२

बाइबल कसरी सु भयो?
यसका वभाव वा गण
ु ह

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस १:१९-२१, २ ितमोथी ३:१६, १७,
व्यवःथा १८:१८, ूःथान १७:१४, यूह ा १:१४ र िहॄू ११:३,६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यसैकारण िनरन्तर पमा ितमीह को िनिम्त हामी

परमेँवरलाई धन्यवाद चढाउँछ , िकनभने जब हामीले ितमीह लाई सुनाएको

परमेँवरको वचन ितमीह ले महण गर्यौ तब ितमीह ले मािनसह को वचन
नभएर सत्यमा आधािरत वचन भनेर

ितमीह

दयदे िख ःवागत गरे र आत्मसात् गर्यौ।

िवँवास गनह को िनिम्त परमेँवरको वचनले ूभावकारी पमा काम

गदर्छ" (२ थेसलोिनकी २:१३)।

हाॆो जीवन र सम्पूणर् चचर् वा िवँवासीह को जीवनमा बाइबलले

अत्यन्तै ूभावकारी भूिमका कसरी खेल्दछ भ े कुरो बुझ्न बाइबल कसरी

सु वात भयो भनेर त्यसका ःवभाव वा गुणह लाई हे न र्ु र बुझ्नु आवँयक
छ। यिद बाइबल कुन ूिबयाबाट ूकट वा ूेिरत भयो भ े

बुझ्न सक्य
ूिबयाको

ानलाई हामीले

भने त्यसलाई ब्याख्या गन क्षमता पिन हामीमा हुन्छ। त्यस

ानले बाइबलको व्याख्यालाई उल्लेखनीय ढाँचा वा मापदण्डमा

राख्नसक्छ र बाइबलको बुझाइले पिन हामीलाई ूभाव पानर् सक्छ। यिद

हामी बाइबललाई िठक वा उिचत पमा बुझ्न चाहन्छ भने कुन आधारभूत

पिरपाटीमा वा िसमािभऽ रहे र यसको अध्ययन गनुप
र् छर् भ े कुरो हामीलाई

बाइबलले नै िनणर्य गरे को वा दे खाएको बाटोमा हामी सबैले िहड्नु आवँयक
छ। अथार्त ् बाइबललाई बुझ्ने ठू लो औजार बाइबल नै हुनपु छर् त्यसभन्दा

बािहर रहे र हामी बाइबललाई बुझ्न सक्दै न । जैिवक िव ान वा बायोलोजी र
समाजशा लाई बुझ्ने उच्चकोटीको तिरका अपनाएर गिणत वा िहसाब हामी
बुझ्न सक्दै न । रसायनशा

वा केिमःशी र भौितकशा

वा िफिजक्सलाई

िसक्ने तिरका अपनाएर मानव इितहास बुझ्न सिकँदै न। त्यसै ले बाइबलमा
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भएका आित्मक वा आध्याित्मक सत्यह लाई बुझ्न जुनसुकै मैहँ ु भ े िव ान,

दाशर्िनक, सािहत्यकार र वै ािनकह
गन नािःतकह को तिरकाह

र परमेँवरको अिःतत्वलाई अःवीकार

अपनाएर हामी बाइबललाई सही

सक्दै न । यिद हामीले बाइबललाई बुझ्न मानव

पमा बुझ्न

ानलाई उपयोग गनर् खोज्य

भने त्यहाँ पिन हामीले परमेँवरको अिःतत्वलाई अःवीकार गरे को ठहछर्।

त्यसकारण बाइबलको व्याख्या गनर् परमेँवरकै वचनमा िदएको ईःवरीय-

मानवीय पिरपाटी वा सं लग्नतामा गम्भीर हुन ु आवँयक छ। पिवऽ धमर्शा

बाइबललाई उिचत पमा व्याख्या गनर् परमेँवर र उहाँको वचनूितको आःथा
वा िवँवास हुनैपछर्। जितसुकै िव ान हुँ भ े तर बाइबल र परमेँवरलाई
श ा गन वा सन्दे हपूणर् तकर्िवतकर् वा वादिववाद गरे र बाइबललाई उिचत पमा

बुझ्न सिकँदै न।

बाइबलको सु वात र त्यसको ःवभाव र गुणह

कुन जगमा

बसािलएको हो त्यसका पक्षह लाई यस अध्यायमा हामी हे नछ । जसले गदार्
बाइबललाई बुझ्न र त्यसलाई व्याख्या गनर् हामीलाई म त िमल्नेछ।
१. बाइबल परमेँवर ःवयंबाट ूकट गिरएको वा सृिजएको हो

बाइबलमा िदइएका भिवंयवाणीह को सन्दे श कसबाट सु

भएको हो

भनेर पऽुसले आफ्नो ूितव तालाई २ पऽुस १:१९-२१मा कसरी वताउँछन्?

हेनह
र्ु ोस्, "१९ हामीिसत भएका अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँचत भएको

छ। िझसिमसे उज्यालो नहोउञ्जेल र ितमीह का

दयमा िबहानको तारा

नउदाउञ्जेल अन्धकारमा बिलरहेको िदयोलाई झ ितमीह ले त्यस वचनलाई

ध्यान िदयौ भने असल गनछौ। २० सवर्ूथम ितमीह ले यो बुझ्नुपदर्छ, िक

पिवऽधमर्शाःऽको कुनै अगमवाणी व्यिक्तगत व्याख्याको िवषय होइन। २१
िकनिक मािनसको इच्छाबाट कुनै अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत्माबाट ूेरणा

्
पाएर मािनसह ले परमेँवरको तफर्बाट बोलेका हुन।"
बाइबललाई न त कुनै अ

िकताब जःतो न त यसलाई कुनै

मानवीय ॐ ा वा लेखकले लेखेको जःतोसुकै उच्चकोटीको पुःतकह को

हाराहारीमा नै यसलाई राख्न सुहाउँछ।

पऽुसका अनुसार अगमवक्ता वा

परमेँवरका ूवक्ताह लाई पिवऽ आत्माले यसरी पिरचालन गनुभ
र् एको िथयो
िक ितनीह बाट िदइएको सन्दे शका िवषयह

्
परमेँवरबाटै आएका हुन।

ितनीह ले कुनै आफ्नै सोचिबचार वा ध्यान (तपःया ?) वा मन्थन गरे र सृजना
गरे को पुःतक बाइबल होइन। बाइबल मािनसह ले कुनै कल्पना गरे र अनेक

२0

मनगढन्ते पिरकथा वा दन्त्यकथा वा काल्पिनक पौरािणक कथाह

वा

पुराणह को स ालो होइन भनेर पऽुसले ठोकुवा गदर्छन् (२ पऽुस १:१६
पान्तिरत)। बाइबलमा िदइएका भिवंयवाणी वा परमेँवरका वचनह

परमेँवरबाट नै आएका हुन ् जसले गदार् यो सत्य र भरपद छ। "परमेँवरका
पिवऽ जनह लाई पिवऽ आत्माले पिरचालन गरे कोले नै ितनीह ले ती सवै
बोलेका हुन"् (२ पऽुस १:२१

