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भूिमका
बाइबल

सम्बन्धी

लेिखएका

अनिगिन्त

सािहत्यह मा

येशूको

आगमनको सन्दे श बोकेर यो “तपाईँको हातमा बाइबल हातेपःु तक" धेरै
िमऽह को अनुरोधको ूत्यु रमा िनकािलएको हो।
यो बाइबल हातेपःु तक समःत बाइबल अध्ययनलाई सम्बोधन गरे र
लेिखएको

होइन:

तर

यसमा

समावेस

गिरएका

बाइबलका

समयसापेिक्षत, सान्दिभर्क र मह वपूणर् िवषयबःतुह को

पदह

ानलाई सुझावको

पमा ूःतुत गिरएका छन्। बाइबल अध्ययन तािलममा ूःतुत गिरएका र
िविभ

समयमा िनकािलएका अत्यन्त आवँयक आत्म ानका िवषयवःतुह लाई

समेटेर यो पुःतक िनकािलएको हो।
ःथानको अभावले िविभ

िवषयबःतुह का पदह

केवल सरल

तिरकाले समूह समूहमा िबभाजन गरे र लेिखएका छन्।
तपाईँको
िवषयबःतुह
िकताब

हातमा

बाइबल

हातेपःु तकमा

छन् र त्यसमा जाने बाइबलका पदह

बाइबललाई

राॆरी

िच

यस

पुःतकले

२२०

भन्दा

वेसी

छन्। िकतावह को सबै
सहयोग

गरोस्

भनेर

ूाथर्नासिहत यो पुःतक िनकािलएको हो। यो पुःतकका पाठकवगर्ह ले
बाइबलका अमूल्य

ानह लाई बाँडेर धेरै मािनसह लाई परमेँवरको राज्यमा

सहभागी गराउन् भ े लेखकको चाहना छ।
एस.एन.हाःकल
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परमेँवरको वचन
बाइबल कसरी पढ्ने र अध्ययन गन
कतर्व्य
नयाँ पृथ्वी
पिवऽ मिन्दरको िविधमा... नयाँ पृथ्वी, भाग १

पिवऽ मिन्दरको िविधमा... नयाँ पृथ्वी, भाग २

भी को दोॐो आगमनमा आकाशमा हुने िचन्हह
येशू भी को तीन आगमनह
भी

आफ्ना जनह को िनिम्त आउनुहन
ु ेछ

मानवजातलाई पापबाट फकर्न...
अिन्तम सात महामारीह
ःवगर्दूतह का सेवाकायर्
परमे रको पिवऽ मिन्दर
दािनएल ८ अध्याय
येशू ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको मूल पुजारीः
ूायि तको िदन
िनःतार चाड
पिरवार
ूाथर्ना
बाइबलले औल्ँ याएको शबाथ
परमे रको लालमोहर छाप
परमे रको व्यवःथा
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सहरमा गिरने काम
मािनस मरे पिछ तत्काल के हुन्छ?
हामीह को महान शऽु शैतान
पिवऽ आत्मा
दािनएल अध्याय २
सात तुरहीह
दािनएल १२ अध्याय
येशूतभक्तले व्यापारमा अपनाउनुपन नीित
भिवंय बोल्ने आत्मा
िववेक अथार्त अन्तर चेतना
िव ास अथार्त आःथा
सुःवाःथ्य जीवन
१ ितमोथी ४:१-७
रोग र च ाई
खाना पकाउनु
पिहरण
चचर्का िबिधह
परमे रका केही ूित ाह
ूकृितबाट अमूल्य पाठह
िबहान सबेरै उठ्ने आदत
परमे रमा आनिन्दत हुन ु
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अध्याय १

परमे वरको वचन
“बाइबल हामीलाई बोिलरहने परमेँवरको आवाज हो। जब हामी

यसलाई पढ्छ परमेँवरले हामीह को कानमा बोिलरहनुभएको जःतो

आभास् हामी पाउँछ । यिद हामीले त्यो सत्यलाई महसुस गनर् सक्य

भने जब हामी परमेँवरको वचनलाई खोल्छ तब हामीह को
अत्यन्त

ौ ा

जागेर

सक्छ।

आउन

अिन

अत्यन्त

दयमा

मेहनत

र

इमान्दािरतासाथ त्यसमा भएका नीितह लाई हामीमा खोजी खोजी पढ्ने

इच्छा जाग्नेछ। जब बाइबल पढ्छ र त्यसमा ध्यान गछ तब हामीले

सनातन परमेँवरको सामु साक्षात्कार दशर्न भेट भइरहे को अनुभव
गनुप
र् छर्।"-एलेन जी

३९३बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ६, पृ.

“परमेँवरका लेखकह ले पिवऽ आत्माले अर्हाउनुभएको अनुसार

लेखेका िथए। तर ितनीह ले आफूखुशी केही िबचारह

समावेश

गरे का िथएनन्। ितनीह ले सत्यलाई अक्षरस कोरे का िथए। त्यसमा
कडा र िववाद गनर् िनषेिधत आत्म ानह
जनाको िसिमत िदमागले पूणर्

टे िःटमोिनज ठे ली ४, पृ. ९बाट

िफिलप्पीह लाई

२:९,१०

भजन १३८:२

भजन ११९:८०

यसरी लेिखएको छ िक एक

पले बुझ्न सक्दै न।–एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट,

परमे रको वचनको ूशंसा

येशूको नाउँमा ःवगर् र पृथ्वीका ूत्येक ूाणीले

ँ ा टे कुन्।
घुड

उहाँको सबै नाउँ भन्दा उहाँको वचनलाई उच्च

पानुर् भएको छ।

परमेँवरको वचनले ःवगर्मा सदासवर्दा ःथाियत्व
पाएको छ।

१

भजन १२:६,

िहतोपदे श ३०:५
म ी ४:४,७,१०

परमेँवरका वचनह

शु

्
हुन।

वचनह

आगोको भ ीमा सात पल्ट चाँदी खारे को जःतै
छ।

“शैतानको

छलबाट

सुरिक्षत

हुन

हामीह को

मुिक्तदाताले परमेँवरको वचनलाई सुरक्षाकवच
जःतै

िथयो।शैतानसँग

पिहरनुभएको

िभड्न

हामीह को पहुँचभन्दा बािहर कुनै पिन अ
उहाँले ूयोग गनुभ
र् एन।"-एलेन जी.

१ पऽुस१:२२-२४
१ पऽुस२:२,३

ाइट, द

िडजाएर अभ एजेज १२३-१२६
परमेँवरको वचन ारा नै

जिन्मन्छ।

मािनस नयाँ गिर

भखर्र ् जन्मेको बालक जःतै हामीले परमेँवरको

वचनको दूध इमान्दारीसाथ िपउने चाहना गनुर्

पछर्।िकनिक त्यो दूध िपएर हामी िवँवासमा

हुकर्न सक्छ ।
भजन ११९:९,

परमेँवरको

वचनले

मािनसह को

जीवनलाई

११०:१११

सफा गछर्।

भजन ११९:१३३

हामीह को

म ी ४:४

परमेँवरको वचन दै िनक भोजन जःतै नभैनहुने

२ कोरन्थी ३:१-३
१ पऽुस ३:१

चाल्नुपछर्।
तत्व हो।
बाइबल

कदम परमेँवरको वचन अनुसार

नपढ्ने

मािनसह ले

जीवनलाई नै बाइबल ठान्दछन्।

परमेँवरको

वचनलाई

नपढ्ने

येशूमा िवँवास नगनह ले

येशूभक्तको
मािनसह

सच्चा येशूभक्तको

जीवन हे रेर आत्मपिरवतर्न गनर् सक्छन्।

२

र

िहॄू ४:१२

यिमर्या २३:२९

भजन ३३:६-९,
िहॄू ११:१-३

भजन १०७:२०

म ी ८:८-१३
भजन १०३:३

परमे रको वचनको शिक्त

परमेँवरको वचनमा उहाँको सबै शिक्त छ।

"के मेरो वचन आगो जःतो छै न र? परमेँवर

भ ुहन्ु छ: र पत्थरलाई टु बाटु बा गन मुङ्मो

जःतो छै न र?

परमेँवरकै वचनले

ःवगर्ह

सृि

गिरएका

िथए। उहाँकै सासले सबै मह र नक्षऽह
सृि

भएका िथए।

परमेँवरको वचनमा चङ्गाइ गन शिक्त छ।

येशूको एउटा वचनले िबरामीलाई ःवःथ

बनायो।

परमेँवरले सबै रोग िनको पानुह
र् न्ु छ।

िहतोपदे श ४:२०-२२ परमेँवरको वचन महण गनको िनिम्त त्यो
यूह ा १:१
यूह ा १:१४
यूह ा ६:६३

रोमी १०:४-८

१ यूह ा ५:७
१ ितमोथी ३:१६
व्यवःथा १०:४

औषधी हुन्छ।

परमेँवरले बोल्नुभएको वचन आफू जःतै वा
्
पयार्यवाची हुन।
वचन र भी

समान शब्दह

्
हुन।

परमेँवरको आत्मा परमेँवरको वचन एउटै
्
हुन।

येशू भी को धािमर्कता र परमेँवरको वचन
्
एउटै हुन।

ु न्ु छ र
परमेँवर िपता, वचन जुन ् येशू हुनह

्
पिवऽ आत्मा एक हुन।

ऽी-एक परमेँवरको गठबन्धन रहःयमय छ

मािनसको िदमागले बुझ्न सक्दै न।

दश आ ाका

ूत्येक शब्दह

३

परमेँवरको

र

वचन हो। परमेँवरको
िहॄू ४:१२
भजन ११९:११

पूरकिबचार त्यसमा

छ।

परमेँवरको वचनले मािनसको
िनयतलाई खोतल्छ।

यिद परमेँवरको वचनलाई
राख्यो भने त्यसले पापको

दयको िबचार र
दयमा सजाइ

कवचले जःतै काम गछर्।

िव

सुरक्षा

म ी ८:९,१०

महान् आःथा हुन ु भनेको केवल िवँवास गनुर् हो,

व्यवःथा ८:३

पृथ्वीका सबै ॐोतह

१ यूह ा ५:४

जब परमेँवरको बोली भनेर उहाँको वचनमा

िकनभने परमेँवरले बोल्नुहन्ु छ।
वचन ारा

सुकेपिन हामी परमेँवरको

जीउन िसक्छ ।

िवँवास गछ

तब यसमा मािनसको आत्मालाई

आमूल पिरवतर्न गन शिक्त लुिकएको पाउँछ ।

४

अध्याय २

बाइबल कसरी प ने र अ ययन गन
बाइबल अध्याय
नहेम्याह ८:८

सन्दे श

एक्लै होस् वा अ को अगािड होस्, जब बाइबल

पिढन्छ ूत्येक शब्दलाई अथर्पूणर्
गनुप
र् छर्।

पले उच्चारण

लूका १०:२६

बाइबलमा जे छ त्यसको गिरमा जःतै येशूले त्यो

२ ितमोथी २:७

"मैले के भनेको छु सो सोच्नु र परमेँवरले

दािनएल १०:११

पढ्न सबैको सामु िजिकर गनुभ
र् एको िथयो।

ितमीलाई बुझ्ने शिक्त िदनुहन
ु ेछ।"

"मैले ितमीलाई बोलेको वचन बुझ्नु।"

म ी २८:२०

येशूले के िसकाउनुभएको िथयो सो िसकाउन

२ ितमोथी ४:२

परमेँवरको वचनबाट सुसमाचर सुनाउन पावलले

ूकाश २२:१८,

िहतोपदे श ३०:५,६

उहाँले चेलाह लाई िनदशन िदनुभएको िथयो।
ितमोथीलाई िनदशन िदन्छन्।

कसैलाई पिन बाइबलमा अक पुःतक जोड्ने

र जथाभावी िनकाल्ने आदे श छै न। हामीलाई
चािहने परमेँवरको

ान परमेँवरले बाइबलबाट

ूकट गनुभ
र् एको छ। बाइबलको

ूत्येक

वचनलाई पढे र उहाँको िबचारलाई जा ुपछर्।
हामीलाई उहाँले के भ

यिमर्या २३:२८

चाहनुभएको छ सो

बाइबलबाट थाहा पाउनुपछर्।

परमेँवरको वचनको सामु मािनसको वचन केवल
भ ुस जःतै हो।

५

परमे रको वचन कसरी िसकाउने ?

१ कोरन्थी २:१३

ँ अध्याित्मक कुराह
अध्याित्मक कुराह सग

तुलना गरे र िसक्ने काइदा पिवऽ आत्माको हो।

यूह ा ५:३९

धमर्शा मा भएका कुराह

येशूले िनदशन िदनुभएको छ।

लूका २४:२५-२७,

आफ्नो पुन त्थानलाई

यूह ा १०:३४-३६

जब अगमवक्ताह ले

४४,४५

खोजी खोजी पढ्न

धमर्शा बाट ूमािणत

गनर् येशूले आमह गनुह
र् न्ु छ।

बहुवचन ूयोग

गरे र

सन्दे श िदन्छ त त्यसमा एउटा अक्षर पिन

यताउता गिर एक वचन गछर् भने त्यसले
धमर्शा लाई

गलाती ३:१६
२ सामुएल २३:२
दािनएल १०:१७,१९

२ ितमोथी ३:१६,१७
रोमी ४:१६-२२
१ शमूएल १५:२,
३,२६-२९

िसकाउनुहन्ु छ।

तोडेको

हुन्छ

भनेर

येशूले

धमर्शा लाई नबङ्ग्याउन ूेिरत पावलको माग
हो।

“मेरो िजॄोमा परमेँवरको वचन िथयो" भनेर
दाउदले भन्दछन्।

ूेरणा

परमेँवरको

अगमबक्ताको आवाज

सास

हो।

िनकाल्ने

ूयोग गरे र बोल्नु भएको िथयो।

परमेँवरले

अ लाई

मािनसले जीवनको बाटो थाहा पाउन् भनेर

सबै धमर्शा ह

िदइएको हो।

परमेँवरको वचन अॄाहमले िवँवास गरे को
हुनाले उनी धमीर् भएको ठहिरए।

परमेँवरको

वचनलाई

आत्मसात्

उनले आफ्नो राज्य गुमाउनु पर्यो।

नगरे कोले

१ शमूएल१५:२२,२३ परमेँवरको वचनलाई पिरवतर्न गनर् सक्छ भ े

धारणा अ ाल्नु तन्ऽमन्ऽ वा बोक्सी िव ा

१ शमूएल १५

िलने पाप जःतो हो।

पूरै अध्याय होिशयारपूवक
र् पढ्नु ज री छ।

६

अध्याय ३

कतर् य
“भी को जीवनको ज्योितबाट चिम्कएको िकरण ारा हे िरयो भनेमाऽ

हामीह को कतर्ब्यलाई िचरफार गनर् सिकन्छ र त्यसको सराहना गनर्
सिकन्छ।"-एलेन जी

ाइट, टे िःटमोिनज ३, पृ ४०३बाट

पान्तिरत।

परमेँवरूित हामीह को कतर्व्य र िजम्मेवारी

बाइबल अध्याय
अय्यूब २३:१२:
व्यवःथा ६:५,

सन्दे श

दै िनक भोजनभन्दा पिन परमेँवरको वचनलाई

उच्च ूाथिमकता िदनुपछर्।
परमेँवरलाई सारा

लूका १०:२७:

ूेम गनुप
र् छर्।

रोमी १२:११:

सम्पूणर्

६:१९,२०:

हामीह को

१ सामूएल १२:२४,
१ कोरन्थी

म ी ६:२४,

हुनाले

गनुप
र् छर्।

दय, ूाण, िदमाग र बलले

दयले उहाँको सेवा गनुप
र् छर्।
शरीर

हामीह को

परमेँवरको
शरीरले

मिन्दर

उहाँको

भएको

मिहमा

लूका १४:३३:

कुनै कुरा पिन नलुकाएर हाॆो सेवा उहाँलाई

मकूर्स ८:३४:

ःवाथर् त्यागको भावनाले ूेिरत भएर आफ्नो बुस

म ी

१९:२१,२८,२९:

ूदान गनुप
र् छर्।

आफैले िदनिदनै बोक्नुपछर्।

जे छ सो सबै भी को हो भनेर उहाँलाई नै

सुिम्पनु।

७

ूकाश ३:१६:

आधा मनले होइन पूरै मनले उहाँलाई समपर्ण
गनु।
र्

ूःथान २२:२९,

िहतोपदे श ३:९ :

आफूसँग जे छ त्यसले परमेँवरको आदर गनु।
र्

२:१२:

परमेँवरको योग्यको भएर चल्नु।

१ थेःसोलोिनकी

१ कोरन्थी १०:३१: जे गरे पिन परमेँवरकै मिहमाको लािग गनु।
र्

रोमी १३:१

हाॆो रा ूित हामीह को कतर्व्य

म ी २२:१९-२१
रोमी १३:१

रोमी १३:१,२

रोमी १३:३,४
दािनएल ४:१३-१८,
१०:२०, ११:१

१ ितमोथी २:१-३

परमेँवरले नै रा ह

सृजनुभएको हो।

रा ूित बफादार होऊ।
रा को अिधनमा वस।

रा को

उिचत

सम्मानलाई

परमेँवरलाई नै आदर नगनुर् हो।

आदर

नगनुर्

असल काम गनर् नै परमेँवरको मुिन रा ह
्
खडा भएका हुन।

ःवगर्दूतह ले रा लाई हे िररहे का हुन्छन्।

रा का शासकह को िनिम्त ूाथर्ना गनुप
र् छर्।

िहतोपदे श ८:१५,१६ रा का शासकह लाई परमेँवरले नै ःथापना
ूेिरत ५:२९

गनुह
र् न्ु छ।

जब

रा ले

आफ्नो

पिरिधभन्दा

बािहर

गएर

र् एको नीितको िबपिरत
परमेँवरले िनधार्रण गनुभ

चल्छ

तब

मािनसह लाई

त्यसबेला
भन्दा

नीितमा सध चल्नुपछर्।

८

येशूका

परमेँवरको

भक्तह ले

आ ा

वा

अध्याय ४

नयाँ प ृ वी
बाइबल अध्याय
भजन ११५:१६
उत्पि

१:२७-२८

उत्पि

३:१-६

रोमी ६:१६

यूह ा १४:३०
उत्पि

सन्दे श
यस पृथ्वी मािनसह का सन्तानलाई सुिम्पनेछ।
आदम र हव्वालाई यस पृथ्वीमािथ अिधकार
िदइएको िथयो।

मािनसको पतनले त्यो अिधकार गुमाइयो।

सैतानको वचन सुन्दा पृथ्वीमािथको आिधपत्य

गुम्यो।

मािनसको स ा सैतानले यस पृथ्वीमािथ आिधपत्य
जमायो।

१३:१४-१७ अॄाहरमलाई यस पृथ्वी सुिम्पने कबुल।

रोमी ४:१३

ूेिरत ७:२-५

िहॄू ११:८-१३
िहॄू ११:१३
इजिकएल

यस पृथ्वीको उ रािधकारी अॄाहम।

तर अॄाहमले आफ्नो जीवनमा यस पृथ्वीमािथ

आिधपत्य जमाउन सकेन।

अॄाहमका सन्तानले पिन यस पृथ्वीमािथ आफ्नो

आिधपत्य जमाउन सकेन।

ितनीह ले

यस

पृथ्वीमािथ

अपेक्षा गरे का िथए।

३७:१२-१४

तर पुन त्थान पिछ िदइनेछ।

गलाती ३:२९

यस

२ पऽुस ३:७-१३

यस पृथ्वी आगो ारा शु

गलाती ३:७

यशैया ६५:१७

अिधकार

अॄाहमकै सन्तानलाई

जनह

पृथ्वीमा

हुनेछन्।

उ रािधकारीह
गिरनेछ।

नयाँ पृथ्वीको कबूल गिरएको छ।

9

जमाउने

परमेँवरका

ूकाश २१:१

नयाँ पृथ्वीको सृजना

यशैया ३५:१-१०

नयाँ पृथ्वीको वयान

यशैया ४१:३

ँ ैचा जःतो हुनेछ।
अदनको बग

यशैया ६५:२१-२५ नयाँ पृथ्वीमा रोजगारीको व्यवःथा
यशैया ३३:२४

त्यहाँ

बसोबास

हुनेछैन।

गनह

किहल्यै

पिन

िबरामी

ूकाश २१:४

दु:ख, क

र मृत्यु हुनेछैन।

म ी ५:५

नॆह ले त्यस पृथ्वीको अिधकार पाउनेछन्।

यशैया ६६:२२,२३ िनयिमत

ूकाश २१:१,२

ूकाश २१:९-११

नयाँ पृथ्वीको राजधानी

पिवऽ शहर यस पृथ्वीमा ओलर आउँछ।

त्यो शहर दुलही शहर हुनेछ।

ूकाश २१:१२

ःवगर्दूतह

ूकाश २१:१८

पखार्लह

ूकाश २१:२१

पमा परमेँवरको आराधना गिरनेछ।

ढोकाह

पहरे दार हुनेछन्।

मोतीको हुनेछन्।

ज्याःपर वा रत्नको हुनेछन्।

ूकाश २१:१८

शु

ूकाश २१:१६

शहरको आकार

ूकाश २१:२१

सुनको शहर।

सडकह

सुनको हुनेछन्।

ूकाश २१:१९,२० सबै खालका बहुमूल्य पत्थरह ले सिजएको वार्ह
ूकाश २१:२३

जगह

र् ो आवँयकता हुनेछैन।
त्यस शहरमा सूयक

यशैया २४:२३

भी को मिहमाले सूयल
र् ाई ओझेलमा पानछ।

ूकाश २१:२४

सारा सं सारका मािनसह

यशैया ३०:२६

ूकाश २२:१,२

अिहलेको भन्दा सात गुणा विढ सूय र् चिम्कनेछ।
हुनेछन्।

वार्ह

हुनेछ।

थरीका

त्यस शहरमा भेला

फलह भएको

10

जीवनको

ख

यशैया ६६:२२,२३ मिहनै िपच्छे फलह
खानेछन्।

फल्ने छन् र मािनसह ले

ूकाश २१:८

िवँवास नगन र डरलाग्दा ःवभाव भएकाह

ूकाश २२:१४

परमेँवरूित िन ावान तथा वचन पालन गनह

त्यस शहरमा पःन सक्नेछैनन्।

त्यस शहरमा पःनेछन्।

11

अध्याय ५

पिवत्र मि दरको िविधमा िसकाइएको नयाँ प ृ वी, भाग १
बाइबल अध्याय
उत्पि

३:१७

यशैया २४:५
उत्पि

४:९-११

गन्ती ३५:३३

सन्दे श
परमेँवरले

आदमलाई

"ितॆोलािग

जिमन

ौािपत

भ ुभएको
होस्।"

िथयो:

आदमको

पापले गदार् यस पृथ्वी ूभािवत भएको िथयो।

"मािनसह ले गदार् यस पृथ्वी अपिवऽ हुन गएको
छ।"

ौापबाट

राहत

पाउन

र

पृथ्वीलाई उपचार गनपछर्।

ःवतन्ऽ

गनर्

यस

जुन मानव जाितले यस पृथ्वीमा ौाप ल्यायो त्यही

जाितको रगतले माऽ यस पृथ्वीलाई मुक्त गनर्
सिकन्छ। “ ‘ितमीह ले आफू बसेका ठाउँह

अशु

नपानू।
र् िकनिक रगतले दे श अशु

र रक्तपात गनको रगतले बाहे क अ

पाछर्,
कुनै

रगतले पिन त्यहाँ रगत बगाएको देशको िनिम्त

ूायिँचत गनर् सिकँदै न।"

नहेम्याह ५,४,५

यस

पृथ्वीलाई

पापको

मकूर्स ३:२६,२७

यस सं सारको राजकुमार वा शासक सै तान हो।

मािनसमा शिक्त छै न।

ौापबाट

उ ार

गनर्

सैतानभन्दा कुनै शिक्तशाली व्यिक्तको उदय हुन ु

आवँयक छ। त्यसले माऽ सैतानलाई नाश गनर्

िहॄू २:१४-१५

सक्छ र पापको ौापलाई अन्त्य गनर् सक्छ।

मािनसको रगत र मासुको चोला िलएर येशू
आउनुभयो।

उहाँ

आदमका

ु यो र मानवताको व
हुनभ

1२

छोराह मा

एक

लगाएर आउनुभयो

तािक उहाँले मानव जीवनलाई सत्यानाश गन दु

थ २:२०

शिक्त वा सैतानलाई नाश गनर् सकुन्।
जसरी

नावमीको

निजकको

नातेदारले

माऽ

पािरवािरक अंशलाई उ ार गनर् सकेको िथयो

त्यसरी नै येशू मानवको निजक नातेदार भएर

मािनसले गुमाएको पृथ्वीलाई हात पान अिधकार
लेबी २५:२३-२५

पाउनुभयो।

जब

इॐाएलीह लाई

ूित ा

गिरएको

दे श

परमेँवरले सुम्प ु भएको िथयो तब ितनीह

बसोबास गन जिमन किहल्यै पिन नबेच्न उहाँले

िबशेष िनदशन िदनुभएको िथयो। यिद बेच्नै परे मा
त्यस जिमनलाई केवल निजकको नातेदारलाई

िहॄू २:१७

माऽ बेच्न अनुमित िदइएको िथयो।

येशू भी ले मािनसको ःवभाव िलनुभयो। उहाँ

ु यो। उहाँ हामीह को
हाॆो ौ ेय दाजु हुनभ

ु यो तािक यस पृथ्वीको
निजकको नातेदार हुनभ

िनिम्त मोल ितरे र हामीलाई सैतानको पासोबाट

एिफसी १:१३,१४

मुक्त गनुभ
र् यो।
परमेँवरका

भिवंयको

भक्तजन

सम्पि लाई

अथार्त ्

सन्तानले

िकिनएको

पाउने

सम्पि "

भिनएको छ। येशू भी को बहुमूल्य रगतले त्यो

लेबी

िकिनएको िथयो।

४:७,१८,२५,३० पाप-बिलको िनिम्त पिवऽ मिन्दरमा गिरने ूत्येक

पशुबिलको िबिधमा मािनसको िनिम्त ूायिँचत

गरे पिछ

ढलौतको

खन्याउँथ्यो।

बेदीमुनी

त्यसको

अथर्

जिमनलाई येशूको रगतले शु

1३

जिमनमा

पापको

रगत

ौापबाट

पािरएको छ।

लेबी ६:९-११

जब होमबिल आगोमा भंम हुन्थ्यो तब बेदीमा
रहे को

त्यसलाई

भजन ३७:२०,
७३:१२-१८

मलाकी ४:१-३

लेबी ६:१०

खरानीलाई

रािखन्थ्यो।

जतनसाथ

लगेर

सफा

तथा

जम्मा

गिरन्थ्यो,
ठाउँमा

शु

होमबिलमा जलेको भेटीले सबै पापको नाश र
चाउनेह लाई अिग्न कुण्डमा फ्यािकने

पाप गनर्

जनाउँथ्यो।

जब सं सारको अन्तमा आगो ारा पाप र पापीलाई
भंम पाछर् तब यस पृथ्वी शु

िहँड्नेछन्।

खरानीमािथ

सन्तह

इॐाएलीमा

भएको

आफ्नो व

फेनुप
र् थ्य ।

पुनसृि

हुनेछ। दु ह को

गनुह
र् न
ु े पृथ्वीको त्यो
पिवऽ

परमेँवरले

ंय हुनेछ।

मिन्दरको

िबिधमा

खरानीलाई सफा ठाउँमा लग्नुभन्दा अिघ पुजारीले

ूकाश १९:११-१६ जब

यस

सं सारमा

दु ह लाई

नाश

गनर्

आउनुहन
ु ेछ त्यस बखत भी ले आफ्नो पूजारीको

व

फेनुह
र् न
ु ेछ

र

लगाएर आउनुहन
ु े छ।

1४

आफूले

राजकीय

पोशाक

अध्याय ६

पिवत्र मि दरको िविधमा िसकाइएको नयाँ प ृ वी, भाग २
बाइबल अध्याय

सन्दे श

यिमर्या ९:२१

आजको

ूःथान १५:२३

पानी पापको ौापले ूदुिषत भएको छ।

उत्पि

३:१७

लेबी १४:१-१७

पृथ्वीको

वातावरण

बोझले लािदएको छ।

रोग

लेबी १४:५,६

मृत्युको

जिमन, हावा र पानी सबै पापको ौापले असु
भएका छन्।

कु

रोग लागेको मािनस िनको हुँदा ल्याइने

भेटीले पृथ्वी, हावा अथार्त ् वातावरण र समुि
अथार्त ् पानीलाई पापको ौापबाट शु

लेबी १४:७

र

दे खाउँथ्यो।

पाठोको

बिलको

रगतले

कु

गिरएको

रोगीलाई

छिकर्न्थ्यो। त्यसले मािनसलाई पापबाट शु

ँ
ँ थ्यो।
येशूको रगतलाई औल्याउ

पानर्

दुई चराह लाई पिन बिलको िनिम्त ल्याइन्थ्यो।
एउटालाई बिगरहेको खोलामा मािरन्थ्यो र रगत

भने माटोको भाँडोमा पािरन्थ्यो। त्यसरी रगत
पानी र पृथ्वीमा परे को हुन्थ्यो। त्यसले अशु
भएको पृथ्वी र समुिलाई येशूको रगतले शु

लेबी १४:६,७

पादर्छ भनेर जनाउँथ्यो।

अक चरा रगतमा चोपेपिछ उडाइ िदन्थ्यो। त्यो

चरा फटफटाउँदै आकाशमा उड्थ्यो। वातावरण
वा वायुमा चरा उड्नुको अथर् भी को रगतले

वायु मण्डलबाट ल्याउने पाप र मृत्युको ूत्येक

1५

दागलाई हटाउनेछ र हामीलाई नयाँ ःवगर् र

१ राजा ४:३३

लेबी १४:६

ँ
पृथ्वी िदइनेछ भनेर औल्याउथ्यो।

िसडर वा धू पी र िहसप अथार्त ् बाबरी जःतो
बाःना

आउने

बनःपितले

ूितिनिधत्व गदर्छन्।

िसडर

र

िहसपलाई

बिल

सबै

बनःपितको

चढाएको

रगतमा

चोपल्थ्यो। त्यसको अथर् पापको ौापले दुिषत

पारे को सबै बनःपितह लाई भी को रगतले सफा
गनछ

र

पृथ्वी

फेिर

सौन्दयर्तामा पिरणत हुनेछ।

1६

अदनको

ँ ैचाको
बग

अध्याय ७

ख्री टको दो ो आगमनमा आकाशमा हुने िच हह
बाइबल अध्याय

सन्दे श

लूका २१:२५,२६ आकाश र पृथ्वीमा िविभ

सङ्केतह

हुनेछन्।

योयल ३:१५

सूय,र् चन्िमा र ताराह

अन्धकार हुनेछन्।

यशैया १३:१०

िबहान िझसिमसे जःतै

सूय र् अं ध्यारो हुनेछ।

ूकाश ६:१२

भाङ्मा जःतै कालो हुनेछ।

आमोस ८:९

सफा आकाशमा अपरान्ह सूय र् अंध्यारो हुनेछ।

आमोस ५:८

रात पिन अत्यन्त अन्धकार हुनेछ।

इिजिकएल ३२:७
ूकाश ६:१२

सूयल
र् ाई बादलले ढाक्नेछ।

चन्िमा रगत जःतै रातो हुनछ
े ।

म ी २४:२९

१२६० वषर्को महाशङ्कट पिछ त्यो हुनेछ।

म ी २४:२२

ती िदनह लाई छो

मकूर्स १३:२४

महाशङ्कटपिछ िदनह

अन्धकार हुनछ
े न्।

ाईनेछ।

इसाईह लाई िदने सामुिहक यातना वा स टको समय किरब

सन् १७७६मा अन्त भएको िथयो। त्यो समय दािनएल ७:२५मा

गिरएको भिवंयवाणी अनुसार सन् ५३८बाट सु

भएको िथयो र सन्

१७९८मा अन्त भएको िथयो। त्यसबेला पोपलाई पबाउ गरे को िथयो
जसले गदार् रोमन क्याथोिलक चचर्ले बाइबलमा माऽ िवँवास गन

इसाईह लाई गन ज्यादतीको अन्त भएको िथयो।सूय र् र चन्िमामा हुने

सङ्केत सङ्कट र १७९८को अन्तमा हुने भनेर भिवंयवाणी गिरएको

िथयो। िवँवूिस
सङ्केतह

वेवःटर शब्दकोषको सन् १८६९को सं ःकरणमा ती

दे खापरे को िववरण यसरी िदइएको छ:-

"मे १९,१७८०मा अचम्म तिरकाले िदउँसो अं ध्यारो भयो। न्यु

इ ल्यान्ड (अमेिरकाको)सम्म त्यो िदन रातमा पिरणत भएको िथयो।

कुनै ठाउँमा त मािनसह ले िदउँसै कुनै पिन छापाह
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घन्ट सम्म बािहर

पढ्न

सकेका

िथएनन्।

त्यो

धिमलोपना

िबहानको

दश

बजेदेिख

सु भएको िथयो र अक िदनको रातसम्म अन्धकार भइरहे को िथयो।
तर िविभ

ठाउँह मा िबिभ

तिरका र समय अनुसार अन्धकार भएको

िथयो। ती िदनभन्दा केही िदन अिघमाऽ हावाह

असाधारण तिरकाले

बहे का िथए। दिक्षणपिँचम र उ रपिँचमबाट ती हावाह

िथए। त्यो अचम्म तथा असाधारण

वहे का

ंयको सत्य कारण कसैलाई थाहा

खगोलशा ी अथार्त ् ताराह को अध्ययन गन िव ान

भएको छै न।"

हशलले भन्दछन्: "उ र अमेिरकामा भएको त्यो अन्धकारको िदन

ूकृितको अचम्मको

ंय भनेर इितहासमा सिम्झरहनेछ र मािनसह ले

ठू लो चासोसाथ पढ्नेछन् तर त्यसको बारे मा व्याख्या गन कुनै
दशर्नशा

छै न।"

ूकाश ६:१३ हिरयो फल जःतै ताराह

खसे।

“हामीह को ूथम शतािब्द" भनेर लेख्ने दे भेनभ े लेखकले

नेभेम्बर १३, सन्

१८३३मा ताराह को वषार्को बारे मा पूरै अध्याय

लेखेका छन्। त्यो पृ

३२९-३३६मा छ। ूकाशको पुःतकमा

लेिखएको भिवंयवाणी कसरी पूरा भयो भनेर उक्त पुःतकमा िबःतृत

छलफल गिरएको छ।

लूका २१:२८-३१ यहाँ उल्लेिखत भिवंयवाणीका िचन्हह

सन् १७८०मा कसरी पूरा हुन थाल्यो भनेर इितहासले बताउँछ।

ु न्ु छ। लूका २१:३२, म ी
म ी २४:३३ ूभ ु मुिक्तदाता ढोकामै हुनह

२४:३४ ती सबै सबै भिवंयवाणीह
जानेछैन।(िकत

भिवंयवाणीह

लूका

येशूले

पूरा नहुञ्जेल त्यो पुःता िबतेर

सम्बोधन

गनुभ
र् एको

पुःता

येशूको

िदनमा

पूरा भएको दे ख्ने पुःता हुनपु छर्)।
११:२९

जुन

पुःता

वा

ती

सबै

बाँचेका

िथए,

ितनीह ले केवल एउटा भिवंयवाणीमाऽ पूरा भएको दे खेका िथए।

त्यसकारण त्यो पुःता हुनसक्दै न िकनभने उहाँको आगमनपूव र् पूरा हुने
सबै भिवंयवाणीह
म ी २४:३५

लूका २१:३४-३६

त्यसबेला पूरा भएको िथएन।

परमेँवरको वचन खेर जानसक्दै न।

येशूको आगमनको िनिम्त तयार हुनपु छर्।
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येशू आउनुभन्दा अिघ पृथ्वीमा हुने िचन्हह
ूकाश ६:१२

ठू लो भूकम्प

लूका २१:२५

रा ह लाई आत

म ी २४:७,८

भूकम्प र अनेकन् रोगव्याधीह

म ी २४:७

मकूर्स १३:७,८

योयल ३:९,१०

योयल ३:११,१२

रा

गिरने गितिविधह

रा ह को बीचमा तनाव

लडाइँ र लडाइँको अनेकन् हल्ला तथा खबरह

यु का िनिम्त तयार, कृिषको िनिम्त उपयोग गन

औजारह लाई पिन तरवार बनाउन ढािलने।
परमेँवरलाई िवँवास नगन दे शह

व्युिँ झनेछन्।

एक

क्षेऽीय

यिमर्या २५:२६-२८ सं सारका सबै दे शह

यशैया ८:९,१०

यशैया ८:१२-१४

आपसमा

यु को िनिम्त तािननेछन्।

भएको

अन्तराि य एकताह

भ

िवँवास,

हुनेछन्।

धािमर्क तथा सही नीितह

डगमिगने छै न।

जुनसुकै पिरिःथितमा पिन त्यो चिम्करहे नछ।

यूगको अन्तमा हुने थप मह वपूणर् िचन्हह

दािनएल १२:४
याकूब ५:१-३
भजन ४०:११
याकूब ५:४

तथा

अन्धाधुन्ध पमा

ान

बढ्नेछन्

फिस

धनमाऽ

जताततै याऽा गनछन्।
धनको

लोभमा

आफूले

बनाएका घरह

धनसम्पि

थुपानछन्।

भनेर कामना गनछन्।

सामन्ती,

ौिमकह को

गनछन्।

उ ोगपित
शोषण
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र

कमाउनेह ले

किहल्यै
तथा

गनछन्

मािनसह

र

नभित्कयोस
धनीवगर्ह ले

िथचोिमचो

नहू म २:३

नहू म २:५

“परमेँवरको

राज्यको

तयारीमा"

हुनेछन् अथार्त ् अत्यन्त ठू लो

जिलरहेको मुःलोह

आगोका ज्वालाह ले ितनीह
ितगितमा
ु
याऽुह

जःतो

बग्गीह मा

चल्ने

वाहनह

सिजनेछन्।
जसमा

चालकले

आभास्

िदन्छ।

गन्छन् र ितनीह को पैसा उठाउँछन्

िचऽण

यस

पदले

यु मैदानमा सेनापितले शहरलाई कब्जा गनर् उदीर्

िदन्छन् र शहरलाई कब्जा गरे र िशिबर खडा
्
गछर्न।

त्यःतै

आफूले

गिर

युध्दमैदानमा रफ्तारसाथ मान

नहू म २:४
नहू म ३:१६,१७

्
ओगट्न दगुछर्न।
याऽुवाहनह

दे शमा

ढाकेको

जःतो

अगमवक्ताले
क्याप्टे नह

हवाईजहाजह

यशैया ८:१९

सलहह ले

२ कोरन्थी

गरे र

व्यापारी,

उिडरहे को

सूयल
र् ाई

उिडरहे को

मुकुट

दे ख्छन्।

टु नामुना, दे वता आउने, बीरह
परमेँवरबाट

मािनसह को

दे ख्दा

हुन

त

र

ती

जःता

दे खाउने जःता

बढ्नेछन्।

मनलाई

भाँड्ने

खालका शैतािनक शिक्तह ले सं सारलाई

हल्लाउनेछन्।
शैतानले

बादलले

लगाएको

आकाशमा उड्ने िकराह

आित्मक महाजालह

ूकाश १६:१४

कुनै ःथानलाई

हुन ् भनेर अगमवक्ताले दे खेको हुनपु छर्।

ूकाश १६:१३-१५ िविभ

याऽाह

िबजुली चम्केको जःतै ितगितमा
ु

शहरह मा डगुनछन्।
कितपय

गन

अनेकन्

आँचयर्

कामह

मािनसह लाई आफूितर ता ेछन्।

शैतान तथा उसका मितयारह ले िबिभ
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दे खाएर
मरे का

११:१४,१५

तथा बाँचेका व्यिक्तत्वह को

प धारण गरे र

यशैया ८:२०

ती सबै सत्य हुन ् वा असत्य

सो सािवत गनर्

मािनसह लाई मख्ख पानछन्।
परमेँवरको वचन नै उत्कृ

मापदण्ड हो।

अिन्तम समयको आित्मक सं सारमा हुने िचन्हह

म ी २४:२४

लूका १७:२६-२८

सापट आँवासन तथा किथत भिवंयवक्ता वा

ःवामीह को उदय

भोजभतेर र मादक पदाथर्बाट माि ने ूवृि

यशैया २२:१२-१४ मासु आिद खाइ शारीिरक ःवाद र जड्याँहामा
केिन्िभूत हुने

यशैया ६६:१५-१७ िजउनलाई खानुको स ा खानलाई माऽ िजउने
ूवृि ले मािनसह का खञ्च ुवा हुने मानिसकताले

१ ितमोथी ४:३
१ ितमोथी ४:३

म ी २४:४८,४९

उसै लाई असमियक
कितपय

२ ितमोथी ३:२-५

मािनसह

सत्यबाट

पर

बःछन्

परमेँवरलाई िवँवास गनर् पिन छोड्छन्।

र

परमेँवरलाई िवँवासघात गनह ले परमेँवरले

िदनुभएको

ूारिम्भक

खाना

उक्साउन खोज्छन् (उत्पि

नखान

अ लाई

१:२९)।

परमेँवरलाई िवँवास गछु र् त भ े तर आफ्नो

भाऊ खोज्ने चचर्का सेवक वा कमर्चारीह ले

येशूको
२ ितमीथी ३:१

पमा खतम पािरने

आगमनको

ठे गान

छै न

जथाभावी जीवन यापन गनर् थाल्दछ।
अन्तको

समयमा

अिन्तम

िदनह मा

हुनेछन्।

अनेकन्
१९

भयावभ
वटा

भनेर

घट्नाह
उल्लेखनीय

पापह ले मािनसह लाई िनयन्ऽण गनछन्।

21

म ी २४:१४

जुनसकै

म ी २५:१५,

अिन्तम

दािनएल १२:९
योयल ३:१६

ूितकूलको

बावजूद

सुसमाचार ूचार गिरनेछ।
अथर्ह

िदनह मा

बुझ्नेछन्।

परमेँवरका

ु न
हुनह
ु े छ।

दािनएलका

जनह को

22

आशा

पिन

सं सामा

भिवंयवाणीका
परमेँवरमाऽ

अध्याय ८

येशू ख्री टको तीन आगमनह
येशू भी को आगमनका तीन पक्षह

र थुमाको िबवाह
छन्: पिहलो त उहाँ यस

सं सारको न्याय गनर् आउनुहन
ु ेछ, तेॐो उहाँको आगमनमा उहाँका
जनह लाई ःवगर्मा लिगनेछ। येशूको त्यस आगमनका तीन पक्षह
फरक फरक छन् र फरक फरक घट्नाह

हुनेछन्।

न्यायको समय, वा थुमाको िबवाह

बाइबल अध्याय

सन्दे श
अचानक न्याय गनर् आिशन हुनहु न
ु े छ।

म ी ३:१-५

भी

७:९,१९,१३,१४;

जब उहाँ न्यायको ःथानमा जानुहन्ु छ तब उहाँ

दािनएल

म ी २५:१०

िबवाहको िनिम्त जानुभएको हुन्छ।

ूकाश २१:९,१०

नयाँ य शलेम उहाँको दुलही हुनेछ।

यशैया ६२:४

२ कोरन्थी ११:२,
यशैया ५४:५;,
एिफसी ५:२३

जुन ःथल उहाँले िबबाह गनर्हन्ु छ त्यो उहाँको
दुलही हुन्छ।

चचर् दुलही हो। भी

जिमन िप शहर र

दुलही िप चचर्सँग िबबाह गरे को हुन्छ।

दािनएल ७:१३,१४ भी लाई परमेँवर िपताकहाँ ल्याइनेछ। त्यहाँ
उहाँलाई उहाँको राज्य सुिम्पनेछ। उहाँको राज्य

हुन चार तत्वह

मािनसह ,

चािहन्छ: क्षेऽ वा जिमन,

राजधानी

जहाँ

राज्यको

सं चालन

हुन्छ र राजा। उहाँलाई िदइने शहर, मािनसह

र जिमन र राजा हुने अिधकारलाई उहाँको

िबबाह भिनन्छ।

2३

लूका १९:१२
दािनएल ७:९,१०

म ी २५:१-१०
ूकाश १९:७,८
यशैया ६१:१०
ूकाश ३:५

तत्काल समयमा भी

दे शमा जानुभएको छ।

आफ्नो राज्य पाउन टाढा

उहाँको िबबाह वा उहाँको राज्यमा को बःन
पाउने छ भ े िनधो गनर् पिहला मािनसह को
न्याय हुनेछ।
जो मािनसह

तयार छन् ितनीह ले िबबाहको

पोशाक लगाएका हुन्छन्।

िबबाहको िनिम्त चािहने पोशाक भनेको भी को

धािमर्कताको लुगा हो।

ती पोशाक सबैलाई उपलब्ध गराइएको छ:

