
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : २ ितमोथी २:१०-१५, १ इितहास २९:१७, 
याकूब ४:६-१०, गलाती ६:९ र ूिेरत १७:११। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "१५ हाॆा ूभकुो धैयर्लाई मिुक्तझ ठान। हाॆा 
िूय भाइ पावलले पिन उनलाई िदइएको बिु अनसुार ितमीह लाई यही कुरा 
लेखे। १६ उनका सबै पऽह मा पिन उनले यी कुराह  उल् लेख गरेका छन ्। 
ितनमा कुनै-कुनै कुराह  बझु् न किठन छन ्, र अिशिक्षत र चञ् चल मािनसह ले 
यी कुराह लाई अ  धमर्शाः ऽह लाई जः तै उल् टापाल् टा पाछर्न ्,  र आफ् नै 
िवनाश ल् याउँछन ्।" (२ पऽसु ३:१५,१६)। 
       येशूका चेला पऽसुले नै ूिेरत पावलका पऽह को बारेमा लेख् दा 
उनका कितपय कुराह  बझु्न किठन छन ् भनेर लेखेका िथए (२ पऽुसु 
३:१६)। तर िकन किठन भए त भन्दा मािनसह  आफ्नै िबनाशको िनिम्त 
पावलका लेखह  तोडमोड गछर्न ्वा बङ्ग्याउँछन।् तर पावलका लेखह ले 
यसरी अनथर् लगाएर िसकाउने मािनह  आफै पिन अिशिक्षत र चञ् चल वा 
परमेँ वरूितको आःथामा ःप  वा िःथर नहनेुह  छन ् (२ पऽसु ३:१६)। 
पावलका सबै लेखह  बझु्न किठत छन ् भनेर पऽसुले भन्दैनन ् तर कुनै 
कुनैमाऽ भनेर उनी ःवीकाछर्न।् 
     यो त हामीलाई पिन थाहा छ, थाहा छैन त? इमान्दािरताकासाथ 
बाइबल पढ्ने कितपय मािनसह मा बाइबल पढ्दै जाँदा त्यहाँ कितपय अनौठो 
र किठन वा बझु्नै नसिकने अंशह  नभेट्नेने को होला र? खैर जे भएतापिन 
जितसकैु बाइबल पढेका र जानेका भनेर दावी गिरएतापिन कितपय समयमा 
हामी बाइबलका अंशह  बझु्न नसक्ने िःथितमा आइपगु्छ । 

१२ 
  

बु न किठन लाग्ने बु न किठन लाग्ने बाइबलबाइबलका का 
अशंहअशंह   
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    यही सन्दभर्लाई यस अध्यायमा हामी हेनछ । हामीले बझु्न नसक्ने 
बाइबलका अंशह  कुन कुन हनु ्भनेर यस अध्यायमा िनकालेर व्याख्या गन 
त होइन तर ती अंशह  बझु्न हामीलाई िकन किठन भयो र 
इमान्दारीताकासाथ परमेँ वरको वचन पढ्नेह ले ती अंशह लाई कुन तिरकाले 
हेन र बझु्न नसिकरहदापिन परमेँ वरको वचनमा कसरी अिडग रहने भनेर यस 
अध्यायमा हामी हेनछ । हामीले अन्तमा यो ःवीकार गनपछर् िक बाइबलका 
कितपय अंशह  यस पथृ्वीमा पापी बािसन्दाह  भएकाले येशूको दोॐो आगमन 
नहोउञ् जेल ती रहःय खलुःत हुँदैनन।्अक तफर्  बाइबलका धेरै अंशह  यःता 
छन ्जनु बझु्न किठन छैन र नबिुझएका थोरै अंशह ले परमेँ वरको पूरै वचन 
वा धमर्शा को आिधकािरकता र भरोसालाई कमजोर बनाउने  कुनै अवःथा 
नभएको कुरा यस कृितका लेखक िजिकर गदर्छन।् (हाॆो समःया भनेको 
बाइबलमा नबिुझएका कुरा होइनन ् तर बिुझएका कुरालाई कसरी लागगुन 
भ ेचािहँ हो-अनवुादकको िटप्पणी)। 
 

१. बाइबलका अंशह  एक आपसमा बािझन सक्ने केही संभािवत कारणह  

     परमेँ वरको वचन पढ्दा लगनशील, िनरन्तर र मेहनतसाथ अध्ययन 
गनुर्पछर् र सत्यलाई िठक, शु , ःतरीय तथा सही तिरकाले व्याख्या गनुर्पछर् 
भनेर पावल ितमोथीलाई अितर् िदन्छन।् हेन ुर्होस,् २ ितमोथी २:८-१९मा 
ितमोथीलाई पावलले िदएको सन्देश के हामीलाई पिन होइत त? "८ 
मरेकाह बाट जीिवत हनुभुएको दाऊद वंशका येशू भीं टलाई सम् झना गर, मैले 
ूचार गरेको ससुमाचार यही हो। ९ त् यही ससुमाचार, जसको िनिम् त म कं ट 
भोिगरहेछु र अपराधीजः तै साङ् लामा बाँिधएको छु। तर परमेँ वरको वचन त 
साङ् लामा बाँिधँदैन। १० यसकारण चिुनएकाह का खाितर म हरेक कुरा 
सहन् छु,  तािक ितनीह ले पिन अनन् त मिहमासिहत भीं ट येशूमा भएको मिुक्त 
ूाप् त गनर् सकून ्। ११ यो भनाइ िनिँ चत छ, यिद हामी उहाँसँग मरेका छ  
भने, हामी पिन उहाँसँगै िजउनेछ ,   १२ हामीले स  भने, हामी पिन उहाँसँगै 
राज् य गनछ , हामीले उहाँलाई इन् कार गर् य  भने, उहाँले पिन हामीलाई इन् कार 
गनुर्हनेुछ,  १३ हामी अिवँ वासी छ  भने,  उहाँ िवँ वासयोग् य रहनहुनेुछ,  िकनिक 
उहाँले आफैलाई इन् कार गनर् सक् नहुनु् न। १४ यो कुरा ितनीह लाई 
सम् झाइदेऊ,  र ूभकुो साम ुआ ा देऊ,  िक ितनीह ले शब् दह का िवषयमा 
तकर् िवतकर्  नग न ्, जसले भलाइ गदन, तर केवल सनु् नेह लाई हािन परु् याउँछ। 
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१५ शमार्उन नपन र सत् यको वचनलाई ठीकसँग ूयोग गन कामदारजः तै 
आफूले आफूलाई परमेँ वरमा महणयोग् य तलु् याउने भरमग् दूर ूयत् न गर। १६ 
भिक्तहीन बकबक त् याग,  िकनिक यसले मािनसह लाई झन ् बढ़ी भिक्तहीनताितर 
लानेछ। १७ ितनीह को बातिचत सइनको घाउजः तो गािडँदैजानेछ। 
ितनीह मध् ये हमेुिनयस र िफलेतस हनु ्। १८ पनु त् थान अिघ नै भइसकेको छ 
भनेर ियनीह  सत् यबाट तिकर् एका छन ्। कित जनाको िवँ वासलाई ियनीह ले 
खलबल् याइरहेका छन ्। १९ तर परमेँ वरको ढ़ जग खड़ै रहन् छ, र त् यसमा यो 
छाप लागेको छ, “ूभलेु आफ् ना जितलाई िचन् नहुनु् छ,” र “ूभकुो नाउँ िलने जित 
हरेक अधमर्बाट टाढ़ै रहोस ्।”   