पान्तिरत)। आफूले िदनुपन सन्दे शह

ूिबयामा परमेँवर आफै जुट्नुभएको िथयो।

भएको मानव ूाणीह
बाइबलले

ारा ूकट गनुभ
र् एको िथयो।

िदने

उहाँको इच्छा उहाँले छा ु

परमेँवर ारा च ुिनएका मािनसह लाई मुखामुख गरे र बोल्ने ूिबया
अथार्त ् परमेँवर ारा

अपनाएको

च ुिनएका

मािनसह लाई

िसधै

बोल्नुभएको िथयो भनेर बाइबलले दे खाउँदछ। त्यसै कारणले बाइबल िवशेष
पुःतक हो। यसलाई परमेँवर आफैले अनुमोदन गनुभ
र् एको छ त्यसै ले यसलाई

व्याख्या गनर् ईँवरीय तत्वलाई ध्यान िदनु अिनवायर् हुन्छ। यस पुःतकको मूल

ु एकोले यसलाई "पिवऽ धमर्शा ह "
लेखक वा ॐ ा परमेँवर आफै हुनभ
(रोमी १:२, २ ितमोथी ३:१५) भ ु अत्यन्तै उपयुक्त दे िखन्छ।
बाइबलका वचनह

व्यवहािरक छन् र व्यवहारमा ल्याउन लेिखएको

पिन हो अथार्त ् यसलाई सुनेरमाऽ नहुने भनेर यसले ठोकुवा गदर्छ। बाइबल

िकन िदइयो भ े कुरा पावलको भनाइवाट ःप
आफूले िसकेका र

हुन्छ "14 तर ितमीचािहँ

ढ़तासँग िवँवास गरे का यी कुराह मा लािगरह। ती

कसबाट िसकेका छौ, सो ितमी आफै जान्दछौ। 15 ितमी बाल्यकालदे िख

पिवऽ-धमर्शाःऽसँग पिरिचत छौ, जसले भींट येशूमा भएको िवँवास ारा

मुिक्तको िनिम्त ितमीलाई िशक्षा िदन सक्छ। 16 सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ

परमेँवरको

ूेरणाबाट

भएको

हो, र

यो

िसकाउनलाई, अतीर्

िदनलाई,

सच्याउनलाई, धािमर्कतामा तािलम िदनलाई लाभदायक हुन्छ, 17 तािक

परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्

पले सुसिज्जत भई िस

2 ितमोथी 3:14-17। जब पिवऽ धमर्शा

भएको होस्।"

हामी पढ्छ

तब हाॆो

जीवनलाई उहाँको वचन अनुसार चल्न पिवऽ आत्माको सहयोगको आवँयकता

पछर्। पऽुसका अनुसार परमेँवरबाट ूकट भएको वचनलाई व्याख्या गनर् वा
अथर् लगाउन त्यसलाई हाॆो आफ्नै धारणाबाट मोड्न खोज्नुह ु । बाइबलको

वचनलाई उिचत पमा अथर् लगाउन वा व्याख्या गनर् र बुझ्न हामीलाई
परमेँवरकै वचन र पिवऽ आत्माको खाँचो भएको महसुस गनुर् अिनवायर् छ।
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धमर्शा ले यो पिन भन्छ, "आफ्ना सेवक अगमवक्ताह लाई आफ्नो

्
रहःय ूकट नगिर परमेशवरले
केही त गनुह
र् ु " (आमोस ३:७

पान्तिरत)।

िरिभलेशन वा ूकट वा ूकाश गिरएको भ े बाइबलको शब्दको अथर् कुनै

वःतु पिहले लुकेको िथयो वा पदार् पछािड रािखएको िथयो तर अिहले त्यसको

खुलासा गिरएको वा त्यसको पदार् उघािरएको छ भ े हुन्छ। हामी मािनस

ूाणी भएकोले परमेँवरको वचन हाॆो सामु ूकट हुन ु वा उघािरनु अिनवायर्

छ िकनिक हामी पापी मािनस ह , पापले गदार् हामी परमेँवरबाट अलिगएका

छ । त्यसै कारण हाॆो जीवनमा उहाँको चाहना के छ सो थाहा पाउन उहाँमा
नै हामीले भर पनुप
र् दर्छ।

परमेँवरको वचनको ॐ ा वा सृजनकार उहाँ नै हुनहु न्ु छ भनेर

ःवीकार गर्य भने यसलाई वेवाःता गनर् मनािसव नदे िखने पिरूेआयमा यसलाई

श ा गिरयो वा यसको सु वात परमेँवर नै हुनहु न्ु छ भनेर श ा गर्य वा

त्यसूित ूँन उठाउन थाल्य भने यसको गिरमा वा इज्जत कःतो हुन्छ होला?

सोच्नुहोस्।

२. ूेरणा िदने ूिबया

आफ्नो इच्छा मािनसह लाई ूकट गनर् मािनसले नै बुझ्ने भाषाको

माध्यमलाई उहाँले अपनाउनुहन्ु छ। त्यसकारण परमेँवरले ूकट गनुभ
र् एको

साममीह लाई िलिखत भाषामा उतानुर् सम्भव भयो। हामीले यो पिन हे र्य िक
बाइबल कुनै मािनसले तपःया

गरे र वा आफ्नै सोचिबचारलाई सङ्कलन गरे र

तयार गरे को नभएर पिवऽ आत्माको सिबयतामा परमेँवरको सत्यलाई ूकट

गिरएको हो। मानव औजारलाई ूयोग गरे र पिवऽ आत्माले परमेँवरको

सन्दे शलाई
त्यसै कारण

सं चार

गनुह
र् न्ु छ

उत्पि दे िख

र

उहाँले

ूकाशसम्मको

िवषयबःतु असाधारण पमा

एउटै

नै

त्यसलाई

धमर्शा को

भएको

हामी

सुरिक्षत

मौिलक

अपेक्षा

गनुह
र् न्ु छ।

एकता

पाउन

वा

सक्छ ।

३:१४सँग ूकाश १२:१७लाई तुलना गर्य भने त्यसमा

(उदाहरणमा उत्पि

भएको िवषयबःतु एउटै खालको भएको पाउँछ )।
धमर्शा

बाइबल िसितिमित मािनसको सोचिबचार वा ध्यानबाट नभएर

परमेँवरको ूेरणाबाट आएको हो भनेर दे हायका पदह ले कसरी ठोकुवा

् हेनह
गछर्न?
र्ु ोस्, २ पऽुस १ :२१ "मािनसको इच्छाबाट कुनै अगमवाणी आएन,

तर पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएर मािनसह ले परमेँवरको तफर्बाट बोलेका
्
हुन।",

