
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : लूका २४:३६-४५, १ कोरन्थी १२:१०, १ 
कोरन्थी १४:२६, ूिेरत १७:१६:३२ र यूह ा १२:४२,४३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "िवँ वास वा आःथा िबना उहाँलाई खशुी पानर् 
असम्भव छ। जो व्यिक्त परमेँ वरकहाँ आउँछ उसले उहाँ को हनुहुनु्छ भनेर 
िवँ वासै गनुर्पछर्। जसले उहाँलाई लगनशीलताकासाथ खोज्छन ् उहाँले 
ितनीह लाई इनाम िदनहुनु्छ।" (िहॄू ११:६ पान्तिरत)। 
   बाइबल पढ्न ुपिन बाइबललाई व्याख्या गनुर् वा त्यसको अथर् खोल्न ु
हो।  तर बाइबल पढ्न ु नै व्याख्या गनुर् हो भनेर कसरी बझु्ने त? बाइबल 
पढ्ने कुन नीित वा िस ान्तह लाई अपनाउने वा ूयोग गन? बाइबलमा 
िविभ  शैलीह  छन ् र िबिभ  खालका लेखह  छन।् त्यसलाई हामीले 
कसरी बझु्ने? हामीले पिढरहेको अंश अतीर्कथा वा ान्त के हो ? ःवप् न 
दशर्नमा िदइएका ूतीकह  हनु ् वा ऐितहािसक वणर्न हो? त्यःता खालका 
मह वपूणर् ूँ नह को जवाफ पाउन ती अंशह  बाइबलमा कुन ् सन्दभर् वा 
ूस मा लेिखएको हो सो थाहा पाउनमुा नै बाइबललाई व्याख्या गन ान 
समावेश भएको हनु्छ। 
  कितपय मािनसह  बाइबल परमेँ वरको बोली हो त्यसकारण आफू 
कुन बाटोमा िहँड्ने हो सो बाइबल पढेर थाहा पाउन सिकन्छ भन्दै आफू 
सहुाउँदो पद खोज्छन।् तर जथाभावी बाइबल पढेर आफ्नो भनाइ पिु  गनर् 
बाइबल पिढन्छ भने त्यसले अन्यऽ बाटोितर डोर् याउँछ र अन्तमा त्यसले 
गलत ठाउँमा परु् याउन सक्छ। 

६ 
  

बाइबलबाइबलको याख्या गनुर् वा अथर् को याख्या गनुर् वा अथर् 
खो नु िकन आव यक छखो नु िकन आव यक छ??  
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   जःतै:‐ जब कुनै ौीमान ् पर ीको पिछ लागेर आफ्नी ौीमतीलाई 
छोड्छ अिन उसले यो पद पढेर आफ्नो िचन्ता िनवारण भएको महससु गनर् 
सक्छ "म ितॆो र ीको बीचमा शऽतुा रािखिदन्छु" (उत्पि  ३:१५ 
पान्तिरत)।अिन आफ्नो ौीमान ् अ सँगको लपपसमा धेरै समयसम्म 

बःनेछैनन ्भनेर ौीमतीह  िवँ वःत हनुसक्छन।् 
  यसरी कुनै पिन पद कुन सन्दभर् वा पिरवेशमा लेिखएको हो सो सोचेर 
पिढएन भने त्यो आफ्नै धारणालाई पिु  गनर् र आफू सहुाउँदो नीित अबलम्बन 
गन बहाना माऽ हनुसक्छ। त्यकारण बाइबल पढ्नमुाऽ होइन त्यसको अथर् 
थाहा पाउन पिन उि कै ज री हनु्छ। 
 

१. पूवार्अनमुान ्वा पूवर्धारणा 
    लूका २४:३६-४८मा एक रोचक ूस  छ। यहाँ चेलाह  
धमर्शा ूित धेरै पिरिचत भएको देखाइएको छ तैपिन परमेँ वरको वचनको सही 
अथर् ितनीह ले बझु्न सकेका िथएनन।् धमर्शा मा भिवंयवाणी गिरए अनसुार 
जे हनु ु िथयो त्यही ँ भएको देख्दा पिन ितनीह ले येशूको िवषयमा भएका 
घट्नाह लाई बझु्न सिकरहेका िथएनन।् त्यो बझु्न ितनीह लाई केले बाधा 
परु् याएको िथयो? हेन ुर्होस,् "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 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 त ् 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 
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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।" 
    कसैले पिन खाली िदमागले धमर्शा को पद पढ्दैन। ूत्येक पाठक 
वा धमर्शा का ूत्येक िव ाथीर् कुनै खास इितहास र व्यिक्तगत अनभुवको 
आधारमा बाइबल पढ्छन ् जसले गदार् त्यसको व्याख्या गनर् वा अथर् बझु्न 
सक्छन।् मसीह को हनुहुनु्थ्यो र के हनुपुथ्य  भ े आफ्नै िवशेष धारणा 
चेलाह मा िथयो। त्यो धारणा त्यसबेलाको चलनचल्ती वा धारणा अनसुारै 
िथयो। ितनीह को िदमागमा बिलयो गिर घसेुको लोकिूय धारणाले गदार् 
बाइबलका पदह लाई ःप पमा बझु्न सकेका िथएनन।् त्यसैले कितपय 
समयमा ितनीह ले येशूलाई गलत पिन सम्झेका िथए । जसले उहाँको जीवन, 
मतृ्य ु र पनु त्थानका घट्नाह लाई ितनीह ले िकन बझु्न सकेनन ् भनेर 
देखाउँछ। 
   यस संसारको बारेमा धेरै धारणाह , यसको वाःतिवकता तथा 
परमेँ वरको बारेमा हामीले पूवार्नमुान गरेका हनु्छ  जसमा हाॆो संःकार र 
वातावरणको ूभाव परेकै हनु्छ। यिद कोही व्यिक्त यस संसारमा परमेँ वरको 
अलौिकक हःतक्षेप वा उहाँको अिःतत्वलाई ःवीकार गनर् चाहदैन वा नािःतक 
बिनरहन चाहान्छ भने त्यस  व्यिक्तले बाइबल पढ्न पिन चाहँदैन न त 
िवँ वको इितहासमा परमेँ वरको िबयाकलापको बारेमा सही वा िवँ वसनीय 
ूमाणूित चासो नै देखाउँछ। तर अलौिकक परमेँ वरको वाःतिवकतालाई 
कसैले िवँ वास गछर् भने उसले बाइबल पढ्दा अक िच देखाएर व्याख्या पिन 
गद पढ्दछ। 
   कसैले बाइबललाई व्याख्या गनर् चाहन्छ वा त्यहा ँभएका पदह को 
अथर् खोल्न चाहन्छ भने पिन त्यसमा उसको पृ भिूम, अनभुव, र धारणाह  
अिन त्यसको बारेमा िवगतमा उसले िसकेका ान वा व्यिक्तगत िबचारले कुनै 
न कुनै िकिसमको ूभाव पिररहेको हनु्छ। मध्यमागीर् वनेर वा मैले केही 
जानेको छैन त्यसकारण बाइबलले जे भन्छ त्यसलाई म पूरा िवँ वास गछुर् 
भनेर सच्चा दयले कसैले पिन बाइबल अध्ययन गदन।ब  संसार र 
परमेँ वरको ःवभावको बारेमा पिहला नै जानकारी पाएकाह ले बाइबल 
अध्ययन गदार् त्यसको िशक्षालाई पिहला नै ूा  भएको सूचनाका आधारमा 
थपघट गद बाइबल अध्ययन गरेको हनु्छ। 
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   तर खशुीको कुरा त यो छ िक हाॆो िसिमत ि कोण, ान र 
अनमुान वा पूवर् अनमुानह लाई सच्याउन वा बाइबललाई खलुा िदलले पढ्न 
हामीलाई पिवऽ आत्माले सहयोग गनुर्हनु्छ। तर बाइबल पढ्दा त्यसबाट 
िसक्न हामीमा इमान्दार दय हनुपुछर् र मनमा श ा नराखी खलुा िदमागले 
अध्ययन गनुर्पछर्। िविभ  पृ भिूम भएका मािनसह लाई परमेँ वरको वचन 
बझुाउन र सबै सत्यितर ितनीह लाई अगवुाई गराउन (यूह ा १६:१३) पिवऽ 
आत्माले सामथर् बनाउनहुनु्छ भनेर बाइबलले बारम्बार वताएको छ। 
     संसारको बारेमा तपाईँको आफ्नै धारणाह  के छ? ती सबै 
धारणाह लाई परमेँ वरको वचनमा समु्पेर तपाईँका धारणाह  बाइबलले िसकाए 
बमोिजम वनाउन वा बाइबलकै ढाँचामा राख् न तपाईँसगँ के के उपायह  छन ्? 
 