लगनशील भएर बाइबल अध्ययन गनह ले यो ःवीकादर्छन ् िक 
बाइबलमा यःता अंशह  पिन छन ्जनु बझु्न र बझुाउन गार् हो छ। तर यसले 
हाॆो िवँ वासमा बाधा ल्याउनहुु । साँिच् चकै भन  भने ती किठत अंशह  
बाइबलमा हनुलुाई अपेिक्षत नै मा ुपछर्। हामी िस  छैन  र सबै कुराको 
ानमा हामी िसिमत छ । मािनसह  जनुसकैु क्षेऽमा जितसकैु िव ान भएतापिन 
त्यस िवषयका सबै कुराका सवर्  भए भ  हुँदैन (नेपालको रामपरु कृषी 
क्याम्पसको एक जना ूोफेसरलाई भेटेको िथए।ँ उनले माटोको अध्ययनमा 
िपएचडी अथार्त ् डाक्टर भएका िथए। उनलाई जाँच्ने अ  ूोफेसरह  
उनकोसाम ुखडाहदुा उनी त्यहाँ कित जा े सािवत भए होलान?्-अनवुादकको 
िज ासा)। यिह संसारमा भएका वःतहु को बारेमा त कितकुरो हामीलाई थाहा 
छैन भने झन ् ःवगर्को कुरा वा परमेँ वरको बारेमा हामीलाई कित थाहा 
हनुसक्ला? त्यसकारण हामी िसिमत ान भएका मािनसह  र कितपय 
संसारका कुराह को बारेमा अ ान भएकाह ले धमर्शा  बाइबलका अिसम र 
अनन्तको परमेँ वरको ानबिु लाई केलाउन थाल्य  भने कितकुरा बझु्न 
नसक्न ु वा बझु्न गार् हो हनुलुाई ःवभािवकै मा ु पदर्छ। बाइबलमा भएका 
कितपय अंशह  बझु्न हामीलाई गार् हो भएतापिन त्यसले बाइबल असत्य हो 
भनेर ूमािणत चािहँ गदन। 
   बाइबलका िशक्षाह  परमेँ वरको ूरेणा र उहाँले ूकट गनुर् भए 
अनसुार िदइएका हनु ्भ े कुरामा िवँ वास नगन जितसकैु बाइबलका िव ान ्
भनाउँदाह  ती किठन वा बझु्न गार् हो भएका अंशह  आफै गलत छन ्र एक 
आपसमा बाँझ्दछन ् भनेर िसकाउँदछन।् ितनीह को िनिम्त बाइबल केवल 
मानवीय आिवंकार हनु ् र बाइबल मािनसह कै िदमािग उपज वा रिचएका 
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काल्पिनक पःुतक हनु ्भनेर ितनीह  दावी गदर्छन।् यःतो मनिःथित िलएर 
बाइबल पढ्न थािलयो भने बाइबलका पःुतकह को एकता र िवँ वसनीयताूित 
मािनसह  गम्भीर बन्दैनन।् परमेँ वरकै ूरेणाबाट बाइबल हाॆो हातमा 
आएको हो भनेर िवँ वासै नगरेपिछ ितनीह  बाइबलको मूल्यमान्यता र 
गिरमालाई वेवाःता गनर् पगु्छन।् जब मािनसह ले बाइबलको ूथम अध्याय 
वा सिृ को बारेमा नै श ा र धेरै ूँ नह  गनर् थाल्छन ्भने बाइबलका बाँकी 
अंशह ूित पिन श ा, अिनिँ चतता र अन्यौलता ितनीह को मनमा घःुन 
थाल्दछ। 
    बाइबलमा केही अन्तर वा िभ ता हनुकुो कारण बाइबल अनवुादक र 
बाइबललाई िलिपबध्द गनह को कारणले हनुसक्छ। यस बारेमा एलेन जी 
ाइट आफ्नो धारणा यसरी ूःततु गिछर्न ्"कोही ँहामीितर फकर गम्भीर भएर 
सोध्छ 'होइन बाइबल सु को भाषाबाट अङ्मजेी वा अन्य भाषामा अनवुादगदार् 
ऽिुटह  हदैुनन ् र?' यो हनुसक्छ। तर जसले संकुिचत मन िलएर बाइबल 
पढ्छ उसले कितपय कुराह  अनमुान वा आफ्नै िनंकषर् िनकालेर पढेको 
हनु्छ र मानवीय ूरेणा ारा िसिजर्त गिरएका िवषय बाइबलका कितपय 
रहःयह सँग मेल खादैनन ्ब  ठक्कर खान पगु्छन ्िकनभने मािनसको कमजोर 
िदमागले परमेँ वरको लआयलाई िचयाउन सक्दैन। हनुसक्छ ती मािनसह  
आफैले ठक्कर खाएर बाइबलको बारेमा िनकालेका धारणाह लाई साधारण 
मािनसह ले सिजलै महण गलार्न ् र बाइबललाई नै पन्छाउन पिन सक्छन।् 
त्यःता खालका मािनसह ले परमेँ वरको बारेमा आत्म ान छु ाउन 
सक्दैनन।् परमेँ वरको मखुारबाट िनिःकएको सरल अिन सौन्दयर्तिरकाले 
लेिखएको र मािनसको समचु्च जीवनलाई फिलफाप गराउने र िभऽी व्यिक्तत्व 
तथा ःवभावलाई बिलयो बनाउने गहन िवषयह  बाइबल र परमेँ वरूित 
आःथा नहनेुह ले बझु्न सक्छन ् भ े छैन। यिद परमेँ वर र बाइबलूित 
गिहरो आःथा कसैको छ भने बाइबलमा भएका कुनै पिन नबिुझएका िवषय वा 
अनवुाद गदार् ऽिुट भएका कुराह ले ितनीह लाई ठक्कर खान िदँदैन। 
नबिुझएको कुरालाई बाधा िदने वा अनथर् भनेर बाइबललाई पिन पन्छाउँदैनन।् 
बाइबलमा ूकट भएका सत्यह  अत्यन्तै सरल छन ् त्यसैले ती मािनसह ले 
किठन भनेर बाइबल र परमेँ वरको आःथाूित आपि  जनाउँदैनन।्"-सेलेक्टेड 
मेसेजेज, बकु १, प.ृ १६बाट पान्तिरत। 
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     बाइबल अध्ययन गदार् परमेँ वरूित समिपर्त भएर नॆतासाथ जान ुिकन 
मह वपूणर् छ? 
 

