१

बाइबलको िवशेषता

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ३२:४५-४७, उत्पि

४९:८-१२, यशैया

५३:३-७, १ कोरन्थी १५:३-५, ५१-५५ र रोमी १२:२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "तपाईँको वचन मेरो खु ाको िनिम्त ब ी र मेरो

बाटोको िनिम्त उज्यालो ज्योित हो" (भजन ११९:१०५बाट

पान्तिरत)।

ु युरोपमा १५०० भन्दा धेरै वषर्
एिशया, अिृका र पिँचमी मुलक

लगाएर लेिखएको ६६वटा पुःतकह

भएको पिवऽ धमर्शा

बाइबलको

आफ्नै िवशेषता छ। यो अतुलनीय अथार्त ् कुनै पुःतक वा धािमर्कशा सँग

तुलना गनर् नसिकने पुःतक हो। िवँवमा भएका कुनै पिन धािमर्क दशर्न वा

शा को दाजोमा बाइबललाई िकन राख्न हुँदैन भने यो पुःतक परमेँवरको
िनजी वचन हो।

येशू भी पिछ ूथम चारसय वषर्सम्म दे खा परे का नयाँ करारका

हःतिलिखत वा हातले लेखेका साममीह
भएका र ती लेखह

२४६०० ूित अिहले पिन सुरिक्षत

सङ्कलन गरे र लेिखएको त्यो पुःतक अ

कुनै पुःतक

समान नभएको पुःतक हो। मीकको ई.पू. ४२८-३४८का ूख्यात दासर्िनक
प्लेटोका हःतिलिखत ूित केवल सातवटामाऽ सुरिक्षत छन्। ई.पू. चौथ

शताब्दीका ूख्यात मीक इितहासकार हे रोडोटसका ८वटा हःतिलिखत मन्थह

छन् भने ई.पू. नौ शताब्दीका ूख्यात लेखक होमरले लेखेका काल्पिनक

पौरािणक कथाको हिःतिलिखत वा पाण्डुिलिप केवल २६३ ूितह माऽ छन्।
ती सवै मन्थह को दाँजोमा नयाँ करार पुःतकका लेखह को अिःतत्व अत्यन्तै

गिरमामय र ूभावकारी भएको ूमािणत हुन्छ। यसको गिरमालाई अन्य कुनै
पुःतकसँग तुलना गन सिकँदै न।

1

िवँवमा अनुवाद गिरएका पुःतकह मै बाइबल ूथम पुःतकमा

पदर्छ। पिँचमी दे श जमर्नमा जब चौध शताब्दीमा

गुटेनवगर्ले पुःतक छाप्ने

मेिशनको आिवंकार गरे त्यसवेला पिन उनले छापेका पुःतकह मा बाइबल नै

पिहलो पुःतक िथयो। िवश्वको िविभ

भाषाह मा अनुवाद गिरएको यो

बाइबल िवँव्यापी िवतरणमै पिहलो पुःतक हो। आज िवँवका ९५ ूितशत

मािनसह ले आफूले जानेकै भाषामा बाइबल पढ्न सक्दछ।
सन्दे शह

बाइबलको उल्लेखनीय िवशेषता भनेकै यसमा भएका िवषयसूची र

्
्
िदनुहन
हुन।
िवँवको मानव इितहासमा परमेशवरले
ु े मुिक्तको

सं देशलाई

भिवंयवाणीह

केन्ििवन्दु

बनाएर

लेिखएको

धमर्शा

नै

बाइबल

हो।

र इितहास साथै परमेँवरको भिवंयको योजना र उहाँको

अनन्त राज्यको बारे मा खुलःत पारे र लेिखएको पुःतक नै बाइबल हो। यो
परमेँवरको जीिवत वचन हो िकनभने यो धमर्शा

लेख्न पिवऽ आत्मा ारा

ूेिरत गिरएको िथयो । (२ ितमोथी ३:१६,१७) उहाँले नै आज पिन
बाइबलूित अगाध ौ ा राखेर अध्ययन गन िवँवासीह लाई सबै सत्यमा

अगुवाई गन ूित ा गनुभ
र् एको छ (यूह ा १४:१६, यूह ा १५:२६, यूह ा

१६:१३)।

१. परमेँवरको जीिवत वचन

कुनै पिन मािनसले मनुभ
र् न्दा अिघ बोलेको वचन अत्यन्तै मह वपूणर्

हुन्छ। बाइबलको जग मािनएका ूथम पाँच पुःतकह का लेखक मोशाले पिन

आफू मनुभ
र् न्दा अिघ मािनसह को सामु परमेँवरको ःतुित गाएका िथए
(व्यवःथा ३१:३०-३२:४३)।

ूित ा गिरएको भूिममा जान तयार भइरहेका िहॄू वा इॐाएलीह को

जीवनमा परमेँवरको वचन र त्यसको शिक्तको बखान मोशाले कसरी गरे का
िथए?

पढ्नुहोस्,

व्यवःथा

३२:४५-४७

इॐाएलीह लाई यी सबै वचनह

"

४५

जब

मोशाले

सारा

भिनिसद्ध्याए, ४६ तब ितनले ितनीह लाई

भने, “आज मैले ितमीह लाई गम्भीरतापूवक
र् िदएका सबै वचनह

आफ्नो मनमा

राख, तािक आफ्ना छोराछोरीह लाई पिन यस व्यवःथाका सबै वचनह

होिशयारीसाथ पालन गन आ ा िदन सक। ४७ यी ितमीह का लािग व्यथर्का

्
यी ारा नै यदर्न पािर
शब्द होइनन्। यी ितमीह का लािग जीवन हुन।

अिधकार गनर्लाई जान लागेको दे शमा ितमीह

२

दीघार्य ु हुनछ
े ौ।”

मोशाले उच्चारण गरे का अिन्तम बोलीह मा एउटा कडा अतीर् वा

उपदे श िदएका िथए। आफू ारा परमेँवरले बोल्नुभएका वचनह ूित केिन्ित
गद आफ्ना

दयह

ती मािनसह ले बसाले। परमेँवर ितनीह कै भएर

ु न
ितनीह को पक्षमा हुनह
ु ेछ र ितनीह कै जीवनबाट उहाँले आप्नो इच्छाह
पूरा गनुह
र् न
ु ेछ भनेर मोशा जोड िदं दछन्। यिद ती वचनह

ूत्येक पुःताका

सन्तानह लाई िसकाइयो भने परमेँवरको मुिक्तको योजनाको करार ितनीह मा

सािरनेछ भिनएको छ। यो पिन ख्याल गनुर् ज री छ िक ितनीह ले कुन वचन

पालन गन कुन वचन पालन नगन आफू खुशी परमेँवरको वचन पालन गन
होइन तर व्यवःथाका सम्पूणर् वचनह

पालना गनर् ितनीह लाई अर्हाइएको छ

(व्यवःथा ३२:४६)। यस पृथ्वीको इितहासको अन्तमा परमेँवरले
मािनसह

ती

खडा गनुह
र् न
ु ेछ जो बाइबलका सम्पूणर् पुःतकह मा िदइएका

नीितह ूित बफादार रहनेछन् जुन नीितमा परमेँवरका आ ाह

पालना गन

र येशूलाई िवँवास गन हुन्छन् (ूकाश १४:१२ नेपाली अनुवादमा येशूमािथ
िवँवास भिनएको छ तर अ

अनुवादह मा "येशूको िवँवास" भनेर पुि

गिरएको छ अथार्त ् परमेँवरमािथ जुन िवँवास िथयो त्यही िवँवास येशूमा पिन

िथयो र हामीमा पिन हुनपु छर्)। यी मािनसह

बाइबलका िशक्षादीक्षाह मा

अिडग भएर बःनेछन् िकनभने यसले यस सं सारमा हुँदा अथर्मूलक जीवन

िबताउनमाऽै सहयोग गदन तर यसले ःवगर्मा येशूले हाॆो िनिम्त तयार
पािररहे को घरमा जान पिन िनधार्रण वा िनणर्य गनछ (यूह ा १४:१-३)।

मुिक्त र अनन्त जीवनको बारे मा दे हायका पदह ले के बताउँछ? वचन

नै दे ह हुन आयो भन्दा धमर्शा

ँ ूेरणा र यसले ूकट गनर् चाहेको
बाइबलसग

ँ यसको के सम्बन्ध छ? हेनह
कुरासग
र्ु ोस्, यूह ा १:१-५, १४ " १ आिदमा

ँ हुनहु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर हुनहु न्ु थ्यो।
वचन हुनहु न्ु थ्यो, वचन परमेँवरसग

ँ हुनहु न्ु थ्यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए, र
२ उहाँ आिदमा परमेँवरसग
बिनएको कुनै थोक पिन उहाँिवना बिनएन। ४ उहाँमा जीवन िथयो, र त्यो

