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भाषा, पदह , स दभर् र प्रसङ्ग

यस अध्यायका मूल पदह : व्यवःथा ३२:४६, ४७, १ राजा ३:६, गन्ती

६:२४:२६, उत्पि

१:२६,२७, उत्पि

२:१५-२३ र उत्पि

१५:१-५।

यस अध्यायको मूल सार पद: "२५ परमूभ ुका करारको सन्दूक बोक्ने

लेवीह लाई यो आ ा गिरयो: २६ “व्यवःथाको यो पुःतक परमूभ ु ितमीह का

परमेँवरका करारको सन्दूकको छे उमा राख, र त्यो ितमीह का िव
साक्षीको

पमा त्यहाँ रहोस्।" (व्यवःथा ३१:२५-२६)।

िवँवका खरब मािनसह ले ६,००० भन्दा धेरै भाषाह

मा

बोल्दछन्।

िवँवका ६०० भाषाह मा पूरै बाइबल अनुवाद गिरएको छ भने नयाँ करार र

बाइबलका अ

भागह

२५०० भन्दा बेसी भाषामा अनुवाद गिरएको छ।

हो, िनँचयनै बाइबल धेरै भाषाह मा अनुवाद गिरएको छ तर िवँवममा

भएका भाषाह मध्ये आधाभन्दा पिन कम भाषामा माऽ बाइबल अनुवाद
गिरएको छ।
लगभग

एक

खबर्

पाँच

अरब

मािनसह ले

मातृभाषामा बाइबल अनुवाद हुन बाँकी छ। धेरै कामह
बाइबल छाप्ने सं ःथाह

बाइबल पढ्न सकून भ े

वोल्ने

ितनीह को

गनर् बाँकी भएपिन

िवँवका ६ खरब मािनसह ले आफ्नै भाषामा

ूयासमा लािगपरे का छन् ।

तर हामीमाझ आफ्नै भाषामा बाइबल उपलब्ध हुन ु कःतो आिशषको

कुरा हो। हामी आफ्नै भाषामा बाइबल पढ्न पाउनेह ले यो िबसर्न्छ िक
कैयौ मािनसह ले आफ्नै भाषामा बाइबल पढ्न नपाएको माऽ होइन, सय

ु
वषर्सम्म पाँचात्य मुलक
युरोपमा सबर्साधारण मािनसह ले बाइबल पढ्न

नपाऊन् भनेर जानाजानी इसाई धमर्ग ु

भनाउँदाह ले ितनीह बाट बाइबल
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लुकाएर राखेका िथए। तर ूेसको आिवंकार र सुधारवादी इसाई अिभयानले

अब बाइबल कुनै धमर्ग ु ह को पेवा हुन गएको छै न। बाइबल भएका
हामीह मध्ये कितपयले पिवऽ आत्माको अगुवाईमा परमेँवरको वचन पढ्न
सक्छ र यसका पानाह मा ूकट गिरएका परमेँवरको बारे मा

ान हािसल

गनर् सक्छ ।
१. धमर्शा

बाइबल बुझ्न सक्ने क्षमता

बाइबल हामीलाई िदइनुको उ ँ
े य के हो? हेनह
र्ु ोस्, २ ितमोथी

३:१५-१७ “15 ितमीले सानैदेिख पिवऽ धमर्शाःऽका कुराह

ियनै कुराले भींट येशूमा िवँवास गदार् िमल्ने मुिक्तबारे बुझ्ने

जानेका छौ।

ान िदन्छ। 16

परमेँवरको ूेरणाबाट िमलेको पूरै धमर्शाःऽ िशक्षा िदनलाई, सच्याउनलाई र
राॆो जीवनको तािलम िदनलाई धेरै कामलाग्दो छ, 17 परमेँवरको मािनसले

सबै असल कामह

इितहासमा

गनर् सक्ने होस् भनेर नै धमर्शाःऽ िदइएको हो।"
परमेँवरको

कामको

साक्षी

दे खाउन

वा

उहाँको

अिःतत्वलाई ूमािणत गनर् बाइबल लेिखएको िथयो। पितत मािनसलाई उ ार

गन परमेँवरको योजना दे खाउन र सबै धािमर्क अथार्त ् उिचत जीवन यापन
गन

नीितह

िसकाउन

बाइबल

हाॆो

समक्ष

मािनसह कै भाषा र लवजले उहाँका सोचह

ूःतुत

गिरएको

र धारणाह

िथयो।

ूःतुत गनर्

परमेँवरले च ु ुभएको िथयो। िमौ अथार्त ् इिजप्ट दे शबाट इॐायलीह लाई

उ ार गनुर् उहाँको िवशेष लआय िथयो। िवँवका सबै मािनसह ले सृि कतार्

परमेँवरूित ौ ा र भिक्त राखू न ् भ े सन्दे श िदन उहाँले िवशेष जाित वा
रा लाई रोज्नुभएको िथयो। त्यस जाित वा रा लाई ितनीह कै िहॄू भाषामा

उहाँको वचनलाई सं चार गनर् उहाँले सुिम्पनुभएको िथयो (त्यसमा िहॄू भाषासँग

सम्बिन्धत केही आरािमक भाषा पिन समावेश गिरएको छ)।

मीक सभ्यताको उत्थानले गदार् नयाँ करारलाई त्यस समयको िवँवमा

ूायजसो ूचिलत बोिल र िलिखत मीक िवँवभाषामा फैलाउन नयाँ अवसर

िमलेको िथयो। त्यस समयमा मीक भाषामा पुरानो करार पिन अनुवाद गिरएको

िथयो। येशू भी को मृत्युपिछ सु का चचर् र चेलाह लाई उहाँको सन्दे श
त्यस िवँवभाषामा जताततै जोडकातोडले फैलाउन जाँगर िमलेको िथयो। पिछ,

“2 आफूले दे खेका सबै कुरा यूहन्नाले बताएका छन्। उनले बताएका

् 3
परमेँवरको सन्दे श र येशू भींटले दे खाउनुभएको सत्य कुरा यी नै हुन।
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यो पुःतक पढ्ने र यसमा भएका अगमवाणीका वचन सुन्ने र मान्ने सबै जना

्
धन्य हुन।
कारण यो कुरा चाँडै पूरा हुनेछन्।" भनेर ूकाश 1:2-3मा

उल्लेख गिरएको छ। यसरी सु को बाइबल लेख्ने लेखकदे िख अिन्तम
लेखकसम्म

बाइबलमा

भएका

साक्षी र वचनह

िनरन्तरता पाएर लेिखएका िथए।

परमेँवरकै

ूेरणा ारा

इॐायलका सन्तानह लाई परमेँवरको व्यवःथाको सबै वचनह

पालन गनर् मह वपूणर् आदे श िदइएको िथयो (व्यवःथा ३२:४६)। ती व्यवःथा
वा िशक्षादीक्षालाई त्यस समयमा तोराह भिनन्थ्यो। परमेँवरको वचन पालन

