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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह

अनुमितले

उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
सु वातको पुःतक

वाःतवमा भ े हो भने उत्पि को पुःतक येशूको बारे मा हो: येशू

हाॆो सृि कतार्, येशू हाॆो सँभारकतार्, येशू हाॆो मुिक्तदाता। यो पुःतक

मोशाले

लेखेका

िथए।

हजार

वषर्पिछ

अमज

मोशाले

लेखेका

सृि को

िववरणको सु को व्याक्यका शब्दह लाई यूह ाले उतारे का िथए। त्यसमा
ु न्ु थ्यो भनेर ठोकुवा गद यसरी लेख्दछन्, "१
उनले येशू नै सृि कतार् हुनह
ु न्ु थ्यो, वचन परमेँवरसँग हुनह
ु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर
आिदमा वचन हुनह

ु न्ु थ्यो। २ उहाँ आिदमा परमेँवरसँग हुनह
ु न्ु थ्यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा
हुनह

बिनए, र बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र

त्यो जीवन मािनसह को ज्योित िथयो। ५ त्यो ज्योित अन्धकारमा चम्कन्छ, र
अन्धकार त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।" (यूहन्ना १:१-५)।

यूह ाले यहाँ के लेखे त? "आिदमा वा सु मा" जेजित सृिजएका

िथए, जेजित पिहला अिःतत्व भएका िथएनन्-ती सबै येशू ारा नै अिःतत्वमा

ल्याए अथार्त ् ितनीह को सृजना गनुभ
र् यो। यस जगतमा भएका सारा सृि को

बारे मा सोच्नुहोस: अनिगिन्त नक्षेऽह , अन्तिरक्षमा भएका सम्पूणर् थोकह ,

तारा मण्डलह , सौयर्मण्डल (हाॆो

सौयर्मण्डल त जगत वा ॄम्हाण्डको

केवल एक थोपामाऽ हो र हाॆो पृथ्वी परमेँवरको
कणमाऽ हो-यशैया ४०:१५), िविभ

तराजुको धुलोको एक

भूउपमह वा साटालाइटले िदमागलाई नै

चिकत पान आकाशग ाह , त्यहाँ चिम्कने, घुिमरहने वा िव मान वा रिहरहने

अनेक उज्ज्वल मण्डली वा ताराह का समूहह कोसाथै ूाणीमा हुने जिटल
िडएनए वा वंशलाई जानकारी िदन भण्डार भएको भाइरस जुन अचम्म तिरकाले

कोशमा बुिनरहे को हुन्छ। त्यो िडएनए शुआम कोशमा कसरी तै िररहे को हुन्छ

ँ ाले होइन।
भ े कुरा केवल भौितक िव ानलेमाऽ थाहा िदन्छ, हाॆो ना ो आख

ती सबै थोक येशूले नै सृि

गनुर् भएको िथयो र ितनीह लाई उहाँले नै

सम्हािलरहनुभएको छ। र सम्पूणर् बाइबलमा सृि को र मुिक्तको पिहलो कथा

उत्पि को पुःतकमा उल्लेख गिरएको छ। त्यसकारण, हाॆो उत्पि को

लेखाजोखा

उत्पि ।

गन

सं सारको

केवल

एउटामाऽ

अङ्मेजीमा "जेिनिसइज Genesisis"

"आिधकािरक"

पुःतक

हो,

भ े शब्द मीक भाषाको genesis

जेिनिससबाट आएको हो। त्यसको अथर् "आिदमा, सु , ूारम्भ" हो। यो िहॄू

भाषाको बेरेिशत bere’shit बाट आएको हो जसको अथर् "आिदमा, सु मा वा
ूारम्भमा"। सारा बाइबलको पिहलो शब्दमै "आिदमा" हो। सारा बाइबलको