पाहुनाह ले केवल लगाउनु माऽ पदर्छ।

जो मािनस भी को बलले पापमािथ िबजय ूा

गछर् त्यसले त्यो पोशाक पाउनेछ।

चोर जःतै सुटुक्क आउनुहन
ु े येशू तथा उहाँको िबवाह

म ी २४:४२-४४

जब येशू दोॐो पल्ट मिहिमत

पमा आउनुहन्ु छ,

उहाँ आउनुहन
ु े समय चोरको जःतो कसैले थाहा

नपाउने

समयमा

आउनुहन्ु छ।

जसरी

चोरले

आफ्नो काम सक्छ र फकर्न्छ त्यसबेलामाऽ

मािनसको होस आउँछ, त्यसरी नै जब येशू

आउनुहन्ु छ र आफ्ना जनह लाई बटु ल्ने काम

उहाँले

गनुह
र् न्ु छ

तब

माऽ

मािनसह को

ु न्ु छ।
होस खुल्छ र थाहा पाउँछन् उहाँ को हुनह

दािनएल ७:१३,१४, जब ःवगर्मा भइरहे को न्यायको काम सिकन्छ र

ूकाश २२:११,१२ भी ले उहाँको राज्य पाउनुहन्ु छ तब त्यसबेला
सदाको

मािनसको

िनिम्त

यस

भिवंय

सं सारमा

िनधार्रण

भएको

हुनेछ।

तर

ूत्येक
उहाँ

चोर जःतो सुटुक्क आउनेभएकोले त्यो समय

2४

किहले हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन न त

ूत्येक मािनसले पाइरहे को मुिक्तको ढोका किहले

ूकाश ८:५

बन्द हुन्छ।

त्यसबेला ःवगर्को महा पिवऽ ःथानमा बािलरहे को

आफ्नो धू प फ्याँक्नुहन
ु ेछ र उहाँले गिररहनुभएको

मध्यःथकतार्

वा

रोक्नुहन
ु े छ।

पूजारीको

काम

उहाँले

१ थेसलोिनकी ५:२ त्यस घट्नालाई आउनेवाला परमेँवरको िदन
२ पऽुस ३:१०

भनेर पिन कहलाइन्छ।

"परमेँवरको िदन" भ क
ु ो अथर् यस सं सारमा

सदाको

िनिम्त

परमेँवरले

फैसला गनुह
र् न
ु े छ।

यसको

भिवंयको

ूकाश १४:१०

अधमीर्, दु , पापी सं सारमा उहाँको िबशु

हबकूक ३:२

यो भन्दा पिहला परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायमा

भजन ७५:७,८

िहॄू ११:१६

दािनएल ७:१३,१४

बोध

पोखाउनुहन
ु े छ।

सदाशयता र दया िमिसएको हुन्थ्यो।

दु ह ले त्यो बोधको कचौरा िपउनुपनछ।

भी ले उहाँका जनह को िनिम्त शहर तयार
गिरसक्नुभएको हुन्छ।

जब भी लाई राज्य िदइनेछ त्यसबेला शहर वा

राजधानी र त्यहाँ रहने
भइसकेको

हुन्छ

तर

उहाँको
यस

जनह

पृथ्वी

आिधपत्यमा अझै भइरहे को हुन्छ।

2५

तयार

शैतानको

अध्याय ९

ख्री ट आ ना जनह को िनि त आउनुहुनेछ ।
बाइबल अध्याय

सन्दे श

लूका १९:१५

भी ले

लूका १२:३५-३७

यसलाई िबबाहको काम सकेर फकको पिन

म ी १३:३८-४१

ूकाश १९:१६
ूकाश १९:१-९
ूकाश २०:४

१ थेसलोिनकी ४:१६
जकिरया १४:४

ूकाश २१:९,१०

आफ्नो

राज्य

पाउनुभएपिछ

पृथ्वीमा फकर्नुहन्ु छ।
भिनन्छ।
आफ्नो

व्यवःथा

राज्य

पाउनुभएपिछ

िमलाउनुहन्ु छ

यस

उहाँले

सबै

पापका

र

सबै

दागह लाई मेटाउन आउनुहन
ु े छ।
भी

तेजःवीमय राजकीय पोशाक लगाएर

आउनुहन्ु छ।

पापको अिन्तम अिःतत्व मेटाउन एक हजार

वषर् लाग्छ।

त्यस बखत सन्तह
जब भी

भी सँग हुनेछन्।

दोॐो पल्ट मिहमामा आउनुहन्ु छ

तब उहाँ बादलमै रिहरहनुहन
ु े छ।

एक हजार बषर्को अन्तमा येशूले आफ्नो पाऊ
अञ्जीरको

पृथ्वीलाई शु

पहाडमा

टे क्नुहन
ु ेछ

गन कामको थालनी हुन्छ।

पिवऽ शहर ओलर्न्छ।

ूकाश २०:९

परमेँवरबाट

२ पऽुस ३:७-१३

त्यही आगोले पृथ्वीलाई शु

हुन्छ।

र

आगो

2६

बषर

दु ह
गिरनेछ।

यस

सखाप

२ पऽुस ३:५-७

नहू म १:९

यशैया ३३:१४,१५,

उत्पि

८:१

यशैया ३५:१-१०
ूकाश १९:९

लूका १२:३७

जसरी एक फेरा पानीले यस पृथ्वीलाई सफा

सफा गरे को िथयो त्यसरी नै अब आगोले
यसलाई सफा गिरनेछ।

जलूलयपिछ पापको फेिर उदय भयो; तर
आगोले आफ्नो काम गरे पिछ पाप दोॐो पल्ट
फेिर दोहोिरनेछैन।

जसरी नोहा जलूलयमा सुरिक्षत साथ तैिरए
त्यसरी नै धमीर्ह

जिलरहे को आगोको बीचमा

परमेँवरको शहरमा सुरिक्षतसाथ रहनेछन्।
शु

गिरएको यस पृथ्वीले िबवाहको पोशाक

पिहिरनेछ।

अिन पिछ िबवाहको भोज सम्प

हुन्छ।

त्यस भोजको नाइके येशू आफै भएर सबैलाई
सेवा गनुह
र् न
ु े छ।

अध्याय १०

मानवजातलाई पापबाट फकर्न परमे वरले िदनुभएको
अवसर गुमाएपिछ

बाइबल अध्याय

इजिकएल ९:३,४

ूकाश ७:१-३

सन्दे श
परमेँवरका सन्तान अथार्त ् उहाँका भक्तह लाई

लगाइिदने िचन्ह अथार्त ् लालमोहर छापको काम
एउटा ःवगर्दूतलाई सुिम्पएको हुन्छ।

परमेँवरका जनह लाई लगाइिदने लालमोहरको

छापको सन्दे श अत्यन्त मह वपूणर् काम यस

सं सारमा भएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले पिन

इजिकएल ९:११

रोक्न सक्दै न।

को अथर्ले यो बताउँछ, जब ःवगर्दूतको काम

सम्प

हुन्छ तब त्यो ःवगर्दूत परमेँवर भएको

ठाउँमा फकर्न्छ र भ छ
े न् "हजुरले िदनुभएको

ूकाश २२:११

काम मैले पूरा गर।"

भी ले तब यो गम्भीर घोषणा गनुह
र् न
ु ेछ: "जो

अन्यायी छ त्यो अब अन्यायी नै होस्, जो फोहरी
छ त्यो फोहरी नै होस्; जो धमीर् छ त्यो धमीर् नै

यशैया ४:३
दािनएल १२:१,

ूकाश ३:५

दािनएल

१२:१,११:२०,२१

भइरहोस्।"

को अथर्ले यो भन्छ मुिक्त पाउनेह

िनिम्त लेिखएका हुन्छन्।

जीवनको

ितनीह को नाउँ जीवनको पुःतकमा रहे को

हुन्छ।

"उिभनेछ" भ े शब्दको अथर् माइकल वा भी ले

आफ्नो पुजारीको वा मध्यःथकतार्को काम सम्प

गनुह
र् न
ु ेछ

र

आफ्नो

28

राज्य

सम्हाल्नुहन
ु ेछ

र

त्यसदे िख
१ ितमोथी २:५

उहाँलाई

कहलाइनेछ।

राजाह को

राजा

परमेँवर र मािनसको बीचमा सहजकतार् हुने

केवल भी माऽ हुनहु न्ु छ र जब उहाँले त्यो काम
अथार्त ् पुजारीको काम सक्नुहन्ु छ तब मािनसको
ु ाई गन अ
िनिम्त िबन्ती गन वा सुनव

ूकाश १४:८-१०

कोही पिन

हुनेछैन।

जब ःवगर्मा मध्यःथकतार् हुँदैन तब दु ह मा

परमेँवरको बोधको कचौरा पोखाउन कसै ले पिन

रोक्न सक्दै न।

यशैया ५९:१६-१८, भी ले दु ह को ूितफल िदन पोशाक
लेबी १६:२३

ूकाश १५:१

ूकाश १५:८,

१ ितमोथी २:५

ूःथान ८:२०-२३

पिहिरनुहन
ु े छ।

यस सं सारमा परमेँवरको िबशु

बोधको कचौरा

िदइएको

सात

पोखाउने

हुन्छ।

तीन ःवगर्दूतह लाई
त्यसलाई

महामारी भिनन्छ।

खन्याइरहे को हुन्छ

तब

"मािनस

मिन्दरमा पःन सक्नुहन
ु ेछैन।
को

अथर्:

महामारीह
खिनएको

महामारीह

परमेँवरले

इिजप्टमा

पठाउनुभएको

येशू
दश

िजम्मा

अिन्तम

जब यस पृथ्वीमा सात अिन्तम महामारीह

महामारीह

भजन ९१:१-१०

काम

िथयो, पिहलो

भी "
वटा
तीन

इॐाएली र इिजप्टबासीह मा पिन

िथयो। तर

बाँिक

कुनैपिन

इॐाएलीह मा परे को िथएन।

सात

त्यसरी नै भजनका लेखकले भन्दछन् िक अिन्तम

सात महामारीह

छै न।

धमीर्ह
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भएको ठाउँमा खःने

अध्याय ११

अि तम सात महामारीह
बाइबल अध्याय
ूकाश १६:१

ूकाश १६:२

सन्दे श
यस

दु

र

आत ले

खन्याउनेछन्।

पिहलो महामारी हल्लीखल्ली र िपडादायी खिटरा
खिननेछ।

दोॐो

महामारीको

ूकाश १६:४

तेॐो

महामारीले

ूकाश १६:७
ूकाश १६:८
ूकाश १६:९

सं सारमा

परमेँवरको बोधको कचौरा सात ःवगर्दूतह ले

ूकाश १६:३

ूकाश १६:५,६

भिरएको

कचौरा

खिनन्दा

नदी,नाला

तथा

मािनसको रगत जःतो रातो र ले

मुहानह

रक्ताम्य हुनेछ।

समुि

छचिल्कनेछ।

पानीका

जब महामारीले पृथ्वीको पानीलाई असर पादर्छ
तब

पानीका

दूतह ले

यस

सं सारमा

इन्साफ भएको छ भनेर घोषणा गनछ।

ःवगर्का ःवगर्दूतले जवाफ िदनेछन्।
चौथो महामारीले

मािनसह लाई घामले

जःतो गिर पोल्नेछ।
ती

महामारीह बाट

िनन्दा

गनछन्।

मािनसह ले

अिन

ःवत:

धािमर्क

आगो

परमेँवरको
ितनीह ले

परमेँवरबाट सुरिक्षत भएका उहाँका जनह लाई

ूकाश १६:१०
ूकाश १६:११

ती महामारीलाई ल्याउने भनेर दोष लगाउनेछन्।

पाँच महामारीले पशुह को सं सारमा अन्धकारले

भिरनेछ।

पिहलो महामारीले गदार् दु ह

िकनिक ितनीह
ऽाही

हुनेछन्।

क

पाइरहनेछन्

खिटरा नै खिटराले गदार् ऽाही
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ितनीह ले

परमेँवरको

िनन्दा गनछन् ितनीह मािथ आएको महामारीको
िनिम्त

परमेँवरका

जनह लाई

दोषी

ठहर्याइरहनेछन्। यिद ितनीह ले परमेँवरको

िनन्दा गछर्न ् भने उहाँका ूितिनिधह लाई ःवत:

ूकाश १३:१५

घृणा गनछन्।

असुर शैतान र उसको ूित पमा भएको िबशेष

जीवन र शिक्तको ूदशर्न

गिरनेछ।

ूकाश १६:१२,१६ पिँचम एिशयामा भएको सबभन्दा लामो युृिटस

यशैया ८:७

ूकाश १६:१४

नदी

सुक्ने

छै ठ

महामारी

कुनै

पिन

दे शको

नदीलाई

खिननेछ।

िदनेभएकोले

युृेिटस

यस

सं सारमा

दे शको

नदी

सुक्दा

सं ा

छै ठ

महामारीले टकीर्को साॆाज्य सुकेको जनाउँछ।

परमेँवरका जनह

बाहे क तीन समूहह

हुनेछन्

असुर वा पशु अथार्त ् सागन वा शैतान जसले

बालक येशूलाई नाश गनर् खोजेको िथयो। त्यो
सनातन सृि कतार् परमेँवरूित आःथा नराख्ने
धमर्

(ूकाश

१२:१-५),

पशु

वा

शैतानको

मितयार जसले १२६० वषर्सम्मा परमेँवरको

चचर्लाई

यातना

िदयो।यो

समयलाई

युरोपको

इितहासमा अन्धकारको समय भिनन्छ। र अक

समूह झुटा भिवंयवक्ता भनाउँदाह
प

ाउँछु

इसाईह ।

ूकाश १६:१४,१४ जादु

भनेर

टु नामुना,

आत्माले

भरपुर

वा येशूलाई

नकावधारी

मािनसह लाई
भएर

ती

ूोटे ःटे न्ट

ल

तीन

बनाउने

समूहका

मािनसह लाई िनयन्ऽण गनछ र परमेँवर र
उहाँका जनह को िब
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यु

छे ड्नेछन्।

ूकाश १६:१५,

यशैया

३३:१४

ितनीह लाई

जो

सुरक्षा

पिवऽ

िदइनेछ

र

र

धमीर्

छन्

ितनीह लाई

आिशष िदइनेछ। त्यसबेला परमेँवरका जनह

भिनएर

कहलाइएका

तर

दे खावटीमाऽ

धमीर्

भएकाह को असल चिरऽको पूणर् पमा पदार्फास

ूकाश १३:१५

हुनेछ।

शैतान वा पशुलाई पूजा नगनह लाई मािरनेछन्

भनेर

उदीर्

िदनेछ।

एःतरका

जाितह को

िखलाफमा पिन त्यःतै घोषणा गिरएको िथयो।

एःतर ३:१३-१५।

ूकाश १६:१६,१७

सात महामारी

जब यस पृथ्वीमा परमेँवरका जनह लाई
नाश

गनर्

सबै

योजनाह

तजुम
र् ा

गिरन्छ तब सात

ःवगर्दूतले िरसको कचौरा

ःवगर्को

मिन्दरबाट

आकाशबाट बषार्उँछन् र परमिपता परमेँवरले
आफ्नो

घन्काउनुहन्ु छ

भइसक्यो।"

"ईितौी

परमेँवरका

यो

आवाज

भयो

अथार्त ्

जनह लाई

अब

सं सारको कुनै पिन शिक्तले दु:ख िदन अनुमित

ूकाश १६:१८-२०

दािनएल १२:२

यशैया ३०:२७,२८

िदइने छै न।

परमेँवरको आवाजले पृथ्वीमा ठू लो भूकम्ष
जानेछ। सारा पृथ्वी, आाकाश समुिको छाल
जःतै बढ्नेछन्।

त्यसबेला आिँ शक

परमेँवरले

मािनसह को

ब ारामा

लगमा

योजनाह लाई तजुम
र् ा गनर् ितनीह

िनरीह

किसिदनुहन
ु े छ।

गु

पमा पुन त्थान हुनेछ।
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िबँवासीह लाई

नाश

गन

हुन्छन्

ूःथान ११:४-८

र

हुन्छन्।

इिजप्टमा

ितनीह
त्यहाँका

धमीर्ह दे िख

ऽिसत

बािसन्दाह लाई

अिन्तम

महामारी मध्य रातमा खन्याइएको िथयो।

त्यस

मध्य

मध्य

रातपिछ

ःवगर्दूत

रातमा

आउनुभन्दा अिघ इॐाएलीह

इिजप्टका

इॐाएलीह सामु

अय्यूब ३४:२०
ूकाश १६:२१,

अय्यूब ३८:२२,२२
यशैया ३०:२९

भजन ४६

ःवतन्ऽ हुन्छन्।

र

बािसन्दाह ले
इॐाएलीह

गराउनेछ।

सात महामारीका भव्य अिसनाह
बषर्नेछन्
पानछ।

र

पृथ्वीका

जताततै

शहरह लाई

ध्वःत

जब धमार्त्माह का पाउह ले यस पृथ्वीलाई
कुिल्चरहनेछन्

तब

ितनीह का

आवाजह

गीत भएर ःवगर्मा गुञ्जायमान हुनेछन्।

यो भजन िबशेष गरे र त्यस अवसरको िनिम्त

लेिखएको जःतो छ जब पहाडका च ुच ुराह
टापुह

यशैया ३०:३०

दास िथए र

मध्य रातमा िबना हातले शिक्तशालीको अन्त्य

डुिबरहेका

अय्यूब २२:३०

झुक्छन्

इिजप्टमा

हुन्छन्

मािनसह

िबलाएर जान्छन्। यो धमीर्ह

गाइने गीत हो।
तर

र

धमीर्ह

भएको टापुह

रहे का

ारा

डुिबनेछैनन् र

त्यहाँबाट परमेँवरमािथको िवँवासको गीत

पिन ःवगर्ितर उठाइनेछन्।

पिवऽ जनह को गीतले परमेँवरको

छु नेछ। परमेँवरका आ ाह लाई

दय

िशरोपर

गनह लाई आिशष खन्याउँदै उहाँको मिहिमत
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आवाज घिन्कनेछ।अिन येशू आउने समय र

म ी २४:३२-३९

घन्टाको घोषणा गिरनेछ

दे ख्ने पुःता येशू आउनुभन्दा

भयानक िचन्हह

िबतेर जाँदैन भनेर येशूले भ ुभएपिछ परमेँवर
िपतालाई

बाहे क

अ

कसै लाई

दोॐो

आगमनको समय थाहा छै न भ ुभएको िथयो।

अिन उहाँले यो थप्नु भयो "नोहाको समय

जःतै मािनसको पुऽको आगमनको समय पिन
उत्पि

६:३-७, ७:१-७

त्यःतै हुनेछ।

जहाज बनाउन नोहालाई १२० वषर्को समय

िदइएको िथयो तर भारी वषार् हुने कुरालाई

परमेँवरले नोहालाई भ भ
ु एको िथएन। जब
समय आयो परमेँवरले नोहालाई जहाजिभऽ

बोलाउनुभयो र नोहा तथा उनका पिरवार र
दु ह को

बीचमा

उहाँले

अनन्त

जीवनको रे खा कोनुभ
र् यो। अिन सात िदनपिछ
बाढी

आउनेछ

भनेर

परमेँवरले

नोहालाई

भ ुभयो। त्यसरी नै जब परमेँवरले ःवगर्बाट

"अब भयो" भनेर उच्चारण गनुर् हुन्छ तब

उहाँका

जनह

दु बाट

सदाको

िनिम्त

ःवतन्ऽ हुनेछ अिन येशूको आगमनको िदन र

म ी २४:३०

घन्टा तोिकनेछ।

जब सानो बादल आकाशमा दे खा पनछ तब
सन्तह ले
तुरन्त

हबकूक ३:३,४

भी को

पिहचान

आगमन हुनेछ।

चबवतीर् राजाले
आउनुहन
ु े छ।
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गनर्

आगमनको
सक्नेछन्

जःतो भी

"उहाँको

र

िचन्हलाई

उहाँको

रथमा चढे र

मिहमाले

ःवगर्

ूकाश १९:११-१४
ूकाश १९:१६
ूकाश ६:१४-१६,

यशैया २:१७-२१
यशैया २५:९

यशैया २६:१९

१ कोरन्थी

१५:५१-५५

ढािकनेछ

र

ःवगर्का

सारा

भिरनेछ।"

सारा

पृथ्वी

दूतह

उहाँको

उहाँको

जानेछन् म ी २५:३१।

ूशंसाले

अिघ

अिघ

"उहाँको पोशाक र ितयामा यो नाउँ लेिखनेछ,

राजाह का राजा र ूभ ुह का ूभ ु।"
परमेँवरको उपिःथितको सामु दु ह

खोज्नेछन्।
धमीर्ह

हुनेछन्।

लुक्न

उहाँको आगमनमा हषर्ले भाविबभोर

िचहानमा

सुितरहेका

सन्तह लाई

बोलाउनुहन
ु ेछ "हे धुलोमा
जाग र गाऊ।"
मरे का धमीर्ह

सुतेकाह

भी ले

हो,

उठे र आउनेछन् र यसरी

िचच्याउनेछन् "हे , मृत्यु, ितॆो िखल्ली कहाँ?

हे िचहान, ितॆो िबजय खोइ?" सारा पृथ्वी

मुिक्तपाएका अनिगन्ती जमातले कुिल्चनेछन्।

जीिवत
म ी २४:३१,
भजन ५०:५

२ थेसलोिनकी २:८,
यिमर्या २५:३०-३३

मरणशीलबाट अमरत्व ूा

४:१६-१८

गनछन्।

िनमेषमा

ःवगर्दूतह लाई यो आदे श िदइनेछ "मेरो
िनिम्त मेरा सन्तह लाई जम्मा गर।"

दु ह

यस पृथ्वीमा मरे र छरपःट हुनेछन्।

र मरे का बाँकीह

िनिम्त

हुनेछन्।
१ थेसलोिनकी

ँ ाको
आख

धमीर्ह

२०:४,५।

नाश

युह ा

हजार वषर्पिछ सदाको
हुन

५:२८,२९,

जीिवत भइरहे का धमीर्ह

आकाशमा उिडजानेछन् र
सदाको िनिम्त रहनेछन्।
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पुन त्थान

ूभ ुलाई

ूकाश
भेट्न

त्यहाँ उहाँसँग

अध्याय १2

वगर्दत
ू ह का सेवाकायर्
"मुिक्त पाएका ूत्येक जनले आफ्नो जीवनमा ःवगर्दूतह को

सेवाकायर्को बारे मा बुझ्न सक्नेछ। जन्मैदेिख सुरिक्षत राख्न उसको

ःवगर्दूत, उसको ूत्येक पाइलामा हे रिबचार गन ःवगर्दूत, क को

ँ
समयमा आफ्नो शीर छोप्ने ःवगर्दूत, उसको मृत्युको खाल्डोमा ऊसग

रहने ःवगर्दूत, उसलाई िबौाम िदन लाने ःवगर्दूत तथा पुन त्थानमा

सबभन्दा पिहले अिभवादन गन ःवगर्दूतसँग मुिक्त पाएको जनको
व्यिक्तगत

पमा

भेटघाट

हुनेछ।

त्यसबेला

ती

ःवगर्दूतह सँग

कुराकानी गदार् कःतो हुने होला! ूत्येकको जीवनको इितहासमा
ःवगर्दूतले खेलेका भूिमका िसक्न पाउँदा र ःवगर् मािनससँग िमलेर

ूत्येक कामको बारे मा जानकारी गनर् पाउँदा त्यसबेला कःतो हुने
होला? यस सं सारमा जीवनको सबै जिटलता, िजल्ल पान खालका
अनुभवह लाई ःप

पमा बुझाइनेछ। वतर्मान समयमा हामीह ले

सामना गरे का अन्यौलता र िनराशाह , हामीले िनणर्य गरे का लआयह

टु िबएको र योजनाह लाई तहसनहस पारे का कुराह

िकनभयो भनेर

त्यसबेला ूतआय पमा हामीलाई दे खाउनेछ। ती सबै परमेँवरकै महान्

चाहना अनुसार माथ गिरएका हुन ् र िवजयी जीवनको लआयलाई लिक्षत
गिरएकोले नै हामी त्यस पिरिःथितमा जािकएका ह
हामीह लाई बुझाइनेछ।" एलेन जी
पान्तिरत।

बाइबल अध्याय
भजन ८:४,५,
िहॄू २:२,७

ःवगर्दूतह

भनेर त्यसबेला

ाइट, एजुकेशन, पृ. ३०५बाट

्
को हुन?
सन्दे श

मािनसह
सृि

ःवगर्दूतह भन्दा अिल तल्लोःतरमा

्
गिरएका हुन।
ःवगर्दूतह

होइनन्।
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पमा सृि

पमा सृि
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छन्।
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मािनसह को

ँ ालाई
आख

खोल्नुहन्ु छ तब ितनीह ले
अगमवक्ताह लाई

सन्दे श

परमेँवरले

दे ख्न सक्ने हुनेछन्।
सुनाउन

ःवगर्दूतह लाई पठाउनुभएको िथयो।

परमेँवरले

यिद मािनसह ले ितनीह लाई दे ख्न सकेका भए

र ितनीह को पिवऽतालाई थाहा गनर् सकेका भए
मािनसह ले ितनीह लाई पूजा गन िथए।
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उपिःथितबाट

ओलर

आएर

परमेँवरको योजनालाई कायार्न्वन गनर् इच्छु क
हुन चाहनेको अगािड "उहाँको ःवगर्दूत" अिघ

अिघ जान्छन्।

यूह ाको, अगमवक्ताह को र जो ूकाशको
पुःतकमा उल्लेख गिरएका बचनह

पालन

गनह को सहकमीर्। गािॄएल परमेँवरबाट

खटाइएको

ःवगर्दूत

हो

जो

ूकाशमा

उल्लेिखत भिवंयवाणीह लाई पूरा गनर्

42

अध्याय 13

परमे वरको पिवत्र मि दर
"२३०० वषर्को अविधको भिवंयवाणी, परमेँवरका दश आ ाह

र

येशूको िबँवास र पिवऽ मिन्दर सम्विधत िबषयबःतुह , िवगतमा
चलाइएका येशूको दोॐो आगमनको अिभयान र हामीह को बतर्मान

धारणाह

िस

्
पमा िहसाब गरे र व्याख्या गिरएका हुन।
श ा

गनह लाई त्यसले

िबँवास तथा आःथा िदलाउँछ भने मिहिमत

भिवंयको िनिँचतताितर

ि गत गनर् ूितव ता जनाउँछ। सुसमाचार

सुनाउनेह ले ती िवषयवःतुह लाई मूल िबषयवःतु मानेर िसकाउनुपछर्
भनेर मैले बराबर दे खेको छु ।"-एलेन जी

६३बाट

पान्तिरत।

बाइबल अध्याय
िहॄू

९:१

ूःथान २५:९,

१ इितहास २८::१९
िहॄू ८:१-५
िहॄू ९:१-३

िहॄू ९:२,

वाःतिवक

ाइट, अलीर् राइिट स् पृ.

प र ूित प
सन्दे श

यस

पृथ्वीमा

ूित प

भएको

पिवऽ

मिन्दर

ःवगर्को

ःवगर्को सं रचना अनुसार तयार पािरएको िथयो ।
पृथ्वीको मिन्दर ःवगर्को छायाँ।
पृथ्वीको मिन्दरमा दुई कोठाह

िथए।

ूःथान २५:३७

पृथ्वीको मिन्दरमा सातवटा िदयोह

ूकाश ४:५

ःवगर्को मिन्दरमा सात वटा आगोका िदयोह

ूःथान ३०:१-६

पृथ्वीको

िथयो।

मिन्दरमा सुनको बेदी िथए।

िथए।

4३

ूकाश ८:१-४

ःवगर्मा पिन सुनको बेदी िथयो।

ूकाश ८:३,४

ःवगर्को मिन्दरमा धू प चढाइन्थ्यो।

ूःथान् ३०:७,८
लेवी १६:१२,१३
ूकाश ८:५

ूःथान ४०:२२,२३
िहॄू ९:३-५,

पृथ्वीको बेदीमा धू प बािलएको हुन्थ्यो।
पृथ्वीको मिन्दरमा धू पदानीमा धू प बािलन्थ्यो।

ःवगर्को मिन्दरमा धू पदानीमा धू प बािलन्थ्यो।
ु
पृथ्वीको मिन्दरमा टे बल
र पिवऽ रोटीह
िथए।

ूःथान २५:१०-२२

पृथ्वीको

ूकाश ११:१०

ःवगर्को मिन्दरमा पिवऽ सन्दुक छ।

ूःथान २५:१६

पृथ्वीको मिन्दरमा भएको पिवऽ सन्दुकमा

व्यवःथा १०:१-५,

ूःथान ३१:१८,,

मिन्दरको

सन्दुक िथयो।

दोॐो

कोठामा

पिवऽ

परमेँवरको दश आ ाको पाटी िथयो।

२५:१६

परमेँवरको दश आ ा अथार्त ् व्यवःथालाई

ूकाश ११:१९

ःवगर्मा भएको सन्दुकलाई उहाँको गवाहीको

िहॄू ७:२८,५:१
िहॄू ४:१४,१५,
२:१६-१८

िहॄू ५:४

िहॄू ५:५,६

उहाँको गवाही भिनन्थ्यो।
सन्दुक भिनन्थ्यो।

मािनसह को माझबाट पूजारीह
िथए।

छािनएका

हामीह को मूल पुजारी मानव जीवन धारण

ु एको िथयो।
गिरएकोबाट हुनभ
पुजारीह

परमेँवर

आफैले िनयुक्त गिरएका िथएनन्।
िपताले

भी लाई

मूल

पमा िनयुिक्त गनुभ
र् एको िथयो।

4४

पुजारीको

िहॄू ५:१

यस पृथ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरका पुजारीह ले

िहॄू ९:२६-२८

पापको िनिम्त भेटी र बिल िदन्थे।
आफूलाई

नै

बिल

िदएर

पन्छाउनुभएको िथयो।

भी ले

पापलाई

पिवऽ मिन्दरको ूथम् कोठामा हुने सेवाकायर्

ूकाश ११:१९,

भजन १०२:१९

िहॄू ६:२०, ८:१,२
िहॄू ४:१४,१५
िहॄू ८:१-५

ःवगर्मा पिवऽ मिन्दरको अिःतत्व छ।
ःवगर्को

ु न्ु छ।
हुनह
हामीह
यस

मिन्दरको

पुजारीमा

उपासकह

पृथ्वीमा

भएका

ह।

पिवऽ

्
सेवाकायर् ःवगर्का छायाँ हुन।

िहॄू ९:२६,लेवी ४:२७-३१,

१६:३०

पिवऽ

िहॄू ९:२२

रगत नबगाइ पाप किटन्दै न।

म ी २६:२८
लेवी ४::२७, २८
लेवी ४:२९,
गन्ती ५:६,७
लेवी ४:५,६

लेवी १०:१६-१८,

६:३०

मिन्दरमा

हुने

हटाउन

येशू

मिन्दरमा

हुने

सेवाकायर्को

पापलाई पन्छाउनु हो।
पाप

भी

भी ले

बगाउनुभएको िथयो।

आफ्नो

लआय

रगत

आफ्नो पापको बिल िदन पापीले मिन्दरमा

पाठो ल्याउँथ्यो।

पाठोको शीरमा पापीले आफ्नो पाप ःवीकार
गदर्थ्यो।
पाठोलाई

बिल

चढाएपिछ

परमेँवरकहाँ ल्याउँथ्यो।

त्यसको

रगत

जब रगतलाई पिवऽ मिन्दरिभऽ लिगन्दै नथ्यो

तब परमेँवरको सामु

पुजारीले पाठोको मासु

खान्थ्यो। पापबिलको िक त रगत िक त मासु

4५

यूह ा १:२९
१ पऽुस २:२४
िहॄू ९:१२
िहॄू ९:६

परमेँवरको

मिन्दरिभऽ

लिगन्थ्यो।

त्यो

येशू

परमेँवरको

वाःतिवक

थुमा

हामीह को

पाप

वाःतिवक बिलको ूित प िथयो।
भी

ु न्ु थ्यो।
हुनह
भी ले

आफ्नो

आफ्नै

रगत

शरीरमा

बोक्नुभएको िथयो।

िलएर

भी

ःवगर्को

मिन्दरमा पःनुभएको िथयो।
मिन्दरमा

बिल

चढाउने

काम

पिवऽ
बषर्भिर

चल्दथ्यो। इॐाएलमा भएको पिवऽ मिन्दरमा

हुने बिलूथाले मानव जगतको पाप बोक्ने

महान् भी लाई मािनसह को सामु उचाल्ने

तथा

ँ
औल्याउनको

चलाइएको िथयो।

िनिम्त

सूचकको

पमा

पिवऽ मिन्दरको महा पिवऽःथानिभऽ गिरने सेवारीित:
िहॄू ९:७

िभऽी महा पिवऽःथानमा हुने सेवा केवल

लेवी १६:२,२९,३०

सात

वषर्मा एक िदनमाऽ गिरन्थ्यो।
मिहनाको दश

िदनमा क्षमापूजा वा

मािनसह को पापको िनिम्त ूायिँचतको ूथा

चलाइन्थ्यो। त्यस िदन सबै पापह

वा सफा गिरएको ूथाको काम हुन्थ्यो।

सखाप

लेवी १६:२-४,११-१४ त्यस ूायिँचतको ूथा चलाउन पुजारीले
लेवी १६:७,८
लेवी १६:९, १५-१९

तयारी गनुप
र् थ्य ।

दुई वटा बोकाह

मिन्दरमा ल्याइन्थ्यो र

ितनीह लाई अलग गनर् िचठ्ठा हािलन्थ्यो।

त्यस गोलूथाबाट अलग गिरएको ूभ ुको

4६

बोकालाई

गन्ती २९:७-११

लेवी १६::१८-१९

लेवी १६:२०

मािनसको

िनिम्त बिल चढाइन्थ्यो।

ूायिँचत अथार्त ् क्षमा पूजाको िनिम्त बािषर्क
बिलको साथै त्यस ूायिँचतको िदनमा पापबिल

पिन चढाइन्थ्यो।

पिवऽ मिन्दरको

भजन ७:१६
लेवी १६:२२

पिहलो पिवऽ ःथानमा रहे को

बेिदमा पुजारीले अिन्तम रीित अथार्त ् सेवाकायर्
गदर्थ्यो।
जब

पिवऽ

ूतीकको
गिरएका

लेवी १६:१०,२१

पापको

मिन्दरबाट

पूजारी

िनःकन्थे

तब

पमा उनले सबै मािनसह का ःवीकार

पापह

बोकेका

हुन्थे।

अिन

त्यहाँ सबै िमलनको अन्त्य भएको मािनन्थ्यो।

पाप बोक्न अलग गिरएको बोकाको टाउकोमा
सबै पापह

पूजारी ारा सूचकको

खन्याइन्थ्यो।

पमा

राजा दाउदलाई थाहा िथयो िक दु को टाउकोमा

पाप खन्याइनेछ।

अिन

अथार्त ्

त्यस

बोकालाई
ज ल

मानवबःतीभन्दा
वा

बािहर
कोही

मािनस नभएको उजाडःथानमा लगेर छोिडन्थ्यो।

ूकाश २२:११,१२ जब हामीह को मूल पुजारी येशू पिवऽ ःथानबाट
पृथ्वीमा

आउनुहन्ु छ

मािमला सदाको

ूकाश २०:१-३

भइसकेको हुनेछ।
ूतीकको

तब

ूत्येक

मािनसको

िनिम्त फःय ट वा फैसला

पमा पाप बोकेर ज लमा पसेको

बोकाको असली

प शैतानले सबै धमीर्ह को

पाप बोक्नुपनहुन्छ र उसलाई हजार वषर्सम्म

ध्वःत भएको पृथ्वीमा छाडा छोिडनेछ।य िप,

4७

सं सारको पाप उठाइलैजाने परमेँवरको थुमालाई
ूत्येक पदको केन्ििवन्दु बनाइनुपछर्।

धमीर् र अधमीर् छु ट्याउने अिन्तम न्याय वा फैसला
लेवी १६:२९,३०

िहॄू ९:२३

यिमर्या २:२२

ूेिरत ३:१९-२१

ूायिँचतको िदनमा वा क्षमा पूजा गन िदनमा
मािनसह ले ःवीकार गरे को पापलाई मिन्दरबाट

पखािलन्थ्यो।

ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दर पिन सफा गिरनेछ।

ूत्येक मािनसको पाप ःवगर्मा लेखा रािखएको

हुन्छ।

धमीर्ह को पापह

पापह

सदाको िनिम्त मेिटनेछन्।

मेिटनु पिहला ूत्येक व्यिक्तको मािमलाको

फैसला भइसकेको हुन्छ। ःवगर्मा भएको पिवऽ

१ थेसलोिनकी

४:१६,१७

दािनएल ७:९-११

मिन्दरको शुि करण गनुभ
र् नेको त्यही हो।
भी

आउनुभन्दा अिघ धमीर् र अधमीर् अथार्त ्

दु को बीचमा धक

तािनसकेको हुन्छ।

जब ःवगर्मा न्यायको फैसला हुँदै िथयो त्यसबेला

सं सारका शासकह ले
बढाइरहे का

ँय

दे खाइएको िथयो।

ूकाश ११:१८,१९ परमेँवरले

ितनीह को काम अिघ

दािनएललाई ःवप्नदशर्नबाट

न्याियक

बेलामा सं सारका रा ह

ूेिरत २४:२५

फैसला

गिररहनुभएको

बोिधत भएको

यूह ालाई दशर्न ारा दे खाइएको िथयो।
त्यो

न्याय

पावलको

समयमा

पिन

ंय

भिवंयको

िनिम्त नै साँिचराखेको िथयो भिनएको िथयो।
त्यसकारण त्यो न्याय पावल र येशू भी को

दोॐो आगमन पिहले हुनपु थ्य ।

4८

ूेिरत १७:३१

ूकाश १४:६,७
ूकाश १४:८-१४

न्याय गन फैसला भइसकेको िथयो। जब भी को

पुन त्थान भयो तब सारा मािनसह को न्याय गन
िनणर्य भइसकेको िथयो।

न्यायको िदन सु भयो भनेर ःवगर्दूतले घोषणा

गदर्छन्।

यस सं सारमा केवल अ

दुई सन्दे शह माऽ

िदइनुपथ्य । यस सं सारमा भएको पिवऽ मिन्दरमा
हुने

शुि करणको

मािनसह लाई

दे खाइन्दै नथ्यो।

िवँवास ारा

ःवीकार

िवँवास ारा

हामीह का

न्यायको

काम

गनुप
र् छर्।

सवर्साधारण

िबिधलाई

ःवगर्मा

गनुप
र् थ्य ।
हुन्छ।

ितनीह ले

वाःतिवक

हामीह ले

पूजारीलाई

महण

रोमी २:१२,१३ उपदे शक १२:१३,१४, याकूब २:१२, भजन ९६:१३

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह को आधार वा मापदण्डमा
मािनसह को न्याय हुनछ
े ।
दािनएल ७:१०

पुःतकह मा लेिखएको अनुसार न्याय गिरनेछ।

ूकाश २०:१२

त्यस

पुःतकह मा

रोमी १४:११,१२

ूत्येक

व्यिक्तले

ूेिरत २४:२५

मािनसह को न्याय गिरनेछ।

परमेँवरको

जीवनको लेखा ूःतुत गनुप
र् नछ।

अनुसार

सामु

आफ्नो

जब पावलले न्याय र सं यमताको बारे मा राजाको
सामु ूचार गरे तब राजा थरथर कामेका िथए।

उपदे शक १२:१४, लूका ८:१७
सामु उघािरनेछ।

लेिखएको

न्यायको ःवभाव

ूत्येक गु

4९

कुराह

परमेँवरको

१ कोरन्थी ४:५

मािनसह ले आफ्ना

१ शमूएल २:३

मािनसको ूत्येक कामलाई जोिखनेछ।

म ी १२:३६

ूकाश २०:१३
यिमर्या २:२२

ूवृि ह

पिन जगतको सामु उघािरनेछ।

ूत्येक

वािहयात

उच्चारण

गरे को

र् नहुन्छ।
गनुप

वा

अनावँयक

पिन न्यायको

शब्दह

िदनमा

पेश

काम अनुसार न्याय गिरनेछ।

मािनसको ूत्येक पापको लेखा रािखएको हुन्छ।

दािनएल ७:९,१०, ूकाश २०:१२

पुःतकह मा जे लेिखएकोछ

त्यसैको आधारमा न्याय हुनछ
े ।

१ पऽुस ४:१७

दयले सोचेका, िनयत र

धमीर्ह बाट न्याय सु

हुन्छ।

लूका २०:३५, १ थेसलोिनकी ४:१६,१७ जो धमीर् र योग्य छन्

ितनीह

पिहलो पुन त्थानमा भाग िलन पाउनेछन्।

लूका २१:३४-३६

जीिवत

उपदे शक ७:२७

लेखाजोखा गनुर् भनेको ूत्येक मािनसलाई एक

१ कोरन्थी ४:३,५

१ राजा ८:३९
१ कोरन्थी ११:३१

धमीर्ह

पिन

परमेँवरको

पःन योग्य भएको ठहिरनेछ।

राज्यमा

एक गरे र जाँच्नु हो।
हामीले

र् ँद
आपसमा न्याय गनुह
ु ै न तर

एक

परमेँवरले

न्याय

मािनसको

िनयत

गनुह
र् न
ु ेछ भ े

हरदम ख्याल राख्नुपदर्छ।

तथा

परमेँवरलाई माऽ थाहा छ।

कुरालाई

दय

यिद हामीले हामीलाई नै न्याय गर्य

केवल
भने

परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्यायको औिचत्य के रअयो
र?
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१ कोरन्थी ११:३२

ूकाश ३:५

हामीले सामना गनुप
र् न िबिभ

िबघ्नबाधा तथा

अनुशासनमा चल्न अमसर गराउँछ भने त्यो

हामीलाई न्यायको िनिम्त तयार पानर् हो।
नाउँ

धमीर्ह का

रिहरनेछन्।

जीवनको

पुःतकमा

न्यायका पुःतकह
दािनएल ७:१०, ूकाश २०:१२ "पुःतकह

िथए भ े जनाउँछ।

ःवगर्मा एउटाभन्दा बेसी लेखाका पुःतकह
मलाकी ३:१६-१८

भजन ५६:८

भजन ८७:४-६

भजन १३९:१५,१६
रोमी २:१-५

मािनसह का

िबजय

ूाप्त

खोिलए" भ क
ु ो अथर्

सोचिबचार
गरे का

ँ ह
ु
आश

हुन्छन्।

भ तािरएका

परमेँवरको

ितनीह मािथ

र

पँचातापका

लेखाह

पुःतकमा लेिखएका हुन्छन्।

हामीह का

र

सम्झनाको

पुःतकमा

लेिखएका

हामीह को जन्मेको ठाउँ र हाॆो चिरऽलाई

ूभाव

पान िःथितह

हुन्छन्।

हामीह का जीवनका अ

पुःतकमा

लेिखएका

तथा आयुह

परमेँवरको पुःतकमा लेिखएका हुन्छन्।

पिन

ूत्येक मािनसको आचरण यःतो सही तथा
िस

र

पमा लेिखएको हुन्छ िक उसको भनाइ

गराइमा

फरक

भयो

भने

उसमािथ

परमेँवरको बोध रहन्छ र न्यायको िदनसम्म

उसले त्यसको सामना गनुप
र् नछ। (अथार्त ् इसाई

हुँ भनेर दावी गन तर त्यसको आचरण अनुसार
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चल्न अःवीकार गर्यो भने उसको दुई मुखको

जीवनमािथ परमेँवरको बोध थुिूरहे को हुन्छ।

लूका १०:१९,२०

जीवनको पुःतकमा मािनसको नाउँ लेिखन जानु नै

िफिलप्पी ४:३

िवँवास तथा इमान्दारीसाथ काम गनह का

ूःथान ३२:३३

जो मािनसह

ूकाश ३:५

उसको िनिम्त महान् सम्मान िदएको ठा ुपछर्।

नाउँ जीवनको पुःतकमा लेिखनेछन्।
हुन्छन्

ितनीह को

हटाइनेछन्।
िवँवासमा

अिडग

नाउँ

जीवनको पुःतकबाट

रहनेह को

पुःतकमा रिहरहनेछन्।

नाउँ

जीवनको

तथा अधमीर्ह को नाउँ जीवनको पुःतकमा

ूकाश

दु

ूकाश २०:१५

जीवनको

१३:८, १७:८

पापमा रहन रमाइलो मािनरहे का

लेिखनेछैन।

पुःतकमा

नाउँ

नभएका

कसैलपर्िन

अनन्त जीवन वा मुिक्त पाउने छै नन्। (यशैया

४:३, भजन ६९:२८, िहॄू १२:२३, दािनएल
यिमर्या १७:१३

होशे १३:१२,

१२:१)।

जो मािनसह

नािःतक वा परमेँवरलाई त्याग्छन्

ितनीह का नाउँ

हुन्छन्। ितनीह

मृत्युको

पृथ्वीमै न

पुःतकमा

हुनेछन्।

लेिखएका

अय्यूब १४:१७

पाप सदाको िनिम्त अन्त्य गिरनेछ।

३२:३२-३६

दण्डको िदनसम्मको िनिम्त दु , अधमीर्ह का

व्यवःथा

पापह

थुपािरराखेका हुन्छन।
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दु ह को न्याय
भजन १:५

दु ह

१ यूह ा ३:४

परमेँवरको

१ ितमोथी

५:२४-२५

यहू दा ६,७
म ी ११:२०-२४
२ पऽुस २:४
२ पऽुस २:९
१ कोरन्थी ६:२,३
ूकाश २०:१-४

ःवगर्मा हुने न्यायको आशनको अगािड

उिभनेछैनन्।

व्यवःथा

पापीह को िचनारी हुन्छ।
पँचाताप

तथा

वा

दश

अःवीकार

आ ा ारा

गरे का

पापह

पापीह कै पिछ लाग्नेछन् र ितनीह लाई दोषी

ठहराइनेररछ।

अधमीर्ह ले पाएका िबगतका दण्डले भिवंयको

दण्डको िचऽण गदर्छ।

दु

तथा

आतङ्ककारी

िदनमा जवाफ िदनुपनछ।
पितत

ःवगर्दूतह लाई

अलग गिरएको छ।

शहरह ले

न्यायको

न्यायको

िदनको

लािग

अन्याय तथा अत्याचारीह लाई न्यायको िदनको

लािग अलग गिरएको छ।

दु ह को न्याय गनर् सन्तह

सहभागी हुनेछन्।

यो न्याय सहॐ वा हजार वषर्को दौरानमा हुनेछ।

ूकाश २०:५-७

हजार

वषर्

भजन २:७-९

ती दु

तथा अधमीर्ह ले मध्यःथकतार् येशूलाई

भजन १४९:५-९
मलाकी ४:१-३

तथा

सहॐवषर्पिछ

पुन त्थान हुनेछ।

दु ह को

इन्कार गरे का िथए अब ितनीह ले न्यायमूितर्को
सामना गनुप
र् नछ।
न्यायलाई

िलनेछन्।
दु

पिरचालन

तथा अधमीर्ह
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गनर्

सन्तह ले

भाग

आगोबाट सखाप हुनेछन्।

ूकाश २०:१३

ती

ूकाश २०:१२

सबैको न्याय, पुःतकमा रािखएको लेखा अनुसार

इजिकएल

२८:१७-१९

ूकाश २१:१-५

दु ह लाई

गिरनेछ।

ितनीह कै

कामबाट

फैसला

हुनेछ।

शैतान आफै खरानी हुनेछ।

यस पृथ्वीमा पापी तथा पापलाई आगो ारा ध्वःत

गरे पिछ नयाँ पृथ्वीको सृजना हुनेछ।
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अध्याय 14

दािनएल ८ अ यायको अथर्पण
ू र् अ ययन
बाइबल अध्याय

सन्दे श

दािनएल ८:१

बेलशेजार

दािनएल ८:२

जब दािनएलले ःवप्नदशर्न पाए त्यसबेला उनी

दािनएल ८:३-८

दािनएल ८:१५
दािनएल ८:१६

राजाको

साॆाज्यको अिन्तम युग

तेॐो

एलाम भ े शहरमा िथए।
दशर्नमा दािनएलले िबिभ

वषर्,

ूतीकह

िथए-भडा, ज ली बोका, सानो िस

िदनको ऐितहािसक

परे खा।

बेिबलोन

दे खेका

र २३००

आफ्नो ःवप्न दशर्नको रहसयको अथर् बुझ्न

चाहे ।

दािनएलालाई उनले दे खेका दशर्नलाई बुझाउन
ःवगर्दूत गािॄएललाई खटाइयो।

दािनएल ८:२०

भडाको अथर् मीड पिसर्या वा मािडफािरसी

दािनएल ८:२१

बोकाको अथर् मीस वा युनानी दे श।

दािनएल ८:६,७
दािनएल ८:८, ११:४
दािनएल ८:२४,२५

दािनएल ८:२६,२७

राज्य।

मीडपिसर्या
फाल्दछ।

साॆाज्यलाई

मीस

साॆाज्यले

मीस साॆाज्य चार भागमा िबभािजत हुन्छ।

मीसपिछ आएको साॆाज्यको शिक्तको बारे मा
समयको अन्तमा बुिझनेछ। पद १७।

पद १४मा उल्लेख गिरएको समयको बारे मा

गिॄएलले दािनएललाई व्याख्या गदर्छन्। तर
दािनएल

मुच्छार्

पछर्न ्

अथर्लाई बुझ्न सक्दै नन्।

5५

र

त्यस

समयको

दािनएल ९::१

मीडपिसर्या वा माडीफारसीको िवँवव्यापी राज्यको
ूथम् वषर्।

८ अध्यायमा उल्लेिखत दशर्नमा दािनएललाई बेिबलोन साॆाज्य हारे को
दािनएल ९:२
दािनएल ९:३-१९

दे खाइएको िथयो।

दािनएलले

यिमर्याको

भिवंयवाणीको

शऽुदेशले

इॐाएलीह लाई

अध्ययन

गदर्छन्। यिमर्या २५:११, १२, २९:१०।
यु बन्दी

बनाएर

लिगएको िथयो। ूवाशी जीवन लामो हुनेछ भ े

ऽासले

गदर्छन्।

गदार्

दािनएलले

परमेँवरसँग ूाथर्ना

दािनएल ८:१४मा उल्लेिखत २३०० िदनह को भिवंयवाणी
दािनएल ९:२०,२१
दािनएल ९:२२,२३

दािनएल ९:२४

दािनएल ९:२५

जब दािनएल ूाथर्ना गद िथए ःवगर्दूत गिॄएल

उनकहाँ दे खा परे ।
गिॄएल

दािनएललाई

भिवंयवाणीको

बारे मा

बुझाउन आएका िथए।आफूले दे खेका दशर्नको
बारे मा सोच्न दािनएललाई गिॄएलले अर्हाए।

गिॄएलले दािनएल ८:२६को दशर्नको बारे मा

बुझाइसकेपिछ अब उनले २३००िदनको बारे मा
दािनएललाई अथर् बताउँछन्।
२३००

समयदे िख

िदनको

हुन्छ

भिवंयवाणीको
जब

य शलेम

पुनिनर्माणको िनिम्त आदे श िदइन्छ।

सु

त्यो

शहरको

एळा ६:१४

तीन जना राजाह ले त्यो शहरको पुन:िनमार्ण गनर्

एळा १:१-४

ूथम पल्ट राजा साइरसले ई.पू. ५३६मा आदे श

आदे श िदएका िथए।
िदएका िथए।

5६

एळा ६:१-१२
एळा ७:११-२७

दोॐो आदे श पिसर्याका राजा दािरयसले िदएका

िथए।

अिन

राजा

आटर्जेरेक्सस

(अतार्साःत)को

आदे शमा ई.पू ४५७ मा य शलेम शहरको

पुन:िनमार्ण भयो। त्यो पुन:िनमार्ण गनर् आदे श

एळा ७:९

िदन ७९ वषर् लागेको िथयो।

सु मा गरे को आदे श य शलेममा पुग्न किरब
५० वषर् लागेको िथयो। पिहलो र दोॐो

आदे श

दािनएल ९:२५

पिछ

ई.पू.

