिक्त व्यवस्था हो।” 
            १ कोिरन्थी १५:५५-५६ 
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६. बाघ 
अSनय¢Tत kरस, डरलाÏो गरी kरसाउने बानी, घृणा, Sनद=यी iवहार सारा 
संसारमा iाG छ। 

बाघले अक� ,ाणीलाई आª नो _शकार बनाउँदा [सको भय�र �ूरता 
कLो m~ भ|े कुरा ,ायः सबैलाई थाह छ। बाघले आª नो _शकारलाई 
कसरी पीडा fदएर माछ= र Fवशेष गरी ऊ कFत रx+पपासु m~ भ|े कुरा 
सव=Fवfदतै छ। 

घृणा %दयमा :ने बाघ हो। घृणा गनु= ह[ा गनु= बराबर हो, परमेTर भ|ुm~: 

“हरेक जसले आफ् नो भाइलाई घृणा गछर्, त्यो हत्यारा हो; अिन ितमीहरू 
जान्दछौ — कुनै पिन हत्यारािसत त्यसिभत्र रिहरहने अनन्त जीवन छैन।” 
           १ यूहन्ना ३:१५ 

एउटा मा~े जब एæासी kरसले आगो ब~, [सले अका=लाई कFत नरा ो 
र डरलाÏो गरी चोट पु¼ाउँछ भ|े कुरा हामी सबैले देखेका छ�। भ|ुपदा=, 
[सरी kरसाएको i�� द{ुा�ाले पçेको मा~े जLै दे¢ख~! 

“सबै तीतोपना, क्रोध, िरस, कलह र िनन्दा सबै वैरभावसमेत ितमीहरूबाट 
टाढा गिरऊन्।”  एफेसी ४:३१ 

“तर अब ितमीहरूले पिन यी सबै कुराहरूलाई फािलदेओ—िरस, क्रोध, 
दे्वष, िनन्दा, आफ् नो मुखबाट िनस्कने फोहोर बोली।”  कलस्सी ३:८ 

“तर म ितमीहरूलाई भन्दछु, जोकोही आफ् नो भाइसँग िबनाकारण 
िरसाउँछ, त्यो न्यायको योग्य हुनेछ; अिन जसले आफ् नो भाइलाई 
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‘िनकम्मा’ भन्ला, त्यो न्यायसभाको योग्य हुनेछ; तर जसले ‘ह े मूखर्’ 
भन्ला, त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ।”  मत्ती ५:२२ 

७. कछुवा 
यस ,ाणीले Fवशेष गरी अ�छीपना जना उँछ। कतै जानु पदा=, कुनै का म 
गनु=पदा= कछुवालाई धेरै समय ला×छ। कछुवालाई अगाfड बढाउन जFत 
घचघचायो [Fत नै ऊ नमा|े ब~। 

धेरैजना �ग= पåेछैनन् fकनfक उनीह\ले मु�� र जीवनFभ� ,वेश गराउने 
एकमा� ढोका येशू �ी{लाई बेवाLा गरे, उहाँको खोजी गन= अÆछी गरे। 
अÆछे माSनसह\ अनाकष=क मा� m|न्, उनीह\ गैरJजµेवार पSन m~न् र 
उनीह\को भर m|। उनीह\ आª ना कत=iलाई हलेचेRयाइँ गछ=न्। 

,भु येशूले अÆछे माSनसह\लाई “द{ु र अÆछे” भनेर बयान गनु=भयो जोह\ 
कडा सजायँको यो� m~न् भ|ुभयो। 

“त्यसका मािलकले त्यसलाई जवाफ िदएर त्यसलाई भने: ‘ह े दषु्ट र 
अल्छे दास, जहाँ मैले रोिपनँ, त्यहाँ कटनी गछुर्, र जहाँ मैले छिरनँ, त्यहाँ 
बटुल्छु भन्ने कुरा तैंले जान्दो रहछेस्।’”  मत्ती २५:२६ 

“अल्छीपनाले गिहरो िनद्रामा पाछर्; अिन अल्छे प्राण भोकले 
तिड ्पनेछ।”  िहतोपदेश १९:१५ 
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८. आँखा र द?ुा]ा 
“शरीरको बत्ती आँखा हो; यसकारण ितम्रो आँखा चोखो  छ भने ितम्रो 
शरीर उज्यालो हुनेछ। तर ितम्रो आँखा खराब छ भने ितम्रो सम्पूणर् शरीर 
अँध्यारो हुनेछ। यसकारण ितमीमा भएको उज्यालोधिर अँध्यारो हुन्छ भने 
त्यो अँध्यारो कित ठूलो होला।”  मत्ती ६:२२-२३ 

“यस संसारको ईVरले +वVास नगन_ह3का मनह3लाई अ~ा पारेको 
छ, ख्रीष्टको मिहमाको सुसमाचारको ज्योित ितनीहरूमािथ नचम्कोस् 
भनेर; ख्रीष्टचािहँ परमेश्वरको प्रितरूप हुनुहुन्छ।”  २ कोिरन्थी ४:४ 
“िकनभने ितमी भन्छौ, ‘म धनी छु, धनवान् भएको छु, र मलाई कुनै 
कुराको खाँचो छैन;’ तर ितमी अभागी, दयनीय, कङ्गाल, अन्धा र नाङ्गा 
छौ भनी जान्दैनौ।”  प्रकाश ३:१७ 
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९. तारा 
ताराले मा~ेको +ववेकलाई जनाउँछ। Fववेक माSनसमा भएको �मता हो 
जस·ारा उसले ठीक र बेठीक छुä्याउन स�छ। आदम र हéाले असल र 
खराबको ¹ानको \खबाट खाए। [सैले असल र खराब जा|े ¹ान सबै 
माSनस`सत m~। (असल गनQ स¨ु भने बे× लै कुरो हो!) 

