५

धमर्शा त्र बाइबल र बाइबलमात्रैवा ि क्र
यु र ा

यस अध्यायका मूल पदह : १ कोरन्थी ४:१-६, िततस १:९, २ ितमोथी
१:१३, मकूर्स १२:१०,२६, लूका २४:२७,४४,४५ र यशैया ८:२०।

यस अध्यायका मूल सार पद: "िकनिक परमेँवरको वचन जीिवत र िबयाशील

वा शिक्तशाली हुन्छ, र कुनै पिन दुईधारे तरवारभन्दा बढ़ी धािरलो हुन्छ। यसले

ूाण र आत्मालाई त्यसका जोनीर्-जोनीर् र हाड़को गुदीसम्मलाई भाग-भाग
पा ञ्जेल वारपार छे ने र

४:१२)।

दयका िवचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ।" (िहॄू

सुधारवादी इसाईह ले "धमर्शा

बाइबलमाऽै" (सोला िःबप्ट्च्युरा)

भनेर दावी गद पिवऽ धमर्शा लाई धािमर्क दशर्नको िनणार्यक ॐोत हो भनेर

यसको गिरमालाई उच्च ःथानमा राखेका िथए। सबै इसाई िशक्षादीक्षा
बाइबलकै

आदशर्

धमर्ग ु ह ले पन्ि

वा

ःतरमामाऽ

िसकाउनुपछर्

भनेर

सुधारवादी

इसाई

शताब्दीितर िसकाएका िथए। त्यसको िबपरीत रोमन

क्याथोिलक चचर्को धमर् दशर्न वा धािमर्क िशक्षादीक्षाले बाइबलमाऽ होइन
परम्परालाई

पिन

मान्यता

िदनुपछर्

भनेर

िविभ

परम्पराह लाई

चचर्मा

िभत्र्याएका िथए। तर सुधारवादी इसाईह ले "माऽै" भनेर आःथा र सबै

िशक्षादीक्षाका अिन्तम ॐोत र आिधकािरकता बाइबल नै हो भनेर जोड िदएका

िथए।

बाइबलमाऽ सुधारवादी इसाईह को आन्दोलनको िनणार्यक उजार् वा

बल र आिधकािरकता िथयो। ितनीह ले रोमले सय वषर्सम्म िसकाएका गलत
िशक्षाह को िव

मा आन्दोलन मच्चाएका िथए। रोमन क्याथोिलक चचर्ले

कितपय बाइबलका सत्यह लाई नीित िसकाउने काल्पिनक िशक्षाह

व्याख्या गरे का िथए। यसले गदार् बाइबलका पदह लाई िविभ

६४

हुन ् भनेर
अथर्ह

लगाएर िसकाइन्थ्यो। तर त्यसको िबपरीत सुधारवादी इसाईह ले बाइबलका

साममीह लाई व्याख्या गदार् त्यसलाई अक्षरस व्याकरण र ऐितहािसक

पमा

पढ्नुपछर् भनेर जोड िदएका िथए। बाइबल अध्ययन गदार् त्यहाँ भएको पदले नै

के भ

खोजेको छ, त्यसको अक्षरस अथर् के हो र त्यसको व्याकरण सं रचना

कसरी गिरएको छ भनेर गम्भीर पमा अध्ययन गनुप
र् छर् भ े सुधारवादी

इसाईह

वा बाइबललाईमाऽ सबै अध्याित्मक

ानको ॐोत भनेर िवँवास गन

इसाईह को िजिकर िथयो।

यस अध्यायमा सोला िःबप्ट्च्युरालाई (sola Scriptura)

अत्यन्तै

िवःतृत पमा हे नछ । परमेँवरको वचनलाई उिचत पमा बुझ्न र व्याख्या गनर्

नभइ

नहुने

केही

मौिलक

िस ान्त

वा

नीितह

सोला

िःबप्च्युरा

वा

बाइबलमाऽै भ े घोषणालाई कसरी बुझाउँछ भनेर यस अध्यायमा हामी
हे नछ । हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

पिन सुधारवादी इसाईह को मूल

धारमा रहे कोले हाॆो सबै िशक्षादीक्षा वा धमर्दशर्नको अिन्तम ॐोत र

आिधकािरकता बाइबल नै हो भ े नीितलाई थामी राख्नु ज री छ।
१. सबै आित्मक

ानको ॐोत बाइबलको िनयन्ऽणमा

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को सु दे िख नै ितनीह

पुःतकका जनह

हुन ् भनेर आफूलाई िचनारी िदएका िथए। त्यो पुःतक अ
बाइबल नै िथयो। सबैको सामु आफूह

धमर्शा

वा त्यसमािथ उच्च आःथा राख्ने इसाईह

कुनै नभएर

बाइबललाई िवँवास गन

ह भनेर दावी गरे का िथए र गिरनै

रहे का पिन छन्। जब हामी सोला िःबप्च्युरा वा बाइबल र बाइबलमामाऽै
िवँवास गछ

भनेर जोड िदन्छ

त्यसको अथर् हाॆो जीवन र सम्पूणर्

िशक्षादीक्षालाई सम्हाल्ने अिन्तम अिधकार बाइबललाई नै िदएका हुन्छ ।

हामीले जे िसकाउँछ

वा हामी जसरी िजउँछ

ती बाइबलको आदशर् वा

मापदण्ड अनुसार हुनपु छर् भनेर हामी िजिकर गछ । अ

जःतै

अ ,

आध्याित्मक

अनुभवह ,

मानवीय

तकर्ह

जुनसुकै ॐोतह
वा

त्यसबाट

िनकािलएका आध्याित्मक पुःतकह नै िकन नहुन ् वा परम्परा, सं ःकार,
सं ःकृित, रहनसहन आिद सबै बाइबलकै मातहतमा हुनपु दर्छ। अझ ःप

पमा

भ े हो भने जब हामी सोला िःबप्च्युरा वा बाइबल र बाइबलमाऽै भ े नीित
अपनाउँछ

तब बाइबलले

िसकाउने सबै

िशक्षादीक्षा वा धमर्दशर्नह को

अिधकार बाइबलमा नै िनिहत भएको हामी दावी गछ । ती िशक्षादीक्षा वा
धमर्दशर्नह को ॐोत र ितनीह को व्याख्या चचर् वा बाइबलभन्दा बािहरी

६५

ॐोतमा भर पिरँदैन वा बाइबलभन्दा बािहरका कुनै पिन ॐोत चाहे आत्म ान नै

िकन नहोस् त्यसलाई हाॆो आित्मक जीवन र िशक्षादीक्षाको मापदण्ड वा
आदशर्लाई साँवत अथार्त ् अिन्तम आिधकािरकता भनेर मान्दै न ।