जीवन मािनसह को ज्योित िथयो। ५ त्यो ज्योित अन्धकारमा चम्कन्छ, र

ु यो, र
अन्धकार त्यसमािथ िवजयी भएको छै न।... १४ अिन वचन दे हधारी हुनभ
र् यो। हामीले उहाँको मिहमा
अनुमह र सत्यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास गनुभ

दे ख्य , जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको एकमाऽ पुऽको जःतो िथयो।" र

यूह ा १४:६ "येशूले ितनलाई भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। म ारा
बाहेक कोही पिन िपताकहाँ आउन सक्दै न।"

३

सम्पूणर् धमर्शा

ु न्ु छ। उहाँ
बाइबलको केन्ििवन्दु र लआय येशू हुनह

मशीह भएर यहाँ आउनुको अथर् पुरानो करारमा उल्लेख गिरएका ूित ाह

पूरा हुन िथयो। उहाँ पुरानो करारमा भिवंयवाणी गिरए झ आउनुभयो,

ु यो यसले बाइबल सत्य हो भनेर
िजउनुभयो, मनुभ
र् यो र फेिर पुनजीर्िवत हुनभ

ूमािणतमाऽ गदन तर यसले अनन्त जीवन िदने महान् ूित ाह
हुनाले मानव जीवनको अिःतत्वलाई यसले

लेिखएका

नयाँ आयाम पिन िदएको छ।

व्यवःथा ३२:४७ फेिर पढ्नुहोस् "यी ितमीह का लािग व्यथर्का शब्द

् यी ारा नै यदर्न पािर अिधकार
होइनन्। यी ितमीह का लािग जीवन हुन।
गनर्लाई जान लागेको दे शमा ितमीह

दीघार्य ु हुनछ
े ौ।” परमेँवरको वचनको

सत्यतालाई तपाईँले पालन गदार् के भएको िथयो के तपाईँले किहल्यै अनुभव

गनुभ
र् एको छ, के उहाँको वचन तपाईँको िनिम्त किहल्यै "बेकारको" हुन गएको

छ? परमेँवरूितको िवँवास र उहाँका वचनह

पालना गनुर् िकन किहल्यै पिन

व्यथर् हुँदैन?

२. बाइबल कसले र कहाँ लेखे?
िविभ

बाइबलका लेखकह

थिर थिरका िथए। ितनीह

िविभ

ठाउँका र

समयह का िथए साथै ितनीह को पृ भूिम पिन फरक फरक िथयो।

तै पिन बाइबलमा िदइएको एक पताले मानव इितहासमा परमेँवरले कसरी

काम गनुह
र् न्ु छ भनेर उपलब्ध गराइएको ूमाणले बाइबलको िवशेषतालाई

ँ
ँ छ। जुनसुकै दे श र सं ःकार अथार्त ् सं ःकृित वा रहनसहन र
औल्याउ
इितहासका मािनसह

भएतापिन उहाँका सन्दे शह

ितनीह को िनिम्त उपयुक्त

दे हायका पदह ले बाइबलका लेखकह

र ितनीह को पृ भूिमको

भएको दे िखन्छ।

बारे मा हामीलाई के भन्छ? हेनह
र्ु ोस्, ूःथान २:१० "बालक ठू लो भएपिछ
ितनले त्यसलाई फारोकी छोरीकहाँ ल्याइन्, र त्यो ितनको छोरो भयो। ितनले

त्यसको नाउँ मोशा रािखन्, िकनिक ितनले भिन्थन्, “मैले यसलाई पानीबाट

िनकालेकी हुँ।” , आमोस ७:१४ "आमोसले अमःयाहलाई यो जवाफ िदए, “म
ँ तर म एउटा गोठालो
त अगमवक्ता िथइन,ँ र अगमवक्ताको छोरो पिन होइन।
र अञ्जीरका
बेन्यामीनको

खह

इलाकाको

ँ ", यिमर्या १:१-६ "१
हेरचाह गन मािनस िथए।
अनातोतमा

बःने

पूजाहारीह मध्ये

एक

जना,

् २ यहू दाका राजा अमोनका छोरा
िहिल्कयाहका छोरा यिमर्याका वचन यी हुन।

योिशयाहका राजकालको ते॑ वषर्मा परमूभ ुको वचन ितनीकहाँ आयो, ३ अिन

४

परमूभ ुको वचन यहू दाका राजा योिशयाहका छोरा यहोयाकीमको राजकालभिर र
यहू दाका राजा योिशयाहका छोरा िसदिकयाहका राजकालको एघार वषर्को पाँच
मिहनासम्म, य शलेमका मािनसह

कैदमा नलगुञ्जेलसम्मै आइर ो। ४

परमूभ ुको यो वचन मकहाँ आयो, ५ “मैले ितमीलाई गभर्मा रच्नभन्दा अिघ नै

ितमीलाई िचिनसकेको िथए,ँ ितमी जन्मनभन्दा अिघ नै मैले ितमीलाई अलग

गर। मैले ितमीलाई जाित-जाितह का िनिम्त एक अगमवक्ता िनयुक्त गर।” ६
मैले भन, “हे परमूभ ु परमेँवर, म त बोल्नै जािन्दन,ँ म त बालकै छु ।”,

दािनएल ६:१-५ "१ सम्पूणर् राज्यको शासन गनर्लाई एक सय बीस जना
ूान्तका बड़ाहािकमह

िनयुक्त गनर् दारालाई मन लाग्यो। २ तीमािथ तीन जना

अध्यक्ष िनयुक्त गिरए, जसमध्ये दािनएल एक िथए। राजाको काममा हािन नहोस्

भनेर ती ूान्तका बड़ाहािकमह
दािनएलले

असाधारण

गुणह

ारा

उनीह ूित उ रदायी गराइए। ३ अब
आफैलाई

ती

अध्यक्षह

र

ूान्तका

बड़ाहािकमह का बीचमा यःतो फरक दे खाए िक राजाले ितनलाई सम्पूणर्
राज्यको शासक िनयुक्त गन योजना गरे । ४ तब अध्यक्षह

बड़ाहािकमह ले

दािनएलको

िव

अिभयोग

लगाउनका

र ूान्तका

िनिम्त

कामकारबाईह मा ितनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गनर् उनीह

सरकारी

असमथर्

भए। उनीह ले ितनमा कुनै पिन ॅंटाचार भे ाउन सकेनन्, िकनभने ितनी

िवँवासयोग्य िथए, र ितनी न त ॅंट न लापरवाही नै िथए। ५ अन्तमा ती

मािनसह ले भने, “हामीले यस दािनएलको िव
परमेँवरको

व्यवःथासम्बन्धमा

बाहेक, कुनै

मा अिभयोगको लािग, उसका

पिन

आधार

किहल्यै

पाउन

सक्नेछैन ।” , म ी ९:९ "येशू त्यहाँबाट जानुहँद
ु ा म ी भन्ने एक जना
मािनसलाई कर उठाउने अ ामा बिसरहेको दे ख्नुभयो, र ितनलाई भन्नुभयो, “मेरो

पिछ लाग।” अिन ितनी उठे र उहाँको पिछ लागे।", िफिलप्पी ३:३-६ "३

िकनिक परमेँवरलाई आत्मामा पुज्ने र भींट येशूमा गवर् गन र शरीरमा भरोसा

नराख्ने साँचो खतना हामी नै ह । ४ य िप म आफैलाई त शरीरमा भरोसा

राख्ने कारण छ। कुनै मािनसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्ठान्छ भने,

मेरो त झन् बढ़ी कारण छ। ५ आठ िदनमा मेरो खतना भएको हो। म
इॐाएल जाितको, बेन्यामीन कुलको हुँ, िहॄूको पिन िहॄू, व्यवःथाको िवषयमा हो
भने एक फिरसी, ६ जोशको िवषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धािमर्कताको

िवषयमा हो भने व्यवःथामा भएको धािमर्कताबमोिजम िनंखोट ठहिरएको हुँ।" र
ूकाश १:९ "म यूहन्ना, ितमीह का दाजु, ितमीह का साथसाथै येशूमा भएका

५

कंट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु । परमेँवरको वचन र येशू भींटको
ँ "
गवाहीको खाितर म पत्मोस भन्ने टापूमा िथए।
िविभ

