४

हाम्रा सबै धािमर्क िशक्षािदक्षा वा
दशर्नको आिधकािरक ोत-बाइबल

यस अध्यायका मूल पदह : मकूर्स ७:१-१३, रोमी २:४, १ यूह ा २:१५१७, २ कोरन्थी १०:५,६, यूह ा ५:४६,४७ र यूह ा ७:३८।

यस अध्यायको मूल सार पद: " व्यवःथा र गवाहीकहाँ जाओ! यिद ितनीह

यस वचनअनुसार बोलेनन् भने ितनीह िसत िबहानको िमरिमरे उज्यालो छै न (वा
ितनीह मा िदव्य ान वा ूकाश छै न

भनेर थाहा पाउनु" (यशैया ८:२०

पान्तिरत)।

सं सारमा लाख को सं ख्यामा िविभ

छन् जसले

इसाई सम्ूदायह

आआफ्ना िवँवासलाई अनुमोदन गनर् बाइबल नै ूयोग गरे का हुन्छन्। य िप
ती सबै चचर्ह

वा सम्ूदायका िशक्षादीक्षा वा धमर्दशर्नह मा पिवऽ धमर्शा

बाइबलको भूिमका र त्यसको मा ुपन आिधकािरकता समान छै न। अझ भ े
हो भने एक चचर् वा सम्ूदायदे िख अक चचर् वा सम्ूदायमा बाइबलको भूिमका

वा यसको बुझाइ अत्यन्तै फरक फरक भएको पाइन्छ। यो कुरा बुझ्नु धेरै

ज री छ िकनभने बाइबलमा लेिखएका साममीह लाई बुझ्न र त्यसको
व्याख्या गनर् जःतो जिटल िवषयलाई बुझ्न वा िविभ
एउटै

बाइबललाई

िविभ

तिरकाले

व्याख्या

गनर्

चचर् वा सम्ूदायह ले
चारवटा

ूभावकारी

ॐोतह को उपयोग गरे का हुन्छन्, ती हुन:् परम्परा, व्यिक्तगत अनुभव,
सं ःकार वा सं ःकृित, तकर् र बाइबल आफै।
ूत्येक

चचर्

वा

सम्ूदायको

ूत्येक

धमर्दशर्न,

िथयोलोजी

वा

िशक्षादीक्षामा ती ॐोतह ले अत्यन्तै मह वपूणर् भूिमका खेलेका हुन्छन्। हामी
जो भएतापिन वा जहाँ भएतापिन हामी सबै जनालाई कुनै न कुनै िकिसमले
िविभ

सं ःकार, परम्परा, रहनसहन र सं ःकृितह ले ूभािवत पािररहे का

५०

ानका अनुभिू तह

हुन्छन्। हामी सबैमा आआफ्नै अनुभव वा

हुन्छन् जसले

हाॆो सोचिबचार र समझशिक्तलाई आकार िदन्दछन्। हामी सबैमा आआफ्नै

िदमाग छ जसले हामीले दे खेका, सुनेका र पढे का कुराह लाई मूल्या न
गदर्छ। परमेँवरको बारे मा बुझ्न र उहाँको इच्छालाई थाहा पाउन हामी
सबैले

त्यही

बाइबल

पढ्छ ।

बाइबललाई

व्याख्या

गनर्

र

त्यसको

उपयोिगतालाई एकआपसको सम्बन्धमा ूयोग गनर् मािथको कुन ॐोतलाई
आिधकािरक हो भनेर मा े? मािथका िविभ

ॐोतह लाई िदइने ूाथिमकता

हाॆो सबै िशक्षादीक्षा वा िथयोलोजीलाई बुझ्ने वा व्याख्या गन अिन्तम औजार
भएको हुन्छ।
१. आआफ्नो समाजमा चलेका परम्परा वा सं ःकार
परम्परा आफै नराॆो होइन। यसले हाॆो जीवनलाई चलाइरहन

िनिँचत काम र सं रचना वा बनोटलाई दोहोर्याउन सहयोग गदर्छ। यसले

हाॆो पिरवार, कूल वा बं श समाजसँग जोिडरहन सहयोग गदर्छ। त्यसथर्
परम्पराले मािनसको धमर्मा मह वपूणर् भूिमका खेल्दछ। तर परम्परा नै साःवत
वा िस

हो भनेर त्यसमा अिडग भएर बःदा चािहँ कितपय समयमा खतराह

पिन उब्जन सक्छन्।

येशूकै समयमा यहू दीह ले अपनाएका केही मानवीय परम्पराह ूित

उहाँले कःतो आपि

जनाउनुभएको िथयो ? र त्यसबाट हामीले के िसक्न सक्छ

भनेर मकूर्स ७:१-१३ले कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्: "१ य शलेमबाट आएका
फािरसीह

र शाःऽीह

चेलाह ले अशु

येशूका चारै ितर भेला भए। २ येशूका कितपय

हात, अथार्त ् नधोएको हातले खाएका ितनीह ले दे खे (वा

परम्परा अनुसार खानुभन्दा पिहले पानी छकर शु
फिरसीह

र सबै यहू दीह

पान चलन िथयो)। ३

ितनीह का पुखार्ह ले िदएका परम्पराअनुसार हात

नधोई भोजन खाँदैनन्। ४ बजारबाट आएपिछ ःनान गरे र शु
खाँदैनन्। त्यित माऽ होइन, ितनीह ले यःता धेरै अ

कचौराह , भाँड़ाह
परम्परा।

र काँसोका भाँड़ाह

५ तब फिरसीह

नभई ितनीह

परम्परा मान्दछन्, अथार्त ्

औपचािरक पमा शु

बनाउन धुने

र शाःऽीह ले उहाँलाई सोधे, “तपाईंका चेलाह

िपतापुखार्ले रािखिदएका परम्परामा िकन चल्दै नन्, तर अशु

हातले खान्छन्?”

६ तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “यशैयाले ितमी कपटीह का िवषयमा

ँ यसरी अगमवाणी गरे , जःतो लेिखएको छ, ‘यस जाितले मलाई ओठले
ठीकसग

५१

माऽ आदर गछर्, तर ितनीह को

दय मदे िख टाढ़ा छ। ७ ितनीह

व्यथर्मा

मेरो उपासना गदर्छन्, तर ितनीह का िशक्षा मािनसह ले िसकाएका िविध माऽ
्
हुन।’
८

ितमीह

परमेँवरको

आ ालाई

त्यागेर

मान्छौ।” ९ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह

मािनसह का

परम्परा

आफ्ना परम्परा मान्नलाई

ँ परमेँवरको आ ालाई टािरिदन्छौ। १० िकनभने मोशाले भनेका
कित धू तत
र् ासग
छन्, ‘आफ्ना आमा-बुबालाई आदर गर, र जसले आमा-बुबाको िव

मा दुंट

कुरा बोल्छ त्यो मािरनैपछर्।’ ११ यिद कुनै मािनसले आफ्ना बुबा वा आमालाई
‘मबाट

जे-जित

म त

तपाईंह लाई

िमल्नुपन

त्यो

परमेँवरलाई चढ़ाइएको) भन्छ भने, १२ ितमीह

कुबार्न

त्यसलाई आफ्ना आमा-

बुबाको िनिम्त फेिर केही गनर् िदँदैनौ। १३ यसरी ितमीह

परम्परालाई कायम राखेर परमेँवरको वचनलाई चािहँ र
यःतै अनेक कामह

ितमीह

हो,’ (अथार्त ्

आफ्नो चिलआएको

तुल्याउँछौ। अिन

गदर्छौ।”

जुन परम्पराको बारे मा येशूले सम्बोधन गनुर् भएको िथयो त्यो परम्परा

यहू दी समाजमा गु ले चेलालाई िसकाउँथ्यो। त्यसबेलाका धमर्ग ु ह ले त्यस

परम्परालई जोड िदएर िसकाउँथे। येशूको समयमा त्यस परम्परालाई पिवऽ
धमर्शाशा को िशक्षा सरह मािनन्थ्यो। तर परम्परा जब मान्दै गइन्छ तब
समयको गितसँगै िविभ

िवःतृत िविध र पक्षह

थिपदै

जान्छ जसले

परमेँवरको सु दे िखको वचन र योजनालाई ओझेलोमा पाद जान्छ। धमर्को
नाउँमा वा यहू दी समाजका गन्यमान्य धमर्ग ु ह

वा अगुवाह ले (मकूर्स

७:३,५) मानवीय परम्पराह लाई आदर गरे तापिन र ितनीह लाई कायम गन

ूयास गरे तापिन ती परमेँवरको आ ासरह हुँदैन (मकूर्स ७:८,९)। ती
मािनसह ले चलाएका परम्पराह

हुन ् जसलाई पालना गिररहँदा कालान्तरमा

परमेँवरको वचनको केही ूभाव नै नहुने अवःथा आउँदछ (मकूर्स ७:१३)।

पावलले परमेँवरको वचन र मानवीय परम्पराको बीचमा के िभ ता

छ भनेर दे हायका पदह मा िदएका छन् हेनह
र् ोस्। त्यो िभ तालाई आत्मसात्

गनुर् िकन ज री छ? हेनह
र्ु ोस्, १ कोरन्थी ११:१-२ "१ मेरो अनुकरण गन
होओ, जसरी म भींटको अनुकरण गदर्छु। २ म ितमीह को तारीफ गदर्छु,
िकनिक सबै िवषयमा ितमीह
िशक्षाह

मलाई सम्झन्छौ, र मैले ितमीह लाई िदएका

कायम राख्तछौ।" र २ थेःसोिलिनकी ३:६ "६ अब भाइ हो, हाॆा

ूभ ु येशू भींटको नाउँमा हामी ितमीह लाई आ ा िदन्छ , िक हामीबाट
ितमीह ले पाएका िशक्षामा नचल्ने हरे क अल्छे भाइबाट अलग बस। ७

५२

िकनिक

ितमीह ले

कसरी

हाॆो

अनुकरण

गनुप
र् छर्

सो

ँ छँदा अल्छे भई बसेन ।"
जान्दछौ।" हामी ितमीह सग

ितमीह

आफै

परमेँवरको जीिवत वचनले माऽ हामीमा त्यस वचनूितको ौ ा र

िवँवास पैदा गराउँछ। त्यस वचनको भिक्तभावमा लाग्दा केही परम्पराह

उत्पादन हुन्छ। तर हाॆो िवँवास वा भिक्तको जीवनले जीिवत परमेँवरूित

जिहले पिन बफादार हुन िसकाउँछ। हामीूित परमेँवरको चाहना के हो सो

उहाँको िलिखत वचनमा ूकट गिरएको छ। जसले जुनसुकै दे श वा समाजमा
रहे पिन

सबै

मानव

परमेँवरको

परम्पराह मािथ

ओगट्नुपदर्छ। जितसुकै असल परम्पराह

वचनले

िवशेष

ःथान

िकन नहुन ् ती सवैभन्दा मािथल्लो

तहमा बाइबललाई उच्च ःथानमा राख्नुपछर् र त्यसलाई नै ूाथिमकता

परमेँवरसँगको अनुभव र उहाँको वचन

िदनुपछर्। कितपय परम्पराह

अध्ययन गरे र उब्जन्छन् तर ती सबै कुराह लाई पिवऽ धमर्शा को नापले

जाँच्नुपदर्छ।
हाॆो चचर्मा के के िबयाकलापह

छन् जसलाई हामीले "परम्परा"

भनेर मान्दछ ? ती सबै बाइबलीय िशक्षा सम्मत छन् िक छै नन् भनेर हेिरनु
िकन ज री छ? सोच्नुहोस्।

२. अनुभव वा व्यिक्तगत अनुभिू त
दया,

परोपकािरता,

धैयत
र् ा,

आत्मसं यमता,

क्षमािशलता,

सिहंणुता र परमेँवरूितको ूेम जःता असल मािनसमा हुनपु न गुणह

क णा,
कसरी

अनुभव गन वा जगाउने? िवँवास वा आःथा भनेको कुनै भावनात्मक,

सै ािन्तक र िदमागमा खेलाउने वौि क िवषयमाऽ नभएर वाःतिवक पमा
हामीले अनुभव गनुप
र् न कुरा हो । फेिर हाॆो अनुभवह

बाइबलसम्मत नहुने

ँ बािझने र त्यो हाॆै िवँवासलाई खतम पान कसरी हुनसक्छन्?
वा बाइबलसग
हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह : रोमी २:१-११ (िवशेष गरे र पद ४) "१ यसकारण

अकार्लाई दोष लाउने ए मािनस, ितमी जोसुकै भए तापिन, केही बहाना छै न,
िकनिक जेमा ितमी अकार्लाई दोष लगाउँछौ, त्यसैमा आफै पिन दोषी ठहिरनेछौ,

िकनभने ितमी दोष लाउनेले पिन त्यही काम गछ । २ यःता काम गनह मािथ

ँ पछर् भनेर हामी जान्दछ । ३ ए मािनस, ितमीले
परमेँवरको इन्साफ ठीकसग

यःता काम गनह लाई दोष लाउँछौ, र आफै पिन त्यही काम गछ भने, के
परमेँवरको इन्साफबाट उम्कन्छु भन्ने ितमी ठान्छौ? ४ अथवा परमेँवरको

५३

कृपाले ितमीलाई पँचा ापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर, के ितमी उहाँको

