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हाटर् िरसचर् सेन्टरबाट ूकािशत पःुतक 
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पाठकवगर्ह मा अनवुादकको िवशेष अनरुोध: यसमा 
भाषा वा अ  कुनै ऽटुीलाई औलँ्याइिदनभुए अक  
संःकरणमा सच्याएर छाप् ने अनवुादकको ूितवध्दता 
छ।  
(आन्तिरक ूयोजनको िनिम्तमाऽ) 



यस पःुतकको पिरचय 

तपाईँको हातमा बाइबलको बारेमा जानकारी िदने सनुको 
खानी िलइरहनभुएको छ। येशूको अचम्मको ूमे र यस 
संसारलाई उ ार गन उहाँको योजनाको बारे बाइबलबाट 
िसकाउने यस पःुतकमा भएको ानले िवँ वका लाख  
मािनसह ले फाइदा उठाइरहेकाछन।् यसमा बाइबलबाट नयाँ 
िदव्य ानह  ूकट गिरएका छन।् 

   माकर्  िफन् ली िवँ वूख्यात ससुमाचार ूचारक हनुहुनु्छ। 
मािनसह लाई येशूको साथी बनाउने उहाँको ितॄ चाहना हो। 
उ र र दिक्षण अमेिरका, यरुोप र पिहलेका संयकु्त 
सोिभयतसँगका देशह मा ससुमाचार ूचार गनुर्भएको कामको 
अनभुवह को आधारमा बाइबलको ानको भोको हनेुह को 
िज ासाह लाई समेतेर यो पःुतक लेिखएको हो। 

    याद गनुर्होस,् मािनसह को हातमा बाइबलीय ानमाऽ 
रािखिदँदा त्यो खतरा हनुसक्छ। पाठकको इच्छा वा 
अनमुितिबना जबरजःती इसाई सािहत्य वा पःुतकह  थमाइिदँदा 
वा अनेकन ्बादिववाद गरेर परमेँ वरको बारेमा उसको िदमागमा 
घसुाउन खोज्न ु भनेको परमेँ वरको लआयलाई िबनाशकारी 
बाटोमा लत्याउन ु हो। ूत्येक मािनसलाई परमेँ वरले आफ्नो 
तत्व वा ःव प रािखिदनभुएको छ, त्यो हो आत्मिनणर्य वा 
ःविववेकको ःवतन्ऽता। यो पःुतक हातमा िलनेको आफ्नै जीवन 
येशूको सम्मत छैन वा उहाँमा समिपर्त भएर उहाकँो चाहनाको 
ढाँचा वा जीवनशैलीमा नचिल अ लाई "ल पढ, अिन येशूलाई 
िवँ वास गर" भन्दा जनमानसमा "ल, यसले त मलाई जबरजःती 
धमर्पिरवतर्न गनर् खोज्यो" भ  ेमनिःथित पैदा गनर् सक्छ जसले 



गदार् येशूको लआयूित नकारात्मक ूभाव पानर् सक्छ। 
येशूभक्तको लआय कसैलाई इसाई वा िबिँ चयन बनाउन ुहोइन 
तर उहाँको िनिम्त साथी बनाउन ु हो। तर यस पःुतक िलने 
व्यिक्त आफै येशूको साथी भएर देखाउन सकेको छैन भने यस 
पःुतक अ लाई िदने औकात छैन भ  ेूकाशक िजिकर गदर्छ। 
जब कसैले उसको इच्छा अनसुार यस पःुतक तपाईँको हातबाट 
िलन्छ भने उसको जीवन असल हनु जाओस ्भनेर उसको िनिम्त 
गिहरो, इमान्दािरताकासाथ ूाथर्ना गनुर्होस ्तािक उसमािथ पिवऽ 
आत्माको ताजा वषार् खिनयोस।् जब पिवऽ आत्माले भिरपूर भएर 
यस पःुतकको अध्ययन गदर्छ र यस पःुतक फैिलन्छ तब यसले 
सारा संसारमा पेिन्टकोःटको समयभन्दा बिढ ूभाव पानर् 
सक्दछ। यसले हाॆो ूभकुो दोॐो आगमनको िनिम्त उहाँका 
भक्तह लाई तयार पादर्छ। 

   हामी यो ूाथर्ना गछ  िक येशूको िनिम्त साथी बनाउने 
िभऽी चाहनाले तपाईँको जीवनलाई घचेिडरहोस।् 

डोनाल्ड एफ. हाउटन 

अध्यक्ष 

हाटर् िरसचर् सेन्टर 
(नेपाली ूकासकको थप जानकारी सिहत पान्तर) 



दईु शब्द 

वतर्मान यगुमा भएका इसाई सम्ूदायह मा हनुभुएका बाइबल 
धमर्शा का ाता एवं ूचारकमा एल्डर माकर्  िफन्ली पिन एक 
हनुहुनु्छ। 

    उहाँले बाइबल धमर्शा को गहन अध्ययन एवं अनसुन्धान एवं 
आफ्नै अनभुवह ारा धेरै पःुतकह  लेख् नभुएको छ। ती 
पःुतकह मध्ये "बाइबल सँगसँगै पढ " पिन एक हो। 

    यो यःतो मह वपूणर् पःुतक हो जसमा बाइबल धमर् सम्बन्धी 
जानकारी चाहने सबै मािनसह को लािग उपयकु्त छ। यस पःुतकमा 
िवशेष गरी-इसाई मतमा े मािनसह को परमेँ वर, उहाँको ःवभाव, 
बाइबल धमर्शा को सत्यता, संसारको वतर्मान अवःथा, पाप र त्यसको 
ूभाव, त्यसबाट कसरी उम्कने कुराह का साथै संसारमा भएका केही 
ूमखु इसाई सम्ूदायह  र ियनीह को बीचको िभ ता जःता 
मह वपूणर् कुराह लाई पिवऽ धमर्शा  बाइबललाई जगको पमा 
िलएर बझुाउने कोिसस गिरएको छ। 

   सेभेन्थ डे-एडभेिन्टःट इसाई र संसारमा भएका अन्य 
इसाईह को बीचमा िभ तालाई पाठकह को साम ु ल्याउन ु पिन यस 
पःुतकको मखु्य लआय रहेको छ। 

  आदरणीय दाज ु भजरुाम तखाछ ौे ले कडा पिरौम एवं 
लगनसीलताकासाथ यसलाई नेपाली पाठकह  साम ु नेपाली भाषामा 
अनवुाद एवं ूकाशन गनुर्भएकोमा दाज ुभजरुाम ौे ूित आभार व्यक्त 
गदर्छु। 

   परमेँ वरले यस पःुतकलाई उहाँको मिहमाको खाितर ूयोग 
गनुर्हनेुछ। जस जसले यो पःुतक पढ्नहुनेुछ उहाँह को जीवनमा 
परमेँ वरको अगवुाइ होस।् आमेन 

 ूभमुा 
पा. उमेश कुमार पोखेरल 

अध्यक्ष 
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पिरचयपिरचय  
यस हातेपःुतक अत्यन्तै ूभावकारी पमा कसिर ूयोग गन 

तपाईँका िमऽ र िछमेकीह सँग सौन्दयार्त्मक भी  
केन्ििवन्दभुएको बाइबलका सत्यह  अध्ययन गनर् सहयोग होस ्
भनेर यो हातेपःुतक िवशेष गरेर तयार पािरएको हो। यो तीन 
मूख्य खण्डह मा िवभािजत गिरएको छ। यस पिुःतका तीन 
खण्डमा िवभािजत गिरएको छ। 

१. बाइबलमा भएका िविभ  िवषयह  ौृ लाव पमा 
समावेश भएको छ। ूत्येक ौृ लामा बाइबलको 
िस ान्तको बारेमा ूायजसो सोिधने मह वपूणर् ूँ नह  र 
बाइबलबाट उ र लेिखएको छ। 

२. दैिनक जीवनमा आइपन समःयाह को समाधानको िनिम्त 
बाइबलबाट पाठह को ौृ ला 

३. केही उल्लेखनीय िविभ  धमर्ह  र इसाई सम्ूदायको 
िचनारी र येशूको िमजासले ितनीह सँग सम्पकर्  गन केही 
उपायह । 

यिद तपाईँले कसैलाई ौृ लात्मक पमा बाइबल िसकाउन 
चाहनहुनु्छ भने यस हातेपःुतकलाई आधार मानेर िसकाउन 
सक्नहुनु्छ। यिद तपाईँले कसैलाई बाइबल िसकाइरहनभुएको छ 
भने यस पःुतकलाई सहयोगको पमा ूयोग गनर् सक्नहुनु्छ। यहा ँ
सय  बाइबलका पदह  छन।् बाइबलको िवषयमा िविभ  
ूँ नह लाई िसधै बाइबलबाट उ र िदइएको छ। यसले गदार् 
अ सँग बाइबल अध्ययन गदार् बाइबलबाट िदइएका उ रह को 
ढुकुटीबाट तपाईँ फाइदा िलन सक्नहुनु्छ। परमेँ वरको वचनमा 



जीवन पिरवतर्न गन शिक्त छ। जनु पिवऽ आत्माले बाइबल 
लेख् न पिवऽ जनह लाई ूरेणा िदए जब तपाईँले अ लाई यसमा 
भएका अमूल्य सत्यह  ूःततु गनुर्हनु्छ त्यही पिवऽ आत्मा 
तपाईँको  साथमा हनुहुनेुछ। तपाईँबाट नै अ को जीवनमा 
धमर्शा का सत्यह  ितनीह को जीवनमा उतानर् पिवऽ आत्माले 
काम गनुर्हनेुछ। तपाईँ आफूले बाइबल िसकाउन कमजोर ठा  ु
होला तर जब तपाईँले अ को अगािड बाइबल खोल्नहुनु्छ तब 
पिवऽ आत्माले बाइबल िसकाउन तपाईँलाई सक्षम बनाउनहुनेुछ। 
बाइबलबारे धेरै ान नभएको भनेर तपाईँ िहिच्कचाउनहुोला तर 
पिवऽ आत्माले तपाईँलाई बल िदनहुनेुछ। "जब कसैले आफ्नो 
ःवाथर्लाई पन्छाएर पिवऽ आत्मालाई आफ्नो दयमा ठाउँ िदन्छ 
तब त्यो मािनस कितको उपयोगी हनुसक्छ भ  े कुरामा िसमा 
हुँदैन।"-एलेन जी ाइट, िडजाएर अभ एजेज, प.ृ २५०बाट 
पान्तिरत।अ सँग बाइबल अध्ययन गन संसारको अत्यन्तै 

अचम्म काममा जब तपाईँ संलघ्न हनेुछ तब परमेँ वरको 
आत्माले तपाईँलाई धेरै संतिु  र आनन्द ूदान गनुर्हनेुछ। 
तपाईँको सेवाकायर्ले गदार् ःवगर्मा धेरै मािनसह  ूवेश गनर् 
पाउनेछ। सँगसँगै बाइबल  पढ  भ  े यो हाते पःुतक केवल 
एउटामाऽ औजार हो। मािनसह लाई परमेँ वरितर आकिषर्त 
गराउन तपाईँनै मूख्य मसला हनुहुनेुछ। परमेँ वरले तपाईँलाई 
ूयोग गनर् चाहनहुनु्छ। उहाकँो आत्माले तपाईँलाई सामथर् 
बनाउनहुनेुछ। 
 
 
 
 



खण्ड १ 

मािनसह ले ूायजसो सोिधने ूँ नह लाई आधार बनाएर 
तपाईँले बाइबलबाट खास उ रह  िदन सक्नहुनु्छ। 

   यस खण्डमा बाइबलका मूख्य तेतीसवटा िस ान्त वा 
िशक्षाह  समावेश भएको छ। ूत्येक अध्ययनमा बाइबल 
सत्यको एक पक्ष ूःततु गिरएको छ। बमव पमा बाइबलका 
पदह  एक आपसमा जोिडएको छ। सत्यलाई एक पिछ अक  
सा लाले होिशयारपूवर्क जोिडएको छ। बाइबलमा िदएका ूत्येक 
पदह  पिछ संिक्षप् तमा ितनीह को बारेमा जानकारी िदइएको छ 
तािक पदह मा के छ तपाईँले ःप पमा बझु्नहुनेुछ। 

   यिद बाइबललाई उिचत पमा बझु्न सिकयो भने यहाँ 
भएका िस ान्त वा िशक्षाह  ःप  छन।् बाइबल पढ्दा कितपय 
ूँ नह  आउला तर त्यसको जवाफ सिजलैसँग बझु्न सक्ने 
पदह बाट िदन सक्नपुछर्। बाइबलका पदह  एक आपसमा 
तालमेल हनुपुदर्छ। एउटै पदलाई आधार मानेर बाइबलको 
िस ान्त ठम्याउनहुु । बाइबलमा भएको सत्यलाई जा  पूरै 
बाइबललाई िलएर िसक्नपुदर्छ। बाइबल सम्बिन्ध किठन 
ूँ नह को िसधै जवाफ ूायजसो ूत्येक बाइबल िवषय वा 
िस ान्त िसकाएपिछ पाउन सिकन्छ। 

 

खण्ड २ 

मािनसको िभऽी आवँयकता वा समःयाह सँग सामना गनर् 
बाइबलबाट व्यवहािरक जवाफ। जीवनमा कितपय समयमा 
किठन पिरिःथितह  आउँछन ् र के ग  ँ के नग  ँ भ े 
अलमलमा मािनस पनर् सक्छ तर परमेँ वरको वचनमा 
व्यवहािरक उ रह  उसले पाउन सक्छ। हाॆो दैिनक जीवनमा 
आइपन किठन समःयाह लाई सम्हाल्न परमेँ वरका जवाफह  



यस खण्डमा तपाईँले पाउनहुनेुछ। ूभ ु येशू भी  तपाईँभन्दा 
टाढा छैन तर निजकै हनुहुनु्छ भ े आत्म ान यस खण्डमा 
ूःततु गिरएको छ। तपाईँको जीवनूित येशूको चासो छ र 
दैिनक जीवनमा आइपन समःयाह  समाधान गनर् उहाँ सक्षम 
हनुहुनु्छ भनेर तपाईँ थाहा पाउनहुनेुछ। 
 
 

खण्ड ३ 

अ  धमर् र सम्ूदायह  बझु्न केही जानकारीह  

यस खण्डमा केही धािमर्क समूहह को बारेमा छोटो 
जानकारी िदइएको छ। ितनीह को मूख्य िस ान्त वा िशक्षाको 
बारेमा यस खण्डमा उल्लेख गिरएको छ। ितनीह लाई येशूको 
िमजासमा कसरी पगु्ने भनेर व्यवहािरक सझुावह  यसमा 
िदइएको छ। यो पःुतक केवल हाते पःुतकमाऽ भएकोले यहाँ 
कुनै समूहको िवःततृ पमा छलफल गिरएको छैन, त्यसकारण 
हामीले जानाजानी ितनीह को बारेमा संिक्षप् त पमामाऽै ूःततु 
गरेका छ । यहा ँउल्लेख गिरएका ती धमर् तथा संम्ूदायह को 
जानकािर ठोस पमा, िवशेष पमा, व्यवाहािरक पमा िदइएको 
छ। यसले गदार् ती िमऽह लाई तपाईँले येशूको बारेमा र 
बाइबलको सत्यको बारेमा िसकाउन सिजलो हनेुछ। यहा ँ
लेिखएका ूत्येक धमर् र सम्ूदायको ममर् तपाईँले जानोस ्भनेर 
म परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्छु साथै ितनीह कहाँ पगु्न उहाँले 
तपाईँलाई अगवुाइ गरोस।् 

माकर्  िफन्ली 
इट इज िरटन,  

अन्तराि य टेिलिभजन कायर्बम 
 
 
 
 



तपाईँले िदन सक्ने बाइबल अध्ययन 

मािनसह ले बाइबलको बारेमा ूायजसो धेरै सोिधने ूँ नह को 
जवाफसिहत 

बाइबल 

२ पऽसु १:२१ पिवऽ आत्माले ूचािलत परमेँ वरका 
पिवऽ जनह ले  बोलेर लेिखएको। 

२ ितमोथी ३:१६ बाइबलका सबै धमर्शा  पःुतकह  
परमेँ वरकै ूरेणा ारा लेिखएको हो। 

भजन ११९:१६० सु देिखनै परमेँ वरको वचन सत्य छ। 

भजन १२:६,७ शताव्दीय देिख परमेँ वरले उहाँको 
वचनलाई सु िक्षत राख् नभुएको छ। 

म ी २४:३५ परमेँ वरको वचन अनन्तसम्म रिहरहन्छ। 

रोमी १५:४ परमेँ वरको वचन धेरै उ ेँयह को िनिम्त 
िदइएको हो।  त्यसमध्ये एक उ ेँयचाही ँ
हामीलाई आशा िदन हो। 

२ ितमोथी ३:१५ धमर्शा ले हामीलाई मिुक्तको िनिम्त 
बिु मानी बनाउँछ। 

यूह ा ५:३९ धमर्शा  बाइबलले येशू भी  हाॆो 
मिुक्तदाता हनुहुनु्छ भनेर देखाउँछ। 

२ ितमोथी २:१५ जब हामी बाइबल अध्ययन गछ  तब 
हामीले उिचत पमा केलाएर पढ्नपुछर्। 

यूह ा १६:१३ हामीलाई सबै सत्यितर डोर् याउन येशूले 
पिवऽ आत्मा हामीकहाँ पठाउनभुएको छ। 

१ कोरन्थी २:१३ जब हामी पिवऽ आत्माको ूभावले हाॆा 
दयह  खोल्दछ  र आित्मक कुराह  
आित्मक कुरासँग दाँजेर पढ्छ  तब 
परमेँ वरले हामीलाई अगवुाई गनुर्हनु्छ। 

१



यशैया २८:९,१०  जब हामी बाइबलको एक सत्यलाई अक  
सत्यसँग तलुना गरेर अध्ययन गछ  तब 
हामीले परमेँ वरले चाहनभुएको सत्यतालाई 
उहाँले ूकट गनुर्हनेुछ। 

यूह ा १७:१७ परमेँ वरको वचनमा सत्य समावेश भएको 
छ। 

यूह ा ७:१७ जब हामी खलुा दय वा िदमागले कुनै 
पूवार्मह नराखी परमेँ वरको वचन पढ्छ  
तब उहाँले हामी कुन बाटोमा िहँड्नपुछर् 
सो अगवुाई गनुर्हनेुछ। 

ूकाश २२:१८-२१ "१७ पिवऽ आत् मा र दलुही भन् नहुनु् छ, 
"आउनहुोस ्।" जसले सनु् छ त् यसले भनोस ्, 
"आउनहुोस ्।" जो ितखार्उँछ त् यो आओस ्, 
जसले इच् छा गछर् त् यसले जीवनको पानी 
िस मा िलओस ्। १८ यस पःु तकको 
अगमवाणीका वचन सनु् ने हरेक मािनसलाई 
म चेताउनी िदन् छु: यिद कसैले ितनमा 
थप् यो भने यस पःु तकमा लेिखएका 
िवपि ह  परमेँ वरले त् यसमािथ 
थिपिदनहुनेुछ। १९ अिन कसैले यस 
अगमवाणीको पःु तकका वचनबाट केही 
घटायो भने, यस पःु तकमा लेिखएका 
जीवनको वकृ्ष र पिवऽ सहरबाट त् यसले 
पाउने िहः सा परमेँ वरले त् यसबाट 
खोः नहुनेुछ। २० यी कुराको गवाही 
िदनेले भन् नहुनु् छ, “िनँ चय, म चाँड़ै 
आउँदैछु।" आमेन, आउनहुोस ्, हे ूभ ु येशू 
(मारानाथा)। २१ ूभ ुयेशूको अनमुह सबै 
सन् तह सँग रहोस ्। आमेन।"   

२



बाइबल सम्बन्धी केही तथ्यह  

बाइबलमा ६६ वटा पःुतकह  छन।् यसका लेखकह  ४४ 
जना िथए। यी पःुतकह  लेख् न १५०० वषर् भन्दा बिढ लागेको 
िथयो। बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा लेिखएको हो भ  े
ूमाणमा देहायह  छन:् 
भिवंयवाणी- देहायका केही भिवंयवाणीह को बारेमा हेन ुर्होस:् 
बेिबलोन अथार्त ्आधिुनक इराक (यशैया १३:१९-२२), टायर 
देश (इजिकएल २६:३-५),िसडोन (इजिकएल २८:२१-२३), 
साइरस वा कोरेश (यशैया ४४:२८, ४५:१), िमडपिसर्या र मीस 
(दािनएल ८:२०-२१) र येशूको जन्म हनेु ठाउँ (मीका ५:२)। 
 

परुातत्व-सन- १८६८मा मध्यपूवर् जोडर्नको िडबोन भ  ेठाउँमा 
मोआबी शीला ढु ा भेटाइएको िथयो। त्यसमा २ राजा १ र 
२मा मोआबीह ले इॐाएलमा हमला गरेको िववरण लेिखएको 
िथयो। 

लािकश पऽह , इॐाएलको २४ माइल उ रमा रहेको 
िबरिशबामा सन १९३२-३८मा भे ाइएको िथयो। बेिबलोनको 
सॆाट नेबकु्दनेजारले ई.पू.५८६मा इॐाएलमा हमला गरेको 
लेिखएको िथयो। 

मतृ सागर मु ा वा डेड सी ःबोल-यी मु ाह  सन ्
१९४८मा मतृ सागरको गफुामा भे ाइएको िथयो। त्यसमा 
परुानो करारका सबै वा केही भागह  समावेश भएको िथयो। 
एःथरको पःुतकमाऽ त्यसमा िथएन। यी मु ाह मा ई.पू. 
१५०-१७०का िमितह  छन।् ियनीह ले बाइबलका पःुतकह  
सत्य भएको ूमािणत गदर्छ। 

३



साइरस वा कोरेश राजाको सोली वा िसिलन्डरमा 
लेिखएको िववरणले साइरस वा कोरेश राजाले बेिबलोन राजालाई 
परा  गरेको लेिखएको छ। यु बन्दीमा रहेका यहूदीह लाई 
उनले उ ार गरेको पिन त्यसमा लेिखएको छ। 

रोजेटा ःटोन वा शीलापत्थर सन ्१७९९मा इिजप् त वा 
िमौमा ृान्सको सॆाट नेपोिलयनका वै ािनकह ले भे ाएका 
िथए। यो तीनवटा पौरािणक भाषाह मा लेिखएको िथयो। 
हाइरोमािफक वा िचऽह ारा बझुाउने भाषा, िडमोिटक वा त्यस 
समयका ूचिलत भाषा  र मीक भाषामा लेिखएको िथयो। ती 
भाषाह ले हाइरोमािफक भाषाको रहःयह  खलुाएका िथए। 
हाइरोमािफक भाषाले बाइबलको अिधकािरकतालाई अनमुोदन 
गनर् सहयोग गदर्छ। 

बाइबलको एक पता-सय  वषर् लगाएर लेिखएको र ४४ 
जना भन्दा बेसी िविभ  ठाउँका लेखकह ले लेखेको बाइबलको 
एक पताले बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा लेिखएको भ े 
ूमािणत गदर्छ। ३०००भन्दा बिढ ठाउँह मा बाइबल 
परमेँ वरको ूरेणा ारा लेिखएको भनेर उल्लेख गिरएको छ  
(२ पऽसु १:२१)। बाइबलमा भएका िविभ  िवषयह  एक 
आपसमा बािझन्दैन वा खण्डन गदन। बाइबल िक त 
परमेँ वरको ूरेणा ारा लेिखएको हो वा झठुो हो।  
 
 
 
 
 
 
 

४



बाइबलबारे मध्यम मागर् सोच्न बाइबलले ठाउँ िदँदैन। 

बाइबल सही वा ऽिुटरिहत-शतािब्दय देिख सही वा 
ऽिुटरिहत भएर धरोहर जःतो खडा भइरहेको बाइबल 
परमेँ वरबाट ूरेणा नभएको भए अ  के हनुसक्छ र? 

येशू भी लाई ूकट गन-बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा 
लेिखएको भ े सबभन्दा बिलयो सबूद ूमाण त यसले येशूको 
बारेमा सु देिख अन्तसम्म बताउँदछ र यो अध्ययन गनको 
जीवन पिरवतर्न गनले हो (यूह ा ५:३९, ूिेरत ४:१२, म ी 
११:२६-२९)। 

 

परमेँ वर (ूमेको गणुले भिरनभुएको ःवभाव) 
भजन ९०:२ परमेँ वर अनन्तदेिख अनन्तसम्म ूिेमलो। 

दािनएल २:२० सवर्शिक्तमान र सबै ान र बु ीले 
भिरनभुएको। 

यशैया ४६:१० सु देिख अन्तसम्म जे घोषणा गनुर्पछर् 
उहाँले गनुर्हनु्छ। 

यशैया ४५:२१ भिवंयको रहःय केवल उहाँलेमाऽ खोल्न 
सक्षम हनुहुनु्छ। 

भजन ३३:६,९ सवर्शिक्तमान सिृ कतार् (उत्पि  १:१)। 

इजिकएल ३४:६,७   धैयर्धारी, अनमुहले भिरपूणर् र क णामयी। 

यिमर्या ३१:३ हामीलाई उहाँको ूमे र दयाले 
िखचँ्नहुनु्छ। 

भजन २४:१ संसारको सबै थोकको मािलक। 

भजन १९:१ नक्षऽह ले पिन परमेँ वरको मिहमा ूकट 
गदर्छन।् 
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भजन ३४:१-४ उहाँको सराहना र ूशंसा गनर् उहाँले 
हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ र हामीमा हनेु 
कुनै पिन ऽास वा डरदेिख उहाँले उ ार 
गनुर्हनु्छ। 

यशैया ४१:१० हामीह को सबै किठन पिरिःथितह मा 
बल िदन उहाँले ूित ा गनुर्हनु्छ। 

यशैया ४३:१-३ गिहरो पानीमा र जीवनको आगोसरी 
द:ुखक मा उहाँ हामीसँग रहने ूित ा 
गनुर्भएको छ। 

िहॄू १३:५ हामीलाई किहल्यै पिन नछोड्ने ूित ा 
उहाँले गनुर्भएको छ। 
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पाप, दु ता वा खराबको सु वात 

१ यूह ा ४:८ परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ। 

म ी १३:२४-२९ यस खेत पी संसारमा दु  वा खराब 
सामा परमेँ वर र मािनसको शऽलेु 
छदर्छ। 

इिजिकएल परमेँ वरले    सिृ    गनुर्भएको  अत्यन्तै  

२८:१२-१७ सनु्दर ःवगर्दूत लिुशफर िथयो। उसलाई 

 आत्मिनणर्यको अिधकार िदइएको िथयो 
अथार्त ् के रोज्ने के नरोज्ने ःवतन्ऽता 
उसमा िथयो। तर उसमा अहंकार च ो 
र परमेँ वरको िविोही ब  पगु्यो। 

यशैया १४:१२-१७ परमेँ वरको िसंहासनमािथ लिुशफरले 
आफ्नो राज्य ःथापना गनर् चाहेको 
िथयो। उसले आफ्नै व्यवःथा वा काननु 
बनाउन चाहेको िथयो र परमेँ वरको 
व्यवःथालाई उसले पालन गनर् चाहेन। 

ूकाश १२:७-९ ःवगर्मा लडाईँ भयो। सैतान र उसका 
ःवगर्दूतह ले येशू र उहाँका 
ःवगर्दूतह सँग यु  गरे। 

लूका १०:१८ सैतानलाई ःवगर्बाट फ्याँिकयो। 

उत्पि  १:२७-३१ परमेँ वरले मािनसलाई आफ्नो ःव पमा 
सिृ  गनुर्भयो र अत्यन्तै रमिणय 
बगचामा उसलाई रािखयो। 
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उत्पि  ३:१-७ आदम र हव्वालाई परमेँ वरको वचनमा 
सैतानले श ा गरायो र खलुा पमा 
परमेँ वरको आदेशलाई उल न गरायो। 

यशैया ५९:१,२ पापले गदार् परमेँ वर र मािनसको 
बीचमा फाटो आयो। 

रोमी ६:२३ परमेँ वरको आ ा नमान्दा मतृ्यकुो 
पिरणाम मािनसमा आयो। 

यिमर्या १७:९ परमेँ वरको आ ा नमानेको कारण 
मािनसको ःवभावमा पिरवतर्न आयो 
जसले गदार् मािनस ःवभावैमा पापी ब  
पगु्यो। 

रोमी ५:१२,६:१६ सारा मािनस जाित पापमा फःयो। 
त्यसको फलःव प मािनस दोषी 
ठहिरयो, परमेँ वरको आ ा नमा े नीित 
उसले िलयो र पाप गनर् चायो।       

िहॄू २:१४-१७ येशूले मािनसको ःवभाव िलनभुयो। 
मािनसले सामना गनुर्पन पिरक्षा र ूलोभन 
उहाँले सामना गनुर्भयो र िबजयी हनुभुयो 
(िहॄू ४:१५)। 

रोमी ५:१७-१९ आदमको असफलतालाई येशूले उ ार 
गनुर्भयो। 

रोमी ३:२४-२५ येशू भी ारा हामीलाई उपहारको 
पमा मिुक्त पाएका  छ । 
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यशैया ४१:१३ आज पिन हामीह को सबै द:ुखक मा 
येशू हामीसँग रहनहुनु्छ। हामीह को 
सबै पीडामा उहाँले सान्त्वना िदनहुनु्छ। 

इजिक. २८:१७,१८ आिखरमा सैतानलाई पूरै ध्वःत 
पािरनेछ। 

ूकाश २१:१-५ हाॆो परमेँ वरले नयाँ आकाश र नयाँ 
पथृ्वी सिृ  गनुर्हनेुछ। 

नेहमु १:९ पापको कु पले फेिर किहल्यै पिन 
टाउको उठाउन पाउनेछैन। 
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येशू मसीहको बारेमा धमर्शा  परुानो करारमा िदएका 
भिवंयवाणीह  

मीका ५:२ उहाँ जिन्मने ठाउँ-बेथलहेम (लूका २:१-७)। 

यशैया ७:१४ कुमारी कन्याबाट उहाँको जन्म (म ी 
१:२३)। 

गन्ती २४:१७ यहूदाबाट ताराको उदय हनेुछ (म ी 
२:१,२)। 

यशैया ६१:१-३ मसीहको सेवाकायर्को बारेमा पिहलानै 
गरेको भिवंयवाणी (लूका ४:१६-२१)। 

भजन ५५:१२,१३ आफ्नो साथीले गन िवँ वासघात –म ी 
२६:४७-५० 

जकिरया ३० टुबा  चाँदीको  मोलमा  बेिचने।   
११:१२,१३  यो पैसाले कुमालेको खेत  िकिनने  (म ी 

२७:३-९)। 

यशैया ५३:४-७ बिल िदन लगेको थमुा जःतै (यूह ा 
१:२९, ूिेरत ८:३२-३५)। 

भजन २२:१६ येशूको हात र पाउ छेिडने, ढु ाले हानेर 
मािरने होइन (लूका २३:३३,२४:३९)। 

भजन २२:१८ व ह  च्यािटने, सैिनकह ले उहाँको 
व को िनिम्त गोला हाल्ने -म ी 
२७:३५ 

भजन २२:१ येशूका अिन्तम िचत्कार "मेरा परमेँ वर, 
मेरा परमेँ वर, तपाईँले मलाई िकन 
त्याग्नभुयो?" (म ी २७:४६)। 

भजन ३४:२० एउटा ह ी पिन नटुिबने -यूह ा १९:३६। 
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यशैया ५३:९ धनी मािनसको िचहानमा गािडने -म ी 
२७:५७-६० 

भजन १६:१० मतृ्यबुाट पनु त्थान (म ी २८:२-७) 
 

येशू भी को ईँ वरत्व 

म ी १:२३ इम्मानयुल "परमेँ वर हामीसँग।" 
यूह ा १:१ वचन परमेँ वर िथयो (पद १४), वचन 

(येशू) देह हनुभुयो। 

यूह ा १७:५,२४ यस संसारको सिृ  हनु ु अिघ नै येशू 
िपतासँग हनुहुनु्थ्यो। 

यूह ा ८:५८ आफ्नो अिःतत्व सदा सदा िथयो भनेर 
येशूले दावी गनुर्भएको िथयो। आफूलाई 
पिन "म हुँ" भनेर उहाँले अॄाहम 
हनुभुन्दा अिघ हनुहुनु्थ्यो भनेर 
बताउनभुएको िथयो। 

ूःथान ३:१४ "म हुँ" परमेँ वरको नाउँ हो। 

लूका ५:२०-२४ येशूले पापलाई क्षमा गनुर्भयो। यो 
अिधकार केवल परमेँ वरलाईमाऽ छ। 

यूह ा २०:२८ येशू ूभ ु र परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर 
थोमाले ःवीकादर्छन।् 

िहॄू १:५-९ परमेँ वर िपताले नै पऽुलाई परमेँ वर 
भनेर सम्बोधन गनुर्हनु्छ। 

यशैया ९:६ येशू भी  अनन्त र सदारिहरने परमेँ वर 
हनुहुनु्छ। 

मीका ५:२ आिददेिख नै येशू सिबय हनुहुनु्थ्यो। 
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१ ितमोथी ६:१५,१६ येशूमा अमरत्व छ। 

ूकाश १:१८ येशू पिहलो र अन्त वा आिद र अन्त 
हनुहुनु्छ र उहाँसँग नकर् को साचँो छ। 

िफिलप्पी २:५-१२ हाॆो मिुक्तदाता हनुलाई उहालेँ आफ्नै 
ःवइच्छाले परमेँ वरीय ःथान 
त्याग्नभुएको िथयो। 
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येशू भी को ईँ वरत्व वा परमेँ वरीय ःवभावको बारेमा 
साधारणतया सोध्ने ूँ नह  

येशू भी  “पिहले जन्मेको वा जे  पऽु" भनेर के 
बाइबले िसकाउँदैन र? सिृ कतार् परमूभ ुपरमेँ वर िपताले सिृ  
गनुर्भएको सबै थोक, जीिवत िजवातह  सिृ  गनुर्भएको िथयो। 
उहाँले सिृ  गनुर्भन्दा अिघ ती सिृ ह को अिःतत्व पिहले िथएन 
वा ितनीह  परमेँ वरसँग सँगसँगै अनन्तकाल देिख िथएन। त्यस 
पिरूके्षमा जब येशू ूथम पऽु भनेर सम्बोधन गदार् के उहाँको 
अिःतत्व पिहला िथएन भनेर जनाउँदैन र? (समःत इसाईह ले 
उहाँको जन्म दईु हजार वषर् अिघमाऽ भएको िथयो भनेर 
िबःटमस चाड मनाउँदा उहाँको अिःतत्व केवल दईु हजार वषर् 
अिघमाऽ िथयो जब अ  धमर्का ूवतर्कह  उहाँभन्दा परुाना र 
उहाँ नौलो भगवान हनु ् भ  े सन्देश के सबै मािनसह लाई 
िदइदैन त?-अनवुादकको थप ूँ न)। 

    येशूको बारेमा त्यस मह वपूणर् ूँ न कलःसी १:१५बाट 
उिब्जएको हो जसमा लेिखएको छ “नदेिखने परमेँ वरकै देिखने 
प भीं ट हनुहुनु् छ। उहाँ सिृं टभन्दा जेठो हनुहुनु् छ वा सिृ मा 

जे )।" येशूको बारेमा व्यक्त गिरएको शब्द मीक भाषामा 
ूोटोटोकोस (prototocos) हो। (नयाँ िनयमका पःुतकह  
पौरािणक मीक भाषामा लेिखएको िथयो। त्यो भाषा मीक देशका 
अलेक्जान्दर महानको िवजयह  पिछ (ई.प.ृ ३३५-३२३) त्यस 
समय सवर्साधारणह ले गन बोिलचालीको सबर्मान्या भाषा िथयो। 
यो भाषा ई.सन ् ६०० ितर सवर्मान्य भाषा हनु गएको 
िथयो-अनवुादकको िटप्पणी)। 
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   त्यस ूोटोकोसको अथर् शब्दकोषको अनसुार “सवर्ौे , 
िविश , ूधान, ौे , अमगम्य" भनेर पिरभािषत गरेको छ। 
परमेँ वरका िवशेषािधकार, सहिुलयत, सौभाग्य र परमािधकार 
जनु परमेँ वरमा िथयो त्यो येशूमा िथयो भनेर त्यस शब्दले 
जनाउँछ। येशू भी  सिृ मा जेठो भ कुो अथर् उहाँ समयलाई 
नदेखाएर उहाँको िवशेषािधकार, परमािधकार, सब च्चता र उहाँले 
परमेँ वरले जःतै सहिुलयत पाउने ईँ वरीय व्यिक्तत्व हनुहुनु्छ 
भनेर देखाउन खोजेको हो। सबभन्दा पिहलो जिन्मने व्यिक्तले 
पाउने सबै सहिुलयतह  उहाँको हो। दाउद जेसीको आठ  वा 
कान्छा छोरा िथए। तैपिन उनलाई पिहला जन्मेका वा जे  
सपुऽु भनेर सम्बोधन गिरएको छ (भजन ८९:२०,२७)। 
(यशूुफको छोरा एृेम कान्छो भएतापिन उनलाई जे  भनेर 
सम्बोधन गिरएको िथयो (उत्पि  ४१:५१,५२, यिमर्या 
३१:९)-अनवुादकको थप)। “म हुँ" भनेर येशूले आफूलाई 
सम्बोधन गनुर्भएको िथयो (यूह ा ८:५८)। त्यसको अथर् 
ःव-अिःतत्व भएको जनाउँछ। उहाँले भ ुभयो, “अॄाहमको जन्म 
हनुभुन्दा अिघ म िथए।ँ" उहालँाई अनन्तको िपता भनेर यशैयाले 
यसरी सम्बोधन गदर्छन ् “हाॆा िनिम् त एउटा बालक जन् मेका 
छन!् हामीलाई एउटा पऽु िदइएको छ! उनले हामीमािथ राज् य 
गनछन।् उनको नाम "उदेकका सल् लाहकार", "पराबमी 
परमेँ वर", "सनातनका िपता", "शािन् तका राजकुमार" हनेुछ। 
(यशैया 9:6)। उहाँ समयसँग नबािधँएको र सदा अिःतत्व, 
निजिन्मने आफैमा जीवन भएको भनेर अगमवक्ता मीकाले उहाँको 
बारेमा यसरी उल्लेख गदर्छन,् “परमूभ ु भन् नहुनु् छ, "बेथलेहेम 
एूाता, यहूदाका सानोभन्दा सानो सहरह मध् ये तँ पिन एक होस ्
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तर तँबाट म इॐाएलको िनिम् त एउटा शासक ल् याउनेछु, जसको 
वंश ूाचीन कालदेिख नै सु  भएको हो।" (मीका ५:२)। 
येशूका चेला यूह ाले उहाँको बारेमा यसरी ठोकुवा गरेर भन्छन,् 
“1 सिृं ट हनुभुन्दा अिघ नै वचन हनुहुनु् थ् यो। वचन परमेँ वरसँग 
हनुहुनु् थ् यो र वचन परमेँ वर नै हनुहुनु् थ् यो। 2 उहाँ सिृं ट 
हनुभुन्दा अिघ परमेँ वरसँगै हनुहुनु् थ् यो।  3 वचन ारा नै 
परमेँ वरले सबै थोक सिृं ट गनुर्भयो। सिृं ट भएका कुनै थोक 
पिन उहाँिबना बिनएन। 4 उहाँमा जीवन िथयो र त् यही जीवन नै 
मािनसह को उज् यालो िथयो।"  (यूह ा 1:1-4)।परमेँ वरमा 
हनेु परमािधकार, सहिुलयत, सब च्चता र आिदअनादीकालदेिख 
भएको अिःतत्व उहाँमा िथयो। तर जब उहाँ मानव अवतार 
िलनभुयो तब मािनस भएको नाताले उहाँले परमेँ वरसँग ूितःपधार् 
गनर् चाहनभुएन र आफू परमेँ वरको बराबरीमा छु भनेर 
मािनसको अगािड आफ्नो भाऊ देखाउन चाहनभुएन। संसार 
पापको नाशमा लािगरहेको र मािनसह  पापमै हराइरहेको 
पिरूके्षमा परमेँ वरको शिक्त वा परमािधकार देखाउने काम 
उहाँको होइन भनेर उहाँले सोच्नभुएको िथयो। त्यसकारण उहाँले 
आफ्नै ःवइच्छाले सबै ईःवरीय अिधकारह  ःवगर्मै 
थन्काउनभुयो र उहा ँ सबर्साधारण मािनसको प धारण 
गनुर्भयो। उहाँ मानवीय भौितक शरीरमै रहनभुयो, मािनसले 
भोग्ने सबै पिरक्षा, लोभूलोभन र आरोपपत्यारोप सहनभुयो र 
ितनीह सँग मकुािबला गनुर्भयो र हाॆो िनिम्त उहाँ िबजयी जीवन 
िजउनभुयो (िफिलप्पी २:५-११, िहॄू २:१४,१७)। 
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मिुक्त अथार्त ्पापबाट उ ार 
१ यूह ा ४:८,९ परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ। ूमेले नै 

उहाँलाई घचेिटएर हामीलाई उ ार गनर् 
कदम चाल्नभुयो। 

उत्पि  १:२७ परमेँ वरकै ःव पमा मानव जाितलाई 
उहाँले सिृ   गनुर्भयो। 

उत्पि  ३:८ पापले गदार् हाॆो स ित र सम्बन्ध 
परमेँ वरसँग तोिडयो जसले गदार् हामी 
उहाँको उपिःथितबाट भािगभािग िहँड्ने 
चिरऽमा फःन पगु्य  (यशैया 
५९:१,२)। 

रोमी ६:२३ परमेँ वरसँग हामी छुिटएकोले हामी 
अनन्त जीवनको िनिम्त िजउने अवसर 
गमुाएका छ  अथार्त ्सदाको िनिम्त मनर् 
वा अिःतत्विविहन हनु पगेुकाछ । 

रोमी ३:२३ समःत मानव ूाणी ःव:त पापमय 
ःवभाव धारण गरेको छ र अनन्त 
मतृ्यकुो िनिम्त दण्ड वा ौाप पाएको 
छ। 

रोमी ५:१८,१९ पिहलो मानव आदमले यस संसारमा 
मतृ्य ु ल्याए र येशूले जीवन 
ल्याउनभुयो। 

गलाती ३:१३ हामीले पाएको ौाप वा दण्ड येशूले 
भोग्नभुयो। 
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िहॄू २:८,९ हाॆो िनिम्त मतृ्यकुो अनभुव येशूले 
खप्नभुयो। 

२ कोरन्थी ५:२१ येशू हाॆो िनिम्त पाप हनुभुयो अथार्त ्
हाॆो िनिम्त पापको दण्ड उहाँले 
भोग्नभुयो। 

ूिेरत ३:१९ यिद हामी पँ चाताप गर् य  भने उहाँले 
हामीलाई क्षमा िदनहुनु्छ। 

१ यूह ा १:९ जब हामी पापी छ  भनेर हामीले हाॆो 
पाप ःवीकाछ  तब उहाँले हामीलाई 
माफी िदनहुनु्छ। 

रोमी ८:१ जब हामी येशूलाई महण गछ  तब 
हामी पापको दोषबाट मकु्त हनु्छ । 

एिफसी २:८ िवँ वासबाट पाएको अनमुहले हामी 
उ ार पाउँछ । 

यूह ा १:१२ जब उहाँमािथ िवँ वास र आःथा राखेर 
उहाँको बाटोमा िहँड्छ  तब हामी 
परमेँ वरका छोराछोरी हनु योग्य 
हनु्छ । 

१ यूह ा ५:११-१३ उहाँलाई िवँ वास गदार् हामीले मिुक्त वा 
अनन्त जीवनको उपहार पाउँछ । 

यूह ा ३:१६ मिुक्तको अनभुव भनेको मरेपिछ होइन 
अिहले नै गन हो। जसले उहाँलाई 
िवँ वास गछर् ती सबैलाई उपलब्ध 
गराइएको मिुक्तको बरदान र शिक्तको 
अनभुव अिहले नै गनर् सिकन्छ। 
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मिुक्तको बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  
जब एक फेरा तपाईँ येशूकहाँ आउनहुनु्छ तब तपाईँले 

मिुक्त किहल्यै पिन गमुाउनहुु  भनेर बाइबलले ःप पमा के 
िसकाउँदैन र? येशूले यूह ा १०:२८मा यसरी व्यक्त गनुर्भएको 
िथयो "ितनीह लाई म अनन् त जीवन िदन् छु, र ितनीह  किहल् यै 
नं ट हनेुछैनन ्, र कसैले ितनीह लाई मेरो हातबाट खोसी 
लैजानेछैन।" 
     हो, येशूकहाँ आएर, िवँ वास ारा उहाँको क्षमालाई 
ःवीकार गरेर, उहाँको अनमुह ःवीकार गरेर हामीले अनन्त 
जीवनको उपहार पाउँदछ  (एिफसी २:८, रोमी ३:२२-२५)। 
मिुक्त भनेको िस मा पाइने हो। दानदिक्षणा िदएर, परोपकार र 
धमर्कमर् गरेर र उहाँका नीितिनदशन वा आ ाह  पालन गरेर 
हामीले मिुक्त आजर्न गदन । हामीले गरेको िवँ वासलाई 
अनमुहले छोप्दछ अिन हामीले मिुक्त पाउँछ  अथार्त ्िवँ वास ारा 
अनमुहले हामी मिुक्त पाउँछ । जब पावललाई थनेुका 
िफिलप्पीको झ्यालखानाको हािकमले पावलले सोधे "मिुक्त पाउन 
मैले के गनुर्पछर्?" पावलको ःप  जवाफ िथयो, "येशू भी लाई 
िवँ वास गनुर्होस ् अिन तपाईँले मिुक्त पाउनहुनु्छ" (ूिेरत 
१६:३०,३१)। िवँ वास भनेको इच्छालाई सिबय बनाउन ु हो 
अथार्त ्आत्मिनणर्यको काम हो। त्यही िदमाग जसले िवँ वास 
गछर् त्यसले िवँ वास नगनर् पिन िनणर्य गनर् सक्छ र िवँ वास 
नगदार् मािनसलाई आित्मक मतृ्यिुतर डोर् याउँछ (िहॄू ३:१२-
१४)। जब हामीले िवँ वास ारा परमेँ वरलाई अन्तसम्म पकिड 
राख् दैन  वा हामीले गरेको ूितव तालाई वेवाःता गरेर चल्छ  
भने हामीले उहाँलाई िवँ वास नगन मनिःथित पैदा गदर्छ । यस 
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मािमलामा येशूले  ःप पमा भ ु भएको छ "जसले अन्तसम्म 
िःथर रहन्छ उसले मिुक्त पाउँछ" (म ी २४:१३)। जब 
हामीले िसकेका आत्म ानह लाई िदमागमा रािख छोड्छ  र 
िसकेको अनसुार िवँ वासको जीवन िबताइरहन्छ  तबमाऽ हामी 
मिुक्त पाउँछ  (१ कोरन्थी १५:१,२ "१ भाइ हो, मैले 
ितमीह लाई ूचार गरेको ससुमाचार म ितमीह लाई याद 
िदलाउन चाहन् छु, जनु ससुमाचार ितमीह ले महण गर् यौ, र 
जसमा ितमीह  िः थर रहन् छौ। २ यस ससुमाचार ारा 
ितमीह को उ ार भएको छ, यिद त् यसमा ितमीह  अटल र ौ 
भने, नऽता ितमीह ले व् यथमा िवँ वास गर् यौ")। येशूलाई 
िवँ वास गछुर् भनेर बिप् तःमा नै िलएतापिन पिछ गएर त्यसबाट 
हटेर परुानै जीवनमा फिकर् न जिहले पिन सम्भब हनु्छ। जब 
हामी येशूलाई िवँ वास गछ  तब हाॆो नाउँ जीवनको पःुतकमा 
लेिखएको हनु्छ तर िवँ वासबाट हटेपिछ त्यो नाउँ त्यस 
पःुतकबाट हटाइन सक्छ र अिन हामी सदाको िनिम्त अनन्त 
जीवन गमुाउन सक्छ  (२ पऽसु २:१९-२२, ूकाश ३:५, 
िवशेष गरेर १ कोरन्थी ९:२७मा लेिखएको छ "तर म आफ् नो 
शरीरलाई कठोरतासाथ सधाउँछु, र यसलाई वशमा राख् तछु, 
नऽता अ ह लाई ूचार गरेपिछ म आफैचािहँ अयोग् य ठहिरनेछु 
वा इन्कार गिरनेछ")। अ  अनवुादमा "मलाई फ्याँिकनेछ वा 
इन्कार गिरनेछ" भनेर ूयोग गिरएको छ। यिमर्या ६:३०मा 
त्यही शब्द ूयोग ूयोग गिरएको छ "२७ ितमीले ितनीह का 
चाल जाँच् न र हेनर् भनी मैले ितमीलाई धात ु जाँच गन र 
ितनीह लाई चािहँ नपगालेको कच् चा धातझु बनाए।ँ २८ 
ितनीह  सबै अपवाद गद यताउता िहँ  ने कठोर बागीह  हनु ्। 
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ितनीह  काँसा र फलाम भइगएका छन ्। ितनीह  सबै ॅं ट 
चालको काम गदर्छन ्। २९ आगोले भः म हनेु पदाथर्लाई भः म 
पानर् खलाँती खबु जोरिसत फुिकन् छ। तर सफा गन काम 
व् यथर्मा भइरहन् छ। दुं  टह को छनोट भएको छैन। ३० 
ितनीह लाई खोट लागेका चाँदी भिनन् छ, िकनभने परमूभलेु 
ितनीह लाई इन् कार गनुर्भएको छ") अथार्त ् ितनीह  जलाइनेछ 
र सदाको िनिम्त नाश हनेुछ वा अनन्त जीवन गमुाउनेछ। जब 
हामी येशूकहाँ आउँछ  तब हामी अनन्त जीवन पाउँछ  भनेर 
येशूले यूह ा ६:२८मा भनेको छ। जसरी हामी उहाँकहाँ 
दयदेिखनै िवँ वास गरेर आउँदा हामी अनन्त जीवन पाउँछ  
त्यसरी नै हामीले उहाँलाई िवँ वास गनर् छो  भने हामीले 
आित्मक मतृ्यलुाई िनम्त्याएका हनु्छ । हामी फेिर पछुताव गरेर 
मिुक्त पाउँदैन  भनेको होइन तर त्यसो नगदार् हामी अनन्त 
जीवनचाही ँ गमुाउँछ । यथाथर्मा जब हामी आफ्नै िनणर्यले 
उहाँको छऽछायाँमा रहन्छ  र मिुक्तको बाटोमा लािगरहन्छ  तब 
कसैले पिन हामीलाई उहाँको हातबाट च ुडँालेर लान सक्दैन। 
 

पापको ःवीकार र क्षमा 
मीका ७:१८,१९ परमेँ वरले ःवइच्छाले मािनसलाई क्षमा 

िदनहुनु्छ। 
िहॄू ८:१२ हाॆो पाप परमेँ वलले क्षमा िदनभुएपिछ 

उहाँले हाॆा पापह  सम्झनहुु । 
ूिेरत ३:१९ परमेँ वरको वचन अनसुार हामी चलेन  

भने हामीले उहाँका आ ाह  उल्ल न 
गरेका हनु्छ  र पापी ठहिरन्छ । उहाँलाई 
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महण गदार् उहाँले हाॆा सबै पापह लाई 
मेिटिदनहुनु्छ। 

१ यूह ा १:९ उहाँले िसतमा हामीलाई क्षमा िदनहुनु्छ। 
यशैया ४४:२२ हामीह का पापह  जितसकैु कालो बादल 

जःतो भएतापिन उहाँले ितनीह लाई 
मेिटिदनहुनु्छ। 

यशैया ४३:२५ परमेँ वरले हाॆा पापह  सम्झनहुनेुछैन। 
भजन ३२:१ जब हामी क्षमा पाउँछ  तब हामी खशुी 

हनु्छ । 
यशैया ५५:७ परमेँ वरले ूसःतमाऽामा क्षमा िदनहुनु्छ। 
नेहिमया ९:१७ हामी परमेँ वरको िव मा जितसकैु 

गएतापिन उहाँले हामीलाई क्षमा िदन सध 
तत्पर हनुहुनु्छ। 

कलःसी १:१४ क्षमा िदने नीित परमेँ वरको चिरऽमै जरा 
गािडएको छ। 

भजन १०३:३ परमेँ वरको क्षमा पूणर् क्षमा हो। 
हामीह का सबै पाप, अधमर्, दु ता र 
खराबह  उहाँले क्षमा िदनहुनु्छ। 

लूका ७:४७ हामीह का धेरै पापह  उहाँले क्षमा 
िदनहुनु्छ। 

एिफसी ४:३२ परमेँ वरले हामीलाई क्षमा िदनभुएकै 
कारणले हामीले एक आफसलाई क्षमा 
िदन्छ । 

२ कोरन्थी २:७,९ येशू भी  जःतो हनु ुभनेकै क्षमाशील हनु ु    
हो। 
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बाइबलले यरुोपका देशह  (वा िवँ वका रा ह )को भिवंय 
ूकट गदर्छ 

दािनएल २:१ बेिबलोनका सॆा  नेबदुक्दनेजरले एक 
रात उल्लेखनीय र चिकत पान सपना 
देख्छन ्जनु उनले सम्झन सक्दैनन।् 

दािनएल २:२-११ उनले तत्कािलन िवँ विवख्यात बेिबलोन 
सभ्यताका गन्यमान्य, बिु िजवी, 
बिु मानी, िव ान, ज्योितषी िव ानमा 
िनपणु र तन्ऽमन्ऽ गन  मािनसह लाई 
आफूले देखेको सपना भ  र त्यसको 
अथर्  खलुाउन आमह गदर्छन।् 

दािनएल २:१६ सपनाको बारेमा भ  दािनएलले ूाथर्ना 
गनर् समय सॆाटसँग माग्छन।् 

दािनएल २:२१-२३ राजाले देखेको सपना परमेँ वरले 
दािनएललाई देखाउनहुनु्छ। 

दािनएल २:२८ परमेँ वरका रहःयह  ःवगर्का उहा ँ
परमेँ वरले नै ूकट गनुर्हनु्छ। 

दािनएल २:२९,३० भिवंयको िवँ व र िवँ वका रा ह को 
पिरिःथितको बारेमा सपना ारा ूकट 
गदर्छ। 

 
 
 
 
 
 

२२



सपना ूकट गिरन्छ 
दािनएल २:३१ ठूलो मूतीर् 
दािनएल २:३२-३६ त्यस मूतीर्को टाउको सनुको, छाटी र 

पाखरुाह  चाँदीको, कम्मर ढलौतको, 
खु ाह  फलामको र पाइटालाह  
फलाम र माटोले िमिसएको। अिन 
आकाशबाट ठूलो च ान वा िपण्ड आएर 
त्यस मूतीर्लाई ढालेर चक् नाचरु पादर्छ र 
पथृ्वीलाई िपण्ड वा च ानले ढाक्दछ। 

 
सपनाको अथर् खोिलन्छ 

दािनएल २:३६ परमेँ वर र दािनएल िमलेर "हामी" 
सपनाको अथर् खोल्दछ  भनेर सॆाटलाई 
दािनएलले सनुाउँछन।् 

दािनएल २:३८ नेबकु्दनेजर "तपाईँ सनुको टाउको 
हनुहुनु्छ।" बेिबलोन साॆाज्य र 
सभ्यताले ई.पू. ६०५देिख ५३९सम्म 
राज्य गरेको िथयो। 

दािनएल २:३९ उनी पिछ अक  कमसल राज्यको उदय 
हनेुछ र बेिबलोनमािथ राज गनछ। 

दािनएल ५:२८, मादी र फािरसी अथार्त ्िमड र पिसर्याले  
३०-३१ बेिबलोन साॆाज्यलाई पतन गराउँछ। 
यशैया  मीडपिसर्याका   सेनापित  साइरस  वा 
४४:२७,२८, ४५:१ कोरेशले बेिबलोनमा हमला गरेर त्यस 

राज्यमािथ िबजय गनछन ्र परमेँ वरका 
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जनह  ःवतन्ऽ हनेुछन ्भ े अचम्मको 
भिवंयवाणी (यो घट्ना हनुभुन्दा १०० 
वषर् पिहले त्यो भिवंयवाणी गिरएको 
िथयो)। 

दािनएल २:३९ अक  ढलौतको राज्यको उदय हनेुछ। 
दािनएल ८:२०,२१ मीसको अलेक्जान्दर महानले 

मीडपिसर्यामािथ आबमण गरेर 
िजत् दछन ् (यो भिवंयवाणी २०० वषर् 
पिहले नै गिरएको िथयो)। मीड र 
पिसर्या अथार्त ् माडी र फारसी 
साॆाज्यले ई.पू. ५३९देिख ३३१सम्म 
राज्य गरेको िथयो। मीसले ई.पू. 
३३१देिख ई.पू. १६८सम्म राज्य 
गरेको िथयो। 

दािनएल २:४० फलाम जःतै बिलयो चौथो राज्य रोम 
राज्यलाई औलँ्याउँछ रोम साॆाज्य 
ई.पू. १६८देिख सन ३५१सम्म राज्य 
गरेको िथयो। 

दािनएल २:४१ यो फलामको राज्य अन्तमा आएर 
िवभािजत हनेुछ। रोमको साॆाज्यको 
शिक्त त्यस राज्यको िवभाजन भएपिछ 
अन्त्य भयो। अिन पाइटालाचािहँ 
फलाम र माटोले िमिसएको हनु्छ 
जसको अथर् केही भाग बिलयो र केही 
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भाग कमजोर वा टुिबएको राज्य 
हनेुछ। 

दािनएल २:४३ यरुोप देशह का राजा र महारानीह ले 
यरुोपलाई िववाहवारीबाट र राजनैितक 
गठबन्धन वा यु ले एकता वा एउटै 
साॆाज्यमा ल्याउन ूयत् न गिरनेछ। 

दािनएल २:४४ आिखरमा परमेँ वरले यस संसारमा 
आफ्नो राज्यको ःथापना गनुर्हनेुछ। 

दािनएल २:४५ आकाशबाट िवना हातले कँुिधएको 
च ान वा िपण्ड आएर संसारका सबै 
रा ह लाई ध्वःत पािरनेछ र त्यस 
च ानको राज्य िवँ वभरी  फैिलनेछ। 
त्यो हो येशू भी को दोॐो आगमनपिछ 
हनेु उहाँको राज्य।  

भजन २:८,९ अन्य जाितह  वा परमेँ वरलाई नमा े 
रा  तथा मािनसह  टुबाटुबा हनेुछ। 

िततस २:११-१३ येशूको मिहिमत आगमन र धन्यको 
आशा। 
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येशूको दोॐो आगमनको शैली 
यूह ा १४:१-३ आफू फकर आउने ूित ा येशूले 

गनुर्भएको िथयो। 
ूिेरत १:९-११ ःवगर्दूतह ले उहाँको आगमनको 

बारेमा पिु  गछर्न ् र त्यसको 
िवँ वनीयताको गवाही िदन्छन।् 

यहूदा १४ आदमको सात  पु ा हनोकले येशूको 
आगमनको भिवंयवाणी गरेका िथए। 

भजन ५०:३ "हाॆो ूभ ु आउनहुनेुछ" भनेर राजा 
दाउदले घोषणा गरेका िथए।  
बाइबलभरी येशूको आगमनको बारेमा 
कमसेकम १५०० भिवंयवाणीह  
लेिखएका छन।् परुानो करारमा उहाँको 
ूथम आगमनको ूत्येक भिवंयवाणीमा 
आठवटा भिवंयवाणी उहाँको दोॐो 
आगमनको बारेमा उल्लेख गिरएको 
छ। नयाँ करारमा ूत्येक २५ 
पदह मा एक पद उहाँको दोॐो 
आगमनको बारेमा उल्लेख गिरएको 
छ। 

ूकाश १:७ जब येशू यस संसारमा फकर् नहुनेुछ तब 
ूत्येक आखँाले देख् नेछ। 

म ी २४:२७ आकाशमा िबजलुी चम्केको जःतै गरेर 
सबैले देख् नेगिर येशू आउनहुनेुछ। 
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१ थेःसोिलिनकी  उहाँ   आउनहुुँदा    सबैले   सु ेछन ्  
४:१६,१७ अथार्त ् चपुचाप गोप्य पमा उहाँ 

आउनहुनेुछैन। मरेका धमीर्ह  बोिर 
उठ्नेछन ् र जीिवत धमीर्ह सँगै 
ितनीह  मािथ आकाशमा उड्नेछन।् 

१कोरन्थी  अमरत्व  जीवन   िदनभुएर परमेँ वरले  
१५:५१-५४ धमीर्ह लाई ःवागत गनुर्हनेुछ। 
म ी १६:२७ उहाँको आगमन यशःवीमय, तेजःवीमय 

र मिहिमत हनेुछ। उहाँसँग धमीर्ह को 
इनाम हनेुछ। 

ूकाश ६:१४-१७ येशूको दोॐो आगमनमा अधमीर्, दु , 
पापी र अत्याचारीह  ऽाही ऽाही 
हनेुछन ् र पहाडका ढु ाह  
ितनीह मािथ खिसयोस ् भनेर 
िचच्याउनेछन।् 

म ी १३:३७-४३ उहाँको राज्यमा दु  र पापलाई 
आगो ारा सफा गिरनेछ र मिुक्त पाएका 
धमीर्ह  अनन्त कालसम्म राज 
गनछन।् 

यशैया २५:९ धमीर्ह  उहाँको आगमनमा अत्यन्तै 
हिषर्त र उल्लासमय हनेुछन।् अत्यन्तै 
आनन्दले भाविवभोर भएर ितनीह  
िचच्याउने छन ्"ओहो, यो त हाॆो ूभ ु
हो..." 
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ूकाश १९:११-१६ राजाह का राजाले ःवगर्का सेनाह लाई 
नेततृ्व गनुर्हुँदै यस संसारमा फकर् नहुनेुछ 
र उहा ँिवजयी ूभ ुभएर आउनहुनेुछ। 

िततस २:१३ यस संसारमा आशारिहत जीवन िबताएर 
भौतािरएर मिुक्त नपाएर बसेका 
मािनसह को िनिम्त उहाँको आगमन 
"धन्यको आशा" हनेुछ। 

ूकाश  उहाँको दोॐो आगमनको िनिम्त तयार 
२२:११,१२,१७-२० हनु येशूको अिन्तम आ ान।् 
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येशूको दोॐो आगमनको बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  
के येशूको आगमन रहःयमय र गोप्य तिरकाले 

आउनहुनेु होइन र? के बाइबलमा येशूले भ ुभएन र "दईु जना 
खेतमा हनेुछन ् र एक जनालाई िलएर जाने छ र अक लाई 
छोिडनेछ? (म ी २४:४०)? 
   येशूको दोॐो आगमनको शैली गोप्य वा कसैले नदेिखने 
गिर हुँदैन भनेर बाइबलले ूसःतमाऽामा ःप पमा लेिखएको छ 
(ूकाश १:७, भजन ५०:३, १ थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, म ी 
२४:२७)। जब एक जनालाई िलएर जानेछ अक लाई छोिडनेछ 
भनेर बाइबलले बताउँदा छोिडएको मािनस िजउँदै हनेुछ भनेर 
भिनएको छैन। लूका १७:२६-३७मा त्यसको बारेमा 
िवःततृ पमा लेिखएको छ। नोहाको िदनमा दईु खालका 
मािनसह  िथए "एक जनालाई िलएर गयो वा उ ार गिरयो 
अक लाई छोिडयो अथार्त जलूलयले नाश गरेको िथयो" (लूका 
१७:२७)। लटुको िदनमा पिन दईु खालका मािनसह  िथए। 
एक खालकालाई सहरबाट बािहर िनकािलयो र उ ार गिरयो र  
अक लाई सहरमै छोिडयो र आगोले भंम पार् यो। जब येशू 
आउनहुनेुछ त्यही खालको वातावरण हनेुछ (लूका १७:३०-
३७)। जब येशू आउनहुनेुछ एक खालका मािनसह लाई 
उहाँसँग ःवगर्मा लिगनेछ भने अक  खालका मािनसह लाई नाश 
गिरनेछ। लूका १७:३७मा एउटा  ूँ न उठाइएको छ, "कहाँ 
ूभ?ु ती मािनसह  कहा ँछोिडएका छन?्" बाइबलले ःप पमा 
जवाफ िदन्छ, "जहाँ िसनो वा मूदार् छ त्यहाँ िग ह  जम्मा 
हनेुछन।्"  

ूकाश १९:११,१८ले यो िवषयलाई ःप  पारेको छ। 
जब येशू आउनहुनेुछ दु , पापी र अधमीर्ह  नाश हनेुछन ्
(हेन ुर्होस,् २ थेःसोिलिनकी १:७-९, २:८)।  
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के कसैले थाहा नपाउने गरेर चोर जःतै येशू आउनहुनेुछ भनेर 
बाइबलले िसकाउँदैन र (१ थेःसोिलिनकी ५:२) ? 
जब बाइबलमा येशूको आगमन चोर जःतो हनेुछ भनेर 

उल्लेख गिरन्छ तब उहाँ मािनसले अपेक्षा नगरेको समयमा 
आउनहुनु्छ भनेर बझुाउँछ तर उहाँ कसरी आउनहुनु्छ भनेर 
होइन। उहाँ अपझर्त चोर जःतो मािनसले निचताएको बेलामा 
आउनहुनेुछ। तर उहाँ चोर जःतो लिुकिछपी आउनहुु  तर 
सबैले देख् ने गरेर मिहिमत पमा िवजयको ःवर घन्काउँदै 
आउनहुनेुछ (हेन ुर्होस,् म ी २४:४२-४४, १ थेःसोिलिनकी 
५:१-५, म ी २४:२७)। 

 
के परमेँ वरका जनह  यस संसारमा हनेु महाक को िदनह मा 
सहेर बःनपुनछ िक त्यो भन्दा पिहले गोप्य पमा ःवगर्मा जानेछन ्
जसलाई अङ्मजेीमा िसबेट राप्ट्चर भन्दछ? 
   जनु अनभुव परमेँ वरले पौरािणक इॐाएलीह लाई 
िदनभुएको िथयो त्यही अनभुवका उदाहरणह  अिन्तम िदनमा 
बाँिचरहेका परमेँ वरका जनह को हनेुछ। जसरी  
इॐाएलीह लाई इिजप् टमा महामारीह बाट सरुिक्षत रािखएको 
िथयो त्यही सरुक्षा परमेँ वरको चचर्लाई अिन्तम िदनमा आइपन 
महान ् िवपद र दमनमा िदइनेछ (१ कोरन्थी १०:११, भजन 
९१:४६)। आफूह  आगोबाट बच् नेछन ्वा बच्ने छैनन ्त्यसको 
पवार्ह नगिर शिेक, िमशेक र अवद् नेगो दनदन बिलरहेको 
आगोको भ ीमा जान तयार भएका िथए िकनभने राजा 
नबकु् दनेजरले सबै मािनसह  उनको मूितर्को साम ुढोग्ने िवशेष 
आदेशलाई पालन गनर् ितनीह  अःवीकार गरेका िथए। त्यस 

३०



भ ीबाट ितनीह लाई परमेँ वरले अचम्म तिरकाले उ ार 
गनुर्भएको िथयो। मतृ्यलुाई पिन चनुौित िदने ितनीह को िवँ वास 
र आःथाको ूितफल ितनीह ले पाएका िथए (दािनएल ३:१६-
२८)। यगुको अन्तमा हनेु महामारी वा महान ् िबपदपिछ येशू 
चोर जःतै कसैलाई थाहै निदइकन आउनहुनेुछ (ूकाश 
१६:१५)। जब उहाँ महामारी वा िबपदभन्दा अिघ नै उहाँ चोर 
जःतो आइसक्नहुनेुभए उहाँले यो भ कुो अथर् के हनु्छ र "हेर, 
छ महामारी वा िवपद खन्याइसकेपिछ म चोर जःतो गिर 
आउनेछु।" ूकाश १५:८ मा यो िजिकर गरेर घोषणा गदर्छ 
"जबसम्म महामारी वा िबपदह ले पूरा प िलन्दैनन ्तबसम्म 
कोही मािनस पिन ःवगर्को मिन्दरमा पःन सक्दैनन।्  येशू 
आउनहुनेु अिघ भी  िबरोधी तत्वह  वा मै भी  हुँ भनेर 
नक् कली मसीह, ःवामी, जगतगु  भनेर दावी गन धमर्गु ह  
आएर परमेँ वरका जनह लाई धोका िदनेछन ् र जब येशू 
आउनहुनु्छ तब उहाँको रापले ितनीह लाई भंम पािरनेछ भनेर 
२ थेःसोिलिनकी २:१-३, ८मा ःप पमा िकटानी गरेर 
लेिखएको छ। 

के सातवषर्को महामारी वा महान ् िवपद सु हनुभुन्दा 
पिहले परमेँ वरका जनह लाई गोप्य प वा िसबेट राप्ट्चरको 
माध्यम ारा ःवगर् लानेछन ्र िवधमीर्, पापी र दु ह  सात वषर्को 
महामारी वा महान ् िवपदपिछ नाश गनछन ् भनेर बाइबलले 
िसकाउँदैन र? 
    येशू भी को दोॐो आगमन परमेँ वरको िनणार्यत्मक 
घट्ना हनेुछन ्भनेर येशू भी ले ःप  पानुर्भएको छ। त्यसबेला 
मािनसह  िक त उ ार पाउनेछन ् िक त नाश हनेुछन।् सात  
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वषर्सम्म सोच्ने समय हामीलाई िदइने छैन। वतर्मान समयमा नै 
मिुक्तको िनिम्त हामीले िनणर्य गन िक नगन अवसर िदइएको छ 
(२ कोरन्थी ६:२)। जबसम्म कटानी हुँदैन वा येशूको दोॐो  
आगमन हुँदैन तबसम्म दवैु गहुँ र सामा (धमीर् र अधमीर्) 
सँगसँगै उिॆनेछ भनेर येशूले अितर्कथा ारा म ी १३:३०मा 
िसकाउनभुएको िथयो। अिवँ वासी वा आफूलाई िजम्मा िदएका  
कामह  सम्प  नगिररहने नोकरलाई दोॐो अवसर िदइएको 
िथएन। जब घरको मािलक उसले निचताएको समयमा आएका 
िथए तब उनले लेखाजोखा गदार् िवँ वासघात गन नोकरलाई दण्ड  
िदइएको िथयो (म ी २४:४४-५१)। भडा र बाभाको 
अितर्कथामा येशू आउनभुएपिछ पु ष र ी िक त उ ार 
पाउँनेछन ् िक त सदाको िनिम्त अिःतत्विविहन हनु नाश हनेुछन ्
(म ी २५:३१-४६)। 
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दोॐो आगमनमा हनेु िचन्ह वा शङ् केटह  
म ी २४:९ "तपाईँको आगमनको र यस 

संसारको अन्तको िचन्ह किहले हनेुछ 
भनेर येशूका चेलाह ले उहाँलाई 
सोध्छन।् 

म ी २४:४,५,११,२४ झठुा अथार्त ् धमर्को खोल लगाएर 
मािनसह लाई झकु्याउन वा ॅममा 
पानर् झटुो वा नक् कली अध्याित्मक 
गु ह को िविगिवगी 

म ी २४:६,७ यु  र यु का हल्लाह ले 
मािनसह लाई ऽाही ऽाही 
बनाउँछन।् 

ूकाश ११:१८ जब रा ह  वा यस संसारका 
राज्यह  एक आपस िरसमा आगो 
हनु्छन ् र अनेक  ूिविधह ारा यस 
पथृ्वीलाई नाश गछर्न ्तब परमेँ वरले 
ितनीह लाई ध्वःत पानुर्हनेुछ। 

लूका २१:६ अनेक  आत  आिदले मािनसह को 
दय ऽासले िछयािछया हनु्छन।् 

१ थेःसोिलिनकी ५:२,३ शािन्त र शािन्तको िनिम्त गिरने 
अनेक  सम्झौताह  भ  हनु्छन।् 

म ी २४:७ ूाकृितक वा दैिवक ूकोपह  
अचािक्ल पमा बढ्छन,् जःतै भकूम्प, 
अिनकाल, महामारी रोगह  आिद। 
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म ी २४:१२ हत्या, िहँसा, अपराध र दु ताह  
अत्याधिुनक पमा बढ्नेछन।् 

२ ितमोथी ३:१-४ असरुक्षा, नैितक पतन।  
म ी २४:३७-३९ क्षिणक मोजमज्जा र रमाइलो 

रमझममामाऽ लाग्ने र नैितक तथा 
मौिलक आचरणमा ॅ  हनेु 
ूविृ ह को यस संसारमा बाहलु्यता। 

याकूब ५:१-६ आिथर्क तनाव, िगरावत र किठन 
पिरिःथितह को सजृना। 

लूका २१:३४ धनसम्पि  थपुान र यस संसारका 
आकिषर्त बःतहु ितरमाऽै डबु्न चाहने 
मािनसह मा ूितःपधार्। 

म ी २४:१४ सारा संसारमा ससुमाचारको ूचार 
(ूकाश १४:६,७ पिन पढ्नहुोस।् 

२ पऽसु ३:८-९ सारा मानव जातले मिुक्त पाउन ्भ  े
परमेँ वरको चाहना। 

म ी २४:४८ दु  वा खराब नोकर वा धमर्का 
अगवुाह ले "मेरा ूभकुो आगमन 
िछ ै हुँदैन" भनेर मािनसह लाई 
झलुाएर राख् दछन।् 

म ी २४:४२-४४ "तयार भएर बःन"ु भ  ेपरमेँ वरको 
सल्लाह। 
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न्याय वा परमेँ वरले मानव जाितको िनिम्त गिरने फैसला 
ूकाश १४:६,७ मािनस जाितको िनिम्त परमेँ वरले 

िदनभुएको अिन्तम सन्देशमा न्यायको 
िचऽण गिरएको छ। 

ूकाश २२:१२ जब येशू आउनहुनेुछ त्यसबेला कसले 
मिुक्त पाउँछन ् र कसले मिुक्त 
पाउँदैनन ् भ े फैसला भइसकेको 
हनु्छ। त्यसकारण उहाँ आउनभुन्दा 
अिघ मानव जाितको न्याय भइरहेको 
हनुपुछर्। 

म ी १२:३६ न्याय भनेको भिवंयमा हनेु कुरा 
येशूले िचऽण गनुर्भएको िथयो। 

ूिेरत २४:२५ बडा हािकम फेिलक्सको साम ु
पावलले न्यायको बारेमा तकर्  िदएका 
िथए। 

दािनएल ७:९,१० जगतको सव च्च अदालतको ंय 
परमेँ वरले दािनएललाई देखाउन ु
भएको िथयो। त्यसबेला न्यायको 
अदालत बसेको देखाइएको िथयो। 

उपदेशक १२:१३,१४ मािनसले सोचेको वा िभऽी दयको 
गोप्य िनयतह  परमेँ वरले न्यायको 
बेलामा ूःततु गिरनेछ। 

िहॄू ४:१३ परमेँ वरको साम ु कुनै कुरो पिन 
लिुकएको हुँदैन। हाॆा सारा काम र 
सोचिबचारह  उहाँको अघािड खलुा 
भइरहेको हनु्छ। 
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२ कोरन्थी ५:१० हामी सबै जना येशू भी को न्यायको 
आसनको अगािड उिभनै पदर्छ। 

रोमी १४:१२ हामीले गरेका सबै िबयाकलापह  र 
सोचिबचार वा िनयतह को लेखाजोखा 
परमेँ वरको अगािड ूःततु 
गनुर्पदर्छ। 

भजन ८७:६ जब न्याय हनु्छ तब हामी कहाँ 
जन्मेका हनु्छ  त्यसमा उहाँले िबचार 
गनुर्हनेुछ। 

यिमर्या २:२२ हामीले गरेका सबै पाप, अधमर् र दु  
कामह  परमेँ वरले लेखा 
राख् नहुनु्छ। 

मलाकी ३:१६ येशू भी को अनमुह ारा हामीले 
िनँ वाथीर् मनले गरेका असल वा 
धािमर्क कामह  परमेँ वरको साम ु
लेखा रािखएको हनु्छ। 

ूकाश २०:१२ ःवगर्को लेखामा रािखएका 
हामीह को जीवन नै हामीलाई गन 
न्यायको आधार हनु्छ। 

ूिेरत ३:१९ यिद पँ चाताप गरेर पापबाट हामी 
फिकर् न्छ  भने अिन्तम न्यायमा गिरने 
न्यायको अगािड ूःततु गिरने 
लेखाह  उहाँले मेिटिदनहुनेुछ। 

ूकाश ३:५ यिद हामी िनरन्तर पमा पाप गछ ,  
दु  कामलाई पोषाइ रहन्छ  वा 
रमाइ रहन्छ  र खलुा पमा 
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परमेँ वरको िव मा जान्छ  भने 
जीवनको पःुतकबाट परमेँ वरले 
हाॆा नाउँह  मेिटिदनहुनेुछ। 

रोमी ८:१ केवल येशूलाई हाॆो मिुक्तदाता भनेर 
ःवीकार गरेर उहाँको चाहना अनसुार 
जीवन िबताय  भनेमाऽ न्यायको 
िदनमा दोषी ठहर् याउने िनणर्यबाट 
हामी िनद ष ठहिरन सक्दछ । 

िहॄू ७:२४,२५ हामी जितसकैु अपराधी वा पापी 
भएतापिन ःवगर्मा रहनहुनेु हाॆो मूल 
पजुारी ारा हामी परमेँ वरकहाँ 
आउँछ  भने हामी िनरपराध 
ठहिरनेछ  र हामीले उ ार 
पाउनेछ । 

यूह ा १४:२६ असल बाटोमा रहन चािहने 
मागर्िनदशनह  पिवऽ आत्माले 
िदनहुनु्छ िकनभने उहाँ हाॆो गु  
हनुहुनु्छ। 

म ी १२:३१,३२ जब हाॆो चेतनामा िनरन्तर पले 
बोल्ने आवाजलाई वेवाःता गिररअ य , 
परमेँ वरितर फकर् न अँ वीकार 
गिररअ य  र पिवऽ आत्माको 
आवाजलाई िनभाइ रअ य  भने हामीले 
किहल्यै पिन क्षमा नहनेु पाप 
गिररहेका हनु्छ ।   
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परमेँ वरको व्यवःथा िवशेष गरेर दश आ ाह  
भजन १११:७,८ परमेँ वरका दश आ ाह  ःवगर्को 

अनन्तको आदशर् नीितह  हनु।् 
ितनीह  सदाको िनिम्त अटल भएर 
कायार्न्वयन भइरहन्छ। 

रोमी ३:२० परमेँ वरको व्यवःथाले हामी पापी ह  
भनेर देखाउँदछ र हामीलाई दोषी 
ठहर् याउँछ। त्यसले हामीलाई येशूको 
आवँयकताितर धकेल्छ। 

भजन १९:७ हाॆो जीवनलाई आत्मपिरवतर्न गन 
साधन नै परमेँ वरको व्यवःथा हो। 

भजन १९:११ परमेँ वरका आ ाह लाई आत्मसात ्
गरेर चल्दा मािनसलाई ठूलो इनाम 
िमल्दछ। 

रोमी ६:१४ हामी सबै परमेँ वरको व्यवःथाको 
मिुन छैन  र त्यसलाई पालना गरेर 
हामीले मिुक्त पाउँदैन । मिुक्त 
पूरैमाऽामा आउँछ तर मािनसको 
धमर्कमर् वा व्यवःथा पालन गरेर 
होइन ब  परमेँ वरको अनमुहबाट 
हो (एिफसी २:८)। 

रोमी ६:१५ हामी व्यवःथाको मिुन वा आ ा 
पालन गरेर मिुक्त पाउँदैन  भन्दैमा 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश 
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आ ाह लाई तोड्ने छुट्कारा 
हामीलाई िदइएको छैन। 

१ यूह ा ३:४ परमेँ वरको व्यवःथालाई उल न 
गनुर्, तोड्न ुवा वेवाःता गनुर् नै पापको 
पिरभाषा हो। 

यशैया ५९:१,२ पाप वा परमेँ वरको व्यवःथालाई 
तोड्दा हामीलाई परमेँ वरबाट अलग 
राख् दछ र त्यसले हामीलाई अनन्त 
जीवनबाट बंिचत गराउँछ (रोमी 
६:२३)। 

रोमी ३:२८-३१ जब हामी िवँ वास ारा मिुक्त पाउँछ  
तब परमेँ वरको व्यवःथा पालन गनर् 
इच्छुक हनु्छ  (िहॄू १०:७, यूह ा 
८:२९)। 

यूह ा १४:१५ ूमेले हामीलाई सध आ ा पालन 
गनर्ितर डोर् याउँछ। कसैलाई हामी 
माया गछ  भने उसको कुरा मा  
हामी फुितर्लो हनु्छ । येशूले भ  ु
भयो "यिद ितमीह ले मलाई ूमे 
गछ  भने मेरा आ ाह  पालन 
गर।" 

१ यूह ा २:४,५ जसले म इसाई हुँ भन्छ तर 
परमेँ वरको आ ालाई पालन गदन 
वा वेवाःता गछर् भने त्यो फताहा 
हो। येशूलाई िवँ वास गछुर् त भ  े

३९



तर उहाँका आ ाह  नमा े मािनसमा 
सत्य हुँदैन। 

िहॄू ८:१० नयाँ करारमा येशूले उहाँका आ ाह  
हाॆा दयह मा लेख् नहुनु्छ। 

भजन ४०:८ उहाँको इच्छा पालन गन चाहना 
उहाँले हाॆो दयमा आफैले 
राख् नहुनु्छ। 

ूकाश १४:१२ यगुको अन्तमा रहने परमेँ वरका 
जनह ले िवँ वास ारा उहाँका 
आ ाह  कायम राख् दछन।् 

ूकाश १२:१७ यगु  यगुह मा परमेँ वरको िन ामा 
रहने थोरै भएतापिन परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गरेका हनु्छन।् 
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परमेँ वरका आ ाह  वा व्यवःथाको बारेमा साधरणतया सोिधने 
ूँ नह  

के येशूले दश आ ाह लाई िनलम्बन गनर् र नयाँ ूमेको 
करार ःथापना गनर् आउनभुएको होइन र? म ी २२:३७-
४०को बारेमा हामीले के भ  े जसमा लेिखएको छ 
"परमेँ वरलाई सारा दयले ूमे गनुर् र आफ्नो िछमेकीलाई 
आफूलाई जःतै ूमे गनुर्?" के परमेँ वरलाई गनुर्पन ूमे र 
िछमेकीलाई गनुर्पन ूमेमाऽ येशूले हामीबाट चाहनभुएको होइन 
र? ियनीह  हामीलाई िदनभुएका के येशूका नयाँ  आ ाह  
होइनन ्र? 
   परुानो करारमै िदइएको व्यवःथालाई येशूले संिक्षप् तमा 
भ ुभएको िथयो भ े कुरालाई तपाईँ अचम्म होला। व्यवःथा 
६:५मा यही भिनएको छ "ितॆो सारा दयले परमेँ वरलाई ूमे 
गर।" 

अिन लेबी १९:१८मा यो थप्छन ् "ितॆो िछमेकीलाई 
आफूलाई जःतै ूमे गनुर्।" परुानो करारको परमेँ वर अनन्त ूमे 
गन परमेँ वर हनुहुनु्छ (यिमर्या ३१:३)। म ी २२:४०मा 
येशूले यो घोषणा गनुर्हनु्छ "यी दईु आ ाह मा (परमेँ वर र 
िछमेकीलाई ूमे गन) सबै व्यवःथाह  र अगमवक्ताह का 
वचनह  झिुण्डएका छन।् ूथम ्चार आ ाह ले मािनस जाितले 
व्यवहािरक र ठोस पमा ितनीह को परमेँ वरलाई कसरी ूमे 
गन भनेर ूकट गछर्। अिन्तम छ आ ाह ले आफ्ना िछमेकी 
वा अ  मािनसलाई कसरी ूमे देखाउने भनेर िसकाउँछ। येशूले 
परमेँ वरका आ ाह लाई िनलम्बन गनर् वा खारेज गनर् 
आउनभुएको होइन तर पूरा गनर् वा कसरी पालन गन भनेर 
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देखाउन आउनभुएको हो (म ी ५:१७)। दयदेिख 
परमेँ वरूित ौ ा राखेर उहाँका आ ाह  कसरी पालन गन 
भनेर उहाँले आफ्नै जीवनबाट ूकट गनुर्भएको िथयो। 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह को अथर्लाई ःप  पानर् 
येशू आउनभुएको िथयो (यशैया ४२:२१)। ूमे गनुर् नै व्यवःथा 
वा दश आ ाह लाई पालन गनुर् कसरी हो भनेर येशूले 
देखाउनभुएको िथयो  (रोमी १३:१०)। अिन उहाँले यो 
थप्नहुनु्छ "यिद ितमीह ले मलाई ूमे गछ  भने ितमीह ले 
मेरा आ ाह  पालन गर।" (यूह ा १४:१५)। 

के पावलले इसाईह  िवँ वासबाटमाऽ मिुक्त पाउँछ तर 
परमेँ वरका आ ाह  पालन गरेर होइन  
भनेर िसकाउँदैन र? 
  तर यो कुरा थाहा पाउन ु होस िक हाॆो िवँ वासबाट 
होइन तर अनमुह ारा मिुक्त पाउँछ  र त्यो अनमुह हामीले 
िवँ वास ारा पाउँछ । येशूले िस मा िदनभुएको मिुक्तलाई हामीले 
िवँ वासको हात बढाएर पाउँछ । िवँ वासले अना ाकािरका वा 
परमेँ वरका आ ाह लाई फािलनितर अमसर गराउँदैन तर 
उहाँका आ ाह लाई हिषर्त दयले पालन गनर् लगाउँछ। 
पावलले ःप पमा आफ्नो भनाइ यसरी राख् दछन ्"के हामीमा 
िवँ वास भयो भन्दैमा परमेँ वरको व्यवःथालाई फाल्ने त, यो 
कदापी नहोस"् (रोमी ३:३१ पान्तिरत)। अिन रोमी 
६:१,१४,१५मा उनले थप्दछन,्"के अनमुह धेरै हनु्छ भन्दैमा 
हामीले पाप गर  त वा उहाँका आ ाह  तौड  त? यो कदापी 
नहोस!" के परुाना करारमा वा येशू आउन ुहुँदा अिघ मािनसह  
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व्यवःथा पालन गरेर मिुक्त पाउँथ्यो भने येशू आउनभुएपिछ नयाँ 
करारमा अनमुह ारा मिुक्त पाउँछ? 
   दवैु परुानो र नया ँ करारमा मिुक्त भनेको अनमुह ारा 
पाइने बरदान हो। परमेँ वरसँग मिुक्तको  िनिम्त दईु तिरकाह  
अपनाउनभुएको छैन। तीतस २:११मा पावलले यसरी िजिकर 
गदर्छन ् "मिुक्त ल्याउने परमेँ वरको अनमुह सबै मािनसह कहाँ 
देखा परेको छ।" परुानो  करारमा आउनेवाला येशूले नै 
मािनसह लाई मिुक्त िदनहुनु्थ्यो। ूत्येक पल्ट जब मािनसले 
पाठोलाई बिल िदइन्थ्यो तब त्यसले आउनेवाला मसीहलाई 
औलँ्याउँथ्यो (उत्पि  ३:२१, उत्पि  २२:९-१३)। नया ँ
करारमा जो कोही येशूकहाँ आउँछ उसलाई येशूले मिुक्त िदन ु
हनु्छ। एकै िछनमा िवँ वासले बुसितर देखाउँछ भने अक  
क्षणमा िवँ वासले बुसको पछािडितर देखाउँछ। केवल 
येशूलेमाऽ हामीले मिुक्त पाउँछ  (ूिेरत ४:१२)। 
   अब हामी नयाँ करारमा भएको कारणले के परमेँ वरको 
दश आ ा पालन गनुर् ज रत छ र? 

