
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : १ शमूएल १७, यशैया ३६:१-३, यशैया 

३७:१४-३८, दािनएल १, दािनएल ५, म ी २६:५७-६७, िहॄू ११:१-४०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "म ितॆो परमूभ ु परमेँ वर हुँ। मैले नै 
ितमीह लाई इिजप्ट वा िमौदेशबाट िनकालेर ल्याए"ँ (ूःथान ् २०:२ र 
व्यवःथा ५:६ पान्तिरत)। 

    इितहासकै पिरवेशमा बाइबल रिचएको छ।िनि त उ ेँयकासाथ 
परमेँ वरले यो संसारलाई सिृ  गनुर्भयो तर पापको कारणले त्यस उदेँयलाई 
हःतक्षेप गय । यो संसार यःतै यथािःथितमा वा जःताको तःतै िविमरहेको 
अवःथा सध रिहनरहने तर येशूको दोॐो आगमनमा यो िविमएको संसारको 
पनुःथापना हनेुछ भनेर बाइबलले ठोकुवा गदर्छ। 

   संसारमा धेरै धमर्ह  छन ् र ितनको आ-आफ्नै धमर्शा ह  छन।् 
तर बाइबलको ऐितहािसक ःवभावले गदार् अ  सबै धमर्शा ह भन्दा यो फरक 
छ। परमेँ वरको अिःतत्वलाई बाइबलले ःव:त ःवीकारेको छ र इितहासमा 
उहाँको व्यिक्तगत हात रहेको कुरा बाइबलले बताउँछ। सु मा परमेँ वर 
बोल्नहुदुा यस पथृ्वीमा जीवन देखा परेको िथयो वा सिृ  भएको िथयो (उत्पि  
१:१-३१)। उहाँले कल्दी वा बेिबलोन वा आधिुनक इराकबाट अॄाहमलाई 
बोलाएर ूित ा गिरएको देशमा रहन िदनभुयो। िमौ अथार्त ्इिजप् टमा दासत्व 
वा कमैयाको जीवन िबताइरहेका उहाँका मािनसह लाई उहाँले उ ार 
गनुर्भयो। उहाँले आफ्नै हातले ढु ाको पाटीमा दश आ ाह  कोनुर्भयो 
(ूःथान ३१:१८)। उहाँ मािनसह को दय आफूितर फकार्एर मािनसले 
नीितगत पमा उिचत जीवन िबतऊन ् (व्यवःथा ५:२९) भनेर आ ान गनर् र 

१० 
  

इितहासको पमा प्र तुत इितहासको पमा प्र तुत 
गिरएको बाइबलगिरएको बाइबल
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िसकाउन अगमवक्ताह  पठाउनहुनु्छ। पापमै रहन चाहने मािनसह लाई 
उहाँले न्यायह  पठाउनहुनु्छ वा कावार्ही गनुर्हनु्छ। अ  देशह लाई 
परमेँ वरको मिुक्तको योजना ूकट गिरयोस र उहाँको आदशर् व्यवःथा वा 
नीित अनसुार मािनसह  चलून ् भनेर उहाँ िवशेष जाित च ु ुहनु्छ। अन्तमा 
आएर उहाँ आफ्नो पऽु येशू भी लाई पठाउनभुएर िवँ वको इितहासको िमित 
सदाको िनिम्त अलग्याउनहुनु्छ। 

    यस अध्यायमा हामी इितहासका केही मूल िवषयबःतहु लाई हेनछ । 
ती िवषयबःतहु  बाइबलमा नै िचऽण गिरएका िथए। केही परुाताित्वक 
ूमाणह  वा बाइबलमा लेिखएका इितहासका वतृान्तह  सत्य हनु ्िक होइनन ्
भनेर खोजअनसुनु्धान गन ान ारा ूमािणत गरेका केही ूमाणह  पिन हामी 
यस अध्यायमा िनयाल्नेछ । 
 
१. राजा दाउद, राजा सोलोमन र राजतन्ऽ 

     राजा दाउद र राजा सोलोमनको यगुलाई इॐाएलको इितहासमा 
ःवणर्यगुको पमा मािनन्छ। परमेँ वर र बाइबलूित आःथा नराख् ने 
कितपयले त दाउद र सोलोमन केवल मनगडन्ते वा काल्पिनक राजाह  हनु ्
भनेर दावी गदर्छन।् ितनीह को राज्य बाइबलले भने अनसुार ूभावशाली 
िथएन भनेर ितनीह  िसकाउँछन।् यो कुरा सत्य हो िक दाउदिबना इॐाएलको 
राजधानी य शलेम (२ शमूएल ५:६-१०) हनेु िथएन। यिद राजा दाउद नै 
नभएको भए उनको छोरा राजा सोलमनले मिन्दरको िनमार्ण गन िथएनन ् (१ 
राजा ८:१७-२०) यिद दाउद नै िथएनन ्भने उनको बंशवाट आउने भिवंयको 
मसीह (यिमर्या २३:५,६, ूकाश २२-१६) पिन हनेु िथएनन।् अिन 
इॐाएलको इितहास एकदमै नयाँ तिरकाले लेख् नपुन हनु्थ्यो। य िप बाइबलमा 
लेिखएको इॐाएलको इितहासले नै इॐाएलको पिहचान, चचर्मा यसको िवशेष 
भिूमका र लआयलाई उघादर्छ। 

   १ शमूएल १७ पढ्नहुोस।् यस िववरणमा इॐाएलीह  यु  गिररहेका 
बेलामा परमेँ वरले ितनीह को िनिम्त कःतो िनणार्यत्मक िवजय उपलब्ध 
गराउनभुयो सो बताइएको छ। यस िवजयमा कसलाई ूयोग गिरएको िथयो? 
त्यो िवजय कुन ठाउँमा हनु्छ? हेन ुर्होस,् "१ पिलँ तीह ले यु को िनिम् त आफ् नो 
फौज जम् मा गरे, र यहूदाको सोकोमा भेला भए। उनीह ले सोको र आजेकाको 
बीचको एपेस-दम् मीममा छाउनी हाले। २ शाऊल र इॐाएलीह  पिन भेला 
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भएर एलाहको बसीमा छाउनी हाले। ितनीह ले पिलँ तीह का साम ु पङ् िक्त 
बाँधे। ३ पिलँ तीह  एउटा डाँड़ामा र इॐाएलीह  अक  डाँड़ामा ठाउँ ओगटेर 
बसे, ितनीह का बीचमा एउटा बसी िथयो। ४ पिलँ तीह को छाउनीबाट 
गातको गोल् यत नाउँको एक जना वीर िनः केर आयो। त् यो तीन िमटरभन् दा 
अल् गो िथयो। ५ त् यसको िशरमा काँसाको टोप िथयो, र साठी िकलो ओजन 
भएको काँसाको िझलम त् यसले लगाएको िथयो। ६ त् यसका गोड़ामा काँसाका 
िझलम िथए, र त् यसका हितयारह मध् ये एउटाचािहँ काँसाको बछार् ढाड़मा त् यसले 
बोक् यो। ७ त् यसको भालाको ल ी कपड़ा बनु् ने जलुाहाको डन् डाजऽो िथयो, र 
भालाको टुप् पा, जो फलामको िथयो, त् यसको ओजन सात िकलो िथयो। त् यसको 
ढाल बोक् ने त् यसको अिगअिग िहँ  थ् यो। ८ गोल् यत खड़ा भयो र इॐाएलको 
फौजलाई भन् यो, “ितमीह  िकन लड़ाइँ गनर्लाई आउँछौ? म पिलँ ती हुँ। के 
ितमीह  शाऊलका सेवक होइनौ? मसँग ल  नलाई ितमीह को मािनस चनु। ९ 
यिद एकलै लड़ेर त् यसले मलाई मानर् सक् यो भने हामी ितमीह का कमारा 
हनेुछ । तर यिद मैले त् यसलाई िजतेर मार भने ितमीह ले हाॆा कमारा भएर 
हाॆो सेवा गनुर्पनछ। १० तब त् यस पिलँ तीले भन् यो, “आजको िदन म 
इॐाएलको फौजलाई तचु् छ गन् छु। एक जना मािनस पठाओ, र हामी लड़ ।” 

११ जब शाऊल र इॐाएलीह ले त् यस पिलँ तीले भनेको कुरा सनेु तब 
ितनीह  आि ए, र सा॑ै िखन् न भए। १२ अब दाऊद ियशै भन् ने एूातीका छोरा 
िथए, जो यहूदाको बेथलेहेमका िथए। ियशैका आठ भाइ छोराह  िथए। 
शाऊलको पालोमा ितनी कमजोर र वृ  भइसकेका िथए। १३ ितनका जेठा, 
मािहला र सािहँला छोराह चािहँ यु मा शाऊलको पिछ लागेका िथए। जेठा 
एलीआब, मािहला अबीनादाब र सािहँला शम् मा िथए। १४ दाऊदचािहँ कान् छा 
िथए। ती पिहला तीन यवुकह  शाऊलको पिछ लागेका िथए, १५ तर त् यस 
बेला दाऊद शाऊलको छाउनी र बेथलेहेममा आफ् ना िपताका भेड़ाको हेरचाह 
गनर्लाई आउने-जाने गथ।  १६ त् यो पिलँ ती िबहान र बेलकुी चालीस 
िदनसम् म अिग आएर आफ् नो िनयत ः थानमा खड़ा हनु् थ् यो।  १७ एक िदन 
ियशैले आफ् ना छोरा दाऊदलाई भने, “ितॆा दाजहु का लािग यो पाँच पाथी 
िचउरा र यी दश वटा रोटी िलएर चाँड़ो ितनीह को छाउनीमा जाऊ। १८ यी 
दश वटा पनीरचािहँ ितमीले सहॐपितको िनिम् त लैजाऊ। ितॆा दाजहु  कुशलै 
छन ् िक छैनन ् हेर, र ितनीह बाट केही आँ वासन िलएर आऊ। १९ ितनीह  
शाऊल र इॐाएलका सबै मािनसह िसत एलाहको बसीमा पिलँ तीह का 
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िव मा यु  गदछन ्।”  २० भोिलपल् ट िबहानै दाऊदले भेड़ाह  कसैको 
हेरचाहमा छोड़ेर ियशैले अ॑ाएअनसुार आफ् नो काममा िहँड़े। सेना यु -ध् विन 
लगाउँदै आफ् नो-आफ् नो ः थान िलइरहेको बेलामा ितनी छाउनीमा पगेु। २१ 
इॐाएलीह  र पिलँ तीह ले एक-अकार्को सामनु् ने पङ् िक्त बाँिधरहेका िथए। 
२२ सामान राख् नेको िजम् मामा आफ् नो सामान िदएर पङ् िक्त बाँधेको ठाउँमा 
दाऊद कुदेर गए र दाजहु लाई ढोग गरे। २३ जब दाऊद ितनीह सगँ कुरा 
गिररहेका िथए, तब गातको त् यो पिलँ ती वीर गोल् यत आफ् नो फौजदेिख बािहर 
िनः केर अिघझ हाँक िदन लाग् यो। अिन त् यसले भनेको कुरा दाऊदले सनेु।  
२४ जब इॐाएलीह ले त् यस मािनसलाई देखे, तब ितनीह  ठूलो डरले भागे। 
२५ ितनीह ले भने, “हेर त, यो मािनस िदनैिपच् छे आएर इॐाएललाई धम् की 
देखाउँछ। त् यसलाई मान मािनसलाई राजाले ूचरु इनाम िदनहुनेुछ, आफ् नी छोरी 
पिन त् यससँग िववाह गिरिदनहुनेुछ अिन त् यसको घरानालाई इॐाएलमा अिनवायर् 
करबाट मकु्त गिरिदनहुनेुछ।”  २६ दाऊदले छेउछाउका मािनसह ितर फकर 
भने, “यस पिलँ तीलाई मान र इॐाएलको अपमान हटाउने मािनसलाई के 
गिरिदने त? जीिवत परमेँ वरको सेनालाई तचु् छ भन् ने त् यो खतना नभएको 
पिलँ तीचािहँ को हो र?”  २७ त् यसलाई मान मािनसलाई के गिरनेछ भनी 
मािनसह ले दाऊदलाई दोहोर् याएर बताए। २८ मािनसह सगँ दाऊद कुरा 
गिररहेका ितनका जेठा दाज ुएलीआबले सनेु, र उनी रीसले चरू भए। उनले 
दाऊदलाई यसो भनेर सोधे, “तँ यहाँ के गिररहेछस ्? वनमा भएका ती अिलकता 
भेड़ाह  हेनर् तले कसलाई िजम् मा िदएर आइस ्? म तँलाई िचन् दछु, घमण् डी र 
दुं  ट दय भएको। तँ लड़ाइँ हेनर्लाई माऽ आएको होस ्!”  २९ दाऊदले भने 
“मैले अिहले के गरेको छु र? मैले बोल् न ुपिन नहनेु?” ३० उनीबाट एकाितर 
लागेर ितनी मािनसह कहाँ गए, र त् यही ूँ न दोहोर् याए, र सबैले ितनलाई त् यही 
जवाफ िदए। ३१ दाऊदले भनेको कुरा अ ह का कानमा पगु् यो, र त् यो कुरा 
शाऊलकहाँ परु् याइयो, अिन उनले ितनलाई बोलाए। ३२ दाऊदले शाऊललाई 
भने, “त् यस पिलँ तीको कारण कोही पिन हताश नहोऊन ्। म गएर त् यस 
पिलँ तीसँग ल  नेछु।” ३३ शाऊलले जवाफ िदए, “ितमी गएर त् यस पिलँ तीसँग 
ल  न सक् नेछैनौ। ितमी त िठटा माऽ छौ, र त् योचािहँ जीवनभिर नै लड़ाइँ 
गदआएको छ।” ३४ तर दाऊदले शाऊललाई भने, “हजूर, म मेरा िपताका 
भेड़ाह को हेरचाह गदआएको छु। जब िसंह अथवा भालूले आएर बगालबाट 
भेड़ा बोकेर लैजान् थ् यो, ३५ तब म त् यसको पिछ गई त् यसलाई आबमण गरेर 
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त् यसको मखुबाट त् यस िशकारलाई छुटाउँथे। यिद मलाई आबमण गनर्लाई त् यो 
फक् य  भने म त् यसको र  समातेर कुटी-कुटी त् यसलाई माथर।् ३६ मैले िसंह 
र भालू दवैुलाई मारेको छु। यस बेखतनाको पिलँ तीको दशा ितनीह कोभन् दा 
असल हनेुछैन, िकनिक त् यसले जीिवत परमेँ वरको सेनालाई िवरोध गरेको छ। 
३७ िसंह र भालूदेिख बचाउनहुनेु परमूभलेु यस पिलँ तीको हातदेिख पिन 
मलाई बचाउनहुनेुछ।” शाऊलले भने, “त् यसो भए जाऊ, र परमूभ ु ितमीसँग 
होऊन ्।”  ३८ तब शाऊलले दाऊदलाई आफ् नै लबेदा पिहराइिदए, अिन िझलम 
लगाएर उनले काँसाको टोप ितनको िशरमा लगाइिदए। ३९ त् यसपिछ दाऊदले 
आफ् नो तरवार िझलममािथ किसिदए। तर ितनी अनकनाए, िकनभने ितनको ती 
लगाउने बानी िथएन। ितनले शाऊललाई भने, “यी लगाएर म जान सिक् दन,ँ 