२. अनवुाद र व्याख्या वा अथर् खोल्ने काम  
     बाइबल धेरै परुानो भाषामा लेिखएको िथयो। परुानो करार ूायजसो 
िहॄू भाषामा लेिखएको िथयो। त्यसमा केही अंशह  आरािमक भाषामा 
लेिखएका िथए। ती भाषाह  इॐाएलमा येशूको समयमा पिन चलन चल्तीमा 
िथए। नयाँ करार क्वाइना मीक भाषामा लेिखएको िथयो।तर आज अिधकांश 
मािनसह  ती पौरािणक भाषाह  पढ्नैनन ्र बोल्दैनन।् त्यसैले गदार् बाइबल 
चलनचल्तीमा आएका िविभ  आधिुनक भाषाह मा अनवुाद गनुर्पन आवँयकता 
िथयो। कुनै पिन अनवुाद गन व्यिक्तलाई यो थाहा हनु्छ िक जब कुनै साममी 
अनवुाद गिरन्छ त्यसबेला कुनै न कुनै तिरकाले व्याख्या गरेर वा अथर् बझुाएर 
अनवुाद गिरन्छ। एउटा भाषामा भएका केही शब्दह  अक  भाषामा त्यही 
कुरा बझुाउन ाक् कै शब्द हुँदैनन।्त्यस अवःथामा होिशयारीसाथ अनवुाद 
गन दक्षता र कला वा बाइबलका शब्द वा अंशह लाई व्याख्या गन 
तिरकालाई "हमन्यिुटकस" (hermeneutics) भिनन्छ। 
    देहायका पदह ले अनवुाद र व्याख्या गन धारणालाई देखाउँछ। लूका 
२४:२७मा धमर्शा को अथर् चेलाह लाई बझुाइएको िथयो। त्यसथर् बाइबल 
भनेको सरर पाठ गन पःुतक होइन तर अथर् बझेुर व्याख्या गरेर पढ्न ु पन 
अत्यन्तै मह वपूणर् पःुतक हो भनेर हामीले बझु्नपुछर्? हेन ुर्होस,् १ कोरन्थी 
१२:४-११ तर िवशेष गरेर १० पद "४ वरदानह  िविभन् न िकिसमका छन ्, 
तर पिवऽ आत् मा एउटै हनुहुनु् छ। ५ सेवाह  धेरै थरीका हनु् छन ्, तर ूभ ुएउटै 
हनुहुनु् छ। ६ कामह  धेरै िकिसमका छन ्, तर उनै परमेँ वरले हरेकलाई ती 
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काम गन ूरेणा िदनहुनु् छ। ७ सबैको िहतको लािग नै पिवऽ आत् माको काम 
ूकट हनु हरेकलाई िदइएको छ। ८ कसैलाई पिवऽ आत् मा ारा बिु का कुरा 
बोल् ने, कसैलाई उनै पिवऽ आत् माअनसुार ानका कुरा बोल् ने, ९ कसैलाई उनै 
पिवऽ आत् मा ारा िवँ वास गन, कसैलाई उनै एक पिवऽ आत् मा ारा रोग िनको 
पान वरदानह  िदइएका छन ्,  १० कसैलाई आँ चयर् कामह  गन, कसैलाई 
अगमवाणी बोल् ने, कसैलाई आत् माह  छुट् ाउन सक् ने, कसैलाई िभन् न-िभन् न 
िकिसमका भाषाह  बोल् ने, कसैलाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११ 
तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत् माका कामह  हनु ्। उहाँले हरेकलाई उहाँको 
इच् छाअनसुार वरदान िदनहुनु् छ।", १ कोरन्थी १४,२६ "भाइ हो, अब हामी के 
भन  त?  ितमीह  एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन, वा िशक्षा,  ूकाश, अन् य 
भाषा वा अथर् खोलाइ हनु् छ। यी सबै कुरा आित् मक विृ को िनिम् त गिरऊन ्।", 
यूह ा १:३८-४२ िवशेष गरेर ४१ "३८ येशूले फकर हेन ुर्भयो, र ितनीह लाई 
पिछपिछ आइरहेका देखेर ितनीह लाई सोध् नभुयो,  “ितमीह  के खोज् दैछौ?”  
ितनीह ले उहाँलाई भने,  “रब् बी (जसको अथर् हो,  गु ज् यू),  तपाईं कहाँ 
बः नहुनु् छ?”  ३९ उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “आओ, र ितमीह ले देख् नेछौ।”  
ितनीह  गए, र उहाँ बः नभुएको ः थान देखे। ितनीह  त् यो िदन उहाँसँग वास 
बसे,  िकनभने ूाय: चार बिजसकेको िथयो। ४० यूहन् नाले भनेका कुरा सनु् ने र 
येशूलाई प ाउने ती दईु जनामध् ये एक जना िसमोन पऽसुका भाइ अिन् ियास 
िथए। ४१ ितनले पिहले आफ् ना भाइ िसमोनलाई भे ाए, र उनलाई भने “हामीले 
मसीहलाई (जसको अथर् हो,  भीं ट) भे ाएका छ।”  ४२ ितनले िसमोनलाई 
येशूकहाँ ल् याए। येशूले उनलाई हेन ुर्भयो र भन् नभुयो,  “ितमी योआनेसको छोरा 
िसमोन हौ,  ितमी केफास (जसको अथर् हो, च ान) भिननेछौ।”, यूह ा ९:१-७, 
िवशेष गरेर ७ पद " १ त् यहाँबाट जाँदैगदार् येशूले एक जना जन् मैको अन् धालाई 
देख् नभुयो। २ उहाँका चेलाह ले उहाँलाई सोधे, “रब् बी, कसले पाप गर् यो, यसले 
िक यसका आमा-बबुाले, र यो अन् धो जन् म् यो?”  ३ येशूले जवाफ िदनभुयो, “न त 
यसले पाप गर् यो न यसका आमा-बबुाले, तर यो यस हेतलेु भयो िक परमेँ वरको 
काम यस मािनसको जीवनमा ूकट होस ्। ४ मलाई पठाउनहुनेुका कामह  
हामीले िदन छँदै गनुर्पछर्। रात आउँछ, जब कसैले काम गनर् सक् दैन। ५ म 
संसारमा रहञु् जेल म संसारको ज् योित हुँ।”   ६ यी कुरा भनेर उहाँले भइँूमा 
थकु् नभुयो, र थूकले माटो मछेुर लेप बनाई त् यसका आखँामा लगाइिदनभुयो। ७ 
अिन उहाँले त् यसलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िसलोआमको (जसको अथर् हो, पठाइएको) 
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तलाउमा गएर पखाल।” त् यसले गएर पखाल् यो, र देख् ने भएर फक् य ।", ूिेरत 
९:३६ "योप् पा नगरमा तबीता,  अथार्त ् डोरकास (हिरणी) भन् ने एउटी िशं य 
िथइन ्। ितनी असल काम गनर् र दान िदनमा लािगरहिन् थन ्।" र लूका 
२४:२५-२७ "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।"  
   मीक भाषाको शब्द हरमेन्यओु  (hermeneuo) जसबाट हरमेन्यिुटक्स 
(hermeneutics) (बाइबललाई वाख्या गन तिरका) भ े शब्द आएको हो। यो 
शब्द मीकको देवता हमर्स  (Hermes) भ े नाउँबाट आएको हो। हमर्स भ े 
देवतालाई देवीदेवताह का दूत र ूितिनिधको पमा मान्दथे। ती दूतले गन 
धेरै कामह मध्ये देवताले िदएका सन्देशह  मािनसह ले बझु्ने भाषामा 
अनवुाद गनुर् पिन िथयो। 