   नयाँ करार साँिच् चक् कै भ  े हो भने परुानो करारभन्दा 
परुानो छ। यो करार परमेँ वर आफैले अदनको बगचामा 
िदनभुएको िथयो। मसीह आउनभुएर मािनसमािथ भएको सैतानको 
भयानक पकडलाई तोड्नहुनेुछ भनेर उहाँले ूित ा गनुर्भएको 
िथयो। येशू भी ारा हामीलाई पापबाट उ ार गनुर्हनु्छ भनेर 
नयाँ करारको ूित ामा समावेश भएको छ। हो, उहाँले 
हामीलाई उ ार गनुर्हनु्छ! परमेँ वरको व्यवःथा अथार्त ् दश 
आ ाका आदशर् नीितह  उहाँले नै हाॆो दयमा लेख् नहुनु्छ। 
परमेँ वरको आ ा मा  घचड्ने उजार् नै उहाँलाई हामीले गन 
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ूमे हो। जब हामीले येशूलाई हाॆो मिुक्तदाता भनेर ःवीकादर्छ  
तब हामीले हाॆो जीवनमा नयाँ शिक्त पाउँछ  (िहॄू ८:१०, 
इजिकएल ३६:२६, भजन ४०:८)। परुानो करारमा 
इॐाएलीह ले परमेँ वरका आ ाह  आफ्नै बलले मा  ूित ा 
गरेका िथए। ितनीह ले यो घोषणा गरे "परमेँ वरले जे भ ुभयो 
हामी पालन गनछ " (ूःथान १९:८, २४:३,७)। हामीले हाॆ ै
बाहबुलले धमर्कमर् गरेर परमेँ वरका आ ाह  पालन गनर् थाल्य  
भने त्यसको नितजा शनु्य हनु्छ वा हामीले हार खानेछ । 
हामीह को बाहबुलले पालन गनर् नसक्ने व्यवःथा वा दश 
आ ाह ले हामी पापी ह  भनेर दोष लगाउँछ (रोमी ३:२३, 
६:२३)। नयाँ करारमा हामी नयाँ ःवामीको अिधनमा छ -त्यो 
हो येशू भी । (हाॆो ःवामी हामी आफ होइन )। हामीसँग नयाँ 
दय छ र परमेँ वरको अगािड िनडर भएर नया ँगिर उिभन्छ  

(यूह ा १:१२, २ कोरन्थी ५:१७, रोमी ८:१)। 
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साबथ 

ूकाश १४:६,७ सारा मानव जगतको िनिम्त परमेँ वरले 
अिन्तम सन्देश िदनभुएको छ। त्यो हो, 
"सिृ कतार् सनातन परमूभ ु परमेँ वरको 
आराधना गर।" 

ूकाश ४:११ परमेँ वरको आराधना गनुर्पन मूल आधार 
नै उहाँ सिृ कतार् हनु ुभएकोले हो। 

एिफसी ३:९ सिृ को समयमा येशू सिबय हनुहुनु्थ्यो। 
त्यसैले गदार् ूकाशको पःुतकमा गिरएको 
अिन्तम आ ानमा सिृ कतार्को आराधना 
गनुर् भनेकै येशूलाई सम्मान िदन ुहो। 

ूःथान २०:८-११ उहाँको साबथलाई पालन गरेर नै परमेँ वर 
सिृ कतार् हनुहनु्छ भनेर उहाँको आराधना 
गनुर्पछर्। 

उत्पि  २:१-३ सिृ को समयमा नै साबथलाई अलग 
गिरएको िथयो। परमेँ वरले सात  िदनमा 
िवौाम िलनभुयो। त्यस िदनलाई उहाँले 
आिशष  िदनभुयो र पिवऽ बनाउनभुयो। 

मकूर् स २:२७,२८ यहूदी जाितको अिःतत्व वा उदय हनुभुन्दा 
२३०० वषर् अिघ नै साबथ िदएको िथयो। 
सबै मािनसको िनिम्त साबथ सिृ को 
ःमारक वा सम्झनाको िनिम्त िदएको 
िथयो। 
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इजिकएल   परमेँ वर  र  मानव  जाितको  बीचमा  हनेु 

२०:१२,२० िचनारीको पमा साबथ ःथापना गिरएको 
िथयो। 

लूका ४:१६ मानव अवतार िलएर आउनभुएको येशू 
पिन िनयिमत पमा साबथ पालन 
गनुर्हनु्थ्यो। 

म ी २४:२० येशू भी को मतृ्यपुिछ सन ् ७०मा  
य शलेमको ध्वःत हनेु समयमा पिन 
साबथ पालना कायमै हनेुछ भनेर येशूले 
भ ुभएको िथयो। यो उहाँको मतृ्यको ३५ 
वषर्पिछ हनेु घट्ना िथयो। 

ूिेरत १३:४२-४४ पावलले आफैले पिन साबथलाई पालन 
गथ। यहूदी र अन्य जाितह सँग िमलेर 
पूरै सहरका िवँ वासीह ले गन  आराधना 
कायर्बममा पावल समावेश भएका िथए। 
यो साबथको िदनमा िथयो। 

ूिेरत १६:१३ िफिलप्पीको गाउँमा साबथ िदनमा जम्मा 
भएका िवँ वासीह सँग पावलले आराधना 
गरेका िथए। त्यसबेला कुनै पिन इसाई 
चचर्को ःथापना भएको िथएन। 

ूकाश १:१० ूथम शताब्दीको अन्तमा पिन परमेँ वरले 
िवशेष िदन भनेर उल्लेख गिरएको िथयो। 
ूकाश १:१०मा कुन िदन परमेँ वरको 
िदन भनेर उल्लेख नगिरएतापिन म ी 
१२:८, मकूर् स २:२७,२८ र लूका ६:५ 
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अनसुार कुन िदन ूभकुो िदन भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। 

म ी १२:८ मािनसको पऽु साबथको पिन ूभ ु हो। 
यिद मािनसको पऽु साबथको ूभ ुहनुहुनु्छ 
भने साबथ नै ूभकुो िदन हनुपुदर्छ। 

       लूका  यी   अंशह मा   तीन   बिमक िदनह को 
२३:५४-५६,२४:१ बारेमा उल्लेख गिरएको छ। येशू 

मनुर्भएको िदन-तयारीको िदन अथार्त ्
शबुबार। िचहानमा येशू िवौाम 
िलनभुएको िदन साबथ वा शिनवार।येशू 
पनु त्थान हनुभुएको िदन-हप् ताको पिहलो 
िदन वा आइतबार। यसले गदार् साबथ 
शिनबार नै हो भनेर ठोकुवा गनर् सिकन्छ 
िकनिक यो हप् ताको सात  िदन हो। 

िहॄू १३:८ येशू भी  िहजो, आज र सधभिर समान 
हनुहुनु्छ। 

यशैया ६६:२२,२३ नयाँ आकाश र नया ँ पथृ्वीमा हामीले 
ूत्येक  हप् तामा साबथ पालन गनछ । 
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बाइबलीय साबथको बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  

कलःसी २:१६,१७मा पावलले कसैले कसैलाई 
साबथको मािमलालाई िलएर न्याय नगनुर् भिनएको छ। त्यसले 
गदार् साबथको गिरमालाई मा ु आवँयक छैन भनेको होइन र? 

बाइबलमा धेरै पद वा अंशह  छन ् जनु मािनसह ले 
गलत ूकारले व्याख्या गदर्छन।् ितनीह मा कलसी २:१६,१७ 
पिन एक हो। जब बाइबल बझु्न ूयास गिरन्छ एउटा नीितचाही ँ
मनमा राख् न ुअत्यन्तै ज री छ। बाइबलमा धेरै अंशह  छन ्
जनु सबैले अिहले नै बझु्न सिकन्छ भ े छैन न त बझु्न 
आवँयक नै छ भ  ेछ। अझ कितपय समयमा त अगमवक्ता 
आफैले पाएको सन्देश पिन बझेुका िथएन। जसरी दािनएलले 
पाएका कितपय भिवंयवाणीह को अथर् उनले बझु्न सकेका 
िथएनन।्  त्यसकारण हामीलाई अःप  नभएका कुराह ले गदार् 
हामीले बझेुका कुराह लाई बाधा िदनहुु । साबथको बारेमा 
बाइबल ःप  छ। यो सिृ कै बेलामा िदइएको िथयो (उत्पि  
२:१-३)। येशूले आफ्नो जीवनकालभिर नै साबथ पालन 
गनुर्भएको िथयो (लूका ४:१६)। पावलले पिन साबथलाई 
पालना गरेका िथए (ूिेरत १३:४२-४४)। नयाँ पथृ्वी र नया ँ
ःवगर्मा पिन साबथ पालना गनछ भनेर बाइबलले ःप  गरेको छ 
(यशैया ६६:२२,२३)। यो कुरा बझु्न ुज री छ िक बाइबलमा 
दईु थरीको साबथ उल्लेख गिरएको छ। सात  िदनको साबथ र 
वािषर्क साबथह । हप् ताको सातिदनको एक फेरा आउने साबथ 
पाप आउनभुन्दा अिघ वा पापलाई समाधानको िनिम्त िदइएको 
िविधिवधान िदनभुन्दा पिहले नै ःथापना गिरएको िथयो। यस 
साबथले ूिेमलो, सवर्शिक्तमान सिृ कतार्को बारेमा याद 
िदलाउँछ। वािषर्क साबथ िवशेष गरेर इॐायल जाितको 
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इितहाससँग सम्बिन्धत छ। कलःसी २:१६,१७लाई ःप पमा 
बझु्न ुज री छ। त्यसमा भिनएको छ "कसैले कसैलाई साबथ 
िदनह को बारेमा न्याय नगिरयनु ् िकनभने आउनेवाला 
वःतहु को छायाँ हनु।्" हप् ताको सात  िदन साबथ सिृ को 
सम्झनाको िनिम्त ःथापना भएको हो, यो कुनै आउनेवाला 
थोकको छाया ँहोइन। िहॄू १०:१मा व्यवःथा वा िविधह लाई 
छायाँको पमा उल्लेख गिरएको छ, त्यो हो पश ु बिल। 
इजिकएल ४५:१७मा त्यही कुरो कलःसी २:१६,१७कै 
बिमक पमा व्यक्त गिरएको छ। यो इॐाएल जाितलाई 
िदइएको िरितिरवाज ूणालीसँग जोिडएको छ। त्यसमा िविभ  
चाडपवर् र बिल तथा भेटीह  समावेश भएका छन।् ितनीह मा 
िविभ  पश ुतथा पंक्षीको बिल, पेय पदाथर्का भेटीह , भोजह , 
 औसँीह  र िरितिरवाजसँग जोिडएका साबथह । ती साबथह  
इॐाएली घरानाह स  मेलिमलाप गराउन चलाइन्थ्यो। लेबी 
२३:३मा सात  िदन साबथको बारेमा छलफल गछर् भने लेबी 
२३:५-३२मा िविधिवधान वा िरितिरवाजका साबथह को बारेमा 
उल्लेख गिरएको छ। यहा ँलेिखएका साबथह मा हप् ताको सात  
िदनमा पछर् भ  े छैन। पद ५ मा िनःतार चाडको साबथ, पद 
६मा अखिमरी रोटीको साबथ, पद १०मा उब्जनीको िबटा, पद 
१७मा अगौटे फल, पद २४मा तरुही फुिकने र पद २७-३२मा 
ूायिँ चतको िदन (पद ३२)। ती सबैलाई साबथ नै भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। वािषर्क साबथले येशूको मतृ्य ु र उहाँको 
दोॐो आगमनलाई देखाउने घट्नाह सँग निजकै जोिडएको छ। 
ती सबै साबथह ले मसीहको आगमनलाई औलँ्याउन परमेँ वरले 
नै तजुर्मा गनुर्भएको िथयो। लेबी २३:३७मा पावलले कलःसी 
२:१६,१७मा ूयोग गिरएको लवज उल्लेख गिरएको छ। त्यहाँ 
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उल्लेख गिरएका साबथह  िरितिरवाजका साबथह  िथए। लेबी 
२३:३८मा िरितिरवाजको साबथ हप् ताको सात  िदनबाट 
छु ाउन यसरी व्यक्त गिरएको छ "परमूभकुो साबथ।" जब 
येशू भी  आउनभुयो तब िरितिरवाजका साबथह  जसले येशूलाई 
औलँ्याउँथे ती सबै तिरसकेका िथए वा येशूमा पूरा भइसकेको 
िथयो। ती साबथह  आउनेवालाको छाया ँ िथए। सात  िदनको 
साबथले िनरन्तर पमा हामीलाई सिृ  गनुर्हनेु सिृ कतार् 
परमेँ वरितर औलँ्याइरहन्छ। यो साबथलाई पालना गरेर 
देखाउने सम्बन्धले परमेँ वरका जनह  उहाँका िवशेष जनह  
हनु भनेर देखाउँछ (ूकाश १४:१२, इजिकएल २०:१२,२०)। 

    रोमी १४:५,६लाई कसरी व्याख्या गन त? यसमा 
लेिखएको छ " ५ कुनै मािनसले एउटा िदनलाई अक  िदनभन् दा 
बढ़ी मह वको मान्छ, अक  मािनसले सबै िदनलाई समान 
ठान् छ। हरेक मािनस आफ् नै मनमा पूणर् पले िनिँ चत हनुपुछर्। 
६ जनु व् यिक्तले कुनै िदनलाई िवशेष पले पालन गछर्, त् यसले 
ूभकुो आदरको िनिम् त पालन गछर्। जनु व ्यिक्तले खान् छ, 

त् यसले ूभकुो िनिम् त खान् छ, िकनिक त् यसले परमेँ वरलाई 
धन् यवाद िदन् छ। जनु व् यिक्तले खाँदैन, त् यसले परमेँ वरको 
आदरको िनिम् त खाँदैन र परमेँ वरलाई धन् यवाद िदन् छ।" 
पावलको भनाइ अनसुार जनुसकैु िदन मानेपिन के भयो त? 

   किहलेकाही ँ बाइबलमा उल्लेख गिरएका पद वा 
पदह ले के भ  खोिजरहेको छ वा छैन भनेर केलाएर पढ्न ु
असल हनु्छ। मािथका पदह मा न त आराधनाको बारेमा न त 
साबथको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यसमा केवल िदनको 
बारेमामाऽ उल्लेख गिरएको छ। यसमा लेिखएको िदनलाई 
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साबथ िदनलाई औलँ्याएको हो भ  ुबाइबलले नै नऔलँ्याइएको 
कुरालाई अनमुान गनर् िदन ुहो। पावलले रोमी १४:५,६ उल्लेख 
गनुर्परेको पृ भिूम रोमी १४:१ले िदँदछ। यहाँ श ाःपद मत वा 
धारणामा वादिववादको बारेमा छलफल गिरएको छ। के सिृ को 
समयमा नै परमेँ वरले ःथापना गनुर्भएको र अलग गिरएको 
साबथ (उत्पि  २:१-३) र परमेँ वरले िदनभुएको नैितक नीित 
वा दश आ ाको मटुुमै उल्लेख गिरएको साबथ (ूःथान २०:८-
११) वादिववाद वा श ाःपद िवषय हो त? कदािप होइन! रोमी 
१४ को ५ लाई बझु्न पद ५लाई हेन ुर्पछर् " जनु व् यिक्तले कुनै 
िदनलाई िवशेष पले पालन गछर्, त् यसले ूभकुो आदरको िनिम् त 
पालन गछर्। जनु व् यिक्तले खान् छ, त् यसले ूभकुो िनिम् त खान् छ, 

िकनिक त् यसले परमेँ वरलाई धन् यवाद िदन् छ। जनु व् यिक्तले 
खाँदैन, त् यसले परमेँ वरको आदरको िनिम् त खाँदैन र 
परमेँ वरलाई धन् यवाद िदन्छ।" यहा ँ त उपवास बःने िदनको 
बारेमा पो भिनरहेको छ साबथको बारेमा होइन। कुनै िवशेष 
िदनमा उपवास बःदा त्यसको धमर् हनु्छ भनेर कितपय यहूदी 
इसाईह ले िवँ वास गदर्थे। ितनीह ले अ ह लाई आफ्नै 
ःवभाव वा धारणा अनसुार न्याय गदर्थे। फिरसीह  कमसेकम 
हप् ताको दईु िदन उपवास बःदथे। आफूह ले गरेको 
उपवासूित ितनीह  गौरब गदर्थे वा फूितर् लगाउँथे (लूका 
१८:१२)। कुन िदनमा उपवास बःने वा नबःने भ  े कुरा 
व्यिक्तगत धारणा वा िववेकको कुरा हो। तर यसमा परमेँ वरको 
आदेश छैन। 

   ूिेरत २०:७ अनसुार के येशूका चेलाह ले हप् ताको 
पिहलो िदनमा जम्मा हुँदैनथे त? 
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    यस पदलाई पिन िनयालेर हेन ुर् ज री छ। कुन 
अवसरमा चेलाह  जम्मा भएका िथए भनेर यसरी उल्लेख 
गिरएको छ " ७ हप् ताको पिहलो िदनमा जब हामी रोटी 
भाँच् नलाई जम् मा भय , तब पावलले चािहँ भोिलपल् ट जाने इच् छा 
गरेका हनुाले, ितनीह सँग मध् यरातसम् म बातिचत गिररहे। ८ 
हामी भेला भएको मािथल् लो तलाको कोठामा धेरै ब ीह  
िथए।" भोिलपल्ट आफू जान ु परेकोले चेलाह सँग िवदाइ गनर् 
हप् ताको पिहलो िदन जम्मा भएका िथए। हप् ताको पिहलो िदनको 
रातमा ितनीह  जम्मा भएका िथए। ितनीह  रातभर पावलका 
वचनह  सिुनरहेका िथए र त्यसबैला वचन सिुनरहेको 
यिुटकसलाई िनन्िा लागेको िथयो र झ्यालबाट खसेर मरेको 
िथयो। अिन पावलले उनलाई बोिरउठाएर अचम्मको काम 
गरेका िथए। बाइबलमा अन्धकारको िदन उज्यालो िदनपिछ 
आउँछ भिनएको छ (उत्पि  १:५)। शबुबार घाम अःताएपिछ 
शिनबार घाम नअःताउँञ् जेल साबथ पालन गिरन्थ्यो (लेबी 
२३:३२, मकूर् स १:३२)। यिद पावलले यो भेट हप् ताको पिहलो 
िदनको रात भनेपिछ यो शिनवार राित हनुसक्छ। साबथ िदनभिर 
पावलले चेलाह सँग स ित गरेका िथए र उनी अक  िदन अथार्त ्
आइतबार आफ्नो याऽामा जानेभएका िथए। त्यसकारण उनी 
शिनबार रातभिर चेलाह सँग भेटेका िथए। अक  िदन अथार्त ्
आइतबारको िदन पावल िहँडेर नै आसोस सहरमा गएका िथए र 
अिन िमिटिलनमा उनी जहाजबाट गएका िथए। ूिेरत २०:७को 
बारेमा नयाँ अङ्मजेी बाइबलले पिन त्यो भेट शिनबार राती भनेर 
पिु  गरेको छ िकनभने भोिलपल्ट आइतबार उनी याऽा 
गनुर्परेको िथयो। यिद आइतबार येशूको पनु त्थानको िनिम्त 
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मनाइने पिवऽ िदन भएको भए त्यो िदनमा आराधना नगिर 
पावलले आइतबार िदनभिर िकन याऽा गदर्थे होला? पावलले 
साबथलाई िनयिमत पमा पालन गथ भनेर बाइबलमा ःप पमा 
उल्लेख गिरएको छ (ूिेरत १३:४२-४४, १७:२, १६:१२,१३, 
१८:४)। 
 

कुन िदन साबथ भनेर के हामीले ठम्याउन सक्छ  र? 

सात  िदन शिनबार नै साबथ हो भनेर ठम्याउन चारवटा 
उपायह  छन।् 

१. बाइबलले ःप पमा उल्लेख गदर्छ िक येशू तयारीको िदन 
अथार्त ् शबुबार बुसमा टाँिगनभुएको िथयो (लूका 
२३:५४)। उहाँका घिन  अनयुायीह  आ ा गिरएको 
अनसुार साबथमा िवौाम गरेका िथए (लूका २४:५५,५६)। 
येशू हप् ताको पिहलो िदनमा मतृ्यबुाट पनु त्थान हनुभुएको 
िथयो (लूका २४:१, मकूर् स १६:९)। ूायजसो सबै 
इसाईह ले येशूलाई तयारी िदन अथार्त ् शबुबारको िदन 
मनुर्भएको, अक  िदनमा िवौाम िलनभुयो र हप् ताको पिहलो 
िदन अथार्त ्आइतबार बोरी उठ्नभुयो भनेर समथर्न गदर्छन।् 
साबथ भनेको शबुवार र आइतबारको बीचमा आउँछ जनु 
शिनबार हो। 

२. भाषा: िवँ वको १४० भाषाह भन्दा बिढ सात  िदनको 
शिनबारलाई साबथ भनेर उल्लेख गिरएको छ। भाषाकै 
आधारमा भ े हो भने साबथको अवधारणा शताब्दीय  देिख 
सरुिक्षत रािखएको छ। 
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३. खगोल वा नक्षऽ िव ान (सूयर्, चन्िमा, तारा, मह र 
नक्षऽह को बारेमा अध्ययन गन िव ान): िवँ वका अमज 
खगोल शा ीह ले गवाही िदन्छन ् िक साप् तािहक चब 
किहल्यै पिन पिरवतर्न भएको छैन। अमेिरकाको र् वायल नेभी 
अबजभटरी र िबलायतको र् वायल िमनिवच अबजरभेटरीले 
साप् तािहक चब िनयिमत पमा यगु देिख चिलरहेको छ भनेर 
ठम्याएका छन।् ती दवैु संःथाह  नक्षऽ िव ानका अमज 
हनु।् 

४. इितहास: शताब्दीय देिख यहूदीह ले साबथको बारेमा सही 
लेखा राखेका छन।् ५००० वषर् अिघदेिख नै ितनीह ले 
शिनबारलाई नै साबथ मािनरहेका छन।् 

 

म त आइतबारलाई येशूको पनु त्थान िदन भनेर मानेर 
पालन गदर्छु। त्यसमा गल्ती के छ र? के येशू आइतबारको िदन 
मतृ्यवुाट बौिर उठ्नभुएन त? 

   हो, येशू आइतबार बौिर उठ्नभुयो भ े कुरामा कुनै 
िववाद छैन। तर उहाँको पनु त्थानको सम्मानमा त्यो िदनलाई 
आदर गर भनेर उहाँले किहल्यै पिन आदेश िदनभुएको िथएन। 
ूभ ु भोजको िविध उहाँको मतृ्यकुो सम्झनाको ूितक हो (१ 
कोरन्थी ११:२४,२६) भने बिप् तःमा उहाँको पनु त्थानको 
ूितक हो (रोमी ६:१-६)। आइतबार अथार्त ् सूयर्को िदनलाई 
येशूको पनु त्थानको ूितक भन्दै त्यस िदनलाई साबथ भनेर 
आराधना गनर् बाइबलमा  अनमुोदन गिरएको छैन। यो मूितर् 
पूजा गन रोमले मानेको सूयर्को पूजा गन िदनलाई इसाई जगतमा 
िमसाइएको हो। तर बिप् तःमाको िविध त्यो सनु्दर िविध हो 

५४



जसले मािनसलाई नयाँ जीवनमा पिसएको भ े याद िदलाउँछ। 
बिप् तःमा िलने व्यिक्तले पिवऽ आत्माको काम आफ्नो जीवनमा 
अचम्म तिरकाले काम गनुर्भएको र उसको जीवनलाई आमूल 
पिरवतर्न गिरएको भनेर देखाउँदछ। पानी पी िचहानमा उसको 
परुानो जीवन शाङ् केितक पमा मिरएको र गािडएको देखाउँछ 
भने पानीबाट िनःकेपिछ उसको नयाँ जीवन पनु त्थान हनुभुएको 
येशू भी सँग गािभएको देखाउँछ। 

   के सात िदनमा कुनै पिन एक िदनलाई साबथ भनेर मा  ु
ठीक छैन र? िकन हप् ताको सात  िदनलाई नै साबथ भनेर िजिकर 
गिरन्छ? 

   यो िवषयबःत ु केवल िदनसँगमाऽ सरोकार भएको 
होइन। यसले हाॆो ःवामी को हनुहुनु्छ भनेर पिु  गदर्छ। 
अत्यन्तै चलाखीपूणर् कायर्ले सैतानले पितत भएकै इसाई क्षेऽबाट 
परमेँ वरको आ ालाई तोडमोड गरेको छ (दािनएल ७:२५)। 
उसले सत्यलाई भईुँमा फ्याँकेको छ (दािनएल ८:१२)। उसले 
परमेँ वरको सत्यताको पखार्ललाई फोडेको छ। उसले फोरेको 
पखार्ललाई िनमार्ण उहाँको साबथलाई पालन गरेर देखाऊ भनेर 
हामीलाई भ भुएको छ (यशैया ५८:१२,१३)। हामीले मािनस 
र अन्धकारको शिक्त जनु धमर्कै नाउँमा िकन नहोस ् त्यसलाई 
भन्दा परमेँ वरलाई मा पुदर्छ (ूिेरत ५:२९)।  सात  िदनमा 
परमेँ वरको िवशेष आराधना गनुर् भनेको उहाँ हाॆो सिृ कतार् 
परमेँ वर हनुहुनु्छ र उहाँ हाॆो ःवामी वा ूभ ु हनुहुनु्छ भनेर 
ःवीकानुर् हो। उहाँले नै यस िदनलाई पालन गनुर् भनेर आदेश 
िदनभुएको छ (ूःथान २०:८-११)। जानाजानी नक् कली 
िदनलाई साबथ भनेर ःवीकार गनुर्को अथर् बाइबलको सत्यबाट 
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अलिगएको र िमथ वा मूितर्पूजा गन धमर् मा े मािनसले सु  
गरेको र ःथापना गरेको िदनलाई मा ु हो।  वाःतिवक ूँ न त 
यो हनु आउँछ- हामी कसको अिधनमा छ - परमेँ वरको िक 
मािनसको? (रोमी ६:१६)। मेरै जन्म िदन पिछ वा अिघ गिरने 
जनुसकैु समारोहले मेरो जन्मिदनको िमतीलाई बदल्दैन। 
संसारको जन्मिदन बाइबलीय साबथ हो। यो हाॆो िूय 
सिृ कतार्को सम्झनामा मा े हो। अ  कुनै िदनले त्यो िदन 
मािनन्दैन। 

   (कुनै पिन धमर्को सु वात हनुभुन्दा अिघ, पाप आउन ुभन्दा 
अिघ, आदम र हव्वा अदनको बगचाबाट िनकािलनभुन्दा अिघ, 
पापले ूाकृितक पथृ्वी र मािनसह लाई िबथोल्नभुन्दा अिघ, 
दम्पती, िविभ  देवीदेवताह को उपज हनुभुन्दा अिघ, परमेँ वर 
र मािनसको बीचमा छुिट् टन ुअिघ, पापले गदार् छ िदन काम 
गरेर  पिसना बगाउन ुभ े आदेश िदनभुन्दा अिघ जःता िबिवध 
कारणह  हनुभुन्दा अिघ साबथको गिरमामय आदेश परमेँ वरले 
िदनभुएको िथयो। यसलाई परमेँ वरसँग हनुपुन सम्बन्धलाई 
सु त बनाइ राख् न र ूाकृितक संसारको सराहना गद, िसक्दै 
त्यसको सिृ कतार् परमेँ वर नै हनुहुनु्छ भ े मनिःथितले जाग क 
नभइ केवल धमर्को िनिम्त उपयोग गिरन्छ वा मािनन्छ भने 
सु मा परमेँ वरले ःथापना गनुर्भएको साबथको लआयबाट 
िबचिलत हनु ुहो भनेर यस अनवुादकको व्यिक्तगत धारणा छ)। 
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बाइबलका पदह मा उल्लेख गिरएको हप् ताको पिहलो िदन 

ूःथान ३१:१७,१८ परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा 
सम्बन्धको िचनो वा सम्झौताको 
लालमोहरको छाप भनेकै साबथ हो। 

इजिकएल २०:१२ परमेँ वरले मािनसलाई शु  पानुर्हनु्छ 
भनेर देखाउने ूितक नै साबथ हो। 

िहॄू ४:४-६,९ हाॆो मिुक्तको िनिम्त येशूमै भरपछ  भनेर 
देखाउने ूितक साबथ हो। 

लूका २३:५६ येशूलाई िचहानमा रािखएपिछ उहाँका 
निजकका चेलाह लेउहाँको शरीरलाई 
सगुिन्धत अ रको लेप लगाएका िथएनन ्

िकनिक उहाँको शरीरलाई घाम 
अःताएपिछ िचहानमा रािखएको िथयो। 
कितपय इसाईह ले नै साबथलाई बुसमा 
टाँिगिदयो भनेर िसकाउँदछन ् तर यस 
घट्नाबाट थाहा पाउँछ  िक साबथलाई 
बुसमा टाँिगएको िथएन िकनभने उहाँका 
चेलाह ले उहाँको मतृ्य ु पँ चात पिन 
साबथको पालना गरेका िथए। 

लूका २४:१ हप् ताको पिहलो िदनमा उहाँका चेलाह  
उहाकँो शरीरमा सगुिन्धत अ रको लेप 
लगाउन फकका िथए। 

म ी २८:१, येशूका  मिहला  चेलाह   हप् ताको 
मकूर् स १६:२  पिहलो िदनमा िचहानमा आएका िथए। 
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मकूर् स १६:९ हप् ताको पिहलो िदनमा येशूको पनु त्थान 
भएको िथयो। 

यूह ा २०:१ घाम उदाउनभुन्दा अिघ नै िबहानै मेरी 
िचहानमा गएकी िथइन।् 

(यो थाहा पाउन ुहोस ् िक मेरी आइतबार अन्ध्यारोमा नै येशूको 
िचहानमा गइन ्भन्दैमा चेलाह ले त्यो िदनलाई पिवऽ पारे भ  
िमल्दैन िकनिक येशू त्यही िदन बौिर उठ्नभुयो भ  ेजानकारी 
सु मा चेलाह लाई िथएन)। 
 

रोमी ६:३-५ ूभ ु येशू भी  बौिर उठ्नभुयो भनेर 
मािनने िच  वा ूितक बिप् तःमा हो, 
आइतबारमा आराधना गन होइन। 

ूिेरत २०:७ शिनबार राती (नयाँ अङ्मजेी बाइबल 
संःकरण) जसलाई हप् ताको पिहलो 
िदनको राती पावलले मध्य रातसम्म 
ूचार गछर्न।् भोिलपल्ट वा आइतबारको 
िदन िहँडेर शोआसमा याऽा गछर्न ् जहाँ 
उनले जहाज चढ्छन।् पावलले 
आइतबारलाई पिवऽ भनेर मनाए भ े 
यसले ूमािणत गदन। 

यूह ा २०:१९ येशूका चेलाह  हप् ताको पिहलो िदनमा 
एकै ठाउँमा भेला हनु्छन ् परमेँ वरको 
आराधना गनर् होइन तर ितनीह  
यहूदीह देिख डराएर भिूमगत हनु्छन।् 
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१ कोरन्थी १६:२-४ "२ ूत् येक  हप् ताको  पिहलो  िदन  

ितमीह   हरेकले आफ् नो  कमाइअनसुार  
केही धन छुट् ाएर जम् मा गद राख् नू, 

तािक म आउँदा भेटी सङ् कलन गनुर् 
नपरोस ्। ३ अिन म आएपिछ ितमीह ले 
चाहेका मािनसह लाई पिरचयपऽ िदएर 
ितमीह का भेटी िलई य शलेम 
पठाउनेछु। ४ तर म पिन जान ठीक 
देिखयो भने ितनीह  मसँग जानेछन ्।" 
यसले चचर्मा होइन आआफ्नो घरमा भ  े
आभास ् िदन्छ। आफ्नो िहसाबिकताब 
ठीक पािरराख् न ु भ  े सु को भाषाले 
भन्दछ। साबथ िबितसिकएको िथयो र 
हप् ताको पिहलो िदनमा िहसाबिकताब 
ठीक पािरराख् ने उिचत समय िथयो। 
परमेँ वरको कामको िनिम्त पावललाई 
िदन िवँ वासीह ले भेटीह  ठीक 
पािरराख् न उनले अर् हाएका िथए। पावल 
आउँदा भेटीह  सङ् कलन गन काम 
नहोस ्भ े उनको चाहना िथयो। 

उत्पि  २:१-३ सिृ मै परमेँ वरले हप् ताको पिहलो 
िदनलाई आिशष िदन ुभएको िथयो र शु  
पानुर्भएको िथयो। 

रोमी १३:१० परमेँ वरूित हाॆो ूमेले गदार् उहाँको 
वचनह  पालन गनर् हामी तत्पर हनु्छ । 
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बफादारी सेवकह ले जःतै उहाँको आ ा 
हामी पालन गदर्छ । 

म ी ५:१७ येशूले व्यवःथालाई भ  गनर् आउनभुएन 
तर पूरा गनर् आउनभुएको िथयो। 

रोमी ८:४ जब पिवऽ आत्मा ारा हामी उहाँकहा ँ
आउँछ  तब उहाँकै शिक्तले हामीले 
उहाँको आ ा पालन गनभएका हनु्छ । 
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परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ालाई पिरवतर्न गन सरासर 
दुं ूयास 

यूह ा १७:१७  परमेँ वरको वचन नै सत्य हो। 

िहतोपदेश २३:२३  सत्यलाई िकन तर नबेच। 

िहॄू १३:८ येशू भी  िहजो, आज, सधभिर समान 
छन।् 

भजन ८९:३४ मेरो करार वा व्यवःथा म तोड्नेछैन। 

ूःथान ३१:१८ परमेँ वरले आफ्नै हातले दश आ ाह  
लेख् नभुएको िथयो। 

म ी ५:१७,१८ येशू भी  व्यवःथालाई पूरा गनर् 
आउनभुएको िथयो त्यसलाई िनलम्बन 
वा पिरवतर्न गनर् होइन। 

उत्पि  २:१-३ अदनको बगचामा नै साबथलाई पिवऽ 
पािरएको िथयो, शु  पािरएको िथयो र 
आिशष िदइएको िथयो। 

लूका ४:१६ येशूले साबथलाई िनयिमत पमा पालन 
गनुर्हनु्थ्यो। 

ूिेरत १३:४२-४४ पावलले साबथलाई पालना गरेका 
िथए। 

ूिेरत २०:२८-३१ सु कै चचर्मा बाइबलका शु  
िशक्षादीक्षालाई ूदषुण गन तत्व वा 
बगँ्याउने दशर्नह  आउनेछ भनेर 
पावलले भिवंयवाणी गरेका िथए। 

दािनएल ८:१२ सत्यलाई भईुँमा फ्यािकनेछ। 
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दािनएल ७:२५ परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ालाई 
पिरवतर्न गनर् ूयास गिरनेछ। 

यशैया ८:१६ व्यवःथालाई लालमोहर लगाऊ। 

ूःथान २०:८-११ परमेँ वरको साबथको आ ामा शाही 
लालमोहरका तीन तत्वह   कँुिधएको 
छ: परमेँ वरको नाउँ, उहाँको पद, र 
उहाँको क्षेऽ। 

ूकाश ७:१-३ यगुको अन्त्य हनुभुन्दा अिघ 
परमेँ वरका जनह ले साबथको 
लालमोहरको छाप पाउनेछन।् 

ूकाश १४:७,१२ यगुको अन्तमा परमेँ वरको अिन्तम 
सन्देशमा परमेँ वर सिृ कतार् हनुहुनु्छ र 
उहाँका आ ाह  पालन गिर आराधना 
गर भनेर हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। 

 

साबथलाई पालन गनुर् 
यशैया ५६:२ साबथलाई पालना गनह लाई 

परमेँ वरले िवशेष आिशष िदनहुनु्छ। 

व्यवःथा २८:१,२,१५ उहाँका आ ाह  मा ेह लाई 
परमेँ वरले आिशष िदने कबूल 
गनुर्भएको छ। 

ूःथान २०:८-११ हप् ताको सात िदनह बाट सात  
िदनलाई अलग गरेर साबथलाई शु  र 
पिवऽ गिरएको छ। 
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लेबी २३:३ साबथलाई पिवऽ भेला वा परमेँ वरका 
जनह को जमघट भिनएको छ। यो 
िवशेष िदनमा परमेँ वरको आराधना गनर् 
उहाँका भक्तह  जम्मा हनु्छन।् 

लूका ४:१६ येशूले ूत्येक साबथमा परमेँ वरको 
आराधना गनुर्भएको िथयो। पावलले 
पिन त्यसै गरेका िथए (ूिेरत १८:४)। 

लेबी २३:३२ शबुबारमा घाम अःताएपिछ साबथ 
सु  हनु्छ भने शिनबार घाम 
अःताएपिछ त्यसको अन्त्य हनु्छ 
(मकूर् स १:३२)। 

ूःथान २०:८-१० साबथमा अ  िदन जःतो बन्दव्यापार 
वा पैसा कमाउन पिरौम गन िदन 
होइन। 

यशैया ५८:१३,१४ साबथ िदन परमेँ वरसँग रमाउने िदन 
हो। यो आफ्नो व्यिक्तगत रमाइलो वा 
रमझम गन िदन होइन। टेिलिभजन 
हेन, मनोरञ् जन गन, खेलह  खेल्ने वा 
हेन मन वहलाउने िबयाकलाप गन 
िदन होइन। 

नेहिमया १३:१५-२२ साधारणतया सासंािरक िबयाकलाप 
जःतै बन्दव्यापार वा िकनबेच र 
हँिसठ ा गरेर िबताउने िदन साबथ 
होइन। त्यसो गदार् साबथलाई िबटुलो 
पादर्छ। 
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म ी १२:११-१३ साबथमा असल काम गनुर् उिचत छ 
भनेर आफ्नो जीवनबाट मािनसह मा 
हनुपुन आनन्दको िचऽण येशूले 
गनुर्भएको िथयो। 

मकूर् स २:२३-३८ साबथमा आफ्ना चेलाह को भौितक 
आवँयकतालाई परु् याउनभुएको िथयो। 
हाॆा आवँयकताह  परमेँ वरले 
परु् याउनहुनु्छ भनेर साबथले देखाउँछ। 

ूःथान १६:२८-३० जब केही इॐाएलीह ले साबथको 
िदनमा म ा जम्मा गनर् बािहर गए तब 
परमेँ वरले ितनीह लाई हप् काउनभुएको 
िथयो। तयारीको िदन अथार्त ्
शबुबारको िदनमा नै शिनबारको िनिम्त 
दोबर म ा जम्मा गनुर्पथ्य । 

म ी ११:२८-३० येशूकहाँ आएर िवौाम िलने परमेँ वरले 
आ ान गनुर्हनु्छ। ूत्येक साबथमा 
परमेँ वरूित हाॆो समपर्णलाई ताजा 
बनाउने अवसर िदँदछ। 

 

िवशेष जानकारी 
बाइबलले तोिकएको शिनबार साबथबाट आइतबारमा सािरएको 
जानकारी... पानामा उल्लेख गिरएको छ। 
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िवँ वास अथार्त ्परमेँ वरूित िन ा र आःथा 

िहॄू ११:६ िवँ वासिबना परमेँ वरलाई खशुी पानर् 
असम्भव छ (न त कसैलाई-
अनवुादक)। 

रोमी १२:३ मािनसको क्षमता अनसुार परमेँ वरले 
उसलाई िवँ वासको माऽा िदनहुनु्छ। 

मकूर् स ११:२२-२४ यिद हामीमा भएको िवँ वासलाई सिबय 
गर् य  भने समःयाका धेरै पहाडह  
हिटनेछ। 

रोमी १०:१७ जब हामी परमेँ वरको वचन सनु्छ  तब 
हाॆो िवँ वास बढ्छ। 

िहॄू ११:१ हाॆो सबै इसाई अनभुवको जगको जग 
नै िवँ वास वा परमेँ वरूितको आःथा 
हो। िवँ वासले हाॆो आःथाको 
अनभुवलाई सम्हाल्छ। 

िहॄू ४:२ जब परमेँ वरको वचनलाई हाॆो 
जीवनमा ूयोग गछ  तब हामीलाई धेरै 
फाइदा हनु्छ।  

१ यूह ा ५:१४ िवँ वासले परमेँ वरमािथ भरोसा राख् दछ 
जसले गदार् उहाँको इच्छालाई पालन 
गनर् अमसर गराउँछ। 

लूका ५:२० िवँ वासलाई मािनसले देख् न सक्छ। 
काम ारा िवँ वास देखाउँछ। 
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म ी १७:२० रायोको दाना जःतो सानो िवँ वास 
वढ्न सक्दछ। 

एिफसी २:८ िवँ वास ारा पाइएको अनमुहले 
हामीलाई मिुक्त िदन्छ। 

रोमी १:५ िवँ वास गरेर आ ा पालन गनर् 
अनमुहले अमसर गराउँछ। 

गलाती २:२० येशूका सत्य भक्तजन िवँ वासबाट 
िजउँदछ। 

िहॄू ६:१२ िवँ वासै ारा हामीले परमेँ वरका 
ूित ाह  पाउँछ । 

याकूब २:१७ काम िबनाको िवँ वास मूदार् िवँ वास 
हो। 

१ यूह ा ५:४ िवँ वासै ारा हामी संसारलाई िजत्दछ । 
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हामी ःवःथ वा िनरोगी होस ्भ  ेपरमेँ वरको चाहना 
३ यूह ा १:२ हामी ःवःथ, िनरोगी र समिृ  होस ्भ  े

परमेँ वरको चाहना। 

१ थेःस. ५:२३  शु  वा चोखो भएर बःन ु भनेको 
हामीह को आित्मक जीवनमाऽ होइन, 
शारीिरक, मानिसक र भावनाह लाई 
पिन शु  पािरराख् नपुछर्। 

रोमी १२:१,२ परमेँ वरको साम ु तपाईँको शरीर 
िजउँदो बिलको पमा समु्पनहुोस।् 

१ कोरन्थी ६:१९,२० तपाईँको शरीर परमेँ वरको मिन्दर 
हो। 

१ कोरन्थी १०:३१ तपाईँले जे खानहुनु्छ र िपउनहुनु्छ त्यो 
परमेँ वरको िनिम्त गनुर्होस ् वा 
परमेँ वरको मिहमालाई िदमागमा 
राख् नहुोस।् 

िहतोपदेश २०:१ दाखम  उपहास गन हो, र मिदराचािहँ 
किच ल मच् चाउने हो, यी कुराह को 
लतमा मिलनेह  बिु मान ् हुँदैनन ्। 

 िहतोपदेश २३:२९-35 २९ कं ट कसलाई हनु् छ, शोक 
कसलाई हनु् छ, कलह कसलाई हनु् छ, 
गनुासो कसलाई हनु् छ, कसलाई 
अनावँ यक चोटपटक लाग् छ, कसका 
आखँाह  रगतजः ता राता हनु् छन ्,  ३० 
ितनीह कै जो म मै भिुलरहन् छन ्, 
जनुह  िमिौत म को प् याला चाख् न 
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जान् छन ्। ३१ रातो रक्सी वा 
दाखम मा एकटक लगाएर नहेर ्, जब 
त् यो कचौरामा राख् दा फीजँ उ  छ, जब 
त् यो सहजै उँधो जान् छ! ३२ अन् त् यमा 
त् यसले सपर्झ डः छ, र गोमनले झ िवष 
हािलिदन् छ। ३३ ितॆा आखँाले अनौठा 
ँ यह  देख् नेछन ्, र ितॆो मनले 
अलमल् याउने कुराह  िवचार गनछ। 
३४ महासमिुमा सिुतरहेझ ितमीलाई 
हनेुछ, मः तूलका डोरीको मािः तर 
झिुण् डरहेझ ितमी हनेुछौ। ३५ ितमीले 
भन् नेछौ, “ितनीह ले मलाई िहकार्उँछन ्, 
तर मलाई चोट लाग् दैन! ितनीह  
मलाई िप  छन ्, तर मलाई थाहै हुँदैन! 
म किहले ब् यूझँ ु र म अझ िपउन 
सक् नेछु ।  

यशैया ५:११ जो मािनस रक्सी िपएर माितन्छ त्यो 
मािनसलाई िधक् कार होस।् 

िहतोपदेश ४:१७ धेरै जाँड रक्सीले मािनसलाई िहँसा गनर् 
उक्साउँछ। 

िहतोपदेश ३१:४,५ राजा, राजकुमार वा शासकवगर्ह ले 
रक्सी िपउनहुु  िकनभने यसले 
मािनसको न्याय वा फैसला गन 
िदमागलाई िबगाछर्। 
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ूकाश १:६, ५:१० हामी परमेँ वरको िनिम्त राजा, 
राजकुमारह , परुोिहत र शासकह  
भएको हनुाले हाॆो िदमाग ःवच्छ 
हनुपुदर्छ। 

उत्पि  १:२९ परमेँ वरले िदनभुएको सु को खाना 
शाकाहरी वा सागसब्जी हनु।् 

उत्पि  ७:२ शु  पश ु र अशु  पशकुो बीचमा 
फरक भएको नोहालाई थाहा िथयो। 
जल ूलयपिछ परमेँ वरले 
मािनसह लाई शु  पशकुो मास ुखान 
अनमुित िदनभुएको िथयो। शु  
जनावरह  सात सात जोडी जहाजमा 
जोगाएका िथए भने अशु  जनावरह  
दईु दईु जोडीमाऽ। 

लेबी ११:१-१२ शु  पशकुो खु ा फाटेको हनुपुछर् र 
ितनीह ले उॄाउनपुछर्। सु रु जःता 
अशु  पशहु मा मािथको वणर्न जःतो 
हुँदैन। समिुका शु  जनावरह मा पिन 
पखेटा र कत्लाह  हनुपुछर्। 

यशैया ६५:१-५ जो परमेँ वरले िदनभुएको खानिपनका 
िनयमह  तोड्छन ् ितनीह  उहाँको 
राज्यमा पःन सक्दैनन।् 

यशैया ६५:१-५ अशु  वा अःवःथ खाना खान ु भनेको 
परमेँ वरको अगािड मूितर्पूजा गनुर् जःतै 
हो। 
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ूिेरत १०:९-१६ पऽसुले आफ्नो साथीको छानामा गएर 
सायद ूाथर्ना गद सतेुका होलान।् 
त्यसबेला उनलाई परमेँ वरले िवशेष 
ःवप्नदशर्न िदनभुएको िथयो। सबै 
खालका अशु  जनावरह ले भिरएको 
त ा आकाशबाट  ओर् लेको िथयो। 
त्यसमा मसुाह , गोही जःता अशु  
पशहु  िथए। पऽसुलाई उठ र मारेर 
खाउ भनेर परमेँ वरले अर् हाउनभुयो। 
पऽसु आँ चयर्चिकत भए। यसको अथर् 
के होला भनेर उनले सोच्न थाले। पद 
१७मा यसको बारेमा पऽसु ःप  
नभएको उल्लेख गिरएको छ। 

ूिेरत १०:२८ आफूले पाएको दशर्नको बारेमा व्याख्या 
गद पऽसुले सनुाउँदछन ् िक त्यो दशर्न 
पशहु को बारेमा नभएर यहूदी बाहेक 
अ  जाितह लाई अशु  नठान भनेर 
परमेँ वरले िदनभुएको सन्देश िथयो। 
परमेँ वरले जाित, वणर् र रा ह को 
बीचमा भएको पखार्लले फुटाउनभुएको 
िथयो। पऽसु पूवार्मह भएर ससुमाचार 
केवल यहूदीको लािगमाऽ हो भनेर 
िजिकर गरेका िथए। अब त्यस दशर्नले 
त्यस पूवार्महलाई तोडेको िथयो। 
बुसले मािनस मािनसको बीचमा भएको 
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जाितय भेदभावको तगारोलाई 
हटाइिदएको िथयो। यसले संसारका 
सबै मािनसह  परमेँ वरको साम ुसमान 
छन ्र उहाँका भक्तजनह ले पिन त्यही 
ःवीकानुर्पछर् भनेर पऽसुको दशर्नको 
मूल अथर् हो। 

िफिलप्पी ४:१३ हामीमा भएका शारीिरक नराॆा 
बानीह लाई येशू भी ले उहाँको 
आित्मक शिक्त ारा हटाउन बल 
िदनहुनु्छ। 

िहॄू ४:१५,१६ हामीले जःतै येशूले पिन खानिपनको 
पिरक्षामा पनुर्भएको िथयो। उहाँ ४० 
िदनसम्म उपवास बःनभुयो र त्यस 
पिरक्षालाई िजत् नभुयो। हामीले पिन 
उहाँको शिक्त पाएर हामीले सामना 
गनुर्पन शारीिरक पिरक्षालाई िजत् न 
सक्छ । 
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ःवाःथ्यको बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  

के येशूले यो भ भुएन र, "मािनसको मखुिभऽ जे पःछ 
त्यसले मािनसलाई िवगार गदन वा अपिवऽ पादन तर मखुबाट 
जे िनःकन्छ त्यसले अपिवऽ पाछर्? त्यसले गदार् भौितक शरीरको 
ःयाहार वा रक्षाको िनिम्त हामीले िकन धेरै चासो देखाउने? 
हामीले जे खाएतापिन त्यसले हाॆो आित्मक जीवनमा के फरक 
पादर्छ र? 

  यो अंश मकूर् स ७:१४-२०मा यसरी उल्लेख गिरएको 
छ: "१४ उहाँले मािनसह लाई फेिर आफूकहाँ बोलाएर 
ितनीह लाई भन् नभुयो, “ितमीह  सबैले मेरा कुरा सनु र 
बझु।१५ यः तो केही कुरा छैन जो बािहरबाट मािनसिभऽ पसेर 
त् यसलाई अशु  पानर् सक् छ, तर मािनसबाट बािहर िनः कने 
कुराह ले नै मािनसलाई अशु  पाछर्। १६ जसको सनु् ने कान 
छ त् यसले सनुोस ्। १७ मािनसह लाई छोड़ेर घरिभऽ पसेपिछ 
उहाँका चेलाह ले उहाँलाई यस ं टान् तको िवषयमा सोधे। १८ 
उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, “के ितमीह  पिन अझै अबझु छौ? 

जे बािहरबाट मािनसिभऽ पः छ त् यसले उसलाई अशु  पानर् 
सक् दैन भनेर ितमीह  जान् दैनौ? १९ िकनिक त् यो उसको दयमा 
होइन, तर पेटिभऽ पः तछ, र बािहर िनिः कहाल् छ। (यसरी उहाँले 
सबै भोजन शु  हो भनी बताइिदनभुयो)।  २० उहाँले भन् नभुयो, 
“मािनसबाट जे बािहर िनः कन् छ त् यसैले मािनसलाई अशु  पाछर्।" 
यहाँ छलफल गिरएका िवषयबःतहु  के हनु?् नयाँ करारले 
ःप पमा उल्लेख गदर्छ, "१९ ितमीह को शरीर पिवऽ 
आत् माको मिन् दर हो, जनु पिवऽ आत् मा ितमीह ले परमेँ वरबाट 
पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास गनुर्हनु् छ भन् ने के 
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ितमीह लाई थाहा छैन? ितमीह  ः वयम ् आफ् नै होइनौ। २० 
ितमीह  मोल ितरेर िकिनएका हौ। यसकारण ितमीह का 
शरीरमा परमेँ वरको मिहमा गर।" (१ कोिरन्थी ६:१९-२०)। 
"१६ के ितमीह लाई थाहा छैन, ितमीह  परमेँ वरका मिन् दर 
हौ, र परमेँ वरका पिवऽ आत् मा मीह मा वास गनुर्हनु् छ,१७ 
कसैले परमेँ वरको मिन् दरलाई नं ट गछर् भने परमेँ वरले 
त् यसलाई नं ट गनुर्हनेुछ। िकनिक परमेँ वरको मिन् दर पिवऽ 
हनु् छ, र त् यो मिन् दर ितमीह  नै हौ।" (१ कोिरन्थी ३:१६-
१७)। "यसकारण चाहे ितमीह  खाओ, अथवा िपओ, वा 
ितमीह  जेसकैु गर, सबै परमेँ वरका मिहमाको िनिम् त गर।" 
(१ कोिरन्थी १०:३१)। परमेँ वरको वचन एक आफसमा 
बािझन्दैन वा एक पता छ। एक ठाउँमा हामीले जे खाएपिन जे 
िपए पिन होिशयार हो भनेर हामीलाई भन्छ भने अक  ठाउँमा 
हामीले जे खाएपिन िपएपिन त्यसको पवार्ह छैन भन्छ। मकूर् स 
७मा के भ  खोिजएको हो त्यसको संिक्षप् तमा हेर । इॐाएली 
धमर्गु  फिरसीह को बीचमा औपचािरक वा िरितपूवर्क शु  वा 
सफा गन काममा कडा िनयम वा िरतह  िथए। बजारमा 
अन्यजाित वा अयहूदीलाई छुनसुमेत ितनीह  आफूह लाई अशु  
भएको ठान्दथे। सबै पकाउने भाँडाकँुडा, थालह , कपह  आिद 
एकदम सफासँग धनुपुछर् िकनभने कुनै अन्य जाितले त्यसलाई 
छोएर अशु  पारेको होला भनेर ितनीह ले ठान्दथे ("१ 
य शलेमबाट आएका फिरसीह  र शाः ऽीह  येशूका चारैितर 
भेला भए। २ येशूका कितपय चेलाह ले अशु  हात, अथार्त ् 
नधोएको हातले खाएका ितनीह ले देखे। ३ फिरसीह  र सबै 
यहूदीह  ितनीह का पखुार्ह ले िदएका परम् पराअनसुार हात 
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नधोई भोजन खाँदैनन ्। ४ बजारबाट आएपिछ ः नान गरेर शु  
नभई ितनीह  खाँदैनन ्। यित माऽ होइन, ितनीह ले यः ता धेरै 
अ  परम् परा मान् दछन ्, अथार्त ् कचौराह , भाँड़ाह  र काँसोका 
भाँड़ाह  धनेु परम् परा। ५ तब फिरसीह  र शाः ऽीह ले 
उहाँलाई सोधे, तपाईंका चेलाह  िपतापखुार्ले रािखिदएका 
परम् परामा िकन चल् दैनन ्, तर अशु  हातले खान् छन ्  (मकूर् स 
७:१-५)। यहाँ छलफल गिरएको िवषयबःत ु लेबीको पःुतकमा 
(लेबी ११) लेिखएको ःवाःथको िनयमसँग सरोकार िथएन 
िकनभने ती िनयमह  ूिेमलो परमेँ वरले आफ्ना जनह को 
ःवाःथलाई सरुिक्षत राख् न र खेलबाड नगरोस ् भनेर िदनभुएको 
िथयो। तर मकूर् स ७:५मा परमेँ वरका िनयमह  होइन 
"िपतापूखार् वा एल्डरह ले अपनाएको परम्परा"लाई िलएर िववाद 
भएको िथयो। यिद औपचािरक पमा वा िरित अनसुार हातमा 
पानी छकर  धोएर खाएन भने अन्यजाितह को अशु तामा 
आफूह  सहभागी भएका ती फिरसीह ले ठान्दथे। यहा ँ के 
खाने भ े कुरामा िववाद भएको होइन तर कसरी खाने भ  े
िवषयमा िववाद भएको िथयो। परमेँ वर आफैले िदनभुएको 
ःवाःथका िनयमह लाई पन्छाउने कुरामा यहाँ िववाद भएको 
होइन ब  परम्परा वा यहूदी धमर्गु ह ले बनाएका अन्य 
जाितलाई छोयो भ े अशु  हनु्छ भ े औपचािरक वा िरितको 
िनयमलाई त्यािगएको भ े िववाद भएको िथयो। यस सन्दभर्मा 
बािहरबाट जे आउँछ त्यसले मािनसलाई अशु  पादन वा पाप 
हनु्छ। सबै पापह को सजृना िदमाग वा दयबाट हनु्छ। 
यहूदीह ले आफ्नो परम्परा थािम राख् न परमेँ वरले िदनभुएका 
आ ाह लाई वेवाःता गरेका िथए (मकूर् स ७:९)।  िक  
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जेम्समा उल्लेख गिरएको "सबै मास"ु भ ाले सबै खानेकुराह  
वा आहारा भन्दा उिचत देिखन्छ। (उत्पि  १:२९लाई िक  
जेम्सले "िमत" अथार्त मास ु भ  े बझुाउँछ भने त्यसको ठीक 
अनवुाद आहारा हो िकनभने परमेँ वरले मास ु खाने अनमुित 
जलूलयपिछमाऽ िदनभुएको िथयो)। सबै भोजन शु  हो भनेर 
मीक भाषामा ूयोग गिरएको शब्द broma ॄोमा हो। त्यसको 
अथर् कुनै पिन खाना िरित अनसुार अशु  छैन भिनएको हो। 
खानेकुरा आफैमा पाप बोिकन्दैन तर िभऽी दयबाट आउने कुरा 
पाप हो भनेर येशूले ठम्याउनभुएको िथयो। अशु  जनावरह  
खानाको िनिम्त उिचत छ भनेर येशूले अनमुोदन गनुर्भएको छैन। 
फोहर कुरा खाने जनावरह  जःतै सु ुरको मास ुकिहल्यै पिन 
खान ुहुँदैन। मकूर् स ७मा छलफल गिरएको अशु  मास ुखानहुु  
भनेर ःवाःथको िनयमको बारे होइन तर अन्यजाित वा अछुत 
जाितलाई छोएर खाँदा ितनीह को अशु ता यहूदीमा सन भ े 
िवषयमा िववाद भएको िथयो। 

   के पावलले यो भनेका िथएनन ् र? "तर खानेकुराले 
हामीलाई परमेँ वरको िं टमा बढ़ी महणयोग् य बनाउँदैन। 
नखाँदैमा कुनै हािन छैन र खाँदैमा कुनै लाभ छैन।" (१ 
कोिरन्थी ८:८)। फेिर पावलले यो नै भनेनन ्र "खानेकुरा वा 
मास ु पसलह मा के बेिचन् छ, िववेकको खाितर केही सोधपूछ 
नगरी त् यो खाओ।" (१ कोिरन्थी १०:२५)?  
     मािथका ती सोचनीय ूँ नह को पृ भिूम बझु्न १ 
कोरन्थी ८:१ पढ्नपुछर्। पावलले आफ्नो छलफल यसरी सु  
गछर्न ् "अब मूितर्ह लाई चढ़ाएको खानेकुरा बारे हेर : (१ 
कोिरन्थी ८:१)। के कुरामा उनले जोड िदइरहेका िथए भनेर 
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बझु्न पद ४ पिन हेन ुर्होस ् " यसकारण मूितर्ह लाई चढ़ाएका 
खानेकुरा खाने िवषयमा चािहँ हामी जान् दछ , िक मूितर्को कुनै 
अिः तत् व नै छैन, र एक परमेँ वरबाहेक अ  छैन।" (१ 
कोिरन्थी ८:४)। आफ्नो छलफलको अन्त्यमा १ कोरन्थी 
१०:२८मा पावलले मास ु वा ूसाद जनु ् "तर कोही मािनसले 
ितमीलाई “यो त बिल गरेको वा मूितर्लाई चढ़ाएको हो- भन् यो भने, 

बताइिदनेको खाितर र िववेकको खाितर, त् यो नखाओ।" 
कोिरन्थको मिन्दरह मा देवताह लाई बिलिदएका पशहु का 
कितपय भागह  बजारमा बेच्दथे। त्यसले गदार् कितपय क र 
यहूदीह  शाकाहारी ब  पगेुका िथए ("१ िवँ वासमा कमजोर 
हनेु मािनसलाई महण गर, तर उसको मतसम् बन् धी कुरामा वाद-
िववाद गनर्लाई होइन। २ कसैले सबै थोक खान हनु् छ भनी 
िवँ वास गछर्, तर िवँ वासमा कमजोर हनेुले चािहँ सागसब् जी माऽ 
खान् छ। ३ खानेले नखाने मािनसलाई तचु् छ नठानोस ्, र नखानेले 
खानेलाई दोष नलगाओस ्। िकनभने परमेँ वरले त् यसलाई महण 
गनुर्भएको छ। ४ अकार्को चाकरलाई इन् साफ गन ितमी को 
हौ? त् यो त आफ् नै मािलकको साम ुखड़ा हनु् छ वा पितत हनु् छ। 
त् यो खड़ा गराइनेछ, िकनभने, त् यसका मािलकले त् यसलाई खड़ा 
गराउन सक् छ।" (रोमी १४:१-४)। यहाँ मूितर् वा 
देवीदेवताह लाई चढाएको मास ु वा ूसाद येशूलाई िवँ वास 
गरेपिछ खान ु नैितक हो िक होइन भ े िवषयमा पावलले 
छलफल गरेका िथए। मािनसको हातले बनाएको मूितर् खासमा 
केही पिन होइन भनेर पावलले िजिकर गदर्छन ्(१ कोरन्थी ८:४ 
"यसकारण मूितर्ह लाई चढ़ाएका खानेकुरा खाने िवषयमा चािहँ 
हामी जान् दछ , िक मूितर्को कुनै अिः तत् व नै छैन, र एक 
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परमेँ वरबाहेक अ  छैन")। मूितर् वा देवीदेवतालाई चढाएको 
ूसाद वा खानेकुरो खायो भने येशूको िवँ वासीले पिन ती 
देवीदेवताह लाई पूजा गरेको सरह हो त भ े िवषयमा 
िवँ वासीह को बीचमा बादिबवाद चलेको िथयो। तर पावलले 
हामीले खायो भने खराब वा नखाएमा असल भनेर भन्दैन। तर 
यिद तपाईँले मिन्दर वा देवीदेवताह लाई चढाएको मास ु वा 
ूसाद खान्दा कुनै कमजोर िवँ वासीको चेतनामा धक् का िदन्छ 
भने त्यसलाई नखान ुभनेर पावलले भन्दछन ् ("११ अिन ितॆो 
ानले गदार् त् यो दबुर्ल भाइ नं ट हनु् छ, जसको िनिम् त भीं ट 
मनुर्भयो। १२ अब यसरी आफ् ना भाइह का िव मा पाप गदार् 
र ितनीह का दबुर्ल िववेकलाई चोट लाउँदा ितमीह  भीं टको 
िव मा पाप गदर्छौ। १३ यसकारण यिद खानेकुरा मेरो भाइकै 
पतनको कारण बन् छ भने म किहले पिन मास ुखानेछैन,ँ नऽता 
मैले मेरो भाइको पतन गराउनेछु।" १ कोिरन्थी ८:११-१३)। 
यहाँ शु  वा अशु  मास ुवा खानेकुराह को बारेमा ूँ न उठेको 
होइन तर मूितर् वा देवीदेवताह लाई चढाएका ूसादह  चाहे 
मास ु नै िकन नहोस ्त्यसको बारेमा वहस भएको िथयो। येशूले 
सु ुरह लाई सफा गनर् वा शु  गनर् आउनभुएन। उहाँले पापी 
मािनसह का दयह लाई सफा गनर् आउनभुएको िथयो। अशु  
जनावरह  जनु ्परुानो करारमा अःवःथकर िथए भने नयामँा पिन 
अःवःथकर नै भइरहेको छ। हाॆो भलाइको िनिम्त परमेँ वरले 
कुनै असल कुरालाई लकुाउनहुु  भने अशु  जनावरह  
खानलाई पिन असल हुँदैन ("िकनिक परमूभ ुपरमेँ वर सूयर् र 
ढाल हनुहुनु् छ, परमूभलेु िनगाह र इज् जत ूदान गनुर्हनु् छ। सत् य 
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मागर्मा िहँ  नेह लाई परमूभलेु कुनै भलो थोकबाट विञ् चत 
राख् नहुनु् न।" भजनसंमह ८४:११)।  
    के येशू बुसमा मनुर्भएपिछ परुानो करारमा यहूदीह लाई 
िदएको ःवाःथका िनयम वा िविधह  पिन खारेज भएन त? 

   जब येशू मनुर्भयो तब मािनस जाितलाई उ ार गनर् 
आफ्नो जीवन िदनभुएको िथयो। उहाँको मतृ्यलेु ःवःथकर खाना 
वा अःवःथर खाना वा शु  खाना वा अशु  खानालाई असर 
पानुर्भएको िथएन अथार्त ् मािनसको खानेकुराको िनिम्त उहाँ 
मनुर्भएको िथएन। सु रु बुसमा येशू मनुर्भन्दा पिहले पिन फोहर 
खाने जनावर भएकोले अशु  वा अःवःथ िथयो भने बुसपिछ 
पिन उसले फोहरै खाएर िजउँछ त्यसकारण सु ुर अझै अःवःथ 
वा अशु  छ। कितपय मािनसह ले राॆोसँग अध्ययन नगदार् 
बाइबलमा िदएका ःवाःथका िनयमह  केवल यहूदीह लाई माऽ 
भनेर िसकाउँछन।् जब नोहा जहाजिभऽ गए तब उनलाई शु  
जनावरह  सात जोिड र अशु  जनावरह  दईु जोिडमाऽ 
िभऽाउन अर् हाइएको िथयो। यहूदीह लाई लेबी ११ िदनभुन्दा 
अिघ नै परमेँ वरका जनह लाई के शु  वा अशु  भनेर 
औलँ्याइएको िथयो। के नोहा यहूदी हो त? जलूलयभएको 
लग ैपिछ बोटिब वा आिद नभएको कारणले शु  
जनावरह लाई खान अनमुित िदन ितनीह को माऽा अशु भन्दा 
बिढ जहाजमा िभऽाइएको िथयो। लेबी ११मा शु  र अशु  
जनावरह को बीचमा िभ ता गिरएको केवल यहूदीह लाईमाऽ 
नभएर समःत मानव जाितको िनिम्त िथयो। यशैया ६५:२-७ मा 
परमेँ वरले अत्यन्त भावकु भएर आफ्नो मािमर्क गनुासो "जसले" 
भनेर कुनै पिन मािनस चाहे यहूदी होस ्वा अयहूदी होस ्उहाँको 
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िवरोधमा उऽनेलाई मूितर्पूजा गन र सु ुरको मास ुखाने जःतै हो 
भनेर यसरी व्यक्त गनुर्हनु्छ "१ “मलाई नसोध् नेह लाई मैले 
ः वयम ् ूकट गर। जसले मलाई खोजेनन ्, ितनीह ले मलाई 
भे ाए। मेरो नाम नै निलने जाितलाई मैले भन, म यहाँ छु। म 
यहाँ छु। २ मैले मेरो हात िदनभिर नै एउटा अटेरी ूजाको 
अिग फैलाए,ँ जो आफ् नै कल् पनामा यः तो बाटोमा िहँ  छन ् जो 
असल छैन- ३ एउटा यः ता ूजा, जसले िनरन् तर मेरै सामनु् ने 
मलाई रीस उठाउँछन ्, बगचाह मा बिलदान चढ़ाउँछन ्, र ईंटाले 
बनाएका वेदीमा धूप बाल् छन ्, ४ जो िचहानह मा बः छन ्, र गपु् त 
ठाउँह मा कुरेर रात िबताउँछन ्, जसले सुँगरुको मास ुखान ् छन ्, र 
जसका भाँड़ामा िघनलाग् दा कुराह को झोल हनु् छ, ५ जसले 
भन् छन ्, पर जा, मेरो निजक नआइज, िकनिक म तेरो िनिम् त अित 
पिवऽ छु। यः ता मािनसह  त मेरा नाकमा धूवाँ, र िदनभिर 
बिलरहने आगो हनु ्। ६ “हेर, मेरो सामनु् ने यः तो लेिखएको छ, म 
चपू रहनेछैन,ँ तर पूरै साटो िलनेछु। िनँ चय नै म ितनीह कै 
काखमा साटो िलनेछु– ७ ितमीह का र ितमीह का िपता-
पखुार्ह का पापको साटो म िलनेछु परमूभ ुभन् नहुनु् छ। “िकनभने 
ितनीह ले पवर्तह मा बिलदान जलाए, र डाड़ँाह मा मेरो िवरोध 
गरे। म ितनीह का पिहलेका कामको बदला ितनीह कै काखमा 
पूरा भिरिदनेछु।"  परमेँ वरको िविोह गन जोसकैु पिन सुँगरुको 
मास ुखाने मािनस सरह नाश गिरनेछ भनेर अगमवक्ता यशैयाको 
पःुतकमा लेिखएको छ। हाॆो शरीरलाई के धेरै असल छ त्यो 
परमेँ वरलाई थाहा छ। हामीह  ःवःथ भएको उहा ँ
चाहनहुनु्छ। उहाँको मिन्दर पी हाॆो शरीरलाई िबगान कुनै पिन 
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तत्व वा खानेकुराह लाई छोड्न उहाँले हामीलाई आ ान 
गनुर्हनु्छ। 

   परमेँ वरले नोहालाई भ ुभएको िथयो "जीिवत-जीवात 
सबै ितमीह का िनिम् त आहारा हनेुछन ्। मैले हिरया वनः पित 
ितमीह लाई िदएझ सबै थोक म ितमीह लाई िदन् छु।" (उत्पि  
९:३)। त्यसको अथर् हामीलाई जे मनपछर् त्यही खाए हनु्छ 
भनेको होइन र? 

   के परमेँ वरले नोहालाई सपर्, मसुा, छेपारो, गोही, 
िकराह  र सा लोह  पिन खाउ" भ ुभएको होला? िनँ चयनै 
होइन। शु  र अशु  जनावरको बीचमा िभ ता नोहालाई पिहले 
नै थाहा िथयो (उत्पि  ७:९)। परमेँ वरले नोहालाई केवल यो 
भ ुभएको िथयो, "नोहा अब ितमीलाई मास ुखान अनमुित छ।" 
आफ्ना जन वा सिृ का जीवह  खशुीसाथ खाएको उहाँ 
चाहनहुनु्छ िकनभने उहाँले नै सबै थोक सिृ  गनुर्भएको िथयो। 
यहाँ कुन शु  खाना र अशु  खानाको िवषयसँग सरोकार 
देखाएको छैन। तर मािनस भएर यस भौितक संसारमा खाएर 
बाँच् नपुछर् तर साध,ु जोगी वा िभझ ुभएर धमर् कमाउनको नाउँमा 
भोकै बसेको परमेँ वरको चाहना नभएको देखाउँछ। पावलले 
भन्छन,् अहँ, परमेँ वरको सिृ  असल छ। 

   हामीले चाहे खाऔ ँ िपऔ,ँ त्यसले हामीलाई के असर 
पादर्छ र? के परमेँ वर हाॆो आित्मक वा आध्यात्मक 
जीवनसँगमाऽ सरोकार राख् नभुएको होइन र? 

   मानव जीवन शारीिरक, आित्मक र मानिसक ूाणी हो। 
त्यसकारण मािनस ती तीन समूह िमिलएको जीव हो। यिद 
शरीरलाई केिह भयो भने अ  भाग वा मानिसक र आित्मक 
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भागह लाई पिन असर पादर्छ। हामीह को ःवःथ जीवनशैली 
वा खानिपनको बानीले उत्पादन गरेको गणुःतर रगत हामीह को 
मगजमा पःदछ। जब हामी अःवःथ खाना खान्छ  र अःवःथ 
रगत हाॆो िदमागमा पठाउँछ  तब हाॆो िदमागले आित्मक 
सत्यलाई बझु्न कम असक्षम ्हनु्छ। मािनसको ितनै आयामलाई 
समेतेर पावलले भन्दछन ् "शािन् तका परमेँ वर आफैले सम् पूणर् 
पले ितमीह लाई चोखा तलु् याऊन ्, र ितमीह का समः त 

आत् मा, ूाण (मानिसक) र शरीर हाॆा ूभ ु येशू भीं टको 
आगमनमा िनं कल  रहून ्।" १ थेसलोिनकी ५:२३। रोमी 
१२:१,२मा उनले यो अनरुोध गदर्छन ् "१ यसकारण भाइ हो, 
परमेँ वरको कृपालाई ध् यानमा राखी म ितमीह लाई अनरुोध 
गदर्छु, िक ितमीह को आित् मक उपासनाको पमा आ-आफ् ना 
शरीरलाई पिवऽ र परमेँ वरलाई महणयोग् य हनेु िजउँदो बिलको 
पमा अपर्ण गर। २ यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ् नो 

मनमा नयाँ भई पूणर् पले पिरवितर्त होओ, र परमेँ वरको असल, 

महणयोग् य र िस  इच् छा के हो, त् यो ितमीह ले जाँच् न सक।" 
यसमा यूह ाले थप्दछन ् "िूय िमऽ, म ूाथर्ना गदर्छु, िक सबै 
कुरामा ितॆो भलो होस ्, र ितॆो ः वाः थ् य ठीक रहोस ्। ितॆो 
आित् मक जीवन ठीक छ भन् ने म जान् दछु। ३ कित जना 
भाइह  आएर ितॆो जीवनका सत् यताको गवाही िदँदा म सा॑ै 
आनिन् दत भए।ँ ितमी साँच् ची नै सत् यताको अनसुरण गदर्छौ।" 
३ यूहन् ना २-३। परमेँ वरको वचनले ः सँग भन्दछ िक 
हामीले जे खान्छ  िपउँछौ वा शरीरलाई पोंतछ  त्यसले हाॆो 
जीवनमा असर पादर्छ। 
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  के पावलले ितमोथीलाई "ितॆो पेटको िनिम्त अिलकित 
रक्सी खाए हनु्छ" भनेको होइन र (१ ितमोथी ५:२३)? 