ताराका चुÞाह\ छन् र Fतनले घोê स�छन् भ|े कुरालाई �ान fदनुहोस्! 

“अिन परमप्रभु परमेश्वरले मािनसलाई यसो भन्दै आज्ञा गनुर्भयो: 
‘बगैंचाको हरेक रूखबाट ितमीले स्वतन्त्रतापूवर्क खान सक्छौ; तर असल 
र खराबको ज्ञानको रूखबाट ितमीले नखानू िकनिक जुन िदन ितमीले 
त्यसबाट खान्छौ, त्यही िदन ितमी िनश्चय मनेर्छौ।’” 
        उत्पित्त २:१६-१७ 

“अिन त्यो रूख भोजना िनिम्त असल, आँखाका िनिम्त त्यो मनोहर र 
बुिद्धमान् बनाउनका िनिम्त त्यो रूख चाहना गनर् लायकको रहछे, सो त्यस 
स्त्रीले देखी, तब उसले त्यसको फलबाट िटपी, र खाई, अिन आफूिसत 
भएका आफ् ना पितलाई पिन िदई; अिन ितनले खाए।” 
                उत्पित्त ३:६ 

Fववेक परमेTरको वचन·ारा उ¶ालो पाkरएर परमेTर `स� \पमा असल 
mनुm~ र उहाँको वचन पSन उहाँजLै असल छ भ|े कुरा जा| स�छ। 

सृ¿{ गkरएका ,ाणीम�ेमा माSनस जाFतका कामकुरा र Fवचार नैFतक 
Sनयमह\ले Sनद�_शत m~। पशु-,ाणीले आª नो जëजात गुणलाई 
पìाउँछ। तर माSनसको Fववेक m~, [सैले ,ाणी जगतमा ऊ पृथक छ। 

24



तpqरमा तारा\पी Fववेकलाई �ान fदनुहोस्। xदयमा पाप छ [सैले 
Fववेक �Ð र Sनम=ल छैन। जसरी लागुवLुको दiु=सनले शरीरका नसा 
कडा बनेर काला]रमा सबै भावना मछ=न्; जसरी बा� ला पैतालाले आगाका 
राताराता कोइलामा`थ fहÀ ड्दा पSन पोलेको थाहा नपाउने मा~े m~न्, [सरी 
नै Fववेक पSन परमेTरको ¶ोFत नपाएको अवAामा वा ¶ोFत पाएर पSन 
[सलाई इíार गरेको अवAामा कडा m~। भ|ुपदा=, [Lो Fववेक मरेको 
Fववेक ब| पु×छ र पापको स��मा लाSटएको Fववेक भएर [सले कामै 
गन= छोड्छ। 

“जसले कपट्याइँको कारणले झूट बोल्छन्; जसको िववेकचािहँ तातो 
फलामले डािमएको हुन्छ।”  १ ितमोथी ४:२ 

* * * * * 

यसरी Sाकृ +तक अव�ामा रहकेो xदयको यस पfहलो तpqरमा  हामी के 
दे±छ� भने Fभ�पSä सबै कालो छ र [समा असलको एक ¢झîो पSन छैन! 
[ो पापले भkरएको छ र शैतानको SनयTणमुSन रहकेो छ। 

तरैपSन परमेTरको मfहमाको सुसमाचारको ¶ोFत [समा`थ चि�करहकेो छ! 
पFव� आ�ा xदयको माuLर घुðैmनुm~ अSन उहाँलाई यfद ठाउँ fदइयो 
भने उहाँले [स अ�कारलाई छेड्नुmनेछ।  

परमेTरको वचनले के बताउँछ भने माSनसह\ “अपराध र पापहरूमा मरेका” 
छन् (एफेसी २:१)। 

यस संसारमा जëने सबै नर-नारी बाल-बा_लका ह\को ,ाकृ Fतक अवAा 
यLो छ। हा ो अवAा जो¢खमपूण= छ fकनभने हामी पापीह\को \पमा, 
हा ा �ाभाFवक xदयह\को पापमा हामी हराएर न{ mन लाÏैछ�। 
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* * * 

“साँघुरो ढोकाबाट िभत्र पस, िकनिक िवनाशमा पुर्याउने ढोका 
फरािकलो हुन्छ, र बाटोचािहँ चौडा हुन्छ; अिन त्यसबाट िभत्र पस् नेहरू धेरै 
हुन्छन्।”  मत्ती ७:१३ 

“िकनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गनुर्भयो, िक उहाँले आफ् नो 
एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई िदनुभयो — उहाँमािथ िवश्वास गनेर् कोही 
पिन नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्।”  यूहन्ना ३:१६ 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दो�ो तqrर 
कायल %दय 

यो तpqर पfहलो तpqर`सत केही मा�ामा Fमñोजुñो भएको कुरालाई 
�ान fदनुहोस्। साथै [हाँ केही ¶ादै महTपूण= Fभ|ताह\ छन् भ|े 
कुरालाई पSन �ान fदनुहोस्। 

,ाकृFतक xदयको छली �भाव अझै पSन [हाँ छँदै छ तर जसरी यी पशुह\ 
Fवच_लत पाkरएका छन् [सै गरी अ¹ानतामा रहकेो र पापमा जीवन 
¿बताइरहकेो  मा~ेको xदयमा जब परमेTरको वचनको ¶ोFत च�क~ तब 
उ� xदय Fवच_लत पाkर~। 

“तपा�का वचनह3को +भn पसाइले �ो+त Mद;।” 
               भजनसंग्रह ११९:१३० 

यस i��ले परमेTरको वचनबाट केही कुराह\ सुनेको छ। [ो थोरै वा धेरै 
mन स�छ, जLै एउटा सानो �ी¿{यान पुuLका mन स�छ वा कतै सुनेको 
वाZांश उसको स�झनामा गडरे रहकेो mन स�छ। तर अब [ो एउटा 
आगोको óालाजLै Fभ� पसेर xदयFभ� [सले पूरै Fवचलन �ाएको छ। 
Fभ�पSäका आगोका óालाह\लाई �ान fदनुहोस्। 

पापको ¹ान परमेTरको iवAाबाट आउँछ। 

“MकनMक vव�ा�ारा पाप kचBे �ान :;।” रोमी ३:२० 
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“अिन जब उहाँ आउनुहुन्छ, तब उहाँले संसारलाई पापको िवषयमा, 
धािमर् कताको िवषयमा र न्यायको िवषयमा कायल पानुर्हुनेछ।” 
              यूहन्ना १६:८ 

“अिन आरोप यो हो: ज्योित संसारमा आएको छ, अिन मािनसहरूले 
चािहँ ज्योितलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई प्रेम गरे; िकनिक ितनीहरूका 
कामहरू दषु्ट िथए। िकनभने दषु्ट काम गनेर् हरेकले ज्योितलाई घृणा 
गदर्छ, र त्यसका कामहरूका दोष प्रकट नहोऊन् भनेर ज्योितकहाँ 
आउँदैन।”  यूहन्ना ३:१९-२० 

तर यहाँसµ आइपुôेह\ धेरैजना खतरामा पछ=न्। य+तसL आइपु[ नु 
प�ा� होइन! धेरै धेरै i��ह\ आª ना xदयह\मा बेखुशी  नै रहकेा  छन् 
अSन झन् झन् बेचैन बनेका छन्। यfद ऊ पFव� आ�ाको सामÄ=मा 
परमेTरको वचनलाई çFमक \पमा yहण गदÑ जान र भख=रै जगाइएको 
आª नो Fववेकको आ¹ा मा| इ�ुक mँदैन भने, [हाँ कुनै �ायी पhरवतQन 
mनेछैन, केवल एउटा कायल र Fवच_लत xदय मा� mनेछ। 

“जब एउटा बिलयो माने्छले हातहितयार िभरेर आफ् नो महलको देखरेख 
गदर्छ, तब त्यसका मालसामान सुरिक्षत रहनेछन्। तर जब त्योभन्दा पिन 
बिलयो मािनसले त्यसमािथ जाइलागेर त्यसलाई िजत्दछ, तब त्यसले 
भरोसा गरेका त्यसका सारा हितयारहरू उसले खोसखास पादर्छ, र 
त्यसका लुटका माल बाँड्दछ।”  लूका ११:२१-२२ 

�ान लगाउनुहोस् [हाँ एउटा ब_लयो मा~े, हा ा xदय र ,ाणको श�ु 
जसले आª नो दरवारलाई पहरा fदइरहकेो छ, र आª नो स¯F�लाई सुरÉ�त 
राखेको छ। कायल xदयलाई Jचõाऊँ जLो ला×छ, “मलाई छोड! वचन 
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नसुनाऊ मलाई! मेरो शा¢] भ? भयो!”। तर [ो शा¢] वाLवमा “झूटो 
शा¢] हो”। 

साँचो र दीगो शा¢] भनेको पापह\को �मा पाउनु हो र �ी{मा भएको 
अन] जीवनका साथ परमेTरको मु�� अनुभव गनु= हो। 

माSनसमा एउटा नयाँ xदय सृजना mनु अगाfड र ऊ एउटा नयाँ सृ¿{ ब|ु 
अगाfड उसले येशू �ी{को çूसलाई जा|ैपछ=, सबै माSनसका Sन�� 
भोôुभएको उहाँको मृ[ुलाई जा|ैपछ= र उ� çूसको रगतलाई जा|ैपछ=। 

“अिन ितनीहरूले ‘शािन्त! शािन्त!’ भन्दै मेरो प्रजाको छोरीको चोट 
बािहर-बािहर िनको पारेका छन्, जब शािन्त नै छैन।”  यिमर् या ६:१४ 