हामीले हमर्न्यिुटक्स शब्दलाई िकन ब्यख्या गय  भने, सु को भाषामा 
लेिखएको बाइबल राॆोसँग बझु्न सिकन्छ। तर ती भाषा नपढ्नेह को िनिम्त 
त्यो बझु्न सम्भव छैन। त्यसैले बाइबल अध्ययन गदार् हामी ती भाषाह बाट 
गिरएका अनवुादह माऽ  पढ्छ । भाग्यवस बाइबल अनवुाद गन धेरै जसो 
अनवुादकह ले बाइबलले के भ  खोिजरहेको छ सो सन्देश िदन असलै काम 
गिररहेका हनु्छन।् हाॆो मिुक्त र  हामीलाई चािहने बाइबलीय िशक्षा वा 
िनणार्यक सत्यह  बझु्न बाइबल लेिखएको सु को भाषा जा ैपछर् भ े छैन। 
भाषा सम्बन्धी ानह  भए बाइबल बझु्न सिजलो हनु्छ भ े कुरामा िववाद त 
छैन। तैपिन लूका २४:२७ अनसुार असली भाषामा अनवुाद गिरएको र उिचत 
व्याख्या गिरएको बाइबल पढ्नलुाई मह वपूणर् नै मा ुपदर्छ। हमर्न्यिुटकसको 
मूल लआय यही हो: बाइबलको पदले के भ  खोजेको छ त्यसको िठक अथर् 
बझुाउने र हाॆो जीवनमा त्यसलाई कसरी लाग ु गन। येशूले आफ्ना 
चेलाह लाई त्यही तिरका िसकाउनभुएको िथयो भनेर लूका २४:२७मा हामीले 
हेर् य । येशू आफैले बाइबलका पदह को अथर् तपाईँलाई वताउन ुभएको भए 
तपाईँले कःतो अनभुव गनुर्हनु्थ्यो होला? 
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    धेरै मािनसह सगँ बाइबलका िविभ  अनवुादह  भएको हनुसक्छ तर 
कितपयसगँ हुँदैन (अिहले इन्टरनेटबाट बाइबलको धेरै जसो अनवुादह  पढ्न 
पाइन्छ)। तर तपाईँसगँ जनुसकैु भाषामा अनवुाद गिरएको भएपिन बाइबल छ र 
तपाईँले बाइबल पढ्ने बेलामा ूाथर्ना गरेर त्यहाँ लेिखएका िशक्षाह  बझु्न सकँु 
र पालना गनर् सकँु भनेर ूितव  हनु िकन ज री छ? 
 

३. बाइबल, संःकार र संःकृित  
       पावलले नयाँ पिरवेसमा ससुमाचार सनुाउने ूयास गरेका िथए: त्यो 
िथयो तत्कालीन ूचिलत र लोकिूय मीक संःकृित, संःकार र सभ्यता। जहाँ 
मूितर्पूजा, बौि क ान वा मानवीय सािहत्य तथा दशर्नह को ूाथिमकता, 
पाँ चत्य संःकार आिद समाबेश भएका िथए। ती िविभ  सांःकृितक, दशर्न, 
सािहत्य र धमर् तथा संःकारको िविभ  धारणाह को मह वलाई हामीले कसरी 
मूल्या न गन हेन ुर्होस,् ूिेरत १७:१६-३४ "१६ पावलले ितनीह लाई एथेन् समा 
पिखर्रहँदा, त् यो सहरलाई मूितर् नै मूितर्ले भिरएको देखेर ितनको आत् मा ितनीिभऽ 
व् याकुल भयो। १७ यसैकारण ितनले यहूदीह  र ईँ वरभक्त जनह सँग 
सभाघरमा, र भेिटएका जितसँग चािहँ बजारमा िदनहुँ तकर्  गथ। १८ इिपक् यरुी र 
ः तोइकी दाशर्िनकह मध् ये पिन कितले ितनीसँग वाद-िववाद गरे। उनीह  
कितले भने,  “यो बकबके के भन् छ?” अ ह ले भने,  “अ  कुनै िवदेशी देवी-
देवताह को ूचार गनजः तो देिखन् छ।” िकनिक ितनले येशू र मतृकबाट जीिवत 
हनेु कुराको ूचार गथ। १९ तब उनीह ले ितनलाई अिरयोपागसमा लगे र 
सोधे,  “तपाईंले िदनभुएको यो नयाँ िशक्षा के हो,  के हामी जान् न सक् छ ? २० 
िकनिक तपाईं हाॆो कानमा अनौठा कुराह  सनुाउँदैहनुहुनु् छ। यसकारण यी 
कुराको मतलब के हो सो हामी जान् न चाहन् छ।” २१ सबै एथेन्सबासीह  र 
त् यहाँ बः ने िवदेशीह  नौलो-नौलो कुरा भन् न वा सनु् नबाहेक आफ् नो समय अ  
कुनै कुरामा िबताउँदैनथे। २२ पावलले अिरयोपागसको बीचमा खड़ा भएर भने, 
“एथेन् सका मािनस हो, तपाईंह लाई म सब कुरामा अित धमार्नरुागी देख् तछु, २३ 
िकनिक घमुिफर गदजाँदा तपाईंह ले पजु् ने वः तहु  मैले देखे। मैले एउटा 
यः तो वेदी पिन भे ाए ँजसमा “अ ात देवताको िनिम् त” भन् ने खोिपएको रहेछ। 
यसैले जसलाई तपाईंह  नजािनकन पजु् नहुनु् छ उनलाई म तपाईंह का माझमा 
घोषणा गदर्छु।  २४ “परमेँ वर, जसले संसार र त् यसमा भएका यावत ् थोक 
बनाउनभुयो, उहाँ ः वगर् र पथृ् वीका ूभ ुभएका हनुाले हातले बनाएको मिन् दरमा 
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वास गनुर्हनु् न, २५ उहाँलाई कुनै थोकको खाँचो परेजः तो गरी मान् छेको हातबाट 
उहाँको सेवा हनुपुछर् भनी नसोच ् नहुोस ्। िकनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास 
र सबै चीज िदनहुनु् छ। २६ उहाँले एक जनाबाट समः त पथृ् वीमा वास गनर् 
मािनसको ूत् येक जाित बनाउनभुयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा पिन 
तोिकिदनभुयो, २७ ितनीह ले परमेँ वरलाई खोजून ्, शायद ितनीह ले छामछुम 
गरेर उहाँलाई भे ाउलान ् िक भन् ने आशामा यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी 
हरेकबाट टाढ़ा हनुहुनु् न।   
  २८ िकनभने “हामी उहाँमा िजउँछ ,  र उहाँमा चहलपहल गछ  र 
उहाँमा हाॆो अिः तत् व छ।”  तपाईंह का आफ् नै किवह ले पिन भनेका छन ्, 
‘हामी िनँ चय उहाँकै सन् तान ह ।’  २९ “तब हामी परमेँ वरका सन् तान भएका 
हनुाले,  परमेँ वर सनु,  चाँदी वा पत् थरजः तै हो भनी हामीले ठान् नहुुँदैन– 
ियनीह चािहँ मान् छेका कला र कल् पनाका ूित प माऽ हनु ्। ३० यः तो 
अ ानताका समयलाई परमेँ वरले ध् यान िदनभुएन, तर अब ूत् येक ठाउँमा सब 
मािनसह लाई पँ चा ाप गन आ ा िदनहुनु् छ। ३१ िकनिक उहाँले एक िदन 
तोिकिदनभुएको छ,  जनु िदन उहाँले आफूले िनयकु्त गनुर्भएका एक जना 
व् यिक्त ारा धािमर्कतामा संसारको इन् साफ गनुर्हनेुछ। उनलाई मतृकबाट जीिवत 
पानुर्भएर उहाँले सबै मािनसह लाई यसको ूमाण िदनभुएको छ।”    ३२ जब 
ितनीह ले मतृकबाट जीिवत हनेु िवषयमा सनेु, तब कसै-कसैले िगल् ला गरे। तर 
अ ह ले चािहँ “हामी फेिर यस िवषयमा ितॆा कुरा सनु् नेछ ”  भने। ३३ 
त् यसपिछ पावल ितनीह का बीचबाट गए। ३४ तर कोही मािनसह  ितनका 
साथ लागे,  अिन िवँ वास गरे। ितनीह मध् ये अिरयोपागसका िडयनिुसयस, 
दामािरस नाउँ भएकी एउटी ः ऽी, र अ ह  पिन िथए।" 
    पूवीर् तथा पाँ चात्य संःकार वा संःकृित अिन सभ्यताको पृ भिूमको 
ान पाउँदा बाइबलका केही अंशह लाई बझुाउन सहयोग िमल्दछ। 