१ कोरन्थी ४:१-६ पढ्नुहोस्। िवशेष गरे र पद ६को "धमर्शा को

ँ
अनुसार" भनेर पावलले औल्याएको
हे नह
र्ु ोस्। हाॆो िवँवास, िशक्षादीक्षा वा

धमर्दशर्नको िनिम्त यो वाक्य िकन िनणार्यत्मक छ? हे नह
र्ु ोस्: "१ यसरी

मािनसले

हामीलाई

भींटका

सेवक र

परमेँवरका

रहःयह का

ठान्नुपदर्छ। २ त्यसबाहे क यो आवँयक छ, िक भण्डारे ह

भण्डारे

िवँवासयोग्य

ठहिरनुपछर्। ३ तर ितमीह बाट वा मािनसको कुनै अदालतबाट मेरो इन्साफ

हुन,ु यो त मेरो िनिम्त अित सानो कुरो हो, म आफै पिन आफ्नो इन्साफ

ँ ४ मेरो आफ्नै िव
गिदर्न।

मा केही छ भन्ने मलाई थाहा छै न, तर त्यसले

ु न्ु छ। ५ यसकारण
मलाई िनद ष सािबत गदन। मेरो न्याय गन त ूभ ु नै हुनह

तोिकएको समयभन्दा अिघ न्याय नगर, ूभ ु आउञ्जेल पखर्। उहाँले अध्ँ यारोमा
लुकेका कुराह लाई ूकाशमा ल्याउनुहन
ु ेछ, र मािनसका

ूकट

गिरिदनुहन
ु ेछ।

तब

हरे क

मािनसले

दयका अिभूायह

परमेँवरबाट

आफ्नो

ूशं सा

पाउनेछ। ६ भाइ हो, मैले आफ्नो र अपोल्लोसको उदाहरण िदएर, ितमीह का

भलाइको िनिम्त यी सब कुरा लेखेको छु , तािक हामीबाट िदइएको पिवऽ

धमर्शाःऽअनुसार ितमीह

िजउन िसक, र ितमीह मध्ये कोही पिन एक-

मा घमण्डले नफुल।"
किहलेकाही ँ कितपय मािनसह

अकार्को िव

"म बाइबलभन्दा बािहरको कुनै

ँ मतलब रािख्दन तर बाइबलले जे भन्छ त्यसैमामाऽ म चासो राख्छु
कुरासग

िकनिक पावलले "धमर्शा

गदर्छन्। "धमर्शा " अनुसार

अनुसार" भनेका छन्" भनेर एकोहोरो हुने

जसले बाइबलको िशक्षादीक्षा वा

बाइबलभन्दा अन्य अध्ययन क्षेऽ पिन हुन्छ
ानलाई झन ूकाश पादर्छ त्यसलाई हामीले

नकानुह
र् ँद
ु ै न। ितनीह मध्ये पुरातत्व वा ऐितहािसक लेखह

खोजअनुसन्ु धान वा

वा

पक्षह लाई

उत्खनन् गरे र भे ाइएका
ानह

हुनसक्छन्

बाइबलसम्मत नै

् अ
ान र इितहास आिद हुन।
जसले

बाइबलका

पद

र

पिन अध्ययन-क्षेऽ
झन

ँ ा िचम्लनुपिन बुि मानी
ान िदलाउँछन् भने त्यसूित आख

हुँदैन। बाइबललाई व्याख्या गनर् सहयोग गन अन्य ॐोतह लाई बाइबल
अध्ययन गदार् पन्छाउनुह ु । ितनीह मा िविभ

भाषा जःतै मीक, िहॄू,

अथार्त ्

शब्दह को

ल्यािटन, अङ्मेजी, नेपाली आिद शब्दकोषह , शब्दानुबमिणका (कन्कोडन्स)
बाइबलमा

उल्लेख

गिरएका

मह वपूणर्

६६

सूची,

अ

पुःतकह

र व्याख्यात्मक मन्थ वा कमेन्टरीह

उपयोगी हुन सक्छन्।

य िप, बाइबललाई सही अथर्मा व्याख्या गनर् बाइबलका पदह ले नै सबै
िवषयह मा

ॐोतह लाई

ूाथिमकता
दोॐो

ि कोणह लाई

पाउनुपछर्।

ःथानमा

समुच्च पमा

अ

राख्नुपदर्छ।

बाइबलकै

सबै

ान,

पक्षमा

उिभएर

अ

िव ान

सबैको

र

धारणा

वा

वा

होिशयारीसाथ

मूल्या न गनुप
र् दर्छ। जब हामी बाइबल र बाइबलमाऽ वा सोला िःबप्च्युरा

नीितमा सकारात्मक पमा अडान िलन्छ ।यिद हाॆो िवँवासलाई व्याख्या गदार्
त्यो िवषयवःतु जो बाइबलीयमतमा बाझ्छ वा असहमत हुन्छ भने बाइबलमाऽ
हाॆो आःथाको अधार पछर्। बाइबललाई नै उच्च ःथानमा राखेर अ

ॐोतह

चाहे चचर्कै परम्परा िकन नहुन ् अ

धारणाह को फैसलाको आधार

बाइबललाई नै िदन लगाउनुपदर्छ। बाइबल अ

अपार छ भनेर हामीले भ

कुनै मानवीय ॐोतह भन्दा

सक्नुपदर्छ। बाइबलभन्दा बािहर वा त्यसमा

लेिखए बाहे कको मागर्मा हामीले जानुह ु । सही इसाई भिक्त जीवन र मन
पिरवतर्न गन सुसमाचार ूचार भनेकै हाॆो

ानको मूल ॐोत बाइबलको

अिधकािरक मान्यतामा अिडग भएर ूितव ता जनाएर चल्नु हो।
"यस सं सारमा लेिखने वा भएका सम्पूणर् लेखह

धमर्दशर्नह को सत्य मािलक र गु

धमर्शा

र िशक्षादीक्षा वा

बाइबलमाऽै हो"-मािटर्न लुथर,

लुथरस् वकर्स्, ठे ली ३२: किरयर अफ द िरफोमर्र दुई, िहल्टन सी. ओसवाल्ड
र हे लमुट टी. लेहमान सम्पािदतबाट (िफलाडेिल्फया: फोशस, १९९१)
पृ.११,१२बाट

पान्तिरत।

ूेिरत १७:१०-११ पढ्नुहोस्। यहाँ हामीले हेिररहेका बाइबलको

ूाथिमकतालाई कसरी िसकाउन खोिजएको छ? हेनह
र्ु ोस्: "१० भाइह ले तु न्तै
पावल र िसलासलाई राती नै बेिरया पठाइिदए, अिन जब ितनीह

ितनी

यहू दीह को

सभाघरिभऽ

गए।

११

त्यहाँ पुगे तब

यहाँका

यहू दीह

थेसलोिनकेकाह भन्दा बढ़ी भला िथए िकनभने ियनीह ले पूरा उत्सुकतासाथ

वचन महण गरे , र ती कुराह

ठीकै त्यःतै हुन ् िक होइनन् भनी िदनहुँ

धमर्शाःऽ छानिबन गथ। १२ यसकारण ियनीह मध्ये धेरैले, साथै िनकै जना
उच्च घरानाका मीक मिहलाह ले र पु षह ले समेत िवँवास गरे ।"