४५६मा

आदे शको कायार्न्वयन भयो।

बल्लबल्ल

२३०० िदनको भिवंयवाणीको सु

त्यसबेला

भयो जब ई.पू ४५६मा आदे शको पालना

गिरयो। ७० ह ा वा ४९० वषर् यहू दीह को

िनिम्त

िवशेष

गरे र

छु

ाइएको

िथयो।

जनाउँछ)। त्यसबेला छ वटा घट्नाह

हुन्छन्

(भिवंयवाणीमा एक िदनको अथर् १ वषर् भनेर

भनेका

िथए

जुन ्

७०

(४९०वषर्) भी ले

पूरा

ह ाको

गनर्भएको

दौरानमा
िथयो।

उहाँको मृत्युले दशर्नमा लालमोहर लगाइएको

िथयो। उहाँको बि ःमामा उहाँलाई अिभषेक
गिरएको िथयो। भी

आफ्नो रगत िलएर

ःवगर्को पिवऽ ःथानमा पःनुभन्दा अगािड त्यस

ःथानलाई अिभषेक गिरएको िथयो जुन पृथ्वीको

मिन्दरको असली
दािनएल ९:२५

११)।

७० हप्ताह

प िथयो (ूःथान ४०:९-

सात, ६२ र एक हप्तामा

िवभािजत गरे को िथयो।

5७

गन्ती १४:३४,

भिवंयवाणीमा एक िदनको अथर् एक वषर् हुन

उत्पि

सात वषर्को बराबरमा एक हप्ता भिनन्छ।

एळा ४:६

२९:२७

दािनएल ९:२५

आउँछ।

एक

िदनलाई

एक

िलइन्छ।

वषर् ूतीकको

पमा

सात हप्ता र ६२ हप्ता वा ४८३ वषर्ले

मसीहसम्म

पुिगयो।

४५६वषर्

४८३मा

घटाउँदा ई.सन् २७मा पुिगन्छ। त्यो िदन
मसीहको

यूह ा १:४१

िथयो।
भी

अथार्त ्

घोषणा

बिप्तःमा

भएको

वा मसीह भ े िहॄू भाषामा छ त्यसको

अथर् अिभिषक्त व्यिक्त हो। त्यो अिभिषक्त

व्यिक्तसम्म भिवंयवाणीको समय पुग्न ४८३

ूेिरत १०:३८

वषर् लागेको िथयो।

येशूलाई पिवऽ आत्माले

िथयो।

येशूको

लूका ३:२१,२२

त्यो

मकूर्स १:९-१५

जब येशूले आफ्नो सेवाकायर् थाल्नुभयो तब

दािनएल ९:२६,२७

दािनएल ९:२७

अिभषेक

अिभषेक गिरएको

भएको िथयो।

बि ःमा

हुनेबेलामा

उहाँले यो घोषणा गनुभ
र् यो िक "समय पूरा
भयो।"

७०औ ँ हप्ताको

बीचमा

मिसहलाई

"बिल

िदइएको िथयो" र "बिलूथाको अन्त हुन
गएको िथयो।"

सात हप्ता वा सात वषर्सम्म यहू दीह लाई

येशूलाई िवँवास गन समय तोिकएको िथयो।
ती

सातवषर्को

िबचमा

घट्ना भएको िथयो।

5८

मसीहको

िनणार्यक

िहॄू २:३

मुिक्तदाताले हप्ताको पिहलो भागमा आफ्नो

सेवाकायर् सु

गनुभ
र् एको िथयो भने बाँकी

अिन्तम भाग उहाँका चेलाह ले यहू दीह लाई

लूका २४:४७

येशूितर मन फकार्उन काम गरे का िथए।

येशूकै

आदे श

अनुसार

उहाँको

बुसमा

मृत्युपिछ तीन वषर् ६ मिहना य शलेममा

यहू दीह को बीचमा सुसमाचार सुनाउन आदे श

ूेिरत ८:१-८

िदनुभएको िथयो।
जब

येशूको

यहू दीह ले

सुसमाचारलाई

अःवीकार गरे र िःटफनसको हत्या गरे तब

जताततै सुसमाचार ूचार गनर् गए।

चेलाह
यो

ई.सन् ३४मा

भएको

िथयो

जुन ७०

हप्ताको भिवंयवाणी पूरा भएको िथयो। अब
सुसमाचार यहू दी जाितह मामाऽ िनिहत वा

िसिमत भएन। ७० हप्ता वा ४९० वषर्
२३०० िदन वा वषर्ह बाट घटाइयो भने

१८१० वषर् आउँछ। ७० हप्ता वा ४९०

वषर् सन् ३४ मा अन्त्य भयो। १८१०मा ३४
ई.सन् जोिडयो भने शरद ऋतु

दािनएल ८:१४

िमित हुन आउँछ।

१८४४को

सन् १८४४को शरद ऋतु अथार्त ् २३००
िदन

वा

वषर्को अन्तमा

मिन्दरको शुि करण सु

ःवगर्को

हुन्छ वा ःवगर्को

मिन्दसमा छानिबनको न्यायको सु
अिहलेसम्म जारी छ।

5९

पिवऽ

हुन्छ जुन

अध्याय १५

येशू

वगर्को पिवत्र मि दरको मल
ू पज
ु ारीः उहाँको

बाइबल अध्याय

थान र काम
सन्दे श

िहॄू ८:१

परमेँवरको

िहॄू ८:२

उहाँले

ूःथान २५:२

यस पृथ्वीमा रहे को पिवऽ मिन्दर ःवगर्को नमूना

िहॄू ८:१-५

िसं हासनको

दायाँपि

भी

हामीह को मूल पुजारी भएर बःनु भएको छ।
ःवगर्को

गनुह
र् न्ु छ।

पिवऽ

अनुसार बनाइएको िथयो।

मिन्दरमा

यस पृथ्वीमा भएका पूजारीह

सेवाकायर्

ःवगर्मा भी ले

गनुह
र् न
ु े कामको नमूना वा छायाँ िथए। पृथ्वीमा
भएका पुजारीह को कामको बारे मा अध्ययन गदार्
भी को
हुन्छ।

कामको

बारे मा

हामीलाई

जानकारी

िहॄू ९:६

पृथ्वीमा भएको पिवऽ मिन्दरको पिहलो भाग वा

१ इितहास ६:४९

ँ नमा भएको ढलौटको
मूल पुजारीले मिन्दरको आग

कोठामा िनरन्तर पमा िबिध तथा सेवा हुन्थ्यो।

बेदीमा र पिहलो कोठाको सुनौलो बेदीमा उनको

मातहतमा सेवािविध सं चालन हुन्थ्यो। महापिवऽ

ूःथान ३०:७,८

ूःथान ३०:८

ःथानमा हुने सबै िबिधह

उनैले पूरा गथ।

मूल पुजारीको है िशयतले हा नले ूथम् पिवऽ

ु ाको दुवै सेवाकायर्को
कोठामा हुने िबहान र बेलक
सं चालन गदर्थे।

त्यहाँ िनरन्तर पमा बािलने धू प िथयो। अ

िदनमा जःतै ूायिँचतको िदनमा पिन ताजा धू प
बाल्दथे।

60

ूःथान २९:४२,४३ पिहलो पिवऽ कोठा वा उपासकह ले आराधना
गन

ूःथान ३०:३६,
गन्ती १७:४,

पिवऽ

मिन्दरको

ढोकामा

परमेँवरको ूतआय उपिःथित हुन्थ्यो।

किहलेकािह

दोॐो महापिवऽ ःथानमा पिन किहलेकािह मूल

ूःथान ४०:३४, ३६ पुजारीलाई भेटनुहन्ु थ्यो।
ूकाश १:११-१३

ूकाश ८:३,४

ूकाश ४:२-५

ःवगर्मा भएको पिहलो पिवऽ ःथानमा भी ले

सेवाकायर् गनुभ
र् एको यूह ाले आफ्नो दशर्नमा

दे खेका िथए।

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको पिहलो पिवऽ ःथान

वा कोठामा ूाथर्ना चढाएको र धू प बालेको
पिन यूह ाले आफ्नो दशर्नमा दे खेका िथए।
ःवगर्मा

परमेँवरको

िसं हासनलाई

दे खेका िथए।त्यस िसं हासनको सामु सातवटा

आगो बिलरहे को सामदानह

विरपिर
कुसीर्ह

१ इितहास

२४:१-३१

यूह ाले

चौिबस

एल्डर

िथए र त्यसको

तथा

अगुवाह का

िथए। त्यो पिवऽ मिन्दरको पिहलो

पिवऽ ःथान िथयो।

पृथ्वीको मिन्दरमा भएका साधारण पुजारीह का

कामह
िथए।

२४ िबिधह मा िबभािजत भएका

यो

ूथा

भी को

समयसम्म

चलेको िथयो। लूका १:८। मिन्दर सं चालन

१ इितहास २४:४

गनर् २४ जना मूख्य मािनसह

िथए जसलाई

पृथ्वीबाट

मुिक्त

पाएका

जना

ःथानमा

पःन

सक्दै नथे।त्यसकारण

मिन्दरका हािकमह

वा अगुवाह
िसं हासन

भन्दथे।

२४

एल्डर

(ूकश ५:८-१०) महा पिवऽ

यूह ाले

6१

दे खे

त्यो

पिहलो

जुन ्

पिवऽ

कोठामा िथए। त्यो ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा
ूकाश ५:१-१०

िथयो।

भी

िसं हासनको बीचमा भएर पृथ्वीबाट उ ार

गरे काह बाट सेवाकायर् सं चालन भएकोले त्यो
ःवगर्को

िहॄू ९:७
लेवी १६:१७

लेवी १६:२९,३०

पिहलो

हुनपु छर्।

पिवऽ

ःथानमा

भएको

मूल पुजारी एक्लै दोॐो तथा महा पिवऽ

ःथानमा जान्थे।

जब

ूायिँचतको

सेवाकायर्

ःथानमा अ

गदर्थे

िदनमा

मूल

त्यसबेला

पिहलो

पुजारीले

कोही व्यिक्त हुँदैनथे।

पिवऽ

सात मिहनाको दश िदनमा पिवऽ मिन्दरको

शुि करण गिरन्थ्यो। परमेँवरको सामु सबै
ःवीकार

गरे का

वा हटाइन्थ्यो।

पापह

मिन्दरबाट

सफा

वषर्भिर सेवाकायर् पिहलो पिवऽ ःथानमा हुन्थ्यो र दोॐो
महापिवऽ ःथानमा केिह पिन िविध हुँदैनथ्यो। तर ूायिँचतको िदनमा
मूल पूजारीले दुवै कोठाह मा सेवा सं चालन गदर्थ।
े बेदीमा धू पचािहँ
िनरन्तर पमा बािलरहनुपथ्य । यिद आवँयक भएमा पापका िनिम्त
भेटीह चढाइन्थ्यो। गन्ती २९:७-११।
लेवी १६:२

दािनएल ७:९,१०

दोॐो

पुजारी

महापिवऽ

हा नसँग

गनुभ
र् एको िथयो।

ःथानमा
भेट्न

परमेँवरले

परमेँवरले

िसं हासन रािखएको वा ठाउँ फेिरएको
दािनएलले

दशर्नमा

दे खेका

िथए।

मूल

कबूल

ंय

िपता

न्यायको िनिम्त आफ्नो आशनमा बःनुहन्ु छ।

जब पिहलो पिवऽ ःथानको कोठाबाट दोॐो

महा पिवऽ ःथानको कोठामा िसं हासन सािरयो
तब दन दन बिलरहे को आगोका पाङ्माह मा
परमेँवर िपताको ध्यानाकर्षण भएको िथयो।

6२

ईजिकएल १:१-२७,
१०:१-२०

दािनएल ७:१३,१४

ंय ःवगर्को मिन्दरमा भएको िथयो।

परमेँवरको

िथयो।

परमेँवर

दािनएल ७:९-१०

सानर्सिकने

िपताको

सामु

िसं हासन

परमेँवरका

ःवगर्दूतह ले येशूलाई हामीह को विकलको
पमा

१ ितमोथी २:५

िसं हासन

ूःतुत

गरे को

दे खेका िथए।

दशर्नमा

दािनएलले

परमेँवर र मािनसह को बीचमा केवल एक

ु न्ु छ। त्यो व्यिक्त येशू
जनामाऽ सहजकतार् हुनह
भी

ु न्ु छ।
हुनह

परमेँवर

न्यायमूितर्को

ःवगर्दूतह

साक्षीको

पमा

बःनुहन्ु छ।

पमा

छन्।

मािनसह को ूत्येक सोच र िनयतको लेखा

राखेका

िकताबह

कामह

िखएका छन् जस ारा मािनसह को

पुःतकह मा

ूत्येक

खोिलएका

व्यिक्तको

छन्।

वचन

ती
र

न्याय गिरन्छ। मािनसको िनिम्त पहल गनर्
ूेिरत ३:१९-२१

भी

उिभनुभएको िथयो।

आफ्ना
पापह

गदार्

पापह दे िख

पँचाताप

गन

सबैका

मेिटएका हुन्छन्। येशूलाई िवँवास

धमीर्

ठहिरएकाह का

थुिूएका

पापह लाई ःवगर्को मिन्दरमा सफा गरे र शु
दािनएल ८:१४

गिरनेछ।

२३०० वषर्को अन्तपिछ उक्त मिन्दरलाई

शु

गिरएको

िथयो।

त्यो

ऋतुमा पछर्।

ंय दािनएललाई दे खाइएको

वषर् ई.सन् १८४४को

6३

शरद

अध्याय 16

प्रायि चतको िदन
बाइबल अध्याय

लेवी १६:२९,३०

यशैया ५९:२
लेवी १६:१६,३३

लेवी १६:७-१९

लेवी १६:१८,१९

लेवी १६:२०,

सन्दे श
यहू दी

वषर्को

सात

मिहनाको

दश

िदनमा

पापह

पिवऽ मिन्दरबाट सफा गिरन्थ्यो।

ःवीकार गिरएका धमार्त्माका ःवीकार गिरएका

पापले

गदार् नै परमेँवरका जनह

अलिगन्छन्।

उहाँबाट

ूायिँचतको िदन भनेको एकैपल्ट हुने कुरो हो।

त्यसबखत परमेँवरको मिन्दरको दुवै भाग र
मािनसह को शुि करण गिरन्छ।

रगत ारा शु

गिरन्छ।

अिन्तम काम सुनको बेदीमा गिरन्छ।

जब मूल पुजारी पिवऽ मिन्दरबाट िनःकन्छ तब

ूकाश २०:११,१२ मािनसह को िनिम्त गिरने ूायिँचतको काम वा
२ कोरन्थी

५:१८-२१

लेवी १६:८

परमेँवरसँग हुने पुनिमर्लनको काम पूरा हुन्छ।
भी ले मािनसह को पापह

हटाउनुहन्ु छ, यसरी

परमेँवरसँग ितनीह लाई पुनिमर्लन गराउनुहन्ु छ।

पापको भार बोकाएर बनमा छािडने बोकालाई
अजेजेल

भिनन्छ।

त्यसको

अथर्

िबिोह

गन

ःवगर्दूत हो। िहॄू अथार्त ् यहू दीह र इसाईह ले

लेवी

१६:२०-२२

त्यो बोका शैतानको नाउँको ूितिनिधत्व गदर्छ।
जब मूल

पुजारीले

ूतीकको

पमा पापह

ूायिँचतको

िदनको

मािनसह को
काम

िनिम्त

सक्छ

तब

अजेजेल अथार्त ् बनमा

छोिडने बोकाको िशरमा उसले पाप खाँिदिदन्छ।
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ूकाश २०:१-३

जब सबैको मािमला अनन्तसम्मको िनिम्त िनणर्य

गिरसकेको हुन्छ तब पापको सही

प शैतानलाई

धमीर्ह को पाप उसमािथ लािदन्छ र उजाड

लेवी १६:२३

लेवी १६:२४-२८

भएको पृथ्वीमा भ तािरन उसलाई छोिडनेछ।
मूल पुजारीले आफ्नो पोशाक फेदर्छ।

मूल पुजारीले अक

ँ न सफा वा शु
आग

पोशाक लगाएर मिन्दरको
गनर् जान्छ। त्यो िदनको

अन्तमा पापको कारणले ल्याएको पिरणामह को
म ी १३:४०-४२

केही बाँिक हुँदैन।

खरानीबाहे क अ

यस सं सारको अन्तमा येशूले यस पृथ्वीलाई शु

वा सफा गनुह
र् न
ु ेछ।त्यो पृथ्वी पापले गदार् मःत
ँ नको ूतीक हो जसमा भी ले सबै
भएको आग

मानवका पापह को नाश गनुह
र् न
ु े छ।

ूकाश १९:१४-१६ जब येशूले त्यो काम सम्प

गनर् यस सं सारमा

आउनुहन
ु ेछ त्यसबेला उहाँले पुजारीको होइन तर

यशैया ६३:१-४
मलाकी ४:१-३

राजकीय पोशाक लगाएर आउनुहन्ु छ।
ती

येशूले

पोशाकह

लगाउनेखालका िथए।

पापूित

बोिधत

भएर

जसरी इॐाएलीह को मिन्दरमा हुने ूायिँचतको

ँ नमा खरानीमाऽ हुन्थ्यो
िदनमा मिन्दरको आग

त्यसरी नै सं सारको अन्तमा हुने ूायिँचतको
िदनको जःतै सम्प

यशैया ६५:१७

हुने काममा यस पृथ्वीमा

पिन पाप र पापीह को खरानीह माऽ छोिडनेछ।

यस पृथ्वीबाट पापको ूत्येक अिःतत्वलाई पुछेर

सफा गिरनेछ।
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शािन्तको भेटी
युह ा १४:२७

भी ले उहाँको शािन्त यस पृथ्वीमा छोड्नुभएको

यूह ा १६:३३

जुनसुकै दु:खक मा पिन िवँवासीह ले उहाँको

लेवी ३:१,२,८
यशैया ५७:२१

छ।

शािन्त महसुस गनछन्।

मिन्दरमा भएको भेटीको िविधमा आफूले गरे को
पाप त्यस भेटीमा मािनसह ले ःवीकार गदर्थे।

पापले मःत भएको मािनसमा शािन्त हुँदैन।

लेवी ३:३-५,७:३० मिन्दरमा चढाइने शािन्तको बिलमा यिद शािन्तको

चाहना गिरन्थ्यो भने उसले त्यस बिल चढाएको

भजन ३७:२०

२ कोरन्थी १३:५
लेवी ७:३२,३३
१ यूह ा १:७
यशैया ९:६

पशुबाट बोसो अलग गनुप
र् दर्थ्यो।
बोसोको अथर् पाप हो।
यिद

हामीह ले

हामीह को

शािन्तको

चाहना

दयलाई जाँच्नुपछर्।

गछ

भने

रगतको भेटी चढाउने पुजारीलाई पशुको काँध
िदइन्थ्यो।

भी को रगतले हामीह को पापलाई धुन्दछ।
हामीह को
ितनीह को

सबै

चासो

िफबीलाई

काँधमा हािलिदनुपछर्।

राख्ने

शािन्तको

सरकारले

राजकुमारको

लेवी ७:३०,३१

बिल चढाएको पाठोको छाती भाग पुजारीलाई

यशैया ४०:११

ूभ ुले पाठाह लाई उहाँको छातीमा बोक्नुहन्ु छ।

िदन्थ्यो।

यूह ा १३:२३-२५ ूभ ु भोजको
धिल्कएका

समयमा

िथए।भी

येशूको
र

छातीमा

िबँवासीको

युह ा

बीचमा

खुला र सुमधुर सम्बन्ध भएको त्यसले दे खाएको
िथयो।
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व्यवःथा १८:३

गन्ती ११:४-१०
१ कोरन्थी १०:६,
दािनएल १:८

व्यवःथा १८:३

यशैया ५०:६,

म ी २६:६७

िफिलप्पी ४:७

कलःसी ३:१५,

पाठोको पेटको भाग पिन पुजारीलाई िदइन्थ्यो।
खानिपनमा

सं यमता

अपनाउन

मािनसलाई शािन्त हुँदैन।

सकेन

भने

जब खानिपनमा सं यमता अपनाइन्छ तब शािन्तको
अनुभव हुन्छ।

पाठोको गाला पुजारीलाई िदइन्थ्यो।

भी को गालाले न त कसैलाई लज्जामा पाछर् न

कसैलाई बोिधत पाछर्। िभऽी चेतनामा शािन्तको

अनुभव गनले िबजय हािसल गदर्छ।

सबै कुरा बुझेर पारहुँदै परमेँवरको शािन्त ूा

गनर् केवल भी लाई आत्मसमपर्ण गरे र माऽ
हुन्छ।

भजन ११९:१६५ मािनसको जीवनमा शािन्तले माथ गनपछर्।

२ पऽुस ३:१४

ूःथान ३०:१-६
ूःथान ३०:७,८

ूःथान ३०:३४-३८
ूःथान ३०:९
िहॄू ८:५

ूकाश ८:२-५
ूकाश ८:३

"इमान्दारी र मेहनती होऊ तािक ितमीह ले
परमेँवरमा शािन्त पाउन सकुन्।
धू प बाल्ने बेदी

पदार्को अगािड सुनको बेदी िथयो।
िनरन्तर पमा

िबहान

र

ु ा
बेलक

नयाँ

बािलन्थ्यो। मूल पुजारीले धू प बाल्दथे।

धू प

त्यहाँ बािलने धू प िबशेष खालको िथयो जुन अ
ूयोगको िनिम्त हुँदैनथ्यो।

जःतोसुकै धू प बािलन्दै नथ्यो।

त्यो ःवगर्मा गिरने सेवाकायर्को छायाँ िथयो।

यूह ाले ःवगर्मा भएको धू पको बदी दे खेका
िथए।

ःवगर्दूतले धू प बालेको िथयो।
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यहू दा ९,

१ थेःसोलोिनकी ४:१६,
यूह ा ५:२८,२९

ूकाश ८:३,४

मुल ःवगर्दूत िमकाएल भी

ु न्ु छ।
मूल पुजारी हुनह

ूाथर्नामा धू प बालेको आभास् िदएको छ।

यूह ा १४:१३,१४

भी को

१ यूह ा १:९,

जो

यशैया ६१:१०
यशैया ६४:६

ूःथान ३०:७,८,
िहॄू ९:६

ूकाश ८:३

ूकाश ५:८

हुनहु न्ु छ जो हाॆो

नाउँ

वा

उहाँको

धािमर्क

हामीह को ूाथर्ना ःवीकायर् हुन्छ।
मािनसलाई क्षमा

गिरएको

धािमर्क पोशाक पिहर्याएको हुन्छ।

छ

चिरऽले

त्यसलाई

यिद हामीह को धमर्कमर्ले मुिक्त पाउँछ

ूयास

गर्य

भने

त्यो

परमेँवरको

अपिरिचत वा अमान्य धू प हुन्छ।

भनेर

िनिम्त

धू प िनरन्तर पमा बिलरहन्थ्यो। ूायिँचतको
िदनमा परमेँवरको सामु धू प चढाइन्थ्यो।

धू पमा सबै सन्तह को ूाथर्ना जोिडएको हुन्थ्यो।

सबै ूाथर्नाह को जवाफ एकैचोटी िदइदै नथ्यो।

धू पसँग

जोिडएको

ितनीह लाई

परमेँवरले

जवाफह

ूाथर्ना

सुनौलो

आफ्नो

िदनुहन्ु छ।

ःवीकायर्

धुपौरोमा

समयमा

हुन्छ

हािलन्छ

ती

र

र

ूाथर्नाका

परमेँवरको न्यायको समय आयो भनेर घोषणा गन पिहलो ःवगर्दूतको
ूकाश १४:६
ूकाश १४:७

सन्दे श

तीन ःवगर्दूतह मा पिहलो ःवगर्दूतसँग अनन्तको

सुसमाचार िथयो।
त्यस

सन्दे शको

मूल

भारचाही ँ

परमेँवरको

न्यायको समय आयो भ े सन्दे श सुनाउनु िथयो।
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मािनसह ले

ूेिरत २४:२५

२ ितमोथी ४:१
लूका २१:३६,

२०:३५

ूकाश २२:१२
ूकाश १०:१-१०

ूकाश १०:११

परमेँवरको भय मानेर उहाँलाई

मिहमा िदनुपछर् र उहाँको उपासना गनुप
र् छर्।

यो सन्दे श पावलको समयमा निदइएको हुनसक्छ
िकनभने न्याय भिवंयको िनिम्त साँिचरािखएका

िथए।

न्यायको
िथयो।

िदन

भी को

आगमनसँग

जोिडएको

ु न्दा अिघ को को धमीर् र
भी को आगमन हुनभ

योग्यका छन् भनेर िनधार्रण गिरसक्नेछ।

भी

आफू आउनुहँद
ु ा अनन्त जीवनको इनाम

िलएर आउनुहन
ु े छ।

सानो पुःतकमा लेिखएको िववरणको आधारमा यो
सन्दे श

िदइएको

िथयो।

त्यसमा

च ुिकसकेको छ भनेर घोषणा गिरएको

छ।

समय

पिहलो ःवगर्दूतको सन्दे शपिछ अक िवँवव्यापी

सन्दे श आएको िथयो। त्यस ारा भिवंयवाणीको

समयको अन्त भएको सुनाइएको िथयो। तर त्यो
दािनएल ८:१४

पाऽको समय िथएन।

सानो पुःतक भनेको केवल दािनएलको पुःतक

माऽ हो जसमा २३०० िदनको भिवंयवाणी
उल्लेख गिरएको छ। त्यो बाइबलको सबभन्दा

लामो भिवंयवाणी िथयो जुन ् ई.स. १८४४मा
ूकाश १०:१-३
लेवी २३:२३-३२

अन्त भएको िथयो।

घोषणा गिरएको सन्दे शलाई िसँहको गजर्नसँग

तुलना गिरएको छ।

ूाचीन इॐाएलमा मिन्दरको शुि करण गनुभ
र् न्दा

दशिदन अिघ सारा इॐाएलभिर चेतावनीको िबगुल
फुिकन्थ्यो। सन् १८४४को किरब दश वषर् अिघ
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बाइबलका िव ाथीर्ह ले २३०० िदन वा वषर्को

भिवंयवाणी

अध्ययन

गनर् थालेका

िथए।अिन

सं सारका मािनसह लाई न्यायको िदन निजकै छ
भनेर चेतावनी िदन सु

गरे का िथए। जोसेफ

उल्फले एिशया महादे शमा ूचार गरे का िथए भने

एडवाडर्

इिभर् ले

चचर्का

युरोपमा

पाःटरह लाई

त्यही

भन्दाबदी

तीनसय

सन्दे श

सुनाएका

िथए। िविलयम िमलर र उहाँका सहयोगीह ले

जकिरया ९:९,
१९:३५-४०

त्यही सन्दे श अमेिरकामा ूचार गरे का िथए।
जब

येशू

भी

िबजयीको

ध्विनसाथलूका

य शलेममा ूवेश गरे का िथए, भिवंयवाणी पूरा

भएको ितनीह ले

महसुस गरे का िथए। त्यो

भिवंयवाणीमा येशू राजा हुने उल्लेख गिरएका

िथए। जब ितनीह ले अपेक्षा गरे को अनुसार येशू

ूकाश १०:८-१०

ु एन तब ितनीह
राजा हुनभ

िनराश भएका िथए।

त्यही ूकारले परमेँवरका जनह ले दश वषर्को

दौरानमा भिवंयवाणी पूरा गरे का िथए। त्यो
१८४४

भन्दा

अिघ

भिवंयवाणीका ूतीकह

िथयो।

जब

सन्

ितनीह ले

अध्ययन गरे येशूको

आगमन सन् १८४४मा हुन्छ भनेर आशा गरे का

िथए। त्यो ितनीह को िनिम्त िमठो िथयो तर

जब येशू आउनुभएन तब ितनीह को िनिम्त िततो

िहॄू १०:३२-३४
दािनएल ७:९,१०

िनराश भएको िथयो।

उहाँका जनह ले त्यो अनुभव सम्झनाको िनिम्त
राखोस् भनेर परमेँवर चाहना गनुह
र् न्ु छ।

न्यायको िदन त्यसबखत यस सं सारमा हुनेछ भनेर
मािनसह ले अपेक्षा गरे का िथए तर त्यो मािमला

कहाँ हुन्छ भनेर ितनीह ले सोचेका िथएनन्।
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पृथ्वीमा न्याय नहुँदा ितनीह
िथए।

तर

त्यो

राख्नुभएको

हुनाले

न्याय

ःवगर्मा

िनराश भएका

परमेँवरले
हुने

िथयो।

चासो

यस

सं सारमा भी का भक्तह ले ितनीह को ूेम र
सोच येशूको चालमा केिन्ित हुनपु न िथयो।

दोॐो ःवगर्दूतको सन्दे श
िहॄू १०:३२-३४

ूकाश १४:८
ूकाश १७:५,६

ूथम्

ःवगर्दूतको

वाणीलाई

धेरै

मािनह ले

अःवीकार गरे का िथए र जसले ःवीकार गरे
ितनीह लाई सताएका िथए।

बेिबलोनको पतनको खबर िदँदै दोॐो ःवगर्दूत
उडेका िथए।

येशूका िवँवासीह लाई शिहद बनाउने शिक्त
बेिबलोन िथयो।

येशूूित

ूकाश १७:५,१८

बेिबलोनले

ूकाश ११:७, ९

बेिबलोनको अथर् अन्यौल वा अलमल हो।

ूकाश १४:८

उत्पि

४१:३२

ूकाश १८:१-५
ूकाश १८:१
ूकाश १८:३

आःथालाई

त्यागेर

चचर्को ूितिनिधत्व गछर् वा ूतीक हो।

जाने

बेिबलोन को पतनूित कसै ले शङ्का नगरोस

भनेर दुई पल्ट दोर्याइएर उल्लेख गदर्छ।
छोरीह

र आमा पिन पतन भएका छन्।

त्यस सन्दे शलाई अत्यन्त कडाईका साथ ूःतुत
गिरएको छ।

त्यो सन्दे श सुनाउन ठू लो शिक्तले साथ िदएको

हुन्छ।

पापको िशखर नै परमेँवरलाई िवँवास नगन
िविभ

रा ह सँग अवैध सम्वन्ध राख्नु हो।

71

२ कोरन्थी ११:२,
एिफसी ५:२३

भी

चचर्को िशर हो। जब चचर्ह ले

सांसािरक

रा ह लाई परमेँवरको िबधानसँग बाँिझने िनयम
कानुनह

बनाउन

अनुरोध

गदर्छन्

तब

ती

चचर्ह ले आफ्नो वैध पित भी को िखलाफमा
ूकाश १७:३,६

ूकाश १८:३
ूकाश १८:४

वेँयावृित र असत्य मागर्मा गइरहे को ठहछर्।

आमा चचर् भ ाले दे शको सरकारी शिक्तलाई

अगुवाई गन जनाउँछ र त्यस चचर् शहीदह को
रगत िपएर माि एकी हुिन्छन्।

सरकारसँग चचर् एक भएर चल्ने ूवृि

सं सारभिर

भएको हुन्छ।

बेिबलोनको रोगलाई आफूह लाई सनर् अःवीकार
गन परमेँवरका सबै जनह लाई बेिबलोनबाट

िनःकन उहाँले आअवान गनुह
र् न्ु छ।

ूकाश १४:९-१२
ूकाश १४:१४

ूकाश १४:९

तेॐो ःवगर्दूतको सन्दे श

बाइबलमा यो अत्यन्त गम्भीर सन्दे श हो।
यो

भी

सन्दे श हो।

आउनुभन्दा

अगािड

िदइने

अिन्तम

पिहलो र दोॐो ःवगर्दूतको सन्दे श पिछ तेॐो

ःवगर्दूतको

सन्दे श

िदइन्छ।

यो

िवँवव्यापी

सन्दे श हो। यस सन्दे शमा "कुनै मािनस" अथार्त ्
ूत्येक मािनसलाई समावेश गिरएको छ।कोही

मािनसलाई पिन छु टाइएको छै न।

पशु र

उसको ूितमाको उपासना गनको िखलाफमा त्यो

सन्दे श िदइएको छ।
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ूकाश १३:५-७

पशु त्यो शिक्त हो जसले परमेँवरका जनह लाई
४२ मिहना अथार्त ् १२६०वषर्सम्म साःती िदएको
िथयो।

दािनएल ७:२५ जुन शिक्तले परमेँवरका जनह लाई १२६० वषर्सम्म

सताउँछ उसले परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ालाई पिरवतर्न गन
अिधकार छ भनेर दावी गदर्छ। िवँवको सबै शिक्तह मा एक शिक्तले

त्यो अिधकार पाएको दावी गदर्छ। ितनीह को आफ्नै लेखलाई उद्धृत

गरे र त्यो शिक्त को हो भनेर पिहचान गिरन्छ।

"ूँन:

उ र:

ूँन:
उ र:

चचर्ले कुन् िदनलाई पिवऽ राख भनेर िनदशन िदएको छ?

ूभ ुको िदन वा आइतवार जसलाई हामी येशूका चेलाह को

अनुसरण गरे र नै शबाथलाई िनकम्मा गरे र आइतवारलाई
पालन गदर्छ ।

कुन अिधकारले पौरािणक िदन शबाथ अथार्त ् शिनवारलाई
मा ुको स ा आइतवारलाई मा

िनदशन िदन्छ?

चेलाह को परम्परा र रोमन क्याथोिलक चचर्को अिधकारले
त्यो

पिरवतर्न

हो।–क्याथोिलक

गिरएको

इन्सशक्टे ड,२३, पृ. २७२।
ूःथान २०:८-११

१ शमूएल १५:२२
१ राजा १८:२१

परमेँवरको

हामीलाई सात

व्यवःथा

अथार्त ्

दश

िबिँचयन

आ ाले

िदन अथार्त ् शिनवारलाई पिवऽ

राख्न िनदशन िदइएको छ।

आ ा पालन गनुर् नै कुनै पिन आराधना वा
उपासना गनुभ
र् न्दा उत्कृ

छ। उत्पि

२२:५।

एिलयाको िदनमा जःतै कसको उपासना गन भनेर

सबैलाई आअवान गिरएको छ। यहोशू २४:१५
पिन पढ्नुहोस्।
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ूकाश १४:१०

ूकाश १४:१०

जसका नाउँह
छन्

ितनीह ले

ूकाश १४:९,१०

माऽ

अःवीकार गदर्छ।

पशुको

उपासना

गरे र शिक्तको

पमा बःछ र उसको उपासना

उसले

छाप

र

पाउनेछ

बोधको कचौरा िपउनुपनछ।
परमेँवरको अ

भनेको सात िवपि ह

परमेँवरको

निमिसएको बोधको कचौरा
्
हुन।

जसले त्यस पशु पी शिक्तको पूजा गछर्, उसको
ूतीकलाई पूजा गछर् र उसको छाप पाउँछ
ितनीह मािथ सातवटा िबपि ह

खिननेछन्।

इजिकएल ९:१-११ यो काम इजिकएलले वणर्न गरे को छ।

भजन ९१:१-१०

ूकाश १४:१२
ूकाश १४:१२

गनर्

जसले पशु वा परमेँवरको आ ालाई पिरवतर्न
गदर्छ

ूकाश १५:१,७

जीवनको पुःतकमा लेिखएका

परमेँवरका

धमीर्

जनह लाई

सुरक्षा

कवच

पिहर्याइएको हुन्छ अथार्त ् ितनीह लाई सुरिक्षत
रािखएको हुन्छ।
परमेँवरको

वचनको

कारणले ितनीह
अन्तको

समयमा

धै यत
र् ालाई

सुरिक्षत भएका हुन्छन्।
केवल

हुनेछन्: परमेँवरका आ ाह
नगनह

पालन

वा तोड्नेह ।

दुई

गरे कै

समूहह माऽ

पालन गन र

ूकाश १४:१४-१६ जब न्यायको िदन सिकन्छ तब भी ले आफ्ना
ूकाश २२:१४

जनह लाई जम्मा गनुह
र् न
ु े छ।

सबै जना जो परमेँवरका आ ाह लाई सहषर्

ःवीकार गरे र पालन गदर्छ त्यसले जीवनको
खको फल खान अिधकार पाएको हुन्छ।
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अध्याय १७

िन तार चाड
"िनःतार चाड दुवै सम्झनाको िनिम्त र ूतीकको

पमा मा ु पन

िथयो। त्यसले इॐाएलीह लाई इिजप्ट वा िमौदे शबाट छु ट्कारा

िदएको िदनमाऽ सम्झना गराउने नभएर भी ले आफ्ना जनह लाई
ँ
पापको बन्धनबाट छु टकारा िदने समयलाई औल्याएको
िथयो।"-एलेन

जी

ाइट, पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ. २७७बाट

बाइबल अध्याय
लेवी २३:५

ूःथान १२:२७

पान्तिरत।

सन्दे श

िनःतार चाड वषर्को एक िदनमाऽ मनाइन्थ्यो।
इॐाएलीह
पाठोको

रगत

ितनीह लाई

इिजप्टबाट

िनःकनुभन्दा

ढोकाको

मोशाले

चौकोसमा

िनदशन

िदएका

अिघ

छिकर्न
िथए।

इिजप्टबासीह को जेठोलाई मृत्युको दूतले मान

बममा जसजसको ढोकामा रगत छिकर्एको िथयो

त्यस

घरमा

त्यो

छिकर्एको

रगतले

दूत

पःदै नथ्यो।

परमेँवरका

ढोकामा

जनह लाई

सुरिक्षत राखेको िथयो भनेर सम्झनाको िनिम्त

१ कोरन्थी ५:७
ूःथान १२:३-६

ूःथान १२:६
ूःथान १२:२२

िनःतार चाड मनाएको िथयो।
त्यस पाठोको मृत्युले
ँ
औल्याएको
िथयो।

िनःतार

चाड

मनाइने

एउटा पाठोलाई छु

भी को

मिहनाको

ाइन्थ्यो र अ

उसलाई अलग रािखन्थ्यो।

मृत्युलाईल
दस

िदनमा

बगालबाट

ु ी पखको बीचमा वा अपराअनको बीचमा
दुई बेलक
पाठाह लाई बिल चढाइन्थ्यो।
चौकोसको

मािथल्लो

छिकर्इन्थ्यो।
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भाग

र

दुईितर

रगत

ूःथान १२:८,९

ूःथान १२:८-१०

ूःथान १२:११
ूःथान १२:४

पाठोलाई पोिलन्थ्यो।
रगत

छिकर्एको

पाठोलाई

रातमा

पोलेर

खाइन्थ्यो। यिद िबहानीपखसम्म त्यो पाठोको

मासु निसध्याइएको भए सबै जलाइन्थ्यो।
मासु

खाँदा

खाँदै

िहँड्नुपथ्य ।

मािनसह

घरह

उक्त भोज खान िछमेकी पिरवारह

छोडेर

भेला हुन्थे।

ूःथान १२:४८,४९ िविध पालन गनर् चाहने पाहुना तथा अपिरिचत
ूःथान१२:२६,२७

मािनसह
िनःतार

पिन त्यस भोजमा सिरक हुनसक्थे।
चाडको

अथर्

िसकाइन्थ्यो।

िनःतार चाडको सक्कली
१ कोरन्थी ५:७

भी

छोराछोरीह लाई

प

ु न्ु छ।
हाॆो िनःतार चाडको पाठो हुनह

यूह ा ११:४७-५४ िनःतार चाडको मिहनाको दश िदनमा(ई.स. ३१)
यूह ा १८:२८
यूह ा १९:१४
म ी २७:४६-५०

यूह ा १९:३१

यहू दी पिरषदले येशूलाई मानर् िनणर्य गरे को िथए।

शुबबार िबहान यहू दीह ले िनःतार चाडको भोज

खाएका िथएनन्।

िनःतार चाडको तयारीको िदनमा येशूलाई बुसमा
टाँिगएको िथयो।

अपरान्ह तीन बजेितर भी

मनुभ
र् एको िथयो।

त्यस समय िनःतार चाडको िनिम्त छु
पाठाह लाई मािरन्थ्यो।

ाइएका

येशू मनुभ
र् एको भोिलपल्ट वािषर्क िनःतार चाडको
िबशेष िदन वा "उच्च िदन" िथयो। त्यो िदन
परमेँवरको शबाथ िदन वा ह ाको सात

िथयो।

लूका २३:५४-५६, येशू भी

लेवी २३:५-७

ु न्ु थ्यो
हुनह

िदन

जो असली िनःतार चाडको ःव प

यस

सं सारमा

आफ्नो

कायर्काल

सिकएपिछ िचहानमा िबौाम िलनुभयो जुन िनःतार
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चाडको शबाथ िथयो र पिहलो मिहनाको १५औ ँ
िदन िथयो। येशूका अनुयायीह