"उदाहरणको लािग जःतै, कुनै मािनसले जानाजानी कुनै काम गनर् नचाहँदा 
नचाहँदै पिन गर् यो भने त्यसको िजम्मा पिन उसैलाई िदइन्छ िकनिक त्यो काम 
गनर् उसले अनमुित िदयो भ े धारणा िहॄू वा इॐाएलीह मा िथयो। 
बाइबलका ूरेणा पाएका लेखकह ले त्यो कामको ौेय ूायजसो परमेँ वरलाई 
िदन्थ्ये। उहाँ नै सिबय हनुभुएकोले जे हनु ु िथयो सो भयो भ े िवँ वास 
िहॄूह मा िथयो।  जे हनु ु िथयो त्यसलाई रोक्ने वा नरोक्ने अनमुित 
परमेँ वरले नै िदनहुनु्छ भनेर पिँ चमी मूलकुका मािनसह ले पिन सोच्दछन।् 
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उदाहरणमा "परमेँ वरले फारोको दय कठोर पानुर्भयो।"- "मेथदस अभ 
बाइबल ःटडी" सेक्सन ४। बाइबललाई व्याख्या गन बेलामा उिब्जने कितपय 
ूँ नह  तत्कालीन संःकार, संःकृित वा सामािजकताले पिन उठाउँछन।् के 
बाइबल कुनै िनिँ चत संःकृित वा सभ्यताको िनिम्तमाऽ िदइएको हो वा 
बाइबलका ानह  केवल त्यस सभ्यताको आधारमामाऽ िदइएको हो? के 
बाइबल पौरािणक शा  हो र अिहलेको सन्दभर्मा त्यसको उपयोिगता नै छैन 
भनेर भ  सिकन्छ? वा के परमेँ वरले िदनभुएको सन्देश केवल िनिँ चत 
संःकृित वा सभ्यतामामाऽ िनिहत नभएर सम्पूणर् मानव सभ्यता जहाँ वा जिहले 
भएतापिन लाग ुहनु्छ र? के बाइबल सबै मानवीय सभ्यता, संःकार, संःकृित 
वा समाज भन्दा अपार छैन र? जब हामी बाइबलको व्याख्या गछ  तब 
त्यसको अथर् वा व्याख्या कसैको व्यिक्तगत सामािजक, संःकार वा संःकृितको 
अनभुवको आधारमा गछ  भने ती तत्वह  धमर्शा लाई जाँच्न वा त्यसको 
मूल्या न गनर् िनणार्यक मापदण्ड हदैुन र ?  ूिेरत १७:२६मा पावलले 
वाःतिवकताको घतलाग्दो ि कोण वा धारणा ूःततु गदर्छन।् जसलाई 
ूायजसोले त पढ्दा हल्का पमा पढ्दछन।् हामी सबै मानव ूाणी एउटै 
रगतबाट बनेका ह  भनेर उनी भन्दछन।् संःकार, समाज, संःकृित, सभ्यता, 
देश आिदले गदार् हामी फरक भएतापिन बाइबल अनसुार ती िभ ताको बाबजदु 
पिन एउटै साझा सऽु छ जसले गदार् हामी सम्पूणर् मानव जाितलाई एउटै 
बनाउँछ। त्यो हो परमूभ ु सनातनको परमेँ वर जो सारा मानव जीवनको 
सिृ कतार् हनुहुनु्छ। हाॆो पापी ःवभाव र मिुक्तको आवँयकता कुनै एक 
संःकार, संःकृित, सभ्यता वा समाजमा िसिमत छैन तर येशू भी को मतृ्य ुर 
पनु त्थानले उपलब्ध गराएको मिुक्तको आवँयकता हामी सबैलाई छ। 
   परमेँ वरले िनिँ चत पःुता, समाज वा जाितसँग बोल्नभुएतापिन उहाँका 
वचनह  उहाँले लेख् न िदनभुएर ती वचनमा भएका सत्यह  ितनीह को 
िनिम्तमाऽ िसिमत नगरेर जसले पढ्छ ती सबै यगुका मािनसह को िनिम्त 
आवँयक छ भ े हेतलेु उहाँले िदन ुभएको िथयो। बाइबलका सत्यह  कुनै 
ःथानीय वा ऐितहािसक पिरिःथितमा लेिखएतापिन ती सत्यह  कुनै ःथान र 
इितहासको पिरिधिभऽ िसिमत गिरएको छैन। त्यसलाई समानान्तर पमा बझु्ने 
हो भने गिणतको एक शा  अलजेॄालाई िलन सक्छ । यो बगदाद वा 
इराकमा ९औ ँशतािब्दमा पिहलो पटक सऽुपात गिरएको िथयो। तर त्यसको 
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अथर् त्यो गिणत शा का सत्य र िस ान्त वा अध्ययनह  केवल त्यही ँसमय 
र ःथानमामाऽ लाग ुभएको , वा िसिमत भएको छ र? िनँ चय नै छैन। 
   बाइबलमा िदइएका सत्यह लाई पिन त्यही यथाथर्मा हेन ुर्पदर्छ। हाॆो 
संःकार, ःथान, इितहास वा संःकृितभन्दा धेरै अगािड र िभ ै मानव जाितलाई 
िदइएको भएतापिन बाइबलमा लेिखएका सत्यह  अिहले पिन हाॆो िनिम्त 
सान्दिभर्क वा उपयोगी छन ् र  त्यसमा औलँ्याइएका िनितह  पालन गनुर्  
आवँयक छ। परमेँ वरको वचन जनु बेलामा जसलाई िदइएतापिन त्यो परुानो 
कुरा वतर्मान समय वा  सभ्यतामा उपयोगी छैन भनेर त्यो सत्यलाई 
पन्छाउँन ुहाॆो िनिम्त िहतकारी हनेुछैन। 
 