िकनभने यी लगाउने मेरो बानी छैन।” तब ितनले ती फुकाले। ४० त् यसपिछ 
ितनले आफ् नो ल ी उठाए, र खोलाबाट पाँच वटा िचल् ला-िचल् ला ढु ा चनेु, र ती 
आफ् नो गोठालाको झोलािभऽको थैलीमा हाले। तब ितनी आफ् नो घयुऽो िलएर 
त् यस पिलँ तीसँग ल  नलाई गए। ४१ आफ् ना हितयार बोक् नेलाई अिग लगाएर 
त् यो पिलँ ती दाऊद भएितर बकयो। ४२ त् यसले दाऊदलाई िनयालेर हेर् यो, र 
राता-राता गाला भएका सनु् दर िठटालाई देखेर ितनलाई घणृा गनर् लाग् यो। ४३ 
त् यसले दाऊदलाई भन् यो, “के म कुकुर हुँ, र लाठाह  िलएर मसँग ल  न 
आउँछस ्?” त् यसले आफ् ना देवताह का नाउँमा दाऊदलाई सराप् न लाग् यो। ४४ 
त् यसले भन् यो, “आइज, म तेरो मास ु आकाशका चराह  र जिमनका 
जनावरह लाई खान िदनेछु।”  ४५ दाऊदले जवाफ िदए, “तँ त मसँग ल  न 
तरवार, भाला र बछार् िलएर आएको छस ्, तर म तँसँग ल  न तले िवरोध गरेको 
इॐाएलका फौजह का परमेँ वर, सवर्शिक्तमान ् परमूभकुो नाउँमा आएको छु। 
४६ आजको िदन परमूभलेु तँलाई मेरो हातमा सिुम् पिदनहुनेुछ, र म तँलाई 
मारेर तेरो टाउको का  नेछु। आज पिलँ तीह का लाश आकाशका चरा र 
जिमनका जनावरह लाई खवुाउनछुे, र इॐाएलमा एउटा परमेँ वर हनुहुुँदोरहेछ 
भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। ४७ यहाँ भेला भएका सबैले जान् नेछन ् िक 
परमूभलेु न त तरवार न भाला ारा बचाउनहुनु् छ। िकनभने लड़ाइँ परमूभकैु 
हो, र उहाँले ितमीह  सबैलाई हाॆा हातमा सिुम् पिदनहुनेुछ।”  ४८ जब त् यो 
पिलँ ती ितनी भएितर ब  न लाग् यो तब दाऊदले त् यससँग ल  नलाई तु न् तै अिग 
कुदेर गए। ४९ ितनले आफ् नो हात झोलामा हालेर एउटा ढु ा िनकाले, र 
घयुऽोमा राखेर त् यस पिलँ तीको िनधारमा हाने। त् यो ढु ा िनधारैमा गािड़यो र 
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त् यो घोप् टो परेर भइँूमा लो ो। ५० यसरी दाऊद आफ् नो घयुऽो र ढु ाले 
िवजयी भए। आफूिसत तरवार नभए तापिन ितनले गोल् यतलाई िहकार्एर लड़ाए, 

र मारे। ५१ ितनी कुदेर त् यस पिलँ ती लड़ेको ठाउँमा गए, र छेउमा खड़ा 
भए। अिन ितनले त् यसैको तरवार म् यानबाट थतेुर त् यसलाई खतम गरेर त् यसको 
टाउको कािटिदए। जब पिलँ तीह ले आफ् नो वीर पु ष मािरएको देखे, तब 
उनीह  फकर भागे। ५२ इॐाएल र यहूदाका मािनसह ले तु न् तै यु -ध् विन 
उठाए, र गात र एबोनका मूल ढोकाह सम् मै उनीह लाई खूब खेदेर लगे। 
शारैमबाट गात र एबोन जाने बाटोमा उनीह का लाश जताततै छिरए। ५३ 
पिलँ तीह लाई खेदेर फकंदार् इॐाएलीह ले उनीह को छाउनी लटेु। ५४ 
दाऊदले गोल् यतको टाउको बोकेर य शलेममा ल् याए, र त् यसका हितयारचािहँ 
आफ् नै पालमा राखे।  ५५ शाऊलले दाऊदलाई त् यस पिलँ तीको िव मा 
गइरहेका देख् दा, उनले आफ् ना सेनापित अबनेरलाई सोधे, “अबनेर, त् यो िठटो 
कसको छोरो हो?” अबनेरले भने, “हजूरका जीवनको शपथ खाएर म भन् दछु िक 
मलाई थाहा छैन।” ५६ राजाले अबनेरलाई भने, “त् यो िठटो कसको छोरो 
रहेछ, िनधो गर।”  ५७ जब दाऊद त् यस पिलँ तीलाई मारेर फक, तब अबनेरले 
ितनलाई लगेर शाऊलको सामनु् ने हािजर गराए। दाऊदले त् यस पिलँ तीको 
टाउको आफ् नो हातमा बोिकरहेकै िथए। ५८ शाऊलले ितनलाई सोधे, “हे 
जवान यवुक, ितमी कसका छोरा हौ?” दाऊदले जवाफ िदए, “म हजूरको दास 
बेथलेहेमका ियशैको छोरो हुँ।”   

     १ शमूएल १७:१-३ ले यु भिूम कःतो भभूागमा िथयो भनेर ःप सँग 
देखाएको छ।  त्यहाँ वणर्न गिरएको ठाँउलाई अिहले िखबट िकयाफा भनेर 
िचिनन्छ। यस अध्यायमा वणर्न गिरएको पहाडह मा इॐाएलीह को फौजको 
िसिबर िथयो। केही वषर् पिहले त्यस ठाउँलाई खनेर हेदार् त्यस भिूममा एकदमै 
बिलयो िकल्ला भेिटएको िथयो। त्यस िकल्लािभऽ सहर िथयो जनु सेनाह ले 
रक्षा गदर्थे। त्यो सहर राजा सावल र दाउदको पालादेिख नै इॐाएलको 
उपत्यकामा देिखन्थ्यो। त्यहाँ त्यस बेलाका दईु वटा ठूला ठूला ढोकाह  
उत्खननमा भेिटएका िथए। पौरािणक इॐाएलका ूायजसो सहरह मा 
एउटामाऽ ढोका हनु्थ्यो। तर यु भिूमलाई शािरम (१ शमूएल १७:५२) भनेर 
नाउँ िदइएको कारण िहॄू भाषामा दईु ढोकाह  भएको ठाउँ भनेर कहिलएको 
हो भ  सिकन्छ। 
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   यस मािमलालाई हेन हो भने बाइबलको इितहासमा उल्लेख गिरएको 
परुानो सहर सबभन्दा पिहले भेिटएको देिखन्छ। सन ्२००८ र २०१३मा दईु 
िशलापऽ भे ाइएका िथए। ती िशलापऽह मा िहॄू भाषाको सबभन्दा परुानो 
अक्षरह  िथए भनेर िवँ वास गिरन्छ। दोॐो िशलापऽमा इशाबालको नाउँ 
लेिखएको िथयो जनु सावलका छोराह मध्येकै एक िथए (१ इितहास 
९:३९)। 

   सन ्१९९३ मा परुातत्विवदह ले इॐाएलको उ रमा रहेको टेल डन 
सहर खनेर हेदार् दईु अत्यन्तै उल्लेखनीय िशलालेख भे ाएका िथए। त्यो 
दमःकसका राजा हाजेलले लेखेका िथए। त्यसमा "इॐाएलका राजा" र 
"दाउदको घराना"को राजामािथ आफूले िवजय गरेको ऐितहािसक अिभलेख 
अथार्त ् िशलालेख लेिखएको िथयो। दाउदको बंशलाई बाइबलमा त्यसै गिर 
वणर्न गिरएको छ। जसले गदार् राजा दाउद इॐाएलको इितहासमा िथए भ े 
सबदु ूमाण परुात्विवदह ले पाएको देिखन्छ। बाइबल र इितहास वीच िववाद 
छैन भ े ूभावकारी ूमाण यो पिन एक हो। 

    कितपय मािनसह ले दावी गरे अनसुार राजा दाउदले बाइबलमा 
बताइए अनसुार इॐाएलमा शासन नगरेको भए वा उनको अिःतत्व नभएको भए 
हाॆो िवँ वास कःतो हनेु िथयो होला? सोच्नहुोस।् 
 
