
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : यशैया ५३:१-१२, दािनएल ७:१३, १४, २ 
पऽसु १:१६-२०, म ी १७:१-६ र २ ितमोथी ३:१५-१७। 

यस अध्यायको कण्ठ गनुर्पन मूल सार पद: "परमेँ वरका अगमवक्ताह का 
सन्देश पिन हामीसगँ छ। त्यो सन्देशमािथ हामीले पूणर् पमा भरोसा राख् न 
सक्छ । त्यसमा ितमीह ले ध्यान िदन अत्यन्त ज री छ। त्यो सन्देश 
अन्धकार ठाँउमा ज्योित चिम्करहेको जःतै छ। येशू नआउँञ् जेल त्यो ज्योित 
चिम्करहनेछ। अिन ितमीह को दयह मा त्यो िबहानीको तारा अथार्त ्येशूको 
उदय हनेुछ" (२ पऽसु १:१९ अङ्मजेी न्य ुइन्टरनाशनल िरभाइजद भजर्नबाट 
पान्तिरत)। 

    पऽसुका पऽह को अध्ययन हामी जारी राख् नेछ । तर एउटा 
उल्लेखनीय कुरालाई हामीले सोच्नपुछर्: पऽसुले जे िवँ वास गरे त्यसमािथ उनी 
कितको िनिँ चत िथए त? 

    पऽसुले गरेका िवँ वास, आःथा र परमेँ वरमािथको भरोसाको बारेमा 
अझ धेरै जानकारी यस अध्यायमा हामी हेनछ । परमेरँ वरमािथ उनको 
आःथा, िवँ वास, िन ा र भरोसाको कारण िकन हो भनेर पिन उनले आफ्नो 
ूितव ता जनाउँछन।् "मािनसले आिवँकार गरेका मनबहलाउने चलाकी 
दन्त्य कथाह मा हामीले िवँ वास गरेका छैन " भनेर पऽसुले िजिकर गछर्न ्
(२ पऽसु १:१६ पान्तिरत)। पऽसुको समयमा िविभ  मूतीर्ह को पूजा 
गिरन्थ्यो। ती मूतीर्ह का बारेमा िबिभ  पौरािणक वा काल्पिनक कथाह  
भिनन्थ्यो। मूतीर् पूजा गन धािमर्क परम्परामा परुाण भ े चलन तत्कािलन 
िवँ वमा ूचिलत िथयो। तर दईु कारणह ले आफूले गरेका िवँ वासको 
िनँ चयता भएको पऽसुले हामीलाई जानकारी गराउँदछन।् 

    ूथमत: उनी "हाॆा ूभ ु येशू भी को" ूतआयदशीर् िथए (२ पऽसु 
१:१६)। तर पऽसुको दोॐो कारण अझ मह वपूणर् मािनिलनपुछर्। िकन त? 
पऽसुले जःतै सबै िवँ वासीह ले आफ्नै आखँाले येशूलाई नदेिखन सक्छ। 
त्यसकारण, आफूले गरेका िवँ वासको दोॐो ठोस आधार कुन हो त? त्यो हो 
अगमवक्ता अथार्त ् परमेँ वरको िनिम्त बोल्ने मािनसह को सन्देशमा आफ्नो 

१०  बाइबल र भिव यमा हुने 
कुराह को भिव यवाणी 
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आःथा गािढएको छ भनेर पऽसुले आफ्नो दोॐो कारण व्यक्त गछर्न ्(२ पऽसु 
१:१९)। त्यसकारण, पऽसु फेिर आफ्नो ूितव ता बाइबलितर फकार्उँछन।् 
येशू को हनुहुनु्छ भ े ूमाण नै अगमवक्ताह ले छोडेर गएका भिवंयवाणीह  
हनु ्भनेर पऽसुले औलँ्याउँछन।् बाइबलमा उल्लेिखत भिवंयवाणीह  आफ्ना 
जनह को िनिम्त िवशेष सन्देशह  हनु।् भिवंयवाणीले भिवंयमा हनेु 
कुराह को जानकारी िदन्छ। धमर्शा लाई उद् धृत गरेर आफ्नो बारेमा येशूले 
जानकारी िदनभुएकै केही भिवंयवाणीह को चचार् पऽसुले गरेका िथए भ े 
कुरामा कुनै शङ् का छैन। त्यसकारण, यिद येशू र पऽसुले बाइबललाई 
गम्भीर पमा िलएका िथए भने, हामीले पिन त्यही पमा िलन ुअत्यन्त ज री 
छ। 
 

१. परुानो करारमा येशू (भजन २२)  

       आफूले केमा िवँ वास गरेको छु, भनेर पऽसुले पाठकह लाई आफ्ना 
पऽह ारा ूितव ता देखाएको हामी पाउँछ ।  येशूलाई िचनेकै कारण आफू 
येशूको बारेमा चचार् गिररहेको भनेर पऽसुले ठोकुवा गछर्न।्  येशूको जन्म 
हनुभुन्दा सय  वषर् अिघ परुानो करारमा िविभ  अगमवक्ताह ले औलँ्याएका 
व्यिक्त येशू नै िथए भनेर उनलाई थाहा िथयो।  बाइबल धमर्शा  परमेँ वरको 
िलिखत वचन िथयो भ े पिन उनलाई थाहा िथयो। परमेँ वरको िलिखत 
वचनमा भरोसा राखेकै कारण आफूले जीिवत वचन (येशू) मानव चोला िलएर 
आउनभुएको िथयो (१ यूह ा १:१४) भ े कुरामा िवँ वास गनर् सहयोग 
िमलेको िथयो भनेर पऽसुले भन्दछन।् 

    आफ्ना पाठकह को ध्यान १ पऽसु १:१०-१२मा पऽसुले िहॄू 
बाइबलितर आकषर्ण गछर्न।् अगमवक्ताह ले येशूको बारेमा िसकाएका िथए 
भनेर उनी औलँ्याउँछन।् परुानो करारमा पिवऽ आत्माले येशूको बारेमा दईु 
मह वपूणर् सत्यह लाई ःप पमा व्याख्या गरेका िथए भनेर पऽसुले आफ्नो 
भनाई राख् दछन।् पिहलो सत्यचाही ँ “मसीहको द:ुखक " दोॐो सत्यचाही ँ
“त्यसपिछ हनेु उहाँको यश तथा मिहमा" (१ पऽसु १:११ पान्तिरत)। 

