
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ४:१-११, म ी २२:३७-४०, लूका 
२४:१३-३५, ४४, ४५, लूका ४:२५-२७ र ूिेरत ४:२४-२६। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन उहाँले जवाफ िदएर भ भुयो 'यो लेिखएको 
छ "मािनस रोटीलेमाऽ बाँच्दैन, तर परमेँ वरको मखुारबाट िनःकेका ूत्येक 
वचनले बाँच्दछ"'" (म ी ४:४ पान्तिरत)। 
   बतर्मान यगुमा दभुार्ग्यवस बाइबललाई कितपय मानवीय सोच वा 
दशर्नह को चःमाले हेरेर यसको ःवािमत्व र ूरेणाूित िविभ  ूँ नह  
उठाउँदै व्याख्या गरेको पाइन्छ।  परुानो जमानाका मािनसह ले त्यसबेलाको 
सभ्यताको िनिम्त सोचेर लेिखएको साममी वतर्मान यगुमा न त त्यसलाई बझु्न 
सिकन्छ न त त्यसको सान्दिभर्कता वा अथर् नै छ भनेर कितपयले दोषपूणर् 
चःमाले बाइबललाई हेदर्छन।् अझ भ ुपदार् बाइबलमा िनिहत अलौिकक तत्व 
वा परमेँ वरको सिबयतालाई न्यूनःतरमा झादर्छन ्वा त्यसको अिःतत्वलाई नै 
अःवीकार गद मािनसूित परमेँ वरको ि कोण के छ भनेर बझु्न खोज्नकुो 
स ा परमेँ वरूित मािनसको ि कोण के छ भनेर देखाउने बाइबल एक 
दःतावेज वा साममी हो भनेर बाइबलका आलोचकह  हल्ला मच्चाउँछन।् 
मािनस सआुम जीवहुँदै बाँदरबाट उिब्जएको हो भनेर दािवर्न जःता किठत 
वै ािनकह ले र आधिुनक दशर्नले वा बळुकुह ले िसकाउनेभएकोले 
बाइबलको उपादेयता र मह वलाई ूायजसो पन्छाएको पाइन्छ। 
   तर हामीह  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएको हैिसयतले ती 
धारणाह लाई ठाडै अःवीकार गदर्छ । ब  नया ँ करारलाई परमेँ वरको 
ूरेणा ारा हेिरएर येशू र चेलाह ले समम धमर्शा लाई कसरी बझेुका िथए 
भनेर हामी हेनर् सक्दछ । त्यसबेला  बाइबलको नाउँमा परुानो करारमाऽै 

३  बाइबलबाइबलप्रित येश ूर प्रित येश ूर 
पे्रिरतह को ि टकोणपे्रिरतह को ि टकोण  
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िथयो। परुानो करारमा उल्लेख गिरएका मािनसह , ःथान र घट्नाह लाई 
ितनीह ले कसरी हेरेका िथए वा तत्कालीन मानव जीवनमा ितनीह को 
सम्बन्ध के िथयो भनेर ितनीह ले िसकाए? बाइबल सम्बन्धी ितनीह को 
धारणा कःतो िथयो र बाइबललाई ितनीह ले गन व्याख्याको तिरका कःतो 
िथयो? परमेँ वरलाई िवँ वास नगन वा उहाँबाट ूिेरत नभएका बिु िजिव र 
परमेँ वरको वचनूित श ा र वादिववाद गनह ले बाइबलूित गलत धारणा 
उब्जाए पिन त्यसको िबपरीत येशू र चेलाह ले बाइबल वा परुानो करारलाई 
कुन तिरकाले बझेुका िथए सो हामी यस अध्यायमा छलफल गनछ । 
 

१. यो लेिखएको छ 
    येशूको सावर्जिनक सेवाकायर् बिप् तःमा िदने यूह ाले बिप् तःमा िदएपिछ 
सु  भएको िथयो। उहाँले बिप् तःमा िलनेिबि क् कै पिवऽ आत्माले उहाँलाई 
यहूिदयाका म भिूम वा उजाडःथानमा जान अगवुाइ गनुर्भएको िथयो। चािलस 
िदनको ूाथर्ना र उपवास पिछ उहाँ धेरै भोकाउनभुएको िथयो र उहाँले 
मानवीय कमजोरीको पराका ालाई सहनभुएको िथयो। त्यःतो बेला उहाँलाई 
फसाउन शैतान खडा भएको िथयो। 
    शैतानले येशूलाई फसाउन र उसको काबमुा राख् न तीन उल्लेखनीय 
ूलोभन वा परीक्षा गरेको िथयो। तर शैतानसँग मकुािवला गनर् येशूले के 
सरुक्षात्मक औजार ूयोग गनुर्भएको िथयो? बाइबलमा लेिखएको त्यस घट्नाबाट 
अिहले पिन हामी के िसक्नसक्छ ? हेन ुर्होस,् म ी ४:१-११ "1 तब 
िदयाबलस ारा परीक्षा गिरनलाई पिवऽ आत् मा ारा येशू उजाड-ः थानमा 
लिगनभुयो। 2 उहाँ चालीस िदन र चालीस रातसम् म उपवास बिससकेपिछ 
भोकाउनभुयो। 3 तब परीक्षा गनले उहाँकहाँ आएर भन् यो, “तपाईं परमेँ वरका 
पऽु हनुहुनु् छ भने यी ढु ाह लाई रोटी होऊन ् भनी आ ा िदनहुोस ्।”   4 तर 
येशूले जवाफ िदनभुयो,  “लेिखएको छ,  ‘मािनस रोटीले माऽ होइन,  तर 
परमेँ वरको मखुबाट िनः केको हरेक वचनले जीिवत रहँदछ’।”      5 तब 
िदयाबलसले उहाँलाई पिवऽ नगरमा लगेर मिन् दरको िशरमा खड़ा गरायो, 6 र 
उहाँलाई भन् यो,  “तपाईं परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ भने,  यहाँबाट तल 
हामफाल् नहुोस ्,  िकनभने यः तो लेिखएको छ,  ‘उहाँले आफ् ना दूतह को िजम् मामा 
ितमीलाई िदनहुनेुछ र ितनीह ले ितमीलाई आफ् ना हात-हातै थाम् नेछन ्,  नऽता 
ितॆो खु ा ढु ामा ठोिकनेछ’।”  7 येशूले त् यसलाई भन् नभुयो, “लेिखएको छ, ‘तले 
परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरको परीक्षा नगनूर्’।”     8 फेिर िदयाबलसले उहाँलाई 
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एउटा अल् गो पवर्तमा लगेर संसारका सबै राज् य र ितनको वैभव उहाँलाई 
देखायो, 9 र उहाँलाई भन् यो, “तपाईंले घोप् टेर मलाई दण् डवत ् गनुर्भयो भने, यी 
सबै थोक म तपाईंलाई िदनेछु।”  10 तब येशूले त् यसलाई भन् नभुयो, “शैतान, तँ 
दूर होइजा! िकनभने लेिखएको छ,  ‘तले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई दण् डवत ् 
गनूर्, र उहाँको माऽ सेवा गनूर्’।”   11 तब िदयाबलस उहाँलाई छोड़ेर गयो र 
ः वगर्दूतह ले आएर उहाँको सेवा-टहल गरे।" 
    भोकले आकुलव्याकुल हनुभुएको येशूलाई उहाँको सिृ  गन 
अिधकारूित नै चनुौित िदँदै यिद तपाईँ परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भने ढु ालाई 
रोटी बनाउनहुोस ् र खानहुोस ् भनेर शैतानले परीक्षा गदार् उहाँले बाइबलको 
पदलाई नै हितयार वनाएर ठाडै जवाफ िदनभुएको िथयो, "यो लेिखएको छ, 
मािनस रोटी खाएर माऽै बाँच्दैन तर परमेँ वरको मखुारबाट िनःकेका ूत्येक 
वचनले बाच्नसक्छ" (म ी ४:४ पान्तिरत)। यसको अथर् येशूले जीिवत 
वचनलाई औलँ्याएर त्यस वचनको ॐोत परमेँ वर नै हनुहुनु्छ भनेर िजिकर 
गनुर्भएको िथयो। यसरी उहाँले धमर्शा  बाइबलको आिधकािरकतालाई  
अनमुोदन गनुर्भएको िथयो। संसारका राज्यह  र मिहमा तथा यश उहाँको 
हातमा ःव:त पनछ। त्यःतै शैतानले उहाँलाई ढोग्न भनी देखाएको 
ूलोभनूित येशूले उसको मखैुमा यःतो जवाफ िदनभुएको िथयो, "यसरी 
लेिखएको छ 'ितमीले ितॆो परमेँ वरलाई माऽ पूजा गनुर् वा ढोग्न ु र 
उहाँकोमाऽ सेवा गनुर्" (म ी ४:१०, लूका ४:८ पान्तिरत)। सत्य 
आराधना, उपासना वा पूजाको केन्ििवन्द ुपरमेँ वर हनुहुनु्छ अ  कुनै थोक वा 
व्यिक्त होइन र त्यसो गनुर् भनेको परमेँ वरको वचनमा समिपर्त हनु ुहो भनेर 
येशूले हामीलाई याद िदलाउनहुनु्छ। आफ्नो फूितर् देखाउन र जे गरेपिन हनु्छ 
परमेँ वरले जोगाइ हाल्नहुनु्छ भ े जःता मानिसक ूलोभन वा परीक्षा ारा 
शैतानले जाँचगदार् येशूले धमर्शा बाटै जबाफ िदएर भ ुभयो, "यो लेिखएको छ 
'ितमीले ितॆो परमेँ वरको परीक्षा नगनुर्'" (म ी ४:७, लूका ४:१२ 
पान्तिरत)। 