   यहाँ भोजभतेर वा सामािजक चहलपहलमा रक्सी खान 
भनेर पावलले यस पदमा उक्साइरहेको होइन। उनले अगािड 
त्यही पदमा भनेका िथए "पानीमाऽ नखान।ु" मध्यपूवर्को याऽामा 
जानेह लाई शु  र सफा िपउने पानी पाउन मिुँकल भएको 
सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण ितमोथीको पेट बराबर दखु् ने 
भएकोले सायद सफा पानी नपाएर होला उनले दखुाइबाट राहत 
पाउन अिलकित रक्सी खाऊ भनेको हो। कःतो खालको रक्सी 
वा दाखम  वा जसु भनेको होला त्यसको केही िववाद छैन। 
(यस मािमलामा अङ्मजेीमा  दाखको जसुलाई वाइन वा दाखम  
भनेर अनवुाद गिरएको सोच्नपुछर्। उत्पि  ४०:११मा सपना 
देख् नेले यशुफुलाई भनेका िथयो "अिन फाराओको कच रा मेरो 
हातमा िथयो, अिन मैले अ ुरह  िटपेर ितनलाई फाराओको 
कचौरामा िनचोर, अिन त्यो कचौरा फाराओको हातमा िदए।ँ" 
परुानो अङ्मजेीमा फलफूलको रस वा जसु भ े शब्द नभएकोले 
सबै खालको रस चाहे रक्सी नै िकन नहोस ्त्यसलाई वाइन वा 
रक्सी अथार्त ्दाखम  भनेर उल्लेख गिरएको सोचिनय छ)। 

   त्यसकारण पावलले ितमोथीलाई म पान गर भन्दा 
औषधीको पमा ूयोग  गर भनेका िथए तर सामािजक 
मोजमज्जाको िनिम्त होइन। कःतो खालको दाखम  पावलले 
िपऊ भिनरहेका िथए त? के जब िहतोपदेश २३:३१मा "रातो 
रक्सीलाई नहेर" भनेको छ भने, िहतोपदेश २३:२९,३०मा 
"२९ कं ट कसलाई हनु् छ, शोक कसलाई हनु् छ, कलह कसलाई 
हनु् छ गनुासो कसलाई हनु् छ, कसलाई अनावँ यक चोटपटक 
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लाग् छ, कसका आखँाह  रगतजः ता राता हनु् छन ्,  ३० ितनीह कै 
जो म मै भिुलरहन् छन ्, जनुह  िमिौत म को प् याला चाख् न 
जान् छन ्।", िहतोपदेश २०:१मा "१ दाखम  उपहास गन हो, र 
मिदराचािहँ किच ल मच् चाउने यी कुराह को लतमा मिलनेह  
बिु मान ् हुँदैनन ्।" र िहतोपदेश २३:३२,३३मा "३२ अन् त् यमा 
त् यसले सपर्झ डः छ, र गोमनले झ िवष हािलिदन् छ। ३३ तेरा 
आखँाले अनौठा ँ यह  देख् नेछन ्, र तेरो मनले अलमल् याउने 
कुराह  िवचार गनछ।"मा भन्दा भन्दै पावलले ितमोथीलाई 
रक्सी खाऊ भनेको हो त? बाइबलमा दाखम  भन्दा अ  
कुहाएर बनाएको रक्सी र दाख वा फलफूलको जसुलाई ूयोग 
गदर्छ। यशैया ६५:८मा उल्लेख गिरएको छ "परमूभ ु यसो 
भन् नहुनु् छ, “जसरी दाखको झपु् पामा नयाँ रस पाएर, मािनसह ले 
भन् छन ्, त् यसलाई निबगार ्, िकनिक त् यसमा अझै राॆो रस होला, 
त् यसरी नै म मेरा सेवकह को पक्षमा गनछु, म ितनीह  सबैलाई 
नं ट गनछैन।ँ" अङ्मजेीमा न्य ुवाइन new wine भिनएको छ। 
यो अ  कुहाएर वा दाखलाई कुहाएर बनाइएको रम होइन तर 
दाखको ताजा रस वा जसु हो। ूभभुोजमा सामेल हुँदै येशूले 
चेलाह लाई भ भुएको िथयो "२७ तब कचौरा पिन िलएर 
धन् यवाद िदई उहालेँ ितनीह लाई यसो भनेर िदनभुयो,ितमीह  
सबैले यसबाट िपओ। २८ िकनभने यो नया ँकरारको मेरो रगत 
हो, जो धेरैका िनिम् त पापको ूायिँ चतको लािग बहाइन् छ। २९ 
तर म ितमीह लाई भन् दछु,िक दाखको यस फलबाट म तबसम् म 
िपउनेछैन,ँ जबसम् म आफ् ना िपताको राज् यमा ितमीह सँग नया ँ
गरी िपउँिदन।ँ  म ी २६:२७-२९। (अङ्मजेीमा दाखको स ामा 
न्य ुवा नयाँ भनेर उल्लेख गिरएको छ)। ूभभुोजमा खाने रस 
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शु , ताजा रस हो जनु अङ्मजेीमा दाखम  भिनन्छ। यसले 
येशूको शु  रगतलाई  औलँ्याउँछ िकनभने कहाइएको वःतलेु 
पापको  ूितकलाई औलँ्याउँछ। त्यसकारण १ ितमोथी 
५:२३मा पावलले ितमोथीलाई उनको पेटलाई सफा गनर् 
अिलकित दाखम  वा दाखको रस वा जसु िपऊ भनेर सल्लाह 
िदन्छन।् ताजा दाख वा अ ुरको जसु शरीको ःवाःथको िनिम्त 
फाइदाजनक छ। ताजा अ रुको रस खान्दा कसलाई आफू 
ताजा भएको महससु गदन र? 

   (उत्पि  ४०:११मा सपना देख् नेले यशुफुलाई भनेका 
िथयो "अिन फाराओको कच रा मेरो हातमा िथयो, अिन मैले 
अ रुह  िटपेर ितनलाई फाराओको कचौरामा िनचोर, अिन त्यो 
कचौरा फाराओको हातमा िदए।ँ" हनुसक्छ परुानो अङ्मजेीमा 
फलफूलको रस वा जसु भ  ेशब्द नभएकोले सबै खालको रस 
चाहे रक्सी नै िकन नहोस ् त्यसलाई वाइन वा रक्सी अथार्त ्
दाखम  भनेर उल्लेख गिरएको सोचिनय छ)। 
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मािनसको मतृ्य ुभएपिछ उसको अवःथा के हनु्छ 
यूह ा ११:११-१४ मतृ्यसँग येशूले िनन्िालाई तलुना 

गनुर्भएको छ। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो 
भनेर बाइबलले ५० पल्ट उल्लेख 
गदर्छ। 

१ थेःसोलोिनकी  जो   मािनसह    येशूमा   सतु्दछन ् 
४:१५,१६ ितनीह  येशूको दोॐो आगमनमा 

पनु त्थान हनेुछ। 

यूह ा ५:२८,२९ दईु पनु त्थानह  हनेुछन ् (अनन्त 
जीवनको िनिम्त र मिरन)। 

उत्पि  २:७ परमेँ वरले मािनसलाई जिमनको 
धलुोबाट सिृ  गनुर्भयो अिन 

 उसको नाकमा जीवनको सास 
फुिकिदनभुयो। अिन मािनस जीिवत 
ूाणी भयो। तर ूचिलत धारणा 
अनसुार परमेँ वरले आत्मालाई 
मािनसमा राख् नभुएन। 

उपदेशक १२:७ मािनस मरेपिछ शरीर माटैमा िमल्छ र 
ूाण परमेँ वरितर फिकर् न्छ। बाइबलले 
मािनसको आत्मा परमेँ वरितर फिकर् न्छ 

 भनेको छैन तर उसले फेन सास 
जसलाई आत्मा पिन भिनन्छ उहाँितर 
फिकर् न्छ। 

अय्यूब २७:३ ूाण भनेको परमेँ वरको जीवनको सास 
हो। यो उहाँको शिक्त  हो। 
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भजन १४६:३,४ जव सास, ूाण जसलाई आत्मापिन 
भिनन्छ त्यो परमेँ वरितर जान्छ तब 
मािनसको सबै सोचिबचार िबलाएर 
जान्छ। 

१ ितमोथी ६:१६ मािनससँग ःवत: अमरत्व छैन केवल 
परमेँ वरमाऽ अमर हनुहुनु्छ। 

रोमी २:७ हो, हामी अमरत्व चाहन्छ । बाइबलले 
सास वा ूाण जसलाई आत्मा वा 
अङ्मजेीमा सोल soul भिनन्छ १६०० 
पटक उल्लेख गिरएको छ तर आत्मा 
अमर छ भनेर एक पटक पिन उल्लेख 
गिरएको छैन। 

१ कोरन्थी  जब  येशू  यस  संसारमा  दोॐो पल्ट  
१५:५१-५४ आफ्नो मिहमामा आउनहुनु्छ तबमाऽ 

मािनसले अमरत्व ूाप् त गदर्छ।  
भजन ११५:१७ मरेपिछ मािनसले परमेँ वरको ूशंसा 

गदन अथार्त ्उसको चेतना पिन मदर्छ। 

ूिेरत २:३४ राजा दाउद मरेपिछ ःवगर्मा गएनन ्तर 
िचहानमै गािडए र येशूको आमगनमा 
ूथम पनु त्थानको िनिम्त 
पखार्इरािखएको छ। 

भजन ६:५ िचहानमा वा अन्त्यि मा परमेँ वरको 
सम्झना हुँदैन। 

उपदेशक ९:५ मरेको मािनसले केही थाहा हुँदैन। 
ऊसँग कुनै सिम्झने शिक्त हुँदैन। 
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अय्यूब १९:२५,२६ यगुको अन्तमा धमीर्ह  परमेँ वरलाई 
हेनर् पनु त्थान हनेुछ। 

इजिकएल १८:४ जो मािनस, ूाण जसलाई ूचिलत 
भाषामा आत्मा भिनन्छ, पाप गछर्, त्यो 
मनछ। 

रोमी ६:२३ पापको ज्याला मतृ्य ु हो। मनुर् भनकै 
जीवनको अनपुिःथत हो वा जीवन वा 
ज्यान नहनु ु हो। तर परमेँ वरको 
बरदान अनन्त जीवन हो। 

२ ितमोथी ४:७,८ ूिेरत पावल आफै पिन येशूको दोॐो 
आगमनमा अनन्त जीवनको उपहारको 
िनिम्त पिखर्नेछु भनेका िथए। 
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मतृ्यकुो बारेमा साधाणतया सोिधने ूँ नह  

२ कोरन्थी ५:६-९मा पावलले भ  खोजेको अथर् के हो? "६ 
यसकारण हामीलाई सम् पूणर् भरोसा छ। हामी जान् दछ , िक हामी 
जबसम् म शरीरमा रहन् छ , तबसम् म ूभबुाट अलग हनु् छ । ७ 
िकनिक हामी िवँ वास ारा िहँ  छ , देिखने कुराको आधारमा 
होइन। ८ हामीमा पूणर् भरोसा छ, ब  शरीरबाट अलग भएर 
ूभसँुग रहन हामी चाहन् छ । ९ यसैकारण चाहे हामी शरीरमै 
होऔ,ं चाहे अलग रह , उहाँलाई ूसन् न तलु् याउन ुनै हाॆो लआय 
हनु् छ। १० िकनिक हामी सबै भीं टका न् याय-आसनको सामनु् ने 
खड़ा हनुपुछर्, यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरेबमोिजम हरेकले 
असल वा खराब ूितफल पाउनेछ।   

१ कोरन्थी ५:१-११ राॆोसँग पिढयो भने पावलले दईु 
थिरका  शरीरको बारेमा चचार् गरेको पाउँछ । यो संसारको 
हाॆो भौितक शरीर जनु रोगव्याधी, िबमार र मतृ्यकुो चपेतामा 
छ तर त्यसको िबपिरत परमेँ वरले हाॆो िनिम्त मिहिमत, 
अनन्तको र अमर शरीर ःवगर्मा हाॆो िनिम्त तयार पानुर्भएको 
छ भनेर उनले उल्लेख गदर्छन।् "शरीरबाट अलग हनु"ु भनेको 
अथर् यस संसारमा भएको कमजोरीह  बोकेका हाॆो मन 
चोलाबाट अलग हनु ु हो। जब येशू आउनहुनु्छ तब उहाँले 
िदनहुनेु मिहिमत अमर चोलाको शरीरको बारेमा यो भावनाले यो 
देखाउँदछ।२ कोरन्थी ५:४ ले हाॆो नँ वर वा मरणशील शरीर 
जीिवत अमर शरीरले िनल्नेछ भनेर पावलले औलँ्याउँछ। 
पावलले यहाँ व्यक्त गिरएको भावना १ कोरन्थी १५:५०-५४ 
मा अगािड भनेकोलाई ूितिबम्ब गदर्छ जसमा लेिखएको छ "५० 
अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन् दछु, मास ुर रगत ः वगर्का 
राज् यको हकदार हनु सक् दैन, न त िवनाश अिवनाशको हकदार 
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हनु सक् छ। ५१ हेर, म ितमीह लाई एउटा रहः य भन् दछु, हामी 
सबै सतु् दैन , तर हामी सबैको पिरवतर्न हनेुछ, ५२ एकै क्षणमा, 
आखँाको एक िनमेषमा, तरुहीको आिखरी आवाजमा। िकनभने, 

तरुही बज् नेछ, र मतृकह  अिवनाशी भएर जीिवत हनेुछन ्। अिन 
हाॆोचािहँ पिरवतर्न हनेुछ। ५३ िकनिक यस िवनाशी ः वभावले 
अिवनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत् व धारण गनुर्पछर्। 
५४ जब िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत् व धारण गछर्, 
तब लेिखएको त् यो वचन पूरा हनेुछ, “मतृ् य ु िवजयमा िनिलएको 
छ।" ५५ “ए मतृ् य,ु तेरो िवजय कहाँ?  ए मतृ् य,ु तेरो खील कहाँ?” 
२ कोरन्थी ५मा र १ कोरन्थी १५मा येशू भी  दोॐो पटक 
आउनहुनु्दा यो मरणशील शरीरबाट उ ार गरेर अमर शरीर 
िदउने कुरामा पावलको ितॄ चाहना भएको देखाउँछ (२ ितमोथी 
४:६-८मा पिन उनले यही चाहना व्यक्त गदर्छन ्"६ िकनभने, म 
त बिलको पमा अपर्ण हनु लागेको छु, र मेरो िबदाइको बेला 
आएको छ। ७ मैले उ म लड़ाइँ लड़ेको छु। मैले दौड 
िसध्याएको छु। मैले िवँ वासलाई बचाइराखेको छु। ८ अब 
उूान् त मेरो िनिम् त धािमर्कताको मकुुट रािखएको छ, जो 
धािमर्कताका न् यायाधीश ूभलेु त् यस िदन मलाई िदनहुनेुछ, र 
मलाई माऽ होइन, तर उहाँको पनुरागमन िूय मान् नेह  सबैलाई 
िदनहुनेुछ।"  
  यिद मरेकाह  सिुतरहेको हनु्छन र ितनीह मा कुनै पिन 
सम्झना वा चेतना हुँदैन भने राजा सावलको अनरुोधमा बोक्सी 
तथा तन्ऽमन्ऽ गन इन्डोरको मिहलाले मिरसकेको शमूएललाई 
सावलसँगै कुराकानी गनर् कसरी व्युतँाएत? (१ शमूएल 
२८:१५)। 
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यस कथामा ितनवटा मह वपूणर् तथ्यह  सोच्न ुज री छ: 
१. परुानो करारभिर परमेँ वरले तन्ऽमन्ऽ गन, भतूूते जगाउने 

भनेर दावी गन बोक्सी वा झाँिबह लाई इॐाएलको 
राज्यबाट पूरै हटाउनपुछर् र ितनीह लाई बाँच्न िदनहुु  भ  े
आदेश परमेँ वरको िथयो। सबै खालका तन्ऽमन्ऽ, भतुूते 
जगाउन दावी गन संःकार, तनुामनुा गन, मािनसह मा देवी 
वा देवताह  आउने, जादगुरह , ज्योितषी, जोखना हेन 
आिद बाइबलले अनमुोदन नगरेको पारलौिकक वा 
अध्यात्मक शिक्तह  सैतानका कामह  हनु ् वा सैतानका 
शिक्त वा उसका पितत ःवगर्दूतह को काम हनु ् भनेर 
बाइबलले भन्डाफोर गदर्छ। हेन ुर्होस,् व्यवःथा १८:९-१५ 
"९ परमूभलेु ितमीह लाई िदनहुनेु देशमा ितमीह  
आइपगेुपिछ त् यहाँ बः ने जाितह का घिृणत रीितिरवाजह  
देखािसकी नगनूर्। १० आफ् नो छोरा वा छोरीलाई आगोमा 
बिल गन, शकूनअपशकून बताउने, जोखना हेन, जादूगरी गन, 

११ टुनामनुा गन, मतृसँग सल् लाह िलने िबजवुा वा झाँबी 
ितमीह का बीचमा कोही नहोस ्। १२ यः तो काम गन 
व् यिक्त परमूभकुो अिग घिृणत हो। यी घिृणत 
रीितिथितह को कारणले परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले 
ती जाितह लाई ितमीह का सामबुाट िनकािलिदनहुनेुछ। 
१३ परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको सामनु् ने ितमीह  
िनद ष हनुपुछर्।  १४ ितमीह ले अिधकार गन जाितह  
जोखना हेन र जादूगरी गनह का कुरा सनु् छन ्। तर 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह लाई चािहँ यसो 
गनर् िनषधे गनुर्भएको छ। १५ परमूभ ु ितमीह का 
परमेँ वरले ितमीह का आफ् नै दाजभुाइमध् येबाट मजः तै एक 
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जना अगमवक्ता ितमीह का िनिम् त खड़ा गनुर्हनेुछ। 
ितमीह ले ितनको कुरा सनु् नू।" र यशैया ४७:१३,१४ 
"१३ तले पाएका सबै सल् लाहबाट तँ थिकत भएकी छस ्! 
ज् योितषीह , मह हेरेर मिहना-मिहनामा भिवं य बताउनेह  
आऊन ्, र तँमािथ आइपन कुराह बाट तँलाई बचाऊन ्। 
१४ िनँ चय नै ितनीह  ठुटाजः तै छन ्। आगोले 
ितनीह लाई जलाउनेछ। आगोका ज् वालाको शिक्तबाट 
ितनीह  आफैलाई बचाउन सक् दैनन ्। यहाँ कसैलाई आगो 
ताप् ने भङु् मो हुँदैन, न यहा ँबसेर ताप् नलाई आगो हनेुछ।" 

२. अगमवक्ता शमूएलको सल्लाह राजा सावलले अःवीकार 
गिरसकेका िथए। उनले परमेश ् वरसँग सल्लाह मागेका िथए 
तर त्यसको जवाफ उनले पाएका िथएन (१ शमूएल 
२८:६)। परमेँ वरबाट जवाफ नपाएकोले नै सावलले 
िवशेष गरेर इन्डोरको तनुामनुा गन ीसँग सल्लाह मागेका 
िथए। यो पिन ख्याल गनुर्होस,् सावलले जे देखे त्यो 
शमूएल िथएन। बाइबलले भन्दछ िक तन्ऽमन्ऽ गन त्यस 
ीले सोिधन ् "राजाले त् यसलाई भने, “नडराऊ। ितमी के 

देख् दै ौ?” त् यस ः ऽीले जवाफ िदई, “जिमनबाट िनः केर 
आइरहेको एउटा ूते म देख् दैछु।”  (१ शमूएल २८:१३ 
नेपाली अनवुादमामाऽ- यस अनवुादक ःप  गनर् चाहन्छ 
िक िक  जेम्स संःकरण अर ूायजसो अ  अङ्मजेी 
बाइबलह मा "ूते" नभनी "देवताह  वा भगवान" भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। नेपाली संःकारमा ूते भ े िवि कै 
मरेका मािनसह को भतु आत्मा वा िपत ृभनेर बझुाउँछ। 
यसले गदार् नेपाली अनवुाद परम्परागत बाइबलको शब्दसँग 
बािझएको देखाउँछ)। अिन १४ पदमा यसरी िदएको छ 
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"१४ उनले सोधे, “त् यो कः तो छ?” त् यसले भनी, “खाः टो 
ओढ़ेको एउटा वृ  मािनस मािथ िनः कँदैछ।” तब ितनी 
शमूएल नै हनु ् भनी शाऊललाई थाहा भयो। अिन उनले 
घोप् टो परेर सां टा  दण् डवत ् गरे।" १ शमूएल २८:१४। 
(यसमा पिन िक  जेम्स समेत कितपय अङ्मजेी 
अनवुादह मा "शमूएल नै हनु ्भनी शाऊललाई थाहा भयो" 
भनेर ठम्याएको स ा "शमूएलले नै हनु ्भनेर ठाने" भनेर 
लेिखएको छ। ठा ु, ठाने र थाहा भयो भ े कुरा फरक 
छ। यसमा पिन नेपाली अनवुाद फरक ढ ले ूःततु गरेको 
देखाउँछ- अनवुादक)। यो ःप  छ िक मरेको मािनसलाई 
केही थाहा हुँदैन भनेर भन्दा भन्दै पिन यहाँ शाऊललाई 
शमूएलको प कसरी देखाइयो? यो कुनै नभएर सैतान 
आफै छद् मभेषी वा बहाना बनाएर शमूएल भएर देखा परेको 
िथयो। मरेका मािनसह का आवाजह  र पको नक् कल 
गिर मािनसह लाई धोखा िदन सैतान िशपाल ुछ ("ितनीह  
चमत् कार देखाउने दुं  टात् माह  हनु ्। ितनीह  समः त 
संसारका राजाह कहाँ जाँदछन ्, र सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरको 
महान ् िदनमा यु  गनर्लाई ितनीह लाई भेला गछर्न ्।" 
ूकाश १६:१४)। 

३. शाऊलको भेट तनुामनुा गनसँग पँ चातापको दय िलएर 
गएका िथएनन ्न त आफ्नो जीवन र पापको ःवीकार गनर् 
तर हताश, िनराश भएकोले र आफ्नो मतृ्यदेुिख डराएर 
गएका िथए (१ शमूएल २८:१६,२०,२१ र 
३१:३,४,९,१०)। सैतानको धोखामा परेर उनले आफ्नो 
आत्मा वा जीवनलाई सैतानको हातमा समु्पेका िथए। 
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िफिलप्पी १:२१ अनसुार पावलले भनेको " २१ िकनिक मेरो 
िनिम् त िजउन ुभीं ट हो, र मनुर् लाभ हो। २२ यिद शरीरमा नै 
िजउन ु हो भने मेरो िनिम् त त् यो फलदायी पिरौम हनेुछ। तर 
पिन मैले कुनचािहँ चनु् नपुन हो, त् यो म भन् न सिक् दन।ँ २३ म त 
दोधारमा परेको छु। ब  िबदा भएर भीं टको साथमा हनेु इच् छा 
छ, िकनभने यो धेरै नै असल छ।", कोही िवँ वासी मर् यो भने 
तरुन्तै ःवगर् जान्छ भ े आभास ्िदँदैन र? 

    यसमा यिकन हनुहुोस ् िक बाइबलले बाइबलको 
वचनलाई खण्डन गदन। पावलले एक ठाउँमा एउटा र अक  
ठाउँमा अक भन्दैन। पावलले जे भन्छ त्यो आफू ःप भएर 
बोल्दछ। जब येशू दोॐो पल्ट आफ्नो मिहमामा आउनहुनु्छ तब 
मरेका धमीर्ह  पनु त्थान हनु्छ र अमर जीवनको इनाम 
पाउँछन ् (१ थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, १ कोरन्थी १५:५१-
५४)। िफिलप्पी ३:२०,२१मा आफ्नो ःप  धारणा यसरी व्यक्त 
गदर्छन,् "२० तर हाॆो नागिरकता ः वगर्मा छ। त् यहाँबाट 
आउनहुनेु मिुक्तदाता, अथार्त ् ूभ ु येशू भीं टको ूतीक्षा हामी 
गदर्छ । २१ उहाँले, जनु शिक्त ारा सबै कुरालाई उहाँको 
अधीनमा ल् याउन सक् नहुनु् छ, हाॆा हीन शरीरलाई आफ् नै 
मिहमाको शरीरजः तै हनुलाई पिरवतर्न गिरिदनहुनेुछ।" (याद 
गनुर्होस ् "गिरिदनहुनेुछ" अिहले नै "गनुर्हनु्छ" भनेको छैन)। 
यहाँ पिन येशूको दोॐो मिहिमत आगमनको ितॄ चाहना उनले 
ूकट गदर्छ। आफू रोमको झ्यालखानामा कैदी भएर बसेको 
बेलामा आफ्नो िमऽ ितमोथीलाई यसरी पऽ लेख् दछन ् "६ 
िकनभने, म त बिलको पमा अपर्ण हनु लागेको छु, र मेरो 
िबदाइको बेला आएको छ। ७ मैले उ म लड़ाइँ लड़ेको छु। 
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मैले दौड िसद्ध्याएको छु। मैले िवँ वासलाई बचाइराखेको छु। 
८ अब उूान् त मेरो िनिम् त धािमर्कताको मकुुट रािखएको छ, जो 
धािमर्कताका न् यायाधीश ूभलेु त् यस िदन मलाई िदनहुनेुछ, र 
मलाई माऽ होइन, तर उहाँको पनुरागमन िूय मान् नेह  सबैलाई 
िदनहुनेुछ।" (२ ितमोथी ४:६-८)।  येशू भी लाई मखुामखु 
भेटेर उहाँसँग ःवगर् जान पावलले उम चाहना गदर्छन।् हो, मनुर् 
फाइदा हो! पावलको िनिम्त मतृ्य ु भनेको शरीरमा खेिपरहेको 
िपडाबाट मकु्त हनु ु हो, रोमको झ्यालखानामा हथकडी लगाएर 
बःनबुाट ःवतन्ऽ हनु ुहो र सैतानको चालबाजीबाट सरुिक्षत हनु ु
हो। पावलको िनिम्त मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो जसमा कुनै समयको 
ख्याल हुँदैन। मरेको समयमा आफ्नो आखँा िचम्लेपिछ उनको 
पनु त्थानको अनभुव मतृ्यकुो क्षिणक समयबाट पार हनु ु हो। 
त्यसैलाई अथर् लगाएर पावलले भन्दछ "यस  संसारबाट पार 
भएपिछ येशूसँग हनेुछु" भनेर बझुाउन खोिजएको छ। मािनस 
मरेदेखी येशूको दोॐो आगमन नहञु् जेल मािनसको कुनै चेतना 
नहनेु भएको हनुाले पावलको िनिम्त मतृ्य ुआखँा िचम्लन ुहो र 
येशूको आगमनमा जर् याकजु क उठ्न ुहो। 

  मािनस मरेपिछ िसधै ःवगर् वा नरक जान्छ भ े आभास ्
िदने येशूको एउटा अतीर्कथा बझु्न सबैलाई जिटल भएको 
देिखन्छ। त्यो हो, धनी मािनस र लाजरस। त्यसमा दवैु मरेपिछ 
धनी मािनस तरुन्तै नरकमा जान्छ र गिरब लाजरसचाही ँ िसधै 
ःवगर्मा अॄाहमको काखमा जान्छ रे। यिद मरेकाह  
सिुतरहेकाछन ्भने यो अतीर्कथा वा ान्तलाई कसिर व्याख्या 
गन (लूका १६:१९-३१)?  
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    यो कथा यथाथर् नभएर अतीर्कथा, ान्त वा नैितक वा 
अध्याित्मक कुरो बझुाउन येशूले ूःततु गनुर्भएको हो। लूका 
१५ र १६को बीचमा येशूले ौृ लाव पमा  भ ुभएको 
कथाह मा यो पाँच  िथयो (लका १५मा हराएको भडा, हराएको 
िसक् का, उडन्ता वा हराएको छोरा छ भने लूका १६:१-११मा 
ॅ  खजाँचीको बारेमा छ)। अतीर्कथा, ान्त वा नीितकथाह  
नैितक वा आदशर्का पाठह  िसकाउन ूयोग गिरन्छ। येशूले 
यहाँ जे जे कथाह  भ ुभयो त्यो उहाँले आफैले देखेर वा 
वाःतिवक पमै घटेर भ भुएको होइन। त्यसकारण ती कथाह  
अक्षरस वा वाःतिवकै भएको हो भिनठा ुहुँदैन। हराएको भडा 
भनेर हामीह लाई इि त गदार् हामी सबैमा भडाह जःतै चारवटा 
खु ाह ले टेक्ने वा ऊलले ढाकेका हुँदैन । हामीह  चाँदीको 
िसक् का जःता धात ु होइन । महान ् नैितक पाठह  ती सबै 
अतीर्कथाह ले के िसकाउँछ त्यो हामीले बझु्न ुज री छ। यिद 
हामीले ती सबै कथाह लाई अक्षरस प वा वाःतिवक पनै हो 
भनेर केलाउन खोज्य  भने येशूले हामीलाई के िसकाउन 
खोज्नभुएको हो सोबाट हामी िबचिलत हनेुछ । मान  धनी 
मािनस र गिरब मािनसको अतीर्कथा साँिच्चकै हो रे? के ःवगर् र 
नकर् मा भइरहेका मािनसह को बीचमा साँिच्चकै कुराकानी हनु्छ 
र? के ःवगर्मा भएका मािनसह ले नरकमा भएका मािनसह  
दनदन आगोको ज्वालामा जिलरहेको देख् न सक्छन ् र? (यिद 
आफ्नो िूयजन त्यसरी जिलरहेको देख्यो भने ःवगर्का 
मािनसह को िनिम्त ःवगर् ःवगर् हनु्छ र? जसरी कुनै धनी 
मािनसको छोरालाई कसैले िकडनाप गर् यो भने त्यो धनी 
मािनसलाई आफ्नो घरमा आराम हनु्छ र?)। के ःवगर्मा भएका 
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मािनसह ले नकर् मा रहेका मािनसह को िचत् कार सनु्छन ्र? के 
अतीर्कथामा भनेको अनसुार मरेका आत्माह को साँच्चै हात वा 
औलँाह  हनु्छन ् र? अॄाहमको काख साँिच्चकै अत्यन्त ठूलो 
हनुपुछर् यिद मरेका  मािनसह  ःवगर्मा गइयो भने (उनको 
िचहान अझै पिन पथृ्वीमै छ। यिद अॄाहम ःवगर्मा गयो भने 
आफ्नो मरेको शरीर हेिररहनपुर् यो भने कःतो होला? फेिर उनको 
पत् नी सारा पिन उनकै िचहानको छेऊमा गािडएको छ। ःवगर्मा 
सारा कहाँ छ त?)। यिद अतीर्कथा वा नीित कथालाई 
वाःतिवक पमा िलइयो भने हामीह को सोचिबचारमा भाँडभैलो 
हनु जान्छ। आफ्ना िूयजन वा िमऽह  नरकमा क  पाइरहेका 
छन ् भनेर देिखयो भने ःवगर् अत्यन्त आति त ठाउँ हनेुछ। 
येशूले यो कथा िकन ूयोग गनुर्भयो? उहाँले हामीलाई के पाठ 
िसकाउन चाहनहुनु्छ? यहूदीह को बीचमा मतृ्य ु भनेको 
अन्धकारको उपत्यकाबाट पार हनेु र सरुक्षाको िनिम्त अॄाहमको 
काखमा जाने हो र पापीह  अनन्त नरकमा जान्छ भ  ेधारणा 
लोककथामा छ। येशूले यस कथालाई तीनवटा पाठह  
िसकाउन ूयोग गनुर्भएको िथयो। पिहलो त, यहूदीह को बीचमा 
यो िवँ वास िथयो िक धनसम्पि ले मािनसह को पक्षमा परमेँ वर 
हनुहुनु्छ भनेर देखाउँछ र गिरब हनु ुभनेको परमेँ वरको ौाप वा 
अिभशाप हो अथार्त ्परमेँ वरले त्यस मािनसलाई मन नपराएको 
हनुाले उहाँले नै उसलाई दिरिको िःथितमा जािकिदनभुयो। 
कथामा यहूदीह ले धनी मािनस जसलाई परमेँ वरले आिशष 
िदनभुएको िथयो भिन ठानेको मािनस नकर् मा गयो भने ःवगर्बाट 
ौािपत दिरिचाही ँ ःवगर्मा गयो। भनाइको अथर् येशूले 
यहूदीह को धारणालाई उल् ाइ िदनभुएको िथयो। 
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१. धनी हनु ु अिभशाप होइन। अय्यूब असाध्यै धनी मािनस 
िथयो। तर ॅ ाचार गरेर, बेइमानसँग, गिरबह लाई मारेर र 
शोषण गरेर कमाएको वा थपुारेको धनले धनीलाई 
परमेँ वरको आिशष भएको िमल्दैन। परमेँ वर त्यस खालका 
धनीको पक्षमा हनुहुनु्छ भनेर बाइबलले अनमुोदन गदन। 

२. येशूले भ भुएको अतीर्कथामा दईुवटा तत्वह को बीचमा 
ठूलो खाडी छ भनेर ःप  देखाउँछ। त्यो हो मतृ्यपुिछ दोॐो 
अवसर पाउँदैन। कसैले मिुक्त पाउँछ िक पाउँदैन भ  े
िवषयमा परमेँ वरले त्यस मािनसकै जीवनमा िनधार्रण 
गिरसकेको हनु्छ। मािनस मरेपिछ कसैको ूयासले वा 
आफ्नै ूयासले मिुक्त पाउन सक्छ भनेर येशूले यहाँ जोड 
िदन चाहनभुएको िथयो। 

३. मिुक्तको बारेमा फिरसीह ले परमेँ वरको वचनको ःप  
धारणा वा िव ालाई ठाडो अःवीकार गरेका िथए भनेर येशूले 
 औलँ्याउनभुएको िथयो। यिद कुनै शिक्तशाली, शानदार 
आँ चयर् ारा कोही मािनस मरेकोबाट िबउँितयो भने पिन 
फिरसीह ले िवँ वास गन छैन भनेर येशूले ितनीह को 
मनिःथितलाई उदा  पानुर्भएको िथयो। येशूलाई यहूदीह ले 
जिहले पिन िचन्ह वा चमत्कार काम देखाउन उक्साउन 
खोजेका िथए। उहाँले ितनीह ले रोजेकै जःतै अत्यन्तै महान ्
चमत्कार काम वा िचन्ह देखाउनभुएको िथयो। त्यो िथयो 
उहाँले लाजरसलाई मरेकोबाट िबउँताउनभुएको (यूह ा 
११:११-१४,४३,४४)। त्यसको पिरणामःव प यहूदीह ले 
लाजरसलाई धिम्किदएर मानर् खोजेका िथए (यूह ा 
१२:१०)। ितनीह  येशूदेिख असाध्यै िरसाए र उहाँलाई 
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मानर् षडयन्ऽ पिन गरेका िथए। ितनीह ले बाइबल त पढे 
तर पढ्दा ितनीह को आखँामा पदार् रािखएको िथयो (२ 
कोरन्थी ३:१४-१६)। धमर्शा  बाइबलले येशूलाई नै 
औलँ्याउँछ भ े कुरालाई िवँ वास गनर् ितनीह  असफल 
भएका िथए (यूह ा ५:३९)। जब येशूले लाजरसलाई 
िबउँताउनभुयो ितनीह ले उहाँलाई िवँ वास गरेनन।् येशूले 
ितनीह को िदमागलाई बझेुर नै यो भिवंयवाणी गनुर्भएको 
िथयो: "यिद ितमीह ले मोशा र अगवक्ताह लाई िवँ वास 
गरेन  भने मरेकोबाट कोही िबउँितयो भने पिन ितमीह ले 
िवँ वास गन छैनौ"(लूका १६:३१)। येशूले के भ  
खोिजरहनभुएको िथयो? कःतो मह वपूणर् चेतावनी!  
लोककथा वा धारणामा नै आधािरत कथा भ भुएर हाॆो सबै 
िशक्षादीक्षा वा िवँ वासको आधार पिवऽ धमर्शा  नै हनु ्
भनेर उहाँले ूभावकारी सत्यलाई ती यहूदीह  समक्ष ूःततु 
गनुर्भएको िथयो। बाइबल पूरै एक आपसमा तालमेल छ 
भ े कुरामा हामी किहल्यै पिन शङ् का गनुर्हुँदैन वा िववाद 
गनुर्हु । 
 

ूकाश ६:९-११मा परमेँ वरको बेदीमिुन कराइरहेको आत्माको 
बारेमा के भ े? हेन ुर्होस ्"९ जब उहाँले पाँच  मोहोर तो  नभुयो, 
तब वेदीमिुन् तर मैले ितनीह का आत् माह  देख, जो परमेँ वरका 
वचनको िनिम् त र ितनीह ले िदएका गवाहीको कारण मािरएका 
िथए। १० अिन ितनीह ले यसो भनेर चक  सोरले कराए, “हे  
सवर्शिक्तमान ् पिवऽ र सत् य ूभ,ु अझै किहलेसम्म तपाईंले 
पथृ् वीमा रहनेह को इन् साफ गनुर्हनु् न र हाॆो रगतको बदला 
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िलनहुनु् न?” ११ ितनीह  ूत् येकलाई एउटा सेतो पोशाक िदइयो, 
र ितनीह का सहकमीर् र भाइह  पिन ितनीह जः तै मािरएर 
संख् यामा पूरा नभएसम् म केही बेर िवौाम गनूर् भनी ितनीह लाई 
भिनयो।" 
    शा ेितक भाषामा पिरिःथितलाई बझुाउन मानवीकरण वा 
मािनसको ूितकलाई उभ्याउन ु बाइबलको साधारण कायर्शैली 
हो। जब कैयनले हावेललाई मार् यो तब परमेँ वरले कैयनलाई 
सोध्नभुयो, "ितॆो भाइको रगतले जिमनबाट मलाई पकुारीरहेको 
छ" (उत्पि  ४:१०)। के हावेलको रगतले साँिच् चकै 
पकुारीहरेको छ त? अहँ! अक्षरस वा वाःतिवक पमा रगत 
िचच्याइरहेको िथएन। यहाँ त्यःतो मािमर्क भाषा ूयोग गिरएको 
छ िक मािरएको हािवलूित परमेँ वरको िवँ वासीलो, मायाल ुर 
कोमल चासो कःतो िथयो र कैयनले आफ्नो पापको लेखाजोखा 
िदनपुन माग वणर्न गिरएको िथयो। िहॄू १२:२४मा अझ यो 
भिनएको छ "हावेलको रगतभन्दा येशूको रगतले अझ राॆोसँग 
बोल्दछ" ( पान्तिरत)। यसले परमेँ वरको क्षमा, दया, अनमुह, 
क णा र मिुक्तको बारेमा सन्देश िदन्छ। येशूको रगतले 
साँिच् चकै मािनसले जःतो बोिलरहेको िथएन। जनु भाषा ूयोग 
गरेर परमेँ वरले सन्देश िदन चाहनहुनु्छ त्यो भाषाले उहाँले 
उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको बारेमा बताउँछ। शताब्दीय देिख 
अनिगिन्तय  भक्तजनह  उहाँको नाउँमा जीवन बिलदान 
िदनेह लाई परमेँ वरले िबसर्नभुएको छैन भनेर ूकाश ६को 
भाषाले ःप पमा सन्देश िदँदछ। शा ेितक भाषामा ितनीह को 
रगतले ितनीह लाई अन्याय गन अत्याचारीह को न्याय होस ्र 
उहाँका आःथावान तथा िन ावान भक्तह ले अनन्त जीवनको 
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इनाम पाउन ् भनेर पकुािररहेका िथए। बाइबलमा आत्मा 
ूायजसो "ूाण, व्यिक्त वा मािनसह "लाई सम्बोदन गदर्छ। 
हेन ुर्होस ् रोमी १३:१, इिजएल १८:४, ूिेरत २७:३७। 
अङ्मजेीमा "सोल" (soul)  भनेर ूयोग गिरएको छ भने हरेक 
व्यिक्त, ूाण वा व्यिक्तह को समूहको अथर्लाई बझुाउँछ। 
यसको अथर् जीवन, ज्यान वा ूाण अथार्त ्सास भएको व्यिक्त 
पिन हो (िहॄू १३:१७,१ पऽसु ४:१९, म ी १०:२८)।  
त्यसकारण यस पिरवेशमा ूकाश ६:९लाई यसरी पढ्न सिकन्छ 
"येशू भी को िनिम्त जीवन बिलदान िदनेह को रगत वा आवाज 
शा ेितक भाषामा हावेलको रगतले जःतो, जिमनबाट न्यायको 
िनिम्त पकुारीरहेका छन।् अिन्तम न्याय हनेुछ र परमेँ वर 
आफैले सबै कुरा ठीक पानुर्हनेुछ। 
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के आत्मा (soul) अमर छ त? 

   बाइबलमा "आत्मा" भ  ेशब्द कमसेकम १६०० पल्ट 
ूयोग गिरएको छ तर किहल्यै पिन अमर छ भनेर भिनएको छैन 
अथार्त ्एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेर उल्लेख गिरएको 
छैन। मरणशीलको अथर् मतृ्यमुा सहभागी हो। अमरको अथर् 
मतृ्यमुा सहभागी हुँदैन (अङ्मजेीमा मोटर्ल mortal मतृ्यमुा 
सहभागी  र इमोटर्ल (immortal)  मतृ्यमुा सहभागी नहनेु भनेर 
ूयोग गिरएको छ)। इजिकएल १८:४मा भिनएको छ "जनु 
ूाणले पाप गछर्, त् यही मछर्।" (यहाँ अङ्मजेीमा ूाणलाई सोल 
वा soul भनेर उल्लेख गिरएको छ)। नरकको आगोको कुण्डमा 
दवैु ूाण र शरीर नाश हनेुछ भनेर येशूले भ ुभएको िथयो (म ी 
१०:२८)। अमरत्व केवल परमेँ वरकोमाऽ ःवभाव, गणु वा 
िवशेषता हो। परमेँ वरमाऽ ःवभािवकै पमा अमर हनुहुनु्छ (१ 
ितमोथी ६:१५,१६)। अदनको बगचामा सैतानले सबभन्दा 
उल्लेखनीय झठु बोलेको िथयो। त्यो झठु मतृ्यसँुग गाँिसएको 
छ। दु  सैतानले हव्वालाई यःतो छलमा पार् यो िक यिद 
हव्वाले परमेँ वरको आ ा उल न गर् यो भने उनी सध जीिवत 
हिुन्छन।् सैतानले िसधै भन्यो "ितमी मनछैनौ" (उत्पि  ३:४)। 
परमेँ वरको वचनले भन्छ पापको ज्याला मतृ्य ु हो (रोमी 
६:२३)। मतृ्य ु भनेको जीवन, ज्यान वा ूाणको अनपुिःथित 
हो। पापले न त ःवगर्मा न त नरकमा अनन्त जीवन ल्याउँछ। 
पापी मािनस मरेपिछ नरकमा जिलरहन्छ वा क  भोिगरहन्छ 
भ े धारणा वा िवँ वासले  उसलाई नरकमा अमरत्व िदएको 
बझुाउँछ। यो बाइबलीय धारणा होइन। दु  र पापी मािनस 
परमेँ वरको उपिःथितबाट पूरै हिटएर सदाको िनिम्त 
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अग्नीकुण्डमा होिमन ुहो। बाइबल ःप  छ। मािनस मरणशील 
छ (अय्यूब ४:१७)। हो, हामी अमरत्व खोज्दछ  वा चाहन्छ  
(रोमी २:७)। येशू भी को दोॐो आगमनमामाऽै धमीर्ह ले 
अनन्त जीवनको उपहार पाउँनेछन ्(१ कोरन्थी १५:५१-५४)। 
पापीह ले पिन ितनीह को इनाम पाउनेछ। "जब पापीले पाप 
गछर् तब त्यसले मतृ्य ुल्याउँछ (याकूब १:१५)। त्यसको अथर् 
ूत्येक मािनसले गनुर् पन िनणर्य त यो हो िक उसले िक त 
अनन्त जीवन रोज् नपुछर् िक त अनन्त मतृ्य ु अथार्त ् उसको 
अिःतत्व सदाको िनिम्त अन्त्य। 

    पऽसुको यो भनाइको तात्पयर् के हो? "१९ यसै 
आत् मामा उहाँ जानभुयो र कैदमा परेका आत् माह लाई पिन 
ूचार गनुर्भयो। २० ती आत् माह ले ूाचीनकालमा आ ापालन 
गरेनन ्, जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेँ वरले धैयर् 
धारण गरी पिखर्नभुएको िथयो। त् यस जहाजमा थोरै, अथार्त ् आठ 
जना माऽ पानी ारा बचाइए।" (१ पऽसु ३:१९-२०)।  
    यो बझु्न केवल ती दईु पदह माऽ होइन परैु अंश पढ्न ु
ज री छ। हेन ुर्होस,् "१८ िकनभने हामीलाई परमेँ वरकहाँ 
ल् याउन भीं ट पिन पापह का िनिम् त सदाको लािग एक चोिट 
मनुर्भयो। उहाँ शरीरमा मािरनभुयो– धमीर् जन अधमीर्ह का 
िनिम् त- तर आत् मा ारा जीिवत पािरनभुयो। १९ यसै आत् मामा 
उहाँ जानभुयो र कैदमा परेका आत् माह लाई पिन ूचार 
गनुर्भयो। २० ती आत् माह ले ूाचीनकालमा आ ापालन गरेनन ्, 
जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेँ वरले धैयर् धारण गरी 
पिखर्नभुएको िथयो। त् यस जहाजमा थोरै, अथार्त ् आठ जना माऽ 
पानी ारा बचाइए। २१ यही पानी बिप् तः माको एउटा प हो, 
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जसले ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाएजः तो 
होइन, तर शु  िववेकको िनिम् त परमेँ वरतफर् को एउटा ूित ा 
हो। यसले मतृकबाट भएको येशू भीं टको पनु त् थान ारा 
ितमीह लाई बचाउँदछ। २२ उहाँ ः वगर्मा जानभुयो र 
ः वगर्दूतह , अिधकारह  र शिक्तह लाई वशमा पारी 
परमेँ वरको दािहने बाहलुीपि  िवराजमान हनुहुनु् छ।" (१ पऽसु 
३:१८-२२)। 

    परमेँ वरको ईःवरीय पऽु येशूलाई हाॆो पापको िनिम्त 
मािरनभुएको िथयो र पिवऽ आत्माको शिक्तले उहाँ जीिवत 
हनुभुएको िथयो भनेर पद १८ले ूकट गदर्छ। पद १९मा गएर 
त्यही पिवऽ आत्मा ारा कैदमा भएका आत्माह लाई बोल्नभुयो 
भनेर लेिखएको छ।  कैदमा भएका आत्माह लाई येशूले किहले 
ूचार गनुर्भयो त? कैदमा भएका आत्माह  को हनु त? पद 
२०ले खलुासा गराउँछ। नोहाको समयमा मािनसह को िदमाग 
वा िनयत केवल दु  तथा खराबी आिवँकारह लेमाऽ 
िनरन्तर पमा माि एका िथए। ती मािनसह  दु  आत्माह को 
कैदमा िथए। त्यही पिवऽ आत्मा जसले येशूलाई मतृ्यबुाट 
िबउँताउनभुयो उहाँले नै नोहाको समयमा आित्मक पमा 
मरेकाह को अध्याित्मक जीवन िबउँताउन खोज्नभुएको िथयो। 
आित्मक पमा बन्धक बनाइएर आित्मक कैदमा रहेका नर र 
नारीह लाई येशू भी को आत्माले अगमवक्ताह ारा ससुमाचार 
सनुाइएको िथयो (१ पऽसु १:१०-१२ "१० ितमीह का िनिम् त 
हनु आउने अनमुहको िवषयमा अगमवाणी बोल् ने अगमवक्ताह ले 
यही मिुक्तको खोजी र तलाश गरेका िथए। ११ ितनीह िभऽ 
हनुभुएका भीं टको आत् माले भीं टका कं टह  र त्यसपिछ 
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आउने मिहमाको भिवं यवाणी गनुर्हुँदा देखाउनभुएको समय र 
पिरिः थितको बारेमा ितनीह ले खोजी गरेका िथए। १२ 
ितनीह लाई यो ूकट गिरएको िथयो, िक ितनीह ले आफ् ना 
होइन, तर ितमीह का सेवा गिररहेका िथए। यी कुरा ः वगर्बाट 
पठाइनभुएका पिवऽ आत् माबाट ितमीह लाई ूचार भएको 
ससुमाचार सनुाउनेह ारा अिहले ितमीह लाई घोषणा भएको 
छ। ः वगर्दूतह  पिन यी कुरा हेनर् अित उत् सकु छन ्)। 
शिक्तशाली पिवऽ आत्माको शिक्तले पापको बन्धकमा रहेका 
मािनसह लाई कैदको ढोका खोिलिदनहुनु्छ र कैदीह लाई 
छुट्कारा िदइन्छ ("१ परमूभ ुपरमेँ वरका आत् मा ममािथ छ, 
िकनभने गरीबह लाई ससुमाचार सनुाउनका िनिम् त परमूभलेु 
मलाई अिभषके गनुर्भएको छ। मन भाँिचएकाह को दयलाई 
बाँध् न, कैदमा परेकाह लाई ः वतन् ऽता िदन र बन् धनमा 
परेकाह लाई छुटकाराको घोषणा गनर् उहाँले मलाई 
पठाउनभुएको छ।" यशैया ६१:१)। १ पऽसु ३:२१ले त यो 
िचऽण झन ःप  पारेको छ। जलूलयको अनभुव बिप् तःमा 
जःतै हो। जसरी  पिवऽ आत्माले येशूलाई मतृ्यबुाट उठाउनभुयो 
र जीवन िदनभुयो, जसरी पिवऽ आत्माले नोहाको पिरवारलाई 
जीवन िदन र मतृ्यबुाट सरुक्षा िदन जहाजमा िभऽाउनभुयो त्यसरी 
नै पिवऽ आत्माले मािनसह को आित्मक जीवनलाई उठाउन 
सिबय हनुहुनु्छ। मािनसह लाई आफ्नो पापको कुकृत्यलाई 
देखाउनभुएर ितनीह ले चाहेको खण्डमा पिरवतर्न हनु पिवऽ 
आत्माले शिक्त िदनहुनु्छ। ितनीह  पापको जीवनबाट मकु्त भयो 
भनेर देखाउने ूितक पानीमा िलने बिप् तःमा हो। नोहाको 
समयमा त्यही पिवऽ आत्माले अनन्त जीवन चाहने 
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मािनसह लाई मतृ्यबुाट पार गराएर जीवन िदनभुएको िथयो। 
आज पिन नर र नारीलाई आित्मक बन्धन वा कैदबाट छुट्कारा 
िदएर मतृ्यबुाट जीवनमा  अगवुाइ गनुर्हनु्छ। ती सबै हनु सकेको 
छ िकनभने पनु त्थान हनुभुएको येशू भी को कारणले। 

    िविभ  धमर्दशर्नह ले मािनस मरेपिछ उसको पनुजर्न्म 
वा अक अवतार हनु्छ भनेर िसकाउँछ। मािनस मरेपिछ उसले 
अक चोला िलन्छ भनेर भनेर िसकाउनेको बारेमा बाइबलले के 
भन्छ? 

   पनुजर्न्म वा नयाँ अवतार िलने धारणा दईु कथनह मा 
आधािरत छन ्जनु बाइबलको अनसुार सत्य होइन। पिहले त 
मािनस जाितले िविभ  धमर्कमर् गरेर आफूलाई शु  वा िश  
बनाउँछ अथार्त ् आफ्नै धािमर्क िबयाकलापबाट ऊ धमीर् 
ठहर् याउँछ। दोॐोमा, मािनस मरेपिछ उसको अमर आत्मा छ 
जो शरीरबाट बािहर िनःकन्छ र अन्तै जीिवत भएर बःछ। 
मिुक्त भनेको येशू भी मा िवँ वास गरेरमाऽ पाउँछ भनेर 
बाइबलले िसकाउँछ (एिफसी २:८, रोमी ३:२४-३१)। मतृ्य ु
भनेको केवल िनन्िामाऽ हो। त्यो िनन्िा त्यसबेलासम्म हनु्छ 
जब येशूको दोॐो आगमनमा पनु त्थान हुँदैन (१ थेःसोिलिनकी 
४:१५,१६, १ कोरन्थी १५:५१,५४)। मािनस मरेपिछ दोॐो 
मौका पाउँदैन (िहॄू ९:२७)। अिहले नै मिुक्तको समय हो। 
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सह  वषर् वा एक हजार वषर्को शािन्त 

यूह ा १४:१-३ आफू फिकर् नेछु भनेर येशूले ूित ा 
गनुर्भएको छ। 

ूिेरत १:९-११ पनु त्थान हनुभुएपिछ ूत्यआय पमा 
देिखनभुएको येशू आकाशमा 
उिक्लनभुएको िथयो। जसरी उहाँ 
उिक्लनभुयो त्यसरी नै उहाँ ओिल्हर्न ु
हनेुछ। 

१ थेःसोिलिनकी  मरेका  धमीर्ह को  पनु त्थान हनेुछ 

४:१६,१७  र जीिवत धमीर्ह को नाशवान शरीर 
पिरवतर्न भएर अमर शरीर धारण 
गरेर येशूलाई आकाशमा भेट्न 
जानेछन।् 

यूह ा ५:२८,२९ दईु खालका पनु त्थानह  हनेु छन:् 
अनन्त जीवनको िनिम्त र 
अिःतत्विविहन हनुको िनिम्त। 

२ थेःसोिलिनकी  १:८ जब येशू यस संसारमा फिकर् नहुनु्छ 
तब दु , पापी तथा अत्याचारीह  
नाश हनेुछ। 

ूकाश १९:११-२१ ःवगर्का सेनाह को साथ यु मा 
िबजयी हनुभुएको राजा जःतो आफ्ना 
जनह लाई उ ार गनुर्हनेुछ। अधमीर्, 
दु , पापमै रमाउने र अत्याचारीह  
येशूको आगमनको मिहिमत चमकले 
नाश हनेुछ। 
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ूकाश २०:१,२ सैतानलाई १००० वषर्सम्म यस 
पथृ्वीमा बाँिधराख् नेछ अथार्त ्
नजरबन्दमा रािखनेछ। 

२ पऽसु २:४ सैतानलाई बाँिधन ु भ कुो अथर् यस 
संसार अन्धकार हनेुछ र उसले छल 
वा धोखा िदन कोही पिन जीव यस 
िवँ वमा हनेुछैन।यो पथृ्वीको 
वातावरण उजाड हनेुछ। 

ूकाश २०:१ अतल कुण्ड भ े शब्द मीक भाषामा 
कुनै आकार नभएको र शनु्य हो 
(उत्पि  १:२मा वणर्न गिरएको जःतै 
"२ पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य 
िथयो")। 

यिमर्या ४:२३-२७ पथृ्वी उजाड हनेुछ, आकार िबनाको 
र शनु्य। यहाँ सैतानबाहेक अ  
कोही जीव पिन हनेुछैन। 

यिमर्या २५:३३ परमेँ वरका जनह  यस पथृ्वीमा 
गािडएर बिसन्दैन। 

ूकाश २०:४ धमीर्ह  ःवगर्मा परमेँ वरसँग एक 
हजार वषर्सम्म रहनेछन।्ितनीह  
िसहाँसनमा बसेर न्यायको मािमलामा 
भाग िलनेछन।् 

१ कोरन्थी ६:२ सन्तह ले संसारको न्याय गनछन।् 
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ूकाश २०:५ जब अधमीर्, पापी, अत्याचारीह को 
न्याय गिरनेछ तब एक हजार वषर्पिछ 
ितनीह ले अिन्तम दण्ड पाउनेछन।् 

ूकाश २०:७ एक हजार वषर्पिछ सैतान उसको 
बन्धकबाट छुट्नेछ र पनु त्थान 
भएका िविोही, पापी अधमीर्ह सँग 
िमलेर परमेँ वर र उहाँको मिन्दरलाई 
आबमण गनर् ूयास गनछ। 

ूकाश २०:९ सैतान र उसका सबै दु  मितयारह  
अन्तमा ःवगर्बाट आगो वषर सदाको 
िनिम्त नाश गिरनेछ। 

ूकाश २१:१-३ अिन परमेँ वरले नया ँ आकाश र 
सौन्दमर्य नयाँ पथृ्वी सजृना 
गनुर्हनेुछ। 
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सहॐवषर्को बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  

 जब येशू यस संसारमा आउनहुनेुछ के उहाँले यस पथृ्वीमै 
१००० वषर्सम्म आफ्नो राज्य ःथापना गनुर्हनेुछैन र? हजार 
वषर्को शािन्तको समयमा यस पथृ्वीमा जीिवत धमीर्ह  हनेुछन ्
भनेर मैले िसकेको िथए।ँ 

    यूह ा १४:१-३मा येशूले ःप सँग भ ुभएको छ िक 
उहाँ हाॆो िनिम्त ठाउँ तयार पाद हनुहुनु्छ र उहाँ जहाँ हनु्छ 
त्यहाँ हामी पिन हनु उहाँ आउनहुनेुछ। १ थेःसोिलिनकी 
४:१६,१७मा उहालँाई आकाशमा भेट्न हामी जानेछ  भनेर 
ूकट गिरएको छ। येशू भी  ःवतह सँग मिहमामा आउनहुनेुछ 
र उहाँका जनह लाई अनन्त जीवनको इनाम िदनहुनेुछ भनेर 
म ी १६:२७मा खलुासा गिरएको छ। जब येशू आउन ुहनेुछ 
तब उहाँ आगो भएर िविोहीलाई बदला िलन आउनहुनेुछ र दु , 
अधमीर् र पापीह लाई नाश गनुर्हनेुछ भनेर २ थेःसोिलिनकी 
१:७,८मा थप्दछ। परमेँ वरका िनिम्त मािरएकाह  पथृ्वीको 
एक कुनादेिख अक  कुनामा हनेुछ र ितनीह लाई गािडने छैन 
भनेर यिमर्या २५:३३मा उल्लेख गिरएको छ। हजार वषर्को 
दौरानमा यस पथृ्वीमा कोही पिन मानव ूाणी हनेुछैन भनेर 
यिमर्या ४:२३-२७मा उल्लेख गिरएको छ। सैतान अ ल कुण्ड 
वा उजाड ःथानमा पिरिःथितले उसलाई बाँिधने छ भनेर ूकाश 
२०:१,२ले भन्दछ। सैतान रहने यस पथृ्वीको अवःथा मीक 
भाषामा आबसुोस abussos हो। िहॄू भाषामामा पिन त्यसलाई 
कुनै आकार नभएको र शनु्य भनेर अनवुाद गिरएको छ। 
उत्पि  १:२मा परमेँ वरले यस पथृ्वीको अिःतत्वलाई आफ्नो 
वचन ारा ल्याउनभुयो। त्यस समय यो पथृ्वीको कुनै आकार 
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िथएन, शनु्य िथयो, अन्धकार, उजाड र नाप्न नसिकने गिहरो 
अन्धकार खाल्डो िथयो। तर उहाँले तरुन्तै पानी र जिमन अलग 
गनुर्भयो अिन यस पथृ्वीलाई नयाँ गरेर भिरपूणर् भएको जीव 
िजवातह  सिृ  गनुर्भयो। फेिर यही पथृ्वी पिहलेको जःतै 
अवःथामा फिकर् नेछ अथार्त ् अन्धकार र शनु्यमा झािरनेछ। 
सदाको िनिम्त पापलाई ध्वःत पािरनेछ। यस पथृ्वीमा पापलाई 
पोषाउने वा पाप उत्पादन हनेु नयाँ यगु किहल्यै हनेुछैन। परुानो 
अ ल कुण्डलाई परमेँ वरले आगो पठाएर भंम पानुर्हनेुछ र 
त्यसबाट अत्यन्त अचिम्भत पान सौन्िमय नयाँ पथृ्वी सिृ  
गनुर्हनेुछ (२ पऽसु ३:१३, ूकाश २१:१-५)। 
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ःवगर् 
यूह ा १४:१-३ ःवगर् कुनै अनमुािनत वा मनगढन्ते 

ःथान होइन तर वाःतिवक  हो। 
यो केवल अवधारणा वा मनलाई 
हलकुा पानर् किठत िवँ वास होइन। 
यिद हामीले येशूलाई िवँ वास गछ  
भने उहाँले भ भुएको वाःतिवक 
ःवगर्मा िवँ वास गनपछर्। 

२ पऽसु ३:१०-१३ नयाँ पथृ्वी र नया ँ ःवगर् सिृ  
गनुर्हनेुछ भनेर हाॆो ूभलेु ूित ा 
गनुर्भएको छ। 

म ी ५:५ नॆ हनेुह ले ःवगर् ूाप् त गनछन।् 

ूकाश २१:१-५ पिवऽ सहर वा नया ँ य शलेम 
ःवगर्बाट परमेँ वरले ओर् हाल्नहुनेुछ। 

यशैया ४५:१८ परमेँ वरले पथृ्वीलाई यसकारणले 
सिृ  गनुर्भयो िक त्यहाँ मािनसह ले 
बसोबास ग न।् 

मीका ४:८ मानव जगतले अदनको बगचामा 
गमुाइएको अिधकार पनुःथार्िपत 
हनेुछ। 

िफिलप्पी ३:२१ परमेँ वरले हामीलाई मिहिमत अमर 
शरीरह  िदनहुनेुछ। 

यशैया ३५:३-६ हामीमा भएका िविमएका सबै 
शारीिरक अवःथाह  िनको  
हनेुछन।् अन्धाह का आखँाह  
खोिलनेछन,् बिहराह का कानह  
सिुननेछन,् असक्तह  िनको हनेुछन।् 

१११ 



यशैया ६५:१७ परमेँ वरले नयाँ ःवगर् र नया ँ पथृ्वी 
सिृ  गनुर्हनेुछ। 

यशैया ६५:२१-२३ "ितनीह ले घरह  बनाउनेछन ् र 
त्यहाँ बसोबास गनछन।् ितनीह ले 
खेतबारीमा काम गनछन ् र त्यसका 
फलह  खानेछन।् 

यशैया ६५:२५ ब्वाँसा र पाठाह  सँगै खेल्नेछन।् 
परमेँ वरले ःथापना गनुर्हनेु नया ँ
पथृ्वीमा परम शान्तले बास गनछ। 

म ी ८:११ हामी अॄाहम, इसाहक, याकूब र 
यगु  यगुदेिखका महान ् बौि क 
व्यिक्तत्वह सँग आदानूदान गनछ । 

ूकाश २१:३ परमेँ वर आफै हामीसँग हनुहुनेुछ र 
उहाँ हाॆो परमेँ वर हनुहुनेुछ। 

ूकाश २२:२,३ हामीले परमेँ वरलाई माया गरेर 
अनन्तकालसम्म सेवा गनछ ।उहाँसँग 
िनकट रहेर हामी स ित गनछ । 

ूकाश २१:१६,१७ परमेँ वरको नयाँ सहर १५०० 
माइल वगार्कार छ। त्यहाँका 
पखार्लह  २१६ िफट अल्गो छ। 

ूकाश २१:१८-२१ त्यस गजबको सहरका पखार्लह का 
जगह  अमूल्य पत्थरह का हनु,् 
सडकह  सनुको र ढोकाह  
मोतीका हनु।् 

ूकाश २१:७,८ त्यस सहरमा पःन को को योग्य छन ्
भनेर त्यसको सूची यहाँ ूःततु गरेको 
छ। 

ूकाश २२:१७ पिवऽ आत्मा र दलुहीले भन्छन ्
"आउनहुोस।्" 
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दु ह को िबनाश 

यिमर्या ३१:३ परमेँ वरको ःवभावै ूमे हो। 

२ पऽसु ३:९ यस संसारमा जिन्मने कोही पिन 
व्यिक्त नाश होस ् भ  े परमेँ वरको 
चाहना कदापी होइन। 

िहॄू १२:२९ हाॆो परमेँ वर भंम गन परमेँ वर 
हनुहुनु्छ। पाप र जो जो पापमा 
रमाउन चाहन्छ, दु , दरुाचारी, 
अत्याचारी छ ितनीह को िनिम्त 
परमेँ वर आगो हनुहुनु्छ। 

मलाकी ४:१-३ पापी वा अधमीर्ह  अन्तमा गएर 
भंम हनेुछन ् वा खरानी हनेुछन ्
ितनीह को अिःतत्व सदाको िनिम्त 
िबलाएर जानेछ। 

भजन ३७:१० दु ह  फेिर किहल्यै हनेुछैन। 

भजन ३७:२० दु  र पापी नाश हनेुछन।् 
ितनीह लाई भंम पािरनेछ। 

भजन ३७:३६  दु ह को अिःतत्व फेिर हनेुछैन। 

म ी २५:४६ पापह को दण्ड सदाको िनिम्त हनेुछ 
तर याद गनुर्होस ् सदासदा पापीह  
दण्ड पाइरहनेछन ्भिनएको छैन। यो 
एकल दण्ड वा एक पल्टमाऽ हनेु 
दण्ड हो जसको असर सदाको िनिम्त 
हनेुछ। 
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यहूदा ७ चलनचल्तीको भाषामा अनन्त दण्ड 
भनेको के हो भनेर बझु्न सोडोम र 
गमोरालाई ज्वलन्त उदाहरणको 
पमा िलन सिकन्छ।ती सहरह  

आज मतृ सागरको मिुन छ। ती 
जिलरहेका छैनन।्यहाँ भिनएको छ 
"७ जसरी सदोम र गमोरा र ितनका 
आसपासका सहरह , जनुह  
व् यिभचार गरेर अः वाभािवक 
कामवासनामा फसेका िथए, ितनीह  
अनन् त अिग् नको दण् ड भोगेर उदाहरण 
बनेका छन ्।" यहाँ अनन्त अग्नीको 
दण्ड भिनएको छ तर ती सहरह  
अॄाहमकै पालामा भंम भइसकेको 
िथयो। 

२ पऽसु २:६ सोडोम र गमोराका सहरह  
खरानीमा पिरवतर्न भएको िथयो। 

म ी ३:११,१२ जबसम्म पापलाई पूरै पमा नाश 
गिरन्दैन तबसम्म  आगो  िनभ्ने 
छैन।आगोले यसको काम पूणर् पले 
यस जगतबाट अन्त्य गिरनेछ। 

यिमर्या १७:१९-२७ "२७ तर शबाथ पिवऽ राख् नलाई र 
शबाथ-िदनमा भारी बोकेर 
य शलेमका मूल ढोकाह बाट िभऽ 
पः न छो  नलाई मेरो कुरा मानेनौ 
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भनेदेिख त म य शलेमका मूल 
ढोकाह मा निनभ् ने आगो 
लगाइिदनेछु, र त् यसले त् यसका 
िकल् लाह  ः वाहा पानछ’।”  
य शलेमलाई नाश गरेको िथयो। 
शऽकुो आबमणले यो पूणर् पमा 
आगोले ध्वःत भएको िथयो तर यो 
सहर अिहले जिलरहेको छैन। 

ूकाश २०:१० दु ह  सदाको िनिम्त ध्वःत 
पािरनेछ। सदाको िनिम्तको अथर् 
यसको अिःतत्व भइरहने भनेको 
होइन। तर अक्षरस पमा अनवुाद 
गदार् यगुको अन्तसम्म भिनन्छ। 

ूःथान २१:६ दासले उसको मािलकको सध सेवा 
गनछ भनाइको अथर् दास बाँचञु् जेल।  
(अङ्मजेीमा फर इभर forever भनेको 
छ र नेपाली बाइबलमा त्यसलाई 
"आिजवन" भनेर अनवुाद गिरएको 
छ)। 

१ शमूएल १:२२,२३ ह ाले शमूएललाई अनन्त सम्म 
परमेँ वरलाई सिुम्पएकी िथइन।् यो 
पिन आिजवन भनेर नै बझुाउँछ। 
(यहाँ पिन अङ्मजेीमा फर इभर 
forever भनेको छ र नेपाली 
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बाइबलमा त्यसलाई "सधभिर" भनेर 
अनवुाद गिरएको छ)। 

२ पऽसु २:४ "ः वगर्दूतह ले पाप गदार् परमेँ वरले 
ितनीह लाई बाँकी राख् नभुएन, तर 
ितनीह लाई नरकमा फािलिदनभुयो, र 
न् यायका िदनसम् मको िनिम् त पातालको 
अन् धकारमा सरुिक्षत राख् नभुएको छ। 
"दु  ःवगर्दूतह  र दु  मािनसह  
न्यायको िदनसम्म आरिक्षत गिरएको 
छ। तर अिहले नरक जिलरहेको 
छैन। 

ूकाश २०:९ आकाशबाट आगो आउँछ र सैतान, 
उसका मितयार दु ह  भंम 
हनेुछन।् ितनीह लाई पूरै भंम 
पािरनेछ वा नाश गिरनेछ। 

इजिकएल २८:१७,१८ "...१८ तेरा धेरै पापह  र बेईमान 
व् यापार ारा तले तेरा 
पिवऽः थानह लाई िबटुलो पारेको 
छस ्। यसैले गदार् मैले तँबाटै एउटा 
आगो िनकािलिदए,ँ र त् यसले नै तँलाई 
भः म पार् यो। तँलाई िनयालेर हेनह  
सबैका िं टमा मैले तँलाई जिमनमा 
खरानी तलु् याइिदए।ँ" अिहले सैतान 
िजिवतै छ। सैतान येशूलाई फसाउन 
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खोजेको िथयो। तर समय आउनेछ 
त्यो खरानीमा पिरणत हनेुछ। 

यशैया ४७:१४ "िनँ चय नै ितनीह  ठुटाजः तै छन ्। 
आगोले ितनीह लाई जलाउनेछ। 
आगोका ज् वालाको शिक्तबाट ितनीह  
आफैलाई बचाउन सक् दैनन ्। यहा ँ
कसैलाई आगो ताप् ने भङु् मो हुँदैन, न 
यहाँ बसेर ताप् नलाई आगो हनेुछ।" 
अथार्त ्जब आकाशबाट आगो विषर्न्छ 
तब सैतान र उसका मितयारह लाई 
यःतरी जलाएर िनिभन्छ िक त्यहाँ 
आगोको कुनै राप पिन हनेुछैन। 

ओब्दाया १६ "जसरी तले मेरो पिवऽ डाड़ँामा 
िपइस ्, त् यसरी नै सबै जाित-जाितह ले 
पिन सधभिर िपउनेछन ्। ितनीह ले 
िपइरहनेछन ्, र किहल् यै नभएजः तै 
हनेुछन ्।" (अङ्मजेीमा यहा ँ
contiuely अथार्त ् िनरन्तर भनेर 
अनवुाद गिरएको छ। तर 
ितनीह को अिःतत्व यःतो हनेुछन ्
िक किहल्यै पिन नभएको जःतो 
हनेुछ)। 

२ पऽसु ३:१२,१३ परुानो पथृ्वी आगोले िबलाउनेछ र 
परमेँ वरले नया ँ ःवगर्ह  र नयाँ 
पथृ्वी सजृन ुहनेुछ। 
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साधारणतया दु ह को नाशको बारेमा सोिधने ूँ नह  

यस पथृ्वीको बीचको सतहमनुी गिहरो खाल्डोमा अिहले पिन 
आगो जिलरहेको छ। के त्यो नकर्  होइन र? 

   बाइबलको अनसुार अन्तमा दु ह को अन्त्य यगुको 
अन्त्यमा हनेुछ भनेर दावी गिरएको छ। दु ह  अिहले नै नाश 
भएको छैन तर न्यायको िदनसम्म आरिक्षत गिरएको छ (२ 

पऽसु २:४)। जहाँ जहाँ पाप छ त्यहाँ हाॆो परमेँ वर भंम गन 
आगो हनुहुनु्छ (िहॄू १२:२९)। नरकको आगो यगुको अन्तमा 
आकाशबाट आउँछ पथृ्वीको कुनै  अग्नी वा ज्वालामूिखबाट 
आउँदैन (ूकाश २०:९)। दु ह  पूरै भंम हनेुछन।् ितनीह  
पथृ्वीबाट सदाको िनिम्त िबलाइर जानेछन ् (िहतोपदेश १०:२५ 
"जब आधँीबेहरी मड़ािरएर आउँछ, दुं  टह  रहँदैनन ्,  तर 
धमार्त् माचािहँ अनन् तसम् मै िः थर रहन् छन ्।", भजन ३७ "१० 
अिलक बेरपिछ दुं  टह  रहनेछैनन ्, ितमीले ितनीह लाई खोजे  
तापिन ितनीह  पाइनेछैनन ्। ११ तर नॆह ले देश अिधकार 
गनछन ्, र महान ् शािन् त उपभोग गनछन ्... २० तर दुं  टह  त 
नं ट हनेुछन ्, परमूभकुा शऽहु चािहँ चउरको हिरयालीजः तै छन ्, 
ितनीह  लोप भइजानेछन ्, धूवाँजः तै ितनीह  लोप हनेुछन ्...३४ 
परमूभकुो ूतीक्षा गर र उहाकैँ मागर्मा िहँड़। ूित ाको देश 
अिधकार गनर् उहाँले ितमीलाई उचाल् नहुनेुछ। दुं  टको िवनाश 
ितॆ ै आखँाले देख् नेछ")। तर खरानी हनेुछन ् (मलाकी 
४:१,३)। दु ह को यो अिन्तम र िनणार्यक िवनाशको अन्त्य 
सहॐवषर् पिछ हनेुछ (ूकाश २०:५)। तर ितनीह को भंम 
सहॐवषर्पिछ ितनीह लाई पनु त्थान गराइएर हनेुछ (यूह ा 
५:२८,२९)। 
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दु ह  सदाको िनिम्त जिलरहनेछ भ े ूकाश 
२०:१०को पदलाई कसरी व्याख्या गन? के यहाँ त्यो ःप  
धारणा यसरी उल्लेख गिरएको छै न "ितनीह लाई बहकाउने 
त् यो िदयाबलस आगो र गन् धकको कुण् डमा फािलयो, जहाँ त् यो 
पश ु र झूटो अगमवक्ता पिन िथए। त् यहा ँ ितनीह ले िदनरात 
सदासवर्दै यातना भोग् नेछन ्?" 
   बाइबलमा "सदासवर्दा" भ े शब्द अक्षरस पमा "यगुको 
अन्तमा" वा "जीवनभिर वा उसको सास वा ज्यान रहेसम्म" 
भनेर अनवुाद गनर् सिकन्छ। मलाकी ४:१,३ले ःप सँग भन्छ 
दु ह  भंम हनेुछन,् जलाइनेछन ्र खरानीमा पिरणत गिरनेछ। 
पाप र मतृ्यलेु राज गरेको यस पथृ्वी सदाको िनिम्त अन्त्य 
गिरनेछ। परमेँ वरले नयाँ यगुको सिृ  गनुर्हनेुछ (ूकाश 
२१:१-४)। जब परमेँ वरले नयाँ आकाश र नयाँ पथृ्वी सिृ  
गनुर्हनेछ तब त्यहाँ कोही पिन नेछैन वा िबलाप गनछैन, मतृ्य ु
हनेुछैन, िबमार र महामारी आिद हनेुछैन पीडा हनेुछैन। परुानो 
करारमा दासह  आफ्ना मािलकको सदासवर्दा सेवा गनुर्पछर् 
भिनएको छ (ूःथान २१:६)। ह ाले आफ्नो छोरो शमूएललाई 
मिन्दरमा सेवाकायर् गनर् सदासवर्दाको िनिम्त ल्याएकी िथइन ् (१ 
शमूएल १:२८)। दवैु मािमलामा तोिकएको समय भनेको 
ितनीह  बाँच ु ले हो। १ शमूएल १:२८मा ःप पमा उल्लेख 
गिरएको छ "अब यसलाई परमूभकुहाँ नै म अपर्ण गदर्छु। 
त् यसको जीवनभरीनै त् यो परमूभमुा अपर्ण गिरएको हनेुछ।” 
आफू ठूलो माछाको पेटमा रहँदा सदाको िनिम्त थु ुभयो भनेर 
योनाले गनुासो गदर्छन ् ("म त डाँड़ाह का फेदीसम् मै तल डबु, 

पथृ् वीले मलाई सदाको िनिम् त थिुनिदयो। तर हे परमूभ ु मेरा 
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परमेँ वर, तपाईंले मेरो ज् यानलाई खाल् डोबाट उठाएर 
ल ् याउनभुयो" योना २:६)। ूायजसो चलनचल्तीको भाषामा 
सदासदा वा सधभिर भ े व्यक्त गिरएको समय िसिमत समय हो 
त्यसको अथर् किहल्यै अन्त्य नहनेु समयलाई जनाउँदैन। योना 
त्यस आति त पिरिःथितबाट नगळुसेम्म उसले पीडा 
भोिगनैरहनेछ। म ी २५:४६ “तब ियनीह  अनन् त दण् डको भागी 
हनेुछन ्, तर धमीर् जनह  अनन् त जीवनमा ूवेश गनछन ्’।”  
अथार्त ् ितनीह लाई भंम पािरनेछ। ितनीह  फेिर टाउको 
उठाउने समय पाउनेछैन िकनिक ितनीह  रहनेछैन। ितनीह  
खरानी हनेुछन ् र सदाको िनिम्त खतम हनेुछन।् येशूलाई 
िवँ वास गनमाऽ अनन्तसम्म जीिवत हनेुछन ् तर दु ह  कुनै 
ूकारले पीडामा वा सध जिलरहने अग्नी कुण्डकोको आगोमा 
साःती पाएर जीिवत भएर बःनेछन ्भ  ेबाइबलभन्दा बािहरको 
धमर्दशर्न वा धारणा हो। यिद यो सत्य हो भने परमेँ वर 
जगतको राक्षस भ  े धारणालाई पोिषन्छ। आफूले सिृ  
गनुर्भएका जीवह लाई नाश गनर् चाउनहुनु्छ भ  े
परमेँ वरूितको नकारात्मक धारणाले धेरै मािनसह  उहालँाई 
िवँ वास गनर्बाट हटेका छन।् उहाँ ूिेमलो परमेँ वर हनुभुएकोले 
यस मह वा जगतबाट पाप सदाको िनिम्त हटाउन ुज री छ नऽ 
भने सारा जगतनै सदाको िनिम्त ूदिुषत हनेुछ र नाश हनेुछ। 
जसिर क्यान्सरको कुनै डाक्टरले िबरामीको क्यान्सर अ लाई 
जितसकैु दखेुपिन िनकािलिदन्छ त्यसरी नै पापजःतो क्यान्सरभन्दा 
महारोगलाई परमेँ वरले आगोको शल्यिबया ारा नाश गनपछर्। 
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"अनन्तको आगो" जःतो भनाइलाई के भ  ेत? 