पृ भूिम भएका मािनसह

ारा िविभ

पिरिःथितह मा बाइबल

लेिखएको िथयो। कुनै पुःतक दरवारमा हुँदा लेिखएको िथयो भने कुनै

झ्यालखानाबाट, कुनै िनवार्सन वा िवदे शमा ूवासी जीवन िबताउनुपदार् लेिखएको

िथयो भने कुनै सुसमाचार ूचार गन याऽाको दौरानमा लेिखएको िथयो। ती
लेखकह को पिन िविभ

फरक फरक िथयो।

शैिक्षक पृ भूिम िथयो भने ितनीह को पेशा पिन

बाइबलका लेखकह मध्ये मोशा पिन एक िथए। उनी

इिजप्ट दे शका भावी राजा मािनएका िथए। अकार् लेखक दािनएल िथए जसले

ु मािनएको बेिबलोनको (आधुिनक इराक) उच्च पदमा
िवँवसभ्यताको ःवणर्यग
आिशन भएर दे शको सेवा गरे का िथए। अ

िथए भने कोही युवा र कोही वयोवृ ह
पृ भूिमका भएतापिन ितनीह

लेखकह

साधारण गोठालाह

पिन िथए। ती मािनसह

सबैमा एउटै साझा तत्व िथयो: ितनीह

िविभ

जो

भएपिन, जहाँ भएपिन वा जुन समयका भएतापिन ितनीह लाई परमेँवरबाट

बोलावट भएको िथयो र पिवऽ आत्माको ूेरणाले उहाँका जनह को िनिम्त

सन्दे श लेख्न अर्हाइएको िथयो। कितपय लेखकह ले जुन घट्नाह को बारे मा
लेख्नुपरे को िथयो ितनीह

घट्नाह

ती घट्नाह को ूत्यक्षदशीर् पिन िथए। अ ले ती

व्यिक्तगत पमा होिशयारीसाथ छानिबन गिर लेखेका िथए भने अ ले

र्
ूयोग गरे का िथए (यहोशू
भएका साममीह लाई गम्भीर र सावधानीपूवक
१०:१३, लूका १:१-३)। तर बाइबलको सम्पूणर् भागह

ूेिरत हुन वा

परमेँवरको आत्मा ारा ूेरणा िदएर लेिखएका हुन ् (२ ितमोथी ३:१६)।
त्यसै कारण पावल यो िवचार व्यक्त गदर्छन् "अिघअिघ लेिखएका कुराह

हाॆो

िशक्षाको िनिम्त लेिखएका िथए, यस उ ेँयले िक पिवऽ-शाःऽबाट आउने

िःथरता र उत्साह ारा हामी आशा ूाप्त गनर् सक ।" (रोमी १५:४)।
मािनसह का िविभ

भाषाह

जनह लाई ूेरणादायी सोचह

परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एको हो। उहाँले च ुिनएका

िदएर भरपद र िवँवािसलो मानवीय भाषामा

लेख्न लगाएर जनसमक्ष आफ्नो सन्दे श ूकट गनुह
र् न्ु छ।
"मानवीय माध्यमह

ारा आफ्नो सत्यता ूकट गनर् परमेँवर शोिखन

ु न्ु छ। योग्य मािनसह लाई च ुनेर उहाँ आफै र उहाँको पिवऽ आत्मा ारा
हुनह

उहाँको काम गनर् सामथीर् बनाउनुहन्ु छ। के बोल्ने र के लेख्ने भनेर छनोट

गन िदमागलाई उहाँले नै अगुवाई गनुह
र् न्ु छ।

परमेँवरको अमूल्य खजानालाई

मानव पी माटोका भाँडाह मा सुम्पनुभएको िथयो। जे भएपिन ती सवै

६

् " एलेन जी
परमेँवरबाट आएका हुन।
पान्तिरत।

धेरै थिरका लेखकह : धेरै

परमेँवरले

ितनीह

ारा

ूकट

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् पृ. २६बाट
तर उही ँ एउटै

थिरका िवषयवःतुह

गनुभ
र् एको

िथयो।

यो

अचम्मको

सत्यले

परमेँवरको वचनको सत्यवादीतालाई हाॆो सामु साकार गनर् कसरी सहयोग

गदर्छ?

३. भिवंयवाणीको
अ

पमा बाइबल

धमर्मन्थह भन्दा बाइबलको एउटा िवशेषता भनेकै यसको

३०ूितशत साममीह

समावेश हुन ु नै

भिवंयवाणी र भिवंयवाणीयुक्त लेखह

हो। अिन ती भिवंयवाणी र त्यसको पूरा हुने तथ्यगत समय पिन त्यसमा

समावेश हुन ु नै बाइबलले दे खाएको पृथ्वीूितको मुख्य केन्ििवन्दु हो। जुन
ु यो उहाँमा नै भिवंयको पिन
परमेँवर िवगतको इितहासमा सिबय हुनभ

छ। त्यो

ान उहाँले उनका अगमवक्ताह

ान

ारा ूकट गनुभ
र् एको िथयो

(आमोस ३:७)। बाइबल जीिवत वचनमाऽ होइन वा ऐितहािसक वचनमाऽ
होइन यो भिवंयवाणीको पुःतक पिन हो।

दे हायका पदह ले मसीहको आगमनको िवषयमा कसरी ूकट वा

भिवंयवाणी गरे को छ? हेनह
र्ु ोस्:

उत्पि

४९:८-१२ "८ “ए यहू दा, ितॆा

दाजुभाइह ले ितॆो ूशंसा गनछन्, ितॆो हातले ितॆा शऽुह का गदर्न पबनेछ,
ितॆै बाबुका छोराह

ितॆो सामुन्ने िनहुिरनेछन्। ९ यहू दा िसं हको डम

हो।

ए मेरो छोरो, िशकारबाट ितमी आएका छौ, त्यो िनहुिरन्छन्, र िसं हझ
ँ गछर्? १० यहू दाको
लेिटरहन्छन्, अ,ँ िसं हनीझ– कसले त्यसलाई उठाउने आट

हातबाट राजदण्ड ह नेछैन, राज्य चलाउनेको लाठी त्यसका खु ाका बीचबाट
ह नेछैन, जबसम्म त्यसका मािलक आउँदैनन्। र जाितह

उहाँको आ ाकारी

बन्नेछन्। ११ त्यसको गधालाई दाखको बोटमा, र गधाको बछे ड़ालाई चािहँ
उ म जातको हाँगामा बाँध्नेछ। त्यसले आफ्ना लुगाह

दाखम मा,

ँ ा दाखम भन्दा
आफ्ना पोशाक अङ्गूरको रसमा धुनछ
े न्। १२ त्यसका आख

गाढ़ा, र त्यसका दाँत दूधभन्दा सेता हुनछ
े न्।", भजन २२:१२-१८ " १२

धेरै साँढ़ेह ले मलाई घेरेका छन्, बाशानका बिलया साँढ़ेह

१३ आफ्नो िशकार फहराउने भोकाएका गजर्ने िसं हह

मेरा चारै पि

मेरो िव

छन्।

आफ्ना मुख

बाउँछन्। १४ म त पानीझ पोिखएको छु , र मेरा सारा ह ीका जोनीर्ह

फुःकेका छन्। मेरो मुटु मैनजःतै भइसकेको छ, मेरो छातीिभऽ त्यो पग्लेको

७

छ। १५ माटोको खपटोझ मेरो बल सुिकसकेको छ, र मेरो िजॄो मेरो तालुमा

टाँिसएको छ। तपाईंले मलाई मृत्युको धू लोमा िमलाउनुभएको छ। १६
कुकुरह

मेरा चारै पि

छन्,

कुकमीर्ह को समूहले मलाई घेरेको छ,

ितनीह ले मेरा हात र मेरा खु ा छे ड़ेका छन्। १७ मेरा सबै हाड़ह

सक्छु ,
वःऽह

मािनसह

आपसमा

म गन्न

् १८ ितनीह
े षसाथ मलाई एकटक लाएर हेछर्न।
बाँ छन्, र

मेरो

पोशाकको

िनिम्त

ितनीह ले

मेरा

िच ा

हाल्छन्।", यशैया ५३:१-९ "१ हाॆो समाचार कसले िवँवास गरे को छ? र
परमूभ ुको बाहुबल कसलाई ूकट गिरयो? २ ऊ उहाँको सामु किललो

बोटजःतो र सुक्खा जिमनबाट िनःकेको जरोजःतो बकयो। ऊिसत हामीलाई

आकषर्ण गन न केही सुन्दरता न त मह व नै िथयो। उसको अनुहारमा
हामीलाई मन पन केही िथएन। ३ ऊ मािनसह बाट घृिणत िथयो र इन्कार

गिरयो, अफसोसमा परे को मािनस र कंटिसत पिरिचत। ऊ त्योजःतो िथयो,

जसलाई दे खेर मािनसह

आफ्ना मुख फकार्उँछन्। ऊ घृिणत िथयो, र हामीले

उसलाई केही मोलको गनेन । ४ िनँचय नै उसले हाॆा िनबर्लताह

बोक्यो, र

हाॆा दु:ख भोग्यो, तापिन हामीले उसलाई परमेँवरबाट िहकार्इएको, उहाँबाट

िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य । ५ तर ऊ त हाॆा अपराधह का िनिम्त

छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ पेिलयो। हामीमा शािन्त ल्याउने दण्ड

उसमािथ पर्यो, र उसको कोरार्को चोटले हामी िनको भय । ६ हामी सबै भेड़ाझ
बरािलएका छ । हामी हरे क आफ्नै बाटोितर लागेका छ , र परमूभ ुले उसमािथ

हामी सबैको अधमर् हािलिदनुभएको छ। ७ ऊ िथचोिमचोमा पर्यो, र उसलाई

कंट पर्यो, तापिन उसले आफ्नो मुख खोलेन। मािरनलाई लगेको थुमाजःतै ऊ
डोर्याएर लिगयो। आफ्नो ऊन कऽनेको सामु भेड़ा मौन भएझ उसले पिन

आफ्नो मुख खोलेन। ८ अत्याचार र इन्साफ ारा ऊ लिगयो। उसका

सन्तानका बारे मा कसले िवचार गनर् सक्छ? िकनिक ऊ जीिवतह को दे शबाट

अलग गिरयो, र मेरो ूजाका अपराधको िनिम्त उसमािथ कुटाइ पर्यो। ९
उसको िचहान दुंटह िसत बनाइयो, र मृत्युमा धनीह

उसको साथमा िथए,

य िप उसले केही उपिव गरे को िथएन न त उसको मुखमा केही छल िथयो।",

दािनएल ९:२४ “ितॆो जाित र ितॆो पिवऽ सहरको िनिम्त अपराध खतम पानर्,

पाप समाप्त गनर्, दुंटताको लािग ूायिँचत गनर्, अनन्त धािमर्कता ल्याउन, दशर्न

र अगमवाणीलाई मोहोर लगाएर बन्द गनर् र महापिवऽःथानलाई अिभषेक गनर्
स री ‘सातह ’को आदे श तोिकएको छ।" मीका ५:२ "२ “तर ए बेथलेहेम

ँ ाट मेरो िनिम्त एक जना
एूाता, तँ यहू दाका कुलह मध्ये सानो भए तापिन तब

८

िनःकनुहन
े , जो इॐाएलका शासक हुनहु न
े , जसको सु
ु छ
ु छ
अथार्त ्

ूाचीनकालदे िख

नै

छ।”,

मलाकी

३:१

पुरानो समयदे िख,

"“हेर,

म

आफ्ना

समाचारवाहकलाई पठाउनेछु, र ितनले मेरो अिगअिग बाटो तयार गनछन्। तब
एक्कािस ती ूभ ु, जसलाई ितमीह

खोज्दछौ, आफ्नो मिन्दरमा आउनेछन्, अथार्त ्

करारका ती समाचारवाहक आउनेछन्, जसलाई ितमीह

औधी चाहना गदर्छौ,”

सवर्शिक्तमान् परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", जकिरया ९:९ "हे िसयोनकी छोरी, खू ब
रमाऊ। हे य शलेमकी छोरी, जोरिसत कराऊ! हेर, ितॆा राजा ितमीकहाँ

आउँदैहन
ु हु न्ु छ। उहाँ धमार्त्मा र मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ। उहाँ भला हुनहु न्ु छ, र
गधामािथ, अथार्त ् गधाको बच्चा एउटा बछे ड़ामािथ सवार भएर आउँदैहन
ु हु न्ु छ।"
मसीहको आगमनको बारे मा लगभग ६६ वटा भिवंयवाणीह

करारमा उल्लेख गिरएका छन्। अझ ूतीकह लाई हे य
पाउँछ । (पुरानो करारले िसकाएका िविभ

िविध र बिलह

पुरानो

भने झन धेरै

ती ूतीक हुन ्

जुन येशूको बारे मा ससना भिवंयवाणीह

िथए)। "यहू दाबाट राजदण्ड किहल्यै

जिन्मनुहन
ु ेछ

मािनसह ले

पिन

अलग

हुनेछैन"

(मीका

(उत्पि

५:२),

४९:१०),

उहाँलाई

उहाँ

यहू दाको

"हे प्नेछन्,

बेथलेहेममा
अःवीकार

गनछन्, कुट्नेछन्, झुठो आरोप लगाएर मु ा हाल्नेछन् तै पिन उहाँले आफ्नो

बचाऊको िनिम्त मुख खोल्नुहन
ु े छै न (यशैया ५३:३-७ पान्तिरत), उहाँका

हात र पाऊह

छे िडनेछन् र उहाँका लुगाह

२२:१२-१८)। उपयुक्त
र् भिवंयवाणीह

एक आपसमा बाँिडनेछन् (भजन

िवषेश गरे र येशूसँग सम्बिन्धत छन्।

पुरानो करारमा उल्लेख गिरएका ती भिवंयवाणीह

मृत्यु र पुन त्थानसँग ःप

भएका साममीह

येशू भी

र

येशूको जीवन,

िठक िठकसँग िमलेकोले बाइबल वा त्यसमा

परमेँवरको ूेरणाबाट ूकट भएको हो भ े ूमािणत हुन्छ।

ु न्ु छ र अ ले दावी गरे अनुसार उहाँ को हुनह
ु न्ु छ भ े कुरा
को हुनह

बाइबलले नै िकटान गरे को दे खाउँछ। उहाको मृत्यु र पुन त्थान पुरानो
करारका भिवंयवक्ताह ले गरे अनुसार नै येशूले पूरा गनुभ
र् एको िथयो (लूका

९:२१, २२, म ी १७:२२,२३)। त्यःतै भिवंयवाणी अनुसार नै य शलेमको
ु े (म ी २४:१,२)
पतन हुनल

उहाँको दोॐो आगमनको भिवंयवाणी (यूह ा

१४:१-३) पिन पूरा नै हुनेछ भ े कुराको सुिनिँचततता दे खाउँछ।

बाइबलले भिवंयवाणी गरे अनुसार येशूको मानव अवतार, उहाँको

मृत्यु र पुन त्थान पूरा भएकोले बाइबल अत्यन्तै भरपद
सिकने धमर्शा

हो भ े ूमािणत हुन्छ।

९

र िवँवास गनर्

तपाईँ येशूमािथ िवँवास गनुह
र् न्ु छ र हाॆो िनिम्त उहाँ मनुभ
र् यो भनेर

पिन िवँवास गनुह
र् न्ु छ। के कारणह ले तपाईँ िवँवास गनुह
र् न्ु छ? बाइबलमा
लेिखएका भिवंयवाणीह

गनर् कसरी म त गछर्?
४. इितहासको
अ

पूरा भएको पिरूेआयमा तपाइँलाई बाइबलमा िवँवास

पमा बाइबल

धािमर्क पुःतकह को तुलनामा बाइबलको छु ै पिहचान छ

िकनभने यो इितहासको पिरवेशिभऽ लेिखएको िथयो। यसको अथर् यो पुःतक

कुनै दाशर्िनक वा मानव सोचिबचारले मन्थन गरे र ूःतुत गिरएको दशर्न वा

धािमर्क पुःतक भने होइन। इितहासले जसरी िवशेष लआयितर ूगित गद
ु न्ु छ भ े लेखा बाइबलमा रािखएको
जान्छ त्यसमा परमेँवर कसरी सिबय हुनह

हुन:् १) मसीहको आगमनको

छ। बाइबलको मािमलामा ती िवशेष लआयह

ूित ा र २) येशूको दोॐो आगमन। यो ूगितशील िवँवास यहू दी-

इसाईह मा भएको िवशेषता हो। िविभ

युगह मा िवँवास गन पौरािणक

इिजप्टदे िख अन्य पौरािणक र आधुिनक पूवीर्य धमर्ह ले िसकाए भन्दा िवपरीत
ान बाइबलले िसकाउँदछ।

येशूको पुन त्थान केवल ऐितहािसक सत्यमाऽ नभएर यसले हाॆै

र् छर् भनेर दे हायका केही
व्यिक्तगत जीवनमा कसरी ूभाव पादर्छ वा पानुप

पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हेनह
र्ु ोस्, १ कोरन्थी १५:३-८, ५०५७ "३ िकनभने मैले जे पाए ँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य िवषयको