२. यशैया, िहजिकया र सनाकेिरब वा सेनहिरब 

     देहायका पदह मा असेिरयनका फौजले यहूदामािथ ठूलो हमला गरेको 
र परमेँ वरले उनका जनह लाई कसरी उ ार गनुर्भयो भ  ेिवषयमा लेिखएको 
छ। हेन ुर्होस,् यशैया ३६:१-३ "१ िहजिकया राजाको चौध  वषर्मा अँ शूरका 
राजा सनहेरीबले यहूदाको सारा पखार्ल लगाएका सहरह लाई आबमण गरेर 
ितनलाई कब् जा गरे। २ अिन अँ शूरका राजाले यु का एउटा सेनापितलाई 
ठूलो सेनासमेत लाकीशबाट य शलेममा िहजिकया राजाकहाँ पठाए। जब उनी 
धोबीको खेतको मूल बाटोमा भएको मािथल् लो पोखरीको कुलोनेर उिभए, ३ तब 
राजदरबारका ूशासक िहिल् कयाहका छोरा एल् याकीम, सिचव शेब् ना, र आसापका 
छोरा लेखापाल योआ बािहर िनः केर उनीकहाँ आए।" र यशैया ३७ "१ जब 
िहजिकया राजाले यो कुरा सनेु, तब ितनले आफ् नो लगुा च् याते, र भाङ् मा लगाएर 
परमूभकुो मिन् दरमा पसे। २ ितनले राजदरबारका ूशासक एल् याकीम, सिचव 
शेब् ना र पूजाहारीमध् येका ूमखुह लाई भाङ् मा लगाएर आमोजका छोरा 
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यशैयाकहाँ पठाए। ३ ितनीह ले ितनलाई भने, “िहजिकया राजा यसो भन् नहुनु् छ: 
आजको िदन द:ुख, गाली खाने र अपमानको िदन छ, बालकह  जन् मन लाग् दा 
जन् माउने ताकत नभएजः तो भएको छ। ४ शायद परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरले 
यु का सेनापितको कुरा सनु् नहुनेुछ, जसलाई त् यसका मािलक अँ शूरका राजाले 
जीिवत परमेँ वरको िनन् दा गनर् पठाएका छन ्, र परमूभ ुतपाईंका परमेँ वरले 
सनु् नभुएको त् यस वचनको कारण उहाँले उनलाई हप् काउनहुनेुछ। यसकारण 
बाँचेकाह का िनिम् त तपाईंले ूाथर्ना गिरिदनहुोस ्।”  ५ जब िहजिकयाका 
अिधकृतह  यशैयाकहाँ आए, ६ यशैयाले ितनीह लाई भने, “ितमीह ले आफ् ना 
मािलकलाई यसो भन, ‘परमूभ ुभन् नहुनु् छ: अँ शूरका राजाका सेवकह ले मलाई 
िनन् दा गरेका ितमीले सनेुको कुरादेिख ितमी नडराऊ। ७ सनु ्, म त् यसिभऽ 
एउटा यः तो आत् मा हािलिदनेछु, िक कुनै हल् ला सनेुर त् यो आफ् नो देशमा फकर 
जानेछ र म त् यहाँ त् यसलाई तरवारले मानर् लाउनेछु’।” ८ जब यु का 
सेनापितले अँ शूरका राजाले लाकीश छोड़े भनी सनेु, उनी पिछ हटे र उनले 
राजालाई िलब् नािसत यु  गिररहेका भे ाए।  ९ अब िमौका राजा कूशी 
ितहार्काह उनीिसत ल  न आइरहेका छन ् भन् ने कुरा सनहेरीबले सनेु। जब उनले 
यो कुरा सनेु, तब उनले िहजिकयाकहाँ यसो भनेर दूतह  पठाए: १० “यहूदाका 
राजा िहजिकयालाई भन: जनु ईँ वरमािथ ितमी भर परेका छौ, ितनले 
‘य शलेमलाई अँ शूरका राजाको हातमा िदनेछैनन ्’ भनी ितमीलाई धोका 
निदऊन ्। ११ सारा देशलाई िबलकुलै नाश गरेर अँ शूरका राजाले के गरेका 
छन ् सो त ितमीले सनेुकै छौ। अिन के ितमीले चािहँ छुटकारा पाउँछौ र? १२ 
के मेरा पखुार्ह ले नाश गरेका जाितह लाई ितनीह का ईँ वरह ले छुटाउन 
सके– अथार्त ् गोजान, हारान, रेसेप र तेल-अः सारमा भएका अदन वंशीह का 
देवताह ले ितनीह लाई बचाए? १३ हमातका राजा, अपार्दका राजा, सपबम 
सहरका राजा, हेना अथवा इव् वाका राजाह  कहाँ गए?”  १४ िहजिकयाले 
दूतह का हातबाट पऽ पाएर पढ़े। तब परमूभकुो मिन् दरमा गएर िहजिकयाले 
परमूभकुो सामनु् ने त् यो पऽ खोलेर रािखिदए। १५ अिन िहजिकयाले 
परमूभलुाई ूाथर्ना गरे, १६ “हे सवर्शिक्तमान ् परमूभ,ु इॐाएलका परमेँ वर, 

क बह का बीचमा िवराजमान हनुहुनेु, पथृ् वीका सारा राज् यह का तपाईं माऽ 
परमेँ वर हनुहुनु् छ। ः वगर् र पथृ् वी तपाईंले नै सिृं ट गनुर्भएको हो। १७ हे 
परमूभ,ु आफ् नो कान थापेर सनु् नहुोस ्। हे परमूभ,ु आफ् ना आखँा खोलेर 
हेन ुर्होस ्। सनहेरीबले जीिवत परमेँ वरको िनन् दा गनर्लाई पठाएका सबै कुरा 
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ध् यानिसत सनु् नहुोस ्। १८ “हे परमूभ,ु यो साँचो हो, अँ शूरका राजाह ले सबै 
जाितह  र ितनीह का देशह लाई समेत उजाड़ परेका छन ्, १९ उनीह ले 
ितनीह का देवताह लाई आगोमा फालेका छन ् र सवर्नाश गरेका छन ्, िकनिक 
ितनीह  ईँ वर नै होइनन ्, तर मािनसका हातले बनाएका काम, काठ र ढु ा 
माऽ हनु ्। २० अब हे परमूभ ु हाॆा परमेँ वर, हामीलाई उनका हातबाट 
छुटाउनहुोस ्, र पथृ् वीका सारा राज् यह ले थाहा पाऊन ् िक तपाईं माऽ परमूभ ु
परमेँ वर हनुहुनु् छ।”  २१ तब आमोजका छोरा यशैयाले िहजिकयाकहाँ यसो 
भनी समाचार पठाए, “परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वर यसो भन् नहुनु् छ: ितमीले 
अँ शूरको राजा सनहेरीबको िवषयमा मसँग ूाथर्ना गर् यौ, २२ यसकारण त् यसको 
िव मा परमूभलेु भन् नभुएको वचन यही हो, “िसयोनकी कन् येछोरीले ितमीलाई 
ठ ा र िखसी गरेकी िछन।् य शलेमकी छोरीले ितॆो पिछ िशर हल् लाउनेछे। 
२३ ितमीले कसको ठ ा र िनन् दा गरेका छौ? कसको िव मा ितमी ठूलो 
सोरले कराएका छौ, र ितमीले घमण् डले हेरेको छौ? के इॐाएलका परमपिवऽको 
िव मा होइन? २४ ितॆा समाचारवाहक ारा ितमीले परमूभकुो थुू  ै िनन् दा 
गरेको छ। र ितमीले भन्यौ, ‘मेरा धेरै रथह को दलसमेत म पहाड़ह का 
टाकुरामा चढ, लेबनानका टाकुरासम् मै। त् यसका अल् गा-अल् गा देवदा ह  र 
त् यसका असल-असल सल् लाका खह  ढालेको छु। म त् यसका सबैभन् दा 
टाढ़ाका टाकुरामा र सनु् दर वनसम् मै पगेुको छु। २५ मैले िवदेशह मा इनार 
खनेको छु र त् यहाँ पानी िपएको छु। मेरा खु ाका पैतालाले िमौदेशका सबै 
नदीह  सकुाएको छु’। २६ “के ितमीले सनेुको छैनौ? मैले त् यो उिहले नै 
िनँ चय गरेको िथए।ँ ूाचीन समयमा नै मैले योजना बनाएको िथए।ँ त् यो कुरो 
मैले अब पूरा गर िक ितमीले िकल् ला भएका सहरह लाई ढु ाको थुू ो बनायौ। 
२७ ितनका बािसन् दाह को शिक्त घटेर गएकोले ितनीह  आि ए र लिज् जत 
भए, ितनीह  मैदानका घाँसझ, कमला र हिरया िब वाझ, छतमा उिॆरहेका र 
ब  न अिघ नै सिुकहालेको घाँसझ भए। २८ “तर ितमी कहाँ बः छौ अिन ितमी 
किहले आउँछौ र जान् छौ अिन मेरो िव मा ितमी िरसाएको छौ भनी म 
जान् दछु। २९ ितमी मेरो िव मा िरसाएको हनुाले, र ितॆो शेखी मेरो कानमा 
परेको हनुाले, म मेरो बल् छी ितॆो नाकमा र मेरो लगाम ितॆो मखुमा लगाएर 
ितमीलाई ितमी आएकै बाटोितर फकार्उनेछु।”  ३० “हे िहजिकया, ितॆो िनिम् त 
िचन् ह यही हनेुछ: “यो वषर्चािहँ आफै उॆकेो कुरो ितमीह ले खानेछौ, र दोॐो 
वषर्चािहँ त् यहीबँाट उॆकेो, तर तेॐो वषर्चािहँ ितमीह  छर, कटनी गर, दाखबारी 

1५१



लगाओ र ितनका फल फलाओ। ३१ “यहूदाका घरानाबाट बाँचेकाह ले फेिर 
तलितर जरा हाल् नेछन ्, र मािथितर फल फलाउनेछन ्। ३२ िकनभने 
य शलेमबाट एउटा बाँचेको भाग र िसयोन पवर्तबाट जीिवतह को एक दल 
िनः कनेछ। सवर्शिक्तमान ् परमूभकुो जोशले यो गनछ। ३३ “यसकारण 
अँ शूरका राजाको िवषयमा परमूभ ुयो भन् नहुनु् छ: त् यो यस सहरमा आउनेछैन 
अथवा त् यसले एउटै काँड़ हान् नेछैन। त् यो यसको सामनु् ने ढाल िलएर आउनेछैन, 

न त यसको िव मा कुनै घेरा-मचान बनाउनेछ। ३४ जनु बाटो भएर त् यो 
आयो, त् यही बाटो भएर त् यो फकर् नेछ, र त् यो यस सहरमा पः नेछैन,” परमूभ ु
भन् नहुनु् छ। ३५ “मेरो आफ् नै खाितर र मेरो दास दाऊदको खाितर म यो सहर 
रक्षा गनछु र बचाउनेछु!”  ३६ तब परमूभकुा दूत गएर अँ शूरीह को 
छाउनीमा एक लाख पचासी हजार मािनसह लाई मारे। मािनसह  िबहान 
उ  दा उनीह ले ती सबै लाशह  देखे। ३७ यसैले अँ शूरीह का राजा 
सनहेरीब िननवेमा फकर गए, र त् यही ँबः न लागे।  ३८ एक िदन जब उनी 
आफ् नो देवता िनॐोकको मिन् दरमा पूजा गदिथए तब उनका छोराह  अिम् मलेक 
र शरेसेरले उनलाई तरवारले मारे, अिन उनीह  भागेर आरारात देशमा गए। 
त् यसपिछ उनको स ामा उनका छोरा एसरहदोनले राजा भएर शासन गनर् 
लागे।" 

 ई.पू. ७०१ मा असेिरयाका राजा सेनहिरबले यहूदाको िब मा यु  
गनर् अिभयान चलाएका िथए। यसको ऐितहािसक िववरण बाइबलमा लेिखएको 
छ। सेनहिरब आफैले पिन िविभ  तिरकाले त्यो यु को अिभयानको बारेमा 
लेखेका िथए। राजधानी सहर िननबेमा उनले लेखेका लेखह  भे ाइएका 
िथए। उनले घमण्ड गरेर लेखेका िथए "मैले उनको (िहजिकया)को बिलयो 
पखार्लह ले घेिरएका सहरह  भत्काइ िदए।ँ मैले ती सहरह का अनिगिन्त 
साना साना गाउँह लाई कब्जा गर र िजत।" सेनहिरबले िननबेको आफ्नो 
दरवारमा यहूदाको सहर लािखशलाई िजतेको ूमाणह  राखेका िथए। 
दरवारको बीचको कोठामा आफूले त्यस सहरलाई कब्जा गरेको र त्यहाँ 
भएको यु को बारेमा कँुदेर िचऽ पिन बनाएका िथए। 