   अॄाहमको समयमा सोडोम र गोमोरा परुानो सहरह  
िथए। ती सहरका बािसन्दाह  पापी, िन ू र, दु  र अत्यन्तै 
अधमीर् िथए। ितनीह को पाप अित ज्यादा हुँदा व्याध्यताले  
परमेँ वरले ती सहरह लाई आकाशबाट आगो वषार्एर ध्वःत 
पानुर्भएको िथयो। "जसरी सदोम र गमोरा र ितनका आसपासका 
सहरह , जनुह  व् यिभचार गरेर अः वाभािवक कामवासनामा 
फसेका िथए, ितनीह  अनन् त अिग् नको दण् ड भोगेर उदाहरण 
बनेका छन ्।" (यहूदा ७) भनेर ती सहरह को बारेमा वयान 
गिरएको छ। आज ती सहरह  जिलरहेका छैनन। ती सहरह  
भग्नावेशभएर इॐाएलकै मतृ सागरले पिुरएको छ। २ पऽसु 
२:६ अनसुार ितनीह  खरानीमा पिरणत भएका िथए भनेर 
उल्लेख गिरएको छ। अनन्त आगो भनेकै अनन्तसम्म असर पान 
आगो हो। त्यो सदासवर्दा अिःतत्विहन भएर भंम हनु्छ। 

  के बाइबलमा किहल्यै िनभ्न नसक्ने आगो भनेर उल्लेख 
गिरएको छैन र "४३ यिद ितॆो हातले ितमीलाई बाधा िदन् छ 
भने त् यसलाई कािटदेऊ। दईु हात भएर नरकको निनभ् ने 
आगोमा जानभुन् दा डुँड़ो भएर जीवनमा पः न ु ितॆो िनिम् त असल 
हो।[४४ नरकमा त न कीराह  मदर्छन ्, न आगो नै िनभ् दछ।] 
...४६ नरकमा न कीराह  मदर्छन ्, न आगो नै िनभ् दछ।] ४७ 
यिद ितॆो आखँाले ितमीलाई बाधा िदन् छ भने त् यसलाई िझकेर 
फािलदेऊ। दईु आखँा भएर नरकमा फािलनभुन् दा त एक आखँा 
भएर परमेँ वरको राज् यमा पः न ुितॆो िनिम् त असल हो।" मकूर् स 
९:४३,४६-४७? 
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    जनु आगो िनिभन्दै भ कुो अथर् कुनै पिन मािनसको 
ूयासले त्यो आगो िनभाउन सिकँदैन। यो पूणर् पले परमेँ वरकै 
हातबाट सखाप पानुर् हो। ई.पू ५८६मा बेिबलोन वा आधिुनक 
इराकको सॆात ् नेबकु्दनेजारले य शलेम सहरलाई नाश गरेका 
िथए। कसैले पिन िनभाउन नसक्ने आगोले त्यसलाई जलाइएको 
िथयो। यसको बारेमा यिमर्याले भिवंयवाणी गरेको यिमर्या 
१७:२७मा यसरी पाइन्छ "तर शबाथ पिवऽ राख् नलाई र 
शबाथ-िदनमा भारी बोकेर य शलेमका मूल ढोकाह बाट िभऽ 
पः न छो  नलाई मेरो कुरा मानेनौ भनेदेिख त म य शलेमका 
मूल ढोकाह मा निनभ् ने आगो लगाइिदनेछु, र त् यसले त् यसका 
िकल् लाह  ः वाहा पानछ’।”  य िप आज य शलेम जिलरहेको 
छैन। तैपिन त्यसबेला आगोले आफ्नो काम पूरा गरेको िथयो। 
 

पशकुो छाप 
ूकाश १३:१,२ िसँह, भाल,ु िचतवुा र अिज र जःतो 

पश ुसमिुबाट िनःकन्छ। 

दािनएल ७:१७ पशलेु राजा, राज्यलाई ूितिनिधत्व 
गछर्। यो धािमर्क र राजनैितक अथार्त ्
नागिरक शिक्तको ूितक हो। 

ूकाश १७:१५ समिु वा पानीको अथर् मािनसह , 
रा ह  वा भाषाभाषीह  भ े बझुाउँछ। 

दािनएल ७:१-९ िसँह, भाल,ु िचतवुा र भयानक पश ुवा 
अिज र देहायका रा  वा 
िवँ वसाॆाज्यह को ूितक हनु:् 
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बेिबलोन, िमडपिसर्या वा फारसी र 
माडी, मीस र रोम। 

ूकाश १३:२ अिज र वा मूतीर्पूजा गन रोमी 
साॆाज्यले आफ्नो शिक्त वा नयाँ उदय 
भएको शिक्तलाई िदन्छ। त्यो हो 
पोिपय रोम जसले राजनैितक र 
मूतीर्पूजा गन रोमले अिख्तयार वा 
अ लाई शासन गन अिधकार िदन्छ। 

ूकाश १३:५ पशलेु ईःवर िनन्दा अथार्त ् सव च्च 
परमेँ वरको अपमान गछर्न।् 

लूका ५:२१ यिद कुनै मािनसले आफूसँग क्षमा िदने 
अिधकार छ भनेर दावी गछर् भने उसले 
ईँ वर िनन्दा गरेको ठहछर्। 

यूह ा १०:३३ जब कुनै मािनसले आफूलाई 
परमेँ वरको तहमा राख् दछन ् वा  
आफूलाई भगवान, जगतगु , िश गु , 
ःवामी, ूभ ुवा पिवऽ िपता भनेर दावी 
गछर् त्यसले परमेँ वरको िनन्दा गरेको 
ठहछर्। पोपले ःवगर्, पथृ्वी र नरकको 
ःवामी वा भगवान भनेर दावी गदर्छन।् 

ूकाश १३:५ पशलेु ४२ मिहनासम्म सबभन्दा 
शिक्तशाली भएर शासन गदर्छ। 

ूकाश १२:६,१४ समय, समय र आधा समय १२६० 
िदनह  वा ४२ मिहना हो। 
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 यस समय परमेँ वरका जनह  ऽाही 
ऽाही भएर ज लमा गएर लकु्न 
जान्छन।् 

इजिकएल ४:६ तोिकएको िदनलाई एक िदनको अथर् 
एक वषर् भ  े ितमीलाई मैले जानकारी 
िदएको छु। 

गन्ती १४:३४ भिवंयवाणीमा एक िदनको अथर् एक 
वषर् हो (उत्पि  २९:२७)। 

दािनएल ७:२५ परमेँ वरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गन 
(शिनवारमा परमेँ वरको आराधना 
गनुर्को स ा आइतबारलाई मा  जाहेर 
गन) पोिपय तन्ऽको िविगिवगी १२६० 
भिवंयवाणीका िदनह सम्म चल्दछन ्
वा १२६० अक्षरस वा वाःतिवक 
वषर्ह । सन ५९८मा मूतीर्पूजा गन 
राजनैितक र नागिरक शिक्तले पोपलाई 
नागिरक र धािमर्क शासन गनर् अिधकार 
िदन्छ। त्यो अिधकार रोमले कब्जा 
गरेको सबै देशह मा लाड्दछ। 
ाक् कै १२६० वषर्पिछ वा सन 

१७९८मा ृान्सको सॆात ्
नेपोिलयनको हकुुम अनसुार उनको 
सेनापित बिथर्एरले पोपलाई बन्धक 
बनाउँछन।् 
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ूकाश १३:१८ "बिु म ा यसैमा छ: जसको समझ छ, 

त् यसले त् यस पशकुो संख् या जोडोस ्, 
िकनिक त् यो कुनै मािनसको संख् या हो, 
र यो संख् याचािहँ छ सय छयस ी हो।" 
पश ु वा धािमर्क शिक्तलाई जनाउने 
व्यिक्तको  नाउँ ६६६ हो। बाइबलमा 
६लाई शकुनको नम्बर मान्दैन व 
अिस  नम्बर भनेर मािनन्छ जव ७लाई 
पूणर् वा िस लाई  औलँ्याउँछ। ितन 
वटा ६६६को अथर् महान ् तीन 
शिक्तलाई बझुाउँछ जनु परमेँ वरलाई 
हवाला िदन्छ वा अिस  वा अपसकुन 
नम्बरह  हनु।् ती शिक्तह  हनु ्
अिज र, पश ुर झठुा वा मािनसह लाई 
ॅममा पान िशक्षािदने अगमवक्ताह । 
यहाँ सैतानको ऽीपिक्षय गठबन्धन एक 
जनामा पािरएको पिहचान छ। ६६६ 
भ े नम्बर पोपको उच्च दजार्लाई 
मािनन्छ। यो उनले बहन गरेको पद 
हो। यसलाई िभकािरयस िफली डेइ 
(Vicarius Filli Dei) भिनन्छ जसको 
अथर् परमेँ वरको ूितिनिध गन 
परमेँ वरको पऽु। यसलाई रोमन 
अझरमा यसरी बझुाइन्छ: V-१०० I-१  
C-१०० A-० R-० I-१ U-५  S-० 
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जम्मा ११२,  F-० I-१ L-५० 50  
I-१ I-१ जम्मा ५३,  D-५०० E-
० I-१ जम्मा ५०१। ११२+५३  

+५०१=६६६। 

दािनएल ३:१ बेिबलोनको सॆात ् नेबकु्दनेजारले 
आफूले सपनामा देखेको िविभ  
धातहु को मूतीर्लाई सनैु सनुको मूतीर् 
बनाउर टँुिडखेलमा उभ्याइएको िथयो। 
भिनएको छ "राजा नबूकदनेसरले तीस 
िमटर अग् लो र तीन िमटर चौड़ा भएको 
सनुको एक मूितर् बनाए र त् यसलाई 
बेिबलोनको ूदेशमािः थत दूरा नाम 
गरेको मैदानमा ः थापना गरे।" 
परमेँ वरले दशर्नमा देखाउनभुएको 
मूतीर्को नक् कल िथयो। त्यसको 
लम्बाइ ६० िफटको र चौडाइ ६ 
िफटको िथयो। 

दािनएल ३:३,४ आफ्नो राज्यको सारा जनताह लाई 
उनले ःथापना गरेको मूतीर्लाई ढोग्न 
आदेश िदइएको िथयो। 

दािनएल ३:१४ परमेँ वरका जनह लाई ऽाही ऽाही 
बनाउने समयको मूख्य केन्ििवन्द ु वा 
कारण सत्य परमेँ वरको वाणीलाई 
मा ेिक असत्य बाणी वा धमर्लाई मा े 
हनेुछ। परमेँ वरका जनह ले उहाँलाई 
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सही पमा उपासना गदार् भयानक 
साःती िदइनेछ। 

ूकाश १३:१३-१७ नक्  कली मूतीर् वा आराधना गनर् 
संःथागत ःथापना गिरनेछ। 
परमेँ वरको वचनलाई लत्याएर 
मािनसको दशर्न जबरजःती लाढेर झठुो 
धािमर्क आराधना गनर् जनमानसलाई 
आदेश िदइनेछ। त्यसलाई सत्य भनेर 
बाइबलको सत्यलाई लकुाइनेछ। 
परमेँ वरको आ ाको पालन गन िक 
पोपले लाडेको नक् कली साबथ 
आइतबारलाई नै साबथ भनेर मा  ेहो 
भ े मािमला इसाई धमर्को केन्ििवन्द ु
हनेुछ। परमेँ वरको आ ा पालन 
गनह लाई आिथर्क पमा बिहःकार 
गिरनेछ र ितनीह को िब मा 
मतृ्यदुण्डको घोषणा गिरनेछ। 

ूकाश १४:७ परमेँ वरले शिनबार साबथलाई पालना 
गरेर उहाँ नै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर 
ःवीकाद उहाँको आराधना गनर् उहाँले 
आ ान गनुर्हनु्छ। 

ूकाश १४:९-११ आइतबारलाई साबथ भनेर मा ु 
नक् कली साबथ भएकोले त्यसलाई 
नमा  आ ान। 
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ूकाश १४:१२ परमेँ वरूित हामी बफादारी छ  भनेर 
ूमािणत गनर् उहाकँा दश आ ाह लाई 
पालन गनर् आ ान गिरएको छ। 

रोमी ६:१६ यथाथर्मा कुन िदनमा परमेँ वरको 
आराधना गन भ े िववादभन्दा पिन 
हामी कसको ःवािमत्वमा रहेर आराधना 
गन हो। हामीह को भिक्त, िन ा र 
आःथा कसमािथ छ त्यो चनुौितपूणर् 
छ। 

मकूर् स ७:९ मािनसले िनधार्रण गरेका आ ाह लाई 
मा े िक परमेँ वरले आदेश गनुर्भएका 
आ ाह लाई मा ।े यो िवषय ूत्येक 
मानव जातको िनिम्त िनणार्यक िबषय 
हो। 

यूह ा १४:१५ येशूका आ ाह  बलजफ्ती होइन 
उहाँलाई ूमे गरेर मा  उहाँले आ ान 
गनुर्हनु्छ। 

भजन ९१ किठन, सतावत र क को समयमा 
परमेँ वरले हामीलाई आौय िदन्छु 
भनेर कबलु गनुर्भएको छ। 
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क्याथोिलक धमर्को बारेमा साधारणतया सोिधने ूँ नह  

के पऽसु पिहलो पोप होइन र? रोमन क्याथोिलक चचर्ले 
त्यसको ःथापनादेिख नै पऽसुलाई पोप वा इसाईह को सव च्च 
गु  मािन आएको छ। येशूले पऽसुलाई यो भ कुो अथर् के हो 
"यस पत्थरमािथ मेरो चचर् ःथापना गनछु" (म ी १६:१३-१९)?  
   तत्कािलन मीक सभ्यता र दशर्नको िनिम्त िसजिरया 
िफिलपाइ केन्ििवन्द ु िथयो। त्यहाँ रोमीह को दशर्न, िबिभ  
तकर् ह  र यहूदी परम्पराको बारेमा बहस चल्थ्यो। जब येशूले 
आफ्ना चेलाह लाई "मािनसह ले मेरो बारेमा के भन्छ?" भनेर 
सोध्नभुएको पृ भिूममा उहाँसँग असहमत हनेु िवँ वका महान ्
दशर्न, संःकृित, संःकार, िव ा, धमर् र परम्परा िथए। 

ती चेलाह ले येशूको बारेमा अ को धारणा ूःततु गद 
भने "कसैले तपाईँलाई बिप् तःमा िदने यूह ा, कसैले एिलया र 
कसैले यिमर्या भ  ेठान्छन,्" अ ह ले येशूको बारेमा जे धारणा  
भएतापिन "ितमीह लेचाही ँ मेरो बारेमा के भन्छ ?" भनेर 
चेलाह को मनिःथित बझु्न सोध्नभुएको िथयो। ितनीह को 
िवँ वास गिहरो होस ्भनेर येशूले चाहनभुएको िथयो। 

बाइबलले भिवंयवाणी गरेकै अनसुार येशू भी  मसीह 
हनु ्भ े आत्म ान चेलाह मा होस ्भ े उहाँको चाहना िथयो। 
पऽसुले तरुन्तै जवाफ िदए "तपाईँ भी  हनुहुनु्छ, जो परमेँ वरको 
पऽु हनुहुनु्छ।" यो सोच केवल पिवऽ आत्माको ूरेणा ारामाऽ 
आएको हनुपुछर्। पऽसुको िवँ वासलाई समथर्न जनाउँदै येशूले 
भ ुभयो, "ितमी पेऽास (चल्ने पत्थर) तर यस पत्थर (जनु 
नहिल्लने पत्थर वा जग जो म भी  हुँ) मेरो चचर् ःथापना गनछु 
र नरकको ढोकाले पिन यसलाई हल्लाउन सक्नेछैन वा नरकको 
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िवरोधले पिनयसलाई भत्काउन सक्नेछैन।" यसबारे पऽसुकै 
यःतो धारणा छ "चचर् येशूको जगमा िनमार्ण गिरएको छ। 
िनमार्णकतार्ह ले अःवीकार गरेको कुनाको ढँुगा उहाँ नै 
हनुहुनु्छ" (१ पऽसु २:४-८)। चचर् कुन पत्थरमा िनमार्ण 
गिरएको हो सो पऽसुलाई ःप  िथयो। यस मािमलामा पावलले 
झन ःप  पमा "त्यो च ान येशू हनुहुनु्छ" भनेर १ कोरन्थी 
१०:४मा  घोषणा गदर्छन।् दाउदले यसरी पकुारा गदर्छन ् "१ 
मेरो बन् दन सनु् नहुोस ्, हे परमेँ वर, मेरो ूाथर्नामा ध् यान 
िदनहुोस ्। २ जब मेरो दय व् याकुल हनु् छ, पथृ् वीको पल् लो 
छेउबाट म तपाईंको पकुार गछुर्, मलाई त् यो च ानमा लैजानहुोस ् 
जो मभन् दा अग् लो छ।" (भजनसंमह ६१:१-२)। येशू 
भी बाहेक अ  कुनै जग छैन भनेर पावलले १ कोरन्थी 
३:११मा िजिकर गछर्न।् सारा नरक वा सैतानको शिक्तले 
उहाँको चचर्मािथ िबजय गनछैन। पऽसुले येशूलाई ितन पल्ट 
अःवीकार गरेका िथए। येशू य शलेममा नजाओस ्भनेर पऽसुले 
ूयास गरेका िथए। तर त्यस साहिसलो चेलाले येशूको लआयलाई 
गलत सम्झेका िथए। उहाँले भ ुभयो "ए सैतान, मेरो पछािड 
भाग।" त्यसको अथर् पऽसु माफर् त सैतानले येशूको लआयलाई 
हःतक्षपे गरेको िथयो। पऽसुको कमजोरीपनामा चचर् बसािलएको 
होइन तर येशूको बलमा। यो अचम्मको सत्य पऽसु आफैले 
प ा लगाएका िथए। येशू भी  पऽसुको िनिम्त शिक्तको ॐोत, 
उनको जीवनको केन्ििवन्द ु र उनी उिभएको जग येशू नै 
हनुहुनु्थ्यो। 

   पऽसु र बाँिक चेलाह लाई येशूले िदनभुएको "राज्यका 
साचँोह " के हनु त? (म ी १६:१९)? 
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   साँचोह को काम खोल्ने र बन्द गन हो। येशूले 
भ ुभयो "ढोका मै हुँ। कोही पिन म ारा बाहेक िपताकहाँ 
आउन सक्दैन" (यूह ा १४:६)। ःवगर्मिुन मािनसको बीचमा 
कुनै मािनस पिन छैन जसले मािनसलाई मिुक्त िदन सक्छ (ूिेरत 
४:१२)। सबै धमर्शा ले येशूको बारेमा गवाही िदन्छ (यूह ा 
५:३९)। यहूदी धमर्का पिण्डत, धमर्गु , शा ी र फिरसीह ले 
मसीहको बारेमा पाएको आत्म ानलाई पन्छाइिदए (लूका 
११:५२)।  

ितनीह  आफूमाऽ पःन अ को िनिम्त ःवगर्को ढोका 
बन्द गिरिदए। जनु साँचोह  पऽसुलाई येशूले िदनभुएको िथयो 
त्यो उहाँको वचन िथयो, उहाँको आफ्नै िशक्षादीक्षा िथयो र नर 
र नारीले पापबाट क्षमा कसरी पाउँछ भ े आत्म ान िथयो। 
त्यसले गदार् ितनीह  दोषी हनुबुाट मकु्त हनु्छन ् र कल्भरीको 
बुसमा टाँिगएको येशू र उहाँको रगतले पापीह ले शािन्त 
पाउनेछन।् ूित ा गिरएको मसीह येशूको ानले ःवगर्को ढोका 
खोल्दछ (यशैया २२:२२)। 

के सैतानले अनेक  अचम्म वा आँ चयर् कामह  गनुर् 
सक्दछ र ती कामह ारा मािनसह लाई मगु्ध बनाउन सक्छ? 

हो, सक्छ! ूकाश १३:१४मा यूह ाले ःप पमा 
भन्दछन ् "पिहलो पशकुो उपिः थितमा जनु चमत् कार देखाउने 
शिक्त त् यसलाई िदइएको िथयो, त् यही ारा त् यसले पथृ् वीका 
बािसन ् दाह लाई बहकायो।" ूकाश १६:१४ र ूकाश 
१९:२० अनसुार हजार  मािनसह ले पशकुो छाप पाउनेछन ्
िकनभने ितनीह ले सैतानको ॅमात्मक चमात्कारी कामह लाई 
िवँ वास गरेका िथए।  २ थेःसोिलिनकी २:९-१२मा सैतानले 
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के के गनछन ्भनेर पावलले हामीलाई यसरी सजग गराउँछन ्
"९ सैतानको कामकाज बमोिजम पापको मािनस सारा शिक्त र 
छलपूणर् िचन् हह  र चमत् कारसिहत, १० र नाश हनेुह लाई 
छलमा पान समः त दुं  टतासिहत आउनेछ, िकनिक ितनीह ले 
सत् यलाई ूमे गनर् र त् यसरी बाँच् न इन् कार गरे। ११ यसैकारण 
ितनीह ले झूटा कुरामा िवँ वास ग न ् भनेर परमेँ वरले 
ितनीह मािथ एक शिक्तशाली ॅम पठाउनहुनु् छ, १२ तािक 
सत् यमािथ िवँ वास नगन, तर अधािमर्कतामा आनन् द मनाउने सबै 
जना दोषी ठहिरऊन ्।"  मािनसह  िकन धोकामा पछर्न ् वा 
सैतानको छलमा सिजलैसँग पछर्न ्"िकनभने ितनीह ले सत्यलाई 
ूमेपूवर्क महण गरेनन"् भनेर पावलले रहःय खलुाउँछन।् कुनै 
पिन चमत्मकायर्, आँ चयर्चिकत पान गितिविधबाट सैतानको 
पासोमा नपनर् केवल येशूमाऽ हाॆो सरुिक्षत ःथान हनुहुनु्छ। 
उहाँले नै लेख् नभुएको सत्यलाई जा  सक्ननैु सैतानको छलबाट 
सरुिक्षत हनु ुहो। यशैयाले हामीलाई यो शऽु िदएका छन ्"२० 
व् यवः था र गवाहीकहाँ जाओ! यिद ितनीह  यस वचनअनसुार 
बोलेनन ् भने ितनीह िसत िबहानको िमरिमरे उज् यालो पिन छैन 
(अथार्त ् ितनीह मा सत्य आत्म ान छैन)।" (यशैया ८:२०)। 
अनेक  आँ चयर् वा अचम्मका कामह  गरेर धेरै मािनसह  आफू 
(भगवान, ःवामी, िस  वा) मसीह भनेर आउनेछन ् र 
ितनीह लाई सत्यबाट बहकाउनेछन ्भनेर येशूले म ी ७:२१मा 
खलुाउनभुएको छ। मिुक्तदाताले त्यसबेला भ हुनेुछ "मैले 
ितमीह लाई किहल्यै पिन िचनेको छैन (ितनीह ले उहाँकै 
नाउँमा अनेक  आँ चयर्कमर् वा च ाइका कामह  गरेपिन)। ए 
दु  काम गनह  मबाट हटेर जाऊ। "दु  काम" भ े शब्द १ 
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यूह ा ३:४मा पिन यहू ाले उल्लेख गरेका छन ् "पाप 
परमेँ वरको आ ाको उल न गनुर् हो वा अवैध काम गनुर् हो।" 
यिद अचम्म वा आँ चयर् कामह  देखाएर ःवाःथका िनयमह  
उल न गनर् लगाउँछ भने र परमेँ वरको नैितक आदशर् दश 
आ ाह  पालन गनर् वेवाःता गराउँछ भने ती काम गन शिक्त 
परमेँ वरबाट होइन अक शिक्तबाट हो िकनिक परमेँ वर 
चाहनहुनु्छ उहाँले रच् नभुएको शरीर ःवःथ रहोस ्  मािनसह ले 
उहाँका आ ाह  पालन गरेर चिरऽवान बननु।् 
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कुमारीको बारेमा बाइबलले के िसकाउँछ? 

कुमारीको गभर्बाट परमेँ वरको पऽु जिन्मएको सत्य 
घट्नाह मा एक महान ्घट्ना हो। येशू जिन्मनभुन्दा ६०० वषर् 
पिहले अगमवक्ता यशैयाले यो हनेु घट्नाको भिवंयवाणी गरेका 
िथए (यशैया ७:१४)। मेरी गभर्वती हनेु खबरको मह वपूणर् 
सन्देश ःवगर्दूत गािॄएलले यशूुफलाई सपनामा िदएका िथए। 
उनी िकन गभर्वती भइन ्भनेर ःवगर्दूतले यशूुफलाई सूिचत गरेका 
िथए। ःवगर्दूतले नै यो आदेश िदए "ितमीले उहाँको नाउँ येशू 
राख् न।ु उहाँले उहाँका जनह लाई ितनीह को पापबाट मकु्त 
पानुर्हनेुछ" (म ी १:२१ पान्तिरत)। 

"उनको गभर्मा हनेु बालक पिवऽ आत्मा ारा हनेुछ" 
(म ी १:२० पान्तिरत)। त्यसकारण पावलले लेखेका वचन 
सत्य िथयो, "हामी ः वीकार गदर्छ , िक हाॆो िवँ वासको रहः य 
अित महान ् छ: उहाँ ः वयम ् शरीरमा ूकट हनुभुयो, पिवऽ 
आत् मा ारा  धमीर् ठहिरनभुयो, ः वगर्दूतह बाट देिखनभुयो, जाित-
जाितह का माझमा ूचािरनभुयो, संसारमा िवँ वास गिरनभुयो, 
मिहमामा मािथ उचािलनभुयो"  (१ ितमोथी ३:१६)। मिरयम 
पापरिहत भनेर बाइबलले िसकाउँदैन (रोमी ३:२३)। तर उनी 
धमीर् नारी र ईँ वरभक्त भनेर िसकाउँदछन।् उनी कुनै भगवान, 
िस , पजुनीय नारी वा उनको परमेँ वरसरह आराधना गनुर्पछर् 
भनेर बाइबलले िसकाउँदैन। केवल परमेँ वरमाऽ आराधना वा 
उपासनाको योग्य हनुहुनु्छ (ूकाश १४:७)। जब ःवगर्दूत 
देिखएपिछ यूह ा उनको पाऊमा घोप्टो परेका िथए तब 
ःवगर्दूतले उनलाई त्यसो नगर भ ुभएको िथयो र ःप सँग यो 
ूःताव राखेका िथए "केवल परमेँ वरमाऽ पूजनीय हनुहुनु्छ" 
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(ूकाश १९:१० पान्तिरत)। यिद कसैले मिरयमलाई सम्मान 
गनर् चाहन्छ भने उनले अर् हाएकी आदेश नै उच्चतम मानेर 
उनलाई सम्मान गनर् सिकन्छ "उहाँले (येशूले) जे जे भ ुहनु्छ 
त्यही गनुर्" (यूह ा २:५)। येशूूित बफादारी भएर र उहाँका 
आ ाह  पालन गरेर हामी मिरयमलाई सम्मान िदन्छ । 

 
सत्य चचर् 

ूकाश १४:६-१२ अिन्तम यगुको िनिम्त परमेँ वरको सत्य 
चचर्को िनिम्त सन्देश। 

ूकाश १४:६ (पिहलो भाग) परमेँ वरको सत्य चचर्ले 
ससुमाचार ूचार गछर् (एिफसी २:८, १ 
यूह ा १:७, यूह ा १:१२)। 

ूकाश १४:६ (अिन्तम भाग) परमेँ वरको सत्य चचर् 
िवँ वव्यापी हो, यो अन्तराि य र िविभ  
लआयह  बोकेर अिभयानमा लाग्दछ 
(म ी २८:१९,२०, मकूर् स १६:१५)। 

ूकाश १४:७ (ूथम भाग) परमेँ वरको सत्य चचर्ले 
िवँ वासी पु ष र ीह ले आफ्नो 
जीवन शैलीबाट परमेँ वरको मिहमा िदन 
आ ान गिरएको छ (१ कोरन्थी 
६:१९,२०, १०:३० पिन हेन ुर्होस)्। 

ूकाश १४:७ (मध्य भाग) परमेँ वरको सत्य चचर्ले 
"इन्साफको घडी आएको छ" भनेर 
घोषणा गदर्छ (म ी १२:३३,३७, ूिेरत 
२४:२५, दािनएल ७:९-१४)। 
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ूकाश १४:७ (अिन्तम भाग) परमेँ वरको सत्य चचर्ले 
सारा मानव जाितले सिृ कतार् 
परमेँ वरको आराधना गनर् आ ान 
गदर्छ। 

ूकाश ४:११ हाॆो आराधनाको आधार नै परमेँ वरले 
हामीलाई सिृ  गनुर्भएको कारणले हो। 

ूःथान २०:८-११ सनातन परमिपता सिृ कतार् परमेँ वरले 
यस संसार सिृ  गनुर्भएको हो भ  ेूमाण 
साबथ हो। 

उत्पि  २:१-३ परमेँ वरको सत्य चचर्ले मािनसह लाई 
अदनको बगचाको जीवन उपभोग गनर् 
आ ान गदर्छ। त्यो उपभोग परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गरेर अनभुव गनर् 
सिकन्छ। 

ूकाश १४:१२ परमेँ वरको सत्य चचर्ले मािनसह लाई 
येशूमा िवँ वास वा येशूको िवँ वास हनु 
र उहाँको व्यवःथालाई पालन गनर् 
अगवुाइ गदर्छ। 

ूकाश १४:८ परमेँ वरको चचर्ले ॅामक 
िशक्षादीक्षाह को िव मा चेतावनी 
िदन्छ र आित्मक बेिबलोनले िसकाएको 
दशर्न वा धािमर्क िशक्षाको गलतलाई 
औलँ्याउँछ र आफ्ना जनह लाई 
त्यसितर नलाग्न आ ान गदर्छ। 
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ूकाश १४:९-११ परमेँ वरको सत्य चचर्ले मतृ्यकुो बारेमा 
सही िशक्षा िसकाउँछ (हेन ुर्होस ् यूह ा 
११:११-१४, उपदेशक ९:५, भजन 
१४६:३,४)। 

यूह ा १०:१६ हाॆो एकमाऽ सत्य गोठालो येशूले 
मािनसह लाई उहाँको पिछ लाग्न 
आ ान गनुर्हनु्छ र परमेँ वरको ूमेको 
ूवाह गन अिभयानमा संलघ्न हनु सबै 
मािनसह लाई उहाँले आमह गनुर्हनु्छ। 

ूकाश २२:१७ पिवऽ आत्मा र दलुहीले भन्छन ्
"आउनहुोस।्" परमेँ वरको शिक्तशाली 
पिवऽ आत्मा र उहाँको भी  केिन्ित 
सत्य खोज्ने िशक्षादीक्षाले हामी सबैलाई 
उहाँका जनह  हनु आ ान गदर्छ। 
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आित्मक बेिबलोन र ूकाश १७ 

ूकाश १७:१-५ आित्मक पमा ॅ  भएको धािमर्क 
ूणालीमा सत्य पिन िमसाइएको हनु्छ 
भनेर परमेँ वरले वणर्न गनुर्भएको छ। 

दािनएल ८:१२ त्यःता शिक्त चाहे इसाई धमर् भनेर दावी 
गन नै िकन नहनु ् सत्यलाई धलुोमा 
फ्याँिकिदन्छ। 

एिफसी ५:३१-३३ येशूको दलुही भनेको उहाँको चचर्ले 
ूितिनिधत्व गछर्। 

यिमर्या ६:२ िसयोनका छोरीह  सनु्दरी ीह  जःतै 
िछन।् 

यशैया ५१:१६ िसयोन, ितमीह  मेरा जनह  हौ। 

ूकाश १२:१-३ आकाशमा एक सनु्दरी ी देखा परेको 
अथर् नयाँ करारमा इसाई चचर्ले 
ूितिनिधत्व गछर् वा त्यो ी इसाई 
चचर्को ूितक हो। 

ूकाश १७:१,२ ूकाश १७मा उल्लेख गिरएको पित 
इसाई चचर्लाई जनाउँछ। 

ूकाश १७:४ पितत चचर् वा इसाई भनेर दावी 
गरेतापिन परमेँ वरको अिधनमा रहन 
नचाहने चचर्को ूणालीको र  बैजनी वा 
प्याजी र रातो। रोमन क्याथोिलक 
चचर्को र  ती नै हनु।् उनको 
मूख्यालय सातवटा थमु्काह मा वा 
रोममा अविःथत छ। 

१३८ 



ूकाश १७:५ पितत धािमर्क ूणाली भनेको परुानो 
करारमा उल्लेख गिरएको बेिबलोनलाई 
पनुजार्गरण गनुर् हो। 

उत्पि  ११:९ बेिबलोनको अथर् अलमल वा अन्यौलता 
हो। यहा ँ परमेँ वरले मािनसह को 
भाषामा अलमल पानुर् भएको िथयो। 
आित्मक बेिबलोन भनेको धािमर्क 
अलमल वा उपिव हो। 

दािनएल ४:३० बेिबलोनीय धमर् भनेको मािनसह को 
परम्परा र उपलब्धीह लाई उचाल्ने 
ूणाली हो। यसमा परमेँ वर होइन 
मािनसले सजृना गरेका भगवानह लाई 
मान्दछ (यशैया ४५:२२)। 

यशैया ५१:४७ पौरािणक बेिबलोन अथार्त ् आधिुनक 
इराकका मिन्दरह मा मूतीर् नै मूतीर्ह ले 
भिरएको िथयो। त्यसरी नै पितत 
बेिबलोनी आित्मक धमर्को आराधना 
ःथलह मा पिन मूतीर् नै मूतीर्ह ले 
भिरएको हनु्छ। 

ूःथान २०:४,५ कुनै पिन मूतीर् बनाउन र त्यसको 
आराधना गनर् परमेँ वरको दश आ ाले 
िनषधे गिरएको छ। 

इजिकएल ८:१४ बालीनालीको देवतालाई ीह ले ँदै 
ढोगेका िथए। िपतापखुार् वा मरेका 
मािनसह को आत्मा िजउँदै छन ् भनेर 
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ितनीह को पूजा गन र इसाई सन्तह  
भगवान हनु ्भनेर पूजा वा आराधना वा 
उपासना गन चलन आित्मक बेिबलोनमा 
साधारणतया गिरन्छ। 

उपदेशक ९:५ मरेकाह ले केही पिन थाहा पाउँदैन। 

भजन ११५:१७ मरेकाह ले परमेँ वरको ःतिुत गदन 
(भने के ितनीह ले मािनसह को ूाथर्ना 
सनु्छन ्त?) 

इजिकएल ८:१६ सूयर्लाई पूजा गन धािमर्क परम्परा 
परमेँ वरको मिन्दरमा पिन िभिऽन्छ। 
आइतबार सूयर्को पूजा गन िदन वा 
सूयर्को िदन हो। 

इजिकएल  साबथले   परमेँ वरको   को  हो  भने  
२०:१२,२०  िचनाउँछ वा यो परमेँ वरको अिःतत्व र 

शिक्तको िचन्ह । 

ूकाश १७:१२-१४ आित्मक बेिबलोनले पथृ्वीका 
राज्यशिक्तह सँग िमलेर सबैले मान्य 
िदनलाई परमेँ वरको िदन हो भनेर 
मािनसह लाई एकिऽत पानर् खोज्छ। 

ूकाश १८:१ आित्मक स टको समयमा परमेँ वरको 
मिहमा यस संसारमा चिम्कनेछ।  

ूकाश १८:२-४ परमेँ वरका जनह लाई बेिबलोनबाट 
िनःकेर आउन परमेँ वरको अिन्तम 
आ ान। 
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१ यूह ा ३:४ परमेँ वरको व्यवःथालाई उल्ल न गनुर् 
नै पाप हो। िविभ  चचर्ह मा भएका 
परमेँ वरका जनह लाई परमेँ वरको 
आ ाह लाई उल्ल न गन चचर्बाट 
िनःकेर आउन र उहाँको साबथ पालन 
गन जनह सँग समावेश हनु परमेँ वरको 
अिन्तम आ ान। 

ूकाश १४:१२ "परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र 
येशूमािथ िवँ वास राख् ने वा येशूको 
िवँ वास हनेु सन् तह को धैयर् धारण 
यसैमा छ।"  
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भिवंयवाणी बोल्ने बरदान 

आमोस ३:७ परमेँ वरले आफ्ना रहःयह  उहाँका 
अगमवक्ताह माफर् त ूकट गनुर्हनु्छ। 

गन्ती १२:६ ःवप् न दशर्न र सपनाह ारा परमेँ वरले 
उहाँको इच्छा सञ् चार गनुर्हनु्छ। 

ूकाश १२:१७ परमेँ वरका आ ाह  पालन गन र 
येशूको गवाही हनेु बचेखचेुका 
परमेँ वरका सन्तानह सँग अिज रले 
आबमण गदर्छ। 

ूकाश १९:१० येशूको गवाही भनेको भिवंयवाणी बोल्ने 
बरदान हो। 

ूकाश २२:६,९ जनु ःवगर्दूत यूह ाकहाँ देखा परे त्यो 
ःवगर्दूत भिवंयवाणीको ःवगर्दूत िथए। 
त्यही ःवगर्दूत अिन्तम िदनह मा देखा 
पछर्न।् 

एिफसी ४:८,११-१५ येशूले िदनहुनेु बरदानह मा भिवंयवाणी 
बोल्ने पिन एक बरदान हो। यो बरदान 
यगुको अन्तसम्म चचर्मा रिहरहन्छ। 

१ कोरन्थी १:४-७ येशूको दोॐो आगमनको िनिम्त 
पिखर्रहेको चचर्मा कुनै पिन बरदानको 
अभाव हुँदैन। 

१ यूह ा ४:१ आत्माह लाई जाँच् न बाइबलले हामीलाई 
आ ान गदर्छ। यिद कसैले भिवंयवाणी 
बोल्छ भने उसलाई बाइबलले नै 
िनधार्रण गरेको जाँच ारा हेिरनपुदर्छ 
(म ी २४:५, ११,२४)। 
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सत्य अगमवक्ता अथार्त ्परमेँ वरको सन्देश िदने व्यिक्तलाई गिरने 
जाँच 

व्यवःथा १३:१-४ सत्य वा सही अगमवक्ता वा परमेँ वरको 
सन्देशवाहकले जिहले पिन 
मािनसह लाई परमेँ वरको इच्छालाई 
पालन गनर् अमसर गराउँछ। 

यिमर्या २८:८,९ यिद सतर्िबनाको भिवंयवाणी बोिलएको 
छ भने त्यो पूरा हनैु पछर्। 

यशैया ८:१९,२० "१९ जब मािनसह ले ितमीह लाई 
भतूूते खेलाउने र तन् ऽमन् ऽ गन 
धामीझाँबीसँग सल् लाह लेओ भनी 
भन् लान ्, तब के मािनसह ले आफ् ना 
परमेँ वरकहा ँ गएर सोध् नपुदन र? 

जीिवतह का िवषयमा मरेकाह लाई 
िकन सोध् ने? २० व् यवः था र गवाहीकहाँ 
जाओ! यिद ितनीह  यस वचनअनसुार 
बोलेनन ् भने ितनीह िसत िबहानको 
िमरिमरे उज् यालो पिन छैन (वा 
परमेँ वरको िदव्य ान वा उहाँको सन्देश 
ितनीह मा छैन भनेर थाहा 
पाउनपुछर्)।" 

इजिकएल ७:२६ जब परमेँ वरबाट दशर्न पाएको व्यिक्तले 
उहाँको व्यवःथा पालन गदन भने 
परमेँ वरले उसबाट दशर्न हटाइ 
िदनहुनु्छ। 
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१ यूह ा ४:१-३ सत्य, सही वा सक् कली अगमवक्ताको 
सन्देशमा येशू भी लाई केन्ििवन्द ु
बनाएको हनु्छ। 

दािनएल १०:१७ जब सत्य वा सक् कली अगमवक्ताले 
दशर्न देख्छ त्यसबेला उसको सास 
रोकेको हनु्छ। 

म ी ७:१५-१६ अगमवक्ता वा परमेँ वरको सन्देश बक्ने 
मािनसले उहाँको सन्देश बकेको छ भनेर 
देखाउन उसको जीवन शैलीले ूकट 
गदर्छ। 

२ इितहास २०:२० यिद उहाँका अगमवक्ताह लाई िवँ वास 
गिरयो भने िवँ वासीह  फिलफाप 
हनु्छन।् 

१ कोरन्थी  सङ् कटको समयमा  परमेँ वरले उहाकँो  
१२:२७,२८  सत्य अगमवक्ता चचर्मा पठाउनहुनु्छ र 

उहाँका आ ाह  पालन गनर् अगवुाइ 
गछर्न।् जसरी परमेँ वरले येशूको 
पिहलो आगमनमा तयारी हनु बिप् तःमा 
िदने यूह ालाई पठाउनभुएको िथयो 
त्यसरी नै अिन्तम यगुमा परमेँ वरका 
आ ाह  पालन गन चचर्मा भिवंयवाणी 
बोल्ने बरदान िदने मािनस ारा उहाँले 
आिशष िदनहुनेुछ। 
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परमेँ वरको भिवंयवाणी िदने बरदान एलेन जी ाइट ारा उहाँले 
िदनभुएको छ भनेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँ वास गदर्छ। 
उनको लेखह ारा परमेँ वरका सन्देशह  ूकट गिरएका छन।् 
उहाँका लेखह  बाइबलको सरह र बाइबलको स ामा किहल्यै 
पिन िलइनहुुँदैन।  

उहाँका लेखह ले ूकाश १२:१७लाई पूरा गरेको छ 
भनेर देखाउँछ। परमेँ वरका अिन्तम यगुको चचर्लाई 
भिवंयवाणी िदने बरदान िदइनेछ भनेर उक्त पदले जनाउँछ। 
उहाँको जीवन र लेखह ले बाइबलले िनधार्रण गरेको पिरक्षामा 
सफल भएको देखाइएको छ। 
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बिप् तःमा 
म ी २८:१८-२० "१८ तब येशू ितनीह कहाँ आएर 

भन् नभुयो, “ः वगर् र पथृ् वीमा समः त 
अिधकार मलाई िदइएको छ। १९ 
यसकारण जाओ, र सबै देशका 
जाितह लाई चेला बनाओ, िपता र पऽु र 
पिवऽ आत् माको नाउँमा ितनीह लाई 
बिप् तः मा देओ, २० मैले ितमीह लाई 
आ ा गरेका सबै कुरा पालन गनर् 
ितनीह लाई िसकाओ। हेर, म यगुको 
अन् त् यसम् म सध ितमीह का साथमा छु।”   

मकूर् स १६:१६ जसले िवँ वास गछर् र बिप् तःमा िलन्छ 
उसले मिुक्त पाउँछ। 

यूह ा ३:५ जबसम्म मािनस पानी र आत्मा ारा जन्म 
हुँदैन तबसम्म उसले परमेँ वरको 
राज्यलाई देख् न सक्दैन। 

एिफसी ४:५ एउटा ूभ,ु एउटा िवँ वास, एउटा 
बिप् तःमा। 

म ी ३:१३-१७ जब येशू वयःक वा जवान (जा े सु  े
भएपिछ) हनुभुयो तब उहाँले बप् तःमा 
िलनभुयो। 

ूिेरत ८:३५ दवैु िफिलप र नपुंशक पानीमा पसे। 
िफिलपले नपुंशकलाई पानीमा डवुाएर 
बिप् तःमा िदए। 

१४६ 



कलःसी २:१२ बिप् तःमाको िविधले येशूलाई िवँ वास 
गनले उहासँँग गािडएको र पनु त्थान 
भएको देखाउँछ। 

रोमी ६:३-६ िवँ वासीले पनु त्थान हािसल गरेको, 
परुानो जीवन मिरएको र गािडएको अिन 
येशूमा नया ँ जीवन पाएर िनिःकएको 
देखाउने िचन्ह, पिहचान वा ूितक 
बिप् तःमा हो। 

ूिेरत २:३८ "पँ चाताप गर र बिप् तःमा लेऊ" 
मकूर् स १६:१६ जसले येशूलाई िवँ वास गरेर बिप् तःमा 

िलन्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। 

ूिेरत २:४१,४२ "४१ तब जस-जसले उनको (पऽसु) 
कुरा महण गरे ितनीह ले बिप् तः मा िलए, 
र त् यसै िदन ूाय: तीन हजार मािनसह  
ितनीह को संख् यामा थिपए। ४२ 
ितनीह  ूिेरतह का िशक्षा, स ित र रोटी 
भाँच् न र ूाथर्नामा भिक्तसाथ 
लािगरहन् थे।"  

१ कोरन्थी   "१२ िकनिक जः तो   शरीर  एक  छ,  र  
१२:१२-१३  त् यसका धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका 

सम् पूणर् अ ह  धेरै भए तापिन शरीरचािहँ 
एउटै हनु् छ, भीं ट पिन त् यः तै हनुहुनु् छ। 
१३ िकनिक एउटै पिवऽ आत् मा ारा 
हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप् तः मा 
पाएका छ – यहूदी वा मीक, कमारो वा 
फुक् का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ 
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आत् माबाट िपउन िदइयो।" र ूिेरत 
२:४६,४७ "४६ ितनीह  एकै मनका 
भई मिन् दरमा एकसाथ उपिः थत हनु् थे, र 
घर-घरमा रोटी भाँच् थे, र ितनीह  खशुी र 
शु  दयले िमलीजलुी खान् थे, ४७ र 
परमेँ वरको ूशंसा गद, र सबै 
मािनसह बाट शभेुच् छा पाउँदै बः थे। 
उ ार पाउनेह लाई ूभलेु िदनिदनै 
ितनीह को संख् यामा थिपिदनहुनु् थ् यो।" 
बिप् तःमा ारा येशूको शरीर वा चचर् अथार्त ्
िवँ वासीह को समूह वा स ितमा सामेल 
हनु्छ । 

म ी २८:१९,२० येशूले केवल उहाँका चेलाह लाईमाऽ 
बिप् तःमा िदन अिधकार िदनभुयो। येशूले 
ितनीह लाई सत्यको ूत्येक पक्ष 
िसकाउनभुएको िथयो। उहाँले 
िसकाउनभुएको सत्य वचनलाई िसकाएर 
बिप् तःमा िदन चेलाह लाई आदेश 
िदनभुएको िथयो। जब पिवऽ आत्माले 
कसैलाई बिप् तःमा िदन ूभाव पानुर्हनु्छ 
भने उसले येशूका साबथसमेत आ ाह  
पालन गन चचर्बाट बिप् तःमा िलनपुदर्छ। 

ूिेरत २२:१६ उठ र बिप् तःमा लेऊ अिन ितॆो पाप 
पखाल। 
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दशांश वा येशूभक्तले अपनाउन ु पन आिथर्क अथार्त ् आफ्नो 
सम्मु तीूित िजम्मेवारी 

व्यवःथा ८:१८ धनसम्पि  कमाउन वा फिलफाप हनेु 
सामथर्पना ूत्येकलाई परमेँ वरले नै 
िदनहुनु्छ। 

भजन २४:१ सारा पथृ्वी र यसमा भएका यावत 
थोकह  परमेँ वरकै हो। 

हग्गै २:८ सनु र चाँदी परमेँ वरकै हो। 

मलाकी ३:६-१२ "६ “म परमूभ ुकिहल् यै पिरवितर्त हुँिदन।ँ 
यसैले हे याकूबका सन् तान हो, ितमीह  
नं ट भएका छैनौ। ७ ितमीह का िपता-
पखुार्को समयदेिख नै ितमीह  मेरा 
उदीर्ह देिख तकर गएका छौ, र ती 
ितमीह ले पालन गरेका छैनौ। मितर 
फकर् , र म ितमीह ितर फकर् नेछु,” 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ। तर 
ितमीह  त सोध् छौ, ‘हामी कसरी फक ?’  
८ “के कुनै मािनसले परमेँ वरलाई लु  छ 
र? तापिन ितमीह  मलाई लु  दछौ। “तर 
ितमीह  सोध् छौ, ‘कसरी हामीले तपाईंलाई 
लु  र?’ “दशांशको भेटीमा।  ९ सराप 
परेर ितमीह  ौािपत भयौ, िकनिक 
ितमीह ले मलाई लिुटरहेछौ– ितमीह  
सम् पूणर् जाितले। १० सम् पूणर् दशांश 
ढुकुटीमा ल् याओ, तािक मेरो घरमा भोजन 
रहोस ्। यसमा मलाई जाँचेर हेर,” 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ, “म 
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ः वगर्का ढोकाह  उघारेर पयार्प् त ठाउँ 
पिन नहनेुसम् मका आिशष ् ितमीह मािथ 
बसार्उँछु वा बसार्उँिदन,ँ” सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ। ११ “म ितमीह का 
अन् नबाली ः वाहा पान रोग िनको 
पािरिदनेछु, र ितमीह का बारीमा भएका 
दाखका बोटका फलह  झनछैनन ्,” 
सवर्शिक्तमान ् परमूभ ु भन् नहुनु् छ। १२ 
“तब सारा जाित-जाितह ले ितमीह लाई 
धन् य भन् नेछन ्, िकनिक ितमीह को देश 
एक अित खशुी देश हनेुछ,” सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ुभन् नहुनु् छ।"  

िहतोपदेश ३:९,१० यिद हामीले परमेँ वरलाई पिहले सम्मान 
वा आदर गछ  भने उहालेँ ःवगर्बाट 
आिशषको खजाना बषार्उनहुनु्छ। 

म ी ६:३३ परमेँ वरको राज्य र उहाँको धािमर्कता 
पिहले खोिज गर अिन सबै थोक ितमीलाई 
थिपनेछ। 

उत्पि  १४:२० "सव च् च परमेँ वर धन् यका होऊन ्, जसले 
ितॆा शऽहु लाई ितॆा हातमा 
सिुम् पिदनभुयो।” अिन अॄामले उनलाई 
सबै कुराको दशांश िदए।" य शलेमको 
पजुाहारी मेलिकजेदक येशूको ूितक 
िथए। 

लेबी २७:३२ दशांश भनेको दश भागको एक भाग हो। 

म ी २३:२३ दशांशको बारेमा चचार् गद येशूले ःप  
भ ुभयो "ितमीह ले यो गनुर्पथ्य " तर 

१५० 



ितनीह ले दया, माया, न्याय र 
क णालाई त्यागेकोमा उहाँ  
हनुभुएको िथयो। (अचम्मको कुरो त यो 
छ, परुानो करारमै िनदशन गिरएको 
दशांश सबै इसाईह ले मान्दछन ्तर दश 
आ ाचाही ँपरुानो करारको भनेर त्यसलाई 
िशरोपर गनर् तयार छैनन-्अनवुादक)। 

२ कोरन्थी ९:७ िदल खलुाएर िदनेलाई परमेँ वरले माया 
गनुर्हनु्छ। 

१ कोरन्थी  जसले   ससुमाचारको   कामको   िनिम्त  
९:१३,१४ समिपर्त हनु्छ उसले ससुमाचारबाटै 

आएको आम्दानी अथार्त ् दशांशभेटीबाट 
जीउन ुपदर्छ। 

१ ितमोथी ५:१८ पिरौम गनह  वा ौमजीिवह लाई 
ज्याला िदन ुउिचत छ। 

िहतोपदेश जनु   खलुा   दयले  िदँदछ  उसलाई  
११:२४,२५  परमेँ वरले पिन धेरै आिशष िदनहुनु्छ। 

व्यवःथा १४:२२ दशांश िदने िनदशन केवल पौरािणक 
इॐाएलीह लाईमाऽ होइन येशूलाई 
िवँ वास गन ूत्येक भक्तको िनिम्त पिन 
हो। 

यूह ा १३:१७ यिद ितमीह ले यी कुराह  थाहा पायौ 
तर त्यस अनसुका चल्यौ भने ितमीह  
धन्यका हौ। ितमीह  खशुी हनेुछौ। 
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येशूभक्तको आदशर् चिरऽ वा अनकुरणीय जीवनप ती 
२ कोरन्थी ५:२० येशूका राजदूतह  वा ूितिनिधह । 

यशैया ६२:१० मािनसह को साम ुआदशर्लाई उचाल वा 
कुन नैितक जीवन िबताउनपुन हो सो 
देखाऊ। 

१ यूह ा २:१५-१७ िबितजाने संसारको मोहमा नफस "१५  
संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पिन 
थोकलाई ूमे नगर। यिद कुनै मािनसले 
संसारलाई ूमे गदर्छ भने िपताको ूमे 
त् यसमा हुँदैन। १६ िकनिक संसारमा 
भएका सबै थोक, अथार्त ् शरीरको 
अिभलाषा, आखँाको अिभलाषा, जीवनको 
शेखी िपताबाट आएका होइनन ्, तर 
संसारबाट आएका हनु ्। १७ संसार 
िबितजान् छ र त् यसको अिभलाषा पिन 
िबितजान् छ, तर परमेँ वरको इच् छा पूरा 
गनचािहँ सधको िनिम् त रहन् छ।" 

रोमी १२:१,२ संसारको मायामोहले ितमीलाई 
निनचोिरयोस।् संसारको देखािसक गन 
नहोऊ वा संसारसँग ूितःपधार् गनर् नखोज 
ब  िभऽी िदमागैदेिख पिरवतर्न भएर नयाँ 
होऊ। 

िफिलप्पी ३:७,८ जनु कुरो शु , चोखो, िनंखोट, िूय, 
इमान्दारी, न्यायी र असल कुरो छ 

१5२ 



त्यसको बारेमा सोच वा ितनीह लाई 
ध्यान देऊ। 

२ कोरन्थी ३:१८ जसलाई हामी हेिररहन्छ  हामी पिन 
त्यःतै हनु्छ । 

भजन ११:५ जसले िहँसालाई मनपराउँछ वा जो 
िहँसात्मक हनु्छ त्यसलाई परमेँ वरले मन 
पराउनहुु । 

भजन ११९:३७ व्यथर्का कुराह  ितर हेन मेरो आखँाबाट 
मलाई फकार्उनहुोस।् 

िफिलप्पी २:५ येशूको िदमागमा जे छ त्यो ितमीह मा 
पिन होस।् 

१ ितमोथी २:९,१० ीले सभ्य र उपयकु्त लगुाह  
लगाउनपुछर्। अ लाई आकिषर्त गनर् 
मह ो सनुचाँदी, मोतीको गहना लगाएर र 
तडकभडक देिखने पोशाक लगाएर होइन 
तर असल कामले ससुिजत हनुपुछर्। 

१ पऽसु ३:२-५ सत्य गहना भनेको सबैलाई आकिषर्त गन 
बािहर लगाउने गहनाह  होइन ब  
दयमा हनुपुछर्। 

उत्पि  २५:२-४ बेथेलमा याकूबलाई परमेँ वरले 
भेट्नहुनु्छ। अिन आफ्ना घरका 
जहानह लाई सधुानर् ितनीह ले लगाएका 
गहनाह  फुकाल्न र मूतीर्ह  फुटाल्न 
याकूबले आदेश िदन्छन।् 
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ूःथान ३३:३-६ जब इॐाएलीह  ूित ा गिरएको देशमा 
पःछन ् तब ितनीह मा भएका गहनाह  
फुकाल्छन।् 

यशैया ३:१६-२४ जब परमेँ वरका जनह  देखावटी पमा 
िस ारपटार गरेर आफू कितको धनी छु 
भनेर फुितर् लगाउँछन ् तव परमेँ वर 
अूस  हनुहुनु्छ िकनिक ितनीह मा 
चिरऽको सौन्दयर्ता िथएन। 

होशे २:१३ गहनाह  मूतीर्पूजासँग जोिडएको छ र 
परमेँ वरलाई िविसर्िदने तत्व भनेर 
बाइबलले ूकट गदर्छ। 

ूकाश १७:१-५ झठुो वा परमेँ वरको सत्यलाई 
ूितिनिधत्व नगन नक् कली चचर् सनुचाँदी 
वा गहनाह ले सिजएको चचर् हो। उनले 
येशूूितको सच्चा ूमेलाई त्यागेको 
हनु्छ। 

यशैया ६१:१-३ हामीलाई चािहने सत्य सौन्दयर्ता येशूले नै 
िदनहुनु्छ। उहाँले हामीलाई  मिुक्तको 
पोशाक लगाइ िदनहुनु्छ। शािन्त, 
आनन्द, क्षमा र दोषबाट मकु्त हनेु 
ःवतन्ऽताको गहनाले हामीलाई 
सजाउनहुनु्छ। त्यसले गदार् हामी िभऽी 
दयदेिख खशुी र संत ु  हनु्छ । ("म 
परमूभमुा सा॑ै आनिन् दत हनु् छु। मेरो 
ूाणले मेरा परमेँ वरमा आनन् द 
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मनाउँनेछ। िकनिक उहाँले मलाई 
उ ारको पोशाक लगाइिदनभुएको छ, र 
उहाँले मलाई धािमर्कताको वः ऽले 
ढाक् नभुएको छ– जसरी दलुहाले आफ् नो 
िशर पूजाहारीले िसँगारेझ िसँगाछर्न ्, र 
दलुहीले आफैलाई रत् नह ले आभिूषत 
गिछर्न ्।" यशैया ६१:१०)। 

यूह ा ८:२९ जनु कुरो परमेँ वर िपताले मन 
पराउनहुनु्छ त्यो सध गनर् म खोज्छु। 

यूह ा १३:१७ परमेँ वरको इच्छा जानेर पालन गदार् 
खशुी, आनन्द र संतिु  आउँछ। 

भजन ४०:८ हे मेरा ूभ ुम तपाईँको इच्छा पालन गनर् 
मनपराउँछु। 
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पिवऽ आत्मा 
यूह ा १६:७ पिवऽ आत्मा ईँ वरीय व्यिक्त हनुहुनु्छ 

भनेर येशूले खलुासा गनुर् भएको छ।  
येशूले पिवऽ आत्मालाई "उहाँ" भनेर 
सम्मानजनक सम्बोधन गनुर् भएको िथयो। 
उहाँ कुनै व्यिक्तत्विविहन हावा जःतो 
हनुहुु । पिवऽ आत्माको बारेमा येशूले 
सम्बोधन गनुर्हुँदा अिजब बःतकुो पमा 
गनुर्भएको िथएन। 

यूह ा १६:८ मािनसको पापलाई पिवऽ आत्माले 
औलँ्याउनहुनु्छ र उसले आफू पापी हुँ 
भनेर पिवऽ आत्माले नै ःवीकार गराउन 
लगाउनहुनु्छ। 

म ी २८:१९,२० ऽी-एक परमेँ वरमा पिवऽ आत्मा पिन 
एक हनुहुनु्छ। 

एिफसी ४:३० पिवऽ आत्माको िच लाई दखुाउन 
सिकन्छ। 

उत्पि  ६:३ उिचत काम गराउन पिवऽ आत्माले 
हामीलाई जोर वा ूयास गनुर्हनु्छ। 

रोमी ८:२६ हाॆोतफर् बाट पिवऽ आत्मा बोल्नहुनु्छ। 
हाॆो िनिम्त उहाँ समन्वय गनुर्हनु्छ। 

रोमी ८:२७ पिवऽ आत्माको िदमाग वा सोच्ने शिक्त 
छ। 

रोमी ८:१६ पिवऽ आत्मा ारा नै हामी परमेँ वरका 
छोराछोरीह  ह  भनेर गवाही िदनहुनु्छ। 

गलाती ५:२२-२६ हाॆो जीवनमा असल फल वा चिरऽको 
उत्पादन पिवऽ आत्माले नै गनुर्हनु्छ। 
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 इजिकएल मािनसह को चिरऽलाई आमूल पिरवतर्न 

३६:२६,२७  गनर् पिवऽ आत्माले काम गनुर्हनु्छ। 
उहाँले हामीलाई नया ँ दय िदनहुनु्छ। 

उत्पि  १:२ सिृ मा सनातन परमेँ वर िपता र पऽु 
येशूसँग पिवऽ आत्मा पिन सहभागी 
हनुभुएको िथयो। हाॆो जीवनलाई नया ँ
बनाउन वा पनुिजर्वन िदन पिन उहाँ िपता 
र पऽुसँग सहभागी हनु ुभएको हनु्छ। 

रोमी ८:११ हामी येशूको िनिम्त मतृ्यदेुिख डराउनहुु  
िकनभने पिवऽ आत्माको शिक्तले  
उहाँका भक्तजनह को पनु त्थान  
गिरनेछ। 

यूह ा १६:१३,१४ सबै आत्म ान र सत्यह ितर पिवऽ 
आत्माले नै हामीलाई अगवुाइ गनुर्हनु्छ। 

यूह ा १४:२६ हामीलाई िसकाउन परमेँ वरले पिवऽ 
आत्मालाई पठाउनहुनु्छ वा हाॆो गु  
पिवऽ आत्मा हनुहुनु्छ। 

म ी १२:३१,३२ जब मािनसको िववेक वा चेतनामा पिवऽ 
आत्मा उिचत काम गनर्, जीवन पिरवतर्न 
गनर् र परमेँ वरितर फकर् न घचघच्याइ 
रहनहुनु्छ तर त्यस मािनसले पिवऽ 
आत्माको आवाजलाई िमचाइर ो वा 
दवाइ राख्यो वा वाःता गरेन भने उसले 
किहल्यै पिन क्षमा नपाउने पाप गरेको 
हनु्छ। 

रोमी ८:१४ जब हामीले हामीलाई अगवुाइ गनर् पिवऽ 
आत्मालाई अनमुित िदन्छ  तब हामी 
परमेँ वरका छोराछोरीह  हनु जान्छ । 
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पिवऽ आत्माको बारेमा साधरणतया सोिधने ूँ नह  

अन्य भाषा वा चचर्मा कसैले नबझु्ने भाषा उच्चारण गदार् पिवऽ 
आत्मा उसमािथ आएको भनेर कितपय इसाईह ले दावी गछर्न।् 
बाइबलमा यस मािमलामा के िसकाउँछ? 

  अन्य भाषाको बरदानको बारेमा देहायका बुदँाह लाई 
ख्याल गनुर् ज री छ। 

१. ूिेरत २ मा पऽसुले गरेको सम्बोधनलाई ध्यानपूवर्क हेिरन ु
ज री छ। उनले हजार  अन्य भाषा एकै चोटी बोलेका 
िथएनन।् उनले िहॄू भाषामा नै येशूको बारेमा बोलेका िथए 
र िविभ  देशका यहूदीह  जसले िविभ  भाषाह  बोल्दथे 
ितनीह ले आआफ्नै भाषामा पऽसुको सम्बोधन बझेुका 
िथए। पऽसुले बोलेको भाषाले अ  भाषाको तगारो तोडेको 
िथयो। ससुमाचार र सत्यलाई अनमुोदन गनर् पऽसुले बोलेको 
भाषामा पिवऽ आत्माको आिशष िथयो र अ ह ले आआफ्नै 
भाषामा सनु्दा ती भाषाह  पऽसुले बोलेका िथए भनेर मानेका 
िथए। पऽसुको िनिम्त अ ह को भाषा अन्य िथयो तर 
आफूले अन्य भाषा बोलेका िथएनन ्(ूिेरत २:४-८)। 

२. मीक भाषामा अन्य भाषा बोल्नेलाई ग्लोसालािलया 
glossalalia भिनन्छ। यसको अथर् नै अ  भाषाह  हनु ्
(ूकाश १४:६ मा िविभ  भाषाका मािनसह लाई ससुमाचार 
सनुाउने भिनएको छ)। 

३. ूिेरतको पःुतकमा केवल तीन ठाउँह मामाऽ अन्य भाषाको 
बारेमा उल्लेख गिरएको छ (२,१० र १९)।  भेलामा 
सहभागी भएको ूत्येक क्षणमा अ  भाषाह  बोल्ने 
मािनसह को उपिःथित िथए। 
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अ. ूिेरत २मा उच्चारण गिरएको भाषा वाःतिवक वा सबैले 
बझु्ने भाषा िथयो (पद ८,११ अथार्त ् कुनै बरबराउने 
वा नबझु्ने गरेर कसैले बोलेका िथएनन)्। 

आ. ूिेरत १०को घट्नामा पऽसुले ससमाचार सनुाउँदा 
कनिलयस र उनका घरका मािनसह ले येशूलाई महण 
गरेका िथए। जब ितनीह मािथ पिवऽ आत्मा 
खिननभुयो तब ितनीह ले पिन अन्य भाषा वा पऽसुको 
िहॄू भाषाभन्दा ितनीह को आफ्नै भाषामा परमेँ वरको 
मिहमा गरेका िथए। पऽसु यहूदी िथए भने कनिलयस 
मीक िथए। कनिलयसले ूशंसा गरेको भाषा पऽसुले 
बझु्न सक्ने भएका िथए। यसले गदार् अ  भाषाका 
मािनसह ले पिन परमेँ वरको ःतिुत गनर् सक्दो रहेछ र 
ितनीह मा पिवऽ आत्मा आउँदो रहेछ भनेर चेलाह ले 
बझेु र कनिलयस सनातन सिृ कतार् परमेँ वरितर मन 
फकार्एका िथए भनेर त्यसले ूमािणत गरेको पऽसुको 
िदमागमा घसेुको िथयो। परमेँ वरको ःतिुत गन त्यही 
बरदान ूिेरतह ले पाएका िथए। 

इ. पावल अन्तराि य ूिेरत वा चेला िथए। एिफससका 
मािनसह ले पिन अन्य भाषा वा ितनीह कै भाषामा 
परमेँ वरको ूशंसा गरेका िथए (ूिेरत १९)। जब 
ूिेरतको पःुतकमा अन्य भाषा भ े शब्द ूयोग 
गिरएको हनु्छ तब त्यसबेला भेला भएका मािनसह मा 
िविभ  भाषाह  बोल्ने मािनसह को उपिःथित िथए। 

४. कोरन्थीको चचर्ले पावलको टाउको दखुाएको िथयो। त्यो 
चचर् समःया नै समःयाले खाँिडएको चचर् िथयो। एक 
आपसमा झगडा, कचकच, को भन्दा को ठूलो भनेर भाऊ 
खोज्ने र अ को मूल्यमा ूितःपधार् गन र अ लाई 
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िथचोिमचो गनर् चचर् लागेको िथयो। सक् कली वा सही 
बरदानलाई दु पयोग गन कोरन्थीका इसाईह  लागेका 
िथए। पावलले त्यसलाई सम्हाल्न ूयास गनर् खोजेका िथए। 
ितनीह लाई देहायका आचारसिहँता चचर्मा लाग ुगनर् िनदशन 
िदए: 
अ. चचर्मा वा िवँ वासीह  स ित गन भेला वा समूहमा 

सबैले एकै चोटी नबोिल पालै पालो बोल्न ु पछर् (१ 
कोरन्थी १४:२७)। 

आ.  भेलामा कसैले अक ले नबझु्ने भाषामा बोल्यो भने 
त्यसको अनवुाद गनर् मािनस हनुपुछर् (१ कोरन्थी 
१४:२८)। 

इ. एउटा सेवाकायर्को ूोमाम वा आयोजनामा कमसेकम 
दईु जना वा तीन जना बोल्नपुदर्छ (१ कोरन्थी 
१४:२७)। 

ई. बोल्ने मािनसले के बोिलरहेको बझु्न ु पछर् र आफ्नो 
बोलीलाई सम्हाल्न सक्नपुछर् (१ कोरन्थी १४:३२)। 

उ. परमेँ वर गोलमालको परमेँ वर होइन। सबैले 
बरबराएर बोल्दा चचर्मा भाँडभैलो वा अन्यौलता हनु्छ र 
कसले के बोलेको सो थाहा हुँदैन (१ कोरन्थी 
१४:३३)। 

५. कसैले वचन बोल्छ वा संवाद गछर् भने त्यो बोिलएको वचन 
बौि क ःतरको हनुपुछर्। जे बोिलन्छ सो सबैले बझु्ने र 
सबैलाई फाइदा हनेु वा बिु मानीसाथ बोल्न ु पछर् (१ 
कोरन्थी १४:९,१०)। 

६. हामीले हाॆो भाषामा गिरने ूाथर्नालाई पिवऽ आत्माले 
ःवगर्मा ःवगर्को भाषामा परमेँ वरको िसंहासनमा परु् याउने 
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भएकोले ःवगर्को भाषा भनेर नबझु्ने वा अन्य भाषा बोल्न ु
आवँयकता देिखन्दैन (रोमी ८:२६)। 

७. हाॆो शरीरको िदमाग वा मगज हाॆो अत्यन्तै उच्च र 
उत्कृ  तिरकाले सिृ  गिरएको हो। सारा शरीरलाई यसैले 
संचालन गदर्छ मान  यो कुनै िवँ विव ालयको अध्यापन 
िवभाग हो। हामीले यसलाई सफा, िस  र ःवच्छ राख् न 
परमेँ वरले िदनभुएको हो। यसलाई अ  कुनै वा  शिक्तले 
बशमा राख् निदन ु खतरा मा ुपदर्छ। िदमाग भनेको सबै 
ानबिु ह को थलो हो। यही िदमागले परमेँ वरको 
उपासना हामी गछ । कुनै पिन आराधना ानबिु  र 
वौि क क्षमता परु् याएर गिरन्दैन त्यो केवल भावनात्मक 
हनु्छ र भावनामा लागेर वा भावकु भएर कुनै िबयाकलाप 
गनुर् वा कसैको उपासना गनुर् भनेको येशूले बाहेक अक ले 
हाॆो िदमागलाई िनयन्ऽण गनर् िदएको ठहिरन्छ (िफिलपी 
२:५)। 

८. अन्य भाषा बोल्ने वा अ  भाषा बोल्ने बरदान अ  आित्मक 
बरदानह मा केवल एउटामाऽ बरदान हो। यसले पिवऽ 
आत्माले भिरएको ूमाण भएको मािनस भ  िमल्दैन (िकनिक 
कसैले त सय वटा भाषाह  पिन जानेका हनु्छन)्। तर 
येशूको िनिम्त गवाही हनुचुाही ँ पिवऽ आत्माले भिरएको 
मािनस भ  सहुाउँछ (ूिेरत १:६-८)। सबैमा यो बरदान 
वा अ  भाषाह मा ससुमाचार सनुाउने बरदान हनु्छ भ  े
छैन। जब परमेँ वरको कामको िनिम्त अिघ बढ्न आवँयक 
भए उहाँले अ  भाषा बोल्ने वा अ ले बझु्ने भाषा बोल्ने 
बरदान िदनहुनेुछ (१ कोरन्थी १२:६-११,१८,२९,३०)। 
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बाइबलमा उल्लेख गिरएको सबभन्दा लामो अचम्मको भिवंयवाणी 
दािनएल ७,८,९ ूकाशको पःुतकमा उल्लेख गरेका 

रहःयलाई दािनएलका भिवंयवाणीह ले 
खलुाउँदछन।् ःवगर्मा हनेु इन्साफको 
बारेमा िवःततृ पमा दािनएलले उल्लेख 
गदर्छन।् 

दािनएल ७:९,१० इन्साफ वा न्यायको अदालत कहाँ 
बःछ? 

दािनएल ८:१४ हामीलाई अब थाहा छ िक न्याय हनु्छ 
तर किहले हनु्छ त? 

लेबी १६:२९,३० पिवऽ मिन्दर शु  गिरन ु भनेको के हो 
भने लेबीको पःुतकले हामीलाई बझुाउन 
म त गदर्छ। 

दािनएल  दािनएलको  ःवप् नदशर्न   वािःतिवक पमा 
८:१६,१७,१९ कायार्न्वयन ्हनु्छ। 

दािनएल ८:१६ दािनएललाई त्यो दशर्नको बारेमा कसले 
बझुाउँछ त? 

दािनएल ८:२७ ःवगर्दूत गािॄएलको लआय िकन िढलो 
भएको? 

दािनएल ९:२१-२३ दािनएललाई दशर्नको अथर् बझुाउन 
फकर् न्छन।् 

गन्ती १४:३४ बाइबलमा जब भिवंयवाणी उल्लेख गछर् 
तब त्यसमा एक िदनको अथर् एक वषर् 
भनेर बझु्नपुछर्। (इजिकएल ४:६)। 
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दािनएल ९:२५ यो िमितले ४९० वषर् र २३०० वषर्को 
सु  भएको समय बताउँछ। 

लूका ३:२१,२२ परमेँ वरले येशू भी लाई आित्मक जोश 
र शिक्तले पिवऽ आत्मा ारा अिभषके 
गनुर्भयो (ूिेरत १०:३८)। 

दािनएल ९:२७ यस पदले येशू भी  किहले बुसमा 
टाँिगनहुनेुछ भनेर ाक् कै िमित तोिकएको 
देखाउँछ। 

म ी २७:५१ जब येशू मनुर्भयो तब य शलेमको पिवऽ 
मिन्दरको महापिवऽ ःथानको पदार् 
मािथदेिख तलसम्म च्याितएको िथयो। 

िटप्पणी: याद गनुर्होस ्भिवंयवाणीको पिहलो भाग अथार्त ्यहूदी 
जाितसँग सम्बिन्धत ७० हप् ताको भिवंयवाणी सन ३४सम्म 
फैिलएको िथयो। बाँिक १८१० वषर्ह  सन ्१८४४मा समाप् त 
भएको िथयो। 
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पशकुो समय: आजको िनिम्त ूकाशको पःुतक 

ूकाश १४:६-१२ यगु वा संसारको अन्तमा तयार हनु येशूले 
आफ्ना जनह लाई त िवशेष सन्देश 
िदनहुनु्छ। सारा संसारमा ससुमाचार 
फैिलन्छ। 

यूह ा ३:१६ ससुमाचार असल सन्देश हो। यसले 
मािनसह लाई मिुक्त िदने अनमुहको 
सन्देश ूत्येक मानवूाणीको िनिम्त हो 
भनेर बताउँछ। 

ूिेरत ४:१२ पापबाट पाउने मिुक्त केवल येशूबाटमाऽ 
पाइन्छ भनेर ससुमाचारले ूकट गदर्छ। 

ूकाश १४:७ मानव जाितको िनिम्त परमेँ वरले 
सनुाउनभुएको मूख्य िवषयबःत ु भनेको 
इन्साफको घडी आएको छ। 

ूकाश १४:६ यस पथृ्वी महको िनिम्त परमेँ वरको 
िवशेष सन्देश। 

म ी १२:३६ न्यायको समयको बारेमा येशू र पावलले 
के खलुासा गरेका िथए? 

ूिेरत २४:२५ परमेँ वरले सबै मानव जाितलाई गन 
न्याय भिवंयमा हनेु पावलले घोषणा 
गदर्छन।् 

ूकाश २२:११ जब येशू आउनहुनु्छ तब त्यसबेला केवल 
दईु थिरका मािनसह  माऽ हनु्छन।् 
त्यहाँ कुनै ततःथ मािनसह  वा 
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परमेँ वरलाई िवँ वास गन वा नगन भनेर 
सोचाइमा पन मािनसह  हनेु छैन। 

ूकाश १४:८ दोॐो ःवगर्दूतले गिम्भर सन्देश घोषणा 
गदर्छन।् 

ूकाश १८:४ आफ्ना जनह लाई बेिबलोन अथार्त ्
परमेँ वरको िविोह गन समूहबाट िनःकन 
आ ान गिरन्छ। 

ूकाश १४:९-११ कुन ् चेतावनी िदएर तेॐो ःवगर्ले सन्देश 
िदन्छ? अथार्त ् तेॐो ःवगर्दूतको सन्देशमा 
कुन िवषयवःत ुसमेितएको छ? 