४. हाॆा पापी र पितत ःवभाव 
       बाइबलमा िदइएको सत्यको सन्देशलाई ःवीकार नगनर् मािनसह लाई 
केले बाधा िदएको िथयो? हाॆ ै िनिम्त पिन चेतावनी र सतकर् ताका वचनह  
देहायका घट्ना तथा पदह मा िकन छ? हेन ुर्होस,् यूह ा ९ िवशेष गरेर पद 
३९-४१ "१ त् यहाँबाट जाँदैगदार् येशूले एक जना जन् मैको अन् धालाई देख् नभुयो। 
२ उहाँका चेलाह ले उहाँलाई सोधे, “रब् बी, कसले पाप गर् यो, यसले िक यसका 
आमा-बबुाले, र यो अन् धो जन् म् यो?”  ३ येशूले जवाफ िदनभुयो, “न त यसले पाप 
गर् यो न यसका आमा-बबुाले, तर यो यस हेतलेु भयो िक परमेँ वरको काम यस 
मािनसको जीवनमा ूकट होस ्। ४ मलाई पठाउनहुनेुका कामह  हामीले िदन 
छँदै गनुर्पछर्। रात आउँछ,  जब कसैले काम गनर् सक् दैन। ५ म संसारमा 
रहञु् जेल म संसारको ज् योित हुँ।”   ६ यी कुरा भनेर उहाँले भइँूमा थकु् नभुयो, र 
थूकले माटो मछेुर लेप बनाई त् यसका आखँामा लगाइिदनभुयो। ७ अिन उहाँले 
त् यसलाई भन् नभुयो,  “जाऊ,  िसलोआमको (जसको अथर् हो, पठाइएको) तलाउमा 
गएर पखाल।”  त् यसले गएर पखाल् यो,  र देख् ने भएर फक् य । ८ त् यसका 
िछमेकीह  र त् यसलाई भीख मागेको देख् नेह ले भने, “बसेर भीख माग् ने मान् छे 
के यही होइन?”   ९ कसै-कसैले भने,  “यो त् यही हो।” अ ले भने,  “होइन, यो 
त् यहीजः तो देिखन् छ।” त् यसले भन् यो,  “म त् यही हुँ।”    १० तब ितनीह ले 
त् यसलाई सोधे, “तेरो आखँा कसरी खोिलए त?”   ११ त् यसले जवाफ िदयो, “येशू 
भन् ने एक जना मािनसले माटोको लेप बनाएर मेरा आखँामा लगाइिदएर मलाई 
भन् नभुयो,  ‘िसलोआममा जाऊ र पखाल।’    तब गएर मैले पखाल,  र म देख् ने 
भए।ँ”   १२ ितनीह ले त् यसलाई भने, “ितनी कहाँ छन ् त?” त् यसले भन् यो, “म 
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जािन् दन।ँ”    १३ अिघ अन् धो हनेु त् यस मान् छेलाई ितनीह ले फिरसीह कहाँ 
ल् याए। १४ जनु िदन येशूले माटोको लेप बनाएर त् यसका आखँा 
खोिलिदनभुएको िथयो त् यो शबाथ-िदन िथयो। १५ फिरसीह ले त् यसलाई सोधे, 
“तँ कसरी देख् ने भइस ्?”  त् यसले ितनीह लाई भन् यो,  “उहाँले मेरा आखँामा 
माटोको लेप लगाइिदनभुयो,  अिन मैले पखाल र देख् ने भए।ँ”    १६ 
फिरसीह मध् ये कुनै-कुनैले भने,  “त् यो मािनस परमेँ वरबाट आएको होइन, 
िकनिक त ् यसले शबाथ-िदन पालन गदन।”  तर अ ह ले भने,  “कसरी पापी 
मािनसले यः ता िचन् हह  गनर् सक् तछ?” र ितनीह का बीचमा फाटो हनु गयो। 
१७ ितनीह ले त् यस अन् धालाई फेिर सोधे, “उसले तेरा आखँा खोिलिदएछ, अब 
उसको िवषयमा तँ के भन् छस ्?”   त् यसले जवाफ िदयो,  “उहाँ अगमवक्ता 
हनुहुनु् छ।”    १८ िं ट पाउने मािनसका आमाबाबलुाई बोलाएर नसोधञु् जेल 
यहूदीह ले त् यो अन् धो िथयो र देख् ने भयो भनेर िवँ वास गरेनन ्। १९ तब 
ितनीह ले उनीह लाई सोधे,  “के यो ितमीह को छोरो हो जो अन् धो जन् मेको 
िथयो भनी ितमीह  भन् छौ? त अब कसरी त् यो देख् न सक् ने भयो?”  २० त् यसका 
आमा-बबुाले ितनीह लाई भने,  “हामी जान् दछौ यो हाॆो छोरो हो,  र अन् धो 
जन् मेको िथयो। २१ तर अब यो कसरी देख् ने भयो हामी जान् दैन , अथवा यसका 
आखँा कसले खोिलिदए त्यो पिन हामी जान् दैन । यसको उमेर पगेुको छ, 
यसैलाई सोध् नहुोस ्। आफ् नो िवषयमा त् यो आफै बोल् नेछ।” २२ त् यसका आमा-
बबुाले यी कुरा भने,  िकनिक उनीह  यहूदीह देिख डराउँथे। िकनभने कसैले 
उहाँलाई भीं ट भनी ः वीकार गर् यो भने, त् यसलाई सभाघरबाट िनकाल् नपुछर् भनी 
यहूदीह  अिघ नै सहमत भएका िथए। २३ यसैकारण त् यसका आमा-बबुाले 
भने,  “यसको उमेर पगेुको छ, यसैलाई सोध् नहुोस ्।”   २४ तब ितनीह ले त् यस 
अन् धो मािनसलाई दोॐो पल् ट बोलाएर भने,  “परमेँ वरलाई मिहमा दे। हामी 
जान् दछ  यो मान् छे पापी हो।”   २५ त् यसले जवाफ िदयो, “उहाँ पापी हनुहुनु् छ 
िक हनुहुनु् न, म जािन् दन।ँ एउटै कुरा माऽ म जान् दछु िक म अन् धो िथए,ँ तर 
अब देख् दछु।”   २६ तब ितनीह ले त् यसलाई भने,  “उसले तँलाई के गर् यो? 
उसले तेरा आखँा कसरी खोिलिदयो?”   २७ त् यसले ितनीह लाई जवाफ िदयो, 
“मैले तपाईंह लाई अिघ नै भिनसक, तर तपाईंह ले सनु् नभुएन। अब फेिर िकन 
सनु् न चाहनहुनु् छ? तपाईंह  पिन उहाँका चेला हनु चाहनहुनु् छ िक कसो?”   २८ 
ितनीह ले त् यसलाई गाली गद भने,  “तँ पो उसको चेला होस ्,  तर हामी त 
मोशाका चेला ह । २९ हामीलाई थाहा छ मोशासँग परमेँ वरले बोल् नभुएको 
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िथयो, तर हामीलाई थाहा छैन यो मािनसचािहँ कहाँको हो।”  ३० त् यस मािनसले 
जवाफ िदई ितनीह लाई भन् यो, “कः तो िविचऽ कुरो! उहाँ कहाँबाट आउनभुएको 
हो तपाईंह  जान् नहुनु् न,  तर मेरा आखँा उहाँले खोिलिदनभुयो। ३१ हामी 
जान् दछौ िक परमेँ वर पापीह का कुरा सनु् नहुनु् न, तर परमेँ वरको भय मान् ने र 
उहाँको इच् छा पालन गन व् यिक्तको कुरा परमेँ वरले सनु् नहुनु् छ। ३२ संसार 
सु  भएदेिख यसो जन् मैको अन् धाका आखँा कसैले खोिलिदएको कुरा किहल् यै 
सिुनएन। ३३ यिद यी मािनस परमेँ वरबाट नआउनभुएको भए उहाँले केही गनर् 
सक् नहुनेुिथएन।”   ३४ ितनीह ले त् यसलाई जवाफ िदई भने,  “तँ त िबलकुलै 
पापमा जन् मेको िथइस ्,  र के अब तँ हामीलाई िसकाउन चाहन् छस ्?”  अिन 
ितनीह ले त् यसलाई बािहर िनकािलिदए। ३५ ितनीह ले त् यसलाई बािहर 
िनकािलिदए भन् ने येशूले सनु् नभुयो,  र त् यसलाई भे ाएर भन् नभुयो,  “के ितमी 
मािनसको पऽुमािथ िवँ वास गदर्छौ?”   ३६ त् यसले जवाफ िदई भन् यो, “ूभ,ु उहाँ 
को हनुहुनु् छ?  म उहाँमािथ िवँ वास गनछु?”    ३७ येशूले त् यसलाई भन् नभुयो, 
“ितमीले उसलाई देखेका छौ,  अिन ितमीसँग बोल् ने उही नै हो।”    ३८ तब 
त् यसले भन् यो, “ूभ,ु म िवँ वास गदर्छु”, र त् यसले उहाँलाई दण् डवत ् गर् यो। ३९ 
अिन येशूले भन् नभुयो,  “म न् यायको लािग यस संसारमा आए,ँ  िक नदेख् नेह ले 
देखून ् र देख् नेह चािहँ अन् धा होऊन ्।”   ४० यी कुरा सनेुर उहाँका निजकै हनेु 
फिरसीह मध् ये कुनै-कुनैले उहाँलाई भने,  “के हामी पिन अन् धा ह  त?”   ४१ 
येशूले ितनीह लाई भन् नभुयो, “ितमीह  अन् धा भए ता पापको दोषी हनेुिथएनौ, तर 
ितमीह  ‘हामी देख् छ ’ भन् दछौ, यसकारण ितमीह को पाप रिहरहन् छ।”  र यूह ा 
१२:४२,४३ "४२ तरै पिन शासकह मध् ये धेरैले उहाँमािथ िवँ वास गरे, तर 
फिरसीह को डरले गदार्,  र ितनीह ले सभाघरबाट िनकािलिदन् छन ् भन् ने डरले 
त् यो ः वीकार गरेनन ्। ४३ िकनभने परमेँ वरको ूशंसाभन् दा मािनसको ूशंसा 
ितनीह  बढ़ी चाउँथे।"  
     