    परुानो करारका देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ितनीह ले येशूको बारेमा 
धेरै कुराह  उल्लेख गरेका छन।् ती पदह लाई केलाएर पढ्दा ती 
अगमवक्ताह ले उहाँको बारेमा धेरै कुराह को भिवंयवाणी गरेका िथए भनेर 
तपाईँह ले थाहा पाउनहुनेुछ। हेन ुर्होस:् भजन २२ “1 हे मेरा परमेँ वर! हे 
मेरा परमेँ वर! तपाईंले मलाई िकन त् याग् नभुयो?मैले सहायताको लािग धेरै 
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पकुारा गरेको छु, तर अझै पिन सहायता पाएको छैन। 2 हे मेरा परमेँ वर! 
िदउँसो म तपाईंलाई पकुादर्छु तर तपाईंले उ र िदनहुनु् न, म राती पकुाछुर् तर 
केही िवौाम पाउँिदन।ँ 3 तर तपाईं परमपिवऽ भएर िसंहासनमा िवराजमान 
हनुहुनु् छ, इॐाएलले तपाईंको ूशंसा गदर्छ। 4 हाॆा पखुार्ह ले तपाईंमा भरोसा 
गरे, ितनीह  तपाईंमा भर परे र तपाईंले ितनीह लाई बचाउनभुयो। 5 
ितनीह ले तपाईंलाई पकुारे र खतरादेिख बाँचे, ितनीह ले तपाईंलाई भरोसा गरे 
र िनराश हनुपुरेन। 6 तर मचािहँ अब मािनस रिहन,ँ म एउटा िकरासिर हुँ, 
सबैले मलाई हेला र घणृा गछर्न।् 7 मलाई देख् ने सबैले मेरो िखसी गछर्न,् 
ितनीह ले मलाई ओठ लेब् र्याउँछन ् र टाउका हल् लाउँछन।्  8 ितनीह  
भन् छन,् "ितमी परमूभमुा भर पर् यौ। िकन उहाँले ितमीलाई बचाउनहुनु् न? 
परमूभलेु ितमीलाई मन पराउनहुनु् छ भने िकन उहाँले ितॆो म त गनुर्हनु् न? " 
9 म जन् मदँा तपाईंले मलाई जोगाएर ल् याउनभुयो र म बालक छँदा मलाई 
तपाईंले कुशल राख् नभुयो।  10 जन् मेको िदनदेिख म तपाईंमा भर परेको छु र 
तपाईं सध मेरो परमेँ वर हनुभुएको छ। 11 मदेिख टाढा नहनुहुोस।् म 
कं टको मखैुमा छु र मलाई सहायता गन कोही पिन छैन।  12 धेरै शऽलेु 
मलाई साँढेह ले झ घेरेका छन,् मेरा चारैपि  ितनीह  बाशान देशका डरलाग् दा 
साँढे झ छन।्  13 िसंह झ गजर्ंदै ितनीह ले मलाई च् यातचतु पानर् आफ् ना 
मखु बाउँछन।् 14 मेरो शिक्त हराएको छ, जिमनमा पोिखएको पानीजः तै त् यो 
हराएको छ। मेरा ह ीका जोनीर्ह  फुः केका छन,् मेरो दय पग् लेको मैनजः तै 
भएको छ।  15 मेरो घाँटी धलुोजः तै सखुा भएको छ र मेरो िजॄो तालमुा 
टाँिसन् छ। मरेको भन् ठानी तपाईंले मलाई धलुोमा छोिडराख् नभुएको छ।  16 
दुं  टको एक हलु मेरो चारैपि  छ, कुकुरका बथानले जः तै ितनीह  निजक 
आएर मलाई घेछर्न ्र ितनीह ले मेरा हात र खु ा िचथोछर्न।् 17 मेरा सबै 
ह ीह  देिखन् छन,् मेरा शऽहु ले मलाई एकोहोरो हेिररहन् छन।् 18 मेरो लगुा 
िच ा हालेर ितनीह  आपसमा बाँड्छन।् 19 हे परमूभ!ु मदेिख टाढा 
नहनुहुोस।् मलाई बचाउन चाँडो आउनहुोस।्  20 तरवारदेिख मलाई 
बचाउनहुोस,् यी कुकुरह बाट मेरो ूाण बचाउनहुोस।् 21 यी िसंहह देिख 
मलाई जोगाउनहुोस,् यी ज ली साँढेह का साम ुम असहाय छु। 22 तपाईंले 
के गनुर्भएको छ, त्यो मेरा मािनसह लाई सनुाउनेछु। ितनीह का सभाबीच म 
तपाईंको ूशंसा गनछु। 23  हे परमूभकुा सेवकह  हो, उहाँको ूशंसा गर! हे 
याकूबका सन् तानह  हो, उहाँको आदर गर! हे इॐाएलीह  हो, उहाँको आराधना 
गर!  24 उहाँले गरीबह लाई तचु् छ ठान् नहुनु् न, ितनीह का कं टलाई घणृा 
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गनुर्हनु् न, ितनीह देिख उहाँले आफ् नो मखु फकार्उनहुनु् न। र ितनीह ले म तको 
िनिम् त पकुादार् उहाँले उ र िदनहुनु् छ।" 25 तपाईंले गनुर्भएको कामको लािग 
मािनसले भिरएको सभामा म तपाईंको ूशंसा गनछु, तपाईंलाई पजु् नेह को साम ु
म आफूले ूित ा गरेको बिलदान तपाईंलाई चढाउनेछु।  26 गरीबले आफूले 
भनेजित खान पाउनछे, परमूभकुहाँ आउनेह ले उहाँको ूशंसा गनछन,् 

सदासवर्दा ितनीह को फिलफाप होस।्  27 सबै जाितह ले परमूभलुाई याद 
गनछन।् संसारका हरेक कुनादेिख ितनीह  उहाँितर फिकर् नेछन।् वंश-वंशले 
उहाँलाई पजु् नेछन।्  28 परमूभ ुराजा हनुहुनु् छ र उहाँले जाितह मािथ राज् य 
गनुर्हनु् छ। 29 सबै अह ारी मािनसह  उहाँका अिघ िनहरुनेछन,् सबै मरणशील 
मािनसह ले, उहाँका अिघ िशर झकुाउनेछन।्  30 आउँदा िपढँीह ले उहाँको 
सेवा गनछन,् मािनसह ले ितनीह लाई परमूभकुो बारेमा भन् नेछन।्  31 
आजसम् म नजिन् मएका मािनसह लाई ितनीह ले भन् नेछन,् "परमूभलेु आफ् ना 
ूजालाई बचाउनभुयो।", यशैया ५३:१-१२ “1 "अब जे हामी बयान िदन् छ ,  

त् यो कसले िवँ वास गछर् र? यस कुरामा परमूभकुो हात छ भनी कसले देख् ला 
र? 2 उहाँको अिघ सखु् खा जिमनमा एउटा िब वाले, जरा हाले झ ऊ ब ो। 
उसमा केही मान-मयार्दा वा सनु् दरता िथएन, उसमािथ हाॆो आखँा परेन पिन। 
उसको बारेमा कुनै आकिषर्त कुरा िथएन, उसका कुनै कुराले हाॆो मन िखच् न 
सकेन।  3 हामीले उसलाई तचु् छ ठान् य  र अः वीकार गर् य , उसले द:ुख र 
कं ट स ो। कसैले पिन ऊितर हेरेन, हामीले उसलाई केही नठानी ध् यानै 
िदएन । 4 "िनँ चय नै उसले हाॆा कं टह  स ो, हाॆो द:ुख भोग् यो। तर 
उसले द:ुख-कं ट भोगेको त उसमािथ परमेँ वरको दण् ड परेको हो भनी हामीले 
ठान् य ।  5 तर हाॆा पापका कारणले ऊ घाइते भयो, हाॆा अधमर्का कारणले 
उसले चटुाइ खायो। उसले दण् ड भोगेको कारणले हामीले सखु-शािन् त पाय , 

उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय ।  6 हामी सबै बाटो िबराएका 
भेडाह  झ िथय , हामी बरािलएर आफ् नै सरुमा िहँड्थ् य , तर हामी सबैमािथ 
पनुर्पन दण् ड परमूभलेु उसमािथ पािरिदनभुयो। 7 "ऊिसत खो व् यवहार गिरयो 
तर त् यो उसले नॆ भएर स ो, उसले मखुबाट एउटा शब् द पिन िनकालेन। 
कािटन आटेँको थमुा झ, ऊन कऽन लागेका भेडा झ  उसले आफ् नो मखु 
खोलेन।  8 उसमािथ अत् याचार भयो र दण् ड िदई मानर् लिगयो र उसका 
सन् तानबारे कसले बोल् ला? कारण उसलाई जीिवतह को देशबाट हटाइयो, मेरा 
मािनसह का पापको लािग उसमािथ कुटाइ पर् यो  9 दुं  टह िसत ऊ िचहानमा 
रािखयो, धनीह िसत गािडयो, तथािप उसले किहल् यै कुनै अपराध गरेको िथएन, 
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किहले झूट बोलेको िथएन।  10 "तरै पिन उसलाई चोट िदन ुर कष ् ट सहन 
लाउन ु परमूभकुो इच् छा िथयो। परमूभलेु उसको जीवनलाई पाप काट् ने 
बिलदान बनाउनभुएको भए पिन उसले आफ् ना सन् तान देख् नेछ र परमेँ वरको 
योजना ऊ ारा सफल हनेुछ।  11 कं टको जीवन भोगेपिछ उसले जीवनको 
ज् योित देख् नेछ र सन् तुं  ट हनेुछ। आफ् नो ान ारा मेरो धमीर् सेवकले धेरैको 
पापको दण् ड बोक् नेछ र उसले ितनीह लाई क्षमा गनछ।  12 यसैकारण म 
उसलाई एउटा इज् जतको ः थान िदनेछु र सामथीर्ह सगँ उसले िजतेको माल 
बन् डा लाउनेछ। उसले राजी-खसुीका साथ आफ् नै ूाण िदयो र दुं  टह का 
साथमा गिनयो। उसले धेरै पापीह को स ामा आफ् नो ूाण िदयो र ितनीह ले 
क्षमा पाऊन ्भनी िबन् ती गर् यो।", जकिरया १२:१० “दाऊदका सन् तानह  र 
य शलेमका अ  मािनसह लाई दया र ूाथर्नाको आत् माले भरपूर पानछु। 
ितनीह ले आफूले घोचेर मारेको मािनसलाई हेनछन ्र मािनसह ले एउटै माऽ 
सन ् तानमािथ िबलौना गरे झ त् यसको िनिम् त ितनीह ले िबलौना गनछन।् आफ् नो 
जेठो छोरो मदार् गरेजः तो ितनीह ले ठूलो शोक गनछन।्", जकिरया १३:७,८ 
“7 सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ, "ए तरवार! उ  र मेरो काम गन 
गोठालोलाई हमला गर, त् यसलाई मार ् र भेडाह  छरपं ट हनेुछन।् म आफ् नो 
ूजामािथ आबमण गनछु 8 र देशभिर दईु ितहाइ मािनसह  मनछन।् अिन 
एक ितहाइ बाँच् नेछन।्", यिमर्या ३३:१४-१८ "14 परमूभलेु भन् नभुयो, "त् यो 
समय आउँदै छ, जब म आफूले इॐाएल र यहूदाका मािनसह िसत गरेको 
ूित ा पूरा गनछु। 15 त् यस बेला दाऊदको वंशबाट राजा हनुलाई एक जना 
धमीर् पु षलाई म छान् नेछु। त् यस राजाले सारा देशमा असल र न् यायको काम 
गनछन।् 16 यहूदा र इॐाएलका मािनसह  बचाइनेछन ्र ितनीह  सरुक्षासाथ 
बास गनछन।् य शलेम सहरको नाम "परमूभ ुहाॆो उ ार" हनेुछ। 17 म 
परमूभ ु ूित ा गदर्छु िक सध दाऊदको एक जना सन् तान इॐाएलको राजा 
रहनेछ 18 अिन मलाई सेवा गनर् र होमबिल, अन् नबिल र अ  बिलदानह  
चढाउन लेवीका कुलबाट पूजाहारीह  रहनेछन।्" र दािनएल ७:१३,१४ “13 
रातको यस दशर्नमा मैले मानव पऽुजः तै एउटा प देख। उनी आइरहेका िथए 
र उनलाई चारैपि  बादलले घेरेको िथयो। उनी ती अमर जीवन भएको 
व् यिक्तकहाँ गए र उनको अिघ हािजर भए। 14 जाित-जाित र कुल-कुलका 
अिन िविभन् न भाषा बोल् नेह  सबैले उनको सेवा ग न ्भनी उनलाई अिधकार, 
आदर र राज् य-शिक्त िदइयो। उनको अिधकार सदाकाल रहनेछ र उनको 
राज् यको अन् त् य किहल् यै हनेुछैन।"   
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   १ पऽसु १:१०-१२मा पऽसुले भन्दछन ् "10 ितमीह ले पाएको 
यस मिुक्तको बारेमा अगमवक्ताह ले खोजे र छानिबन गरे अिन परमेँ वरले 
ितमीह लाई िदनहुनेु अनमुहको बारेमा अिघबाटै बताइएका िथए। 11 
अगमवक्ताह ले यो कसरी र किहले हनु् छ भनेर जान् न खोजी गरे। भीं टका 
आत् माले ितनीह लाई भीं टले द:ुख भोग् नहुनेुछ अिन त् यसपिछ ठूलो आदर 
पाउनहुनेुछ भनेर अिघबाटै देखाउनभुएको िथयो। 12 पिवऽ आत्माको शिक्तमा 
अिहले ससुमाचार सनुाउनेह ले बताएको कुरा ः वगर्बाट पठाइएका 
अगमवक्ताह ले बताएका िथए। त् यस बेला अगमवक्ताह ले गरेको यो सेवा 
ितनीह को फाइदाको लािग होइन तर ितमीह को लािग हो भनेर परमेँ वरले 
ती अगमवक्ताह लाई देखाउनभुएको िथयो। यी कुरा ः वगर्दूतह  पिन बझु् न 
चाहन् छन।्" मिुक्तको इितहासमा िबशेष ठाउँ ओगटेर रहेका छन ्भनेर आफ्ना 
पाठकह लाई िनधर्क् कसँग भन्दछन।् िकन त? यसकारणले िक: परुाना 
करारका अगमवक्ताह ले भन्दा ितनीह ले धेरै कुराको ान पाएका िथए। 
अगमवक्ताह ले आफ्नै समयमा बोलेका िथए। तर येशू भी  नआउँञ् जेल 
ितनीह ले गरेका भिवंयवाणीह का मूख्य घट्ना घट्ने िथएनन।्  

     भिवंयवाणी गरेका कुनै िनिँ चत घट्नाह  पऽसुका पाठकह  जीिवतै 
भएको बेलामा सत्य सािवत हनेुछन ्भिवंयवक्ताह ले अिघबाटै भनेका िथए। 
“पिवऽ आत्माको सहयोगले ितमीह लाई ससुमाचार ूचार गरेर" सत्यलाई 
महण गनर् पाएका िथए भनेर पऽसुले आफ्ना पाठकह लाई बताउँछन ् (१ 
पऽसु १:१२ पान्तिरत)। त्यसकारण सारा मािनस जाितह मा ससुमाचार 
ूचार गरेको िथयो। त्यसले गदार् परुानो करारका अगमवक्ताह लाई थाहा 
भएको भन्दा येशूको क  र मतृ्यकुो सत्यलाई िवःततृ पमा पाठकह लाई 
थाहा पाउने अवसर िमलेको िथयो। हो, पऽसुका पाठकह  हामीह सँग त्यस 
मिहमाको िनिम्त पिखर्रहनपुछर् जनु उहाँको दोॐो आगमनमा हामीले देख् नेछ । 
भिवंयवाणीको पिहलो भाग पूरा भइसक्यो। भिवंयवाणीको दोॐो भाग पिन 
सत्य सािवत हनेुछ भ े कुरामा हामी िनिँ चत हनुपुछर्। 