गदार् हाॆो आयु अिहलेकै सन्दभर्मा कसरी लामो हुन सक्छ? हेनह
र्ु ोस् व्यवःथा
३२:४५-४७ “45 मोशाले मािनसह लाई परमेँवरका िशक्षाह

भने, 46 “मैले आज ितमीह लाई िदएका आ ाह
ितॆा

छोरा-छोरीह लाई

दोहोर्याइिदनू

र

िदइसकेपिछ

पालन गन िनँचय गर। ती
ितनीह ले

िवँवासयोग्यतासाथ

्
मानून।
47 यो िशक्षा खोबो वचन होइन। यो

परमेँवरका िशक्षाह

ितमीह को जीवन नै हो। यो िशक्षा मान अिन यदर्नपािर ितमीह ले अधीन गनर्
धेरै िदनसम्म बास गनछौ।”

लागेका दे शमा ितमीह

कितपय मािनसह सँग बाइबल ितनीह को मातृभाषामामाऽ होइन

बाइबलका िविभ

सं ःकरणह

पिन पाइन्छ। कितपयसँग केवल एउटै

सं ःकरणमाऽै होला। तर तपाईँसँग जुनसुकै सं ःकरणको बाइबल भएतापिन

एउटा मुख्य कुरोमा ूितव ता जनाइ राख्नु आवँयक ठा ुपछर्। त्यो हो,
परमेँवरको वचनलाई

दयमा सजाइ राख्नु र अझ यसले िसकाएका वचनह

पालन गनर् आफूलाई सुम्पनु।

परमेँवरको वचनमा िदइएका वचनह

पालन गनर् र आफ्ना सन्तानलाई

िसकाउन िकन त्यो सधै लाभदायक नै हुन्छ ? (व्यवःथा ३२:४७) ।
२. शब्दह

र त्यसका अथर्ह

ूत्येक भाषामा आ‐आफ्नै िवशेष शब्दह

हुन्छन्। ती शब्दह को

अथर् गिहरो हुन्छ र त्यसको अथर् केवल त्यही ँ भाषी समाजले माऽ बुझ्न
सक्दछ। त्यसै ले गदार् कितपय समयमा ितनै शब्दह

गदार् त्यसलाई

अक भाषामा अनुवाद

ाक्कै अनुवाद गनर् मुिँकल पदर्छ। त्यितमाऽ नभएर त्यसको

ममर् पिन बुझाउन कितपय समयमा किठन हुन्छ। बाइबलका फरािकला र
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गिहरा अथर्ह

बुझाउन र अनुवाद गनर् ूशःतमाऽामा शब्द

शब्दह को अथर् बुझ्नु वा शब्दभण्डार हुन ु आवँयक हुन्छ।

ान वा

परमेँवरको दया, क णा र माया उहाँका सृि ह मा कसरी फैिलएको

र्ु ोस्, १ राजा ३:४हुन्छ भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी बुझाउँछ? हेनह

१४ "४ सोलोमन राजा िगबोनमा बिलदान चढ़ाउनलाई गए, िकनिक डाँड़ाका
थानह मा सबैभन्दा मुख्य ःथान त्यही ँ िथयो। त्यहाँ वेदीमा ितनले एक हजार
होमबिल चढ़ाए। ५ िगबोनमा परमूभ ु परमेँवर राती सपनामा दे खा परे र

ितनलाई भन्नुभयो, “ितमी मिसत जे माग्छौ, त्यो िदनेछु।” ६ सोलोमनले जवाफ
िदए, “तपाईंले आफ्नो दास मेरा िपता दाऊदलाई ठू लो दया दे खाउनुभयो, िकनभने
उहाँ तपाईंूित िवँवासयोग्य हुनहु न्ु थ्यो, र धािमर्क र

दयमा ठीक हुनहु न्ु थ्यो।

तपाईंले उहाँूित यो ठू लो दया कायम नै गिररहनुभएको छ, र अब उहाँपिछ
िसं हासनमा बःनलाई तपाईंले उहाँलाई आज यो िदन एउटा छोरो िदनुभएको
छ। ७ “अब हे परमूभ ु मेरा परमेँवर, तपाईंले आफ्नो दासलाई मेरा िपता

दाऊदको स ामा राजा तुल्याउनुभएको छ। तर म त सानै बालक माऽ छु र
ँ ८ म तपाईंको दास, यहाँ तपाईंले च ुन्नुभएको तपाईंका
मेरो कतर्व्य म जािन्दन।

ूजाको बीचमा छु , जो असं ख्य र अनिगन्ती छ। ९ यसकारण तपाईंको ूजालाई
ठीकिसत शासन गनर्लाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई िदनुहोस्, र त्यसले असल र
खराबको भेद छु ट्

ाउन सकोस्। िकनिक तपाईंको यस ठू लो ूजालाई कसले

शासन गनर् सक्छ र?” १० सोलोमनले यो कुरा मागेकामा परमूभ ु ूसन्न

ु यो। ११ यसकारण परमेँवरले ितनलाई भन्नुभयो, “ितमीले यो कुरा
हुनभ
मागेकोले, र ितमीले आफ्नो िनिम्त लामो आयु अथवा धन-सम्पि
शऽुह को ूाण नमागेको, तर ठीकिसत न्यायको िनधो गनर्लाई बुि

वा ितॆा
मागेको

कारणले, १२ ितमीले मागेको म पूरा गनछु । म ितमीलाई बुि मान् र िनधो गनर्
सक्ने मन िदनेछु, िक ितॆो अिघ ितमीजःतो किहले कोही भएको छै न, न ितॆो
पिछ किहल्यै अ

अथार्त ् धन-सम्पि

कोही हुनछ
े । १३ यसबाहेक ितमीले नमागेका ती कुराह ,

र मान पिन म ितमीलाई िदनेछु, यहाँसम्म िक ितॆो

जीवनकालमा राजाह मध्ये कुनै पिन ितॆो बराबरी हुनछ
े ै न। १४ अिन ितॆो
िपता दाऊदले गरे झ यिद ितमी मेरा मागर्मा िहँऔयौ र मेरा धमर्-िविधह

आ ाह

र

पालन गर्यौ भने, म ितमीलाई दीघार्य ु तुल्याउनेछु।”, भजन ५७:१-३

"१ ममािथ कृपा गनुह
र् ोस्, हे परमेँवर, ममािथ कृपा गनुह
र् ोस्, िकनिक मेरो ूाणले

तपाईंमा शरण िलन्छ। यो आपत् नहटुञ्जेल, तपाईंकै पखेटाको छायामुिन म
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शरण िलनेछु। २ सव च्च परमेँवरमा म पुकार गछु र्, परमेँवरमा, जसले मेरो
िनिम्त आफ्नो अिभूाय पूणर् गनुह
र् न्ु छ। ३ ःवगर्बाट उहाँले पठाउनुहन्ु छ र