   ितनै ूलोभन वा परीक्षाह मा येशूले बाइबलाई नै अ को पमा 
ूयोग गरेर शैतानसँग मकुािबला गनुर्भएको िथयो। "यसरी लेिखएको छ" भनेर 
उहाँले  िजिकर गनुर्भएको िथयो। त्यसको अथर् शैतानले  आबमण गदार् र 
छलमा फसाउन खोज्दा येशूले कुनै अ  अ  ूयोग गनुर् भएन ब  िसधै 
परमेँ वरको वचन ारा सामना गनुर्भएको िथयो। यो हाॆो िनिम्त अत्यन्तै 
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ूभावकारी र मूल्यवान पाठ हो भनेर हामीले बझु्नपुछर्: हाॆो सम्पूणर् आःथा वा 
िवँ वासको जग वा उच्च आदशर् नीित नै बाइबल र बाइबलमाऽै हनुपुदर्छ। 
 आफ्नो ूित न् ीको आबमणलाई सामना गनर् येशूले बाइबल र बाइबलमाऽै 
ूयोग गन तिरका अपनाउनभुएको िथयो। येशू परमेँ वर हनुहुनु्छ र शैतानसँग 
मकुािबला गनर् उहाँले परमेँ वरको वचनमा नै आफूलाई समिपर्त गनुर्भएको 
िथयो। 
   हो, हाॆो जीवनमा आइपन कुनै पिन चनुौितसँग िभड्न बाइबल र 
बाइबलमाऽै ूयोग गनुर्पछर्, यो कसैको धारणा वा मन्तव्य होइन र यो कुनै 
वढाइचढाइ गिरएको कुरा पिन होइन, न त यो अ मािथ बैरभाव वा ूितःपधार् 
गरेर देखाउने नीित नै हो ब  धमर्शा  बाइबलको सरल तर गहन 
वचनह को ूयोगले जीवनलाई सु ढ बनाउन म त गछर्। येशूको िनिम्त 
उहाँको महान ्आिधकािरक र अत्यन्तै शिक्तशाली औजार धमर्शा  िथयो। 
यसरी उहाँले आप्नो सेवाकायर् परमेँ वरको वचनमा नै आधािरत भएर सु  
गनुर्भएको िथयो। उहाँले बाइबलूितको िवँ वसनीयतामा  ढ हुँदै आफ्नो 
सेवाकायर्लाई िनरन्तरता िदनभुएको िथयो। 
    परमेँ वरको वचनमा माऽ िनभर्र हनु र त्यसमा नै समिपर्त हनु हामीले 
कसरी िसक्ने? 
 