२. धमर्शा

बाइबलमा भएको एकता

"सबै धमर्शा

परमेँवरले फुक्नुभएको सास हो" (१ ितमोथी ३:१६

पान्तिरत) भनेर बाइबल आफै दावी गदर्छ र "कुनै पिन भिवंयवाणी वा

६७

धमर्शा मा लेिखएका वचनह

अगमवक्ताका आफ्नै चाहना अनुसार वा

व्याख्या गिरए अनुसार आएका होइनन् ब

२१ पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएर

्
मािनसह ले परमेँवरको तफर्बाट बोलेका हुन।"
(२ पऽुस १:२०,२१)।

ु एकोले बाइबलका िविभ
परमेँवर नै बाइबलको मूल लेखक हुनभ

भागह ले

िसकाएका मूल िवषयबःतुह मा मौिलक एकता र एकै ःवर वा तालमेल हुन्छ
भनेर हामी िवँवःत हुनसक्छ ।

बाइबलमा भएको एकता हाॆो आःथा वा िवँवासको िनिम्त नभैनहुने

तत्व िकन हो? हेनह
र्ु ोस्, िततस १:९ "ितनलाई (िबशप वा चचर्को अगुवा)
िसकाइएको िवँवासयोग्य वचनमा ितनी दि॑लो बःनुपछर्, तािक ितनले पक्का

िस ान्तअनुसार िशक्षा िदन सकून्, र ती कुराह को खण्डन गनह लाई झूटा
सािबत गनर् सकून्।" र २ ितमोथी १:१३-१४ "१३ भींट येशूमा भएको

िवँवास र ूेममा ितमीले मबाट सुनक
े ा साँचा कुराह का नमूनाको अनुसरण

गर। १४ ितमीलाई िजम्मा लाएको सत्यलाई हामीमा वास गनुह
र् न
ु े पिवऽ

आत्मा ारा सुरिक्षत राख।"

परमेँवरको ूेरणा ारा आएको एकता वा धमर्शा मा भएको िभऽी

एकतालेमाऽ धमर्शा को सही व्याख्या गनर् सक्छ वा धमर्शा मा भएका
साममीह को

अथर् धमर्शा ले

िसकाइएका िशक्षाह

नै

िदनसक्छ।

यिद

धमर्शा

बाइबलमा

आफैमा सामञ्जःयता वा एक पता छै न भने हामीले

िसकाएका िशक्षादीक्षा, िस ान्त वा कुनै िवषयमा एकआपसी तालमेल हुन्छ वा
िमल्छ भ

सिकदन। बाइबलका िविभ

पुःतकह मा एकता वा एक पता

छै न भने सत्य र असत्य र परमेँवरूित सही आःथा राख्ने र िविोही भावना

राख्ने दुवैलाई छु

ाउने औजार चचर्सँग हुने िथएन। परमेँवरले िदनुभएको

सत्यताबाट तिकर्नेह लाई सच्याउन र आःथाका भक्तह लाई अनुशासनमा

राख्ने आधार पिन बाइबलमा भएको एकता िबना सम्भव हुँदैन। बाइबलमा

एक पता वा सम्पूणर् बाइबलको ःवर एउटै भएन भने यसले मािनसह लाई

िवँवास िदलाउने र पापबाट ःवतन्ऽ गन शिक्तलाई कमजोर बनाउँछ र

मािनसह मा यसको पकड आवँयकता नभएको महसुस हुनेछ।
परमेँवरबाटै

सृिजएकोले

बाइबलमा

भएको

एकतालाई

येशू

र

बाइबलका लेखकह ले यसको एकतालाई मानेका छन्। येशू र नयाँ करारका

लेखकह ले पुरानो करारबाट धेरै वचनह

उद्धृत गनुल
र् े सम्पूणर् धमर्शा

बाइबलमा एकता छ र एकआपसी तालमेल छ भ े कुरालाई ःप
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पादर्छ।

रोमी ३:१०-१८मा पावलले उपदे शक ७:२०, भजन १४:२:३,५,१०:७ र
यशैया ५९:७,८को भनाइह लाई उतादर्छन्।
जब मुख्य िवषयबःतुह

बाइबलबाट उतािरन्छ वा उतािररहे का

हुन्छन् तब बाइबलका पुःतकह मा ती िवषयह को आपसी मेल हुने,

अनुमोदन गनुप
र् न र कुनै हालतमा पिन ती िवषयह

एक पुःतकबाट अक लाई

अलग गरे र हे न र् हुँदैन भ े बाइबलका लेखकह को धारणा छ। पुरानो करार
र

नयाँ

करारको

बीचमा

कुनै

असमानता,

बेमेल

र

असहमित

छै न।

वाःतिवक पमा भ े हो भने नयाँ करारमा कुनै नयाँ सुसमाचार वा धमर्
जोिडएको छै न। नयाँ करारले पुरानो करारलाई उजागर गरे को छ वा ूःट
पारे को छ भने नयाँ करारका सबै िशक्षादीक्षा वा सत्यता पुरानो करारमा
आधािरत छन्। दुवै करारका पुःतकह मा एकआपसमा पारःपिरक र घिन
पमा अन्तर सम्बिन्धत भएको कारणले एकले अक को

ानलाई ूकाश गदर्छ

वा खुलाउँछ। जब हामी बाइबलको कुनै िवषयलाई अध्ययन गछ तब हामीले

ल्याएका िवषयबःतु सबै धमर्शा

बाइबल र बाइबलकै आधारमा (टोटा

िःबप्ट्च्युरा tota scriptura) ल्याएका हुन्छ र बाइबलको एकतालाई बाइबल
र बाइबलमाऽ भ े मान्यतालाई सव परी मान्छ । बाइबलको िवषयमा हामीले

िसकेका वा िसकाउने कुनै पिन िवषयबःतु एउटै पुःतकबाटमाऽ नभएर त्यो

िवषयबःतु बाइबलको अन्य पुःतकह ले िसकाएको कुरासँग मेल खान्छ िक
खान्दै न भनेर पिन हे िरनुपदर्छ। बाइबलका एकदुई वटा भनाइह का आधारमा

माऽ हाॆो िशक्षादीक्षा अिघ बढाउनुह ु ।
किहलेकाही ँ बाइबल पिढरहदा केही पदह

बाइबलमै भएको पुःतकको

ँ बािझएको जःतो हामी भेट्दछ । त्यसबेला हामीले के गनुप
पदसग
र् छर्? यःतो
समःयालाई हामीले कसरी समाधान गन?
३. बाइबलको ःप ता र ःवच्छपना

यिद बाइबलमा भएका कुनै पदले ःप

पढ्नुहो अथर् हुँदैन।धमर्शा

अथर् िदएन भने बाइबल

बाइबलमा लेिखएका वचनह

गरे र बाइबलमा लेिखएको सन्दे श ःप

बारम्बार उद्धृत

छ भनेर येशूले कसरी दे खाउन

खोज्नुभएको िथयो? हेनह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह : म ी २१:४२ "येशूले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “के ितमीह ले किहल्यै धमर्शाःऽमा पढ़े नौ? ‘जुन ढु ालाई
भवन िनमार्ण गनह ले र