“साथै उहाँको कू्रसको रगतद्वारा मेलिमलाप गरेर उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू, 
चाह े पृथ्वीमा भएका कुराहरू होऊन्, चाह े स्वगर्मा भएका कुराहरू, 
उहाँद्वारा नै आफूसँग िमलाप गराएकोमा प्रसन्न हुनुभयो।”  
            कलस्सी १:२० 

“…अिन रगत नबगाईकन पाप-क्षमा हँुदैन।”  िहब्रू ९:२२ 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ते�ो तqrर 
धोइएको %दय - बदXलएको %दय 

यस तpqरमा परमेTरको वचन xदयमा साँÞी नै yहण गkरएको छ। ढुकुर, 
पFव� आ�ाले Fव�ाम पाउनुभएको छ! 

“यसकारण सबै फोहोिरपना र दषु्टताको भरपूरी हटाएर रोिपएको वचन 
नम्रतापूवर्क ग्रहण गर, जसले ितमीहरूका प्राणहरूलाई बचाउन 
सक्दछ।”  याकूब १:२१ 

“िकनिक नाश हुने होइन, तर नाश नहुने बीउबाट परमेश्वरको िजउँदो र 
सधैंभिर रहने वचनद्वारा ितमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ।” 
            १ पत्रुस १:२३ 

“ितनीहरूका आँखा खोल्नाका लािग अिन ितनीहरूलाई अन्धकारबाट 
ज्योितितर र शैतानको अिधकारबाट परमेश्वरितर िफराउनका लािग; र 
ितनीहरूले पापहरूको क्षमा र ममािथ रािखएको िवश्वासद्वारा पिवत्र 
हुनेहरूका बीचमा पैतृक सम्पित्त पाऊन्।”  प्रेिरत २६:१८ 

“हामी पापहरूका िनिम्त मरेर धािमर् कताका िनिम्त बाँचौं भनेर उहाँ 
आफैले आफ् नो शरीरमा हाम्रा पापहरू कू्रसमािथ बोक्नुभयो; उहाँकै 
चोटहरूद्वारा ितमीहरू िनको पािरयौ।”  १ पत्रुस २:२४ 

“तर उहाँ ता हाम्रै अपराधहरूका िनिम्त घायल हुनुभएको िथयो; उहाँलाई 
हाम्रै अधमर्हरूका िनिम्त चोटैचोट परेको िथयो; हाम्रै शािन्तका िनिम्त 
ताडना उहाँमािथ पर्यो र उहाँका कोरार्का चोटहरूद्वारा हामी िनको भयौं। 
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हामी सबैले भेडाहरूले झैं बाटो िबराएका छौं; हामी हरेक आ-आफ् नो 
बाटोितर लागेका छौं; तर परमप्रभुले हामी सबैको अधमर् उहाँमािथ 
रािखिदनुभएको छ।”  यशैया ५३:५-६ 

“यसैकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृिष्ट हो, पुराना कुराहरू 
िबितगएका छन्; हरे, सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्।”  २ कोिरन्थी ५:१७ 
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�ूस र रगत 
�ी{को i��v र कामलाई Sनजले FवTास गरेको छ। 

“न ता अरू कसैमा मुिक्त छ; िकनभने स्वगर्मिन मािनसहरूको बीचमा 
अरू कुनै नाम िदइएको छैन, जसद्वारा हामीले मुिक्त पाउनुपदर्छ।” 
               प्रेिरत ४:१२ 

“तर जसरी उहाँ ज्योितमा हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी ज्योितमा िहँड्छौं भने 
एक-अकार्सँग हाम्रो सङ्गित हुन्छ, र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले 
हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पाछर्।”  १ यूहन्ना १:७ 

आँखालाई >ान Mदनुहोस्। धोइएका सबैजना अब उसो शैतान·ारा अ�ा 
पाkरएको अवAाबाट मु� भएका छन् fकनfक समझका आँखाह\ 
खो_लएका छन्। 

“र ितमीहरूका मनका आँखा उज्याला पािरएका होऊन्, जसले गदार् 
उहाँको बोलावटको आशा के रहछे, र पिवत्र जनहरूमा उहाँको पैतृक 
सम्पित्तको मिहमाको धन के रहछे … सो जान्न सक।”  एफेसी १:१८ 

भौFतक Î¿{ fफता= पाउनु ठूलो कृपा m~ तर आö�क Î¿{ पाउनु र एउटा 
बाँचेको आ�ा mनु झन् असल हो (हनेु=होस् म�ी ९:२७-३१, २०:३०-३४, 
यूह|ा ९:१-११)। 

+ववेकको तारालाई >ान Mदनुहोस्। एक समय यो पापको छल·ारा बोधो र 
कठोर बनाइएको `थयो तर अब यो संवेदनशील बनेको छ, परमेTर र अ\का 
सामु Sनम=ल र शु� बनेको छ। 
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“अिन यसैले परमेश्वर र मािनसहरूतफर्  िववेक सधैंभिर िनदोर्ष राख्नलाई 
म आफू प्रयत्न गदर्छु।”  प्रेिरत २४:१६ 