मुतािवक

त्यही

शबाथमा

पिन दश आ ा

िबौाम

िलए

जुन

सृि को शबाथ िथयो। त्यो िदनको आिशष दुई
१ कोरन्थी१५:२०
म ी २७:५२,५३
रोमी ८:२९
एिफसी ४:७,८

गुणाको िथयो।

ितनीह को ूथम फल येशू भी

िथयो।

जब येशूको पुन त्थान भयो तब त्यसबेला सुतेका
धेरै सन्तह को पिन पुन त्थान भयो।
धेरै

दाजुभाईह मा

उहाँ

मािनन्छ।

ूथम

जिन्मएको

जब उहाँ ःवगर्मा उिक्लनुभयो तब त्यसबेला
उहाँले आफ्नो साथमा पुन त्थानभएका सन्तह

लग्नुभयो।
लेवी २३:१०,११

सुत्नुभएको

ितनीह

अन्तको

समयमा हुने पुन त्थानको नमुना िथए।
ूतीकको

पमा

गिरएको

कटानीको

चलनमा

हातभरी वा पाकेको अ को बालाह

पुजारीले

परमेँवरको

सामु हल्लाउनुपथ्य । त्यो ूथम मिहनाको १६औ ँ
िदन िथयो।

यूह ा २०:१६,१७ पिहलो मिहनाको १६औ ँ िदनको िबहान जब येशू

ु यो त्यसबेला उ ारकतार् ःवगर्मा
पुन त्थान हुनभ

म ी २८:९

उिक्लनुभएको िथएन।

त्यही िदनको िदउँसो आफ्नो शरीर चेलाह लाई

छु न िदनुभयो िकनिक उहाँ ःवगर्मा उिक्लएर
फकर्नुभएको िथयो। परमेँवर िपताले

बिलदानलाई

महण

गनुभ
र् एको

येशूको

िथयो।ःवगर्बाट

फिकर्एपिछ चेलाह बाट पाएको ढोगलाई उहाँले
ःवीकार गनुभ
र् एको िथयो।
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अध्याय १८

पिरवार
"यस सं सारको पािरवािरक जीवन ःवगर्को पिरवारको ूितिबम्ब गरोस्

भ े परमेँवरको योजना िथयो। यिद इसाई पिरवार परमेँवरको

योजनामुतािवक ःथापना भयो र त्यस अनुसार पिरचािलत भयो भने ती

पिरवारह

इसाई चिरऽ िनमार्ण गन अत्यन्त ूभावशाली िनकाय

अिघ बढ्न सक्छ।"-टे ,
हुनसक्छ र उहाँको काम अत्यन्त ितगितले
ु

ठे ली ६, पृ. ४३०बाट

बाइबल अध्याय
उत्पि

२:२४

व्यवःथा १३:६-८
व्यवःथा २४:५

पान्तिरत।

सन्दे श

आफ्ना िपतामाताबाट अलग भएर आफ्नीसँग एक
हुनपु न।

पितलाई परमेँवरबाट किहल्यै

भड्कन निदन

पत्नीलाई चनाखो पारी राख्ने पितको कतर्व्य हो।
िबबाह

गरे को

पिहलो

वषर्

िरझाउन पित घरमा रहनुपछर्।

आफ्नो

पत्नीलाई

िहतोपदे श ५:१८

आफ्नो पत्नीसँग खुिशयाली गनुप
र् छर्।

एिफसी ५:२५-३३

जसरी भी ले आफ्नो जीवन िदएर चचर्लाई ूेम

उपदे शक ९:९

कलःसी ३:१९

िहतोपदे श ३१:२८

१ पऽुस ३:७

आफ्नी पत्नीसँग रमाइलो मानेर बःनुपछर्।

गनुर् भयो त्यसरी नै पितले पिन आफ्नी पत्नीलाई

ूेम गनुप
र् छर्।

पितले पत्नीसँग कठोर व्यवहार गनुर् हुँदैन।

पत्नीको सराहना र ूशंसा गनुप
र् छर्।
पत्नीको सम्मान गनुप
र् छर्।
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मलाकी २:१४,१५

म ी १९:३-९

यिद पितले पत्नीलाई कठोर व्यवहार, दुव्यर्वहार

वा िहँसात्मक व्यवहार गिरयो भने त्यसको साक्षी

परमेँवर हुनहु न
ु े छ।
पितह को

कठोर

व्यवहार

र

व्यिभचारको

कारणले त्यागपऽ िदन अनुमित िदइएको छ।

१कोरन्थी ७:१२-१६ पितले आफ्नो धमीर् जीवन दे खाएर उदाहरण बनी

पत्नीलाई परमेँवरकहाँ ल्याउनुपछर्।

जो पित परमेँवरको िनित अनुसार चल्छ त्यसको घर खुिशयाली घर

ँ ा टे केर ूाथर्ना गनुपर् छर्। यिद पत्नीसँग
हुनेछ। आफ्नी पत्नीसँग घुड

िमलोमतोमा ूाथर्ना गिरयो भने पितको ूाथर्ना परमेँवरको अनुमहको

िसं हासनमा पुग्न सक्छ।

पत्नीको कतर्व्य
उत्पि

३:६,१७-२४ हव्वाले

िहतोपदे श १२:४
एिफसी ५:२३

एिफसी ५:३३
िततस २:४,५

कलःसी ३:१८

जःती

पत्नीले

परमेँवरको कुरा नसु

आफ्नो

उचाल्नुह ु ।

पितलाई

गुिणलो वा लक्षणले भिरपूणर् भएकी पत्नी पितको

ौीपेच हो।

पित पत्नीको िशर हो।

पत्नीले पतीको आदरसम्मान गनुप
र् छर्।

पत्नीले पितको आ ा मा ुपछर् र उसलाई ूेम
गनुप
र् छर्।

"पत्नी हो, ूभ ुको

िंटमा सुहाउँदो गरी आ-

आफ्ना पितह का अधीनमा बस।" यिद पितले

परमेँवरको आ ा पालन नगनर् आदे श िदन्छ भने

त्यो पित परमेँवरमा सुहाउँदो हुँदैन। अथार्त,्
पत्नीले पितको अिधनमा बःनुपछर् यिद पित पिन
परमेँवरको अिधनमा छ भने।
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िहतोपदे श

१९:१३,२१:९

कचकच गन पत्नीले घरमा दु:ख ल्याउँछ।

३१:१०-१२,२६

जो गुिणलो पत्नी मृद,ु िमठो वा दयालु भएर

िहतोपदे श

आफ्नो

पितसँग

बोिल्छन्

पत्नीको सुरक्षामा रहनसक्छ।

त्यो

पित

आफ्नो

१कोरन्थी ७:१०,११ पत्नी पितबाट अलग नहोस्।

रोमी ७:२,३

मकूर्स १०:१२

पित िजिवत रहे सम्म पत्नी ऊसँग रहनुपछर्।

यदी पत्नीले आफ्नो पतीलाई छोडेर अ सँग

िबबाह गछर् तब त्यस पत्नी व्यिभचार गरे को
ठहछ।

यदी पत्नी परमेँवरको भिक्त गरे र ईँवरीय वा

१ कोरन्थी

७:१३,१६

धमीर्

जीवन

यापन

गछ

भने

उहाँलाई

िवँवास नगन पितलाई पिन परमेँवरमा ल्याउन
सक्छे ।

र् नीितह
"यिद ूत्येक युवतीलाई उपयुक्त

उनका आमाबाबुले िसकाएका

छन् भने उनले आफ्नो भावी पतीलाई ठू लो होिशयारसाथ च ु े िथए,

जसलाई उनले आदर गनर् सकोस् र उसको वचनलाई पालन गनर्

सकोस्"-एलेन जी

ाइट, द िमिन

अभ िहिल , पृ. ३५७,३५८बाट

पान्तिरत। िववाहको मािमलालाई सम्बोधन गरे र परमेँवरले आफ्नो

र उहाँका भक्तह को सम्बन्धलाई तुलना गनुह
र् न्ु छ। हे नह
र्ु ोस्: एिफसी

५:३१-३३, यशैया ५४:५, यिमर्या ३:१४, होिसया २:१९,२०, यिमर्या
३१:३२

िततस २:४

आफ्ना छोराछोरीह ूित आमाबाबुह को कतर्व्य

म ी १९:१३,१४

आमाबाबुह ले छोराछोरीह लाई ूेम गनुप
र् छर्।
ितनीह लाई भी कहाँ ल्याउनुपछर्।
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िहतोपदे श २२:६,
एिफसी ६:४

व्यवःथा ४:९,

यशैया ३८:१९
योएल १:३

ूःथान १०:२,

परमेँवरको छऽछायाँमा बःन ितनीह लाई
तािलम िदनुपछर्।

परमेँवरको वचनमा रहन िसकाउनु पछर्।

परमेँवरको न्यायको बारे मा िसकाउनुपछर्।

भजन ७८:४

परमेँवरको कामको बारे मा िसकाउनुपछर्।

उत्पि

ितनीह लाई आिशष िदनुपछर् र खुशी पानुप
र् छर्।

व्यवःथा ३२:४६
४८:१५

भजन १०३:१३

अय्युब ४२:१५,

२ कोरन्थी १२:१४,

१ ितमोथी ५:८

परमेँवरको आ ा पालन गनर् िनदशन िदनुपछर्।
ितनीह ूित दया दे खाउनुपछर्।

ितनीह को आवँयकताको आपूितर् गनुप
र् छर्।

१ ितमोथी ३:४,१२ ितनीह लाई

िहतोपदे श१३:२४,१९:१८,२३:१३,

ितनीह लाई सच्याउनुपछर्।

आफ्नो बसमा राख्नुपछर्।

२९:१३:१७,

िहॄू

१२:७

एिफसी ६:४, कलःसी ३:२१ आमाबाबुले ितनीह लाई िरस वा झ िक
भएर व्यवहार गनुह
र् ु ।

उत्पि

२४:१-४, २८:१-२ ितनीह लाई कुनै अपिवऽ गठबन्धनमा

लाग्न िदनुह ु ।

आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीह लाई अनुशासनमा राख्नु

भजन १२७:३

छोराछोरीह

ूःथान २:९

ूत्येक आमाबाबुलाई आफ्ना बालबािलकाह लाई

्
हुन।

उिचत

पमा

परमेँवरबाट

हुकार्एकोमा

पाइएको

परमेँवरले

सम्पि

इनाम

िदनुहन्ु छ जसरी मोशालाई हुकार्एकोमा फारोको
छोरीले उनको आमालाई तलब िदएकी िथइन्।

8१

िहतोपदे श २९:१७,
१७:२५,१५:२०

िहतोपदे श

२९:१५, २२:१५

आफ्ना

अनुशािसत

छोराछोरीह लाई
पमा

हुकार्उन

उिचत

सिकएन

तथा
भने

ितनीह ले दु:ख, शरम, झगडा, एक आपसमा
िरस राख्दै िततो जीवनको फल भोग्नुपनछ।

कोही पिन बालक जन्मनेिबि क्कै असल ःवभाव

िलएर आएको हुँदैन।

१शमूएल ३:११-१४ छोराछोरीह लाई बरािल्लन िदनुह ु ।

िहतोपदे श

३१:२६-२८

िहतोपदे श १९:१८
िहतोपदे श २०:११

दयाको िनितले छोराछोरीह लाई हुकार्उनुपछर्।
छोराछोरीह

पाको

ु ु ।
पखर्नह

भएपिछ

सम्हाल्छु

भनेर

ूत्येक बालकले आफ्नो चिरऽ तथा ःवभावलाई

ूकट गदर्छ।

िहतोपदे श२३:१३,१४ सच्याउनबाट नच ुक्नु।

िहतोपदे श १३:२४

िहतोपदे श २९:२२
िहतोपदे श २५:२८

िहतोपदे श १६:३२

सही ूेमको िनित अपनाएर बसमा राख्नुपछर्।

िरसको झ कमा बालकलाई िपट्दा झगडा उत्प
गराउँछ।

कुनै पिन बाबुआमाले आफूले आफूलाई िनयन्ऽण

गनर् सकेन भने अ लाई उिचत पमा तािलम िदन
सक्दै न।

आत्मसं यम ठू लो मूल्यको हुन्छ।

गलत तािलम अथार्त ् बालबािलकालाई उिचत तिरकाले नहुकार्उँदा त्यसले
ल्याउने नितजा

१ शमूएल

२:२७-३४

आफ्ना
इलाई

िथयो।

छोराह लाई

बं शबाट

उिचत

पमा नहुकार्उँदा

पूजारीको िजम्मेवारी हटाइएको

8२

१ शमूएल

२:२३-२५
१ शमूएल ३:१३

१ शमूएल २:२९

िहतोपदे श २९:१५
१ शमूएल ८:१-५

२ राजा १९:३७
िहतोपदे श १7:२५

पुजारी एिललाई

उनका छोराह को

गलत

बानीको बारे मा खबर िदएका िथए। उनले त्यसो
नगनुर् भनेर सम्झाए तर त्यो माऽ पुगेको िथयो।

बाबुआमाले छोराछोरीह लाई हप्काउनुपिन पछर्
र साथै ितनीह लाई गलत काम गनर् िदनुह ु

ितनीह लाई िनयन्ऽणमा राख्नुपछर्।

र

अनुशासनमा नराखी आ ालाई अबहे लना गराउन
िदएर

छोराछोरीह लाई

अपमान हुन्छ।

हुकार्एमा

परमेँवरको

आ ा नमा े वा अनुशासनमा नबःने छोराछोरीह ले
बाबुआमाह लाई शमर्मा पादर्छन्।

शमूएलका

छोराह

अनुशासनमा

नबःदा

वा

आ ाह लाई नमानी चल्दा शमूएलको पिरवारबाट

न्यायकतार्को काम पद हटाइयो।
अिनयिन्ऽत

छोराछोरीह ले

ितनीह का

बाबुआमाको पिन हत्या गनर् िहचिकचाउँदैनन्।
मूखर् छोराले

बाबुआमामा

सन्ताप

ल्याउँछ

ितनीह को जीवनलाई िततो बनाइिदन्छ।

र

अनुशासनमा राखेर सही तािलम िदएर छोराछोरीह लाई हुकार्उँदा पाइने
१ शमूएल ३:१९
२ ितमोथी ३:१५
िहतोपदे श २८:७

असल

ु न्ु छ।
हुनह
ितनीह

हुन्छन्।

नितजा

छोराछोरीह को
धमर्शासा

साथमा

परमेँवर

बाइबलसँग

पिरिचत

बुि मान छोराले परमेँवरको व्यवःथालाई पालन

गछर्।
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कलःसी ३:२०
ूेिरत २:३९
एिफसी ६:२
उत्पि

४६:२९

िहतोपदे श १३:१
िहतोपदे श २३:२२
अय्युब ३२:६,७
िहॄू १२:९

ँ
छोराछोरीह सग

आ ाकारी
ु न्ु छ।
हुनह

परमेँवरका ूित ाह
हुन्छ।
असल

परमेँवर

ितनीह लाई पिन लागु

छोराछोरीह मािथ

हुन्छ।

खुशी

आिशष

खिनएको

असल छोरालाई आफ्ना आमाबाबुलाई प्यार गनर्
र हे रचाह गनर् किहल्यै पिन िहचिकचाउँदैन।
बुि मान

छोराले

पालन गछर्।

बाबुआमाको

असल छोराछोरीह ले बृ

िशक्षादीक्षालाई

बाबुआमालाई आदर

्
गरे र ितनीह को सेवा गछर्न।
उमेर

ढल्केका

र

अनुभवीह लाई

छोराछोरीह ले िचनेका हुन्छन्।
सं सारका

सम्मान

आफ्ना

गदार्

बाबुआमाह लाई

परमेँवरलाई

आदरको याद िदलाउँछ।

गिरने

असल

आदर

सम्मान

र

र

घरको वातावरणले पान ूभाव
भजन १०१:७

ग ारी

गन

राख्नुह ु ।

र

दु

मािनसह लाई

घरमा

१ कोरन्थी १५:३३ तपाईँह को पिरवार र सन्तानलाई ूभाव नपारी
खराब तथा दु

१ कोरन्थी ५:६
एिफसी ६:४

सिक ।

अिलकित

अखिमरी

मािनसह लाई घरमा राख्न
वा

डल्लोलाई असर पादर्छ।

सोडाले

सबै

िपठोको

ु ु ।
बाबुआमाह ले छोराछोरीह सँग झ िक हुनह

8४

कलःसी ३:२१

बाबुआमाह ले छोराछोरीह लाई िनराश पानुह
र् ु ।

१ ितमोथी ३:४,५

जुन मािनसले आफ्नो पिरवारलाई िनयन्ऽण गनर्

िहतोपदे श २२:६

िततस १:६,७

१ ितमोथी ३:१२
उत्पि

छोराछोरीह लाई तािलम िदनुपछर्।

सक्दै न त्यसले परमेँवरको कामलाई सम्हाल्न

सक्दै न।

चचर्का अगुवाह को छोराछोरीह

अनुशासनमा

बःने भएकाले कसैले पिन ितनीह लाई हप्काउन

आवँयक हुँदैन।

िडकन वा चचर्को िबयाकलापलाई सघाउनेले
आफ्नो पिरवारलाई सम्हाल्न सक्नुपछर्।

१८:१७-१९ जुन मािनसले आफ्ना छोराछोरी र पिरवारलाई
बशमा राख्छ त्यसमािथ परमेँवरले भरोसा राख्नु

हुन्छ।

२ कोरन्थी १२:१४ बाबुआमाले
१ ितमोथी ५:८

व्यवःथा ६:७-९

छोराछोरीह को

पिरपूतीर् गनुप
र् छर्।
ूत्येक

येशूभक्तले

आवँयकतालाई

आफ्नो

आवँयकताको आपूतीर् गनुप
र् छर्।

पिरवारको

घरमा िदइने िशक्षादीक्षा

मेहनत गरे र िसकाउनुपछर्। परमेँवरको वचन
घरमा िसकाउने िब ाको मूल िबषयबःतु हुनपु छर्।
घरमा रहँदा र बािहर जाँदा परमेँवरको वचनको

व्यवःथा ४:९-१३
२ ितमोथी ३:१५
२ ितमोथी

बारे मा चचार् गन आदत बसाल्नुपछर्।
परमेँवरले

िदनुभएको

व्यवःथाको

छोराछोरीह लाई िसकाउनुपछर्।
परमेँवरको वचनको
िदन्छ।

त्यस ूकारको

बारे मा

ानले मािनसह लाई बुि

ानले मािनसह लाई हरे क असल

8५

३:१६,१७

२ ितमोथी १:५

काम गनर् तयार पादर्छ।

जब कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीह लाई उिचत

िशक्षा िदएर परमेँवरूित बफादारी दे खाउँिछन्,

उनीह को नाउँ परमेँवरले ूायजसो उल्लेख

१ ितमोथी ४:१२

एःतर २:२०

उत्पि

४५:७,८

गनुभ
र् एको िथयो।

उिचत तिरकाले घरमा िशक्षा पाएका िकशोर तथा

िकशोरीले

छ

दे खाउँछन्।

थोकह मा

उदाहरण

जब बालबािलकाह लाई उिचत
िदइन्छ

तब

हुकपिछ

पालन गनर् पुग्छन्।

भएर

पमा िशक्षादीक्षा

बाबुआमाका

वचनह

परमेँवरको योजनामुतािवक िशिक्षत बनाइएका

छोराछोरीह लाई

किललै

उमेरमा

भएतापिन

िबदे शमा िमिसनेरी वा सुसमाचार ूचारक बनाएर

यहोशू ४:६,७

पठाउन सिकन्छ।
आफ्ना

विरपिर

अथार्त ्

१ ितमोथी ४:७
१ ितमोथी ६:२०

थोकह बाट

छोराछोरीह लाई िसकउनुपछर्।

ूःथान १२:२५-२७ बःतुह को

१ ितमोथी १:४

रहे का

माध्यमबाट

जीवन

बःतुह को

िशक्षादीक्षा

उपयोगी

अितर्ह

िदनुपछर्।

ान ारा िसकाउनुपछर्।

िविभ

परमेँवरको वचनबाट िबचल्ली पान काल्पिनक

उपन्यास आिदह
अिँलल,

नपढ्न जोड िदनुपछर्।

अपशब्द,

िदमागलाई

लेखह बाट अलग हुनपु छर्।

ूदुिषत

पान

िव ानको नाउँमा परमेँवरलाई इन्कार गन जःता
लेखह बाट टाढा बःनुपछर्।
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व्यवःथा ११:१९-२१ जब परमेँवरले िदएको िनदशन अनुसार उहाँको

वचन घरमा िसकाइन्छ तब त्यो घर यस पृथ्वीमा

ःवगर् भएको अनुभिू त हुनसक्छ।
पाच आ ा
ूःथान २०:१२

बुबा र आमालाई आदर गनको आयु लामो हुनेछ

भनेर परमेँवरले ूित ा गनर्भएको छ। जुन दे श
भनेर तोिकंदा नयाँ पृथ्वी भनेर पिन जनाउन

लेवी १९:३
उत्पि

९:२०-२७

ूःथान २१:१५
ूःथान २१:१७

सक्छ।

बालककालमा

माऽ

हुकपिछ

होइन

आमाबाबुलाई आदर गनुप
र् छर्।
ज

पिन

ाहा बाबुआमालाई अनादर गरे पिन सजाय

पाउन

सक्छ

पुरानो

जमानामा

सक्छ।

र

आदर

गनले

आमाबाबुलाई

गम्भीर अपराध मािनन्थ्यो।

इनाम

पाउन

िहकार्उनु पिन

आमाबाबुलाई सराप्नेलाई मृत्युदण्ड िदइन्थ्यो।

व्यवःथा २८:१६

आमाबाबुलाई सराप्नेलाई ौाप िदइन्थ्यो।

मकूर्स ७:९-१३

आमाबाबुको आवँयकतालाई जुनसुकै तिरकाले

व्यवःथा २१:१८,१९ आ ा मा े र आदर गनलाई इनाम िदइन्थ्यो।

बिन्चत

गरे तापिन

येशूको

अनुसार

छोराछोरीह ले परमेँवरका आ ाह

म ी १५:५-७

गरे को ठहछर्।

त्यःता

उलङ्घन

जो मािनस इसाई हुँ भनेर दावी गछर् तर उसले

आफ्ना बाबुआमाको हे रचाह गदन त्यो इसाई
पाखण्डी भएको ठहछर्।
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कलःसी ३:२०

वचन पालन गनार्ले वा आ ा पालन गनार्ले

एिफसी ६:१

परमेँवरको

म ी १०:३७

परमेँवर ूस
आ ा

पािरन्छ।

वचनको

मा ुपछर्।परमेँवरमा

बाबुआमाको

आ ाकारी

भिनएको छ।

होऊ

छोराछोरीह ले आमाबाबुको आदर गनुप
र् छर् चाहे

त्यो

असल

होस्

बाबुआमाह भन्दा
लेवी १९:३२

सहमतमा

मा ुपछर्।

वा

खराब

सव परी

होस्,

परमेँवरलाई

बृ ह लाई आदर गनर् आदे श िदइएको छ।

8८

तर

अध्याय १९

प्राथर्ना
ूाथर्ना ारा हामीलाई भी सँग सम्पकर्मा राख्दछ। यसो पिन भिनएको

छ: "ःवगर्को ढोका ूाथर्नाले खोल्दछ।" िवँवास ारा गरे को ूाथर्नाको

महाशिक्तलाई कमैले महसुस गरे का हुन्छन। "जब कसै ले नॆ भएर

ूाथर्ना गछर् तब त्यो ूाथर्ना भी ले नै उनको इच्छा अनुसार उनको

अन्तरआत्माको

िनिम्त

िबिन्त

गिररहे को

हुन्छ।

दयदे िख

असल

िनयतले गरे को ूत्येक ूाथर्ना परमेँवरले सु ह
ु न्ु छ। त्यो ूाथर्ना
अत्यन्त ूभावकारी

पमा व्यक्त नगरे तापिन तर त्यसमा

दयको ममर्

छ भने त्यो ूाथर्ना ःवगर्को त्यस मिन्दरमा पुग्दछ जहाँ येशूले सेवाकायर्

गिररहनुभएको छ, उहाँले अिलकित पिन निहचिकचाइकन ःप

पमा

परमेँवरको सामु त्यो ूाथर्ना उहाँले ूःतुत गनुह
र् न
ु ेछ। त्यो ूाथर्ना ूभ ु

येशूले आफ्नै िस

सौन्दयर् र मगमग बाःना आउने गरे र परमेँवर

िपताको सामु राख्नुहन्ु छ।"-एलेन जी

६६७बाट

पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,

अठोट र नडगमिगने ूाथर्नाको िनिम्त गिरने तयारी िरिसबी

िहॄू ११:६ 6 िवँवासिवना परमेँवरलाई ूसन्न पानुर् असम्भव छ।
िकनिक जो परमेँवरको निजक आउँछ, त्यसले परमेँवर हुनहु न्ु छ र

उहाँलाई खोज्नेह लाई उहाँले ूितफल िदनुहन्ु छ भन्ने पक्का िवँवास
गनुपर् छर्।"

बाइबल अध्याय
म ी ६:१२-१५

सन्दे श
ूाथर्ना गदार् कसैूित हामीह को िरस, ईंयार् वा
ूितशोधको

भावना

छ

वा

उसले

तपाईँको

िखलाफमा भ ुल गरे को छ भने त्यसलाई क्षमा

89

िदनुपछर् तािक तपाईँलाई पिन परमेँवरले क्षमा
म ी ५:२३-२५
भजन ६६:१८

िहतोपदे श २८:९

िदउन्।

यिद हामीसँग कसैले िबरोध गरे को छ भने
त्यसलाई िठक पानर् हामीले ूयास गनुप
र् छर्।

पापूित िबतृंणा हुनपु छर्। जब पापीले पापसँग

धमीर् जीवन साट्न चाहन्छ तब परमेँवरले
उसको ूाथर्ना सु ुहन्ु छ।
परमेँवरको

वचन

पालन

गन

मनिःथित

हुनपु छर्। यिद वचन अनुसार चल्न राजी हुन्छ

भने कुन् व्यवःथा उलङ्घन गरे को वा बाटो

ु ी गनर्
कसरी िबराएको भनेर िबबेकले कानेखस
सक्छ।

यूह ा १५:१६

परमेँवरसँग हामीले जे अनुरोध गदर्छ

अय्युब ३५:१३

हामीह मा भएको घमण्ड, व्यथर्पना र आफ्नो

याकूब १:६,७

त्यो

येशूको नाउँमा ूःतुत गनुप
र् छर्।

भाऊ खोज्ने ूवृि लाई त्याग्नुपछर्।

कोही व्यिक्त आज पापमािथ िबजय पाउन ूाथर्ना
गछर् तर अक

िदन फेिर त्यही पापमा फःन

चाहन्छ भने त्यसले सहयोग पाउँछ भनेर अपेक्षा

गनर् सिक ।

जवाफ पाएको ूाथर्ना

रोमी ८:२६,२७

हामीले उच्चारण गनर् नसिकने भाषा ूयोग गरे र

दािनएल ९:२१-२३

हामीह को िनिम्त अजरिवन्ती चढाउनुहन्ु छ।
ूाथर्नाको जवाफ किहलेकाही ँ तुरन्तै हुन्छ।
किहलेकाही ँ ूाथर्नाको जवाफ िढलो पाउँछ ।

लूका १८:२-७

परमेँवरको

आत्माले

90

नै

िबअवल

भएर

२ कोरन्थी १२:८,९

जसरी

सांसािरक

बाबुआमाले

छोराछोरीह ले

केही माग्दा ितनीह ले मागेको भन्दा असल
कुरो िदन्छन् त्यसरी नै परमेँवरले पिन हामीले

इच्छा गरे को भन्दा ूाथर्नाको जवाफ ढँगले िदनु

यिमर्या ३३:३,

एिफसी ३:२९

याकूब ५:१४-१६

१ यूह ा ५:१४
१ यूह ा ३:२२

कलःसी ४:२

हुन्छ।

हामीले िचताएको भन्दा वा अपेक्षा गरे को भन्दा

बेसी परमेँवरले िदनुहन्ु छ।
िबँवास ारा

गिरएको

परमेँवरले सु ुहन्ु छ।
परमेँवरसँग

हामीले

इच्छा ारा हुनपु छर्।
जसले

चल्दछ

परमेँवरको
त्यसले

िबरामीको

गरे को

िशरोपर

ूाथर्ना

सु ुहन्ु छ भनेर अपेक्षा गनुप
र् छर्।
ूाथर्नामा

िनरन्तर पमा

उहाँको

अनुरोध

वचनलाई

गरे को

ूाथर्ना

गरे र

परमेँवरले

लाग्नुपछर्।

धन्यवाद

िदने चलन बसाल्नु पछर् र सबै कुरामा चनाखो

भएर बःनुपछर्।

िफिलप्पीह लाई ४:६ धन्यवादका साथ तपाईँको अनुरोध परमेँवरलाई
म ी २१:२२,

सुनाउनुहोस्।

याकूब १:६

ूाथर्नालाई

िवँवासका

२ इितहास ३०:२७

िवँवास ारा

गिरएको

ूेिरत १२:५-११

लिगन्छ।

पखेटाह
ूाथर्ना

ारा

बोकेर

ःवगर्मा

भएको

परमेँवरको पिवऽ ःथानमा ूवेश हुन्छ।
किहलेकाही ँ परमेँवरका जनह को ूाथर्नाको

जवाफ िदन ःवगर्दूतह
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पठाइन्छन्।

म ी ६:६

मकूर्स १:३५

गोप्य ूाथर्ना

यिद

हामी

परमेँवरसँग

भजन ८८:१,२

बढ्न

चाहन्छ

बारम्बार

भने

ूाथर्ना

यिद परमेँवरसँग गोप्य ूाथर्ना गनर् समय छै न

र

िदनभिरको

उठ्नुपछर्

भजन ५५:१७

गोप्य पमा

गनुप
र् छर्।

हामीले

म ी १४:२३

अनुमहमा

कामचयार्ले

येशूको

नीित

परमेँवरसँग

र

व्यःत

हुन्छ

एक्लै

हुन

भने

अपनाउनुपछर्।िबहानै

िबताउन खोज्नुपछर्।

समय

जब अन्यौल र किठन समय िबितगयो तब

उ ारकतार्ले आफ्नो िपतासँग समय िबताउन
समय िनकाल्नुभएको िथयो।

ु ा र िदउँसो परमेँवरसँग ूाथर्ना
िबहान, बेलक

गनर् िबशेष समय छु

ाउनु पछर्।

ूाथर्ना भनेको परमेँवरको उपिःथितको अनुभव

गनुर् भएकोले िदउँसो होस् वा राित होस् जुनसुकै
बेलामा पिन ूाथर्ना गनुप
र् छर्।

ु छर्।
१ थेःसोलोिनकी ५:१७ िनरन्तर पमा हामी ूाथर्नाको मुिामा हुनप
अय्यूब २२:२७,२८
यशैया ४३:२६
यशैया ४१:२१

परमेँवरले आफ्नो ूाथर्ना सु ुहन्ु छ भ े

पाउनु इसाईको सुवअवसर हो।

ान

परमेँवरले गनुभ
र् एको ूित ाह लाई दावी गरे र

ु न्ु छ।
ूाथर्ना गदार् उहाँ खुशी हुनह

ूाथर्ना गदार् हामीह को माग जायज हुनपु छर् र
त्यस

ूाथर्ना

सु

िकन

जायज

छ

भनेर

परमेँवरको सामु आफ्नो िजिकर राख्न उहाँ

लूका ११:१

आअवान गनुह
र् न्ु छ।
हामीले

कसरी

ूाथर्ना

गन

परमेँवरसँग अनुरोध गनुप
र् छर्।
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भनेर

िसकाउन

रोमी ८:२६,२७

आमोस ५:४

टु िबएको नॆ

दयको ूाथर्ना महण योग्य होस्

भनेर परमेँवरसँग पिवऽ आत्माले ूाथर्ना ूःतुत

गनुह
र् न्ु छ।

जब हामी िदल खोलेर इमान्दारीसाथ ूाथर्ना

गछ तब त्यो ूाथर्ना जोिसलो हुन्छ।

िफिलप्पीह लाई ४:६ जब हामीह

ठू ला ठू ला कामह को िनिम्त

ूाथर्ना गछ तब हामी परमेँवरले अझसम्म के

गनुभ
र् यो त्यसको िनिम्त धन्यवाद िदनुपछर्।

म ी १८:१९

ूेिरत २:४६,४७

उत्पि

१२:७,८

उत्पि

३५:२-४

उत्पि

३५:५

यहोशू २४:१५

ँ गन ूाथर्ना
पिरवारसग

दुई जना वा तीन जना अथार्त ् त्यो भन्दा बढी

ँ ा टे केर ूाथर्ना गरे त्यो
िमलेर एक भएर घुड

ूाथर्ना सु

परमेँवरले कबुल गनुभ
र् एको छ।

िनयिमत

पमा ूाथर्ना हुन्छ, ती घर पिरवार

जुन

चचर्का

घरमा

सदःयह को

िदन

िदनै

हुने चचर् बढीरहन्छ।

जहाँ जहाँ अॄाहम बसोबास गरे त्यहाँ त्यहाँ

उनले

पिरवारको

िनिम्त

बेदी

परमेँवरको उपासना हुन्थ्यो।

बनाए

जहाँ

याकूबले पिरवारलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरे र
परमेँवरको उपासना गदर्थे।
जुन पिरवारले िनयिमत

पमा बफादारीका साथ

परमेँवरको उपासना गदर्छ त्यस पिरवारलाई

िछमेकीह ले आदर गदर्छन्।

ूत्येक येशूभक्तले यहोशूले जःतै भ

सक्नुपछर्

"म र मेरा घर पिरवारले परमेँवरको सेवा

गनछ ।"
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अय्यूब १:५

अय्यूबले आफ्नो पिरवारको िनिम्त िनरन्तर पमा

बिल चढाएका िथए र ितनीह का िनिम्त ूाथर्ना

गदर्थे।

यिमर्या १०:२५

जुन पिरवारमा पािरवािरक आराधना हुँदैन त्यो

यिमर्या १०:२५

पिरवारमा परमेँवरको ूसःत आराधना नगनार्ले

पिरवार अिबँवासीमा गिनन्छ।

परमेँवरको काम खतम हुन्छ, जल्छ वा उजाड

अथार्त ् म भूिम पािरिदन्छ।

कसको िनिम्त हामीले ूाथर्ना गनुप
र् छर्?

शासन गन शासकह

र सबै अिधकारवालाह , १ ितमोथी २:२।

पाःटर तथा चचर्काधमर्ग ु ह

२ कोरन्थी १:११; िफिलप्पी १:१९।

चचर्, भजन १२२:६; यशैया ६२:६,७। सबै िवँवासीह , एिफसी
६:१८। सबै मािनसह , १ ितमोथी २:१। बालबािलकाह , उत्पि

अथार्त ् हािकमह ,

१७:१८, म ी १५:२२। आफ्ना मािलकह

उत्पि

इ िमऽह

२४:१२-१४। नोकरचाकर वा सेवकह , लूका ७:२,३।
अय्यूब

४२:८,१०।

िबरामीह , याकूब ५:१४। दु:खक
५:४४। शऽुह

दे शवासीह ,

रोमी

१०:१।

िदने र सताउनेह , म ी

जोसँग हामी रहन्छ , यिमर्या २९:७। हामीलाई डाहा

गनह को िनिम्त गन्ती १२:१३। जसले हामीलाई त्यागेका छन्, २
ितमोथी ४:१६ र वेवाःथा गन पापको िनिम्त, १ शमूएल १२:२३।

ूाथर्ना गन तिरकाह
भजन ९५:६

लूका २२:४१

ूेिरत २०:३६

ँ ा टे क ।"
"हाॆा सृि कतार् परमेँवरको सामु घुड

मुिक्तदाता

गनुभ
र् यो।

येशूले

ँ ा
घुड

टे क्नुभयो

ँ ा टे के र ूाथर्ना गरे ।
पावलले घुड
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र

ूाथर्ना

२ इितहास ६:१३
म ी २६:३९

ँ ा
सारा जनसमूहको अगािड राजा सोलोमनले घुड

टे के र ूाथर्ना गरे ।
अत्यन्त

िपडामा

मुिक्तदाताले

आफ्नो

्ु मा घोप्टोपनुभ
भईँ
र् यो र ूाथर्ना गनुभ
र् यो।

भएको बेलामा दाउदले भ ुईँमा

१ इितहास २१:१६

अत्यन्त क

यहोशू ५:१४

यहोशू भ ुईँमा घोप्टो परे र उपासना गरे ।

गन्ती १६:२०-२२
मकूर्स ११:२५

घोप्टोपरे र ूाथर्ना गरे ।

ँ ु मा घोप्टो परे र ूाथर्ना गरे ।
मोशा र हा न भई
उभेर पिन ूाथर्ना गनर् सिकन्छ।

यशैया ३८:१,२

राजा हे जिकयाले ओ

यशैया १:१५

कितजनाले हात फैलाएर ूाथर्ना गदर्छन्।

भजन २८:२

िबलाप २:१९

अनुहार

पिन ूाथर्ना गरे ।

ानमा पिल्टरहे को बेलामा

भजनसं महका लेखकले जब ूाथर्ना गरे

तब

ःवगर्मा रहेको मिन्दरितर हात फैलाएर ूाथर्ना

गरे ।

जुनसुकै आशन वा शारीिरक हाउभाउ गरे र

ूाथर्ना गरे पिन त्यो ूाथर्ना परमेँवरलाई मन

पोखाएर गनुप
र् छर्।

भजन ६६:१८

“यिद मेरो मनमा खराब कुरालाई पोषाई राख

िहतोपदे श २८:९

“यिद कसैले परमेँवरको व्यवःथा वा िनितलाई

भने परमेँवरले मेरो ूाथर्ना सु ु हु ।"

सु बाट कान फकार्उँछ भने परमेँवरको सामु

उसको ूाथर्ना िघन लाग्दो वा अमान्य हुन्छ।"

जब ूाथर्ना गनर् झक लाग्छ त्यसबेला आफूलाई भ ु “हे आत्मा, ूाथर्ना
गन महान् आवँयकता अिहले नै हो। त्यसकारण अिहले नै ूाथर्ना
गर।"
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अध्याय 20

बाइबलले औँ याएको शबाथ
"सृि कतार्ले आिशष िदनुभएको र ःवयं ले िबौाम िलनुभएको िदन

शबाथलाई आदमले पिवऽ अदनको बगचामा ःवच्छ

दयले पालन

गरे का िथए। उनको खुिशयाली पिरिःथितबाट पापको कारणले बािहर

िनिःकएपिछ पिन पँचाताप गरे र आदमले शबाथलाई पालन गनर्

िबसका

िथएनन्।

हाबेलदे िख

धमीर्

नोहा,

अॄाहम,

याकुब

आिद

बाइबलमा उल्लेिखत सबै आदरणीय पुखार्ह ले शबाथको गिरमालाई

पालन गरे का िथए। जब परमेँवरका च ुिनएका जनह
िमौ दे शमा बन्दीको
मूतीर्पूजकह को

बीचमा

इिजप्ट अथार्त ्

पमा बःनु परे को िथयो त्यसबेला ितनीह
रहनुपरे को

िथयो।

परमेँवरको िनित तथा व्यवःथाको गिरमाको

त्यसबेला

ितनीह ले

ानलाई भ ुलेका िथए।

तर जब परमेँवरले इॐाएलीह लाई इिजप्टको दासत्वबाट ःवतन्ऽ
ँ लाई आफ्नो
बनाउनुभयो तब त्यसबेला भेला भएका इॐाएली िभड

व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाको महान् गिरमालाई घोषणा गनुभ
र् एको िथयो

तािक ितनीह ले उहाँको इच्छा वा िनितलाई जानुन,् उहाँूित ौ ा

राखुन ् र सदासवर्दा उहाँका आ ाह

पालन ग न्। त्यसबेलादे िख

बतर्मान समयसम्म परमेँवरको व्यवःथालाई यस सं सारमा सुरिक्षत
रािखएको छ, र चौथ आ ामा उल्लेिखत गिरएको शबाथको पालना

गिररहे को छ।" द मेटकन्शोभसीर् पृ. ४५३बाट

पान्तिरत। "परमेँवर

र मािनसलाई एकताको शुऽमा बाँिधराख्ने सुनौलो हार शबाथ हो।"-

एलेन जी

ाइट, टे िःटमोिनज, ठे ली ६, पृ. ३६१बाट

बाइबल अध्याय
उत्पि

२:३

पान्तिरत।

सन्दे श
परमेँवरले नै ःथापना गनुभ
र् एको चलन।
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उत्पि

२:२,३

ूःथान २०:११
ूःथान २०:९-११

परमूभ ु सनातन सृि कतार् परमेँवरले यस पृथ्वी,
आकाश र समुि सृि

गनुभ
र् एको हो भनेर शबाथ

सदासवर्दा ःमारकको
अ

पमा खडा भएको छ।

कुनै िदन नभएर हप्ताको सात

शबाथ हो भनेर बाइबलले िजिकर गदर्छ।

िदनमाऽ

मकूर्स २:२७

शबाथ मािनसको िनिम्त खडा गिरएको हो।

ूःथान ३१:१५

यस िदनलाई माऽ परमेँवरले िबशेष गरे र अलग

उत्पि

२:३

ूःथान २०:११
लेवी १९:३०
ूःथान २०:८

ूःथान

१६:२३,२५,२६

व्यवःथा ५:१५

यस िदनलाई माऽ परमेँवरले आिशष िदनुभयो।
राख्नुभयो।

यस

िदनलाई

बनाउनुभयो।

माऽ

पिवऽ

हामी मानव जाितलाई शबाथ पालन गनर् िनदशन

िदइएको छ।

पिवऽ वा चोखो बनाइ अलग रािखएको शबाथको

गिरमालाई

िदइएको छ।
जब

इॐाएलीह

भ तािरएका

ूमाण

पिहचान

गनर्

िथए

तीन

गनर्

४०

तब

दे खाइएको िथयो।

वटा

हामीलाई

वषर्सम्म

शबाथको

आँचयर्

िनदशन

म भूिममा

औिचत्यलाई
काम

गरे र

ु न्ु छ भनेर
परमेँवर हाॆो िनिम्त कित भलो हुनह

सम्झना गराउन परमेँवरले मािनसह लाई शबाथ

िदनुभएको िथयो।

नेहिमया ९:१२-१४ आफ्ना जनह ूित
ूःथान २३:१२

परमेँवरले

िच राख्नुहन्ु छ भनेर दे खाउन

परमेँवरले शबाथ िनयुिक्त गनुर् भएको िथयो।

शबाथलाई

जनह लाई

ःथापना

कितको

ूमािणत गरे को छ।
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गरे र

दया

परमेँवरले

दे खाउनुहन्ु छ

आफ्ना
भनेर

ूःथान ३१:१३

िहॄू ४:४,९

मकूर्स २:२८

परमिपता सनातन परमेँवरमामाऽ मािनसह लाई

चोखो राख्ने शिक्त र अिधकार छ भनेर शबाथको

गिरमाले दे खाउँछ।

ःवगर्बाट ूदान गिरने िबौामको ूतीक शबाथ
हो।

येशू र शबाथ

येशू भी

ु न्ु छ।
शबाथको ःवामी हुनह

लूका ४:१६

ु न्ु थ्यो तब शबाथ िदन
जब यस सं सारमा येशू हुनह

म ी २४:२०

शबाथ िदनमा भाग्न नपरोस् भनेर ूाथर्ना गर

लूका ४:३१,६:६

यूह ा ५:५-९

मकूर्स ३:१-५
म ी १२:१२,
लूका १३:१६

ूःथान २०:१०,
व्यवःथा ५:१४
लेवी २३:३,

पालन गन उहाँको चलन िथयो।

भनेर येशूले चेलाह लाई अर्हाउनुभएको िथयो

जसले गदार् शबाथको पिवऽतामा दखल नहोस्।

शबाथ िदनमा येशूले िसकाउनुभयो।
येशूले

शबाथ

िदनमा

पानुभ
र् यो।

िबरामीलाई

िनको

शबाथ िदनमा क णा वा दयाको काम गनर्
जायज छ भनेर उहाँले िसकाउनुभयो।

शबाथ िदनमा पालन गन िनितह लाई आफूलाई

थाहा भएको येशूले जानकारी िदनुभएको िथयो।

घरमा सेवा गन सेवकह

र बःतुह लाई शबाथ

िदनमा िबौाम िलन िदनुपछर्।

ूःथान २०:१०

शबाथमा कुनै िकिसमको काम गनुर् हुँदैन।

१३:१५-१७

कुनै िकिसमको िकनबेच शबाथमा गिरनुहँद
ु ै न।

यिमर्या १७:२१

शबाथ िदनमा कुनै िकिसमको भारी बोक्नु हुँदैन।

नहेम्याह १०:३१,

नहेम्याह १३:१९,
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ूःथान १६:२३

खानेकुराह

१९,२३,३१

िदन सु

मकूर्स १:२१,३२

शबाथ घाम अःताएपिछ सु

उत्पि

१:५,८,१३,

लेवी २३:३२,

नहेम्याह १३:१९

अिघल्लो िदनमा तयार गनुप
र् छर्।
ु ादे िख।
हुन्छ बेलक
हुन्छ।

जब घाम अःताउँछ तब ह ामा गिरने िनयिमत

कामह

पन्छाउनुपछर्।

ूेिरत १६:१३

शबाथमा परमेँवरको आराधाना गनुप
र् छर्।

१५:२१

शबाथ िदनको िदनमा पिवऽ धमर्शा

ूेिरत १३:२७,

ूेिरत

पढ्नुपछर्।

१३:१४,१५,४२-४४,

परमेँवरको वचन बाँध्नुपछर्।

१७:२,

गन्ती २८:९, म ी १२:५, यूह ा ७:२३
िविधह सँग सम्बिधत कामह

गनर् छु ट छ।

१८:४

शबाथ

बाइबल

िदनमा

शबाथ िदनमा धािमर्क

म ी १२:, लूका १३:१५,१६,१४:१ आवँयक वःतुह
िदनमा उपलब्ध गराउन सिकन्छ।

शबाथ

ँ सम्बन्ध
शबाथमा हुनपु न परमेँवर र उहाँका जनह सग

ूःथान २०:१०, लेवी २३:३,
व्यवःथा ५:१४

यो ितॆो ूभ ु परमेँवरको शबाथ हो।

ूःथान ३१:१५

िबौामको िनिम्त शबाथ िदइएको हो।

यशैया ५८:१३

यो परमेँवरको पिवऽ िदन हो।

उत्पि

यो ूभ ुको िबौाम िदन हो।

ूःथान १६:२३

ूकाश १:१०

२:२,३

ूःथान ३४:२१

पिवऽ शबाथ िदनको िबौाम।

यो ूभ ुको िदन हो।

शबाथमा काम गरे र तोड्न कुनै बहाना छै न।
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आमोस ८:५