२. नबिुझएका वा किठन लागेका बाइबलका अंशह को इमान्दािरता र 
होिसयारीपूणर् अध्ययन । 
   तपाईँले बाइबल पढ्नहुदुा किहलेकाही ँ यःतो पद वा अंश तपाईँले 
भेट्नभुयो होला जनु तपाईँले बझु्न सक्नभुएन वा त्यस अंशसँग बाइबलका 
अन्य अंशह  मेल खाएनन ्होलान ्। अथवा बझु्नै किठन भयो होला? तपाईँ 
बाइबलको पाठक भएको कारणले यःतो िःथितको सामना तपाईँले गनुर् नै 
भएन होला त भ ै सिक । तर जब त्यःता नबिुझने वा तपाईँले बझु्नभुएको 
बाइबलको सोचसँग मेल नखाने पद वा अंशह  भेट्नहुदुा ूँ न त यो आउँछ 
िक तपाईँले त्यसलाई कसरी बझु्नभुयो वा तपाईँको ूितिबया के  र ो? अझ 
मह वपूणर् कुरो त यो छ तपाईँले त्यस खालका अंशह   पढ्न ुहुँदा तपाँईको 
ूितिबया वा जवाफ कःतो हनुपुछर्? 
  जब तपाईँले बाइबल पढ्दै जाँदा तपाईँलाई बझु्न किठन हनेु, कसैले 
पिन बझुाउन नसकेका  र बाइबलमा भएका तपाईँले जानेका कुराह  अ सँग 
मेल नखाएको पिरिःथितको सामना गनुर्हनु्छ तब तपाईँले त्यसबेला ती 
पदह लाई कसरी िलन ु वा बझु्नपुछर् भनेर देहायका पदह ले कसरी भन्छ? 
हेन ुर्होस,् १ इितहास २९:१७,१८ “17 म (राजा दाउद) जान् दछु िक तपाईंले 
हरेकको दय जाँच् नहुनु् छ र िनं कपट मािनसिसत खसुी हनुहुनु् छ। यी सबै थोक 
मैले राजी-खसुीले इमानदारी र शु  दयसाथ तपाईंलाई चढाएको छु। तपाईंका 
मािनसह , जो यहाँ भेला भएका छन,् तपाईंकहा ँआफ् ना भेटीह  ल् याउँदा खसुी 
छन,् त् यो मैले देखेको छु। 18 परमूभ ुहाॆा िपता-पखुार्का परमेँ वर, अॄाहाम, 
इसहाक र याकूबका परमेँ वर यः तो भिक्त आफ् ना ूजाका दयमा दिरलो पारी 
रािखिदनहुोस ् र ितनीह लाई सदासवर्दा आफूतफर्  िवँ वासयोग् य 
बनाइराख् नहुोस।्", िहतोपदेश २:१-८ “1 ए मेरो छोरो,  मैले िसकाएको कुरा 
िसक् र मैले भनेको काम किहल् यै निबसीर्। 2 बिु को कुरा सनु ्र त् यसलाई 
बझु् ने कोिसस गर ्। 3 हो, बिु  माग ् र अन् त र्िं टको िनिम् त िबन् ती गर ्। 4 
चाँदी वा कुनै गाडधन खोजेझ त् यसको खोजी गर ्। 5 त् यसो गर् यौ भने 
परमूभकुो भय मान् न ुभनेको के हो,  त्यो बझु् नेछौ र ितमीले परमेँ वरको ान 
ूाप् त गनछौ। 6 बिु  िदनहुनेु परमूभ ुनै हनुहुनु् छ,  ान र समझशिक्त उहाँबाटै 
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आउँछन।् 7 उहाँले नै धमीर् र इमानदार मािनसह लाई सरुक्षा र िवजय 
िदनहुनु् छ। 8 उहाँले अ िसत न् यायको व् यवहार गनह लाई रक्षा गनुर्हनु् छ र 
आफ् ना भक्तजनह को रेखदेख गनुर्हनु् छ।" र १ ितमोिथ ४:११-१६ “11 यी 
नै कुराह लाई जोड िदएर ितमी पिन िसकाउने गर। 12 तन् नेरी भएको 
कारणले कसैले पिन ितमीलाई हला गनर् नपाओस।् तर ितॆो बोली-वचन, 
चालचलन,  ूमे,  िवँ वास र शु तामा ितमी एउटा नमनुा बन् न सक। 13 म 
नआउञ् जेल ितमीले मािनसह लाई धमर्शाः ऽ पढेर सनुाऊ,  साहस देऊ र 
िशक्षाह  िदने गर। 14 ितमीले पाएको दानलाई हेलचेक्र्याइँ नगर। त् यो दान 
अगमवक्ताले बोल् दा र मण् डलीका धमर्-गु ह ले ितमीमािथ हात राख् दा ितमीलाई 
िमलेको दान हो। 15 ितॆो सम्पूणर् ध् यान र भएभरको शिक्त ियनै िसकाएका 
कुराह मा लगाऊ र ितमीले गरेको उन् नित सबैले देखून।् 16 आफ् नो बारेमा र 
आफूले िदएको िशक्षाको बारेमा राॆरी चनाखो होऊ। यी कुरामा लािगर ो भने 
आफू र आफ् ना कुरा सनु् नेह  दवैु थरीले मिुक्त पाउनेछन।्"   
    केवल शु  र इमान्दार, शु  र सत्यवादी भएर बाइबल पिढयो 
भनेमाऽ बाइबलमा भएका कुनै किठन अंशह को सामना गनर्सक्छ । यिद 
परमेँ वरको वचनूित इमान्दार भय  भने हामीले नबझेुका अंशह ले हामीलाई 
िथच् न सक्दैनन ्न त ितनीह ले गदार् बाइबलका अ  बझु्नपुन वा बझु्न सिकने 
अंशह लाई ओझेलमा पादर्छ । यिद हामी इमान्दार भय  भने ती अंशह लाई 
मामलुी वा हल्का पमा नहेनर् सक्छ । बाइबलका पदह लाई हल्का वा 
मामलुी पमा िलँदा त्यसले बाइबलूित गम्भीर भएर बायबललाई केलाएर 
पढ्नपुन नीितबाट टाढा राख् दछ। इमान्दार र लगनशील भएका र सत्यिन ा 
वा सत्यमा चल्ने बानी भएका मािनसह ूित परमेँ वर खशुी हनुहुनु्छ। 
त्यसैकारण जे गरेतापिन हामीले उहाँको चिरऽ वा ःवभावलाई ूितिबिम्बत 
गनुर्पछर्। बाइबल अध्ययन गन िशलिशलामा पिन हामीमा त्यही ःवभाव 
देिखनपुछर्। 
   इमान्दार भएर बाइबल अध्ययन गन मािनसह ले बाइबलका 
नबिुझएका वा किठन अंशह लाई कुन सन्दभर्मा लेिखएका हनु ्भ े कुरावाट 
बािहर गएर मािनसलाई पत्यारमा पानर् सत्यलाई तोडमोड गन भाषाको 
चतरु् याइ ारा िविभ  ूमाणह  िदएर सत्यलाई आफूखशुी अथ्यार्एर अ लाई 
आफ्नो हातमा पानर् खोज्दैनन।्ब  नबिुझएका कुराह को अचािहदो र अःप  
तथा गोलमोटोल जवाफ िदनभुन्दा पिछ बझु्न कोिसस गर ला भनेर पखर्न ुजाित 
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हनु्छ। जब इमान्दारीपूवर्क बाइबल पिढन्छ त्यसको सकारात्मक पक्षले 
बाइबलूित भरोसा राख् न िसकाउँछ। परमेँ वर र अ सँगको सम्बन्धलाई 
बिलयो पान तथा ःवःथ्य बनाउने मखु्य आधार हामीमा भएको िवँ वास र 
भरोसा नै हो। हामी िवँ वासको चालमा वा आःथामा अिडग भएर िहँड्न सक्य  
भने नबिुझएका कुराह को कमजोर र अथर्हीन जवाफको आवँयकता नै 
हुँदैन। “तपाईँले सोध्नभुएको बाइबलको ूँ नको जवाफ मलाई खास थाहा 
छैन र त्यस पदलाई िठकसँग व्याख्या गन समझ ममा छैन" भ ु असल 
हनु्छ। तर आफूलाई ःप  नभएको कुरालाई असप , आनाकानी वा तोडमोड 
गरेर जवाफ िदँदा बाइबलको गिरमा घट्छ जान्छ। 
   होिसयारी अपनाएर बाइबल पढ्ने मािनसह ले परमेँ वरको वचनमा 
भएको सत्यलाई जा  चाहन्छन ्र आफ्नो िसिमत ान र अथर्हीन व्याख्याले 
बाइबलको िनँ कषर् िनकाल्न चाहँदैनन।् ितनीह  हतारमा बाइबल पढ्दैनन।् 
सावधानी अपनाएर वा होिसयारीसाथ बाइबल पढ्नेह ले बाइबल पढ्दा 
बाइबलका बझु्नैपन कुनै पिन मह वपूणर् पक्ष वा िवषयलाई गिहरो तिरकाले 
पढ्ने सङ् कल्प गरेका हनु्छन।् आफ्नो सोचमा ितनीह  हतार गदनन ् तर 
परमेँ वरको वचनलाई एक एक गरेर ध्यान िदएर पढ्छन।् बाइबल सम्बन्धी 
र बाइबलसँग मेल खाने अन्य साममीह  पढेर आफूले नबझेुका कुराह  
अध्ययनव ारा बझु्न ती मािनसह  उत्सकु हनु्छन।् 
   अबका िदनह मा बाइबल पढ्दा तपाईँले नबझेुका अंशह लाई तपाईँ 
के गनुर्हनु्छ वा गनुर्पछर्? तपाईँको सोच वा िवँ वाससगँ ती नबिुझएका अंशह ले 
मेल खाएन भने तपाईँ के गनुर्हनु्छ? 
 