 केही वषर् अिघ परुातत्विवदह ले पिुरएको लािखश सहर खनेर 
भे ाएका िथए िक त्यहाँ सेनहरेबले त्यस सहरलाई िजतेर आगो लगाइिदएको 
िथयो। त्यहा ँ ध्वःत भएको त्यस सहरको भग्नावशेस वा टुबाटाबीह  
भे ाइएका िथए। तर य शलेम सहरचाही ँ अचम्म तिरकाले सरुिक्षत भएको 
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िथयो र त्यसलाई उनले िजत् न सकेनन।् सेनहिरबले खबु टेको गद यो 
लेख्दछन ्"यहूदाको हेजिकयालाई त मैले चरालाई िपजँडामा थनेु जःतै सहरमा 
थिुनिदए।ँ" तर सेनहिरबले य शलेम नाश गरेको कुनै ूमाण िथएन न त 
त्यहाँका कुनै पिन मािनसह लाई यु वन्दी बनाएर लिगएको िववरण नै छ। 

 यो सत्य हो िक य शलेम सहरलाई सेनहरेबले कब्जा गरेका िथए। 
तर बाइबलले भन्दछ िक उनको कब्जा केवल एक िदनमाऽ रअ यो िकनभने 
परमेँ वरको ःवगर्दूतले त्यस सहरलाई उ ार गरेका िथए। यशैयाले 
भिवंयवाणी गरे अनसुार नै भएको िथयो, "३३ “यसकारण अँ शूरका राजाको 
िवषयमा परमूभ ु यो भन् नहुनु् छ: त् यो यस सहरमा आउनेछैन अथवा त् यसले 
एउटै काँड़ हान् नेछैन। त् यो यसको सामनु् ने ढाल िलएर आउनेछैन, न त यसको 
िव मा कुनै घेरा-मचान बनाउनेछ। ३४ जनु बाटो भएर त् यो आयो, त् यही 
बाटो भएर त् यो फकर् नेछ, र त् यो यस सहरमा पः नेछैन,” परमूभ ुभन् नहुनु् छ। 
३५ “मेरो आफ् नै खाितर र मेरो दास दाऊदको खाितर म यो सहर रक्षा गनछु 
र बचाउनेछु!”  (यशैया ३७:३३-३५)। 

 यो रोचक छ िक असेिरयाको राजधानी िननबेमा लािकश सहरको 
बारेमा उल्लेख गिरएको छ अथार्त ्दरवारको पखार्लमा िचऽ बनाएर कोिरएको 
छ। तर त्यस दरवारको िभ े िचऽह मा य शलेमको बारेमा केही पिन 
कोिरएको पाइदैन। सेनहरेबले केवल लािखश सहरलाई िजतेकोले नै फुितर् 
लाउन सकेको िथयो। ःवगर्का परमेँ वर र असेिरयाका देवीदेवताह को बीचमा 
भएको को भन्दा को बिलयो भ े देखासेखीमा परमेँ वरले आफ्ना जनह लाई 
उ ार गरेर आफ्नो सावर्भौिमकता वा शिक्त देखाउनभुएको िथयो। असेिरयाको 
आबामक नीित परमेँ वरले देख् नभुएको िथयो। उहाँ हेजिकया राजाको ूाथर्ना 
सु ुहनु्छ। परमेँ वरले इितहासमा आफ्नो काम गरेर देखाउन ु भएको कुरा 
हामी बाइबलमा पढ्छ । 

    जनु परमेँ वरले अचम्म तिरकाले इॐाएललाई उ ार गनुर्भयो त्यही 
परमेँ वरलाई ूाथर्ना गरेर तपाईँले आज पिन उहाँमािथ भरोसा राख् न सिकन्छ 
भनेर कसरी सम्झनहुनु्छ? 
 
३. दािनएल, नबूकदनेसर र बेिबलोन अथार्त ्आधिुनक इराक  

     सन ् २००७मा यरुोपको िभयना यिुनभिसर्टीका एक जना िव ान ्
खोजअनसनु्धानको िसलिसलामा बेलायतको िॄिटश म्यिुजयममा काम गद िथए। 
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त्यसबेला उनले बेिबलोन (आधिुनक इराक)को राजा नबूकदनेसरको समयमा 
लेिखएको िशलालेख भे ाए। त्यस िसलालेखमा उनले "नेबसुािरिकम" भनेर 
लेखेको नाउँ पढे। त्यो नाउँ यिमर्या ३९:३मा उल्लेख गिरएको बेिबलोन 
राज्यको सरकारी अिधकृत िथयो। नेबसुािरिकम अ  नाउँह जःतै एक िथयो। 
त्यस िसलालेखमा अ  राजा र सरकारी अिधकृतह को नाउँ पिन िथयो। 
परुातत्विवदह लाई धन्यवाद िदनपुछर् िकनिक ितनीह को ूयासले दािनएल र 
नबूकदनेसरको समयका जिमनमा पिुरएर रहेका कितपय ऐितहािसक साममीह  
खनेर भे ाएका िथए। 

     दािनएलको देहायका अध्यायह  पढ्नहुोस।् दािनएलले गरेका सु का 
िनणर्यह ले कसरी परमेँ वरले उहाँका सेवक र अगमबक्तालाई ूयोग गनुर्भएको 
िथयो भनेर ती अध्यायह ले बताउँछ। उनको त्यो िनणर्यह ले इितहासकालभिर 
लाख  मािनसह लाई ूभाव पारेको िथयो र पािररहेका पिन छन।् हेन ुर्होस,् 
दािनएल १ "१ यहूदाका राजा यहोयाकीमका शासनकालको तेॐो वषर्मा 
बेिबलोनका राजा नबूकदनेसर य शलेममा आएर त् यसलाई घेरे। २ अिन 
परमूभलेु परमेँ वरको भवनका केही भाँड़ाकँुड़ाह सिहत यहूदाका राजा 
यहोयाकीमलाई ितनको हातमा सिुम् पिदनभुयो। ती भाँड़ाकँुड़ाह  ितनले 
बेिबलोिनयामा भएको आफ् ना देवताको मिन् दरमा लगे र देवताकै भण् डारमा 
राखे। ३ तब राजाले ूवासमा लिगएका इॐाएलीह मध् येबाट राजकीय खानदान 
र सभ् य खानदानका केही जवान मािनसह  छान् नू भनी ितनका ूमखु अिधकृत 
अशपेनजलाई हकुुम गरे। ४ ती जवान मािनसह  कुनै शारीिरक खोट नभएका, 
सनु् दर, हरिकिसमका िशक्षा िसक् ने क्षमता भएका, ानले पिरपूणर् भएका, िछटो 
िसक् न सक् ने र राजदरबारमा सेवा गनर्लाई योग् य हनुपुथ् य । अशपेनजले 
उनीह लाई बेिबलोनीह का भाषा र सािहत् य िसकाउनपुथ् य । ५ राजाले 
उनीह लाई राजदरबारमा खाने गरेका दैिनक खाना र दाखम  िदनू भनी 
अशपेनजलाई हकुुम गरे। उनीह लाई तीन वषर्सम् म तालीम िदनपुथ् य , र 
त् यसपिछ उनीह  राजाको सेवामा ूवेश गनुर्पथ् य ।  ६ यीमध् ये कोही यहूदाका 
कुलका िथए: दािनएल, हनन् याह, मीशाएल र अजयार्ह। ७ ूमखु अिधकृतले 
ितनीह लाई नयाँ नाउँ िदए– दािनएललाई बेलतसजर, हनन् याहलाई शिक, 

मीशाएललाई मेशक र अजयार्हलाई अबे  नगो। ८ तर दािनएलले राजकीय 
भोजन र दाखम  खाएर आफैलाई अशु  नपान िनणर्य गरे, र ितनले यसरी 
आफैलाई अशु  नपानर्लाई ूमखु अिधकृतसँग अनमुित मागे। ९ अिन 
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परमेँ वरले ती अिधकृतलाई दािनएलूित कृपा र सहानभुिूत देखाउने 
तलु् याउनभुयो, १० तर अिधकृतले दािनएललाई भने, “ितमीह ले खाने र िपउने 
कुराह का सम् बन् धमा मलाई खटाउनहुनेु मेरा ः वामी महाराजादेिख म डराउँछु। 
ितमीह का उमेरका अ  जवानह भन् दा ितमीह  उहाँको साम ु िकन कमसल 
अवः थाका देिखन ु र? ितमीह को कारणले गदार् महाराजाले मेरो िशर 
उड़ाइिदनहुनेुछ।”  ११ त् यसपिछ दािनएल, हनन् याह, मीशाएल र अजयार्हमािथ 
खटाइएका सरुक्षाकमीर्लाई दािनएलले भने, १२ “कृपया, तपाईंका दासह लाई 
दश िदनसम् म जाँच् नहुोस ्। हामीलाई खानका लािग सागपात र िपउनका लािग 
पानी माऽ िदनहुोस ्। १३ त् यसपिछ राजकीय खाना खाने जवानह सँग हाॆा 
चेहरा दाँज् नहुोस ् र तपाईंले देख् नभुएअनसुार आफ् ना दासह सगँ व् यवहार 
गनुर्होस ्।” १४ यसकारण उनले यो कुरा मन् जूर गरे र दश िदनसम् म 
ितनीह को जाँच गरे। १५ दश िदनपिछ राजकीय खाना खाएका ती अन् य 
जवानह भन् दा ितनीह  ः वः थ र पुं  ट देिखए। १६ यसकारण ती सरुक्षाकमीर्ले 
ितनीह का लािग तोिकएका मीठा-मीठा खाना र दाखम  हटाएर ितनीह लाई 
सागपात िदए।  १७ यी चार जवान मािनसह लाई परमेँ वरले सब िकिसमका 
सािहत् य र िशक्षाको ान र समझ िदनभुयो। अिन दािनएल सबै िकिसमका दशर्न 
र सपनाको अथर् खोल् न सक् ने भए। १८ राजाले ितनीह लाई हािजर गराउनू 
भनी तोकेको समय भएपिछ ती ूमखु अिधकृतले ितनीह लाई राजा 
नबूकदनेसरकहाँ ल् याए। १९ राजाले ितनीह सगँ कुरा गरे र उनले दािनएल, 

हनन् याह, मीशाएल र अजयार्ह बराबर कोही पिन भे ाएनन ्। यसकारण ितनीह  
राजाको सेवामा िनयकु्त भए। २० राजाले बिु  र समझको बारेमा ितनीह लाई 
जे-जित ूँ न सोध् थे, अिधराज् यभरका जादूगरी र मन् ऽतन् ऽ गनह भन् दा 
ितनीह लाई दश गणुा असल भे ाए। २१ अिन कोरेस राजाका शासनकालको 
पिहलो वषर्सम् म दािनएल त् यहाँ रहे।" र दािनएल ५ "१ बेलसजर राजाले 
आफ् ना एक हजार जना भारदारह लाई एक ठूलो भोज िदए र उनीह िसत 
उनले दाखम  िपए। २ दाखम  िपउँदैगदार् बेलसजर राजाले आफू, आफ् ना 
भारदारह , आफ् ना ौीमतीह  र रखौटीह ले दाखम  िपउनलाई उनका िपता 
नबूकदनेसरले य शलेमको मिन् दरबाट ल् याएका सनु र चाँदीका भाँड़ाकँुड़ाह  
त् यहाँ ल् याउने हकुुम गरे। ३ यसकारण उनीह ले सनुका भाँड़ाह  ल् याए, 