५. बाइबल व्याख्या गरेर वा अथर् लगाएर बझु्न ुिकन ज री छ 
व्यिक्तगत पमामाऽ होइन तर चचर्ले नै धमर्शा  बाइबललाई 

ःप पमा बझु्न िकन मह वपूणर् छ? हेन ुर्होस,् नेहिमया ८:१-९ "१ सात  मिहना 
लाग् दा जब इॐाएलीह  आ-आफ् ना सहरह मा ः थािपत भएका िथए,  तब  
व्यिक्तगत पमामाऽ होइन तर चचर्ले नै धमर्शा  बाइबललाई ःप पमा बझु्न 
िकन मह वपूणर् छ? हेन ुर्होस,् नेहिमया ८:१-९ "१ सात  मिहना लाग् दा जब 
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इॐाएलीह  आ-आफ् ना सहरह मा ः थािपत भएका िथए,  तब सबै मािनसह  
पानी ढोकाका सामकुो चोकमा एउटै मािनसजः तै गरी भेला भए। परमूभलेु 
इॐाएललाई आ ा गनुर्भएको मोशाका व् यवः थाको पःु तक ल् याउन ितनीह ले 
शाः ऽी एळालाई भने। २ यसथर् सात  मिहनाको पिहलो िदनमा पूजाहारी एळाले 
समदुायको सामनु् ने,  अथार्त ् सनेुका कुरा बझु् न सक् ने सबै पु ष र ः ऽीह का 
सामनु् ने व् यवः थाको पःु तक ल् याए। ३ ितनले त् यसबाट पानी ढोकाका सामकुो 
चोकपि  फकर िबहानदेिख मध् यिदनसम् म पु ष, ः ऽी र बझु् नेह को उपिः थितमा 
पढ़े; र सबै मािनसह ले व् यवः थाको पःु तकबाट पिढ़एको कुरा ध् यानसँग सनेु।  
४ शाः ऽी एळा त् यः तै कामको लािग बनाइएको एउटा काठको मञ् चमा उिभए। 
ितनको दािहने हातपि  ितनको छेउमा मि त् याह,  शेमा,  अनायाह,  उिरयाह, 
िहिल् कयाह र मासेयाह खड़ा िथए। ितनको देॄेपि  पदायाह, मीशाएल, मिल् कयाह, 
हाशूम,  हशबदाना,  जकिरया,  र मशलु् लाम उिभएका िथए।  ५ एळाले पःु तक 
खोले। सबै मािनसह ले ितनलाई देख् न सके,  िकनिक ितनीह भन् दा ितनी 
उच् चमा खड़ा भएका िथए। जसै ितनले पःु तक खोले, सबै मािनसह  खड़ा भए। 
६ एळाले परमूभ ुमहान ् परमेँ वरको ूशंसा गरे, र सबै मािनसह ले आ-आफ् ना 
हात उठाएर यसो भनेर जवाफ िदए, “आमेन, आमेन।” त् यसपिछ ितनीह ले आ-
आफ् नो िशर िनहरुाएर परमूभकुो सामनु् ने नॆतापूवर्क दण् डवत ् गरे। ७ 
लेवीह –  येशूअ,  बानी,  शरेिबयाह,  यामीन,  अक् कूब,  सब् बतै,  होिदयाह,  मासेयाह, 
कलीता,  अजयार्ह,  योजाबाद,  हानान,  पलयाहले चािहँ मािनसह लाई आ-आफ् नो 
ठाउँमा उिभएकै बेला व् यवः था बझुाइिदए। ८ ितनीह ले परमेँ वरका 
व् यवः थाको पःु तक राॆरी पढ़ेर त् यसको अथर् मािनसह ले बझु् न सक् ने गरी 
बझुाइिदए।  ९ तब राज् यपाल नहेम् याह,  पूजाहारीशाः ऽी एळा र मािनसह लाई 
िशक्षा िदइरहेका लेवीह ले ितनीह  सबैलाई भने,  “आजको िदन परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त पिवऽ छ। िवलाप नगर, अिन नरोओ।” िकनभने 
व् यवः थाका वचनह  सनेुर ितनीह  सबै दैँिथए।"  
    मिुक्तको िवषयमा जा ु पन िवषय र हामीले कसरी मिुक्त पाउछ  भ े 
िवषयबःत ुमानव जीवनको िनिम्त अत्यन्तै अत्यावँयक सन्देश नै बाइबलको 
मूल िवषयबःत ु हो। आिखरमा हाॆो जीवनको औिचत्य के नै छ र? येशू 
आफैले भ ुभएको िथयो यस संसारले उपलब्ध गराउने सबै थोक हामीले पाय  
तर अनन्त जीवन गमुाय  भने हामीलाई के फाइदा भयो र? (म ी १६:२६)। 
   तर बाइबलले मिुक्त वा अनन्त जीवनको बारेमा िसकाएको थाहा 
पाउन त्यसलाई कसरी व्याख्या गिरएको छ त्यसमा भर पछर्। यिद हामीले 
बाइबललाई गलत ढ ले िलय  र व्याख्या गर् य  भने त्यसले गलत िनंकषर्मा 
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परु् याउन सक्छ। त्यो गलत मनिःथितले केवल मिुक्तको बारेमामाऽ होइन तर 
बाइबलले िसकाएका सबै िशक्षादीक्षाह लाई पिन असर पादर्छ। येशूका चेला 
र पावलको पालामा नै बाइबल र परमेँ वरको बारेमा गलत िशक्षादीक्षाह  
चचर्मा घिुससकेका िथए। आफ्नो भाऊ  खोज्ने ती देखावटी इसाई भनाउँदा 
अगवुाह ले नै बाइबललाई गलत ढ ले व्याख्या गरेर मािनसह लाई मख्ख 
पारेका िथए र चचर्लाई िवभाविजत पारेका िथए। 
   बाइबललाई उिचत, शु  र सही तिरकाले अध्ययन गनुर् अत्यन्तै ज री 
छ भनेर २ पऽसु ३:१४-१८ले कसरी जोड िदँदछ? हेन ुर्होस,् "१४ यसकारण 
िूय हो,  ितमीह  यी कुराको ूतीक्षा गनह  भएका हनुाले,  उहाँको िं टमा 
ितमीह  दाग वा खोट नभएकाह  र शािन् तमा बः नेह  हनु ूयत् न गर। १५ 
हाॆा ूभकुो धैयर्लाई मिुक्तझ ठान। हाॆा िूय भाइ पावलले पिन उनलाई 
िदइएको बिु अनसुार ितमीह लाई यही कुरा लेखे। १६ उनका सबै पऽह मा 
पिन उनले यी कुराह को उल् लेख गरेका छन ्। ितनमा कुनै-कुनै कुराह  बझु् न 
किठन छन ्,  र अिशिक्षत र चञ् चल मािनसह ले यी कुराह लाई अ  
धमर्शाः ऽह लाई जः तै उल् टापाल् टा पाछर्न ्,  र आफ् नै िवनाश ल् याउँछन ्। १७ 
यसकारण िूय हो, अिघबाटै यी कुरा जानेर होिशयार रहो, दुं  ट मािनसह को भलू 
कुरामा अलमिलएर आफ् नो िः थरता नगमुाओ। १८ तर हाॆा ूभ ुर मिुक्तदाता 
येशू भीं टको अनमुह र ानमा ब  दैजाओ। उहाँलाई अिहले र सदासवर्दा 
मिहमा होस ्। आमेन।" 
     हामी बाइबलका जनह  ह । हामी बाइबल र बाइबलले िसकाए 
अनसुारमाऽै जीउन चाहन्छ । बाइबल बाहेक हाॆो साम ुअ  कुनै ॐोत वा 
आधार छैन जसले हाॆो आित्मक जीवनमा ूभाव पानर् सकोस। ती ॐोतह मा 
हाॆो परम्परा, संःकार, समाज,  हामीले जानेका र हामीलाई िसकाइएका 
आित्मक िशक्षादीक्षा र चचर्ले नै िसकाउने िशक्षादीक्षा वा व्याख्या नै िकननहोस ्
ितनीह  हाॆो अनन्त जीवनको ःवामी होइनन ्न त ितनीह ले िसकाए अनसुार 
वा ितनीह ले व्याख्या गरे अनसुार जीउनै पछर् भ े अिख्तयारी हामीमािथ 
लगाउने ितनीह को अिधकार छ। त्यसैकारण जब हामी व्यिक्तगत वा 
सामिुहक पमा बाइबल पढ्छ  वा अध्ययन गछ  तब उिचत, सही र शु  
तिरकाले त्यसको व्याख्या गनुर् अत्यन्तै ज री हनु्छ िकनभने अ ले भनेको 
आधारमा होइन, तर हामीले कसरी जीउने र केमा िवँ वास गन भ े 
आिधकािरक ॐोत केवल बाइबल र बाइबलमाऽै हो। 
    हामीले िसकाएका धमर्दशर्न वा िशक्षादीक्षा र चचर्को लआयलाई 
ःवःथ्य राख् न बाइबलको सही व्याख्या अत्यन्तै आवँयक िवषय भएको 
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सत्यलाई हामी ूत्येक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले बझु्न ुज री छ। सही, शु  र 
उिचत ढ ले बाइबल व्याख्या गनर् सिकएन भने हाॆो िशक्षादीक्षा र धमर्दशर्नमा 
एकता हुँदैन। जसले चचर्को एकता र लआयलाई नै िबगादर्छ। खराबी वा 
तोडमोड गिरएको िशक्षादीक्षा वा धमर्दशर्नले चचर्को लआयलाई नै कमजोर र 
भताभ ु  पािररहेको हनु्छ। आिखरमा, यिद हामीले संसारलाई  िदने सन्देशको 
िवषयमा हामी नै अलमलमा छ  भने त्यो सन्देश सु  आवँयक छ भनेर 
मािनसह लाई हामी कसरी िव ःत पानर् सक्छ  र? 
   ूकाश १४:६-१२मा उल्लेख गिरएका ती ःवगर्दूतका सन्देश 
पढ्नहुोस।् त्यसमा िदन खोिजएको धमर्दशर्न वा आित्मक िशक्षा के हो? 
त्यसलाई िठकसँग बझु्न ुभनेको हाॆो चचर्को लआय मह वपूणर् गितमा परु् याउन ु
हो भनेर हामीले कसरी महससु गन? हेन ुर्होस,् "६ अिन अक  ः वगर्दूतलाई मध् य 
आकाशमा उिड़रहेका मैले देख। पथृ् वीमा रहने हरेक जाित,  कुल,  भाषा र 
मािनसलाई घोषणा गन अनन् त ससुमाचार ितनीसँग िथयो। ७ ितनले चक  
सोरमा भने,  “परमेँ वरसँग डराओ,  र उहाँलाई मिहमा देओ। िकनिक उहाँका 
इन् साफको घड़ी आएको छ। ः वगर्,  पथृ् वी,  समिु र पानीका मूलह  
बनाउनहुनेुलाई दण् डवत ् गर।” ८ अिन एउटा अक  ः वगर्दूत, अथार्त ् दोॐाचािहँ 
यसो भन् दै पिछपिछ लागे,  “पतन भयो! जाित-जाितलाई आफ् नो व् यिभचारका 
बोधको म  िपउन लाउने महान ् बेिबलोनको पतन भयो।” ९ त् यसपिछ तेॐा 
ः वगर्दूत चक  सोरले यसो भन् दै ितनीह का पिछ आए, “यिद कुनै मािनसले त् यो 
पश ुर त् यसको मूितर्लाई पजु् यो र िनधार वा हातमा त् यसको छाप िलयो भने, १० 
त् यसले पिन उहाँका बोधको कचौरामा केही निमसाई तयार गिरएको 
परमेँ वरका बोधको कड़ा म  िपउनेछ, र पिवऽ ः वगर्दूतह  र थमुाको सामनु् ने 
आगो र गन् धकमा त् यसलाई यातना िदइनेछ। ११ ितनीह का यातनाको धूवाँ 
सदासवर्दा मािः तर गइरहनेछ। ितनीह  यी नै हनु ् जसले त् यो पश ुर त् यसको 
मूितर्लाई पूजा गछर्न ्,  र त् यसका नाउँको छाप िलन् छन ्। ितनीह ले िदनरात 
किहल् यै पिन आराम पाउनछैेनन ्।”  १२ परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र 
येशूमािथ िवँ वास राख् ने सन् तह को धैयर् धारण यसैमा छ।" 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट ारा िलिखत ःटेप्टु बाइःट वा अचम्मको ूमेमा 
उल्लेिखत अध्याय " ाट टु ड ु िवथ डाउट वा श ालाई के गन" पढ्नहुोस।् 
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www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible‐interpretation‐