र् ो ूशःततालाई तुच्छ ठान्छौ? ५ तर परमेँवरको
दया, सहनशीलता र धैयक

धािमर्क इन्साफ ूकट हुने त्यस बोधका िदनको लािग आफ्नो कठोर र

अपँचा ापी

दयले गदार् ितमीले आफ्नो िनिम्त बोध थुपािररहेछौ। ६ िकनिक

ँ असल काम
र् ग
उहाँले हरे क मािनसलाई उसको कामअनुसार िदनुहन
े । ७ धैयस
ु छ

गरे र मिहमा, इज्जत र अमरत्व खोज्नेह लाई चािहँ उहाँले अनन्त जीवन

िदनुहन
े । ८ तर झगड़ालु, सत्यको पालन नगन, र दुंटतामा िहँ नेह मािथ
ु छ

चािहँ बोध र िरस पनछ। ९ खराब काम गन हरे क मािनसमािथ स ंट र

आप

आइपनछ, पिहले यहू दीमािथ र अन्यजाितह मािथ पिन। १० तर

असलकाम गन हरे कलाई पिहले यहू दीलाई अिन अन्यजाितलाई पिन गौरव,
र् न्ु न।" र
इज्जत र शािन्त ूाप्त हुनछ
े । ११ िकनिक परमेँवरले पक्षपात गनुह
िततस ३:३-८ "३ िकनभने हामी पिन एक पल्ट मूख,र् अटे री, बरािलएका,
िकिसम-िकिसमका कामवासना र सुख-िवलासमा फसेका,

े ष र डाहमा िदन

िबताउने, मािनसबाट घृिणत भएका, एउटाले अकार्लाई घृणा गन िथय । ४ तर
जब परमेँवर हाॆा मुिक्तदाताको भलाइ र ूेम ूकट भयो, ५ तब हामी आफैले

धािमर्कतामा गरे का कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपाअनुसार पुनजीर्वनको
ःनान ारा र पिवऽ आत्मा ारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुिक्त

िदनुभयो, ६ जो उहाँले हाॆा मुिक्तदाता येशू भींट ारा हामीमािथ ूशःत गरी
खन्याउनुभयो, ७ तािक उहाँको अनुमहले धमीर् ठहिरएर हामी अनन्त जीवनको

आशा राख्ने उ रािधकारी बन्न सक । ८ यो भनाइ पक्का छ। म चाहन्छु िक

ितमीले यी कुराह मा जोड दे ऊ, तािक ितनीह

जसले परमेँवरमा िवँवास

राखेका छन् आफूलाई असल काममा कायम राख्न होिशयार रहू न,् िकनिक यी

कुरा मािनसह का लािग उ म र लाभदायक छन्।
अनुभव भनेको मानव जीवनको अिभ

भाग हो। यसले हाॆो भावना,

सोचिबचार, मनिःथित र मनोवेगलाई शिक्तशाली पमा ूभाव पादर्छ। उहाँको

सृि सँग र उहाँ आफैसँग हाॆो अनुभवले मह वपूणर् काम गरे र त्यो गाँिसयोस्
र जीवनको आकार वा ढाँचा बनाओस् भ े तिरकाले हाॆो सं रचना गिरएको हो

वा िडजायन गिरएको हो।
कला, ूितभा, स ीत, सृि का सुन्दर रचनाह , उहाँको मुिक्तको
आनन्द र उहाँको वचनमा िदइएका ूित ाह को शिक्तको सरहाना गद
ितनीह को सौन्दयर्ताको सम्बन्धको अनुभव हामीले गनर् सक भ े परमेँवरको
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चाहना हो। हाॆो धमर्, िवँवास वा आःथा केवल िशक्षादीक्षा वा िस ान्त र

तािकर्क िनणर्य वा तकर् अनुसार िठक भएकोलेमाऽ िवँवास गन होइन।

परमेँवर र उहाँको वचनलाई कुन

ि कोणले हे छ

सो हे न

ि कोणलाई

हाॆो अनुभवले मह वपूणर् भूिमका खेल्दछ। फेिर त्यसै वखत परमेँवरको इच्छा
वा उहाँको बारे मा जा

हाॆो अनुभव पयार्प्त छै न र हाॆो बुझाइ िसिमत छ

भनेर ःप सँग हे न र् ज री हुन्छ।

२ कोरन्थी ११:१-४मा हामीलाई के चेतावनी िदइएको छ जसले गदार्

हाॆो आफ्नै अनुभवमा भरपनुर् भनेको कित सं कुिचतता रहेछ भ े थाहा हुन्छ?

हेनह
र्ु ोस्, "१ ितमीह ले मेरो थोरै मूखत
र् ा सिहिदए पिन हुन!े कृपया सिहदे ओ! २

ईँवरीय डाहले म ितमीह ूित डाही भएको छु । एउटै पितकी पिवऽ दुलहीको

ँ ितमीह को मगनी गिरिदए।
ँ ३
पमा ितमीह लाई ूःतुत गनर् मैले भींटसग

तर जसरी सपर्ले आफ्नो चलािखले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै भींटूितको
ितमीह को िनंकपट र चोखो भिक्तबाट ितमीह का िवचारह

ॅममा पछर्न ् िक

भनेर मलाई डर लागेको छ। ४ िकनिक यिद कुनै व्यिक्त आएर हामीले ूचार

गरे का भन्दा अक येशूलाई ूचार गर्यो भने, अथवा ितमीह ले पाएका

आत्माभन्दा अक आत्मा ितमीह ले महण गर्यौ भने, वा ितमीह ले पाएका
सुसमाचारभन्दा अक कुनै सुसमाचार महण गर्यौ भने, ितमीह

यी सबका सामु

सिजलै झुक्दारहेछौ।"

अनुभवकै आधारमा कुनै पिन िशक्षा वा दशर्नलाई िवँवास गनुर्

धोखापूणर् हुनसक्छ। बाइबल अनुसार अनुभवलाई उिचत ःथानमा राख्नु

आवँयक छ। पिवऽ धमर्शा बाटै अनुभवलाई आकार िदनुपछर् वा सं रचना
गनुप
र् छर्। कसै को केही अनुभव छ भने त्यसलाई धमर्शा बाटै जाँच्नुपदर्छ।

कितपय समयमा हामी आफ्नै तकर् वा सोचिबचारले परमेँवरको वचन र

चाहनासँग निमल्ने अनुभव गनर् चाहन्छ । हाॆो अनुभव र चाहनाह लाई माथ
गन गरे र परमेँवरको वचनमा भरोसा राख्नु ज री छ। अथार्त ् हाॆो अनुभव र