ूकाश १४:१२ येशूका सच्चा भक्तजनह  को हनु ्भनेर 
व्याख्या गदर्छ। 

ूकाश १९:११-१६ आफ्ना िन ावान भक्तजनह लाई उ ार 
गनर् येशूको िनणार्यक आगमनको बारेमा 
वणर्न गदर्छ। 

ूकाश २२:१४ यिद येशू आउनहुुँदा उहाँसँग इनाम वा 
कसले मिुक्त पाइन्छ वा पाउँदैन भ े 
िनणर्यसाथ आउनहुनेु भएकोले उहाँ 
आउनभुन्दा अिघ न्याय भइसकेको हनु्छ। 
अथार्त ्यस संसारमा हनेु ूत्येक मािनसको 
बारेमा िनणर्य भइसकेको हनु्छ। 

दािनएल ७:७-१० दािनएलले भिवंयवाणीको ःवप्नदशर्नमा 
ःवगर्मा अदालत बसेको र धमीर् र 
अधमीर्को न्याय भइरहेको देखेका िथए। 
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ूकाश १४:१७ परमेँ वरले मानव जगतको िनिम्त 
िदनभुएको अिन्तम चेतावनीको सन्देशले 
यो ःप सँग ठोकुवा गदर्छ िक हामी यस 
यगुको अिन्तम समयमा बाँिचरहेकाछ । 

िहॄू ४:१४-१६ उहाँको िसंहासनको साम ुहामीले क्षमा र 
दया पाउन परमेँ वरले हामीलाई 
िनम्त्याइरहनभुएको छ तािक उहाँको 
अिन्तम न्यायको िनिम्त हामी तयार 
हनुसक । 

िहॄू ७:२५ ःवगर्को न्यायको अदालतमा हाॆो िनिम्त 
पहल गनर् येशूले आफ्नो सहमित 
देखाउनभुएको छ। 

 

परमेँ वरको शु  वचनलाई बगँ्याएर अगवुा हनेु ूविृ  भएका 
मािनसह लाई कसरी पिहचान गन? अथार्त ् धमर्को नाउँमा 
मािनसह लाई पासोमा पारेर आफ्नो सम्मान खोज्ने र आफ्नो 
िशक्षादीक्षालाई मनमोहक बनाएर मािनसह लाई फसाउनेदेिख 
व्यिक्तह देिख कसरी होिशयार हनेु? यःता मािनसह लाई 
अङ्मजेीमा कल्ट cult भिनन्छ। यःता व्यिक्तह ले 
मािनसह लाई येशूितर होइन आफुितर आकिषर्त गछर् वा 
िखचँ्दछ। 

म ी २४:२४ अनेक  झठुा भिवंयवक्ता र धमर्गु ह  
आउनेछन ् भनेर येशूले आफ्ना 
चेलाह लाई चेतावनी िदनभुएको िथयो। 

यूह ा ८:३२ येशूमा भएको र येशूकै सत्यले हामीलाई 
ःवतन्ऽ गदर्छ। 
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धोका िदने धमर्गु लाई िच  ेतिरका १ 

भजन १४६:३ परमेँ वरको वचनलाई ओझेलोमा पारेर 
अगवुा हनेु मािनस, ूभावकारी नेता वा 
धमर्गु को पमा खडा हनु्छ। उसले 
मािनसह लाई अनेक  िशक्षाले मनमगु्ध 
पाद आफू मसीह वा यस संसारलाई 
उ ार गनर् आएको हुँ भनेर दावी गदर्छ।  

यशैया ४५:२२ येशू भी माऽै मिुक्तको ॐोत हनुहुनु्छ। 
कुनै पिन मािनस जितसकैु ूभावकारी, 
आकिषर्त, चमत्कारी काम गरेर आफू 
जगतगु , ईँ वरको सन्देश बोकेको छु र 
आफूलाई प ाऊ भनेर मािनसह लाई 
फसाउँछ चाहे धेरै जमातको पमा नै 
िकन नहोस ् उसले येशूको ठाउँ िलन 
सक्दैन। 

 

धोका िदने धमर्गु लाई िच  ेतिरका २ 

मकूर् स ७:७ यस खालका धमर्गु  वा ःवामी 
भनाउँदाह ले वचन िदँदा आफ्नो 
वचनमाऽ िस  वा साःवत भएको दावी 
गछर्न।् आफूसँगमाऽ सत्य भएको दावी 
गद धेरै अनजान मािनसह लाई 
फसाउँछन।् 
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धोका िदने धमर्गु लाई िच  ेतिरका ३ 

यहोशू २४:१५ यःता खालका धमर्गु ह ले 
मािनसह लाई अनक  दवाव िदएर आफ्नो 
अिधनमा बःन वाध्य पादर्छन।् यसता 
किठत मसीह वाउ ारकतार् भ हे ले 
अ को मोलमा आफू धनी बन्छ। 
     

धोका िदने धमर्गु लाई िच  ेतिरका ४ 

रोमी ६:२३ यस खालको धमर्गु ह ले ससुमाचारको 
केिन्िय सत्यलाई अःवीकार गदर्छन।् 
ितनीह ले पाप मोचन गन येशू भी  

परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भनेर ठाडो 
अःवीकार गदर्छन ्र उहाँको आवँयकता 
नभएको ूचार गछर्न ्(एिफसी २:८)। 

       

धोका िदने धमर्गु लाई िच  ेतिरका ५ 

१ कोरन्थी  यःता खालका धमर्गु  वा अगवुाह ले 
चाहे 

७:१३,१४ इसाई भनेर नै िकन दावी नग न ्आफ्ना 
अनयुायीह लाई ितनीह को घरपिरवार 
त्याग्न उक्साउँछन ् र दवाव िदन्छन ्
(म ी १०:३८, एिफसी ५:२२,२३)। 

२ थेःसोिलिनकी  अवसर   भएको   समयमा   वा    समय  
२:१०-१२  भएको    बेलामा सत्यलाई महण नगन र 

परमेँ वरको वचनलाई अध्ययन गरेर 
सत्यमा िहँड्न अःवीकार गन धेरै 
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मािनसह  चाहे इसाई नै िकन नहनु ्
त्यःता किठत धमर्गु  वा ॅममा पान 
मसीह भनेर दावी गनह को पासोमा 
पनछन।् 

यूह ा १४:६ येशू भी  बाटो, सत्य र जीवन हनुहुनु्छ। 
जब हामीले मिुक्तको बाट प ा लगाउँछ  
तब उहाँले हामीलाई सत्यको बाटोमा 
डोर् याउनहुनु्छ र उहाँले चाहेकोअथर्मूलक 
जीवन िबताउन उहाँले देखाउन ुहनेुछ। 

यूह ा १२:३५ हामीलाई धमर्को नाउँमा धोका िदने, 
आफूितरमाऽ िखचँ्ने, हामीलाई ना ो 
बनाएर आफू धनी वा सम्प  हनेु, हाॆो 
अ ानतालाई धरापमा पारेर आफ्नो अनेक  
किठत आत्म ान ारा मािनसह लाई मगु्ध 
बनाइ शोषण गन व्यिक्तबाट सरुिक्षत हनेु 
केवल एउटामाऽ उपाय छ त्यो हो 
परमेँ वरको वचन अध्ययन गनुर् र त्यस 
अनसुार चल्न आफूलाई समिपर्त हनु ूण 
गनुर्पछर्।  हामीलाई परमेँ वरबाट अलग 
राख् ने कसैको आत्म ानको ज्योितको 
आवँयक छैन। परमेँ वरको वचन नै 
हाॆो िनिम्त ज्योित हो (भजन 
११९:१०५)। 

 

१६९ 



इसाई जगतमा धेरै सम्ूदाय वा िडनोिमनेशनह  िकन उॆन्छन?् 
सबैले आफूह  इसाई ह  र बाइबललाई नै िवँ वास गरेकाछ  
भनेर दावी गछर्न।् तैपिन छु ाछु ै चचर्ह  खडा गिर र चचर्ह को 
बीचमा िवभाजन ल्याइ मािनसह लाई इसाई भनेर अन्यौलमा पान 
वातावरण इसाईह कै बीचमा िकन देखा पिररहेकाछन?् 

१ ितमोथी ३:१६ परमेँ वरको चचर् सत्यको जग र खम्बा 
हो भनेर ूिेरत पावलले सत्य चचर्को 
पिरभाषा िदन्छन।् 

यूह ा १७:१७ ूत्येक यगुमा उहाँका जनह  सत्यले 
पिवऽ वा सफा पानछ भनेर येशूले 
खलुासा गनुर्हनु्छ। 

ूकाश ६:१-७ येशूको िूय चेला यूह ाले दशर्न देख्छन।् 
त्यस दशर्नमा उनले चारवटा घोडाचिडह  
देख् छन।् घोडामा चढ्ने ती मािनसह  

ूितक वा श ेत हनु।् ितनीह ले 
परमेँ वरको सत्य वचनलाई अगािड 
बढाउँछन तर सैतानको शिक्त वा 
मितयारह ले नाश पानर् खोज्छन।् 

१. सेतो घोडा-ूिेरतको समयमा ितुगितले बढेको शु  तथा 
खािरएको चचर् (कलःसी १:१६, ूकाश १२:१, ूकाश 

१९:७ (सन ्३१-सन १००सम्मको चचर्को इितहास)। 

२. रातो घोडा-येशूका िवँ वासीह ले रोमी शासकह ारा भय र 
यातना (सन ्१००-सन ३१३)। 

३. कालो घोडा-मूतीर्पूजक रोमसँग इसाई धमर्को सम्झौता वा 
तत्कािलन मूतीर्पूजक सॆात ् कन्सेसटाइनले आफू इसाई 
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भएको दावी गछर्न ् र इसाईह लाई आफ्नो धारणामा 
िमसाउँछन ्(सन ३१३-५३८)। 

४. पहलो घोडा-इसाईह  आित्मक पमा मदुार् हनु पगु्छन।् 
अथार्त ् रोमको चचर्ले आफ्नो सम्झौता गिरएको धमर्लाई 
लाद्छ र सत्य इसाईह  आित्मक पमा िनिरह वा असहाय 
भएको हनु्छ (सन ५३८-सन १५००)। 

दािनएल ८:१२ परमेँ वरको सत्यलाई वा सत्य वचनलाई 
भईुँमा फ्याँिकनेछ भनेर भिवंयवाणी 
गिरन्छ। 

२ थेःसोिलिनकी  बाइबलको    सत्य   वचनबाट  तिकर् एर  
  २:३-७  जानेछन ् र इसाई धमर्कै नाउँमा वा 

बाइबलकै नाउँमा सत्यबाट पतन हनेु 
चचर्ह को उदय हनेुछ भनेर पाववले 
भिवंयवाणी गछर्न।् 

यहूदा ३ सन्तह ले वा ूिेरतह ले िदएका वचन र 
आःथाको िनिम्त अमसर भएर बःन 
यहूदाले जोर गछर्न।् 

ूकाश १४:६,७ सक् कल वा सही चचर्ले अनन्तको 
ससुमाचार पथृ्वीको कुना काप्चाह सम्म 
परु् याउन अथक ूयास गछर्न।् 

ूकाश १२:१७ सत्य चचर्का िवँ वासीह लाई बचेखचेुको 
वा उिॄएको भनेर सम्बोधन गिरन्छ। ती 
िवँ वासीह  परमेँ वरूितको िन ामा 

१७१ 



अिडग हनु्छन,् उहाँका आ ाह  पालन 
गरेर अिन्तम िदनह सम्म उहाँूित 

बफादारी हनु्छन।् 

ूकाश १४:१२ ती मािनसह  परमेँ वरका दश 
आ ाह लाई िशरोपर गछर्न ् र येशूमा 
भएको िवँ वासले भिरएका हनु्छन।् 

यशैया ८:२० परमेँ वरको वचन र व्यवःथाबाट टाढा 
राख् ने जनुसकैु तत्वह  वा इसाई 
सम्ूदायलाई ःवीकार नगनर् आ ान। 
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बाइबलको भिवंयवाणीमा संयकु्त राज्य अमेिरका 
परमेँ वरको योजना र लआयलाई पूरा गनर् िविभ  देशह ले 
भिूमका खेल्छन ् भनेर बाइबलको भिवंयाणीले चचार् गछर्। 
दािनएल र ूकाशको पःुतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह  
ौृ लाव पमा पूरा गनर् केही साॆाज्य वा रा ह ले 
उल्लेखनीय भिूमका खेलेको हनु्छ। ितनीह ले खेलेका 
भिूमकाह  परमेँ वरका लआयह लाई पूरा गदर्छन।् 

आमोस ३:७ भिवंयका रहःयह  परमेँ वरले उहाँका 
अगमवक्ताह ारा ूकट गनुर्हनु्छ। 

ूकाश १३:१-१० ूकाश १३ अध्यायमा िचतवुा जःतो पश ु
यूह ाले आफ्नो दशर्नमा देखेका िथए। 
त्यो पश ु रोमको चचर्को ूितक हो भनेर 
पिहचान त्यसको बारेमा थाहा पाउनपुछर्। 
यहाँ रोम हो भनेर देखाउन गनर्  ६ वटा 
ःप  कारणह ले िचनाउँछन।्  

१) ूकाश १३:१   यो समिुबाट उदय हनु्छ (ूकाश 
१७:१५) मािनसह ले भिरभराउ भएको 
ठाउँ।  

२) ूकाश १३:२ मूतीर् पूजा गन रोमले त्यस चचर्लाई 
सरकारी अिधकार िदएर लालमोहर 
लगाइिदन्छ। अथार्त ् चचर्लाई 
नागिरकमािथ ूभतु्व जमाउने अिधकार 
रोमी साॆाज्यले िदन्छ।  
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३) ूकाश १३:५ परमेँ वरले पाउने सिुवधाह  र अिधकार 
आफूले पाएको भनेर दावी गछर् (लूका 
५:२०-२१)।  

४) ूकाश १३:७ सन्त वा येशूलाईमािथमाऽ आःथा 
राख् नेह लाई सताउँछ वा यातना िदन्छ।  

५) ूकाश  मिहना   वा   १२६०   अक्षरस   वषर्सम्म 

१३:५-४२  सवर्शिक्तमान भएर राज गछर्वा नागिरक 
राज्य भन्दा सव च्च भएर शासन गछर्।  

६) ूकाश१३:१८ ूकाश १८मा उल्लेिखत िचतवुा जःतो 
पश ु रहःयमय ६६६ नम्बरसँग पिरिचत 
भएको देखाउँछ। 

ूकाश १३:१० जब ूथम पशलुाई नजरबन्दमा राख् छ 
त्यसै समय दोॐो पशकुो उदय हनु्छ जनु 
१७९८ ितरको कुरो हो। यो अलग 
शिक्त हो। 

ूकाश १३:११ थोरै जनसंख्या भएको देशबाट यसको 
उदय िछटो हनु्छ। 

ूकाश १३:११ दोॐो पशकुो दईुवटा िसँ ह  हनु्छ तर 
त्यसको िशरमा मकुुट हुँदैन। त्यस पशलेु 
ूितिनिधत्व गरेको देशमा राजा हुँदैन। यो 
ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ प ितको सरकार 
हो। 

ूकाश १३:११ ूकाश १३:११ भखर्रको वा यवुा पश ु
हो। यो देशमा पूरा ःवतन्ऽता हनु्छ र 
राज्यूणालीमा नौलो हनु्छ। यो नयाँ 
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शिक्त रा  हो (दािनएल ७:१७,२३ले 
भन्छ िक ःवप्न दशर्नमा देखेको पशकुो 
अथर् रा  हो। यहाँ उल्लेख गरेको रा  
१७९८ितर िछटो उदय हनु्छ। यस 
देशमा राजा हुँदैन तर मािनसह ले 
ूजातन्ऽको उपभोग गरेर नागिरक 
शासकले राज्य चलाउँछ।यस राज्य 
येशूको जःतै पाठोको गणु हनु्छ। यस 
राज्यले मािनसह लाई आत्मिनणर्यको 
अिधकार िदन्छ। भिवंयवाणीसँग िमल्ने 
केवल एउटामाऽ रा  संयकु्त राज्य 
अमेिरका हो। यस रा ले ूकाश 
१३:११मा लेिखएको पशकुो 
िवशेषताह सँग िमल्दछ। 

ूकाश १३:११,१२ यस पाठो जःतो चिरऽ भएको रा  िछटै 
अिज रको पमा पिरवतर्न हनु्छ। 
धािमर्क ःवतन्ऽ िदएको यो देशले धमर्को 
नाउँमा मािनसह लाई दवाउनेछ र 
सताउनेछ। 

ूकाश १३:१२ दोॐो पशलेु (संयकु्त राज्य अमेिरका) 
पिहलो पश ु वा पोिपयतन्ऽको ूभावमा 
पदर्छ। 

ूकाश १३:१२ त्यो रा  र पोप िमलेर परमेँ वरको 
आराधना गन काममा न्  हनु्छ (ूकाश 
१४:६,७)। त्यो न् को िवषयबःत ु
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हप् ताको सात  िदन शिनवारलाई कायम 
राखेर सिृ कतार् परमेँ वरको आराधना गन 
िक पोपले लादेको आइतबारलाई पालन 
गरेर आराधना गन। हप् ताको सात  िदन 
साबथ सिृ कतार् को हनुहुनु्छ भनेर 
िचनाउने िदन हो। सनातन सत्य 
परमेँ वरको आराधना गन िचन्ह हो 
(ूकाश ४:११, ूःथान २०:८-११, 
इजिकएल २०:१२)। 

ूकाश १३:१३,१४ अन्तराि य स टमा सैतान चमत्कारीय र 
अचम्मका कामह  चचर् र नागिरक 
राज्यको गठबन्धनमा सिबय हनु्छ अिन 
परमेँ वरका जनह लाई िनमर्मतापूवर्क 
दवाउँछ। सत्य साबथलाई पालना 
गनह मािथ िहँॐक भएर त्यस गठबन्धन 
रा ले यातना िदनेछ। 

ूकाश १२:१७ परमेँ वरका आ ाह लाई तोड्न 
परमेँ वरका जनह ले कुनै पिन 
दवावलाई आत्मसमपर्ण गनछैन। 
परमेँ वरमािथ ितनीह को आःथा र िन ा 
अटल रहनेछ। 
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येशूभक्तको व्यवाहािरक बहआुयािमक जीवन 

मािनसको अन्तआर्त्माले खोजेको आवँयक कुराह को जवाफ 
सत्यको िनिम्त ितखार् र प ा लगाउने तिरका 

१. जब बाइबल पिढन्छ तब मनमा पूवार्मह राख् नहुु । 
बाइबललाई संकुिचत दयले वा यो अ  जःतै धमर्शा को 
पःुतक त हो नी भनेर होइन ब  खलुा मनले र िसक्न 
चाहने चाहनाले बाइबल पढ्नपुछर् (म ी ११:२५)। 

२. तपाईँले आफ्नो सारा दयले बाइबलका ानह  खोिजखोजी 
पढ्नभुयो भने तपाईँलाई चािहने आत्म ान तपाईँलाई 
परमेँ वरले ूकट गनुर्हनु्छ भनेर िवँ वास गनुर्होस ् (यूह ा 
८:३२, यिमर्या २९:१३)। 

३. पिवऽ आत्माको अगवुाइको िनिम्त िनरन्तर पमा ूाथर्ना 
गनुर्होस।् हामीलाई चािहने सत्यितर डोर् याउन परमेँ वरले 
पिवऽ आत्मा िदनहुनेुछ भनेर ूभ ुयेशूले ूित ा गनुर्भएको छ 
(यूह ा १६:१३)। 

४. कुनै पिन िवषयको बारेमा जा पुदार् बाइबलको केवल एउटा 
पद वा अंशमाऽ नपिढ त्यसको बारेमा अक  कहा ँकहा ँछ 
भनेर खोजेर पढ्नहुोस।् केवल एउटा पदमामाऽ आधािरत 
बनाएर बाइबलको िशक्षादीक्षा "यही हो" भ  े िनँकषर्मा 
पगु्न ूयास नगनुर्होस ् (यशैया २८:९,१०,१ कोरन्थी 
१:१३)। 

५. सत्यलाई ूकट गनर् परमेँ वरले तपाईँलाई उहाँको वचन 
िदनभुएको हो भ े िवँ वासलाई ःवीकानुर्होस।् बाइबल कुनै 
िस  वा धमार्त्मा मािनसले कुनै तपःया वा ठूलो अध्ययन 
गरेर लेखेको होइन तर परमेँ वरकै वचन हो भनेर िवँ वास 
गनुर्होस ्(२ पऽसु १:२१, यूह ा १७:१७)। 
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६. जब बाइबल अध्ययन गदार् तपाईँको जीवनमा केही नया ँ
पिरवतर्न गनर् त्यसबाट आ ान गछर् भने सो पिरवतर्न गनर् 
राजी हनुहुोस।् तपाईँको िवगत जीवनको परमेँ वरसम्मत 
नभएको सोचाइ र मनिःथितलाई पिरवतर्न गनर् बाइबलले 
माग गदर्छ भने त्यसलाई पिरवतर्न गनुर्होस।् बाइबलचाही ँ
पढ्ने तर त्यसले औलँ्याएको सत्य अनसुार चल्न चाहेन भने 
बाइबल पढ्नकुो कुनै अथर् छैन (यूह ा ७:१७)। 

७. तपाईँमा भएका कुनै पिन तकर् , धारणा वा िव ाह  
परमेँ वरको वचनको सत्यतालाई समपर्ण गनर् रािज हनुहुोस ्
(िहतोपदेश १४:१२, यूह ा १७:१७)। 

८. बाइबलले ःप पमा देखाएका नीितह बाट अलग राख् न 
खोज्ने कुनै पिन मािनसको सरसल्लाह सु  आवँयक 
नभएको ठा ुहोस।् कितपयले बाइबलका कुराह लाई 
आफ्नै तिरकाले व्याख्या गदर्छन ् तर बाइबलको सत्यसँग 
बािझन्छ भने त्यःता मािनसको दवावमा पनर् नखोज्नहुोस।् 
बाइबलले िसकाएको अनसुार चल्न आवँयक छैन भनेर 
िसकाउने आवाज वा िशक्षादीक्षाबाट टाढै बःनहुोस ्
(िहतोपदेश १९:२७) 

९. सबै सत्यले हामीलाई येशूितर डोर् याउँछ जो बाटो, सत्य र 
जीवन हनुहुनु्छ। तपाईँले पढ्न ु हनेु कुनै पिन िवषयवःतलेु 
येशूितर औलँ्याउँछ वा उहाँसँग घिन ता हनु म त गछर् की 
गदन सो सोच्नहुोस।् आफैले आफैलाई सोध्नहुोस ् "के यो 
िवषय वा ानले मलाईितर निजक ल्याउँछ िक ल्याउँदैन?" 
(यूह ा १४:६)। 
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ूाथर्नाका नीितह : 
ूाथर्नाका जवाफह  वाःतिवक पमै कसरी पाउने 

१. हाॆा िूय ूभलेु उहाँलाई खोज्न वा उहाँको चाहना गनर् 
हामीलाई िनम्त्याउनहुनु्छ (लूका ११:१३, म ी ७:११, 
भजन ६५:२, मकूर् स ११:२३,२४)। 

२. तपाईँको जीवन परमेँ वरको इच्छामा समिपर्त भएको 
िनँ चय गनुर्होस।् परमेँ वरको इच्छामा तालमेल नभएको 
तपाईँको जीवनको कुनै पक्ष छ भने त्यसलाई त्याग्न राजी 
हनुहुोस ्(१ यूह ा ५:१४,१५, म ी २६:३९)। 

३. तपाईँलाई िचन्ता वा सतुार् भएको कुनै पिन िवषयबःत ु
जसले तपाईँलाई द:ुख िदइरहेको छ उहाँकहाँ ल्याउनहुोस ्
(१ पऽसु ५:७, भजन ५५:२२)। 

४. तपाईँको सबै ूाथर्नामा परमेँ वरको ःतिुत, उहाँूित आभार 
र धन्यवाद िमसाउनहुोस ् (िफिलप्पी १:४, कलःसी 
३:१५,१७, १ थेःसोिलिनकी  ५:१८)।  

५. ूाथर्नाको उ ेँय भनेको परमेँ वरको िदमागसँग एक हनु ु
हो र उहाँसँग गिहरो स ित गनुर् हो (ूकाश ३:२०, 
एिफसी ३:१६-१९)। 

६. कुनै सनुासान वा कसैले वाधा निदने ठाउँ रोज्नहुोस।् 
िदनिदनै उहाँलाई खोज्नहुोस ् र ूाथर्ना गनुर्होस।् यो 
उहाँको आ ान हो (मकूर् स १:३५, यिमर्या २९:१३)। 

७. परमेँ वरले माऽ सु े गरेर ठूलो ःवरले ूाथर्ना गनर् 
िसक्नहुोस ्(म ी २६:३९, लूका ११:१)। 

८. तपाईँको ूाथर्ना परमेँ वरले जवाफ िदनभुएको छ भने 
त्यसको लेखा राख् नहुोस ् र बेलाबेलामा त्यसलाई सम्झेर 
परमेँ वरका आिशषह को िनिम्त धन्यवाद िदनहुोस ्
(व्यवःथा ८:२, १ इितहास १६:१२)। 
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तपाईँमा भएको िवँ वास कसरी बढाउने 

िवँ वास वा आःथा भनेको परमेँ वरमा भरपन तत्व हो। 
तपाईँले भरोसा राख् न सक्नभुएको िमऽजःतै उहाँमािथ तपाईँ 
िवँ वःत भएर भर पनुर् हो। िवँ वास भनेको उहाँसँग निजक 
सम्बन्ध राख् दा बढ्छ। परमेँ वरले मेरो वाःता गनुर्हनु्छ र मेरो 
सव च्च िहत उहाँमाऽ चाहनहुनु्छ भ  े िनणर्यमा तपाईँ पनुर्पछर्। 
तपाईँ जित परमेँ वरको बारेमा आत्म ान बढाउनहुनु्छ त्यित 
बिढ तपाईँले उहाँमािथ भरोसा राख् न सक्नहुनु्छ। 

१. िवँ वास भनेको त्यो तत्व हो जसले हाॆो आित्मक वा 
धािमर्क अनभुवह को आधार हो। 

२. हाॆो िूय सनातन परमेँ वर िपतामा भरोसा रािखने सम्बन्ध 
गाँःन येशूले हामीलाई िनम्त्याउनहुनु्छ (मकूर् स ११:२२-
२४)। 

३. िवँ वासिबना परमेँ वरलाई ूस  पानर् असम्भव छ (िहॄू 
११:६)। 

४. ूत्येक येशूभक्तलाई उसको खबुी वा क्षमता अनसुार 
परमेँ वरले िवँ वास िदनभुएको छल (रोमी १२:३)। 

५. िवँ वास जितसकैु थोरै भएतापिन परमेँ वरको अचम्म काम 
गन शिक्तसँग जोड्न सक्छ (लूका १७:५,६)। 

६. जब बाइबलमा वणर्न गरेका पाऽह को िवँ वासका 
उदाहरणह  पढ्छ  तब त्यसले हाॆो िवँ वासलाई पिन 
बढाउँछ (रोमी १०:१७)। 

७. बाइबल अध्ययन गदार् त्यसको फाइदा उठाउन त्यसमा 
पाएको ानलाई िवँ वास ारा हाॆो जीवनमा 
व्यिक्तगत पमा लाग ुगनुर्पदर्छ। ूत्येक कथामा आफूलाई 
राख् नहुोस।् परमेँ वरको वचन पढ्दा तपाईँको जीवनमा 
पिन आँ चयर्तिरकाले पिरवतर्न ल्याउन उहाँ सक्नहुनु्छ 
भनेर िवँ वास गनुर्होस।् जब हामी िवँ वासको कारणले 
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हाॆो अनभुव बढ्छ तब हाॆो िवँ वास र परमेँ वरमािथको 
आःथा पिन बढ्दछ। 

८. परमेँ वरकै वचन पढेर तपाईँको िवँ वास बढ्छ भनेर 
अपेक्षा गनुर्होस ्(२ पऽसु १:३,४)। 

९. जित येशूको निजक हामी आउँछ  त्यित उहाकँो िवँ वास 
हामीले पाउँदछ  (िहॄू १०:२२)। 

१०. िवँ वास अनसुार िजउन ु भनेको िदनिदनै, िनरन्तर पमा  
येशूमािथ भरोसा राखेर उहाँमािथ सम्बन्ध गाँःदै अिघ बढ्न ु
हो (रोमी १०:१७)। 

११. येशूितर हेद गदार् वा उहािँतर नजर राख् दै गदार्, उहाँमा 
भरोसा राख् दै गदार् येशूबाट िवँ वास हामी पाउँछ  र हाॆो 
आःथा र िवँ वास पिन बढ्दछ (िहॄू १२:१,२)। 

१२. िवँ वास भनेको हामीले जे चा ो त्यो परमेँ वरले िदनहुनु्छ 
भ े होइन अथार्त ् िवँ वासले गदार् परमेँ वर हाॆो 
कठपतुली हुँदैन। येशूले गेतसमनीको बगचामा परमेँ वरले 
जे चाहनभुएको िथयो त्यो खोज्न ूयास गनुर् नै िवँ वास हो 
(म ी २६:३९)। 

१३. परमेँ वरमा पूरा भरोसा हामी राख् न सक्छ  जब 
इमान्दािरतापूवर्क िवँ वाससाथ परमेँ वरको चाहनालाई 
खोज्छ । उहाँले आफ्नै समयमा र आफ्नै तिरका ारा हाॆा 
दयका चाहनाह  ूकट गनुर्हनेुछ (१ यूह ा ५:१४)। 

 

येशूभक्तको जीवन िनरन्तर पमा िवँ वास, आःथा ूिेमलो 
परमेँ वरमा राख् न ु हो। उहाँको िन ामा रहन ु भनेकै उहाँमािथ 
भरपनुर् हो। परमेँ वरका सन्तानलाई जे उपयकु्त छ र   जे 
उ म छ सो उहाँले सध सोच्नहुनु्छ भनेर िवँ वास गनुर्पछर्। 
हामीलाई उहाँले जे गनुर्हनु्छ अन्तमा हाॆ ै भलाईको िनिम्त 
गनुर्हनु्छ भ  ेकुरामा हामी िबचिलत हनुहुुँदैन। 
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िरस, अ ूित भएको िततो अनभुव र रोषलाई कसरी सम्हाल्ने 

१. यो ःवीकानुर्होस ् िक तपाईँ िरसाउनभुएको छ वा तपाईँ 
कसैसँग बु  हनुभुएको छ। अथार्त ्कसैले तपाईँलाई िरस 
उठाएको छ। जब तपाईँमा िरस उठ्छ तब तपाईँले 
परमेँ वरसँग इमान्दािरसाथ आफ्नो भावनालाई ूकट 
गनुर्होस।् अ बाट तपाईँ लकुाउन खोज्नभुएतापिन 
परमेँ वरसँग तपाईँको िभऽी आवेग वा भावनाह  
नलकुाउनहुोस (िहॄू ४:१३, एिफसी ४:६)। 

२. तपाईँ िकन िरसाउनभुयो सो प ा लगाउनहुोस।् 
परमेँ वरले कैयनलाई सोध्नभुयो "ितमी िकन िरसाएको? 
(उत्पि  ४:६)। 

३. तपाईँको आवेगले तपाईँलाई िनयन्ऽण गनर् निदनहुोस।् 
तपाईँ मािनस हनुहुनु्छ र तपाईँमा अनेक  भावना वा 
इमोशनह  हनु्छन ् नै तर ितनीह ले तपाईँलाई बशमा 
राख् न निदनहुोस ् (िहतोपदेश १६:३२, उपदेशक ७:९, 
िहतोपदेश १४:२९)। 

४. तपाईँसँग भएको िरस परमेँ वरलाई नै पोखाउनहुोस ् वा 
समपर्ण गनुर्होस।् यो पिन सोच्नहुोस ् तपाईँ िरसाएको 
बेलामा बोल्नभुएको वचनह ले अ ह मा िरस उठाइिदन्छ 
(िहतोपदेश १५:१, भजन ३७:७¸ यिमर्या २०:७-१३)। 

५. तपाईँलाई कसैले िबगानर् खोज्छ वा िरस उठाउने काम 
गछर् भने उसलाई क्षमा िदनहुोस।् तपाईँलाई कसैले हानी 
नै गलार् वा धोका देला वा गलत व्यवहार गलार् उसलाई 
क्षमािदने मनिःथित तपाईँ बनाउनहुोस।् यो याद गनुर् होस,् 
तपाईँले जे गनुर् नगनुर् भएतापिन परमेँ वरले तपाईँलाई 

१८२ 



क्षमा िदन ुभएको छ। तपाईँूित गलत वा नराॆो व्यवहार 
गनलाई क्षमा िदन शिक्त िदनहुोस ् भिन परमेँ वरसँग 
पकुानुर्होस ् (एिफसी ४:३२, लूका ११:४, कलःसी 
३:१३)। 

६. तपाईँमा िरस उठेकोले तपाईँले तपाईँलाई नै क्षमा िदनहुोस ्
(१ यूह ा १:९)। 

७. िरस उठ्नेिबि कै त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर 
सोच्नहुोस।् तपाईँको िदमागमा कसैूितको िरस थपुािर 
नराख् नहुोस।् यिद कसैसँग क्षमा माग्न ुछ भने पिन क्षमा 
माग्नहुोस ्(एिफसी ४:२६)। 
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कुनै िकिसमको पिरक्षा, ूलोभन वा कसैले फसाउन खोज्छ 
भने त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने 

१. हामीमा आउने सबै खालका द:ुख िदने पिरक्षा, ूलोभनमा 
फसाउने चाला, लोभ र लालचको जन्म सैतानबाटै आएको 
हो (याकूब १:१२-१५, यूह ा ८:४४)। 

२. तपाईँले सहननसिकने भन्दा ज्यादा त्यःतो पिरक्षा 
परमेँ वरले तपाईँलाई आउन िदनहुु । कुनै पिन द:ुखक  
र पिरक्षा तपाईँमा आउँछ भने परमेँ वरको शिक्तले 
त्यसलाई सहने र पार हनेु शिक्त पिन िदनहुनु्छ (१ 
कोरन्थी १०:१३)। 

३. हामी मानव जातले खप् नपुन वा सामना गनुर्पन सबै 
खालको द:ुख, क , ूलोभन र पिरक्षा केही हदसम्म 
येशूले पिन सामना गनुर्भएको िथयो तर उहा ँ त्यसबाट 
उिम्कनभुयो (िहॄू ४:१५,१६)। 

४. येशू भी को शिक्तले सामना गनुर्पन पिरक्षा वा 
ूलोभनमािथ तपाईँ िबजयी हनु हनुसक्नहुनु्छ। उहाकँो 
शिक्त तपाईँलाई उपलब्ध गराइएको छ (१ यूह ा ५:४, 
रोमी ८:५-१५, १ कोरन्थी १:२७-३०)। 

५. तपाईँमा आउने पिरक्षा, ूलोभन, लोभ, लालच, मोहबाट 
अलग भएर बःन वा ितनीह मािथ िवजयी पाइरहन तपाईँ 
त्यःतो वातावरणबाट पर रहनहुोस।् जःतै कुनै ठाउँ, 
आमोदूमोद वा रमझम गन ठाउँ, िवगान बािनव्यहोरा वा 
अ  कुनै जनु सबै खालका पिरक्षाह को ॐोत हो (याकूब 
४:७,८, िफिलप्पी ४:७,८)। 
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जो आफू िनच ठािनएर िनराश भएर बःछन ्ितनीह लाई कसरी 
उकाःने 

१. िूय सिृ कतार् परमेँ वरले नै तपाईँलाई यस संसारमा 
तपाईँको अिःतत्वको िनिम्त ल्याउनभुएको हो। जब 
तपाईँले तपाईँको जीवन उहाँमा समपर्ण गनुर्भयो भने तपाईँ 
उहाँको पिरवारमा ःवत: समावेश हनुहुनेुछ (एिफसी 
३:१०,१९,यूह ा १:१२)। 

२. यो याद गनुर्होस,् तपाईँ आफै िवशेष व्यिक्त हनुहुनु्छ। 
तपाईँको नक् कल गन यस पथृ्वीमाऽ होइन जगतमै अक  
कुनै छैन। परमेँ वरको िनिम्त तपाईँ िवशेष व्यिक्तत्व 
हनुहुनु्छ (यशैया ४३:१,४,७,२१, १३:१२, ूःथान 
३३:१२)। 

३. येशू भी ले तपाईँको िनिम्त आफ्नो ज्यान िदनभुयो। कुनै 
पिन िवनाव्यिक्तलाई उहाँले आफ्नो ज्यान िदनहुनेुिथएन। 
परमेँ वरको साम ुतपाईँ धेरै बहमूुल्यको हनुहुनु्छ (गलाती 
२:२०)। 

४. तपाईँको शारीिरक कमजोरी होला, शरीरमा अपा  होला, 
तपाईँमा कितपय घटी किमकमजोरी होला, अ को अगािड 
तपाईँ िनच नै होला तर ती तत्वह ले परमेँ वरको ूमे 
तपाईँमा घिटहुँदैन। तपाईँ जनु पिरिःथितमा अिहले 
गिुळरहनभुएतापिन अन्तमा आएर तपाईँकै भलोको िनिम्त 
हनेुछ (रोमी ८:२८,३१-३७)। 

५. तपाईँ जहाँ भएतापिन वा जो कोही भएतापिन तपाईँ यस 
संसारमा जिन्मन ु भनेकै तपाईँको जीवनमा परमेँ वरको 
योजना छ (भजन ३७:२३, यिमर्या १:५)। 

६. यिद तपाईँले तपाईँको जीवन परमेँ वरको हातमा 
समु्पनभुयो भने तपाईँमा भएका सही ूितभा, दक्षता बािहर 
ल्याउन र ूयोग गनर् उहाँले सामथर् िदनहुनु्छ (िहतोपदेश 
३:५,६, भजन १:१-३)। 
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जीवनमा भइपिर आउने ऽास वा भयसँग कसरी सामना गन 

१. यिद तपाईँ परमेँ वरको ूमेमा सरुिक्षत भएर बःनभुयो भने 
कुनै िकिसमको भय, ऽास, डर आिदबाट उहाँले 
उम्काउनहुनेुछ (१ यूह ा ४:१८,१९,भजन ५६:३, 
िहतोपदेश ३:२३-२६)। 

२. तपाईँलाई डर ल्याउने सैतान हो र त्यसबाट तपाईँलाई 
उ ार गनर् परमेँ वर सक्षमा हनुहुनु्छ (२ ितमोथी १:७, 
भजन २७:१)। 

३. जब तपाईँमा भएको कुनै ऽास, भय, डर आिद परमेँ वरमा 
रािखिदनभुयो भने त्यसलाई सम्हािलराख् न राख् न र त्यसबाट 
िबचिलत नभइ शान्त हनु परमेँ वरले तपाईँलाई उपलब्ध 
गराउनहुनेुछ (भजन ५५:२२, म ी ११:२६-२८)। 

४. परमेँ वरको उपिःथितले तपाईँमा भएको सबै डर िबलय 
हनु्छ (यशैया ४१:१०, भजन ६१:२)। 

५. तपाईँले परमेँ वरलाई िवँ वास गनुर्भएकोले र उहाँमािथ 
भरोसा राख् नभुएकोले तपाईँको बारेमा अ ले के भन्छ वा 
तपाईँलाई अ ले के गछर् त्यसमा सतुार् िलन आवँयक 
छैन (भजन ५६:११)। 

६. तपाईँलाई असर वा ूभाव पान सबै खालका 
वातावरणह को िनयन्ऽण परमेँ वरमा भएकोले उहाँलाई 
साथ िलएर ितनीह सँग तपाईँ िनडर भएर सामना गनर् 
सक्नहुनेुछ (भजन ४६:१,२, ९१:१-५)। 
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एक्लोपना वा साथीिबिहन जीवनलाई कसरी सम्हाल्ने 

१. जब याकूब आफ्ना आमाबाबबुाट टाढा मामा घरमा एक्लै 
भािगरहेका िथए र आफू एक्लोपन महससु गरेका िथए तब 
एक रात ःवप् न दशर्नममा परमेँ वरले उनकहाँ ूकट 
हनुभुयो र उनी ूित परमेँ वरको हेरचाह छ भनेर उनलाई 
िवँ वःत पानुर्भयो (उत्पि  २८:१५)। 

२. जब एिलया रानी जेजबेलले उनको हत्या गछुर् भनेर खबर 
उनले पाए तब उनी अत्यन्तै िनराश भएर ज लै ज ल 
भागेका िथए। अिन उनी अन्धकारमय गफुामा लकु्न 
गएका िथए। उनको त्यःतो कहािललाग्दो अवःथामा 
परमेँ वर उनीसँग बोल्नभुयो र उनलाई उत्साह िदनभुयो 
(१ राजा १९:९-१५)। 

३. आफ्ना सन्तान वा भक्त जनह लाई किहल्यै पिन नछोड्ने 
भनेर परमेँ वरले कबलु गनुर्भएको छ (िहॄू १३:५)। 

४. येशू भी लाई धमर्गु ह  समेत गरेर सबैले हेपेका िथए र 
उनलाई ितरःकार गरेका िथए। उहाँ बुसमा एक्लै मनुर् 
भएको िथयो। तपाईँको एक्लोपना वा एक्लै भएको बेलामा 
हनेु िनयाॐोपनालाई उहाँले राॆसँैग बझु्नहुनु्छ (यशैया 
५३:३,४, ६३:३,९)। 

५. जब तपाईँ येशूकहाँ आउनहुनु्छ तब उहाँले तपाईँको 
दयमा उहाँ तपाईँमा उपिःथत हनुभुएर उहाँ मिहमाले 
तपाईँलाई भिरिदनहुनु्छ। तपाईँ उहाँको आफ्नै छोरा वा 
छोरी बनाएर उहाँको काखमा राख् नहुनु्छ (२ कोरन्थी 
६:१६-१८)। 
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६. तपाईँको कुनै िबयाकलापले तपाईँ लाजमद  भएर एिक्लन ु
होला, पारपाचकेुमा परेर उदासमा पनुर्होला वा कुनै 
निजकको िूयजनको मतृ्यलेु शोिकत भएर िनयाॐो मानेर 
बःन ुहोला वा कसैले तपाईँलाई वाःता गदन भनेर िनराश 
भएर बःन ुहोला तर परमेँ वरआफै हाॆो पित भएर हाॆो 
संरक्षकको भिूमका िनभाउनहुनु्छ। तपाईँ एक्लो मिहला 
होस ् वा पु ष होस ् परमेँ वर तपाईँसँग टाँिसने वचन 
िदनहुनु्छ र तपाईँको आवँयकतालाई आपूितर् गनुर्हनु्छ 

(यशैया५४:४-८) 
७. एक्लोपनाबाट बािहर िनःकन तपाईँले आफ्नो बाँिक जीवन 

अ लाई खशुी पान काममा लगानी गनुर् आवँयक छ। 
यिद तपाईँ कसैको साथी हनु चाहनहुनु्छ भने तपाईँ पिन 
उसको साथी हनु अिघ सनुर्पछर् (िहतोपदेश 
११:२५,१८:२४)। 
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उदािसनता, नैराँयता, िख  र िहम्मत हारेको जीवनबाट उिम्कने 
बाटो 

   उदािसनताले संसारमा हजार  मािनसह लाई िविभ  
तहमा असर पािररहेको छ। कितपय उदािसनता अत्यन्तै गिम्भर 
हनु्छ। अित मःत उदािसनता भएको कितपयलाई छुटकारा िदन 
आित्मक सरसल्लाहमाऽ होइन िचिकत्सक र मनौवै ािनकको 
सहयोग पिन चािहने हनु्छ। तल िदइएका बाइबलका नीितह ले 
उदािसन व्यिक्तलाई सरसल्लाह िदन तपाईँलाई सहयोग 
हनुसक्छ। 

उदािसनको पिरभाषा: आफ्नो जीवनमा हार खाएको अनभुव गन, 
जीवनको कुनै अथर् नभएको महससु गन, कुनै काम िबिमए वा 
िबमार भए िख  भएर बःने मिनिःथितमा हनेु, िहम्मत हान, 
जसले गदार् चेहरामा खशुी, आनन्द र शािन्तको दाग हराउने 
जःतो व्यिक्तलाई उदािसन भएको व्यिक्त भिनन्छ। यःतो 
मािनसको िनिम्त समःया यःतो ठूलो पहाड जःतो उसलाई 
िथिचरहेको हनु्छ िक उसले आफ्नो भिवंयलाई अन्धकार देख्छ 
र कुनै आशाको िकरण देख्दैन। 

   याद गनर्होस,् यःतो पिरिःथित तपाईँकोमाऽ होइन। 
बाइबलमा िवँ वासको धरोहर मािनएका र महाप ु षह  पिन 
िनराशको भमुरीमा लतपिटएका िथए। 

१. परमेँ वरको आखँाको नानी ठािनएको दाउद पिन िनराशको 
भमूरीमा परेका िथए (भजन ६:६,७, ४०:१२, भजन 
८८)। तर उनी उदािसन हुँदा उनको आखँा जिमनमा 
होइन तर मािथ परमेँ वरमा िथयो जसले गदार् जीवनले 
ल्याउने िख , हार र नैराँयतासँग कसरी सामना गन भनेर 
उनले देहायका नीितह  िनकालेका िथए: 
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अ. हामी जितसकैु उदास, िनराश वा िख  भएतापिन 
परमेँ वरले हामीलाई छोड्नहुु  (भजन १६:८, १३९:७-
१७)। 

आ. परमेँ वरमािथ भरोसा राख् दा र िवँ वासको िदयो हाॆो 
जीवनमा बािलराख्दा किठन पिरिःथितमा पिन शािन्त र 
आनन्दको अनभुिूत पाउन सक्छ  (भजन ५:११, 
२८:७,८)। 

इ. कितपय समयमा द:ुख, क , पिरक्षा र िबमारह  पिन 
परमेँ वरको निजकमा हामीलाई ल्याउन आइपनर् सक्छ। 
ूत्येक द:ुख, क मा परमेँ वरसँग पकुार गनर् हामीलाई 
आ ान गिरएको छ (भजन ११९:६७,७१, ६२:८)। 

ई. तपाईँलाई अत्यन्तै अप ारो र किठन पिरिःथितबाट 
गळुन नसक्ने देिखनभुयो भने तपाईँको जीवन पूरै 
परमेँ वरको हातमा छ भनेर िवँ वास गनुर् ज री छ 
(भजन ११८:६,८,१४,१७)। 

२. उदािसन भएको बेलामा परमेँ वरको ःतिुत गाउन ुिवगतमा 
परमेँ वरले तपाईँको जीवनमा गनुर्भएको कामलाई सम्झेर 
धन्यवाद िदँदा केही हदसम्म उदािसनताबाट राहत पाउन 
सिकन्छ (भजन ११८:१, ११३:३, ७१:१-३,८,२४, 
५९:१६)। 

३. हाॆो उदािसनतामा हाॆो दय परमेँ वरितर फिकर् योस ्भ े 
उहाँको चाहना छ। हाॆा ूाथर्नाका जवाफह  िदन उहा ँ
रमाइलो मा ुहनु्छ (भजन ६१:२, भजन ६०:४, 
५६:३,८,११)। 

४. ःवीकार वा पँ चाताप नगरेका पापह  र हाॆा 
गल्तीह लाई ःवीकार नगिर दवाइ राख्दा उदािसनको 
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बाटोमा घचेिटन सक्छ। यिद तपाईँले गनुर्भएको कुनै 
पापले गदार् उदास हनुभुएको छ र दोषी मनिःथितले 
लािडनभुएको छ भने बाइबलमा िदइएका सल्लाहह  
पालन गनुर्होस ्(भजन ३८:१७,१८ (तपाईँ दोषी मनिःथित 
हनुभुएको छ भने परमेँ वरलाई भ हुोस)् १ यूह ा १:९ 
(तपाईँले पाप ःवीकानुर्होस)्। 

५. परमेँ वरले तपाईँलाई क्षमा िदनहुनु्छ भनेर भजन ५१को 
ूाथर्ना गनुर्होस ् र िवँ वास गनुर्होस।् यिद तपाईँको 
िदमागले तपाईँलाई दोषीमनिःथित िदएर तपाईँलाई 
घरबडारहेको छ भने यस सोचाइले भनुर्होस ् "परमेँ वरले 
मलाई ूमे गनुर्हनु्छ। उहाँले म जःतो छु त्यःतै महण 
गनुर्हनु्छ। मलाई उहाँले आफ्नो बालक सम्झेर माया 
गनुर्हनु्छ (१ ितमोथी २:३-६, १ पऽसु ३:९, उपदेशक 
१:३-७)। 

६. शारीिरक क  वा असक्तको कारणले पिन तपाईँ िख  हनु 
सक्छ। एिलयाले कामलको पहाडमा बालदेवताका 
पजुारीह मािथ ठूलो िवजय हािसल गरेका िथए। तर 
रानीले उनलाई मान धिम्किदएको थाहा पाएपिछ उनी 
आफ्नो घरबाट भागेका िथए र आफू मनर् पाए हनु्थ्यो भनेर 
कामना गरेका िथए (याद गनुर्होस,् एिलया परमेँ वरको 
जन िथए र उनले मतृ्य ुनै नचाखी ःवगर्मा िसधै लिगएको 
िथयोज!)। भाग्ने बममा उनी थाकेका िथए, भोकाएका 
िथए र िदनभरको चितर्कलाले उनलाई पेलान भएको 
िथयो। जेजबेलको धिम्कले उनी अत्यन्तै िनराश र उदास 
भएका िथए। उनी अत्यन्तै डरलाग्दो सोचमा परेका िथए। 
१ राजा १९:१-४ पढ्नहुोस।् जब एिलया रातभिर मःत 
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िनदाए, तातो खाना खाए तब परमेँ वरले उनलाई 
उत्साहका वचनह  बोल्नभुएको िथयो (१ राजा १९:५-
१३)। 

७. येशू भी को धरोहर िवँ वासी, ूखर ूचारक, नयाँ 
करारका अिधकांस पःुतकह  लेख् ने पावल रोमको सॆात ्
िनरोको आदेश अनसुार उनलाई पाँ चत्यदेश इटालीको 
राजधानी रोमको झ्यालखानमा रािखएको िथयो। िनरोको 
हातबाट आफू मिरनेछ भनेर उनी िनिँ चत भएका िथए। 
यिद कुनै येशूभक्त िनराश हनुपुरे उनी महािनराश 
हनुपुथ्य । तैपिन उनी परमेँ वरमािथको िवँ वासबाट उनी 
भागेनन,् ब  िनराश जीवनको िनिम्त उनले यो औषधी 
िदएर गए: 

अ. जसलाई जनु पिरिःथित आएतापिन परमेँ वरको 
सावर्भौिमकत्व कायमै छ (िफिलपी १:१२)। 

आ. द:ुखक मा होस ्खशुीयालीमा होस ्भी को मिहमा गन 
र उहाकँो नाउँलाई उचाल्ने तथा उहाँको यशलाई अझ 
बढाउने उनको इच्छा िथयो (िफिलप्पी १:२०)। 

इ. द:ुखक मा पिन परमेँ वरको ूाथर्ना गन र उहाँलाई 
धन्यवाद चढाउने बानी (िफिलप्पी ४:६)। 

ई. क मा पिन आनिन्दत हनु ु(िफिलप्पी ४:४)। 

उ. आफ्नो समःयाभन्दा पिन परमेँ वर महान ्हनुहुनु्छ भ  े
आभास ् पाइन ु र उनलाई आवँयक भएको सबै थोक 
(क मा सहनसक्ने शिक्त) उहालेँ िदनहुनु्छ भ  ेउनको 
अटल िवँ वास (िफिलप्पी ४:१३,१९)। 
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वचपनमा दिुखएको िच लाई कसरी िनको पान 

बालककलामा कुनै न कुनै िकिसमले क  िदने वा दवु्यर्वहार गन 
व्यिक्तह ूित भएर िच  दखुाइरहने धेरै मािनसह  छन।् 
बचपनको समयमा दयमा घाऊ वा चोट पानह ले गदार् शोिकत 
भएका वा िच  दखु् नेह लाई बाइबलका देहायका पदह ले 
पिवऽ आत्माको सहयोगले िवगतको त्यस िततो धरापबाट 
उिम्कन सहयोग हनेुछ भनेर अपेक्षा गिरएको छ। 

१. बालककालको बिु  र बालककालमा आफूभन्दा ठूलोको 
दवु्यर्वहारले गदार् िच  दखु् ने बानीलाई छोड्नपुछर् भ  े
बाइबलको चाहना हो (२ कोरन्थी १३:११)। 

२. िवगतका कुराह लाई िबसर्न पावलले सल्लाह िदन्छन ्
(िफिलपी ३:१३)। 

३. यिद हामी आफैसँग इमान्दारी भय  र अ ूित चोखो मन 
राख् ने चाहना गर् य  भने िवगतका कुराह लाई िबसर्न 
सक्दछ  (एिफसी ४:२५)। 

४. हाॆो जीवनमा जे भएतापिन हामी जिन्मनभुन्दा अिघ नै 
परमेँ वरले हामीलाई िच ुभएको हनु्छ। हामी ूत्येकको 
िनिम्त उहाँको योजना छ (यिमर्या १:५)। 

५. परमेँ वर सवसवार् हनुभुएकोले र हामी उहाँका सहकमीर् 
भएको हनुाले हाॆो जीवनको िनिम्त उहाँले तयार 
पानुर्भएको योजनालाई कसैले पिन िबथोल्न वा िबगानर् 
सक्दैन (एिफसी २:१०)। 

६. हामीलाई जे भएतापिन वा अ ले जःतोसकैु व्यवहार 
गरेतापिन त्यो आउन िदन परमेँ वरको लआय छ। उहाँको 
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समयमा सबै थोक असल र सनु्दर बनाउनहुनेुछ 
(उपदेशक ३:१,११)। 

७. हाॆो फाटेको दयलाई उहाँले िनको पानुर्हनु्छ। हाॆो 
जीवनमा हामीले पाएका खरानीह लाई उहाँले सनु्दर 
थोकमा पिरणत गनुर्हनु्छ (यशैया ६१:१-३)। 

८. जसरी येशूलाई हामी व्यवहार गर् य  त्यसको बाबजदु पिन 
उहाँले हामीलाई क्षमा िदनभुयो। त्यसरी नै हामीलाई 
दवु्यर्वहार गनह लाई पिन िभऽी दयदेिख क्षमा िदन 
सक्नपुछर्। परमेँ वरको आत्माको शिक्तले अ लाई क्षमा 
िदने हामीमा इमान्दािरता पाउन सक्छ  (एिफसी ४:३२)। 

९. जब हामीूित दयुर्वहार गनह लाई हामी क्षमा िदन्छ  तब 
हामीमा भएका िततोपनाह  िबलाएर जानसक्छ। जसरी 
येशूलाई बुसमा टाँग्नेह लाई उहाँले क्षमा िदनभुयो त्यसरी 
नै यिद हामीमा येशूत्व छ भने हामीलाई घाइटे 
पानह लाई पिन हामी क्षमा िदनसक्छ  (कलःसी 
३:१३)। 

     बदला िलने भावनाले आफूले आफैलाई िबगादर्छ। जब 
खराबह लाई असल ारा िजत्छ  तब हामीभएका चोटह  पिन 
िनको पािरन्छ (रोमी १२:१९-२१)। 

  अ ले हामीलाई िबगानर् खोज्छ होला तर त्यसबाट 
परमेँ वरले हामीलाई राॆ ैगनुर्हनेुछ (उत्पि  ५०:२०)। 
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चरुोट वा सतुीर्जन्य अम्मल छोड्न चाहनेलाई त्यो लत छोडाउन 
सात कदमह  

१. चरुोट िपउनभुनेको परमेँ वर र तपाईँको शरीरको िव मा 
गिरएको पाप हो भनेर ःवीकानुर् पदर्छ। 

"१ यसकारण भाइ हो, परमेँ वरको कृपालाई ध् यानमा 
राखी म ितमीह लाई अनरुोध गदर्छु, िक ितमीह को 
आित् मक उपासनाको पमा आ-आफ् ना शरीरलाई पिवऽ र 
परमेँ वरलाई महणयोग् य हनेु िजउँदो बिलको पमा अपर्ण 
गर। २ यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ् नो मनमा 
नयाँ भई पूणर् पले पिरवितर्त होओ, र परमेँ वरको असल, 

महणयोग् य र िस  इच् छा के हो, त् यो ितमीह ले जाँच् न 
सक।" (रोमी १२:१-२)। "१९ ितमीह को शरीर 
पिवऽ आत् माको मिन् दर हो, जनु पिवऽ आत् मा ितमीह ले 
परमेँ वरबाट पाएका छौ, र उहाँ ितमीह िभऽ वास 
गनुर्हनु् छ भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? ितमीह  ः वयम ् 
आफ् नै होइनौ। २० ितमीह  मोल ितरेर िकिनएका हौ। 
यसकारण ितमीह का शरीरमा परमेँ वरको मिहमा गर।" 
(१ कोिरन्थी ६:१८-२०)।  

२. तपाईँले आफ्नो कमजोरलाई ःवीकानुर्होस ् र आफ्नै 
आत्मबलले चरुोट िपउने लत छोड्न सक्नहुु  भनेर 
आफ्नो असमथर्तालाई जनाउनहुोस।् बाइबलमा एक जना 
बार् ह वषर्सम्म रगत बग्ने व्यथाले च्यापेको ी येशूकहाँ 
आएकी िथइन।् उनले त्यितका वषर्सम्म कितपय 
मािनसह बाट रोग िनको पानर् ूयास गरेिक िथइन ् तर 
सफलता भएन। तर येशूकहाँ आउँदा उनी िनको भइन।् 
बेथसैदाको पोखरीको ूा नमा एक जना पक्षाघात भएको 
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मािनस ३८ वषर्सम्म पिररहेको िथयो। उसले आफ्नै 
ूयासले िनको हनु खोजेको िथयो (यूह ा ५:५-८)। तपाईँ 
पिन आफ्नै ूयासले चरुोट छोड्न खोज्नभुएको होला। 
तपाईँ कमजोर हनुभुएको छ भनेर ःवीकार गनुर्होस।् 
आफ्नै ूयासले लत छोड्न नसिकने रहेछ भनेर महससु 
गनुर्होस।् येशूले भ भुयो, "म िबना ितमी केही पिन गनर् 
सक्दैन " (यूह ा १५:५)। 

३. तपाईँ कमजोर भएतापिन परमेँ वर बिलयो हनुहुनु्छ भनेर 
िवँ वास ारा िवँ वास गनुर्होस।् तपाईँले आफ्नो लत छोड्न 
सक्नहुु  होला तर उहाँ सबर्शिक्तमान हनुहुनु्छ। जब 
हामीले हाॆो कमजोर र ढलमिलएको इच्छालाई 
शिक्तशाली परमेँ वरको चाहनामा समपर्ण गनुर्हनु्छ तब 
सारा जगतको शिक्त तपाईँको िनिम्त उपलब्ध हनेुछ 
(िफिलप्पी ४:१३, १ यूह ा ५:१४,१५) । 

४. तपाईँ आफूलाई र तपाईँको सबै सतुीर्जन्य थोकह लाई 
परमेँ वरमा समपर्ण गनुर्होस ्(यहोशू २४:१५, २ कोरन्थी 
६:२)। 

५. िबजयी तपाईँको हो भनेर िवँ वास गनुर्होस ् र अिहले नै 
परमेँ वरले तपाईँलाई चरुोट खाने लतबाट छुटाउन शिक्त 
िदनभुएको छ भनेर िवँ वास गनुर्होस ् (१ कोरन्थी 
१५:५७, म ी ७:७, १ यूह ा ५:४)। 

   चरुोटको िवष िनकोिटन तपाईँको शरीरमा भइरहेको हुँदा 
झ ै चरुोट िपउन लत छोड्दा तपाईँले आफ्नो शरीरलाई 
कमजोर भइरहेको अनभुव हनुसक्छ। चरुोट खान सकसक 
लाग्न सक्छ। तर तपाईँले चरुोट खान आवँयक छैन। 
चरुोट िपउने निपउने तपाईँको िनणर्य हो। सकसक हनु ुर 
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िवजय पाउनकुो बीचमा िभ ता छ। येशूमा तपाईँले 
िवँ वास गनुर्भएकोले तपाईँले िबजय पाउनभुएको छ। 

६. तपाईँमा भएका चरुोट र सतुीर्का सामानह  फ्याँक्नहुोस।् 
आफ्नो घरमा नराख् नहुोस।् परमेँ वरमा तपाईँले आफ्नो 
जीवन सिुम्पनहुोस ् र सैतानसँग िभड्नहुोस ् (याकूब 
४:७,८)। 

७.  िवजय तपाईँको हो भनेर िवँ वास गनुर्होस।् त्यस 
िवजयलाई कायम गिरराख् न परमेँ वरलाई धन्यवाद 
िदनहुोस।् तपाईँ िजत् नभुएको छ भनेर उहाँको ःतिुत 
गाउनहुोस।् तलका शारीिरक बानीह लाई सधुानर् 
परमेँ वरसँग बल माग्नहुोस ् िकनभने तपाईँको शरीरमा 
िनकोिटन िवषले अ ा जमाइसकेहो छ र त्यसलाई िनकाल्न 
ज री छ। 

अ. जब तपाईँ चरुोट खान सकसक हनु्छ तब तपाईँले 
िवःतारै सास फेनुर्होस।् सास फेद गनुर्होस ्जबसम्म त्यो 
सकसक हराउँदैन। 

आ. अक  पाँच िदनसम्म कमसेकम १०-१२ ग्लास पानी 
िपउनहुोस।् 

इ. सतु् नभुन्दा अिघ तातो पानीमा नहुाएर आराम गनुर्होस।् 

ई. रातमा कमसेकम ८ घन्टा सतु् न खोज्नहुोस।् 

उ. कफी र रक्सी आिद निपउनहुोस।् 

ऊ. ूत्येक िदन दईु पल्ट आधा आधा घन्टा िहँड्नहुोस।् 

   चरुोटको शिक्त भन्दा परमेँ वरको शिक्त महान ्छ भनेर 
िनरन्तर पमा परमेँ वरको गनुगान गनुर्होस ् (१ यूह ा 
४:४)। 
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साबथमा काम गनुर्पन समःयाह लाई सम्हाल्ने 

१. बाइबलमा उल्लेख गिरएको साबथको बारेमा संिक्षप् त पमा 
देहायका पदह  हेन ुर्होस।् परमेँ वर सिृ कतार् परमेँ वर 
हनुहुनु्छ र उहाँनै सिृ कतार् हनुहुनु्छ भनेर पिहचान िदने 
आदेश केवल साबथमाऽ हो भनेर येशूभक्त िवँ वःत हनुपुछर् 
र त्यस िदन पालन गनर् ूितव ता र बफादारी हनुपुछर्। 
हेन ुर्होस, उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल 
२०:१२, लूका ४:१६, ूिेरत १३:४२-४६ र यशैया 
६६:२२,२३। 

२. ूत्येक व्यिक्तको व्यिक्तगत शारीिरक आवँयकताूित 
परमेँ वरको चासो छ र उहाँको आ ा पालन गनलाई 
ितनीह को आवँयकता पूरा गिरिदनहुनु्छ भ े ूित ा 
उहाँको छ भनेर बझु्नपुदर्छ (म ी ६:३३, िफिलप्पी ४:१९, 
भजन ३७:२३-२७)। 

३. साबथको बारेमा दईुवटा मह वपूणर् िवषयबःतहु  समावेश 
भएको छ। 

अ. यसले मेरो वाःतिवक ूभ ु वा ःवामी को हनुहुनु्छ भनेर 
ूमािणत गछर्। यस संसारमा अनेक  म भगवान हुँ भ  े
आवाजह मा कसको आवाज सु े त्यो साबथले 
पिहल्याउँछ (रोमी ६:१६, ूिेरत ५:२९)। 

आ. परमेँ वरको वचनमािथ मेरो िवँ वास के एथेःथ छ वा 
पयार्प् त छ तािक उहाँले जे ूित ा गनुर्भएको वा भ ुभएको 
छ सो उहाँले पूरा गिरिदनहुनु्छ भ े कुरामा के मेरो भरोसा 
छ? भ े ूँ नको जवाफमा यिकन हनुपुछर् (मकूर् स 
११:२३,२४)। 

४. यिद आफ्नो कामको हािकमसँग साबथ िदनमा छु ी 
िलनपुर् यो भने उनीसँग यो धािमर्क आःथाको कारणले हो 
भनेर सनुाउनपुछर्। कितपयले भखर्र येशूलाई िवँ वास गरेर 
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सात  िदन साबथ पालना गनर् चाहेको हनुपुछर्। परमेँ वरको 
आ ाह मा साबथ िदन पिवऽ राख् नपुछर् भनेर ितनीह ले 
भखर्र िसकेका होलान ्र आफ्नो िववेकलाई िमच्न नचाहेको 
जाहेर गनर् सक्दछन।् ितनीह  आफ्नो काम छुटेको 
चाह न।् आफ्नो हािकमूित आफू खशुी रहेको व्यक्त 
गनुर्पछर् र शबुबार बेलकुादेिख शिनबार बेलकुासम्म 
कामबाट छु ी चाहेको हािकमसँग व्यक्त गनर् सक्छन।् 
आइतबार होस ्वा हप् ताको अ  कुनै िदन वा थप समयमा 
होस ् ितनीह  काम गनर् इच्छुक छु भनेर बझुाउन ु
सक्नपुछर्। 

५. आफ्नो हािकमलाई एडभेिन्टःट चचर् पाःटरको िलिखत 
अनरुोध उपलब्ध गराउनहुोस।् त्यसमा बाइबलमा आधािरत 
साबथ पालन गनुर्पन िशक्षाको बारेमा जानकारी लेिखएको 
हनुपुछर्। यसले गदार् साबथ पालन गन सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह  कुनै ःथानीय धािमर्क झणु्ड नभएर 
िवँ वव्यापी साबथ पालन गन चचर्को करौड  िवँ वासीह  
हनु ्आफ्नो काममा इमान्दारी र मेहनती देखाउनहु  हनु ्
भ े जानकारी कामको हािकमले थाहा पाउनेछन।् 

६. जब साबथको बारेमा समःया खडा हनु्छ तब जे कदम 
चालेतापिन ूाथर्नाले भिरपूर भएर कदम चाल्नहुोस।् साबथ 
िवौामको िनिम्त अनरुोध गन व्यिक्त आफ्नो हािकमसँग कुरा 
गन समय िनकाल्नपुछर् र त्यसमा परमेँ वरले हःतक्षपे ग न ्
भनेर उहाँसँग िभऽी दयदेिख ूाथर्ना गनुर्पछर्। 

७. आफ्नो काम गमुाउनपुदार् पिन ितनीह को हेरचाह 
परमेँ वरले गनुर्हनेुछ भनेर साबथ पालन गनर् चाहनेले 
िवँ वास गनुर्पछर्। आफ्नो िनणर्यमा परमेँ वरलाई सम्मान 
गिरएकोले उहालेँ पिन त्यस व्यिक्तलाई सम्मान गनुर्हनु्छ र 
उसको आवँयकता उहाँले परु् याउनहुनु्छ (यशैया ६६:२, 
५८:१३,१४)। 
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हप् ताको सात  िदन शिनबारबाट आइतबारमा िकन सािरयो भ  े
ऐितहािसक वक्तव्यह  

१. रोमन क्याथोिलक चचर्को धमर्गु  िःटफन िकनानलाई यो 
ूँ न गिरएको िथयो "के बाइबलमा उल्लेख नगिरएका 
चाडपवर्ह  ःथापना गनर् (रोमन क्याथोिलक) चचर्सँग 
अिधकार छ भ  े कुनै ूमाण ूःततु गनर् सक्नहुनु्छ?" 
त्यसको जवाफमा रेभरेन्ड िकनानले यो लेखे "यिद चचर्सँग 
शिक्त वा अिधकार छैन भने ती चाडह  ःथापना गन 
िथएन। कितपय आधिुनक इसाई धमर्गु ह  चचर्सँग 
सहमत भएका छन।् (रोमन क्याथोिलक) चचर्कै अिधकार 
ूयोग गरेर हप् ताको सात  िदन शिनबारको स ा हप् ताको 
पिहलो िदन आइतबारलाई साबथ भनेर सािरएको हो। 
हप् ताको  सात  िदन शिनबारबाट आइतबारमा सानर् 
धमर्शा  बाइबलमा कही ँपिन अनमुोदन गिरएको छैन"-
डिक्शनल क्याटिकजम, प.ृ १७४बाट पान्तिरत। इसाई 
जगतले आइतबारलाई नै साबथ मानेर रोमन क्याथोिलक 
चचर्को अिधकार र शिक्तसँग हातेमालो गरेको भनेर रोमन 
क्याथोिलक चचर्को धमर्गु ले िजिकर गदर्छन। 

२. जेम्स कािडर्नल िगबोन (सन ् १८३४-१९२१) रोमन 
क्याथोिलक चचर्को िबशप तथा उच्च पदािधकारी िथए। 
उनी संयकु्त राज्य अमेिरकाको एक राज्यको िबशप िथए। 
उनी कािडर्नल वा पोपलाई मनोिनत गिरने रोमन 
क्याथोिलक चचर्को उच्च धमर्गु ह को समूहको सदःय 
िथए। उनले आफ्नो पःुतक फेथ अभ आवर फादरस,् प.ृ 
१११,११२मा यसरी लेख्दछन ् "तपाईँले उत्पि देिख 
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ूकाशसम्म पढ्नहुोस।् त्यहाँ एउटा हरफ पिन 
आइबारलाई पिवऽ गिरएको छ भ े कुरा लेिखएको छैन। 
धमर्शा  बाइबलकै अनसुार शिनबारलाई नै मा पुन 
धािमर्क िदन भनेर तोिकएको छ। यो िदनलाई हाॆो चचर्ले 
किहल्यै पिन पिवऽ बनाएको छैन।" 

३. ृान्सक रोमन क्याथोिलक चचर्को िबशप र लेखक मःँयोर 
लइुस ग्याःटन  आिसयन सेगरु (सन १८२०-१८८१)ले 
यो दावी गरेका िथए "येशू भी ले िदनभुएको अिधकार 
अनसुार उहाँको पनु त्थानको सम्झनामा रोमन क्याथोिलक 
चचर्ले िवौामको िदन शिनबारबाट आइतबारमा सािरएको 
हो। त्यसकारण ूोटेःटेन्ट वा सधुारवादी चचर्ह ले जब 
आइतबारलाई आराधनाको िदन भनेर मान्दछ, आफू 
सधुारवादी इसाई भनेर दावी गरेतापिन ितनीह ले रोमन 
क्याथोिलक चचर्लाई सौ  अथार्त सहसर् सम्मान गिररहेको 
ूमािणत गदर्छ।" प्लेन टक अबाउट द ूोटेःटािनजम 
अभ टुडे, प.ृ २२५ बाट पान्तिरत। 

४. िफिलप शाफ (१८१९-१८९३) जमर्नमा जन्मेका 
ूोटेःटेन्ट धमर्शा ी र चचर्को इितहासको लेखक िथए। 
उनी आफ्नो समय ूायजसो अमेिरकामा िबताएका िथए। 
उनले साबथको बारेमा आफ्नो भनाइ यसरी ःप  राख् दछन ्
"ितनीह ले (पोपह ) दश आ ामा िनदिशत साबथलाई 
ूभकुो िदन वा आइतबारमा पिरवतर्न गिरएको भनेर दावी 
गछर्न।् त्यो गनर्मा ितनीह को बोिलले भन्दा बाइबलमा 
कही ँ पिन िलिखत उदाहरण छैन जसमा साबथलाई 
पिरवतर्न गिरएको छ भनेर उल्लेख गछर्। त्यसो गनर्मा 
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ितनीह मा चचर्को ठूलो शिक्तको आवँयका पछर् िकनभने 
परमेँ वरले िदनभुएको दश आ ालाई पिरवतर्न गन साहस 
ितनीह ले गरेका िथए।"-द िबड अभ िबःटेनडम, प.ृ 
६४बाट पान्तिरत। 

५. रोमन क्याथोिलक चचर्ले लाओडेिसयाको पिरषदको आवाज 
आिधकािरक आवाज हो भनेर दावी गछर्। यसैले हप् ताको 
सात  िदनको गिरमालाई आइतबारलाई सािरएको िथयो। 
चचर्को आिधकािरक िशक्षा र मूखपऽह लाई क्याटिकजम 
भिनन्छ। ितनीह मा एउटामा यसरी ःप  भाषामा 
लेिखएको छ: 

"ूँ न:  कुन िदन साबथ िदन हो? 

"जवाफ: शिनबार साबथ िदन हो। 

"ूँ न:   त्यसो भए शिनबारको स ामा तपाईँह ले 
आइतबारलाई साबथ भनेर िकन मा ुहनु्छ? 