ँ िपछा गनह लाई हप्काउनुहन्ु छ।
मलाई बचाउनुहन्ु छ, र मलाई बूरतासग

परमेँवर आफ्नो क णा र िवँवसनीयता ूकट गनुह
र् न्ु छ।", भजन १४३:५-८
"५ म अतीतका िदनह

ःमरण गदर्छु, र तपाईंका सबै कायर्ह मा मनन् गदर्छु,

अिन तपाईंका हातले गरे का काममािथ िवचार गदर्छु। ६ म मेरा हात तपाईंितर

पसादर्छु, बाँझो जिमनझ मेरो ूाण तपाईंको िनिम्त ितखार्उँछ। ७ हे परमूभ ु,

मलाई िछटो जवाफ िदनुहोस्, मेरो आत्मा िशिथल हुन्छ। आफ्नो मुहार मबाट

नलुकाउनुहोस् नऽता म मृत-लोकमा पनह झ हुनछ
े ु । ८ ूात:कालले तपाईंको

अचूक कृपाको वचन ल्याओस्, िकनिक तपाईंमा नै मैले भरोसा राखेको छु । कुन
मागर्मा मैले िहँ नुपन हो त्यो मलाई िसकाउनुहोस्, िकनिक मेरो आत्मा म

तपाईंितर उचाल्दछु ।" र मीका ७:१८-२० "१८ तपाईंजःतो परमेँवर को छ
र, जसले पाप-क्षमा गनुह
र् न्ु छ, र आफ्नो िनज उ रािधकारका बाँकी रहेकाह को

अपराध माफ गिरिदनुहन्ु छ? तपाईं सधसम्म रीस गनुह
र् न्ु न, तर कृपा गनर्मा खुशी
हुनहु न्ु छ।

१९

हामीलाई

तपाईंले

फेिर

िट

ाउनुहन
े ।
ु छ

तपाईंले

हाॆा

र हाॆा सबै अधमर् समुिको गिहराइमा
पापह लाई खु ाले कुल्चनुहन
े
ु छ

फािलिदनुहन
े । २० तपाईं याकूबूित सत्य रहनुहन
े र अॄाहामलाई कृपा
ु छ
ु छ

दे खाउनुहन
े , जसरी धेरै अिघ तपाईंले शपथ खाएर हाॆा पुखार्ह लाई ूित ा
ु छ
गनुभ
र् एको िथयो।"

िहॄू भाषाको शब्द chesed (िचज्ड)

पुरानो करारको अत्यन्तै गिहरो

र उल्लेखनीय शब्द हो। यसले परमेँवरको ूेम, उहाँको दया, क णा, ःनेह,
माया र आफ्ना जनह सँग गरे को करारमा आफू वचनव

रहे को दे खाउँछ।

मािथका केही पदह ले परमेँवरको गुणलाई वणर्न गनर् त्यही शब्द chesed

िचज्ड ूयोग गिरएको पाइन्छ।

"तपाईँको महान् िचज्ड वा दया, क णा

तपाईँको सेवक दाउदलाई दे खाउनुभएको िथयो...तपाईँको महान् दया (िचज्ड)

उनलाई िनरन्तर पमा जािर िथयो" (१ राजा ३:६

पान्तिरत)। "उहाँको

सत्यता र क णा (िचज्ड) अगािड पठाउनुहन
ु ेछ (भजन ५७:३

पान्तिरत)।

इॐाएलीह को मािमलामा उहाँले "याकूबलाई सत्यता िदनुहन
ु ेछ र अॄाहमलाई
क णा (िचज्ड)" (मीका ७:२०

पान्तिरत। हामीूित परमेँवरको ूेम र

क णालाई ःप सँग बुझाउन यही िचज्ड शब्दको बारे मा िकताबह
लेिखएका छन्।
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नै

दे हायका पदह मा "शािन्त" वा शालोम शब्द ूयोग गिरएको छ। ती

शब्द शािन्त वा शालोम भनेर के बुझाउन खोिजएको हो? हेनह
र्ु ोस्, गन्ती

६:२२-२६ "२२ परमूभ ुले मोशालाई भन्नुभयो, २३ “हा न र त्यसका

छोराह लाई भन्, ‘इॐाएलीह लाई ितमीह ले आशीवार्द िदँदा यसो भन्नू: २४
परमूभ ुले ितमीह लाई आिशष् िदऊन्, र ितमीह लाई रक्षा ग न्। २५
परमूभ ुले आफ्नो मुख ितमीह मािथ चम्काऊन्,

ग न्।

२६

परमूभ ुले

आफ्नो

चेहरा

र ितमीह लाई अनुमह

ितमीह मािथ

ूकाश

ग न्, र

ितमीह लाई शािन्त िदऊन्’।", अय्यूब ३:२५-२६ "२५ मलाई तसार्उने

ऽासह ले मलाई समातेका छन्, जे-जेदेिख म डराउँछु, ती ममािथ आइपरे का

छन्। २६ मेरो मनमा न त शािन्त छ, न मेरो िनिम्त िवौाम नै छ, तर खलबल

माऽ छ।", भजन २९:११ "परमूभ ुले आफ्ना मािनसह लाई शिक्त ूदान
गनुह
र् न्ु छ, परमूभ ु आफ्ना मािनसह लाई शािन्तको वरदान िदनुहन्ु छ।", यशैया

९:६ "हाॆा िनिम्त एउटा बालकको जन्म भएको छ। हाॆा िनिम्त एउटा छोरो
िदइएको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनछ
े । उहाँ अचम्मका सल्लाहकार,

शिक्तशाली परमेँवर, अनन्तका िपता, शािन्तका राजकुमार कहलाइनुहन
े ।" र
ु छ
यशैया ३२:१७ " धािमर्कताको फल शािन्त हुनछ
े , र धािमर्कताको फलको

नतीजाचािहँ सदाको िनिम्त शािन्त र भरोसा हुनछ
े ।"

शालोम भ े िहॄू शब्दलाई ूायजसो "शािन्त" भनेर अनुवाद गिरएको

हुन्छ। तर शािन्त भनेर अनुवाद गिरएतापिन त्यसको अथर् गम्भीर र वृहत छ।

यसलाई "पूणत
र् ा, सममता र सबै कुरामा भला वा कल्याण" भनेर अनुवाद गनर्

सिकन्छ। परमेँवरकै आिशष र उहाँको अनुमहले हामी सबैलाई शालोमको
िःथितमा

रािखएको

हुन्छ।

शालोम

मािनसह को

कल्याणको

िनिम्त

परमेँवरको बरदान र उपहार हो (गिन्त ६:२५-२६)। तर त्यसको िठक
िबपरीत अय्यूबले भोिगरहे को श टले उनलाई ूितकूल वातावरणको अनुभिू त