चाहनाह ले

परमेँवरको

वचनलाई

ूाथिमकता

िदन्छ

िक

िददै न

सो

परमेँवरको वचनबाट नै जाँच्न ज री छ। हामी िदनिदनै अनेक अनुभवह
गदर्छ तर ती अनुभवह

परमेँवरको वचनसम्मत छ िक छै न भनेर हामी

आफूले आफैलाई सुरिक्षत राख्नु ज री छ। हामी जे गछ वा अनुभव गछ
त्यसले बाइबलको ःप

हुनपु दर्छ।

िशक्षादीक्षाका िब
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मा नहोस् भ े हाॆो ूितव ता

अ ूितको

ूेम,

िवँवास

वा

आःथा

(मकूर्स

१२:२८-३१)

्
परमेँवरका आ ाह को मुख्य ूाथिमकता हुन।
अ लाई ूेम गन अनुभव

मह वपूणर् हुन्छ। साथै परमेँवरलाई ूेम गन अनुभव होस् वा अ लाई ूेम गन
अनुभव होस् त्यो परमेँवरको वचनले सध जािचनु आवँयक हुन्छ?
३. सं ःकार वा सं ःकृित

हामी जहाँ भएपिन जो भएतापिन कुनै न कुनै सं ःकार, रहनसहन,

जीवनशैली र सं ःकृितका भाग ह । हाॆो सोचिबचार, मनोवेग, मनिःथित,

चालचलन आिद हाॆो सं ःकृित वा सभ्यताले ूभाव पारे को हुन्छ र हाॆो
व्यिक्तत्वलाई त्यसले आकार िदइरहे को हुन्छ। जसबाट हामी कोही पिन
उिम्कनै सक्दै न । पौरािणक इॐाएलका मािनसह लाई ितनीह का दे शका
विरपिर रहे का मािनसह ले कःतो ूभाव पारे का िथए भ े कथाले पुरानो करार
भिरएको छ। के पौरािणक इॐाएल वा सभ्यताभन्दा हामी अिहले केही फरक

छ त वा िव ानको ूगित वा आिवंकारह ले गदार् के हामी िहजोभन्दा आज
असल मानव ह भनेर दावी गनर् सक्छ र?

जुन पिरवेशमा परमेँवरको वचन िदइएको िथयो त्यो पिरवेश पिन

िबशेष सं ःकार, रहनसहन वा सं ःकृितमा िदइएको िथयो तर उहाँको वचन कुनै

सं ःकृित वा सं ःकारमा िसिमत भएको िथएन। मािनस रहे को समाज, सं ःकृित र

सभ्यताले बाइबललाई बुझ्न ूभाव पाछर् भ े कुरालाई हामी वेवाःता गनर् त
सक्दै न । तर हामीले यो कुरा किहल्यै पिन भ ुल्न हु

िक बाइबल कुनै जात,

वणर्, िल , सभ्यता, सामािजक ूित ा वा सभ्यता, रा को पिरिधिभऽ िसिमत
नभएर अपार वा ितनीह को पिरिधलाई उखेलेको धमर्शा

हो। कुनै पिन

मानवीय सं ःकार, सं ःकृित, सभ्यता वा समाजबाट अपार वा मािथल्लो ःतरमा

बाइबल रहे कोले ती सं ःकार, सं ःकृित, सभ्यता वा समाजमा रहे का कुनै पिन
व्यिक्तलाई आमूल पिरवतर्न गनर् र सबै मानव सभ्यतामा भएका पापको
तत्वलाई सच्याउने खुबी यसमा छ।

१ यूह ा २:१५-१७ पढ्नुहोस्। कुन िःथितको सं सारलाई हामीले ूेम

गनुह
र् ु

भनेर यूह ा आफ्नो भनाइ ूःतुत गदर्छन्? हामी सं सारमै रहेतापिन

ँ ूितःपधार् नगिर कसरी िजउने? (वा माछा पानीमा
सं सारको ढाँचा वा सं सारसग
रहेतापिन

माछा

पानीको

होइन

भने

जःतै

हामी

पिन

सं सारको

खराब

र्ु ोस्, "१५
तत्वह मािथ पौिडएर कसरी बःने? -अनुवादकको िज ासा)। हेनह
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सं सारलाई वा सं सारमा भएका कुनै पिन थोकलाई ूेम नगर। यिद कुनै

मािनसले सं सारलाई ूेम गदर्छ भने िपताको ूेम त्यसमा हुँदैन। १६ िकनिक

ँ ाको अिभलाषा,
सं सारमा भएका सबै थोक, अथार्त ् शरीरको अिभलाषा, आख

् १७
जीवनको शेखी िपताबाट आएका होइनन्, तर सं सारबाट आएका हुन।
संसार िबितजान्छ र त्यसको अिभलाषा पिन िबितजान्छ, तर परमेँवरको इच्छा
पूरा गनचािहँ सधको िनिम्त रहन्छ।"
परमेँवरले सृि

गनुभ
र् एका सबै सृि लाई पापले असर पारे को छ

भनेझ मानवीय सं ःकार, सं ःकृित, सभ्यता, समाज रहनसहन आिदलाई पिन
पापले ूभाव पािररहे को हुन्छ। त्यसको पिरणामःव प मानव समाज, सं ःकार,
सं ःकृित र सभ्यता पिन परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायको पिरिधमा परे को छ। हो,

हाॆो सं ःकृित वा सं ःकारका कुनै न कुनै पक्ष होलान् जुन हाॆो िवँवाससँग

राॆरी िमलेको हुन्छ। तर बाइबलूितको आःथा वा िवँवास र सं ःकृित

रहनसहन आिदको बीचमा भएको िभ तालाई हामीले सध होिसयारपूवक
र् हे न र्
ज री छ। आदशर्कै कुरा गर भने मानव सभ्यता वा सं ःकृितलाई बाइबलीय
आःथाले च ुनौित िदएको हुन्छ र िदनु पिन पछर् र परमेँवरको वचनूित

बफादार हुन छु ै सं ःकार बसािलनुपदर्छ। यिद मािथबाट आएको कुराले

हामीलाई अ

ाएन भने वा परमेँवरको वचनको अं ुस लागेन भने हाॆो

विरपिर रहे का वातावरण वा सं ःकारले हामीलाई सिजलै सँग िनिलिदनसक्छ।
यसबारे एलेन जी

ाइटले एक अत्यन्तै मह वपूणर् र सान्दिभर्क भनाइ यसरी

व्यक्त गिछर्न ् "सं सारका नीित र चासोह बाट येशूका अनुयायीह ले अलग
बःनुपदर्छ। तर त्यसको अथर् ितनीह

सं सारबाट अलग भएर छु ै बःने

होइन। मुिक्तदाता िनरन्तर पमा मािनसह को बीचमा घुलिमल गनुभ
र् यो तर

परमेँवरको कुनै इच्छािबपरीत जान उहाँले ितनीह लाई उत्सािहत गनुभ
र् एन

तर ितनीह को मनोबललाई उच्च पाद र ितनीह को ूित ालाई उचाईँमा

ु एको िथयो।"-काउिन्सलस् टु पारे न्टस्, िटचसर्, एण्ड
राख्न उहाँ सिबय हुनभ
ःटु डेन्टस्, पृ. ३२३बाट