जनुचािहँ य शलेममा भएको परमेँ वरको मिन् दरबाट ल् याइएका िथए, र राजा र 
उनका भारदारह , उनका ौीमतीह  र रखौटीह ले तीबाट िपए। ४ जसै 
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उनीह ले दाखम  िपए, उनीह ले सनु र चाँदीका, काँसो, फलाम, काठ र ढु ाका 
देवताह को ूशंसा गरे। ५ अचानक राजदरबारमा भएको पानसको निजक एक 
मानव हातका औलँाह  देखा परे र िलिपएको िभ ामा लेख् न लागे। त् यो 
लेख् दैगरेको हात राजाले हेरे। ६ उनको अनहुार पहलो भयो, र उनी यित डराए 
िक उनका घुड़ँाह  कामेर ठोिकन थाले र गोड़ाह  लल् याकललुकु भए। ७ 
राजाले मन् ऽतन् ऽ गनह , ज् योितषीह  र जोखना हेनह लाई बोलाउन लगाए र 
बेिबलोनका यी ानी पु षह लाई भने, “जसले यो लेख प  छ र यसको अथर् 
मलाई बताइिदन् छ, त् यसलाई बैजनी पोशाक पिहराइनछे र त् यसको गलामा 
सनुको िसबी लगाइनेछ र त् यसलाई राज् यको तेॐो उच् च शासक बनाइनेछ।”  
८ तब राजाका सबै ानी पु षह  आए, तर उनीह ले यो लेख प  न वा 
त् यसको अथर् राजालाई बताउन सकेनन ्। ९ यसकारण राजा बेलसजर अझ 
भयभीत भए र उनको अनहुार अझ पहलो हुँदैगयो। उनका भारदारह  
अलमल् ल परे। १० राजा र उनका भारदारह का ः वर सनेुर रानी भोजको 
कोठामा आइन ् र ितनले भिनन ्, “महाराजा अमर रहून ्! नआि नहुोस ्। यः तो 
पहलो अनहुार नबनाउनहुोस ्। ११ तपाईंको राज् यमा एक जना मािनस छन ्, 
जोसँग पिवऽ देवताह का आत् मा छ। तपाईंका िपताको पालोमा उनमा देवताको 
जः तै अन् त र्िं ट, ान र बिु  पाइएको िथयो। तपाईंका िपता राजा नबूकदनेसरले 
उनलाई जादूगरह , मन् ऽतन् ऽ गनह , ज् योितषीह  र जोखना हेनका ूमखु 
िनयकु्त गनुर्भएको िथयो। १२ यी दािनएल नाउँ गरेका मािनस, जसलाई राजाले 
बेलतसजर भन् नहुनु् थ् यो, तीो मन र ान र समझ भएका भे ाइए र साथै उनले 
सपनाका अथर् बताउन, अ  कोह  फुकाउन र किठन समः याह  हल गनर् पिन 
सक् थे। दािनएललाई बोलाउनहुोस ्, र उनले तपाईंलाई यस लेखको अथर् 
बताउनेछन ्।” १३ यसकारण दािनएललाई राजाको सामनु् ने उपिः थत गराइयो 
अिन राजाले ितनलाई भने, “के ितमी दािनएल, देशिनकाला गिरएकामध् ये एक हौ, 
जसलाई राजा, मेरा िपताले यहूदाबाट ल् याउनभुएको िथयो? १४ मैले सनेु, ितमीमा 
देवताह को आत् मा छ, र ितमी अन् त र्िं ट, ान र िबछ  बिु  भएका मािनस छौ 
अरे। १५ ानी पु षह  र मन् ऽतन् ऽ गनह  यो लेख प  न र मलाई यसको 
अथर् बताउन मेरो साम ुल् याइए। तर उनीह ले यो बताउन सकेनन ्। १६ अब 
मैले सनेुको छु िक ितमी अथर् खोल् न र किठन समः याह  समाधान गनर् 
सक् छौ। यिद ितमीले यो लेख प  न र यसको अथर् बताउन सक् छौ भने, 

ितमीलाई बैजनी पोशाक पिहराइनेछ र गलामा सनुको िसबी लगाइनेछ र 
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राज् यमा ितॆो ः थान तेॐो हनेुछ।”  १७ तब दािनएलले राजालाई उ र िदए, 

“हजूरका उपहारह  हजूर आफै राख् नहुोस ् र हजूरका इनामह  अ  कसैलाई 
िदनहुोस ्। तापिन महाराजाको लािग यो लेखोट पिढ़िदनेछु र यसको अथर् 
बताइिदनेछु। १८ “हे महाराजा, सव च् च परमेँ वरले हजूरका िपता 
नबूकदनेसरलाई ः वाधीन राज् य र महानता र मिहमा र गौरव िदनभुयो। १९ 
उहाँले उनलाई उच् च ः थान िदनभुएकोले र ूत् येक भाषा बोल् ने सबै मािनसह  र 
जाितह ले उनको डर र भय मान् थे। राजाले जसको ूाण िलन चाहन् थे, िलन् थे, 

जसलाई बाँकी राख् न चाहन् थे, राख् थे, जसलाई पदोन् नित गनर् चाहन् थे, पदोन् नित 
गथ, र जसलाई होच् याउन चाहन् थे, होच् याउँथे। २० तर जब उनको दय 
घमण् डले हठी र कठोर भयो, उनलाई राजग ीबाट हटाइयो र उनको मिहमा 
उनीबाट खोिसयो। २१ उनलाई मािनसह बाट हटाइएर एउटा पशकुो मन 
िदइयो। उनी वनका गधाह सगँ बः थे र गाईबः तलेु जः तै घाँस खान् थे, र 
उनको शरीर आकाशको शीतले िभज् थ् यो, जबसम् म उनले मािनिलएनन ् िक 
मािनसका राज् यह मािथ सव च् च परमेँ वरकै अिधकार छ र उहाँले इच् छा 
गनुर्भएकालाई त् यो िदनहुनु् छ। २२ “तर उनका छोरा, हजूर बेलसजरले यी सबै 
कुरा जान् दाजान् दै पिन आफूलाई नॆ बनाउनभुएन। २३ ब  ः वगर्का 
परमूभकुो िव मा आफैलाई खड़ा गनुर्भएको छ। हजूरले उहाँको मिन् दरबाट 
भाँड़ाह  हजूरकहाँ ल् याउन लगाउनभुयो, र हजूर र हजूरका भारदारह , हजूरका 
ौीमतीह  र रखौटीह ले तीबाट दाखम  िपउनभुयो। हजूरले चाँदी र सनुका, 
काँसाका, फलामका, काठ र ढु ाका देवताह को ूशंसा गनुर्भयो, जो न देख् छन ् 
न सनु् छन ् न बझु् छन ्। तर हजूरले यी परमेँ वरको आदर गनुर्भएन, जसको 
हातमा हजूरको जीवन र हजूरका मागर्ह  छन ्। २४ यसैकारण उहाँले यो 
लेखोट लेख् ने हात पठाउनभुयो। २५ “लेिखएको लेखोट यः तो छ: मेने, मेने, 

टेकेल, पिसर्न २६ “यी शब ् दह को अथर् यही हो: मेने: परमेँ वरले हजूरका 
राज् यका िदन गन् ती गनुर्भएको छ, र त् यसको अन् त गनुर्भएको छ। २७ टेकेल: 
हजूर तराजूमा जोिखनभुएको छ, र हल् का भे ाइनभुएको छ। २८ पेरेस: हजूरको 
राज् य िवभाजन भई मादी र फारसीह लाई िदइएको छ।” २९ त् यसपिछ 
बेलसजरको हकुुममा दािनएललाई बैजनी वः ऽ पिहराइयो। ितनको गलामा 
सनुको िसबी लगाइयो, र ितनलाई राज् यको तेॐो सव च् च शासक भनी घोषणा 
गिरयो। ३० त् यही रात बेिबलोनीह का राजा बेलसजर मािरए, ३१ अिन मादी 
राजा दाराले बयस ी वषर्को उमेरमा त् यो राज् य िलए।" 
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    दािनएलले आफ्नो दय परमेँ वरूित बफादार राख्न े िनणर्य गरेका 
िथए (दािनएल १:८)। त्यसको अथर् आफूले खाने िपउने कुरामा आफू 
परमेँ वरको नीित अनसुार चल्ने आत्मिनणर्य उनले गरेका िथए। जेभएपिन 
परमेँ वरूितको भिक्तलाई कायम राख् न उनले ूाथर्ना गरेका िथए। 
बालककालदेिख असल जीवनशैली र ःवाःथ्यको बारेमा परमेँ वरले िदनभुएको 
नीितूित ूितव  भएर बःने उनको चाहनाले उनलाई लामो आय ु र शिक्त 
िमलेको िथयो। उनको ःवःथ जीवनशैलीले गदार् उनको सोचिबचार सफा र 
पक् का िथयो। उनमा भएका ान, बिु  र समझ उच्च परमेँ वरबाट आएको 
िथयो। उनको िवलक्षण वा असाधारण ान र बिु लाई राजा नबूकदनेसर र 
बेलतसजरले ःवीकारेका िथए। त्यसको फलःव प उनलाई राज्यको अत्यन्तै 
उच्च पदमा िनयिक्त गिरएको िथयो। अझ मह वपूणर् कुरो त राजा नबूकदनेसर 
आफै पिन परमेँ वरूितको भिक्त देखाउन पगेुका िथए (दािनएल ४:३४-३७)। 

    नबूकदनेसर राजा नेबोपोलसारका छोरा िथए। ती बाब ुछोरा िमलेर 
पौरािणक बेिबलोनी इितहासमा नाम चलेका ूख्यात भव्य सहरको िनमार्ण 
गरेका िथए (दािनएल ४:३०)। त्यसबेलाको त्यो सहर िवँ वमा ूख्यात 
िथयो। बेिबलोन सहर अत्यन्तै ठूलो महानगर िथयो। त्यहाँ ३०० भन्दा बढी 
मिन्दरह  िथए। त्यहाँ अित सनु्दर, शानदार र भव्य दरबार िथयो। त्यस 
सहरको विरपिरका पखार्लह  १२ र २२ िफट फरािकलो, बाक्लो र दोब्बर 
िथए। पखार्लको विरपिर आठबटा मूल ढोकाह  िथए। ती सबै मूल 
ढोकाह लाई त्यस बेलाको बेिबलोन सभ्यताले मानेको देवताह को नाउँ 
िदइएको िथयो। सबभन्दा ूख्यात ढोको इशटर ढोका िथयो। त्यो पिुरएको 
िथयो र पिछ जमर्नह ले खनेर भे ाएका िथए। जमर्नको राजधानी बिलर्नको 
पगार्मम म्यिुजयममा त्यस पखार्लको पनुिनमार्ण गिर रािखएको छ। 

    दािनएल ७:४मा बेिबलोनलाई दईु वटा पखेटाह  भएको िसंह भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। बेिबलोन सहरमा मािनसह  उत्सब मनाउन त्यही 
ढोकाबाट जान्थे। त्यो ढोकामा जाने दायाँ र बायाँमा िसंहह का मूितर्ह  
रािखएका िथए। एउटा ठूलो िसंहले मािनसमािथ आबमण गरेको मूितर् पिुरएर 
रहेको िथयो। त्यो खनेर िनकािलएको िथयो र अिहले पिन आधिुनक इराकको 
सहरबािहर त्यो मूितर् रािखएको छ। िसंहले महान ् बेिबलोनको ूितिनिधत्व 
गरेको हनुाले बेिबलोनले िसंहको मूितर् राख् न ु जायज िथयो। बाइबलमा 
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लेिखएको भिवंयवाणीको इितहास इितहासकारह ले ूमािणत गरेका देखाएका 
छन।् 

    दािनएल १:८मा दािनएलले "राजकीय भोजन र दाखम  खाएर 
आफैलाई अशु  नपान िनणर्य गरे, र ितनले यसरी आफैलाई अशु  नपानर्लाई 
ूमखु अिधकृतसँग अनमुित मागे।" आफ्नो मनलाई बाँध्ने वा अशु  नपान 
िनणर्य भनेको के हो? तपाईँले अिहले जे गनुर्हनु्छ, जे खानहुनु्छ त्यसमा 
परमेँ वरको नीित अनसुार चल्न के कुरामा सधुार ल्याउनपुछर् होला? 
 