खु³ा ओठलाई �ान fदनुहोस्। परमेTरको मु��लाई अनुभव गन� जो 
कोही [सको बारेमा चुप बÕ न स¦ैन। 

“यिद ितमीले आफ् नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ भने, र 
परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनुभयो भनी आफ् नो 
हृदयमा िवश्वास गर्यौ भने ितमीले मुिक्त पाउनेछौ।”  रोमी १०:९ 

“तरै पिन येशूले त्यसलाई अनुमित िदनुभएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो: 
‘घरमा, आफ् ना मािनसहरूकहाँ जाऊ, र प्रभुले ितम्रा िनिम्त कित ठूला-
ठूला कामहरू गनुर्भयो, र ितमीप्रित कस्तो दया देखाउनुभयो, सो 
ितनीहरूलाई बताइदेऊ।”  मकूर् स ५:१९   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चौथो तqrर 
इ�ार गन_ %दय 

परमेTरको वचनको ¶ोFत र ,ेमलाई र उहाँको पु� हा ा ,भु येशू �ी{मा 
भएको मु��लाई इíार गन� i��को अवAा कFत खराब र डरलाÏो 
m~। 

द:ुखको कुरो, धेरैले परमेTरको अनुyहको सुसमाचार जा�ैनन् — संसारको 
मु��दाता mनलाई उहाँको पु� fदइनुभएको कुरा जा�ैनन्। यी माSनसह\ 
,ाकृFतक xदयको पfहलो तpqरमा दशा=इएका छन्। 

तर चौथो तpqरको जLो xदय mनु झन् क+त �ादै द:ुखको कुरो हो! 

यो मा~े हराएको छ। अSन ऊ यही अवAामा मछ= र अन]कालमा जा~ 
भने ऊ सदाको लाFग हराएको mनेछ। 

�ान fदनुहोस् कसरी हरेक पशु एउटा द{ु आ�ाले अझ सfçय बनाइँदैछ। 

xदयको बीचमा `सÔ हासनमा यस संसारको ईTर शैतानलाई Fवराजमान 
गराइएको छ। 

ब� पुLकबाट ¶ोFतको एउटै उ¶ालो fकरण Sन)न पाउँदैन। पFव� 
आ�ा जो कुनै पSन इÐुक दkर÷ पापीलाई सहायता गन= सदा तयार mनुm~ 
इíार गkरनुभएको छ र द:ु¢खत भई शोfकत mनुm~। 

“यसकारण परमेश्वरले पिन ितनीहरूलाई ितनीहरूका आफ् नै हृदयका 
कामुकताहरूद्वारा आफ् ना शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गरून् भनेर 
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अशुद्धताका िनिम्त त्यािगिदनुभयो।”  रोमी १:२४ 

“अशुद्ध आत्मा मािनसबाट िनसे्कपिछ, त्यो िवश्राम खोज्दै सुख्खा 
ठाउँहरूहँुदो िहँड्छ, तर केही पाउँदैन। तब त्यसले भन्छ, ‘म आफ् नै घरमा 
फकर् नेछु, जहाँबाट म िनसे्कर आएँ;’ अिन जब त्यो आउँछ, तब त्यसले 
यसलाई िरत्तो, बढािरएको र सजाइएको भेट्टाउँछ। तब त्यो गएर 
आफूभन्दा बढी दषु्ट अरू सातओटा आत्माहरूलाई साथमा ल्याउँछ, र 
ितनीहरू िभत्र पसेर त्यहाँ बास गछर्न्; अिन त्यस मािनसको पिछल्लो 
दशाचािहँ अिघल्लोभन्दा खराब हुनेछ। यस दषु्ट पुस्तालाई पिन यस्तै 
हुनेछ।”  मत्ती १२:४३-४५ 

“तर त्यस अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले वास्ता गनुर्भएन; तर अब सबै 
ठाउँमा सबै मािनसहरूलाई पश्चात्ताप गनूर् भन्ने आज्ञा गनुर्हुन्छ। िकनभने 
उहाँले एउटा िदन ठहराउनुभएको छ, जुन िदनमा उहाँले आफूले िनयुक्त 
गनुर्भएको मािनसद्वारा धािमर् कतापूवर्क संसारको न्याय गनुर्हुनेछ; उहाँले 
मरेकाहरूबाट बौराएर उठाईकन उहाँले सबै मािनसहरूलाई यस कुराको 
प्रमाण िदनुभएको छ।”  प्रेिरत १७:३०-३१ 

“तर ितम्रो कठोरता र पश्चात्तापी नहुने हृदयअनुसार ितमीले आफ् ना िनिम्त 
क्रोध थुपािररहकेा छौ — क्रोध र परमेश्वरको धमर्मय न्यायको प्रकट हुने 
िदनका लािग।”  रोमी २:५   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पाँच� तqrर 
पiछ हटेको %दय 

यहाँ �ान fदनुपन� कुरा के छ भने यो एउटा मु�� पाएको i��को xदय हो 
तर ऊ परमेTरको मु��`सत मेल नखाने जीवन ¿बताइरहकेो छ अSन ऊ एक 
द{ु आçमणको _शकार बनेको छ। 