३. नबिुझएका बाइबलका अंशह लाई नॆ भएर ःवीकानुर्  
    बाइबलमा भएका केही किठन वा बझु्न नसिकने अंशह को समःया 
सलु्झाउन हामी नॆ वा िबनॆ हनु ुिकन ज री छ भनेर देहायका केही पदह ले 
के भन्दछ सो िवचानुर्होस:् याकूब ४:६-१० "६ उहाँले अझ बढ़ी अनमुह 
िदनहुनु् छ। यसैकारण पिवऽ-धमर्शाः ऽ यसो भन् दछ, “परमेँ वरले अिभमानीह को 
िवरोध गनुर्हनु् छ,  तर नॆह लाई अनमुह गनुर्हनु् छ।”    ७ यसकारण आफैलाई 
परमेँ वरको अधीनमा राख। िदयाबलसको िवरोध गर,  र त् यो ितमीह बाट 
भाग् नेछ। ८ परमेँ वरको निजक आओ,  र उहाँ ितमीह का निजक 
आउनहुनेुछ। पापी हो! ितमीह का हात चोखा पार। दोमनका मािनस हो! 
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ितमीह का दय शु  पार। ९ द:ुखी होओ, शोक गर, र रोओ। ितमीह को 
हाँसो शोकमा,  र ितमीह को आनन् द िखन् नतामा पिरणत होस ्। १० ूभकुो 
सामने आफूलाई िवनॆ तलु् याओ, र उहाँले ितमीह लाई उच् च पानुर्हनेुछ।" २ 
इितहास ७:१४ "यिद मेरो आफ् नै नाउँ िदइएको मेरो ूजाले आफैलाई नॆ 
पारेर ूाथर्ना गछर्,  र मलाई खोजेर आफ् ना दुं  ट चालह बाट फकर् न् छ, तब म 
ः वगर्बाट ितनीह को ूाथर्ना सनु् नेछु,  र ितनीह का पाप क्षमा गनछु,  र 
ितनीह को देशलाई म ः वः थ् य पानछु।" र सपिनयाह ३:१२ "ितॆो बीचमा म 
दीन र नॆह लाई छोिड़राख् नेछु, जसले परमूभकुो नाउँमा भरोसा गछर्न ्।"  
    बाइबलूित चासो राखेर अध्ययन गनह ले आफूलाई कित न जा ेछु 
भ े भावनालाई त्यागेर िसक्ने चाहना राखेर बाइबल पढ्छन ्तब ितनीह ले 
परमेँ वरको बारेमा जा  आफूभन्दा बािहरको शिक्तसँग कित भर पनुर्पद  रहेछ 
भ े कुरा अचम्म तिरकाले महससु गदर्छन।् नॆभएर परमेँ वरको वचन पढ्दा 
मािनसलाई उहाँको िदव्य ान वा िभऽी आत्म ान ूाप् त हनु्छ। आफ्नो 
व्यिक्तगत ान वा खबुी अनसुार परमेँ वरको वचन महणगनुर्पछर् भ े कुरा ती 
नॆ मािनसह ले महससु गदर्छन।् सत्यको मूल्य भनेको आफ्नो अहंमले 
चाहेको िवषय भन्दा मािथ छ र सत्य भनेको आफ्नै धारणा अनसुार हनुपुछर् 
भनेर ितनीह  हठ गदनन।् तर जब ितनीह  परमेँ वरको वचनसँग निजक 
हनु्छन ् तब त्यसैले सत्यितर ढल्काउँछ भनेर ितनीह  िवँ वास गछर्न।् यो 
कुरो सत्य हो िक नॆ मािनसह ले भे ाउने सबभन्दा सत्य भनेकै ितनीह  
जितसकैु ानी, िव ान भएतापिन ितनीह मा परमेँ वरको ानको कमी कित 
रहेछ भनेर बझु्न सक्न ुहो। यस मािमलामा पावल ःप सँग उल्लेख गदर्छन ्
"हामी अिहले जे देख्छ  धिमलो ऐना वा िससालेमाऽ हेछ " (१ कोरन्थी 
१३:१२ पान्तिरत)। 
   नॆ दय भएर वा िसक्ने मनिःथित िलएर बाइबल पढ्दा धेरै 
फाइदाह  हनु्छ: नॆ भएर वा आफूले धेरै जानेको छैन भ े मनिःथित िलएर 
बाइबल पढ्न ुवा बाइबलको बारेमा ूँ न गनुर् नै आत्म ानको िबकास हो। 
त्यसको अथर् नॆ मािनसह  गलत हनु्छन ् भ े होइन।ितनीह  सोच्ने 
शिक्तलाई पिररवतर्न गिररहन्छन ् र आफूले िवँ वास गरेका िशक्षादीक्षामा 
ढलमिलन्छन।् तर नॆ भएर बाइबल पढ्नकुो अथर् नै बाइबलमा देखाइएका 
सत्यूित समिपर्त हनु ु हो। ितनीह  आफ्नै ान कितको िसिमत छ भनेर 
महससु गछर्न।् बळुकु मािनसह  वा िव ामा अनेक  उपाधी पाएर अ भन्दा 
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आफू कित न कित जा े छु भनेर देखाउने आफ्नो भाऊ खोज्ने, घमण्डी र 
हठी मािनसह ले भन्दा नॆ मािनसह  परमेँ वरको वचन बझु्न र 
आत्म ानलाई फरािकलो पानर् सक्षम ्हनु्छन।् 
    नॆ भएर बाइबल अध्ययन गन कुरामा एलेन जी ाइट यसरी 
आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गिछर्न ् "मिुक्तको बारेमा जा े अठोट िलने सबै 
मािनसह  जब परमेँ वरको वचनबाट पाउने अगवुाईको िनिम्त आउँछन,् नॆ 
भएर अध्ययन गछर्न ्र सोधपछु गरेर बाइबलको अथर् बझु्ने कोिसस गछर्न ्तब 
बाइबलले भनेका कुरा ितनीह  बझु्न सक्नेछन।् तर जो मािनस परमेँ वरको 
आत्माबाट ूरेणा पाएको वचनलाई उहाँको इच्छा वा आत्मा अनसुार नभएर 
अहंम ्िलएर बाइबल पढ्छन ्र वचनमा नभएको कुरालाई खोज्न थाल्छन ्भने 
त्यसमा उसले केही पिन भे ाउने छैनन।् नकरात्मक सोच निलइकन बाइबल 
पढ्ने मािनसह सँग परमेँ वर बोल्नहुनु्छ। जो परमेँ वरको वचनलाई 
हलका पमा पढ्छन,् आदरपूवर्क पढ्दैनन,् िसक्ने इच्छाले आउँदैनन ् वा 
आफ्नो िदमागलाई ूदिुषत गरेर आउँछन ्त्यःता मािनससँग परमेँ वरले आफ्नो 
समय बरबाद गनुर्हु । तर अन्धकारको राजकुमार शैतानले सबै मािनसह ले 
आफूलाईमाऽ सनूुन भनेर घचघचाइरहन्छ, त्यसैले परमेँ वरको पिवऽ 
व्यवःथाले ितनीह लाई केही असर पादन। हाॆो दय नॆ बनाउनपुछर्, 
इमान्दार र आदरपूवर्क जीवनको वचनलाई खोज्नपुछर् िकनभने जसले नॆ र 
आफ्नो पापूित पछुतो मानेर परमेँ वरको वचन पढ्छ त्यसलेमाऽ परमेँ वरको 
ज्योित वा िदव्य ानलाई देख् न सक्दछ।"-एडभेिन्टःट िरभ्य ु एण्ड साबथ 
हेराल्ड, अगःट २२, १९०७बाट पान्तिरत। 
    िनँ चयसाथ आफूलाई के थाहा छ त्यसमा अिडग हनु ुर नॆ हनुकुो 
बीचमा कसरी संतलुन राख् ने? कितले सोध्ने यो ूँ नको जवाफ तपाईँ कसरी 
िदनहुनु्छ, "होइन, तपाईँ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले साबथको वारेमा 
तपाईँह माऽै िठक  र अ  सम्ूदाय वा िडनोिमनेशनका इसाईह  गलत छन ्
भनेर तपाईँह  कसरी ठम्याउनहुनु्छ? 
 