शबाथलाई पालना नगनुस
र् ँग नापतौलमा घटबढसँग

नेहिमया १३:२२

सन्त

भजन

११८:२४,५८:१३
नेहिमया

१३:१५,२०:२१

यशैया ५८:१३,१४
यशैया ५६:२-६

यशैया ६६:२२,२३

तुलना गिरन्छ।
अथार्त ्

परमेँवरका

शबाथलाई पालना गदर्छन्।

धमीर्

जनह ले

सन्त अथार्त ् परमेँवरका धमीर् जनह ले शबाथमा
्
आनन्द महसुस गछर्न।

शबाथलाई िबटु लो पानको िबरोध गिरनेछ।

शबाथको

िमल्छ।

गिरमालाई

ौ ा

राख्नेले

आिशष

शबाथलाई पालन गदार् आिशष पाउँछ।

अनन्त जीवनसम्म शबाथको पालन गिरनेछ।
दु

र शबाथ

िबलाप १:७

दु

यशैया ५६:२

ितनीह ले शबाथ िदनलाई िबटु लो वा ूदुिषत

नेहिमया १३:१७
आमोस ८:५-७

इिजिकएल २२:२६
नेहिमया १३:१५
नेहिमया १०:३१

वा परमेँवरूित आःथा नराख्नेले शबाथको

उपहास गदर्छ।
पादर्छन्।

्
ितनीह ले शबाथको बेइज्जत गछर्न।

शबाथ िदनदे िख थिकत हुन्छन्।

दु ह

ँ ा
शबाथलाई पालन नगनर् ितनीह ले आफ्नो आख

्
पिन लुकाउँछन् वा िचम्म गछर्न।
अ

िदन जःतै शबाथ िदनमा पिन दु ह ले भारी

बोक्छन्।

शबाथ िदनमा दु ह ले चेिलबेटी बेचिबखन पिन

्
गछर्न।
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किहलेकाही ँ दु ह ले शबाथ पालन गनर् कठोर

लूका १३:१४,

्
छ भनेर दे खावटी पिन गछर्न।

यूह ा ९:१६

हप्ताको पिहलो िदन

बाइबलमा हप्ताको पिहलो िदनको बारे मा नौ ःथानह मा उल्लेख
गिरएको छ। ितनीह

यी हुन:् उत्पि

१:५, म ी २८:१, मकूर्स

१६:१,२,९, लूका २४:१, यूह ा २०:१, २०:१९, ूेिरत २०:७, १
कोरन्थी १६:२।

हप्ताको पिहलो िदन भनेर नाउँ िदने परमूभ ु परमेँवर नै

ु न्ु थ्यो जुन उहाँले ६,००० वषर् अिघ गनुभ
हुनह
र् एको िथयो। परमेँवरको

ूेरणाले पिरचािलत लेखकह ले हप्ताको पिहलो िदन भनेर त्यस

िदनलाई उल्लेख गरे का िथए। तर कसै ले पिन त्यस िदनलाई पिवऽ
भनेर सम्बोधन गरे का िथएनन्। तीन जनाले शबाथ िदन पिछ हप्ताको

पिहलो िदन भनेर उल्लेख गरे का िथए। त्यसको अथर् हप्ताको पिहलो
िदनलाई पिवऽ शबाथ भनेर मािनएको हुँदैन। इजिकएल ४६:१- यस
िदनलाई अ

जःतै काम गन िदन भनेर मािनएको छ। येशू मरे र

ु एको ३२ वषर्पिछ पावलले शबाथ िदनको गिरमालाई
पुन त्थान हुनभ

यसरी मानेको महसुस गराउँछन्: "हामीह को िपतापुखार् सं ःकार वा
मािनसह को िब

ँ " (ूेिरत २८:१७)।
मा केिह पिन गरे को िथइन।
कुनै िदन उनले पालन

यिद हप्ताको सात िदन शबाथ बाहे क अ

गरे को भए उनले िपतापूखार्ह को सं ःकारबाट अलिग्गएको हुन्थ्यो।

उत्पि

साप्तािहक चब

१:५,८,१३,१९,२३,३१ र उत्पि

सृि मा सृिजएका िथए। िदन गन्तीह

िदइएको िथएन।

उत्पि

४:३

२:१-३ साप्तािहक चब

उल्लेख गिरएको िथयो तर नाउँ

िदनको अन्तमा मािनसह

भए भ े आभास् पाइन्छ।
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आराधना गनर् जम्मा

इजिकएल ४६:१

उत्पि

२:२,३

हप्ताको छ िदन काम गन िदनह

हुन ् भनेर

सम्बोधन गिरएको छ भने बाँकी एक िदन अथार्त ्
सात िदन िवौामको िदन िथयो।
सबै

िदनह
एकै खालका छन् भने सात
िदनचाही ँ िबशेष िदन िथयो िकनभने यस िदनलाई

परमेँवरले आिशष िदनुभएको िथयो र अलग

यशैया ५८:१३
ूःथान २०:८-११
मकूर्स २:२८

राख्नुभएको िथयो।

परमेँवरले त्यस िदनलाई उहाँको पिवऽ िदन

भनेर सम्बोधन गनुह
र् न्ु छ।

यस िदनलाई "ितॆो परमेँवरको शबाथ" हो

भनेर कहलाइन्छ।

मािनसको पुऽ शबाथ िदनको पिन ूभ ु हो। अ

सबै िदनह को गन्ती गिरएको िथयो भने छै ट र

सात िदनलाई ूभ ुले नामै तोकेर भ ुभएको िथयो:

सात
मकूर्स १५:४२,
लूका २३:५४

िदनलाई शबाथ भनेर उहाँले सम्बोधन

गनुभ
र् एको िथयो।

छै ट िदनलाई तयारीको िदन भनेर कहलाइएको

िथयो।

ूःथान १६:२२,२३ शबाथ िदनको िनिम्त छै ट िदनमा खानाह
लूका २३:५४-५६

गिरराख्नुपथ्य ।

उ ारकतार्को शरीरमा मसलाह
िदनमा िकनेका िथए।

तयार

लगाइिदन छै ट

िदन, मिहना र वषर् झ शबाथ िदनसँग आकाशका नक्षऽह को

चालामालसँग ूचिलत सं ःकार अनुसार सम्बिधत िथएन। सात िदनका

नामह

इिजप्ट अथार्त ् िमौदे शको धमर् अनुसार सात नक्षऽह सँग

जोडेर नामाकरण गिरएको िथयो। रोमीह ले पिन सात िदनह

ितनीह ले थाहा पाएको अनुसार नक्षऽह सँग जोडेर नाउँ िदएका िथए।
ितनीह को िबशेष नाउँह

यसूकारका िथए:-१. डाइज सोिलज,
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सूयक
र् ो िदन वा आइतवार २. डाइज ल्युना वा जुनको िदन वा सोमबार

३. डाइज मािटर्ज वा म ल महको िदन वा म लबार ४. डाइज

मक्युरर् ी वा बुधमहको िदन वा बुधबार ५. डाइज जोिभस वा जुिपटर वा

बृहःपित महको िदन वा िबिहबार ६. डाइज भेनिरज वा शुब महको

िदन वा शुबबार ७. डाइज साटु नीर् वा शिनँचर महको िदन वा

शिनवार। अङ्मेजी नाउँ सन्डे, मन्डे र साटरडे ती रोमले पूजा गरे का
महह को नाउँमा कायमै भएको पाउँछ

भने बाँकी िदनह

युरोपका दे वताह को नाउँमा नै रािखएका िथए। ितनीह

पिन

िटउ, ओडन,

थोर र िृगा िथए जुन युरोपको ूख्यात पुराण अनुसार म ल मह, बुध

्
मह, बृहःपित मह र शुब मह हुन।
यशैया ६६:२२,२३

नयाँ पृथ्वीमा पिन हप्ताको छ िदनको चब
कायमै हुनेछ र साथै सात िदनमा परमेँवरको

आराधना गनर् सबै जीवह

जम्मा हुनेछन्।

धािमर्क िरितको िनिम्त अपनाइएका औपचािरक शबाथ

लेवी

२३:७,८,२१,२४,२५,२७,३२,३९

हप्ताको

धािमर्क िरितको िनिम्त नामकरण गिरएका शबाथह

सात

िदनभन्दा

सातवटा छन्: १.

यहुदी वषर् अिबब मिहनाको १५ गते २. अिबब मिहनाको २३ गते ३.

पेिन्टकोःट ४. सात मिहनाको पिहलो िदन ५. सात मिहनाको १०

गते ६. सात मिहनाको १५ गते ७. सात मिहनाको २२ गते।

ियनीह

बािषर्क शबाथह

आउँछ। ितनीह
ितनीह

सक्छन्।

हुन ् र ूत्येक वषर्को एक एक फेरमाऽ

मिहनाको तोिकएको गतेमा मािनने शबाथ भएकोले
ँ ाऽ सात िदन शबाथमा ती गतेह
किहले काहीम
पनर्

कलःसी २:१६:१७

ती शबाथह

आउनेवालाको छायाँमाऽ िथए।
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िहॄू ९:८-११

म ी २७:५०-५१

ँ
जब येशू बुसमा मनुभ
र् यो येशूलाई औल्याउने
ती

छायाँ पी

शबाथह

औिचत्य समाप्त भएको िथयो।

वा िविधह को

जब येशू बुसमा मनुभ
र् यो तब मिन्दरको पदार्

परमेँवरले च्यात्नुभएको िथयो।त्यसको अथर्

येशूको

आगमन

सम्पूणर् िविधह

वा

मृत्युलाई

जुन ् छायाँको

िथए ती समाप्त भएका िथए।

ँ
औल्याउने

पमा रहे का

िहॄू ९:१०, रोमी १४:१-६, कलःसी २:१६ िरितिथित वा धािमर्क

ूयोजनको िनिम्त तोिकएका शबाथ िदनह

वािषर्क चाड वा भोज

मनाउनेसँग सम्बिधत िथए। िनःतार चाडमा मनाइने शबाथमा िततो

जिडबुटीह

िथयो। अ

भोजमा िमसाइन्थ्यो। पँचातापको िदन उपबासको िदन

चाडह

लेवी २३:३८

रमाइलो गिर भोजभतेर गन समय िथयो।
ती वािषर्क शबाथह

परमेँवरको सात

शबाथभन्दा अलग र िवशेष िथए।

िदन

ूःथान २०:१०

हप्ताको सात

ूःथान २०:८-११

खानुिपउनु वा रमाइलो गनुर् हप्ताको सात िदन

ूःथान २०:११

हप्ताको सात

िथयो।

शबाथसँग सरोकार िथएन।

िदन शबाथ धािमर्क िविधह सँग

गाँिसएको िथएन ब
सं सार सृि

यशैया ६६:२२,२३

िदन शबाथ परमेँवरको शबाथ

ःमारकको

यो िदनलाई परमेँवरले

गनुभ
र् यो भ े सम्झनाको िनिम्त एक
पमा खडा गिरएको िथयो।

जब सम्म यस पृथ्वी रिहरहन्छ तबसम्म परमूभ ु
ु न्ु छ भनेर िजिकर गनर्
परमेँवर नै सृि कतार् हुनह

हप्ताको सात िदन शबाथलाई सृि को सम्झनाको
िनिम्त मनाउने उत्सबको
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पमा रिहरहनेछ।

के येशू भी ले हप्ताको सात िदन शबाथलाई पिरवतर्न गनुभ
र् यो?
म ी ५:१७,१८

दु

मािनसह ले

व्यवःथालाई

पिरवतर्न

ितनीह को

मनशायलाई

भनेर

उहाँलाई

बोल्नुभन्दा

यूह ा ५:१०-१९

यूह ा ९:१४-१६

म ी १२:१०-१२

भी लाई

आरोप

पिहले

नै

खण्डन गनुभ
र् एको िथयो।

परमेँवरको

गनर् आउनुभएको
लगाएका
बुझेर

ितनीह को

िथए।

िथयो

तर

ितनीह ले

आरोपलाई

येशूले िबरामीलाई शबाथ िदनको िदनमा िनको

पानुभ
र् एकोले यहू दीह ले उहाँलाई मानर् खोजेका
िथए।

उहाँले

शबाथ

िदनमा

िबरामीलाई

िनको

पानुभ
र् एकोले उहाँ परमेँवरबाट आउनुभएको होइन
भनेर ती यहू दीह ले सोचेका िथए।

उ ारकतार्ले ितनीह लाई पिवऽ धमर्शा लाई नै

ँ
औल्याएर
भ ुभएको िथयो िक शबाथ िदनमा

दयाको काम गनुर् न्यायोिचत छ। उहाँले शबाथको

यूह ा १५:१०

िविधलाई ःवीकानुभ
र् एको िथयो।
उहाँले िपताका आ ाह

पालन गरे र शबाथको

िनयमलाई तोड्नुभएको िथएन भनेर उहाँले ती
यहू दीह को ूत्येक आरोपको खण्डन गनुभ
र् एको

मकूर्स ७:६-१२

यशैया ४२:२१

िथयो।

परमेँवरको
परम्परालाई
िथयो।

िविधलाई

मा

पन्छाएर

उहाँले अःवीकार

मािनसको

गनुभ
र् एको

यशैया भिवंयवक्ताले धेरै वषर् पिछ आउने येशूको

बारे मा भ ुभएको िथयो िक उहाँले परमेँवरको
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व्यवःथालाई

लूका ४:१६
म ी २४:२०
लूका २३:५४-५६

अझ

उघारे र

दे खाउनुहन
ु ेछ

त्यसलाई सम्मान गिरनेछ।

र

येशूले आफ्नो चलन अनुसार शबाथ िदनलाई

पालन गनुभ
र् एको िथयो।
उहाँले

आफ्ना

चेलाह लाई

शबाथको

गिरमामालाई आदर गनर् िसकाउनुभएको िथयो।

येशूका अनुयायीह ले शबाथलाई पालन गिर नै

रहे का िथए। येशूले किहल्यै पिन शबाथ िदनलाई

पिरवतर्न गनुभ
र् एको िथएन।

के येशूका चेलाह ले शबाथलाई पिरवतर्न गनुभ
र् एको िथयो?
उत्पि

२:२,३

ूःथान २०:८-११

लूका २३:५४-५६,

मकूर्स १६:१,२
लूका

हप्ताको सात

िदन शबाथको िदन िथयो जुन

िदनपरमेँवरले पिवऽ पानुभ
र् यो र चोखो वा अलग

राख्नुभयो।
जब

येशू

अनुयायीह ले
िथए।

िचहानमा
त्यही

ु न्ु थ्यो
हुनह

शबाथ

उहाँका

िदनलाई मानेका

नयाँ करारमा शबाथ हप्ताको पिहलो िदनभन्दा

एक िदन अिघ शबाथ आएको उल्लेख गिरएको

छ।

यी पदह ले यो ःवीकार गरे को छ िक शबाथ

२३:५४-५६,२४:१ तयारी िदन शुबबार र हप्ताको पिहलो िदन
ूेिरत

आइतबारको बीचमा आएको िथयो।

एिफसी शहरमा पावलले शबाथ िदनमा ूचार

१३:१४,१५,४२-४४ गरे का िथए।

ूेिरत १६:१२,१३

िफिलपीमा शबाथ िदनमा ूचार गरे र सुसमाचारको
ूचार थालनी भएको िथयो।
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ूेिरत १७:२

थेसलोनीकाको चचर्मा शबाथ िदनमा सेवाकायर्

ूेिरत १८:४,११

पावलले

ूेिरत १८:१७

ूेिरतह ले शबाथ िदनलाई पालन गरे कै कारण

हुन्थ्यो।

१६

मिहनासम्म

िदनमा सेवाकायर् गरे का िथए।

ितनीह ले

कोरन्थीमा

शबाथ

पावल

यहू दीह का परम्परालाई

र

ितनीह ले उल्लङ्घन गरे का िथएनन् भनेर िजिकर

ूेिरत १५:२१

गरे का िथए।

येशूको मृत्युभएको २१ वषर्पिछ पिन (ई.स. ५२)
ूत्येक शहरमा शबाथ िदनमा पिवऽ धमर्शा

पिढन्थ्यो। त्यो िदन त्यही िदन िथयो जुन मोशाले

ूेिरत १३:४२,४४

पिन पालन गरे का िथए।

यहू दी र येशूलाई िवँवास गन अन्य जाितह ले
त्यही

िदनमा

हप्ताको

शबाथको पालना

सात

िदनबाट हप्ताको

आइतवारमा शबाथ

िदनको

गरे का

पिहलो

पिरवतर्न

िथए।

िदन

गिरएको

िथयो भनेर नयाँ करारमा किहँपिन उल्लेख िरएको
छै न। येशूका चेलाह ले

हप्ताको सात

िदन

शबाथ िदन शिनवारबाट आइतबारमा पिरवतर्न
गरे का िथएनन्।

शबाथ िदनलाई हप्ताको सात िदन शिनवारको स ा आइतबारमा कसले

पिरवतर्न गरे त? बाइबल अनुसार न त येशू भी ले न त चेलाह ले

हप्ताको सात िदन शिनबारलाई आइतबारमा पिरवतर्न गरे का िथए भनेर
उल्लेख गिरएपिछ अिधकांस इसाईह ले मानेर आएको आइतबारलाई

शिनबारबाट कसैले पिरवतर्न गरे को हुनपु छर् भनेर हे नल
र् ाई बाइबलभन्दा

बािहरको इितहासमा हे न र्ु आवँयक छ। येशूको मृत्युपिछ धेरै पुःताले

शिनबारको पिवऽ िदनलाई इसाई जगतले पालन गद िथए। तर

107

परमेँवर नै सृि कतार् हुनहु न्ु छ भनेर ठोकुवा गनर् छु ट्

सात िदनको पिवऽता र गिरमा सृि

ाइएको पिवऽ

गिरएको सूयल
र् ाई पूजा गन िदन

आइतबारको ूचलनले ओझेलमा पनर् गएको िथयो। आइतबार पिवऽ

िदन मािनएको मूितर्पूजक पािँचमी दे श रोमको अमसरतामा जित जित
मािनसह

इसाई बने त्यि त्यित बाइबलले औल्ँ याएको पिवऽ शब्बथ

िदनको मह वलाईभन्दा आइतबारलाई चचर्ले अङ्गाल्न थालेका िथए।
जब पिँचम दे शमा चचर्को शिक्त ब

दवाउन

थाले

र

मूितर्पूजकह ले

ो तब सात िदन शब्बथलाई

मानेका

हप्ताको

पिहलो

िदन

आइतबारलाई मा े उँचाईमा जान थालेको िथयो। यो एक िदन भएको
पिरवतर्न िथएन ब
पूणर् पमा मा

सात िदन शिनबारबाट आइतबारमा इसाईह ले

केही शताब्दीह

लागेका िथए। किथत इसाई र ूथम्

पोपको पगरी ओड्ने रोमको सॆा

कन्सेटाइनले ई.स. ३२१मा यो

अध्यादे श जारी गरे का िथए: "सबै न्यायिधस, शहरका बािसन्दा र सबै

खालका पेशा अपनाउने मािनसह ले सूयल
र् ाई सम्मान गन पिवऽ िदन

आइतबारको िदन िबौाम िलयोस्। तर गाउँह मा खेतीपाती गन

व्यवसायीह लाई यस िदनमा काम गनर् ःवतन्ऽता छ। अ
भन्दा यही िदनमा मक्कै रोप्दा र िब वाह

िदनमा

रोप्दा शुभलक्षण भएकोले

सो कायर् गनर् जायज छ। यिद यस आइतबारको िदनमा ती कामह

गिरएनभने ःवगर्बाट बिषर्एको आिशषबाट मािनसह बिन्चत हुनछ
े न्।"
यो चाही ँ ूथम् आइतबारको कानुन िथयो। चचर्ले पिन मािनसह को

मन िजत्न त्यही िदनलाई मान्यता िदएका िथए। त्यस िदनलाई मा

िबिभ

समयमा अध्यादे शह

जारी गिरएका िथए। तर कितपय

इसाईह ले त्यसलाई वाःता नगरे र हप्ताको सात िदन शिनवारलाई नै

पिवऽ िदन पालन गनर् कायम गरे का िथए जुन ् दश आ ाको मुतािवक

िथयो। पूवीर्य इसाईह मा हप्ताको सात िदन शब्बथलाई पालन गनर्

लोकिूय हुँदै गरे कोले सन् ई.स. ३२१मा लेओिडिसयाको सम्मलेनमा
यो अध्यादे श जारी गरे का िथए: "चचर्का सदःयह ले यहू दीह ले जःतै

सात िदन शिनबारको िदनमा कामबाट िबौाम िलनुह ु
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ब

त्यस िदन

पिरौम गनुपर् छर्। त्यसले ूभुको िदनको (आइतबार) सम्मान गछर्।

इसाई भएको है िसयतले

सकेसम्म यस िदनमा कामबाट िबौाम

िलनुपछर्।" सेरमनस् अन साबमेन्ट एण्ड शब्बथ, पृ. १२२,१२३बाट
पान्तिरत। मािटर्न लुथरको अनुमोदनमा उनको सहयोगी मेलान्कनले
ूिश

कोरे को

अगसबगर्

कन्फेसनमा

सोिधएको

"ूभुको

िदन

(आइतबार)को बारे मा के भ े?" ूँनमा यो जवाफ िदइएको िथयो,
"ूभुको िदन, इःटर, ि टनटाइड र अ

िकनभने ती िदनह लाई मा
दािनएल ७:२५

पिवऽ िदनह लाई मा ुपदर्छ,

चचर्ले िनयुक्त गरे का िथए।"

कुनै िदन

हप्ताको सात िदन शब्बथबाहे क अ

ूभ ुको िदन वा शब्बथ भनेर बाइबलले तोकेको
छै न।

तर

पिछल्लो

समयमा

त्यःतो

शिक्त

आउनेछ जसले परमेँवरको व्यवःथालाई पिरवतर्न
गनर् खोज्नेछ भनेर दािनएलले भिवंयवाणी गरे का

इजिकएल

परमेँवरको

िथए।

२२:२६-२८,

व्यवःथालाई

१३:१०-१२
उलङ्घन

अगमवक्ता

गरे को,

इजिकएलले

शब्बथलाई

अपिवऽ

बनाएको र िठक बाटोमा िहँडाउन अमसर गनुपर् नह ले परमेँवरको
वचनको स ा झुटा वचनह

िमसाएको दे खेका िथए।

दे हायको केही छलफलह

सऽ

सं ःकरणको "क्याथोिलक

सात

िदन

िबिँचयन इनःशक्टे ड" पृ. २७२,२७३मा उल्लेख गिरएको छ: "ूँन:

"सनातनदे िख

मािनएको

आइतबारलाई पिरवतर्न

हप्ताको

शिनबारको

स ा

कुन् अिधकारले गिरएको हो?" जवाफमा

"हामीह सँग क्याथोिलक चचर् र ूेिरतह को सं ःकारको अिख्तयार
छ।" ूँन "के बाइबलमा कुनै यःतो भाग छ जहाँ शिनबारको स ा

आइतबारलाई पिवऽ िदन पालन गनुपर् छर् भनेर आदे श िदइएको छ?"

जवाफमा " "चचर्को िनणर्यलाई सु

बाइबलले आदे श िदएको छ (म ी

१८:१७, लूका १०:१६) र ूेिरतह को परम्परालाई मा ुपछर् भनेर
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िजिकर

गिरएको

छ

(२

थेसलोिनकी

२:१५)"

तर

बाइबलमा

शब्बथलाई शिनबारबाट आइतबारमा पिरवतर्न गिरयो भनेर उल्लेख
गिरएको छै न। सन्त यूह ाले ूभुको िदन भनेर उल्लेख गरे का िथए
(ूकाश १:१०) तर हप्ताको कुन िदन भनेर उनले भनेका छै नन्। न

त दश आ ा अनुसार शबाथ िदनबाट अ

िदनमा पिरवतर्न गिरयो भनेर

उनले उल्लेख गरे का छन्। हप्ताको पिहलो िदनमा चेलाह

खान भेला

भए भनेर सन्त लूकाले ूेिरत २०:७मा लेखेका छन्। सन्त पावलले

कोिरन्थीका िवँवासीह लाई यहू िदयाका िवँवासीह लाई सहयोग गनर्

हप्ताको पिहलो िदन पैसा जम्मा गनुर् भनेका िथए तर न त लूकाले न

त पावलले त्यस िदनमा हप्ताको सात िदनको स ा पूजा आराधना गनर्

छु ट्

ाइएको छ र त्यसलाई इसाई शब्बथ नामाकरण गिरएको छ

भनेर उल्लेख गरे का छन्। त्यसकारण यिद सही

पमा चचर्को

अिधकारलाई मा े हो भने इसाईह ले हप्ताको सात िदन शब्बथलाई
नै पिवऽ मा ुपन हो। जब चचर्को अिधकारले नै ःथापना गरे को

आइतबारलाई मा ुपछर् भनेर इसाईह ले िजिकर गछर्न ् तर चचर्ले

अनुमोदन गरे को अ

चाडपवर्ह लाई मान्दै नन् भने ितनीह ले चचर्कै

उपहास गिररहे को दे िखन्छ। ितनीह
दे िखं दैन िकनभने आइतबार र अ

धमर् र तकर्सम्मत चलेको

चाडपवर्ह

त्यही जगमा आधािरत

छन् जुन ् चचर्को अध्यादे श हो।" फेिर "द डिक्शनल क्याटिकजम" पृ.

१७४, ३५२ले सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट इसाईह

बाइबलकै अनुसार

चलेको छै न भनेर यसरी ठोकुवा गरे को छ। "हामीले दुई ूँनह का
जवाफह

मागेका

िथय :

के

िविभ

चाडपवर्ह

ःथापना

गनर्

क्याथोिलक चचर्लाई अिधकार िदइएको छ भ े ूमाण छ?" जवाफमा
"यिद त्यो अिधकार िदइएको छै न भने सबै आधुिनक इसाईह ले
त्यससँग

सहमत

हुने

िथएनन्।

उनले

हप्ताको

पिहलो

िदन

आइतबारलाई हप्ताको सात िदनको स ा पालन गन नीितलाई ःथापना
गन िथएन। बाइबलमा त्यो िदन पिरवतर्न गनर् कुनै आिधकािरक आदे श

छै न।" ूँन: "जब अिधकांस ूोटे ःटे न्ट इसाईह ले हप्ताको सात िदन
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शिनबारलाई िबटु ल्छन् तब के ितनीह ले पिवऽ धमर्शा

बाइबलमाऽ

ितनीह को िवँवासको आधार हो भनेर िजिकर गनर् सक्छन् र? के
पिवऽ

बाइबलमा

ःप

पमा

बाइबलको

स ा

अ ले

लादे को

परम्परालाई मा े अनुमित छ?" जवाफमा: अहँ त्यसको िबपिरत

ितनीह सँग केवल चचर्ले अपनाएको परम्पराको अिधकारमाऽ छ।

हप्ताको सात

िदन शब्बथको अव ा वा िबटु लेर ती इसाईह ले

परमेँवरको दश आ ाह मा एक आ ाको उलङ्घन गरे को ूमािणत
गदर्छ।

"ितमीह ले

परमेँवरले

ःप

पमा

शब्बथ

िदनलाई

िदएको

पिवऽ

किहल्यैपिन

िदन

पिरवतर्न

राख"

भनेर

नगिरएको

आदे शलाई ितनीह ले (सुधारवादी इसाई वा ूोटे ःटे न्ड) ठाडो उलङ्घन

गदर्छन्।" – एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर् पृ. ४४७बाट
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अध्याय 21

परमे वरको लालमोहर छाप
बाइबल अध्याय
एःथर ८:८

सन्दे श
कुनै पिन सरकारी कागजमा सरकारी िसल वा

छाप लगाइयो भने त्यो कानुनी

पमा वैधािनक

वा आिधकािरक हुन्छ। सरकारी छापमा दे श
नाउँ,

ूमुखको

गिरएका

उनको

हुन्छन्।

पद

र

राजा

क्षेऽ

अहे सा सले

उल्लेख

जारी

गरे को सीलमा राजाको नाउँ र पद, र अिन उनले

रोमी ४:११
यशैया ८:१६

शासन

गरे का

िचन्ह

वा

िथयो।

पिसर्या

आधािरक

क्षेऽ

उल्लेख

छाप

र

लालमोहरको अथर् एउटै हो।

गिरएको

िसल

अथार्त ्

सं सारका शासकह ले िसल वा लालमोहर लगाएर

कुनै कानुन वा अध्यादे श जारी गदार् ितनीह का
ूजाले त्यसलाई मा

बाध्य हुन्छन्। त्यसरी नै

परमेँवरको िसल वा लालमोहर छ परमेँवरको
व्यवःथामा लगाइएको हुन्छ र
मा ु आवँयक छ।

उहाँका जनह ले

म ी ५:१७,१८, रोमी ७:७, याकूब २:८-१२, ूःथान २४:१२,

व्यवःथा ४:९-१३ परमेँवरको व्यवःथा दश आ ाह
ूःथान २०:८-११

ूःथान २०:११

्
हुन।

दश आ ाह का ूत्येक आ ा केलाएर पढ्नुहोस्
र कुनचाही ँ आ ामा उहाँको नाउँ, पद र क्षेऽ

उल्लेख गिरएको छ सो हे नह
र्ु ोस्।
चौथौ

आ ाको

लालमोहरको

अिन्तम

िववरण

11२

भागमा

िदइएको

िसल

वा

छ।परमूभ ु

उहाँको नाउँ, उहाँको पद सृि कतार्,
पृथ्वी

ूःथान ३१:१३
उत्पि

२:२,३

उहाँको

क्षेऽ।

उहाँको

उहाँको व्यवःथा लागु हुन्छ।

ःवगर् र

सम्पूणर् क्षेऽमा

परमेँवरको अिधकार जनाउन उहाँको िचन्ह वा

सील शबाथ हो।

शब्बथ िदन सृजना गनर् तीन कदम अपनाइएको

िथयो।

१. परमेँवरले सात

िदनमा िवौाम िलनुभयो त्यसले गदार्

त्यसिदन परमेँवरको िवौाम िदन हुनपुग्यो।

२. उहाँले िबौाम िलनुभएपिछ त्यस िदनलाई उहाँले आिशष

िदनुभयो। त्यसको अथर् हप्ताको आउने सबै शब्बथ
परमेँवरको िवौामको िदन ठहिरएको छ।

३. उहाँले त्यस िदनलाई पिवऽ बनाउनुभयो अथार्त ् पिवऽ
कामको िनिम्त अलग राख्नुभयो। यो िदन परमेँवरको

यहोशू ५:१५

आिशषको िदन, पिवऽ िदन र िवौामको िदन भयो।

यशैया ५८:१३
इजिकएल २०:२०

परमेँवरको उपिःथितले गदार् कुनै पिन थोक
पिवऽ हुन्छ।

परमेँवरले शब्बथ िदनलाई उहाँको पिवऽ िदन

भ ुहन्ु छ। त्यस िदनमा उहाँको उपिःथत हुन्छ।

शब्बथ परमेँवरको िचन्ह वा िसल हो। जो
मािनसले त्यस िदनलाई पिवऽ मानेर पालन गछर्

त्यो परमेँवरको राज्यको जन हो भनेर ूमािणत

गछर्।उसले परमूभ ु परमेँवरलाई नै उसको ूभ ु

इजिकएल २०:१२

हो भनेर जानेको हुन्छ।

जसरी हप्ताको सात िदन पिवऽ कामको िनिम्त

अलग गिरएको िथयो त्यसरी नै त्यस िदनलाई

पालन गनुक
र् ो अथर् परमेँवर र त्यसलाई पालन
गन व्यिक्तको बीचमा पिवऽतताको लालमोहर

11३

लगाइएको ठहछर्। शब्बथ िदनलाई पालन गनुक
र् ो

अथर् त्यो व्यिक्त पिवऽ कामको िनिम्त अलग

गिरएको हो भनेर ःवीकादर्छ। उसको काम र

बन्दव्यापारमा परमेँवरले ूथम् ःथान पाएको
ूःथान २०:८
ूःथान ३१:१३

ूःथान ३१:१७

हुन्छ।
शब्बथ

पिवऽ

र

त्यस

समयलाई

ठािनयोस् भ े परमेँवर चाहनुहन्ु छ।

पिवऽ

जो मािनस परमेँवरको भय मान्छ वा उहाँमािथ

ौ ा राख्छ उसले शब्बथ िदनलाई पिवऽ राख्छ
र आफू पिन पिवऽ हुन्छ।

परमेँवरले सात िदनलाई माऽ िबौाम गन ताजा

हुने र आिशषमय िदन बनाउनुभएको िथयो। त्यस
िदनलाई

गन्ती २३:१९,२०

छ

जःतो

अ

आिशष िदनुभएको िथएन।

िदनलाई

परमेँवरले

परमेँवरले ूदान गनुभ
र् एको आिशष कुनै मािनसले
अ

िदनमा सानर् सक्दै न। परमेँवरको आिशष

मािनसले बदल्न सक्दै न।

१ इितहास १७:२७ परमेँवरको आिशष िनरन्तर पमा रिह रहन्छ।
यशैया ६६:२२,२३

शबाथ िदन परमेँवरबाट आिशष पाएको, पिवऽ

पािरएको र िबौाम पाएको िदन केवल यस

पृथ्वीमा माऽ नभएर अनन्तसम्म चिलरहनेछ।
िसलबन्धी वा आिधकािरक छाप लगाउने काम

यशैया ८:१६,१७

गवाही र व्यवःथालाई पोको पानर् र त्यसलाई

िसलबन्धी

ितनीह
त्यो

लगाउन

िनदशन

िदइएको

िथयो।

परमेँवरको िनिम्त पिखर्रहे को बेलामा

काम

परमेँवरको

सम्प

गनर्

व्यवःथालाई

11४

आदे श

तोिडएको

िथयन।

िथयो

र

त्यसलाई बाँड्नुपरे को िथयो। व्यवःथावाट िसल
िनकािलएको िथयो र त्यसलाई फेिर लगाउनुपरे को

यशैया ५८:१३

िथयो।

त्यो समय आउनेछ जब शब्बथलाई कुल्चेर

िबटु ल्ने छ भनेर अगमवक्ताले भिवंयवाणी गरे का

िथए। िसललाई व्यवःथाबाट िनकालेर िनकम्मा

ूकाश ७:१-४
ूकाश ७:१

दािनएल ११:४०

तुल्याइएको िथयो।

यस पृथ्वीमा िबशेष िसल गन सन्दे श फैिलएको
यूह ाले दे खेका िथए।
उ ार

पाएकाह को

गन्ती

जबसम्म

पुग्दै न

तबसम्म सं सारका शिक्तह को िबयाकलापलाई
रोिकराखेको

ूकाश ७:१

र झगडालाई जनाउँछ।

हावाको अथर् यु

हुन्छ।

परमेँवरको

आकाश, जिमन र जललाई असर पानछ।

न्यायले

जब परमेँवरले "ती िदनह पिछ" भनेर सम्बोधन

गनुभ
र् एको

उल्लेिखत

िथयो

तब

घट्नालाई

ूकाश

६:१२,१३मा

जनाइएको

हुनपु छर्।

िकनभने ूकाश ६को अिन्तम पदमा िसल गन

कामलाई उल्लेख गिरएको छ। सन्१८३३मा
आकाशबाट ताराह

खसेका िथए। परमेँवरको

िसलको पुनःथार्पनाको िबशेष काम अथार्त ् च थो

आ ालाई जनमानसमा फेिर ल्याउने काम त्यस
अविधभन्दा अिघ आउन सक्ने िथएन।

ूकाश ११:१८,१९ जब

मरे काह को

न्याय

भएको

िथयो

तब

त्यसबेला ःवगर्मा भएको मिन्दर उघािरएको िथयो
र व्यवःथामा भएको सन्दुक ूकट भएको िथयो।

सन् १८४४को िनराशको ितिथपिछ परमेँवरका

जनह ले

ःवगर्मा
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भएको

पिवऽ

मिन्दरको

िवषयबःतुमा

आत्म ान

आएको

ितनीह ले चौथो आ ालाई मा
अ

भ े

िथयो।

अिन

गिरएको दावी र

नौ आ ाह लाई पिन पालन गनुप
र् न रहे छ
थाहा

पाएका

शब्बथलाई

उिचत

गिरमालाई

पु:न

आवँयकताको

िथए।

त्यसबेलादे िख

तिरकाले

महसुस

मान्यता

पालन

भयो।
िदन

गनुप
र् न

शब्बथको

आवँयकको

महसुस हुन ु ूकाश ७:१-४को भिवंयवाणी पूरा

भएको हो भनेर सन् १८४८ितर िवँवास गनर्
ूकाश ७:२

थािलएको िथयो।

पृथ्वीमा घामको िकरण पिहला पदार् कःतो हुन्छ
त्यःतै गरे र शब्बथको गिरमा गितमा सु भएको

िथयो र िबःतारै सात

िदनलाई शब्बथ मा े

समाचार यस पृथ्वीको ूत्येक रा मा फैिलयो

जसको फलःव प त्यस िदनलाई पिवऽ मा े
मािनसह को

उदय

हुन

थाल्यो।

शब्बथको

गिरमालाई मा े सन्दे श ितु गितले फैिलरहे को

छ। ूत्येक व्यिक्तले शब्बथलाई िशरोपर गरे र

ु न्ु छ भनेर ःवीकार गन
परमेँवर सृि कतार् हुनह

वा नगन अवसर पाइरहनेछ।

एक लाख चौवािलस हजार वा परमेँवरका िवशेष छाप लगाइएका जनह

ूकाश ७:४

परमेँवरका

िसल

१४४,००० जनह

मािनसह को बारे मा

जनह

वा

िवशेष

छाप

लगाएका

छन्। यस १४४,०००

ान नपाएका, परमेँवरका

िदनिदनै मिररहे का छन्। ती जनह

उ ार पाएका अनिगिन्त जनह बाट च ुिनएका
्
हुन।
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ूकाश ७:९,

इजिकएल ९:१-४

यी पदह मा उल्लेख गिरएको िसल भनेको छाप

ूकाश ७:३

त्यो िचन्ह वा छाप

िनधारमा लगाइएको हुन्छ

जो मािनसह

मािनसह को िनिम्त बोझ

इजिकएल ९:४

हो जुन िचन्ह जःतै हो।

जुन िदमाग वा चाहनाह को थलो हो।

बोकेका हुन्छन् वा ितनीह को पापको कारण

दु:िखत
ूकाश १४:१

ूःथान ३४:५,६

अ

हुन्छन्

ितनीह लाई

लगाइनेछ।

सील

वा

छाप

ितनीह ले परमेँवर िपताको नाउँ पाउनेछन्।
नाउँ

परमेँवरको

भनेको

उहाँको

चिरऽलाई

आत्मसात् गनुर् हो। जो भक्तह मा िबशेष छाप

हुन्छन् ितनीह ले परमेँवरको चिरऽमा सहभागी
२ ितमोथी २:१९
ूकाश १४:३-५

हुन्छन्।

त्यस छाप वा िसल पाएका सबै मािनसह

पाप

अधमर् तथा खराब काम गनर्बाट अलग हुन्छन्।

ितनीह मा कुनै दाग वा दोष हुँदैन। ितनीह को

िनयतमा खोट हुँदैन।ितनीह

जहाँ जहाँ थुमा वा

येशू जान्छन् त्यहाँत्यहाँ उहाँको पिछ लाग्छन्।

एिफसी ४:३०,१:१३ त्यो छाप पिवऽ आत्माले लगाउनुहन्ु छ।

ूकाश १४:९-१२

छाप

लगाएका

परमेँवरलाई

ती

च ुनौित

मािनसह ले
िदने

शिक्त

पशु

वा

अथार्त ्

परमेँवरको बराबरीमा आउन चाहने व्यिक्त र
्
उसको ूितमाको छाप िलन अःवीकारगछर्न।

ूकाश १५:१-३

ती समूह परमेँवरको िसयोनको पहाडमा ूत्येक

शऽुसँग िजतेर उिभएका हुन्छन्। ती भक्तह
को

हुन ्

भनेर

ग े

11७

काम

परमेँवरको

को
हो

मािनसको होइन अथार्त ् १४४००० भक्तह
हुन ्

भनेर

िनधार्रण

गन

काम

को

परमेँवरको

हो कुनै पिन मािनसले त्यसमा को को पछर्न ्
भनेर तोक्ने अिधकार छै न।

म ी १४:२१, १५:३८, ूेिरत १९:७ परमेँवरले ती मािनसह लाई

अलग त्यसबेला पानुहर् न्ु छ जब सबैले परमेँवरको सुसमाचारलाई महण
्
गछर्न।

तब

सुनाउँछन्।

ःवगर्दूतले

त्यो

काम

सम्प

भएको

परमेँवरलाई

इिजिकएल ९:५-७

जब छाप वा िसल लगाउने काम सिकन्छ तब

इजिकएल ९:८,९

कितपय इॐायलीह सँग समावेश भएर मािरएका

रोमी ९:६
इजिकएल १४:२०

परमेँवरको न्यायको काम सु
हुन्छन् मान

हुन्छन्।

परमेँवरका

हुन्छ।

सबै

जनह

नाश

तर म इसाईँ हुँ भनेर दावी गन सबै जना सही

आित्मक इॐाएल हुँदैन।

आमा वा बाबुको धािमर्कता व धमर्कमर्ले कोही

पिन

छोराछोरीले

मुिक्त

वा

पापबाट

उ ार

पाउनेछैन वा पापबाट सुरिक्षत हुन्छ भ े छै न।
मुिक्त पाउने व्यिक्तगत मािमला हो। जो मािनस

परमेँवरसँग

व्यिक्तगत

सम्बन्ध

त्यो माऽ मुिक्तमा सहभागी हुन्छ।
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रािख

चल्छ,

अध्याय 22

परमे वरको यव था
परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह िभऽ सुसमाचार लुकेको छ।

सुसमाचारले परमेँवरको व्यवःथालाई उघादर्छ।व्यवःथा सुसमाचारको
पिरपूणत
र् ाको िढलाई हो।अथार्त ् सुसमाचार मािनसह को बीचमा िढलो

आउनुपरे कोले नै व्यवःथा िदनु परे को िथयो। व्यवःथाको वैधािनकता
अथार्त ्

त्यसको

दे खाउन

आवँयकता

सुसमाचार

िदइएको

िथयो।व्यवःथामा सुसमाचार समावेश भएको छ भने सुसमाचारमा
व्यवःथा समावेश भएको छ।व्यवःथाको अिःतत्वलाई कायम राख्न

सुसमाचार िदइएको िथयो।व्यवःथाले सुसमाचारलाई दे खाउँछ भने
सुसमाचारले व्यवःथालाई चहिकलो पादर्छ।व्यवःथाको

परे खा येशूले

र् एको िथयो भने, सुसमाचारमा येशू सिजइनु हुन्छ।
नै तयार पानुभ
नयाँ करारमा दस आ ाह

दश आ ाह का ूत्येक आ ालाई नयाँ करारमा परमेँवरले अनुमोदन

बाइबल अध्याय
म ी २२:३७

गनुभ
र् एको तथ्य रोचक छ।
सन्दे श

ूथम आ ा।

१ यूह ा ५:२१, १ कोरन्थी १०:१९-२१, यूह ा ४:२४ दोॐो

आ ा।

म ी ५:३३-३७

तेॐो आ ा।

मकूर्स २:२७,२८, म ी २४:२०, २८:१, मकूर्स १६:१,२, लूका

४:१६, २३:५४-५६ चौथो आ ा।

म ी १५:४-९, एिफसी ६:१-३ पाच आ ा।

म ी ५:२१,२२, १ यूह ा ३:१५ छै ट आ ा।
म ी ५:२७,२८, १९:९,१८

सात आ ा।
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म ी १९:१८, १५:१९

आठ आ ा।

रोमी ७:७, म ी १९:२१-२२

दश आ ा।

म ी १९:१८

दुई करारह

पुरानो करार:
िहॄू ८:९,

यिमर्या ३१:३२

ूःथान १९:५-८
ूःथान २४:३

ूःथान २४:४-७

नव आ ा।

जब इॐाएलीह

बेला

यो

करार

इिजप्टबाट िनःकेर आए त्यस
परमेँवर

बीचमा बाँिधएको िथयो।

र

इॐाएलीह को

इॐाएलीह ले त्यसलाई पालन गनर् शपथ खाएका
िथए।

दोॐो पल्ट ितनीह ले पालन गनर् ूित ा गरे ।

तेॐो पल्ट त्यसलाई पालन गनर् इॐाएलीह ले
फेिर ूितव ता दे खाए।

ूःथान २४:८, िहॄू ९:१७-२१ रगतबाट त्यो करार अनुमोदन

गिरएको िथयो। यो पिहलो करार भिनएको िथयो तर पिहलो पल्ट
बाँिधएको करार नभएर यो रगतबाट अनुमोदन गिरएको हुनाले यसलाई

पिहलो करार भिनएको हो।
यिमर्या ३१:३२

यो करारको बाचा तोिडएको िथयो। ितनीह ले

मान्छु भनेर ूित ा त गरे तर ितनीह को बलले

पालन गनर् नसकेकोले त्यो तोिडएको िथयो। र
त्यो असफल भयो। केवल येशू भी को बलले

माऽ परमेँवरसँग बाँिधएको बाचा पालन गनर्
सक्छ।
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यिमर्या ३१:३३,

िहॄू ८:१०

यिमर्या ३१:३४
१ यूह ा १:७
ूकाश १३:८

नयाँ करार:
नयाँ करारको आधार परमेँवरको व्यवःथा हो।

उक्त

िथयो।

करारमा

पापको

क्षमा

समावेश

भएको

येशूको रगतले हामीह को पापलाई क्षमा गछर्।

सं सारको जग हालेको बेलादे िख नै येशू बिलको
ु एको िथयो।
पाठो हुनभ

त्यसकारण नयाँ करार सु मै ःथापना भएको

िथयो र सदाको िनिम्त पापको नाश नहुञ्जेल त्यो

िहॄू १३:२०,२१

उत्पि

उत्पि

उत्पि
उत्पि

३:१५

९:९-१७

९:१३-१६

चिलरहनेछ।

भी को रगत ारा परमेँवरको व्यवःथा पालन
गनुर् नै त्यस नयाँ करार वा अनन्तको करारको

लआय हो।

उ ारकतार्को आगमनको पिहलो ूित ा।

नोहा र पिछल्ला िपढीह लाई परमेँवरले नयाँ

करार िदने कबूल गनुभ
र् एको िथयो।

इन्िे णी ारा त्यो करार अनुमोदन गिरएको िथयो।

१७:२-७,२१ अॄाहम र उनका सन्तानह लाई त्यो करार िदने

गलाती ३:१६,१९
गलाती ३:१५
िहॄू ९:१६
यूह ा १९:२७-३०

कबुल गिरएको िथयो।

अॄाहमको सन्तानबाट त्यो करार सम्प ।

नयाँ करार पिहलाको जःतै हो वा अिन्तम करार,
िहॄू ९:१६,१७।

करार िदनेको मृत्युले करारमा लालमोहर वा छाप
लगाएको िथयो।

येशू भी को रगत ारा नयाँ करार अनुमोदन वा
छाप लगाइएको िथयो।
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गलाती ३:१५

करार

िदनेको

मृत्युले

चाहनाले तोड्न सिकँदै न।

कुनै

गदार्

मािनसको

यूह ा ४:१, रोमी ६:३-५,
म ी २४:२०

भी को मृत्युपिछ उहाँको करारमा केही पिन

थप्न

ःमृितमा

सिकंदै न।

गनुभ
र् एको

उहाँले

त्यसै कारण

बि ःमा

िथयो।

त्यसले

र

नयाँ

ूभ ुभोज

उहाँको

करारको
ःथापना

मृत्यु

र

पुन त्थानको सम्झना गराएको िथयो। उहाँको
मृत्यु र पुन त्थानको अगावै नयाँ करारको भाग

म ी २६:२०

हुन ती िविधह को ःथापना भएको िथयो।
येशूले

आफ्नो

मृत्युभन्दा

पिहले

शब्बथको

आ ालाई कायमै भएको छ भनेर पुनःथार्पना

गनुभ
र् एको िथयो। आइतवार पालन गनुप
र् न कुनै
पिन सबुत ूमाण छै न। साताको पिहलो ह ामा

उहाँको

गिरएको

पुन त्थानले
छै न।

तर

शबाथ

अनन्तको

आ ा

नयाँ

िनलम्बन

करारमा

आइतबार पालन गनुर् येशूको मृत्युपिछ ःथापना
गिरयो भ े तकर् गलत हो। भी को मृत्युपिछ
कुनै पिन करार थिपएको छै न।

ूःथान् ३३:१२-१५ नयाँ करारमा रहनु भनेको के हो भनेर यी
पदह ले व्याख्या गदर्छन्।

यूह ा ८:२८, ५:३० मोशा परमेँवरमा िनरन्तर पमा भर परे का िथए।

येशूले आफ्नो परमेँवरमा भर पनर् पूणर्

पमा

उदाहरण बनेर दे खाउनुभएको िथयो। जो मािनस
िनरन्तर पमा परमेँवरमा भर परे र िवँवास ारा

चल्छ त्यो मािनस नयाँ करारको मुिन चिलरहे को

ँ ाले दे खेको
दे खाउँछ। जो मािनस आफ्नै आख

अनुसार वा आफ्नै बलमा िवँवास गरे र िजउँछ
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त्यो

मािनस

पुरानो

करारमा

रहेको

ूमािणत

गदर्छ। तपाईँ कुन् करार अनुसार चिलरहनुभएको
छ?

