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उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका

येशू भक्तको िनिम्त सच्चा इसाई िशक्षा
"परमेँवरको भय मा ु वा उहाँलाई ौ ा गनुर् नै बुि

र परमेँवरको

बारे मा सबै सुझबुझ तथा आत्म ानको सु वात हो" (िहतोपदे श ९:१०
पान्तिरत)।

मािथ िदइएको पदको बारे मा गिहिरएर सोच्नुहोस्। यसमा खास गरे र

एकै ठाउँमा बुिनएका छन्: "भय" अथार्त ्

दुई िवषयबःतुका अवधारणाह

परमेँवरको मिहमा र शिक्तमा अपार ौ ा राख्नु वा झुक्नु र अिन

परमेँवरको चिरऽ तथा ःवभावको बारे मा सत्य

िसक्नु। त्यसैकारण, बुि ,

ान हािसल गनुर् वा बुझ्नु र

ान र सुझबुझ सबैको जग परमेँवरमा नै

बसािलएको त्यस पदले खुलासा गिरएको छ।

मािथको भनाई अत्यन्तै पिरपक्व छ वा िसधै अथर्पूण र् छ। आिखरमा

ु न्ु छ। उहाँमाऽले नै सबै थोकको सृि
सबै अिःतत्वको ॐोत नै परमेँवर हुनह

गनुभ
र् एको िथयो र यावत थोक वा अिःतत्व भएका सबै तत्वह लाई उहाँले नै

सम्हाली रहनुहन्ु छ (यूह ा १:१-३, कलःसी १:१६,१७)। हामीह ले जे
िसक्छ वा जुन कुराह को

ान हामीमा छ जःतै भौितक शा का गिहरो

ान

जःते क्वाकर्, गु त्वाकषर्ण आिद, नक्षऽमा झुिन्डरहेका अनिगिन्त तारा आिद,

झुिसिल्करा आिद, ःवगर्दूतह , शैतानका मितयार वा राक्षस तथा दु
आत्माह

दूत वा

"महा उच्च ःथानमा रहेका शिक्त र अिधकार आिदह " एिफसी

३:१०)को अिःतत्व छ त परमेँवरकै कारणले। त्यसकारण सत्य वा सही
ान र बुि

छ।

धमर्शा

र सुझबुझको अिन्तमका ॐोत परमेँवर आफैमा िनिहत भएको

ु न्ु छ" भनेर
ूेम आफै परमेँवर होइन तर "परमेँवर ूेम हुनह
बाइबलले ःप

पमा उल्लेख गिरएको छ। परमेँवरमा भएको

ूेमको ःवभावको बारे मा एलेन जी

ाइटले यसरी व्याख्या गनुह
र् न्ु छ "सबै सृि

र मुिक्त तथा उ ारको आधार नै ूेम भएको कारणले सबै सत्य वा सही
िशक्षाको जग नै ूेम हो। हामीह को जीवनलाई पथूदशर्कको

पमा िदइएको

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले त्यो धारणालाई सरल पमा पुि
सबभन्दा पिहलो र महान् आ ा यो हो "ितमीले िभऽी

गदर्छ।

दयदे िख, ितॆो सारा

मन वा आत्माले, ितमीमा भएका सबै बल वा शिक्त र ितॆो िदमाग वा

समझशिक्तले

परमेँवरलाई ूेम गनु।
र् " लूका १०:२७। अपार, अनन्त र

सबर् ानी परमेँवरलाई सारा बाहुबलले, सारा िदमाग र

दय वा मनले ूेम गनुर्

नै मािनसमा हुनपु न ूत्येक शिक्तलाई उच्चतम पमा िबकास गनुर् हो। यसको

अथर् मािनसमा भएको सम्पूण र् आयाममा -शारीिरक, िदमाग वा मगज र आत्मा

वा मनले परमेँवरको ःव पलाई पुनःथार्पना गनुर् हो।" एजुकेशन, पृ. १६बाट
पान्तिरत।

परमेँवर नै सबै सत्य वा सही

ान र आत्म ानसमेत, सबै सत्य वा

सही िशक्षाको ॐोत भएकोले सबै इसाई िशक्षाले हामीह को िदमाग उहाँितर
सोझ्याउनुपछर् र आफ्नो बारे मा उहाँले के ूकट गनुभ
र् एको छ त्यसितर ध्यान