२

ितमोथी

३:१६,१७

"16

सम्पूणर्

२२

पिवऽ-शाःऽ

परमेँवरको

ूेरणाबाट

भएको

हो, र

यो

िसकाउनलाई, अतीर्

िदनलाई, सच्याउनलाई,

धािमर्कतामा तािलम िदनलाई लाभदायक हुन्छ, 17 तािक परमेँवरको जन हरे क
सुकमर्मा पूणर्

पले सुसिज्जत भई िस

भएको होस्।" र व्यवःथा १८:१८

"ितनीह का िनिम्त ितनीह का दाजुभाइमध्येबाट ितमीजःतै म एक जना

अगमवक्ता खड़ा गनछु । म मेरो वचन ितनको मुखमा हािलिदनेछु, र मैले आ ा

गरे का सबै कुरा ितनले ितनीह लाई भन्नेछन्।"
धमर्शा

बाइबलमा भएका सबै साममीह मा के लेख्ने भनेर अर्हाउने

वा ूेरणा िदने परमेँवर वा पिवऽ आत्मा भएतापिन त्यहाँ भएका कितपय

साममीह

पढ्दा

हामीलाई

ूेरणा

नै

िमल्छ

भ े

छै न।

(उदाहरणमा

इॐाएलीह लाई िदएका चाडबाड, िरितिथित वा बिलूथा जुन हामीले अिहले
मा

आवँयक छै न)। तै पिन धमर्शा का सबै साममीह

पढ्न आवँयक छ

र त्यहाँबाट िसक्न आवँयक छ। त्यसमा लेिखएका कितपय कुराह

हामीलाई बुझ्न किठन होला, पचाउन किठन होला र वतर्मान पिरूेआयमा

व्यवाहािरक पिन नहोला। फेिर यो पिन थाहा पाउनु ज री छ िक बाइबलमा
भएका सबै थोकह

अलौिकक ढ ले िसधै परमेँवरले िदनुभएर लेिखएको पिन

छै न। किहलेकाही ँ बाइबलका लेखकह लाई होिशयारीसाथ खोजीनीित गरे र
तथ्य लेख्न परमेँवरले ूयोग गनुभ
र् एको िथयो भने िव मान वा भएकै

साममीह बाट उतारे र लेख्न पिन लगाउनुभएको िथयो (उदाहरणमा यहौशू

१०:१३, लूका १:१-३)। तर त्यो सत्य हो िक जुनसुकै माध्यमबाट

भएतापिन परमेँवरले आफ्नो सन्दे श मािनसह को माझमा पुर्याउनुभएको
िथयो।

त्यसो भएतापिन बाइबलका सम्पूणर् पुःतकह

(६६वटा) परमेँवरको

ूेरणा ारा लेिखएको हो (२ ितमोथी ३:१६)। त्यसैकारणले यसलाई मध्यनजर

गद पावल भन्दछन् िक जे लेिखएतापिन ती सवै हाॆो िशक्षाको िनिम्त वा

िसकाउनको िनिम्त लेिखएको हो तािक त्यसबाट उत्सािहत भएर हामीमा आशा

जाग्न सकोस् (रोमी १५:४)।

ँ
ँ छ।
ु न्ु छ भनेर बाइबल औल्याउ
"परमेँवर नै यसको लेखक हुनह

य िप त्यहाँ भएका साममीह

् यो िविभ
मािनसका हात ारा लेिखएका हुन।

शैलीह मा लेिखएको छ र यसमा धेरै लेखकह का ःवभाव वा चिरऽह लाई
ूःतुत गिरएको छ। जुन सत्यह

ूकट गिरए ती सवै परमेँवरको ूेरणा ारा

िदइएका िथए (२ ितमोथी ३:१६) तै पिन मािनसह कै भाषामा ती सत्यह
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व्यक्त गिरएका छन्।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ७बाट

आज बाइबलको गिरमालाई धक्का पुर्याउन बाइबलकै कितपय िव ान

वा पिण्डतह

अमसर भइरहेका छन्। ितनीह ले बाइबलमा भएका धेरै

साममीह को लेखक परमेँवर हुनै सक्दै नन् भनेर ूचार गिररहेका छन्।
बाइबलका िनणर्यात्मक िशक्षादीक्षा जःतै सृि , ूःथान, येशूको पुन त्थान

आिदलाई तथ्य हुन ् भनेर ती बाइबलका िव ान भनाउँदाह

अःवीकार गदर्छन्।

हाॆो िदमाग वा मनमा ितनीह को िनिम्त अलकित पिन ढोका खोल्नु िकन

ँ हामीमा कहाँबाट आउँछ
आवँयक छै न? परमेँवरकै वचनमािथ न्याय गन आट
र?

३. परमेँवरको िलिखत वचन

"तब परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “यी कुरा लेख, िकनिक यी नै

कुराबमोिजम ितमी र इॐाएलिसत मैले करार बाधेको छु ।”

(ूःथान

34:27)। परमेँवरले मोशालाई उहाँका वचन वा करार केवल भन नभिन
लेख भ भ
ु यो, यो िकन होला? िलिखत वचनको फाइदा के छ?
परमेँवर बोल्नुहन्ु छ। मािनसको भाषा सृि

ूकट गनर् चाहे को ईँवरीय सत्यह

गन परमेँवरले आफूले

र उहाँको ूेरणा ारा सोिचएका सोचह

मािनसह को बीचमा पुर्याउन उहाँले िवँवासी र भरपद

साधन ूयोग

गनुह
र् न्ु छ। त्यसकारण सु दे िख नै बाइबलका लेखकह लाई उहाँका िशक्षा र

िदव्य ानह

लेखेर नै जनसमक्ष पुर्याउन उहाँले चाहानु भयो ।

मािनसमा नभएका परमेँवरका रहःय र सन्दे शह

जनसमक्ष पुर्याउन

उहाँले कसरी ूकट गनुभ
र् यो भनेर दे हायका पदह ले कसरी बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्:
ूःथान १७:१४ "तब परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, “यो कुरो सम्झनाको िनिम्त

एउटा पुःतकमा लेख,् र त्यो यहोशूलाई बताइदे ऊ, िकनिक म अमालेकको ःमृित

आकाशमुिनदे िख िबलकुलै मेिटिदनेछु।” , ूःथान २४:३,४ "3 जब मोशाले
गएर परमूभ ुका सबै कुरा र िविधिवधानह

मािनसह लाई सुनाए, तब ितनीह

सबैले एकै ःवरमा भने, “परमूभ ुले भन्नुभएका सबै वचनह

गनछ ।” 4 तब मोशाले परमूभ ुका सबै वचनह

हामी पालन

लेखे।", यहोशू २४:१४-

२७ "14 “यसकारण अब परमूभ ुको भय मान, र सारा िवँवःततासाथ उहाँको
सेवा गर। ितमीह का िपता-पुखार्ह ले यूृेिटस नदी पािर र िमौदे शमा पुजक
े ा

दे वताह लाई फ्याँक, र परमूभ ुको सेवा गर। 15 तर यिद परमूभ ुको सेवा
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गनर् ितमीह लाई मन पदन भनेता ितमीह ले कसको सेवा गन आजै ितमीह ले