पान्तिरत।

तपाईँ जो भएतापिन वा जहाँ भएतापिन तपाईँको सं ःकार वा सं ःकृितका

पक्षह

के के छन् जुन बाइबलीय आःथा िबपरीत छन्? अझ वाःतिवक

भ े हो भने तपाईँको िवँवास वा आःथालाई ॅ

पान सं ःकार वा सं ःकृितको

सामु तपाईँ िनडर भएर कसरी परमेँवरूितको आःथामा अिडग भएर बःने?
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पमा

४. तकर्
सं सारका

मािनसह ले

उब्जाएका

परमेँवरको अिःतत्वलाई हाँक िदने तकर्ह

अनेक

दशर्न

र

आवाजह

होइनन् तर परमेँवरको वचनमा

भर पनुप
र् छर् र हाॆो िदमागमा ूभ ु येशूको उपिःथित र उहाँका वचनह

ारा

हामीलाई बसमा राख्न िकन ज री छ? परमेँवरको भय मा ु वा उहाँूित ौ ा

राख्नु नै सबै असल बुि

िकन हो? हेनह
र्ु ोस्, २ कोरन्थी १०:३-६

ानको सु

"३ िकनभने हामी सं सारका ह , तापिन सांसािरक लड़ाइँ त ल दै न । ४ िकनिक
हाॆो यु का अःऽ-शःऽ सांसािरक होइनन्, तर िकल्लाह

सामथ्यर् ितनमा छ। ५ परमेँवरका

ानको िव

नाश गन ईँवरीय

मा खड़ा हुने बहसह

र

हरे क अह ारपूणर् बाधालाई हामी नाश गछ , र हरे क िवचारलाई भींटको
आ ापालन गनर्लाई वशमा पाछ । ६ ितमीह को आ ाकािरता पूरा भएपिछ
हरे क अना ाकािरतालाई दण्ड िदन हामी तयार बःनेछ ।", िहतोपदे श १:७
"परमूभ ुको भय नै

ानको सु

हो, तर मूखल
र् े बुि

र अनुशासनलाई तुच्छ

ठान्दछ।" अय्यूब २८:२८ "अिन उहाँले मािनसलाई भन्नुभयो, ‘परमेँवरको डर

नै बुि

हो, र दुंटताबाट अलग रहनु समझशिक्त हो।", भजनसं मह १११:१०

"परमूभ ुको भय बुि को सु

हो,

उहाँका

आदे शह

पालन गनह को

समझशिक्त ठीक हुन्छ, उहाँको ूशंसा सधभिर रिहरहन्छ।" र िहतोपदे श ९:१०
" “परमूभ ुको भय मान्नु नै बुि को सु आत हो, र परमपिवऽको

ान नै

समझशिक्त हो।"
परमेँवरले हामीलाई सोच्न र तकर् गन सामथर् िदनुभएको छ।
मािनसको ूत्येक िबयाकलाप र ूत्येक धािमर्क वा दाशर्िनक तकर्िबतकर् गरे र
सोच्ने िदमाग हामीमा छ र त्यसबाट िनंकषर्मा पुग्न सक्छ

भनेर हामी

अनुमान गदर्छ । अन्धिवँवास वा तकर्िहन आःथा, दशर्न वा िवँवासलाई हामी
मान्दै न । पिँचमी समाज वा जगतमा अठार शताब्दीलाई वौि क वा ूवु
ानको आन्दोलनको युग वा एज अफ इलाइटमेन्ट भनेर सम्बोधन गिरन्छ।

त्यसबेला मािनसह को बुि

र

ानले नयाँ मोड िलएको िथयो। सही सोच्ने

सामथ्यर् र िठक िनंकषर्मा पुर्याउन मानव तकर्ले नयाँ र उच्च ःथान पाएको
िथयो। परमेँवरले िदनुभएको सोच्ने िववेकलाई िसमा नघाएर मानव तकर्ले
ूाथिमकता पाउनुपछर् भ े वौि क जागरण फैिलएको िथयो।
हामीमा हुने सबै

ान हाॆो

ँ ा, कान, छाला, नाक र
ानेिन्िय (आख

िजॄो) अनुभवको आधारमा हुनपु नमा मानव तकर् नै बुि

५८

वा

ानको मुख्य

ॐोत हुनपु छर् भनेर फरक

ि कोण वा धार ूःतुत गिरएको िथयो। यस

ि कोण वा धारलाई तकर् वा बुि वाद भिनन्छ। सत्य भनेको हाॆो

ानेन्िीय

वा शारीरसँग सम्बिन्धत छै न तर तकर् र िदमागको खेल हो भ े त्यो वादको
िस ान्त हो। अक शब्दमा भ े हो भने कितपय सत्यह को अिःतत्वलाई

मािनसह को तकर्ले िसधै बुझ्न सिकन्छ भ े त्यस तकर्वादले िसकाउँछ।

सत्यको ःतर र त्यसलाई जाँच्न मािनसह को तकर्लाई त्यसले मुख्य ःथान
िदएको िथयो। मानव तकर् नै नयाँ आिधकािरक शिक्त भएको िथयो जसको
सामु सबै झुक्नुपरे को िथयो। त्यसको सामु चचर् र नाटकीय पमा भ े हो भने
बाइबल परमेँवरको वचन हो भ े आिधकािरक ूमाणको ॐोत नै मानव तकर्

भएको िथयो। मािनसको तकर् अनुसार कुनै ूमाण गनर् सिकएन भने त्यसलाई
िनकम्मा ठािनन्थ्यो र त्यसको वैधािनकताूित ूँन उठाइन्थ्यो। यस खालको

मनिःथितितले

बाइबलका

ठू ला

भागह लाई

असर

पारे को

िथयो।

सबै

आँचयर्कमर्ह , परमेँवरको अलौिकक कामह , येशूको शारीिरक पुन त्थान,

कन्या

ीबाट उहाँको जन्म, छ िदन लगाएर गिरएको सृि

आिद सत्य होइनन्

भनेर ती बौि क वा बुळक
ु वगर्ह ले

त्यसकारण त्यःतो िशक्षामा भर पनुह
र् ु

जोड िदएका िथए।

सत्य त यो हो िक हामीले सिम्झनुपन कुरामा हाॆो तकर् वा वौि क

ान वा सम्पदामा पिन पापले ूभाव पारे को छ र येशूको बशमा त्यसलाई
ल्याउन

ज री

छ।

मानव

समझशिक्त

अन्धकारमय

छ

र

ितनीह

परमेँवरबाट अलग भएका छन् (मािनसको तकर् नै सव परी हो भ े िस ान्तले
उसको मनिःथित कःतो बनाउदो रहे छ भनेर पावलले यसरी व्यक्त गरे का छन्