परमेँवरको व्यवःथा:

“भी को मृत्युले परमेँवरको व्यवःथालाई िनकम्मा तुल्याएको छै न।

त्यसले व्यवःथालाई मारे को छै न न त त्यस व्यवःथाको पिवऽ

दावीलाई कमसल तुल्याइएको छ। उहाँको मृत्युले व्यवःथाको पिवऽ

गिरमालाई ओझेलमा पारे को पिन छै न। पाप गन पापीलाई सजाय

िदनुपछर् भ े न्याियक िकटान भी को मृत्युले ूमािणत गरे को िथयो।
तर पितत मािनसह लाई व्यवःथाको ौापबाट मुक्त गनर् व्यवःथाले

उच्चारण गरे को सजाय येशू आफैले भोग्नुभयो। परमेँवरको िूय
पुऽको मृत्यु बुसमा भएकोले यो दे खाउँदछ िक परमेँवरको व्यवःथा

सदासवर्दा अटल छ। उहाँको मृत्युले व्यवःथाको गिरमालाई बढाएको

छ। यसलाई आदर गिरएको छ र यसको अपिरवतर्नीय ःवभावको

ूमाण मािनसह

सामु ूकट गिरएको छ। व्यवःथाको दावीलाई येशू

भी को मृत्युले िठक ठहर्याइएको छ।"-एलेन जी
ठे ली २, पृ. २०१बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज,

िसनैको पहाडमा घोषणा गनुर् अिघ नै परमेँवरको व्यवःथाको ःथापना
भएको िथयो

रोमी ५:१३
उत्पि

२:१७, ३:१-७
उत्पि

उत्पि

४:१७

व्यवःथा नभएको ठाउँमा पापको

पापको जानकारी हुँदैन।

ान हुँदैन वा

हव्वाले फलको लोभ गिरन् र परमेँवरले मनाही
गिरएको फल चोरे र खाइन्।

कैियनको ढोका पापमा पिखर्रहे को िथयो।
सदोमका

जनताह

१३:१३,१९:४-११ पापी ठहिरएका िथए।
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परमेँवरको

सामु अत्यन्त

उत्पि

उत्पि

३९:१३

९:२०-२७

ूःथान १६:२२-३०

सात आ ा तोड्नु भनेको पाप हो।

जसले पाँच आ ा तोड्छ त्यसलाई ौाप िदइएको

छ।

िसनैको

शब्बथको

उत्पि

बारे मा

व्यवःथा

३२:२-५
६:५

िदनुभन्दा

पिहले

इॐाएलीह लाई

गराइएको िथयो।

ूःथान ५:५
उत्पि

पहाडमा

अवगत

इॐाएलीह ले शबाथको पालना गरे का िथए।
मूितर् पूजा गनुर् पाप हो।
जल

ु न्दा
हुनभ

ूलय

अिघका

आ ाह

परमेँवरका

सबै

िनयतह

र खराब िथए।

ितनीह को

दश आ ाह

दयबाट

दु

आएका

मािनसह ले

तोडेका
सारा

िथए।

सोच

र

वा व्यवःथाको उपलिब्ध

व्यवःथा ४:३२,३३ इितहासमा सबभन्दा मह वपूणर् घट्ना

ूःथान १९:१, गन्ती १:४५,४६

कमसेकम १००००० मािनसह को

बीचमा व्यवःथाको घोषणा गिरएको िथयो।

ूःथान १९:१०,११ परमेँवरबाट व्यवःथा पाउन तीन िदन तयार
हुनपु रे को िथयो।

ूःथान १९:१२,१३ िसनै पहाड विरपिर घेरा हािलएको िथयो।
ूःथान १९:१६-२० अत्यन्त
भजन ६८:८,१७,

अचम्मको

भएको िथयो।

भव्य

वातावरणको

ूदशर्न

हजार ःवगर्दूतह को उपिःथित िथयो। सारा

िहॄू १२:२६

पृथ्वी हिल्लएको िथयो।

ूःथान २०:१-१७

आ ाह को उच्चारण भएको िथयो।

व्यवःथा ४:१२,१३, परमेँवरको तेजःवी मिहमाको बीचमा दश
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व्यवःथा ५:२२
व्यवःथा ४:९,१०

कुनै वचनह

दश आ ा िदने बममा अ

बोल्नुभएन।

दश आ ा िदने समयमा परमेँवरको शिक्त र

मिहमाको महान् ूदशर्नलाई हामीले किहल्यै पिन

िबसर्न ु हु । बालबािलकह लाई त्यसको बारे मा

ूःथान २४:१२

िसकाउनु ज री छ।

परमेँवरले

मोशालाई

बोलाउनुभयो।

िसनै

पहाडमािथ

ूःथान ३१:१८

आफ्नै हातले लेख्नुभएको दुई ढु ङ्गाको िशलापऽ

ूःथान ३२:१६

ती

परमेँवरले मोशालाई िदनुभयो।
पत्थरका

व्यवःथा १०:१-५

िथयो।

रोमी ७:१२

म ी ५:१७,१८
कलःसी १:२५

आफ्नै

हातले

खोपेर

नै

लेख्नुभएको

मोशाले त्यस िशलापऽलाई फुटाइिदए।

पिहलाको जःतै गरे र मोशाले दुईवटा पत्थरका

पाटीह

आ ाह

भजन १९:७

परमेँवरले

बनाउनुभएको िथयो। त्यहाँ लेिखएका वचनह
परमेँवरको

ूःथान ३२:७-

िशलापऽह

तयार गरे ।परमेँवरले दोॐो पल्ट दश
ती पत्थरका पाटीह मा लेख्नुभयो।

परमेँवरको व्यवःथाको गिरमा
परमेँवरको व्यवःथा िस

छ।

पिवऽ, न्यायी र असल छन्।

भी ले परमेँवरको व्यवःथा बदल्नुहन
ु ेछ भ े
धारणालाई मनाही गनुभ
र् यो।

दश आ ाह लाई पालन गनुर् नै सुसमाचारलाई

पूणर् पमा ूचार गनुर् हो भ े आभास् पावलले

िदन्छन्।
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यशैया ४२:२१

म ी ५:२१-२६,
१ यूह ा ३:१५
भजन ११९:९६

येशू भी ले अझ िवःतृत
भनेर

भिवंयवाणी

पमा व्याख्या गनुह
र् न
ु ेछ

गिरएको

िथयो।

उहाँले

व्यवःथाको गिरमालाई महान् बनाउनुहन
ु े छ।

यिद मािनसले कसै ूित घृणा राख्छ भने त्यसले
परमेँवरको व्यवःथालाई ःवत भ

गदर्छ।

दश आ ाह को दायरा अत्यन्त फरािकलो छ।

म ी ५:२७,२८

मनमा

म ी ५:३३-३७

जथाभावी बोल्नुको अथर् िकिरया खानु जःतै हो।

मकूर्स ७:७-१३

अशु

भावनाह लाई

परमेँवरको व्यवःथालाई भ

खेल्न

िदनाले

गरे को ठहछर्।

व्यवःथाको ठाउँमा परम्परा, सं ःकार आिदले िलन

सक्दै न।

म ी १९:१६-२२

परमेँवरका ती व्यवःथा वा दश आ ाह लाई

लूका १०:२५,२६

"व्यवःथामा के लेिखएको छ?" यस ूँनलाई

यूह ा १५:१०
म ी २२:३४-४०

पालन गरे दीघार्य ु हुन्छ।

होिशयारपूवक
र्

सोच्नुहोस्।जसरी

त्यसैलाई आत्मसात् गनुप
र् छर्।

लेिखएको

छ

येशू भी ले परमेँवरका ती आ ाह लाई पालन
गनुभ
र् एको िथयो।

हामीह को कतर्व्य परमेँवरूित कःतो हुनपु छर् र
मािनसह ूित हामीह को व्यवहार कःतो हुनपु छर्

भनेर दे खाउने खाका परमेँवरको व्यवःथा वा
म ी १२:१-८

म ी १२:१०-१४
१ पऽुस २:२१

दश आ ाह
येशूका

्
हुन।

चेलाह लाई

व्यवःथा

तोडेको

आरोप

लगाइएको िथयो। तर उहाँ व्यवःथाको ःवामी
ु न्ु थ्यो।
हुनह

"शब्बथ िदनमा असल काम गनुर् उिचत वा वैध

छ भनेर येशूले भ भ
ु एको िथयो

हामी येशूको कदममा िहँड्नुपछर्।
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मािनसलाई आमूल पिरवतर्न ल्याउने शिक्त भएको व्यवःथा
भजन १९:७
रोमी ३:१९,

मािनसको आत्मा तथा अन्तःकरणलाई पिरवतर्न

गराउँछ।

गन्ती १५:१६

सारा सं सार व्यवःथाको अन्तगर्त छ।

रोमी ३:२०,

व्यवःथाले पापितर औाल्याउँछ।

यशैया ५९:२

याकूब १:२३-२५
१ यूह ा १:७,९
गलाती ३,२४

रोमी ३:३१

यशैया ५१:७,

भजन ३७:३१

रोमी ३:२१

पापले गदार् मािनस परमेँवरबाट अलिगएको छ।
आित्मक ऐनाले पापलाई दे खाइिदन्छ तर त्यसले
पापलाई पखाल्न सक्दै न।

येशू भी को रगतले माऽ पापलाई धुन सक्छ।

व्यवःथाले भी ितर अगुवाई गछर्।

िवँवास

अथार्त ्

परमेँवरमािथको

व्यवःथाको ःथापनालाई कायमै राख्छ।

दयमा सिजएको परमेँवरको व्यवःथाले

मािनसलाई धमीर् बनाउँछ।

धमीर् जीवन कःतो हुन्छ भनेर व्यवःथाले ूमािणत

गछर्।

उपदे शक १२:१३,१४,

रोमी २:१२,१३

परमेँवरको

ूकाश २२:१४

मिहमामा पःन राहदानी वा पासपोटर्।

भजन ११९:९७

आःथाले

व्यवःथालाई

मािनसह को न्याय गिरन्छ।

आधार

"तपाईँको व्यवःथालाई म कःतो ूेम गछु र्!"
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मानेर

अध्याय 23

सहरमा गिरने काम
"सहरह लाई हे र र ितनीह लाई सुसमाचारको खाँचोको बारे मा जान,
ठू ला ठू ला सहरह मा सुसमाचार सुनाउने बोझ कसले बोिकरहे को छ?
केहीलाई माऽ बोझको महसुस भएको छ, तर ठू लो आवँयकता र

त्यहाँ भएका धेरै अवसरह को अनुपातमा ती सहरह मा काम गन

ध्यान अत्यन्त कम भएको छ।"एलेन जी

पृ. ९७,९८बाट

बाइबल अध्याय

पान्तिरत।

सहरको सु वात र त्यसको इितहास

उत्पि

४:१७

उत्पि

१०:१०,११

उत्पि

११:३,४

उत्पि

उत्पि

उत्पि

११:५-९

१३:१२

उत्पि

सन्दे श
कैियनले ूथम सहरको िनमार्ण गर्यो।

बेिबलोन सहरको िनमार्ण गिरयो।

सब भन्दा पिहला गगनच ुम्बी घर वा धरहरा
गगनच ुम्बी भवन बनाउनमाऽ मािनसह

भएकोले

ु यो।
हुनभ

परमेँवर

ती

मािनसह दे िख

व्यःत

नाराज

अॄाहमको भितजा लुतले सहरह मा बःन रोजे।

१३:१३, १८:२०,२१,

१९:२४,२५
उत्पि

ाइट, टे िःटमोिनज, ठे ली ९,

ती सहरह मा दु ता नै दु ता अथार्त ् खराबैले
भिरएको िथयो।

१९:१७-२० लुतले दोॐो सहर रोजे।

१९:३०-३९ त्यसले उनका छोरीह लाई िबगािर िदयो।

भजन ५५:९-११

िहँसा, एक आपसमा अन्तघार्त र धोका नै धोका
िदने सं ःकार सहरमा भयो।
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यशैया १४:२०,२१

इजिकएल २२:२

यिद शैतानलाई नाश गिरएन भने उसले दु

आतङ्कै

आतङ्क

सहरह ले

सं सारलाई भराइ िदन्थ्यो।

सहरह को न्याय गिरनेछ।

म ी ११:२०-२४

सहरका

सपन्याह१:१४-१६,

परमेँवरको

यशैया ३०:२५

भएको

मािनसह ले

पाएको

अथार्त ्

सहरह को नाश गिरनेछ।

यस

ानको

ज्योित

न्यायको

िदनमा

अनुसार ितनीह को न्याय हुनेछ।
िदनमा

र

यशैया ३२:१९, यिमर्या ४:२६, ूकाश १६:१७-१९ सहरह को नाश

पूणर् पले हुनछ
े ।

परमेँवरको िनदशनमा सहरमा गिरने कामह

बाइबलको एउटा पूरा पुःतक ठू लो सहरमा गिरने ूचारको कामको
बारे मा िववरण िदन लेिखएको िथयो।

योना १:१-३

योना १:४-१७

परमेँवरले योनालाई सहरमा सुसमाचार सुनाउन
खटाउनु

भएको

परमेँवरको कुरा मा
योना

त्यो

एक्लो

अःवीकार गर्यो।

परमेँवरबाट

भाग्न

योना

खोज्दा

समुिमा

उसलाई

बचाउन

आिँ धबेरी र छाल आयो। आिखरमा उसलाई
जहाजबाट

योना २:१-९

िथयो।

फ्याँिकयो

र

परमेँवरले ठू लो माछाको सृजना गनुभ
र् यो।

जब ऊ माछाको पेटिभऽ बन्धनमा परे को िथयो
तब उसले ठू ला ठू ला सहरह मा सफलतापूवक
र्
सुसमाचार
िसक्यो।

सुनाउन

पाँचवटा

मौिलक

िनितह

१ परमेँवरको मिन्दरमा ूाथर्ना पुग्नै पछर्। योना २:७।
२ जो मािनसह

आफ्नै झुटा िवँवासमा रहे र बेकारको जीवन

िबताउँछ भने ितनीह ले आफ्नो नाश आफैले खोजेको भ े
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आभास् िदनुपछर्। धन्यवादका आवाजह

उठाएर बिल

चढाउनुपछर्। योना २:९।

परमेँवरलाई गरे को सबै सङ्कल्प वा बाचा पूरा गनुपर् छर्। योना २:९।

मुिक्त वा उ ार कुनै मािनसबाट होइन तर परमेँवरबाट माऽ हुन्छ

भ े

ानलाई आत्मसात् गनुपर् छर्। योना २:९।

योना २:१०
योना ३:१-४
योना ३:५-१०

जब योनाले ती पाठह

िसके तब ऊ सहरमा

काम गनर् तयार भए।

अिन ऊ आफ्नो सन्दे शको स ा परमेँवरको

सन्दे श िलएर िननभे शहरमा गए।

अिन उनलाई ठू लो सफलता िमल्यो। अिहले पिन

ती कुनै पिन पाँच नीितह को ूभावकािरताको
मान्यता कायमै छ।

सहरमा ूचार गन येशू भी
म ी ९:३५

म ी ४:२३,२४

र उहाँका चेलाह को अनुकरणीय उदाहरण

आफू जानसकेका सबै सहरह मा येशूले काम

गनुभ
र् एको िथयो।

ःवाःथ सेवाले सुसमाचारको िनिम्त ढोका खोलेको

िथयो।

लूका १०:१

सुसमाचार सुनाउन येशूका कायर्कतार्ह

लूका १०:९

िबरामीह को हे रचाह गरे का िथए।

ूेिरत ८:५-७

ूेिरत १३:४२-४५

ूेिरत १९:१-७

दुई दुई जना गरे र गएका िथए।

सहरमा

िफिलप, येशू बुसमा टाँिगएपिछ सबभन्दा पिहला

सहरमा

कायर्कतार्।

पिहलो

कुनैपिन

मािनसह

सुसमाचार

सावर्जिनक
यहू दी
सु

ूचार

सुसमाचार

धमर्ःथल

झण्डै

गनर्

ूचार

खिटएका
िकनभने

सहरका

आउनको िनिम्त ठाउँ िथएन।

एिफससमा गिरएको काम एक नमुना।
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सबै

ूेिरत १८:१८-२४

बाइबलका

ूेिरत १९:८

तीन मिहनासम्म सावर्जिनक ःथलमा ूचारूसार

ूेिरत १९:९,१०

तर ूचारकह ले आफ्नो ूयासलाई त्यागेनन् ब

ूेिरत १९:१०

ूेिरत १९:१८,१९

कायर्कतार्ह ले

सुसमाचार

बाटो खोलाएका िथए।

सुनाउन

गिरन्दा पिन सफलता पाएन।

अक तिरका अपनाए।ितनीह ले दुई वषर्सम्म
ःकुलमा िसकाए।

त्यहाँ ितनीह ले सफलता पाएका िथए।
दयदे िख

आत्मपिरवतर्न

सुधानर् थाले।

भएर

आफ्नो

जीवन

ूेिरत १९:२३-२८

् ीर्पूजा नै
ूायजसो सारा एिशया महादे श भिर मूत

ूेिरत १९:२९-३५

् ीर्पूजकह ले ठू लो हुलद ा मच्चाए।
मूत

ूेिरत १९:३६,३७

मूितर्पूजाले छिरएका िथए।

हुलद ालाई साम्य पानर् शहरको पदािधकारीले

मािनसह लाई यसरी सम्झाए, पावल र उनका

कायर्कतार्ह

"ितमीह का

धमर्ःथलह लाई

लुट्न आएका होइनन् न त ितमीह को दे वीको

िब

मा अपमान बोले। याद गनुह
र् ोस्: येशूका

दे वी

िडयनाको

कुनै

पिन

लगाउन

जनह लाई
िब

सिकएको

मा

त्यस

बोले

िथएन।

यिद

सहरका

मूल

पावल

तीन

भ े

अिभयोग

मिहनासम्म त्यस सहरमा बसेर त्यस दे वीको
िब

मा बोलेको भए अक हुन्थ्यो। पावलका

ूचारसभामा

सिरक

हुने

यहू दीह ले

सहरले पूजा गन दे वी िडयनाको िब

चाहन्थे तर पावलले त्यस बारे
खोलेनन्।

कसै को

पावलले

मा बोलेको

आफ्नो मुख

दे वीदे वताह को

िब

मा

बोलेर त्यस ठू लो सहर एिफसीमा ूचार गन
पावलको तिरका िथएन।
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अध्याय 24

मािनस मरे पिछ त काल के हु छ?
"येशूका

मािनसको ःवभाव

भक्तह को

िनिम्त

मृत्यु

एकिछनको मौनता र अन्धकार" एलेन जी

एजेज,् पृ. ७८७बाट

बाइबल अध्याय
भजन १३:३

पान्तिरत।

ूेिरत १३:३६

िनन्िामाऽ

हो,

ाइट, द िडजाएर अभ

सन्दे श
भजनसं महका लेखकले मृत्यु भनेको िनन्िा भनेर

सम्बोधन गरे का छन्।

१ थेसलोिनकी ४:१५ मरे काह

म ी २७:५२

केवल

ितनीह

सुितरहे काछन्।

िचहानमा सुितरहे का हुन्छन्।

जब राजा दाउदको मृत्यु भयो तब उनी सुत्न

गएका िथए।

१ कोरन्थी १५:५१ पावलले मृत्युलाई िनन्िा भनेका छन्।

१ थेसलोिनकी ४:१४ मरे का धमीर्ह

१ राजा ११:४३

भी मा सुतेका हुन्छन्।

जब पुरानो करारमा राजाह को मृत्युभयो तब
उनको िपतासँग सुते" भनेर २५ पल्ट भन्दा बेसी
उल्लेख गरे का छन्। यो केवल उदाहरणमाऽ
हो।

ु एको िथयो।
यूह ा ११:११-१४ येशूले पिन मृत्युलाई िनन्िा भ भ

िहॄू ९:२७
उत्पि

मािनसको िनिम्त मृत्यु एक पटकमाऽ िनयुक्त
गिरएको छ।

२:१७, ३:२२-२४,

रोमी ६:२३

यूह ा ८:४४

मृत्यु पापको पिरणाम हो।
शैतान पापको िपता हो।

13२

िहॄू २:१४

२ ितमोथी १:१०

१ कोरन्थी १५:२२

यूह ा ५:२५-२८

शैतानसँग मृत्युको शिक्त छ।
भी ले

मृत्युलाई

खारे ज

गनुभ
र् यो।

उहाँले

मृत्युलाई िनन्िामा पिरणत गनुभ
र् यो।

त्यसको मतलब सबै मृत्युलाई समेटेको छ।

मृत्युको िनन्िामा परे का सबैलाई िबउँताउने शिक्त

येशू भी सँग छ।

के मरे काह को चेतना हुन्छ वा भूत भएर वा बनेर आउनसक्छन्?

भजन १४६:४

जब उसको सास िनःकन्छ तब त्यसै वखत
उसको सबै सोच्ने शिक्त नाश हुन्छ।

अय्यूब १४:१२,२१ मािनस मरे पिछ यस सं सारमा के भइरहे का छन्
यशैया३८:१०,११
उपदे शक ९:५,६
भजन ११५:१७

भजन ६:५

त्यसको बारे मा उसलाई केही थाहा हुँदैन।
मरे पिछ

दे ख्दै न।

उसले

परमेँवर

वा

मािनसह लाई

उसलाई केिहपिन थाहा हुँदैन।

उसले परमेँवरको भजन गाउनै सक्दै न।

परमेँवरको बारे मा उसले केही पिन सम्झन्दै न।

भजन ८८:११,१२

िचहान भनेको सबै सिम्झन सक्ने शिक्त नभएको

अय्यूब १४:१२

आकाश

ूकाश ६:१४-१७

ःथान हो।

पृथ्वी

िचहानमै हुन्छन्।

गायब

नहुँञ्जेल

मरे काह

जब येशू यस सं सारमा दोॐो पल्ट आउनुहन्ु छ
तब आकाशह

बटािरनेछन्।

अय्यूब १९:२३-२७ अय्यूबलाई थाहा िथयो िक उनी त्यस समय
यूह ा ५:२९

िबउँितनेछन्।

जब पुन त्थान हुन्छ तब दुई वगर्का मािनस
हुनेछन्।
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१ थेसलोिनकी

जब येशू दोॐो पल्ट आउनुहन
ु ेछ तब धमीर्ह

ूकाश २०:५

दु ह

४:१६,१७

िबउँितनेछन्।
मरे काह

हजार वा सहॐवषर्पिछमाऽ िबउँितनेछन्।
कसरी बौिरउठ्नेछन्?

१ कोरन्थी १५:३५ जुन शरीर िलएर ितनीह

१ कोरन्थी

१५:३६-३८

्
आएका हुन?

जसरी गहुँ रोिपन्दा गहुँ नै भएर फल्दछ त्यसरी

नै जुन शरीर िलएर मािनस आएका िथए त्यही
शरीर भएर िचहानबाट बौिरउठ्नेछन्।

१ कोरन्थी १५:४४ शारीिरक

शरीर

भएर

रोिपएको

िथयो

१ कोरन्थी १५:२० येशू भी

पुन त्थानको सबभन्दा पिहलो नमुना

आित्मक शरीर भएर पुन त्थान हुनेछन्।

ु न्ु छ।
हुनह

१ थेसलोिनकी ४:१४ जो

मािनसह

येशूमा

सुतेका

िथए

येशूको जःतै शरीर भएर बौिरउठ्नेछन्।

भने

ितनीह

लूका २४:३९-४३

जुन शरीर िलएर येशू बुसमा झुिण्डनुभएको िथयो

लूका २४:३०,३५

उहाँले रोटी भाँच्नुभएको तिरका जानेर उहाँ नै

त्यही शरीर िलएर येशू बौिरउठ्नुभएको िथयो।

ु न्ु छ भनेर िचनेका िथए।
येशू हुनह

ु न्ु छ भनेर उहाँको
यूह ा २०:१५,१६ उहाँको बोलीले उहाँ ूभ ु हुनह
यूह ा २०:३-८

आवाजले मेरीले थाहा पाएकी िथइन्।

येशूको िनयिमत बानी ारा यूह ाले उहाँलाई िच
सकेका िथए।

यूह ा २०:२६-२८ येशूको व्यिक्तगत दे खावटीबाट िफिलपले उहाँलाई

िचनेका िथए।जसरी येशूका िमऽह ले उहाँलाई

१ कोरन्थी

१५:५१-५४

िचने त्यसरी नै हामीले पिन उहाँलाई िच ेछ ।

मरे का धमीर्ह

अमर भएर िबउँितनेछन्।
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िफिलप्पीह लाई
३:२०,२१

म ी १७:१,२
होशे १३:१४
अय्यूब १४:१५

ितनीह को शरीर येशूको जःतो मिहिमत शरीर

हुनेछन्।

् क
ितनीह को चेहरा सूय
र् ो जःतो चिम्कने छन् र
ितनीह को पोशाक ज्योित जःतो सेतो हुनेछ।

मृत्युबाट उ ार गिरनेछ भनेर भी ले ूित ा

गनुभ
र् एको िथयो।
उहाँले

बोलाउनुहन
ु ेछ

िदनेछन्।

र

सन्तह ले

यशैया २६:१९

भी ले बोलाउनुहन
ु ेछ, "उठ र गाऊ"।

१५:५४-५७

धमीर्ह

१ कोरन्थी

िबजयको गीत घन्काउँदै ब्युिँ झनेछन्।

दुई पुन त्थानह
यूह ा ५:२८,२९

जवाफ

र दोॐो मृत्यु

येशूको आगमनमा दुई पुन त्थानह
हुनेछन्।
एउटाचाही ँ अमरत्व ूाप्त गनर् अक चाही ँ सदाको
िनिम्त

अिःतत्विविहन

आगोमा िबलाएर जान।

हुन

अथार्त ्

नरक पी

ूकाश २०::५

तर दुई पुन त्थानको बीचमा एक हजार वषर्को

म ी २४:३०,३१

जब धमीर् वा सन्तह को पुन त्थान हुन्छ तब

ूकाश २०:५-९
ूकाश २०:१३

अन्तर हुन्छ।

भी ले ितनीह लाई बटु ल्नुहन
ु े छ।

जब दु ह को पुन त्थान हुन्छ तब शैतानले
ितनीह लाई बटु ल्नेछ।

जिमन र समुिबाट मरे काह लाई बटु ल्नेछन्।

ूकाश २०:६,२:११ धमीर्ह

किहल्यै पिन दोॐो मृत्युमा पनछै न।
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ूकाश २०:१४

दोॐो

ूकाश २०:१५,

जीवनको पुःतकमा नाउँ नहुने सबै मािनसह

रोमी ६:२३

मृत्युमा

दु ह

होमीनेछन्।

आगोको

तलाऊमा

दोॐो मृत्युको क मा पनछन्।

अनन्त जीवन वा अमरत्व, परमेँवरको उपहार

१ितमोथी ६:१५,१६ परमेँवरमा माऽ अमरत्व छ।

यूह ा ५:२६

१यूह ा ५:११,१२

१ यूह ा ३:१५

मानव पी येशूलाई अमरत्व िदने परमेँवर िपता

ु न्ु छ।
हुनह

मािनसह लाई भी

ारा अनन्त जीवन िदइन्छ।

"जोसँग पुऽ छ त्योसँग जीवन छ, जोसँग पुऽ
छै न त्योसँग जीवन छै न।"

कुनै पिन दु

मािनसले अनन्त जीवन पाउन

सक्दै न। अथार्त ् त्यो कुनै पिन

िनिम्त

िजइरहने

अनन्तको

नरक

छै न
नै

चाहे

िकन

पमा सदाको

लोकले
नहोस

ठानेका

िकनभने

सहॐवषर्को ूकरणपिछ त्यो आगो सदाको िनिम्त
२ ितमोथी १:१०
अय्यूब ४:१७
रोमी २:६,७

१ कोरन्थी

१५:५१-५४

िनभ्नेछ।

जीवन र अमरत्व ूकाशमा ल्याउने वा ूतक्ष गन
येशू भी
पापले

ु न्ु छ।
नै हुनह

गदार्

मािनसले

गुमाएको िथयो।

अमरत्व

हुने

अवसर

अमरत्व वा अनन्त जीवन ूाप्त गनर् हामीलाई

सम्झाइएको छ। यिद हामीसँग छ भने त्यसको

खोिजको िनिम्त हामी लाग्नुपदन।
अनन्त

जीवन

वा

अमरत्व

त्यसबेला िदइन्छ जब येशू भी

आउनुहन्ु छ।
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सदाको

िनिम्त

दोॐो पल्ट

जसरी शरणाथीर्ह को िनिम्त सहरह

उपलब्ध गराइएको िथयो त्यसको

पाठबाट येशू भी बाट माऽै अनन्त जीवन पाउन सिकन्छ भनेर
िसक्दछ ।

गन्ती ३५:११-१४ तत्कालीन इॐाएलीह को िनिम्त छ वटा सहरह
िथए जहाँ मािनसह

भागेर सरण िलन सक्थे। त्यसले िनरन्तर पमा यो

सम्झना गराउँथ्यो िक परमेँवरबाट पाउने अनन्त जीवन वंशको

आधारबाट होइन तर उहाँको उपहार हो।
व्यवःथा १९:२,३

गन्ती ३५:१५

गन्ती ३५:१६-२५

ममर्त गरे र रािखएका हुन्थ्ये तािक कोही त्यहाँ

भाग्नुपरे मा बीचमा कुनै बाधा नहोस्।

त्यो शरण िदने सहर सबैको िनिम्त खुला गिरएको

िथयो। अपिरिचत र याऽुह
सक्थे।
िबिभ

म ी १२:३१,३२

िहॄू १२:१६,१७
यहोशू २०:४

१ यूह ा १:९

अपराधका

सहरह का िनयमह

पापको
िहॄू ६:४-६,

राॆोसँग

शरण िदने सहरह मा जाने बाटोह

अपराधमा

पिन त्यहाँ भाग्न

तहह को

हुन्थे।मािनसह

परे तापिन

िनिम्त

पापीह

ती

जितसुकै
सहरको

ढोकामा पुग्ने िबि क्कै त्यो ःवतन्ऽ हुन्थ्यो।
क्षमा पाउन निसिकने पाप पिन हुन्छ।

क्षमा पाउन नसिकने पापको उदाहरण इसाहकको

जेठो छोरो एसाव।

जब भाग्ने मािनस शरणिदने शहरको ढोकामा

पुग्छ तब उसले आफ्नो अपराधलाई ःवीकार
गनुप
र् थ्य ।

र् छर् र आफ्नो पापको
पापीह ले पँचाताप गनुप
ःवीकार गनपछर्।
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गन्ती ३५:२६-२९
िहतोपदे श १८:१०,
भजन ९१:२

गन्ती ३५:२६-२८

इजिकएल

१८:२४-२६

यहोशू २०:६,

गन्ती ३५:२४

शरण पाउने सहरिभऽ जीवन िथयो भने बािहर

मृत्यु।

येशू भी

हामीह को शरणःथान हुनहु न्ु छ।

यिद कोही आफ्नो भाग्य भनेर खेलबाड गरे र

सहरबाट बािहर िनिःकयो भने उसको जीवनलाई

जोिखममा पाथ्य अथार्त ् उसलाई मािरन्थ्यो।

जो मािनस भी को शरणबाट अलिगन्छ उसले
ःवत: दोॐो मृत्युमा सहभागी हुन्छ।
शरण िदने सहरमा

बःने मािनसह ले

दुई

घट्नाह को अपेक्षा गनुप
र् थ्य ,- न्याय र मूल

पुजारीको मृत्यु। न्यायले शरण िलने अपराधीको

भिवंय िनधार्रण हुन्थ्यो भने मूल पूजारीको मृत्यु
भयो भने त्यो मािनस आफ्नो दे शमा ःवतन्ऽ भएर

जानसक्थ्यो। न्यायको िदनमा हामीह को भिवंय
िनधार्रण हुन्छ भने जब हामीह को मूल पूजारी
येशू

भी

हामीह को

पूजारी हुने
शऽु

काम

शैतानले

रोक्नुहन्ु छ

हामीह को

िलने शिक्तको अन्त हुन्छ र हामीह

राज्यको हकदार हुन्छ ।
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तब

ज्यान

अनन्त

अध्याय 25

हामीह को महान शत्रु शैतान
"हामीलाई परमेँवरबाट िविोह गराउनेको सही चिरऽको भन्डाफोर

गनुपर् छर्।

उसले

मािनसह लाई

िनयतलाई सबैले बुझ्नु ज री छ।"

बाइबल अध्याय

परमेँवरबाट

जब लुिशफरको सृि

इजिकएल २८:१५

ऊ बुि

इजिकएल २८:१७

इजिहएल २८:१७
यशैया १४:१३

यशैया १४:१४

ूकाश १२:७
ूकाश १२:७
ूकाश १२:८

यशैया १४:१२

ूकाश १२:९
ूकाश १२:९
उत्पि

३:१-६

गन उसको

सन्दे श

इजिकएल २८:१५

इजिकएल २८:१४

अलग

र दोषरिहत िथयो।

भएको िथयो तब ऊ िस

र सौन्दयर्ताले भिरएको िथयो।

छोप्ने क ब वा ःवगर्दूत िथयो।

आफ्नो सुन्दरताूित घमण्डले फुल्न थाल्यो।

उसको

घमण्ड

उसलाई िबगार्यो।

अहँकािरताका

वा

कारणले

उच्च पदको लोभ गर्यो।

परमेँवरको िसं हासन खोःन चा ो।

उसको दु

व्यवहारले अ

असर पार्यो।
भी

ःवगर्दूतह लाई पिन

र उहाँूित बफादारी ःवगर्दूतह ले शैतान र

उसका दूतह सँग लडे।

शैतानलाई हराइएको िथयो।

शैतानलाई ःवगर्बाट फ्याँिकयो।
शैतानसँगै

उसका

िनःकासन गिरए।

दूतह

पिन

शैतान यस पृथ्वीमा फ्याँिकएको िथयो।

ःवगर्बाट

हामीह को ूथम पूखार् अथार्त ् आदम र हव्वालाई
पाप गनर् शैतानले उक्सायो।
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रोमी ६:१६

एिफसी २:२
यूह ा १४:३०

आदमको आिधपत्यलाई शैतानले खोःयो।

शैतान आाकाशका अ ंय शिक्तको राजकुमार

हुनपुग्यो।

यस सं सारको राजकुमार वा शासक शैतान हो
भनेर मुिक्तदाताले उसलाई सम्बोधन गनुह
र् न्ु छ।
शैतानको दोॐो पतन

१राजा २२:१९-२२ शैतान र उसका दूतह
भएता

पिन

ःवगर्बाट िनंकाशन

परमेँवरको

सल्लाहकार

दलको

अगािड ऊ दे खा पनर् सक्थ्यो तर ःवगर्को ढोका

अय्यूब १:६
लूका ३:३८

२ पऽुस २:१९
अय्यूब १:७

सम्म माऽ आउन सक्थ्यो।
परमेँवरका

जन

छोराह सँग

वा

भेटघाट हुन्छ।

शैतानको

यस पृथ्वीका राजकुमारको है िशयतले आदमलाई

यस पृथ्वीमा परमेँवरको पुऽ भनेर कहलाइएको
िथयो।

यस सं सारमा शैतानले आदमको पद खोःयो।
ःवगर्को

सभासदमा

शैतानले

यस

ूितिनिधत्व गरे को िथयो।

पृथ्वीको

अय्यूब १:९-११

शैतानले परमेँवरलाई ःवेच्छाचारी वा मनोमानी

अय्यूब १:१२-२२

अय्यूबलाई

तिरकाले चल्ने भनेर आरोप लगायो।
शैतानलाई

तहसनहस

परमेँवरले

गनर्

वा

अनुमित

दु:ख

िदन

िदनुहन्ु छ।

शैतानलाई नाश गनर्माऽ शिक्त िदइएको िथयो।

यूह ा १४:३०

आदमको पापरिहत पुऽ येशू भी सँग शैतानको

यूह ा १२:३१-३३

भी को

केही हातेमालो िथएन।
मृत्युले

शैतानको

भिवंय

िनधार्रण

गिरएको िथयो अथार्त ् उसको न्याय भएको िथयो।
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लूका १०:१८
ूकाश १२:१०

२ पऽुस २:१९,

ःवगर्बाट चट्याङ वा िबजुली खसेको झ शैतान

खःछ।

जब परमेँवरका

जनह लाई

आरोप

शैतान ःवगर्बाट खसािलयो तब ितनीह

लगाउने

िचच्याएका िथए।

हषर्ले

र् एको
येशू भी ले शैतानमािथ िबजय ूाप्त गनुभ

िहॄू २:१४

िथयो। अिहले यस ःवगर्मा सं सारको ूितिनिधत्व

िहॄू २:१७

ःवगर्को ढोकामा हामीह लाई आरोप लगाउने

िहॄू ४:१४-१६

ूकाश २०:१-३

येशू भी ले गनुह
र् न्ु छ।
व्यिक्तको

ठाउँमा

अब

हामीह को

दयालु र

ु न्ु छ।
क णामय मूल पुजारी ःवगर्मा हुनह

हामीलाई

ूेम

दे खाउनुहन्ु छ।

गन

येशू

हामीमािथ

दया

शैतानको तेॐो पतन

शैतानलाई यस पृथ्वीमा नजरबन्दमा राख्न येशू
वा धेरै ःवगर्दूतह को आवँयकता हुँदैन तर

केवल एक जना ःवगर्दूतले उसलाई बाँधेको

ूकाश २०:३

यिमर्या ४:२३-२६,

हुन्छ।

उसको आफ्नै क्षेऽ यस सं सारमा थुिनन्छ।

पापले गदार् पृथ्वी अन्धकारको खाल्डोमा पिरणत

यशैया २४:१९-२१ भएको िथयो।
१ थेसलोिनकी
४:१६,१७

धमीर्ह

ःवगर्मा हुनेछन्।

ूकाश २०:३

एक हजार वषर्सम्म आफ्ना दु

यिमर्या २५:३१-३३ सबै दु ह

मरे का हुन्छन्।

ःवगर्दूतह सँग

शैतान एिक्लन्छ। उसलाई पिरिःथितले बाँधेको

हुन्छ। धमीर्ह

ःवगर्मा हुन्छन्, दु ह
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मरे का

हुन्छन् र शैतानले धोका िदने वा ूलोभनमा पान

अब कोही हुँदैन।

ूकाश २०:५

एक

ूकाश २०:७

त्यसबखत शैतान सिबय हुन्छ र उसलाई फुक्का

ूकाश २०:८
ूकाश २०:९

िहॄू २:१४

ूकाश २०:१०

हजार

वषर्को

िजउँछन्।
गिरनेछ।

दु ह लाई

फेिर

अन्तपिछ

एकिऽत

दु ह

पारे र

िविोहमा शैतानले जमात तयार गछर्।

फेिर

परमेँवरको

ःवगर्बाट आएको य शलेम सहरलाई ध्वःत पानर्

हमला

गनर्

खोज्छन्

तब

ितनीह

ःवगर्बाट आगो वषार्एर नाश गिरन्छ।

शैतानलाई नाश गनर् भी

शैतान आगोको भि मा क
भी

सबैलाई

मनुभ
र् एको िथयो।

भोग्छ तर जसरी येशू

मनुभ
र् एको िनिँचत िथयो त्यसरी नै शैतान

पापको सजाय भोग्न दु:ख भोग्छ तब उसको
इजिकयल

२८:१८,१९

मलाकी ४:१-३

मृत्यु सदाको िनिम्त हुनेछ।

धमीर्ह को सामु शैतान यस सं सारमा खरानीमा

पिरणत हुन्छ।
शैतान र दु

पापीह

भएर बःनेछन्।

नयाँ पृथ्वीमा केवल खरानी

पारलौिकक वा शैतानको आदे शमा चल्ने आित्मक शिक्तह

ूःथान ७:११-१३

पौरािणक सभ्यताको इिजप्टको राजा फारोहलाई
टु नामुना

शैतानका

गन

जादुगर

तथा

मितयारह का

ूभाव पारे का िथए।
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पारलौिकक

वा

मध्यःथकतार्ह ले

लेवी १०:३१, २०:६,२७, ूःथान २२:१८, व्यवःथा १८:१०-१२

पारलौिकक मध्यःथकतार्ह

भूतूेत जगाउने भनेर दावी गनह , बोक्सी

धामी झाँबी परमेँवरको सामु मनाही गिरएको छ।

२ राजा १:१-४

िबरामी भएको बेलामा बोक्सी वा टु नामुना गनसँग

१ शमूएल

हे दार् िचिनने जःता दे िखने भूतआत्माह

सल्लाह मागेका िथए।

२८:८,११

मरे काह बाट आएका हुन ् भनेर दावी गिरएका

१इितहास ३३:१-६

राजा सावलको मुख्य पाप नै बोक्सीको सम्पकर्मा

हुन्छन्।

आएर शमूएलको किथत आत्मा वा भूत जगाएर
कुरा गनर् लगाएको िथयो।शमूएलको

आत्मा

नभएर शैतान नै शमूएलको भूत बनेर आएको
२इितहास ३३:१-६

िथयो।

राजा मनःसेले पिन टु नामुना गनह सँग कारोबार

गरे का िथए।

२राजा १७:१७,१८ टु नामुना र शैतानको चलखेलमा चलेको जादु
तन्ऽमन्ऽलाई ूयोग गरे र इॐायलीह
नजरबन्धमा परे का िथए।