रोज– िक ितॆा िपता-पुखार्ह ले यूृेिटस नदी पािर पुजक
े ा दे वताह

िक ितमीह

अिहले बसेको दे शका एमोरीह का दे वताह । तर म र मेरो घरानाले
परमूभ ुकै सेवा गनछ ।”

त्यागेर अ

16 तब मािनसह ले भने, “हामीले परमूभ ुलाई

दे वताह को पूजा गनर् नपरोस्। 17 िकनभने परमूभ ु हाॆा

परमेँवरले नै हामीलाई र हाॆा िपता-पुखार्ह लाई िमौदे श, दासत्वको घरबाट

ँ ाकै सामु त्यःता ठू ला आँचयर्
मुक्त गराएर ल्याउनुभएको हो, र हाॆा आख
कामह

गनुभ
र् यो। अिन हामी जहाँ गए तापिन, जुन जाितह का बीचबाट हामी

आए तापिन उहाँले हामीलाई रक्षा गनुभ
र् यो। 18 परमूभ ुले हाॆा सामुन्नेबाट

सबै जाितह , यस दे शमा बःने एमोरीह लाई समेत धपाउनुभयो। यसकारण

हामीह

पिन परमूभ ुको सेवा गनछ , िकनभने उहाँ नै हाॆा परमेँवर

हुनहु न्ु छ।” 19 यहोशूले मािनसह लाई भने, “ितमीह ले परमूभ ुको सेवा गनर्

सक्दै नौ, िकनभने उहाँ पिवऽ परमेँवर हुनहु न्ु छ। उहाँ डाह गन परमेँवर

हुनहु न्ु छ। उहाँले ितमीह का अपराध र ितमीह का पाप क्षमा गनुह
र् न
े ै न। 20
ु छ
ितमीह ले परमूभ ुलाई त्यागेर पराई दे वताह को पूजा गर्यौ भनेता अिहलेसम्म

उहाँले ितमीह को िहत गनुभ
र् ए तापिन ितमीह को अिहत गनर् उहाँ फकर्नुहन
े ,
ु छ
र ितमीह लाई भःम पानुह
र् न
े ।” 21 तर मािनसह ले यहोशूलाई भने, “होइन,
ु छ

हामी परमूभ ुकै सेवा गनछ ।” 22 तब यहोशूले ितनीह लाई भने, “ितमीह ले

परमूभ ुको सेवा गन िनणर्य गरे र ितमीह

आफ्ना लािग आफै साक्षी भएका

छौ।” ितनीह ले भने, “हामी साक्षी छ । 23 यहोशूले भने, “यसकारण अब

ँ भएका पराई दे वताह लाई िमल्काइदे ओ, र ितमीह का मन परमूभ ु
ितमीह सग
इॐाएलका परमेँवरितर लगाओ।”

24 अिन मािनसह ले यहोशूलाई भने, “परमूभ ु हाॆा परमेँवरको सेवा

ँ
हामी गनछ र उहाँकै वचन सुन्नेछ ।” 25 यहोशूले त्यही िदन मािनसह सग
करार बाँधे, र शकेममा ितनीह का िनिम्त िविध र िवधान बनाए। 26 यी सबै
कुराह

यहोशूले परमेँवरका व्यवःथाको पुःतकमा लेखे। अिन ितनले एउटा

ठू लो ढु ा िलएर परमूभ ुका पिवऽःथाननेरका

खमुिन ःथापना गरे । 27

यहोशूले सबै मािनसह लाई भने, “हेर, यो ढु ा हाॆा िव

मा साक्षी हुनछ
े ,

िकनिक परमूभ ुले हामीलाई भन्नुभएका सबै कुरा यसले सुनक
े ो छ। ितमीह

आफ्ना परमेँवरूित अिवँवासी भयौ भने त्यो ितमीह का िव

मा साक्षी

हुनछ
े ।” , यिमर्या ३०:१-२ "1 परमूभ ुबाट यिमर्याकहाँ आएको वचन यही हो:

2 “परमूभ ु इॐाएलका परमेँवर यसो भन्नुहन्ु छ: ‘मैले ितमीलाई भनेका सबै
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्
कुरा एउटा पुःतकमा लेख।"
, ूकाश १:१०-११ "10 ूभ ुको िदनमा म

आत्मामा िथए,ँ र तुरहीको जःतो एउटा चक

आवाज मेरो पछािड यसो

भिनरहेको मैले सुन, 11 “ितमी जे दे ख्तछौ, सो एउटा पुःतकमा लेख, र सातै वटा

मण्डलीलाई

पठाऊ, अथार्त ्

एिफसस, ःमुनार्, पगार्मम, िथआटीरा, सािडर्स,

िफलाडेिल्फया र लाउिडिकयालाई।” , ूकाश १:१७-१९ "17 जब मैले

उहाँलाई दे ख, तब म मरे तल्ु य भएर उहाँका पाउमा पर। तर उहाँले आफ्नो

दािहने बाहुली यसो भनेर ममािथ राख्नुभयो, “नडराऊ, आिद र अन्त्य 18 र
ँ हेर, म सदासवर्दाको िनिम्त जीिवत छु ,
जीिवतचािहँ म नै हुँ। म मरे को िथए।

अिन मृत्यु र पातालका साँचाह

मिसत छन्। 19 यसकारण ितमीले जे दे ख्छौ,

र जे छ र यसपिछ जे हुन आउनेछ, लेख।", ूकाश २१:१-५ "1 तब मैले
नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी दे ख, िकनिक पिहलो आकाश र पिहलो पृथ्वी

िबितगएका िथए। समुि त अब छँदैिथएन। 2 अिन मैले परमेँवरबाट दुलहाको

िनिम्त दुलही जःतै गरी िस ािरएर तयार पािरराखेकी, अथार्त ् पिवऽ सहर, नयाँ

य शलेम ःवगर्बाट तलितर झिररहेको दे ख। 3 िसं हासनबाट यसो भन्ने एउटा
ँ भएको छ। उहाँ
चक सोर मैले सुन, “हेर, परमेँवरको वास मािनसह सग

ँ वास गनुह
ितनीह सग
र् न
े , र ितनीह
ु छ

उहाँका ूजा हुनछ
े न्, र परमेँवर आफै

ँ रहनुहन
ितनीह का परमेँवर भएर ितनीह सग
े । 4 उहाँले ितनीह का
ु छ
ँ ाको आस
ँ ु पूणर्
आख

पले पुिछिदनुहन
े , र फेिर मृत्यु नै हुनछ
े ै न, र शोक र पीडा
ु छ

पिन हुनछ
े ै न। िकनिक पिहलेका कुराह

िबितसकेका छन्।” 5 िसं हासनमा

यसो पिन भन्नुभयो, “यो लेख, यी कुराह

भरपदार् र सत्य छन्।”

िवराजमान हुनहु न
े े मलाई भन्नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु।” उहाँले
ु ल
र ूकाश