४. ऐितहािसक येशू भी   

       केफास को हो? येशूको मतृ्यमुा उनको भिूमका के िथयो? पोन्टुर 
िपलातसु को हो? यहूदी धमर्शभा सानिहसनले चाहेको लआय हािसल गनर् 
िपलातसुको िनणर्य िकन अत्यन्तै मह वपूणर् िथयो? हेन ुर्होस ् देहायका पदह : 
म ी २६:५७-६७ "५७ येशूलाई पबनेह ले उहाँलाई ूधान पूजाहारी 
कैयाफाकहाँ लगे। त् यहाँ शाः ऽीह  र धमर्-गु ह  भेला भएका िथए। ५८ तर 
पऽसु टाढ़ैबाट ूधान पूजाहारीका भवनको आगँनसम् मै उहाँको पिछपिछ लागे, र 
अन् त् यमा के हनेु हो, सो हेनर्लाई िभऽ पसेर पालेह सँग बसे। ५९ अब मखु् य 
पूजाहारी र जम् मै महासभाले येशूलाई मतृ् यदुण् ड िदनलाई उहाँको िव मा झूटो 
गवाही खोज् न लागे। ६० धेरै झूटो गवाही िदनेह  आए, तर ितनीह ले कुनै 
ूमाण पाएनन ्। आिखरमा दईु जना अिग आए, ६१ र भने, “यस मािनसले ‘म 
परमेँ वरको मिन् दर भत् काएर तीन िदनमा यसलाई िनमार्ण गनर् सक् छु’ भन् यो।”  

६२ तब ूधान पूजाहारीले उठेर उहाँलाई भने, “के तँ केही जवाफ िदँदैनस ्? यी 
मािनसह ले तेरो िव मा िदएको गवाही के हो?” ६३ तर येशू चपू रहनभुयो। 
ूधान पूजाहारीले उहाँलाई भने, “जीिवत परमेँ वरको शपथ खाएर भन् दछु, 

हामीलाई बता, के तँ परमेँ वरको पऽु भीं ट होस ्?”  ६४ येशूले ितनलाई 
भन् नभुयो, “तपाईंले नै भिनहाल् नभुयो। तापिन म तपाईंह लाई भन् दछु, अब 
उूान् त तपाईंह ले मािनसको पऽुलाई सवर्शिक्तमान ्को दािहने हातपि  बसेको, र 
आकाशको बादलमा आइरहेको देख् नहुनेुछ।”  ६५ तब ूधान पूजाहारीले आफ् ना 
वः ऽ च् याते र भने, “यसले त ईँ वर-िनन् दा बोल् यो। हामीलाई अब अ  
साक्षीह को के दरकार पर् यो र? तपाईंह ले अिहले यसले बोलेको ईँ वर-िनन् दा 
सिुनहाल् नभुयो। ६६ तपाईंह को के राय छ?” ितनीह ले जवाफ िदए, “यो 
ूाणदण् डको योग् य छ।”  ६७ तब ितनीह ले उहाँको मखुमा थकेुर उहाँलाई 
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मकु् का लगाए, र कसै-कसैले यसो भन् दै थप् पड़ लाए, ६८ “हे भीं ट, लौ, 
अगमवाणी भन ्! तँलाई िहकार्उने को हो?”, यूह ा ११:४५-५३ "४५ 
मिरयमकहाँ आएका धेरै यहूदीह ले येशूले गनुर्भएको काम (लाजरसको 
पनु त्थान)। देखेर उहाँमािथ िवँ वास गरे ४६ तर ितनीह मध् ये कोहीचािहँ 
फिरसीह कहा ँगए, र येशूले गनुर्भएका कामह  बताइिदए। ४७ तब मखु् य 
पूजाहारीह  र फिरसीह ले महासभाका सदः यह लाई बोलाए र ितनलाई भने, 

“अब हामी के गर ? िकनभने यस मािनसले त धेरै िचन् हह  गिररहेछ। ४८ 
यसलाई यसै छोिडिदय  भने सबैले यसमािथ िवँ वास गनछन ् र रोमीह ले आएर 
हाॆो पिवऽः थान र हाॆो जाित दवैुलाई नं ट पानछन ्।”  ४९ तर ितनीह मध् ये 
एक जना, कैयाफा, जो त् यस वषर्का ूधान पूजाहारी िथए, उनले ितनीह लाई भने, 

“ितमीह  केही पिन जान् दैनौ! ५० समः त रां श नं ट हनुभुन् दा ब  जनताको 
िनिम् त एक जना मािनस मनुर्मा नै ितमीह को कल् याण छ भनी ितमीह  
बझु् दैनौ।”  ५१ यो ितनले आफ् नै तफर् बाट भनेका िथएनन ्, तर त् यस वषर्का ूधान 
पूजाहारी भएका हनुाले रां शको िनिम् त येशू मनुर्पछर् भन् ने अगमवाणी बोलेका 
हनु ्। ५२ रां शको िनिम् त माऽ ितनले यो भनेका िथएनन ्, तर छरपं ट भएका 
परमेँ वरका सन् तानलाई एकसाथ जम् मा गनर्लाई यो भिनएको िथयो। ५३ यसैले 
त् यस िदनदेिख ितनीह ले उहाँलाई मान मतो गरे।" र यूह ा १८:२८-४० 
"२८ तब ितनीह ले येशूलाई कैयाफाको घरबाट महलितर लगे। त् यित बेला 
िबहानपख िथयो। िबटुिलएर िनः तार-चाड़को भोज खान पाउँदैन  भन् ने डरले 
ितनीह  महलिभऽ पसेनन ्। २९ यसकारण ितनीह कहा ँ बािहर िनः केर 
िपलातसले भने, “यस मािनसको िव मा ितमीह  के अिभयोग लाउँछौ?”  ३० 
ितनीह ले उनलाई भने, “यिद यो मािनस अपराधी नभए हामी यसलाई तपाईंकहाँ 
समु् पनेिथएन ।”  ३१ िपलातसले ितनीह लाई भने, “ितमीह  ियनलाई लैजाओ, र 
ितमीह को आफ् नै व् यवः थाबमोिजम ियनको इन् साफ गर।” यहूदीह ले उनलाई 
भने, “कुनै मािनसलाई ूाणदण् ड िदने अिधकार हामीलाई छैन।” ३२ उहाँको 
मतृ् य ुकुन रीितले हनेुछ त् यसको स ते िदएर उहाँले भन् नभुएको वचन पूणर् होस ् 
भनेर यसो भएको िथयो। ३३ िपलातस फेिर महलिभऽ पसे, र उनले येशूलाई 
बोलाएर भने, “के ितमी यहूदीह का राजा हौ?”  ३४ येशूले जवाफ िदनभुयो, 
“तपाईं आफै यसो भन् नहुनु् छ, वा मेरो िवषयमा तपाईंलाई अ  कसैले भने?” ३५ 
िपलातसले जवाफ िदए, “के म यहूदी हुँ र? ितॆ ैजाित र मखु् य पूजाहारीह ले 
ितमीलाई मेरो हातमा सिुम् पिदए। ितमीले के गर् यौ?”  ३६ येशूले जवाफ 
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िदनभुयो, “मेरो राज् य यस संसारको होइन। मेरो राज् य यस संसारको हुँदो हो त 
मेरा सेवकह  मेरो िनिम् त ल  नेिथए, र म यहूदीह का हातमा पनिथइन।ँ तर 
मेरो राज् य यस संसारको होइन।”  ३७ िपलातसले उहाँलाई सोधे, “के ितमी राजा 
नै हौ त?”  येशूले जवाफ िदनभुयो, “म राजा हुँ भनी तपाईं नै भन् नहुनु् छ। यसैको 
िनिम् त म जन् मेको हुँ, र यसैको िनिम् त सत् यको गवाही िदन म यस संसारमा 
आएको हुँ। ूत् येक जो सत् यको पक्षमा छ, त् यसले मेरो सोर सनु् छ।”  ३८ 
िपलातसले उहाँलाई सोधे, “सत् य के हो?” यित भनेर उनी यहूदीह कहाँ बािहर 
िनः केर गए, र ितनीह लाई भने, “म ियनमा केही दोष भे ाउँिदन।ँ ३९ िनः तार-
चाड़मा एक जनालाई मैले ितमीह का िनिम् त छोिडिदने ितमीह को ूथा छ। त 
के ितमीह  चाहन् छौ, िक यहूदीह का राजालाई छोिडिदऊँ?”  ४० तर ितनीह  
फेिर यसो भन् दै कराए, “यसलाई होइन, तर बारब् बालाई।” बारब् बाचािहँ डाँकू 
िथयो।" 

 कैयफा मूल परुोिहत िथए र येशूलाई मान षडयन्ऽ गनह मध्येका 
मूल नाइके  िथए। उनको बारेमा यहूदी इितहासकार जोिसफसले रोमनह को 
इितहास लेखनमा समावेश गरेका िथए। उनी यसरी लेख्छन,् "यी कुरा वाहेक 
उनले योशेफलाई जो मूल पजुारी िथए अपदःथ गरे र आनानसुको छोरा 
जोनाथानलाई मूल पजुारीको काममा िनयकु्त गरे। आनानसु भतूपूवर् मूल पजुारी 
िथए। कैयाफापिछ जोनाथान मूल पूजारी भए।" – जोिसफस किम्प्लट वकर् स ्
(िमिशगन: बेगल, १९६९), बकु १८, अध्याय ४, प.ृ ३८१बाट 
पान्तिरत। 

     य शलेमाको दिक्षणी भागमा सन ्१९९०मा एक पिरवारको िचहान 
भेिटएको िथयो। उक्त िचहानमा १२ वटा बक्साह  िथए जो कं ाल वा मरेका 
मािनसह का हाड िथए। त्यहाँ अ  भाँडाकँुडा र पैसाह  पिन भे ाइएको 
िथयो। त्यो ूथम शताब्दीको मध्यितरको समय िथयो। सबभन्दा उल्लेखनीय 
एउटा बाकस िथयो जसमा मािनसको नाउँ लेिखएको िथयो। त्यो िथयो 
"जोसेफ सन अफ कैयाफा।" धेरै िव ानह ले यो िवँ वास गदर्छन ् िक त्यो 
िचहान र क ालको बाकस कैयाफाको िथयो, र येशूको मतृ्यमुा उनको ठूलो 
हात िथयो। 

    सन १९६१मा इॐाएलको मेिडटिरयन समिुको छेऊमा रहेको िसजरा 
मािटर्मा सहरको एउटा परुानो भत् केको नाचघरमा एउटा ढु ामा कँुिदएको 
एउटा िशलालेख भेिटएको िथयो। त्यसमा पोिन्टयस िपलातसुको नाउँ उल्लेख 
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गिरएको िथयो। उनी रोमका सॆा  िटबेिरयसको समयमा यहूदाका वडा 
हािकम िथए। 

   यसरी ती दवैु घट्नामा येशू भी को मतृ्यमुा उल्लेखनीय भिूमका 
खेल्नेह को नाउँ भेिटनलेु उहाँको मतृ्य ु इितहासकै साक्षी भएको ूमाण 
िददछ। परमेँ वरलाई िवँ वास नगन  ूथम दईु शताब्दीका अन्य रोमी 
इितहासकारह ले पिन येशूको बारेमा लेखेका िथए। सॆाट टाइबेिरयसको 
राज्यकालमा येशूको बारेमा लेख् दै पोन्टुस िपलातसले उनलाई मारेको कुरा 
उनले उल्लेख गरेका िथए साथै रोममा रहेका सु का इसाईह को बारेमा पिन 
लेखेका िथए। सन ् ११२-११३ितर रोमको यवुक वडा हािकम िप्लनीले 
इसाईह लाई कसरी व्यवहार गन भनेर सॆाट शाजनलाई पऽ लेखेका िथए। 
ती इसाईह  िबहान हुँनासाथ भेला हनु्थे र ितनीह को ईँ वरको भजन गाउँथे 
भनेर उनले उल्लेख गरेका िथए। 

     येशू भी  कुनै काल्पिनक वा परुाणको व्यिक्त नभइ वाःतिवक र 
ऐितहािसक व्यिक्तत्व हनुहुनु्छ भ े ूमाण बाइबलले माऽ होइन बाइबलभन्दा 
बािहरका परुातत्विवदह ले प ा लगाएका भग्नावशेस र अन्य ऐितहािसक 
ॐोतले पिन बताउँछ। येशूको मतृ्यपुिछ पिन ूथम ् ५० वषर्सम्म उहाँका 
भक्तह ले उहाँको आराधना गदर्थे भनेर बाइबलभन्दा बािहरका ॐोतह ले 
बताउँदछ। येशूको बारेमा आिधकािरक ॐोत ससुमाचारका पःुतकह  हनु ्र 
हामीले येशू र उहाँको जीवनको बारेमा ध्यान िदएर ती पःुतकह  पढ्नपुछर्। 

    परुातत्विवदह को उत्खनमा भेिटएका ूमाणह मा हाॆा ूभ ु येशूको 
िवषयमा पढ्न पाउँदा उहाँूितको हाॆो िवँ वास थप दिरलो त हनु्छ नै य िप ती 
ूमाणह  जितसकैु सहयोगी भएतापिन येशूूितको हाॆो आःथा वा िवँ वास ती 
ूमाणह मा आधािरत हनु ुहदैुन। 
 