    तपाईँको जीवनमा बाइबलका कुन कुन ूित ाह  पूरा भएको 
पाउनभुएको छ? कुन कुरालाई तपाईँले अझै पिखर्रहनभुएको छ? ती तपाईँको 
िनिम्त िकन अथर्पूणर् छ? किठन समयमा पिन ती ूित ाह लाई पिबराख् न 
तपाईँले कसरी िसक्ने? 
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२. राजकीय तेजःवीमय सौन्दयर्ता र महानताको ूत्यआयदशीर् (२ पऽसु 
१:१६-१८)  

    येशू भी मािथ आफ्नो िवँ वास वा िन ालाई अटल बनाइ राख् न अक  
ूमाण छ भनेर २ पऽसु १:१६-१८ले कसरी बताउँछन? हेन ुर्होस:् “16 हाॆा 
ूभ ु येशू भीं ट ठूलो मिहमा र शिक्तमा फेिर आउनहुनु् छ भनी हामीले 
ितमीह लाई दन् त् यकथाको भरमा बताएका होइन । आफ् ना आखँाले हामीले 
उहाँको ठूलो मिहमा देख् य । 17 परमेँ वर िपताले उहाँको आदर र सम् मान ्
गनुर्हुँदा अिन "ियनी मेरा प् यारा पऽु हनु,् ियनीसंग म धेरै खसुी छु, " भनेर 
परममिहमाबाट उहाँलाई आवाज आउँदा हामी त् यहाँ िथय । 18 उहाँसँग हामी 
पिवऽ डाँडामा हुँदा ः वगर्बाट आएको यो आवाज हामीह  आफले सनु् य ।" 

    परुानो करारमा येशूको बारेमा उल्लेिखत िविभ  भिवंयकवाणीह को 
आधारमा पऽसुले आफ्नो िवँ वास अथार्त िन ाको जग बसालेका िथए भनेर 
हामीले हेर् य । तर पऽसुले ूचार गरेको अनसुार धेरै िववरणह लाई आफ्नै 
आखँाले देखेका िथए भनेर पिन उनले बताउँछन।् इसाई आःथा वा िवँ वास 
कुनै ानी मािनसह ले मािनसह को मन बहलाउन रचेको रमाइलो दन्त्यकथा 
वा पौरािणक कथा होइन भनेर पऽसुले िजिकर गछर्न ्(२ पऽसु १:१६)। ब  
इितहासमा वािःतिवक पमा घटेकै घट्नाको आधारमा इसाई िवँ वासको जग 
बसािलएको छ भनेर पऽसुले आफ्नो ूितव ता जनाउँछन।् 

   नयाँ करारका ूथम चारवटा पःुतकह मा पऽसुका अनभुवह  
हामीले पढ्न सक्छ । ती पःुतकह लाई ससुमाचार पिन भिनन्छ। ती 
ससुमाचारका पःुतकह को अनसुार येशूको जीवन र काममा घटेका िविभ  
मखु्य समयह मा पऽसु समावेस भएका िथए भनेर बताउँछन।् येशूले ूचार 
गनुर्हुँदा, िसकाउनहुुँदा र अचम्मका कामह  गनुर्हुँदा पऽसु उहाँको साथमा 
िथए। समिुमा माछा पिबने समयमा पऽसु र उनका सहयोगीह  असफल 
भएतापिन येशूको िनदशन अनसुार पिछ माछाह  पिबन सफल भएको 
अचम्मको घट्नामा पऽसु ूत्यआयदशीर् िथए (लूका ५:४-६)। येशूको 
पनु त्थान भएपिछ गािलल समिुको छेउ येशू उिभनभुएको पिन उनले देखेका 
िथए (यूह ा २१:१५)। 

    २ पऽसु १:१७,१८मा पऽसुले एक उल्लेखनीय घट्नामा आफ्नो 
ध्यान राख्दछन।् त्यो घट्नालाई आफ्नै आखँाले देखेका िथए। त्यो के िथयो? 
त्यस घट्नाको िवशेष अथर् के िथयो? 
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   पऽसुले आफ्नै आखँाले देखेका िवषशे घट्ना यो िथयो: जब येशू, 
पऽसु, यूह ा र याकूब एउटा पहाडमा ूाथर्ना गनर् जाँदा येशूको प पिरवतर्न 
भएको िथयो (लूका ९:२८)। त्यसबेला उहाँको मानवीय प िदव्य तथा 
इःवरीय पमा पिरवतर्न भएको िथयो। उहाँका अनहुार चिम्कएको िथयो। 
उहाँको व  एकदम सेतो ज्योितले चिम्कलो भएको िथयो (म ी १७:२, लूका 
९:२९)। त्यसबेला येशूसँग मोशा र एिलया कुरा गद िथए।  त्यसबेला 
चेलाह ले सु े गिर एक आकाशवाणी भएको िथयो, “यी मेरा पऽु हनु।् 
उनलाई ूमे गनुर्। म उनीदेिख अत्यन्त ूस  छु" (म ी १७:५ 
पान्तिरत)। 

    येशूसँग समय िबताउँदा पऽसुले उहाँको बारेमा धेरै देख् ने अवसर 
पाएका िथए। तर पहाडमा भएको येशूको प पिरवतर्न, पऽसुको िनिम्त 
अत्यन्त िचरःमरणीय वा किहल्यै निबसर्ने घट्ना िथयो। येशू भी  परमेँ वरको 
पऽु हनुहुनु्छ भ े त्यस घट्नाले ूमािणत गरेको िथयो। येशूले यस संसारमा 
आफ्नो जीवन परमेँ वरकै योजना अनसुार िबताउनभुएको िथयो भनेर त्यस 
घट्नाले देखाउँछ। परमेँ वर िपतासँग येशूको सम्बन्ध िवशेष पमा िथयो भनेर 
पिन त्यस घट्नाले बताउँछ। 

    तपाईँको आित्मक जीवन र िवँ वासमा घटेको कुनै घट्नालाई 
सोच्नहुोस जसले तपाईँलाई गिहरो ूभाव पारेको छ। त्यो के हो? त्यसले 
तपाईँलाई कसरी असर गर् यो? त्यसबेला त्यो घट्ना तपाईको िनिम्त कःतो 
ूभावकारी िथयो भनेर महससु गनुर्भयो? 
 

३. हामीह को दयमा िबहानीको तारा (२ पऽसु १:१९)   

       २ पऽसु १:१९मा पऽसुले के भिनरहेका छन ् सो ध्यान िदएर 
पढ्नहुोस।् के उनले व्यक्त गरेका वचन बतर्मान समयमा हामीह को िनिम्त 
पिन अित आवँयक छ त? हेन ुर्होस:् "हामीिसत भएका अगमवक्ताह को वचन 
अझ िनिँ चत भएको छ। िझसिमसे उज् यालो नहोउञ् जेल र ितमीह का दयमा 
िबहानको तारा नउदाउञ् जेल अन् धकारमा बिलरहेको िदयोलाई झ ितमीह ले 
त् यस वचनलाई ध् यान िदयौ भने असल गनछौ।" 

     अन्धकार र उज्यालोको बीचमा िभ ता छ भनेर उपरोक्त पदले 
देखाउँछ। त्यो िभ ता बाइबलका िविभ  पदह मा हामी हेनर् सक्छ  
(उदाहरणमा:उत्पि  १:५, यशैया ५:२०, एिफसी ५:८)।(अन्धकारलाई कुनै 
कुनै बाइबलमा "फोहरी थाङ्ना"  वा "वाक् क लाग्ने वःत"ु भनेर पिन अनवुाद 
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गिरएको छ)। त्यसैकारण जब सम्म येशू आउनहुु  तबसम्म हामीले बाइबल 
अध्ययन िनरन्तर पमा जािर राख् नपुछर् भनेर पऽसुले ःप पमा जोड िदँछन।् 
हामीह  पितत मानव जात ह । हामी पितत, अन्धकार, िदक् कलाग्दो र नैितक 
पमै ूदिुषत संसारमा छ । ती तत्वह बाट बािहर िनःकेर उज्यालोमा िहँड्न 