गराइरहे को हुन्छ।उनी न त सिजलोसँग वःन सक्छन् न त उनी च ुपचाप नै

रहन

सक्छन् िकनभने

उनमा

शािन्त

वा

शालोम

िथएन।

आजकलको

अःतव्यःत सं सारमा जब शाबथ आउँछ तब शाबत शालोम भनेर अिभवादन

गद िभऽैदेिख आिशषको अनुभिू त त्यस िदन हामी गनर् सक्छ । िकनभने जब

हामी परमेँवरको उपिःथितको महसुस गछ तब हामीमा पूणर् शािन्त भएको
अनुभव हुन्छ र हाॆो जीवनले पूणत
र् ा अथार्त ् तन्दु िःत वा जोश पाएको अनुभव
गदर्छ।
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हामीले

जुनसुकै

भाषा

बोले

वा

पढे पिन

िवचारह को अथर् थाहा नपाएतापिन ती शब्दह ले भ

त्यस

भाषामा

व्यक्त

खोजेको सन्दे शलाई हाॆै

अनुभवको आधारमा सकेसम्म कसरी बुझ्न सक्छ ?
३. दोहोिरएका शब्दह को रचना र अथर्

यिद कुनै िवशेष तथा मह वपूणर् सन्दे श िदनु छ भने त्यसलाई

व्याख्या वा िविभ

तिरकाले ूःतुत गनुर् पछर् भ े िहॄू वा इॐायलीह को
िचन्ह वा िबरामह

धारणा छ। अङ्मेजी वा युरोपको भाषा लेख्दा िविभ

हुन्छन् जःतै पूणर् िबराम वा अ र् िबराम (.,) आिद। ितनीह ले शब्द वा
व्याक्यह लाई अलग गदर्छन्। तर सु को िहॄू भाषामा ती िचन्हह

िथएनन्। त्यसकारण बोल्दा ती िबरामह को कुनै ख्याल हुँदैन्थ्यो त्यसरी नै
पौरािणक िहॄूका लेखह मा पिन ती कुनै िबरामह
दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्।जहाँ केही शब्दह

हुँदैनथे।

दोहोर्याइएका छन्। ती

दोहोिरएका शब्दह ले पिन उःतै धारणालाई जोड िदएका छन् भनेर कसरी थाहा
पाउने?

हेनह
र्ु ोस्,

उत्पि

१:२६,२७

"२६

फेिर

परमेँवरले

भन्नुभयो,

“मािनसलाई आफ्नै ःव पमा, हाॆै ूित पमा बनाऔ ं। ितनीह ले समुिका

माछाह , आकाशका पक्षीह , पािलने पशुह

र जिमनमा चलहल गन सबै

जन्तुह मािथ अिधकार ग न्।” २७ यसैकारण परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै

ःव पमा सृिंट गनुभ
र् यो। परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सृिंट

गनुभ
र् यो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट गनुभ
र् यो।" र यशैया

६:१-३ "१ उिज्जयाह राजा मरे को वषर्मा मैले परमूभ ुलाई अग्लो र उच्च

ु एको दे ख। उहाँको वःऽको छे उले मिन्दरै ढाकेको
िसं हासनमा िवराजमान हुनभ
िथयो। २ उहाँको मािःतर सराफह * खड़ा िथए– ूत्येकका छ-छ वटा पखेटा
िथए। दुई वटा पखेटाले ितनीह ले आफ्नो मुख ढाकेका िथए, दुई वटाले

आफ्ना खु ा ढाकेका िथए, र दुई वटाले ितनीह

उ दै िथए। ३ अिन एउटाले

पुकादिथए: “सवर्शिक्तमान् परमूभ ु, पिवऽ, पिवऽ,

अकार्लाई यसो भन्दै ितनीह

पिवऽ हुनहु न्ु छ, सारा पृथ्वी उहाँको मिहमाले भिरपूणर् छ।”
परमेँवरको गुण वा ःवभावको

दयदे िख ूशं सा गनर् वा व्यक्त गनर् एउटै

शब्दलाई ितन पटक दोहोर्याउने िहॄू भाषी लेखकह को चलन छ। ती

दोहोर्याइएका

शब्दह ले

भ

खोिजएको

कुरालाई

जोड

िदइन्छ।

परमेँवरले सारा सृि को काम सक्नुभएको िथयो तब उहाँको सवर्ौे
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जब

सृि को

काम भनेकै मानव नर र नारीको सृि

िथयो। त्यो मानव सृि

परमेँवरको

िनिम्त िवशेष मह वपूणर् िथयो। त्यो सृि लाई व्याख्या गनर् बारा bara भ े
शब्द ूयोग गिरएको छ। यसको अथर् सृि
परमेँवरलाईमाऽ सम्बोधन गदर्छ। पिहला सृि
सृि

गन

अिधकार

केवल

परमेँवरमामाऽ

गनुर् हो। यो शब्दले केवल
गिरएको थोकमा भर नपिर

भएको

कुरा

त्यस

शब्दले

बुझाउँदछ। मािनसको सृि को व्याख्या गद यो पदले भन्दछ: "परमेँवरले

मािनसलाई आफ्नै ःव पमा सृि
सृि

गनुभ
र् यो।

उहाँले

गनुभ
र् यो। आफ्नै ःव पमा उहाँले नर र नारी

ितनीह लाई

पान्तिरत)। यहाँ सृि

सृि

गनुभ
र् यो"

(उत्पि

१:२७

भ े शब्द तीन पल्ट दोहोर्याइएको कुरा ख्याल

गनुह
र् ोस्। मानव जाित परमेँवरले नै सृि

गनुभ
र् एको र त्यो पिन उहाँको

आफ्नै ःव पमा भनेर मोशाले जोड िदँदछन्। यी सत्यह

मोशाका व्यिक्तगत

धारणा िथए।
अगमवक्ता यशैयाको ःवप्नदशर्न र उनलाई परमेँवरको कामको

िनिम्त बोलाइएको समयमा सराफ ःवगर्दूतले "सारा सेनाह को ूभ ु पिवऽ,
पिवऽ, पिवऽ" (यशया ६:३) भनेर पिवऽ शब्द तीन पल्ट दोहोर्याएका िथए।

ःवगर्को मिन्दरमा भिरएको परमेँवरको तेजःवीमय पिवऽतालाई जोड िदन
यसरी पिवऽ शब्दलाई दोहोर्याइएको िथयो। सवर्शिक्तमान परमेँवरको सामु
ँ ा उहाँको पिवऽताको सामु आफू कित तल वा िनच िथए ँ भनेर
आफू उिभद
भए"ँ (यशैया ६:५

उनले "िधक्कार, म न

पान्तिरत) भनेर अत्यन्तै मािमर्क

भाव भएर व्यक्त गरे का िथए। जब यशैया जःता अगमवक्ताले परमेँवरको

पिवऽता र चिरऽको सामना गरे तब आफ्नो चिरऽ खतम भएको र आफू त्यस

महापिवऽ परमेँवरको सामु उिभन योग्य नभएको महसुस गरे का िथए। धेरै

वषर्पिछ पावलले रोमी १-३ अध्यायसम्म मािनसको िगद र पापी अवःथालाई
व्याख्या गनुभ
र् न्दा अिघ नै बाइबलले मािनसको पितत ःवभावलाई व्यक्त गरे का