गरे

परमूभ ुबाट भएको हो, अिन हाॆो

त्यहीचािहँ कुनाको िशर-ढु ो बन्यो, यो

िंटमा यो आँचयर्मय छ।’" (भजनसं मह
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११८:२२,२३), म ी १२:१-८ "१ त्यस समय येशू शबाथमा अन्नका

खेतह बाट भएर जाँदैहन
ु हु न्ु थ्यो। उहाँका चेलाह

भोकाएका िथए र अन्नका

बाला िटप्दै खान लागे। २ तर फिरसीह ले यो दे खेर उहाँलाई भने, “हेन स्,

तपाईंका चेलाह

शबाथमा जे गनुर् अनुिचत छ, त्यही गदर्छन्।” ३ तर उहाँले

ितनीह लाई भन्नुभयो, “दाऊदले, उनी र उनका साथमा हुनह
े

भोकाउँदा के

गरे थे, के ितमीह ले पढ़े का छै नौ? ४ कसरी उनले परमेँवरको भवनिभऽ पसेर

ँ हुनह
चढ़ाइएको रोटी खाएथे? त्यो रोटी खान न त उनलाई न उनीसग
े लाई, तर

केवल पूजाहारीह लाई माऽ उिचत िथयो (लेबी २४:९)। ५ अथवा के
व्यवःथामा पढ़े का छै नौ, कसरी शबाथमा पूजाहारीह ले मिन्दरमा शाबथलाई

अपिवऽ तुल्याउँछन्, र पिन िनद षी ठहिरन्छन्? (गन्ती २८:९,१०) ६ तर म

ितमीह लाई भन्दछु , मिन्दरभन्दा महान् कोही यहाँ छ। ७ तर ‘म बिलदान
होइन, दया चाहन्छु ’ भनेको अथर् के हो सो ितमीह ले जानेका भए ितमीह ले

िनद षीलाई दोष लाउनेिथएनौ। ८ िकनिक मािनसको पुऽ शबाथको ूभ ु हो।” ,

म ी १९:४-६ " ४ तर उहाँले भन्नुभयो, “के ितमीह ले पढ़े का छै नौ, िक
सृिंटकतार्ले ितनीह लाई सु मा नै नर र नारी बनाउनुभयो, (उत्पि

१:२७) ५

ँ िमिलरहन्छ, र ती दुई जना एउटै शरीर हुनछ
पत्नीसग
े न्।’ (उत्पि

२:२४) ६

र भन्नुभयो, ‘यसैकारण मािनसले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड़े र आफ्नी

ती अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेँवरले जसलाई

एकसाथ जोनुभ
र् एको छ, त्यसलाई कुनै मािनसले नछु ट्

ाओस्।” , म ी

२२:२९-३२ " २९ येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “ितमीह

ॅममा

िकनिक मृतकह को

िववाह

परे का छौ, िकनिक ितमीह

गिरिदन्छन्, तर

धमर्शाःऽ र परमेँवरको शिक्त जान्दै नौ। ३०

पुन त्थानमा

ितनीह

ःवगर्का

मािनसह ले

िववाह

ःवगर्दूतह जःता

गदनन्, न

हुन्छन्।

३१

तर

मृतकह का पुन त्थानको िवषयमा परमेँवरले ितमीह लाई के भन्नुभएको छ,

त्यो ितमीह ले पढ़े का छै नौ? ३२ ‘म अॄाहामका परमेँवर, इसहाकका परमेँवर
र याकूबका परमेँवर हुँ।’ परमेँवर मृतकह का परमेँवर हुनहु न्ु न, तर

जीिवतह का परमेँवर हुनहु न्ु छ।” (ूःथान ३:६), मकूर्स १२:१० " १० के
ितमीह ले धमर्शाःऽको यो वचन पढ़े का छै नौ? ‘जुन ढु ालाई भवन िनमार्ण

गनह ले र

गरे त्यहीचािहँ कुनाको िशर-ढु ा बन्यो, ११ यो परमूभ ुबाट

भएको हो, अिन हाॆो

िंटमा यो आँचयर्मय छ।’ (भजन ११८:२२,२३),

मकूर्स १२:२४-३१ " २४ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “ितमीह

परे को कारण यही होइन र, िक ितमीह
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भूलमा

न त धमर्शाःऽ जान्दछौ, न

परमेँवरको शिक्तलाई जान्दछौ? २५ िकनिक जब मृतकबाट ितनीह को

पुन त्थान हुन्छ, ितनीह

न त िववाह गछर्न,् न ितनीह को िववाह हुन्छ, तर

ितनीह

ःवगर्मा भएका दूतह जःतै हुन्छन्। २६ मृतकह

पोाोको

िवषयमा

जीिवत भई उ ने

कुराको िवषयमा के ितमीह ले मोशाको पुःतकमा पढ़े का छै नौ? िक कसरी
लेिखएको

खण्डमा

परमेँवरले

मोशालाई

भन्नुभयो, ‘म

अॄाहामका परमेँवर, इसहाकका परमेँवर र याकूबका परमेँवर हुँ।’ २७ उहाँ

मुदार्ह का परमेँवर हुनहु न्ु न, तर िजउँदाह का हुनहु न्ु छ (ूःथान ३:६।
ितमीह

एकदमै भूलमा परे का छौ।”

२८ शाःऽीह मध्ये एक जना आए, र ितनीह लाई आपसमा िववाद

गिररहेका सुन।
येशूले मािनसह लाई ठीक जवाफ िदनुभएको दे खेर ितनले
े

उहाँलाई सोधे, “सबै आ ाह मा मुख्यचािहँ कुन हो?”

२९ येशूले जवाफ

िदनुभयो, “सबैभन्दा मुख्यचािहँ यो हो: ‘हे इॐाएल सुन,् परमूभ ु हाॆा परमेँवर
एउटै परमूभ ु हुनहु न्ु छ। ३० तले परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई तेरो सारा
्
दयले, तेरो सारा ूाणले, तेरो सारा समझले, र तेरो सारा शिक्तले ूेम गर।’

(व्यवःथा ६:४,५) ३१ दोॐोचािहँ यो हो, ‘तले आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई
् योभन्दा ठू लो आ ा अक
जःतै ूेम गर।’

छै न।” (लेबी १९:१८), लूका

६:३,४ " ३ येशूले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन्नुभयो, “के ितमीह ले यो पिन

पढ़े का छै नौ, दाऊदले जब ितनी आफै र ितनको साथमा हुनह
े

भोकाएका िथए,

तब के गरे ? ४ कसरी परमेँवरको घरमा पसेर अपर्ण गिरएको रोटी िझकेर
ँ हुनह
ितनले खाए, र ितनीसग
े लाई पिन िदए, जो पूजाहारीह लाई बाहेक

अ लाई खान िनषेध िथयो।” (१ शमूएल २१:१-६, लेबी २४:९), म ी

२४:१५ " १५ “यसकारण जब ितमीह ले दािनएल अगमवक्ताबाट बोिलएको

िवनाशकारी घृिणत थोक पिवऽःथानमा खड़ा भएको दे खौला (पाठकले बुझोस्)