४. धैयर्ता र अठोट 
    गलाती ६:९ हेन ुर्होस ्"भलाइ गन काममा हामी नथाक ,  िकनभने यिद 
िहम् मत हारेन  भने ठीक समयमा हामी कटनी गनछ ।" अ को भलाइ गनर् 
हामी ूयत् नशील हनुपुछर् भनेर पावलले भनेको सन्दभर्मा किठन वा बझु्न गा॑ो 
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भएका बाइबलका अंश पिन बझु्ने  ूयत् न वा नीित हामीले िलनपुछर् भनेर उनी 
भन्दछन।् कुनै पिन समःयाको समाधानको िनिम्त धैयर्ता, लगनशीलता र ूयत् न 
िकन मह वपूणर् हनु्छन?् 
    यिद कसैले कुनै कुरामा उपलब्धी हािसल गनर् चाहन्छ भने त्यस 
कुराको लािग ऊ ढ वा अिडग भएर लाग्न ुज री हनु्छ।यिद हामीले कुनै 
पिन थोक सिजलैसँग ूाप् त गय  भने त्यसलाई हलका पमा िलएर हामी 
त्यसूित गम्भीर हदैुन । बाइबलमा भएका किठन अंश वा बझु्न नसिकने 
पदह ले हाॆो िदमागलाई काम गराउन अवसर िददछ।नबिुझएका कुरा थाहा 
पाउन जब हामी ूयत् न गछ  र त्यसलाई नबिुझनछाड्ने अठोट गछ  तब 
बाइबलका ती अंश हाॆा िनिम्त कित मह वपूणर् रहेछन ्भ े कुरा  त्यसले 
हामीलाई देखाउँदछ। जब हामी सिजलै नबिुझएका पदह को अथर् बझु्न र 
ितनीह मा भएका सन्देश ूा  गनर् लगनशील भएर बाइबल पढ्छ  तब 
त्यसमा लागेको समयलाई खेर गएको समय नै भिनन्दैन। जब नबिुझएका 
बाइबलका अंशह का अथर् भे ाउन गम्भीर भएर लामोसमयसम्म खोजीनीित 
गछ  तब त्यो अनभुव हाॆोलािग ठूलो आिशषमय हनुसक्छ। समय खचर 
लगनशीलताका साथ अध्ययन गरेर जब नबिुझएका कुराह को अथर् हामी 
बझु्छ  तब हामी संतोषको ठूलो सास फेनर् पगु्छ । िकनभने हाॆो समःयाको 
पहाड भइरहेको बाइबलको अंशलाई जब हामी बझु्छ  तब त्यो अथर् हाॆो 
िनिम्त अत्यन्तै मूल्यवान हनु पगु्दछ। 
     आफूलाई बझु्न किठन भइरहेको बाइबलको अंश बझु्नै नसिकने अंश 
नै हनु ् भ े चािहँ हदैुनन।् कितपय मािनसह  बाइबल पढ्छन ् र तत्काल 
बझु्न किठन भएका अंशलाई मािनसह  बझु्ने कोिसस नै गदनन ् वा बझु्नै 
चाहँदैनन ्ब  त्यो अंश बझु्नै नसिकने खालको रहेछ भनी ठान्दछन।् अिन 
कितपय त आफूले बझु्न नसकेका बाइबलको अंश वा पदह ले गदार् 
बाइबलूितको िवँ वनीयताूित नै ूँ न गनर् थाल्छन।् तर ततु्काल बझु्न 
नसिकएका पदह लाई ूाथर्नापूवर्क प भने हाॆो मानवीय ान िसिमत 
भएतापिन वा अ ानताले हामीलाई छोपेतापिन परमेँ वरको सहयोगले त्यसको 
अथर् सिजलैसँग भे ाउन सिकन्छ भ े कुरालाई हामीले िबसर्नहुु । मान  हामी 
कुनै गिणत वा अल्जेॄाको िहसाबलाई बझु्न आधाघन्टा वा एक घन्टा लगाएर 
बझु्ने कोिसस गछ  तब हामीले ततु्काल सामाधान गनर् नसकेको िहसाबको 
समःयालाई सधैका लािग सम्भव नै छैन भनेर छो  भने के होला? त्यसवेला 
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हामी आफूभन्दा जा ेकहाँ गएर त्यसको समाधान गनर् खोज्दैन  र? बाइबल 
अध्ययनको मािमलामा पिन त्यही नीितलाई अपनाउनपुछर्। 
   फेिर कितपय समयमा बाइबलका किठत पद वा अंशह  बझु्न 
जितसकैु ूयास गदार्पिन बझु्न सक्नभुएनभने त्यसलाई केही समय रोक्नहुोस ्र 
परमेँ वरले तपाईँलाई ःप पमा के देखाउनभुएको छ त्यसलाई व्यवहारमा 
उतानर् कोिसस गनुर्होस।्  कितपय समयमा नबिुझएका कुराको आत्म ान 
त्यसबेलामाऽ हामी पाउँछ  जब परमेँ वरले देखाइसक्नभुएको कुरालाई हामी 
प ाउन चाहन्छ । त्यसकारण बाइबल अध्ययन गनर् ूयत् नशील हनुहुोस,् 
लगनशील हनुहुोस ् र गम्भीर हनुहुोस।् आिखरमा समयको अन्तमा रहने 
िवँ वासी जनह को गणु नै धैयर्ता हो (ूकाश १४:१२ "परमेँ वरका आ ाह  
पालना गन र येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन्तह को धैयर् धारण यसैमा छ")। 
    कितपय मािनसह  लगनशीलताका साथ धैयर्धारण गरेर बाइबलमा 
नबिुझएका कुराह  अध्ययन गछर्न,् ितनीह बाट हामीले के िसक्ने? बाइबल 
पढ्दा यिद कसैले बझेुन भने पढ्न नछोड्नहुोस ् भनेर हामीले कसरी हौशला 
िदने? जब बाइबल पढ्दा कितपय बझु्न नसिकने पदह  आउँछन ् त्यसवेला 
त्यसको सामना गनर् हामी िकन डराउनहुु ? 
 