�ान fदनुहोस् यहाँ कसरी पशुह\ फेkर xदयFभ� ,वेश गन= खोøैछन्। जब 
पापलाई ठाउँ fदइ~ तब शारीkरक �भावले आçमण गन= र धोका fदन र 
जीवनलाई z{ पान=लाई मौका खोøछ। 

Sनजको मुख ब� छ fकनfक ऊ`सत गवाहीको कुनै वचन छैन। 

बाइबललाई Fवगतमा ,ेम गkरएको `थयो अSन [सका वचनह\ xदयमा 
लुकाइएका `थए तर अब [सलाई बेवाLा गkरएको छ अSन [ो पुLक 
ब� छ। 

पFव� आ�ा — ढुकुर द:ु¢खत mनुभएको छ अSन यस xदयमा उहाँलाई कुनै 
Fव�ाम छैन। 

�ान fदनुहोस् यहाँ Sनजले Fवगतमा �ी{को çूसलाई सफा`सत दे� 
स�Äो तर अब उसले [ो हरेाइ गुमेको छ, कलवरीको Ît धFम_लएको छ 
र çूसको कुरा उसको लाFग अÌ{ Fवषय बनेको छ। 

यùFप हामीले मु�� गुमाउन स¦ैनौ, यहाँ _लनुपन� चेताउनी के हो भने 
हामीले शरीरबाटका परी�ामा आफूलाई सु¯नु स�व छ र [सका सबै 
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“चालचलनह\” र �ाभाFवक úकुावह\मा फेkर फक= नु स�व छ! 

Fववेकलाई �ान fदनुहोस्: 

आफू`सत एउटा “असल Fववेक” mनु महTपूण= कुरा हो। यLो Fववेक mनु 
जो पFव� शाTको _श�ाले अनुशा`सत छ। यLो Fववेक mनु जो चोखो र 
क°न र संवेदनशील छ। यसरी हा ो Fववेक कुनै एउटा Sट_लæ 
टîाइएको Fप�लको ऐनाजLो ब| स�छ। तर यसलाई परी�ा गन� द{ुको 
मुखको हîा सासले तुR]ै धFमलो पान= स�छ। 

(+वVासी जन, रा री �ान fदनुहोस्! पाप गनु=भयो  भने  तüालै �ी का र 
गkरहा�ु-होस्, पापीले परमेTरका सामु �ीकार गरे जLो त होइन, तर 
नानीले आ¬ा बुबा`सत �ीकार गरे जLो।) 

“हामीले आफ् ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा 
गनर् र हामीलाई सबै अधमर्बाट शुद्ध पानार्का िनिम्त उहाँ िवश्वासयोग्य र 
धमीर् हुनुहुन्छ।”  १ यूहन्ना १:९ 

“मेरा साना नानीहरूहो, ितमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू 
ितमीहरूलाई लेख्दछु। अिन कसैले पाप गर्यो भने िपताको साथमा हाम्रा 
एकजना विकल हुनुहुन्छ अथार्त् धमीर् येशू ख्रीष्ट; अिन उहाँ हाम्रा 
पापहरूका िनिम्त प्रायिश्चत हुनुहुन्छ; र हाम्रा िनिम्त मात्र होइन, तर सारा 
संसारका पापहरूका िनिम्त पिन।”  १ यूहन्ना २:१-२ 

“हाम्रा िनिम्त प्राथर्ना गर; िकनिक हामीिसत असल िववेक छ भनी हामी 
िनिश्चत छौं, र सबै कुराहरूमा हामी इमानदारीसँग िजउन इचु्छक छौं।” 
               िहब्रू १३:१८ 
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अनेक� परी�ा र पापह\ले iाG यस संसारमा एउटा �ी¿{यान भएर Jजउनु 
सJजलो छैन। हा ो आª नै बलमा त अस�वै छ, तर यही ठाउँमा हो 
परमेTरले श�� र जीवन ,ब� गनु=m~ जुन हा ो Fवगतको जीवन Jजउने 
,ाकृFतक सामÄ= भ�ा अकÑ  छ। 

“मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्, अिन म ितनीहरूलाई िचनु्छ, र 
ितनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। अिन ितनीहरूलाई अनन्त जीवन िदनु्छ, र 
ितनीहरू किहल्यै नष्ट हुनेछैनन्; न ता कसैले ितनीहरूलाई मेरो हातबाट 
खोसेर लैजान्छ। मेरा िपता, जसले ती मलाई िदनुभयो, सबैभन्दा महान् 
हुनुहुन्छ, अिन मेरा िपताको हातबाट कसैले ितनीहरूलाई खोसेर लैजान 
सकै्दन।”  यूहन्ना १०:२७-२९ 

“मािनसमािथ आइपनेर् िकिसमको परीक्षाबाहके अरू परीक्षा ितमीहरू-
मािथ आइपरेको छैन; तर परमेश्वर िवश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले 
ितमीहरूलाई ितमीहरूको शिक्तदेिख बािहरको परीक्षामा पनर् िदनुहुनेछैन, 
तर ितमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथमा उम् कने बाटो पिन 
बनाउनुहुनेछ।”  १ कोिरन्थी १०:१३ 