hermeneutics/methods‐bible‐study मा उल्लेिखत देहायका साममीह  पढ्न ु
होस,् सेक्सन १को "मेथडस ्अफ बाइबल ःटडी", सेक्सन २को "बाइबल 
ःटडी: िूसपोिजशनस,् िूिन्सपल्स एण्ड मेथडस'् र "िूसवोिजशन्स एराइिज  
ृम द क्लेम अफ िःबप् ुचर" र सेक्सःन ३को "िूिन्सपल्स फर आूोिच  
द इन्टरिूटेशन अफ िःबप् ुचर।" 
    "जब तपाईँ बाइबल पढ्नहुनु्छ तब त्यसबेला तपाईँले पिहला नै 
खोजअनसनु्धान गरेर िवँ वास गिरएका धारणाह , तपाईँको पिरवार र अध्ययन 
गरेर िदमागमा रहेका तकर्  र धारणाह लाई सु मै थन्क्याउनपुछर्। तपाईँको 
आफ्नै तकर् लाई ूमािणत गनर् बाइबल पढ्नहुनु्छ भने तपाईँ किहल्यै पिन 
सत्यमा पगु्नहुु । ती सबै थोकह  पूणर् पमा त्यग्नहुोस ् र परमेँ वरले 
तपाईँलाई के भिनरहनभुएको छ सो नॆ दयले सु ुहोस।् जब सत्यको खोजी 
गन मािनस नॆ भएर येशूको पाऊमा पदर्छ र उहाँबाट िसक्दछ तब 
परमेँ वरको वचनले उसलाई बझु्ने क्षमता िदनहुनु्छ। जो मािनस आफू 
बिु मानी छु, मलाई कित न कित थाहा छ र आफ्नै तिरकाले बाइबल पढ्छु 
भनेर िज ी गछर् तब उसलाई येशू भी ले भ ुहनु्छ, "यिद ितमी मिुक्तको िनिम्त 
आत्म ान पाएर बिु मानी हनु चाहन्छौ भने ितमी कोमल र नॆ दयका साथ 
आउनैपछर्। 
   "पिहला अ ले के भने र अ को धारणा के छ भ े मनिःथित िलएर 
बाइबल नपढ्नहुोस।् िदमागी पूवार्महलाई ःवतन्ऽ बनाएर बाइबलमा भएका 
सत्यह लाई होिशयार र ूाथर्नापूवर्क खोज्नहुोस।् जब तपाईँ बाइबल 
पढ्नहुनु्छ त्यसबेला तपाईँको मनपन धारणासँग वचन बाझ्दछ भने तपाईँको 
धारणालाई ूमािणत गन वा िमलाउने ूयास नगनुर्होस।् तपाईँले जे सोच्नहुनु्छ 
त्यो परमेँ वरको वचनसम्मत होस।् िवगतमा के िवँ वास गनुर्भयो वा त्यस 
अनसुार चल्नभुयो भ े तत्वले तपाईँको समझशिक्तलाई िनयन्ऽण गनर् 
निदनहुोस।् व्यवःथाका अनेक  अचम्मलाग्दा कुराह  हेनर् तपाईँको िदमागी 
आखँालाई खोल्नहुोस।् परमेँ वरको वचनमा के लेिखएको छ सो थाहा 
पाउनहुोस ् र तपाईँको पाऊ अनन्तको च ानमा राख्नहुोस।्"-एलेन जी ाइट, 
मेसेजेज टु यो  िपपलु्स, प.ृ २६०बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन:् 
अ. संसारूितको हाॆो ि कोण, हाॆो िशक्षा, संःकार, संःकृित र 