हामीलाई परमेँ वरको शिक्तको खाँचो छ। त्यो ज्योित वा उज्यालो िदने शिक्त 
हो, येशू भी । 

    एक ूमखु लआय िलएर ूत्येक येशूका भक्त िजउनपुछर् भनेर पऽसुले 
आफ्ना पाठकह लाई औलँ्याउँछन।् त्यो लआयलाई बझुाउन बाइबलका िविभ  
अनवुादह मा िविभ  सरल तिरकाले उल्लेख गिरएको छ। कुनैमा "जबसम्म 
येशू आउनहुु " भिनएको छ भने कुनैमा " िबहानीको िझसिमसे उज्यालोमा 
देिखने पिहलो तारा नउदाउञ् जेल" भिनएको छ जसको अथर् यथाथर्मा येशूको 
दोॐो आगमन नहोउञ् जेल भ  खोिजएको हो। यथाथर्मा यस लआयहीन 
संसारमा जन्मेर अथर्पूणर् जीवन िबताउनकुो सत्य लआय नै येशूको आगमनको 
आशामा अपेक्षा गरेर बःन ु हो। फेिर त्यसैवखत "िबहानीको तारा" भन्दा 
हामीह को अन्धकार जीवनमा उदाइरहेको बतर्मान तारा पिन भ  सिकन्छ। 
यो त झन कुनै सामिुहक नभएर व्यिक्तगत अनभुव भ  सिकन्छ। ूथमत: 
"िबहानीको तारा"को अथर् येशू हनुहुनु्छ (ूकाश २:२८, ूकाश २२:१६)। 
हामीह को दयमा िबहानीको ताराको उदय हनु ुभ े शब्द एक ूभावकारी 
शब्दिचऽ हो। येशूमा गािभएर  बःनपुछर् भनेर धारणलाई हामीलाई बझुाउन 
खोिजएको हो। यिद हामी पक् का येशूभक्त जीवन िबताउन चाहन्छ  भने 
उहाँलाई हामीले अिल अिलमाऽ िवँ वास गरेर समाित राख् न ुहोइन वा गािभन ु
होइन तर पूरा नै समाित राख् नपुछर् वा गािभन ु पछर्। तब माऽ हामीह को 
जीवनमा येशू कसरी िजिवत भएर बःनभुएको छ भनेर हामीले वाःतिवक पमै 
अनभुव गनर् सक्छ । चचर्ले िसकाएको भरमा येशूलाई िवँ वास गनुर्माऽ होइन, 
हप् ताको एक िदन चचर्मा आएर ूवचन सु ुमाऽ होइन तर हामीह को 
जीवनको केन्ििवन्द ु येशू हनुपुछर्। हामीह को आशा, िवँ वास र आःथाको 
ॐोत उहाँमाऽ हनुपुछर् अ  कुनै व्यिक्त वा तत्व होइन। त्यसकारण 
हामीह को िबहानीको तारा येशूसँग मिुक्त पाएको जीवन िबताउन चाहन्छ  भने 
दैिनक बाइबल अध्ययन गनुर्को िबकल्प अ  छैन भनेर पऽसुको ःप  नीित 
भएको हामी पाउँदछ । 

     अक  अथर् परमेँ वरको ज्योित हामीह को जीवनमा चम्कन ुनै पछर्। 
यिद हामीमा उहाँको बि  बिलरहेको छ भने हामीले अ ह लाई पिन उज्यालो 
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फैलाउन सक्षम हनु्छ । "सारा संसारमा परमेँ वरको सत्यताको मिहमाले 
चिम्कन ु आवँयक छ। सबै देशह मा र सबै मािनसह को बीचमा 
परमेँ वरको ज्योित चिम्कन ु पछर्। त्यो ज्योित ितनीह बाट चिम्कन्छ जसले 
येशूको उज्यालो पाइरहेको हनु्छ। येशू नै दैिनक तारा हनुहुनु्छ वा िदनको 
तारा हनुहुनु्छ। जब हामी उहाँलाई िवँ वास गछ  तब हामीह को अन्धकार 
जीवनमा येशूको उदय भएको हनु्छ। र अन्धकारमा िहँिडरहेको 
मािनसकोबाटोमा हामी चिम्कनपुछर्।"- एलेन जी ाइट, िबिःचयन 
इक्सिपिरन्स एण्ड िटिच  अफ एलेन जी ाइट, प.ृ २२०बाट पान्तिरत। 

     जब तपाईँ बाइबल पढ्नहुनु्छ तब त्यसमा पाउनभुएको बचनमा 
तपाईँको मन उज्यालो भएर येशूलाई झन झन िच  के सहयोग िमलेको छ? 
 

४. भिवंयवाणीको िनिँ चत वचन (२ पऽसु १:१९-२१) 
     पऽसुले २ पऽसु १:१९-२१मा भिवंयवाणीह को बारेमा उल्लेख 
गदर्छन।् ती के हनु?् साथै बाइबलमा भएको भिवंयवाणीह  कुनै पिन 
अगमवक्ताले आफूले बझेुको अनसुार वा अ लाई िरझाउन रमाइलो कथा रचेर 
लेिखएका होइनन ्भनेर पिन उनले िजिकर गदर्छन।् हेन ुर्होस:् "१९ हामीिसत 
भएका अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँ चत भएको छ। िझसिमसे उज् यालो 
नहोउञ् जेल र ितमीह का दयमा िबहानको तारा नउदाउञ् जेल अन् धकारमा 
बिलरहेको िदयोलाई झ ितमीह ले त् यस वचनलाई ध् यान िदयौ भने असल 
गनछौ। २० सवरू् थम ितमीह ले यो बझु् नपुदर्छ, िक पिवऽधमर्शाः ऽको कुनै 
अगमवाणी व् यिक्तगत व् याख् याको िवषय होइन। २१ िकनिक मािनसको 
इच् छाबाट कुनै अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत् माबाट ूरेणा पाएर मािनसह ले 
परमेँ वरको तफर् बाट बोलेका हनु ्।"   

  कुनै मािनस वा ऋिषमिुनह ले बनको कुटीमा ध्यान गरेर रचेको 
मनबहलाउने कथाह मा इसाई आःथा अडेको छैन भनेर पऽसुले ःप पमा 
ठोकुवा गदर्छन ्(२ पऽसु १:१६)। उनको भनाईलाई सािबत गनर् पऽसुले दईु 
तथ्य हामीह को साम ु राख् दछन।् ूथमत:, जब परमेँ वर िपताले येशूलाई 
सम्मान र मिहमा िदनभुयो त्यसखबत त्यो देख् ने ूतआयदशीर्ह  िथए (२ पऽसु 
१:१६-१८)। र दोॐोमा येशूको जीवनमा पूरा भएका बाइबलमा लेिखएका 
िविभ  भिवंयवाणीह  पिन छन ्(२ पऽसु १:१९-२१)। 