“अब उसो म ितमीहरूलाई दास भिन्दनँ; िकनिक त्यसका मािलकले के 
गदर्छन्, सो दासले जान्दैन; तर मैले ितमीहरूलाई साथी भनेको छु; 
िकनिक जे-जे कुराहरू मैले मेरा िपताबाट सुनेको छु, ती सबै मैले 
ितमीहरूलाई थाह गराएको छु।”  यूहन्ना १५:१५ 

“मलाई शिक्त िदनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गनर् सक्छु।” 
          िफिलप्पी ४:१३ 

“तरै पिन ितम्रो िवरोधमा मेरो केही कुरा छ, िकनिक ितमीले आफ् नो 
पिहलो प्रेम छोडकेा छौ। यसकारण ितमी कहाँबाट खसेका छौ, सम्झना 
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गर, पश्चात्ताप गर र पिहलेका कामहरू गर; नत्रभने म ितमीकहाँ चाँड ै
आउनेछु र ितमीले पश्चात्ताप गरेनौ भने ितम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट 
हटाइिदनेछु।”  प्रकाश २:४-५ 

“ितम्रा कामहरू म जान्दछु, ितमी न िचसा न ताता छौ; ितमी िचसा वा 
ताता भएका भए हुन्थ्यो।”  प्रकाश ३:१५ 

“तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको कू्रसमा बाहके अरू कुनै कुरामा म गवर् गदैर् 
गिदर् नँ, जसद्वारा संसार मेरा िनिम्त, र मचािहँ संसारका िनिम्त कू्रसमा 
टाँिगएको छु।”  गलाती ६:१४ 

“अिन जो आफ् नो कू्रस बोकै्दन र मेरो पिछ लागै्दन, त्यो मेरो चेला हुन 
सकै्दन।”  लूका १४:२७ 
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“के तपा�को %दय ठीक छ?” 
२ राजा १०:१५ 

xदय, मा~ेको अuLvको केD, छलको वशमा रmनुपदÑन। xदय छली छ, 
तर [ो छ_लनु आवtक छैन। “धोकामा नपर” — नयाँ Sनयमको बोलावट 
यLो छ। यसरी नै परमेTरको वचनअनुसार हा ो छली xदय, हा ो धोकेबाज 
xदय बदली गराइन र शु� बनाइएर एउटा इमानदार, असल र फलदायी xदय 
बनाइनु स�व छ! 

“तब परम,भुले पृýीमा माSनसको द{ुता ¶ादा भएको र [सको %दयको 
+वचारह3को हरके क�ना Mनर�र खराबै माn भएको दे�ुभयो।” उþF� 
६:५ (जल,लय अगाfड र पछाfडको अवAा यLै रहकेो उ³े¢खत छ, 
उþF� ८:२१) 

“िकनभने िभत्रबाट नै अथार्त् मािनसहरूको हृदयबाट नै खराब िवचार, 
परस्त्रीगमन, व्यिभचार, हत्या, चोरी, लोभ, दषु्टता, छल, कामुकता, 
कुदृिष्ट, िनन्दा, घमन्ड, मूखर्ता िनसँ्कदछन्।”  मकूर् स ७:२१ 

सुसमाचार %दय+भn नै FवTास गkरनु आवtक छ र �ी{लाई %दय+भn नै 
yहण गkरनु आवtक छ! 

“िकनिक धािमर् कताका िनिम्त हृदयले िवश्वास गिरन्छ, र मुिक्तका िनिम्त 
मुखले स्वीकार गिरन्छ।”  रोमी १०:१० (८-९ पदहरू पिन पढ्नुहोस्) 
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“हरे, म ढोकामा उिभनु्छ, र ढकढकाउँछु; कसैले मेरो सोर सुन्यो र ढोका 
खोल्यो भने म उसकहाँ िभत्र आउनेछु, र ऊसँग भोजन खानेछु, अिन उसले 
मसँग खानेछ।”  प्रकाश ३:२० 

परमेTर के भ|ुm~ भने उहाँको वचनलाई आj नो %दय+भ n yहण गन� र 
[सलाई वाLवमै �ागत गरेको कुरा उसको आ¹ापालन·ारा देखाउने, धैय= 
गरी असल फल फलाउने i�� एउटा भलो र असल %दय भएको  i�� 
हो! 

“तर असल जिमनमा परेकाहरूचािहँ ती हुन्, जसले वचन सुनेर त्यसलाई 
भलो र असल हृदयमा सम्हािलराख्छन्, र धीरजसँग फल फलाउँछन्।” 
              लूका ८:१५ 

“भाइहरूलाई िनष्कपट प्रेम गनार्का लािग आत्माद्वारा सत्यता पालन गरेर 
ितमीहरूले आफ् ना मनहरूलाई शुद्ध पारेका छौ; यसैकारण एक-
अकार्लाई चोखो हृदयले गिहरो प्रेम गर।”  १ पत्रुस १:२२ 

“तर ितमीहरू वचन पालन गनेर्हरू होओ, सुन्नेहरू मात्र होइन, जसले 
आफैलाई धोका िदन्छन्…” 
         याकूब १:२२,२६ 