िथए। यशैया जःतो पिवऽ र असल मािनसले पिन परमेँवरको सामु आफूलाई

ँ गनर् सकेका िथएनन्।
धमार्त्मा छु भ े आट
दािनएल

३

को

एक

अं शलाई

िविभ

तिरकाले

दोहोर्याइएको

पाइन्छ। त्यो वाक्य हो "नबूकदनेसरले ःथापना गरे का मूितर्" (दािनएल ३:१३,५,७,१२,१४,१५,१८

पान्तिरत)। यो वाक्यलाई िविभ

तिरकाले दस

पल्ट दोहोर्याइएको छ। दािनएल ारा ूकट गिरएको परमेँवरको

पलाई

च ुनौित िदन वा उहाँभन्दा आफू महान् भएको कुरा व्यक्त गनर् राजाले त्यो
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मूितर्को ःथापना गरे का िथए (दािनएल २:३१-४५)। त्यो आफैमा परमेँवर
नभए पिन मानव जाितको सामु आफूलाई पूजनीय छु भनेर घमण्ड दे खाउने

ूवृि लाई त्यसले दे खाएको िथयो।जहाँ केवल एक सनातन सृि कतार् परमेँवर

ु न्ु छ भ े सत्यलाई मािनसले ओझेलमा पानर्
जो पिवऽ, ौ ामय र पूजनीय हुनह

वा वेवाःता गनर् चाहे को मानवीय ःवभावलाई बाइबलले भन्डाफोर गरे को छ।
४. सन्दभर् वा पिरवेश अनुकुल लेिखएका पदह
हामी बाइबलको शब्द वा पदलाई उच्चारण गदर्छ , सुन्छ

सुनाउछ तर कुन पिरवेश वा सन्दभर्मा ती पदह

र

लेिखएका हुन ् सो कुरा पिन

थाहा पाउनु ज री छ। हामी बाइबलको कुनै पिन पद, शब्द वा वाक्यलाई
िलएर यो सवर्सत्य वचन हो भनेर िनंकषर्मा ल्याउँदैन । कुनै पिन वाक्यमा

लेिखएको शब्द कुन सन्दभर्मा त्यो शब्द लेिखएको हो त भ े कुरा त्यही

वाक्यबाट थाहा पाउनु ज री हुन्छ। अिन त्यस वाक्य, पद वा शब्द कुन

पिरवेशमा वा सन्दभर्मा आएको हो सो थाहाँ पाउनुपदर्छ। ूथमत: लेख वा
अध्यायको कुन भागह बाट त्यो शब्द वा वाक्य िनकािलएको हो भनेर त्यो

वाक्य वा शब्दलाई फरािकलो ढं गले हे नप
र्ु दर्छ। एउटा शब्द वा वाक्यलाई

िलएर यो नै परमेँवरको वचन हो यसै लाई पालना गनुप
र् छर् भनेर िज ी गनुर्
मनािसव हुँदैन। यिद कुन सन्दभर् वा पिरवेशमा त्यो शब्द वा वाक्य आएको
हो त्यसूितको

ान भएन भने बाइबलको वचनलाई नै गलत अथर्मा अथ्यार्उने

अवःथा िसजर्ना हुन सक्छ। जसले गदार् परमेँवरले के भ

चाहनुभएको हो

सो नै मािनसह ले नबुझ्न सक्छन्।

िहॄू भाषाले "मािनस"लाई "आदम" भनेर सम्बोधन वा व्याख्या गदर्छ।

दे हायका िविभ

पदह

छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

र पिरवेशमा आदम भ े शब्दलाई कसरी बुझाइएको

१:२७ "यसैकारण परमेँवरले मािनसलाई आफ्नै ःव पमा

सृिंट गनुभ
र् यो।

परमेँवरकै ूित पमा उहाँले ितनलाई सृिंट गनुभ
र् यो। नर र नारी नै

र् यो।", उत्पि
गरी उहाँले ितनीह लाई सृिंट गनुभ

२:७ "तब परमूभ ु

परमेँवरले भूिमको माटोबाट मािनस बनाउनुभयो, र ितनको नाकमा जीवनको
सास फुिकिदनुभयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" र उत्पि

२:१५-२३ "१५

परमूभ ु परमेँवरले मािनसलाई लगेर अदनको बगचामा त्यसको गोड़गाड़ र

हेरचाह गनर् राख्नुभयो। १६ अिन उहाँले मािनसलाई यो आ ा िदनुभयो,
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“बगचाका सबै
खराबको

खका फल तले स ोच नमानी खाए हुन्छ, १७ तर असल र
खको फलचािहँ नखानू, िकनभने जुन िदन ितमीले त्यो

ान िदने

१८ फेिर परमूभ ु परमेँवरले भन्नुभयो,

खानेछौ ितमी िनँचय नै मनछौ।

“मािनस एकलो रहन असल छै न। म त्यसको िनिम्त त्यसलाई सुहाउने एउटा

सहयोगी बनाउनेछु।” १९ परमूभ ुले सबै वन-पशु र आकाशका सबै पक्षीलाई

भूिमबाट बनाएर मािनसले ितनीह को के-के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेन र्

ितनीह लाई मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। र मािनसले हरे क ूाणीलाई जे-जे नाउँ
िदए त्यही-त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। २० अिन मािनसले नै सबै पािलने पशु,

आकाशका पक्षी र सबै वन-पशुह का नाउँ राखे। तर आदमको िनिम्त

ितनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। २१ यसैकारण परमूभ ु परमेँवरले

मािनसलाई

मःत

िनिामा

पानुभ
र् यो, र

ितनी

िनदाएको

बेलामा

ितनका

करङह मध्येको एउटा िनकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भिरिदनुभयो। २२ जुन

करङ परमूभ ु परमेँवरले मािनसबाट िनकाल्नुभएको िथयो, त्यसबाट एउटी ःऽी

बनाएर मािनसकहाँ ल्याउनुभयो। २३ मािनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र
मासुको

मासु हो।

ितनलाई

ःऽी

भिनने

छ।

िकनभने

ितनी

पु षबाट

िनकािलएकी िथइन्।” २४ यसैकारण मािनसले आफ्ना आमा-बाबुलाई छो छ र

ँ िमिलरहन्छ, र ितनीह
आफ्नी पत्नीसग
उत्पि

एउटै शरीर हुन्छन्।"