रहनसहनले बाइबलको व्याख्यामा कसरी ूभाव पादर्छ? बाइबललाई 
व्याख्या गन बममा बािहरी ूभावह बाट मकु्त हनु िकन ज री छ? 
कितपय समयमा बाइबलले के भन्छ होइन अ  िव ानले के भन्छ 
त्यसका आधारमा बाइबल अध्ययन गन हाॆो चलन नभएको पिन 
होइन। 

आ. हामी सबै पापी छ  र पापले हामीमा नकारात्मक ूभाव पारेको छ 
भ मेा हामी सबै सहमत छ। हाॆो बाइबल अध्ययनमा पापले कसरी 
असर पादर्छ? अथार्त ् बाइबललाई गलत ढ ले व्याख्या गनर् पापले 
कसरी घचेड्न सक्छ? कितपय समयमा बाइबलले नै मनाही गरेका 
कुराह को पालना गन चाहनालाई आफ्नै ढ ले व्याख्या गरेर तोडमोड 
गरेर पढ्ने ूविृ  हामीमा हनु्छ। बाइबल कसरी व्याख्या गन भ  े
तिरकालाई ूभाव पान अन्य पापपूणर् तत्वह  के के हनु सक्छन?् 

इ. बाइबलको समयमा भएको सभ्यता, संःकार, संःकृित र रहनसहनको 
वारेमा थाहा पाइयो भने बाइबलका कितपय अंशह लाई अझ राॆोसगँ 
बझु्न सिकन्छ। त्यसकारण बाइबल अध्ययन गदार् कितपय समयमा 
बाइबल कुन पिरवेश र संःकारमा लेिखएका िथए सो कुरा जा  ेूयास 
गनुर्पछर्। 
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कथा ६ 

पोलान्डमा गमुाइएका चार छोराह  

आन्ि ुमेकचेःनी, एडभेिन्टःट िमशन 
 

   यरुोप देश पोलान्डको लोडज ्सहरको िवसलावा िविनयसर्कालाई चार 
जना छोराह  िदएर परमेँ वरले आिशष िदनभुएको िथयो। 

   अिन २६ वषर्को उनको छोरो मिजगोजर्को सानो दघुर्ट्नामा पिर मतृ्य ु
भयो। एक िदन ऊ रेल चल्ने बाटोमा दगदु िथयो। अत्यन्तै रेसले कुदी रहेको 
रेलको हावाले उसलाई तानेर मािरिदयो। उनको छोरो जासेकले २८ वषर्को 
उमेरमा आत्महत्या गर् यो। आफ्नो जीवनसँग ऊ संघषर् गिररहेको िथयो तर 
त्यसलाई थाम्न नसकेर उसले आत्महत्या गरेको िथयो। वषर् ३०को छोरो 
ःलावेकलाई गणु्डाह ले नराॆोसँग िपटे र अःपतालमै उसको मतृ्य ु भयो। 
उनको कान्छो छोरो जारोःलको मगजमा ुमर भएको िथयो। त्यसबेला ऊ 
१६ वषर्को िथयो। धेरै अपरेशनह  गरेपिछ ३३ वषर्को उमेरमा उसको पिन 
मतृ्य ुभयो। 

   बढेुसकालमा िविनयःकार्लाई सहायता गन कोही छोराह  पिन 
िथएनन।् ६८ वषर्को उमेरमा उनी आफैलाई पिन रोगले सताउन थालेको 
िथयो। उनलाई मधमेुह अथार्त ्िचनीको रोग लागेको िथयो। दईु पल्ट उनलाई 
पक्षाघात भयो। उनको ढाडमा गिम्भर समःयाह  िथयो र ल ीको सहायताले 
उनी िहँिड्थन।् उनको आखँा पिन धिमलो हुँदै गएको िथयो र उनी अन्धी नै 
हनेुिछन ् भ े उनले ठानेकी िथइन।् "मेरो जीवन गलुाबको डःनामा लडेको 
िथएन तै पिन म भ  सक्छु िक म खशुी छु। अझ भन  भने अिहले जःतो म 
किहल्यै पिन खशुी िथइँन" मःुकुराउँदै िविनयाःकार्ले भिनन।् 

  धेरै वषर् पिहले एक जना डाक्टर पढ्ने िव ाथीर् टोमाःज कारौडाले 
उनको ढोका ढकढकाएर साइन अभ द टाइम्स ्  एडभेिन्टःट पिऽका उनको 
हातमा रािख िदएको िथयो। त्यसपिछ टोमाःज बारम्बार उनलाई भेट्न 
आउँथ्यो र उनलाई हौसला िदन्थ्यो। उनको मनर् लागेको छोरो जारोःललाई 
अःपताल वा हिःपसमा भेट्न जान टोमाजले सहयोग गरेको िथयो। जब उनको 
छोरोको मतृ्य ुभयो त्यस िदन टोमाजेले उनलाई सान्त्वना िदएको िथयो। 
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    "मेरो जीवनमा सहयोग गन सबभन्दा पिहलो व्यिक्त टोमाज िथयो। 
उसले मलाई परमेँ वरितरको बाटो देखायो" अत्यन्तै हँिसलो भएर िविनयःकार्ले 
भिनन।् 

   उनको कान्छो छोरोको मतृ्य ुभएपिछ उनले आफ्नो दय येशूलाई 
िदइन।् 

   "म आफूलाई अय्यूब जःतो सम्झन्छु। मैले धेरै थोकह  पाए ँर धेरै 
थोकह  गमुाए ँपिन। तर अय्यूबलाई जःतो परमेँ वरले मलाई दोॐो जीवन 
िदनभुयो" परमेँ वरूितको आःथामा ूितव  हदैु उनले भिनन।् 

  िविनयःकार्लाई भजन २३:४ असाध्यै मन पछर्। यसमा लेिखएको छ 
"मतृ्यकुो छायाँमा म िहँड्नपुरेतापिन म खराबदेिख डराउनेछैन िकनभने तपाईँ 
मेरो साथमा हनुहुनु्छ। तपाईँ मेरो ल ी र लौरो हनुहुनु्छ। ितनले मलाई 
सान्त्वना िदन्छ" ( पान्तिरत)। 

  (िविनयःकार् आफ्नो जीवन कहानी एडभेिन्टःटह लाई सनुाउन 
असाध्यै मन पराउँिछन।् उनको कथा सनेुर यवुायवुतीह  आखँाबाट आसँ ु
झाछर्न।्मैले जःतो अ  कसैले पिन क  नपाउन ् भनेर उनी भिन्छन।् 
"परमेँ वरको ूमेले मलाई जीिवत राखेको छ। जब मैले बिप् तःमा िलए ँतब 
मैले नयाँ जीवन सु  गर। परमेँ वरिबना मलाई के हनेु हो सो मलाई थाहा 
छैन" िविनयःकार्ले भिनन।् यस ऽैमािसकको भेटीको केही भाग पोल्यान्डमा 
होप च्यानले टेिलिभजन ःटुिडयो बनाउन सघाउने छ)। 
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