जग वा आधार नै उत्पि को पुःतक हो। यो पिहलो पुःतक भएकोले नै पिछ
लेिखएका

पुःतकह मा

यसबाट

धेरै

उद्धृत

गिरएको

छ।

अ

कुनै

पुःतकह भन्दा उत्पि को पुःतक अत्यन्तै मह वपूणर् वा उल्लेखनीय छ।

हामी मानव ूाणी भएकोले हामी को ह भनेर यसले बुझाउन सहयोग गदर्छ।
िवषेश गरे र वतर्मानमा युगमा यसमा भएका सत्यह

छ, िकनभने, भौितकवाद वा िव ानले हामीह
मूल्यमान्यता छै न, हामी अचानक सृि

समसामयीक र मह वपूणर्

केही पिन होइन, हाॆो खास

भएका ह , यस जगतमा हाॆो भौितक

अिःतत्व केवल क्षिणकमाऽ हो भनेर िसकाइरहे को छ। एक जना भौितक
शा ीले, "हामी त केवल व्यविःथत ढँगले थुपािरएको धुलोमाऽ हो" भनेर

लेखेका िथए। केही हदमा उनी िठक छ, तर, उनको भनाइमा त्यो व्यविःथत

ढँग ूाकृितक िनयमको उपज हो भनेर उनले िसकाउँदछ। तर, उत्पि ले

हाॆो सत्य उत्पि

यस िस

वा हामी कहाँबाट आएको हो भ े वाःतिवक ूकट गदर्छ।

पृथ्वीमा हामी परमेँवरको ःव पमा िस

पमा सृि भएको हो र

हाॆो अिःतत्वको लआय छ भनेर उत्पि ले बताउँदछ। उत्पि को पुःतकले

पतनको बारे मा पिन बताउँदछ: यस सुन्दर र िस

भएन र हामी मानव ूाणीमा िकन सुन्दर र िस
पुःतकले बताउँदछ।

सं सार अब सुन्दर र िस
छै न

भनेर पिन यही

यस सं सारले हामीलाई केवल दु:ख, क , महामारी र मृत्युबाहे क अ

केही िदन सक्दै न, तर उत्पि को पुःतकले हामीलाई ऽास बनाउने ती सबै

तत्वह बाट एक िदन राहत िदनुहन
र् न
ु ेछ वा उ ार गनुह
ु ेछ भनेर परमेँवरको

ूित ासिहत हामीलाई आशाको िकरण छाइिदएको छ। हामीलाईमाऽ होइन,
ँ
ँ दछ।
यस पृथ्वीलाई पिन उ ार गनछ भनेर यही पुःतकले औल्याउ
अनेक

नाटकीय

आँचयर्का

कामह ले

सिजएको,

जःतै

सृि ,

जन्मह , इन्िे नी, र उहाँको न्याय जःतै जलूलय, सोडोम र गोमोरा, आिद

कथाह ले परमेँवरको पिवऽ उपिःथितको आभास् हामी सबैलाई िदँदछ।
यथाथर्मा, हामी सबैलाई चिकत पान ौ ामय ूेरणा िदने पुःतक उत्पि
तर, त्यितमाऽ नभएर उत्पि को पुःतक, िविभ

हो।

मानव भावनाह ले िमिौत

भएको कथाह ले पिन भिरएको छ। याकूब र राहे लको जःतो रोमाञ्चक ूेम

कहानी, याकूब र एसावको बीचमा भएको घरे ल ु घृणाको कहानी, इःसाहक,

याकूब, याकूबका छोराछोरीह को जन्मको िववरण, अॄाहम, सारा, राचेल,

याकूब, युशूफह को मृत्युको लेखा, कैयन, िसिमयोन र लेबीले

गरे का

हत्याकाण्डको पदार्फास र एसावले याकूलाई, युशूफले उनलाई नाश गनर् चाहने

दाजुह लाई िदएको क्षमा जःता मािमर्क कथाह ले उत्पि

बिनएको छ।

त्यितमाऽै नभएर यो िशक्षादीक्षा वा उपदे श िदने पुःतक पिन हो।कियनर

बाबेलको धरहरा बनाउनेह को नैितकता, अॄाहम र याकूबमा भएको िवँवास,

र सपर्को टाउकोलाई कुिल्चने र ूित ा गिरएको दे श िदने जःता आशा र
मुिक्तको ूित ाले पिन सिजएको पुःतक उत्पि