१:२७मा बारा अथार्त ् मािनसलाई

सृि

गिरएको

शब्द

दोहोिरएको हामीले हे र्य । अब मािनस शब्दवाट केवल पु ष जाितमाऽ नभएर

दुवै नर र नारीलाई सम्बोधन गिरन्छ भनेर बाइबलको सन्दभर्मा हामीले

प

। त्यसकारण िहॄू शब्द “आदम” ारा ूाय: मानव जाितलाई सम्बोधन

गिरएको हो भनेर बुझ्नु ज री छ।
तर उत्पि

२:७ले त्यही शब्द “आदम” जिमनको माटोबाट आकार

िदएर बनाइएको आदम हो भनेर उल्लेख गदर्छ (िहॄू भाषामा आडमाह
admaha छ

यसमा शब्दको ख्याल गनुर् ज री छ)। यहाँ, आदम त केवल
पु ष वा नरमाऽै भएको दे खाइएको छ। हव्वाचाही ँ पिछमाऽ सृि गिरएको तर
आदमलाईभन्दा

िभ ै

तिरकाले

सृि

गिरएको

हो

भ े

कुरालाई

ख्याल

गनुप
र् दर्छ। यस ूकारले दुई अध्यायको सन्दभर्मा एउटा अं शमा आदमलाई
मानव जाित वा नर र नारी भनेर सम्बोधन गिरएको छ (उत्पि
अक
(उत्पि

१:२७) भने

पु ष आदमलाईमाऽ व्यिक्तगत नाउँ िदएर सम्बोधन गिरएको छ
२:७)। बं शावलीमा आदमको नाउँ छु ै
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उल्लेख गरे र उनको

व्यिक्तगत पिहचान िदइएको छ (उत्पि

५:१-५, १ इितहास १:१, लूका

३:३८)। पिछ येशूलाई पिन पावलले "दोॐो आदम" (रोमी ५:१२-१४)
भनेर सम्बोधन गदार् येशू दोॐो आदम हुन पुग्नुभएको िथयो।

जसरी िवशेष पिरवेशमा आदम भ े शब्द लेिखएको छ त्यःतै सृि को
महान् पिरूेक्षमा “आदम”लाई आदम र हव्वा भनेर सम्बोधन गिरएको पिन
थाहा पाउनु ज री छ। यो उत्पि
हामीले ठू लो पारा वा फरािकलो
वा फरािकलो

१ र २मा पाइन्छ। त्यही कुरोलाई

ि कोणले हे नप
र्ु छर् भनेर भन्दछ । ठू लो पारा

ि कोणले एउटै शब्द, अंश वा वाक्यलाई हे दार् त्यो शब्द,

वाक्य वा अं शको िवषयबःतुले िवकिसत अथर्लाई व्याख्या गरे र हामीलाई
बुझाउन खोजेको हुन्छ। कितपय समयमा उत्पि

२:४-२५लाई सृि को दोॐो

िववरण भनेर मािनन्छ। फरक पाराले लेिखएको िववरण हो तर फरक सृि को
िववरणचाही ँ होइन। दुवै िववरणमा मािनसको खास सृि कसरी भएको हो

भनेर दे खाइएको छ।

चाहे पु ष होस् वा नारी ती दुवै परमेँवरका सृि

हुन ् भनेर हामीलाई

बाइबलमा दे खाइएको छ। यस पिरूेक्षमा कितपय दाशर्िनक, वै ािनक वा
सं सारका बुि मानी भनेर कहलाइने (१ कोरन्थी १:२०)

"मािनस पशु हो। यसको सृि

ानी मािनसह को

अचानक सुआम तत्वबाट िबकिसत हुँदै बाँदरबाट

मािनस हुन पुगक
े ो हो" भनेर िसकाउने वा धारणा िदने कुरा परमेँवर र
बाइबलको सामु कितको मूखत
र् ापूणर् रहेछ भनेर हामीले कसरी बुझ्ने?
५. पुःतकह

र ितनका सन्दे शह

बाइबललाई पुःतकै पुःतकले भिरएको धािमर्क पुःतकालय भने पिन

हुन्छ। यसमा परमेँवरको ूेरणा ारा लेिखएका ६६ वटा पुःतकह
भएका छन्। बाइबलका पुःतकह

िविभ

पिरवेशमा लेिखएका िथए। कुनै पुःतकह
लेिखएका

हुन ् भने

कुनै

स लन

गरे र

समावेश

लआयको िनिम्त फरक फरक
भिवंयवाणीका सन्दे शह

लेिखएका

छन् जःतै

िहतोपदे शका पुःतकह । बाइबलमा ऐितहािसक पुःतकह

भजन

िदन
र

पिन छन् जःतै १

र २ राजा, १ र २ शमूएल, न्यायकतार् र येशूको जीवनी भएका चार

पुःतकह । अिन येशूलाई िवँवास गनह को आःथालाई बिलयो पानर् र
आित्मक

ान बढाउन पावल र अन्य लेखकले लेखेका िविभ

चचर्ह मा पढे र सुनाउने अपेक्षाकासाथ लेिखएको िथयो।
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पऽह

जुन

जब बाइबलका पुःतकह को अथर् वा सन्दे शलाई हामी बुझ्ने ूयास

गदर्छ तब ती पुःतक कुन पिरवेशमा लेिखएका हुन ् त्यस वारे मा पिन जा ु
ज री छ। बाइबलका धेरै पुःतकह मा िकटान गरे र लेखकह को नाउँ

िदइएको छ। बाइबलका ूथम पाँच पुःतकह को लेखक मोशा हुन ् भनेर

िचनाइएको छ (यहोशू ८:३१,३२, १ राजा २:३, २ राजा १४:६, २ राजा
२१:८, एळा ६:१८, नेहिमया १३:१, दािनएल ९:११-१३, मलाकी ४:४)।

यो धारणा येशू (मकूर्स १२:२६, यूह ा ५:४६, ४७ यूह ा ७:१९) र
कुनै कुनै

ूेिरतह ले (ूेिरत ३:२२, रोमी १०:५) ःवीकारे का छन्। अ
पुःतकह मा लेखकह को पिहचान गिरएको छै न। जःतै एःथर,
र शमूएलका पुःतकह का लेखकह

थ, इितहास

यी नै हुन ् भनेर िकटान गिरएको छै न।

मोशाले नै उत्पि को पुःतक लेखेका हुन ् भ े कुरा कितको मह वपूणर्

छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस् उत्पि

१५:१-५ " १

त्यसपिछ दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी

नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत्यन्तै ठू लो हुनछ
े ।” २ तर

अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म

सन्तानिवहीन नै छु , मेरो घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर हुनछ
े ।” ३
फेिर अॄामले भने, “हेनह
र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र मेरो घरमा

जन्मेको दास नै मेरो उ रािधकारी हुनछ
े ।”

४ तब परमूभ ुको यो वचन फेिर ितनीकहाँ आयो, “यो मािनसचािहँ

ितॆो उ रािधकारी हुनछ
े ै न, तर जो ितॆो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै ितॆो