लगाउनुपछर्। ूाकृितक सम्पदा ारा, लेिखएको परमेँवरको जीवन वचन ारा र

पिवऽ धमर्शा

बाइबलमा ूकट गिरएको येशूको बारे मा िदइएको ूकाश वा

जानकारीले हामीलाई आवँयक भएको सबै िदइएको छ। अिन ती नै
ॐोतह मा थप

ान पिन िदइएको छ: त्यो हो हाॆो ूभ ुबाट पाइएको

मुिक्तलाई कायम राख्न उहाँसँग सम्बन्ध रािखराख्न र उहाँलाई हामीह को
सारा

दय र मन, आत्मा वा िभऽी चेतनाले उहाँलाई ूेम गनु।
र् पापले गदार्

हजारौ वषर्सम्म अशु , ूदुिषत र िविमएको ूकृितले पिन केही हदसम्म
अत्यन्तै ूभाकारी

त्यो बोलाई धमर्शा

पमा परमेँवरको भलाई र चिरऽको बारे मा बोल्दछ तर
बाइबलको

ि कोणबाट अध्ययन गिरनुपदर्छ। तर

सत्यलाई, परमेँवरको बारे मा ूकट गिरएको अत्यन्तै महान् आत्म ान, उहाँले
मानव जगतलाई के गनुभ
र् यो र के गिररहनुभएको छ भ े सही वा िस

जोख्ने वा मापदण्ड परमेँवरको जीिवत वचन वा धमर्शा

पमा

बाइबलमाऽ हो

भनेर हामीले ःवीकानुर् ज री छ। सबै इसाई िशक्षाको केन्ििवन्दु धमर्शा

बाइबल, सृि को बारे मा यसमा िदइएको जानकारी र मुिक्तको बारे मा िदइएको
आत्म ान तथा योजना हुनपु छर्।

येशूका चेला यूह ाले भनेका छन् िक येशू भी

ु न्ु छ र
ज्योित हुनह

यस सं सारमा जिन्मने ूत्येक मानव ूाणीलाई ज्योित वा आत्म ान िदने उहाँनै
ु न्ु छ। यूह ा १:९। अक
हुनह

अथर्मा भ े हो भने जसरी ूत्येक मानव

ूाणीलाई येशूबाट नै जीवन िदने भनेको जःतै ूत्येक मािनसलाई चािहने

आत्म ान वा िदव्य ानको केही िकरणह , केही अपार सत्य र असल वा भलो
हुनेकुरा बुझ्ने खुबी येशूबाट नै ूाप्त हुन्छ।

तर दुभार्ग्यवस हामी सबै जना महान् िववाद वा िभषण यु मा

फिसरहेकाछ । त्यस यु को खलनायक वा समःत मानव ूाणीको परमशऽु
शैतानचाही ँ मािथ उल्लेख गरे का
ानह
हामीमा नआउन् भनेर वा
ितनीह लाई रोक्न भरमग्दुर किसएर सिबय भइरहेको छ। त्यसैकारण
समःती पमा इसाई

िशक्षामा जे

समावेश भएतापिन

हामीलाई

ःवगर्बाट

उपलब्ध गराइएको परमेँवरको िदव्य ान वा आत्म ान िव ाथीर्ह ले उ म

तिरकाले बुझोस् भनेर हामीले ूयत्न गिरनै रहनुपछर्।

नऽभने के त? येशूले भ भ
ु एको जःतै, "सारा सं सारलाई हातमा पारे तापिन

आफ्नै आत्मा वा अनन्त जीवन गुमायो भने उसलाई के फाइदा हुन्छ र?"
(मकूर्स ८:३६

पान्तिरत)।

त्यसकारण तपाईँले आजर्न गनुभ
र् एको िव ान वा सािहत्य वा अथर्शा

वा इिन्जनयर वा दशर्नशा

यिद ती िशक्षाह

वा डाक्टरको महान् िशक्षाको मह व के छ र

हािसल गरे र अन्तमा तपाईँ आगोको ज्वालामा भंम भएर

दोॐो मृत्युको सामना गनुर् हुन्छ अथार्त ् अनन्त जीवन नै गुमाउनुहन्ु छ?

त्यसकारण त्यसको यथाथर् जवाफमा हाॆो जीवन अथर्पूण र् हुँदैन, हुन्छ त?