"जवाफ: हामी आइतबारलाई नै शिनबारको स ा साबथ भनेर 
मान्छ  िकनभने रोमन क्याथोिलक चचर्ले सन ्
३३६मा बसेको लेओडेिसयाको पिरषदले शिनबारको 
गिरमामय साबथलाई आइतबारमा सारेको िथयो।"-
रेभ िपटर िजयरमान, सी. ८८. आर, द कन्भटर्स 
क्याटिकजम अभ क्याथोिलक डिक्शन, प.ृ ५०, दोॐो 
संःकरण, १९१०बाट पान्तिरत। 
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िविभ  चचर् समूहह , िडनोिमनेशन अथार्त ्सम्ूदायह  र अ  
धमर्ह को बारेमा बझुाउन जानकारी 

ितनीह को सु वात, ितनीह का केही मूल िवँ वा अथार्त ्

िशक्षादीक्षाह , सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग ितनीह को िमल्दोजलु्दो 
िशक्षाह , ितनीह सँग एडभेिन्टःटको निमल्ने िशक्षाह , 
एडभेिन्टःट चचर् र ितनीह को बीचमा नबझु्ने िशक्षाह  र 
ितनीह सँग िमऽता गाँःने केही उपायह  
 

बिप् तःट सम्ूदाय वा िडनोिमनेशन 

  बिप् तःट चचर् िडनोिमनेशन केवल एउटामाऽ नभएर 
कमसेकम २५वटा फरक धारमा बिप् तःट सम्ूदायमा िवभािजत 
भएका छन।् ितनीह को संख्या अमेिरकामामाऽ झण्डै ितन 
करोड छ।  सोर् ह  शताब्धीमा इसाईह  सधुारवादी यगुमा ूवेश 
गिररहेको िथयो। त्यसबेला बाइबलका िव ाथीर्ह ले पानीमा 
डबुाएर बिप् तःमा िदनपुछर् भ  ेबाइबलको ान प ा लगाएकोले 
ितनीह बाटै बिप् तःट सम्ूदायको उदय भएको िथयो भनेर 
भिनन्छ। त्यस समय िवशेष गरेर रोमन क्याथोिलक चचर्को 
बाहलु्यता िवँ वमा भइरहेको िथयो।  रोमन क्याथोिलक चचर्मा 
पानी छकर इसाई बनाइन्थ्यो र अिहले पिन त्यही चलन छ। 
बाइबल अनसुार पानी छकर होइन डवुाएर बिप् तःमा िदनपुछर् र 
मिुक्तको ॐोत केवल येशूको अनमुहलेमाऽ हो भनेर िवँ वास गन 
समूहले रोमन क्याथोिलकको धमर्लाई अःवीकार गद बिप् तःट 
चचर् गठन गरेको िथयो।  बाइबललाई आफ्नो अगवुा मान्दै, 
आफ्नो िवँ वासको केन्ििवन्द ु बुसलाई मान्दै र पानीमा डबेुर 
बिप् तःमा िलनभुनेको सावर्जिनक पमा येशूलाई आफ्नो मिुक्तदाता 
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हो भनेर िभऽी आःथाको ूमाण हो भन्दै सत्यको राँको मािटर्न 
लथुरले भन्दा एक कदम अगािड ती बिप् तःटह  सरेका िथए। 

   िबलायतका टापहु मा जोन िःमथले ूथम बिप् तःट चचर् 
सन १६११मा ःथापना गरेका िथए। बेलायत र पिछ 
अमेिरकाका पिहलो बिप् तःट चचर्ले मिुक्त भनेको सबैलाई 
उपलब्ध भएको हो भनेर ःवीकार गरेको िथयो। त्यसको अथर् 
सबैले मिुक्त पाउने सम्भावना छ भनेर मा  ुहो। ितनीह  एक 
जना इसाई सधुारवादी अगवुा क्यालिभनको धारणालाई अःवीकार 
गरेका िथए। कसले मिुक्त पाउँछ वा पाउँदैन भ े कुरा पिहलानै 
िनधार्रण भइसकेको हनु्छ भनेर क्यालिभनले िसकाएका िथए। 
त्यसले गदार् मिुक्त केवल िसिमत मािनसले माऽ पाउँछ भ े 
िशक्षा मािनसमा फैिलएको िथयो। सन १६४४ सम्ममा 
बेलायतमामाऽै किरब ५० वटा बिप् तःट चचर्ह  खडा भएका 
िथए। अमेिरकी बिप् तःटह ले ितनीह को बिप् तःट पूखार् रोजर 
िविलयमस िथयो भनेर मान्दछन।् रोजर िविलयमसले 
माःयाच्यसेुट बे कलनी छोडेर रोड आइलाण्ड भ े ठाउँमा नया ँ
राज्य ःथापना गरेका िथए। चचर् वा धमर् र राजिनती वा सरकार 
अलग हनुपुछर् भ े बिलयो धारणा रोजरको िथयो।  कुनै पिन 
देशको सरकारले मािनसह ले ःवइच्छाले अपनाएका धमर्ह मा 
हःतक्षपे गनुर्हु  भ  े उनको बिलयो धारणाले गदार् आफूले 
ःथापना गरेको राज्य रोड आइल्याण्डमा िविभ  चचर्का 
मािनसह  िथए र ितनीह ले आफ्नो आत्मिनणर्य अनसुार 
ःवतन्ऽतासाथ आफ्नो आःथा अनसुार आराधना गदर्थे। राज्यको 
हःतक्षपे िबना मािनसह मा बीचमा धािमर्क सिहंणतुा र तालमेल 
िथयो। शताब्दीय देिख बिप् तःटह ले धािमर्क ःवतन्ऽताको िनिम्त 
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बिलयो आवाज उठाइरहेका छन।् अमेिरकामा अमेिरकाको 
ूोिभडेन्स भ  ेठाउँमा सबभन्दा पिहलो बिप् तःट चचर् िविलयमसले 
सन १६३९मा ःथापना गरेका िथए। अिन उनीसँगै रोड 
आइल्याण्डको न्य ु पोटर्मा सन १६४८मा बिप् तःट खडा गरेका 
िथए। ती दवैुः जना धािमर्क ःवतन्ऽताको िनिम्त चचर्को 
आवाजह  िथए। शताब्दीय देिख बिप् तःटह ले दईु वटा िवशेष 
सत्यह को चचर्को समथर्क भएर खडा भइरहेको छ: (१) 
पानीमा डवेुर बिप् तःमा र (२) धािमर्क ःवतन्ऽता वा 
आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽता जसमा परमेँ वरलाई िवँ वास गन वा 
नगनको ःवतन्ऽता। बिप् तःटचचर्को सानो झणु्ड सेभेन्थ-डे 
साबथलाई मािनरहेका छन।् बिप् तःट िवँ वासी दाजभुाइिददी 
बिहनीह सँग सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको धेरै िमल्दो जलु्दो 
िशक्षाह  छन।् 
 

बिप् तःटसँग सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िमल्दोजलु्दो केही िशक्षाह  

१. िवँ वास तथा व्यवाहािरकताको आधार केवल बाइबलमाऽ हो 
(हनुत कितपय बप ् ितःटह ले बाइबलको ूत्येक शब्दह  
मौिखक ूरेणाको हो भनेर िवँ वास गदर्छन)्। 

२. मिुक्त भनेको परमेँ वरको अनमुहबाटमाऽ उपलब्ध हनु्छ। 

३. ऽी-एक परमेँ वर। 

४. येशूको दोॐो आगमनको तथ्यमािथ िवँ वास। 

५. पानीमा डवुाएर बिप् तःमा। 

६. चचर् वा धमर् र राज्य वा सरकारको बीचमा अलग हनुपुछर् 
भ े धारणा। 
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बिप् तःटह ले िसकाएका बाइबलका केही िशक्षाह सँग सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटको असहमत िशक्षाह  र ितनीह सँग अध्ययन गनर् 

सिकने बाइबलका केही पदह : 
१. िसबेट राप्ट्चर वा मािनसह  कसैलाई थाहा निदइकन 

सु क् क गायबभएर ःवगर्मा जान:ु ठूलो महामारी वा क  
आउनभुन्दा अिघ येशू गोप्य पमा यस संसारमा आउनहुनु्छ 
र उहाँको चचर्लाई गोप्य पमा ःवगर् लानेछ र त्यस 
महामारीभिर मिुक्त नपाएकाह  द:ुखक  पाइरहनेछन।् 
 

(यस िशक्षासँग सहमत नभएका बाइबलका पदह : १ 
थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, २ थेःसोिलिनकी १:७,९, म ी 
१३:३०, लूका १७:२६-३७, म ी २४:२७, भजन 
५०:३ र ूकाश १:७)। 

२. मािनस अमर छ वा आत्मा किहल्यै मदन र मािनस 
मरेपिन उसको आत्मा िजइरहन्छ: ूत्येक व्यिक्तको 
किहल्यै नाश नहनेु न त नाश गनर् सिकने र अमर आत्मा 
छ जनु शरीरबाट अलग हनु्छ र जब मािनस मदर्छ ऊ 
िक त ःवगर् जान्छ िक त नकर्  जान्छ।(उक्त िशक्षासँग 
असहमत भएका बाइबलका केहीपदह : १ ितमोथी 
६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब 
२७:३, भजन १४६:४,६:५,११५:१७ र यूह ा 
११:११-१४। याद गनुर्होस ्बाइबलमा "आत्मा वा सोल" 
भ े शब्द १६०० पल्ट उल्लेख तगिरएको छ तर 
एकपटक पिन "आत्मा अमर छ" भनेर उल्लेख गिरएको 
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छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भने बाइबलले ५३ पटक 
उल्लेख गिरएको छ)। 

३. पापीलाई अनन्तसम्म दनदन बिलरहेको नरकको आगोमा 
यातना: पापी वा मिुक्त पाउन नचाहनेह  अनन्तसम्म 
नरकमा जिलरहनेछन ् वा यातना भोिगरहनेछन ् भ  े
िवँ वास।(बाइबलसँग त्यस िशक्षासँग सहमत नभएका 
केही पदह : मलाकी ४:१-३, भजनसंमह ३७:१०,११, 
२०, ३८, यहूदा ७, २ पऽसु २:६, ूकाश २०:९ र 
िहॄू १२:२९)। 

४. येशूलाई एकफेरा िवँ वास गरेर मिुक्त पाएपिछ त्यो सदाको 
िनिम्त हनेुछ: जब कोही येशूकहाँ आएर एक फेरा मिुक्त 
पाउँछ भने ितनीह ले पाएको मिुक्तबाट ितनीह  किहल्यै 
पिन अलग हनेुछैन।(एक फेरा येशूलाई िवँ वास गरेर 
बिप् तःमा िलइसकेपिछ यिद येशूको बाटोमा िहँिडरहेन भने 
त्यो मािनस फेिर पिहलेकै अवःथामा फिकर् न सक्छ अथार्त ्
येशूले िदनहुनेु मिुक्तलाई उसले त्याग्न सक्छ। १ कोरन्थी 
१५:१:२, २ पऽसु २:२०-२२, १ कोरन्थी ९:२७ (एक 
फेरा येशूलाईिवँ वास गरेपिछ िवँ वासको िनरन्तरतामा 
रहेन भने ऊ िवँ वासबाट हिटनेछ र अ सरह येशूको 
तेॐो आगमनमा भःम गिरनेछ। यिमर्या ६:३०मा 
िवँ वासलाई त्याग्नेलाई त्यािगनेछ वा भःम गिरनेछ 
भिनएको छ)। िहॄू ४:४-७, ूकाश ३:५, िफिलप्पी 
४:३-जब हामी येशूलाई महण गछ  तब हाॆो नाउँ 
जीवनको पःुतकमा लेिखएको हनु्छ।  तर त्यसलाई मेिटन 
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सक्ने भएको हनुाले एकफेरा िवँ वास गरेर मिुक्त 
पाएकाह ले त्यसलाई अःवीकार गनर् सिकनेछ)। 

५. आइतबारलाई पिवऽ साबथ भनेर िवँ वास गन: येशू 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा बोिर उठ्नभुएकोले सबै 
इसाईह ले यही िदन मा ुपछर् भ  े िजिकर। (साबथको 
बारेमा बिप् तःटसँग असहमत भएका बाइबलका पदह : 
उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल २०:१२-
२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, 
ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका ६:५ र यशैया 
६६:२२,२३)। 

६. येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानपिछ परमेँ वरको व्यवःथा दश 
आ ासमेत िनलम्बन भयो वा त्यसको औिचत्य समाप् त 
भयो वा दश आ ाको मौिलक तथा नैितक िनदशन पालन 
गनुर्पन आवँयकता छैन।(दश आ ाको औिचत्य समाप् त 
भयो भनेर बिप् तःटह ले िसकाउने धारणासँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : म ी ५:१७,१८, यूह ा 
१४:१५, रोमी ६:१३,१४, ३:२८-३१, भजन ४०:८, 
िहॄू ८:१०, १ यूह ा २:३-६ र याकूब २:१०-१७)। 
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बिप् तःटह को मनिःथितसँग कसरी सामना गन 

जब तपाईँ बिप् तःटह सँग िमऽता गाँःनहुनु्छ तब ितनीह सँग 
सहमत भएका िवषयबःतहु लाई उठाएर छलफल गनुर्होस।् 
बाइबल साबथदेिख िलएर ितनीह ले सहमत नगरेका 
िवषयबःतमुा नपःनहुोस।् येशूमािथको व्यिक्तगत िवँ वास 
ितनीह को भएको कारणले उहाँको बारेमा छलफल गनुर्होस।् 
मिुक्त भनेको अनमुहबाट नै हो भ े कुरामा जोर गनुर्होस।् येशूले 
बुसमा गनुर्भएको बिलदानले गदार् हामी पापबाट िनद ष भएका 
छ  र त्यस िनद ष ूाप् त गनर् उहाँमािथको िवँ वास आवँयक छ 
भनेर ितनीह सँग सहमत हनुहुोस।् उहाँलाई ूमे गदार् उहाकँा 
आ ाह  ःव:त पालन गन हनु्छ  भनेर सनुाउनहुोस।् 

   (हेन ुर्होस:् एिफसी २:८-१०, याकूब १:१०-१७, रोमी 
३:१५-३१, रोमी ६:१४,१५ र यूह ा १४:१५) ितनीह सँग 
बादिववादमा नअिल्झनहुोस।् तपाईँले बादिबवादमा सफल होला 
तर तपाईँले साथी गमुाउन ुपन हनु्छ। ितनीह सँग हेमचेम गन 
र िमलनसार हनेु कोिसस गनुर्होस।् येशूमै भएको साझा ूमेको 
आधारमा ितनीह सँग िमऽता बढाउनहुोस।् तपाईँको बिप् तःट 
साथीको िनिम्त उसँग ूाथर्ना गनुर्होस।् तपाईँमा भएको 
येशूसँगको व्यिक्तगत गवाही बाड्न उसँग समय िबताउनहुोस।् 
तपाईँको जीवनमा उहाँले गिररहनभुएको कामको िनिम्त सँगसँगै 
ूाथर्ना गनुर्होस।् जब तपाईँह को िबचमा साझा सम्बन्ध ःथापना 
हनु्छ र येशूसँग भएको पारःपिरक ूमे व्यक्त गन वातावरण 
बन्दछ तब पिवऽ आत्माको सहयोगले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटले 
अपनाएका िवशेष सत्यको बारेमा व्याख्या गनुर्होस।् 
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यो कदमह  चाल्नहुोस:् 
१. येशू भी ले तपाईँको जीवनमा के गनुर्भयो सो व्यिक्तगत 

गवाही सनुाउनहुोस।् 

२. उपासनाको समयमा येशूसँगको अथर्पूणर् ान पाउने िवषयमा 
छलफल गनुर्होस।् येशूबाट पाइएको आत्म ानह  
एकआपसमा बाँड्नहुोस।् 

३. तपाईँसँग भएको येशू केिन्ित साममी जःतै ःटेपस ् टु 
बाइःट, द िडजाएर अभ एजेज र पिऽका साममीह  
िदनहुोस।् 

४. तपाईँको बिप् तःट िमऽलाई घरमा खानाको िनिम्त िनम्तो 
िदनहुोस।् 

५. जब उिचत समय आउँछ तब बाइबलका पाठह  उसँग 
बाँड्नहुोस।् 
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बाइबललाई िवँ वास गन तर कुनै पिन िडनोिमनेशनसँग आव  
नभएका चचर्ह  

  पिछल्ला ५० वषर्मा अमेिरकामा केही क र इसाईह ले 
बाक टु द बाइबल अथार्त ्बाइबलितर फिकर् ने अिभयान चलाएका 
िथए। त्यसबाट नै बाइबल चचर्ह  वा कुनै पिन ःथािपत र 
मान्यताूाप् त आिधकािरक िडनोिमनेशन वा सम्ूदायह सँग 
आव  नभएर ःवतन्ऽ चचर्ह  खडा भएका िथए। आिधकािरक 
वा बहूसदःय भएका मूख्य चचर्ह  ॅ  भएको हनुाले नया ँ
करारको शु  चचर्को फिकर् ने अिभयानमा ती चचर्ह  लागेका 
िथए। यी समूहह मा िवँ वासमा बिलयो पाःटरह  हनु्छन,् 
ितनीह मा बाइबलको ान भएका अगवुाह  हनु्छन ् र 
ितनीह को ूचार गन जोिशलो शैलीले गदार् मूख्य चचर्ह बाट 
अलग भएर आआफ्नै समूह वा ःवतन्ऽ चचर्ह  खडा हनेु ूविृ  
हनु्छ। ितनीह  कुनै पिन िडनोिमनेशनको संरचनामा रहन 
चाहँदैन। ितनीह को िशक्षा ूायजसो एकै खालका हनु्छन ्तर 
सानोितनो कुरामा ितनीह  मतभेद भएका हनु्छन।् ूायजसो 
मान्यताूा  चचर्सँग आव  हनु नचाहने बाइबल चचर्ह का 
ःवभावह  यी हनु:् 
१. बाइबललाई अझरस व्याख्या गन। 

२. अनमुहबाटमाऽ मिुक्त पाउँछ भ ेमा कडा िवँ वास। 

३. भिवंयवाणीह  भिवंयको लािगमाऽ हो र िसबेट राप्ट्चर 
अथार्त ् अ ंय पमा येशू आउनहुनु्छ र िवँ वासीह लाई 
कसैलाई थाहै निदइकन सटुुक् क ःवगर् लाने धारणा। 

४. मािनस अमर छ। मािनस मरेपिन आत्मा मदन भ  े
िवँ वास। 

२११ 



५. येशू भी  आइतबार बौिर उठ्नभुएकोले त्यो िदन पिवऽ छ 
भनेर ःवीकार गनुर्। 

६. येशूलाई नै केन्ििवन्द ु बनाएर उहाँको नाउँमा जोिशलो र 
उ ेिजत भएर भजन गाउँछन ्र बाइबललाई नै हातमा िलएर 
मनमगु्ध तिरकाले ूचार गछर्न।् ितनीह  न्यानो 
आित्मयतासाथ स ित गछर्न।् 

७. एक फेरा येशूलाई िवँ वास गरेपिछ मािनसले जे गरेतापिन 
सदासदा मिुक्त पाइनै रहन्छ।  अथार्त एक फेरा िवँ वास 
गरेपिछ पापै गरेपिन उसको िनिम्त मिुक्त सरुिक्षत भइरहेको 
हनु्छ। 

८. ूायजसो सबैले दश आ ाह को औिचत्य  समाप् त भयो र 
त्यहाँ लेिखएका नीितह  पालन गनुर्पन आवँयकता भएको 
ठान्दैनन।् 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षासँग िमल्ने यी ःवतन्ऽ चचर् 
वा मण्डलीह का केही िशक्षाह  

१. बाइबलको ानमा जोर िदने। 

२. ऽी-एक परमेँ वर।  
३. येशू भी मा केिन्ित ूवचन। 

४. अनमुह ारामाऽ मिुक्त पाइने िवँ वास। 

५. येशू भी को दोॐो आगमनमा िवँ वास। 

६. कितपय चचर्ह  ॅ  भएकोले नया ँ करारको चचर्को 
िवँ वासमा फिकर् ने चाहना। 

७. ठूला ठूला वा मूख्य चचर्ह बाट अलग हनु राजी। 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षासँग मेल नखाने ती ःवतन्ऽ चचर्का 
केही िशक्षाह  र ितनीह लाई बझुाउन केही बाइबलका पदह  

१. िसबेट राप्ट्चर वा मािनसह  कसैलाई थाहा निदइकन 
सु क् क गायबभएर ःवगर्मा जान:ु ठूलो महामारी वा क  
आउनभुन्दा अिघ येशू गोप्य पमा यस संसारमा आउनहुनु्छ 
र उहाँको चचर्लाई गोप्य पमा ःवगर् लानेछ र त्यस 
महामारीभिर मिुक्त नपाएकाह  द:ुखक  पाइरहनेछन।् 

(यस िशक्षासँग सहमत नभएका बाइबलका पदह : १ 
थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, २ थेःसोिलिनकी १:७,९, म ी 
१३:३०, लूका १७:२६-३७, म ी २४:२७, भजन 
५०:३ र ूकाश १:७)। 

२. मािनस अमर छ वा आत्मा किहल्यै मदन र मािनस मरेपिन 
उसको आत्मा िजइरहन्छ: ूत्येक व्यिक्तको किहल्यै नाश 
नहनेु न त नाश गनर् सिकने र अमर आत्मा छ जनु 
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शरीरबाट अलग हनु्छ र जब मािनस मदर्छ ऊ िक त ःवगर् 
जान्छ िक त नकर्  जान्छ। 

 (उक्त िशक्षासँग असहमत भएका बाइबलका केही पदह : 
१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, 
अय्यूब २७:३, भजन १४६:४,६:५,११५:१७ र यूह ा 
११:११-१४। याद गनुर्होस ्बाइबलमा "आत्मा वा सोल" 
भ  े शब्द १६०० पल्ट उल्लेख तगिरएको छ तर 
एकपटक पिन "आत्मा अमर छ" भनेर उल्लेख गिरएको 
छैन। मतृ्य ु भनेको िनन्िा हो भने बाइबलले ५३ पटक 
उल्लेख गिरएको छ)। 

३. येशूलाई एकफेरा िवँ वास गरेर मिुक्त पाएपिछ त्यो सदाको 
िनिम्त हनेुछ: जब कोही येशूकहाँ आएर एक फेरा मिुक्त 
पाउँछ भने ितनीह ले पाएको मिुक्तबाट ितनीह  किहल्यै 
पिन अलग हनेुछैन। 

 (एक फेरा येशूलाई िवँ वास गरेर बिप् तःमा िलइसकेपिछ 
यिद येशूको बाटोमा िहँिडरहेन भने त्यो मािनस फेिर 
पिहलेकै अवःथामा फिकर् न सक्छ अथार्त ् येशूले िदनहुनेु 
मिुक्तलाई उसले त्याग्न सक्छ। १ कोरन्थी १५:१:२, २ 
पऽसु २:२०-२२, १ कोरन्थी ९:२७ (एक फेरा येशूलाई 
िवँ वास गरेपिछ िवँ वासको िनरन्तरतामा रहेन भने ऊ 
िवँ वासबाट हिटनेछ र अ सरह येशूको तेॐो आगमनमा 
भःम गिरनेछ। यिमर्या ६:३०मा िवँ वासलाई त्याग्नेलाई 
त्यािगनेछ वा भःम गिरनेछ भिनएको छ)। िहॄू ४:४-७, 
ूकाश ३:५, िफिलप्पी ४:३-जब हामी येशूलाई महण गछ  
तब हाॆो नाउँ जीवनको पःुतकमा लेिखएको हनु्छ।  तर 
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त्यसलाई मेिटन सक्ने भएको हनुाले एकफेरा िवँ वास गरेर 
मिुक्त पाएकाह ले त्यसलाई अःवीकार गनर् सिकनेछ)। 

४. आइतबारलाई पिवऽ साबथ भनेर िवँ वास गन: येशू 
हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा बोिर उठ्नभुएकोले सबै 
इसाईह ले यही िदन मा पुछर् भ  ेिजिकर। 

 (साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत भएका बाइबलका 
पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल 
२०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, ूिेरत 
१३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका ६:५ र 
यशैया ६६:२२,२३)। 

५. येशूको मतृ्य ु र पनु त्थानपिछ परमेँ वरको व्यवःथा दश 
आ ासमेत िनलम्बन भयो वा त्यसको औिचत्य समाप् त भयो 
वा दश आ ाको मौिलक तथा नैितक िनदशन पालन गनुर्पन 
आवँयकता छैन। 

 (दश आ ाको औिचत्य समाप् त भयो भनेर ितनीह ले 
िसकाउने धारणासँग असहमत भएका बाइबलका पदह : 
म ी ५:१७,१८, यूह ा १४:१५, रोमी ६:१३,१४, 
३:२८-३१, भजन ४०:८, िहॄू ८:१०, १ यूह ा २:३-६ 
र याकूब २:१०-१७)। 
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बाइबल चचर्का ःवतन्ऽ मण्डलीका साथीह सँग िमऽता गाँःने 
उपायह  

१. इसाई भाततृ्वपनालाई ःथापना गनुर्होस।् येशूको मािथको 
िवँ वासको एकता र बाइबलूित तपाईँको िवँ वासमा 
एकवै ता जनाउँदै ितनीह सँग ूिेमलो सम्बन्ध 
राख् नहुोस।् 

२. येशू भी को अनमुह ारा तपाईँले पाउनभुएको मिुक्तको 
गवाही िदन ितनीह सँग समय िबताउन खोज्नहुोस।् 

३. हाॆो िवँ वासको जग केवल बाइबलमाऽ हो भ े कुरामा 
ितनीह सँग ूितव ता जनाउनहुोस।् 

४. येशूको दोॐो आगमन कसरी हनु्छ भ े ानको बारेमा 
छलफल गनुर्होस।् येशूको दोॐो सबैले देख् नेगिर 
आउनहुनेु भएकोले कोही पिन रहःयमय तिरकाले ःवगर् 
गइन्दैन भ  ेकुराको छलफल गनुर्होस।् िसबेट राप्ट्चर 
बाइबलसम्मत छैन भनेर बाइबलबाटै देखाउनहुोस।् 
यसले गदार् पिछ पिन बाइबल अध्ययन गनर् चाहना 
हनुसक्छ। 

५.  येशूको आगमन र उहाँ कसरी आउनहुनु्छ भ े कुराको 
जानकारी िदन दािनएल २ र म ी २४ ितनीह सँग 
अध्ययन गनुर्होस।् 

६. ूकाश १४:६-१२, ूकाश १७ र १८मा आधािरत 
"धेरै िडनोिमनेशन वा सम्ूदायह  िकन छन?्" भ  े
िवषयमा ितनीह सँग छलफल गनुर्भयो भने फाइदा 
हनुसक्छ। 
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बु धमर् 
  नेपालको किपलबःतकुो राजा शधु्दोधनको राजकुमार 
छोरा िस ाथर् गौतमलाई यवुा अवःथामा नै बु को सं ा िदइएको 
िथयो। बु धमर्को संःथापक उनै बु  िथए। उनी ई.पू छैथ  
शताब्दी वा किरब २५०० वषर् अगािड जन्मेका िथए। एक 
समयमा िवँ वका एक ितहाइ मािनसह  बु  धमर्का अनयुायीह  
िथए। ौील ा, मध्य, पूवर् र दिक्षणपूवर् एिशयाका देशह  
बु मागीर् छन।् बु धमर्मा धेरै मानविहतका िशक्षादीक्षाह  छन।् 
ितनीह मा सबैलाई ूमे गरेर भाइचारा जीवन िबताउन ु नै 
जीवनको रहःय हो भनेर िसकाइन्छ। संसारमा भएका िपडा र 
क ह  मािनसको ःवाथीर् दयले गदार् भएका हनु ्र अ मागर्मा 
िहँिडयो भने ती िपडा र क ह  हट्छन ् भनेर बु  धमर्ले 
िसकाउँछ। ती अःटमागर् अथार्त ्आठवटा मौिलक िस ान्तह  
यी हनु:् 

१. ठीक वा उिचत िवँ वास वा आःथाह  

२. ठीक वा उिचत काम वा िबयाकलापह  

३. ठीक वा उिचत सोचिबचार 
४. ठीक वा उिचत आदशर् तथा उच्च नीितह  

५. ठीक वा उिचत कामह  

६. ठीक वा उिचत परोपकारीय वा असल कामह  

७. ठीक वा उिचत िबयाकलाप ारा जीवन िनवार्ह गनर् 
कमाउन ु

८. ठीक वा उिचत ध्यान 

;ूमे र क णा नै जीवनको रहःय हो भनेर बु ले िसकाउँदछ। 
ूमेलेमाऽ घणृालाई िजत् न सिकन्छ वा हटाउन सिकन्छ। आफ्नो 
शऽलुाई ूमे गनर् सक्न ुनै जीवनको िहरा हो। जीवनको अिन्तम 
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लआय नै िनवार्ण हो अथार्त ्त्यो िःथितमा पगु्न ुहो जहाँ मािनसको 
अिःतत्व सदाको िनिम्त समाप् त हनु्छ वा किहल्यै जन्म हुँदैन। 
त्यो नै परमशािन्त र ूमे हो। तर ूमेको ॐोतको बारेमा थाहा 
नपाउन ु नै बु  धमर्ले नबझेुको िव ा हो। मािनस ःवभावैले 
पितत छ र उसले कुनै धमर्कमर् गरेर मिुक्त पाउँदैन तर केवल 
येशू भी ारामाऽ मिुक्त पाइन्छ भ  ेधारणा बु  धमर्को िनिम्त 
नौलो हो। परमूभ ुसनातन सिृ कतार् परमेँ वर व्यिक्तत्विविहन 
छ, उहाँको अिःतत्व छैन, येशू केवल मािनस भगवान हनुभुएको 
हो, मिुक्त भनेको जगतको त्यो िःथितमा पगु्न ुहो जहाँ शािन्त र 
ूमे हनु्छ साथै व्यिक्तगत अिःतत्व िबलय हनु्छ र धमर् भनेको 
राॆो काम गरेर कमाउन सिकन्छ भ े बु  धमर्का केही मूल 
िस ान्तह  हनु।् 
 

बधु्दधमर् मा हे को सोचमा पःन खोज्न ु

१. तपाईँको जीवनमा येशूले ल्याउने आनन्द, शािन्त र ूमेको 
बारेमा सनुाउनहुोस।् 

२. देहायका केही िज ासाह  उठाएर ितनीह सँग िमल्न 
खोज्नहुोस:् ूमेको मूहान के हो वा को हो? हामी ठीक वा 
असल काम गनर् चाहन्छ  तैपिन खराब काम हामी िकन 
गिररन्छ  वा खराब सोच िकन हामी गिररहन्छ ? के असल 
वा धमीर् मािनसले झटुो बोल्छ? (बु धमर्मा झटुो बोल्न ुठूलो 
पापह मा एक पाप हो), के येशू असल व्यिक्त हनुभुएको 
हैिशयतले आफू परमेँ वर हुँ भनेर आफ्नो पिहचान िदँदै दावी 
गदार् उहाँले झटुो बोल्नभुएको हो त? असल के हो भनेर 
थाहा पाउँदा पाउँदै पिन हामी िकन असल हनुसक्दैन ? 
कितपय समयमा हामी िकन दोषी मनिःथितमा हनु्छ ? 
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मािनसको जीवनमा केही न केही अभाव भएको सध िकन 
महससु गिररन्छ? 

३. अ लाई ूमे र क णा देखाउन ुसराहनीय छ भनेर सहमत 
हनुहुोस।् पापको सु वात कसरी भयो भनेर सनुाउनहुोस।् 
मिुक्तको योजना र येशूमामाऽ िकन मिुक्त छ भ े धारणा 
िकन हो भ  ेकुरा सनुाउनहुोस।् 

४. बाइबलमा उल्लेख गिरएका भिवंयवाणीह लाई देखाउँदै 
बाइबलूित ितनीह को चाहना बढाउनहुोस।् दािनएल २, 
परुानो करारमा िदएका येशूको परमेँ वरीयत्व, येशूको दोॐो 
आगमनका भिवंयवाणीह  ितनीह को िनिम्त रोचक छन।् 

 

बु धमर्मा भएका केही शब्दह को पिरभाषा: 
कमर्:  असल काम र खराब काम वा मािनसह को  

िबयाकलाप। 

िनवार्ण:  ८४ लाखको पनुजर्न्मपिछ अिन्तम लआय भनेको 
जगतमा िबलाएर जाने मािनसको अिःतत्व हो जहाँ 
उसको अिःतत्व सदाको िनिम्त अन्त्य वा शनु्य हनु्छ। 
यो नै उसको िनिम्त मिुक्त वा िनवार्ण हो। मािनसको 
लआय नै जसरी टायरको हावा फुिट्कन्दा बािहर हावामा 
िमल्छ र त्यो टायरको हावाको पिहचान वा अिःतत्व 
हुँदैन त्यसरी नै अनेक  पनुजर्न्मपिछ खराब र असल 
काम गद अन्तमा जब मािनस जगतमा िबलाउँछ त्यो 
उसको िनिम्त मिुक्त वा उनमिुक्त हो। 

पनुजर्न्म: ौृ लाब पमा असल काम गरे नराॆो जन्म र   
असल काम गरे राॆो जन्मको तलमािथ हुँदै अन्तमा 
किहल्यै नजिन्मकन शािन्त र द:ुखबाट सदाको िनिम्त 
छुटकारा हनु।ु 

२१९ 



रोमन क्याथोिलक चचर् 
  क्याथोिलक भ े शब्द आफैको अथर् िवँ वव्यापी हो। यो 
एउटै धमर्सँग सम्बिन्धत हनुपुछर् भ  े छैन। तैपिन चलन 
चल्तीको भाषामा क्याथोिलक भ ाले रोमन क्याथोिलक 
मा ुपछर्। रोमन क्याथोिलक चचर्ले आफ्नो सु वात नयाँ 
करारको पऽसुबाट भएको हो भनेर दावी गछर् र उनलाई नै 
औलँ्याउने ूयास गछर्। पऽसु नै पिहलो पोप हो भनेर ितनीह ले 
िजिकर गदर्छन।् ितनीह ले पऽसुलाई येशूले यःतो सम्बोधन 
गनुर्भएकोबाट पऽसु नै पिहलो पोप भनेर मान्दछन ्"ितमी पऽसु 
हौ। यस च ानमा म मेरो चचर् बसाल्दछु...ितमीलाई मैले 
ःवगर्को राज्यको साँचोह  िदन्छु"...(म ी १६:१८,१९)। यस 
सम्बोधनको बझुाइले गदार् ःवगर्को अिधकार पोपलाई िदइएको छ 
र रोमन क्याथोिलक चचर्को अिधकार धमर्शा  बाइबलभन्दा 
मािथ छ भनेर दावी गदर्छ। सत्यसँग िमल्न बाइबलको व्याख्या 
चचर् र चचर्का पजुारीह ले गरेको अनसुार हनु्छ। बाइबलमा जे 
सत्य ान िसकाएतापिन चचर्को परम्परा अनसुार िमल्नपुछर् भनेर 
क्याथोिलक चचर्को दावी हो। शताब्दीय देिख चचर्का 
पदािधकारीह  सिम्मिलत भएको पिरषदह  र पोपको आदेशनै 
िवँ वासको आधार हनु ्भनेर चचर्ले िसकाउँदछ। 

    संसारभिर कमसेकम ९२ करोड ६० लाख रोमन 
क्याथोिलकह  छन।् िवँ वको जनसंख्याको १८.५ ूितशत 
रोमन क्याथोिलकह  छन।् समचु्च पमा िवँ वको इसाई 
जनसंख्यामा केवल ३२ूितशत मािनसह  इसाई छन।् 
त्यसकारण िवँ वको राजनैितक र धािमर्क शिक्तमा रोमन 
क्याथोिलक चचर्को बाहलु्यता छ। अमेिरकामा चार जनामा एक 
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जनाजित रोमन क्याथोिलक छ अथार्त ् अमेिरकामामाऽ ५० 
करोड ३० लाख क्याथोिलकह  छन।् ितनीह मा धेरै जसो 
उदारवादी छन ् र येशूलेमाऽ िदनहुनेु शािन्त र दोषमकु्त 
बरदानको िनिम्त चाहना गछर्न।् परमेँ वरको वचनबाट नै 
ल्याउने सत्यितर हजार  क्याथोिलकह  लालयीत छन।् धमर्का 
सबै समूदायह मा सायद क्याथोिलक समूदाय परमेँ वरको 
सत्यलाई िचनाउने क्षेऽ हनुसक्छ। 
 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग िमल्ने रोमन क्याथोिलक धमर्का केही 
िशक्षाह  

१. ऽी-एक परमेँ वर  
२. कन्याकुमारी मिरयमबाट येशूको जन्म (तर ितनीह ले 

मिरयमलाई पापरिहत िस  भनेर िवँ वास गछर्न ् जनु 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट सहमत छैन)। 

३. परमेँ वरको वचनलाई पालन गनुर् आवँयकता। 

४. परमेँ वरको ूरेणाबाट आएको बाइबल। 

५. येशूको दोॐो आगमन। 

६. ूाथर्नाको उपादेयीता र आवँयकता। 
 

रोमन क्याथोिलक चचर्सँग सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटका 
तालमेल नभएको केही िशक्षाह  र बाइबलका पदह  सिहत 
ितनीह लाई बझुाउने तिरकाह ः 
१. पोपको ःथापना: येशूले नै पऽसुलाई पोप अिभषके गिरएको र 

पऽसुपिछ उनको उ रािधकारी उनले नै अिभषके गरेको 
धमर्गु  पोप हनेु र यो िनरन्तरता शताब्दीय देिख एक पोपले 
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अक  पोप छा े अिधकार पोप। पोप नै चचर्को िशर वा 
चचर्को जग भ े िवँ वास। 

  (एिफसी १:२२, ४:१५, १ कोरन्थी १०:४, व्यवःथा 
३२:३,४, भजन ६२:१,३, १ पऽसु २:७)। 

२. िविभ  पिवऽ धािमर्क िविध तथा संःकारह : बिप् तःमा, चचर्मा 
हलु्ने वा चचर्को सदःय बनाउने ूिबया, धमुर्ग ु को साम ु
पापको ःवीकार, ूभभुोज (खु ा धुँदैन), िववाह, पिवऽ 
धािमर्क पदह  र जितसकैु पाप गरेपिन ती संःकारह  
पालन गरे परमेँ वरले अनमुह उपलब्ध गराउनहुनु्छ भनेर 
िसकाउँदछ। अथार्त ्चचर्को संःकार र परम्परा पालन गरे 
मिुक्त र अनमुह पाइने धारणा। 

    (यस संसारमा केवल येशूमाऽ परमेँ वरको अनमुह संञ् चार 
गनुर्हनु्छ-एिफसी २:५, रोमी ६:१४,१५, ३:२५-३१)। 

३. ःवगर् र नरकको बीचमा पाप शिु  गन ठाउँ अथार्त ्परगेटोरी:  
कोही मािनस मर् यो भने ःवगर् जान अयोग्य तर नरकमा जान 
धेरै खराब नगरेकोलाई त्यस ठाउँमा क  पाएर बःछ 
जबसम्म उसको पाप किटन्दैन। मािनसको आत्मा अमर छ 
भ े गलत धारणा र कोही व्यिक्त कसरी मिुक्त पाइन्छ भ  े
बाइबलले िसकाएको भन्दा पिन गलत धारणामा िवँ वास। 

 (भजन ६:५,११५:१७, उपदेशक ९:५, यूह ा ११:११-
१४ साथै िहॄू ४:१५, एिफसी २:८, रोमी ३:२५-२६)। 

४.  पापरिहत आमाबाट येशूको जन्म: येशू पापरिहत हनुभुयो 
िकनभने मिरयमलाई पिवऽ आत्मा ारा अचम्म तिरकाले 
पापबाट सरुिक्षत राख् नभुएको िथयो भनेर िवँ वास गछर्। 
(रोमी ३:२३,३:९-१२, यशैया ६४:६, यिमर्या १७:९) 
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५. पापको ःवीकार: रोमन क्याथोिलकको सांसािरक पजुारी वा 
फादर, परमेँ वर र मािनसको बीचमा मध्यःथकतार् भ  े
िवँ वास। 

(१ ितमोथी २:५, िहॄू ४:१४-१६, १ यूह ा १:९) 
६. आँ चयर्काम, ःवप्नदशर्नह , िविव  िचन्हह  र अचम्मका 

कामह : सत्यलाई अनमुोदन गनर् अचम्मका िचन्हह ले 
गिरन्छ र ती िचन्हह  नै आिधकािरक िवँ वास हो भ  े
धारणा। बाइबलले ःप सँग यो भन्दछ िक सैतानले पिन 
अनेक  चमत्कारपूणर् कामह  गनर् सक्छ त्यसकारण जनुसकैु 
आँ चयर् कामह लाई परमेँ वरको वचनबाट जाँच्नपुछर्। 

(ूकाश १६:१३,१४,१९:२०, म ी ७:२१-२३,२४:२४, 
व्यवःथा १३:१-३, यशैया ८:२६, लूका १६:३१)। 

७. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। 

(१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, 
अय्यूब २७:३, भजन १४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, 
यूह ा ११:११-१४)। याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर 
१६०० पल्ट ूयोग गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा 
अमर छ भनेको छैन। मतृ्य ु भनेको िनन्िा हो भनेर 
बाइबलमा ५३ पटक भिनएको छ। 

८. आइतबारलाई पिवऽ मा :ु आइतबारलाई पिवऽ साबथ भनेर 
िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा बोिर 
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उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् भ  े
िजिकर। 

(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत भएका बाइबलका 
पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल 
२०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, ूिेरत 
१३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका ६:५ र 
यशैया ६६:२२,२३)। 

९. मरेकाह को िनिम्त ूाथर्ना: ःवगर् र नरकको बीचमा भएको 
परगेटोरी वा िपशाच ःथानमा रहेका मािनसह को िनिम्त 
ूाथर्ना वा अ  िविधह  गिरयो भने त्यहाँ क  पाइरहेको 
आत्मा बन्धनबाट परमेँ वरले छुट्कारा िदनहुनु्छ भ  े
िवँ वास। 
(उपदेशक ९:५, भजन ११५:१७,६:५,१४६:३,४, यूह ा 
११:११-१४, इजिकएल १४:१४,२०, भजन ४९:७,८, १ 
ितमोथी २:६) 

१०. िशशकुो बिप् तःमा: भखर्र जन्मेका िशशहु  आदमको पापको 
िनिम्त पानी छकर बिप् तःमा िदइन्छन।् अिन त्यो  िशश ु
िजन्दगीभर क्याथोिलक भएको दावी गछर्न।् 
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रोमन क्याथोिलक चचर्का िवँ वासीह को िदमागसँग िमल्न जाने 
तिरका 

जनुसकैु व्यिक्तसँग गाँःनपुन िमऽता जःतै क्याथोिलकसँग 
पिन ूमेाभाव, िमऽता, इमान्दािरता देखाउनहुोस।् परमेँ वरको 
वचनको शिक्तशाली ूभावको बारेमा चचार् गनुर्होस।्  

 

देहायका बुदँाह  मनमा राख् नहुोस।् 

१. क्याथोिलकह  ूायजसो परमेँ वरको वचनमा ठूलो ौ ा 
राख् छन ् तर कितपयलाई यसले िसकाएका िशक्षादीक्षाको 
बारेमा थाहा हुँदैन। ितनीह  आफ्नो धमर्को िनिम्त 
फादरह मािथ भर पन भएकोले बाइबल पढ्नपुछर् भ  े
वाध्यता ठान्दैनन।् तर इभान्जिलकल वा ससुमाचारूित 
चासो राख् ने क्याथोिलकह को समूह बिढरहेको छ जो 
िनयिमत पमा परमेँ वरको वचन पढ्दछन।् 

२. काम अथार्त ्चचर्को िविभ  िविधिवधानह  पालन गरेर मिुक्त 
पाइन्छ भ  े िवषयमा ूायजसो क्याथोिलकह  आित्मक 
अन्तर न् मा पदर्छन।् मिुक्त भनेको धमर्कमर्ले होइन, 
परम्परा वा संःकारह  पालन गरेर तर येशूबाट पाइन्छ भ  े
कुरामा ितनीह लाई िवँ वःत गराउन ुज री छ। (१ यूह ा 
५:११-१७)। 

३. कितपय क्याथोिलकह  बाइबलले िसकाएको अनसुार 
आित्मक सत्यको गिहर् याइमा जान चाहन्छन।् ितनीह  
भिवंयवाणीूित बिढ आकिषर्त हनु्छन।् दािनएल २, म ी 
२४ र येशूको बारेमा लेिखएको भिवंयवाणी जःता 
िवषयह मा ितनीह  ची देखाउँछन।् 
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४. बाइबलको आिधकारकतालाई ठम्याउँदै ितनीह सँगको 
छलफल सु  गनुर्होस।् भिवंयवाणीलाई औलँ्याउँदै 
ितनीह सँग ौृ लाब  अध्ययन गनुर्होस।् अिन हामीले 
मिुक्त कसरी पाइन्छ भनेर सनुाउनहुोस।् परमेँ वरको 
व्यवःथा, साबथ र त्यसको पिरवतर्नको बारेमा झ ै 
नसनुाउनहुोस।् कमेसकम दशवटा अध्ययन गिरसकेपिछमाऽ 
यी िवषयह मा ूवेश गनुर्होस।् 

५. जब तपाईँले साबथको बारेमा सनुाउनपन हनु्छ तब यो दश 
आ ाको भाग हो भनेर िचनाउनहुोस।् दश आ ाह लाई सबै 
क्याथोिलकह ले ःवीकार गदर्छन।् साबथ दश आ ाह को 
केन्ििवन्द ुहो भ  ेकुरामा जानकारी िदनहुोस।् िबःतारै भि 
भएर तपाईँका क्याथोिलक साथीह लाई यो औलँ्याउनहुोस ्
िक हाॆो सबै िशक्षादीक्षाको मूल र नैितक आधार बाइबल 
हो चचर् र परम्परा होइन। 

६. ितनीह िसत न्यानो, जोिशलो र दयदेिख गरेको ूाथर्ना 
क्याथोिलकह ले सराहना गदर्छन।्ूायजसो क्याथोिलकह  
परमेँ वरको वचन रोचक मानेर अध्ययन गनर् चाहन्छन।् 
जब सत्यलाई धेरै जान थाल्छ तब ितनीह को दय 
बल्दछ। ितनीह  परमेँ वरको चाहना जा  इच्छुक 
हनु्छन।् यिद सत्यलाई ूमेपूवर्क र तकर् यकु्त तिरकाले 
ूःततु गिरयो भने हजार  क्याथोिलकह  मौिलक 
िशक्षाह लाई महण गनर् चाहने हनु्छन।् 
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िबिँ चयन साइिन्टःट अथार्त ्इसाई वै ािनक सम्ूदाय 

सन १८००को मध्य शताब्दीमा िबिँ चयन 
साइिन्टःटको उदय भएको िथयो। अमेिरकाको म्यासाचसेुटस 
राज्यको बोःटन भ े सहरमा मेरी बेकर एि  भ े एक ी 
िथइन।् त्यससमय उनले िविभ  समयमा दशर्नह  देखेको दावी 
गरेकी िथइन।् ती नै दशर्नह बाट िबिँ चयन साइिन्टःट भ  े
इसाई सम्ूदायको खडा भयो। त्यस सम्ूदायको मूख्य िशक्षा नै 
आित्मक िदमागको शिक्तले भौितक शिक्तह लाई बशमा राख् न 
सिकन्छ भ े हो। बाइबल अक्षरस वा वाःतिवक नभइ केवल 
उच्च िचन्ह वा ूितकह को संगालो हो र त्यहाँ लेिखएका 
कुराह  अत्यन्तै आल रािकक वा यथाथर् नभएर अनमुािनत 
िचऽणह  हनु ु भनेर ितनीह ले िसकाउँछन।् ितनीह को 
िवँ वासमा सैतान भ  े शिक्तको अिःतत्व छैन भनेर दावी 
गिरएको छ। दु , खराब, पाप आिद केवल मनको उपज हो र 
िदमागमा खेिलएको िचऽ हो। िबरामी, द:ुखक  र मतृ्य ु
वाःतिवक पमा केवल माया वा ॅममाऽ हो। सन १८७५मा 
मेरी बेकरले आफ्नो िकताब साइन्स एण्ड हेल्थ िवथ की टु द 
िःबप्चरस छािपन।् परमेँ वर असल, अनन्त र सवर्शिक्तमान 
भएको कारणले पाप वा दु  परमेँ वरको चिरऽसँग मेल नभएको 
उनले तकर्  गिछर्न।् उत्पि  १मा उल्लेिखत सिृ को िववरण 
आित्मक र िस  छ भनेर उत्पि  २को िववरण काल्पिनक कथा 
हो र झठुो भौितक सिृ को लेखा हो। मािनसको गलत 
व्याख्यालाई ःवीकारको नितजाले पाप वा दु  आएको हो भनेर 
उनले िसकाएकी िथइन।् चचर्मा कुनै पिन अिभषके गिरएका 
धमर्गु ह  वा अगवुाह  छैन। यसले िवँ वमा ूचिलत दैिनक 
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अखबार िबिँ चयन साइन्स मिनटर छाप्छ। यो िवँ वको धेरै 
ठाउँह मा िवतरण भइरहेको छ। िबिँ चयन साइिन्टःट भ ाले 
िव ानको िवषयसँग सम्बिन्धत हनुपुछर् भ  ेछैन वा वै ानिकह  
िबँ चयन साइिन्टःट भ  खोजेको होइन। 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने िबिँ चयन साइिन्टःटका 
केही िशक्षाह  

१. परमेँ वर अनन्तको हनुहुनु्छ। उहाँ ूिेमलो र मानव ूाणीको 
बारेमा सवर् ानी भएको िपता हनुहुनु्छ। 

२. िदमागले शरीरमािथ शिक्तशाली ूभाव पादर्छ। 

३. भिवंयवाणी बोल्ने बरदानले परमेँ वरले आफ्नो चचर्लाई अझै 
पिन अगवुाइ गनुर्हनु्छ। 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग तालमेल नभएका वा बािझएका 
िबिँ चयन साइिन्टःटका मूल िशक्षाह  र ितनीह सँग तकर्  गनर् 
उपयोग गन बाइबलका केही पदह ः 

१. बाइबल वाःतिवक वा यथाथर् छैन: यो केवल ूितक 
कथाह माऽै हनु।् बाइबलको कुनै पिन भनाइ वा 
घट्नाह लाई अझरस पमा सािँच् चक् कै घिटएका िथए 
भनेर िवँ वास गनुर्हु । 

  (२ ितमोथी ३:१६, २ पऽसु १:२१, यूह ा १७:१७, 
ूकाश २१:५, यूह ा ५:३९) 

२. खराब, पाप र सैतानको कुनै अिःतत्व छैन: सैतान 
भनेको केवल मनको कल्पनामाऽ हो। सैतान काल्पिनक 
पाऽ हो। 
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  (इजिकएल २८:१२-१५, यशैया १४:१२-१४, ूकाश 
१२:७-९, म ी ४:१-६, १ पऽसु ५:८, एिफसी 
६:१०-१२) 

३. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ 
ःवगर् जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै 
नमन गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। 

(१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक 
१२:७, अय्यूब २७:३, भजन १४६:४, भजन ६:५, 
११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। याद गनुर्होस ्
बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग गिरएको छ 
तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको छैन। मतृ्य ु
भनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक भिनएको 
छ। 
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िबिँ चयन साइिन्टःटह सँग िमल्नको केही संभावनाह  

िबिँ चयन साइिन्टःटह मा भएका सकारात्मक सोच, 
संतिुलत मानिसकता, हँसलोपना, िनँ वाथीर् भावना र कृत  हनेु 
गणुह ले गदार् धेरै  सम्प  र िशिक्षत मािनसह लाई आकिषर्त 
भएका हनु्छन।् ितनीह को आराधना गन कायर्बममा पढ्छन,् 
िवँ वासीह बाट गवाही सनु्छन ्र मेरी बेकर ए ीका लेखह बाट 
ूवचन िदन्छन।् िबिँ चयन साइिन्टःटह लाई घरमा बोलाएर 
खानिपन गराएर हािदर्क िमऽताको िबकाश गनुर्होस।् एलेन जी 
ाइटले लेख् नभुएको येशूको जीवन कहानी द िडजाएर अप एजेज 
जःतै पःुतकह  िदन ु होस।् देहायका केही सझुावह ले 
िबिँ चयन साइिन्टःटह ह सँग मेलिमलाप गनर् सहयोग 
हनुसक्छ: 
१. परुातत्व र भिवंयवाणीह ारा ूमािणत गद बाइबलूितको 

आःथामा चासो देखाउन सहयोग गनुर्होस।् 

२.  पावलले रोमी ६:२३मा भनेको अनसुार पापको ज्याला 
मतृ्य ु हो भनेर चचार् गद परमेँ वर र सैतानको बीचमा 
भइरहेको अन्त र्न् को बैधािनकताबारे छलफल गनर् समय 
िबताउनहुोस।् 

३. पापको बारेमा बाइबलले गरेको ःप  पिरभाषा सनुाउनहुोस ्
(१ यूह ा ३:४)। 

४. मिुक्तको योजना र येशू िकन मनुर्पर् यो भ े िवषयमा 
राॆोसँग बझुाउन खोज्नहुोस।् 

िबिँ चयन साइिन्टःटह  िमऽह  अत्यन्तै िमलनसार, िस ाचार 
र भिभलाद् मी भएको तपाईँ पाउनहुनेुछ। ितनीह सँग समय 
िबताउँदा रमाइलो नै हनु्छ। मिुक्तको योजना, हाॆो िनिम्त 
येशूको मतृ्यकुो आवँयकता, येशू िकन मनुर्भयो र व्यिक्तगत 
पिरवेशमा त्यसको अथर् के हो भनेर ितनीह ले बझु्न ुपन िशक्षा 
हो। 
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चचज अभ बाइःट 

चचज अभ बाइःट सन १८४०को मध्य देशकमा 
अलेक्जान्दर क्याम्पबेलले ःथापना गरेका हनु।् यो चचर् 
ूसेबेिटिरयन चचर्बाट छुटेर चचज अभ बाइःट ःथापना भएको 
हो। मािनसले बनाएका धािमर्क नीितह  र प ितलाई 
क्याम्पबेलले घोर िवरोध गरेका िथए। फेिर सन १९०० ितर 
क्याम्पेबललाई प ाउनेह मा पिद िबभाजन आएको िथयो। एक 
थरीले चचर्मा चलाउने संगीतको बारेमा र अक  थरीले िबिँ चयन 
िमिशनेरी सोसाइटी गठन गन िबवादले गदार् त्यो चचर् टुिबएको 
िथयो। सन १९०६मा चचज अभ बाइःट भ  े नाउँलाई 
आिधकािरक पमा महण गरेको िथयो। चचज अभ बाइःटका 
िवँ वासीह को संख्या कमसेकम २७ लाख जित छन।् तर यो 
संख्या आिधकािरक पमै अनमुोदन गनर् गार् हो छ िकनभने ूत्येक 
ःथानीय चचज अभ बाइःटको चचर् ःवतन्ऽ छ र चचर्का 
पदािधकारीह ले आमा चचर्सँग निमलेर आफ्नै व्यवःथाले 
चलाउँछ। ितनीह ले िवँ वास गरेका मूख्य िशक्षाह मा: 
१. बाइबल ूरेणा ारा आएको हो तर परुानो करार नयाँ 

करारभन्दा तल्लो ःतरको छ भनेर चचज अभ बाइःटले 
िसकाउँदछ। आराधना गन तिरका, चचर् चलाउने संगठन, 
िशक्षादीक्षा, अतीर्उपदेशह , अनशुािसत जीवन िबताउन, 
चचर्को कायर्कायर्पािलका र सबै खालका मौिलक िशक्षाह  
केवल नयाँ करारबाटमाऽ आउनपुछर् भनेर ितनीह ले 
िसकाउँदछन।् 

२. हामी नयाँ करारमा भएको कारणले परुानो करारका सबै 
व्यवःथा वा िवधीह  खारेज भएका हनुाले परुानो करारमा 
उल्लेिखत कुनै पिन नीितह लाई पालन गनर् आवँयक 
छैन जःतै साबथ, ःवाःथका िनयमह  आिद। 
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३. आत्मा अमर छ र पापीह  नरकमा यातनापूवर्क 
अनन्तसम्म िजइरहन्छन।् 

४. ूत्येक आराधनाको समयमा ूभभुोज खानपुछर् (तर खु ा 
धनेु चलन छैन)। 

५. आइतबारलाई पिवऽ िदन मा पुछर् र यो परुानो करारको 
साबथ होइन तर नयाँ करारमा ूभकुो िदन भनेर पालन 
गनुर्पछर् भ  ेितनीह को िजिकर। 

६. "बाइःटको चचर् वा चचर् अभ बाइःट"माऽ बाइबल 
अनसुार चचर्को सत्य नाउँ हो भनेर ितनीह ले िवँ वास 
गछर्न।् ितनीह ले यी पदह  ूयोग गछर्न,् रोमी 
१६:१६, कलःसी १:२४, एिफसी ५:२७। 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने चचज अभ बाइःटका केही 
िशक्षाह  

१. िवँ वासको आधार नै बाइबल हो। त्यसकारण िवँ वासीको 
जीवनमा बाइबल मह वपूणर् छ। 

२. मानवको मिुक्तको िनिम्त येशूमाऽ मिुक्तदाता हनुहुनु्छ। 

३. येशूको दोॐो आगमन सबैले देख् ने गरेर, सु े गरेर र 
वाःतिवक पमा हनेुछ। 

४. पानीमा डवुाएर बिप् तःमा। 

५. ूत्येक िवँ वासीले येशूको बारेमा गवाही िदनपुछर्। यो नै 
ितनीह को जीवन हो। 

 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग बािझने चचज अभ बाइःटका केही 
िशक्षाह  र ितनीह लाई बझुाउन केही बाइबल पदह  

१. नयाँ करारको साम ु परुानो करार केही हदमा तल्लो 
ःतरको छ। इसाई जीवनको िनिम्त सबै िशक्षादीक्षा नया ँ
करारबाटमाऽै आउनपुदर्छ।(२ ितमोथी ३:१६,१७, २ 
पऽसु १:२१, १ पऽसु १:९-११,लूका २४:२७,४४) 
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२. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् भ े 
िजिकर।(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत भएका 
बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, 
इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, 
ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका 
६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 

३. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन।(१ ितमोथी ६:१५,१६, 
उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब २७:३, भजन 
१४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। 
याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग 
गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको 
छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक 
भिनएको छ। 

४. पापीह  अनन्तको आगोमा यातना भोिगरहनेछ। मिुक्त 
नपाएकाह  नरकमा अनन्तसम्म जिलरहेको आगोमा यातना 
भोिगरहनेछन ् भ  े िवँ वास।(मलाकी ४:१-३, भजन 
३७:१०,११,२०,३८, यहूदा ७, २ पऽसु २:६, ूकाश 
२०:९, िहॄू १२:२९) 

५. नयाँ करारले गदार् दश आ ाह  खारेज भएको छ। (िहॄू 
८:१०, यूह ा १४:१५, याकूब २:१०-१२, १ यूह ा 
२:३,४, ूकाश १४:१२) 
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६. चचर् अभ बाइःट भ े नाउँ परमेँ वरकै ूरेणाबाट भएको 
र उहाँले नै च ु भुएको हो। यो नयाँ करारको चचर् 
हो।(म ी ७:२१-२७, १ यूह ा २:३,४,ूकाश १४:१२, 
यूह ा १४:१५, १५:१४) 

७. अिहले हामी नयाँ करारको मिुक्तको यगुमा छ । यो 
चचर्को यगु हो। पावलका पऽह मा िदइएको िनदशन 
अनसुार नै परमेँ वरले मािनसह लाई कारोबार गनुर्हनु्छ। 

(यूह ा ५:३४, २ ितमोथी ३:१६,१७, यिमर्या १५:१६, 
यूह ा ६:६३, लूका २४:२७,४४)। येशू र उहाकँा 
वचनह  नै ूत्येक येशूभक्तको िनिम्त अनकुरणीय उदाहरण 
हनु ्केवल पावलका लेखह माऽ होइन (म ी ७:२१-२७, 
यशैया ८:२०, भजन ११९:१०५) 

 
चचज अभ बाइःटका िवँ वासीह सँग सम्पकर्  राख्दा ध्यान 

िदनपुन कुराह  

१. ितनीह सँग िमऽताको जग बसाल्नहुोस।् ूायजसो ितनीह  
तकर् िवतकर्  गनर् मनपराउँछन।् चचर् अभ बाइःट र हामी 
नयाँ करारको मिुनछ  भनेर ितनीह को िस ान्तलाई लाड्न 
चाहन्छन।् 

२. तपाईँको व्यिक्तगत गवाही बाँड्नभुयो भने असल हनु्छ। 
सकेसम्म ितनीह सँग वादिववाद नगनुर्होस।् 

३. तपाईँसँग भएका एडभेिन्टःट साममीह  िदनहुोस।् 

४. जब ितनीह को िदल तपाईँसँग खलुा हनु्छ तब दािनएल र 
ूकाशका भिवंयवाणीह  ितनीह सँग अध्ययन गनुर्होस।् 
जब ितनीह ले भिवंयवाणीका सन्देशह  सनु्छन ् तब 
ितनीह को िदमाग अझ जा  ताितन सक्छ। 

५. हप् ते बाइबल अध्ययन कायर्बममा र ससुमाचार ूचार 
कायर्बममा ितनीह लाई िनम्त्याउन ुहोस।् 
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इिपःकोपेिलयनह  

इिपःकोपेिलयनह ले आफ्नो चचर्को इितहास सन 
१५३४ ितर  औलँ्याउँछन।् त्यस समय िबलायतमा हेनरी आठ  
राजा िथए। उनी राजनैितक कारणले गदार् रोमन क्याथोिलक 
चचर्बाट अलिगएका िथए र आ िलकन चचर् ःथापना गरेका 
िथए। त्यही आ िलकनबाट छुटेर इिपःकोपेिलयन सम्ूदाय 
ःथापना भएको िथयो। इिपःकोपेिलयन चचर्ले आफ्नो चचर् 
ूणालीमा क्याथोिलककै ूणाली जारी गरएको छ। ितनीह मा 
आकर् िबशप, िबशप, िूःट वा पजुारी धमर्गु ह  हनु्छन।् 
इिपःकोपेिलयनह ले बाइबललाई इसाई जीवनलाई चािहने अतीर्, 
उपदेशका सन्देशह ले भिरएका छन ् भनेर िवँ वास गछर्न ् तर 
धािमर्क दशर्न वा िशक्षादीक्षाको आिधकािरक जग वा ॐोत 
बाइबललाई मान्दैनन।् इसाई भएपिछ यही गनुर्पछर् भ  ेनीितह  
ितनीह मा छैनन।् बाइबलको व्याख्या परम्परा अनसुार गनुर्पछर् 
भनेर ितनीह ले िसकाउँदछन।् चचर्मा धेरै शिहंणतुा र 
सहनशीलता छ। आफ्नो मनको अनसुार चलेपिन हनु्छ भनेर 
मािनसह लाई िसकाउँछन।् ितनीह  सामिजक पमा वा अ सँग 
घलुिमलमा धेरै सिबय छन।् त्यसले गदार् त्यस चचर्मा 
इक्यनुिुमकल अिभयान चक  छ अथार्त ् बाइबलको िशक्षादीक्षा 
अनसुार चल्नभुन्दा भावानात्मक पमा जोिशलो भएर चचर् संचालन 
गदर्छन।् अमेिरकामामाऽै किरब पिच्चस लाख 
इिपःकोपेिलयनह  छन।् ितनीह को आधारभतू िशक्षादीक्षाको 
आधार सन १५४९मा छापेको बकु अभ कमन ूयेर हो। िशश ु
बिप् तःमा, आत्मा अमर छ, आइतबारमा आराधना गनुर्पन र 
बाइबल भनेको ःथानीय संःकृित वा संःकार अनसुार चल्नपुछर् 
भ े िशक्षामा ितनीह ले िवँ वास गदर्छन।् बाइबल परमेँ वरको 
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वचन हो तर इसाई दशर्न वा िशक्षाको िनिम्त बाइबल 
आिधकािरक धमर्शा  हो भनेर ितनीह ले ःवीकादनन।् 
कितपयले येशूको जन्म कन्या केटीबाट भएको, येशूको 
परमेँ वरीय ःवभाव, आँ चयर् कामह , येशूको दोॐो आगमन 
वाःतिवक पमा र ःवगर्दूतह को अिःतत्वबारे ूँ नह  गछर्न।् 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह सँग िमल्ने इिपःकोपेिलयनह का केही 
िशक्षाह  

१. ऽी-एक परमेँ वर-ितनै जना बराबर हनुभुएको, अनन्त 
सम्म िमलेर ूमे गनुर्हनेु, सवर्शिक्तमान सवर् ानी  ऽी-एक 
परमेँ वर हनु।् ितनीह मा िपता, पऽु र पिवऽ आत्मा हनु ्
र ितनीह को व्यिक्तत्व छु ा छु ै छ। 

२. परमेँ वरको ःवभाव-दवैु इिपःकोपेिलयन र सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह ले परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ भ े धारणामा 
जोर िदन्छन।् 

३. सत्यको िवजय-दवैु इिपःकोपेिलयन र सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटह ले अन्तमा परमेँ वरको लआय पूरा हनु्छन ्
भ े कुरामा िवँ वास गछर्न।् 

४. ूाथर्ना-दवैु इिपःकोपेिलयन र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले 
त्यस परमेँ वरमा िवँ वास गछर्न ्जसले ूाथर्नाको जवाफ 
िदनहुनु्छ। 

५. सामािजक वा समाजसेवाको चेतना-दवैु इिपःकोपेिलयन र 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले िवँ वास गछर्न ् िक येशूको 
ूमेले गिरब, क  पाएकाह को मानव सेवा गनर् सामािजक 
संजालमा सिरक हनुपुछर्। 
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सेभेन्थ-एडेिन्टःट र इिपःकोपेिलयनह को बीचमा बािझएका मूख्य 
िशक्षाह  र ितनीह लाई बझुाउन बाइबलका केही पदह  

१. बाइबलको व्याख्या ःथानीय संःकार, चालचलन र संःकृित 
अनसुार गनुर् पछर्। िवँ वासको आधार बाइबललाई िलइन ु
हुँदैन 

  (२ ितमोथी ३:१६,१७, यूह ा १७:१७, २ पऽसु १:२१, 
१ ितमोथी २:१५, यूह ा ७:१७) 

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। 

  (१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, 
अय्यूब २७:३, भजन १४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, 
यूह ा ११:११-१४)। याद गनुर्होस ् बाइबलले आत्मा 
भनेर १६०० पल्ट ूयोग गिरएको छ तर एक पल्ट पिन 
आत्मा अमर छ भनेको छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर 
बाइबलमा ५३ पटक भिनएको छ। 

३. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा ुपछर् भ  े
िजिकर। 

(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत भएका बाइबलका 
पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल 
२०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, ूिेरत 
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१३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका ६:५ र 
यशैया ६६:२२,२३)। 

४. िशश ुबिप् तःमा-आदमको पाप वा सु को पापले गदार् भखर्र 
जन्मेका िशशहु लाई बिप् तःमा िदन्छन।् 

(म ी ३:१३-१७, कलःसी २:१२, म ी २८:१९,२०, 
रोमी ६:१-६, ूिेरत ८:३५-३८, ूिेरत २:३८-४१, मकूर् स 
१६:१५:१६, यूह ा ३:२३) 

५. मिुक्त भनेको असल नैितक जीवन िबताए पाउँछ (रोमी 
३:१०, यिमर्या १७:९, यशैया ६४:६, २ कोरन्थी ५:२१, 
गलाती ३:१३, रोमी ३:२३-२८, ५:१८) येशूको 
बिलदानको सौन्दयर्तालाई इिपःकोपल साथीह लाई 
सनुाउनहुोस।् 

 

इिपःकोपलसँग िमल्न जाने सम्भावनाह  

   इिपःकोपेिलयनह  ूायजसो धेरै िमलनसार, ःयाहार गन 
र माया गन हनु्छन।् जब तपाईँले ितनीह सँग िमऽता 
गाँःनहुनु्छ तब तपाईँको व्यिक्तगत गवाही सनुाउनहुोस।् तपाईँको 
िनिम्त येशू के हनुभुएको छ भनेर सनुाउनहुोस।् केवल 
ससुमाचारको िशक्षा सनुाएर मन पगाल्न खोज्नभुन्दा येशूको ूमे 
देखाउँदा मािनसह को दय पिग्लन्छ, सो कुरा ख्याल गनुर्होस।् 
जब ितनीह सँग िमऽत बढ्छ तब बाइबलको ूरेणाबारे 
सनुाउनहुोस।् यो धेरै मह व छ िकन भने बाइबलसम्बन्धी 
ितनीह को धारणा ःप  छैन। दािनएल २, म ी २४ र येशूको 
दोॐो आगमन कसरी हनु्छ भनेर बाइबलबाट िसकाउनहुोस।् 
पिवऽ आत्माले ितनीह को दय छुनेछ। आित्मक पमा 
िनदाएकाह  परमेँ वरको आत्माले धेरैलाई जगाएर नया ँजीवन 
िदनसक्छ यिद ितनीह ूित हाॆो चासो देखाउन सिकयो भने। 
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िहन्दूह  

िहन्दूःथान भ े नाउँबाट िहन्द ुभ े शब्द आएको हो। 
यो पिसर्याको भाषा अनसुार इन्डस नदीलाई इन्डस भिनन्छ। 
त्यही नदीकै विरपिर रहेको सभ्यताका मािनसह लाई इन्डस 
भिनन्छ भने पिछ त्यसको अूभन्स भएर िहन्दू हनु आएको हो। 
ूायजसो सारा भारतको भौगोिलक भभूागलाई (जसमा     भारत, 
पािकःतान, ब लादेश, नेपाल आिद पछर्न)् िहन्दकुुश वा िहन्द ु
भिनन्छ। िहन्दू पु षह ले आआफ्नै ठाउँ अनसुार लगुा 
लगाउँछन ्भने ूायजसो मिहलाह ले र ीिबर ी सारी लाउँछन।् 
परम्परा अनसुार िहन्दूह  चार जातमा िवभािजत भए छन।् 
ितनीह मा ॄाम्हण, क्षऽेी (लडाईँ गन), वैँय (व्यापार गन) र 
शिु ( परम्परा अनसुार लगुा िसउने, जु ा िसउने, फलामको 
काम गन आिद र ठूलो जातसँग पानी नचल्ने)। िवदेशी वा जात 
निमल्ने मािनसह लाई कुजात अथार्त ् परम्परा अनसुार पानी 
नचल्ने जाित भनेर किहलाइन्छ। जातभातले गदार् कितपयसमयमा 
ःथानीय तहमा झगडा हनेु गछर्न।् ॄाम्हण जात सबभन्दा उच्च 
जात, धेरै वौि क क्षमता भएको र समाजको उच्च वगर्मा 
गिनन्छ। ितनीह  धािमर्क काममा ितनीह  पजुारीको भिूमका 
खेल्छन।् परम्परा अनसुार ितनीह लाई भगवान भनेर पिन अ  
जातका मािनसह ले ढोग्दछन।् जात जातको बीचमा िववाह वा 
अन्तजार्ितय िववाह मनाही गिरएको छ। ूायजसो अ  जातका 
मािनसह सँग बन्दव्यापरको िनम्ती साझेदार हुँदैन। तर 
अिहलेको बदिलन्दो पिरिःथितमा त्यसमा पिरवतर्न आइरहेको 
छ। 
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ूायजसो िहन्दूह ले गन िवँ वास 

१. परमेँ वर व्यिक्तत्विविहन र सवर्व्यापी अथार्त सबै जीव 
अिजव सिृ मा भगवान हनु्छ भनेर िवँ वास गछर्। 

२. असल काम गरेर शु  हनु्छ र धमर्कमर् गरेर मिुक्त 
पाइन्छ। 

३. कमर्चबलाई पार गनर् ८४लाख पनुजर्न्म हनु्छ। मािनस 
जिन्मन्छ र अ  सिृ मा पनुजर्न्म िलन्छ, त्यो सिृ  चाहे 
ूकृित होस ् वा पश ु जनावर होस वा मािनस नै िकन 
नहोस।् त्यो चब समाप् त भएपिछ मािनसले मिुक्त पाउँछ 
(अथार्त ्उसको अिःतत्व जगत वा ॄ मा िबलय हनु्छ। 
त्यसैकारण कुनै साध ु वा सन्तको मतृ्यभुयो भने उनी 
ॄ िलन हनुभुयो भनेर सम्बोधन गदर्छ)। 

४. येशू केवल असल मािनस हनुहुनु्छ। उहाँको कामले गदार् 
उहाँ िस  हनुभुएको हो र अ  जःतै भगवान वा पूजनीय 
हनुहुनु्छ। उहाँ िदव्य ान ूाप् त गनुर्भएको गु  र 
भिवंयवक् ता हनुहुनु्छ। 

५. वेद र भगवतगीताह  पौराणीक धमर्मन्थह  हनु ् र 
ितनीह  बाइबलले िसकाएका नैितक िशक्षाह भन्दा उच्च 
छन।् 

६. मािनसको जीवनको मूख्य लक्ष भनेकै आफूिभऽ भगवानको 
िबकाश गनुर् जनु नैितकतामा िस  ूाप् त गनुर् हो। 
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िहन्दूह सँग कसरी िमल्न जाने 

  यथाथर्मा भन  भने िहन्दू र इसाईह को बीचमा कमै 
समान िवँ वासह  छन।् अथार्त ्बाइबलसँग ितनीह ले िसकाउने 
धािमर्क िशक्षादीक्षा खास मेल खान्दैन। िहन्दूलाई बाइबलको 
तकर् ारा येशूितर ल्याउन मिुँकल छ। ितनीह ले बाइबललाई 
िवँ वास नगरेको कारणले ितनीह सँग छलफल गन साझा 
आधार छैन। तर ितनीह सँग िमऽता गाँसेर र तकर् ह  गरेर 
ूभमुा ल्याउन सिकन्छ। देहायका केही सझुावह ले ितनीह सँग 
िमल्ने उपाय खोज्न ूयास गदर्छ: 
१. िहन्दूह सँग राॆो िमऽता गाँःनहुोस।् घरमा खानिपन गनर् 

बोलाउनहुोस।् ितनीह सँगको साझा कुरामा छलफल गनुर् 
होस।् ूायजसो ितनीह  शाकाहारी खानाका बारेमा चचार् 
गनर् र खान चाउँछन।् 

२. असल र खराब वा पाप र अधमर्को धारणाबाले छलफल 
गनुर्होस।् पाप वा खराब कहाँबाट आयो र िकन आयो 
भनेर छलफल गनुर्होस।् 

३. परमेँ वरको सिृ  व्यिक्तगत हो। सिृ मा धेरै ानह  
पाइन्छ र धेरै तकर् ह  पाइन सक्छ। त्यसले गदार् 
सिृ कतार् परमूभ ु परमेँ वर व्यिक्तगत, बौि क क्षमता 
भएको र मायाल ु हनुहुनु्छ। कुनै व्यिक्तिविहन वा 
अिःतत्वमा पिहचान गनर् नसिकनेले कसरी कुनै व्यिक्त वा 
अ  सिृ  िकन र कसरी गनुर्भयो होला? बौि कता 
नभएकोले बौि क जीव को कसरी सिृ  गनर् सिकयो 
होला? माया वा ूमे नहनेुले कसरी मायाल ु वा ूिेमलो 
व्यिक्त सिृ  गनुर्भयो होला? यो पिन सोध्नहुोस,् "ूमेको 
ॐोत कहाँ हो? जातभातको कुरा गनुर्होस।् यिद हामी सबै 
परमेँ वरका छोराछोरीह  ह  भने जातभातको नाउँमा िकन 
असमानता भयो र त्यसको नाउँमा कितपय ठाउँमा िकन 
झगडा र मारिपट हनु्छ? 
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४. केही समयको भेटघाटपिछ बाइबल कसरी परमेँ वरको 
ूरेणा ारा उपलब्ध भएको भनेर छलफल गनुर्होस।् 

५. मिुक्तको योजनालाई होिशयासाथ सनुाउनहुोस।् 

६. देहायको कारणले पनुजर्न्म वा मािनसह  नया ँ नया ँ
अवतार िलन्छ भनेर बाइबलले िसकाउँदैन भनेर 
सनुाउनहुोस।्  

अ. मिुक्त भनेको येशूबाटमाऽै हो, कुनै धमर्कमर्, असल वा 
पूण्यकाम वा कमर्को फल होइन (एिफसी २:८-१०, २ 
कोरन्थी ५:२१)। 

आ.  मािनसह  पितत ूाणी हनु ् र मािनसह  पूजनीय 
भगवानह  होइनन ्(यिमर्या १७:९, यशैया ५४:६)। 

इ. मरेपिछ मिुक्तको िनिम्त दोॐो अवसर हुँदैन (िहॄू 
९:२७,२८, २ कोरन्थी ६:२)। 

ई. आत्मा अमर छैन (उपदेशक ९:५, भजन ११५:१७, 
यूह ा ११:११-१४)। 

 
येशूलाई िवँ वास गछुर् भनेर येशूसम्मत चल्नेह सँग िहन्दूह  
सहनशील हनु्छन।् भारतमा बसोबास गनह सँग भन्दा अ  
पिँ चमी देशमा रहेका िहन्दूह सँग हेमचेम गनर् सिजलो हनु्छ र 
ससुमाचार सनुाउ सिजलो हनु्छ। ससुमाचार कुनै देश वा क्षेऽको 
लािग होइन िवँ व्यापी। यसमा भएका नीितिनदशन र िशक्षादीक्षा 
कुनै संःकारको िनिम्तमाऽ होइन। संसारमा रहेका सबै पु ष र 
ीका दयह मा ससुमाचारलाई हिुलरहेकाछन।् दवावले बोझ 

लािगएकाह लाई यसले राहत िदन्छ, चेतनामा दोषी मनिःथितले 
पोिलरहेकोलाई यसले उ ार गछर् र येशूको ूमेको िवँ वसनीयता 
यसले देखाउँछ। तपाईँको व्यिक्तगत गवाही िहन्दूिमऽह सँग 
बाँड्नहुोस।् ितनीह को दयमा छोओस ्भनेर पिवऽ आत्मासँग 
ूाथर्ना गनुर्होस।् 
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इःलाम वा मसुलमान धमर् 
   यस संसारका धमर्ह मा ितुगितले विढरहेको धमर्मा 
इःलाम वा मसुलमान धमर् पिन एक हो। िवँ वमा ८० करोड 
भन्दा बेसी इःलाम धमर् मा ेह  छन।् सात  शताब्दीमा अरबी 
मूलका महुम्मदले यो धमर् ःथापना गरेका िथए। एउटै परमेँ वर 
अल्लाह जनु बाइबलको परमेँ वर पिन भनेर मािनन्छ उहाँूित 
पूरा समिपर्त हनु यस धमर्ले जोर गदर्छ। इःलाम भ े शब्द नै 
समपर्ण भ  े शब्दबाट आएको हो। यसले परमेँ वरूित पूरै 
समिपर्त हनेु र अ  कुनै िकिसमको आराधनालाई अःवीकार गनर् 
िसकाउँछ। शािन्त भ  े शब्द अरेिबक वा िहॄू भाषाको 
सलोमबाट आएको हो। इःलाम धमर्को मूल पाँचवटा यी धािमर्क 
कतर्व्य वा िनितह  मसुलमानले पालनै गनुर्पन भिनएको छ: 
१. शाहदा वा गवाही उच्चारण गनुर्पन "अल्लाह भन्दा अ  

कुनै ईँ वर छैन, र महुम्मद परमेँ वरको धमर्दूत हनु।्" 
२. िनयिमत ूाथर्ना िविध (सालाट) िदनको पाँच पटक गनुर्पछर् 

(िबहान, िदउँसो, अपरान्ह, घाम डवेुपिछ र बेलकुा)। 
ूाथर्ना गदार् महुम्मदको जन्मेको ठाउँ मक् काितर हेरेर 
गनुर्पछर्। 

३. दान िदने ूथा जसलाई जाकट मा ुपछर्। मिुःलम 
सरकारले मिुःलम भक्तह बाट िनिँ चत तोिकएको कर 
िदन लगाएको हनु्छ। 

४. रामादानको पवर्मा िदनभरी भोकै बःनपुनुर्पछर्। इःलाम 
वषर्को नव  मिहनाभिर उपबास, ूाथर्ना, आफ्नो र 
समाजको दय छाम्ने र महुम्मदलाई ूकट गिरएको 
दशर्नको सम्झनामा यो पवर् मनाइन्छ। 
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५. जीवनको कमसेकम एक पल्ट हज वा मक् कामा जानै 
पछर्। 

    मसुलमानह ले ितनीह को धमर्शा  कुरानलाई 
परमेँ वरले नै ूत्येक शब्दह  उच्चारण गरेर िदनभुएको हो 
भनेर िवँ वास गछर्न।् कुरानमा लेिखएको उहाँको बोिलमा कुनै 
पिन अक को शब्द िमिसएको छैन भनेर ितनीह ले दावी गछर्न।् 
अॄाहमले ूित ा गिरएको पऽु इँमाएललाई बिल िदयो भनेर 
ितनीह ले िवँ वास गछर्न।् बाइबलमा लेिखएको इसहाकलाई 
बिल चढाउन परमेँ वरले अर् हाउनभुएकोमा ितनीह  िवँ वास 
गदनन।् ितनीह को पूखार् अॄाहम, मोशा, बिप् तःमा िदने यूह ा 
भनेर िवँ वास गछर्न।् येशू केवल अगमवक्तामाऽ हनुहुनु्छ भनेर 
ितनीह ले िवँ वास गछर्न।् इःलाम धमर् संसारको अ  कुनै 
महान ्धमर्ह भन्दा यहूदी र इसाई धमर्सँग निजक छ। यहूदी 
धमर् असफल भयो र इसाई धमर् आित्मक पमा ॅ  भएकोले 
परमेँ वरले अगमवक्ता महुम्मदलाई छा ुभयो तािक उनले ॅ  
भएको धमर्लाई सपा न ् वा सधुार ग न ् भनेर ितनीह ले 
िसकाउँदछन।् 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने इःलाम धमर्का केही 
िशक्षाह  

१. इःलाम धमर्ले सबर्शिक्तमान, सवर् ानी र ूिेमलो 
परमेँ वरमािथ िवँ वास गदर्छ। 

२. अिन्तम इन्साफको बारेमा इःलाम धमर्ले िवँ वास गछर्। 
मािनसह का आआफ्नै िबयाकलाप ारा नैितक िजम्मेवारी 
ठहराउँछ भनेर ितनीह ले िवँ वास गछर्न।् 
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३. मसीहको फकर आउनहुनु्छ तब मरेका मािनसह को 
अिन्तम पनु त्थान हनु्छ भनेर इःलाम धमर्ले िवँ वास 
गछर्न।् 

४. गिरब र िबप  वगर्ह लाई सहायता गनुर्पछर् भनेर 
ितनीह ले ठूलो जोर गदर्छन।् 

५. जीवनमा ूाथर्नाले ूाथिमकता पाउनपुछर् भनेर 
मसुलमानह ले िवँ वास गछर्न।् 

६. रक्शी, जवुातास र सु रुको मास ु खाने चलन इःलाम 
धमर्मा मनाही गिरएको छ। 

७. परमेँ वरूित आ ाकारी हनुपुछर् भनेर इःलाम धमर्ले जोर 
गछर्। 

८. असल र खराबको बीचमा ठूलो अन्त र्न्  छ भनेर इःलाम 
धमर्ले िवँ वास गछर्। 

 

बाइबलले िसकाएका िशक्षाूित मसुलमान धमर्सँग बािझएका केही 
िशक्षाह  र ितनीह सँग छलफल गनुर्पदार् ध्यान िदनपुन 
बाइबलका पदह  

१. येशू अगमवक्ता हनुहुनु्छ तर अनन्त परमेँ वरको पऽु 
होइन (यूह ा ८:५८ ूःथान ३:१४सँग तलुना गनुर्होस,् 
िहॄू १:६-८, मीका ५:२, यशैया ९:६) 

२. बाइबल भरपद  छैन िकनिक यसमा मानवीय ऽतुीह ले 
भिरएका छन ् र ठीकसँग ूितिलिप बनाएको छैन। (२ 
ितमोथी ३:१६, २ पऽसु १:२१, भजन १२:६,७, म ी 
२४:३५, भजन ११९:१०५) 
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३. इःलाम धमर्का पाँचवटा धािमर्क कतर्व्यह  पालन गर् यो 
भनेमाऽ मिुक्त पाइन्छ। (रोमी ३:२३, यशैया ५९:१,२, 
रोमी ६:२३, एिफसी २:८, िहॄू २:८,९, २ कोरन्थी 
५:२१, गलाती ३:१३)। 

४. महुम्मदले पाएको दशर्न बाइबलभन्दा मािथ छ। यही नै 
मिुक्तको ॐोत हो। (यूह ा १७:१७, १४:६, ूिेरत 
४:१२, यशैया ४५:२२) 

 

इःलाम धमर्का अनयुायीह सँग िमल्न जाने तिरकाह  

१. ितनीह ले िवँ वास गरेका िशक्षाह मा आधािरत गरेर 
ितनीह सँग साथी बनाउनहुोस।् 

२. शाकाहारी खाना खान तपाईँले मसुलमान साथीह लाई 
बोलाउनहुोस।् 

३. िभऽी दयदेिख तपाईमा चासो भएको येशूको बारेमा 
सनुाउनहुोस।् यो ःवीकार गनर्होस ् िक इसाई धमर्मा 
कितपय ॅ  कुराह  वा बाइबलसम्मत नभएका कुराह  
घसेुकाछन।् 

४. बाइबलको आिधकारकतालाई ःथापना गनर् बाइबलमा 
भएका भिवंयवाणीह  कसरी पूरा भएका छन ् भनेर 
ितनीह लाई सनुाउनहुोस।् 

५. इःलाम धमर्को पिरवारको मूली बाबकुो नेततृ्वलाई ठूलो 
सम्मान तथा आदर गदर्छ। त्यसकारण जब तपाईँ कुनै 
पिन मसुलमानको घरमा जानहुनु्छ त्यस घरको अगवुा 
बाबलुाई आदर देखाउनहुोस।् 
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६. एलेन जी ाइटका ूोफेटस ्एण्ड िक स र पािशयाकर्  एण्ड 
ूोफेटस जःता पःुतक साममी िदनहुोस।्  

७. उिचत समयमा तपाईँको गवाही खलुा पमा बाँड्नहुोस।् 
मिुक्तको योजनालाई िवःततृ पमा सनुाउनहुोस।् येशू आफू 
परमेँ वरको पऽु हनुहुनु्छ भनेर बारम्बार गनुर्भएको दावी 
सनुाउनहुोस।् उहाँले दावी गनुर्भएको अनसुार िक त उहा ँ
परमेँ वर िक त उहाँ फताहा र पागल हनुहुनु्छ। कुरानले 
येशूलाई अगमवक्ता भनेर सम्बोधन गिरएको छ भने 
धािमर्क अगमवक्ताले कसरी झटुो बोल्छन र र आफ्नो 
पिहचानको बारेमा संसारलाई कसरी धोखा िदन खोज्छन?् 

क र परम्परा, पिरवारको बीचमा बिलयो सम्बन्ध र सामािजक 
तथा पािरवािरक दवावले गदार् मसुलमानह  येशूलाई िवँ वास 
गनर् अत्यन्तै किठन हनु्छ। धैयर् हनुहुोस।् िबःतारै िबःतारै 
ितनीह लाई सत्य बाँड्नहुोस।् तपाईँका मसुलमान साथीह सँग 
सकारात्मक िमऽता राख् नहुोस।् अिन अवसर िमलेको बेलामा 
येशूको बारेमा सनुाउनहुोस। 
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यहोवा िवट्नेस वा यहोवाको साछी 
यो रोचक ूस  हो िक दवैु यहोवाको साछी र सेभेन्थ-डे 

एडभेिन्टःट चचर् िविलयम िमलरको अिभयानबाट ूादभुार्व भएका 
हनु।् सन १८४०को दशमा िविलयम िमलरले येशूको दोॐो 
आगमन हनेुछ भन्दै त्यसमा िवँ वास गनर् अिभयान चलाएका 
िथए। यहोवाको साछीको अगवुा चालर्स टेज रसेल (१८५२-
१९१६) यवुा अवःथामा िविलयम िमलरबाट ूभािवत भएका 
िथए। एउटै परमेँ वर यहोवाूित आ ाकारी हनु,ु घरघर र 
सहरबजारह मा गएर यहोवाको साछीह ले ससुमाचार 
सनुाउनपुछर् भनेर कर गनुर् र आमर्गे नको नाटिकय यु पिछ 
परमेँ वरको राज्य ःथापना हनेुछ भनेर ितनीह ले िवँ वास 
गछर्न।् सहॐवषर्मा येशूले यस पथृ्वीमा राज गनुर्हनेुछ र 
त्यसबेला पनु त्थान र न्याय हनेुछ ितनीह ले िसकाउँदछन।् 
यहोवाका साक्षीह  अ  मूल इसाई सम्ूदाय वा 
िडनोिमनेशनह भन्दा िवशेष फरक छन।् ितनीह ले िऽ-एक 
परमेँ वरलाई िवँ वास गदन। ऽी-एक परमेँ वरको अवधारणा 
मूितर्पूजा गन धमर्ह बाट िभऽाइएको हो भनेर ितनीह  
िसकाउँदछन।् येशू परमेँ वर हो भनेर ितनीह  िवँ वास 
गदनन।् तर परमेँ वरको सिृ को सु मा येशूलाई सिृ  गिरएको 
हो भनेर ितनीह  िसकाउँछन।् पिवऽ आत्मा परमेँ वरको शिक्त 
हो र उनी व्यिक्तत्ववीहन शिक्त हो भनेर ितनीह  िवँ वास 
गछर्न।् 

   मािनसह  आफ्ना साममीह  पढुन ् भनेर यहोवाका 
साक्षीह ले िवँ वास गरेकै आधारमा ितनीह ले पःुतक र पिऽका 
साममीह  छाप्दछन ् र मािनसह लाई जबरजःती हातमा 
ितनीह लाई िभडाइ िदन्छन।् ितनीह को पिऽका वाच टावर र 
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अवेक एक करोड भन्दा विढ छाप्छन।् अमेिरकामा सबभन्दा धेरै 
छाप्ने धािमर्क पिऽकाह  यी नै हनु।् चालर्स टेज रसेलको 
मतृ्यपुिछ यहोवाका साक्षीह का नया ँ अगवुा जोसेफ एफ. 
थरफोडर्ले समाचार बाँड्ने नया ँतिरकाह  अपनाए। घर घरमा 
गएर वाच टावर र अवेक पिऽका िस  बाड्ने अिभयान चलाए। 
यहोवाका साक्षीह ले ूत्येक हप् ता कमसेकम िक डम हलमा 
तीन िक चारवटा स ितह मा भाग िलनैपन र मिहनामा 
कमसेकम १० घन्टा घरघरमा गएर ती पिऽकाह  परु् याउन ुपन 
नीित िलएका छन।् बाइबलले िसकाएको सबै िवँ वासीह  
परमेँ वरका पजुारीह  हनु ्  भनेर िसकाएकोले जो कोही पिन 
बिप् तःमा िलन्छ त्यो मािनस ःवत परमेँ वरको सेवाकायर्मा 
अिभषके गिरएको भनेर ितनीह ले मान्दछन।् ूत्येक पु ष र 
ी यहोवाको सेवक हो भनेर ितनीह ले ःवीकार गदर्छन।् 

हप् ताको मध्यभागमा िक डम हलमा गिरने सतस मा ूायजसो 
तािलम िदने कायर्बम हनु्छ। यहोवाका साक्षीह ले जन्मिदनको 
उत्सब वा खशुीयाली, िबःटमास र इःटर चाडह  मनाउँदैनन।् 
ती सबै मूितर्पूजा गन धमर्ह बाट िभऽाएको हनु ्भनेर ितनीह ले 
िसकाउँदछन।् ितनीह  अ को िनिम्त मरे पिन रगत िदँदैनन ्र 
िलँदैनन।् झण्डालाई सलाम ठोक्दैनन िकनभने यसो गदार् 
परमेँ वरलाई िदनपुन बफादािरताबाट बािहरका हनु ् भनेर 
ितनीह ले िवँ वास गछर्न।् यहोवाका साक्षीह मा तलब खाने 
अगवुाह  छैन भनेर िवँ वास गरेतापिन ितनीह को बीचमा 
रेखदेख गन अगवुाह  खिटएका हनु्छन ् जो आफ्नो क्षेऽमा 
कमसेकम २२ िवँ वासीह को झणु्डमा जानपुदर्छ। यी 
अगवुाह लाई तलब िदएका हनु्छन।् 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षाह सँग िमल्ने यहोवाका साक्षीह का 
केही िशक्षाह  

१. सबै िवँ वासीह  परमेँ वरका पजुारीह  हनु।् सबैलाई 
परमेँ वरको िनिम्त साछी हनु बोलाइएको छ। 

२. मािनस मरेपिछ सतेुको अवःथामा हनु्छ। मानव ूाणीमा 
अमर आत्मा छैन। 

३. दु ह को नाश-परमेँ वरले दु ह लाई लाख  वषर्सम्म 
नरकमा जिलरहँदैन। ितनीह  भंम नै हनेुछन।् 

४. पानीमा चवुाएर बिप् तःमा। 

५. समयको िचन्ह-संसारको अवःथाले यो बताउँदछ िक 
संसारको अन्त िछटै हनु्छ। 

 

यहोवाका साक्षीह सँग निमल्ने केही धािमर्क िस ान्तह  र 
ितनीह लाई सनुाउनपुन बाइबलका केही पदह  

१. यहोवामाऽ परमेँ वर हनुहुनु्छ: येशू परमेँ वर िपताबाट 
आउनभुएको कमसल भगवान हनु।् ितनीह को यस गलत 
व्याख्याूित देहायका तकर् ह : 

क. िक त येशू पूरै परमेँ वर हनुहुनु्छ वा परमेँ वर हनुहुु  
(यशैया ४३:१०)। 

ख. यहोवा को हनुहुनु्छ? 