    आफूले बझेुको अनसुार लेिखएको कुनै पिन भिवंयवाणी अगमवक्ताले 
लेखेका होइनन ्भनेर पऽसुले िजिकर गछर्न ्(२ पऽसु १:२०)। यस सत्यलाई 
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हामीह को अगािड अिघ सारेर बाइबललाई हामीह ले व्यिक्तगत पमा 
पढ्नपुछर् भनेर पऽसुले भ  खोजेको हामीले ठा ुपछर्। कितले त बाइबल 
केवल बाइबल जा े धमर्गु ह लेमाऽ पढ्नपुछर् र िसकाउनपुछर् भनेर 
िसकाउँदछन ् र सबर्साधारण िवँ वासीह लाई बाइबलमा भएका सत्यह लाई 
खोजेर पढ्न हौसला िदँदैनन।् यो धारणा बाइबल अनसुार छैन। यो कुरा १ 
पऽसु १:१३-१६मा यसरी पिु  गिरएको छ: "१३ यसकारण आफ् नो मन 
बाँध, संयमी होओ र येशू भीं ट ूकट हनुहुुँदा ितमीह कहाँ आउन लागेको 
अनमुहमा ितमीह को आशा पूणर् पले राख। १४ आ ाकारी बालकह  
भएका हनुाले अगािडको अजान अवः थाका कुइच् छाह मा ितमीह  अब 
नलाग। १५ तर ितमीह लाई बोलाउनहुनेु जः तो पिवऽ हनुहुनु् छ, ितमीह  
आफै पिन जीवनका सबै रहनसहनमा पिवऽ होओ, १६ िकनभने यो लेिखएको 
छ, "ितमीह  पिवऽ होओ, िकनभने म पिवऽ छु।"" जसरी परुानो समयमा 
बाइबलका अगमवक्ताह ले बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीह को अथर् गिहरो 
अध्ययन गरेर िसकेका िथए त्यसिरनै हामीह ले पिन अध्ययन गनुर्पछर् भनेर 
पऽसुले हामीह लाई आ ान गदर्छन।् १ पऽसु १:१०मा पऽसुले यसरी 
भन्दछन:् "ितमीह का िनिम् त हनु आउने अनमुहको िवषयमा अगमवाणी बोल् ने 
अगमवक्ताह ले यही मिुक्तको खोजी र तलाश गरेका िथए।"  

     पऽसुको भनाईको अथर् के हो? नयाँ करारमा उल्लेख गिरएका चचर्का 
िवँ वासीह  केवल येशूका चेलाह ले ूचार गरेको भरमामाऽ िमठो मानेर 
येशूलाई िवँ वास गनर् पगेुका िथएनन।् तर ितनीह ले सँगसँगै त्यसबेला 
ूचिलत धमर्शा  परुानो करार अध्ययन गरेर िवँ वासमा र संख्यामा बढेका 
िथए। कुनै पिन मािनसह  इसाई हुँ भनेर दावी गछर्न ्भने ितनीह  बहृत वा 
ठूलो इसाई शरीरको एक भाग हुँ भनेर िवँ वःत हनुपुछर् (१ कोरन्थी 
१२:१२-१४)। चचर् वा िवँ वासीह को समूदाय िमलेर अध्ययन गरेर 
िनकालेका सत्य िशक्षा वा ज्योितलाई अँ वीकार गन कुनैपिन इसाईूित सचेत 
रहन पऽसुले चेतावनी िदन्छन।् आफू जा े हुँ भनेर आफ्नै पाराले बाइबल 
पढेर चचर्को िशक्षाको िवपिरत िशक्षादीक्षा िदएर चचर्लाई भड्काउने व्यिक्तलाई 
पऽसुले मा  चाहेका िथएनन।् तर सँगसँगै िमलेर ूाथर्नापूवर्क बाइबल पढ्न ु
ज री छ र िवँ वासीह  एक भएर समहुगत बढ्न ु पदर्छ। समूहमा भएका 
व्यिक्त व्यिक्तह को माझमा पिवऽ आत्माले काम गनभएकोले नै कुनै िवँ वासी 
अलग बसेर इसाई हुँ भनेर दावी गन व्यिक्तलाई पऽसुले मानेको पाइन्दैन। 
सत्य भ े कुरा लकुाएर राख् ने होइन ब  त्यसलाई बाँड्नपुछर्, त्यसलाई 
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ितखानुर्पछर् र एक आपस िमलेर अध्ययन गन त्यसको गिहर् याइमा पगु्न 
खोज्नपुछर्। तर कसैले आफूमाऽ पढेर अ  िवँ वासी तथा चचर्का 
िशक्षादीक्षालाई अँ वीकार गछर् भने त्यो व्यिक्तले बाइबलको िशक्षामा गलत 
धारणा िनकाल्न सक्छ। िवशेष गरेर भिवंयवाणीको मािमलामा चचर्का अ  
िवँ वासीह सँग सहमत हनु खोज्नपुछर्। 

     अक  पदमा पऽसुले आफूले औलँ्याएको कुरा िकन सही छ भनेर 
त्यसको असल कारण बताउँछन।् इसाईह लाई नै पऽसुले यसरी लेख् दछन,् 
"ितमीह को बीचमा झटुा अगमबक्ताह  र झटुा धमर्गु ह ले ितमीह लाई 
खलबल गरेका छन"् (२ पऽसु २:१ पान्तिरत)। यिद ितनीह ले व्याख्या 
गरेका कुनै िशक्षा छ भनेर सारा चचर्को साम ुअनमुोदन वा त्यो िठक छ वा 
छैन भनेर थाहा पाउन ूःततु गनुर्पछर् भनेर पऽसुले अनरुोध गछर्न।् पिवऽ 
आत्माको अगवुाईमा ःथापना भएको चचर्को सल्लाह अनसुार चल्न नचाहने धेरै 
मािनसह  सत्यबाट तकर गलत िशक्षामा त्यसबेला लागेका िथए (र अिहले 
पिन लािगरहेका छन)्। एक फेरा ूभ ु येशूलाई िवँ वास गरेर चचर्को 
मान्यतामा चल्दा चल्दै कोही मािनस आफ्नै िढपीमा जान्छन ् भने पऽसुको 
समयमा त्यो खतरामा परेको िथयो भने अिहले पिन खतरा छ भनेर हामीले 
मा ुपछर्। 
    समचु्च पमा भ  े हो भने चचर्को ान र सल्लाहको िनिम्त ूत्येक 
िवँ वासीको दय िकन खलुा राख् नपुछर्? फेिर त्यसै बखत अ ले भन्यो भन्दैमा 
त्यसको पिछ लाग्नको पिन िसमा हनुपुछर् भनेर कसरी थाहा पाउने? 
 

५. हामीह को जीवनमा बाइबल अध्ययनको खाँचो (२ ितमोथी ३:१५-१७) 
       िवँ वासीको जीवनमा बाइबल अत्यन्त खाँचो वा मह वपूणर् धमर्शा  
हो भनेर हामीले हेर् य । हामीह को इसाई अनभुवमा बाइबलको उच्च 
मह वतालाई २ पऽसु १:१९-२१मा खलुाइएको छ। बाइबल परमेँ वरकै 
शिक्तले सिृजएको हो भनेर पऽसुले भन्दछन।् अक  शब्दमा भ े हो भने 
बाइबल कुनै मािनसको काल्पिनक दशर्न होइन न त कसैले ध्यान वा 
समािधमा बसेर आफ्नै सोच वा भावनाले सजृना गिरएको अ  पःुतक जःतो हो 
चाहे त्यो धािमर्क िकताब नै िकन नहोस।् तर पिवऽ आत्माको शिक्तले 
बाइबल उिब्जएको हो। जब अगमवक्ताह ले बोले तब पिवऽ आत्माले 
ितनीह लाई अगवुाई गरेका िथए। 
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    २ ितमोथी ३:१५-१७मा हामीह को जीवनमा बाइबलको 
आवँयकतालाई पावलले बझुाउँछन।् उनको भनाईमा पऽसुले पिन २ पऽसु 
१:१९मा बाइबलको सत्यतालाई कसरी समथर्न गरेका छन?् हेन ुर्होस:् २ 
ितमोथी ३:१५-१७ "१५ ितमी सानो हुँदादेिख नै पिवऽ-धमर्शाः ऽसँग पिरिचत 
छौ, जसले भीं ट येशूमा भएको िवँ वास ारा मिुक्तको िनिम् त ितमीलाई िशक्षा िदन 
सक् छ। १६ सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ परमेँ वरको ूरेणाबाट भएको हो, र यो 
िसकाउनलाई, अतीर् िदनलाई, सच् याउनलाई, धािमर्कतामा तािलम िदनलाई 
लाभदायक हनु् छ, १७ तािक परमेँ वरको जन हरेक सकुमर्मा पूणर् पले 
ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्।" र २ पऽसु १:१९-२१ "१९ हामीिसत 
भएका अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँ चत भएको छ। िझसिमसे उज् यालो 
नहोउञ् जेल र ितमीह का दयमा िबहानको तारा नउदाउञ् जेल अन् धकारमा 
बिलरहेको िदयोलाई झ ितमीह ले त् यस वचनलाई ध् यान िदयौ भने असल 
गनछौ। २० सवरू् थम ितमीह ले यो बझु ् नपुदर्छ, िक पिवऽधमर्शाः ऽको कुनै 
अगमवाणी व् यिक्तगत व् याख् याको िवषय होइन। २१ िकनिक मािनसको 
इच् छाबाट कुनै अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत् माबाट ूरेणा पाएर मािनसह ले 
परमेँ वरको तफर् बाट बोलेका हनु ्।" 