पमा

ितमीह लाई सुिम्पिदए,ँ अथार्त ् पिवऽ धमर्शाःऽअनुसार भींट हाॆा पापका िनिम्त

मनुभ
र् यो। ४ उहाँ गािडनुभयो, र पिवऽ धमर्शाःऽअनुसार तेॐो िदनमा उहाँ

र् यो।
पुनजीर्िवत पािरनुभयो। ५ उहाँ केफासकहाँ, अिन बा॑ै जनाकहाँ दे खा पनुभ

६ त्यसपिछ उहाँ एकै समयमा पाँच सयभन्दा बढ़ी भाइह कहाँ एकसाथ दे खा

पनुभ
र् यो, जसमध्ये धेरैजसो अिहलेसम्म छँदैछन् तर कोही-कोही सुितसकेका छन्।

७ त्यसपिछ याकूब र सबै ूेिरतह कहाँ उहाँ देखा पनुभ
र् यो। ८ सबैभन्दा
अन्त्यमा

असमयमा

जन्मेको

मािनसकहाँ

जःतो

मकहाँ

पिन

उहाँ

दे खा

पनुभ
र् यो।...५० अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन्दछु , मासु र रगत ःवगर्का

राज्यको हकदार हुन सक्दै न, न त िवनाश अिवनाशको हकदार हुन सक्छ। ५१

हेर, म ितमीह लाई एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै सुत्दै न , तर हामी सबैको
ँ ाको एक िनमेषमा, तुरहीको आिखरी
पिरवतर्न हुनछ
े , ५२ एकै क्षणमा, आख

आवाजमा। िकनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकह

1०

अिवनाशी भएर जीिवत हुनछ
े न्।

अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हुनछ
े । ५३ िकनिक यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी,

र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गनुप
र् छर्। ५४ जब िवनाशीले अिवनाशी

र मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनछ
े , “मृत्यु

िवजयमा िनिलएको छ।” ५५ “ए मृत्यु, तेरो िवजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खील

कहाँ?” ५६ मृत्युको खील पाप हो, र पापको शिक्त व्यवःथा हो। ५७ तर

परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा िवजय
िदनुहन्ु छ।", रोमी ८:११ "तर यिद येशूलाई मरे काबाट जीिवत पानुह
र् न
े ा
ु क

आत्मा ितमीह मा वास गनुह
र् न्ु छ भने, भींट येशूलाई मरे काबाट जीिवत पानुह
र् न
े े
ु ल

नै ितमीह मा वास गनुह
र् न
ु े उहाँका आत्मा ारा ितमीह का मरणशील शरीरलाई
पिन जीवन िदनुहन
े ।" र १ थेःसोिलिनकी ४:१३-१८ "१३ तर भाइ हो,
ु छ
सुितगएकाह का िवषयमा ितमीह

अजान बस भन्ने हामी इच्छा गदन , र

ितमीह ले आशा नहुने मािनसह जःता शोक गनुर् नपरोस्। १४ िकनिक हामी
िवँवास गछ , िक येशू मनुभ
र् यो र फेिर िजइउ नुभयो र त्यसरी नै परमेँवरले

उहाँमा सुितगएकाह लाई येशू ारा ल्याउनुहन
े । १५ ूभ ुको वचन ारा हामी
ु छ
ितमीह लाई घोषणा गछ , िक हामी, जो जीिवत छ र ूभ ुको पुनरागमनसम्म

बाँिचरहन्छ , सुितगएकाह लाई कुनै िकिसमले पिन उिछन्नेछैन । १६ िकनिक
ूभ ु ःवयम् हुकुमको गजर्निसत, ूधान ःवगर्दूतको आवाज र परमेँवरका

तुरहीको सोरिसत ःवगर्बाट ओलर्नहु न
े , र भींटमा मरे काह चािहँ पिहले
ु छ
बौिरउ नेछन्। १७ तब हामी बाँिचरहेका र छोिडएकाह

ूभ ुलाई आकाशमा

भे न ितनीह का साथसाथै बादलमा उठाइलिगनेछ , र यसरी हामी सध ूभ ुसँग

रहनेछ । १८ यसैकारण एउटाले अकार्लाई यी वचनह ले सान्त्वना दे ओ।"
आफ्नै अनुभव ारा पिन सुसमाचारका लेखकह

र पावलले ठोकुवा

गरे र भनेका छन् िक येशू मनुभ
र् यो, गािडनुभयो, शरीरमै उहाँ बौरी उठ्नुभयो र

िविभ

मािनसह को सामु उहाँ दे खा पनुभ
र् यो। उहाँलाई िचहानमा राखेको

ँय दे ख्नेह

र पिछ खाली िचहानको ूत्यक्षदशीर्ह का अनुसार येशूको

पुन त्थान वाःतिवक र यथाथर्

पमै भएको िथयो भनेर आफ्नो अनुभव

सुनाउँछन्। ूत्यक्षदशीर्ह ले उहाँलाई भौितक र यथातर्

पमै छोएका िथए र

उहाँसँगै खाना पिन खाएका िथए। मेरी मग्दिलनी, येशूकी आमा मिरयम र
अ

मिहलाह ले पुन त्थान भएका येशूलाई दे खेका िथए। इम्मायुसको

बाटोमा चेलाह ले उहाँसँग बोलचाल पिन गरे । सुसमाचार सुनाउन िदइएको
महान्

आदे शको

समयमा

उहाँ

दे खापनुभ
र् एको

िथयो।

यिद

धमर्शा को

गवाहीलाई अःवीकार गिरयो भने हामीले गरे को ूचार व्यथर् हुनेछ, बेकारको

1१

हुनेछ वा वािहयात हुनेछ (१ कोरन्थी १५:१४

पान्तिरत)। चेलाह

उल्लेिसत भएर िचच्याउँछन् "यो सत्य हो! येशू बौिरउठ्नुभयो!" (लूका

२४:३४

पान्तिरत)। उनीह ले ूयोग गरे का मीक शब्द अन्टोॐफरस्

ontosrefers हो जसको अथर् "साँिच्चक्कै" "िनँचय नै" वा "हो त" भ े
हुन्छ। यो कुनै मनगडन्ते, काल्पिनक, हल्ला नभएर वाःतिवक पमै घटे को

घट्ना हो भ े बुझाउन त्यो शब्द ूयोग गिरन्छ। "हो त ूभ ु बौिरनुभयो"
( पान्तिरत) भनेर चेलाह ले गवाही िदन्छन्।

ु न्ु छ भनेर पावलले १
सबै मनह को पिहलो अगौटे फल येशू हुनह

कोरन्थी १५:२० भन्दछन्। येशू भी

भौितक पमै बौिरउठ्नुभयो र आज

ु न्ु छ भ े ऐितहािसक तथ्यले उहाँमा सुतेकाह को पिन
पिन िजिवत हुनह

येशूमा जीिवत हुनेछन्

पुन त्थान हुनेछ भनेर ग्यारे न्टी िदन्छन्। सबै धमीर्ह

भनेर पावल िजिकर गदर्छन् (१ कोरन्थी १५:२२)। यहाँ ूयोग गिरएको

भाषा भिवंयमा हुने पुनसृि

हो तर त्यो पुनसृि

वा

अनन्तको पुनजीर्वन

त्यसलाई ूदान गिरन्छ जो येशूको भएर बःदछ र तुरहीको आवाजमा उहाँको
आगमनसम्म उहाँूित बफादार र िन ावान भएर बःदछ (१ कोरन्थी १५:२३,
१ कोरन्थी १५:५२)।

कितपय धमर्ह ले चाहे इसाई धमर्ले नै िकन नहोस् मािनस मरे पिछ

िसधै ःवगर् वा नरक जान्छ भनेर िसकाउँछन्। तर मरे काह

सुितरहेका हुन्छन्

र येशूको आगमनमा पुन त्थान हुन्छन् भ े िव ा वा ूित ा हाॆो िनिम्त

आःथाको केन्ििवन्दु िकन भएको छ? र यो आशा िबना हाॆो िवँवास वा

आःथा वा धमर् िकन वेकार वा वािहयातको हुनछ
े ?