(दािनएल ९:२७) र मकूर्स १३:२४-२७ " २४ “तर ती िदनमा त्यस
महास ंटपिछ सूय र् अध्ँ यारो हुनछ
े , र चन्िमाले आफ्नो चमक िदनेछैन, (यशैया
१३:१०) २५ ताराह

आकाशबाट खःनेछन्, र आकाशमा भएका शिक्तह

डगमगाउनेछन् (यशैया ३४:४, योयल २:१०)। २६ अिन त्यस समयमा

मािनसह ले मािनसको पुऽलाई शिक्त र मिहमािसत बादलमा आउँदैगरे को

दे ख्नेछन् (दािनएल ७:१३)। २७ तब उसले ःवगर्दूतह लाई पठाउनेछ, र
पृथ्वीको

अन्त्यदे िख

आकाशको

च ुिनएकाह लाई भेला गनछ।"

अन्त्यसम्म

७१

चारै

िदशाबाट

आफ्ना

बाइबलले आफ्नो बारे मा आफैले िदएको गवाही ःप

छ: बाइबलले

जे िसकाउँछ त्यो बाइबल आफैमा पयार्प्त छ। बाइबल यित ःप

छ िक

बालबािलकाह ले पिन बुझ्न सक्छन् अझ भखर्रै पढ्न लेख्न थालेकाह ले पिन

यो बुझ्न सक्छन्। तै पिन यसमा हाॆो लािग किहल्यै िसकेर निसि ने

ानको

खानी छ। र जितजित पिढयो त्यितत्यित यो गिहरो भएर यसले हामीलाई

समझशिक्त िदलाउँछ।हामीलाई बाइबलको अथर् बुझाउन कुनै पिन चचर्का

भव्य दशर्न, िशक्षा आिदको आवँयकता पदन। ब
आधारभूत र मौिलक िशक्षाह

िवँवासीह

सबै िवँवासीह ले बुझ्न सक्छन्। सबै

पुजाहारी र बाइबलका िशक्षकह

गदर्छ। बाइबलको

यसले िसकाएका

हुन ् भनेर बाइबलले दावी

ान जा , िसक्न र िसकाउन चचर्का िसिमत पदािधकारी,

िथयोलोजी पढ्ने पाःटरह

वा िव ानह

नै चािहन्छ भ े छै न। त्यसकारण

बाइबल अध्ययन गनर् हामी सबैलाई ूोत्सािहत गिरएको छ, आ ान गिरएको

छ, िकनभने जब हामी ूाथर्नापूवक
र्
बाइबल अध्ययन गछ
परमेँवरको सन्दे श बुझ्न सक्छ ।
यो कुरा ःप

िनरन्तर पमा

दे खाइएका

तब हामी

पमा औल्याइएको छ: "बाइबलका लेखकह ले
उदाहरण

अनुसार बाइबललाई

जःताको त्यःतै

अक्षरस िलन सक्नुपछर्। कतै कतै बाइबलको सन्दे श बुझाउन वा व्याख्या

गराउन ूतीकह

ूयोग गिरएका हुन्छन्। तर बाइबलले के भ

त्यसको िभऽी भेद जा
पन्छाउन

आवँयक

वा उपमाह बाट

छ।

बाइबलिभऽ रहे को िभऽी

िकनिक

खोजेको छ

ान िसक्न किठन कितपय वाक्यह

कितपय

समयमा

सत्यलाई

उघानर्

ानलाई अझ खोतल्नुपन हुन्छ।"-हान्डबुक अभ

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयोलोजी (हागरटाउन, मािडसन, अमेिरका, िरभ्यु,

२०००), पृ. ६५बाट

िसकाउन चाहे का सत्यह

पान्तिरत। बाइबलको भाषा र शब्दह
यसका लेखकह ले ःप

छन्। यसले

र ठोस पमा लेखेका

छन्। िसकाउनेह ले जसरी मन लाग्यो त्यसरी िसकाउने, िवषयबःतुभन्दा

अिनयिन्ऽत पमा बािहरका िवषयह

पदले नै धेरै धेरै अथर्ह

िमसाएर बुझाउने वा बाइबलको एक

िदन्छ भनेर मानवीय धारणाह

िदन र बाइबलको

सत्य आत्म ानलाई ओझेलमा पानर् बाइबलका लेखकह ले इजाजत िदएका

छै नन्।

धारणाह

त्यसको अथर् यो पिन होइन िक कितपय समयमा त्यःता पदह

वा

हाॆो अगािड आउन सक्छन् जुन हामीले तु न्तै र पूणर् पमा बुझ्न

सक्छ । यो परमेँवरको वचन हो र हामी पितत मानव जाित ह । य िप,

७२

हामीलाई चािहने

ान िवशेष गरे र मुिक्तको बारे मा िसकाउन र बुझाउन

परमेँवरको वचन यथे

छ।

कितपय समयमा तपाईँले पढे का कुराह

बुझ्न नसक्नुभएको होला, तर

ँ सं घषर्
पिछ बुझ्न सक्नु भएको पिन हुनसक्छ। यःतै खालको अनुभवसग

गिररहेकाह लाई तपाईँ कसरी सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ ?
४. धमर्शा

बाइबलको व्याख्या धमर्शा

बाइबलले नै गदर्छ

बाइबलमा भएको मह वपूणर् एकताले गदार् नै बाइबलको व्याख्या गन

काम बाइबलले नै गनर् सकेको हो। यस खालको एकतािबना बाइबलको अथर्
बाइबलले

नै

खुलाउने

वा

वचनलाई

ूकट

गन

ूकाश

वा

ज्योित

हुनसक्दै नथ्यो। बाइबलको एक भागले अक भागलाई व्याख्या गदर्छ। यसले

बाइबलको एक अं श अक अं शसँग सम्बिन्धत भएको दे खाउँछ जसले गदार्

बाइबलको िशक्षा बुझ्न सहज हुनजान्छ।

आफू को हुँ भनेर बुझाउन येशूले धमर्शा

बाइबल नै ूयोग

गनुभ
र् एको िथयो। हेनह
र्ु ोस् लूका २४:२७,४४,४५। धमर्शा

बाइबल कसरी

ूयोग गनर् सिकन्छ भनेर यसले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? "२७ तब मोशा र

सबै अगमवक्ताह बाट सु
कुराह को

अथर्

गरे र उहाँले धमर्शाःऽमा आफ्नो िवषयमा लेिखएका

ितनीह लाई

खोिलिदनुभयो।....४४

ँ हुँदा मैले बोलेका वचनह
भन्नुभयो, “ितमीह सग

उहाँले

ितनीह लाई

यी नै हुन,् अथार्त ् मोशाको

व्यवःथा, अगमवक्ता र भजनका पुःतकमा मेरो िवषयमा लेिखएका सबै कुरा पूरा
हुनैपछर्।”

४५

तब

धमर्शाःऽ

बुझ्नलाई

उहाँले

ितनीह को

समझ

खोिलिदनुभयो। ४६ उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “यसो लेिखएको छ, िक