उ रािधकारी

हुनछ
े ।” ५

अिन

उहाँले

ितनलाई

बािहर

लगेर

भन्नुभयो,

“आकाशितर हेरेर तारा गन्न सक्छौ िक सक्दै नौ, गिनहेर।” उहाँले ितनलाई
भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह

पिन त्यःतै हुनछ
े न्।” र उत्पि

२२:१५-१८ "

१५ परमूभ ुका दूतले दोॐो पल्ट ःवगर्बाट अॄाहामलाई कराएर भने, १६
“परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, ‘मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु , िक ितमीले यो काम

गरे कोले र ितॆो छोरो, अथार्त ् ितॆो एउटै छोरालाई पिन मबाट नरोकेकोले म

िनँचय नै ितमीलाई आिशष् िदनेछु। १७ ितॆा सन्तानको वृि

गरे र आकाशका

तारा र समुि िकनारका बालुवासरह म तुल्याउनेछु। ितॆा सन्तानले आफ्ना
शऽुह का सहरह
जाितह

कब्जा गनछन्। १८ ितॆै सन्तान ारा पृथ्वीका सबै

आशीवार्दी हुनछ
े न्, िकनिक ितमीले मेरो वचन पालन गर्यौ।”
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ूःथानको पुःतकपिछ मोशाले उत्पि दे िख व्यवःथा सम्मको पुःतक
लेखेका िथए। सृि दे िख पूखार् अॄाहमको समयसम्म परमेँवरको काम दे खाउने

ऐितहािसक आधार भएकोले

ूःथानको पुःतकभन्दा अगािड उत्पि को पुःतक

लेिखएको हो भ े तकर् मनािसव नै दे िखन्छ।

"वष सम्म मोशा एकान्त ठाउँह मा भडा चराइ िहड्थे। त्यसबेला

उनी आफ्ना मािनसह को नाजुक अवःथाूित िचिन्तत भएका िथए। आफ्ना
कसरी बं श हुनेहन
ु ् भनेर उनका पूखार्ह ले परमेँवरसँगको

बं श च ुिनएकाह

सम्बन्धको बारे मा सोिचरहे का िथए। परमेँवरले उनका पूखार्ह लाई िदनुभएको
ूित ा

वा

करारको

िवषयमा

पिन

उनले

सोिचरहे का

िथए।

िदन

रात

इॐाएलीह को िनिम्त उनले गरे का ूाथर्नाह

विरपिर ःवगर्दूतका ज्योितले

ःवगर्मा पुिगरहे का िथए। उनको
घेिररहे को हुन्थ्यो। त्यही ँ नै उनले पिवऽ

आत्माको अगुवाई र ूेरणा ारा उत्पि को पुःतक लेखेका िथए।"-एलेन जी
ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २५१बाट

पान्तिरत।

उत्पि को पुःतकले यस सं सारमा हाॆो सृि माऽ होइन मुिक्तको

योजनाको बारे मा पिन बताउँदछ। पितत मानव जाितलाई परमेँवरले कसरी
उ ार गनुह
र् न
ु ेछ भनेर उत्पि को पुःतकले ूकट गरे को छ। जब परमेँवरले

अॄाहमसँग करार बाँध्नुभयो तब त्यो योजना अझ वाःतिवक हुन पुगेको

िथयो। अॄाहमको सन्तानबाट नै समुिका वालुवा जितकै र आकाशका
ताराह

आफ्नो

जितकै ग ै नसिकने जाित खडा गरे र महान् राज्य ःथापना गन
ूित ा

अॄाहमलाई

परमेँवरले

सुनाउनुभएको

िथयो

(उत्पि

२२:१७)।
अ

के कःता महान् र सत्य आत्म ानह

हामीलाई उत्पि को

पुःतकमा िसकाइएको छ? यिद उत्पि को पुःतक नभएको भए ती

ानह

हामीलाई थाहा हुँदैनथ्यो होला। त्यसैले हाॆो आःथाको िनिम्त परमेँवरको

वचन कि को मह वपूणर् वा नभइ नहुने साममी हो भनेर त्यसले हामीलाई

कसरी िसकाउँछ?
उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ७९-९६को

"जोन वाइिक्लफ" र पृ. १४५-१७०को "लुथर िबफोर डायट" पढ्नुहोस्।
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साथै दे हायको साममीको ४ ए-जेमा िलिखत "मेथड अभ बाइबल ःटडी"
पढ्नुहोस्:
www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible‐interpretation‐
hermeneutics/methods‐bible‐study."मुिक्तको िनिम्त चािहने ूसःत आित्मक
ान परमेँवरले आफ्नो वचन वा बाइबल ारा मािनसह लाई सुिम्पनुभएको

छ। परमेँवरको इच्छालाई ूकट गन आिधकािरक र अच ुक वा किहल्यै
गल्ती नगन धमर्शा

बाइबललाई मािनसह ले जःताको त्यःतै ःवीकानुप
र् दर्छ।

आदशर्

चिरऽको

वा

नैितक

मापदण्ड,

अनुवभह लाई जाँच्ने आधार पिवऽ धमर्शा

आवँयक

िशक्षादीक्षा

वा

सबै

बाइबल नै हुनपु छर्। परमेँवरले

मािनसह लाई उहाँको वचन ारा उहाँको इच्छा ूकट गन भएतापिन ती वचन
पढ्न पिवऽ आत्माको उपिःथित र अगुवाई िनरन्तर पमा रिहरहनुपदन भ े
होइन। ब

त्यसको िबपरीत आफ्ना सेवकह ले उहाँको वचन पढू न्, त्यसमा

भएका िदव्य ानह

बुझून ् र जीवनमा ूयोग ग न् भनेर ितनीह को िनिम्त

र् एको िथयो। पिवऽ आत्माले नै
मुिक्तदाताले पिवऽ आत्माको ूित ा गनुभ
बाइबल लेख्न ूेिरत गनुभ
र् एकोले परमेँवरको वचनको िखलाफमा पिवऽ आत्मा
जानु असम्भव

छ।"-एलेन

जी

ाइट,

पान्तिरत।

द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ९बाट

िचन्तनमनन्:
अ.

बाइबलका अनुवादह
बाइबललाई िविभ

धेरै िकिसमका पाइन्छन्। नेपाली भाषामा नै

तिरकाह ले अनुवाद गिरएको पाइन्छ। तैपिन

ँ
तपाईँसग
जुन अनुवाद छ बाइबलले िदने धेरै

ान त्यसबाट

तपाईँले कसरी िलन सक्नुहन्ु छ? बाइबल परमेँवरको वचन हो,

यसलाई केलाई केलाई पढ्नुपछर्, िवँवास ारा यो पढ्नुपछर् र यसले
िसकाएका कुराह

राख्नुपछर् ।
आ.