२. येशू र व्यवःथा 
    देहायका पदह  पढ्नहुोस।् कुन सन्दभर्मा येशूले यो भाव व्यक्त 
गनुर्भएको िथयो। हेन ुर्होस ् म ी ५:१७-२० "17  “व् यवः था अथवा 
अगमवक्ताह लाई र  गनर् म आएको भन् ने नसम् झ। म ती र  गनर् होइन, तर 
पूरा गनर् आए।ँ  18 िकनभने साँच् चै म ितमीह लाई भन् दछु, जबसम् म ः वगर् र 
पथृ् वी टलेर जाँदैन तबसम् म सबै कुरा पूणर् नभई कुनै िकिसमले व् यवः थाबाट 
एउटा माऽा वा एउटा िबन् द ु टल् नेछैन।  19 यसैकारण जसले यी 
आ ाह मध् ये सबैभन् दा सानोलाई उल् ल न गलार्,  र मािनसह लाई त् यसै गनर् 
िसकाउला,  ः वगर्को राज् यमा त् यो सबैभन् दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती 
आ ाह  पालन गलार् र िसकाउला,  ः वगर्को राज् यमा त् यो ठूलो कहलाइनेछ।  
20 िकनभने म ितमीह लाई भन् दछु,  ितमीह को धािमर्कता शाः ऽी र 
फिरसीह को भन् दा बढ़ी भएन भने ितमीह  कुनै रीितले ः वगर्को राज् यमा ूवेश 
गनछैनौ।", म ी २२:२३-३२ "23 मतृकह को पनु त् थान हुँदैन भन् ने 
सदकुीह  त् यसै िदन उहाँकहाँ आए,  र ितनीह ले उहाँलाई यो ूँ न गरे, 24 
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“गु ज् यू,  मोशाले भनेका छन ्,  कोही मािनस िनः सन् तान मर् यो भने उसको 
भाइचािहँले दाज् यूकी पत् नीलाई िववाह गरेर दाज् यूको सन् तान खड़ा गनुर्पछर्। 25 
हाॆा बीचमा सात दाजभुाइ िथए। जेठोले िववाह गरेपिछ ऊ मर् यो, र सन् तान 
नभएकोले उसको भाइको िनिम् त पत् नी छोड़ेर गयो। 26 उसै गरी मािहलाले र 
सािहँलाले पिन,  र सात सम् मले त् यसै गरे। 27 ितनीह  सबै मरेपिछ त् यस 
ः ऽीको पिन मतृ् य ुभयो। 28 यसकारण मतृकह को पनु त् थान हुँदा ती सातै 
जनामध् ये त् यो ः ऽी कसकी पत् नी हनेुछ?  िकनभने त् यो सबैकी पत् नी भइसकेकी 
िथई।”   29 येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनभुयो,  “ितमीह  ॅममा परेका छौ, 
िकनिक ितमीह  धमर्शाः ऽ र परमेँ वरको शिक्त जान् दैनौ। 30 िकनिक 
मतृकह को पनु त् थानमा मािनसह ले िववाह गदनन ्, न िववाह गिरिदन् छन ्, तर 
ितनीह  ः वगर्का ः वगर्दूतह जः ता हनु् छन ्। 31 तर मतृकह का पनु त् थानको 
िवषयमा परमेँ वरले ितमीह लाई के भन् नभुएको छ,  त् यो ितमीह ले पढ़ेका 
छैनौ? 32 ‘म अॄाहामका परमेँ वर, इसहाकका परमेँ वर र याकूबका परमेँ वर 
हुँ।’  परमेँ वर मतृकह का परमेँ वर हनुहुनु् न,  तर जीिवतह का परमेँ वर 
हनुहुनु् छ।” र म ी २३:१-३ "1 तब येशूले भीड़ह  र आफ् ना चेलाह लाई 
यसो भन् नभुयो: 2  “शाः ऽीह  र फिरसीह  मोशाको आसनमा बः तछन ्। 3 
यसकारण ितनीह ले भनेका कुरा गर र मान,  तर ितनीह ले गरेजः तो चािहँ 
नगर, िकनिक ितनीह ले िशक्षा त िदन् छन ्, तर त् यसअनसुार गदनन ्।" 
    परमेँ वरको वचन र व्यवःथाूित आ ाकारी हनु येशूले आफ्ना 
चेलाह लाई िसकाउनभुएको िथयो। पिवऽ धमर्शा  बाइबलको गिरमा र 
आिधकािरकताूित येशूले किहल्यै पिन र अिलकित पिन श ा देखाउनभुएको 
िथएन। ब  येशूले िनरन्तर पमा बाइबलको आिधकािरक ॐोत परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। धमर्शा का पिण्डतह लाई येशूले 
ठाडै भ ुभयो, "ितमीह  गलत छौ। ितमीह ले न त धमर्शा  जानेका छौ न 
त त्यसको शिक्त" (म ी २२:२९ पान्तिरत)। सत्य कुरो जा  र अझ 
परमेँ वर जो सत्य हनुहुनु्छ उहाँलाई िच  बाइबलको केवल वौि क ान र 
यसले िसकाएका कुराह  थाहा पाउन ु माऽै पयार्प् त होइन भनेर येशूले 
िसकाउनभुएको िथयो।  
   मोशाले िदइएका व्यवःथाूित येशूको धारणा कःतो िथयो भनेर 
देहायका पदह ले हामीलाई कसरी देखाउँछन?् हेन ुर्होस,् म ी २२:३७-४० 
"३४ उहाँले सदकुीह लाई चपू पानुर्भयो भन् ने सनेुर फिरसीह  उहाँकहाँ भेला 
भए। ३५ ितनीह मध् ये एक जना व् यवः थाका अध् यापकले उहाँको परीक्षा गन 
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िवचारले उहाँलाई सोधे, ३६ “गु ज् यू,  व् यवः थामा महान ् आ ा कुन हो?”   ३७ 
उहाँले ितनलाई भन् नभुयो,  “ितमीले परमूभ ुआफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा 
दयले, र आफ् नो सारा ूाणले, र आफ् नो सारा समझले ूमे गनूर्। ३८ महान ् र 
ूथम आ ा यही हो। ३९ दोॐो पिन त् यः तै छ,  ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई 
आफैलाई जः तै ूमे गनूर्। ४० सारा व् यवः था र अगमवक्ताह का िशक्षाको 
आधार नै यी दईु आ ाह  हनु ्।”  
   व्यवःथाको शा ीलाई येशूले दश आ ाको सारांश वा िनचोड  
बताउनभुएको िथयो। दश आ ा मोशामाफर् त परमेँ वरले १५०० वषर् अिघ 
िदनभुएको िथयो।  परुानो करारको व्यवःथालाई येशूले कसरी मान्यता 
िदनभुयो र यसको गिरमालाई अित उच्च तहमा राख् नभुएको तथ्यलाई हामीले 
बझु्न ुज री छ।तर धेरै इसाईह  चाहे ती बाइबलका महािव ानह  नै िकन 
नहनु ् जो येशूले नयाँ आ ा िदनभुएको िथयो तर अब परुानो करारको 
व्यवःथालाई नयाँ करारले िनलम्बन गरेको छ भनेर गलत िशक्षा 
िसकाउँदछन।् तर वाःतिवकता त यो हो िक येशूले जे िसकाउनभुयो त्यो 
परुानो करारकै व्यवःथामा आधािरत भएर िसकाउनभुएको िथयो। येशूले 
व्यवःथा वा दश आ ाह लाई अझ ःप  पाद त्यसको व्यवहािरक अथर्लाई 
खलुःत गनुर्भएको िथयो। "ती दईु आ ाह मा सबै व्यवःथा र अगमवक्ताह  
भरपदर्छन"् भनेर उहाँले सनुाउन ु भएको िथयो। ूथम ् चार आ ाह ले 
परमेँ वर र मािनसको बीचमा हनेु सम्बन्धलाई ःप  पादर्छ भने दोॐो छ 
आ ाह ले मािनस र मािनसको बीचमा हनेु पारःपिरक सम्बन्धलाई ःप  
पादर्छ। यसरी "व्यवःथा र अगमवक्ताह " भनेर उहाँले सम्पूणर् परुानो 
करारलाई उचाल्नहुनु्छ। व्यवःथा, अगमवक्ता र लेखह  भन्दा परुानो 
करारका ितन खण्डह लाई छोटकरीमा सम्बोधन गिरन्छ। 
   "येशू परुानो करार (धमर्शा ) लाई िववादरिहत आिधकािरक शा  हो 
भनेर औलँ्याउनहुनु्छ। हामीले पिन त्यही गनुर्पछर्। बाइबल अनन्त र 
सवर्शिक्तमान परमेँ वरको वचन हो भनेर ूःततु गिरनपुछर्। शैतानसँग 
भइरहेको महान ् िववाद वा संघषर् र सबै िवँ वासको जगको अन्त नै बाइबल 
हो भनेर सबैको साम ुूःततु गिरनपुछर्।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट 
लेशनस,् प.ृ ३९,४०बाट पान्तिरत। 
   तपाईँले कसैलाई परमेँ वरको वचनको बारेमा बझुाइरहँदा तपाईँ भन्दा 
जा  ेकोही अिधकािरक व्यिक्त, पिरवारको सदःय, दशर्न वा संःकारले चनुौित 
िदयो भने तपाईँ के गनुर्हनु्छ? 
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३. येशू र सम्पूणर् बाइबल  
    ससुमाचारको बारेमा िसकाउन धमर्शा लाई येशूले कसरी ूयोग 
गनुर्भयो? हेन ुर्होस,्  
   लूका २४ "१ हप् ताको पिहलो िदन िबहान सखारै ती ः ऽीह ले तयार 
गरेका सगुिन् धत िव् य िलएर ितनीह  िचहानमा आए। २ ितनीह ले ढु ा 
िचहानबाट हटाएको भे ाए। ३ तर िभऽ पः दा ितनीह ले ूभ ु येशूको शरीर 
पाएनन ्। ४ जब ितनीह  यस िवषयमा अलमल् ल पिररहेका िथए, तब चहिकलो 
पोशाक पिहिरएका दईु पु षह  ितनीह का छेवैमा खड़ा भए। ५ ितनीह  
भयभीत भए अिन जिमनितर िशर झकुाए,  तर ती दईु पु षले भने,  “ितमीह  
जीिवत व् यिक्तलाई मतृकह का बीचमा िकन खोज् छौ? ६ उहाँ यहाँ हनुहुनु् न, तर 
जीिवत भई उ  नभुएको छ। गालीलमा हनुहुुँदा उहाँले ितमीह लाई के 
भन् नभुएको िथयो त् यो याद गर, ७ िक मािनसको पऽु पापी मािनसह का हातमा 
सिुम् पन,ु र बूसमा टाँिगन,ु र तेॐो िदनमा जीिवत भई उ  न ुआवँ यक छ’।” ८ 
ितनीह ले उहाँका वचन सम् झे। ९ अिन िचहानबाट फकर ितनीह ले यी सबै 
कुरा एघार चेलाह  र अ  सबैलाई बताए। १० ती ः ऽीह चािहँ,  मिरयम 
मग् दिलनी, योअन् ना,  र याकूबकी आमा मिरयम िथए। ितनीह सँग रहेका अ  
ः ऽीह ले पिन यी कुरा ूिेरतह लाई भने। ११ तर ितनीह ले यी कुरा 
वािहयात हनु ् भन् ठाने,  र ितनीह ले िवँ वास गरेनन ्। १२ तर पऽसु उठेर 
िचहानमा दौड़ेर गए,  र िनहरेुर हेदार् सूती कपड़ाका प ीह  माऽ देखे। त् यो 
घटना देखेर अचम् म मानी उनी गइहाले। १३ त् यही िदन उहाँका चेलाह मध् ये 
दईु जना य शलेमबाट ूाय: एघार िकलोिमटर टाढ़ाको इम् माउस नाउँको एउटा 
गाउँितर गइरहेका िथए। १४ घटेका सबै घटनाह बारे ितनीह  आपसमा 
बातिचत गदिथए। १५ ितनीह  आपसमा बातिचत गद र बहस गिररहेको बेला 
येशू आफै निजक आएर ितनीह का साथ लाग् नभुयो, १६ तर ितनीह का आखँा 
उहाँलाई िचन् न नसक् ने तलु् याइएका िथए। १७ उहाँले ितनीह लाई सोध् नभुयो, 
“ितमीह  िहँ  दै आपसमा के बहस गिररहेका छौ?”  ितनीह  उदास भएर टक् क 
अिड़ए। १८ ती दईुमध् ये क् लेओपासले उहाँलाई जवाफ िदए, “य शलेम घमुिफर 
गरी आउने भएर पिन िहजोआज त् यहाँ के घिटरहेछ तपाईंलाई थाहा छैन?”  १९ 
उहाँले ितनीह लाई सोध् नभुयो,  “कुन कुरा?”   ितनीह ले जवाफ िदए,  “येशू 
नासरीको बारेमा,  उहाँ एक जना अगमवक्ता हनुहुनु् थ् यो,  र परमेँ वर र सबै 
मािनसह का सामनु् ने काम र वचनमा शिक्तशाली हनुहुनु् थ् यो। २० तर मखु् य 
पूजाहारीह  र हाॆा शासकह ले उहाँलाई मतृ् यदुण् डको िनिम् त सिुम् पिदए,  र 
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उहाँलाई बूसमा टाँगे। २१ इॐाएलको उ ार गन उहाँ नै हनुहुनु् छ भन् ने 
हामीले चािहँ आशा गरेका िथय । यी सब कुरा छोड़ेर, यो घटना घटेको आज 
तेॐो िदन हो। २२ यसबाहेक हामी मध्येका कोही-कोही ः ऽीह ले हामीलाई 
चिकत बनाएका छन ्। ितनीह  आज िबहान सखारै िचहानमा गए,  २३ र 
येशूको शरीर भे ाएनन ्। ितनीह ले आएर हामीह लाई सनुाए,  ‘हामीले 
ः वगर्दूतह लाई देख् य , जसले येशू जीिवत हनुहुनु् छ भने।’ २४ हामीह मध् येका 
कोही-कोही िचहानमा गए,  र ती ः ऽीह ले जे भनेका िथए,  त् यः तै भे ाए,  तर 
उहाँलाई चािहँ देखेनन ्।”   
  २५ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो,  “ए अबूझ मािनस हो,  ितमीह का 
दय यित सःु त भएको छ, िक अगमवक्ताह ले भनेका कुराह  िवँ वास गदनौ! 
२६ के भीं टले यी कं टह  भोग् न ुर आफ् नो मिहमामा ूवेश गनुर् आवँ यक 
िथएन र?”  २७ तब मोशा र सबै अगमवक्ताह बाट सु  गरेर उहाँले 
धमर्शाः ऽमा आफ् नो िवषयमा लेिखएका कुराह को अथर् ितनीह लाई 
खोिलिदनभुयो। २८ ितनीह  जनु गाउँमा गइरहेका िथए त् यसको निजकै पगेु। 
उहाँ अझै पर जान चाहने जः तो गनुर्भयो। २९ तर ितनीह ले उहाँलाई यसो 
भनेर कर लाए,  “हामीसँगै बः नहुोस ्,  िकनिक साँझ पनर् लाग् यो,  र िदन धेरै 
ढिल् कसकेको छ।” अिन उहाँ ितनीह सगँ बः नलाई घरिभऽ पः नभुयो। ३० जब 
येशू ितनीह सँग खान बः नभुयो उहाँले रोटी िलएर आशीवार्द िदनभुयो, र भाँचेर 
ितनीह लाई िदन लाग् नभुयो। ३१ तब ितनीह का आखँा खलेु,  र ितनीह ले 
उहाँलाई िचने। अिन उहाँचािहँ ितनीह का िं टबाट अिल् पनभुयो। ३२ 
ितनीह ले आपसमा भने,  “उहाँ हामीसँग बाटोमा बातिचत गनुर्हुँदा,  र हामीलाई 
धमर्शाः ऽको अथर् खोिलिदनहुुँदा के हाॆो दय ूज् विलत भएको िथएन र?”  ३३ 