यहोवा येशू 

मिहमामय (यशैया ४२:८) मिहमामय (म ी १६:२७) 
सिृ कतार् (यशैया ४०:८) सिृ कतार् (एिफसी ३:९) 
उ ारकतार् (यशैया ३२:२२) उ ारकतार् (ूिेरत ४:१२) 
न्यायकतार् (यशैया ३३:२२) न्यायकतार् (यूह ा ५:२२) 
राजा (यशैया ३२,३,४) राजा (ूकाश १९:११-१६) 
च ान (व्यवःथा ३२:३,४) च ान (१ कोरन्थी १०:४) 
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आिद र अन्त (यशैया 
४१:४) 

आिद र अन्त (ूकाश १:८-
११) 

 
ग. नयाँ करारमा येशूलाई जनु पमा सम्बोधन गिरएको 

िथयो त्यही सम्बोधन परुानो करारका यहोवालाई पिन 
सम्बोधन गिरएको िथयो भने मािथका पदह ले 
बताउँदछन।् यहोवा भ  े नाउँ परमेँ वरको पािरवािरक 
नाउँ हो। किहलेकाही ँ परमेँ वर िपतालाई सम्बोधन 
गिरन्छ भने उहाँको पऽुसँग िमलेर काम गदार्खेिर त्यही 
नाउँले येशूलाई पिन सम्बोधन गिरएको हनु्छ। व्यवःथा 
६:४ले घोषणा गदर्छ िक ूभ ु (यहोवा Jehovah) हाॆो 
परमेँ वर (इलोिहम  Elohim बहबुचन) एक (इकाद 

Echad – िमिलएको दईुको समूह जःतै िदन र रातलाई 
एक िदन वा ौीमान र ौीमती एक िजउ भनेर हामी 
भन्छ ) हनुहुनु्छ। यसले यहोवा भ  ेशब्दमा दईु एक 
भएर िमिौत परमेँ वरलाई जनाउँछ। 

घ. येशू को हनुहुनु्छ त? 

अ. अगमवक्ता यशैयाको गवाही (यशैया ९:६)। 

आ. ःवगर्दूतह का गवाही (म ी १:२१)। 

इ. गािॄएल ःवगर्दूतको गवाही (लूका १:२६-२८)। 

ई. येशूका चेला थोमासको गवाही (यूह ा २०:२६-२८)। 

उ. यहूदीह कै गवाही (लूका ५:२१, यूह ा १०:३३)। 

ऊ. सामरीह को गवाही (यूह ा ४:४२)। 

ऋ.  येशू भी  आफैको गवाही "म हुँ" (यहु ा 
८:५८,५९)। आफ्नो ःव-अिःतत्व भएको गणु 
यहोवालाई ूयोग गिरएको िथयो (ूःथान ३:१४)। 
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ऌ. परमेँ वर िपताको गवाही (िहॄू १:७-९)। परमेँ वर 
िपताले येशूलाई परमेँ वर पऽु भनेर सम्बोधन गनुर्हनु्छ। 

ङ. येशू सारा सिृ का जे  (कलःसी १:१५ िहॄू 
१:६सँग)। 

अ. येशू भी  मरेकाह को जे  भिनएको छ। तर के 
पनु त्थान भएकोमा येशू पिहलोमाऽ पनु त्थान 
हनुभुएको हो त? कदापी होइन (लूका ७:११-१५, 
८:४१,४२, ४९-५५, यूह ा ११:३८-४४)। 

आ.  त्यसकारण मतृ्यबुाट पनु त्थान भएको पिहलो भनेको 
अथर् मरेकोबाट पिहलो पनु त्थान भएको िमल्दैन। तर 
उहाँको पनु त्थान हुँदा उहाँ मतृ्यमुािथ िवशेष शिक्तको 
अवसर पाउनभुएको भनेर सम्बोधन गिरएको हो। 

इ. दाउद ियशैको सबभन्दा कान्छो छोरो िथयो तैपिन 
उनलाई जेठो जन्मेको भनेर सम्बोधन गिरएको छ 
(भजन ८९:२०,२७)। 

ई. मीक भाषामा जे लाई "ूोटोटोकोस" Prototokos  
भिनन्छ। त्यसको अथर् जन्मको बिमकमा नभएर 
िवशेषािधकार वा अवसरले सम्प  भएको हो। सिृ  वा 
पनु त्थानको जे  भ ुको अथर् उहाँमा जेठो जिन्मएको 
छोरोको अिधकार, अवसर, िविश   ओहोदा, सम्मान छ 
भनेर भनेको हो। 

च. येशू सिृ को जे - यूह ा ३:१६-मीक भाषामा ूयोग 
गिरएको यो शब्द मोनोिजनस monogenes हो। यसको 
अथर् एक खालको वा िवशेष खालको भ  े अथर् 
जनाउँछ। सबै सिृ का येशू िवशेष हनुहुनु्छ। उहाँ अक 
वा िवशेष खालको हनुहुनु्छ-परमेँ वरको ईँ वरीय पऽु। 
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उहाँ अनन्तको परमेँ वर मानव चोलामा रहन 
आउनभुयो। उहाँ मािनसको बीचमा रहेर िपता 
देखाउनभुयो। 

छ. येशू परमेँ वरको सिृ को सु । 

अ. परमेँ वरको सिृ को सु -मीक शब्दमा यो आकीर् Arche 
हो। यसको अथर् परमेँ वरको सिृ लाई सु  गन 
हनुहुनु्छ (ूकाश ३:१४)। 

आ.  सबै थोक उहाँबाटै हनु आएको हो (यूह ा १:३)। 

इ. उहाँमा नै सबै थोक सिृ  भएको हो (कलःसी 
१:१६,१७, िहॄू ११:३)। 
 

२. येशूको मतृ्यपुिछ व्यवःथा वा दश आ ाह  िनलम्बन भयो 
(म ी ५:१७,१८, यूह ा १४:१५,रोमी ६:१३-१४, रोमी 
३:२८-३१, भजन ४०:८, िहॄू ८:१०, १ यूह ा २:३-
६, याकूब २:१०-१७) 

३. सन १९१४मा आित्मक पमा येशूको दोॐो आगमन 
हनुभुएपिछ भी को ूकट व्यिक्तगत पमा भएको िथयो 
यहोवाका साक्षीह ले िवँ वास गछर्न ्िक दोॐो आगमन वा 
पा िसया Parousia को अथर् येशूको अ ंय पमा उपिःथत 
हनु ुहो। 

िटप्पणी: यहोवाका साक्षीह का मूख्य अगवुालाई न्यायिधस 
भन्दछ। सन १९१४को छोटो समयपिछ राजकुमारह को घरमा 
िहॄू ११ अनसुार पनु त्थान भएका अगमवक्ताह  अॄाहम, 
इसाहक, र याकूब रहनेछन ् भनेर न्यायिधस थरफोडर्ले 
यहोवाका साक्षीह लाई िसकाएका िथए। यो दावी थरफोडर्ले 
आफ्नो पःुतक िमलयनस िलिभ  नाउ िवल नेभर डाइ (अिहले 
बाँिचरहेका लाख  किहल्यै मन छैन) भ े पःुतकमा त्यो दावी 
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सन १९२५मा पूरा हनेुछ भनेका िथए। यहोवाका साक्षीह का 
इितहासकालभिर नै अिन्तम आमर्गे नको यु को बारेमा िमित 
तोकेका िथए र येशूको मिहिमत आगमन हनेुछ भनेर िसकाएका 
िथए। यसमा येशूले अ ंय उपिःथितबाट देख् ने गरेर उपिःथत 
भएर उहाँको राज्य ःथापना गनुर्हनु्छ भनेर िसकाइन्छ। सन 
१९७५सम्ममा वाःतिवक आमर्गे नको यु  सन १९७५मा 
हनेुछ भनेर िसकाइएको िथयो (सन १९७५मा आमर्गे नको यु  
हनेुछ भनेर अक्टोबर १९६८को ितनीह को पिऽका अवेकमा 
छािपएको िथयो)। 

पारोिसया Parousia को अथर्-मीक भाषामा यसको खास अथर् कुनै 
व्यिक्तको देख् ने गरेर आउने वा उपिःथित भ े जनाउँछ। 
बाइबलमा यसको अथर् किहल्यै पिन अ ंय भनेर जनाइएको छैन 
(म ी २४:३)। 

अ. १ कोरन्थी १६:१७ िःटफानोसको आगमनलाई 
पारोिसया भिनएको छ। त्यो उनको व्यिक्तगत उपिःथत 
र वाःतिवक घट्ना िथयो। 

आ. २ पऽसु १:१६ येशूको ूथम पारोिसया वाःतिवक र 
व्यिक्तगत घट्ना िथयो। 

इ. लूका २४:३६-४३,५१-मिहिमत पनु त्थानको शरीर 
िलएर येशू आकाशमा जानभुएको िथयो। उहाँ त्यही 
शरीर िलएर सबैले देख् ने गरेर आउनहुनेुछ। 

४. येशूको आगमन कसरी हनु्छ (म ी २४:२७, १ 
थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, भजन ५०:३, ूकाश १:७, 
म ी २४:३०, १६:२७,२८, १३:२४-३०) 
 जब येशू आउनहुनु्छ तब अिहले हामीलाई थाहा भएको 
िवँ व ध्वःत हनेुछ (२ पऽसु ३:१०, २ थेःसोिलिनकी 
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१:७-९। जब येशू दोॐो पल्ट आउनहुनेुछ तब 
धमीर्ह को पनु त्थान हनेुछ (१ कोरन्थी १५:५१-
५४)। 

५. सात िदनको सिृ  भनेको एक िदनको बराबर ७००० वषर् 
हनु।् 

अ. िहॄू भाषामा िदनलाई योम Yom भिनन्छ। ूत्येक पल्ट 
ूथम िदन, दोॐो िदन, तेॐो िदन भनेर नम्बरै तोिकएर 
िदन भन्छ भने िहॄू भाषामा  २४ घन्टाको िदन हनु्छ। 
यो िहॄू भाषाको व्याकरण अनसुार उल्लेख गिरएको हुँदा 
एकको अथर् २४ घन्टा भनेर तोिकएको भनेर मा ुपछर्। 

आ. भजन ३३:६,९, र िहॄू ११:३ले सिृ  तत्कािलन 
२४घन्टाको दरुीमा सिृ  भएको हो भनेर उल्लेख 
गिरएको छ। एक िदनको अथर् २४ घन्टा लगाएर यस 
संसार सिृ  गिरएको हुँदा यसलाई हजार  वषर् लगाएर 
सिृ  गिरयो भन्दा बाइबलसम्मत छैन। 

इ. यिद ूत्येक िदनको अथर् ७००० वषर् भनेर मािनिलयो 
भने ७०००लाई दईु भाग लगाइयो भने ३५०० 
अन्धकार भएको र ३५०० ूकाश वा उज्यालो भएको 
भनेर मािनिलनपुछर्। जसले गदार् यिद ूत्येक िदन 
३५०० वषर् रात हनु्छ भने सबै जीवजन्त ुर िब वाह  
मथ होला िकनभने ज्योित वा घामको ताप िबना 
ितनीह  बाँच्न सक्दैनन।् सिृ  हनुभुन्दा ितनीह  
मिरसक्थ्यो। 

ई. यहोवा आफैले यस संसार २४ घन्टा लगाएर सिृ  
गिरएको हो भनेर आ ामा घोषणा गनुर्हनु्छ (ूःथान 
२०:११)। 
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यहोवाका साक्षीह सँग काम गनुर्पदार् 
अ. सबै िशक्षादीक्षा बाइबलबाटै आउनपुछर् भनेर िजिकर 

गनुर्पछर् (यूह ा १७:१७)। 

आ.  जब छलफल गिरन्छ तब एउटै िवषयमा गिम्भर भएर 
छलफल गनुर्पछर्। एकै चोटी एक िवषयबाट अक  
िबषयमा जान ज री छैन। 

इ. ितनीह ले के भ  खोजेको हो आधाघन्टासम्म भ  
िदनहुोस।् 

ई. ितनीह का भनाइह लाई मध्य नजर राख् दै आधा 
घन्टासम्म आफ्नो ि कोण राख् नहुोस ् र ूँ नह  
गनुर्होस।् एउटै िवषयमा ःप  हनेु गिर छलफल 
गनुर्होस।् तरुन्ता तरुन्तै िवषयबःतहु  फेनर् नखोज्नहुोस ्
न त फेनर् िदनहुोस।् 

उ. ऽी-एक परमेँ वर जःतो गिहरो िवषयह लाई िलएर 
सु मा छलफल नगनुर्होस।् तर येशू को हनुहुनु्छ, 
उहाँको दोॐो आगमन र सिृ को िवषयबाट छलफल 
सु  गनुर्होस।् 

ऊ. येशूलाई िवँ वास गरे र उहाँमािथ आःथा राखे आउने 
शािन्तको बारेमा जोर गनुर्होस।् यहोवाका साक्षीह  
ितनीह को िशक्षामा क र भएर िविधह  पालन गनुर्पन 
भएकोले त्यसबाट छुटकारा िदन ससुमाचार नै मूख्य 
बाटो हो भनेर ितनीह ले जा ु ज री छ। 
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यहूदीह  

   परमेँ वरको दय यहूदीह ूित असाध्यै माया छ।  
य शलेम सहरको िनिम्त येशू धु धु  न ुभएको िथयो (लूका 
१९:४१)। यहूदी रा को िनिम्त परमेँ वरका दवैु आिशषका 
ूित ा र ौापह ले परुानो करार भरीएको छ (व्यवःथा २८)। 
परमेँ वरको कुरा सनु्दा, उहाँका आ ा तथा िनदशनह  पालन 
गदार् इॐाएलीह को फिलफाप भएको िथयो भने उहाँको िबिोहमा 
जाँदा उहाँले ितनीह लाई छोड्नभुएको िथयो जसको फलःव प 
ितनीह ले द:ुखक , यातना, मतृ्यकुो सामना गनुर्परेको िथयो र 
छरप  हनुपुरेको िथयो। दईु हजार वषर् अिघ येशू आफ्ना जन 
यहूदीह कहाँ आउनभुएको िथयो तर ितनह ले उहाँलाई िचनेनन ्
र महण गरेनन ् (यूह ा १:११)। जब येशूको मसीहत्वलाई 
अःवीकार गरे तब यहूदी जाित र रा ले सदाको िनिम्त 
परमेँ वरको िवशेष जाित हनुबाट बंिचत भए। परमेँ वरको िवशेष 
जनह  हनेु ितनीह को भिवंय सदाको िनिम्त िशलबन्दी 
गिरयो। धमर्को नाउँमा नै िकन नहोस ्पाप, खराब वा दु को 
कचौरा भिरएको िथयो। परमेँ वरले नया ँ इॐाएलको नाउँमा 
इसाई झणु्ड गठन गनुर्भयो। परमेँ वरका पजुारीह  बनाइएर 
ूमेको ससुमाचार सनुाउन र संसारलाई क्षमाको सन्देश सनुाउन 
इसाईह लाई खताइयो (दािनएल ९:२३-२७, म ी 
२३:३७,३८)। इॐाएली रा  र समचु्च जाितले परमेँ वरको 
ूमेलाई अःवीकार गरेकोले औपचािरक पमा ितनीह  
परमेँ वरका िवशेष जन भ े अवसर गमुाएतापिन यगुको अन्तमा 
धेरै यहूदीह ले परमेँ वरको अिन्तम यगुको सन्देश एक िदन 
ःवीकार गनछ भनेर बाइबलले बताउँछ (रोमी ११:२३,२४)। 
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परमेँ वरको ि कोणमा उहाँको चचर् आित्मक इॐाएल हो। जो 
मािनसह ले येशूलाई महण गछर्न ्र उहाँको सत्यलाई ःवीकार 
गछर्न ् ितनीह  यहूदीह  हनु जान्छन ्जनु अॄाहमलाई िदएको 
ूित ा अनसुार हो (गलाती ३:२७-२९)। धेरै यहूदीह ले 
येशूलाई ःवीकार गनछन ् र उहाँको िसय आगमना सघाउनेछन ्
भनेर एलेन जी ाइटले भिवंयवाणी गनुर्भएको छ। 

   "धेरै यहूदीह  येशूितर फकर् नेछन।् जो येशूितर 
फकर् न्छन ् ितनीह ले ूभकुो आगमनको िनिम्त तयार हनु 
सघाउने छन।् म भिूम पी आित्मक पिरिःथितलाई ितनीह ले 
परमेँ वरको िनिम्त िसधा राजमागर्  बनाउनेछन"्-एलेन जी ाइट, 
इभान्जिलजम, प.ृ  ५७४बाट पान्तिरत। 

    जब ूकाश १८को अनसुार ःवगर्दूतले चक  ःवर गिर 
िचच्याउनेछ तब संसारभिर ससुमाचारको ूचार र त्यस अनसुार 
िजउने चचर्को रोशनी बल्नेछ र पेिन्टकोःटको समयमा जःतै 
हजार  यहूदीह  येशूितर फकर् नेछन।् अिहले नै हामीले 
ममतापूवर्क परमेँ वरको आत्मा ारा हाॆा यहूदी साथीह लाई 
परमेँ वरको ूमे बाँड्ने अवसर हो। 
 

पौरािणक यहूदीह को इितहासमा मूल तथ्यह  

अ. अॄाहम-परमेँ वरका जनह को िनिम्त आित्मक िपता हनु 
परमेँ वरले बोलाउनभुएको िथयो (ई.पू. २०००) उत्पि  
१२:१-९ 

आ.  इॐाएलीह  िमौदेख अथार्त इिजप्टमा कमसेमकम 
४३० वषर्सम्म बन्धक (ई.पू. १८७५-१४४५) ूःथान 
१२:४०, गलाती ३:१७। 
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इ. मोशा-इॐाएलीह लाई इिजप् टको बन्धकबाट मकु्त गदर्छन ्
(ई.पू. पन्ी  शताब्दीितर)। 

ई. राजा दाउद-इॐाएलको ःवणर् यगु। दाउदको राज्यकालमा 
परमेँ वरको मिन्दर बनाउन योजना तयार पादर्छ र उनको 
छोरा राजा सोलोमनले त्यो मिन्दर िनमार्ण सम्प  गछर्न ्
(ई.पू. १०००)। 

उ. नबकुद् नेजार-बेिबलोन अथार्त ् आधिुनक इराकको राजाले 
य शलेममा हमला गरेर त्यस सहरलाई कब्जा गछर्न।् 
वौि क क्षमता भएको दजर्न  यवुा यहूदीह लाई यु बन्दी 
बनाएर बेिबलोनमा लान्छन।् त्यसमा दािनएल पिन पछर्न ्
(ई.पू.६०५)। 

ऊ. िमडपिसर्याका राजा साइरस वा कोरेशले बेिबलोनलाई 
परा  गछर्न ्र यु बन्धकमा रहेका इॐाएलीह लाई मकु्त 
गछर्न ्(ई.पू. ५३८)। 

ऋ.  बेिबलोनमा इॐाएलीह  यु बन्धक भएको िमित ई.पू. 
६०५-५३८)। दािनएल ९:१,२, २ इितहास ३६:२१)। 

ऌ. रोमको सॆात ्टाइटसले य शलेमलाई ध्वःत गदर्छ (सन 
७०)। 

वतर्मान समयमा यहूदी धमर् 
यहूदी धमर् अिहले कमसेकम चार सम्ूदायमा िवभािजत भएको 
छ: 
अ. धमर्िनरपेक्ष वा परमेँ वरलाई खास नमा े यहूदीह । 

ितनीह  यहूदी परम्परा मानेर छोराछोरीह लाई यहूदी 
जात भनेर ूत्याभिूत िदँदै हकुार्एतापिन ूायजसो 
परमेँ वरको अिःतत्वूित वेवाःता गछर्न।् 
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आ.  उदारवादी वा सधुारवादी यहूदीह -साबथ, परम्परागत 
चाडह  मनाउँछन ्तर ती पवर्ह ूित ितनीह को धारणा 
उदार छन ् र यहूदी धमर्को खानिपनमा मनाही गरेका 
थोकह  खान बादनन।् 

इ. परम्परावादी वा िढवादी यहूदीह -आधिुनक यगुको 
समाजको वातावरण अनसुार शताब्दीय देिख चिलआएको 
सनातन यहूदी धमर्को परम्परालाई पिरमािजर्त गद वा यगु 
सहुाउँदो यहूदी धािमर्क जीवन िबताउन जोर गदर्छन।् 

ई. क र यहूदीह - अत्यन्तै क र, खानिपनमा बाइबलकै 
अनसुार चल्नपुछर्, लगुा लगाउने र साबथ र यहूदी 
चाडबाडह  मा  ै पछर् भनेर लिचलो नभइ िज ी गन 
यहूदीह , जसमा कितपय अितवादी जायोिनःट वा 
इॐाएलीह  हनु्छन।् 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग िमल्ने यहूदीह का केही सत्य िशक्षाह  

अ. ःवःथ जीवन वा शरीरलाई िहफाजत गनर् अपनाइनपुन 
जीवनशैली 

आ. मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े साझा धारणा 
इ. परुानो करारूित िवँ वास र सराहना 
ई. हप् ताको सात  िदन शिनबार नै साबथ 

उ. मसीहको आगमन हनेुछ भ े िवँ वास 
 

यहूदीह सँग िमल्ने तिरकाह  

१. ितनीह सँग घलुिमल हनु खोज्नहुोस ् र तपाईँको चासो 
देखाउनहुोस।् यहूदी संःकृित, संःकार र इितहासूित 
सराहना देखाउनहुोस।् पौरािणक िहॄू अगमवक्ताह  
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परमेँ वरबाट नै ूरेणा पाएको हो भनेर आफ्नो िवँ वास 
िदलाउनहुोस।् 

२. सबै रा का मािनसह  एउटै रगतबाट सिृजएको हो भनेर 
यहूदी साथीह सँग सहमत जनाउँदै परमेँ वरूित आःथा 
देखाउनहुोस।् दवैु इसाई र यहूदीह  अॄाहमका सन्तान 
हनु।् 

३. सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट आफै पिन आित्मक यहूदी हनु ्भनेर 
खलुा पमा सनुाउनहुोस।् परुानो करारमा उल्लेख गरेका 
खानिपनको बारेमा र साबथको बारेमा हामी िवँ वास गछ । 

४. जब सु मा ितनीह सँग भेटघाट हनु्छ तब ितनीह सँग 
िमल्ने कुरामामाऽ छलफल गनुर्होस।् ितनीह  ूायजसो 
पढ्ने साममीह  मन पराउँछन।् ितनीह ले मनपन 
िकताबह मा जोन िवडमार ारा िलिखत फ्ली द क्याप्टर, 
रोबटर् ओडम ारा िलिखत इॐाएलस िूइिक्जःट्नस मसीह र 
दािनएलस ूोफेिटक िजगस पज्जल, सामएुल जेकवसन ारा 
िलिखत क्वेःट अभ अ ज्य,ु माकर्  िफन्ले ारा िलिखत द 
असमोःट फरगटन डे, एलेन जी ाइट ारा िलिखत पािशयाकर्  
एण्ड ूोफेतस ्र ूोफेटस एण्ड िक स। 

५. िविभ  कायर्बम आयोजनाह मा तपाईँको यहूदी 
साथीह लाई बोलाउनहुोस।् जःतै िॄथ ृी प्लान टु ःटप 
ःमोिक , शाकाहारी खाना पिरकार िसकाउने कायर्बम, 
ःवःथ ब  े कायर्बमह  आिद। त्यसले गदार् ितनीह मा 
भएको पूवार्मह हटाउन ठूलो सहयोग गदर्छ। 

६. जब तपाईँ यहूदी साथीह सँग छलफलमा फःननैु हनु्छ भने 
देहायका ूँ नह  जःतो  सोध्नहुोस:् 

अ. बाइबलको समयमा यहूदी रा  सम्प  हनु तपाईँको 
िबचारमा के कारणले होला? इिजप् टमा दास हनु,ु 
बेिबलोनमा यु बन्दी हनु ु र य शलेमको नाश हनु 
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परमेँ वरले िकन अनमुित िदनभुयो होला? (व्यवःथा २८, 
यिमर्या १७) 

आ.  यशैया ५३मा अगमवक्ता यशैयाले कसको बारेमा चचार् 
गिररहेका होलान?् यो पढेर नै सनुाउनहुोस।् 

इ. मसीहको बारेमा परुानो करारमा भएका भिवंयवाणीह  
ितनीह सँग पढ्नहुोस ्जःतै दािनएल ९:२३-२७, मीका 
५:२, यशैया ९:६, ७:१४, भजन २२ र उत्पि  
४९:१०। 

ई. येशूलाई िवँ वास गदार् तपाईँले पाउन ु भएको शािन्त, 
क्षमा, दोषीमनिःथितबाट ःवतन्ऽता र मिुक्तको िनँ चयता 
ितनीह लाई सनुाउनहुोस।् 

उ. दािनएल र अ  भिवंयवाणीह को अध्ययनमा 
ितनीह लाई तपाईँले बोलाउनहुोस।् 

यहूदीह सँग छलफल गनर् धेरै इसाईह लाई किठन हनु्छ। यिद 
तपाईँले मािथका नीितह  प ाउनभुयो भने तपाईँको सम्पकर् मा 
आएका यहूदी साथीह सँग िमल्न धेरै सिजलो हनेुछ।                
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लथुरनह  

सोर् ह  शताब्दीमा रोमन क्याथोिलक धमर्बाट नै लथुरन 
सम्ूदायका इसाईह को उदय भएको हो। रोमन क्याथोिलकको 
धमर्गु  वा फादर मािटर्न लथुर पोपको  अिःतत्व, अिधकार र 
िशक्षादीक्षाूित असंतिु  जनाउँदै क्याथोिलक चचर्बाट बािहिरएका 
िथए। उनको ूभावकारी िशक्षादीक्षा र जमर्नका शिक्तशाली 
राजकुमारह को सहयोगमा पोपको आिधपत्यलाई ठाडै चनुौित 
िदएका िथए। जसको फलःव प पोपको शासनबाट मािटर्न लथुर 
अलिग्गए। रोमन क्याथोिलक चचर्को परम्पराभन्दा परमेँ वरको 
वचत मािथ छ भनेर उनले दावी गरेका िथए। अनमुह ारामाऽ 
येशूले मिुक्त िदनहुनु्छ, सबै िवँ वासीह  परमेँ वरका पजुारीह  
हनु ् र उहाँको साम ु कोही पिन फादरह को आवँयक छैन, 
मािनस ःव:त पापी हनु ् र परमेँ वरको िसँ ैमा उपलब्द 
गराइएको बरदानिबना अनन्त जीवन हराएका वा आशारिहत 
हनु्छ भनेर उनले िसकाएका िथए। येशूको आगमननै मािनसको 
मिुक्त ल्याउनको लािग हो भनेर लथुरको िजिकर िथयो। 
मािनसको अथक ूयास, रोमनक्याथोिलक चचर्को िविभ  
िविधह  अपनाएर मिुक्त पाउँदैन भ  ेलथुरको िवँ वास िथयो। 
लथुरले सन ्१५२२मा नयाँ करार अनवुाद गरेका िथए भने सन 
१५३४मा परुानो करार अनवुाद गरेका िथए। ती िकताबह  
अत्यािधकमाऽामा िबिबभएर जमर्नभिर फैिलएको िथयो। चचर्को 
पादरी, पजुारी वा फादरले िबवाह गनुर्हु  भ े आधार लथुरले 
बाइबलबाट पाएको िथएन। त्यसैकारण रोमन क्याथोिलक 
चचर्को परम्परा तोडेर उनले िभक्षुणी त्यागेकी इसाईसँग िववाह 
गरेका िथए। िशक्षादीक्षा र आःथा अथार्त ् िवँ वासको अिन्तम 
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आिधकािरक आधार बाइबल नै हो भ े सन्देश सनुाउन ुउनको 
दय ूज्विलत भएको िथयो। आज लथुरनह  कमसेकम 
१०वटा सम्ूदायमा िवभािजत भएको छ र अमेिरकामामाऽै झण्डै 
एक करोड लथुरनह  छन।् समय िबत्दै जाँदा लथुरनह  
मािटर्न लथुरको िशक्षाबाट परपर सद बाइबलको बारेमा 
उदारनीित िलन थालेका छन।् िविभ  लथुरह मा िविभ  
बाइबलसम्बन्धी िविभ  िशक्षाह  िसकाउँदछन।् कितले त येशू 
कन्याकुमारीबाट जिन्मएकी हनु ्भनेर पिन अःवीकार गनर् थालेका 
छन ्भने कितले सात िदन वाःतिवक िदन लगाएर यस संसार 
सिृ  भएको हो, िवँ वव्यापी जलूलयलाई काल्पिनक भनेर 
िसकाउँदछन।् येशूको दोॐो आगमनको बारेमा पिन ितनीह ले 
श ा  व्यक्त गिररहेकाछन।् सु का लथुरनह  जःतै ूायजसो 
आधिुनक लथुरनह  बाइबलका गिम्भर िव ाथीर्ह  भएका 
छैनन।् 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँ वाससँग िमल्ने लथुरनह का केही 
िवँ वासह  

१. बाइबल परमेँ वरको आिधकािरक धमर्शा  हो। 

२. केवल अनमुह ारामाऽ मिुक्त। 

३. येशूको दोॐो आगमन ूत्यक्ष पमा हनेुछन।् 

४. ऽी-एक परमेँ वर। 

५. परमेँ वरूित आ ाकारी हनेु। 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग बािझने लथुरनका केही िशक्षाह  
र ितनीह लाई बझुाउनपुन बाइबलका पदह  

१. पानी छकर बिप् तःमा िदने: (म ी २८:१९,२०, मकूर् स 
१६:१६, म ी ३:१३-१७, ूिेरत ८:२६-३८, यूह ा 
३:२२, रोमी ६:१-८, कलःसी २:१२) 

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन।(१ ितमोथी ६:१५,१६, 
उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब २७:३, भजन 
१४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। 
याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग 
गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको 
छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक 
भिनएको छ। 

३. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ  े िजिकर।(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान 
२०:८-११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 

२6५



४. चचर् र राज्यको बीचमा सम्बन्ध: देशको राज्यूणाली र 
चचर् सँगसँगै िमलेर अिघ बढ्नपुछर् भनेर लथुरनह ले 
िजिकर गछर्न।् त्यसको अथर् चचर्लाई राज्यको संयन्ऽमा 
हनुपुछर् भ  ुजःतै हो। इसाई काननु र नीितह  बनाउन 
परमेँ वरले देशलाई चचर्ले ूभाव पादर्छ भनेर लथुरले 
िवँ वास गरेका िथए। तर एडभेिन्टःटह  देशको 
राज्यूणालीबाट चचर् वा कुनै धमर् अलग हनुपुछर् भ  े
वकालत गछर्न।् 

५. ूभभुोज: ूभ ु भोजको रोटीमा येशूको पािथर्ब शरीरको 
उपिःथित हनु्छ भनेर लथुरनह ले िवँ वास गछर्न ् जनु 
रोमन क्याथोिलक चचर्को पिन धारणा हो। तर बाइबल 
ूभभुोज येशूको मतृ्यकुो केवल ूितकमाऽ हो। ूभभुोज 
येशूलाई िवँ वास गरेर िलनपुछर् भनेर बाइबलले िसकाउँछ 
(१ कोरन्थी ११:२३-२८)।  येशूले उच्चारण गनुर्भएको 
"म हुँ" भ े कथनले उहाँको ूतआय उपिःथितलाई 
जनाउँदैन। "म ज्योित हुँ", म असल गोठालो हुँ" "म 
बोट हुँ" र "म च ान हुँ" भन्दा येशूका काम वा 
गणुह लाई वणर्न गन ूितकह  हनु।् 
 

लथुरनह को िदमागसँग िमल्न 

१. ितनीह सँग साथीको बिलयो सम्बन्ध गाँःनहुोस।् धमर्शा  
बाइबलको आिधकािरकतामा जोर िदनहुोस।् मिुक्त केवल 
येशूबाटमाऽै हो भनेर ूितव ता जनाउनहुोस।् िवँ वास ारा 
उपलब्ध हनेु येशूको मिुक्त उहाँको अनमुहबाटमाऽै हो 
भनेर आफ्नो िवँ वासलाई ःप  गिर बताउनहुोस।् 
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२. बाइबलमा ःप पमा लेिखएको भिवंयवाणीह  ूःततु 
गनुर्होस ्(दािनएल २, म ी २४, येशूको परमेँ विरयता)। 

३. सकेसम्म िछटै बमव पमा बाइबल अध्ययन सु  
गनुर्होस।् 

४. मिुक्तको योजनाको बारेमा लथुरनह लाई ःप  ि कोण 
त छ तर बाइबलमा उल्लेख गिरएको भिवंयवाणीसँग 
िवःततृ पमा ितनीह को ान खासै छैन। 

५. आ ा पालन गनुर्भनेको ूमेको नितजा हो भनेर जोर 
गनुर्होस।् उहाँको ूमेले हामीलाई घचेट्दछ (२ कोरन्थी 
५:१४)। यसले गदार् मिुक्तदाताले भ भुएको कुरा पालन 
गनर् हामी उच्छुक हनु जान्छ । येशूले भ भुएको छ, 
"यिद ितमीह ले मलाई ूमे गछ  भने मेरा आ ाह  
पालन गर (यूह ा १४:१५)। ूमेले जिहले पिन आ ा 
पालनगनर् ितर अमसर गराउँछ (रोमी १३:१०)। यसले 
परमेँ वरका आ ाह लाई सकारात्मक पमा मान्दछ 
(ूकाश १४:१२)। 

६. लथुरनह ले ध्यान िदनपुन िशक्षामाचाही ँ के ितनीह  
लथुरले पाएको िशक्षामामाऽ समातेर बःने िक नया ँ
सत्यह लाई पिन प ाउने वा नयाँ पाएको आत्म ानले 
ितनीह मा भएको ान पिन गमुाउने हो (यूह ा 
१२:३५)। आत्म ान वा परमेँ वरको ज्योित वा सत्य 
ूगितशील हो (िहतोपदेश ४:१८)। ानको ज्योित अगािड 
बिढरहन्छ। 

७. धेरै सम्ूदायह  िकन छ भ  े िवषयमा ितनीह सँग 
अध्ययन गनुर् असल छ। 
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मेथोिडःटह  

सऽ  र अठार  शताब्दीमा लथुरन र क्यालभेिनःटह का 
चचर्ह ले केही क र र औपचािरक जीवन अपनाएका िथए। 
जमर्नका धािमर्क अिभयानबाट मेथोिडःट चचर्को उदय भएको 
िथयो। ितनीह को अिभयानमा 
१. बाइबलमा केिन्ित िवँ वास अथार्त ्आःथा 
२. असली वा सक् कली इसाई जीवन यापन 

३. भजन ारा, गवाही ारा र ससुमाचार ूचार गन जोशमा 
ःवतन्ऽ पमा अिभव्यक्त गन। 

मेथोडिदःट इसाई सम्ूदायको ःथापक जोन वेसली (१७०३-
१७९१) िथए। उनी बाइबलीय सेवा गनर् िबलयातको ूख्यात 
अक्सफोडर् िवँ विव ालयमा अध्ययन गनर् गएका िथए। जब उनी 
अक्सफोडर्मा िथए तब उनले अ  साथीह सँग िमलेर एउटा 
"होली वा पिवऽ सोसाइटी वा समूह" खडा गरेका िथए। 
ितनीह को व्यवहार अत्यन्तै अनशािसत र क र िथयो। ितनीह  
तिरकाव पमा चल्ने भएकोले ितनीह ले त्यहाँ मेथोिडःट भ  े
नाउँ कमाए। मेथडलाई अङ्मजेीमा तिरका भिनन्छ। मे २४, 
१७३८मा िबलायतको एल्डरसगेट च्यापेलमा जोन वेसलीले एक 
जना सवर्साधारण िवँ वासीले लथुरले अनवुाद गरेको रोमीह को 
पःुतक ूभावकारी पमा पढेको सनेुका िथए। त्यसकै ूभावबाट 
उनी येशूलाई िवँ वास गनर् पगेुका िथए। अिन उनले िबलायतभिर 
मेथोिडःट समाजह  गठन गरे। पिवऽतामा बिढरहने, अनमुहमा 
बढ्ने र इसाई जीवन दावी गरेकै अनसुार िजउने िशक्षाह मा 
मेथोिडःटह ले जोर िदएका िथए। त्यसबेला कितपय मािनसह  
 औपचािरकता पूरा गनर्माऽ चचर् जान्थे र धािमर्क कायर्बमह मा 
सिम्मिलत हनु्थे। यःतो वातावरणमा वेसलीका िशक्षाह  इसाई 
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क्षेऽमा ताजा हो जःतै फैिलन पगेुको िथयो। आज अमेिरकामा 
एक करोडदेिख एक करोड दस लाख मेथोिडःटह  छन।् 
पिहलाका भिक्तभाव वा धमर्परायणता ूायजसो ितनीह मा सेलाएर 
गएको पाइन्छ। कितपय मेथोिडःटह ले इसाई मौिलक 
िशक्षाह ूित श ा व्यक्त गदर्छन।् कन्याकुमारीबाट येशूको 
जन्म, येशूको परमेँ वरीयता, सिृ , जलूलय, येशूका 
आँ चयर्कामह  र येशूको दोॐो आगमनूित ितनीह ले खासै 
िवँ वास गदनन।् 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने मेथोिडःटह का केही 
िशक्षाह  

१. ऽी-एक परमेँ वर।  
२. अनमुह ारा मिुक्त। 

३. पिवऽ, शु ता र अनमुहमा बढ्न जोर। 

४. अनन्तसम्म जिलरहने नकर् को आगोलाई अःवीकार। 

५. ूभ ुभोज मनाउन।ु 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग बािझने मेथोिडःटह का केही मूल 
िशक्षा र ितनीह लाई बझुाउन बाइबलका पदह  

१. येशूको वाःतिवक र ूत्यक्ष दोॐो आगमन (१ 
थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, ूकाश १:७, म ी १६:१७, 
म ी २४:२७) 

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। 
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  (१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, 
अय्यूब २७:३, भजन १४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, 
यूह ा ११:११-१४)। याद गनुर्होस ् बाइबलले आत्मा 
भनेर १६०० पल्ट ूयोग गिरएको छ तर एक पल्ट पिन 
आत्मा अमर छ भनेको छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर 
बाइबलमा ५३ पटक भिनएको छ। 

३. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ  े िजिकर।(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान 
२०:८-११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 

४. िशश ुबिप् तःमा र वयःकको बिप् तःमा: किहलेकाही ँउमेर 
पगेुकोलाई पानीमा डवुाएर बिप् तःमा िदएपिन ूायजसो िशश ु
बिप् तःमाको चलन आिधकािरक पमा चचर्ले कायम 
गिरहेको छ। (म ी २८:१९,२०, मकूर् स १६:१६, यूह ा 
३:५, ूिेरत २:३८-४१, ूिेरत ८:२६-३८, कलःसी 
२:१२, रोमी ६:१-८) 

५. धेरैले बाइबलको आिधकािरकतालाई अःवीकार गछर्न:् धेरै 
मेथोिडःटह ले परुानो करार र नया ँकरार परमेँ वरको 
ूरेणा ारा आएको हो भ  े कुरामा िवँ वास गदनन।् 
बाइबल परमेँ वरका वचनह  समावेश भएका छन ्भनेर 
ितनीह ले िवँ वास गरेतापिन ती वचनह  परमेँ वरकै हो 
िक होइन भ े कुरामा श ा गछर्न।् कितपयले यो 
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ऐितहािसक र सभ्यता वा संःकारको आधारमा  लेिखएको 
भनेर िवँ वास गछर्न।् (यूह ा १७:१७, २ ितमोथी 
३:१६,१७, २ पऽसु १:२०,२१) 

 

मेथोिडःटह सँग िमल्न 

१. ितनीह को उदय र एडभेिन्टःटह सँग िमल्ने िशक्षाह को 
बारेमा छलफल सगनुर्होस।् वेसलीले िसकाएका अनमुह 
सबैलाई िस मा िदइन्छ भ  े धारणाूित सराहना व्यक्त 
गनुर्होस।् परमेँ वरले केवल थोरैलाईमाऽ मिुक्त िदनहुनु्छ 
भ  े कुरामा िवँ वास छैन। पिवऽ जीवन, शु  जीवन र 
इसाई जीवन बढ्दै जाने जीवन हो भनेर वेसलीले 
िसकाएको धारणा ठीक भनेर छलफल गनुर्होस।् 

२. धेरै अ  चचर्ह  जःतै संःथापकका िशक्षाह बाट 
मेथोिडःट पिन पिछ हट्दै गएको कुरामा छलफल 
गनुर्होस।् 

३. बाइबलको आिधकािरकता र ूरेणाबारे ितनीह सँग 
अध्ययन गनुर्होस।् दािनएल २ र म ी २४ले बाइबलको 
सत्यतालाई ूमािणत गछर् भनेर सनुाउनहुोस।् 

४. सकेसम्म िछटै बमव पमा ितनीह सँग बाइबल 
अध्ययन गनर् ूयास गनुर्होस।् 

 

िटप्पणी: मेथोिडःट चचर्को संगठनको बनावट एडभेिन्टःटको 
जःतै हो। कितपय सु का एडभेिन्टःटह  एलेन जी ाइटसमेत 
गरेर मेथोिडःट पृ भिूमकाट आएका हनु।् हामीह मा भएका 
िशक्षादीक्षा र चचर् संगठन गन तिरकाह लाई मेथोिडःटले ठूलो 
ूभाव पारेको छ। त्यो अक  उदाहरण हो िक परमेँ वरको 
आत्म ानको ज्योित ूगितशील छ। 
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ममर्नह  (चचर् अभ िजसस बाइःट अभ लाटेर डे सेन्टस 

सन १८२०को बसन्त ऋतमुा ममर्न चचर्को संःथापक 
योसेफ िःमथले परमेँ वर र येशूको दशर्न उनलाई भयो भनेर 
दावी गरे। कुनै पिन चचर्मा संलघ्न नभएर आफ्नै भी को पूणर् 
चचर् ःथापना गनर् उनलाई अर् हाइएको उनले दावी गरे। 
सेप्टेम्बर १८२३मा उनलाई अक  दशर्न भयो रे। ःवगर्दूत 
मरोनी उनकहाँ देखा परे रे। त्यसबेला त्यस ःवगर्दूतले पौरािणक    
अमेिरकनह को इितहास कुमराह पहाडमा गािडएको छ। यो न्य ु
योकर्  राज्यमा रहेको पालिमरा सहरबाट चार माइल परमेँ वर 
पछर्। भोिलपल्ट िःमथले त्यो िकताब भे ाए रे। त्यो िकताब 
सनुको पातामा लेिखएको रे। सन १८२७सम्म त्यो िकताब 
नहेन उदीर् उनलाई िदइएको िथयो रे। तर िबःतारै त्यो िकताब 
अनवुाद गिरयो। त्यस पःुतकमा दशर्न र िविभ  ूकट गिरएका 
साममीह  छन।् यस पःुतकलाई बकु अभ ममर्न भिनन्छ। यस 
पःुतकमा लेिखएका साममीह  नै ममर्नह को िशक्षादीक्षाको 
आधार हो। उनले अक  दईुवटा पःुतकह  पिन लेखे। ती 
िकताबह मा डिक्शन एण्ड कभनेन्टर र द पलर् अभ मटे ूाइस 
हनु।् ममर्नह  लगनशील र मेहनती हनु्छन।् नैितक पमा 
ितनीह  उच्च छन।् ितनीह को खानिपनमा संयता 
अपनाउँछन।् य िप ितनीह को िशक्षादीक्षामा बाइबलसँग कमै 
िमल्छ। 

ममर्नका िवँ वासह : 
१. बाइबल परमेँ वरको वचन त हो तर यसलाई ठीक 

तिरकाले अनवुाद गिरयो भनेमाऽ परमेँ वरको वचन भ  
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सहुाउँछ। बकु अभ ममर्न बाइबलभन्दा उच्च छ िकनभने 
यसमा भएका शब्दह  "शु " छन।् 

२. मािनस सिृ  गनुर्भन्दा पिहले परमेँ वरसँग अमर 
आत्माको पमा रहेको िथयो। ती आत्माह लाई 
शारीिरक प िदन परमेँ वरले यस संसारमा मािनसह लाई 
सिृ  गनुर्भएको हो। उहाँले मािनस सिृ  गनुर्भएको धेरै 
कारणह  होलान ्तर यो एउटा कारण हो। 

३. जब आदम र हव्वाले पाप गरे तब परमेँ वर खशुी 
हनुभुएको िथयो िकनभने अब यस पथृ्वीलाई मािनसह ले 
भिरने सम्भव भयो। 

४. आित्मक वा ूते जगतमा अमर आत्माह  अिहले जीिवत 
छन।् त्यहाँ अिहले येशूले ससुमाचार ूचार गिररहनभुएको 
छ। 

५. ममर्नह को मिन्दरह मा मरेकाह को िनिम्त बिप् तःमाको 
कायर्बम चलाउनै पछर्। 

६. मेरी, माथार् र अक  मेरीसँग येशूले िववाह गनुर्भएको 
िथयो। कानामा त्यस िववाहमा िववाह भोज मनाइएको 
िथयो (ममर्को अगवुा िॄग्हाम यो ारा िलिखत, जनर्ल अब 
िडःकोसस, ठेली ४, प.ृ २५९)। जहाँ जहाँ देशको 
काननुले अनमुित िदन्छ त्यहाँ त्यहाँ बहिुबवाह गनर् त्यस 
ममर्न िशक्षाले छुट िदएको छ। 

७.  िववाह गदार् ममर्न मिन्दरमा नै गनुर्पछर् र त्यो िववाह 
अिहले र अनन्तसम्म िसलबन्दी भएको हनैुपछर्। 

८. ःवगर् तीन तहमा छन:् सेलिःटयल वा ःवगर् जहाँ ममर्न 
भक्तह  रहन्छन,् टेरेिःटयल वा लौिकक संसार जहाँ 
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सत्यवािद ममर्नह  रहन्छन ्र टेलेःशल तल्लो ःथान जहाँ 
नोकरह  रहन्छन।् अन्तमा आएर सबै मानव जाितले 
अनन्त जीवन पाउँछ तर कोहीचाही ँ अकार्को सेवक 
हनुपुनछ। 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग ममर्नको िमल्ने केही िशक्षाह  

१. ममर्नह  िनयिमत पमा दशांस िदने िवँ वासीह  हनु।् 

२. ममर्नह  ःवःथ जीवनशैलीूित चासो राख् छन।् ितनीह  
म पान र धुॆ पान गदनन।् 

३. आज चचर्मा हनेु भिवंयवाणीको बरदानको बारेमा ममर्नह  
िवँ वास गछर्न।् 

४. ममर्नह  पानीमा डवुाएर बिप् तःमा िदन्छन।् 

५. आजका धािमर्क समूहह  "पितत बेिबलोन हनु"् र इसाई 
धमर् नयाँ करारको िशक्षामा फकर् नपुछर् भनेर ममर्नह  
िवँ वास गछर्न।् 

 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग सहमत नभएका ममर्नह का केही 
िस ान्तह  र ितनीह लाई बझुाउनपुन बाइबलका पदह  

१. बाइबल ठीक तिरकाले अनवुाद गिरएको छैन।(२ ितमोथी 
३:१५,१६, यूह ा १७:१७, ५:३९, भजन १२:६, २ 
पऽसु १:२१, म ी ४:४)। 

२. मरेकाह को िनिम्त बिप् तःमा: १ कोरन्थी १५:२९लाई 
गलत व्याख्या गदार् मरेकाह को िनिम्त बिप् तःमा िदनपुछर् 
भनेर िवँ वास गछर्न।् यसमा लेिखएको छ " नऽता 
मतृकह का िनिम् त बिप् तः मा िलएको अथर् के भयो? 
मतृकह  जीिवत नपािरने भए ता ितनीह का िनिम् त 
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मािनसह ले िकन बिप् तः मा िदन्छन?्" नयाँ करारमा 
बिप् तःमा जिहले पिन व्यिक्तगत िनणर्य हो। येशूलाई 
व्यिक्तगत पमा िवँ वास गरेर, पापको पँ चाताप गरेर र 
येशूका िशक्षािदक्षाह लाई पालन गरेर बिप् तःमा िलएको 
औिचत्य हनु्छ।(ूिेरत २:३८-४१, मकूर् स १६:१६, म ी 
१८:१९,२०)। नयाँ करारमा मिुक्त भनेको व्यिक्तगत 
िनणर्यको आधारमा हनु्छ। एकले अक को िनिम्त मिुक्त 
िदन सक्दैन न त कुनै कामिबया गरेर मिुक्त उपलब्ध 
गराउन सक्छ। (ूकाश २२:१७, भजन ४९:७)।१ 

कोरन्थी १५:२९मा पावलले पनु त्थानको पक्षमा 
बोिलरहेका िथए। यसबेला उनले यो ूँ न उठाउँछन।् 
यिद मरेकाह  पनु त्थान हुँदैन भने ितमीह  िकन 
बिप् तःमा िलन्छौ (मीक अनवुादमा ितनीह को िनिम्त वा 
ितनीह को कारणले)? जब येशू फकर आउनहुनु्छ तब 
येशूमा मरेकाह  जीिवत हनेुछन ् र आकाशमा भेट्नेछन ्
(१ थेःसोिलिनकी ४:१६,१७)। मरेकाह को िनिम्त वा 
मरेकोले गदार् बिप् तःमा िलनकुो अथर् धािमर्क जीवन 
िबताएर अ लाई ूभािवत पानुर् हो र इसाईह  यसरी 
उिचत जीवन िबताउँदा येशू आउनहुुँदा अनन्तसम्म रहन 
योग्य हनेुछन।्(िहॄू ११:३९,४०) 

  (यसको एउटा व्याख्या यस ूकारको छ: कोरन्थीमा 
भएका कितपय मािनसह  मरेकाह को पिहलो 
पनु त्थानमा िमल्न बिप् तःमा िलँदथे। पावलले यस 
िविधलाई अनमुोदन गरेका छैन न त िसफािरस नै गछर्न।् 
पावलले पनु त्थानको िवषयमा छलफल गरेका हनु।् यिद 
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अिन्तम पनु त्थान भएन भने त्यो िबिधको कुनै औिचत्य 
छैन भनेर पावलले िजिकर गरेर सनुाएको हो-आन्ड्र्यजु 
बाइबल)। 

३. आइतबारमा आराधना: ममर्नह ले हप् ताको पिहलो िदन 
आइतबारलाई साबथ भनेर मानन्दछन।् सु को मीक 
भाषामा आइतबारलाई साबथ भनेर ८ ठाउँमा उल्लेख 
गिरएको छ। तर यो गलत व्याख्या हो िकनभने साबथ 
भ े शब्दको जरा शब्द साबथबाटै नै आएको हो तर 
त्यसको अथर् अक छ। (उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-
११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३) 

४. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ े िजिकर। (साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान 
२०:८-११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 
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ममर्नह को मनिःथितसँग िमल्न 

१. ितनीह सँग िमऽता बढाउनहुोस।् 

२. खाना खान ितनीह लाई आफ्नो घरमा बोलाउनहुोस।् 

३. ममर्नह  पािरवािरक जीवनूित ठूलो सम्मान गछर्न।् 
त्यसकारण ितनीह लाई पिरवारसिहत बोलाउनहुोस।् 
बाइबल अध्ययन गदार् पिरवारका सबै सदःयह लाई 
समावेश गराउनहुोस।् 

४. बाइबलको ूरेणाको बारेमा  अध्ययन गनुर्होस।् 

५. येशूसँगको तपाईँको व्यिक्तगत गवाही सनुाउनहुोस।् 

६. केही हप् ता अध्ययन गरेपिछ "के ममर्नको ससुमाचार 
बाइबलको ससुमाचार हो िक?" भनेर छलफल गनुर्होस।् 

७. येशूलाई सत्य बाटोमा िहँड्न ूमेपूवर्क अनरुोध गनुर्होस।् 

अक  अध्यायमा "के ममर्नको ससुामाचार बाइबलको 
ससुमाचार हो?" भ  े अध्याय थिपएको छ। यसमा 
ममर्नह को गलत धारणालाई बाइबलले ःप सँग खलुासा 
गिरएको छ। 
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के ममर्नको ससुामाचार बाइबलको ससुमाचार हो? 

के येशू पिवऽ आत्मा ारा मिरयम गवर्भती भएकी हनु?् 

बाइबलको जवाफ: म ी १:१८-२१, लूका १:३५। 

ममर्नको जवाफ: िॄघाम यो  ममर्न चचर्को अध्यक्ष िथए। उनले 
एक फेरा यसो भनेका िथए "सु देिख अन्तसम्म र सदाको िनिम्त 
येशू पिवऽ आत्माको सहयोगले पाउनभुएको िथएन" (जनर्ल अभ 
िडसकोसस, ठेली १, प ृ५१बाट पान्तिरत)। 

अक  अगवुा जोसेफ िफिल्ड  िःमथ जो ममर्नको बार् ह 
ूिेरतह को अध्यक्ष िथए, उनले यो दावी गरेका िथए िक बकु 
अभ ममर्न र बाइबलले पिवऽ आत्माको सिबयतामा येशू मानव 
अवतार िलनभुएको होइन। उनले आफ्नो भनाइ यसरी ूःततु 
गछर्न,् "येशू पिवऽ आत्माबाट पाएको हो भनेर बकु अभ ममर्नले 
भन्छ भनेर कितपयले दावी गछर्न।् यसको चनुौित म िदन्छु। न 
त बाइबल न त बकु अभ ममर्नले यःतो िशक्षा िदन्छ" (डिक्शन 
अभ सालभेशन, ठेली १, प.ृ १९बाट पान्तिरत)। 
 

के येशू कन्या कुमारीबाट जिन्मनभुएको हो त?  
बाइबलको ूत्यु र: यशैया ९:६, यशैया ७:१४। 

ममर्नको जवाफ: "जब कन्या मिरयमको कोषमा बालक येशू 
हनुभुयो तब िपताले उहाँके ःव पमा जन्माउनभुएको िथयो। उहाँ 
पिवऽ आत्माबाट पाउनभुएको होइन। अिन िपता को हो त? 
उनी मानव पिरवारको पिहलो हनुहुनु्छ।...यस बारेमा म धेरै भ  
सक्छु तर मैले सबै सत्य खलुाए ँभने ईँ वर िनन्दा केही पिन 
हनेुछैन। मािनसको अन्ध िवँ वास र धेरै धािमर्कता देखाउँदा 
ईँ वरिनन्दा हनु्छ। तैपिन मैले तपाईँह लाई सत्य भनेको छु 
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जनु मैले भ  सक्ने जित भनेको छु...येशू हाॆा जेठा दाज ु
हनुहुनु्छ। येशू मानव शरीरमा जन्माउने त्यही पाऽ हनुहुनु्छ जो 
अदनको बगचामा हनुहुनु्थ्यो जो ःवगर्मा हाॆो िपता हनुहुनु्छ। यो 
धारणा सु ेह  केही क्षण रोक्नपुछर् नऽ भने यो धारणालाई 
हल्का पमा िलइन्छ वा पूवार्महको पमा िलइनेछ। ितनीह कै 
सोचले ितनीह लाई िक त मिुक्त िमल्छ िक त अनन्त मतृ्य।ु" 
(जनर्ल अभ िडःकोसस, ठेली १, प.ृ ५०-५१ पान्तिरत)। 

यःतै खालको तकर्  ममर्नको अगवुा आपोःटल ओसर्न 
ूाटले व्यक्त गरेका िथए: "येशूको भौितक शरीरको िनिम्त आमा 
पिन चािहन्छ र बाब ुपिन चािहन्छ। त्यसकारण येशूका बाब ुर 
आमा भौितक शरीर अनसुार ौीमान र ौीमती भएको हनुपुछर्। 
त्यसकारण कन्या मेरी केही समयको िनिम्त परमेँ वर िपताको 
वैध ौीमती हनुपुछर्। हामी  यसलाई वैध भन्छ  िकनिक 
मिरयमलाई छोपेर मिुक्तदाता जन्माइयो भ  ेधारणा उच्चकोटीमा 
ईँ वरिनन्दा हनुसक्छ। यसले येशूलाई अवैध तिरकाले जन्माइयो 
भनेर भ पुन हनु्छ। उहाँ ौीमानको हैिशयतले कन्या 
मिरयमलाई छोप्न अिधकार छ र ौीमान भएर पऽुलाई 
जन्माउनभुयो। उनी अ सँग मगनी त भएकै िथयो। जनु 
व्यवःथा मानव जाितलाई परमेँ वरले िदनभुयो त्यो व्यवःथा 
परमेँ वर आफैले पालन गनुर् वाध्यता छैन वा आफ्नो व्यवहारको 
िनिम्त कुनै पिन िनित उहाँले िनकाल्न ु आवँयक छैन। 
मिरयम ारा बालक जिन्मएपिछ उनलाई मगनी गिरएको 
योसेफको हातमा समु्पन ु उहाँको वैधािनकता हो। परमेँ वर 
िपताले मिरयमलाई यशूुफको हातमा केवल केही समयको 
िनिम्तमाऽ होिक अनन्तसम्मको िनिम्त हो त्यो हामीलाई 
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खलुाएको छैन। जे भएतापिन मिरयमको पिहलो ौीमान 
परमेँ वर िपता नै हनहुनु्थ्यो। त्यसले गदार् उहाँले मिरयमलाई 
यशूुफको हातमा ौीमती भनेर ठम्याउनभुएको कारणचाही ँ
मरणशील समयसम्मको िनिम्तमाऽ हो। अिन पनु त्थानपिछ 
मिरयमलाई अनन्तसम्म आफ्नै ौीमती गनर् िफतार् िलनहुनेुछ।" 
(द िसर, प.ृ १५८ बाट पान्तिरत)। 

िॄघाम यो ले येशूको जन्मको बारेमा यःतो धारणा 
राख् दछन:् "येशूको जन्म हाॆा छोराछोरीह  जन्मेको जःतै 
ःवभािवकभएर जिन्मनभुएको हो। ूकृितको िनयम अनसुार नै 
उहाँ जिन्मनभुएको हो। जसरी हामी हाॆा िपताको रगत मासबुाट 
हामी जिन्मएका हनु्छ  त्यसरी नै येशू पिन उहाँको िपताबाट 
जिन्मनभुएको हो" (जनर्ल अभ िडःकोसस, ठेली ८, प.ृ 
११५बाट पान्तिरत)। 

ममर्न चचर्को ूथम अध्यक्षको सदःय िहबर सी. 
िकमबलले यो दावी गरेका िथए, "परमेँ वरको काम उहाँको 
सिृ ूित उहाँको कारोबारको बारेमा वयान गदार् जसरी म मेरा 
बबुाबाट जिन्मएको िथए ँ त्यसरी नै मेरो मिुक्तदाताको जन्म 
भएको हो। बाइबल अनसुार नै उहाँ उहाँको िपताको पिहलो 
जिन्मएको पऽु हनुहुनु्छ जनु भौितक शरीर हो। यसमा कुनै पिन 
अपाकृितक मा ुपन आवँयक छैन।" (जनर्ल अभ िडःकोसस, 
ठेली ८, प.ृ २११बाट पान्तिरत)। 
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हाॆो मिुक्तको ॐोत कहा ँछ त? 
बाइबलको जवाफ: यूह ा १४:६, ूिेरत ४:१२। 

ममर्नको जवाफ: "मिुक्त भनेको िबना सतर् वा सामान्य तिरकाले 
हो, यो ससुमाचारको व्यवःथालाई पालन गरेर पाउने होइन तर 
अनमुहले पाउने हो। जो भएपिन पनु त्थान हनेुभएकोले नै मिुक्त 
पाइएको भ े ूमाण िदन्छ।  यस खालको मिुक्त िबःतारै सबै 
मानव ूाणीमा उपलब्ध हनेुछ। यो धमीर् जीवनबाट पाउने मिुक्त 
होइन। कितपय सन्तह ले उिचत र असल जीवन िजएर मिुक्त 
खोज्दछन ्तर त्यःतो मिुक्त होइन। जो मािनस सामान्य तिरकाले 
होस ् वा मिुक्तको िनिम्त कुनै शतर् नभएको होस।् सबै 
मािनसह ले ितनीह को काम अनसुार न्याय गिरनेछ। खराब 
काम गनह  सबै अनन्त जीवनमा ौािपत भएर बःनेछन ् र 
असल वा योग्य मािनसह को अभागी नोकर भएर ितनीह ले 
सेवा गनछन।्" (ममर्न डिक्शन, प.ृ ६६९बाट पान्तिरत)। 

अमर हनु ु भनेको अनन्त जीवन पाउने होइन: "सतर्मा 
होस ् वा व्यिक्तको काम अनसुार पाउने मिुक्त होस ् जनु 
ससुमाचारको आ ा मान्दै अनमुहबाट पाइन्छ त्यःता मािनसले 
ःवगर्को राज्य पाइनेछ। तर जो ःवगर्को आनन्दमा पःनेछैन 
ितनीह ले केवल अमरत्वमाऽ पाउनेछन ्तर अनन्त जीवनचाही ँ
होइन। ितनीह  अलग भएर बःने छन ् र अिववािहत भएर 
िजउनेछन।्... 

"पूरा मिुक्त आत्म ानको गणु, सत्य, धािमर्कता र सबै 
सत्य नीितह  पालन गदार् उपलब्ध हनु्छ। पँ चातापबाट पाउने 
पापको क्षमा, ससुमाचार, पजुारीपनािबना र शिक्तले िसलबन्दी 
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नगरेसम्म मिुक्त पाइनेछैन। जोसेफ िःमथ र उनले ल्याएका 
पनुःथार्पना िबना मिुक्त हुँदैन। 

"ममर्न वा द चचर् अभ गड अभ िजसस बाइःट अभ लाटर-डे 
सेन्टभन्दा बािहर कसैले पिन मिुक्त पाइन्दैन" (ममर्न डिक्शन 
६६९-६७०बाट पान्तिरत)। 
 

के कुनै पाप ठूलो छ जनु येशूको रगतले पखाल्न सिकन्दैन? 

बाइबलको जवाफ: १ पऽसु २:२०-२४। 

ममर्नको जवाफ: जोसेफ िफिल्ड  िःमथले डिक्शन अभ सालभेशन 
पःुतकमा लेख्छन,् "कुनै यःता अत्यन्तै गिम्भर पाप हनु्छ जनु 
अपराध गन व्यिक्तलाई पापको क्षमा िदन बिल हनुभुएको येशूको 
शिक्त भन्दा बािहर गएर उहालेँ क्षमा िदनहुु  भनेर  जोसेफ  
उल्लेख गनुर्भएको छ।  यिद ती अपराधह  मािनसले गरे भने 
येशूको रगतको शिक्तले ितनीह का पापह  धनु सक्दैन। 
ितनीह ले पँ चाताप गरेपिन त्यसको सनुवुाइ हुँदैन। त्यसकारण 
ितनीह को एकमाऽ आशा छ िक ितनीह ले क्षमा पाउन आफ्नो 
रगत आफैले िदनपुनछ र वा सकेसम्म ितनीह को िनिम्त..."र 
मािनसह ले कुनै अपराधको िनिम्त क्षमाको िनिम्त सकेसम्म 
ूायिँ चत गनपछर् नऽभने ितनीह ले येशूको रगत ारा पाइने 
मिुक्तको शिक्तभन्दा बािहर ितनीह  आफैलाई राख् न पगेुको 
हनु्छ" (डिक्शन अभ सालभेशन, ठेली १, प.ृ १३५-१३६बाट 
पान्तिरत। 
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पापको क्षमा कसरी हनु्छ? 

बाइबलको जवाफ: यूह ा ३:१६, गलाती २:२०, १ यूह ा 
१:७-९, म ी १२:३२। 

ममर्नको जवाफ:  ममर्न चचर्को दोॐो अध्यक्ष िॄघामा यो को 
भनाइ: मािनसह ले गन यःता पापह  छन ्जनु यस संसारमा 
ितनीह ले क्षमा पाउन सक्दैन, न त आउनेवाला संसारमै। यिद 
ितनीह ले आफ्नो पापको सत्य अवःथालाई िचनेको भए 
ितनीह ले आफ्नो रगत जिमनमा पोखाउन अत्यन्तै इच्छुक हनेु 
िथयो तािक ितनीह को रगतको धुँवा ितनीह को पापको िनिम्त 
भेटी चढाएको ठहिरनेिथयो र त्यस धपुले ितनीह का पापह  
क्षमा हनु्थ्यो। तर त्यस नगनार्ले ती पापह  ितनीह िसतै 
टाँिसएर बःनेछन ्र ितनीह  िपशाची संसारमा रिहरहनेछन।् 

"मेरा भाइह ले मािनसह लाई यस संसारबाट अलिगने 
कुरा गदार् यो  कठोर िशक्षा हनुसक्छ तर ितनीह लाई उ ार 
गनर्को िनिम्त हो ितनीह लाई नाश गनर् होइन।..."र मलाई 
अझ थाहा छ िक त्यःता पापीह  पिन छन ् र ितनीह ले 
आफूह ले गरेका पापलाई िचनेको भए र केवल एउटै सतर्मा 
ितनीह ले क्षमा पाउनेछन ् भनेर थाहा पाएको भए ितनीह ले 
आफ्ना भाइह लाई आफ्नो रगत बगाउन िबिन्त गदर्थे तािक 
ितनीह को धवुाँ भेटीको पमा परमेँ वरकहाँ पगु्ने िथयो र 
ितनीह को िबरोधमा उहाँको बोध शािन्त हनेुिथयो र 
परमेँ वरको नीितले काम गनर् सक्दथ्यो। अझ म अिघ बढेर 
भन्छु, मकहाँ यःता मािनसह  आएका िथए िक ितनीह को 
पापको क्षमाको िनिम्त ितनीह लाई मारेर परमेँ वरलाई 
चढाउन।् 
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"यो सत्य हो िक संसारको सु मा भएको पाप र पिछका 
मािनसह ले गरेका पापह को क्षमाको िनिम्त परमेँ वरको 
पऽुको रगत बगाइएको िथयो, तैपिन मािनसले यःतो पाप गनर् 
सक्छ जो किहल्यै पिन क्षमा हनुसक्दैन। पौरािणक इॐायलको 
मिन्दरमा बिलूथा िथयो जनु सावर्जिनक पमा मािनसह लाई 
िसकाइन्थ्यो जनु हामी पिन िसकाइरहेका छ । तैपिन 
मािनसह ले बझेुका छैनन।् जनु व्यवःथा  वा िविधह  
पौरािणक समयमा िथयो त्यही व्यवःथा अिहले पिन छ। 
त्यसबेला बेदीमा बिल चढाएर पाप क्षमा हनु्थ्यो। पाठो, बाछा 
वा ढुकुरलाई बिल िदएर पापको क्षमा नहनेु पाप पिन छ जसको 
लािग मािनसकै रगतले माऽ क्षमा हनु्थ्यो। त्यसैकारण यस 
मािमलामा तपाईँह सँग मािनसले कुरा गछर्न।् ितनीह लाई 
यसको िशक्षा थाहा छ र त्यसको बारेमा केही कुराकानी पिन 
गछर्न।् यथाथर्मा ितमीह लाई यो िस ान्त िसकाएतापिन 
ितमीह ले बझेुका छैन ।" (ॄीघाम यो को ूवचन, जनर्ल अभ 
िडःकोसस, ठेली ४, प.ृ ५३-५४, िडजटर् न्यजु, १८५६, प.ृ 
२३५बाट पान्तिरत)। 
 

के कोही मािनस आफ्नै ूयासमा पापको ूायिँ चत र ःवीकार 
नगिर पापबाट मिुक्त पाउन सक्छ? 

बाइबलको जवाफ: ूिेरत १६:३०,३१, ूिेरत ३:१९,२०। 

ममर्नको जवाफ: ममर्न चचर्को दोॐो अध्यक्ष िॄघाम यो को 
वक्तव्य: "एउटा मािमलाको बारेमा यहाँ ूःततु गर । मान  
तपाईँको भाइ तपाईँको ौीमतीसँग सिुतरहनभुएको तपाईँले 
देख् नभुयो रे। यिद तपाईँले ती दवैुलाई भालाले रोपे पिन तपाईँले 
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ठीक गरेको ठहदर्छ। ितनीह ले ितनीह को पापको िनिम्त 
ूायिँ चत गरेको ठहछर् र ितनीह लाई भगवानको राज्यमा पःन 
सक्छ। त्यःतो अवःथामा र त्यःतो पिरिःथितमा म आफै पिन 
त्यो काम गन िथए।ँ मेरो यःतो ौीमती हनेुछैन जसलाई यःतो 
ूमे गछुर् िक मेरो भाइसँग सतु् दा उनलाई भालाले रोिप्दन। यो 
काम गदार् मेरो हात सफा नै हनेुछ। 

यस संसारमा यःतो कुनै पु ष वा ी छैन जसले 
परमेँ वरसँग गिरएको करार भ  गदार् ितनीह ले नै त्यसको 
ऋण ितनुर् नपन हनु्छ। येशूको रगतले त्यो किहल्यै पिन 
मेिटँदैन। ितॆो आफ्नै रगतले त्यो पापको क्षमा पाउनपुदर्छ..." 
(जनर्ल अभ िडःकोसस, ठेली ३, प.ृ २४७बाट पान्तिरत। 

वतर्मान पिरिःथितमा के गन त? ममर्न चचर्को जोसेफ 
िफिल्ड  िःमथ जो ममर्न चचर्को केही वषर् यतासम्म इितहास 
लेख् ने र धेरै वषर् सम्म ूवक्ता भइरहेका िथए, उनले भन्छन:् 

"तर कोही मािनस कुनै गिम्भर पाप गछर् होला तर 
उसले आफूलाई येशूको क्षमा िदने रगतले पिन नछुने हनुसक्छ। 
त्यसकारण ितनीह को केवल एउटै आशा छ िक ितनीह ले 
आफ्नो पापबाट क्षमा पाउन आफ्नै रगत बगाउन ु आवँयक 
छ.." (जोसेफ िफिल्ड  िःमथको डिक्शन अब सालभेशन, ठेली 
१, प.ृ १३४-१३५बाट पान्तिरत। 

त्यसको अथर् पाप गन मािनसले आफ्नो व्यिक्तगत रगत 
बगाउनपुछर् र? 

  यस मािमलामा पिन जोसेफ िफिल्ड  िःमथले रगत ारा 
क्षमा हनेु िस ान्तको बारेमा आफ्नो भनाइ राख् छ: 
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   "आफ्नै रगतबाट क्षमा पाउने कुरामा केही शब्दमाऽ 
अिहले बोल्न चाहन्छु। यो िस ान्त वा िशक्षा के हो त? कित 
मािनसह ले झठुा आरोपह  लगाएतापिन, चचर्लाई घातक 
बनाउने िवचारह लाई पन्छाएर म शु पमा यो भन्दछु िक: 
येशू भी को बिलले सबै मािनसह ले मिुक्त पाउन सिकनेछन ्
यिद ितनीह ले व्यवःथाह  पालन गर् यो र ससुमाचारका 
नीितह लाई मािनयो भने... 
   "तर मािनसह ले जानाजानी यःतो गिम्भर पाप गनर् 
सक्छ जनु िक येशूको रगतको बिलले पिन क्षमा िदन सक्दैन। 
यिद उसले मिुक्त चाहन्छ भने उसले आफ्नै ज्यानलाई नै बिल 
िदनपुन हनु्छ। आफूले गरेको पापको िनिम्त त्यो भन्दा अ  कुनै 
उपाय छैन िकनिक भी को रगतले उसलाई त्यस पिरिःथितमा 
क्षमा पाउने अवःथा छैन।" (डिक्शन अभ सालभेशन, प.ृ १३३-
१३४बाट पान्तिरत)। 

   स री जनाको ूथम पिरषदको सदःय ॄसु मेककोिन्कले 
उनको पःुतक ममर्न डिक्शनमा लेखेका िथए "...यःतो कुनै 
पिरिःथित छ जनु केही गिम्भर पापको िनिम्त क्षमा पाउन येशूको 
रगतले काम गदन र भगवानको नीित यही छ िक मािनसह ले 
आफ्नो पापको क्षमा पाउन आफ्नै रगत बगाउनपुछर्..." (प.ृ 
८७बाट पान्तिरत)। 

ममर्न चचर्को इितहास लेखक बी. एच. रोबटर्सले आफ्नै 
रगत ारा पाउने क्षमाको िस ान्तको बारेमा यसरी लेखेका िथए 
"मािनसको िनिम्त बिल िदनभुएको येशूको रगतले पिन धनु 
नसक्ने मािनसको पापको मिुक्तको िनिम्त पापी आफैले आफ्नो 
रगत बगाउनपुदर्छ जनु कुरोलाई सम्बोधन गिरसकेको छ" (अ 
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किम्ूहेिन्सफ िहःटोरी अभ द चचर्, ठेली ४, प.ृ १२९बाट 
पान्तिरत। 

 

के यो ूमे हो त? 