व्यवःथा १८:१९-१४, २ राजा १७:१५-१८,

िबदे शीको

परमेँवरलाई िवँवास

नगन रा ले तन्ऽमन्ऽ टु नामुना, ज्योितषी र भुतूेत आिदह सँग
कारोबार

गरे का

िथए।ितनीह ले

दे वता

परमेँवरूितको आःथालाई िबटु लेका िथए।

जगाए,

आिद

भनेर

२ राजा १७:१६,१७ पारलौिकक अथार्त ् परमेँवरलाई िवँवास नगन

धमर्ले बाल अथार्त ् सूयक
र् ो पूजासँग सम्बिन्धत
िथयो। सन् छै ट

शताब्दीसम्म यो ूथाले जरो

गाडेको िथयो र परमेँवरको िखलाफमा मूल
िबिोह गिरएको

िथयो।
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उत्पि

३:१-६

सब भन्दा पिहलो पारलौिकक मध्यःथता वा
टु नामुना गन शिक्त सपर् िथयो जसलाई शैतानले

चलाएको िथयो। सपर् ारा शैतानले िसधै बोलेको

यशैया ८:१९,२०

िथयो।

जब

कसैले

टु नामुना

वा

मन्ऽतन्ऽ

वा

झाँबीह को सहयोग िलएर मरे काह सँग कुरा
गर भनेर कसैले भन्छ भने परमेँवरको व्यवःथा

नीितितर फकर्नुपछर्।

आधुिनक अध्यात्मवाद चाहे त्यो अद्भूत काम गरे र दे खाउने िकन नहोस्
ूकाश १६:१३-१५ यस

सं सारको

आत्माह ले

ूकाश १३:१-१४

बोल्नेछन्।

अन्तको

ठू ला

ठू ला

समयमा

शिक्त

अशु

ूदशर्न

गरे र

जब १२६०को भिवंयवाणी पूरा हुँदै िथयो तब
एउटा रा को पिन उदय भइरहे को िथयो। त्यस

ु
राज्य अमेिरकाको उदय भएको
समय सं यक्त
िथयो। त्यस रा बाट अचम्म अचम्मका काम
गन

शिक्तह

अमेिरकाको

िददीबिहनीह ले

न्यू

उठ्दै

िथए।सन्

योकर्

आधुिनक

राज्यमा

१८४८मा

अध्याध्मबाद

भूतूेत टु नामुना आिद गन दे खा परे

फक्स

वा

र धेरै

मािनसह लाई ितनीह ले आकिषर्त गनर् थाले।

ूेिरत ८:९, १३:६-१०, ूकाश ९:२०,२१ टु नामुना गन, बोक्सी
झाँबी िव ा नयाँ करारमा शैतानको चलखेल गन दु
सम्बोधन गिरएको िथयो।

ूकाश १८:२

आधुिनक

बेिबलोन

ूत्येक फोहरी वा दु
हुन थाल्यो।
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वा

पतन

काम हो भनेर

भएको

शहरमा

आत्माको पकड रहने थलो

१ कोरन्थी १०:२०

अन्य

जाित

शैतान

र

अथार्त ्

परमेँवर

िपता

सनातन

परमेँवरलाई नपुज्ने जाितह ले परमेँवरको स ा
्
गछर्न।

उसका

अय्यूब १४:१४,२०,२१, ७:८-१०

मितयारह लाई

आराधना

मािनसह

मरे पिछ त्यसपिछ
ितनीह लाई के भइरहे को छ सो ितनीह लाई थाहा हुँदैन। तन्ऽमन्ऽ
टु नामुना, बोक्सी झाँबी आिदको नाउँमा मरे का मािनसह को भूत
जगाउने भनेर दावी गछर्न ् जुन बाइबल सम्मत छै न।

भजन १४६:३,४

मरे का मािनसह को सोच्ने शिक्त िबलाइसकेको

उपदे शक ९:५,६

मरे काह लाई केही थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण

हुन्छ।

तन्ऽमन्ऽ आिद गन बहानामा मरे काको भूतूेत

जगाउने भ क
ु ो अथर् शैतानका दु
ःवदर्दूतह

पितत

ूकाश

१६:१४,१३:१४

२ कोरन्थी

११:१३-१५

हुन ्

जसले

धोका िदन खोजेका हुन्छन्।

आत्मा वा

मािनसह लाई

शैतानले अनेक चमत्कार वा अलौिकक कामह
गनर्सक्छ।

मािनसह लाई ॅममा पानर् शैतान चहिकलो ज्योित

बनेर ज्योितको ःवगर्दूत भनेर मािनसह को सामु
अचम्म

मािनसह

तिरकाले

ितनीह को

जगाएको

दे खा

भनेर

सक्छ।मरे का

उसले

प शैतान र उसका दु

धारण गनर् सक्छन्।

ूकाश १६:१३-१५ परमशिक्तमान

पनर्

परमेँवरसँग

यु

सिजलै सँग
दूतह ले

गन

महान्

िदनमा अध्यात्मवाद वा टुनामुना, मन्ऽतन्ऽ आिद
गन

शिक्तले

िविभ

सांसािरक

अिधकारीह सँग िमल्नेछन्।
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शिक्त

वा

अध्याय 26

पिवत्र आ मा
“जब मािनसह को आत्माले परमेँवरको आत्मालाई महण गछर् तब

ितनीह मा भएका सबै इिन्िय वा क्षमताह लाई सिबय बनाउन बल
िदइनेछ। पिवऽ आत्माकै अगुवाईमा मािनसह का िदमागले ःप
परमेँवरको

सेवा

गदर्छ,

परमेँवरसँग

तालमेल

गरे र

पमा

काम

गन

र् एको हाॆो िनिम्त
क्षमताको िबकास गदर्छ, र परमेँवरले तयार गनुभ
उहाँका आवँयकताह

बुझ्न र पूरा गनर् बल ूदान गदर्छ। कमजोरी,

ि िवधा वा अन्यौलमा परे का ःवभावह लाई पिवऽ आत्माले नै यसरी
पिरवतर्न गनुह
र् न्ु छ िक ितनीह
थाल्दछन्।"-एलेन जी

पान्तिरत।

बाइबल अध्याय
उत्पि

१:२

यूह ा १४:१६,१७

बिलयो भएर िःथर जीवन िबताउन

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. २५१बाट

पिवऽ आत्माको कायर्कुशलता
सन्दे श
सृि मा सिबय हुनहु न्ु थ्यो।

परमेँवर र मािनसको बीचमा जोड्ने साङ्लो।

यूह ा १६:१३,१४

आफ्नो भाउ खोज्न आफ्नो बारे मा उहाँले किहल्यै

ूकाश ४:५

्
सात वटा िदयो पिवऽ आत्माको ूतीक हुन।

जकिरया ४:१०

२ इितहास १६:९
यूह ा १६:५-१३

पिन बोल्नुह ु ।

ँ ाह
पिवऽ आत्मा परमेँवरका आख
परमेँवरको

गनुह
र् न्ु छ।

सत्यिन ामा

्
हुन।

रहनेह को

भी को व्यिक्तगत उपिःथितभन्दा उ म

14६

खोजी

यूह ा १६:८-११

रोमी ८:२६,२७

रोमी ८:२७,२८

यूह ा १४:२६

पापको

बारे मा

घचघचाउनुहन्ु छ

ूेिरत १:८
एिफसी ४:३०

लूका ११:८

पँचाताप

गनर्

िववेकमा

आ ान

गनुह
र् न्ु छ। धािमर्कताको बारे मा साक्षी िदनुहन्ु छ।
हामीह को ूाथर्ना परमेँवरकहाँ लै जानुहन्ु छ।

परमेँवरूित िन ामा रहनेह को िनिम्त सबै थोक
भलाईकै

िनिम्त

िमलाउनुहन्ु छ।
सान्त्वनाकतार्,

हुन

उहाँले

चाँजोफाँजो

र

हामीह को

सहयोगी

ःमरणशिक्तलाई बिलयो पानुह
र् न्ु छ।

इजिकएल ३६:२६,२७,
१ शमूएल १०:६,९

र

मािनसह को

मािनसह को
गनुह
र् न्ु छ।

दयलाई

उहाँले

नै

पिरवतर्न

सुसमाचार ूचार गनर् वा गवाही बाँध्न शिक्त
िदनुहन्ु छ।

हामीह लाई पिवऽ आत्माले सीलबन्दी गनुह
र् न्ु छ

अथार्त ् परमेँवरको लालमोहर लगाइ िदनुहन्ु छ।
पिवऽ आत्मा पाउने शुभ अवसर

पिवऽ आत्मा पाउन चाहना गनुप
र् छर्।

लूका ११:९-१३

पिवऽ आत्माको ूित ा दस पल्ट दोहोर्याइएको

जकिरया १०:१

पिवऽ आत्मा पाउन ूाथर्ना गनुप
र् छर्।

२शमूएल २३:२-४
गलाती ५:२२-२५
यशैया ११:२,३

छ।

पिवऽ

आत्मा

अनुभव हो।

पाउनु भनेको

अत्यन्त

अमूल्य

जसले पिवऽ आत्मा पाउँछ उसले नौ िकिसमको

फल वा गुणह ले सुसम्प

हुन्छ।

पिवऽ आत्मा सात तिरकाले ूकट गनुह
र् न्ु छ,-

जःतै

ानबुि

िदएर आिद।

14७

ूःथान २८:२-५,
३५:३०-३५

यूह ा २०:२२:२३

जुनसुकै व्यापारी कारोबार वैध तिरकाले चलाउन

सहायता गनुह
र् न्छ।

जसले

पिवऽ

आत्मा

पाउँछ

परमेँवरको ूितिनिधत्व गछर्।

त्यो

मािनसले

बाइबल बुझ्न िदमागलाई खुला

लूका २४:४४,४५

पिवऽ धमर्शा

िहॄू ६:४-६

पिवऽ आत्माको आवाजलाई पन्छाउनु घातक

यशैया ५५:१
योयल २:२३-२५
यूह ा ६:६३

यूह ा १:१,२,१४

िहॄू ४:१२-१६
ूेिरत १०:४४-४८
ूेिरत १:१५-२६

िहॄू ४:१२,१३

गराउनुहन्ु छ।

हुन्छ।

पिवऽ आत्मालाई पैसाले िक
िस मा िदइने शिक्त हो।
बेकारको

र् न्ु छ।
पानुह

वा

वेवािरसे

परमेँवरका वचनह
परमेँवर, भी

सक्दै नन्। यो

जीवनलाई

पुनजीर्िवत

्
पिवऽ आत्मा हुन।

र परमेँवरको वचन पयार्यवाची

्
हुन।
अथार्त ् एक आपसलाई जनाउन ूयोग
गिरन्छ।

िऽएक परमेँवर एक आपसमा ःवतन्ऽ

काम गनुह
र् ु ।

पमा

जब पऽुसले पिवऽ धमर्शा को बारे मा व्याख्या

गद िथए तब पिवऽ आत्मा खिननुभएको िथयो।

१०९ भजनसं मह अध्ययन गदार् र त्यस अनुसार

जीवन पिरचालन गदार् पेिन्टकोःटमा पिवऽ आत्मा
खिननुभएको िथयो।

पिवऽ आत्माको साथ िलएर परमेँवरको वचन
अध्ययन गदार्

खोतल्दछ।

दयका अत्यन्त गिहराइह लाई

14८

पिवऽ आत्माको पिरिधिभऽ कसरी रिहरहने?

ूेिरत ८:१७-२३

१ कोरन्थी ३:१६

दािनएल १:८

लूका १:१५
यहू दा १९

गलाती ५:१६,१७
१ कोरन्थी २:१४

इजिकएल

३६:२६,२७

उहाँलाई िकनबेच गनर् सिकंदै न।

शरीरलाई दुव्यर्वहार वा अपिवऽ बनाइयो भने

त्यस ठाउँमा बःनुह ु ।

अःवःथ र शरीरलाई हानी गन खाना खाइयो भने
शरीर अपिवऽ हुन्छ।त्यो शरीरलाई दुभव्र् यवहार

गिरएको ठहछर्।

कडा पेय वा म पान सेवन गन आचरणमा

लाग्दै न।

कामबासनामा िलप्त हुँदैन अथार्त ् डुव्दै न।

शारीिरक कामेच्छा र लालसाको उल्टो िहँिडन्छ।

मनले जे चाअयो भ े नाउँमा मनोरथ पूरा गन

नीितमा िहँड्दै न।
परमेँवरले

िदनुहन्ु छ।

नै

मािनसह लाई

सही

आत्मा

रोमी ८:१५

ु भएका छ
हामी परमेँवरको सन्तान वा धमर्पऽ

एिफसी ४:३०,३१

पिवऽ आत्माको िच

ूेिरत ५:३,४,९
नेहिमया ९:३०

भनेर पिवऽ आत्माले ूत्याभूित िदनुहन्ु छ।
दुखाउनुह ु ।

पिवऽ आत्मालाई धोका िदने साहस गनुह
र् ु ।
पिवऽ आत्माको आवाजलाई सु

ूयास गनुप
र् छर्।

ु न्ु छ भ े
१ यूह ा ४:६, १३ पिवऽ आत्मा हामीमा हुनह
हुनसक्छ।

ान हामीमा

पिछल्लो वषार् वा बसन्त ऋतुमा आउने हल्का वषार् अथार्त ् आित्मक वषार्

व्यवःथा ११:१०-१२

इिजप्ट अथार्त ् िमौ दे श र पालेःटाइनको

तुलना। व्यवःथा ११:१३,१४

अवःथा। व्यवःथा ११:१४,१५

लआय। व्यवःथा ११:१६,१७ िकन रोिकएको हुन्छ?
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व्यवःथा ३२:२

तुलना: भजन ७२:६,७ आिशषसँग, इजिकएल

३४:२६ आिशषको झरी, यशैया ४५:८ धािमर्कताको आिशष। जब

पठाइन्छ यशैया ४४:३, भजन ६८:९, आिशषको बाढी यशैया ४४:३,
नितना

यशैया

४४:४,५।

जब

िवशेष

पमा

खिनन्छ,

२:१७,१८। ,वषार्को पानीसँग दाँिजन्छ, योयल २:२३।

ूेिरत

पिछल्लो वषार् िकन रोिकएको, यिमर्या ५:२३-२६। पापले गदार्

आिशष रोिकएको, यिमर्या ३:१-३, मलाकी ३:८-११, इजिकएल

२२:२४-२७। न्याय पठाइन्छ आमोस ४:६-११। परमेँवरलाई भेट्न
तयार होऊ, आमोस ४:१२। त्यसको ूत्यु र, होशे ६:१-३।

पँचाताप, ूेिरत ३:१९-२१।

पिछल्लो वषार् पाउने, योयल २९:२३। आित्मक चाहना जःतै

त्यसको चाहना गनुप
र् छर्, भजन ४२:१,२, ११९:१३१। त्यसको ूित ा
गिरएको छ, भजन ८१:१०। जब शतर्ह

पूरा गछर् तब त्यसको

िनिम्त ूाथर्ना गनुप
र् छर्, जकिरया १०:१। ूाथर्ना गिरयो भने हामी त्यो

आित्मक वषार् पाउनेछ , होशे १०:१२। ूाथर्नाको नमुना, यिमर्या

१४:२०-२२। एिलयाको अनुभव दोहोिरन्छ, मलाकी ४:५,६।

आित्मक वषार् िकन रोिकएको, १ राजा १८:१८। एिलयाको काम

गनुप
र् न १ राजा १८:२१, परीक्षा, १ राजा १८:२४, म ी ३:११।
ूाथर्नाको नितजा १ राजा १८:३८,,३९। त्यसको लािग गनुप
र् न तयारी,

१ राजा १८:४०। वषार्कोलािग तयार भएको शङ्केत, १ राजा
१८:४१। तब उनले ूाथर्ना गरे , १ राजा १८:४२-४४। त्यसको

पिरणाम १ राजा १८:४५,४६।

पखर्न्दा पाउने इनाम, यशैया ४०:३१। अवशेष के हुनेछ?

मीका ५:७। मािनसको जीवनमा पिछल्लो आित्मक वषार् आयो भने
त्यसको असर योयल २:२३-२७।
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चक ःवर वा िचच्याहट
गन्ती १४:१२-२१ जब मोशाले इॐाएलीह को िनिम्त िबिन्त गरे तब
परमेँवरले

परमेँवरको

उनको ूाथर्ना सुने र ूित ा गनुभ
र् यो, "सारा पृथ्वी
मिहमाले

भिरनेछ।"

यो

िचच्याहटको पिहलो ूित ा हो।
भजन ७२:१९

यशैया ६:३

चक

आवाज

वा

ठू लो

राजा दाउदले त्यो ूित ा दोहोर्याउँछ।

ःवगर्दूतले यशैयालाई ूित ाको बारे मा िबँवास

िदलाउँछन्।

यशैया ११:९

यशैयाले दोहोर्याउँछन्।

इजिकएल ४३:२

पृथ्वी

परमेँवरको

मिहमाले

चिम्कएको

दशर्न

पृथ्वी

परमेँवरको

मिहमाले

चिम्कएको

दशर्न

हबकूक २:१४

ूकाश १८:१,२

फेिर ूित ा िदइन्छ।

इजिकएलले दे खेका िथए।

यूह ाले

पिन

दे खेका

िथए।

यस

खटाइएको ःवगर्दूतले अत्यन्त चक

काममा

आवाजले

िचच्याएको यूह ाले सुनेका िथए। परमेँवरका छ
जना अगमवक्ताह ले यस महान् काम सम्प
भएको

हे न र्

अनुमित

पाएका

िथए

जुन

यस

सं सारमा येशू भी को दोॐो आगमनभन्दा पिहले

सम्प

हुनेछ।

भिवंयवाणी

"साॆाज्यह को उदय र पतन, रा ह को िबकास वा वृि

मािनसह कै खुबीमा भर पछर् भ े धारणा मािनसले कोरे को मानव

इितहासको छ। ठू लै हदसम्म घट्नाह लाई कुन् मोडमा लाने भ े
अिधकारले सम्प

दे िखन्छ।

तर

भएको व्यिक्तको शिक्त र आकाँक्षामा भरपछर् भ े

परमेँवरको

वचनमा

इितहासको

15१

नाचघरको

पदार्

खोिलएको हुन्छ र हामीले तल, मािथ, सबै ठाउँह को

त्यहाँ मािनसह ले खेलेका र त्यसको िब
हे न र् सक्छ

ँय दे ख्छ ।

मा खेलेका घट्नाह लाई

जुन ् मानव इच्छा, शिक्त र ितॄ चाहनाको चलखेल

भइरहे को जःतो दे िखन्छ। तर क णामय परमेँवरले आफ्नै इच्छा पूरा
गनर् धै यत
र् ासाथ च ुपचाप तिरकाले आफ्ना दूतह लाई पठाएर मानव

इितहासलाई पिरचालन गिररहनुभएको भनेर बाइबलले बताउँछ। मानव
इितहासको सत्य दशर्न वा इितहास कसरी पिरचािलत भइरहे को छ सो
ाइट, एडुकेशन, पृ. १७३बाट

बाइबलले ूकट गदर्छ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

उत्पि

उत्पि

रा ह को सु वात कसरी भयो र त्यको लआय के हो?

११:१

११:१-९

ूेिरत १७:२६
व्यवःथा ३२:८

सारा पृथ्वीमा एउटै भाषा वा बोल्ने बोली िथयो।
रा ह

ु न्ु छ।
हुनह

र

भाषाह को

लेखक

परमेँवर

सारा रा का मािनसह मा एउटै खालको रगत

छ।
रा

परमेँवरले नै िनधार्रण

रा का िसमानाह

गनुह
र् न्ु छ।

अय्यूब १२:२३

उहाँकै हातमा रा ह

बढ्ने र नाश गन छ।

यिमर्या २५:९-११

परमेँवरलाई िवँवास नगन रा ह लाई पिन

दािनएल ४:१३-२७ परमेँवरले दे शह मािथ िनगारानी राख्नुहन्ु छ।
उहाँका सेवकह

िकनभने
दािनएल १०:२०

उहाँकै

हुन ् भनेर सम्बोधन गिरएको छ
चाहना

अनुसार

ती

चलेका हुन्छन्। यिमर्या ५०:११-२०।

दे शह

जब परमेँवरका ःवगर्दूतह ले मीड र पिसर्याका
दरबार छोडे तब मीस दे शको उदय भयो।
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यिमर्या ४६:१७

यिमर्या २९:५-७
म ी २२:१७-२१

म ी १७:२४-२७

उत्पि

जब परमेँवरले कुनै पिन राज्यलाई त्याग्नुहन्ु छ

त्यो केवल क्षिणक हल्लाखल्लामाऽै हो। त्यो
िछ ै िबित जान्छ।

तपाईँ रहनुभएको दे शको शािन्तको िनिम्त चाहना

गनुह
र् ोस्।

दे शलाई कर ितनुर् उिचत छ।

दे शको अन्यायी शासकको िब

मा जानुको स ा

उहाँले अचम्म तिरका अपनाएर कर ितनुभ
र् एको

िथयो।

३९:७-९, ५०:२४,२५, ३१:३९-४६ इिजप्ट वा िमौ दे शको

ु एको
ूधानमन्ऽी भएको बेलामा पिन युसूफ परमेँवरतफर् सत्यवादी हुनभ
िथयो।

दािनएल ६:१-५
दािनएल ६:१६-२३

दािनएल मीड र पिसर्या दे शको ूधानमन्ऽी िथए।

दे शूित

बफादार

भइरहे को

बेलामा

परमेँवरूित जिहलेपिन सत्यिन ा दे खाउँथे।

उनी

दािनएल ६:२८,२:४८ दािनएल कमसेकम ७० वषर्सम्म उच्च पदमा

रहे र सरकारको सेवा गरे का िथए।

एःथर
४:१-१७,१०:३

मीड

पिसर्याको

साॆाज्यमा

न्यायिधसको

काम

गरे र पिन परमेँवरूित बफादर भएका िथए।

(सहरको ढोकामा बःनु भनेको न्याय आसनमा
िततस ३:१

बःनु हो)।

जो येशूूित िवँवासमा रहन्छ ितनीह

सरकारको

िनयम पालन गनर् राजी हुन्छन् मूखर् मािनसह को
अ ानतालाई ितनीह ले च ुप पादर्छन्।

१ पऽुस २:१६,१७ परमेँवरका सेवकह ले दे शको शासकको आदर
गदर्छन्।
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दािनएल ३:१-२६

जबसम्म

व्यवःथाह सँग

परमेँवरका

दे शको

आफू रहे को

व्यवःथा बािझएन तबसम्म ितनीह

दे शूित हरे क ूकारले बफादार भएका िथए र
परमेँवरको

१ ितमोथी २:१-३

व्यवःथालाई

पिन

मान्दै

िथए। दािनएल २:४९,३:१२,३०।

आएका

शासकह को लािग ूाथर्ना गनुर् परमेँवरको सामु

उिचत र महणयोग्य छ भनेर पावलले भनेका

िथए। त्यसबखत िनदर्यीको पयार्यवाची सॆा

िनरोले रोमको शासन गरे का िथए। पावलको

हत्या गन िनरोको िनिम्त ूाथर्ना गदार् परमेँवर

खुशी

हुनहु न्ु छ

परमेँवरलाई
हामीह का

भने

मा े

बतर्मान

होस्

शासकह को

झन कःतो ज री होला?

15४

वा

िनिम्त

समयमा
नमा े

ूाथर्ना

पिन

होस्

गनुर्

अध्याय 27

दािनएल अ याय २
बाइबल अध्याय
दािनएल २:१-९

सन्दे श
ु दनेजारले सपना दे ख्छन्।
राजा नेबक

दािनएल २:१०-१३ बेिबलोन दे शका बुि मानी अथार्त ् बुि जीिवह ले
राजाको सपना बताउन सक्दै नन्।

दािनएल २:१४-१६ दािनएलले राजासँग समय माग्छन्।

दािनएल २:१७,१८

सपना दे ख्न र त्यसको भेद खुलाउन ूाथर्ना
्
गछर्न।

दािनएल २:१९-२३ ूाथर्ना

सुिनिदएकोमा

परमेँवरलाई

चढाउँछन्।

धन्यवाद

दािनएल २:२८

पिछल्ला िदनह सम्मका लािग भिवंयवाणी।

दािनएल २:३७,३८

सुनको टाउको, बेिबलोन।

यिमर्या ५१:७

बेिबलोन परमेँवरको ूतीक िथयो।

दािनएल २:३१-३५ सपना

यशैया १४:४,

दािनएल २:३९

अिन

हुन्छ।

बेिबलोनभन्दा

कमसल

राज्यको

उदय

दािनएल ५:२५-२८ साॆाज्यको नाउँ।
यशैया ४५:१-५,

साइरस वा दारा जन्मनुभन्दा १०० वषर् अिघ

४४:२६-२८

उनको नाउँ तोिकएको िथयो।

यिमर्या ५१:४६,

ई.पू.

यशैया ४४:२७, यिमर्या ५०:३८,५१:३६ नदी सुख्खा पािरएको।
५८९मा

लडाईँको

बेिबलोन राजाको पतन।
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हल्ला

र

५८८मा

दािनएल ५:३०,३१

राज्य दािरयस वा दारालाई सुिम्पइन्छ। दारा

राजाले बेिबलोन कसरी कब्जा गरे भनेर पढ्नु
ज री छ।

यशैया १३:१९-२२ बेिबलोन सहर रहे क बतर्मान अवःथाको िचऽण
दािनएल २:३९

दािनएल ८:२०,२१
दािनएल २:४०
लूका २:१,

यूह ा ११:४८
दािनएल २:४१,४२

जुन ् इराकमा छ।

तेॐो िवँवव्यापी राज्य।

मीड पिसर्या पिछ मीस दे शको उदय हुन्छ।
चौथो िवँवव्यापी साॆाज्यको उदय।
रोमी िवँव

सॆा ।

पुरानो करारमा

तीन

शिक्तशाली साॆाज्यह को नाउँ तोिकएको िथय।
त्यसकारण चौथो रोम हुनपु छर्।

मूितर्को पाइतालामा माटो र फलाम िमिसएको
िथयो।

त्यसको

अथर्

एक

फेरा

शिक्तशाली

साॆाज्य टुबा टु बा हुने भिवंयवाणी िथयो।ईःवी

सन् ३५६ र ४८३को बीचमा रोमी साॆाज्य दश
दे शह मा िबभािजत भएको िथयो। कुनै राज्यह
बिलया िथए भने कुनै कमजोर।

दािनएल २:४३

अब किहले पिन कुनै शिक्तले यस सं सारका

दािनएल २:४४

सं सारका रा ह

दािनएल २:४५
२पऽुस १:५-११

राज्यह

एउटै रा मा एकिऽत गनर् सक्दै न।

िबभािजत अवःथामै रहन्छन्

जबसम्म परमेँवरको राज्यको ःथापना हुँदैन।

परमेँवरले सपनामा दे खाइएको दशर्नमा िदएको

भिवंयवाणी िनश्िचत छ।
परमेँवरमा
हामीह का

भिक्त
ूभ ु

र

जीवन

िबताउने

मुिक्तदाताको

मािनसले

अनन्तको

राज्यमा अत्यन्त हषर्साथ पःने अवसर पाउन
सक्नेछ।

15६

तत्कािलन पृथ्वीका महान् साॆाज्यह मा सुसमाचार ूचार

गिरएको िथयो सं सारको ूत्येक राज्यमा सच्चा परमेँवरको बारे मा कुनै
न

कुनै

पमा

ान

िथयो।

ती

राज्यह मा

जीवनबाटमाऽ होइन ितनीह मा कितपय व्यिक्तह
भन्दा सत्यलाई बढी ूेम गदर्थे।

दािनएल १:१-२०,
२:४८,४९

िवँवासीह को

िथए जो जीवनलाई

बेिबलोनमा परमेँवरूित बफादारी जीवन।

दािनएल ३:१६-२६ जीवनलाई भन्दा परमेँवरलाई बढी ूेम गरे का
िथए।

दािनएल

३:२,८, २७-२९

दािनएल ५:१-४

िवँवभिर सत्यको परमेँवरको सत्यताको बारे मा
घोषणा गिरन्छ।

तर कितपयले परमेँवरको ज्योितलाई महण गनर्
अःवीकार गछर्।

दािनएल ५:५-९

दािनएल १०:२०

दािनएल ६:१-५

परमेँवरले न्याय गनुह
र् न्ु छ।

ःवगर्दूतले बेिबलोन छोड्छन्।

मीड पिसर्यामा परमेँवरको भक्तको उपिःथित।

दािनएल ६:१६-२३ जीवनलाई भन्दा परमेँवरलाई बढी ूेम गरे ।

दािनएल ६:२५-२७ िवँवव्यापी

घोषणा गिरन्छ।

एःथर ३:७-१५

पमा

परमेँवरको

सत्यतालाई

मीड पिसर्याले परमेँवरलाई त्याग्छन्।

एःथर ४:१-१८

जीवनलाई भन्दा परमेँवरलाई बढी ूेम एःतरले

एःथर ८:१५-१७

्
गिछर्न।

िवँवभरी परमेँवरको बारे मा सत्यताको घोषणा
गिरन्छ।

मीस अथार्त ् युनानी िवँवव्यापी साॆाज्यको समयकालीनको बारे मा

बाइबलमा कमै जानकारी छ। इितहासकार योशेफसले हामीलाई यो
भन्दछन्

िक

अलेक्जान्दर

महानलाई

उनको
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बारे मा

बाइबलको

दािनएलले उनको बारे मा लेखेका भिवंयवाणीको बारे मा दे खाइएको

िथयो। दािनएल ८:२०, १०:२०।
लूका २:१-७

रोमी

साॆाज्यको

अगिःटनको

िथयो।

युगमा

शासनकालमा

येशू

भी

सॆा

जन्मनुभएको

यूह ा १९:३०-५५, ूेिरत ७:५९,१२:२, २ कोरन्थी ११:२५-२७,

िफिलप्पीह लाई ३:८
साक्षी िदएका िथए र

ूेम गरे का िथए।
रोमी १:७,८,

येशूका अनुयायीह ले रोम साॆाज्यको सामु

ितनीह ले आफ्ना जीवनभन्दा परमेँवरलाई बढी

कलःसी १:६,२३

तत्कालीन िबँवभरी सुसमाचार फैिलएको िथयो।

उपदे शक १:९

िबगत समयमा जःतै परमेँवरको काम त्यस

म ी २४:१४

सुसमाचार फेिर बतर्मान सं सारभिर फैिलनेछ।
व्यिक्तह बाट सम्प

हुन्छ जो आफ्नो जीवनलाई

्
भन्दा परमेँवरलाई बढी ूेम गछर्न।

पाँचवटा महान् िवँवव्यापी राज्यह को िवशेषताह :

दािनएल २:३५

ूत्येक

साॆज्यले

हाबकूक १:६,११,

बेिबलोनका

ूितिनिधत्व गछर्।

मुख्य

युगको

अन्तको

बारे मा

पापह -अहं कार

र

दािनएल ४:२८-३१ परमेँवरलाई भन्दा मािनसलाई उच्च ःथानमा
ूकाश १७:१-४,
१८:७-२०

राख्ने वा भाउ िदने।

बतर्मान बेिबलोन अथार्त ् परमेँवरलाई त्याग्ने
शहरको लक्षण।

यशैया १३:१६-१८ मीडपिसर्या राज्य िनदर्यी र आत कारी िथए।
एःथर ३:८-१५

परमेँवरका सबै जनह लाई नाश गनर् आदे श

एःथर ४:१-१६

आफ्ना जनह लाई परमेँवरले बचाउनुहन्ु छ।

जारी गछर्।
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ूकाश १३:१५-१७ त्यही खालको आदे श परमेँवरका जनह को
ूकाश १५:१,२

िब

मा जारी गनछ।

परमेँवरले उहाँका जनह लाई उ ार गनुह
र् न
ु े छ।

१ कोरन्थी १:२२, २ कोरन्थी १०:५, ूेिरत १७:१६-२२, २
ितमोथी ३:७ परमेँवरको वचनलाई भन्दा मािनसका तकर्, दशर्न

आिदलाई मािथ राख्दछन्। यो पौरािणक मीस अथार्त ् युनान सभ्यताको

पाप िथयो। परमेँवरका वचनलाई हाँक िदएर आलोचना गन त्यही

खालको चिरऽ आज पिन छ।
दािनएल ७:२५

सबै चार साॆाज्यह ले परमेँवरका जनह लाई

कुनै न कुनै

पमा साःती िदएका िथए तर रोमले

माऽ परमेँवरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गरे को

ूकाश १३:१४,

यशैया ३०:८-१२

दािनएल २:३५

मािनन्छ।

यस सं सारको अन्तको इितहासमा पिन त्यही
खालको चिरऽलाई ूःतुत गिरनेछ।
सुनको

टाउकोको अथर्-अह ािरता वा घमण्ड,

सुनले आफ्नो भाउ खोज्ने वा आफ्नो ःवाथर्लाई

सव च्च

ःथान

आत कारी

र

िदने,

चाँदीको

जोशलाई

अथर्-

ूाथिमकता

िन ु रता
िदने,

ढलौटको अथर्- परमेँवरको वचनभन्दा मािनसको
तकर्

र

दशर्नलाई

ूाथिमकता

मनिःथितलाई

िदने।

उच्च

ःथानमा

फलामको

सुहाउँदो

अथर्-

गरे र

राख्ने

वा

मािनसको

परमेँवरको

व्यवःथालाई पिरवतर्न गन। ती कुनै भावह लाई

कुनै पिन मािनसले पोषाउँछ भने त्यसको सवर्नाश
हुन्छ जब परमेँवरले सारा रा ह लाई नाश

यशैया ४२:८

गनुह
र् न्ु छ।

परमेँवरले

आफ्नो

अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ।

15९

भक्तबाट

पूणर्

समपर्णको

दािनएलले दे खेका दशर्नको दोॐो भिवंयवाणी

दािनएलले ःवप्न दशर्नमा दे खेका िबिभ

ूितिनिधत्व गदर्छन्।
दािनएल ७:२

दािनएल ११:४०,

जकिरया ७:१४

पशुह ले िबिभ

हुरी बतास र समुिमा आएको भयानक छालह
हुरी बतास यु को ूतीक हो।

ूकाश १७:१५

पानी रा ह

दािनएल ७:४

िसं ह बेिबलोनको ूतीक हो।

दािनएल ७:३

यिमर्या ५०:१७
हबकूक १:६-८
यिमर्या १७:९

र मानव जमातको ूतीक हो।

एक पशुदेिख अक पशु फरक हुन्छ।

त्यही ूतीक चािलस वषर् पिहले ूयोग गिरएको

िथयो।

पखेटा ितु
मािनसको
रा

पमा िजतेको ूतीक हो।

दयले दु

चिरऽको ूितिनिधत्व गछर्,

नाश हुन तयार भएको।

यशैया १३:१७,१८

सय वषर् भन्दा अिघ मीडह

दािनएल ७:५

जब सबै

दािनएल ८:६

रा ह को

यशैयाले भनेका िथए।

िनदर्यी िथए भनेर

मािनसह लाई खाने

भालुको

उदय

भएको दािनएलले दे खे तब यशैयाले लेखेका रा
हो भनेर दािनएलले िचनेका िथए।

िचतुवा-मीस वा युनान दे शको ूतीक। हाबकूक

१:६-८ ले पखेटाको चचार् चचार् गछर्न ् जसले ितु

गितमा िबजय ूाप्त गरे को िथयो। यिमर्याले पिन

िचतुवाको

बारे मा

लेख्छन्

तर

त्यो

दु ताको

ूतीक िथयो। यिमर्या १३:२३। िचतुवामा भएका

दािनएल ७:७

दािनएल ७:१५,१६

दागह ले असल र खराब िमिसएको दे खाउँछ।
चौथो पशु अत्यन्त महान् र भय र िथयो।

त्यसको अथर् के हो भनेर दािनएलले सोध्छन्।
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दािनएल ७:१७,१८
दािनएल ९:२,३

चौथो रा ह

हुन्छ।

पिछ परमेँवरको राज्यको उदय

दािनएल भिवंयवाणीह को िब ाथीर् िथए र पिहलो

तीन पशुह को ूतीकलाई बुझेका िथए।

दािनएल ७:१९-२३ चौथोको बारे मा दािनएलले सोध्छन्।
दािनएल ७:२३

चौथो पशुको अथर् चौथो राज्य हो।

दािनएल ७:२४

रोम साॆाज्य दश दे शह मा िबभािजत हुन्छ।

लूका २:१

दािनएल ७:२४

रोम साॆाज्य चौथो रा

िथय।

त्यो ई.स.. ३५६ र ४८३को बीचमा हुन्छ।

रोम साॆाज्य दश भागमा िबभािजत भएपिछ अक
फरक

शिक्तको

शासन

सन्

राजाह लाई

उदय

आफ्नो

५३८मा

हुन्छ।त्यसले

काबुमा

उदय

राख्छ।
हुन्छ।

तीन

पोपको

हे ली,

ओःशोगथस् र भान्डाल राज्यह लाई हराउँछ र

दािनएल ७:२५

आफ्नो शासनको िनिम्त बाटो तयार पाछर्।

त्यस शिक्तको चिरऽ र त्यसको आिधपत्यको

लामो शासनकाल।

दािनएल ११:१३,ूकाश १३:५, १२:६, गन्ती १४:३४। पोपले
युरोपमा १२६० वषर्सम्म शासन गछर्।
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अध्याय 28

सात तरु हीह
येशू भी

आउनुभएको िथयो र उहाँ बुसमा टाँिगनुभयो। इसाई धमर्

तत्कािलन रोमी साॆाज्यको पिरिधिभऽ रहेका सं सारमा फैिलएको िथयो।

रोमी साॆाज्यको पतन येशूको चचर्को इितहाससँग निजकै जोिडएको

िथयो। त्यसकारण रोमी साॆाज्यलाई भिवंयवाणीको िबषय मानेर

अध्ययन गनुपर् छर्। ूथम चार तुरही पिँचम रोमको साॆाज्यको
टु िबएका साॆाज्यसँग सम्बिधत िथए भने अिन्तम तीन पूवीर् रोमको
पतनसँग गाँिसएको छ।

बाइबल अध्याय

सन्दे श

गन्ती १०:९

पौरािणक कालमा यु को िनिम्त आ ान गनर्

ूकाश ८:२

यस भिवंयवाणीलाई पिरचालन गनर् सात जना

ूकाश ८:६,७

तुरहीको ूयोग गिरन्थ्यो।

ःवगर्दूतह लाई िजम्मा लगाइएको िथयो।

उ री एिशयामा चीनमा भएको गडबडले गदार्

असभ्य जाितह को जमातले पिँचम ितर बढे र

रोमी साॆाज्यमा खिनए।

सं गिठत असभ्य जाितह

सन्

४१०मा

आलािरकको

पार्यो।

सन्

ितनीह

यी

आलािरक र दुई अक

िमलेर गथ जाितह ले

रोम

शहरमा

४०७मा

सात

नेतत्ृ वले

रोम

हमला

शहरलाई

गरे ।

िबनाश

असभ्य

जाितका

कहलाइएकाह ले

रोमको

रा ह ले रोम साॆाज्यलाई टु बा टु बा पारे ।
नाउँ

आिधपत्यमा रहे का दे शह लाई शासन गरे ।
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ितनीह ले

ृान्क-उ री

ृान्स,

भान्डाल-ःपेन

पिछ उ र अिृका पिन कब्जा गरे , िभसगथसदिक्षण

ृान्स

िःवटजरल्याण्ड

र

र

ःपेन,

ृान्स

बरगुिन्डएनस-

र

जमर्नीको

केही

इटाली, हनस-दिक्षण पिँचम

स।

ुर् ाल र उ र पिँचम ःपेन,,
भूभागह , सुएभी-पोचग
अःशगथयो

ूकाश ८:८

लेखेको

िगबनले

रोमको

उदय

र

पुःतकको अध्याय ३०,३१मा लेिखएको छ।

पतन

सन् ४२९दे िख सन् ४६८मा उ री अिृकाको

भान्डालह ले

नेतत्ृ वमा

जनसिरकको

रोम

साॆाज्यलाई बारम्बार हमला गरे । ितनीह ले
रोमका

जहाजह लाई

तोडफोड

गरे ।

त्यो

गितिविध यःतो िवध्वंसात्मक िथयो िक अिहले
पिन सम्पि

तोडफोड गिर लडाइँ वा नाश गन

तत्वलाई अङ्मेजीमा भान्डािलजम भनेर सम्बोधन
गिरन्छ (गीबोन ारा िलिखत रोमको इितहासको
ूकाश ८:१०,११

अध्याय ३३,३७मा यसको िवःतृत िववरण छ)।
अि लाको

नेतत्ृ वमा

हनसह ले

आल्पस्

वा

िःवटजरल्याण्डको क्षेऽह मा भयानक आबमण

गरे । चालोनस भ े ठाउँमा अत्यन्त ठू लो यु
लिडरहे को

िथयो।

जनसिरकले

दिक्षणितरबाट

रोममा आति त बनाएको १५ वषर् पिहले सन्

४५१ दे िख ४५३मा अि लाको हमला रोिकएको
िथयो। अि लाले गरे को यु

पिछ हे ली जाित

इटालीमा ःथािपत भयो, लाम्बडर् जाित उ री

इटालीमा ःथािपत भयो र दश भागमा टु िबएको

अिन्तम राज्य आ लो साक्शनले सन् ४७१ितर

16३

िबलायतमा

ूकाश ८:१२

आिधपत्य

जमायो।

अध्याय ३५)।

सूय,र् चन्िमा र ताराह
्
गछर्न।

सॆाटह ,

(गीबन,

रोम

िदन र रातमा राज

शभासद

र

दे शका

ूितिनिधह ले रोममा शासन गरे का िथए। सन्

४७६मा रोमी सॆाटको शीषर्क मेिटयो, सन्
५४१मा सल्लाहकार वा सभासदह को अन्त्य

भयो, सन् ५५२मा नासर्सको नेतत्ृ वमा दे शका

ूितिनिधह लाई

ूकाश ८:१३
ूकाश ९:१-११

पन्छाइयो।

अध्याय ३६,४०,४३)।
अिन्तम

तीन

तुरहीह

(गीबोन,

शोक

तुरहीह

्
हुन।

दे शह

राजािबना सलहह

वा

रोम,

िवपि का

इःलाम धमर्को उदय। ६०० वषर्सम्म अरबी

शताव्दीको

अन्त्यितर

जःता िथए। १३

ओटमाने

सरकारको

ःथापना गरे ।जुलाई २७, सन् १२९९मा उनी

िनकोिमिडयामा पसे। त्यो पूवीर् रोममा ओटमन

सरकारले

ितनीह ले

गरे को
पाँच

पिहलो

आबमण

मिहनासाम्म

िथयो।

पु षह मािथ

आबमण गरे अिन १५० वषर्सम्म अथार्त ् जुलाई

२७, १२९९।पिछ थप १५० वषर् अथार्त ् जुलाई

ूकाश ९:१२-२१

२७, सन् १४४९सम्म।
चार जना सुल्टानह

जो आलेप, इकोिनयम,

दमःकस र बाडजदर् ओटमन साॆाज्यको केन्िीय
शिक्त िथयो। सन् १४४९मा मीकको सॆा

जोन पािलयलोगको मृत्यु भयो। उनको भाइ
िडयोकजले

अनुमितिबना

टिकर्श

ग ीमा

16४

सुल्टान

बसेनन्।

आमुराथको

यसरी

टिकर्श

साॆाज्यको शिक्त बिलयो भएको िथयो। त्यो एक

िदन,

एक

मिहना

र

एक

अथार्त ्

वषर्सम्म

३९१ वषर् टिकर्श शिक्त फैिलएको िथयो र थप
१५ िदनसम्म: ितनीह ले पूरा शिक्तसाथ राज
गरे ।

जुलाई

१४४९

अिन

३९१

र

१५

िदनह को बराबर अगःट ११, १८४० हुन

ूकाश ९:१३-२१

आउँछ।

इिजप्ट वा िमौदे शको हमलाबाट बच्न टकीर्ले

िबलायत,

रिसया,

अिःशया

र

ूिसयाको

हःतक्षेपलाई ःवीकारे । ती महान् शिक्त रा ह

एक हुने ूितव ता दे खाएर इिजप्टलाई चेतावनी

िदए। इिजप्टलाई ती रा ह ले कोरे का शतर्ह
मा

कर गिरयो। जब सम्म त्यो शतर्भएको

दःतावेज सुल्तानसँग िथयो ऊ ःवतन्ऽ भएर

बसेको िथयो। जब त्यो मुहमत अलीको हातमा
त्यो दःतावेज पर्यो तब सुल्टानले पिरिःथितलाई

सम्हाल्न सकेन। त्यो दःतावेज मुहमत अलीको

शिक्तमा

पािरयो

र

हुकुम

उनक

अनुसार

सुल्तानलाई ग ीबाट हटाइयो। त्यो अगःट ११,
१८४०मा भएको िथयो। त्यसबेलादे िख टकीर् दे श