ितनीह  त् यित नै बेला उठेर य शलेममा फक,  र एघार चेला र ितनीह सगँ 
जम् मा भएकाह लाई भेटे, ३४ र ितनीह लाई यसो भने, “ूभ ुसाँच् चै नै जीिवत 
भई उ  नभुएछ र िसमोनकहाँ देखा पनुर्भएको हो रहेछ।”  ३५ ितनीह ले 
बाटोमा भएका कुराह  र रोटी भाँच् दाखेिर कसरी ितनीह ले उहाँलाई िचने, सो 
बताइिदए। ३६ ितनीह ले यी कुरा गदार्गद येशू ितनीह का बीचमा खड़ा 
हनुभुयो,  र भन् नभुयो,  “ितमीह लाई शािन् त होस ्।”   ३७ ितनीह  तस,  र डरले 
आि ए, र “हामीले त ूते देिखरहेछ ” भन् ने सम् झे। ३८ तर उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “ितमीह  िकन िवचिलत हनु् छौ,  र ितमीह का दयमा िकन श ा 
उत् पन् न हनु् छ? ३९ मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर। 
िकनिक ूतेको मास ुर हाड हुँदैन, तर ितमीह  देख् छौ, मेरा त छन ्।”  ४० यसो 
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भन् नभुएपिछ उहाँले ितनीह लाई आफ् ना हात र पाउ देखाउनभुयो। ४१ तर 
खशुीले पत् यार गनर् नसकी ितनीह  छक् क पदार् उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“के ितमीह िसत यहाँ केही खानेकुरो छ?” ४२ ितनीह ले पकाएको माछाको 
एक टुबा उहाँलाई िदए। ४३ अिन उहाँले त् यो िलएर ितनीह कै सामनु् ने 
खानभुयो। ४४ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो,  “ितमीह सगँ हुँदा मैले बोलेका 
वचनह  यी नै हनु ्, अथार्त ् मोशाको व् यवः था, अगमवक्ता र भजनका पःु तकमा 
मेरो िवषयमा लेिखएका सबै कुरा पूरा हनैुपछर्।”   ४५ तब धमर्शाः ऽ बझु् नलाई 
उहाँले ितनीह को समझ खोिलिदनभुयो। ४६ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, 
“यसो लेिखएको छ,  िक भीं टले द:ुख भोग् न ुर तेॐो िदनमा मतृकबाट जीिवत 
हनुपुछर्,  ४७ अिन य शलेमबाट सु  गरेर सबै जाितह लाई उहाँको नाउँमा 
पँ चा ाप र पाप-क्षमाको ूचार हनुपुछर्। ४८ ितमीह  यी नै कुराका साक्षी 
हौ। ४९ हेर, म मेरा िपताको ूित ा ितमीह कहा ँपठाउँछु, तर मािथबाट शिक्त 
ूाप् त नग ञ् जेल ितमीह  यही सहरमा बिसरहो।”    ५० त् यसपिछ उहाँले 
ितनीह लाई बेथािनयासम् म लैजानभुयो,  र आफ् नो हात उचालेर ितनीह लाई 
आशीवार्द िदनभुयो। ५१ उहाँले ितनीह लाई आशीवार्द िदनहुुँदैगदार्,  उहाँ 
ितनीह बाट छुि नभुयो र ः वगर्मा लिगनभुयो। ५२ ितनीह ले उहाँको उपासना 
गरे, र बड़ो आनन् दसाथ य शलेम फक। ५३ अिन ितनीह  परमेँ वरको ूशंसा 
गद मिन् दरमा िनरन् तर रहन लागे।"   
     येशू भी को मतृ्यपुिछ चेलाह  अत्यन्तै अलमलमा परेका िथए र 
ितनीह को िदमाग नै भिगोल भएको िथयो। ितनीह मा येशूूित शङ् काह  
पिन उब्जन थालेका िथए। येशूले आफूलाई मानर् िकन सिुम्पिदनभुयो? त्यसको 
अथर् के हो? यस लूका २४ अध्यायमा येशू दईु पल्ट देखा पनुर्भएको िथयो। 
ूथम पल्ट इम्माइयसुको बाटो हुँदै गएका दईु जना चेलाह कहाँ देखा 
पनुर्भएको िथयो भने दोॐो पल्ट चेलाह  के गन के नगन भनेर अलमलमा 
परेर जम्मा भइरहेको बेलामा। चेलाह सँगको ूत्यक्ष भेटघाटमा येशूले 
ितनीह लाई कसरी परुानो करारमा आफ्नो बारेमा उल्लेख गिरएका 
भिवंयवाणीह  पूरा भएका िथए भनेर व्याख्या गनुर्भएको िथयो: "मोशा र सबै 
भिवंयवक्ताह देिख सु  गरेर धमर्शा मा आफ्नो बारेमा लेिखएका कुराह को 
अथर् ितनीह लाई बताउनभुएको िथयो" (लूका २४:२७ पान्तिरत)। 
    फेिर लूका २४:४४,४५मा उहाँले भ ुभएको िथयो "यी मेरा वचनह  
हनु.्..मेरो बारेमा मोशाको व्यवःथामा र अगमवक्ताह को लेखह मा र 
भजनमा लेिखएका सबै कुरा पूरा हनु आवँयक िथयो" ( पान्तिरत)। अिन 
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"ितनीह ले धमर्शा  बझु्न सकून ् भनेर उहाँले ितनीह को िदमाग 
खोिलिदनभुएको िथयो" ( पान्तिरत)।  
     िवशेष गरेर लूका २४:२७ मा औलँ्याइएको वाक्यमा ध्यान िदनहुोस ्
जसमा लेिखएको छ "सबै धमर्शा ह मा।" कुन धमर्शा  भन्दा मोशाको 
व्यवःथा, अगमवक्ता र भजनह मा भनेर दोॐो अंशलाई जोड िदएर उहाँले 
भ ुभयो (लूका २४:४४ पान्तिरत)। यसले यो ःप पमा बताउछ िक 
येशूले नै जानकारी िदनभुयो वचन देहधारी हनुभुयो (यूह ा १:१-३,१४) र 
सय  वषर् अिघ आफ्नो बारेमा गिरएको भिवंयवाणी पूरा भएको आिधकािरक 
ॐोत परुानो करार नै हो भनेर उहाँले व्याख्या गनुर्भएको िथयो। धमर्शा को 
सम्पूणर्तालाई  औलँ्याउनभुएर आफ्नै अनकुरणीय उदाहरण ारा त्यसको 
आिधकािरक ूित ालाई येशूले जोगाउनभुएको िथयो। जब चेलाह  ससुमाचार 
सनुाउन संसारभिर फैिलन्छन ् तब ितनीह ले पिन नयाँ िवँ वासीह लाई 
धमर्शा  नै व्याख्या गरेर ससुमाचारको ान र शिक्तलाई सम्झाएर 
िसकाउनपुदर्छ। 
   म ी २८:१८-२०मा येशूले भ ुभएको वचन पिन ख्याल गनुर्होस।् 
उहाँले तत्कालीन आफ्ना चेलाह लाई (र आज हामीलाई पिन) भ ुभएको 
िथयो "ःवगर् र पथृ्वीका सबै अिधकार मलाई िदइएको छ" ( पान्तिरत)। तर 
त्यो अिधकारको आिधकािरकताको जग उहाँको िपता र सबै ऽीएक परमेँ वरमा 
नै िनिहत छ। उहाँले भ ुभयो, "त्यसकारण सारा देशह मा जाऊ र सबै 
देशका मािनसह लाई चेला बनाऊ, ितनीह लाई िपता,पऽु र पिवऽ आत्माको 
नाउँमा बिप् तःमा देऊ" ( पान्तिरत)। अिन उहाँले मूल अंश थप् नभुयो "मैले 
ितमीह लाई आदेश िदएका सबै कुराह  पालन गनर् ितनीह लाई िसकाऊ" 
( पान्तिरत)। येशूले के िसकाउनभुयो र ती िसकाइह को पालना गनर् आदेश 
िदनभुयो त? उहाँका िशक्षादीक्षा सबै धमर्शा  बाइबलमै आधािरत िथए। 
परमेँ वरको वचनमा लेिखएका आिधकािरक भिवंयवाणी पूरा गनर् उहा ँ
आउनभुयो। धमर्शा का भिवंयवाणीह लाई पूरा गनर् उहाँले आफूलाई उहाँका 
िपतासमक्ष समु्पनभुएको िथयो। 
   यिद येशूले नै सबै धमर्शा लाई ःवीकार गनुर्भयो भने हामीले पिन 
त्यही िकन नगन? फेिर, धमर्शा  बाइबलमा लेिखएका कितपय कुराह  
वतर्मान संसारमा व्यवहािरक नभएतापिन त्यसको आिधकािरकतालाई ःवीकार 
गनर् हामीले कसरी िसक्ने? सोच्नहुोस।् 
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४. येशू , बाइबलको सु वात र इितहास 
    बाइबल परमेँ वरको वचन हो र यसमा जे लेिखएको छ सो 
परमेँ वरकै बोली हो भनेर येशूले िसकाउनभुएको िथयो। बाइबलको जन्मदाता 
नै परमेँ वर हनुहुनु्थ्यो। त्यसैकारणले हाॆो जीवनको ूत्येक पल कसरी 
चल्नपुछर् भनेर आिधकािरक पमा खटाउने आधार बाइबल हो अथार्त ्यसमा 
भएका साममीह मा हाॆो जीवनमा लाग ुगनुर्पन नीितह  छन।् मानव जाितको 
िनिम्त परमेँ वरको इच्छा इितहासबाट काम गनुर्हनु्छ भनेर बाइबलले ूकट 
गदर्छ। उदाहरणमा म ी १९:४मा मोशाको भनाइलाई येशूले औलँ्याउनहुनु्छ। 
धमर्शा बाट येशूले यो अंश उतारेर भ ुहनु्छ "उहाँ जसले सु मा ितनीह लाई 
सिृ  गनुर्भयो उहाँले भ ुभयो, 'यसैकारण मािनसले आफ्ना बबुा र आमालाई 
छोडेर पित र पत् नी एक हनु्छन।्" धमर्शा मा  भिनए अनसुार नभनेर येशूले 
भ ुभयो, "उहाँ जसले सु मा ितनीह लाई सिृ  गनुर्भयो..." उत्पि को 
लेखलाई सिृ कतार्को वचन हो भनेर येशूले ठम्याउनभुएको िथयो। 
िलिखत पमा मोशाले ूःततु गरेपिन आफूले उतारेको वाक्यको लेखक 
परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर येशूले भ  खोज्नभुएको िथयो।  
     देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ऐितहािसक व्यिक्तह  र घटनाह को 
बारेमा येशूको बझुाइ कःतो िथयो? हेन ुर्होस:् म ी १२:१-८ "1 त् यस समय 
येशू शबाथमा अन् नका खेतह बाट भएर जाँदैहनुहुनु् थ् यो। उहाँका चेलाह  
भोकाएका िथए र अन् नका बाला िटप् दै खान लागे। 2 तर फिरसीह ले यो 
देखेर उहाँलाई भने, “हेन स ्, तपाईंका चेलाह  शबाथमा जे गनुर् अनिुचत छ, त् यही 
गदर्छन ्।”  3 तर उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “दाऊदले, उनी र उनका साथमा 
हनेुह  भोकाउँदा के गरेथे,  के ितमीह ले पढ़ेका छैनौ?  4 कसरी उनले 
परमेँ वरको भवनिभऽ पसेर चढ़ाइएको रोटी खाएथे?  त् यो रोटी खान न त 
उनलाई न उनीसँग हनेुह लाई, तर केवल पूजाहारीह लाई माऽ उिचत िथयो। 
5 अथवा के व् यवः थामा पढ़ेका छैनौ, कसरी शबाथमा पूजाहारीह ले मिन् दरमा 
शबाथलाई अपिवऽ तलु् याउँछन ्, र पिन िनद षी ठहिरन् छन ्? 6 तर म ितमीह लाई 
भन् दछु,  मिन् दरभन् दा महान ् कोही यहाँ छ। 7 तर ‘म बिलदान होइन,  दया 
चाहन् छु’ भनेको अथर् के हो सो ितमीह ले जानेका भए ितमीह ले िनद षीलाई 
दोष लाउनेिथएनौ। 8 िकनिक मािनसको पऽु शबाथको ूभ ु हो।”, मकूर् स 
१०:१-९ "1 त् यस ठाउँलाई छोड़ेर यदर्न नदीको पािर यहूिदयाको इलाकामा 
येशू जानभुयो र भीड उहाँकहाँ भेला भयो, अिन उहाँको रीितअनसुार ितनीह लाई 
फेिर उहाँले िशक्षा िदनभुयो।   
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  2 फिरसीह  उहाँकहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गरी सोधे, “के कोही 
मािनसले आफ् नी पत् नीसँग िववाहिवच् छेद गनुर् न् यायस त छ?  3 उहाँले 
ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नभुयो, “मोशाले ितमीह लाई के आ ा िदएका 
छन ्।”  4 ितनीह ले भने, “एउटा त् यागपऽ लेखेर मािनसले आफ् नी पत् नीसँग 
िववाहिवच् छेद गनर् सक् छ भनी मोशाले अनमुित िदएका छन ्।”  5 तर येशूले 
ितनीह लाई भन् नभुयो, “ितमीह का दयको कठोरताले गदार् उनले ितमीह लाई 
यो आ ा लेिखिदए। 6 तर सिृं टको आरम् भदेिख परमेँ वरले ितनीह लाई नर र 
नारी गरी बनाउनभुयो। 7 ‘यसैकारण मािनस आफ् ना बबुा र आमालाई छोड़ेर 
आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, 8 र ती दईु जना एउटै शरीर हनेुछन ्।’ ितनीह  
फेिर दईु होइनन ्, तर एउटै शरीर हनु् छन ्। 9 यसकारण परमेँ वरले जसलाई 
एकसाथ जोनुर्भएको छ, मािनसले नछुट् ाओस ्।”, लूका ४:२५-२७ "25 तर 
वाः तवमा म ितमीह लाई भन् दछु, इॐाएलमा एिलयाको समयमा धेरै िवधवाह  
िथए, त् यस बेला जब साढ़े तीन वषर् विृं ट रोिकयो, यहाँसम् म िक सारा देशमा ठूलो 
अिनकाल परेको िथयो। 26 तर एिलया सीदोन देशको सारपतमा भएकी एउटी 
िवधवाकहाँ माऽ पठाइए, अ  कसैकहाँ पठाइएनन ्। 27 एलीशा अगमवक्ताको 
बेलामा इॐाएलमा धेरै कुं ठरोगीह  भए तापिन िसिरयाली नामान माऽ िनको 
पािरए, अ  कोही िनको पािरएनन ्।” , लूका ११:५१ "हो, म ितमीह लाई 
भन् दछु, हािबलको रगतदेिख िलएर, वेदी र मिन् दरको पिवऽ-ः थानको माझमा 
मािरएका जकिरयासम् मका रगतको लेखा यस पःु तासँग िलइनेछ।"  र म ी 
२४:३६-३९ "36 “तर त् यस िदन र घड़ीको िवषयमा िपताबाहेक कसैले 
जान् दैन, न त ः वगर्का दूतह ले, न पऽुले। 37 मािनसको पऽुको आगमन 
नोआको िदनह जः तै हनेुछ। 38 िकनिक जसरी जलूलयभन् दा अगािड नोआ 
जहाजिभऽ पः ने िदनसम् म, मािनसह  खाइरहेका, िपइरहेका र िववाहबारी 
गिररहेका िथए, 39 अिन जलूलय आएर ितनीह  सबैलाई ः वा ै बगाइ 
नलगेसम् म ितनीह ले थाहा पाएनन ्। मािनसको पऽुको आगमन पिन त् यः तै 
हनेुछ।" 