बे¿बलोनको महान् राजा नबुकदनेसरले घमÅ ग¼ो, 

“के यो त्यो महान् बाबेल होइन र, जसलाई मैले बलको सामथ्यर्ले 
राजकीय बासस्थान हुनलाई र मेरो प्रतापको मिहमाको िनिम्त िनमार्ण 
गरेको हँु?”  दािनयल ४:३० 

यो अहËारी वचन उसको मुखमै `थयो जब परमेTरले उसलाई ,हार गनु=भयो 
र तल झानु=भयो र ऊ एउटा पशुसरह ब�ो अSन मैदानका घाँस खान था�ो। 
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हामी आª ना उपल�ीह\लाई हरेेर धोकामा नपर�। सात वष= प`छ न  
पाkरएको राजाले घोषणा ग¼ो, 

“अिन पृथ्वीका सबै बािसन्दाहरू शून्यसरह गिनएका हुन्; अिन उहाँले 
स्वगर्को सेनाको बीचमा र पृथ्वीको बािसन्दाहरूको बीचमा आफ् नो 
इच्छाअनुसार काम गनुर्हुन्छ…”  (पद ३५) 

“यसैकारण सबै वैरभाव, सबै छल… हटाओ।”  १ पत्रुस २:१ 

“उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन, न ता कुनै छलकपट नै उहाँको मुखमा 
पाइयो”  १ पत्रुस २:२२ 

“िकनिक जसले जीवनलाई प्रेम गनेर् र असल िदनहरू देख्ने इच्छा गदर्छ, 
उसले आफ् नो िजब्रो खराबीबाट र आफ् ना छलका कुरा गनर्बाट जोगाएर 
राखोस्।”  १ पत्रुस ३:१० 

�ान fदनुपन� कुरा के हो भने उता पुरानो Sनयममा iवAाअ]ग=त परमेTरले 
घमÅी राजालाई न  तु�ाउनुभयो तर यता नयाँ Sनयममा हामीले आफैले 
आफूलाई परमेTरको सामु न  तु�ाउनुपछ= अSन हामीले [सो ग¼� भने 
उहाँले हामीलाई उÞ पानु=mनेछ भSनएको छ! 

“प्रभुको सामु आफूलाई नम्र तुल्याओ, र उहाँले ितमीलाई मािथ 
उठाउनुहुनेछ।” याकूब ४:१० 

यसकारण अब तपा�को xदयको अवAा कLो छ त? के [ो पापले 
छ_लएको र द¿बएको छ fक [ो येशू �ी{ हा ा ,भु र मु��दाता,Fत 
i��गत भ��को वासAान र `सÔ हासन बनेको छ? 

46



Mन�षQ 
कुनचाfहÀ  तpqरले तपा�को xदयलाई दशा=उँछ? 

fढलो नगरी ,भुकहाँ आउनुहोस् र उहाँको मु�� खोÿुहोस्। उहाँले मा� 
तपा�लाई नयाँ, धोइएको, बदली गराइएको, उहाँतफ=  रहकेो xदय fदन 
स¨ुm~। 

“ह ेसबै पhर�म गन_ र भारीले द�बएकाह3हो, मकहाँ आओ, अMन म 
+तमीह3लाई +व�ाम Mदनेछु।”  मत्ती ११:२८ 

“िपताले मलाई जितजना िदनुहुन्छ, ती सबै मकहाँ आउनेछन्; अिन जो 
मकहाँ आउँछ, उसलाई म कुनै रीितले अफाल्नेछैन।”  यूहन्ना ६:३७ 

“जसले आj नै %दयमाkथ भरोसा रा�छ, <ो मूखQ हो।” िहतो २८:२६ 

तपा�लाई ,! उठ्छ fक? — “यfद म आफैलाई र मेरो आª नै xदयलाई 
भरोसा गन= स"¦नँ भने मैले भरोसा गनु=पन� कहाँ हो त?” 

येशू भ|ुm~, “म कहाँ आऊ…” 

“आª नो स ूणQ %दयले परमSभुमाkथ भरोसा राख…” (fहतोपदेश ३:५) नै 
हामी सबैका लाFग परमेTरको सुÌ{, सीधा र सध� उ�र हो। 

“ह ेपरमप्रभु, मलाई तपाईंको बाटो िसकाउनुहोस्; म तपाईंको सत्यतामा 
िहँड्नेछु; तपाईंको नामको डर मान्नलाई मेरो हृदय एकाग्र पानुर्होस्। ह े
प्रभु मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूणर् हृदयले म तपाईंको प्रशंसा गनेर्छु, र 
सदासवर्दा तपाईंको नामको मिहमा गनेर्छु।”  भसं ८६:११-१२ 

* * * * * 
47



थप साम¡ीका ला+ग हा¢ो वेबसाइट: 

✔ थु,ै बाइबल अ�यन मालाह\ 

✔ अfडयो तथा Fभfडयो ,वचनह\ 

✔ िशक्षामूलक िभिडयोहरू 

✔ �ी¿{यान गीतह\, इ[ाfद 
☆ 

हा¢ो स कQ : 

9855071310/9855046509 
info@wordoftruth.com.np
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नारायणगढ चचQ 
लाय£ चोक, नारायणगढ 

भरतपुर, kचतवन
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