    बाइबल िसकाउने नाउँमा अनेक  खतराका िशक्षादीक्षा चचर्मा घसेुका 
छन ्भनेर पावलले ितमोथीलाई सतकर्  गराउँछन।् अिन २ ितमोथी ३:१६मा 
बाइबलको मह वको बारेमा पावलले संक्षेपतमा िसकाउँछ। 

    बाइबलको उपयोिगताको बारेमा पावलले उल्लेख गरेका ितनवटा 
मखु्य बुदँाह लाई हेर । 

िशक्षादीक्षा वा येशूभक्तलाई आवँयकता भएका िविभ  मौिलक िस ान्तह : 
चचर्ले िसकाएका िविभ  िशक्षाह लाई िस ान्तह  भिनन्छ। ूत्येक िशक्षा वा 
िस ान्तको केन्ििवन्द ु येशू हनुपुछर्। बाइबलले िसकाएका ूत्येक पाठले 
हामीलाई केही न केही िसकाउनपुछर् जसले परमेँ वरको अनसुार कसरी िजउने 
भनेर ान िदन सहायता गछर्। पावलले भन्दछन,् "उहाँको योजना असल, 
रमाइलो वा ूस  पान र िस  छ" (रोमी १२:२ पान्तिरत)। 

हामीह का गल्ती तथा ऽिुटह  सच्याउने: पावलले ितमोथीलाई यो भन्दछ: 
"परमेँ वरको वचनले हामीह का गल्तीह  सच्याउँछ..जनु कुरो िठक छ सो 
गनर् तािलम िदन यो उपयोगी छ।" (२ ितमोथी ३:१६ पान्तिरत)। 
बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीह  उज्यालो ब ी जःतै हनु ् भनेर पऽसुले 
पिन पावलको भनाइसँग सहमत भएको देखाउँछन।् अन्धकार ठाउँमा यो 
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चिम्कन्छ भनेर उनीले भन्दछन ् (२ पऽसु १:१९)। हामीह को जीवनलाई 
कसरी अथर्पूणर् बनाएर िजउनपुछर् भ े मािमलामा बाइबलले अगवुाइ गछर् भ े 
पऽसुको भनाइ हो। हामीह को व्यवहारमा कुन िठक छ कुन िठक छैन भनेर 
यसले िसकाउँछ। पिवऽ आत्माले मािनसह लाई बाइबल लेख् न अगवुाइ गरेका 
िथए। त्यसकारण हामीह को जीवनमा परमेँ वरको योजनालाई देखाउन 
बाइबलn] ूभावकारी औजारको पमा काम गदर्छ। 

  "हामीले कसरी मिुक्त पाउने?" हामीह को टुिबएको र आशारिहत 
जीवनलाई फेिर पूणर् ःवःथमा फकार्उन बाइबल उपयोगी छ भनेर पावलले 
भन्दछन।् हामीले कसरी मिुक्त पाउने वा हामी कसरी उ ार हनेु भनेर 
बाइबलले िसकाउँदछ (२ ितमोथी ३:१५ पान्तिरत)। बाइबलले हामीलाई 
येशूितर डोर् याउँछ भनेर पावलले औलँ्याउँछन।् हामीह को पापको िनिम्त येशू 
मनुर्भयो भ े आत्म ानमा िवँ वास गनुर् नै हाॆो मिुक्तको आधार हो। 
त्यसकारण बाइबलले हामीलाई िशक्षादीक्षा, िस ान्तह  र मिुक्तको आत्म ान ्
िदन्छ। हामीह को जीवन उिचत वा िठकसँग चलेको छ िक छैन र छैन भने 
त्यसलाई बाइबलले सच्याउँछ। त्यसैकारण, "बाइबल अन्धकारमा ब ीको 
ज्योित जःतै चिम्कन्छ। जबसम्म येशू आउनहुु  तब सम्म यो चिम्करहनेछ। 
अिन ितमीह को दयमा िबहानीको ताराको उदय हनेुछ" (२ पऽसु १:१९ 
पान्तिरत)। 

 

उपसंहार:  

"सत्य भनेको के हो भनेर बाइबलबाट िसक्ने ूत्येक िचन्तक र िवँ वासको 
कारण खोज्ने व्यिक्तको ूथम र अत्यन्त उच्च कतर्व्य हो। अिन त्यो व्यिक्तले 
आफूले पाएको सत्यको ज्योितमा िहँड्नपुछर् र अ लाई पिन त्यसमा डोर् याउन 
हौसला िदनपुछर्। हामीले िदनिदनै बाइबललाई केलाएर अध्ययन गनुर्पछर्। 
हामीह मा भएको ूत्येक सोचलाई बाइबलले जोख् नपुछर्। एउटा पदले अक  
पदलाई कसरी व्याख्या गछर् भनेर पिन हामीले अध्ययन गनुर्पछर्। हामीह को 
सोचिबचार वा धारणाह लाई परमेँ वरको सहायताले उहाँको इच्छा अनसुार 
ढाल्नपुछर्। िकन त? िकनभने एक िदन हामी सबैले परमेँ वरको साम ुउहाँले 
सोध्नहुनेु ूँ नको जवाफ हामी आफैले िदनपुनछ। 

