
 

 

 

 

 

 

 

 

बाइबल 
परमेँ वरको ूरेणाबाट लेिखएको 

बाइबल अचकु वा ऽिुटरिहत धमर्शा को 
पःुतक हो। यसमा परमेँ वरको िदमाग र 
सोच तथा हाॆो िनिम्त उहाँको बारेमा 
आत्म ान समावेश गिरएको छ। यसमा 
मािनसको यथाथर् िचऽण गिरएको छ। 
पापको ॅ  खाल्डोमा परेकालाई मिुक्तको 
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योजना, मािनसलाई संतिु  र आनन्द िदने 
ान बाइबलमा छ। यसमा भएका िव ा, 
िशक्षादीक्षाह  पिवऽ छन।् बाइबलका नीित 
वा व्यवःथाले सबैलाई बाँधेको छ र यसको 
ऐितहािसक तथ्यह  सत्य सािवत भएको 
छ। यसमा गिरएका कितपय भिवंयवाणीह  
ठीक ठीक पूरा भएका छन ्भने कितपय पूरा 
हनु बाँकी नै छन।् यसमा भएका िनणार्यक 
तथ्यह  अटल छन।् यो पिढयो भने 
मािनसलाई ानी र बिु मानी बनाउँदछ। 
यसलाई िवँ वास गिरयो भने मािनस अनेक  
ूलोभन तथा परीक्षाबाट सरुिक्षत हनु्छ। 
त्यस अनसुार मािनस चल्यो भने उसलाई 
िस  र पिवऽ बनाउँछ। मािनस कुन 
बाटोमा िहँड्ने हो भनेर देखाउने यस पःुतक 
मािनसको िनिम्त ब ी हो। यसमा 
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आत्म ानह का पौि क तत्वह  छन।् िख  
तथा उदास भएको बेलामा यो पिढयो भने 
मनलाई साहस र उज्यालो पािरिदन्छ। 
जीवन याऽाको िनिम्त यो नक्सा हो, 
आित्मक तीथर् याऽकुो िनिम्त यो लौरो हो। 
मािनसको जीवनको जहाजको िनिम्त यो 
कम्पासको िसयो हो। शैतानसगँको यु  गनर् 
यो हितयार हो। येशूभक्तको चिरऽ िनमार्ण 
गनर् यो चिरऽ िव ान हो। गमुाइएको 
ःवगर्को आनन्दलाई पनुःथार्पना गन वचन 
यसमा छ भने ःवगर्को ढोका यसमा 
खोिलिदइएको छ। पापमा रमाइरहने र 
दु लाई सदाको िनिम्त नाश गिरने आगोको 
ज्वाला पिन खलुासा गिरएको छ। यसको 
महान ् िवषयबःत ु येशू भी  हनुहुनु्छ। 
हामीह को यथोिचत र न्यायोिचत 
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जीवनशैलीको ढाँचा यसमा कँुिदएको छ भने 
परमेँ वरको मिहमालाई वणर्न गरेर यो 
पःुतक अन्त गिरएको छ। हामीह को 
िदमाग परमेँ वरको वचनले भनुर्पछर्। यसले 
नै हामीह को दय सम्हाल्न ुपदर्छ। कदम 
कदममा हामी  िहँड्न यसलाई अगवुाई गनर् 
िदनपुछर्। िवःतारै, ूाथर्नापूवर्क, ौ ापूवर्क र 
िनयिमत पमा यो पढ्नपुछर्। यसमा 
खजानाको खानी छ, ःवगर्को मिहमालाई 
छलर्  पादर्छ। सत्य आनन्दको खोलो यसमा 
बगाइएको छ। यसै जीवनमा यो तपाईँलाई 
िदइएको छ। न्यायको िदनमा यसलाई 
खोिलनेछ, अिन सदासवर्दा यो सम्झनाको 
िनिम्त रिहरन्छ। यसमा मािनसको िनिम्त 
अित महान ् िजम्मेवारीलाई ूकट गिरएको 
छ, परमेँ वरको िनिम्त कडा पिरौम गनलाई 
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यसमा इनाम तोिकएको छ। यसको 
पिवऽतासगँ खेलबाड गनलाई दोषी 
ठहर् याइएको छ। 