ु ा गवाही िदँदछु , िक
"१७ अब म यो जोड िदएर ूभ ुमा भन्दछु र ूभम
अन्यजाितह
अबदे िख

जसरी ितनीह का िवचारको व्यथर्तामा िजउँदछन् त्यसरी ितमीह

उसो

निजओ।

१८

ितनीह का

ितनीह का अ ानताको कारणले ितनीह

दयको

कठोरताले

ल्याएको

परमेँवरको जीवनदे िख िबराना

भएका छन्, र ितनीह को समझ अन्धकारले भिरएको छ। १९ ितनीह
कठोर भएका छन्, र हरिकिसमका अशु

काम गन लालचमा परे र ितनीह

छाडा भएका छन्।" एिफसी ४:१७-१९)। हाॆो बुि

ान र िदमागलाई

परमेँवरको वचनले चहिकलो पानुप
र् दर्छ। बाइबल अनुसार परमेँवर हाॆो

ु एकोले हाॆो सं रचना परमेँवरबाट ःवतन्ऽ वा ःवयं शािसत भएर
सृि कतार् हुनभ
चल्न होइन भ े कुरालाई हामीले ख्याल राख्नुपछर्। ब

५९

सबै

ानको सु वात

ु न्ु छ त्यो पिन उहाँूितको भय वा ौ ा वा उहाँको
परमेँवर नै हुनह
अिःतत्वलाई

ःवीकारे र

माऽ

हुन्छ

भनेर

बाइबलको

िहतोपदे श

र

अ

पुःतकह मा ूःतुत गिरएको छ। जब हामीले परमेँवरको ूकाश वा
ज्योितलाई महण गर्य , परमेँवरको वचनमा बुिनएर बःन सक्य , हाॆो
जीवनमा परमेँवरको वचनलाई सव च्च ःथान िदन सक्य , र बाइबलमा
लेिखएका कुराह

पालन गनर् सक्य भनेमाऽ हाॆो सबै तकर् िठक हुन जान्छ

(त्यसले मािनसको जीवनलाई साथर्कता िदन्छ-अनुवादकको थप)।

ँ
सय वषर् अिघ अमेिरकाको रा पित थोमास जेफरसनले उनको तकर्सग

सहमत नभएको सबै कुराह

काटे र आफ्नै नयाँ करारको पुःतक िनकालेका

िथए। येशूका ूायजसो सबै आँचयर्कमर्ह , उहाँको पुन त्थान आिद उहाँले
आफ्नो नयाँ करारमा हटाएका िथए। सत्यलाई बुझ्न जितसुकै मै हुँ भ े

बुि जीिव मािनसको तकर् पिन कित िसिमत हुन पुग्दोरहेछ भनेर त्यसले हामीलाई
कसरी िसकाउँछ?

५. बाइबल

जुन पिवऽ आत्माले मािनसह को िनिम्त िदइएका बाइबलमा भएका

िवषयह

ूकट र ूेिरत गिरएका िथए उहाँ परमेँवरको वचनको िबपरीत

किहल्यै पिन जानुह ु

वा त्यसबाट मािनसह लाई बराल्नुह ु । सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह को िनिम्त बाइबलको आिधकारिकता वा अिधकार मािनसको

कुनै पिन परम्परा, सं ःकार, सं ःकृित, अनुभव, तकर्भन्दा सव च्च छ। मानव
जीवनको ूत्येक थोकलाई जाँच्ने औजार नै बाइबल हो। बाइबल नै हाॆो
आदशर् मागर् हो।
बाइबल नै सबै आित्मक

ानह

बुझ्ने अिन्तम ॐोत हो भ े येशूको

अडान िथयो। येशू नै सत्य मसीह हुन ् भनेर बाइबलले कसरी अनुमोदन गदर्छ?

हेनह
र्ु ोस्, यूह ा ५:४५-४७ "४५ “यो नसम्झ, िक म िपताको सामु ितमीह लाई

दोष लाउनेछु। ितमीह लाई दोष लाउने त मोशा छन्, जसमा ितमीह ले आफ्ना

आशा राखेका छौ। ४६ िकनभने ितमीह ले मोशालाई िवँवास गरे का भए
मलाई पिन िवँवास गनिथयौ, िकनिक उनले मेरो िवषयमा लेखेका िथए। ४७

तर ितमीह

उनले लेखेका कुराह

िवँवास गदनौ भने, मेरा वाणी कसरी

िवँवास गछ ?” र यूह ा ७:३७,३८ "३७ अब चाड़को पिछल्लो िदन, अथार्त ्

चाड़को ूमुख िदनमा, उिभएर येशूले उच्च ःवरमा यसो भन्नुभयो, “यिद कोही

६०

ितखार्यो भने त्यो मकहाँ आओस् र िपओस्। ३८ जसले ममािथ िवँवास गदर्छ,
धमर्शाःऽले भनेअनुसार ‘त्यसको अन्तःकरणबाट िजउँदो पानीका खोलाह
बिगिनःकनेछन्’।”
बाइबल अध्ययन नगन वा अ

नै िकन नहोउन् कितपय मािनसह ले

"मैले परमेँवरको िदव्यदशर्न पाएको छु , उहाँबाट सन्दे श मलाई िदइएको छ,
पिवऽ आत्माले मलाई आदे श वा िनदशन िदनुभएको छ " भ े जःता दावीह

गछर्न ् तर यःतो दावी बाइबलीय सन्दे श िबपरीत छ। परमेँवरको वचनभन्दा
पिवऽ

आत्माले

उच्च

ूाथिमकता

पाएको

ितनीह

दे खाउँदछन्।

जो

परमेँवरको ूेरणाबाट पाएको िलिखत वचनलाई वेवाःता गदर्छन् र त्यसमा
लेिखएको ःप

सन्दे शलाई नकारे र चल्छन् त्यो व्यिक्त खतरापूणर् जमीनमा

िहँिडरहे को हुन्छ र ऊ परमेँवरको आत्माको अगुवामा चिलरहे को हुँदैन। हाॆो

आित्मक सुरक्षा केवल बाइबललेमाऽ िदँदछ। िवँवास, रहनसहन वा िवँवासी

जीवनशैली बाइबलकै आदशर्मा चल्नुपदर्छ।

आत्माले हाॆो िदमागमा बोल्नुहन्ु छ र हाॆो

"धमर्शा

बाकइबलबाट पिवऽ

दयमा सत्यको ूभाव पानुह
र् न्ु छ।

र् न्ु छ र त्यसलाई हाॆो जीवनबाट
उहाँले गलत तत्वह लाई उदा ो पानुह

िनकाली िदनुहन्ु छ। परमेँवरको वचनलाई काम गनर् िदएर सत्यको आत्माले नै

भी का च ुिनएका मािनसह लाई उहाँको बशमा राख्न िदनुहन्ु छ।"-एलेन जी
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ६७१बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको वचनको स ामा पिवऽ आत्माले ठाउँ िलनुहन्ु छ भनेर