    परुानो करारका मािनसह , ठाउँह  र घटेका घट्नाह  ऐितहािसक 
तथ्य हनु ्भनेर येशूले िनरन्तर पमा मािनरहनभुएको िथयो। उहाँले उत्पि  १ 
र २, उत्पि  ४को हाबेल, दाउद र पिवऽ रोटी र  एिलशा र अ  ऐितहािसक 
पाऽह को बारेमा सम्बोधन गनुर्भएको िथयो। परुानो करारका अगमवक्ताह ले 
पाएका सतावटह को बारेमा उहाँले बारम्बार बोल्नभुएको िथयो (म ी ५:१२, 
म ी १३:५७, म ी २३-३४-३६, मकूर् स ६:४)। चेतावनीको सन्देश िदँदै 
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येशूले नोआको समयमा भएका गितिविधह को बारेमा पिन व्याख्या गनुर्भएको 
िथयो: "ितनीह  खादै र िपउँदै िथए, िववाहवारी चलाइरहेका िथए। जब नोआ 
डु ामा पसे र बाढी आएर ितनीह लाई नबगाएसम्म ितनीह लाई के हनेुछ सो 
ितनीह ले थाहा पाएनन।् त्यःतै मािनसको पऽुको आगमनको समयमा पिन 
हनेुछ" (म ी २४:३८, ३९ पान्तिरत)। जलूलयको शिक्तशाली 
िबयाकलाप ारा परमेँ वरले गनुर्भएको न्याय ऐितहािसक तथ्य हो भनेर येशूले 
ठोकुवाका साथ सम्बोधन गनुर्भएकोमा कुनै िववादै छैन। 
   परुानो करारमा भएका घट्नाह , ःथान र पाऽह  वाःतिवकै हनु ्भनेर 
येशूले सम्बोधन गनुर्भएको पिरूआेयमा कितपय इसाई िव ान भनाउँदाह  नै िकन 
नहनु ्जो बाइबलका कथाह  काल्पिनक र त्यसको ऐितहािसक अिःतत्व छैन 
भनेर दावी गनह  शैतानको धोखामा परेका हनु्छन ्भनेर हामीले कसरी बझु्ने? 
बाइबलको इितहासूित श ा गन घेरामा नपनर् हामी कसरी सजग हनेु? 
 