५. आमूल पिरवतर्न गनर्सक्ने परमेँवरको वचनको शिक्त

२ राजा २२मा राजा योिशयाहको बारे मा अत्यन्तै मािमर्क कथा

लेिखएको छ। कुन कारणले उनले आफ्ना लुगाह
भे ाएका िथए जसले उनीमाऽ होइन तर सारा रा

च्याते? साथै उनले के

नै कसरी पिरवतर्न भएको

िथयो। हेनह
र्ु ोस्, " १ जब योिशयाह राजा भए तब ितनी आठ वषर्का िथए, र
ितनले य शलेममा एकतीस वषर् राज्य गरे । ितनकी आमाको नाउँ अदायाहकी

छोरी यदीता िथयो। ितनी बोःकतकी िथइन्। २ ितनले परमूभ ुको

िंटमा जे

कुरो असल िथयो त्यही गरे । ितनी दे ॄे-दािहने नलागी आफ्ना पुखार् दाऊदकै
सबै चालह मा िहँड़े। ३ आफ्नो शासनकालको अठार वषर्मा योिशयाह राजाले

मशुल्लामका नाित, असल्याहका छोरा सिचव शापानलाई परमूभ ुको मिन्दरमा
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पठाए। ४ ितनले भने, “ूधान पूजाहारी िहिल्कयाहकहाँ जाऊ, र ढोकेह ले
मािनसह बाट महण गरे का, परमूभ ुको मिन्दरमा ल्याइएको

िपयाँपैसा तयार

राख्नू भनी ितनलाई भन। ५ मिन्दरका मुख्य कमर्चारीह का हातमा त्यो िदनू, र

ितनीह ले परमूभ ुको मिन्दर मरम्मत गन मािनसह लाई िदऊन्। ६ अथार्त ्

िसकमीर्, डकमीर् र िनमार्ण गनह लाई। मिन्दर मरम्मतको िनिम्त काठपात र
काटे का

ढु ाह

ितनीह ले

्
िकनून।
७ ितनीह लाई

हरिहसाब ितनीह ले निलऊन्, िकनभने ितनीह

िदइएको

रकमको

िवँवासिसत काम गिररहेका

छन्।” ८ ूधान पूजाहारी िहजिकयाले सिचव शापानलाई भने, “मैले परमूभ ुको

मिन्दरमा व्यवःथाको पुःतक भे ाएको छु ।” ितनले त्यो शापानलाई िदए, र

ितनले त्यो पढ़े । ९ तब सिचव शापान राजाकहाँ गएर ितनलाई भने, “हजूरका

अिधकारीह ले परमूभ ुको मिन्दरमा भएको रकम िलएर मिन्दरमा काम गनह

र कामको हेरचाह गनह लाई िदएका छन्। १० त्यसपिछ सिचव शापानले

राजालाई यो सूचना िदए, “ूधान पूजाहारी िहजिकयाले मलाई एउटा पुःतक
िदएका छन्।” अिन शापानले त्यो राजाको सामुन्ने पढ़े र सुनाए। ११ जब
राजाले व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएका कुरा सुन,े तब ितनले आफ्ना लुगा

च्याते। १२ ितनले पूजाहारी िहिल्कयाह, शापानका छोरा अहीकाम, मीकायाका

छोरा अक्बोर, सिचव शापान र राजाका टहलुवा असायाहलाई यो हुकुम गरे : १३
“मेरो आफ्नै लािग, ूजाको लािग र सबै यहू दाको लािग यो फेला पारे को
पुःतकमा के लेिखएको छ भनी गएर परमूभ ुिसत सोधपूछ गर। हाॆा िव

मा

परमूभ ुको भयानक रीस उठे को छ, िकनभने हाॆा िपता-पुखार्ह ले यस
पुःतकका वचनह

पालन गरे का छै नन्। हाॆा िवषयमा त्यहाँ लेिखएका सबै

कुराअनुसार ितनीह ले व्यवहार गरे का छै नन्।” १४ यसैले पूजाहारी िहिल्कयाह,

अहीकाम, अक्बोर, शापान र असायाह राजमहलको लुगाफाटो हेरचाह गन

हरहसका नाित, ितक्भाका छोरा शल्लूमकी पत्नी अगमवािदनी हुल्दाकहाँ सोधपूछ

गनर्लाई

गए।

ितनी

य शलेमको

दोॐो

टोलमा

बिःथन्।

१५

ितनले

ितनीह लाई भिनन्, “परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यही भन्नुहन्ु छ: ितमीह लाई
मकहाँ पठाउने मािनसलाई भन, १६ “परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: यहू दाका राजाले

पढ़े को यस पुःतकमा लेिखएको हरे क कुराबमोिजम म यस ःथान र त्यसका

मािनसह मािथ सवर्नाश ल्याउनेछु। १७ ितनीह ले मलाई त्यागेका छन्, र अ
दे वताह लाई धू प बालेका छन्, र आफ्नै हातले बनाएका सबै मूितर्ह
मलाई िरस उठाएका छन्। यसैकारण यस ःथानको िव

ारा

मा मेरो िरस उठे को

छ, र त्यो शान्त हुनछ
े ै न’। १८ परमूभ ुलाई सोधपूछ गनर् पठाउने यहू दाका
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राजालाई ितमीह ले यही कुरा भन, ‘तपाईंले सुन्नुभएको वचनको िवषयमा
परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यही भन्नुहन्ु छ: १९ ितॆो

दय जवाफ िदनलाई

उत्सुक भएकोले, र मैले यो दे श र यसका मािनसह का िवषयमा भनेको कुरा

िक ितनीह

ौािपत र उजाड़ हुनछ
े न् भन्ने सुनरे परमूभ ुको सामुन्ने ितमी िवनॆ

भएकाले, र ितमीले आफ्नो पोशाक च्यातेर मेरो उपिःथितमा िवलाप गरे को

हुनाले, ितमीलाई मैले सुनक
े ो छु , परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। २० यसैकारण म

ितमीलाई तेरा िपऽह िसत जम्मा गनछु , र ितमी शािन्तिसत गािड़नेछस्। यस
ँ ाले दे ख्नेछैनन्।” तब ितनीह ले
ठाउँमािथ ल्याउने सबै सवर्नाश ितॆा आख
राजाकहाँ यो जवाफ ल्याए।"

ई.पू. ६२१मा यहोिशया २५ वषर् जितको िथयो त्यसबेला मूल पुजारी

िहिल्कयाले मिन्दरबाट व्यवःथाको पुःतक भे ाएका िथए। त्यो मोशाले लेखेका

ूथम पाँच मू ा वा पुःतक हुनपु छर् र िवशेष गरे र व्यवःथाको पुःतक। राजा
यहोिशयाका िपता आमोन र उनका अत्यन्तै दु

हजुरबुबा राजा मनःसेको

पालामा त्यो मु ा हराएको िथयो। ती राजाह ले सृि कतार् परमेँवरमािथको

आःथा त्यागेर दश आ ामा लेिखएको मूितर्पूजा िवपरीत पत्थरको बाल, अशेरा
मूितर्ह लाई पूजा गदर्थे र नरबिल पिन िदँदथे त्यितमाऽ नभएर आकाशका

तारा वा नक्षऽह लाई पिन भगवान भनेर पूजा गदर्थे (२ राजा २१:३-९)।

जब राजा यहोिशयाले व्यवःथामा लेिखएको करारको शतर् सुन्दछन् तब उनी

अित िबचिलत भएर आफ्नो शाही पोशाक च्यात्दछन्। उनी र उनका
मािनसह ले सत्य परमेँवरको उपासना गनुक
र् ो स ा परमेँवरले मनाही गरे का

पत्थर आिदलाई भगवान भनेर पूजा गरे र िबस ितमा लागेर कितसम्म तल

झरे का रहे छन् भनेर उनले महसुस गरे । तत्कालै उनले आफ्नो राज्यभिर

आित्मक सुधार ल्याए। पहाडको टु प्पोमा रहे का दे वीदे वताह को मिन्दरलाई
टु बाटु बा

पारे

र

वा दे शबाट

िभिऽएका

धुलोिपठो पािरिदए।जब उनले यो काम सम्प

दे वीदे वताह का

मूितर्ह लाई

गरे तब यहू दामा परमेँवरको

आराधना गन केवल एउटामाऽ ःथान बाँकी रहन्छ: त्यो िथयो य शलेममा

भएको परमेँवरको मिन्दर। परमेँवरको वचन भे ाउँदा वा आत्मसात् गनर्

चाहदा त्यसले मािनसह लाई आफूले पाप गरे को रहे छु भ े महसुस गराउँछन्,

पँचाताप गनर् अमसर गराउँछ र आमूल पिरवतर्न गनर् घचघच्याउँछन्। यो
पिरवतर्न राजा योिशयाहबाट सु

फैिलएको िथयो।

भएको िथयो र सारा यहू दा रा भिर नै
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परमेँवरको वचनमा हाॆो जीवनलाई आमूल पिरवतर्न गराउने वा

आित्मक, मानिसक र शारीिरक पमा (नयाँ जीवनशैली अपनाउने ूितव ता)

काँच ुली फेराउने शिक्त छ र बतर्मान समयका लािगमाऽ आित्मक पमा मुिक्तको
अनुभव गन नभएर अनन्तसम्म मुिक्तको अनुभव िदलाउँछ भनेर दे हायका

पदह ले हामीलाई कसरी िवँवःत पादर्छ? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा १६:१२-१५ "

१२ “मैले ितमीह लाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अिहले ितमीह

ती कुरा

ितमीह लाई

तफर्बाट

सहन सक्दै नौ। १३ जब उहाँ, अथार्त ् सत्यका आत्मा आउनुहन
े , तब उहाँले
ु छ
सबै

सत्यतामा

डोर्याउनुहन
े ।
ु छ

उहाँ

आफ्नो

बोल्नुहन
े ै न। उहाँले जे सुन्नुहन्ु छ, त्यही बोल्नुहन
े , र हुन आउने कुराह
ु छ
ु छ