२२:१७-२१ "17 पिवऽ आत्मा र दुलही भन्नुहन्ु छ, “आउनुहोस्।” जसले

सुन्छ त्यसले भनोस्, “आउनुहोस्।” जो ितखार्उँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गछर्

त्यसले जीवनको पानी िस मा िलओस्। 18 यस पुःतकको अगमवाणीका वचन
सुन्ने हरे क मािनसलाई म चेताउनी िदन्छु : यिद कसैले ितनमा थप्यो भने यस

पुःतकमा लेिखएका िवपि ह

परमेँवरले त्यसमािथ थिपिदनुहन
े । 19 अिन
ु छ

कसैले यस अगमवाणीको पुःतकका वचनबाट केही घटायो भने, यस पुःतकमा
लेिखएका जीवनको वृक्ष र पिवऽ सहरबाट त्यसले पाउने िहःसा परमेँवरले

त्यसबाट खोःनुहन
े । 20 यी कुराको गवाही िदनेले भन्नुहन्ु छ, “िनँचय, म
ु छ
चाँड़ै आउँदैछु।” आमेन, आउनुहोस्, हे ूभ ु येशू। 21 ूभ ु येशूको अनुमह सबै
ँ रहोस्। आमेन।"
सन्तह सग
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आफ्नो

ूेरणादायी

र

आफूले

ूकट

गरे का

सन्दे शह

लेख्न

परमेँवरले िकन उहाँका पिवऽ जनह लाई आदे श िदनुभयो? त्यसको जवाफ

ःप

छ: तािक हामी सिजलै सँग निबस । बाइबलमा लेिखएका वचनह ले

हामीलाई िनरन्तर पमा परमेँवरितर र उहाँका वचनह ितर औल्ँ याइरहे को
हुन्छ। बिखतम वा बोिलएको वचनभन्दा िलिखतम वा लेिखएको साममीह
भरपद

र

सुरिक्षत

भिनरहनुपछर्।

ूितिलपीह

साथै

राख्न

सिकने

बोिलएका

हुन्छ।

वचनह

बनाइरहन सिकन्छ र धेरै मािनसह

बोिलएका

भन्दा

वचनह

लेिखएका

समक्ष ती वचनह

बारम्बार

वचनह का

पिन सिकन्छ तर केवल बोिलएका वचनह माऽै छ भने ती वचनह

वा िवँवव्यापी पमा फैलाउन सिकँदै न िकनभने बोिलएका वचनह

पुर्याउन
धेरैकहाँ
केवल

िसिमत मािनसह को बीचमा एक पटक एक िनिँचत ठाउँमामाऽै बोल्न
सक्छ । यिद वचनह

िविभ

लेिखएको छ भने अनिगिन्त मािनसह को बीचमा,

ःथान र दे शिवदे शमा पठाउन सिकन्छ साथै पिछका अनिगिन्त भावी

सन्तानह को िनिम्त आिशषमय हुनसक्छ। यिद कसैले पढ्न सक्दै नन् भने

ितनीह को िनिम्त अ ले पढे र पिन सुनाउन िमल्छ।
४. येशू र धमर्शा

बाइबलको बीचमा समानता

परमेँवरको वचन दे ह वा मानव शरीर हुन आएको, परमेँवरको

िलिखत पिवऽ धमर्शा

बाइबल र येशू भी को बीचमा के समानता छ?

हेनह
र्ु ोस् केही पदह : यूह ा १:१-२,१४ "1 आिदमा वचन हुनहु न्ु थ्यो, वचन
ँ हुनहु न्ु थ्यो, अिन वचन परमेँवर हुनहु न्ु थ्यो। 2 उहाँ आिदमा
परमेँवरसग

ँ हुनहु न्ु थ्यो।... 14 अिन वचन दे हधारी हुनभ
ु यो, र अनुमह र
परमेँवरसग

सत्यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास गनुभ
र् यो। हामीले उहाँको मिहमा दे ख्य ,

जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको एकमाऽ पुऽको जःतो िथयो।", यूह ा

२:१९-२२ "19 येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “यस मिन्दरलाई
भत्काइदे ओ, र म तीन िदनमा यसलाई खड़ा गनछु ।” 20 तब यहू दीह ले भने,

“यस मिन्दरलाई िनमार्ण गनर् छयालीस वषर् लाग्यो, र के तपाईं यसलाई तीन
िदनमा खड़ा गनर् सक्नुहन्ु छ र?” 21 तर जुन मिन्दरको िवषयमा उहाँ

बोल्नुभएको िथयो, त्यो उहाँको शरीर िथयो। 22 जब उहाँ मृतकबाट
उठाइनुभयो, तब येशूले भन्नुभएको यो कुरा चेलाह लाई ःमरण भयो, र
ितनीह ले धमर्शाःऽमािथ र येशूले बोल्नुभएको वचनमािथ िवँवास गरे ।",

यूह ा ८:३१,३२ "31 येशूले आफूमािथ िवँवास गन यहू दीह लाई भन्नुभयो,

२७

मेरो वचनमा र ौ भने ितमीह

“ितमीह

साँच्चै मेरा चेला हौ। 32 तब

ितमीह ले सत्य के हो सो जान्नेछौ, र सत्यले ितमीह लाई ःवतन्ऽ
तुल्याउनेछ।”

ु एको िथयो र
परमेँवरको वचन जुन दे ह वा शरीर अथार्त ् येशू हुनभ

परमेँवरको िलखत वचन वा धमर्शा

बाइबलको वीचमा समानता छ। जसरी

पिवऽ आत्माको सहयोगले येशू अलौिकक ढं गले

ीबाट जिन्मनुभएको िथयो

त्यसरी नै पिवऽ धमर्शा को सु वात अलौिकक तिरकाबाट मानव ूाणीह

िदइएको िथयो।

ारा

ु यो। िनिँचत ठाउँ र िनिँचत
समय र ठाउँमा येशू मािनस हुनभ

समयमा येशू रहनुभएको िथयो। त्यसले उहाँको अलौिकक वा दै वी शिक्त
खोिस

न त उहाँलाई अ

मािनसह

सिकन्छ। उहाँ माऽ सबै सं सारमा,

जःतै इितहासको दायरामा राख्न

सबै मािनसह को िनिम्त र सबै समय वा

ु न्ु छ (ूेिरत ४:१२ "अ
युगमा मुिक्तदाता हुनह

कसै मा मुिक्त छै न, िकनिक

हामीले मुिक्त पाउनलाई ःवगर्मिु न मािनसह मा अक कुनै नाउँ िदइएको छै न”
)। त्यसै अनु पले बाइबल पिन िवशेष ठाउँ, सं ःकृित वा सं ःकारमा र िनिँचत

समयमा िदइएको िथयो। येशू जःतै बाइबल पिन कुनै िवशेष समय र ःथानको

दायरािभऽमाऽ

राख्न

परमेँवरले

िदनुभएको

होइन।

सबै

सं सारमा

सबै

मािनसको िनिम्त बाइबलको उपदे यता कायमै भइरहे को हुन्छ अथार्त ् यसको
सत्यता लागु हुन्छ।