    "बाइबलमा पोख्त भएका वा बाइबललाई जानेको छ भ े कितपय 
िव ान तथा धमर्गु ह ले बाइबलले देखाएका ःप  सत्यलाई अन्धकार र 
श ाको व ले बेिरिदएका छन।् आफूह सँग ठूलो आत्म ान छ भनेर ती 
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िव ानह ले दावी गछर्न।् तर बाइबलमा धेरै रहःयह  छन ् जःको अथर् 
हामीले बझु्न सक्दैन  भनेर ितनीह ले िसकाउँदछ। ती मािनसह  झटुा 
गु ह  हनु।् त्यसखालका मािनसह लाई येशूले यसरी भन्डाफोर गनुर्भएको 
िथयो: “ितमीह लाई धमर्शा  (परुानो करार) थाहै छैन। िकनभने ितमीह ले 
परमेँ वरको शिक्तलाई जानेका छैन" (मकूर् स १२:२४ पान्तिरत)। शब्दिचऽ 
वा ूतीकह  उल्लेख गरेका बाहेक बाइबलमा लेिखएका अक्षरस शब्दह को  
व्याख्या त्यसैमा खोज्नपुछर्। येशूले यो ूित ा हामीलाई िदनभुएको छ: "मेरा 
िशक्षादीक्षाह  मेरो आफ्नैबाट हो वा परमेँ वरवाट हो भनेर कुनै मािनसले पिन 
थाहा पाउन सक्छ। त्यो मािनसले परमेँ वरले के चाहनहुनु्छ त्यही अनसुार 
चल्न आत्मिनणर्य गर् यो भने मेरा िशक्षाह लाई ितनले थाहा पाउनेछ।" (यूह  
७:१७ पान्तिरत)। यिद कुनै ी वा पु षले बाइबल जसरी पिढन्छ त्यसरी 
नै ःवीकार गरे के हनेु होला? मान  बाइबलको मािमलामा मािनसह लाई 
गलत िदशामा डोर् याउन र ितनीह को िदमागलाई अन्यौलमा पानर् कुनै झटुा 
धमर्गु ह  भएन भने के हनेु होला? तब ःवगर्दूतह लाई खशुी पान कामह  
हनेुछन।् अिहले गलत िशक्षालाई बरािलएका हजार  हजारलाई बाइबलको सही 
िशक्षादीक्षाले येशूको बगालमा ल्याउनेछ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, 
प.ृ ५९८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:  

अ.  बाइबललाई सही ढँगमा वा ःप  पमा बझु्न अ  कःता 
कःता नीितह  समावेस भएका छन?् 

आ.  पन्ि  शताब्दीका इसाई सधुारक मािटर्न लथुरले लेखेका छन,् 
"बाइबलको ज्योित बाइबल नै हनु ्अथार्त ्बाइबललाई बझु्न 
बाइबल नै ूयोग गनुर्पछर्।" बाइबलका पःुतह  एक 
आपसमा िमल्दछन भनेर उनले भ  खोजेको हो। एउटा 
भागलाई अक  भागले बझुाउँछ। यसबारे के केही 
उदाहरणह  तपाईँले थाहा पाउनभुएको छ? 

इ.  बाइबल पढेर परमेँ वरसँगको चालमा अझ गिहरोसगँ िहँड्न 
कसरी िसक्ने भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँको 
जवाफ के हनु्छ? 
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१

परमेँ वरलाई िठक फोटोमा राख् न ु
 

    व्यवसायीमा म फोटोमाफर भएकोमा िबवाह जःतै िविभ  मह वपूणर् 
समारोहमा मैले फोटो तथा िभिडयोह  िखचँ्छु। िविभ  खेलकुद आयोजनाह मा 
मैले फोटोह  िखच्छु र टेिलिभजनको िनिम्त मैले डकुमेन्टरी िफल्मह  पिन 
बनाउँछु। 

   जब म पिहला एडभेिन्टःट भए ँतब मैले शब्बथलाई कसरी पालन गन 
होला भनेर सोचेको िथए।ँ मैले फोटो िलने ूायजसो आयोजनाह  शब्बथमा नै 
पदर्थ्यो। मेरो कामलाई जारी राख् ने िसलिसलामा जनु िदन ती आयोजनाह  
हनु्थ्यो त्यस िदनमा मैले काम गनुर्पथ्य । मेरो पिरवार िथयो जो ममा भर परेको 
िथयो। शब्बथमा काम नभएको बेलामा म चचर्मा जान थाल। जब शब्बथको 
िदनमा फोटो िखचँ्ने कायर्बमह मा भाग िलनपुथ्य  तब म चचर्मा नगइकन 
काममा जान्थ। 

   तर शब्बथ िदनमा काम गदार् मेरो मनमा शािन्त िथएन। जितसकैु 
मेहनत गरेतापिन मेरो जीवन अगािड बढ्न सकेको िथएन। ूायजसो मेरो कुनै न 
कुनै पिरवारको सदःय िबरामी भैरहन्थ्यो वा अपेक्षा नगरेको खचर् मैले 
व्यवहोनुर्पथ्य । एक िदन चचर्को पाःटरसँग हाॆो िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनरुोध 
गर। 

    अिन परमेँ वरले हःतके्षप गनुर्भयो। जनु कम्पनीमा म काम गथ त्यस 
कम्पनीलाई अक कम्पनीले िकन्यो। त्यसले गदार् मैले आफ्नो काम 
गमुाउनपुर् यो। म के गन भनेर िचिन्तत भइरहेको बेलामा िविभ  मािनसह ले 
मलाई फोन गरेर ःवतन्ऽ पमा फोटोमाफर हनु बोलाउन थाले। अब म आफ्नै 
काम ःवतन्ऽ पमा गरेर पैसा कमाउन सक्छु भ  ेमहससु मलाई भयो। 

   अिन एक िदन मैले चचर्मा एक ूवचन सनु। जेसकैु पिरआएतापिन 
परमेँ वरमा भइरहेको िन ालाई हिल्लन िदनहुु  भ  ेत्यस ूवचनमा सनु। अिन 
मैले शिनबारको िदन काम नगन िनणर्य गर। तर मलाई यो पिन थाहा िथयो िक 
यिद शिनबार काम गिरँन भने मेरो कमाई थोरै हनु जान्छ िकनिक ूायजसो सबै 
सामािजक समारोहह  त्यही िदनमामाऽ पछर्। तैपिन पिरवारलाई चाहेको सबै 
खचर् परमेँ वरले नै जटुाउनहुनेुछ भ  ेूित ालाई आत्मसात ्गरेर शिनबार काम 
नगन िनणर्य गिर नै रह। 



२

  हनुत शिनवार काम नगरेकोले पैसाको मािमलामा किहलेकाही ँधौ धौ हनु्थ्यो। 
घरबहाल ितनर् पैसा नहुँदा किहलेकाही ँघरपितसगँ केही समय पिखर्न अनरुोध 
गनुर्परेको िथयो। 

   पैसाको मािमलामा अत्यन्त गार् हो भइरहेको बेलामा मैले परुानो कम्पनीमा 
काम गरेको बेलामा काम गरेको एक जना मािनससँग बाटोमा भेटघाट भयो। 
उसँग केही पैसा िलन ु िथयो। हामीले एक िछन कुराकानी गर् य  तर मैले 
पैसाको बारेमा केही पिन भिननँ। तब छुि ने बेलामा धेरै वषर् अिघ उनले मलाई 
ितनुर्पन पैसा हातमा राखेर गयो। केही मिहनापिछ अक  मािनसले पिन मलाई 
पैसा िदयो जनु ् मैले िबिसर्सकेको िथए।ँ उसबाट मैले पैसा पाउँछु भनेर मैले 
किहल्यै पिन अपेक्षा गरेको िथइन। 

  हो, शब्बथमा काम गरेको बेलामा जःतो मैले पैसा कमाउन सकेको छुइन। 
तर परमेँ वरले मलाई घमुाउरो पाराले आिशष िदइरहनभुएको छ। मेरा 
छोराछोरीह  अब कमै िबरामी हनु थालेका छन ्र अपेक्षा नगरेको खचर्मा पिन 
कटौटी भइरहेको छ। मलाई थाहा छ िक भिवंयसँग म डराउनपुदन। अ  
मािनसह लाई पिन परमेँ वरमािथको िन ामा नडगमगाउन हौशला िदने ूयास 
गछुर्। परमेँ वरले हामीह को आवँयकता पूरा गिरिदनहुनु्छ भ  ेकुरा पक् का 
हो भनेर म पाठकह लाई भ  चाहन्छु। 

  (यस कथाको लेखक लीडो बाको क्यामरोन देशका योननडेमा बःनहुनु्छ)। 
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