हामीले किहल्यै पिन सोच्नुहद
ु ै न। ब

धमर्शा सँगै तालमेल गरे र उहाँले काम

गनुह
र् न्ु छ र बाइबलबाट नै हामीलाई भी ितर ता ुहन्ु छ जसले गदार् हाॆो
बाइबलीय आत्म ानको आिधकािरकता बाइबल नै हुन्छ। हाॆो जीवनको सबै
पक्षह

बाइबल सम्मत हुनपु दर्छ। बाइबललाई केलाएर त्यसलाई िठक वा

वेिठक भनेर न्याय आशनमा बःने काम हाॆो होइन। ब

हामीलाई न्याय गनर्

र हाॆो सोचलाई जाँच्ने अिधकार परमेँवरको वचनलाई नै िदइएको छ। यो

परमेँवरको आफ्नै िलिखत वचन हो।

आित्मक खोिजनीित वा ूँनह लाई जाँच्ने आधार हाॆो सोचिबचार वा
तकर्लाई भन्दा बाइबललाई नै िलए िकन हामी आित्मक पमा सुरिक्षत हुन
सक्छ ? जब सबै िशक्षादीक्षा वा हाॆो आफ्नै आित्मक अनुभव पिन बाइबलको
आदशर् अनुसार जाँिचएन वा ःवीकार गिरएन भने त्यसको नितजा के हुन्छ? यिद

व्यिक्तगत पमा िदव्यदशर्न पाएको छु भनेर त्यसैलाई आित्मक ूँनह को

६१

अिन्तम ॐोत मािनयो भने हामी कित गलत िदशामा गइरहेका हुन्छ

वा

आित्मक जगतमा अन्यौल र भिगोलतफर् लािगरहेका हुन्छ होला?
उपसं हार:

ाइट ारा िलिखत, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५९३-

थप जानकारी: एलेन जी

६०२को "द िःबप्चर अ सेफ गाडर्।"

परम्परा, अनुभव, सं ःकार, सं ःकृित, रहनसहन र तकर्ह

परमेँवरको

वचन अध्ययन गदार् हाॆो िदमागमा घुिस नै रहे को वा ूितिविम्बत भइ नै
रहे को हुन्छ। तर िनणार्यक ूश्न त यो छ: हाॆो धािमर्क िशक्षादीक्षामा हाॆो
आिधकािरक

ॐोत

के

हो

अथार्त ् हाॆो

त?

आत्म ान

कसको

बशमा

रािखनुपछर्? बाइबललाई िवँवास गछु र् भ े एक पक्ष हो भने पिवऽ आत्माको
सेवाकायर् ारा हाॆो जीवनलाई बाइबललाई काम गनर् िदने र जीवनलाई
पिरवितर्त वा ूभाव पान अक िनणार्यक पक्ष हो। केही हदमा भ े हो भने
हाॆो परम्परा, सं ःकार, सं ःकृित, रहनसहन, अनुभव र तकर्ह

िमल्दै न। तर पिवऽ धमर्शा सँग वा त्यसका िशक्षादीक्षासँग

हुन्छन् भ
ितनीह

आफैमा नराॆा

बेमेल हुन्छन् भने ितनीह

समःया भएर खडा भइरहे का हुन्छन्।

यःतो वातावरण त ूायजसो हामीले अपेक्षा गरे कै हुन्छ । तर सबैसँग िमल्ने

नाउँमा परमेँवरको वचनलाई ओझेलमा पारे र सम्झौता गनुर् अत्यन्तै खराब हुन
जान्छ। चाहे पुरानो करारमा होस् वा नयाँ करारमा होस् वा आधुिनक जगतमा
नै िकन नहोस् जब परमेँवरको वचनबाट अलिगएर अ
ूाथिमकता िदइयो भने मािनसह

धािमर्क पमा ॅ

बताउँछ र अिहले पिन दे िखरहे कै छ ।

तत्वह लाई

भइरहे को इितहासले पिन

िचन्तनमनन:
अ. परमेँवरको व्यवःथा अनुसार चल्नुभन्दा अनेक मानवीय परम्परालाई
ूाथिमकता िदइरहनु िकन सिजलो छ? परमेँवरलाई हाॆो सारा
दयले, आत्माले र िदमागले ूेम गनुर् र िछमेकीलाई आफूलाई जःतै

ूेम गनुर् भ े बाइबलको िशक्षालाई मा

गार्हो भएको िकन धेरैले

महसुस गिररहेका छन्? (म ी २२:३७-४०)?
आ.

हाॆो चचर्मा परम्पराले कसरी भूिमका खेल्नुपछर्? धािमर्क परम्परामा

आिशष र च ुनौितह

के के छन्?
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इ. जितसुकै असलै िकन नहोस् हाॆो परम्पराले परमेँवरको वचनलाई
िकन छोप्न िदनुह ु

वा धमर्शा

बाइबलभन्दा परम्परा नै हाॆो अिन्तम

आिधकािरक आवाज हो भनेर िकन भ

िमल्दै न?

ई. मान कसैले आइतबार नै परमेँवरले िदनुभएको िवौामको िदन र
उहाँको आराधना गन िदन हो भनेर नयाँ करारले बताएको छ भनेर

आफ्नो दशर्नमा परमेँवरले बोल्नुभयो रे ! यःतो खालको दावीलाई
तपाईँ कसरी जवाफ िदनुहन्ु छ र हाॆो अनुभवलाई परमेँवरको वचनले
नै सध जाँच्नुपछर् भ े िजिकरलाई िकन पकिडरहनु आवँयक छ?