मािनसको

ु ु
मािनसह बाट परमेँवर टाढा हुनह
तहमा

उिऽनुभयो।

४०००

भनेर ूत्यक्ष ूमाण िदन उहाँ

वषर्सम्म

पापको

ूभावले

गदार्

मािनसलाई कमजोर बनाइएको र दु:खक ले सताइएको िथयो भनेर येशूको
ःवभावले दे खाइएको िथयो। तर, उहाँमा पाप िथएन। (अथार्त ् उहाँ कुनै

पौरािणक वा दन्त्यकथाको मानवीय कमजोरीले छु न नसक्ने बीर पु ष भएर
आउनुभएको िथएन। मािनसमा हुने सबै कमजोरी तथा दु:खक , पीडा आिदको

भार उहाँमािथ िथयो-अनुवादकको थप िटप्पणी)। त्यसै गिर बाइबलको भाषा
मािनसले बुझ्न र बोल्न नसक्ने

िस

अपार वा ःवगर्मामाऽ बोल्ने भाषाले

लेिखएको िथएन। बाइबलमा लेिखएको भाषा मानवीय भाषा िथयो। जसरी कुनै

पिन भाषा िसिमत हुन्छ तै पिन मानव ूाणी र मानव भाषा सृि

गनुह
र् न
ु े

परमेँवरले उहाँको सन्दे श वा चाहना सञ्चार गनर् वा मािनस समक्ष पुर्याउन
उहाँ िस

ु न्ु छ। उहाँले ूयोग गन तिरका िवँवािसलो र
पमा सामथर् हुनह

भरपद छ। उहाँको सत्य वचनले हामीलाई बाटो िबराउन िद । यो पिन

२८

थाहा पाउन अत्यन्तै ज री छ िक धमर्शा

बाइबल परमेँवरको साक्षात्कार

ु ु । येशूमा
अवतार होइन। परमेँवर पुःतक वा कागजी खोःटा माऽ हुनह
परमेँवर रहनुभएर मानव अवतार िलनुभएको िथयो। बाइबलूित हाॆो

मायामोह छ िकनभने यसका पानाह मा हाॆा आराधना योग्य र पुजनीय
मुिक्तदातालाई सम्बोधन गिरएका छन्। बाइबल िवशेष पुःतक हो र यसमा

दे खाइएको परमेँवर र मािनसको बीचको एकतालाई अलग पानर् सिकँदै न।
यस बारे एलेन जी

ाइटको ःप

धारणा यःतो छ: "मािनसह को भाषा वा

लवजमा व्यक्त गिरएको परमेँवरले िदनुभएको सत्यह को स ालो बाइबल

हो। यसले परमेँवर र मािनसको बीचमा भएको एकतालाई ूःतुत गदर्छ।

यःतो खालको एकता येशूको ःवभावमा िथयो जो परमेँवरको पुऽ र मािनसको

ु न्ु थ्यो। त्यसकारण येशूमा भएको सत्यता बाइबलमा पिन छ अथार्त ्
पुऽ हुनह

'वचन दे हधारी भयो र हाॆो बीचमा रहनुभयो' यूह ा १:१४।"-द मेट

कन्ऽोभसीर्, पृ. ८बाट

पान्तिरत।

हाॆो सबै िवँवासको आधार बाइबलमाऽै िकन हुनपु छर्? यो िबना हामी

कहाँ हुन्छ होला वा कताितर पुग्छ ह ला?

५. िवँवासमा बाइबललाई बुझ्न अथार्त ् बाइबललाई बुझ्न परमेँवरमािथ
िवँवास हुनपु न

िहॄू ११:३-६ पढ्नुहोस्। परमेँवर र उहाँको वचनलाई बुझ्न

परमेँवरमािथ िवँवास अथार्त ् आःथा िकन अपिरहायर् वा नभैनहुने तत्व हो?

िवँवास वा उहाँमािथको आःथािबना परमेँवरलाई ूस

पानर् िकन असम्भव

छ? हेनह
र्ु ोस्, " 1 अब िवँवासचािहँ आशा रािखएका कुराको िनँचय र
नदे िखएका कुराको ढृ ढ़ भरोसा हो। 2 िकनिक यसै िवँवास ारा ूाचीन

मािनसह लाई परमेँवरले महण गनुभ
र् यो। 3 िवँवास ारा हामी बुझ्दछ िक
सारा िवँव परमेँवरको वचन ारा सृिंट भयो, र जो

ँय छ त्यो अ ँय

कुराबाट बन्यो। 4 िवँवास ारा हािबलले परमेँवरलाई कियनले भन्दा अझ

महणयोग्य बिल चढ़ाए, र त्यस ारा नै हािबल धमीर् ठहिरए। ितनको बिल
ःवीकार गरे र परमेँवरले आफ्नो सम्मित जनाउनुभयो। ितनी मरे तापिन

िवँवास ारा नै ितनी अझै बोिलरहेका छन्। 5 िवँवास ारा मृत्यु नचाखी हनोक
ःवगर्मा उठाइलिगए, र ितनी कतै फेला परे नन्, िकनिक परमेँवरले ितनलाई

लानुभएको िथयो। ितनी उठाइलिगनुभन्दा अिघ परमेँवरलाई ितनले ूसन्न

पारे का कुराको पुिंट भएको िथयो। 6 िवँवासिवना परमेँवरलाई ूसन्न पानुर्

29

असम्भव छ। िकनिक जो परमेँवरको निजक आउँछ, त्यसले परमेँवर हुनहु न्ु छ

र उहाँलाई खोज्नेह लाई उहाँले ूितफल िदनुहन्ु छ भन्ने पक्का िवँवास
गनुप
र् छर्।"

सबै सत्य िशक्षा वा पाठ िवँवासको पिरिधिभऽ रहे र माऽ िसक्न

सिकन्छ। बुबाआमामािथको एकाम िवँवासले गदार्माऽ बालबािलकाह
कुराह

िसक्न समथर् हुन्छन्। यस सं सारमा रहँदा चािहने जीवन र ूेमको

आधारभूत र मौिलक
र

नयाँ

भरपद

सम्बन्ध

पक्षह

िसक्न िसकाउनेमािथ बालबािलकाको िवँवािसलो

हुनपु छर्।

त्यही

सम्बन्धले

बालबािलकालाई

अगुवाइ

गिररहे को हुन्छ। ूेिमलो र भरपद अथार्त ् िवँवािसलो सम्बन्धको वातावरणमा
ान, बुि

यो भ

र समझ शिक्त फःटाउँछ। यही कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हामी

सक्छ िक एक असल स ीतकारले आफ्नो स ीत कलामा त्यसबेला

दक्षता हािसल गनर् सक्छ जब उसको स ीत, बाजा र स ीत लेख्नेूित
मायामोह हुन्छ।

त्यही ूकारले, यिद हामीले बाइबलूित िविभ

श ा, उपश ा वा

कसरी आयो भ े तिरकाह ूित श ा गरे र बाइबल बुझ्न खोज्य भने त्यसलाई
उिचत पमा बुझ्न सक्दै न । बाइबल बुझ्न त्यसूितको मायामोह र िवँवास