५.  ूिेरतह  र बाइबल  
       जनु तिरकाले बाइबललाई येशूले हेन ुर्भयो त्यही तिरकाले नयाँ 
करारका लेखकह ले पिन हेदर्छन।् िशक्षादीक्षा, आदशर् चिरऽ वा नैितक 
मूल्यमान्यता र भिवंयवाणी पूरा हनेु कुरामा परुानो करारलाई नै परमेँ वरको 
वचन भनेर आिधकािरक मान्यता ितनीह ले िदएका िथए। बाइबलको 
आिधकािरकता र त्यसको ूमािणकरणलाई ती लेखकह ले कही ँपिन, किहल्यै 
पिन र कुनै तिरकाले चनुौित िदएको देिखदैन।  बाइबलको कुनै भागलाई पिन 
ितनीह ले अबमूल्यन गरेको पाइदैन। 
   नयाँ करारका ूिेरत वा लेखकह ले परुानो करार वा परमेँ वरको 
वचनको आिधकािरक मान्यतालाई कसरी बझेु भनेर देहायका पदह ले हामीलाई 
कसरी देखाउँछ?  ूिेरत १३:२६-४१ "26 “ए, अॄाहामका वंशको सन् तान, र 
ितमीह मध् ये परमेँ वरको डर मान् ने ए भाइ हो, हामीकहा ँनै यो मिुक्तको सन् देश 
पठाइएको छ। 27 िकनभने य शलेमका बािसन् दा र ितनीह का शासकह ले 
उहाँलाई निचनेर र हरेक शबाथमा पिढ़ने अगमवक्ताका वचनह  नबझेुर 
उहाँलाई दण् डको आ ा िदई ती वचन पूरा गरे। 28 ज् यानसजायको केही 
कारण नपाए तापिन ितनीह ले उहाँलाई मानुर्पछर् भनी िपलातससगँ िबन् ती गरे, 
29 र उहाँको िवषयमा लेिखएका सबै कुरा ितनीह ले पूरा गरेपिछ ितनीह ले 
उहाँलाई काठबाट झारेर िचहानमा राखे। 30 तर परमेँ वरले उहाँलाई 
मतृकबाट जीिवत पानुर्भयो। 31 आफूसँग गालीलबाट य शलेममा 
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आउनेह कहाँ उहाँ धेरै िदनसम् म देखा पिररहनभुयो, र उनीह  अिहले जनतामा 
उहाँका साक्षी छँदैछन ्। 32  “परमेँ वरले िपता-पखुार्लाई गनुर्भएको त् यो 
ूित ाको ससुमाचार हामी तपाईंह कहा ँ ल् याउँछ । 33 अथार्त ्,  कसरी 
परमेँ वरले येशूलाई जीिवत पारी उठाएर त् यो कुरो हामी,  ितनीह का सन् तानका 
िनिम् त पूरा गिरिदनभुयो, जः तो दोॐो भजनमा (भजन २:७) पिन लेिखएको छ, 
‘ितमी मेरा पऽु हौ, आजको िदन मैले ितमीलाई जन् माएको छु।’ 34 उहाँले 
भीं टलाई किहले नस  ने गरी मतृकबाट जीिवत पानुर्भएको िवषयमा चािहँ यसो 
भन् नभुएको छ,  ‘म ितमीह लाई दाऊदलाई िदएका पिवऽ र अटल आशीवार्द 
िदनेछु।’ 35 िकनिक अक  ठाउँमा पिन यसो भिनएको छ,   ‘तपाईंले आफ् ना 
पिवऽ जनको शरीर स  न िदनहुनेुछैन।’   36  “िकनिक उनको आफ् नै पःु तामा 
परमेँ वरको उ ेँ  यअनसुार सेवा गरेर मरेपिछ उनका िपता-पखुार्ह सँग दाऊद 
गािडए,  र उनको शरीर सड़ेर गयो। 37 तर जसलाई परमेँ वरले मतृकबाट 
जीिवत पानुर्भयो उहाँको शरीरचािहँ सड़ेन। 38  “यसकारण भाइ हो, 
तपाईंह लाई थाहा होस ्,  िक यी नै मािनस ारा पाप-क्षमा हनु् छ भन् ने घोषणा 
तपाईंह लाई गिरएको छ। 39 तपाईं िवँ वास गनह  हरेकले उहाँ ारा नै सबै 
कुराबाट छुटकारा पाउनभुएको छ,  जनु छुटकारा मोशाको व् यवः था ारा 
तपाईंह का िनिम् त सम् भव िथएन। 40 यसकारण होिशयार रहनहुोस ्,  नऽता 
अगमवक्ताह का पःु तकमा भिनएका यी कुरा तपाईंह मािथ आइपनछन ्: 41 ‘हे 
िनन् दा गन हो,  हेर र आँ चयर् मान, अिन नं ट भइजाओ,  िकनिक ितमीह को 
समयमा म एउटा काम गछुर्, यः तो काम जसको िवषयमा कसैले बयान गिरिदए 
पिन ितमीह ले किहल् यै िवँ वास गनछैनौ’।”  (हबकूक १:५)। 