५. किठन अंश वा पदह लाई बाइबलबाटै वा ूाथर्ना ारा बझु्न खोज्न ु
    सु का चेलाह  र चचर्का सदःयह ले जब किठन ूँ नह को सामना 
गरे तब ितनीह ले के गरे त? बाइबलको अथर् थाहा पाउन बाइबल नै उ म र 
मह वपूणर् ॐोत िकन हो? हेन ुर्होस ् देहायका केही पदह : ूिेरत १७:१०-१२ 
"१० भाइह ले तु न् तै पावल र िसलासलाई राती नै बेिरया पठाइिदए, अिन जब 
ितनीह  त् यहाँ पगेु तब ितनी यहूदीह को सभाघरिभऽ गए। ११ यहाँका 
यहूदीह  थेसलोिनकेकाह भन् दा बढ़ी भला िथए िकनभने ियनीह ले पूरा 
उत् सकुतासाथ वचन महण गरे, र ती कुराह  ठीकै त् यः तै हनु ् िक होइनन ् भनी 
िदनहुँ धमर्शाः ऽ छानिबन गथ। १२ यसकारण ियनीह मध् ये धेरैले, साथै िनकै 
जना उच् च घरानाका मीक मिहलाह ले र पु षह ले समेत िवँ वास गरे।", 
ूिेरत ८:२६-३९ "२६ त् यसपिछ ूभकुा एउटा दूतले िफिलपलाई भने,  “उठेर 
दिक्षणितर य शलेमबाट गाजातफर्  जाने बाटोमा जाऊ। त् यहाँ म भिूमको बाटो 
छ।” २७ अिन िफिलप उठेर गए, र एक जना इिथयोिपयाली नपुंसकलाई भेटे, 
जो इिथयोिपया देशकी महारानी कन् दाकीका ठूला पदािधकारी र समः त 
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सम् पि का कोषाध् यक्ष िथए। उनी य शलेममा आराधना गनर् गएका िथए। २८ 
उनी फिकर् रहेका िथए,  र आफ् नो रथमा बसी यशैया अगमवक्ताको पःु तक 
पिढ़रहेका िथए। २९ तब पिवऽ आत् माले िफिलपलाई भन् नभुयो, “जाऊ र त् यस 
रथको साथ लाग।”    ३० िफिलप ितनीकहाँ दौड़ेर गए,  र ितनलाई यशैया 
अगमवक्ताको पःु तक पिढ़रहेको सनेुर उनले सोधे, “तपाईंले पिढ़रहनभुएको कुरा 
बझु् नहुनु् छ?”  ३१ तब ितनले भने, “कसैले नबताईकन म कसरी बझु् न सक् छु र?” 
अिन ितनले िफिलपलाई रथमा चढ़ी ितनको साथमा बः ने अनरुोध गरे। ३२ 
अब ितनले पिढ़रहेका धमर्शाः ऽको खण् ड यो िथयो,  “जसरी भेड़ा कािटनलाई 
लिगन् छ, वा थमुा ऊन कऽनेको साम ुचपू रहन् छ, त् यसरी नै उसले आफ् नो मखु 
खोलेन। ३३ उसको अपमािनत अवः थामा उसलाई न् याय िमलेन। उसको 
पःु ताको बयान कसले गन? िकनभने उसको जीवन पथृ् वीबाट हरण भयो।”  ३४ 
तब ती नपुंसकले िफिलपलाई भने, “कृपा गरी मलाई भन् नहुोस ्, अगमवक्ताले यो 
कसको िवषयमा भनेका हनु ्, उनको आफ् नै िवषयमा िक अ  कसैको िवषयमा?” 
३५ तब िफिलपले आफ् नो मखु खोलेर धमर्शाः ऽको यसै खण् डबाट ितनलाई 
येशूको ससुमाचार सनुाए। ३६ अिन उनीह  बाटोमा जाँदाजाँदै केही पानी 
भएको एउटा ठाउँनेर आइपगेु। ती नपुंसकले भने,  “हेन ुर्होस ्, यहाँ पानी रहेछ, 
मलाई बिप् तः मा हनुदेिख केले रोक् न सक् छ?”  [ ३७ िफिलपले भने,  “यिद सारा 
दयले नै िवँ वास गनुर्हनु् छ भने तपाईंले बिप् तः मा िलन सक् नहुनु् छ।”  ितनले 
जवाफ िदए “येशू भीं ट नै परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भनी म िवँ वास गदर्छु।”] 
३८ ितनले रथ रोक् ने आ ा िदए, अिन िफिलप र ती नपुंसक दवैु पानीमा ओल, 
र उनले ितनलाई बिप् तः मा िदए। ३९ तर जब उनीह  पानीबाट बािहर 
उिक् लआए, तब ूभकुा आत् माले िफिलपलाई पबेर लैजानभुयो,  र ती नपुंसकले 
उनलाई फेिर देखेनन ्, र ती रमाउँदै आफ् नो बाटो लागे।" र ूिेरत १५:५-२१ 
"५ तब फिरसी दलका कितपय िवँ वास गनह ले उिभएर भने, “अन् यजाितह को 
खतना हनु ुर ितनीह लाई मोशाको व् यवः था पालन गन आ ा िदन ुआवँ यक 
छ।”  ६ यस िवषयमा सोच-िवचार गनर्लाई ूिेरतह  र एल् डरह  भेला भए। ७ 
िनकै बहस चलेपिछ पऽसुले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, “भाइ हो, तपाईंह लाई 
थाहै छ,  सु का िदनह मा कसरी परमेँ वरले मेरो मखुबाट अन् यजाितह ले 
ससुमाचारको वचन सनूुन ् र िवँ वास ग न ् भनी ितमीह का बीचबाट मलाई 
चनु् नभुयो। ८ दयका कुरा जान् नहुनेु परमेँ वरले ितनीह लाई पिन हामीलाई 
जः तै पिवऽ आत् मा िदनभुएर ितनीह लाई महण गरेको कुरा देखाउनभुयो। ९ 
उहाँले ितनीह  र हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख् नभुएन,  तर ितनीह का 
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दय िवँ वास ारा शु  पानुर्भयो। १० यसकारण चेलाह का काँधमा यो जवुा 
रािखिदएर िकन परमेँ वरको परीक्षा गनुर्हनु् छ? यो जवुा न त हाॆा िपता-पखुार्ले न 
हामीले बोक् न सक् य । ११ तर हामी िवँ वास गदर्छ ,  िक ूभ ु येशूको 
अनमुहबाट हामीले उ ार पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका छन ्।”  १२ 
तब सभामा सबै चपू बसे, अिन अन् यजाितह का बीचमा परमेँ वरले ितनीह ारा 
कः ता िचन् हह  र आँ चयर्कमर्ह  गनुर्भयो त् यसको बयान बारनाबास र पावलले 
गरे। उनीह ले यो बयान सनेु। १३ ितनीह  बोिलसकेपिछ याकूबले यसो भने, 
“भाइ हो,  मेरो कुरा सनु् नहुोस ्,  १४ परमेँ वरले आफ् नै नाउँको िनिम् त 
अन् यजाितह बाट एउटा जाित छान् ने कृपा गनुर्भयो भन् ने कुरो िसमोनले बताएका 
छन ्। १५ यसै कुरासँग अगमवक्ताका वचन पिन िमल् छन ्, जः तो लेिखएको छ, 
१६ ‘यी कुरापिछ म फकर् नेछु, र दाऊदको भत् केको वासः थान फेिर बनाउनेछु, 
त् यसको भग् नावशेष म फेिर बनाइिदनेछु, र त् यसलाई खड़ा गनछु,   १७ र बाँकी 
मािनसह ले परमूभलुाई खोज् न सकून ्, र सबै अन् यजाितह ले पिन, जनुह  मेरो 
नाउँ ारा बोलाइएका छन ्,    १८ यो कुरा परमूभ ु भन् नहुनु् छ,  जसले ूाचीन 
कालदेिख यी कुराह  जनाउनभुएको छ,  जो सिृं टको आरम् भदेिख जािनएका 
छन ्।’    १९ “यसकारण मेरो फैसला यो छ,  िक परमेँ वरतफर्  फकर् ने 
अन् यजाितह लाई हामी द:ुख निदऔ,ं २० तर ितनीह लाई यी कुरा लेिखिदऔ,ं 