अथार्त ् आःथा हुनैपछर्। पावल ःप

धारणा राख्दछन्, "आःथा वा िवँवासिबना

परमेँवरलाई िरझाउन असम्भव छ" (िहॄू ११:६
बाइबललाई अ

कुनै मानवीय शा

पान्तिरत)। त्यसकारण

वा पुःतक जःतो गरे र नहे िर यसको

अलौिकक वा ईँवरीय सु वातलाई आत्मसात गद िवँवाससाथ अध्ययन
गनुक
र् ो िवकल्प छै न। यस मािमलामा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको ःप

धारणा

छ। यस चचर्को मौिलक िवँवासह को पिहलो मौिलक िवँवासले बाइबल
कुनै मानवीय अवधारणा वा सोचिबचारले आएको नभएर अलौिकक वा

परमेँवरको ूेरणा ारा आएको हो भन्दै आफ्नो ूितव ता यसरी व्यक्त गदर्छ:

"परमेँवरको ूेरणाबाट पाइएको पुरानो र नयाँ करारको पिवऽ धमर्शा

परमेँवरको िलिखत वचन हो। परमेँवरबाट नै ूेरणा पाएका लेखकह ले

बोले र लेखे जब ितनीह लाई पिवऽ आत्माले पिरचालन गरे का िथए। यस
वचनमा

मािनसको

मुिक्तको

िनिम्त

आवँयक

परमेँवरले सुम्पनु भएको छ। परमेँवरको

इच्छालाई पिवऽ धमर्शा
साममीह

ानह

मानव

ूाणीलाई

सव च्च, आिधकािरक र ऽुिटरिहत

बाइबलले ूकट गदर्छ। बाइबलमा लेिखएका

मािनसह को िनिम्त उच्च नैितक आदशर्का मापदण्डह

हुन,्

मािनसको अनुभवलाई यसै ले जाँच्दछ, सबै िशक्षादीक्षालाई िवःतृत पमा यसले
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ूकट गछर् र इितहासमा परमेँवरको सिबयतालाई िवँवसनीय र भरपद लेखा

यसमा रािखएको छ। (भजन ११९:१०५, िहतोपदे श ३०:५,६, यशैया

८:२०, यूह ा १७:१७, १ थेःसोिलिनकी २:१३, २ ितमोथी ३:१६,१७,

िहॄू ४:१२, २ पऽुस १:२०,२१)।"

परमेँवरमा िवँवास वा आःथा नराख्ने मनिःथित िलएर बाइबल बुझ्न

थािलयो भने कितपय

ानह

बुझ्न नसिकने क्षमता मािनसह मा कितहोला?

परमेँवर र उहाँमािथको िवँवास िकन अन्ध िवँवास होइन? परमेँवर र
बाइबलमा िवँवास हुन ु िकन असली कारणह

छन् र बाइबलले दे खाएका

सत्यताह लाई बुझ्न वा िलन त्यसूित िवँवास हुन िकन आवँयक छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: वेवसाइट
www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible‐interpretation‐
hermeneutics/methods‐bible‐study साममीमा िदएको बाइबल सम्बन्धी
िविभ

अनुमानह , बाइबलको सु वात, आिधकारकता र बाइबल अध्ययन गन

तिरकाह

पढ्नुहोस्।

हाॆो िवँवासको िनिम्त बाइबलको अत्यन्तै खाँचो त छ तर जब

हामी यो अध्ययन गछ यसमा पिवऽ आत्माको ूभाव हाॆो मनमा र िदमागमा

भएन वा हुन िदएन भने यसको वाःतिवक आित्मक मूल्यमान्यता हुँदैन।
"आफ्नो वचनमा मािनसको मुिक्तको िनिम्त आवँयक

ानह

मानव ूाणीलाई

परमेँवरले सुम्पनु भएको छ। परमेँवरको सव च्च, आिधकािरक र ऽुटीरिहत
इच्छालाई पिवऽ धमर्शा

बाइबलमा लेिखएका साममीह
मापदण्डह

िवःतृत पमा

बाइबलले ूकट गदर्छ भनेर ःवीकानुप
र् दर्छ।

मािनसह को िनिम्त उच्च नैितक आदशर्का

हुन,् मािनसको अनुभवलाई यसै ले जाँच्दछ, सबै िशक्षादीक्षालाई
यसले

ूकट

गछर्...उहाँको

इच्छा

उहाँको

वचनबाट

मािनसह लाई ूकट गिरयो भन्दै मा पिवऽ आत्माको अगुवाइ र उहाँको
उपिःथित िनरन्तर पमा हुँन्छ भ े हुदैन। ब
सेवकह ले

त्यसको िबपिरत उहाँका

वचन खोल्न, िदव्य ान िदन र यसमा भएका िशक्षा तथा

अतीर्ह लाई व्यवहारमा उतानर् मुिक्तदाताले पिवऽ आत्मा पठाउँछु भनेर ूित ा

गनुभ
र् एको छ। परमेँवरको आत्माले बाइबल ूेिरत भएकोले पिवऽ आत्माको
िशक्षा परमेँवरको वचनको िबपरीत जान असम्भव छ।"-एलेन जी
मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ९बाट

पान्तिरत।
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ाइट, द

िचन्तनमनन:
अ.

आफू र आफ्नो इच्छा परमेँवरले हामीलाई िकन ूकट गनुह
र् न्ु छ?

आ.

परमेँवर आफूलाई कसरी ूकट गनुह
र् न्ु छ? आफू को हुनहु न्ु छ भनेर

हामीलाई परमेँवरको िदव्यूकट वा ूकाश िकन चािहन्छ?
परमेँवरले

िविभ

तिरकाह बाट

ूकट

गनुह
र् न्ु छ।

साधारणतया

ूायजसो ूकृितबाट उहाँले आफ्नो बारे ूकट गनुह
र् न्ु छ, तर िबशेष
गरे र सपनाह बाट (दािनएल ७:११), ःवप्नदशर्नह बाट (उत्पि

१५:१), िविभ े िचन्ह वा श ट
े ह बाट (१ राजा १८:२४,३८) र
उहाँको पुऽ येशूभी

इ.

ारा (िहॄू १:१,२)। के तपाईँको व्यिक्तगत

जीवनमा परमेँवरले तपाईँलाई ूकट गनुभ
र् एको छ?
बाइबलका

सत्यह लाई

केही

ठाडै

िव ानह ले

अःवीकार

बाइबलका

गरे को

पाइन्छ।

केही

आधारभूत

बाइबल

पुराण,

दन्त्यकथा वा काल्पिनक दःतावेज हुन ् भनेर ितनीह ले िसकाउँछन्।

सृि को बृतान्त, आदम र हवाको वाःतिवकता, ूःथान दािनएलका
कथा आिदह

आित्मक सत्यह लाई िसकाउने अतीर् अितर्िदने वा

काल्पिनक कथाह

हुन ् भनेर बाइबलका ती पिण्डत भनाउँदाह ले नै

िजिकर गदर्छन्। जब परमेँवरको वचनमािथ मािनसह ले न्याय

गछर्न ् वा मूल्या न गछर्न ् त्यसको नितजा परमेँवरको वचनलाई

न्युनःतरमा

झिरन्छ।

बाइबललाई

मानवीय

अनुमान

वा

ानले

मूल्या न गनुर् अथवा तकर् गनुर् कितको खतरापूणर् रहेछ भनेर हामीलाई

ई.