५. आःथा र िवँ वास अिन इितहास 

     हामी शनु्य संसारमा रहँदैन  वा एक्लै रहँदैन । हामी जे गछ  वा जे 
िनणर्य गछ  त्यसले हामीलाईमाऽ होइन अ लाई पिन ूभाव पाछर्। त्यसरी नै 
इितहासकालमा परमेँ वरका जनह ले ितनीह लाईमाऽ होइन ितनीह का भािव 
पीढीह लाई पिन ूभाव पारेका िथए। इसाई जगतमा बाइबलको ूख्यात 
अध्याय िहॄू ११ लाई मािनन्छ। त्यसमा परमेँ वरूितको आःथाका वीर 
योध्दाह को वारेमा उल्लेख गिरएको छ। ितनीह को समय र अिहलेको 
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समयमा रहेका येशूका िवँ वासीह लाई धेरै जसोले कसरी ूभाव पाय  भनेर 
पावल संिक्षप् त पमा ूःततु गदर्छन।् 

   िहॄू ११ अध्याय पढ्नहुोस।् परुानो करार अथार्त ् परुानो समयका 
आःथाका बीर तथा योध्दाह को वारेमा अध्ययन गरेर हामी के िसक्न िसक्छ ? 
हेन ुर्होस ् " १ अब िवँ वासचािहँ आशा रािखएका कुराको िनँ चय र नदेिखएका 
कुराको ढृढ़ भरोसा हो। २ िकनिक यसै िवँ वास ारा ूाचीन मािनसह लाई 
परमेँ वरले महण गनुर्भयो।  ३ िवँ वास ारा हामी बझु् दछ  िक सारा िवँ व 
परमेँ वरको वचन ारा सिृं ट भयो, र जो ँ य छ त् यो अ ँ य कुराबाट बन् यो।   
४ िवँ वास ारा हािबलले परमेँ वरलाई कियनले भन् दा अझ महणयोग् य बिल 
चढ़ाए, र त् यस ारा नै हािबल धमीर् ठहिरए। ितनको बिल ः वीकार गरेर 
परमेँ वरले आफ् नो सम् मित जनाउनभुयो। ितनी मरे तापिन िवँ वास ारा नै ितनी 
अझै बोिलरहेका छन ्। ५ िवँ वास ारा मतृ् य ुनचाखी हनोक ः वगर्मा उठाइलिगए, 

र ितनी कतै फेला परेनन ्, िकनिक परमेँ वरले ितनलाई लानभुएको िथयो। ितनी 
उठाइलिगनभुन् दा अिघ परमेँ वरलाई ितनले ूसन् न पारेका कुराको पिुं ट भएको 
िथयो। ६ िवँ वासिवना परमेँ वरलाई ूसन् न पानुर् असम् भव छ। िकनिक जो 
परमेँ वरको निजक आउँछ, त् यसले परमेँ वर हनुहुनु् छ र उहाँलाई खोज् नेह लाई 
उहाँले ूितफल िदनहुनु् छ भन् ने पक् का िवँ वास गनुर्पछर्। ७ िवँ वास ारा नोआले 
त् यित बेलासम् म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेँ वरबाट चेताउनी पाएर 
भिक्तसाथ आफ् नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई 
दोषी ठहराएर िवँ वास ारा उनी आउने धािमर्कताका उ रािधकारी भए। ८ 
िवँ वास ारा अॄाहामले आ ापालन गरे, र जाऊ भनेको ठाउँितर गए, जनु ठाउँ 
उ रािधकारको पमा उनले पिछ पाउनिेथए, य िप उनी कताितर गइरहेका 
िथए, त् यो उनलाई थाहा िथएन। ९ िवँ वासै ारा उनी एक परदेशीझ ूित ाको 
देशमा इसहाक र याकूबजः तै तम् बूह मा बसोबास गरे। उनीह  
अॄाहामसँगसँगै उही ूित ाका हकदार िथए। १० िकनिक उनले एउटा जग 
भएको सहरको ूतीक्षा गथ, जसलाई बनाउने र िनमार्ण गन परमेँ वर नै 
हनुहुनु् छ। ११ िवँ वासै ारा साराले पिन आफ् नो उमेर ढिल् कसकेपिछ गभर्धारण 
गन शिक्त ूाप् त गिरन ्। िकनभने ूित ा गनुर्हनेुलाई ितनले िवँ वासयोग् य ठानेकी 
िथइन ्। १२ यसैकारण मरेतलु् य शरीर भइसकेको एउटै मािनसबाट आकाशका 
तारा जि कै असंख् य र समिुका िकनारका अनिगन् ती बालवुाका कण जि कै 
सन् तान उत् पन् न भए। १३ ूित ा गिरएको कुरा ूाप् त नगरी ियनीह  सबै 
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िवँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट त् यसलाई देखेर ः वागत गरी ितनीह ले मािनिलए, 

िक ितनीह  यस पथृ् वीमा परदेशी र ूवासी िथए। १४ यः ता कुरा भन् ने 
मािनसह ले आफ् नो िनिम् त एउटा देश खोिजरहेका छन ् भन् ने कुरा ूं ट हनु् छ। 
१५ जनु देशबाट ितनीह  िनः केर गएका िथए, यिद ितनीह ले त् यही देशको 
िवषयमा सोचेका भए ितनीह लाई फिकर् जाने मौका िमल् ने िथयो। १६ तर 
ितनीह  अझ उ म देश, अथार्त ् एक ः वगीर्य देशको इच् छा गछर्न ्। यसैकारण 
परमेँ वर ितनीह का परमेँ वर भनी पकुािरन ु शमार्उनहुनु् न, िकनभने उहाँले 
ितनीह का िनिम् त एउटा सहर तयार पािरिदनभुएको छ। १७ िवँ वास ारा 
आफ् नो परीक्षा हुँदा अॄाहामले इसहाकलाई बिल चढ़ाए। उनले ूित ाह  
पाएका िथए, तापिन आफ् नो एउटै छोराको बिल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ 
ियनकै िवषयमा यसो भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तेरो सन् तानको नाउँ 
रहनेछ।” १९ परमेँ वरले मािनसह लाई मरेकोबाट पिन फेिर जीिवत पानर् 
सक् नहुनु् छ भन् ने कुरा अॄाहामले सोचे, र भन  भने, उनले इसहाकलाई िफतार् 
पाए।   

 २० िवँ वास ारा इसहाकले याकूब र एसावलाई ितनीह का भिवं यको 
बारेमा आशीवार्द िदए। २१ िवँ वास ारा मन बेलामा याकूबले आफ् नो लौरोको 
टुप् पामा घोप् टो परेर परमेँ वरको आराधना गरे, र योसेफको ूत् येक छोरालाई 
आशीवार्द िदए। २२ िवँ वास ारा योसेफले आफ् नो जीवनको अन् त् यितर 
इॐाएलीह का ूः थानको िवषयमा उल् लेख गरे, र उनका अिः थको िवषयमा 
आदेश िदए। २३ मोशा जन् मदँा ितनका आमा-बबुाले ितनलाई सनु् दर देखे, र 
िवँ वास ारा तीन मिहनासम् म ितनलाई लकुाइराखे, र राजाका हकुुमको 
ितनीह ले डरै मानेनन ्। २४ जवान भएपिछ िवँ वास ारा मोशाले फारोकी 
छोरीका छोरा कहलाइन इन् कार गरे। २५ पापको क्षिणक सखु भोग् नभुन् दा ब  
परमेँ वरका मािनसह सगँ िथचोिमचोमा पनर् ितनले रोजे। २६ िमौदेशको धन-
सम्पि भन् दा भीं टको िनिम् त िनिन् दत हनु ितनले मूल् यवान ् सम् पि  ठाने। 
िकनभने ितनले आफ् नो िं ट इनामितर लाएका िथए। २७ राजाको बोधसँग 
नडराएर िवँ वास ारा ितनले िमौदेश छोड़े। िकनिक अ ँ य हनुहुनेुलाई देखेझ 
गरी ितनी िः थर रहे। २८ ज् यें ठलाई नाश गनले ितनीह लाई छुन नपाऊन ् 
भनेर ितनले िवँ वास ारा िनः तार-चाड़को िविध पालन गरे र रगत छक। २९ 
िवँ वास ारा ओबानो भिूममाझ गरी िहँड़ेर ितनीह ले लाल समिु पार गरे, जनु 
कुरो िमौीह ले ूयत् न गदार् डबेुर मरे। ३० सात िदनसम् म पिरबमा गरेपिछ 
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िवँ वासैबाट यरीहोका पखार्लह  ढले। ३१ जासूसह लाई राॆो ः वागत गरेकी 
हनुाले अना ाकारीह का साथमा राहाब वेँ या नाश भइनन ्। ३२ अ  बढ़ी म 
के भनू?ँ िकनिक िगदोन, बाराक, िशमशोन, ियप् ताको बारेमा, र दाऊद, शमूएल र 
अगमवक्ताह का िवषयमा भिनरहन मलाई समय छैन– ३३ जसले िवँ वास ारा 
राज् यह  कब् जा गरे, न् याय ः थापना गरे, ूित ाह  हािसल गरे, िसंहका मखुह  
थिुनिदए, ३४ आगोका ज् वालाह  िनभाए, तरवारका धारबाट उम् के, कमजोरीबाट 
बिलया भए, यु मा वीर भए, िवदेशीह का फौजलाई भगाए। ३५ ः ऽीह ले 
आफ् ना मरेकाह लाई पनु त् थान ारा जीिवत पाए। अ ह ले मतृ् यपुिछ अझ 
उ म जीवन ूाप् त गनर्लाई छुटकारा इन् कार गरेर ब  साःती भोगे। ३६ 
अ ह ले िगल् ला, कोरार्बाजी, बन् धन र कैद पिन भोग् नपुर् यो। ३७ ितनीह लाई 
ढु ाले हाने। ितनीह  कर तीले िचिरए। ितनीह  तरवारले मािरए। भेड़ा र 
बाभाका छालाह  लाएर क ाल भई क् लेश र द:ुख पाएर ितनीह  यताउता 
डिुलिहँड़े। ३८ संसार ितनीह का िनिम् त योग् यको िथएन। म भिूम, पहाड़ह , 

गफुाह  र पथृ् वीका ओड़ारह  हुँदो ितनीह लाई घिुमिहँ  नपुर् यो। ३९ ितनीह  
सबैले आफ् ना िवँ वासको िनिम् त ठूलो ूशंसा पाए, तर ूित ा गिरएका कुराचािहँ 
पाएनन ्। ४० परमेँ वरले हाॆा लािग अझ असल योजना राख् नभुएको िथयो, 
तािक हामीसगँय माऽै ितनीह  िस  तलु् याइऊन ्।" 

   मािथ उल्लेख गिरएका आःथाका वीरह को िवषयमा सोच्नहुोस:् 
हनौक, नोहा, अॄाहम, सारा, जोसेफ वा योसेफ, मोशा, राहाब, सामसन। 

    िवँ वास भनेको केवल कसैमािथ वा कुनै थोकमा िवँ वास गरेर 
वःनमुाऽ होइन तर िवँ वासको ूत्यु रमा कसरी सिबय भएर देखाउने भ े 
कुरा पिन आउँछ। (अथार्त ् िवँ वासले मािनसको जीवनशैलीमा ूभाव पारेनभने 
त्यो िवश ् वासको कुनै अथर् हदैुन)। परमेँ वरमािथको िवँ वास वा आःथा सिबय 
हनु्छ वा त्यसले काम गरेको हनु्छ। यसैलाई धािमर्कतामा गिनन्छ। ती 
िवँ वासका बीर वा धरोहर व्यिक्तह मा भएको िवँ वासले इितहासलाई 
पिरवतर्न गदर्छ। परमेँ वरको वचनमािथ भरपनुर् नै ती आःथामा रहेका ूत्येक 
व्यिक्तको िबयाकलाप वा सिबयताको आधार िथयो। 