त्यसैकारण यस पुःतकको मूल िवषयबःतु मानव जीवन, मानव कल्याण र

अथर्पूण र् जीवन यापना गनर् चािहने येशूमा केिन्ित िशक्षा हो। त्यो िशक्षा के हो
र परमेँवरले खटाउनुभएको िनकाय वा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का समःत

अगुवा र सदःयह को है िशयतले एक वा अक तिरकाबाट हाॆा सदःयह लाई
त्यस गिरमामय िशक्षा उपलब्ध गराउनु के गनुप
र् छर् भ े

ान िदन यस पुःतक

लेिखएको हो भ े सबै पाठकबृन्दह ले महसुस ग न् भ े यस पुःतकका
रचनाकारह को कामना छ।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन असोज ९, २०७७ (सेप्टे म्बर २५,
२०20) 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
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
१

अध्याय १

असोज 10-१6 (सेप्टे म्बर 26-अक्टु बर 2)

२

अध्याय २

असोज 17-23 (अक्टु बर ३-9)

३

अध्याय ३

असोज 24-30 (अक्टु बर 10-16)

४

अध्याय ४

काितर्क 1-7 (अक्टु बर 17-23)

५

अध्याय ५

काितर्क ८-14 (अक्टु बर 24-30)

६

अध्याय ६

काितर्क 15-21 (अक्टु बर 21-नोभेम्बर 6)

७

अध्याय ७

काितर्क 22-28 (नोभेम्बर 7-13)

८

अध्याय ८

काितर्क 29-मंिसर 5 (नोभेम्बर 14-20)

९

अध्याय ९

मंिसर 6-12 (नोभेम्बर 21-27)

१० अध्याय १०

मंिसर 13-19 (नोभेम्बर 28- िडसेम्बर 4)

११ अध्याय ११

मंिसर 20-26 (िडसेम्बर 5-11)

१२ अध्याय १२

मंिसर 27- पुष 3 (िडसेम्बर 12-18)

१३ अध्याय १३

पुष 4-10 (िडसेम्बर 19-25)

भारतमा येशूका चेला थोमसले सुसमाचार ूचार गरे का िथए। भारतमै

उनको हत्या भएको िथयो। एस.एन. हाःकल र पी.टी. मेगान िवँवमा
सुसमाचार कहाँ कहाँ ूचार भएको छ भनेर सवक्षण गन बममा भारतमा सन

१८९०मा आएका िथए। सन् १८९३मा अमेिरकाबाट िविलयम लेन्कर र

ए.टी. ः प पुःतकह

बेच्न मिासमा आएका िथए र अङ्मेजी बोल्नेह लाई

पुःतक बेचेका िथए। एडभेिन्टःटह

ितनीह

आउनुभन्दा अगािड नै काम गद

िथए भनेर लेन्करले िरपोटर् गरे का िथए। सन १९०५मा तािमल नाडुमा तािलम

ःकूल खोिलएको िथयो, त्यहाँबाट २७ वषर्पिछ ब लोरमा सािरएको िथयो।
त्यहाँबाट पिन सन १९३७मा पुणेमा सािरयो। अमज िविलयम ःपाइसरको
नाउँमा त्यस कलेजको नामा रण गिरयो। सन १८५८दे िख िबलायतले

भारतलाई सञ्चालन गरे को िथयो र सन १९४७मा िबलायतबाट ःवतन्ऽ

भएको िथयो। भारतमा १२२ वटा मूख्य भाषाह

भाषाह

छन्।

छन् र अ

१,५९९

यस ऽैमािसक साबथःकूलको उिॄएको भेटी दे हायका योजनाह मा खचर्

गिरनेछ:
१.

केटाह को

२.

पाँच वटा कक्षा कोठाह , फ्लेज एडभेिन्टःट कलेज, रःटुमबाडा,

३.

४.

५.

६.

७.
८.

९.

िनिम्त

आन्िूदे श राज्य

आवास

गृह,

गारमर

एकेडेमी,

राजनागरम,

आन्िूदे श

चचर् भवन, अमृतसर, पन्जाब राज्य
चचर् भवन, राँची, झारखण्ड राज्य

आवास गृह, सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूल, वाराणासी, उ र ूदे श राज्य
ःकूल भवन िनमार्णको दोॐो चरण,

उ राखण्ड

कीर् एडभेिन्टःट कलेज,

कीर्,

तािमल चचर्ह को िनिम्त नयाँ भवनह , केन्ि कानाडा र साभानगर,
कनार्टक

दुई कक्षा कोठाह , एसिडए इिङ्ग्लश हाइःकूल, अजा नगर कनार्टक

केटाह को आवास गृह, इ.डी थोमस हाइयर सेकेन्डेरी ःकूल, तािमल
नाडु

१०. ल्याब र लाइॄे री, िथरमला एसडीएःकूल, िथ भानन्थापुरम, केराला
राज्य

ँ रोड, पुणे, महारा
११. ःकूल भवन, ःपाइसर एडभेिन्टःट ःकूल, औध