भींटले दु:ख भोग्नु र तेॐो िदनमा मृतकबाट जीिवत हुनपु छर्, ४७ अिन
य शलेमबाट सु

गरे र सबै जाितह लाई उहाँको नाउँमा पँचा ाप र पाप-

क्षमाको ूचार हुनपु छर्। ४८ ितमीह

यी नै कुराका साक्षी हौ।"

बाइबलले बाइबललाई नै व्याख्या गन सौन्दयर्ताले त बाइबलको

अथर्लाई अझ राॆोसँग बुझाउँछ।जसले बाइबलका पदह लाई मािनसका

आफ्नै धारणा अनुसार ूमािणत वा व्याख्या गनर्बाट पिन बचाउछ। ब , एक
अं शलाई बुझ्न अक अं शको िवषयलाई होिशयारसाथ सोच्न बाध्य गराउँछ।

बाइबलको एक पद पढ्दा त्यसभन्दा अगािड के छ र पिछ के आउछ भनेर
पिन सोच्दछ साथै जुन अंश जुन िकताबमा पाइएको छ त्यो सम्पूणर् िकताबको

सन्दभर्मा हामी हे दर्छ । कुनै पिन पद हे दार् त्यो पद वा धारणाले पुःतकका

७३

लेखकले िदन चाहे को सन्दे शसँग िमल्छ िक िमल्दै न भनेर हामी केलाउन

सक्छ । अझ पावलको भनाइमा "जेजित पिहला लेिखयो ती हामीलाई िसकाउन

लेिखएको

हो"

(रोमी

१५:४

पान्तिरत)

जुन

िवषय

हामीले

अध्ययन

गिररहे काछ त्यस िबषयलाई सम्पूणर् बाइबलले के भन्छ सो अध्ययन गनुप
र् न
ज री हामीले दे ख्नुपदर्छ।
"बाइबलको

िटप्पणी

बाइबलले

नै

गदर्छ।

बाइबलको

एउटा

पुःतकसँग अक पुःतक तुलना गरे र अध्ययन गनुप
र् छर्। बाइबलका िव ाथीर्ले

परमेँवरको वचन एक भागसँग अक भाग िमल्छ िक भनेर हे न र् सम्पूणर् भाग
हे नप
र्ु छर्। बाइबलमा भएको महान् तथा मुख्य िवषयबःतुबाट उसले

गनुप
र् छर्। ती िवषयबःतुह

यी हुन ् यस सं सारमा परमेँवरको सु को योजना के

हो ? परमेँवर र शैतानको बीचमा भएको मतभेद कसरी सु
परमेँवरको मुिक्तको योजना के छ ?।"-एलेन जी

१९०बाट

ान आजर्न

पान्तिरत।

भयो र

ाइट, एजुकेशन, पृ.

जब बाइबलको एउटा पुःतकसँग अक पुःतक तुलना गरे र पढ्छ

तब सम्पूणर् बाइबल राॆोसँग अध्ययन गनर् ज री हुन्छ। सकेसम्म बाइबल
कुन भाषामा लेिखएको हो त्यही ँ भाषामा अध्ययन गनुर् असल हुन्छ। अझ

बाइबल िविभ

भाषामा अनुवाद गिरने हुँदा सु मा बाइबल लेिखएको मीक र

िहॄू भाषाको अथर्लाई बुझाउने खालको िवँवसनीय अनुवाद पढ्नु उिचत

हुन्छ। बाइबलमा िदइएको हामीलाई चािहने सन्दे श बुझ्न मीक र िहॄू भाषा

जा ै पछर् भ े त छै न तर जाने राॆो। तर यिद िवँवाससाथ र ूाथर्नासाथ
साथै नॆ भएर अिन परमेँवरको वचनमा समिपर्त हुने ूितव ता गद अध्ययन
गरे परमेँवरको िनिम्त महान् फलह

फलाउन सक्ने कुरा िनिँचत छ।

मृत्युको अवःथाका िशक्षालाई सोच्नुहोस्। यिद अ

पदह

हेिरएन

भने एक दुईवटा पदह ले माऽ मािनसह लाई गलत धारणा िसकाउन सक्छ।

कुनै पिन िवषय अध्ययन गदार् वा बुझ्न चाहँदा एकदुई ठाउँमामाऽ नहेरेर सम्पूणर्
बाइबलले त्यस िवषयलाई कसरी िसकाउँछ भ े कुरामा पिन ख्याल राख्न िकन
ज री छ?

५. सोला िःबप्ट्च्युरा वा बाइबल र बाइबलमाऽै र एलेन जी
ितनीह

ाइट

यशैया ८:२०मा लेिखएको छ "व्यवःथा र गवाहीकहाँ जाओ! यिद

यस वचनअनुसार बोलेनन् भने ितनीह िसत िबहानको िमरिमरे उज्यालो

पिन छै न।" हामीले िसकाउने कुनै िशक्षादीक्षा, दशर्न वा िस ान्त बाइबलको

७४

ँ िमल्नै पछर् भनेर हामी िकन िजिकर गछ ? बाइबलका
व्यवःथा र गवाहीसग
पुःतकह मा समावेश नभएका परमेँवरका अगमवक्ता वा उहाँका वचनह

सं ञ्चार गनह को मािमलामा उक्त मापदण्ड वा बाइबलको आदशर्को के अथर्

रहन्छ?
गछ

जब हामी सोला िःबप्ट्च्युरा वा बाइबल र बाइबलमाऽै भनेर दावी

तब सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले मनपराएतापिन वा मन नपराएतापिन

एलेन जी

दावी गछ
ूेिरत

भएर

ाइटको बारे मा के भ े भनेर च ुनौित खडा हुन्छ िकनिक हामी यो
िक उनी परमेँवरका बाँकी सन्तानह को िनिम्त परमेँवरबाट
उहाँका

सन्दे शवाहक

लेखह को सम्बन्ध के छ त?

ु एको
हुनभ

िथयो।

बाइबलसँग

उहाँका

उहाँका लेखह को मािमलामा एउटा कुरा ध्यान िदनु अत्यन्तै ज री

छ। हामीले उहाँका लेखह

हल्का पमा पढे पिन उहाँका सबै सोचिबचार,

धािमर्क दशर्न वा िस ान्तह को आधारभूत ॐोत, जग र केन्ििवन्दु बाइबल नै

भएको हामी पाउँछ । अझ उहाँले बारम्बार जोड िदएर बाइबलूित आफ्नो

ूितव ता र आःथाूित अडान िलएर भ ुभएको िथयो िक हाॆो िवँवास,

आःथा, िशक्षादीक्षा र व्यवहार बाइबलको उच्च आदशर् र मापदण्ड अनुसार

हुनपु छर् (द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५९६) अझ उहाँले सुधारवादी इसाई वा

ूोटे ःटे न्टको

बाइबल

र

बाइबलमाऽै

वा

सोला

िःबप्ट्च्युरा

िनितलाई

ःप

पमा समथर्न र अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो (द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ ९)।