    परमेँ वरको वचनमािथ िवँ वास गरेर नै नोहाले जहाज बनाएका 
िथए। परमेँ वरले जहाज बनाऊ भनेर अर् हाउँदा उनले आफ्नो अनभुव वा 
तकर् लाई अिघ सारेर आनाकानी गरेनन।् त्यसबेला भन्दाअिघ पथृ्वीमा किहल्यै 
पिन पानी परेको िथएन। अनभुव र तकर् लाई अिघ सान हो भने जलूलय हनु्छ 
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भ े कुरा नै त्यस पिरिःथितमा एकदमै मूखर्तापूणर् िथयो। तर नोहाले 
परमेँ वरको आ ा पालना गरे र मानव जाित बाचे। पिहला अॄाम नाउँ गरेका 
व्यिक्तलाई ऊर भ े सहरबाट िनःकन अर् हाउनभुएको िथयो। त्यो सहर त्यस 
बेलाको संसारकै ूख्यात सहर दिक्षणी मेसोपोटािमयामा िथयो। त्यो क्षेऽ 
त्यसबेलाको सभ्यतामा अम ःथानमा िथयो। तर िबना ूँ न परमेँ वरले जहा ँ
जाऊ भ ुभयो त्यहाँ जान अॄाहम आफ्नो पिरवारसिहत त्यो सहरबाट िनःके। 
उनले पिन परमेँ वरकै वचन अनसुार काम गन िनणर्य गरेका िथए। मोशा 
त्यसबेलाको शिक्तशाली साॆाज्य इिजप्ट वा िमौदेशमा जिन्मएर राजाको 
दरवारमा हकुका िथए। त्यसबेलाको महान ्साॆाज्यमा उनले राजा हनेु अवसर 
पिन पाएका िथए। तर ूित ा गिरएको देशमा परमेँ वरका जनह लाई लैजान 
पिहला उनी गोठाला भएर तािलम िलन राजी भएका िथए। जिलरहेको 
पोााबाट आएको शिक्तशाली परमेँ वरको आवाजलाई उनले िवँ वास गरेका 
िथए। बेँया भनेर समाजबाट ितरःकृत राहबले परमेँ वरको उ ारलाई 
िवँ वास गरेकी िथइन।् ितनले दईु गपु् तचरह लाई सरुक्षा िदइन ् र उनकै 
बंशबाट येशूको जन्म भएको िथयो। हामीले गरेको िनणर्यले हाॆोमाऽ र 
वतर्मान समयका अनिगिन्त मािनसह माऽ पिन होइनन ्तर हामीपिछ आउने 
पीढीह लाई पिन कःतो ूभाव पाछर् भ े कुरामा हामी संवेदनशील हनैुपदर्छ। 

   तपाईँको साम ुपिन केिह त्यःता िनणर्यह  गनुर्पन समय आइरहेका हनु 
सक्छन।् तपाईँ अब ती िनणर्यह  कसरी गनुर्हनु्छ ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत पाशयाकर्  एण्ड ूोफेटसको प.ृ 
६४३-६४८को "देिभद एण्ड गोिलयाथ", ूोफेटस एण्ड िक सको प.ृ ३३१-
३३९को "हेजिकया" र प.ृ ३४९-३६६को "डेिलभरेन्स ृम असेिरया" र 
सेक्सन ४.केको "मेथडस अभ बाइबल ःटडी" जनु यो वेभसाइटमा पाइन्छ: 
http://www.adventistbiblicalresearch .org/materials/bible-interpretation-
hermeneutics/methods-bible-study. "बाइबल अत्यन्तै परुानो र मानव 
इितहासलाई चािहने अत्यन्तै महत्वपूणर् पक्षह  समावेश भएको पःुतक हो जनु 
मािनसह को हातमा छ। यो अनन्त सत्यको मूहानबाट ताजा भएर आएको 
िथयो। यगु  यगुसम्म परमेँ वरको हातले यसको शु तालाई रक्षा गरेको 
िथयो। यसले िवगतका टाढा इितहास वा समयको बारेमा ूकाश गदर्छ 
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जसलाई मािनसह  सोधअनसनु्धान ारा व्यथर्मा गलत सािवत गनर् खोज्छन।् 
परमेँ वरको वचनमामाऽ यस पथृ्वीको जग बसाल्ने र िवशाल आकाश सम्हाल्ने 
शिक्तलाई हामी हेनर् सक्छ । मािनसको र रा ह को सु को आिधकािरक 
िववरण हामी बाइबलमामाऽै पाउँछ । मािनसह को घमण्ड र पूवार्महले दिुषत 
नपारेको हाॆो मानव इितहास हामी बाइबलमामाऽै पाउँछ ।"-एलेन जी ाइट, 
एजकेुशन, प.ृ १७३बाट पान्तिरत। 

    "जोसँग परमेँ वरको ान छ र उहाँको वचन छ त्योसँग पिवऽ 
ईँ वरीय हात पिन छ भनेर ढुक् क हुँदै उसले आफ्नो आःथालाई ठेगानमा 
रािखछोड्छ। मािनसले ूितपादन गरेको िव ानको तकर् ह ारा उसले 
बाइबललाई जाँच्दैन। यिद िव ानको कुनै तकर्  छ भने त्यसलाई जाँच्न 
बाइबलको ऽटुीरिहत ःतरमा उसले ल्याउँदछ। परमेँ वरको वचन सत्य हो 
भनेर उसलाई थाहा हनु्छ। वै ािनक भनाउँदाह ले िसकाएका कुराह  
परमेँ वरले देखाउनभुएको सत्यको िबपरीत छ भने त्यो केवल मािनसको 
अनमुानमाऽ हनु आउँछ। 

   "यिद कोही बिु मानी र ानी हनु चाहन्छ भने िव ानको खोज 
अनसनु्धानले सोच र सूचनाको ठूलो क्षेऽ खोल्दछ।"-एलेन जी ाइट, 
टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ८, प.ृ ३२५बाट पान्तिरत। 

 
िचन्तनमनन:् 
अ. हो, परुातत्विवदह ले परुानो भग्नावशेसह  उत्खनन ् गरेर बाइबलको 

इितहासलाई पिु  गरेको थाहा पाउँदा हामीलाई खशुी नै लाग्दछ। तर 
परुातत्विवदह ले भे ाएका साममीह को व्याख्या बाइबलको कथासँग 
बािझयो भने त्यसबेला हामीले के गन? परमेँ वरको वचन नै अिन्तम 
सत्य हो भनेर हामीले िकन अडान िलनपुछर्? हाॆो िवँ वास वा 
आःथाको आधार कुनै परुाताित्वक ूमाण वा मानवीय िव ानले दावी 
गरे अनसुार िकन हनुहुुँदैन? 

आ. बाइबलमा लेिखएका भिवंयवाणीह  िवगतको समयमा कसरी पूरा भए 
र अिहले पिन पूरा भइरहेका छन ्त्यसको बारेमा सोच्नहुोस।् दािनएल 
२ र ७ मा गिरएका राज्यह को भिवंयवाणी पूरा भएका िथए भ  े
कुरा इितहासले देखाएको छ र पूरा भइरहेकै पिन छन।् ती पूरा 
भएका भिवंयवाणीह ले आउने भिवंयमा पिन भिवंयवाणीह  पूरा 
हनेुछन ्भनेर परमेँ वरको वचनलाई हामीले कसरी पिबराख् ने? 
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कथा १० 
आमिनयादेिख साइूससम्म 

इरिमन ओफार्िनडी 
 

   म यरुोप र एिशयाको बीचमा रहेको देश आमर्िनयामा जन्मेको िथए।ँ 
मेरो बबुा मीक हनुहुनु्थ्यो भने मेरी आमा आमिनयाकी िथइन।् सानैदेिख म 
परमेँ वरलाई िवँ वास गथ र मसँग मेरो आफ्नै िनजी बाइबल होस ्भ े मेरो 
चाहाना िथयो। तर त्यसबेला बाइबल पाउन गा॑ो िथयो र आमर्िनयामा बाइबल 
धेरै महँगो िथयो। 
    एकिदन मेरो िछमेकीले ौृखलाव पमा चल्ने कायर्बममा आउन 
मलाई िनम्तो िदयो। त्यो िछमेकी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयो। जो जो 
कायर्बम नटुटाइ सहभागी हनु्छन ् ितनले बाइबल पाउँनेछन ् भनेर भिनएको 
िथयो। त्यो धारणा मलाई असाध्यै मन पर् यो र कायर्बममा िनयिमत पमा 
सहभागी भए।ँ आिखरमा मैले बाइबल उपहार पाए।ँ अब मसँग मेरो आफ्नै 
बाइबल िथयो यसमा मलाई धेरै नै गौरब लागेको िथयो। 
   मतृ्यकुो बारेमा सम्झदा मलाई जिहले पिन नराॆो लाग्थ्यो। यस 
ससारमा बेकारमा जिन्मएछु जःतो लाग्थ्यो। तब एक िदन ूचारकले येशूको 
दोॐो आगमनमा पनु त्थानको बारेमा िसकाए। यो सन्देश अचम्मको िथयो। 
पनु त्थान भएका मािनसह  िचहानबाट आएको िचऽ उनले देखाएका िथए। 
त्यो कुरा मेरो मनमा अझ पिन ताजै छ। जब बिप् तःमाको िनिम्त आ ान 
गिरयो त्यहाँ हात उठाउनेह मा म पिहलो भए।ँ 
    केही न केही भयो। बिप् तःमा िलनभुन्दा पिहले केही पटक बाइबल 
पढ तर मैले केही पिन बझु्न सिकन।ँ अ  मािनसह  घन्ट सम्म बाइबल 
कसरी पढ्दा रहेछन ्भनेर मैले अचम्म मान्दै सोच। बिप् तःमा पिछ सबै कुरो 
खलुा भयो। बाइबल पढ्ने र बझु्ने क्षमता पाउन ु पिन मेरो जीवनमा 
परमेँ वरले गनुर्भएको अचम्मका कामह मध्ये यो पिन एउटा रहेछ भनेर मैले 
महससु गरेको छु। 
  बिप् तःमा िलएको चार मिहनापिछ म साइूसमा सर। मेरो बबुा मीक 
भएपिन मैले मीक भाषा बोलेको िथइन।ँ अपिरिचत ठाउँमा मलाई अनौठो 
लाग्यो। साइूसमा १६ वषर्सम्म बःदा त्यहाँ पिन एडभेिन्टःट चचर् छ भ े 
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मलाई थाहा िथएन। मेरो जीवनमा धेरै द:ुखक  र परीक्षाह  आए तर 
परमेँ वरले मलाई साथ िदइरहनभुएको िथयो। 
   अिन साथीको सहयोगले एडभेिन्टःट चचर् प ा लगाए।ँ अिन १६ 
वषर्सम्म चचर् नजादा अ  एडभेिन्टःटह ले के भन्लान ् भनेर मेरो मनमा 
खलु्दलुी भयो। ितनीह ले मसँग कःतो व्यवहार गलार्न ्भनेर पिन सोच। जब 
म पिहलोपल्ट चचर्मा गए ँ तब त्यहाँका िवँ वासीह को ःनेहले मेरा सबै 
अनमुानह  फेल भए। अिहलेसम्म चचर् मेरो पिरवार हो र मेरो दोॐो घर 
भइरहेको छ। 
   पाँच वषर् अिघ चचर्मा पिहलोपल्ट गएदेिख मैले साबथमा चचर् जान 
किहल्यै पिन टुटाइन।ँ अिहले म साइूसमा बोल्ने मीक भाषा राॆसँैग 
जान्दछु। साबथःकूलमा पढाउन मलाई धेरै रहर लागेको छ। अझ खशुीको 
कुरो त मेरी आमा, साली र दईु जना भदैनीह  पिन मसँग चचर्मा आउँछन।् 
एडभेिन्टःट िवँ वासीह को ूमेले सबैलाई िजतेको िथयो। मेरो छोराले पिन 
एकिदन येशूलाई  िवँ वास गनछ भनेर म ूाथर्ना गद पिखर्रहेको छु। 
   (परमेँ वरको भलाईूित म उहाँलाई धन्यवाद िदन्छु। अनन्त 
जीवनमा उहाँसँग खशुीसाथ समय िबताउन म पिखर्रहेको छु। यस ऽैमािसकको 
साबथ ःकूलको भेटीको भाग िनकोिसया नयाँ चचर् बनाउन र सामदुाियक भवन 
बनाउन िदइनेछ)। 
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