िक ितनीह  मूितर्पूजाको अशु ताबाट अलग् ग रहून ्, व् यिभचारबाट, घोबो अँ ाएर 
मारेको पशकुो मास ुर रगतबाट अलग् ग रहून ्। २१ िकनभने अिघका पःु तादेिख 
नै सहरैिपच् छे मोशाका व् यवः थाको ूचार भइरहेको छ,  िकनिक यो हरेक 
सभाघरमा हरेक शबाथमा पिढँदै छ।”  
    बाइबलका अंशह  बझु्न कुनै समःया छ भने त्यसको उ म 
समाधान बाइबल आफै हो। जब बाइबलमा कुनै कुरा बझु्न अप ारो पछर् 
भने त्यसको बारेमा बाइबलका अन्य पदह ले के भन्छ सो खोजेर पढ्न ुपछर्। 
कितपय मािनसह  पूरै बाइबललाई ख्याल नगिर यउटा अंशमाऽ वा 
पदमामाऽलाई िजिकर गद त्यसलाई नै परमेँ वरको आ ा हो भने िज ी 
गदर्छन।् ितनीह ले कुन सन्दभर्मा ती कुरा भने र त्यही कुरा अन्य पदह सँग 
मेल खान्छ िक खादैन भनेर चाही ँ हेदनन।् बाइबल बझु्न बाइबल नै ूयोग 
गनुर् अत्यन्तै महत्वपणर् हनु्छ। बाइबलमा भएको खानीबाट महान ् सत्यह  
िनकालेर पढ्ने एउटा मह वपूणर् काम बाइबल अध्ययन हो। बाइबल पढ्दा 
नबिुझएका पदह लाई बाइबलिभऽैबाट खोतलेर पढ्न ुबाइबलूित चासो राखेर 
पढ्नेहर को अध्ययनगत खबुी हो। 
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    त्यसकारण कुनै पद वा िवषय तपाईँले तु न्तै बझु्न सक्नभुएन भने 
त्यही पद वा िवषयको बारेमा बाइबलका अन्य पदह  कहाँ छन ् र के 
भिनएको छ सो खोतलेर बझु्न खोज्नहुोस।् जनु कुरामा हामी अःप  छौ वा 
हामी बझु्न सक्दैन  त्यसको बारेमा बाइबलमा अन्यऽ के भिनएको छ सोबाट 
पिन बझु्न खोज्नहुोस।् फेिर कुनै ःप  भएको बाइबलको पद वा िवषयलाई 
अ  बझु्न नसिकने वा किठत पदह सँग ल्याएर ती पदलाई किहल्यै िमसाउन ु
हु  भ े कुरो पिन धेरै मह वपूणर् छ। बाइबलभन्दा बािहरका ॐोतह  जःतै 
िव ान, दशर्न वा अ को भनाइ र परमेँ वरूित आःथा नभएका बळुकु वा 
िव ानह ारा गिरएको बाइबलको व्याख्याभन्दा बाइबल आफैले कुनै िवषयको 
बारेमा के भन्छ सो भ  िदनपुछर्। बाइबलमा देखा परेका किठन पदह लाई 
बाइबलले नै उघारेर बझुाउन िदनपुछर्। 
    यिद बाइबलबाट कुनै अथर् वा किठन अंश हामी बझु्न चाहन्छ  भने 
हामीले घुडँा टेकेर नै बाइबलबाट खोज्नपुछर् भिनएको छ। जब हामी ूाथर्ना 
गछ  तब बाइबल बझु्न र त्यसको भेद खोल्न परमेँ वरको आवँयकताको 
हामी महससु गछ । ूाथर्ना गरेर बाइबल अध्ययन गदार् हामीले पिवऽ 
आत्मालाई हाॆो िदमागमा काम गनर् िदन्छ  िकनभने त्यही पिवऽ आत्माको 
अगवुाईमा बाइबलका लेखकह ले ूरेणा पाएर ितनीह ले जे लेख् नपुथ्य  सो 
लेखेका िथए। 
   जब हामी ूाथर्ना गछ  तब हाॆो िनयतलाई खलु्दछ र हामी के र 
िकन बझु्न चाहन्छ  सो परमेँ वरलाई भ  सक्छ । जब हामी ूाथर्ना गछ  तब 
हामी हाॆो आखँा खोिलिदन भनी परमेँ वरसँग माग्न सक्छ  र उहाँले देखाउन ु
भएका सत्यह  पालना गन इच्छाशिक्त िदनहुोस ् भिन उहाँसँग अनरुोध गनर् 
सक्छ । यो अत्यन्तै िनणार्यक ूाथर्ना हो िकनभने बाइबल पढ्ने तर त्यस 
अनसुार चल्न चाहेनौ भने बाइबलका रहःयह  हामी बझु्न सक्ने छैनौ। जब 
पिवऽ आत्मा ारा हामीलाई परमेँ वरले अगवुाई गनुर्हनु्छ तब बाइबलमा भएका 
सत्यह  एक आपसमा बाझ्दैनन।् परमेँ वर जिहले पिन बाइबल सम्मत 
चल्नहुनु्छ भ े कुरामा हामी िवँ वःत हनुपुछर्। उहाँले नै बाइबलका 
लेखकह लाई ूरेणा िदनभुएर बाइबल लेिखएको हनुाले बाइबलमा जे छ त्यो 
परमेँ वरकै इच्छा अनसुार हामीलाई िदन लेिखएको हो र सत्यको जग नै 
बाइबल हो भ े कुरा हामीले आत्मसात ्गनुर् ज री छ। 
   परमेँ वरको वचन राॆोसगँ बझु्न र उहाँको वचन अनसुार चल्न 
तपाईँको िदमागलाई िठक ढाँचामा राख् न ूाथर्नाले कसरी सहयोग गरेको छ? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइटको ःटेप्स टु बाइःट प.ृ १०५-११३को ाट 
टुड ु िवथ डाउट?" र देहायको साममीको सेक्सन ८को "मेथडस अभ बाइबल 
ःटडी" पढ्नहुोस ् http://www.adventist biblicalresearch.org/materials/bible-
interpretation-hermeneutics /methods-bible-study.  

    बाइबलमा धेरै रहःयह  छन ्जनु िसिमत िदमाग भएको मािनसलाई 
बझु्न किठन हनु्छ। त्यहाँ भएका गिहराइह  हामी जःतो मािनसलाई 
पूणर् पमा व्याख्या गनर् मिुँकल पछर्। त्यसैकारण हामीले हाॆो िदमागलाई नॆ 
र िसका  अवःथामा राख् नपुछर्। बाइबल िसक्ने चाहानाको लािग पिवऽ 
आत्मासँग ूाथर्ना गनुर्पछर्। हामीले बझेुको अथर्सँग बाइबलका पदह  
निमलेतापिन बाइबलूित िन ावान भएर वा बाइबललाई िवँ वास गरेर यसले 
के भन्छ सो भ  िदनपुछर्। धमर्शा लाई िवँ वास गरेर अध्ययन गिरयो भने 
त्यसका पदह लाई सम्मानपूवर्क हेिरनेछ। कितपय मािनसह ले आफू 
सहुाउँदो हनेुगरी बाइबलका पदह  अनवुाद गदर्छन ्वा बाइबलमा भएको सत्य 
अथर्लाई बङ्ग्याइिदन्छन।् 
   "जब िबना ूाथर्ना िवनाआदर परमेँ वरको वचन पिढन्छ तब सोच 
िबचार र चाहनाह  परमेँ वरमा केिन्ित भएको हुँदैन।ती सोच िवचार 
परमेँ वरको चाहनासँग तालमेल हुँदैनन ् र िदमाग श ाको बादलले ढाकेको 
हनु्छ अिन बाइबल पढेपिन त्यसूित श ा वा सन्देह उब्जेर बाइबलूित 
िवँ वास नगन अडान आउन सक्छ। शैतानले मािनसह को सोचिबचारलाई 
िनयन्ऽणमा राख्छ र गलत व्याख्याह  गनर् उक्साउँछ। जब मािनसह  
परमेँ वरको वचन र उहाँसँगको तालमेलमा चल्दैनन ् तब ितनीह  बाइबल 
बझु्न असक्षम ्हनु्छन।् ितनीह  जितसकैु बळुकु वा िव ान ्भएतापिन त्यःता 
मािनसह ले गरेको बाइबलको व्याख्यामा भरोसा राख् नहुु  र त्यसलाई सरुिक्षत 
पिन ठा ुहु । जसले बाइबलमा ऽिुटह  भे ाउन खोज्छन ् ितनीह मा 
आित्मक ान हुँदैन। बाइबलूित नकारात्मक सोच िलएर ितनीह  बाइबल 
पढ्छन ्तब बाइबलूित श ा गन कारणह  धेरै छन ्भनी दावी गनर् पगु्छन।् 
सरल र सबैले बझु्ने सत्यह लाई पिन ितनीह  अिवँ वासले हेदर्छन।्"-एलेन 
जी ाइट, ःटेप्स टु बाइःट, प.ृ ११०,१११बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन:् 
अ.  बाइबल सही पमा बझु्न बाइबलूितको हाॆो धारणा नै पिहलो जग 

हो भ  े कुरामा हामीले यस अध्यायमा िकन छलफल गर् य ? 
बाइबलूित अ  के के मनिःथित वा धारणा हनुपुछर् जसले गदार् 
बाइबल राॆोसगँ बझु्न सिकन्छ? 