ितमीह लाई घोषणा गिरिदनुहन
र् न
े । १४ उहाँले मेरो मिहमा गनुह
े , िकनभने
ु छ
ु छ

जे मेरो हो, त्यो मबाट िलएर ितमीह लाई सो घोषणा गिरिदनुहन
े । १५ जेु छ

ँ छन्, ती मेरा हुन।
् यसैकारण मैले भन, जे मेरो हो त्यो मबाट
जित िपतासग

िलएर आत्माले ितमीह लाई घोषणा गिरिदनुहन
े ।", यूह ा १७:१३-२० "
ु छ

१३ “तर अब म तपाईंकहाँ आइरहेछु। सं सारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु , िक
ितनीह मा मेरो आनन्द पूरा होस्। १४ मैले ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ
तर सं सारले ितनीह लाई घृणा गर्यो, िकनिक ितनीह

सं सारका होइनन्, जसरी

ँ १५ तपाईंले ितनीह लाई सं सारबाट लैजानुहोस् भनी म
म सं सारको होइन।

ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत रािखिदनुहोस्। १६ ितनीह

ँ १७ ितनीह लाई सत्यमा
सं सारका होइनन्, जःतो म पिन सं सारको होइन।

पिवऽ पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य हो। १८ जसरी तपाईंले मलाई

सं सारमा पठाउनुभयो, मैले पिन ितनीह लाई सं सारमा पठाएको छु । १९

ितनीह का खाितर म आफैलाई पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह
पिवऽ होऊन्।

पिन सत्यतामा

२० “म ियनीह का िनिम्त माऽ ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ियनीह का

सन्दे श ारा ममािथ िवँवास गनह का िनिम्त पिन ूाथर्ना गछु र्।", िहॄू ४:१२

" िकनिक परमेँवरको वचन जीिवत र िबयाशील हुन्छ, र कुनै पिन दुईधारे

तरवारभन्दा बढ़ी धािरलो हुन्छ। यसले ूाण र आत्मालाई त्यसका जोनीर्-जोनीर्

र हाड़को गुदीसम्मलाई भाग-भाग पा ञ्जेल वारपार छे ने र

दयका िवचार र

इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ।" र रोमी १२:१-२ " १ यसकारण भाइ हो,

परमेँवरको कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक
ितमीह को

आित्मक

उपासनाको

पमा

आ-आफ्ना

परमेँवरलाई महणयोग्य हुने िजउँदो बिलको

पिवऽ

र

पमा अपर्ण गर। २ यस

सं सारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्
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शरीरलाई

पले पिरवितर्त होओ,

र परमेँवरको असल, महणयोग्य र िस
सक।"

इच्छा के हो, त्यो ितमीह ले जाँच्न

मािनसको जीवनलाई पिरवतर्न गनर् सक्नु नै बाइबलको शिक्तको

अत्यन्तै शिक्तशाली गवाही हो। मािनसह को पाप र िनचतालाई परमेँवरको

वचनले काटकुट गदर्छ, हाॆो मानवीय चिरऽको असली ःवभावलाई ूकट
गदर्छ र हामीलाई मुिक्तदाताको खाँचो भएको यसले दे खाउँदछ।
इितहास समािव

भएको, भिवंयवाणीले युक्त भएको र मािनसह को

जीवनलाई आमूल पिरवतर्न गनर् सक्ने शिक्त भएको बाइबललाई हल्का

पमा

होइन िवशेष पमा व्याख्या गनुर् पिन अत्यन्तै ज री छ। मािनसह ले लेखेका

अ

दशर्न, सािहत्य वा धमर्मन्थह लाई जःतोगरी बाइबललाई व्याख्या गनर्

सिकँदै न। परमेँवरको जीिवत वचन जीिवत भी को ूकाशमामाऽ बुझ्नुपदर्छ।

उहाँले

नै

आफ्नो

डोर्याउनुहन
ु ेछ

भनेर

गन

यसै मा

पिवऽ

उहाँले

आत्मा

ूित ा

िदनुभएर

गनुभ
र् एको

हामीलाई
छ

सबै

(यूह ा

सत्यतामा

१६:१३)।

परमेँवरको सत्यलाई ूकट गन पुःतक बाइबल भएकोले यसलाई व्याख्या
नीितह

समावेश

भएको

हुनपु छर्।

धमर्शा

बाइबलका

लेखकह ले बाइबललाई कसरी ूयोग गरे र बाइबलले बाइबललाई नै

व्याख्या गनर् ितनीह लाई कसरी अगुवाई गिरयो सो अध्ययन गरे र बाइबल

व्याख्या गन नीित वा शुऽह लाई अध्ययन गरे र हामीले पिन बाइबल बुझ्न
त्यही नीितह

उपसं हार:

अपनाउन ज री छ।

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत यी साममी पढ्नुहोस्: द मेट

कन्ऽोभसीर्को पृ. ५९३-६०३को "द िःबप्चरस सेफ गाडर्" र द िडजाएर अभ
एजेजको पृ. ६६२-६८०को "लेट नट योर हटर् बी शोबुलड।"

परमेँवरको वचनूित िन ावान हुँदा र त्यसको गिरमालाई मािथ

उचाल्दा धेरै मािनसह ले ज्यान गुमाउनु परे को िथयो। ितनीह मध्ये डाक्टर

्
रोलान्ड टे लर पिन एक हुन।
उनी बेलायतमा चचर्को ूचारक िथए।

िबलायतकी नरभक्षी महारानी मेरीले रोमनक्याथोिलक चचर्को िबिध जबरजःती
अपनाउन लगाएकी िथइन्। तर टे लरले आफ्नो हाड्ली चचर्मा त्यो अपनाउन
अःवीकार गरे का िथए। उनलाई चचर्बाट िनँकासन गिरयो र बाइबलमामाऽ

अिडग नरहन कर गिरयो। उनले

बेलायतको िवनचेःटरको उच्च चचर्

पदािधकारी िबशपलाई बेलायतको ूधानमन्ऽीलाई आफूलाई धमर्को नाउँमा
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जबरजःती अक आःथा नला

ु ाई कसै ले पिन
िबन्ती चढाए। तर उनको सुनव

गरे नन्। आिखरमा उनलाई झ्यालखानामा हािलयो र खम्बामा उभ्याएर िजउँदै
जलाइयो। मनुभ
र् न्दा पिहले उनले यी शब्दह

बेलायतका भि जनह

उच्चारण गरे का िथए "हे

मैले तपाईँह लाई परमेँवरको पिवऽ वचनभन्दा अ

केही पिन िसकाइन। आिशषमय पिवऽ बाइबलबाट मैले जे पाठह

िसक

ँ आज मैले िसकाएका वचनह लाई
त्यहीमाऽ तपाईँह लाई िसकाएको िथए।

मेरो रगतले िसलबन्दी गनर् आएको छु ।"-जोन फक्स, द न्यु फक्स बुक अभ

ारोल्ड जे. चाडिवक ारा पुनिलर्िखत र आधुिनकरण गिरएको (नथर्

मािटर्यसर्,

ॄन्ु सिवक, न्यु जसीर्: िॄज, १९९७), पृ. १९३बाट

पान्तिरत। उनमाथी

आगो लगाइनुभन्दा अिघ डाक्टर टे लरले भजन ५१ गाइरहे को सुिनएको िथयो
र परमेँवरको वचनको िनिम्त उनले आफ्नो शरीरलाई िजउँदै जलाउन िदए।

हाॆो माझमा पिन यही ूँन खडा भएको छ: के हामी पिन परमेँवरको

वचनमा भएका सत्यह लाई मािथ उचािल राख्न हामी पिन िन ावान भएर

बःछ त? िढलो वा चाँडो अिन्तम युगमा हुने सं घषर्मा यो परीक्षा हामीले पिन

सामना गनुप
र् न हुन्छ। त्यसको लािग किहले तयार हुने भन्दा त्यसको जबाफ

भोिल होइन, तर अिहले नै हुनपु छर्।
िचन्तनमनन्:
अ.

भिवंयवाणीह ले बाइबलको उत्पि

परमेँवरबाट भएको हो भ े

कुरालाई कसरी अनुमोदन गदर्छ? भिवंयवाणी गिरए अनुसारका कायर्
पूरा भएको सन्दभर्मा हाॆो िवँवास बाइबलमा कसरी अिडग

सक्छ ?

राख्न

आ. येशू भी को आगमन जीिवत बाइबलले भने अनुसार पूरा हुनछ
े भनेर
बाइबलको सत्यतालाई ूमािणकरण गनर् बाइबल कसरी ूभावकारी

इ.