रोमी ९:१४-१८ "14 अब हामी के भन ? के परमेँ वरमा अन् याय छ 
त? कदािप होइन! 15 उहाँ मोशालाई भन् नहुनु् छ, “जसमािथ म कृपा गनर् चाहन् छु, 
त् यसलाई म कृपा गनछु,  र जसलाई म िट ाउन चाहन् छु,  त् यसलाई म 
िटठाउनेछु।” 16 यसकारण मािनसको इच् छा वा ूयासमािथ यो िनभर्र गदन, तर 
परमेँ वरको कृपामािथ िनभर्र गदर्छ। 17 िक धमर्शाः ऽले फारोलाई भन् छ, “म 
मेरो शिक्त ितमीमा देखाऊँ, र सारा पथृ् वीमा मेरो नाउँको घोषणा गिरओस ् भन् ने 
अिभूायले मैले ितमीलाई खड़ा गर।”  18 यसकारण उहाँले इच् छा 
गनुर्भएकाह लाई उहाँले कृपा गनुर्हनु् छ,  र उहाँले इच् छा गनुर्भएकाह को 
दयलाई उहाँले कठोर पानुर्हनु् छ।" र गलाती ३:६-८ "6 अॄाहामलाई नै हेर, 

“उनले परमेँ वरमा िवँ वास गरेथे,  र यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनएको 
िथयो।” (उत्पि  १५:६)  7 यसकारण ितमीह ले यो जान,  िक जस-जसले 
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िवँ वास गछर्न ्,  ितनीह  नै अॄाहामका सन् तान हनु ्। 8 परमेँ वरले 
अन ् यजाितह लाई िवँ वास ारा धमीर् ठहराउनहुनु् छ भन् ने धमर्शाः ऽले पिहलेदेिख 
नै देखेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै सबै जाितले आिशष ् पाउनेछन ्” (उत्पि  
१२:३)  भन् ने ससुमाचार अिघबाटै सनुायो। 9 यसकारण िवँ वास गन 
मािनसह ले िवँ वासी अॄाहमसगैँ आिशष ् पाएका छन ्।"  
   परमेँ वरको आवाजसँग पिवऽ धमर्शा  कितसम्म सम्बिन्धत छ भनेर 
मािथ िदइएका अंशह  राॆोसँग ख्याल गनुर्होस।् पिवऽ आत्माले फेिर 
भिरनभुन्दा अिघ पऽसु र यूह ालाई झ्यालखानाबाट छुटाएर ल्याउदा चेलाह ले 
परमेँ वरको ःतिुतूशंसा गरेका िथए भनेर ूिेरत ४मा उल्लेख गिरएको छ। 
ितनीह ले परमेँ वरलाई चढाएको ःतिुतूशंसाको आवाजह मा परमेँ वर 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ र उहाँका सेवक दाउदबाट उहाँ नै बोल्नभुएको हो भनेर 
उनीह ले ःवीकारेका िथए। अथार्त ्दाउदका बोलीह  परमेँ वरका बोलीह  
िथए। ूिेरत १३:३२-३६मा पावलले फेिर दाउदको बोली उतादर्छन ् तर 
उनको बोली परमेँ वरको बोली हो भनेर पावलले पद ३२मा भन्दछन:् 
"परमेँ वरले िपतापूखार्ह सँग जे बोल्नभुयो" ( पान्तिरत)। 
   रोमी ९:१७मा "धमर्शा ले फारोलाई भनेको िथयो" ( पान्तिरत) 
भ ुको अथर् वाःतिवक पमा "परमेँ वरले फारोलाई जे भ ुभयो" भ े 
जनाउँछ। गलाती ३:८मा "धमर्शा "को ठाउँमा "परमेँ वर" भनेर रािखएको 
छ। त्यसले परमेँ वरको वचनलाई आफूसँगै कसरी निजकै रहेको देखाउँछ। 
अझ भ े हो भने नयाँ करारका लेखकह ले एकैसाथ परुानो करारलाई 
परमेँ वरको वचन भनेर त्यसमािथ भर परेको देखाउँछ। नयाँ करारमा परुानो 
करारको सय  भनाइह लाई उद् धृत गिरएको पाइन्छ। एक जना बाइबलका 
िव ानले परुानो करारबाट िवशेष गरेर २६८८ भनाइह  नयाँ करारमा 
उतािरएको छ भ े कुरा औलँ्याएका छन।् ितनीह मा यशैयाबाट ४००, 
भजनबाट ३७०, ूःथानबाट २२० आिद छन।् तर जनु जनु 
िवषयबःतहु लाई औलँ्याएर नयाँ करारमा परुानो करारबाट उद् धृत गिरएका 
छन ्ती धेरै नै छन ्भनेपिन हनु्छ। नयाँ करारका पःुतकह  परुानो करारका 
भिवंयवाणीका भनाइह लाई "यो लेिखएको छ" भ े वाक्यले भिरएको छ 
(म ी २:५,मकूर् स १:२, लूका २:२३, ३:४, रोमी ३:४, ८:३६, ९:३३, १ 
कोरन्थी १:१९, गलाती ४:२७, १ पऽसु १:१६ आिद)। यी सबै कुराह ले 
यो अनमुोदन गरेको छ िक येशू र चेलाह का िशक्षािदक्षाको जग परुानो करार 
हो। 
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   बाइबलको गिरमा, आिधकािरकता, इज्जत वा ूित ालाई जोगाउने 
आधार बाइबल नै हनुपुछर् अन्यथा हामी गलत बाटोको खतरामा लािगरहेका 
हनु्छ  भनेर मािथको उदाहरणह ले कसरी देखाउँछन?् बाइबलको 
आिधकािरकताूित हाॆो िवँ वास कुनै तरहले िकन घटाउन ुहु ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द िडजाएर अफ एजेजको प.ृ६८-
७४को "आज अ चाइल्ड" र प.ृ ११४-१२३को "द टेम्पटेशन" पढ्नहुोस।् 

"कितपय मािनसह  परमेँ वरको वचन वा बाइबलभन्दा आफूलाई 
बिु मानी दावी गछर्न ्, परमेँ वरभन्दा आफू जा े बनेर घमण्ड गछर्न।् आफ्ना 
खु ाह  नहिल्लने जगमा राख्नकुो स ा वा आफ्ना ूत्येक सोचिबचार 
परमेँ वरको वचनले जाँच्नकुो स ा ितनीह ले आफ्नै दशर्न, िव ान र 
ूकृितबाट नै परमेँ वरको वचनलाई जाँचेका हनु्छन।् यिद ितनीह को 
वै ािनक धारणासँग परमेँ वरको वचन िमलेन भने त्यो वािहयात हो भनी 
ठान्दछन।्"-एलेन जी ाइट साइनस अभ द टाइम्स, माचर् २७, सन १८८४, 
प.ृ१बाट पान्तिरत। 
 "जो मािनस परमेँ वरको वचनमा ूकट भएका बिु ान र परमेँ वरको 
लआयसँग अत्यन्तै राॆोसँग पिरिचत हनु्छन ्ती पु ष र ीको िदमाग बिलयो 
हनु्छ र ितनीह  अत्यन्तै महान ्िशिक्षत व्यिक्त वनेर येशूसँग काम गनर् लायक 
र िसपाल ुहनु्छन.्..आफ्ना जनह लाई येशूले सत्यका वचनह  िदनभुएको छ। 
संसारमा ती सत्यका वचनह  फैलाउन उहाकँा सबै भक्तह लाई आ ान 
गनुर्हनु्छ। परमेँ वरको वचन वा सत्यबाट अलग भएर कोही पिन चोखो वा 
पिवऽ भएर बःन सक्दैनन।् त्यसकारण ूत्येक व्यिक्तले यो कुरा बझु्न 
कि को अिनवायर् भएको ठा ु ज री छ।"-एलेन जी ाइट, फन्डामेन्टलस 
अभ िबिँ चयन एडकेुशन, प.ृ ४३२बाट पान्तिरत। 
  
िचन्तनमनन: 