ःप

पमा के सन्दे श िदइएको छ?

परमेँवरले आफ्नो इच्छा बाइबलमा अत्यन्तै ूभावकारी पमा ूकट

गनुभ
र् एको छ। य िप, परमेँवरको इच्छा र येशू भी मामाऽै मुिक्त

छ भ े सुसमाचार सुनाउन र फैलाउन तपाईँको सं लग्नता भएको उहाँ

चाहनुहन्ु छ। जब मािनसह ले तपाईँलाई दे ख्छन् तब तपाईँमा र
तपाईँको व्यवहारमा कःतो खालको परमेँवर ितनीह ले दे ख्छन्?
सोच्नुहोस्।
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कथा २
साइूसमा तीन जना िफिलिप्पनका नागिरकह

बिप्तःमा िलन्छन्

आन्ड्र्यु मेकचेःनी, एडभेन्ट िमशन
योलेन्डा मल्ल िफिलिप्पन दे शबाट साइूसको एउटा घरमा काम गनर्
आएकी िथइन्। त्यसबेला उनको िबयािऽस भ े एक जना िफिलिप्पनकै साथी

इॐाएलमा काम गद िथइन्। धेरै वषर् अिघ ताइवान चीनमा घरे ल ु कामदार

भइरहे कै बेलामा ितनीह को भेटघाट तथा िचनाजानी भएको िथयो। केही समय

अिघ िबयािऽसले इॐाएलमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलएको

कुरा मल्लले थाहा पाएकी िथइन्। िबयािऽसले एकिदन मल्ललाई उनको
फेसबुकमा सेभन्थ-डे एडभेिन्टःट ूवचनको वेभसाइट पठाएकी िथइन्।

"ितमी िकन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भयौ?" भनेर मल्लले िबयािऽसलाई

फेसबुकमा सोिधन्। उनको जवाफमा िबयािऽसले जवाफ िदइन् "यो चचर् त
मेरो घर जःतै लाग्छ। मैले पठाएको िभिडयो हे र अिन ितमीले थाहा

पाउनेछौ।" मल्लले िभिडयो ूवचन खोिलन्। त्यसबेला एक जना ूचारकले
सृि को बारे मा सुनाउँदै िथए। सृि मा हप्ताको सात िदनलाई पिवऽ राख्न
परमेँवरले आ ान गनुभ
र् एको, दश आ ामा पिन त्यो िदन मा

भिनएको र

नयाँ करार भिर साबथ पालना गनर् आ ान गिरएको वचन उनले सुिनन्। आफू

आइतबारे चचर्मा जाने मल्ललाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो। ूचारकले

सुनाएका बाइबलका पदह

उनले बाइबलमा हे िरन्। साबथ त शिनबार पो

रहे छ आइतबार त होइन रहे छ भनेर उनले बाइबलबाट प ा लगाइन्। "म

धेरै चचर्ह मा गए ँ चचर्का कुनै पिन पाःटरह ले साबथको बारे मा ूचार गरे को
मैले सुनेकी छै न। अ
अचम्म मान्दै

उनले

कसै ले पिन साबथको बारे मा िकन नसुनाएको होला?"

भिनन्। "यस िभिडयोले

मेरो िदमाग खोिलिदयो।

साइूसमा साबथ पालना गन चचर्मा म जान चाहन्छु । तर त्यो कहाँ छ मलाई
थाहा छै न।"
मल्लले साबथ पालना गन चचर् कहाँ होला भनेर खोजीिनित गिरन्।
अन्तमा उनले साइूसको सेभेन्थ-डे एडभिन्टःट चचर्को अध्यक्ष िमिरलोभको

ठे गाना भे ाइन्। उनले ती अध्यक्षलाई आफ्नो टे िलफोन नम्बर पठाइन्।
मल्लले ती अध्यक्षलाई फोन गिरन्। आफू काम गिररहे कै सहरमा एडभेिन्टःट
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चचर् भएको पिन उनले थाहा पाइन् र त्यो चचर्को लोकेशन पिन अध्यक्ष
िमिरलोभले बताए।

मल्ल ूत्येक साबथ चचर् जान थािलन् र आइबार हुने बाइबल

क्लासमा भाग पिन िलन थािलन्। थोरै समयमा नै उनले उनकी भितजी
िमशिलनलाई त्यस अध्ययन कक्षामा भाग िलन िनम्तो िदइन्। िमशिलन पिन

साइूसमै घरे लू कामदार भएर काम गिररहे की िथइन्। उनले अक घरे ल ु

कामदार साथीलाई आफूसँगै त्यस अध्ययनमा भाग िलन जान अनुरोध गिरन्।

उनी पिन िमशिलनसँग गइन्। अिन उनले िफिलिप्पनको अक घरे ल ु कामदार

मिरयालाई पिन बाइबल अध्ययनमा भाग िलन िनम्तो िदइन्। तर मिरया
वयोबृ

र असक्त मिहलाको हे रचाह गिथर्न ् र उनले ितनीह को चौिवसै घण्टा

ःयाहार गनुप
र् दर्थ्यो। उनले घर छोडेर चचर्मा जाने अनुमित पाउन सिकनन्।

चचर्को अध्यक्षकी ौीमती मिरका िमल भसँगको कुराकानीमा उनले मिरयालाई

भिनन् "ितमी चचर्मा आउन सिकनौ भने केही छै न हामीले ितमीलाई फेसबुक

माफर्त बाइबल अध्ययन गराउन सक्छ ।"

अिन छोटो समयमा नै मल्ल, िमशिलन र मिरयाले बिप्तःमा िलए।

(आफूसँगै साथीह लाई पिन येशू िचनाउन मनलाग्छ भनेर योलान्डा मल्लले

् िफिलिप्पनमा
भनेकी िथइन्। वषर् ४२की मल्ल दुई छोराह की आमा हुन।

रहे का आफ्ना छोराह लाई पढ्न सहयोग गनर् अिहले पिन मल्ल साइूसमै

काम गिररहे की िछन्। "म टु टेको घरबाट आएपिन ूभ ु येशूमा आशा पाउन

िसकेकोले मलाई बल िमलेको छ" यस लेखकलाई उनले बताइन्। यस

ऽैमािसक साबथःकूलको भेटीको केही भाग साइूसको िनकोिसयामा नयाँ चचर्
र सामूदाियक भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िदइनेछ)।
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