आधार हुन गएको छ?
पिवऽ

धमर्शा को

िवँवसनीयता

र

यसमािथ

परमेँवरको

आिधकािरकतामािथ येशू र चेलाह ले नडगमगाइकन आफ्नो आःथा
ँ
भएको
राखेका िथए। कितपय समयमा येशूले धमर्शा लाई औल्याउनु

िथयो भने कितपय समयमा आफूले नै धमर्शा

पूरा गनुभ
र् एको िथयो

भनेर दावी गनुभ
र् एको िथयो। उदाहरणमा म ी २६:५४-५६ "55

त्यसै बेला येशूले भीड़लाई भन्नुभयो, “डाँकूको िव
पबन तरवार र लाठाह

िलएर ितमीह
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मा आएझ मलाई

िकन आयौ? म िदनहुँ

मिन्दरमा िशक्षा िदँदै बःथ, र ितमीह ले मलाई पबेनौ। 56 तर

अगमवक्ताह का धमर्शाःऽह

् तब सबै चेलाह
हुन।”

पूरा होऊन् भनी यी सबै हुन आएका

उहाँलाई छोड़े र भागे।", मकूर्स १४:४८-४९

ू े ितनीह लाई भन्नुभयो, “के ितमीह
"48 येशल

एउटा डाँकूलाई जःतै

तरवार र लौरासमेत िलएर मलाई पबन आएका छौ? 49 िदनिदन
ँ िथए,ँ र ितमीह ले मलाई िगरफ्तार
मिन्दरमा िसकाउँदै म ितमीह सग
गरे नौ। तर धमर्शाःऽ पूरा होस्।”, लूका ४:१६-२१ "16 उहाँ

नासरतमा आउनुभयो, जहाँ उहाँ हुकर्नुभएको िथयो। उहाँ आफ्नो

आदतअनुसार शबाथ-िदनमा सभाघरमा जानुभयो, र प नलाई खड़ा

ु यो। 17 उहाँलाई यशैया अगमवक्ताको पुःतक िदइयो। उहाँले
हुनभ

त्यो पुःतक खोल्नुभयो, र यो कुरो लेिखएको खण्ड िनकाल्नुभयो: 18

“परमूभ ुका आत्मा ममािथ छ, िकनभने गरीबह लाई सुसमाचार
सुनाउनका िनिम्त उहाँले मलाई अिभषेक गनुभ
र् एको छ। कैदीह लाई
छु टकाराको घोषणा गनर्, र अन्धाह लाई
परे काह लाई

ःवतन्ऽ

गराउनका

िनिम्त,

िंट िदन, िथचोिमचोमा
19

र

परमूभ ुका

ूसन्नताको वषर् घोषणा गनर्का िनिम्त उहाँले मलाई पठाउनुभएको

छ।” 20 उहाँले पुःतक बन्द गनुभ
र् यो, र एक जना सेवकलाई िदएर

उहाँ बःनुभयो। सभाघरमा भएकाह

सबैको नजर उहाँमािथ पर्यो।

21 तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “आज धमर्शाःऽको यो वचन

ितमीह ले सुन्दासुन्दै पूरा भएको छ।” , यूह ा १३:१८ “मैले

ितमीह

सबैका िवषयमा भिनरहेको होइन,ँ मैले कसलाई छानेको हुँ

ितनलाई म िचन्छु । तर धमर्शाःऽ पूरा होस् भनेर यो भयो, िक ‘मेरै

रोटी खानेले ममािथ आफ्नो लात उठायो।’ र यूह ा १७:१२
ँ िथए,ँ तपाईंले मलाई िदनुभएको तपाईंको
"जबसम्म म ितनीह सग

नाउँमा ितनीह लाई सुरिक्षत राख। ितनीह को रक्षा गर। अिन
ितनीह मध्ये िवनाशको छोराबाहेक अ

कोही नंट भएन, िकनिक

धमर्शाःऽ पूरा हुन आवँयक िथयो।" यसरी येशू आफैले धमर्शा लाई

(पुरानो करार) गम्भीर पमा िलनुभएर भिवंयवाणी पूरा भएको भावना

व्यक्त गनुभ
र् यो भने बाइबलूित हाॆो धारणा कःतो हुनहु न
ु पछर्?
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कथा १
ूाथर्नाको दाना
आन्ड्र्यु मेकचेःनी, एडभेिन्टःट िमशन

धान बािलबाट योलान्डा मल्लले ूाथर्नाको शिक्तको िवषयमा िसिकन्।

उनका ौीमानले उनीसँग पारपाच ुके गरे पिछ उनी िबचिलत भएकी

िथइन् तर उनले आफ्नो मातृभिू म िफिलिप्पनको गाउँको धानबालीमा काम

पाइन्। धान रोप्नु र त्यसको ःयाहार गनुर् योलाण्डाको काम िथयो। धान
बालीमा काम गन बेलामा उनले आफ्ना दुई दुधे छोराह

घरमा छोिड्थन्।

धानबाली िभत्र्याउने बेलामा आधा भाग जग्गा धनीलाई िदने शतर्मा उनले
खेतमा काम गरे िक िथइन्। त्यो खेत उनको आफन्तको खेतनिजकै िथयो।

मल्लले खेतमा धेरै पिरौम गिरन्। जब धान फल्न थाल्यो तब

उनलाई थाहा भयो िक त्यसबाट िनःकने चामल एकदमै असल हुनेछ।
त्यस गाउँमा हुरी बतास र पानीले धेरै बािलह

नाश गथ्य । धान फल्दै

गरे को बेलामा उनले ूाथर्ना गिरन् "हे ूभ ु, कुनै पिन िवनाशलाई यो धान नाश
पानर् निदनुहोस् िकनिक मैले मेरा बालकह लाई ख्वाउनु छ।"

उनले ूाथर्ना गरे को दुई हप्तापिछ उनको गाउँ रहे को क्षेऽमा ठू लो

ँ ी आयो। हावाहुरी र पानीले उनको घरलाई हानीरहे को िथयो। अिन
आध
ँ मेरो
अचानक उनले धान बाली सिम्झन्। "ूभ ु म केही पिन गनर् सिक्दन।
ूाथर्ना सुिनिदनुहोस्" परमेँवरसँग उनले अनुरोध गिरन्। वषार्ले त्यस क्षेऽमा

ठू लो बाढी आएको िथयो। जब धेरै िदनपिछ वाढी सामसुम भयो तब उनी
आफ्नो घर छोडेर खेततफर् लािगन्। हुरीबतास र वषार्ले आफ्नो खेत बािल
पिन नाश गर्यो होला भ ेमा उनी उत्सुक िथइन्।तर धान त पहलै भएर पाकी

ँ ी र पानीले उनको खेतबािललाई नछोएको दे ख्दा
रहे को िथयो। डरलाग्दो आध
उनी अचम्ममा पिरन्। अिन आफ्नो खेतको विरपिररहे का अ

खेतह

पिन

हे िरन्। ती खेतह मा भएका धान बाली सबै ध्वःत भएका िथए। उनको
आफन्तको बाली पिन न

भएको िथयो।

जब बाली कािटयो तब जग्गा धनीले अत्यन्तै अचम्म माने। "पिहलो

पटक त्यस खेतले सबभन्दा असल वा गुणःतरीय चामलको उत्पादन गर्यो"
अचम्म मान्दै गुनगुनाउँदै उनले भिनन्। "गत वषर् यो खेतको सवै धान मुसाले

खाएको िथयो । जग्गाधनीले भने। मुसाले धान यःतो नाश गरे को िथयो िक
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खेतको सवै धान िकसान एक्लै ले काटे को िथयो। तर मल्ललाई धानबाली

काटे र िभऽाउन १७ जना मािनसह को सहयोगको आवँयकता परे को िथयो।

आफ्नो ूसःत धान दे खेर मल्लले हुरीबतास आएको रातमा आफूले

गरे को ूाथर्नालाई सिम्झन्। "मेरो ूाथर्ना सानो िथयो तर त्यो त एकदम
शिक्तशाली पो हुन पुगेछ" साइूसमा अन्तवातार् िदँदै उनले भिनन्। अिहले

उनी आफ्नो दे श छोडेर मीस दे शको टापुमा घरे ल ु कामदारको

पमा काम

्
गिछर्न।
उनले परमेँवरूित आभार व्यक्त गिरन् "एउटा सानो दानाजऽो

ूाथर्नाले लाख धानका दानाह

(यस

ऽैमािसकमा

बचेका िथए। हामीले त ग ै सकेन ।"

उठे को

साबथ

ःकूलको

भेटीको

केही

साइूसको िनकोिसया सहरमा नयाँ चचर् भवन र सामुदाियक भवन ब

ःव प िदइनेछ)।

1८-2

भाग

सहयोग