अ. यिद येशू, ससुमाचारका लेखकह  र पावल ःवयमले परुानो करारलाई 
परमेँ वरको वचन हो भनेर मान्यता िदएका िथए भने वतर्मान यगुमा 
कितपय मै हुँ भ  ेइसाई िव ानह  िकन बाइबलको बारेमा गलत 
िशक्षा िसकाउँछन ्अिन हामीले ितनीह को को धरापमा िकन पनुर्हु ? 
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आ.  बाइबलूित श ा गन वा आलोचना गन बाइबलकै  आधिुनक िव ान 
वा ूचारकह ले बाइबलका कितपय आधारभतू सत्यह लाई ठाडै 
अःवीकार गरेको पाइन्छ। ितनीह ले ६ िदनको सिृ  ूिबयालाई 
लत्याउँछन,् यस पथृ्वीको सिृ  खरब  वषर् पिहले भएको र नक्षऽको 
बःत ु अचानक िबःफोट भएर बिनएको हो भनेर िवँ वास गछर्न,् 
पापरिहत संसारमा पापरिहत आदमको सिृ  परमेँ वरको आफ्नै हातले 
गनुर्भएको हो भ  े कुरा अःवीकार गछर्न,् जगतव्यापी जलूलयलाई 
ितनीह  अःवीकार गछर्न,् अॄाहमको अिःतत्व नै काल्पिनक हो भनेर 
ितनीह  दावी गछर्न,् ूःथानको पःुतक ऐितहािसक होइन भनेर 
िसकाउँछन,् येशूको पनु त्थान र उहाँका आँ चयर् कामह लाई 
अःवीकार गछर्न ् र कितपयले भिवंयवक्ताह ले भिवंयवाणी गरेका 
भिवंयका कुराह लाई पिन अःवीकार गछर्न ्जनु घट्नाह  हनुभुन्दा 
सय  र हजार  वषर् पिहले भिवंयवाणी गिरएका िथए। परमेँ वरको 
वचनको आिधकािरकता र िवँ वसनीयतामािथ नै ूँ न गदार् के 
हदुोरहेछ भनेर ती मािनसह को धारणाले कसरी देखाउँछन?् ती 
मािनसह लाई बाइबलको सत्यितर आकिषर्त गनर् कःतो ूयासह  
गनुर्पलार् जसले गदार् ितनीह को धारणाह  गलत हनु ् भनेर सत्य 
परमेँ वरको वचनलाई ःप सँग बझु्न सकून।् 

इ. धमर्शा  बाइबलका कितपय कुराह  अिहले लाग ु नहोला (जःतै 
दासूथा, पशबुिल आिद) तैपिन बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा 
उपलब्ध भएको वा लेिखएको हो भ  ेकुरा हामीले कसरी बझु्ने? 
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कथा ३ 

िमिलजिुल िूितभोजमा परमेँ वरलाई िचिनन्छ 

आन्  मेकचेःनी, एडभेन्ट िमशन 
 

     समा काल सागर अथार्त ् ब्लाक सी होटेलै होटेल भएको ूख्यात 
सहर गेलडेनजेक छ। त्यहाँ छु ी मनाउन मािनसह  आउँथे। त्यहाँ एउटा 
सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट चचर् छ। छु ी मनाउने सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  साबथ 
िदनमा चचर्मा खचाखच हनु्थे। 

    त्यस गेलेनझेक सहरमा साइबेिरया, उरल पहाड र सका अ  टाढा 
टाढा ठाउँह बाट मािनसह  आउँथे। ितनीह मा धेरै एडभेिन्टःटह  पिन 
हनु्थे। त्यहाकँो चचर् पाःटर आन्से ूोकोपेभ िफिलिप्पन्सको एडभेिन्टःट 
इन्टरनेशनल इिन्सच्यटु अफ आडभान्स ःटिडजमा पढेका िथए। त्यहा ँउनले 
केही िवशेष कुरा िसकेका िथए। त्यस क्याम्पसको चचर्मा कोही नया ँ
पाहनुाह  आए भने ूोकोपेभ र अ  िव ाथीर्ह  पालै पालो गरेर चचर् 
संगितपिछ पाहनुाह सँग स ित गद खाना ख्वाउँथे। 

   जब सको चचर्मा आफू पाःटर भए तब ूोकोपेभले त्यही खालको 
वातावरण बनाउन आफ्नो चचर्मा पिन ूःताव राखे। साबथमा आउने 
पाहनुाह लाई िमिलजलुी खाना ख्वाउने उनले ूःताब राखे। उनको चचर्मा 
छवटा साबथ ःकूल क्लासह  छन।् ूत्येक क्लासमा  छदेिख सात जनासम्म 
सहभागीह  हनु्थ्ये। ितनीह बाट नै पालै पालो गरेर पाहनुाह लाई साबथमा 
खाना खान बोलाउने भनेर चचर्मा एक िदन उनले आफ्नो भनाइ राखे। उक्त 
चचर्मा भान्सा कोठा पिन िथयो। 

   अक  साबथमा छु ी मनाउन आएका बीस जना पाहनुाह ले 
चचर्सेवापिछ िवँ वासीह को भान्साकोठामा जाने िनम्तोलाई खशुीसाथ महण 
गरे। खाना खाइसकेपिछ पाःटर ूोकोपेभले पाहनुाह  सबैलाई तपाईह  को 
हनुहुनु्छ, कहाँबाट आउनभुयो र  कसरी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हनुभुयो भनेर 
सनुाउन अनरुोध गरे। 

   ितनीह को व्यिक्तगत गवाही अत्यन्तै ूभावकारी िथयो र चचर्का 
अन्य सदःयह ले ितनीह को गवाहीह  खबु रमाइलो मानेर सनेु। अ ह ले 
पिन पाहनुाह को गवाही सनेुको ूोकोिपभ चाहन्थे। त्यसकारण एडभेिन्टःट 
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नभएका अ  िछमेकीह लाई पिन चचर् आउन र खाना खाएपिछ गवाही सु  
उनले अनरुोध गनर् थाले। 

   एक साबथ छु ी मनाउन आएकी एक जना िवँ वासी पाहनुाले उनको 
हजरुबबुाको बारेमा एउटा रोचक कथा सनुाइन।् उनको हजरुबबुा दोॐो 
िवँ वयु मा एउटा रेलको भान्सामा काम गथ। उक्त रेलमा िसपाहीह  याऽा 
गथ। बाजे कुक वा भान्सेलाई सबैले मन पराउँथे। उनको कडा पिरौम र 
म पान नगन बानीलाई सबैले सराहना र आदर गथ। तर उनको एउटा 
समःया िथयो। उनी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भएकोले शिनबार काम नगन 
उनको अठोट िथयो। उनको हािकमले उनलाई शिनबार छु ी िदन मानेनन।् 
तर उनी खाना पकाउने असल भान्से भएकोले उनलाई िनकाल्न पिन उनको 
हािकमले सकेनन।् आिखरमा एकिदन सेनापितले उनलाई डाके। 

    आफूले साबथमा काम गनर् नचाहेको कुरा सनुाएपिछ उनलाई 
सेनापितले यो ूःताब राखे "साथी ितमी असल भान्से हौ। ितमीलाई हामी 
िनकाल्न चाहँदैन  तर एउटा ूःताब म राख् छु। ितमीलाई ूत्येक शबुबार 
कामबाट िनकाल्छु र ूत्येक आइतबार फेिर कामको िनिम्त भनार् गछुर्।" 

  िवँ वयु  होउञ् जेल यो ूिबया चिलरअ यो। भान्सेलाई ूत्येक शबुबार 
कामबाट िनकािलन्थ्यो र ूत्येक आइतबार फेिर काममा भनार् गिरन्थ्यो। 

  जब एक छुि  मनाउन आएका एक जना एडभेिन्टःट नभएको पाहनुाले 
अक  पाहनुाको हजरुबबुाको कथा सनेु तब उनले उठेर भिनन ् "म पिन 
एडभेिन्टःट हनु चाहन्छु।" 

   ूोकोपेभ अत्यन्तै खशुी भए र पिछ त्यस मिहलालाई उनले बिप् तःमा 
िदए। िमिलजलुी ूितभोज खाने कायर्बमको दईु वषर्िभऽ व्यिक्तगत गवाही 
सनेुर चार जना मािनसह  येशूितर आकिषर्त भए र बिप् तःमा िलए। 

  (चचर् पिछ िूितभोज गरेर व्यिक्तगत गवाही सु  पाउन ुचचर्को िनिम्त 
ठूलो आिशष भएको र साबथःकूल क्लासका िवँ वासीह ले जब पाहनुाह को 
सत्कार गनर् थाले ितनीह  एक आपसमा निजकभए भनेर वषर् ४३का 
ूोकोपेभले यस कथाका लेखकलाई सनुाएका िथए। "व्यिक्तगत गवाहीह  धेरै 
मह वपूणर् हनु्छन ् िकनभने त्यसमा परमेँ वरको दया देिखन्छ र उहाँ हाॆो 
परमेँ वर हनु चाहनभुएको देिखन्छ ।" पाःटर ूोकोिपभले यी लेखकलाई 
सनुाएका िथए)। 
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