बाइबलको जवाफ: १ यूह ा ४:८,१९-२१। 

ममर्नको जवाफ: यो नै तपाईँको भाइलाई ूमे गरेको देखाउँछ: 
"मान  कसैले ठूलो गलत कामले उसलाई छोप्यो रे र उसलाई 
अब ःवगर् जान नसक्ने भनेर थाहा छ रे र आफ्नै रगत नबगाइ 
आफ्नो पापको क्षमा हुँदैन भनेर उसलाई थाहा छ रे र 
भगवानह  भएको ठाउँमा आफू जान चाहन्छ रे त्यस 
पिरिःथितमा "म भगवानह  भएको ठाउँमा जान चाहन्छु 
त्यसकारण मलाई मानुर्होस"् नभ े पु ष वा ी को नहोला?" 
" के तपाईँले त्यस पु ष वा ीलाई ितनीह को रगत बगाउन 
तपाईँले धेरै ूमे गनुर्हु  र? म तपाईँह लाई धेरै घट्नाह  भ  
सक्छु जहाँ ितनीह को पापको क्षमा पाउन धेरै धमीर्ह लाई 
मारेका छन।्... दु  र अ ानी रा ह ले यो नीितलाई पूणर् पमा 
कायार्न्वन गनर् रोक्दछ। तर समय आउनेछ जब परमेँ वरको 
काननुलाई पूणर् पमा कायार्न्वन हनेुछ। 

"यो नै हाॆो िछमेकीलाई हामी आफूलाई जःतै ूमे गनुर् 
हो। यिद उसले सहयोग  माग्छ भने सहयोग गनुर्होस।् यिद 
उसले मिुक्त चाहन्छ र आफ्नो रगत बगाउन चाहन्छ भने 
त्यसलाई सो गनर् सहायता गनुर्होस।् उसको रगत बगाएर उसले 
मिुक्त पाइन्छ भने बगाउनहुोस।् यो नै मानव जाितलाई ूमे गनुर् 
हो (अगमवक्ता िॄघाम यो को ूवचन, फेॄअुरी ८, १८५७। 
िडजटर् न्यजुमा फेॄअुरी १८, १८५७मा छािपएको। यही ूवचन 
जनर्ल अभ िडःकोसस, ठेली ४, प.ृ २१९-२२०मा छािपएको 
िथयो। 
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नाजिरन 

नाजिरन सम्ूदाय अमेिरकामा उदय भएको हो। 
अमेिरकाको पूवीर् राज्य र क्यािलफोिनर्याको होिलनेस 
आसोिशयशन समूहबाट यो चचर्को सु  भएको हो। यो सन 
१९०७मा संगिठत भएको िथयो। अिहले अमेिरकामा यो चचर्को 
अनयुायीह  कमसेकम तीन लाख छन।् ितनीह मा ससुमाचार 
सनुाउने लआयमा बिलयो धारणा छ। ितनीह ले आठ वटा 
कलेजह  संचालन गरेका छन ् भने एउटा धमर्शा  िसकाउने 
सेिमनारी छ। ितनीह  परम्पराबादी र ितनीह को धारणामा 
भएका इसाई नीितह  अनसुार चल्नै पछर् भनेर जोर िदने 
इसाईह  हनु।् ितनीह को िवँ वासमा: 
१. बाइबल परमेँ वरबाट ूरेणा पाएको धमर्शा  हो। 

२. येशूको दोॐो आमगन अक्षरस वा वािःतवक पमा हनेुछ। 

३. येशूमामाऽ पाइने मिुक्त िवँ वासबाट  हो। 

४. आत्मा अमर छ। 

५. अनन्तको आगोमा पापी र दु ह  यातना पाइरहनेछन।् 

६. आइतबार पिवऽ िदन हो। 

७. म पान र धुॆ पान नगन। 

८. संसारबाट अलग हनेु र आफ्नै खालको परम्परावादी जीवन 
शैली अपनाउने। 

९. पानीमा डवुाएर बिप् तःमा। 
 

नाजिरनह  परम्परावादी (फन्डामेन्टल fundamental) इसाईह  
हनु।् ितनीह  उच्च नैितकता र आदशर् आचरणमा िवँ वास 
गछर्न।् बाइबल परमेँ वरबाट ूरेणा ारा पाइएको हो भनेर 
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िवँ वास गद यहाँ लेिखएका नैितक नीितह लाई जीवन शैलीमा 
ढाल्नैपछर् भनेर ितनीह  िजिकर गछर्न।् इसाईह मा नैितक 
आचरणलाई उचाल्ने अिभयानमा लाग्न परमेँ वरले ितनीह को 
चचर् ःथापना भएको हो भनेर दावी गछर्न।् ितनीह को उच्च 
नैितकता सराहनीय छ तैपिन ितनीह ले सोचेको अनसुार नैितकता 
सबै बाइबल सम्मत छैन। आइतबारलाई पिवऽ िदन मा े र 
आत्मा अमर छ भ  े ूायजसो अ  इसाईह को जमु्ल्याहा 
धारणाह लाई ितनीह ले पिब राखेका छन।् ितनीह सँग 
सम्पकर् मा आएर बाइबल अध्ययन िदनपुरेमा यी कुराह  
िसकाउन तयार हनुहुोस:् दश आ ाह , साबथ र त्यो कसरी 
पिरवतर्न भयो, बेिबलोनको पतन, धेरै िडनोिमनेशन वा इसाई 
सम्ूदायह  िकन खडा भए र भिवंयवाणी अनसुार एडभेिन्टःट 
चचर्को उदय। हामीह ले बझेुका ूकाश १०:१२,१४, १७ र 
१८ अध्यालाई ितनीह लाई औलँ्याउन सिकयो भने ितनीह ले 
त्यसको सराहना गछर्न।् 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने नाजिरनका केही िशक्षाह  

१. बाइबल परमेँ वरको वचन हो। 

२. ऽी-एक परमेँ वर। 

३. येशू भी ारामाऽ मिुक्त। 

४. येशूको दोॐो आगमन। 

५. शु  जीवन। 

६. िवँ वासीह को आित्मक जीवनमा ूाथर्ना र िनयिमत 
आराधनाको आवँयकता। 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह सँग निमल्ने नाजिरन चचर्का केही 
िशक्षाह  

१. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। (१ ितमोथी ६:१५,१६, 
उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब २७:३, भजन 
१४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। 
याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग 
गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको 
छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक 
भिनएको छ। 

२. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ े िजिकर। (साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान 
२०:८-११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 

३. पापीह  अनन्तको आगोमा यातना भोिगरहनेछ। मिुक्त 
नपाएकाह  नरकमा अनन्तसम्म जिलरहेको आगोमा 
यातना भोिगरहनेछन ् भ  े िवँ वास।(मलाकी ४:१-३, 
भजन ३७:१०,११,२०,३८, यहूदा ७, २ पऽसु २:६, 
ूकाश   २०:९, िहॄू १२:२९) 
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नाजिरनह सँग िमल्न 

१. भी मा केिन्ित बिलयो िमऽता गाँःनहुोस।् 

२. येशूमामाऽै मिुक्त छ भ ेमा जोर िदनहुोस।् येशूको 
आगमन र येशूलाई िवँ वास गनर् बाइबलका 
िशक्षाह माऽ आधार बनाइन ु आवँयकता छ भनेर 
सनुाउनहुोस।् 

३.  इसाई धमर्को चचर्िभऽै पतन र परमेँ वरको पनुःथार्पना 
गन योजनाको बारेमा अध्ययन गनुर्होस।् 

४. दािनएल र ूकाशको पःुतकको भिवंयवाणीको अध्ययन 
नाजिरनह  चाउँछन।् 

५. ूकाश १४ अध्यायमा उल्लेिखत सारा संसारमा फैिलने 
ितनी ःवगर्दूतह को आ ान कदम कदम गरेर 
ितनीह सँग अध्ययन गनुर्होस।् 
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पेिन्टकोःटलह  

रोमन क्याथोिलक परम्पराको चचर् र ऐितहािसक 
सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट इसाईह को बीचमा पेिन्टकोःट चचर् 
तेॐो इसाई चचर् शिक्त भनेर ूायजसो सम्बोधन गिरन्छ। 
पेिन्टकोःट चचर् िवँ वभरी ितुगितमा बिढरहेका छन।् 
ितनीह को संख्या कमसेकम १० करोड छन।् ितनीह  
कमसेकम १५ खेमामा िवभािजत भएका छन ्साथै धेरै ःवतन्ऽ 
मण्डलीह  छन।् पिवऽ आत्माबाट बिप् तःमा, अन्य भाषा वा 
ग्लोसािलया glossalalia  वा कसैले नबझु्ने भाषामा बराएर उच्च 
ःवरमा गिरने ूाथर्ना, परमेँ वरबाट हनेु च ाइ र सु को चचर्मा 
भएको जोिशलो खालका बरदानह  पेिन्टकोःट चचर्को मखु्य 
िशक्षाह  हनु।् अमेिरकामा खास गरेर होिलनेस मभुमेन्ट वा 
अिभयानबाट सन १८००को अिन्तम र १९००को सु मा यो 
चचर्को अिभयान सु  भएको िथयो। िबस  शताब्दीमा ितुगितमा 
फैिलरहेको यो चचर् आधिुनक इसाई जगतमा उल्लेखनीय नै 
मा ुपछर्। पेिन्टकोःट चचर् िवँ वभरी जताततै छन।् दिक्षण 
अमेिरका, मध्य अमेिरका, दिक्षण अमेिरका, अिृका र उ र 
अमेिरकामा यो चचर्को सिबयता केिन्ित भएको छ। धमर्िन पेक्ष 
यरुोपमा पिन यो चचर् बिढरहेको छ। धेरैजसो औपचािरक इसाई 
सम्ूदायमा िचसो भइरहेको आित्मक वातावरणले गदार् यस चचर्मा 
हनेु खिुशयाली, चचर्मा  ःफूतर् हनेु ूाथर्ना वा अन्यभाषा बोलेर 
उ ेिजत हनेु र जोिशलो कायर्बमले गदार् हजार  मािनसह लाई 
यस चचर्ले आकिषर्त गिररहेको छ। परम्परागत चचर्मा हनेु 
िविभ  लामा लामा िविधह लाई अःवीकार गद नयाँ करारको 
सु को चचर्को सरलतामा ितनीह  चलेको भनेर दावी गछर्न।् 
चचर्को कायर्बममा िवँ वासीह  जोिशलो भएर बीचबीचमा नै 
िकन नहोस ्बोल्ने र ूाथर्ना गन बानी, गवाही सनुाउने, अन्यभाषा 
बोल्ने र िबरामीह लाई िनको पान ूाथर्नाह  समावेश हनु्छ। 
ितनीह को चचर्को कायर्बम व्यविःथत ढँगले चल्दैन। 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने पेिन्टकोःट चचर्का केही 
िस ान्तह  

१. इसाई जीवनमा केवल बाइबलमाऽै िवँ वास र व्यवहािरक 
ॐोत। 

२. येशूको रगतलेमाऽै पाइने मिुक्त। 

३. येशूको िछ ै आगमन। 

४. पानीमा डवुाएर बिप् तःमा। 

५. ूभ ु भोज (कुनै कुनै पेिन्टकोःट चचर्मा खु ा पिन 
धनु्छन)्। 

६. कन्या मिरयमबाट येशूको जन्म। 

७. आजको चचर्मा पिवऽ आत्माको बरदान जसमा बाबलीय 
भिवंयवाणी बोल्ने। 

 

सेभेन्थ-डे एडभेन्टःटसँग मेल नखाने पेिन्टकोःट चचर्का केही 
िस ान्तह  र त्यसको जवाफमा बाइबलबाट उ र 
१. िसबेट राप्ट्चर वा रहःयमय तिरकाले िवँ वासीह  ःवगर् 

जाने: महामारीको क माभन्दा पिहले कितपय 
िवँ वासीह लाई ःवगर्मा कसैले थाहा नपाउने गरेर ःवा ै 
लान येशू गोप्य पमा फकर् नहुनु्छ। मिुक्त नपाएकाह  यस 
संसारमा महामारीको क  सहन छोिडनेछ। 

  (१ थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, २ थेःसोिलिनकी १:७-
९, म ी १३:३०, लूका १७:२६-३७, ूकाश १९:१२-
२१, म ी २४:२७, भजन ५०:३, ूकाश १:७)  

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
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जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। 

(१ ितमोथी ६:१५,१६, उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, 
अय्यूब २७:३, भजन १४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, 
यूह ा ११:११-१४)। याद गनुर्होस ् बाइबलले आत्मा 
भनेर १६०० पल्ट ूयोग गिरएको छ तर एक पल्ट पिन 
आत्मा अमर छ भनेको छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर 
बाइबलमा ५३ पटक भिनएको छ। 

३. एक फेरा मिुक्त पाएपिछ सदाको िनिम्त मिुक्त पाइरहन्छ: 
एक फेरा येशूकहाँ आएपिछ उसले किहल्यै पिन त्यो मिुक्त 
गमुाउनेछैन भ े िवँ वास। 

 (१ कोरन्थी १५:१,२, २ पऽसु २:२०-२२,१ कोरन्थी 
९:२७ (आफैलाई अयोग्य ठान्छु भ ुको अथर् यिमर्या 
६:३०मा लेिखए जःतै अःवीकार गिरने वा पापले गदार् 
जिलने), िहॄू ४:४-७, ूकाश ३:५ र िफिलप्पी ४:३। 
(जब हामी येशूलाई िवँ वास गछ  तब हाॆो नाउँ 
जीवनको पःुतकमा लेिखएको हनु्छ। ती नाउँह  हटाउन 
सिकने भएकोले येशूलाई िवँ वास गनह ले फेिर पिन 
उहाँलाई अःवीकार गनर् सक्छन)्। 

 पेिन्टकोःटका धेरै िवँ वासीह ले एक फेरा मिुक्तपाएपिछ 
किहल्यै गमुाउने छैन भ े िशक्षालाई िवँ वास गदनन।् तर 
कितपयले यो िवँ वास गछर्न ् िक एकफेरा कोही अन्य 
भाषा बोिलयो भने त्यो सदाको िनिम्त मिुक्तको िसलबन्दी 
भएको हनु्छ। त्यसै कारणले अन्यभाषा बोल्ने मािमलाको 
बारेमा िवशेष ध्यान यहाँ िदइएको छ। 
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४. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ े िजिकर। 

(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत भएका बाइबलका 
पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान २०:८-११, इजिकएल 
२०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी २४:२०, ूिेरत 
१३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी १२:८, लूका ६:५ र 
यशैया ६६:२२,२३)। 

५. अन्य भाषा बोल्न:ु कसैलेमाऽ होइन बोल्नेले पिन नबझु्ने 
भाषा बोलेर उ ेिजत हनु ु भनेको पिवऽ आत्मा आएको 
पेिन्टकोःट चचर्का िवँ वासीह  दावी गछर्न।् ितनीह ले 
उच्चारण गरेको भाषा केवल परमेँ वरलेमाऽ बझु्छन ्भनेर 
ितनीह ले िसकाउँछन।् अन्य भाषा बोलेन भने येशूलाई 
िवँ वास गरेपिन पिवऽ आत्मा उसले पिवऽ आत्माको 
बिप् तःमा पाएको हुँदैन। त्यसको अथर् त्यो मािनस अपरुो 
इसाईमा गिनन्छ। 

अ. पेिन्टकोःट चचर्का साथीह लाई बाइबलले भनेको 
अनसुार सक् कली र आिधकािरक भाषा बोल्ने बरदानमा 
तपाईँ िवँ वास गनुर्हनु्छ। पिवऽ आत्मा खिनएको छ 
भने त्यो आत्मा खिनएको व्यिक्त बाइबलको आदशर् नीित 
अनसुार चलेको देखाइन ु पछर् केवल चचर्मा आएर 
उ ेिजत भएर बोल्दामाऽ परमेँ वरको मिहमा हुँदैन। 

आ. परमेँ वरलेनै कसले बरदान पाउँछ वा पाउँदै भ  ेिनणर्य 
गनुर्हनु्छ। बरदानह  उहाँको उ म कामको अनसुार 
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उहाँको मिहमाको लािग पिवऽ आत्माका बरदानह  
बाँड्नहुनु्छ (१ कोरन्थी १२:११)। 

इ. येशूका ूत्येक िवँ वासीले अन्य भाषा बोल्ने बरदान 
पाउँदैन भनेर औलँ्याउनहुोस।् धेरै बरदानह मा अन्य 
भाषा बोल्ने बरदान पिन एक हनु ्तर अ  बरदानह को 
ूाथिमकतामा त्यो पदन (१ कोरन्थी १२:२७-३१)। 

ई. परमेँ वरको साम ु भिवंयवाणी बोल्ने वा अन्य भाषा 
बोल्नभुन्दा ूमे नै मह वपूणर् हनु्छ। 

उ. यिद कोही मािनसमा पिवऽ आत्मा छ भने उसले 
अ लाई ूमे देखाउँछ र येशूको िनिम्त गवाही िदन 
उत्सकुता हनु्छ (ूिेरत १:६-८)। 

ऊ. अन्य भाषा िवँ वासीह को समथर्न देखाउन नभइ 
ससुमाचारमा िवँ वास नगनह ले परमेँ वरको वचन 
बझुोस र उहाँलाई िवँ वास गरोस ् भनेर अन्य भाषा 
बोल्न लगाइएको हनु्छ (१ कोरन्थी १४:२२)। 

ऋ. मािनसह ले िविभ  भाषाह  बोल्छन ् र िसक्छन।् 
ससुचार सनुाउन कुनै पिन भाषाले बाधा नपरोस ् भ  े
परमेँ वरको चाहना छ। त्यसकारण कसैले कुनै भाषा 
बोल्छ भने त्यो ःप  र सबैले बझु्न सक्ने हनु्छ। चचर्मा 
अनवुाद गिरने ूिबया हनु्छ। सबैले ूवचन गन 
व्यिक्तको अनवुाद सक्षमतापूवर्क गनर् सक्छ भ े छैन तर 
गिरनपुछर् (ूिेरत २:४-११)। पऽसुले बोल्दा सबैले 
आआफ्नो भाषामा ससुमाचार बझेुका िथए। "हामीले के 
गन?" भनेर िविभ  भाषाका यहूदीह ले सोध्दा पऽसुले 
बझेुका िथए। अन्य भाषा कसैले बोल्छ भने तर 
आआफ्नै कानले बझु्न सक्छ भने त्यसलाई अन्य 
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भाषाको बरदान वा पिवऽ आत्माको बरदान भ  
सहुाउँछ। 

ऌ. १ कोरन्थी १४मा पावलले यस मािमलामा आफ्नो ःप  
धारणा राख् दछन।् कसैले बोल्दा वा सनुाउन ु पदार् त्यो 
वौि क वा समझदार ःतरको हनुपुछर्। जथाभावी 
बरबराएर के भनेको के नभनेको नबझु्ने उच्चारणलाई 
पावलले अनमुोदन गदन (१ कोरन्थी १४:४-११)। 

ऍ. यिद चचर्मा अन्य भाषा बोल्छ भने त्यसलाई कसरी 
सम्हािलनपुछर् भनेर पावले यो िनदिशका िदन्छन।् 

(१)  बोल्ने बेलामा पालै पालो एक जनालेमाऽ बोल्नपुदर्छ। 
हल्ली खल्ली गरेर अन्यौलमा सबै एकै चोटी बोल्न हुँदैन 
(१ कोरन्थी १४:२६,२७)। 

(२)  कुनै पिन आराधनाको कायर्बममा यिद कसैले अन्य भाषा 
बोल्छ भने दईु वा तीन जनालेमाऽ बोल्नपुछर् (१ कोरन्थी 
१४:२६,२७)। 

(३) कसैले िवदेशी भाषा बोल्यो भने त्यसलाई अनवुाद गन पछर् 
तािक चचर्को कायर्बममा सहभागी हनेु सबैले वक्ताले के 
भिनरहेको छ सो बझेुर फाइदा िलन सकोस ्र परमेँ वरको 
मिहमा होस ्(१ कोरन्थी १४:२८) 

   ऐ. जसले परमेँ वरको सत्यलाई ूमेपूवर्क िवँ वास गद 
उहाँका आ ाह लाई िशरोपर गरेर चल्छ उसमािथ 
परमेँ वरको पिवऽ आत्मा पूरा गरेर नै खिनएको हनु्छ 
(ूिेरत ५:३२, यूह ा १४:१५,१६)। 
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पेिन्टकोःट चचर्का िवँ वासीह सँग िमल्न 

१. ितनीह सँग भेट्दा ूभ ुू ित तपाईँको अगाढ ूमे छ भनेर 
खलुा पमा ूितव ता देखाउनहुोस।् 

२. तपाईँले अनन्त जीवन पाउनभुएको छ भ  े आधारलाई 
अनमुोदन गनर् तपाईँको व्यिक्तगत अनभुव वा गवाही 
सनुाउनहुोस।् सबै िवँ वासको आधार परमेँ वरको वचन 
हनुपुछर् भनेर िवँ वःत पानुर्होस।् 

३. हामी भावना र जोशमा परेर िवँ वास गनुर्हु । ितनीह  
किहले मािथ हनु्छ त किहले तल हनु्छ। हाॆा 
भावनाह लाई सैतानले पिरचालन गनर् सक्छ। परमेँ वरका 
जनह लाई धोखा िदन र परमेँ वरबाट िवँ वास फकार्उन 
सैतानले अनेक  चमत्कारीय काम गनर् सक्छ (म ी 
२४:२४, ूकाश १६:१३,१४)। त्यसकारण क्षिणक 
उ ेिजत भएर आराधना गदार् त्यसलाई सक् कली आराधना 
हो भ ै ज री छैन िकनिक केही बेरपिछ त्यो सेलाएर 
जान्छ र घर र काममा त्यो जाँगरको ूभावमा काम 
गिरन्दैन। 

४. कितले भन्छ येशू भी ले ितनीह को जीवनमा 
शिक्तशाली पमा काम गनुर्भएको छ। ितनीह ले दु  
आत्मा पिन धपाउन सक्छन ् त्यो पिन येशूकै नाउँमा तर 
येशूले भ हुनेुछन ् "मैले ितमीह लाई किहल्यै िचनेको 
छैन" (म ी ७:२१-२३)। 

५. यिद कसैको िवँ वास अटल भएर बिसन्छ र त्यस अनसुार 
कोही चल्छ भने त्यो िवँ वास परमेँ वरको वचनमा नै 
आधािरत हनुपुछर् (म ी ७:२४)। 
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६. इसाई जीवनलाई सरुक्षा िदने केवल परमेँ वरको वचनलाई 
जा ु र सत्य अनसुार िजउन ुहो (यशैया ८:२०)। 

७. सत्यले हामीलाई सबै गलत बाटोबाट ःवतन्ऽ गदर्छ 
(यूह ा ८:२२)। 

८. पिवऽ आत्माले नै बाइबल लेख् न सघाउनभुएको िथयो (२ 
पऽसु १:२१)। 

९. पिवऽ आत्माले भिरनकुो अथर् येशूका वचनह  मेरै हनु ्
भनेर ःवीकार गनर् सक्ने खबुी हनु ुहो (यूह ा ६:३३)। 

१०. सबभन्दा ठूलो आँ चयर् वा चिकत पान काम भनेकै 
मािनसको दय पिरवतर्न हनु ुहो (यूह ा ३:२-७)। 

११. अनेक  चिकत पान, मनमगु्ध पान, सान्दार रिमते हनेु 
खालको आँ चयर् काम त हनु्छ तर सत्य अनसुार कोही 
चल्दैन भने त्यसलाई बाइबलीय आँ चयर् भिनन्दैन (लूका 
१६:२७-३१)। (जादगुरले पिन आँ चयर् काम गनर् 
सक्छ)। 

१२. परमेँ वरबाट भडकाउने कुनै पिन िबयाकलापबाट जोिगन 
परमेँ वरको वचनमा ूकट गिरएको सत्यमा अिडग 
रहनपुदर्छ (२ थेःसोिलिनकी २:९-१२)। 
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ूसेबेटेिरयन 

ूसेबेटेिरयनह ले पन्ि  शताब्दीको ूोटेःटेन्ट अथार्त 
सधुारवादी इसाईह को आन्दोलन र ृान्सको इसाई जोन 
क्यालिभनबाट सु  भएको हो भनेर दावी गदर्छन।् जोन 
क्यालिभनले परमेँ वरको सावर्भौिमस ामा िवँ वास ारा िनद ष 
ठहिरएतापिन यस संसारमा जिन्मने ूत्येक मािनसमा को मािनसले 
मिुक्त पाइन्छ र को मािनस नकर् मा जान्छ भ े कुरा पिहला नै 
िनधार्रण भइसकेको हनु्छ भनेर िसकाएका िथए। यस संसारमा 
जो जिन्मएतापिन परमेँ वरकै पूवर्-योजना अनसुार कसले मिुक्त 
पाइनेछ र कसले मिुक्त पाइने छैन भनेर पिहलानै लेखा 
रािखसकेको हनु्छ। परमेँ वरको साबर्भौिमस ाको बारेमा उनले 
बझेुको अनसुार चचर् र नागिरक सरकारको बीचमा ःप  फाटो 
हनुपुछर् भनेर िसकाएका िथए। सबै धमर्को बीचमा धािमर्क 
सिहंणतुा हनुपुछर् भनेर क्यालिभनले िवँ वास गरेका िथए। 

  ूसेबेटेिरयनह  अिहले अमेिरकामा कमसेकम ४५ लाख 
जितको छ। ितनीह को चचर्को शासन ूणालीमा ःथानीय 
ूसेबेटेिरयन चचर्लाई आफ्नै खालको ःवाय ा ूदान गरेको 
हनु्छ। त्यसको अथर् यस चचर् चलाउने अगवुाले आफ्नै पाराले 
चचर् चलाउन ःवतन्ऽ छ। ूसेिबिटयर भ  े िवँ वासी समूहले 
चचर्को संचालक वा पादरी-पिरषद चिुनन्छ। त्यस संचालकले 
सबै पाःटरह लाई अिभषके गदर्छ र ितनीह ले गन कामकाजमा 
ितनीह लाई नै िजम्मा लगाइिदएको हनु्छ। त्यस पिरषदले सबै 
ूसेबेटेिरयनह मािथ रेखदेख गदर्छ। ूसेबेटेिरयन चचर्को 
सबभन्दा उच्च संचालक िनकाय भनेको जनरल आसेम्बेली हो। 
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यो पाःटर र गैर कमर्चारीह का ूितिनिधह लाई 
ूसेबेिटिरयनह ले चनु्दछन।् 

   सन १६४९मा िबलायतको वेःटिमिनःटरको दःतावेजमा 
सत्यलाई ितनीह को बझुाइ अनसुार लेिखएको िथयो र चचर्लाई 
त्यसकै िनदशन अनसुार चलाउँदछ। सन १९६७मा चचर्ले बिढ 
उदारवादी नीित ूःताव गरेको िथयो। त्यसमा ूमे, शािन्त, र 
भी ारा संसारसँग मेलिमलाप हनु परमेँ वरले के गनुर्भएको 
िथयो सो समावेश भएको िथयो। यो चचर् अ  मूख्य सम्ूदाय वा 
िडनोिमनेशनह ले जःतै सु मा आफ्ना िशक्षादीक्षामा बिढ अिडग 
देखाइएका िथए तर पिछ बाइबलूित कम जोर िदने वा 
बाइबलमा आधािरत नीित अनसुार चल्नपुछर् भ  ेकुरामा बिलयो 
अडान िलन छोडेको छ। 
 

ूसेबेिटिरयन चचर्का िवँ वासीह ले मा  ेकेही िशक्षाह  

१. बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा आएको हो (तर कितपय 
यस चचर्का पाःटरह  उदारवादी भएको कारणले 
बाइबलको गिरमाूित श ा उठाउँदछन)्। 

२. ऽी-एक परमेँ वर। 

३. येशू भी ारा अनन्त जीवन। 

४. कन्या मिरयम ारा येशूको जन्म। 

५. ःवगर्। 

६. येशू भी को दोॐो आगमन वाःतिवकै हनेु (तर भिवंयको 
बारेमा जा  चाहने ूसेबेटेिरयनह ले उहाँको आगमनको 
बारेमा अन्यौलता भएको पाइन्छ)। 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग मेल खाने ूसेबेटेिरयन चचर्का केही 
िशक्षाह  र ितनीह लाई बझुाउन बाइबलका पदह  

१. मािनसको भिवंय पिहले नै िनधार्रण भइसकेको हनु्छ-को 
मािनसले मिुक्त पाइन्छ र को मािनसले मिुक्त पाइनेछैन 
भनेर परमेँ वरले पिहलानै िनधार्रण गिरसकेको हनु्छ भ  
िवँ वास। यस िशक्षाले परमेँ वरको इन्साफ, उहाँको ूमे 
र मािनसको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई ठाडै त्याग्दछ 
(१ ितमोथी २:३-५, २ पऽसु ३:९, ूकाश २२:१७)। 
यो सत्य हो िक ूत्येक मािनसले मिुक्त पाउन ् भनेर 
परमेँ वरले पिहले नै योजना बनाइ सक्नभुएको िथयो। यो 
योजनाले सबै मािनसलाई मिुक्त िदन खोज्दछ। तर त्यो 
योजनालाई ःवीकान र नगन आत्मिनणर्यको अिधकार 
ूत्येक व्यिक्तलाई परमेँ वरले सिुम्पनभुएको छ।    

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन।(१ ितमोथी ६:१५,१६, 
उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब २७:३, भजन 
१४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। 
याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग 
गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको 
छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक 
भिनएको छ। 
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३. आइतबारलाई पिवऽ मा ु: आइतबारलाई पिवऽ साबथ 
भनेर िवँ वास गन: येशू हप् ताको पिहलो िदन आइतबारमा 
बोिर उठ्नभुएकोले सबै इसाईह ले यही िदन मा पुछर् 
भ  े िजिकर।(साबथको बारेमा ितनीह सँग असहमत 
भएका बाइबलका पदह : उत्पि  २:१-३, ूःथान 
२०:८-११, इजिकएल २०:१२-२०, लूका ४:१६, म ी 
२४:२०, ूिेरत १३:४२-४४, ूकाश १:१०, म ी 
१२:८, लूका ६:५ र यशैया ६६:२२,२३)। 

४. बाइबलको ूरेणा: यस चचर्का कितपय िवँ वासीह मा 
बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा ूाप् त भएको हो भ  े
िशक्षामा अलमल हनेु गरेको पाइएको छ। बाइबलको 
आिधकािरकतालाई ःथापना गनर् देहायका केही पदह  
सनुाउन ु आवँयक छ। (२ ितमोथी ३:१६, २ पऽसु 
१:२१, यशैया ३४:१६, भजन ११९:१०५, यूह ा 
१७:१७, २ शमूएल ७:२८, िहतोपदेश १२:६,७) 

५. येशूको मतृ्यभुएपिछ कुनै पिन इसाईले दश आ ा पालन 
गनुर्पदन िकनभने ती आ ाह लाई उहाँले बुसमा मनुर्हुँदा 
खारेज गनुर्भएको िथयो। 

(म ी ५:१७,१८, यूह ा १३:१४, रोमी ६:१३,१४, ३:२८-
३१, भजन ४०:८, िहॄू ८:१०, १ यूह ा २:३-६, याकूब 
२:१०-१७) इसाईह  अनमुहको मिुन भएकोले दश आ ाका 
आदेश वा नीितह  पालन गनुर् आवँयकता छैन। यिद दश 
आ ा वा परमेँ वरका अनन्तको आ ाह लाई पालन गनुर् 
आवँयक छैन भने पापको पिरभाषा के हो? र मािनस पापी हो 
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भ  े केले ठम्याउने? येशूलाई िवँ वास गरेपिछ परमेँ वर र 
मािनसको बीचमा कःतो सम्बन्ध राखेर चल्ने? आदम र हव्वाको 
पाप के िथयो? परमेँ वरलाई भन्दा सपर्लाई मा ु पिहलो आ ाको 
उल न भएन र? सपर्लाई मा ु मूतीर् पूजा गरेको होइन र? 
आदम र हव्वा आफै भगवान हनु खोज्न ुपरमेँ वरको गिरमाूित 
हमला होइन र? फलको लोभ गदार् पाप भएको होइन र? काम 
नगिर खान चाहना गनुर् चौथौ आ ाको भ  भएको होइन र? 
परमेँ वरको कुरा नमा ु आफ्ना परमेँ वर िपताको आ ा भ  
गनुर् होइन र? परमेँ वरलाई छोडेर सपर्को कुरा सु  जान ु
व्यिवचारी होइन र (होशेको पःुतकमा परमेँ वरलाई 
त्याग्नेह लाई व्यिभचारी भनेर ठहर् याइएको छ)? परमेँ वरले 
नखान ुभ  ेफल खाएपिछ आत्महत्या गनर् सिरक हनु खोिजएको 
होइन र? वा कैयनले हावलको हत्या गनर् कुन आ ा उसले 
तोडेको िथयो? फलको लोभ गनुर् अ को लालच गनुर् होइन र? 
परमेँ वरको वचनलाई वेवाःता गनुर् के उहाँलाई झठु ठहर् याउन ु
होइन र? यो याद गनुर्पछर् िक परमेँ वरले आफ्नै हातले लेखेर 
िदनभुएको दश आ ाह  केवल इॐाएलीह लाईमाऽ होइन 
आदमदेिख समःत मानव ूाणीको िनिम्त हो। आदमको 
समयदेिख येशूलाई औलँ्याउने पशबुली र अन्य धािमर्क िविधह  
येशूको मतृ्यमुा खारेज भएको िथयो। तर परमेँ वरको नैितक 
िसल वा आदशर् नीितह  यगु यगुदेिख ःथािपत भइरहेको छ। 
कुनै पिन इसाईले दश आ ा खािरज भयो िसकाउने आटँ गनुर् नै 
मािनसूित परमेँ वरको हनुपुन चिरऽलाई हवाला िदएको 
ठहनुर्पछर्। भजन ११९:१३६मा त्यसबेलाका इॐाएलीह ले 
परमेँ वरको व्यवःथा तोडेकोले दाउद धु  धु  रोएको उल्लेख 
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गिरएको छ। दश आ ाको गिरमालाई नहटाउन येशू, पावल र 
याकूबले चेतावनी िदनभुएको छ। दश आ ा पालन गरेर पाप 
मेिटने होइन तर पाप के हो भनेर औलँ्याउने ऐना हो। पाप 
औलँ्याउने ऐनानै नभएपिछ हामी फोहर छ  भ े ानमा कमसल 
हनु ुःवभािवकै छ। सबै मािनसलाई यही आ ाको नीित अनसुार 
न्याय गिरनेछ- अनवुादकको थप तकर् )। 
 

ूसेबेटेिरयनह सँग सम्पकर्  गिरँदा 
१. येशूको भक्त भएको हैिशयतले ितनीह लाई पिन ूमेपूवर्क 

व्यवहार गनुर्होस।् कुशलतापूवर्क ितनीह ूित कोमलता, 
सिहंणतुा र दया देखाउनहुोस।् ितनीह ूित तपाईँको 
वाःता छ भनेर देखाउनहुोस।् 

२. बतर्मान यगुको सम्बिन्धत यगुको अन्तको बारेमा लेिखएका 
लेखह  िदनहुोस।् 

३. देहायका केही िज ासाह  ितनीह  साम ुराख् नहुोस:् 
अ. मध्यपूवर्मा भएका िविभ  घट्नाह को बारेमा तपाईँ 

के भ हुनु्छ? 

आ. आज संसारमा के भइरहेको छ त्यसको केही अथर् छ 
त? यस संसारमा फैिलएको वा फैिलने महामारीह को 
बारेमा तपाईँको धारणा के छ? 

इ. यिद परमेँ वर ूिेमलो हनुहुनु्छ भने कितपय अजान 
मािनसह को द:ुख क  र मतृ्य ुभइरहेको छ? 

ई. यस संसारको भिवंयको बारेमा तपाईँले किहल्यै 
सोच्नभुएको छ? 
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उ. तपाईँले अनन्त जीवन पाउनहुनु्छ भ  े कुरामा 
व्यिक्तगत पमा के तपाईँ ढुक् क हनुहुनु्छ? यिद 
तपाईँ आज राित मनुर्भयो भने येशूको दोॐो 
आगमनपिछ तपाईँ उहाँसँग रहनहुनेुछ भ े कुरामा के 
तपाईँ िवँ वःत हनुहुनु्छ? 

४. मािनसको दयको गिहरो आवँयकताह को गिहरा 
ूँ नह का जवाफह  बाइबलले उपलब्ध गराउँछ भ े 
कुरा सनुाउनहुोस।् 

५. तपाईँको ूसेबेिटिरयन साथीलाई िनयिमत बाइबल 
अध्ययनको िनिम्त बोलाउनहुोस।् बाइबलमा लेिखएको 
भिवंयवाणी सम्बन्धी िसकाउनहुोस।् ितनीह सँग केही 
ूँ नह  छ भने त्यसको छलफल गनुर्होस।् 
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रेिडयो चचर् अभ गड (हबर्टर् डब् ल्य.ु आरमःश को समूह) 
अमेिरकामा चचर् अभ गड भ  े िविभ  अलग धािमर्क 

िडनोिमनेशन वा सम्ूदायह  छन।् अमेिरकामामाऽ २०० भन्दा 
बिढ अलग अलग रेिडयो चचर् अभ गडह  छन।् मौिलक पमा 
हेन हो भने यी चचर्ह  परमेँ वरकै शिक्तले जम्मा भएका हनु ्
भनेर िवँ वास गछर्न।् रोमन क्याथोिलक चचर्बाट छुटेर आएका 
सधुारवादीह का कितपय गलत िशक्षाह लाई ितनीह ले 
मान्दैनन।् नयाँ करारको चचर् संगठनलाई ितनीह ले जोर 
िदन्छन।् आँ चयर् कामह , अन्यभाषा बोल्ने र पिवऽ आत्माबाट 
पाउने बिप् तःमाको बारेमा ितनीह ले िसकाउँदछन।् १८०० 
शताब्दीमा चचर् अभ गड सेभेन्थ-डे पिन ःथापना भएको िथयो। 
यो १८००र  शताब्दीको मध्यितर उदय भएको सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्बाट छु ै चचर् ःथापना भएको हो। जब सन 
१८६०-६३ितर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् संःथागत पमा 
संगिठत भएको िथयो तब रेिडयो चचर् अभ गड सेभेन्थ-डे मूख्य 
सेभेन्थ-चचर्सँग असहमती भएकोले छुिटएको िथयो। सानो झणु्डले 
रेिडयो चचर् अभ गड भनेरमाऽै नाउँ राख् ने चाहेको िथयो। सन 
१९३०मा हबर्टर् आरमःश  चचर् अभ गड सेभेन्थ-डेबाट अलग 
भएका िथए। उनले रेिडयो चचर् अभ गड ःथापना गरे र अिहले 
वल्डर् बाइड चचर् अभ गडको नाउँले चल्दछ। यसले प्लेन थ 
Plain truth भ े ूितका छाप्दछ र यो लाख को संख्यामा िबतरण 
हनु्छ। यस चचर्ले आम्बाःडर कलेज र आम्बासडर कलेज 
बाइबल करेःपन्डेन्स कोसर्ह  संचालन गनर् आिथर्क सहायता 
गछर्। 
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सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षासँग िमल्ने रेिडयो चचर् अभ गडका 
केही िशक्षाह  

१. बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा पाइएको हो। 

२. येशूको दोॐो आगमन। 

३. मािनस मरेपिछ त्यसको अवःथा र पापीह  सदाको िनिम्त 
नाश हनेु। 

४. बाइबलले िसकाएका ःवाःथ र खानाका िनयमह  पालन। 

५. हप् ताको सात  िदनलाई साबथ पालन गन। 

६. दशांशको नीितलाई ःवीकान। 
 

सेभेन्थ-डे एडेिन्टःट चचर्को िशक्षासँग निमल्ने रेिडयो चचर् अभ 
गडका केही िस ान्तह  र ितनीह लाई सनुाउने बाइबलका केही 
पदह  

१. सहॐ वषर्सम्म येशू यस संसारमा राज गनुर्हनेुछ र 
त्यसबेला पापीह लाई सजाय ँ िदन अनेक  महामारीह  
ितनीह मािथ खन्याइनेछ। येशूमा समिपर्त हनु त्यसरी 
ितनीह लाई बल ूयोग गिरनेछ।(ूकाश १९:११-२१, 
२०:१-१०, यूह ा ५:२८-२९, यिमर्या ४:२३-२६, 
२५:३३) अतल कुण्ड वा खाडललाई मीक भाषामा 
आबसुोस abusos भिनन्छ जसलाई उत्पि  १:१,२मा 
उल्लेख गिरएको "आकारिवनाको र शून्य" भनेर अनवुाद 
गिरएको छ। यही अनवुाद यिमर्या ४:२३को पिन हो। 
यसको अथर् उजाड ःथान हो। महामारी आउने समयको 
बारेमा ूकाश १५:१,८,१६:१२-२१)। 
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२. रेिडयो चचर् अभ गडले यहूदी चाडपवर्ह  िनरन्तर पमा 
मनाउँछन।् िनःतार चाड, अखमेरी रोटी खाने चाड, पिहलो 
अगौटे फल आिद।यहूदीह को क्यालेन्डर अनसुा िनसान 
मिहनाको १४औ ँ िदनमा िनःतार चाड मनाउँछन ् र 
ितनीह ले एक आपसको गोडा धनु्छन।् 

  (ती चाडह  मनाउन आवँयक छैन भनेर िकनभने येशूले 
पूरा गनुर्भयो। हेन ुर्होस ्कलःसी २:१४-१७, १ कोरन्थी 
५:७,८, गलाती ४:१-११, ३:२६-२९)। 

३. रेिडयो चचर् अभ गडले िवँ वास गछर् िक येशू बधुबारको 
िदनमा बुसमा टाँिगनभुएको िथयो िकनभने येशूले 
भ ुभएको िथयो जसरी योना तीन िदन तीन रात ठूलो 
माछाको पेटमा िथए त्यसै गिर मािनसको पऽु पिन पथृ्वीमा 
तीन िदन तीन रातह  हनेुछन"् (यूह ा १:१७, म ी 
१२:४०)। 

अ. आफ्नो पनु त्थानलाई ू  पानर् येशूले िविभ  
कथनह ले व्यक्त गनुर्भएको िथयव। उहाँले 
"तीनिदनमा म बौिर उठ्नेछु (म ी २६:६१, 
२७:४०, मकूर् स १४:५८) र "तीन िदनपिछ" (म ी 
२७:६३, १२:४०) र तेॐो िदनमा (म ी १६:२१, 
१७:२३, २०:१९, २७:६४, मकूर् स ९:३१, 
१०:३४, लूका ९:२२, १८:३३, 
२४:७,२१,४६)। "तीन िदनमा" र तीनिदनपिछ" 
भ े व्यक्तगिरएको कथनलाई "तेॐो िदन" भनेकोसँग 
तालमेल हनुहुपछर्। येशू भी को पनु त्थान तीन २४ 
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घन्टाको समय नभएर उहाँले घोषणा गनुर्भएकै 
अनसुार "तेॐो िदन" भनेर मािनिलनपुछर्। 

आ. पौरािणक समयमा ग  े तिरकाको अथर् समयलाई 
िवशेष गरेर देखाउन हो। यसमा कुनै िवशेष समय 
सु  भएको छ भने त्यसलाई िदन भिनन्छ भने त्यो 
समयको अन्तलाई पिन िदनै भिनन्छ। त्यो िदन २४ 
घन्टाको कुनै सानो वा लामो समय हो त्यसको 
ख्याल रािखन्दैन। बाइबलमा धेरै तीन िदनह को 
बारेमा लेिखएको छ। जनु तीन िदनपिछ होइन तीन 
िदनिभऽ सिकएको िथयो। 

इ. (उत्पि  ४२:१७-१९, १ राजा १२:५,१२ र २ 
इितहास १०:५,१२)। 

ई. बाइबलमा ःप सँग उल्लेख गिरएको छ िक येशू 
शबुबारको िदनमा बुसमा टाँिगनभुएको िथयो र 
हप् ताको पिहलो िदन वा आइतबार बौिर उठ्नभुएको 
िथयो। (मकूर् स १६:९, लूका २४:१,१३,२१,४६, 
२३:५४देिख २४:१)। 

उ. (यसको बारेमा िवःततृ जानकारी सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट कमेन्टरी ठेली ९को सेभेन्थ६-डे 
एडेिन्टःट सोसर् बकु, प.ृ२४८-२५१मा उल्लेख 
गिरएको छ)। 
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रेिडयो चचर् अभ गडका अनयुायीह सँग िमऽता गाँःन 

१. ितनीह सँग बिलयो र न्यानो िमऽता गाँःनहुोस।् 

२. ूभ ु येशूले तपाईँको जीवनमा गनुर्भएको कामको बारेमा 
गवाही ितनीह लाई सनुाउनहुोस।् आमर्ःश का धेरै 
अनयुायीह ले यहूदी धमर्को िविधिवधानह  पालन गनर् कर 
भइरहेका हनु्छन।् तर येशूलाई िवँ वास गदार् के गनुर्पन 
हो त्यसको बारेमा सनुाउनहुोस।् कुनै परम्परा वा िविधह  
पालन गरेर होइन येशूमामाऽै मिुक्त पाइन्छ भ  े
ितनीह लाई िवँ वःत गराउनपुदर्छ। (१ यूह ा 
५:११,१२, यूह ा १:१२, रोमी ३:२५-३१, ६:१४,१५, 
एिफसी २:८)। 

३. तीन ःवगर्दूतका सन्देशह को मह वको बारेमा 
सनुाउनहुोस।् ूायजसो ितनीह  बाइबलका असल 
िव ाथीर्ह  हनु ् र ूकाशको पःुतकको गिहर् याइमा जान 
ितनीह  चाउँछन।् 

४. जब सहॐवषर्, यहूदी चाडबाड वा येशूलाई बधुवार बुमा 
टाँग्नभुएको बारेमा सनुाउँदा परमेँ वरको ूमेले ससुिज्जत 
भएर कौशलतापूवर्क सनुाउनहुोस।् 

५. एडभेिन्टःटले के िवँ वास गछर्न ् भ  े पःुतक हामीले 
िवँ वास गरेका २८ वटा िस ान्तह  लेिखएको पःुतक 
ितनीह लाई उपलब्ध गराउन ुधेरै असल हनु्छ। 
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धमर्िनरपेक्षक वा कुनै धमर् वा आःथामा लाग्नैपछर् भ  ेनीितमा 
लचक हनेुह  

धमर्िनरपेक्षक व्यिक्त भनेको िक त सिबय पमा 
भौितकवादी जो धनसम्पि लाईको मूल्यलाईमाऽ ूाथर्िमकता िदएर 
त्यसलाई सवर्मान्य भएर चल्छ वा कुनै तकर् , दशर्न वा ानलाई 
अ ाल्छ तर परमेँ वरको अिःतत्वलाई वाःता गदन। (जनु सकैु 
जसले जे धमर् मानेतापिन त्यसमा आफूले हःतक्षेप पिन नगन 
चाहे आफूले कुनै धमर् मानोस वा नमानोस।् यःतो व्यिक्त पिन 
धमर्िनरपेक्षक भ  सिकन्छ। अगमवक्ता दािनएल आफू परमूभ ु
परमेँ वरको अगाढ भक्त भएतापिन बेिबलोनका मूितर्पूजक धमर्, 
ज्योितषी, तन्ऽमन्ऽ गन मािनसह , बेिबलोन सभ्यताको गु ह  
वा धमर्का पजुारीह  र सबर्साधारण मािनसह लाई जनमानसमा 
आफ्नो धमर्लाई लाडेका िथएनन ् ब  जब राजा नेबकु् देनेजारले 
ितनीह लाई मानर् झ्यालखानामा राख् दा ितनीह को पक्षमा बोलेर 
ितनीह लाई छुटाएका िथए। बेिबलोन साॆाज्यको ूधानमन्ऽी 
भएतापिन आफ्नो आःथालाई उनले राज्यको कामकाज र 
नीितिनयमबाट अलगै राखे। उनले आफ्नो ज्यान बचाउन 
बेिबलोनको धमर्सँग सम्झौता गरेन न त अ को धमरू् ित िवतृं णा 
देखाए। यथाथर्मा उनी धमर्िनरपेक्षकको ज्वलन्त अनकुरणीय 
उदाहरण भने पिन हनु्छ।(अनवुादकको थप)। 

   वतर्मान पिरूके्षमा धमर्िनरपेक्ष भ ाले परमेँ वर, बाइबल, 
कुनै धमर् वा आित्मक मूल्यमान्यताूित खलुा पमा चासो 
नदेखाउने ूविृ लाई भ  सिकन्छ। बाइबल अध्ययन, ूाथर्ना, 
चचर् वा मिन्दरमा जान,ु धािमर्क िबयाकलाप मह वछैन भनेर 
धमर्िनरपेक्षका मािनसह ले ठान्दछन।् साथै सबै धमर्का 
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मािनसह लाई खशुी पानर् सबै धमर्का कायर्बमह मा सिरक पिन 
हनुसक्छन।् आित्मक जीवनूित चासो नराखी लौिकक वा 
सांसािरक जीवनमामाऽ िलप्ट वा डबु्ने चाहना ती कुनै पिन 
धमर्लाई नमा े धमर्िनरपेक्षका मािनसह को ूविृ  हनुसक्छ। 
पैसा, फेशन, भौितक सिुवधाह माऽ थपुान र ितनीह मामाऽ 
ध्यान िदने, रक्सी, जाँड, खैनी, लागपुदाथर् िलने, आफ्नो आखँाको 
र शरीरको अिभलाषा परु् याउन यौनसम्पकर् मा लाग्ने र 
खेलकुदलाई भगवानसरहमा े कितपय मािनसह ले मािथका 
कुराह लाई परमेँ वरको ःथानमा राखेका हनु्छन।् यःता 
मािनसह को लआय वा मखुमा झिुण्डने वाक्य नै "आज हामी 
यहाँ छ । भोिल हामी मिरहाल्छ । त्यसकारण मोजमज्ना गर । 
अध्याित्मक जीवनको औिचत्यमा लाग्न ुबेकार छ।" 
 

धमर्िनरपेक्षका मािनसह लाई चारवटा समूहमा िवभाजन गनर् 
सिकन्छ। 

१. धमर्िनरपेक्षक वौि क समूदाय-यी मािनसह ले बाइबल 
परमेँ वरको ूरेणा ारा आएको हो भ े कुरामा र 
परमेँ वरको अिःतत्वको बारेमा शङ् का गदर्छन ् र कुनै 
पिन संःथागत धमरू् ित श ा वा आलोचनात्मक ि ले 
हेदर्छन।् 

२. धमर्िनरपेक्ष ूितिबयावादी-यसमा ूायजसो मजदरु वगर्ह  
पछर्न।् िदनभरी वा हप् ताभिर पिसना बगाएर काम गरेपिछ 
आराम िलन चाहन्छन।् ितनीह  त्यस आरामको नाउँमा 
जाँडरक्सी खाने, चरुोट खाने, जवुातास खेल्ने, 
टेिलिभजनमाऽ हेन वा रमाइलोमाऽ गनर् चाहने हनु्छन।् 
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काम गरे भइ हाल्छ िन धमर् िकन चािहयो भनेर धािमर्क 
िबयाकलापूित चासो देखाउँदैनन ् वा देखाएतापिन केवल 
औपचािरक, परम्परा आिद पूरा गनर्माऽ लाग्छन।् 

३. धािमर्क जीवनबाट वाक् क भएर धमर्को मािमला छोड्ने 
धमर्िनरपेक्ष मािनसह -यःता मािनसह का बाबआुमाह  
कुनै धािमर्क संगठन वा संगिठत चचर्का सदःयह  
हनु्छन।् तर ती बाबआुमाह  पिन धमर्को केवल 
औपचािरकतामाऽ परु् याउँछन ्तर धमरू् ित गिम्भर हुँदैनन।् 
अिहलेको पिरिःथितमा धमरू् ित झकुाव हनु ु त्यःतो 
आवँयक नभएको ितनीह ले ठान्दछन।् धमर्का अितवादी 
बाबआुमा वा समूहदेिख िवरक्त भएर धमरू् ित चासो मान 
पिन यस वगर्मा पछर्न।् ितनीह  इसाई धमर्ले िसकाएको 
नैितकूित चासो राखेतापिन इसाई धमर्को येशूलाई वाःता 
गनर् चाहन्दैनन।् 

४. भौितकवादी धमर्िनरपेक्षक-सहरमा हकुका जवान 
मािनसह । ियनीह  सनु्दर ठूलो घर, धेरै तलब िदने 
काम, िनजी सवारी साधनह , आफ्नो ूित ाको िनिम्त 
ूतःपधार् गन, रमाइलो रमझम गन र छु ी मनाउन 
ठाउँठाउँ घमु्ने रहर गछर्न।् भौितक जीवन नै ितनीह को 
जीवनको ठूलो लआय हनु्छ र धनसम्पि  आिद थपुारेर 
अ लाई शान देखाउननैु ितनीह को मूख्य अनरुाग वा 
पाशन हो। 

धमर्िनरपेक्षक मािनसह  वा िवशेष गरेर एक फेरा येशूलाई 
िवँ वास गन वा िवँ वास गन घरानाबाट आएका तर अिहले 
येशूलाई िवँ वास नगनहरसँग िमल्न।ु सबै मािनसह  दया, 
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क णा, मायाको भोको हनु्छन।् यिद िभऽी दयदेिख कसैसँग 
िमऽता राख्छ भने त्यसमा भएका पूवार्महह  तोिडन्छन।् 
धमर्िनरपेक्षक मािनसह लाई तकर् िवतकर्  वा वादिववाद गरेर 
येशूमा ल्याउन सिकन्दैन। यो कुरा बझु्न ुआवँयक छ। तर 
ूत्येक मानवको जीवनमा केही न केही आवँयकता भएको 
महससु भइरहन्छ। यसता आवँयकता महससु भएको क्षेऽमा 
अ  मािनसबाट सहयोगको अपेक्षा गदर्छ। ितनीह  ःवःथ रहन 
चाहन्छन होला। चरुोट छोड् न चाहने, खानिपनमा सधुार गनर् 
चाहने, तनाव घटाउन चाहने, सखुी दाम्पत्य जीवन, अझ 
िच बझु्दो काम, िमऽता वा साथीभाइ, आफूमा केही दोषी 
मनिःथित छ भने त्यसबाट मकु्त हनेु वा क्षमा पाउने चाहना र 
िभऽी शािन्त आिद िभऽी चाहना ितनीह को हनुसक्छन।् 
तपाईँको धमर्िनरपेक्षक साथीह को ती क्षेऽह  पिहल्याउन 
खोज्नहुोस ् र त्यसको आपूितर् गनर् खोज्नहुोस।् पूवार्महका 
पखार्लह  भत् काउने सम्भावनाह  खोज्नहुोस।् तपाईँलाई येशूले 
के गनर्भयो र तपाईँको जीवनमा उहाँ को हनुभुएको छ सो त्यो 
सनुाउने अवसर खोज्नहुोस।् 
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धमर्िनरपेक्षक मािनसह ितर िमल्न तीन ठोस कदमह  

१. ितनीह लाई माया ममता देखाएर मिुक्तको योजना 
सनुाउनहुोस:् 

अ. परमेँ वरले यस संसार िस  र पापरिहत सिृ  गनुर्भएको 
िथयो (उत्पि  १:२८)। 

आ.  पापले गदार् आदम र हव्वाले सनु्दर अदनको बगचा 
छोड्नपुर् यो (उत्पि  ३:१-५)। 

इ. पापले गदार् परमेँ वर र मािनस अलग भएका छन ्
(यशैया ५९:१,२)। 

ई. पापको ज्याला मतृ्य ुहो (रोमी ६:२३)। 

उ. हामी सबैले पाप गरेको कारणले हामी सबै जना अनन्त 
मतृ्यमुा सहभागी हनेुछ  र यस जीवनमा पिन बाँच् ने 
साथर्कता छैन (रोमी ३:२३,५:१८)। 

ऊ. येशू भी ारा अिहलेको जीवन अथर्मूलक बनाउन 
सिकन्छ र अनन्त जीवन वा मिुक्त पाइन्छ (यूह ा 
३:१६, एिफसी २:८, २ कोरन्थी ५:२१)। 

२. बाइबलमा केही अचम्मका भिवंयवाणीह  छन ्जनु सत्य 
सािबत भएका छन ् जसले गदार् बाइबलको सत्यतालाई 
सािवत गदर्छ सो सनुाउनहुोस:् 

अ. दािनएल २-बेिबलोन, िमडपिसर्या, मीस, रोम, रोमको 
िवभािजत र संसारको िवभािजत रा ह , येशूको दोॐो 
आगमन आिद। 

आ. येशूको जन्म भएको ठाउँ-बेथलेहेम (मीका ५:२)। 

इ. १५० वषर् पिछ जिन्मने राजा साइरस वा कोरेसको 
बारेमा भिवंयवाणी (यशैया ४४:२८, ४५:१,२)। 
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ई. टायर रा को नाशको बारेमा भिवंयवाणी। यो रा  
धनले सम्प  भएको िथयो जनु लेबनान र इजराएलको 
बीचमा िथयो। (इिजकएल २६:१-४, १९-२१)। 

उ.  इिजप् ट वा मीौदेखको सवर्नाश (इजिकएल २९:१-९) 
३. कितपय धमर्िनरपेक्षका मािनसह ले िबकासवाद 

िस ान्तलाई िवँ वास गछर्न।् यहाँका जीव शआुम ूाणीबाट 
िबकिसत हुँदै बनमानव भएर त्यहाँबाट मािनस िवकिसत 
भएको हो र परमेँ वरको अिःतत्वको मतलब छैन 
भन्छन।् िवकासवाद िस ान्त िस ान्त वा अनमुािनत तकर्  
हो। तीवटा वै ािनक नीितह  छन ्जसले यो िस ान्तलाई 
अःवीकार गछर्न:् 

अ. जीवन ारा नै जीवनको उत्पादन हनु्छ भनेर िव ानले 
समथर्न गदर्छ। यिद कुनै अिजव बःत ुछ भने ठीक 
वातावरणमा त्यसलाई रािखयो भने आफ्नो समयमा 
िजवको ूादभुार्व हनु्छ भनेर िवकाशवाद िस ान्तले 
िसकाउँदछन।् 

आ.  जःतो िजव छ त्यसले आफ्नै खालको िजव जन्माउँछ 
भनेर िव ानले भन्दछ। िवकासवाद िस ान्तले िविभ  
जनावरह को बीचमा खािल वा ग्याप हनु्छ। त्यस 
खािलमा जनावरह लाई जोड्छ। यस धारणालाई पिु  
गनर् िव ानले ूमाण िदएको छैन। 

इ. कुनै पित तत्व त्यसै छोिडयो भने त्यो िबिमन्छ भनेर 
िव ानले भन्छ। तर िवकासबाद िस ान्तले कुनै थोक 
त्यसै छोिडयो भने त्यसमा केही न केही आफै थिपएर 
ठूलो हनु्छ। 
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जीवनका महान ् ूँ नह को जवाफ र त्यसको अथर् 
केवल बाइबललेमाऽ िदन्छ। म यस संसारमा िकन छु? 
म कहाँबाट आए?ँ मेरो भिवंय के हो? आिद। ूिेमलो 
येशूले हामीलाई सिृ  गनुर्भएको हो भनेर बाइबलले 
बताउँछ। उहाँले हाॆो जीवनलाई व्यिक्तगत पमा 
अगवुाई गनुर्हनु्छ। उहाँमा हामी सरुिक्षत हनु सक्छ । 
हाॆो अनन्तको भिवंय उहाँमा छ। येशूिबनाको जीवन 
कःतो आशारिहत र अनथर्को जीवन भनेर तपाईँका 
धमर्िनरपेक्षक साथीह लाई सनुाउनहुोस।् परमेँ वरको 
हातमा हामीले सिुम्पएन  भने हाॆो जीवनमा हनेु आनन्द 
सेलाउँछ भनेर सनुाउनहुोस।् 
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भतूपूवर् सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  

चचर्को िशक्षादीक्षा वा िस ान्तह सँग असहमत भएर 
एडेिन्टःटह  एडभेिन्टःट चचर् छोड्दैनन भनेर खोज अनसुन्धानले 
बताएको छ। कोही छोड्छन ्तर अिधकांश िस ान्तसँग बािझएर 
चचर् छोड्दैनन।् देहायका चार कारणह ले चचर् छोड्छन:् 
१. चचर्को पाःटर वा चचर्को कुनै सदःयसँग झगडा वा वेमेल 

भयो भने। 

२. ितनीह को जीवनमा चचर्को भिूमका उल्लेखनीय छैन। 
चचर्ले ितनीह को आवँयकता पूरा गदन। 

३. चचर्ले िनधार्रण गरेको नीित अनसुार चल्न आफू असफल 
भएकोले िनराश भएर चचर् छोड्छन।् 

४. ूायजसो आित्मक ूगितमा चासो नदेखाउँदा, बाइबल 
अध्ययन र व्यिक्तगत आराधना गन समय िबताउनमुा कमी 
भएकोले पिन चचर् छोड्छन।् (अझ िनयिमत पमा साबथ 
ःकूल पाठ अध्ययन नगदार् आित्मक जीवन ूगितमा र् हास 
आउनेभएकोले पन चचर् छोड्छन-्थप अनसुन्धान)। 

जब कोही िबनाकारण बारम्बार चचर् जान कोही छोड्छ भने 
उसको जीवनमा आित्मक समःया भएको देखाउँछ। यिद चचर्को 
पाःटर वा अगवुा वा सरोकारवालाले त्यस सदःयकहाँ तरुन्तै 
भेटघाट गनर् गएन भने त्यो मािनस चचर् छोड्न सक्छ र अन्तै 
लाग्न पिन सक्छ। न्यानो िमऽता र मायाल ु चासोले ितनीह  
चचर् छोड्नबाट रोक्न सिकन्छ। चचर् नआउने मािनसलाई 
परमेँ वरले चचर्को पाःटर, अगवुा वा अक  सदःयलाई नै 
उसलाई िभऽाउन ूयोग गनुर्हनु्छ। 
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चचर्का कोही सदःय िनराश भएको छ र चचरू् ित चासो िचसो हुँदै 
गएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने? 

१. आकलझकुल वा किहलेकाहीमँाऽ चचर्मा आउने बानी र 
ूाथर्ना र घरेल ुस ितमा चासो नदेखाउने। 

२. चचरू् ित नकारात्मक सोच, आलोचना गन बानी, आफूलाई 
सम्मान नगदार् चचरू् ित  हनेु। 

३. आित्मक जीवनूित चासो हराउने। 

४. परुानो जीवनमा फिकर् ने बानी (धुॆ पानम पान र सांसािरक 
रमझममा पन बानी)। 

५. साबथको गिरमालाई वाःता नगन वा साबथमा आित्मक 
जागरण िदने खालको िबयाकलापलाई छोड्ने (जःतै 
साबथमा पिन टेिलिभजनमा िफल्म हेन र िसनेमाह मा 
चासो देखाउने, साबथमा पिन िकनमेल गन, साबथमा पिन 
पैसा बिढ आउँछ भनेर काम गन वा पसल हनेुले पसल 
खोल्ने आिद)। 

६. चचर्का पाःटर वा अ  सदःयह सँग कचकच र टाडै 
बःने बानी र चचर्को कायर्बमह मा भाग निलले ूविृ । 

 

भतूपूवर् एडभेिन्टःटह लाई चचर्मा कसरी िभऽाउने 

१. भतूपूवर् एडभेिन्टःटह लाई एडभेिन्टःट िशक्षाको बारेमा 
सनुाइरहन ुआवँयक हुँदैन। ितनीह को वतर्मान तालमेल 
नभएको जीवनशैलीलाई औलँ्याएर आलोचना गनुर् पिन 
आवँयक हुँदैन। ितनीह को सांसािरक जीवनशैली देखेर 
चिकत नहनुहुोस।् आफूमा घटी कमजोरी र दोषी 
मिनिःथतले ूायजसो ितनीह लाई सताइरहेको हनु्छ। 
ितनीह लाई आलोचना गर् यो भने ितनीह को मन झन 
कठोर हनुसक्छ। 
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२. ितनीह  जो भएतापिन जे गरेतापिन तपाईँले ितनीह लाई 
माया र चासो देखाउनहुोस।् ितनीह  जःतो छ त्यःतै 
ःवीकारेको देखाउनहुोस।् 

३. साधारणतया चासोको िवषय भएका िवषयह को बारेमा 
ूँ न गरेर ितनीह लाई जगाउन खोज्नहुोस ्जःतै: 

अ. यस अवःथा वा समाजमा तपाईँ कित वषर्सम्म 
रिहरनभुएको छ? 

आ. तपाईँ िबवािहत हनुहुनु्छ िक अिववािहत? तपाईँका 
कितजना छोराछोरीह  छन?् 

इ. तपाईँ घर निजकै काम गनुर्हनु्छ िक? तपाईँले के काम 
गनुर्हनु्छ? 

यी साधारण ूँ नह ले ितनीह सँग िमल्न सहयोग 
गदर्छ। ती ूँ नह ले ितनीह को मनमा आघात हुँदैन। 
मायाल ु तिरकाले ितनीह सँग कुरा गनुर्होस ् र 
ितनीह ूित तपाईँको चासो छ भनेर िभऽी मनैदेिख 
देखाउनहुोस।् 

४. आित्मक चासोलाई उठाउन देहायका ूँ नह  गनुर्होस,् 
अ. तपाईँ एडेभिन्टःट चचर्मा िनयिमत पमा आउनहुनु्थ्यो 

रे, अिहले रोक्नभुयो, कितभयो? 

आ. के तपाईँ धेरै वषर्सम्म चचर्को सदःय हनुभुएको िथयो? 

इ. धेरै कारणह ले िवँ वासीह  चचर् छोड्छन।् कोही 
आफ्नै जीवनको िनराशताको कारणले, कोही चचर्का 
अ  सदःय वा पाःटरसँग िच  दखुाएको कारणले 
अझ कसैले त चचर्ले ितनीह को आवँयकता पूरा 
नगरेकोले वा वाःता नगरेकोले। तपाईँ कुन कारणले 
चचर् जान छोड्नभुएको छ त्यसको के कारण मलाई 
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सनुाउन सक्नहुनु्छ? तपाईँको कारणूित मेरो गिहरो 
चासो छ। 

ई. ितनीह को गनुासो ध्यान िदएर सु ुहोस।् िज ासाह  
राख् नहुोस।् ितनीह  र चचर्मािथ इन्साफ वा आलोचना 
नगनुर्होस।् "मलाई थाहा छ तपाईँलाई यःतो भावना 
िकन भयो?" भ  ेजःता िटप्पणी गनुर्होस।् 

उ. ितनीह को गनुासो सनेुपिछ तपाईँको जीवनमा येशूले 
के गनुर्भयो र उहा ँतपाईँको िनिम्त के हनुभुएको छ 
सो सनुाउनहुोस।् उहाँको क्षमा िदने अचम्मको अनमुह 
र मािनसलाई पिरवतर्न गनर् सक्ने उहाँको शिक्तलाई 
सनुाउनहुोस।् मीका ७:१८,१९, िहॄू ८:१२, १ 
यूह ा १:९ जःतो पदह  सनुाउनहुोस।् यो पिन 
सनुाउनहुोस ् िक येशूको छोटो आगमन हनेुभएकोले 
िच  दखेुका उहाँका पिहलाका धेरै िवँ वासीह लाई 
फकार्उन उहाँ चाहनहुनु्छ। ितनीह सँग ूाथर्ना 
गनुर्होस ् र अक  हप् ता पिन भेट्ने इच्छा व्यक्त 
गनुर्होस।् पिहलो भेटघाटमा चचर्मा आउन िनम्तो िदन ु
ठीक हुँदैन। ूत्येक पल्ट कसैले नाईँ भन्छ भने अक  
पल्ट नाईँ भ  पिन उसलाई सिजलो हनु्छ। 

ऊ. फेिर फकर जान नभलू्नहुोस।् टुसा पल्हाइरहेको 
तपाईँको साथीको आित्मक चासोलाई दवाउन 
नखोज्नहुोस।् दोॐो पल्ट भेट्न जाँदा पिन उसको 
कुरा सिुनरहनहुोस।् बाइबलका केही उत्साहूद र 
आशा िदने पदह  सनुाउनहुोस।् जःतै: भजन ३२:८, 
भजन ४०:१,२ र भजन ३२:१,२। त्यस साथीलाई 
घरमा खान बोलाउनहुोस।् ःटेप्स टु बाइःट िदनहुोस ्

3२२



र परमेँ वरको अचम्मको ूमे र उहाँले ूाथर्नाको 
जवाफ िदन ुहनु चाहने अध्याय औलँ्याउनहुोस।् 

ऋ. तेॐो भेटघाटमा चचर्ले गन कुनै कायर्बममा बोलाउन ु
होस।् चचर्ले गिरने कुनै ससुमाचार कायर्बम वा 
भेटघाट र रमाइलो कायर्बममा बोलाउनहुोस।् 
अिनमाऽ साबथमा हनेु चचर्को आराधना कायर्बममा 
बोलाउनहुोस।् ितनीह सँग जान तपाईँ तपाईँले इच्छा 
व्यक्त गनुर्होस।् साथी भयो भने ितनीह  जान सिजलो 
भएको महससु गनर् सक्छन।् 

५. तपाईँको चौथो भेटघाटमा ितनीह  चचर्मा आएकोले 
चचर्का अ  सदःयह  कित खशुी भए भनेर सनुाउनहुोस।् 
ितनीह का पिहलाका साथीह  ितनीह  फकर आएकोले 
कित खशुी छन ् भनेर थाहा िदनहुोस।् व्यिक्तगत पमा 
ितनीह लाई िच  े िवँ वासीह लाई फोनबाट ितनीह लाई 
देखेकोमा खशुी छ भनेर भ  सल्लाह िदनहुोस।् चचर्मा 
ितनीह लाई बोलाउनहुोस।् चचर्बाट भडिकएर गएका 
सदःयह  फेिर फकर आएमा ितनीह  चचर्को िनिम्त 
अत्यन्तै फलदायी हनु आउँछन।् ितनीह लाई सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःटको बाइबल सन्देश थाहा नै भएको हनु्छ। 
चचर्मा ितनीह को साथी बाँिक भइरहेको हनु्छ। नैराँयता, 
कचकच, न्  र व्यिक्तगत कारणले चचर् छोडेको हनु्छ। 
तर ितनीह  मायाल,ु चासो देखाउने र चचर्मा फकर 
आएको मािनसह  चाहन्छन ् भ  े सन्देशको िनिम्त 
पिखर्रहेका हनु्छन।् 

3२३



सेभेन्थ-डे बिप् तःट 

   सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह को सेभेन्थ-डे बिप् तःटसँग 
ऐितहािसक पमा निजक सम्बन्ध छ। रेचेल ओक ूःेटन भ  े
एक जना सेभेन्थ-डे बिप् तःटले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्को 
पूखार् जोसेफ बेटसलाई साबथको बारेमा बाइबलबाट 
देखाइिदएको िथयो। राॆोसँग बाइबल अध्ययन गरेपिछ जोसेफ 
बेटसले साबथको िशक्षालाई महण गरे। िविलयम िमलरका 
सु का एडभेिन्टःटह ले आइतबार पालन गथ। जब सेभेन्थ-डे 
बिप् तःटले साबथ बाइबलसम्मत हो भनेर औल्याइ िदए तब 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँ वासीह ले साबथलाई आफ्नो िशक्षामा 
हलेुका िथए। सधुारवादी आन्दोलनभिर सेभेन्थ-डे बिप् तःटले 
बाइबलले औलँ्याएको साबथको सत्यलाई यरुोपमा जगाइराखेको 
िथयो। ितनीह ले अमेिरकाको रोड आइल्याण्डको न्य ुपोटर् भ े 
ठाउँमा पिहलो चचर् सऽ  शताब्दीितर ःथापना गरेका िथए। आज 
अमेिरकामा ितनीह को संख्या ५,००० जित छन ् र संसारभिर 
किरब ५०,००० छन।् ितनीह को ूशासिनक अिधकार जनरल 
कन्फरेन्समा िनिहत गिरएको छ तर ूत्येक ःथानीय चचर् 
ःवतन्ऽ पमा चल्दछ। ितनीह ले िसकाउने िशक्षा र व्यवहारमा 
के गन भ  े िनणर्य गन अिधकार ःथानीय चचर्लाई नै समु्पेको 
हनु्छ। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्सँग सेभेन्थ-डे बिप् तःटको 
तालमेल नभएको एउटा मूख्य िवषय हो भिवंयवाणीको सन्देश र 
त्यसलाई सनुाउनपुन हतार। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  आफैलाई 
ूकाश १२:१७ अनसुार यगुको अन्तको अिन्तम बचेखचेुको चचर् 
हो भनेर िवँ वास गछर्न ् र ूकाश १४:६-१२मा उल्लेिखत 
यगुको अन्तको सन्दैश सबैलाई सनुाउनपुछर् भनेर पिन िवँ वास 
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गछर्न।् यो अिन्तम यगुको सन्देशले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर्लाई तताएको िथयो। जसले गदार् ितनीह को ससुमाचरीय 
कायर्बमको कारण िवँ वमा कमसेकम २ करोड मािनसह  
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट छन।् 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग िमल्ने सेभेन्थ-डे बिप् तःटका केही 
िस ान्तह  

१. बाइबल परमेँ वरको ूरेणा ारा पाएको वचन हो। 

२. ऽी-एक परमेँ वर। 

३. कन्या मिरयमबाट येशूको जन्म। 

४. येशू भी ारामाऽै मिुक्त। 

५. हप् ताको सात  िदन शिनवार नै साबथ हो। 

६. पानीमा डवुाएर बिप् तःमा। 

७. येशूको ूत्यक्ष आगमन (कित सेभेन्थ-डे बिप् तःटले येशूको 
गोप्य आगमन वा िसबेट राप्ट्चरमा िवँ वास गछर्न)्। 

८. धािमर्क ःवतन्ऽता र आत्मिनणर्यको अिधकारूित अडान। 
 

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्सँग सेभेन्थ-डे बिप् तःटको तालमेल 
नभएका केही िशक्षाह : (तर कितले त ियनीह मा सहमत भएका 
छन ्भनेर ःवीकार गदनन)्। 

१. एक फेरा मिुक्त पाएपिछ सदाको िनिम्त मिुक्त पाइरहन्छ: 
एक फेरा येशूकहाँ आएपिछ उसले किहल्यै पिन त्यो मिुक्त 
गमुाउनेछैन भ  े िवँ वास। (१ कोरन्थी १५:१,२, २ 
पऽसु २:२०-२२,१ कोरन्थी ९:२७ (आफैलाई अयोग्य 
ठान्छु भ कुो अथर् यिमर्या ६:३०मा लेिखए जःतै 
अःवीकार गिरने वा पापले गदार् जिलने), िहॄू ४:४-७, 
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ूकाश ३:५ र िफिलप्पी ४:३। (जब हामी येशूलाई 
िवँ वास गछ  तब हाॆो नाउँ जीवनको पःुतकमा लेिखएको 
हनु्छ। ती नाउँह  हटाउन सिकने भएकोले येशूलाई 
िवँ वास गनह ले फेिर पिन उहाँलाई अःवीकार गनर् 
सक्छन)्। 

२. आत्मा अमर छ: ूत्येक मािनसको आत्मा हनु्छ जनु ्
शरीरबाट फरक छ। यो अमर छ र किहल्यै पिन नाश 
हुँदैन। जब मािनस मछर् तब उसको आत्मा िकत ऊ ःवगर् 
जान्छ िक त नरकमा जिलरहेको आगोमा किहल्यै नमन 
गरेर जली रहन्छ वा नाश हुँदैन। (१ ितमोथी ६:१५,१६, 
उत्पि  २:७, उपदेशक १२:७, अय्यूब २७:३, भजन 
१४६:४, भजन ६:५, ११५:१७, यूह ा ११:११-१४)। 
याद गनुर्होस ्बाइबलले आत्मा भनेर १६०० पल्ट ूयोग 
गिरएको छ तर एक पल्ट पिन आत्मा अमर छ भनेको 
छैन। मतृ्य ुभनेको िनन्िा हो भनेर बाइबलमा ५३ पटक 
भिनएको छ। 

३. पापीह  अनन्तको आगोमा यातना भोिगरहनेछ। मिुक्त 
नपाएकाह  नरकमा अनन्तसम्म जिलरहेको आगोमा 
यातना भोिगरहनेछन ् भ े िवँ वास। (मलाकी ४:१-३, 
भजन ३७:१०,११,२०,३८, यहूदा ७, २ पऽसु २:६, 
ूकाश २०:९, िहॄू १२:२९) 

४. िसबेट राप्ट्चर वा रहःयमय तिरकाले िवँ वासीह  ःवगर् 
जाने: महामारीको क माभन्दा पिहले कितपय 
िवँ वासीह लाई ःवगर्मा कसैले थाहा नपाउने गरेर ःवा ै 
लान येशू गोप्य पमा फकर् नहुनु्छ। मिुक्त नपाएकाह  यस 
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संसारमा महामारीको क  सहन छोिडनेछ। (१ 
थेःसोिलिनकी ४:१६,१७, २ थेःसोिलिनकी १:७-९, म ी 
१३:३०, लूका १७:२६-३७, ूकाश १९:१२-२१, म ी 
२४:२७, भजन ५०:३, ूकाश १:७) 

 

सेभेन्थ-डे बिप् तःटसँग िमल्न 

१. सहमत भएका िवषयह मा छलफल गनुर्होस।् येशूूित 
तपाईँको िवँ वासको ूितव ता जनाउनहुोस।् 

२. ूकाश १४:६-१२मा उल्लेख गिरएको परमेँ वरको 
सन्देश आज सान्दिभर्क छ िक छैन भनेर सोध्नहुोस।् 
जसरी नोहाको समयमा ूकाश १४को सन्देश महत्वपूणर् 
िथयो आज पिन छ भनेर सनुाउनहुोस।् सँगसँगै िमलेर यस 
िवषयमा गिहरो अध्ययन गनर् चासो देखाउनहुोस।् 

३. सेभेन्थ-डे बिप् तःटले भिवंयवाणीको बरदान पाएकी एलेन 
जी ाइटका लेखह लाई ःवीकार गदनन।् िवःतारै 
िबःतारै अिन्तम यगुमा परमेँ वरले िदनहुनेु अगमवाणी 
बोल्ने बरदानको बारेमा देहायका पदह  सनुाउनहुोस,् 
एिफसी ४:८, ११-१५, १ कोरन्थी १:६-८, ूकाश 
१२:१७, १९:१० र सत्य अगमवक्तालाई जाँच्ने 
बाइबलका पदह -व्यवःथा १३:१-४, यशैया ८:२०, 
दािनएल १०:१७, यिमर्या २८:९ र म ी ७:१५ 
सनुाउनहुोस।् ितनीह सँग संवेदनशील िवषयह मा 
छलफल नगनर् सल्लाह िदन्छु। दािनएल र ूकाशको 
भिवंयवाणी अध्ययन गनर् धेरै सेभेन्थ-डे बिप् तःटह  
आकिषर्त हनु्छन।् दािनएल २लाई िसधै ितनीह को साम ु
ूःततु गिरयो भने ितनीह  मनमगु्ध हनुसक्छन।् 
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परमेँ वरसँग अ को िनिम्त िबिन्तभाउ वा ूाथर्ना गनुर्मा शिक्त 

   येशूितर मािनसह को मन अझ ूभावकािर पमा तपाईँले 
फकार्उन सकोस ्भनेर  यस पःुतक लेखनको मूख्य उ ेँय हो। 
हामीले के भ  े वा सनुाउनेमाऽ होइन हाॆो सन्देश सु ेको 
जीवनमा पिवऽ आत्माले कःतो काम गिररहनभुएको छ त्यसमा 
पिन ितनीह को मन येशूको िनिम्त िजत् न सिकन्छ। साँिच् चक् कै 

भ े हो भने पिवऽ आत्माको सिबयता वा संलघ्नतािबना हामी 
जितसकैु ससुमाचार सनुाउन ूयास गरेतापिन त्यसको ूभाव 
हुँदैन। 

   मािनसह लाई परमेँ वरितर फकार्उने येशूको अिवँ वनीय 
शिक्तको बारेमा मकूर् सको ससुमाचारमा उल्लेख गिरएको छ। 
उहाँको वचन ारा सारा िभड अचम्म मानेका िथए। ितनीह ले 
घोषणा गरे "उहाँको िशक्षात अिधकारवालाको जःतो छ कुनै 
धमर्गु वा शा ीह को जःतो छैन" (मकूर् स १:२२ 
पान्तिरत)। मािनसह को दय परमेँ वरितर फकार्उने येशूको 

रहःय पद ३५मा उल्लेख गिरएको छ, " िबहान उज् यालो 
हनुभन् दा धेरै अिघ उठेर उहाँ बािहर एकान् त ठाउँमा जानभुयो, र 
त् यहाँ ूाथर्ना गनुर्भयो।" 
   येशूको ूाथर्नाको शिक्तको रहःय नै उहाँले अ को 
िनिम्त ूाथर्ना गन रहःयमा िथयो। यिद तपाईँले कसैलाई 
येशूितर डोर् याउन चाहनहुनु्छ भने त्यसको िनिम्त घुडँा टेकेर 
ूाथर्ना गदार् ःवगर्को शिक्त तपाईँमा आउनेछ। जब हामी अ को 
िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब ितनीह कहाँ जान परमेँ वरले हामीलाई 
बिु  ान िदनहुनु्छ (याकूब १:५)। ितनीह को दयका 
साँचोह  उहाले हामीलाई िदनहुनु्छ। जब पिवऽ आत्माको 
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ूभावले हामी  ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गछ  तब ितनीह का 
दयह मा परमेँ वरले काम गनुर्हनु्छ, यिद हामीले ितनीह को 
िनिम्त ूाथर्ना गरेन  भने उहाँले ितनीह को दयमा काम 
गनुर्हु । 

   यस संसारमा भइरहेको असल र खराबको अन्त र्न् मा 
परमेँ वरले मािनसको आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई कदर 
गनुर्हनु्छ। ूत्येक मािनसलाई चेतना वा िववेकको ःवतन्ऽता 
परमेँ वरले िदनभुएकोले त्यस मािनसलाई आत्मिनणर्यको अिधकार 
अनसुार उहाँलाई िवँ वास गन अवसर उहाँले िदनहुनु्छ। 
ःवगर्दूतह , पिवऽ आत्माको ूभाव र िविभ  संयोगह ारा 
मािनसलाई आफूितर िखचँ्न परमेँ वरले काम गिररहनभुएको छ। 
तर आफूितर िखचँ्ने काममा परमेँ वरले मािनसको व्यिक्तगत 
आत्मिनणर्यको ःवतन्ऽतालाई उल्ल न गनर् चाहनहुु । 

  जब हामी कुनै िवशेष व्यिक्तको िनिम्त ूाथर्ना गरेर 
परमेँ वरकहा ँउसलाई उचाल्छ  तब हाॆो ःवतन्ऽतालाई कदर 
गरेर उहाँले हामी ारा ितनीह मा पिवऽ आत्मा खन्याउनहुनेुछ। 
हामी उहाँको ूभावको ूवाह गन माध्यम हनु्छ । हामी उहाँको 
शिक्त ूभाह गन कुलो हनेुछ । परमेँ वरको िसंहासनबाट बग्ने 
जीवनको पानी ितखार् लाग्नेह को िनिम्त उहाँले हामीबाट 
िदनहुनु्छ। असल र खराबको महान ् यु मा "परमेँ वरले 
िवँ वासको ूाथर्नाको जवाफ जनु िदनहुनु्छ यिद हामीले मागेन  
भने हामी पाउँदैन " (मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ५२५बाट 
पान्तिरत)। 

  तल िदएको भागमा तपाईँ अ को िनिम्त ूाथर्ना गन 
अवसर िदन लेिखएको छ। बायाँ पिङ्क्तमा तपाईँ कसको िनिम्त 
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ूाथर्ना गनुर्भएको छ वा कुनै िवशेष अनरुोध लेख् नहुोस।् दायाँ 
पिङ्क्तमा परमेँ वरको  जवाफ लेख् नहुोस।् तपाईँको िवँ वास 
बिलयो बनाउन यी पदह  िनयिमत पमा पढ्नहुोस:् म ी ७:७, 
मकूर् स ११:२४, १ यूह ा ५:१६। 

 
ूाथर्ना डायरी 

ूाथर्ना अनरुोध             परमेँ वरको जवाफ 

----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
----------------------          ------------------------ 
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