ःप

धारणा यसरी राख्नुभएको छ "मेरा लेखह

आफ्नो लेखन साममीको बाइबलसँगको तुलनामा एलेन जी
पु ष र

ाइटले आफ्नो

ीह को िनिम्त

ठू लो ज्योितमा अगुवाई गनर् सानो ब ी हो" (एडभेिन्टःटिरभ्यु एण्ड साबथ
हे राल्ड, जनवरी २०, १९०३बाट

पान्तिरत)। बाइबल अध्ययनका कुनै पिन

गम्भीर िवषयमा उहाँका लेखह लाई बाइबलको स ामा किहल्यै पिन िलनुह ु ।

अझ उहाँले यो धारणा राख्नुभएको छ: "तपाईँह

धमर्शा

बाइबलसँग

ु ु । यिद तपाईँह को अध्ययन परमेँवरको वचनमा ध्यान
पिरिचत हुनह

ँ
िदनुभयो भने, बाइबलले औल्याएको
आदशर्मा तपाईँह

पुग्न चाहनुहन्ु छ भने र

ु न्ु छ भने मेरा गवाही वा लेखह को किहल्यै
इसाई पिरपक्वता ूाप्त गनर् चाहुनह

पिन आवँयकता हुने िथएन। परमेँवरको ूेरणा ारा पाइएको धमर्शा

बाइबलसँग तपाईँह

ु एकोले सरल र िसधा गवाही ारा परमेँवर
अपिरिचत हुनभ

तपाईँह कहाँ पुग्न खोज्नुभएको छ।"-एलेन जी
चचर्, ठे ली २, पृ. ६०५बाट

पान्तिरत।

७५

ाइट, टे िःटमोिनज फर द

सक्य

एलेन जी

ाइटको मािथका भनाइह लाई हामीले आत्मसात् गनर्

भने उहाँका लेखह ूित हामी सराहना ूकट गनर् अमसर हुनेछ ।

बाइबलका लेखकह ले पाएका त्यःतै ूेरणाह

उहाँका लेखन साममीह मा

हामी पाउँछ । तर उहाँका लेखह को काम बाइबलभन्दा िभ ै छ। उहाँका
लेखह

धमर्शा

बाइबललाई थप्न लेिखएको होइन तर उहाँका लेखह

पिवऽ धमर्शा को िनयन्ऽणमा छन्। बाइबलको स ामा उहाँका लेखह
पिढयोस् भ े उहाँले किहल्यै पिन चाहनुभएको िथएन: ब

हाॆो आःथा,

िवँवास र व्यवहार बाइबलको ःतर वा मापदण्ड अनुसार हुनपु छर् भनेर
बाइबललाई उच्च ःथानमा राख्नुभएको िथयो।
एलेन जी

ाइटको सेवामाफर्त हामीले आँचयर्जनक उपहार पाएको

िवषयमा सोच्नुहोस्। बाइबललाई सव च्च उचाईमा नै राखेर उहाँबाट आएका
अचम्मको आित्मक

ँ सराहना गनर् हामीले कसरी िसक्ने?
ानह को राॆोसग

उपसं हार:

थप जानकारी: हान्डबुक अभ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयोलोजीको "िबिब्लकल
इन्टरिूटे शन" को अं श, "द आनोलोजी अभ िःबप्ट्च्युर:"िःबप्ट्च्युर इज

इट्स ओन इन्टरूेटर" र बाइबलको एक पता र ःप ताको िनिम्त त्यही

पुःतकको पृ. ६४-६६।
२०को "बाइबल िटिच

एजुकेशन पुःतकको पृ. १८५-१९२को अध्याय

एण्ड ःटडी", र सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक ३को पृ.

२९-३३को "द ूाइमासी अभ द वडर्।"

"बाइबलको िव ाथीर्ले िसक्ने मनिःथितका िलएर अध्ययन गनुर् वा

िसक्नुपदर्छ। हाॆो धारणा वा िवचारलाई ूमािणत गनर् होइन तर परमेँवरले

के भ

चाहनुभएको छ सो थाहा पाउन बाइबलका पानाह

पल्टाएर

पढ्नुपछर्। जुन पिवऽ आत्माले बाइबल िदनुभएको िथयो उहाँको सहयोगले

माऽ बाइबलमा भएको सत्य

ानलाई हािसल गनर् सिकन्छ। त्यो

ान हािसल

गनर् त्यसै अनुसार चल्न हामी पिन राजी हुनपु छर्। परमेँवरले उहाँको वचनमा
िदनुभएको

सबै

आदे शह लाई

हामीले

पालना

गनुप
र् छर्।....हाॆो

अथक

इमान्दारी ूयास र हाॆो सोचलाई िठक लिक्षत गनुर् बाइबलको अध्ययनको
माग हो। जसरी जिमन वा पत्थर खनेर सुनौलो वा वहुमूल्य खजानाह
िनकाल्छन् त्यसरी नै परमेँवरको वचनमा भएका

मेहनतपूवक
र् ूयत्न गरे र िनकाल्न सक्नुपछर्।"-एलेन जी

१८९बाट

पान्तिरत।

७६

खजाना इमान्दारी,

ाइट, एजुकेशन, पृ.

"जब तपाईँह

बनाउनुहन्ु छ

र

तपाईँको

बाइबललाई आफ्नो भोजन वा िमठो खानेकुरा
िपउने

ॐोत

बनाउनुहन्ु छ,

जब

यसमा

भएका

नीितह लाई तपाईँको चिरऽसँग गाँःनुहन्ु छ तब तपाईँले परमेँवरबाट अझ

बढी सरसल्लाहह

आएको अनुभव गनुह
र् न
ु ेछ। तपाईँको सामु अत्यन्तै अमूल्य

वचन उचाल्न चाहन्छु । मैले भनेको कुरा यसरी नदोहोर्याउनुहोस् 'िददी एलेन

जी

ाइटले यो भ ुभयो वा त्यो भ ु भयो।' इॐाएलका परमूभ ु परमेँवरले

के भ ुभयो तपाईँह

आफै प ा लगाउनुहोस् र उहाँले जे आदे श िदनुभयो

त्यसलाई पालना गनुह
र् ोस्।"-एलेन जी

३३बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक ३, पृ.

िचन्तनमनन्:
अ)

बाइबलले कुनै पिन िवषयलाई सम्पूणर् तिरकाले कसरी हेरेको छ

?त्यसलाई नहेिर केवल एक दुई पदह कै आधारमा 'बाइबलले भनेको

यही हो' भनेर ठम्याउन खोज्ने धारणा िकन गलत छ? ितनीह मा के
यःता िवषयह

हुन्छन्?