उ. तपाईँ कुन सं ःकार, सं ःकृित रहनसहनमा झुिम्मनुभएको छ? त्यसले
तपाईँको िवँवासलाई कसरी ूभाव पािररहेको छ? इसाई इितहासमा
के यःता उदाहरणह

परे र मािनसह

छन् जसले परम्परा, सं ःकृित आिदको ूभावमा

परमेँवरबाट तिकर्एका छन् वा ती परम्परा वा

सं ःकृित असलै भएतापिन पिछ त्यसले नकारात्मक

प िलएको के

तपाईँलाई थाहा छ? त्यसबाट हामीले के पाठ िसक्नसक्छ जसले गदार्

अिहले नै हामी त्यो गलत बाटो नअपनाऔ ँ वा त्याग्न सक ?
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कथा ४
िफनल्यान्डमा अचम्मको पोको
आन्

मेकचेःनी, एडभेन्ट िमशन

एक िदन छ वषर्की िटमो िफ्लन्कले अथर्र माक्सवेलले लेखेका

बाइबल ःटोरी पाए। िकताब पल्टाउँदै गदार् उनले बादलमा ःवगर्दूतह को

साथमा येशू आइरहनुभएको फोटो अचम्म मानेर हे रे। पढ्न नजानेकोले उनले
येशूलाई एकटकले लाएर हे िररहे । म पिन ःवगर्दूतह सँग रहन चाहन्छु
िफ्लन्कले मनमनै भने।
िफ्लन्क

हुकर्न्दै

र

िकशोर

अवःथामा

पुिगरहे कै

बेलामा

उसले

परमेँवरको सेवा गनर् चाहे को िथयो। तर कम्प्युटरले गदार् परमेँवरूितको
ध्यान सेलायो। सफ्टवेर इिन्जिनयर पढ्नितर ऊ लाग्यो। त्यसबेला उसले

ु ा
आफूलाई एक युवाह को झुण्डमा समावेश गरायो। ूत्येक शुबबार बेलक
ितनीह

एक जना पाःटरसँग बाइबल अध्ययन र छलफल गथ। एकिदन दुधे

र अ

केहीले दुधे बालकलाई पानी छकर बिप्तःमा िदन्छन्। त्यस अध्ययन

बालकलाई बिप्तःमा िदने कुरामा ठू लो छलफल भयो। रोमन क्याथोिलक चचर्
र छलफल टोलीका धेरै युवाह

आइतबारे चचर्मा जान्थे।

कोही पानीमा

डुवाएर बिप्तःमा िदनुपछर् भ े चचर्मा जान्थे। िफ्लन्क जाने चचर्मा दुधे

बालकलाई बिप्तःमा िदइन्थ्यो। आफ्नो चचर्को पाःटरले दुधे बालकलाई

बिप्तःमा िदनुपछर् भनेर समथर्न जनाएका िथए तर बाइबलमा त्यो ूिबया कहाँ
छ भ े उनले भे ाउन सकेका िथएनन्।

त्यसबेला िफ्लन्क ूकाशको पुःतकको अध्ययन गन अक समूहमा

समावेस भयो। ूकाशको पुःतक अत्यन्तै मह वपूणर् पुःतक हो भनेर उसले
महसुस गरे को िथयो तर त्यस पुःतकलाई पढे र उसले बुझ्न सकेको िथएन।

त्यो पुःतक बुझ्न उसले ूाथर्ना गर्यो। बाइबलको िवषयमा अत्यन्तै अलमल

भइरहे कै बेलामा बसन्त ऋतुको िबदामा ऊ आफ्ना बाबुआमाह लाई भेट्न घर
गयो।घरमा खाना खान बसेको बेलामा त्यहाँ एउटा िकताब दे ख्दा उसलाई

अचम्म लाग्यो। उसको बुबा धेरै पढ्न लेख्न जाँन्दै नथे। त्यसकारण त्यो
िकताबूित खुल्दुली लागेर आफ्नो बुबाले पढ्न नजानेपिन त्यो िकताब के रहे छ

भनेर िफ्लन्कले बुबालाई सोध्यो।
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िहजो एक जना हुलाकीले यो पुःतक ल्याइिदयो। यो पुःतक टाढाको

आफन्तले पठाएका हुन"् भनेर बाबुले जवाफ िदए।

िफ्लन्कले त्यो पुःतक ओल्टाइपल्टाइ हे र्यो। त्यो पुःतकको िशषर्क

िथयो द मेट कन्ऽोभसीर् र सानो अक्षरमा त्यहाँ लेिखएको िथयो "पौरािणक
भिवंयवाणीह

सत्य सािवत भइरहे का छन्।" त्यसबेला तु न्तै उसले आफू

सानो हुँदा येशूको दोॐो आगमनको फोटो दे खेको कुरा उसलाई याद आयो।

आफ्नो बाबुलाई पठाइएको द मेट कन्ऽोभसीर् पुःतक उसले तीनिदनमा नै पढे र

िसध्यायो। ूकाशको पुःतकको बारे मा र दुधे बालकलाई बिप्तःमा िदनुहन्ु छ

िक हुँदैन जःता धेरै ूँनह को जवाफ उसले त्यस पुःतकबाट पायो। यही

कुरो त म खोिजरहे को िथएँ ।उसले सोच्यो।

िफ्लन्कले गमीर् मिहनाको छु ीमा त्यही िकताब फेिर प

अक छु ीमा तेॐो पटक फेिर त्यही िकताब प

ो। अिन

ो। अिन एक िदन अखबारमा

एउटा िव ापन उसले दे ख्यो। एडभेिन्टःट चचर्मा दािनएलको पुःतकको बारे मा
अध्ययन गिरने भएकोले इच्छु क व्यिक्तह लाई आउनहुन भिन िनमन्ऽणा

गिरएको िथयो। द मेट कन्ऽोभसीर्मा उसले एडभेिन्टःटको बारे मा पढे को

िथयो। ऊ एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाल्यो र त्यही चचर्मा उसले बिप्तःमा
िलयो। चचर्को पिऽकामा सबै बिप्तःमा िलनेह को समाचार छािपएको िथयो।
िफनलान्डको दुगम
र्
क्षेऽमा रहे को उसको टाढाको आफन्तले िफ्लन्कले
बिप्तःमा िलएको खबर सुनेपिछ ऊ अत्यन्तै खुशी भयो िकनभने उनैले द मेट

कन्ऽोभसीर् िफ्लन्को बुबालाई पठाएका िथए।

(िफ्लन्क कम्प्युटर पढ्न छोडेर पाःटर भए र वषर् ४५को िफ्लन्क

हाल िफनलान्ड एडभेिन्टःट चचर्को सञ्चार िनकायको अध्यक्ष छन्। उनले

दे खेका बाइबल ःटोरी उनको हजुरमुमाको घरमा पुगेको िथयो। उनले

िफनलान्ड भाषाको त्यही िकताब पाएका िथए। िफ्लन्कले आफ्नो

दयमा द

मेट कन्ऽोभसीर् पुःतक अत्यन्तै सजाएर राखेका छन्। ूत्येक शुबबार

पिरवारको आराधना समयमा उनी त्यो िकताब पढछन्। "मेरी ौीमतीले अिहले

हामीले सामना गिररहे को गिम्भर पिरिःथितको बारे मा हाॆा छोराछोरीह लाई
जानकारी िदनैपछर् भनेर सोचेकी िथइन्। त्यसकारण ूत्येक शुबबार हामीले

त्यो िकताब पढ्ने िनणर्य गर्य । यस ऽैमािसक साबथ ःकूल भेटीको केही
भाग िफनलान्डले पाउनेछ)।
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