आ.  बाइबलका कितपय अंशह  बझु्न र व्याख्या गन नसिकने देख्दा पिन 
हामीले िकन अचम्म मा हुु ? ूकृितका कितपय कुराह  छन ्
कितपय समयमा हामी ितनलाई बझु्न पिन सक्दैन । जःतै आजसम्म 
पानीका रहःयह  धेरै छन ्जो मािनसह ले बझु्न सकेका छैनन।् 

इ.  "आज म ितमीलाई भन्छु ितमी मसँग ःवगर्मा हनेुछौ" भ  े येशूले 
बुसमा झिुण्डएको चोरलाई िदनभुएको ूित ालाई कितपय मािनसह  
त्यसै िदन त्यो चोर येशूगँ ःवगर्मा गयो भनेर बझु्दछन।् त्यसूित हाॆो 
पक् का जवाफ के छ? त्यस मािमलालाई देहायका पदह ले हामीलाई 
कसरी बझुाउँछन?् हेन ुर्होस,् यूह ा २०:१६-१७ "१६ येशूले ितनलाई 
भन् नभुयो,  “मिरयम!”  ितनले फकर उहाँलाई िहॄूमा भिनन ्,  “रब् बोनी,” 
अथार्त ् “हे गु ज् यू!”   १७ येशूले ितनलाई भन् नभुयो,  “मलाई नछोऊ, 

िकनभने म अिहलेसम् म िपताकहाँ गएको छैन।ँ तर मेरा भाइह कहाँ 
गएर ितनीह लाई भिनदेऊ,  ‘मेरा िपता र ितमीह का िपता,  र मेरा 
परमेँ वर र ितमीह का परमेँ वरकहाँ गइरहेछु’।”  , उपदेशक ९:५ 
"िकनभने हामीह  मनछ  भनी जीिवतह ले जान् दछन ्, तर मरेकाह ले 
त केही पिन जान् दैनन ्। ितनीह का िनिम् त केही ूितफल हुँदैन। 
ितनीह को सम्झना पिन लोप हनु् छ।" र १ कोरन्थी १५:१६-२० 
"१६ िकनिक यिद मतृकह को पनु त् थान नहनेु भए ता भीं ट पिन 
मतृकबाट जीिवत पािरनभुएन। १७ भीं ट पनुजीर्िवत पािरनभुएन भने 
ितमीह को िवँ वास व् यथर् छ, र ितमीह  अझसम् म आफ् ना पापमा नै 
छौ। १८ तब त भीं टमा सिुतगएकाह  पिन नं ट भएका छन ्। १९ 
यिद यस जीवनको लािग माऽ भीं टमा हामीले आशा राखेका ह  भने 
हामी सबै मािनसह भन् दा बढ़ी दयनीय हनु् छ। २० वाः तवमा भीं ट 
मतृकह बाट जीिवत हनुभुएको छ। सिुतजानेह मध् येमा उहाँचािहँ 
ूथम फल हनुहुनु् छ।"  
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कथा १२ 

फाक्टोरी ःकूलमा पिरणत हनु्छ 

आन्द्र्य ुमेकचेःनी, एडभेिन्टःट िमसन 
 

    एक जना सफल र धनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट व्यापारीले आफ्नो 
घरभएको  सहरलाई कसरी उचाल्ने भनेर सोिचरहेका िथए। उनी यबेुन 
देशको पिँ चम भाग िटयािकभ सहरमा बःदथे। उनले एलेन जी ाइट ारा 
िलिखत ःटेपस टु बाइःट पःुतक धेरै हजार िकने र ९,००० जित जनसंख्या 
भएको आफू वःने सहरको सबै घरमा त्यो बाँडे। अिन उनले द िडजाएर अभ 
एजेज र द मटे कन्ऽोभसीर् पिन त्यसै गरे। उनी वःने सहरको एडभेिन्टःट 
चचर्ले उनको ूयासले राॆो नाउँ कमायो र चचर्मा ७० जना िवँ वासीह  
भए। तर त्यस व्यापारी ःटेपन डोर ाईले अझै सोच्दै छन ्अब म अ  के 
गनर् सक्छु?  

   एक िदन आफ्नो सोचको वारेमा भ्लािडिमर ट्काचकुलाई सनुाए। 
उनी यरुो-एिशया िडिभजनको िशक्षा िनदशक िथए। उनको क्षेऽमा यबेुन र 
धेरै जसो पिहलाको सोिभयत सका देशह  पदर्छन।् ट्काचकुले जवाफ िदए 
"संसारभिर पगु्न आजभोिल ःकूलह  नै असल माध्यम हनु।्" "ओ, मेरो 
एउटा भवन छ। म त्यहा ँ ःकुल बनाउँछु" ःटेपानले भने। तीन मिहनािभऽ 
आफ्नो फ्याक्टरीलाई एक आकषर्क ितन तले ःकूलमा पिरणत गरे र त्यहा ँ
अत्यन्तै सनु्दर खेल मैदान पिन उनले िनमार्ण गराए। सन ्२०१६मा त्यस 
ःकूललाई हाप्पी प्लेस सेभेन्थ-डे भनेर नामा रण गिरयो र त्यहा ४६जना 
बालबािलकाह  भनार् भए। एक वषर्िभऽै त्यो ःकूलमा ७० जना िब ाथीर् भए। 
त्यो ःकूल कक्षा १देिख ४सम्म र एक पूवर् ूाथिमक वा िूःकूल छ। त्यस 
ःकूलका क्लास मह को क्षमता अनसुार बालबािलकाह  भिरएका िथए। 
त्यस ःकूलको खेल मैदान त्यस सहरकै एकदमै असल मैदान वनेको छ र 
अ  ःकूलका खेलाडीह  मैऽीपूणर् ूितःपधार्मा सहभागी हनु त्यहा पठाइन्छन।् 
जब ूत्येक पल्ट जब केटाकेटीह  त्यस एडभेिन्टःट ःकूलमा खेल्न आउँछन ्
तब त्यहाँको िूिन्सपलले घोषणा गछर्न ् "यो िवशेष ःकूल हो। हामी यहाँ 
बाइबल पढ्छ  र हामी एक आपसमा मेलिमलाप गछ । त्यसकारण खेल्नभुन्दा 
पिहला बाइबलको पद याद गनर् चाहन्छौ?" सबैले िचच्याएर "हनु्छ" भनेर 
जवाफ िदन्छन।् केही समय अिघ ितनीह ले यूह ा १०:१० कण्ठ गरेका 
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िथए जसमा येशूले भ ुभएको िथयो, "म आए ँतािक ितमीह मा जीवन होस ्र 
त्यो जीवन ूसःतमाऽामा होस"् ( पान्तिरत)। 

   "केटाकेटीह ले त्यो पद तत्कालै कण्ठ गरे अिन दोहोर् याए अिन 
ितनीह  खेल्न थाले ।" ःकूलको बारेमा बोल्दै ट्काचकुले भने। 

    त्यस ःकूलको ४५ माइल वा ७५ िकलोिमटर पर ३०० सदःय 
भएको एउटा ठूलो चचर् छ। ितनीह ले नाम चलेको हाप्पी ःकूल देखे र एक 
आपसमा भने "हामी पिन ःकूल िकन नखोल्ने?" त्यसकारण ितनीह ले आफ्नो 
सहर इलन्याट्ःयामा एउटा ःकूल खोले जहाँ २२ जना बालवािलकह  सु मा 
भनार् भए। यो अत्यन्तै उल्लेखनीय कथा हो। यरुो-एिशयाभिर सन ्२०१२मा 
१४वटा ःकूलह  िथए तर आज ६०वटा भन्दा बेसी ःकूलह  छन।् 
"आजभोिल ःकूलह  िछटो िछटो खोिलनमुा धेरै कारणह  छन।् तर एउटा 
मखु्य कारणचाही ँयो हो िक यो िठक समय र िठक ठाउँ हो जहाँ परमेँ वरको 
योजना पूरा हनु्छ" यरुो एिशया िडिभजनको अध्यक्ष िमखाएल कािमनःकीले 
बताए। 

   (सन ्२०२१को ऽैमािसक भेटीको केही भाग यरुो-एिशया िडिभजनमा 
धेरै चचर् ःकूलह  खोल्न खचर् गिरनेछ)। 
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