छन् जसले मािनसह लाई गलत बाटोमा लगाइरहेका

आ) बिप्तःमा िदने यूह ाको बारे मा म ी ११:११मा येशूले भ भ
ु एको छ
"साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ःऽीबाट जन्मेकाह मा बिप्तःमा-िदने
यूहन्नाभन्दा महान् अ

कोही भएको छै न। तरै पिन ःवगर्को राज्यमा

जो सबैभन्दा सानो छ, त्यो ियनीभन्दा महान् हो।"

अगमवक्ता

यूह ाको बारे मा चचार् गद येशूले अक अगमवक्ताको बारे मा भ भ
ु एको

िथयो जसको नाउँ हामीलाई न त थाहा छ न त उनको लेख नै।
सत्य अगमवक्ता हुन िकताबै लेख्नु पछर् ध े छै न तैपिन परमेँवरको

सामु महान् िकन कहलाइन्छ? हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले त्यस
इ)

तथ्यबाट के िसक्न सक्छ ?

हाॆो अिन्तम आिधकािरक वचन बाइबल र बाइबलमाऽ हो भनेर

िवँवास गनह मा हामी एडभेिन्टःटह माऽ छै न । अक तफर् हाॆो
िस ान्त वा

गन अ

ँ निमल्ने
िशक्षादीक्षासग

तर बाइबलमै छ भनेर िजिकर

इसाई सम्ूदायको दावीलाई हामीले कसरी व्याख्या गन?

७७

कथा ५

येशूको बाटोमा
आन्टोिनज माटसुकारोस
ँ यो दे श पूवीर् भूमध्य सागर वा इःटनर्
म साइूसमा हुकको िथए।
मेिडटरे िनयन समुिमा रहे को एक ःवतन्ऽ दे श हो। यहाँका ९८ ूितशत
मािनसह

् त्यसकारण यसलाई इसाई दे श भनेर पिन
इसाई भनेर दावी गछर्न।

भिनन्छ। मेरा पिरवार पिन इसाई नै िथए तर नाममाऽको। जब म १२

ँ कुनै डाक्टरले पिन मलाई िनको पानर्
वषर्को िथए ँ तब म धेरै िबरामी भए।

सकेन। मैले परमेँवरलाई खोज्न थाल। िनको होलािक भने म िविभ
चचर्ह मा जान थाल। चचर्ले नै मानेका िविभ

मूितर्ह लाई पूजा गर र

ु न
ितनीह को सामु मैनब ी बाल। मेरो िबयाकलापले परमेँवर खुशी हुनह
ु ेछ
ँ
तर म िनको
र मलाई िनको पानुह
र् न
ु ेछ भनेर मैले िवँवास गरे को िथए।

ँ धेरै वषर्पिछ जब म ३० वषर्को भए ँ कसै ले मेरो ढोकािभऽ एउटा पचार्
भइन।

ँ त्यसमा सावर्जिनक सभागृहमा एउटा ौृखलाव
छोडे र गएको मैले भे ाए।

सभा हुने भनेर लेिखएको िथयो। त्यहाँ पुरातित्वक वा पुरानो ऐितहािसक

कुराह

खनेर प ा लगाउने

ान र आित्मक

ानको बारे मा िसकाइनेछ भनेर

लेिखएको िथयो। चासो लाग्ने व्यिक्तह लाई त्यस सभामा आउन आमन्ऽण

गिरएको िथयो। ूत्येक रात के के कुराह

िसकाउने भ े िवषयवःतुह

लेिखएको िथयो। त्यसबेला यो सभा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले आयोजना गरे को

िथयो भनेर मलाई थाहा िथएन।

मलाई त्यस सभामा जान खासै चासो िथएन। तर जब के के कुराह

िसकाइनेछ भनेर िवषयबःतुह

हे दार् बीचमा एउटा िवषयले मेरो ध्यान तान्यो।

त्यो िवषय िथयो: "आिन्टबाइःट वा भी िवरोधी र ६६६ नम्बर।" कमसेकम
त्यो एउटा कायर्बममा भाग िलने मैले िनणर्य गर।

जब म त्यहाँ गए ँ तब त्यहाँ जे ूःतुत गिरयो त्यो जोिशलो र तकर्पूणर्

पाराको ूःतुित िथयो जसले गदार् मेरो चासो झन ब

ो। बाँकी सबै

ँ सभाको अन्त्यपिछ आयोजकह ले सेभेन्थ-डे
कायर्बमह मा म सहभागी भए।
एडभेिन्टःट चचर्को सेवाकायर्मा सहभागी हुन सबैलाई अनुरोध गरे ।

म पिन एडभेिन्टःट चचर्मा जान थाल र िवःतारै एडभेिन्टःट सन्दे ूित मेरो

ँ साइूसको सहर
आःथा जाग्न थाल्यो। तर म बिप्तःमा िलन िहचिकचाए।

७७-१

िनकोिसया सानो सहर िथयो र
िचनेका हुन्थ्ये।

त्यहाँको समाजमा ूायजसो सबैले सबैलाई

त्यसकारण यिद बाल्यकालको आइतबारमा े इसाई धमर्

छोडे र शिनबार पिवऽ िदन मा े एडभेिन्टःट चचर्मा म समावेश भए ँ भने मेरा

पिरवार र साथीह ले के भन्लान् भनेर मलाई िचन्ता लागेको िथयो। म दुधे

बालक भएकै बेलामा मलाई पानीले छकर बिप्तःमा िदएको िथयो र मलाई
ःव:त जन्मजात इसाई भनेर िवँवास िदलाइएको िथयो। दश वषर्सम्म
बिप्तःमा िलने िक निलने भ े कुरामा मैले सोिचरह। के मैले फेिर बिप्तःमा

ँ ने म असल मािनस हुन्छु र? के यस चचर्का िशक्षादीक्षा पालन गनर् र
िलएभ
जीवनशैली अपनाउन म तयार छु त भ े जःता ूँनह

मेरो िदमागमा

खेिलरहे को िथयो। तर एडभेिन्टःट चचर्को पाःटर एकदम िधरजी िथए। समय
िबत्दै जाँदा हामीह

असल साथी भय । उनको नरम िमजासले मलाई हौशला

ँ मेरो िनणर्यूित मलाई
िदएको िथयो। उनको ूभावले मैले बिप्तःमा िलए।
किहल्यै पिन पँचाताप लागेन।

त्यस बिप्तःमा िलएको सुन्दर िदन िबतेको धेरै वषर् भयो। आज म ५५

वषर्को भए ँ र म सानो चचर् पिरवारमा

सिबय छु । म साबथ ःकूल िसकाउँछु

र नयाँ चचर् पाःटरसँग िमलेर वेभसाइट बनाउँदैछु तािक साइूसका अ

्
मािनसह ले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको सन्दे श सुनून।

िछटै आउँदै हुनहु न्ु छ र जब उहाँ आउनुहन्ु छ तब मेरो िनको
नहुने रोग उहाँले िनको पानुह
र् न
ु ेछ। तर मेरो जीवनभन्दा मह वपूणर् कुरो त
साइूसका मािनसह र सं सारका मािनसह ले येशूको िनिम्त पिखर्न सकून् भ े
(येशू भी

मेरो चाहना छ। यस ऽैमािसकको भेटीको केही भाग िनकोिसयामा नयाँ चचर्
बनाउन र सामुदाियक भवन िनमार्ण गनर् िदइनेछ)।

७7-२