"हे परमूभ,ु तपाईंको वचन सनातन र 
अनन् त छ,  आकाशमा त् यो िः थर रहन् छ" 
(भजनसंमह ११९:८९) 

"सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ परमेँ वरको 
ूरेणाबाट भएको हो,  र यो िसकाउनलाई, 
अतीर् िदनलाई,  सच् याउनलाई,  धािमर्कतामा 
तािलम िदनलाई लाभदायक हनु् छ,    तािक 
परमेँ वरको जन हरेक सकुमर्मा पूणर् पले 
ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्" (२ ितमोथी 
३:१५-१७)  

"तपाईंका वचन मेरा गोडाका िनिम् त 
ब ी,  र मेरो बाटोको िनिम् त उज् यालो हो"  
(भजनसंमह ११९:१०५)। 
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" िकनिक परमेँ वरको वचन जीिवत र 
िबयाशील हनु् छ,  र कुनै पिन दईुधारे 
तरवारभन् दा बढ़ी धािरलो हनु् छ। यसले ूाण 
र आत् मालाई त् यसका जोनीर्-जोनीर् र हाड़को 
गदुीसम् मलाई भाग-भाग पा ञ् जेल वारपार 
छे  ने र दयका िवचार र इच् छा जाँच् न 
सक् ने हनु् छ। परमेँ वरको िं टमा सिृं टको 
कुनै कुरा लकेुको हुँदैन। उहाँका नजरको 
सामनु् ने सबै कुरा ः पं ट र खलुा छन ्, 
उहाँलाई नै हामीले लेखा िदनपुछर्" िहॄू 
४:१२-१३। 

"मिुक्तको टोप लगाओ,  र पिवऽ 
आत् माको तरवार लेओ, जोचािहँ परमेँ वरको 
वचन हो" एिफसी ६:१७। 

"परमेँ वरको जीिवत र िनत् य रहने 
वचन ारा,  िवनाशी होइन तर अिवनाशी 

६



वीयर्बाट ितमीह  नयाँ गरी जन् मेका 
छौ।िकनिक,  “सबै ूाणी घाँसजः तै हनु ्  र 
ितनका सबै गौरव घाँसका फूलजः ता। घाँस 
ओइलाउँछ,  र फूल झिरहाल् छ,  तर ूभकुो 
वचन सदासवर्दा रिहरहन् छ।” १ पऽसु 
१:२३-२५। 

"ः वगर् र पथृ् वी िबतेर जानेछ, तर मेरा 
वचन िबतेर जानेछैनन ्।" म ी २४:३५। 

“कसैले मेरा वाणी सनु् छ, र ती पालन 
गदन भने, म त् यसको न् याय गिदर्न।ँ िकनभने 
म संसारको न् याय गनर् आएको होइन,ँ  तर 
संसारलाई बचाउन आएको हुँ। मलाई 
इन् कार गन र मेरा वाणी महण नगनको 
लािग एक जना न् यायाधीश छन ्। जो वचन 
मैले बोल त् यसैले अन् त् यको िदनमा त् यसको 
न् याय गनछ।”  यूहन् ना १२:४७, ४८। 
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"जब तपाईँका वचनह  आए ती मैले 
खाए,ँ  ती मलाई रमाहट,  र मेरो दयलाई 
आनन् द िदने कुरा भए,  िकनिक तपाईंको 
नाउँले म कहलाइन् छु,  हे सवर्शिक्तमान ् 
परमूभ ुपरमेँ वर।" यिमर्या १५:१६। 

"तर “म उहाँको चचार् गनछैन,ँ  म 
फेिर किहल् यै उहाँको नाउँमा बोल् नेछैन”ँ भनी 
यिद म भन् छु भने उहाँको वचन मेरो दयमा 
जिलरहेको र मेरा ह ीह मा थिुनराखेको 
आगोजः तो हनु् छ। त् यसलाई िभऽ रोिकराख् दा  
थिकत हनु् छु, साँच् चै म त् यो थाम् नै सिक् दन।ँ"   
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