हो।

जब यस अध्ययन पुःतक हामी पढ्छ तब हामी उत्पि को पुःतक

केवल पढ्ने र अध्ययन गनमाऽ हुनेछैन । यसमा भएका अनेक मनमोहक
कथाह लाई रमाइलो मानेर पढ्नेछ । अिन हामी पिन अॄाहम, इसहाक,

याकूब र सृि कतार् सनातन परमेँवरसँग अझ निजक भएर कसरी िहँड्न
िसक्छ भनेर यही पुःतकमा खोतल्नेछ ।

फेिर, यसले दे खाएका भौगोिलक अिभयान पिन िनयाल्नेछ । अदनदे िख

बाबेलसम्म, िमौदे शदे िख ूित ा गिरएको दे श दे िख ूित ा गिरएको ःवगर्को

दे शसम्म याऽा गन हामी मानव ूाणी यस सं सारमा िफरन्तेमाऽ ह भनेर पिन

उत्पि को पुःतकले हामीलाई बुझाउन खोजेको हामी हे नछ । हामी नयाँ ःवगर्

र नयाँ पृथ्वी जुन िक हाॆो वाःतिवक ूित ा गिरएको भूमी हो र त्यो पाउने
आशालाई दिर्हलो पािर राख्न कसरी िशिक्षत हुन सक्छ

भनेर पिन यस

पुःतकमा खोताल्नेछ । जब उत्पि को पुःतकका पानाह मा भएका िविभ

पाऽह को अध्ययन गनछ

सं ःकार,

परम्परा,

िनयाल्नेछ । ितनीह

जीवनशैली

तब ितनीह

र वातावरण

पौरािणक कालका पाऽह

समय, काल, ःथान, सं ःकृित,
तथा

पिरिःथितह लाई

हामी

भएतापिन वा पौरािणक युग र

सं ःकृित वा सभ्यता भएतापिन धेरै जसो ितनीह को कथा हाॆो पिन हो भनेर

हामीले यस पुःतकमा प ा लगाउनेछ ।

जाक बी. डुखान, िडएचएल, िटएचडी आन्द्र्यु िवँविव ालयको

पिरसरमा रहे को एकिडए िथयोलोिजकल सेिमनारीमा िहॄू र पुरानो करारको

बारे मा गिहरो पमा व्याख्या गरे र िसकाउने अवकाशूाप्त सम्माननीय ूाध्यापक

हुनहु न्ु छ। (उहाँ ृान्स दे शको यहू दी हुनहु न्ु छ जो एडभेिन्टःट हुनहु न्ु छ-यस

अनुवादकलाई उहाँकै सहकमीर् आन्द्र्यु िवँवािव ालयकी अध्यािपका डा. कनी
गेनले बताउनुभएकफो अनुसार)।
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२०२२ दोॐो ऽैमािसक िमसन कथाह
यस ऽैमािसकको उॄे को भेटीले साउथरन अिृका इिन्डएन ओसन िडिभजनको
दे हायको आयोजनाह मा सहयोग िमल्नेछ:


बेिलज र आ ोलामा चचर् र ूाथर्िमक ःकूल



आ ोलाको हुम्बोमको एडभेिन्टःट िवश्विव ालयमा पु ष छाऽबास



आ ोलाको ल्वान्डामा घरे ल ु िहँसाको मारमा परे काहरलाई परामसर्
केन्ि




आ ोलाको लुवान्डामा िसक्वले ूाथर्िम ःकूल

मलावीको एडभेिन्टःट िवश्विव ालयमा सामुदायीक र नेतत्ृ व िवकाश
केन्िको ःथापना।



मेयोटमा उ म जीवनशैली केन्ि र एफएम रे िडयो ःटे शनको ःथापना

अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असार १०, २०७९ (जून २४,
२०2२) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा

िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय

शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
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