पालन गनुप
र् छर् भ े

यस पृथ्वीमा मािनसको उत्पि
िसकाउने

ान हाॆो

दयमा सजाइ

कसरी भयो भनेर बाइबलले

ान अथार्त ् हामी छै ट िदनमा सृि

गिरएका ह भ े

बाइबलको िशक्षा र िव ान वा िवकासवादी िस ान्तको नाउँमा
मािनसको सृि

हुन करोड

वषर् लागेको िथयो र त्यो सृि

वातावरणमा आफै भएको िथयो भ े िशक्षाको बीचमा के फरक
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छ? यी फरक िशक्षाको माझमा हामीले बाइबलले िसकाएकै

सत्यमा अिडग भएर बःनु आवँयक छ भनेर कसरी िसक्ने? यिद

हामी परमेँवरको वचनबाट टाढा भएर ती िशक्षाबाट अलग भइ
बःय
इ.

भने

मािनसह

यथाथर्

र

परमेँवरको

चाहनाको

वाःतिवकताबाट कित टाढा रहन सक्दा रहेछन्? सोच्नुहोस्।
ँ
बाइबललाई राॆोसग
बुझ्ने र बुझाउने िविभ

औजार वा

साममीह का िवषयमा यस पुःतकको शु मा हामीले चचार् गय ।ती

ँ के के साममीह
साममीह मध्ये तपाईँसग

ँ ती
छन्।यिद तपाईँसग

साममी छै नन् भने यस अध्यायमा लेिखएको आधारमा तपाईँले

परमेँवरको वचनमुतािवक चल्न कसरी िसक्न सक्नुहन्ु छ?

ई. इॐायलीह को जीवनमा परमे रले गनुर् भएको अगुवाइका कथाह
आफ्ना

असन्तानह

वा

छोराछोरीह लाई

बारम्बार

सुनाउन

ितनीह लाई िनदशन िदइएको िथयो (व्यवःथा ४:९)। ितनीह लाई
िदइएको

महान्

सत्यह

िसकाउन

भिनएको

िथयो।

बारम्बार

परमेँवरको वचन पढ्दा वा अ लाई भिनरहँदा उहाँूितको िवँवास वा
आःथा

बढ्छ।

त्यसकारण

बाइबलका

िशक्षादीक्षा

अ लाई िसकाउँदा हामीलाई पिन िकन फाइदा हुनसक्छ?
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वा

सत्यह

कथा ७
"मेरो आङ िसिर

भएको छ!"

कािमल मेटज्
अमेिरकाको टे क्सास सहर हाउःटनमा िलज अत्यन्तै व्यःत िथइन्।

एक िछन च ुप लागेर वस भनेर अचानक उनलाई कसै ले बोले जःतो लाग्यो।

त्यसै बेला कसै ले उनको घरको ढोका घचघचायो। जब उनले ढोका खोिलन्

तब उनले तत्काल कसै लाई पिन दे िखनन्। डेिभड पानो घरबाट िनःकेर
िछमेकीको घरमा िछटो िछटो िहँड्दै िथयो। िलजले एक जना मािनस फकर

डेिवडले उनले बोलाएको सुन्यो र िलजको घरमा आयो।

गइरहे को दे िखन्।

मुःकुराउँदै उसले येशूको बारे मा लेखेको ग्लो पचार् िदयो। "है न, यो त

सवर्साधारणले मन नपराएको सानोितनो धािमर्क झुण्डको पचार् त होइन?"
िलजले सोिधन्। यो होइन तर केवल इसाई पचार्माऽ हो भनेर पानोले उनलाई
िवँवःत तुल्यायो। "ओहो, अब मेरो आ

िसिर

भयो। केही समय पिहले

ँ त्यसबेला दुई जना पाःटरह
मैले सपना दे खेको िथए।

मेरो घरमा आएर

मलाई इसाई सािहत्य िदएर गएका िथए। मलाई थाहा िथयो ितनीह
सानोितनो झुण्ड होइनन्" आँचयर् मान्दै िलजले पानोलाई सुनाइन्।
पाःटर पानो िमिशगन कन्फरे न्सको एडभेिन्टःट चचर्मा सुसमाचार

ूचार गन सहायक अध्यक्ष भएर काम गदर्छन्। उनको कुरा सुनेर म एकदम

खुशी भए। त्यो सपना पूरा हुन के उनीमाऽ िथए त भनेर उनी सोच्न पुगेका
िथए।

त्यसै बेला

उनको

अ

पाःटर

साथी

टे लर

िहन्कल

(फोटोमा)

आइपुग्यो। िहँकल, िमिशगनको मेट लेकस एडभेिन्टःट एकाडेमीमा पाःटरी

्
काम गछर्न ् र उनी बाइबल िशक्षक पिन हुन।
ग्लो पचार् बाँड्ने बममा

उनीसँग त्यो पचार् सिकएको िथयो र ितनी पानोकहाँ त्यही ग्लो पचार्को िनिम्त

आएका िथए। अब त्यहाँ िलजको घरमा दुई जना पाःटरह

भेला भएका

िथए। िलजले पानो र िह ललाई हे िरन्। "यो त परमेँवरबाटै हो भनेर म
िवँवास गछु र्। मेरो सपनामा मैले दुई जना पाःटरह ले मेरो ढोकामा आशा

ँ अिन मैले ःवगर्बाट आवाज आएको सुन, 'यो
ल्याउँदै गरे को मैले दे खेको िथए।

ितॆो अिन्तम अवसर हो। म िछ ै फकर्दै छु ।'" िलजले पाःटरह लाई अचम्म
पाद

भिनन्।

"मेरो

िनिम्त

ूाथर्ना

गिरिदनुहोस्।

मेरो

जीवनमा

येशूको

आवँयकता छ।" िलजले ितनीह सँग अनुरोध गिरन्। ती दुई पाःटरह
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िडसेम्बर ३०, २०१६मा िजवाइसी वािषर्क सभामा भाग िलने दौरानमा घर
घरमा गएर पचार्ह

बाँड्दै िथए। त्यस काममा अ

युवाह

पिन लागेका

िथए। िलजको िनिम्त ती पाःटरह ले खुशीसाथ ूाथर्ना गरे । ःथानीय चचर्मा
बाइबल अध्ययन गनर् िलजले आफ्नो नाउँ िदइन्।
यस

परमेँवरले

अन्धकार,

आफ्ना

आशारिहत

सेवकह

र

िदक्क

मािनसह लाई

लाग्दो

आशाको

पठाउनुहन्ु छ। एडभेिन्टःट चचर्को सहसंःथापक एलेन जी

उदासी
ॐोत

सं सारमा

िचनाउन

ाइटले यो लेख्नु

र् छर् र
भएको छ: "उदासको भूमरीमा पिररहे काह लाई हामीले सेवा गनुप
िनराशामा पिररहे काह लाई आशा िदएर ूेरणा िदनुपछर्" (द िडजाएर अभ
एजेज, पृ. ३५०बाट

पान्तिरत)। आज नै तपाईँले पिन येशूको िनिम्त

आशाको सेवक हुने िनणर्य िकन नगन?
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