पूवीर्
ूकाश ११:१४

दे शको

भइरहे को छ।

तेॐो िबपि

रोगी

पमा

खडा

दोॐोपिछ लग ै परे न तै पिन िछ ै

आएको िथयो।

ूकाश १०:७,११:१५ सुसमाचार

मािनसको

सुनाउने

काम

सम्प

वा

तेॐो

ःवगर्दूतको सन्दे श सात तुरहीको मुिन िसिध्दने

भिवंयवाणी गिरएको छ जुन सन् १८४४मा

सु

भएको िथयो।
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ूथम

शताब्दीमा

एिशयामा

सात वटा चचर्ह

धेरै

चचर्ह

िथए।

परमेँवरले

ितनीह मध्येबाट सातवटा चचर्ह लाई रोज्नुभयो जसले उहाँको चचर्को
सातवटा समयकालले

गदर्छ।

यस सं सारको बाँिक समयलाई ूितिनिधत्व
एिफसस

समयकाल, ूथम् शताब्दी, अथर्,- ूथम् वा बेस अथार्त ् चाहना गनर्

लायकको। नयाँ करारले ूथम् शताब्दीको चचर्को इितहासलाई वणर्न

गदर्छ। त्यस इितहासमा भिवंयाणी पूरा भएको दे खाइएको छ।ूकाश
२:१-७ काम,

ूेिरत

२०:२०,

५:४२,

६:२-४,

९:३६-४०।

पिरौमी, २ थेसलोिनकी ३:८-११, २ कोरन्थी १२:१०, कलःसी
र् ा,
१:२८,२९। धै यत

२

कोरन्थी

१२:१२,

याकूब

५:१०,११

दु तालाई घृणा गरे -ूेिरत ५:१-१३,८:८-२३, गलाती २:१-८, ूेिरत

८:८-२३, ६:१६-२४ चचर्लाई परीक्षा गिरन्छ-२ ितमोथी २:१५-

१९,१ ितमोथी १:१९,२०, २ ितमोथी ४:१४-१६ २ ितमोथी ४:१०

मुछार् भएन अथार्त ् िवँवासमा अिडग भएर बसे-लूका १८:१, २

कोरन्थी ४:१, गलाती ६:९, िहॄू १२:३।

िवगतको समयलाई सिम्झन्छ र पँचाताप गछर्-ूेिरत ५:४१,

२ ितमोथी २:१९, िफिलप्पीह लाई ३:७-१५।

ितनीह को पिहलो काम-ूेिरत ८:४, ५:१२,४२ खराब तथा

दु लाई घृणा, सु ेका कान यशैया ५०:४,५, भजन ४०:६, िवजयी

जीवनले पाउने इनाम-ूकाश २२:१-२, यशैया ६६:२२,२३।
िःमनार् चचर्

समय अथार्त ् युग-ई. स. १००-३२३, अथर् िमरर् वा िमठो बाःना,

ूकाश २:८-११।काम, सतावट र गिरबपना-यूह ा १५:२०, याकूब

२:५, ूेिरत २०:२९, २ पऽुस २:१।दस िदन भनेको रोमीको सॆा

िडओक्लेिशयनले ल्याएको दस वषर्को सतावट जुन ् सन् ३०२-३१२मा
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भएको िथयो।जीवनको मुकुट-ूकाश १:१८।िबजयी जीवनले पाउने
इनाम-ूकाश २०:६

पागार्मोस चचर्

यस चचर्को युग-किरब सन् ३२३दे िख ५३८; अथर् “उच्चाई, मािथल्लो
तह"-ूकाश २:१२-१७
मुख्य

पाप-बेलमको

परमेँवरूित सत्यवादी िथए-गन्ती

भएर

बसे-२

पऽुस

िस ान्तलाई

पकिड

राख्नु।सु मा

२२:१८। पिछ अधमर्मा खुशी

२:१४,१५।परमेँवरले

ःविववेको

ःवतन्ऽता

िदनुभएको िथयो-गन्ती २२:२०। उनले िविमने बाटो पकडे-गन्ती

२२:३२। बेलमलाई सच्चयाउन खोज्छ। पिछ गएर बाल दे वता वा
सूयल
र् ाई पिन पूजा गन र सत्य परमेँवरको पिन आराधना गरे र धमर्लाई

िमसायो। परमेँवरका जनह को िब
कामदार भएर जान उसलाई

मा काम गनर् वा भाडाका

राजा बेलकले

भनार् गरे , व्यवःथा

२३:३,४। राजासँग िमलेर परमेँवरका जनह लाई नाश गनर् खोजे-

ूकाश २:१४। उसलाई

सम्मान र पदको लोभ दे खाइयो-गन्ती

२२:१७, आिखरमा भाडाका अगमवक्ता बेलम परमेँवरका जनह सँग

लड्दै तन्ऽमन्ऽ गनभएर मरे -यहोशू १३:२२। बेलमको इितहास सन्
३२३ दे िख ५३८सम्म चचर्को इितहाससँग िमल्दो जुल्दो छ। सु मा
चचर् शु

भएर िनिःकएको िथयो, पिछ राज्यसँग िमलेर सत्य शबाथलाई

लत्याएर सूयक
र् ो पूजा गन िदन आइतवारलाई मा

थाले र पिछ गएर

िबिँचयन नाउँ धारण गरे र परमेँवरका जनह लाई सताउन थाले।

िबिँचयािनटीको नाउँमा ूचिलत मूतीर् पूजाको सं ःकारह

चचर्मा

िभत्र्याए। बेलमले अपनाएको बाटो सम्झनुपछर्-मीका ६:५। बेलमको
गलत बाटोमा िहँड्ने सबै जना ौािपत भएका छन्-यहू दा ११।
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िथयािटरा

चचर्को समय वा युग-सन् ५३८-१७९८, अथर्-नॆताको त्याग। ूकाश
२:१८-२९।

एिलया

भिवंयवक्ताको

समयमा

भएका

रानी

जेजबेलको

िशक्षादीक्षा नै पापमा धकेल्ने मूल लआय िथयो। जेजबेलको ःवभाव र

पाप: बाल दे वताको पूजा गन धमर्लाई जनतामा लाद्ने-१ राजा

१६:३१। परमेँवरका जनह लाई बाल दे वता मा

लगाए- १ राजा

१६:३२। बाल दे वतालाई पूजा गनुर् भनेको सूयल
र् ाई दे वता मानेर पूजा

गिरन्थे-२ राजा २३:४,५, त्यसको आभास् िदने पद : २ इितहास
१४:५,

यिमर्या

२१:२५-४६,

१

राजा

१८:४,१३।

जेजबेलले

सृि कतार् परमेँवरको स ा मूितर् पूजा गन िबदे शी सं ःकारलाई फैलाइन्-

१ राजा २१:२५,२६। जेजबेलले लगाउने पिहरन-२ राजा ९:३०।

उनले परमेँवरका िबँवासीह लाई सताइन् र नाश पािरन्-१ राजा

१८:४,१३। पँचाताप गनर् मौका िदइएको िथयो-१ राजा २१:२७-

२९, १८:१७-४६। उनले पँचाताप गिरनन्-१ राजा १९:१,२।
उनलाई दु:खक मा पािरयो-२ राजा ९:३१-३७। उनका सन्तानलाई
मािरयो-२

राजा

९:२४,२६,।

२

राजा

१०:१-११

परमेँवरका

जनह को सामु जेजबेलले पूजा गनर् लगाएका बाल अथार्त ् सूयल
र् ाई पूजा

गन चलन गलत वा झुटो हो र परमेँवर सत्य हुनहु न्ु छ भनेर ूमािणत

गरे र दे खाइएको िथयो-१ राजा १८:३८,३९। जेजबेल मािरयो र
उनको मुदार् जिमनमा गोबर जःतै छोिडयो-२ राजा ९:३५-३७।

आधुिनक जेजबेल

ीलाई चचर् वा परमेँवरका जनह को ूतीकको

पमा िलइन्छ-यिमर्या ६:२। ॅ

ी ॅ

चचर्को ूतीक-ूकाश

१७:१,२।परमेँवरको भन्दा आफ्नो भाउ बढी खोज्ने। परमेँवरको

नीितको िबरोध गन र आफू परमेँवरबाट मािथ भएको दावी गन-२

थेसलोिनकी २:१-४।

ँ गछर्: सूयल
परमेँवरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गन आट
र् ाई

पूजा गन िदन अथार्त ् आइतबारलाई परमेँवरले आ ा गनुभ
र् एको सात
िदन शब्बथको स ा पालन गनर् लगाउँछ-दािनएल ७:२५।
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ी वा

चचर्ले पशु वा राज्यको शिक्तलाई अगुवाई गिछर्न-् ूकाश १७:३।

चचर्ले िदने खाना फोहर र घृणाःपद िथए। त्यस युगमा परमेँवरलाई

नमा े

धमर्को

सं ःकारह

फोहरी

िथयो।

अन्य

जाितको

धमर्का

सं ःकारह लाई सत्यसँग िमसाएर मािनसह लाई िदइएको िथयो-ूकाश
१७:४।आधुिनक जेजबेलले लगाउने लुगाको शैली-ूकाश १७:४।

परमेँवरका जनह लाई नाश गरे -ूकाश १७:६, दािनएल ७:२५,

ूकाश १३:७।

पँचाताप गनर् मौका िदइन्छ-ूकाश २:२१,१२:६,१८:४।

पँचाताप गदन-ूकाश १२:१७, १३:१६,१७, दािनएल ७:२१।

क मा फ्याँिकयो-ूकाश २:२२, १८:६-२४। उनका छोरीह को नाश

हुन्छ-ूकाश २:२३,१७:५,१९:२०-२१, २ थेसलोिनकी २:८।सारा
जगतको सामु परमेँवर न्यायी र सत्य हुनहु न्ु छ भनेर दे खाइनेछ-ूकाश
२:२३,

१९:१-३,

िफिलप्पीह लाई

२:९-११।येशूको

आगमनको

ूित ा जल्दोबल्दो-ूकाश २:२५। ितनीह को कामले गदार् ितनीह को

बारे मा

िबशेष

गरे र

थाहा

हुन्छ-ूकाश

२:२६।हामीह को

काम

परमेँवरको काम र नीित अनुसार चलाइनुपछर्- िहॄू ४:१०।धमीर्ह ले

दु ह को न्याय गनछन्-ूकाश २:२६,२७, भजन २:७-९, १४९:५९।दु ह

जिमनमा गोबर जःतै छोिडनेछन्-यिमर्या २५:३२,३३।

ु न्ु छ-ूकाश २२:१६।हामीह को पापको स ा
िबहानीको तारा येशू हुनह

येशूलाई सािटन्छ-गलाती १:३,४।िथयािटरा चचर्को सन्दे श सु

सबैको िनिम्त यो जानकारी िदइएको छ।

चाहने

सािडर्स

यस चचर्को युग-सन् १७९८-१८३३। यसको अथर् आनन्दको गीत वा

जुन कुरो बाँकी रहन्छ-ूकाश ३:१-६। चनाखो हुन र पँचाताप गनर्
चेतावनी िदएको छ नऽ भने जब ूभ ु आउनुहन्ु छ तब ितनीह

तयार

नभएको भे ाउनु हुनेछ। कुनै कुनै चचर् न्यायको िदनमा रहनेछ। जसले

पापमािथ िबजय ूाप्त गरे र जीवन िबताउँछ उसको नाउँ जीवनको
पुःतकमा रािखनेछ।
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िफलाडेलिफया

युग, - सन् १८३३-१८४४। अथर्-भातृ ूेम। ूकाश ३:७-१४। ूभु
येशूलाई भेट्न तयार हुने बममा चचर्का िवँवासीह
िमलेका िथए। येशू भी

एक आपसमा

ःवगर्को मिन्दरमा रहे को भवनको दोॐो

महापिवऽ भागमा ूवेश गनुभ
र् यो। यस सं सारको कुनैपिन शिक्तले

हामीह को िवँवासको ूवेशमा रोक लगाउन सक्दै न। िवँवासको

ढोकालाई बन्द गनर् कुनै पिन मानव शिक्तको बल छै न। पाखण्डीह

वा येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दे खावटी िबिँचयनह को भन्डाफोर

गिरनेछ। तर परमेँवरको िवँवासमा अटल रहनेह लाई सुरिक्षत

घेरािभऽ पािरनेछ।जो िवँवासीह

पापमािथ िबजय ूाप्त गरे र आःथामा

लािगरहन्छ, ितनीह लाई परमेँवरको मिन्दरको खम्बाह
िदइनेछ।

हुन अवसर

लेओिडिसया वा लेओडेिकया

युग,- सन् १८४४--? यसको अथर्,-“धमीर् मािनसह को न्याय गन"।
तीन िशषर्कह

वा चचर्को ःवभावह को पिरचय िदँदै येशूले आफूलाई

पिहचान गराउनुहन्ु छ, ूकाश ३:१४।मनतातो, ूकाश ३:१५,१६।

पीिडत वा आित्मक

पमा आफू ना ो भएतापिन सबै कुरा िठकै छ

भनेर अह ार दे खाउने ूवृि , ूकाश ३:१७।
सुन िक

सल्लाह, १ पऽुस १:७, याकूब २:५, ूकाश ३:१८।

सेतो व , यशैया ६१:१०, ूकाश १९:८।

आिँ खभ , १ कोरन्थी २:९,१०, १ यूह ा २:२७, ूकाश ३:१८।
मायालु तिरकाले सच्याउन खोिजन्छ, िहॄू १२:५-११।
हामीह का

दयह

खोल्न आ ान गदर्छन्, ूकाश ३:२०।

जो िवँवासी पापमािथ िबजय पाएर येशूलाई पिब राख्छ त्यो भी को
िसं हासनमा भी सँग बःन पाउनेछ, ूकाश ३:२१,२२।
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दािनएल १२ अ याय
बाइबल अध्याय
दािनएल १२:१

दािनएल १२:२
दािनएल १२:३

दािनएल १२:४

दािनएल १२:५-७

सन्दे श
येशूलाई िवँवास गन अवसरको ढोका बन्द

गिरन्छ। अिन भय र दु:ख क ह
आंिशक पुन त्थान।
सुसमाचार

ूचार

गरे र

सु

हुन्छ।

मािनसह लाई

येशूमा

िवँवास गराएर िवँवासी बनाउनेह लाई िदइने

इनाम।

अन्तको समयमा
सन्

ानह

१२६०को

अन्त्य

परमेँवरका

जनह को

१८०४मा

ःथापना

बढ्नेछन्।
वा

शिक्त

सन्

१७९८मा

िततर

िबतर

पािरनेछन्। िॄिटश बाइबल सोसाइटीको सन्

दािनएल १२:८,९

दािनएल १२:१०
दािनएल १२:११

हुन्छ।सन्

१८१६मा

अमेिरकन बाइबल सोसाइटको ःथापना हुन्छ।

यस

समयलाई

दािनएलका वचनह

“समयको

अन्तमा

भिनन्छ।

त्यस समयसम्मको िनिम्त

िसल वा बन्द गिरन्छ।
समयको

अन्त"

बुि मानी

दािनएलको पुःतकलाई बुझेको हुन्छ।

मािनसह ले

आभास्: दै िनक (मूितर् पूजा अथार्त ् परमेँवरको
िब

मा

गिरने

उपासना

खारे ज

हुन्छ

(सन्

५०८)) तब घृिणत कुराह लाई ःथािपत गिरन्छ,

ःथानलाई अझ ध्वःत बनाउन, सन् ५०८। सन्

५०८ र सन् १२९० िमलाउँदा सन् १७९८
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िनिक्लन्छ। यो समयको अन्त्यको सु

बन्द

गिरएको

वचनको

शब्द

मािनसह को

भेद

हो। जब

खोिलन्छ

र

मािनसह ले त्यसको अध्ययन गछर्न ् “बिल" भ े

दािनएल १२:१२

बुि ले

िदएको

हो

उपयुक्त
र् पदमा उल्लेख गिरएको छै न।

तर

सु को िदनलाई नतोिकएको हुनाले त्यो समयको
अविध पद ११मा िदइएको अनुसार सु

भएको

भनेर हामीले बुझ्छ । सन् ५०८सँग १३३५

जोड्दा सन् १८४३ िनःकन्छ। त्यसबेला येशूको

दािनएल १२:१३

ूकाश १६:१६

आगमनको खुशीको खबर घोषणा गिरनेछ।

दािनएल

आफ्नो

ःथानमा

अन्त्यमा उनका लेखह

उिभन्छ।

पिढन्छ।

युगको

आमर्गड्
े डोनको यु

“आमर्गेड्डोन" भ े शब्द बाइबलमा केवल एक
पटकमाऽ

उल्लेख

गिरएको

छ।

पृथ्वीको

ँयह लाई सदाको िनिम्त बन्द गनर् अिन्तम

यु लाई उल्लेख गनर् त्यो शब्द ूयोग गिरएको
योयल ३:२,१२

हो।

कितपय मािनसह ले त्यो यु

उपत्यका" वा इःसाइलोनको चौरमा हुन्छ भनेर

अनुमान

न्यायकतार्ह

“यहोशोपातको

यु ह

्
गछर्न।

ती

भएका िथए।

ठाउँह मा

उल्लेखनीय

५:१९,२०, भजन ८३:९,१० मेिगडो भ े ठाउँमा भएको

ठू लो सं माम अिन्तम यु को ूतीक हो भनेर मािनिलनुपछर्।

२ इितहास

३५:२२-२४

त्यस ठाउँमा राजा योिशयालाई मािरएको िथयो।
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ूकाश १६:१२

आमर्गेड्डोनको यु

यशैया ८:६-८

जब

छै ठ महामारीमा हुन्छ जब

युृेिटस नदी सुक्दछ।
नदीलाई

ूतीकको

त्यसको अथर् मािनसह

पमा

िलइन्छ

तब

हुन ् जो नदीका िकनारामा

रहे का िथए। ठू लो युृेिटस नदी सुकेको भ े

ँ
ँ छ।
सा ेितक शब्दले टकीर् दे शलाई औल्याउ

ूकाश १६:१३,१४ परमेँवरकै हातबाट शैतानका मितयार अशु

आत्माह लाई पिरचालन गन एक िनकाय हुन ्

जसले परमशिक्तमान परमेँवरसँग यु
दािनएल ११:४५

सं सारका मािनसह लाई एकिऽत गछर्।

गनर् सारा

नदी सुकेको वा टकीर् दे शको अथर् “कसै ले पिन

सहायता गनर् नसक्ने गरे र टकीर् दे शको अन्त्य
हुन्छ" भनेर दे खाउँदछ।

यिमर्या २५:२६-२८ त्यस यु मा चासो िलएर लड्ने ूत्येक रा मा
मािनसह

जम्मा हुनेछन्।

पृथ्वीका

एक

यिमर्या २५:३०-३३ परमेँवरले ःवगर्बाट आकाशवाणी गनुह
र् न्ु छ र
परमेँवरबाट

सपन्याह १:२,३

हुनेछन्।
यु पिछ
चराच ु

यस

कुनादे िख

मािरएका
पृथ्वीमा

अक

मािनसह

कुनै

ी जीिवत रहनेछैन।

मािनस,

कुनासम्म

िततरिबतर
पशु र

२ पऽुस ३:१०-१२ ठू लो ःवरले आकाश िबलाएर जानेछ।
ूकाश २०:१,२

शैतान र उसका पितत दूतह माऽ यस सं सारमा

ूकाश २०:९-१५

अिन सारा यु को अिन्तम यु

ूकाश २१:१-४

एक हजार वषर्सम्म रहनेछन्।

हुनेछ।

त्यसपिछ नयाँ ःवगर् र नयाँ पृथ्वी हुनेछ जहाँ
धमीर्ह

सुरिक्षत बःनेछन्।
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अध्याय ३0

येशत
ू भक्तले यापारमा अपनाउनप
ु न नीित
“ब्यापारमा गन ूत्येक कारोबारले परमेँवरको उपिःथितको बाःना

आउन िदनुपछर्।"

् "
“परमेँवरूित आःथा र व्यापार दुई अलग कुरो होइन तर एकै हुन।

बाइबल अध्याय

सन्दे श

रोमी १२:१७

ु
सबै मािनसह को सामु इमान्दारी हुन।

रोमी १२:११

कामधन्धामा अिल्छ नहोऊ, सुःत नबन, जाँगिरलो

िहॄू १३:१८

िहतोपदे श २२:२९

सबै कुरामा इमान्दारीपूवक
र् जीउन राजी होऊ।

होऊ।

व्यापारमा िदलोज्यान िदएर लगनशील भइयो भने
सबैको सम्मान पाइन्छ।

१ थेसलोिनकी ४:११ आफ्नो कारोबार गनर् अध्ययन गर।

लेवी १९:३६

िहतोपदे श २२:२२

ूःथान२२:२२,२३
ूःथान २२:२१
लेवी १९:१३
लेवी १९:११

मलाकी ३:५

यिमर्या १७:११
याकूब ५:१-६

उिचत तिरकाले नापतौल गनु।
र्

गिरबलाई किहल्यै पिन दमन नगर र नठग।

टु हरु ा र िवधवाह लाई किहल्यै पिन क

नदे ऊ।

अपिरिचत वा परदे शीलाई दमन नगर न त दु:ख
दे ऊ।

ूत्येक िदनको अन्तमा ज्याला िदनुपनलाई ज्याला

दे ऊ।

किहल्यै पिन नचोर र झुटा कारोबार नगनु।
र्

मािथ

िदएका

नीितह

दण्ड िदनुहन
ु े छ।

नमा ेलाई

परमेँवरले

नराॆोसँग कमाएको धनले फाइदा िदँदैन।
ॅ

तिरकाले कमाएको धन ॅ
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नै हुन्छ।

यशैया २:१७-२०,२१, ूकाश ६:१५, िहतोपदे श ११:४ परमेँवरको
न्यायको िदनमा धनले राहत िदन सक्दै न।

लूका १२:२०,२१

धनमाऽ थुपान र परमेँवरितर धिन नहुने व्यिक्त

मलाकी ३:८

कितपय मािनसह ले परमेँवरसँग लुट्दछन्।

मूखर् हो।

जसले परमेँवरसँग लुट्छ ती मािनसह

मलाकी ३:९

ौािपत

भएका हुन्छन्।

व्यापारीह को िनिम्त सुरिक्षत सल्लाह

िहतोपदे श ३:९,१०

“आफूले गरे का सबै आयआजर्नबाट परमेँवरको

सम्मान

गर

र

ितॆो

सबै

फाइदाह बाट

परमेँवरलाई अगौटे फल दे ऊ, अथार्त ् उहाँलाई
मलाकी ३:१०

िहतोपदे श २२:२६

िहतोपदे श ११:१५

िहतोपदे श ६:१,२

चढाऊ।

इमान्दारीपूवक
र् दशांस दे ऊ।

ऋणको िनिम्त कसैको जमानी नबस।

अ ह को जमानी बःनेले िनँचय नै नोक्सानी

भोग्नुपनछ, तर

अकार्को

नासोमा

इन्कार गन व्यिक्त सुरिक्षत रहनेछ।

हात

हाल्न

“1 ए मेरो छोरो, के ितमी कसै को ऋणको
जमानी बसेका छौ? 2 के ितमी आफ्नै बोलीले

पबाउ परे का छौ? के आफूले िदएको वचनको
पासोमा

अपिरिचत

िहतोपदे श १७:१८

आफ

परे का

मािनसको

भनेको पासोमा पनुर् हो।

छौ?"

होस्

साथी

होस्

जमानी

वा

बःनु

नबुिझकन व्यापारमा हात हाल्नु साथीको िनिम्त

जमानी बःनु जःतै हो।
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िहतोपदे श ११:१५

रोमी १३:८
िहतोपदे श २२:७
ूःथान २२:१४,१५

“निचनेको मािनसको कजार् ितिरिदने ूित ा गरे का
हुनेछ। त्यःतो कुरामा

छौ भने ितमीलाई पछु तो

नपनुर् नै ितॆो िनिम्त असल हो।"

कसै सँग ऋणी नहोऊ अथार्त ् कसै सँग िदनुपन
गरे र केही पिन सापटी नलेऊ।

जसले सापट िलन्छ त्यो िदनेको दास हुन्छ।

यिद ितमीले कुनै कुरो सापट िलन्छौ र ितॆो
हातमा ती सामान िबिमयो भने त्यसलाई बनाएर

िहतोपदे श १०:४

िहतोपदे श २८:१९
उपदे शक १०:१०
िहतोपदे श २७:२३

दे ऊ अथार्त ् असलै दे ऊ।

लगनशीलताले धन कमाइन्छ।

जसले

हुन्छ।

बारीमा

काम

गछर्

उसको

फिलफाप

किहल्यै पिन िबमेको वा धार नभएको औजारले

काम नगर।

ितमीह को पशुह को ःयाहार गनर् लगनशील

होऊ।

िहतोपदे श ११:२५

दानी

व्यवःथा२३:१९,२०

िबदे शीलाई िदएको ऋणबाट व्याज िलन सक्छौ।

लेवी २५:३५-३७
िततस ३:१४
हाकूक २:१५

िहतोपदे श १९:४

दय मोटो हुनेछ।

गिरब भाइबाट किहल्यै पिन सापट नलेऊ।

आफूले इमान्दारसाथ कारोबार गरे को छु भनेर

िवँवःत होऊ।

जाँड रक्सी आिद बेच्नेलाई ौाप िदएको छ।

अिल्छ हातले काम गन मािनस गिरब हुन्छ।

िहतोपदे श २०:४

अिल्छ वा केही काम नगन मािनससँग केही पिन

िहतोपदे श १९:१५

अिल्छ वा िनिंबय भएर बःने मािनसलाई भोकले

हुँदैन।

सताउँछ।
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िहतोपदे श

जसले गिरबलाई दमन गरे र धनी बन्छ त्यो

म ी ७:१

सुनौलो िनयम पालन गर।

२२:१६,२८:८
मीका ६:८

१ ितमोथी ६:१०
उपदे शक ५:१०

मािनस अभावले नै मंत हुन्छ।

न्यायपूवक
र् व्यवहार गर, क णालाई ूेम गर र

परमेँवरको सामु नॆ भएर चल।
मािनसलाई िबगान चाल

पैसालाई ूेम गनुर् नै सबै दु ताको जग हो।
जो

चाँदीलाई

हुँदैन।

ूेम

गछर्

त्यसलाई

फिलफाप

िहतोपदे श २८:२२

ँ ा
जो मािनस िछ ै धनी हुन खोज्छ उसको आख

िहतोपदे श १५:२७

जो फाइदाको िनिम्त लोभ गछर् त्यसले आफ्नो

१ ितमोथी ६:९
भजन ६२:१०
यिमर्या ९:२३

िहतोपदे श ११:२८

खराब छ भनेर दे खाउँछ।

घरमा समःया ल्याउँछ।

जो मािनस धनी छ त्यो मािनस लोभ, धराप र

शरीरलाई िबगान लालसामा पछर्।

यिद धन धेरै भयो वा ितमी फिलफाप भयो भने

ितॆो

दय त्यसैमा लािगरहन नदे ऊ।

धनी मािनस आफ्नो धनमा घमण्ड नगर।

जो धनसम्पि मा माऽ भरोसा राख्छ त्यो पतन

हुनेछ।

मकूर्स १०:२४

धनसम्पि मामाऽै भरोसा राख्नेह

व्यवःथा ८:१८

धन कमाउने बल परमेँवरले नै िदनुहन्ु छ भ े

होश २:८

मुिःकल हुन्छ।

ःवगर्मा पःन

कुरा किहल्यै पिन निबसर्।

जो केवल धनसम्पि मा माऽ भरोसा राख्छ

उसको फिलफाप परमेँवरबाट भएको हो भनेर

िबसर्न्छ।
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िहतोपदे श २३:५
हग्गै १:६-९

१ शमूएल २:७
िहतोपदे श २२:२

धन उडेर जान्छ।

यिद परमेँवरको मिहमाको िनिम्त ूयोग गिरएन
भने धनसम्पि
परमेँवरले

बनाउनुहन्ु छ।

नै

उहाँले िततरिबतर पानुह
र् न
ु े छ।
मािनसलाई

गिरब

र

धनी

धनी र गिरब एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। ती
सबैलाई सृि

ु न्ु छ।
गन परमेँवर नै हुनह

धनी र गिरब दुवल
र् न्ु छ
ै ाई परमेँवरले सम्मान गनुह

िहतोपदे श ३०:८

भजन ११२:१-५

उत्पि

उत्पि

१३:२

“मलाई धेरै धनी पिन नबनाउनुहोस् न त धेरै

गिरब"

धनसम्पि ले ती मािनसह

परमेँवरको

गछर्।

१:११,१२

व्यवःथा २८:१-५

धनी

िकसानी

िथए।

हुन्छ जसले

त्यसको

ूयोग

उनले

रोपेको

िबऊबाट सय गुणा बाली िभऽाएका िथए।
सोलोमन राजालाई धेरै धनसम्पि ले सम्प

गराइएको िथयो।

जसले परमेँवरको वचन मानेर चल्छ उसलाई

दै िनक जीवनमा आिशष पाइन्छ भनेर ूित ा
गिरएको छ।

व्यवःथा२८:१२,१३

िनिम्त

अॄाहम असाध्ये धनी िथए।

२६:१२-१४ इसहाक

२ इितहास

मिहमाको

सम्प

उहाँका जनह

आिथर्क

पमा फिलफाप होस्

भ े परमेँवरको योजना छ।

१ इितहास ४:९,१० जसले आफूसँग भएको बाट परमेँवरको सम्मान
गछर्

धनसम्पि मा

सिकन्छ।
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उसलाई

िवँवास

गनर्

भजन १०९:३०,३१ गिरबको पक्षमा परमेँवर उसको दािहने हातमा
भजन १४०:१२
िहतोपदे श १७:५
िहतोपदे श २८:६
गन्ती १८:२०

गन्ती १८:२१

उिभनुहन्ु छ।
गिरबको

राख्नुहन्ु छ।
जसले

अिधकार

गिरबलाई

हे ला

परमेँवरले
गछर्

सृि कतार्को अपमान गछर्।
ॅ

उसले

सुरिक्षत
परमेँवर

ु न्दा गिरब हुन ु जाित।
हुनभ

जो परमेँवरको काममामाऽ समिपर्त भएर चल्थ्यो
उसले अ

ितनीह
गथ।

नेहिमया १३:१०,११ जब

मािनससरह अंश पाइन्दै नथ्यो।

दशांसको भेटीले आफ्नो जीवन िनवार्ह

परमेँवरका जनह

सांसािरक व्यापारमा

माऽ तिल्लन हुन्छन् तब परमेँवरको काममा
र्हास आउँछ।
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अध्याय 31

भिव य बो ने आ मा
"जब सं सारको अन्त निजक हुँदै जान्छ र सं सारमा अिन्तम चेतावनी
िदने काम िबःतािरत हुन्छ, तब समय सापेिक्षत सत्यलाई ःवीकार

गनह ले

गवाहीह का (एलेन जी

ाइटका लेखह ) ःवभाव र

ूभावको बारे मा ःप सँग बुझ्नुपछर्। ितनीह को मह व झन झन धेरै

थाहा पाउनु ज री छ। सु दे िख नै परमेँवरले उहाँको योजना अनुसार
ती गवाहीह को सम्वन्ध तेॐो ःवगर्दूतको सन्दे शसँग तालमेल भएको

िथयो।"-एलेन

पान्तिरत।

जी

बाइबल अध्याय

ाइट,

टे िःटमोिनज,

ठे ली

५,

पृ.

६५४बाट

सपना र ःवप्नदशर्नह
सन्दे श

अय्यूब ३३:१४-१८ मािनसह लाई खतराबाट बचाउन सपना िदइएको
उत्पि

२०:३-१६

उत्पि

३७:५-११

उत्पि

उत्पि

४०:५-१९

४१:१-३६

यहोशू ५:१३-१५,

७:१०-१५

हुन्छ।

परमेँवरलाई िवँवास नगन जाितका राजालाई
पिन सपना दे खाइएको िथयो।

युशूफलाई दुईवटा सपना दे खाइएको िथयो।

फारोह राजाको मुख्य भान्से र मुख्य िपयाउनेका

सपनाह

फारोह राजालाई दुई सपनाह

दे खाइएका िथए।

यहोशूकहाँ परमेँवर धेरै पल्ट दे खा पनुभ
र् यो।

न्यायकतार् ७:१३-१५ शऽुले

दे खेको

िमलेको िथयो।

सपनाले

180

िगिडयोनलाई

म त

दािनएल २:१-३५,
४:१३-१८

म ी २:११,१२

सॆा

िथयो।

ु दनेजारलाई दुई सपनाह
नेबक्

ानी मािनसह लाई

दे खाइएको

ितनीह ले के गनुप
र् छर् भनेर

सपनामा ितनीह लाई चेतावनी िदएका िथए।
युशूफले

म ी २:१९-१५

सपनामा

भनेका

कुरालाई

माने

र

भिवंयवाणी पूरा भएको िथयो। होशे ११:१।

युशूफले के गनुप
र् छर् भनेर परमेँवरले उनलाई

म ी २:१९,२०

सपनमा अर्हाउनुभयो।

ूेिरत १०:१-७

कनिलयसले सपना दे खेका िथए तर उनलाई
अगमवक्ता

भनेर

छै न।परमेँवरका

सबै

सम्बोधन

सत्य

गिरएको

अगमबक्ताह ले

सपना र ःवप्नदशर्न दे खेका िथए तर कसैले

सपना दे ख्यो भन्दै मा उसलाई अगमवक्ता वा
परमेँवरका भिवंयवक्ता भनेर कहलाइन्दै न।

पु ष अगमवक्ता र मिहला अगमवक्ता

गन्ती ११:११-१७, स री जना अगमवक्ताह

मोशासँग िथए तर ती

२५-२९

मध्ये कसैले पिन मोशाको काम गरे का िथएनन्।

ूःथान १५:२०

मनाही गरे को िथयो।

गन्ती १२:१-१२,
१ राजा १८:१३

२राजा९:१-१०

मोशाकी िददी मिरयमले मोशाको आलोचना गनर्
एिलयाको समयमा एक सय अगमवक्ताह

तर एिलया बाहे क अ

कुनै अगमवक्ताह ले

ँ गरे न।
राजा आहाबसँग भेट्न आट

एक

जना

युवक

िथए

अगमवक्ताले

एलीशा

अगमवक्तालाई सहायता गरे तर एलीशाको ठाउँ
उसले िलएन।
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१ इितहास २१:९, २९:२९,२५:१-५
त्यो भन्दा बेसी अगमवक्ताह
गरे ।

लूका २:३६-३८
ूेिरत ११:२७-३०,
२१:१०-१३

दाउदको साथमा दस जना र

िथए तर मािनसह को नेतत्ृ व दाउदले

मिहला भिवंयवक्ता आनाको नाउँ केवल एक

फेरमाऽ उल्लेख गिरएको िथयो।

अगमवक्ता आगाबुसले व्यिक्तगत ःथानीय
गवाहीह

िदए तर सबै चचर्ह लाई अगुवाई गन

भार उनमािथ िथएन।

ूेिरत १३:१-४

आिन्टयोकमा अगमबक्ताह

१ कोरन्थी

कोरन्थीका अगमबक्ताह ले अगमबक्ताह को

१४:२९-३३

१ कोरन्थी

१४:३६,३७

िथए तर ितनीह को

काम केवल ःथानीय तहमामाऽ िसिमत िथए।

बीचमा हुनपु न नीित तथा मयार्दालाई पिहचान गनर्

असफल भएका िथए।
पावल

ितनीह को

ितनीह ले थाहा

मूल

अगमबक्ता

हो

भनेर

पाउन अपेक्षा गिरएको िथयो ।

परमेँवरले धेरै मािनसह कहाँ आफू ूकट गनुर्

हुन्छ तर समय समयमा केवल एक जनामाऽ
अगुवा

अगमवक्ता

हुन्छ

जसलाई

परमेँवरले

चचर्को अगुवाई गनर् िजम्मेवारी सुम्पनु हुन्छ।

यशैया ६३:१२

अगुवा अगमवक्ताह

मोशाको

हातबाट

परमेँवरले

डोर्याउनुभएको िथयो।

इॐाएलीह लाई

व्यवःथा १८:१५,१८ मोशा येशूको ूतीक िथए।

व्यवःथा ३४:१०,

गन्ती १२:७,८

मोशा जःतो अगमवक्ता अ
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कोही िथएन।

ूःथान ३२:३२,३३,

होशे १२:१३

यहोशू १:१-९

मोशाले आफ्नो जीवन नै मािनसह को िनिम्त

बिलदान िदन राजी गरे का िथए।

ूित ा गिरएको दे शको िसमानामा मोशा मनुभ
र् न्दा

अिघ उनले अगुवाह को िनिम्त िनदशन लेखेका

िथए

जुन

ती

इॐाएलीह ले

पालन

िनिम्त

गनर्

गरे

र

मोशा

र

ितनीह लाई ूित ा गिरएको दे शमा सुरिक्षतसँग

यिमर्या १५:१
१ शमूएल ७:८,९,

जान सके।

इॐायलीह को

ूाथर्ना

शमूएलसँग िबशेष शिक्त िथयो।

शमूएलको ूाथर्नाले मािनसह लाई ितनीह को

भजन ९९:५,६

शऽुबाट बचाएका िथए।

३:२०,४:१,७:५

इॐाएलीह को नेतत्ृ व गरे का िथए।

१ शमूएल

१ शमूएल ३:१९
भजन ८९:२०-३७

शमूएल अगुवा अगमवक्ता
उनले परमेँवरका वचनह
िथए।

िथए। उनले

मािनसलाई सुनाएका

राजा दाउदको िसं हासन परमेँवरको िसं हासनको

ूतीक िथयो।

२शमूएल६:१४-१९ दाउद पुरोिहत राजा िथए। यनले एफोद वा
१ राजा १७:१,

पुजारीका व
िटशबाइटी

लगाउँथे र बिल चढाउँथे।

एिलया

अगमवक्ता िथए।

अित

उल्लेखनीय

१राजा१८:४,१७-१९ एिलयाको समयमा सय जना अगवक्ताह

महान्
िथए

तर केवल एिलयाले माऽ राजासँग सामना गनर्
ँ गरे का िथए।
आट

१ राजा १९:१५,१६, २ राजा ८:१२,१३,९:१३ एिलयाको कामलाई

एलीशाले िनरन्तरता िदए।ितनीह
सम्प

गरे का िथए।

दुवै जनाले िमलेर एउटा ठू लो काम
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१राजा ७:१७-२३, ती

दुवै अगमवक्ताह ले

मरे कोलाई

२ राजा ४:३२-३६ िजउँदो पारे का िथए। ितनीह

मलाकी ४:४-६,
लूका १:१७

यशैया १३-२३

यिमर्या १:१-१०
यिमर्या १:१७-१९

यिमर्या ७:१६,

११:१४,१७-२२

लूका ७:२४-३०

अमपिङ्क्तमा िथए।
एिलयाको कामले

अगमवक्ताह मा

सं सारको अन्तमा अिन्तम

सन्दे शको ूतीक िथयो। म ी १७:१०-१३।

यशैया अमज अगमवक्ता िथए। आफ्ना दे शका

विरपिर रहेका रा ह लाई उनले परमेँवरका

वचनको गवाही िदएका िथए।

यिमर्या जिन्मनुभन्दा अिघ उनलाई अगवक्ता हुन

च ुिनएको िथयो।

इॐाएलको स ट कालमा यिमर्या रहे का िथए।

मोशा र शमूएलले जःतै यिमर्याले पिन आफ्ना

जनह को िनिम्त भार बोकेका िथए र परमेँवरले

ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना नगर भनेपिन उनले

ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गरे का िथए।

येशू भी को बारे मा सुनाउन आएका बिप्तःमा

िदने

िथए।

यूह ा

सबै

अगमवक्ताह

भन्दा

महान्

२ कोरन्थी ११:२८ पावलले सबै चचर्को भार बोकेका िथए। उनी ारा
परमेँवरले चचर्लाई सुसंगिठत

िनदशन िदनुभएको िथयो। िबिभ

पमा चलाउन

युगको अत्यन्त

मह वपूणर् समयमा जब परमेँवरको व्यवःथालाई
आदर गरे का िथए त्यसबेला परमेँवरले उहाँका

जनह लाई अगुवाई गनर् अमज अगमवक्तालाई
िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो।

18४

ूकाश

अवशेश चचर्मा अगमवाणी बोल्ने आत्मा

१२:१७,१९:१०

परमेँवरका बाँकी बचेका चचर्का िवँवासीह ले

परमेँवरको आ ा पालन गछर्न ् र ितनीह मा

भिवंयवाणीको आत्मा हुन्छ (नेपाली अनुवादमा

ूकाश १२:१७मा यो मह वपूणर् अंश रािखएको
छै न)।

१ कोरन्थी १२:२८ इसाई चचर्मा अगमवक्ताह

एिफसी ४:११,१२

भिवंयवाणी बोल्ने बरदान येशूले चचर्लाई छोडेर

जानुभएको िथयो।

ूःथान७:१,४:१५,१६ परमेँवरको

अगमवक्ता

्
परमेँवरको ूवक्ता हुन।

१ पऽुस १:१०,११, परमेँवर
२पऽुस १:२०,२१
ूकाश १:१

िथए।

अगमक्ताह
चरणब

िपता

र

वा

भी को

भिवंयवक्ता
आत्माले

ारा बोल्नुहन्ु छ। िहॄू १:१,२।

पमा परमेँवरको सन्दे श यसरी ूकट

हुन्छ: पिहला परमेँवरबाट, दोॐो भी बाट, तेॐो

ःवगर्दूतबाट,
मािनसह ।

चौथो

अगमवक्ता

अिन

पाँच मा

२ इितहास ३६:१२, इजिकएल ३:१७, २ शमूएल २३:२ परमेँवरकै

मुखबाट अगमवक्ताह
ूकाश १:२

१ कोरन्थी १४:१

एिफसी ४:११-१४

बोल्दछन्।

ती सन्दे शह

परमेँवरका वचन र येशूको गवाही

भनेर कहलाइन्छन्।
यो सवर्ौे

बरदान हो।

यसले िवँवासमा एक पाछर्। इसाई इितहासका

ूिश

सुधारक मािटर्न लुथर र िज्वग्ल दुवै

असल मािनसह

िथए तर ितनीह को बीचमा

एकता िथएन। परमेँवरबाट िदनुपन सन्दे श िदन
ती दुवैको िनिम्त कुनै अमज अगमवक्ता िथएन।
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त्यसले गदार् दुवै जनाले आआफ्नै तकर्ह मा
यहोशू १:२,९
ूेिरत २:१६-१८

१ कोरन्थी १:४-८

िजिकर गरे का िथए।
अगमवक्ता

मर्यो

भन्दै मा

उनको

ूभावकािरता कम हुँदैन।

अिन्तम िदनका अगमवक्ताह ।
अगमवाणी

बोल्ने

आत्माले

सन्दे शको

ितनीह को

कायर्दक्षताको अनुमोदन गदर्छ र मािनसह लाई

्
ूभ ुको आगमनको िनिम्त तयार पाछर्न।
सच्चा अगमवक्तालाई भौितक

गन्ती १२:६

दािनएल १०:८
दािनएल १०:१८

पमा जाँच्ने तिरकाह

ितनीह मा ःवप्नदशर्न हुन्छ।
जब ितनीह

ःवप्नदशर्न दे ख्छन् तब ितनीह को

शरीरको तागत कमजोर हुन्छ।

ितनीह लाई ःवगर्दूतले बल िदन्छन्।

दािनएल १०:१७

ःवप्नदशर्न

दािनएल १०:१५

त्यसबेला ितनीह

दािनएल १०:१६

सास नफेिर बोल्छन्।

दािनएल १०:१६

यिमर्या १:९

२ शमूएल २३:२
गन्ती २४:१६
गन्ती २३:२०

दे िखरहे कोबेलामा

रोिकएको हुन्छ।

ितनीह को

सास

लाटो हुन्छन्।

ःवगर्दूतले ओठ छु न्छन्।

ितनीह को

मुखमा

परमेँवरका

वचनह

परमेँवरले

ितनीह को

िजॄोलाई

िनयन्ऽणमा

ःवप्नदशर्न

दे िखरहे को

बेलामा

ितनीह को

हुन्छन्।

राख्नुहन्ु छ।
ँ ाह
आख

शब्दह

खुिलरहे का हुन्छन्।

फकार्इन्दै नन्।

२कोरन्थी १२:२-४ ःवप्नदशर्न

दे िखरहे को

बेलामा

विरपिर

के

भइरहे को छ सो थाहा हुँदैन।ःवप्नदशर्न साक्षीको
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िनिम्त

मािनसह को

बीचमा

दे ख्दछन्

जसले

ःवप्नदशर्न दे ख्ने व्यिक्तको जाँच ारा उसको दशर्न
पूरा हुन्छ िक हुन्दै न भनेर थाहा हुन्छ।

सच्चा अगमवक्ताका ःवभावह
म ी २४:२४
१ यूह ा ४:१
१ यूह ा ४:२,३
यशैया ८:२०

मािनसह लाई

ॅममा

पानर्

भिवंयवक्ता वा अगमवक्ताह

झुटा

वा

हुन्छन्।

किथत

भिवंयवक्ता वा परमेँवरबाट दशर्न पाएको छु
भ े सबैको जाँच गनुप
र् छर्।
येशू भी

मानव शरीर िलएर आउनुभएको हो

भनेर ःवीकान पछर्।
परमेँवरको

व्यवःथा

र

वचनह

ार

अगमवक्ताको जाँच गनुप
र् छर्। कुनै पिन सच्चा
अगमवक्ता

वा

भिवंयवक्ताका

वचनह

परमेँवरको व्यवःथासँग र परमेँवरका पिहलेका
वचनसँग

अगमवक्ताह को

तालमेल

हुनपु छर्।

अगमवक्ता वा भिवंयवक्ता भ ेह को सबै जाँचमा

सफल होला तर उसले िसकाएका वचन वा

िनदशनह

छै न

व्यवःथा १३:१-४

भने

बाइबल र बाइबलका वचनह सम्मत
ितनीह

अगमबक्ताह मा गिनन्छन्।

गन्ती १२:६

भिवंयवक्ता

वा

उनले सत्य परमेँवरको उच्च ूशंसा गदर्छन्।

व्यवःथा १८:२१,२२ उनका वचनह

व्यवःथा १३:१-३

असत्य

असत्य

पूरा हुनै पछर्।

भिवंयवक्ताका

हुनसक्छ।

ःवप्नदशर्न हुनेछ।
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वचनह

सत्य

सािवत

दािनएल १०:७,

खुला पमा वा सावर्जिनक ःथलमा साक्षीह को

१ यूह ा १:१-३,

ःवप्नदशर्न दे ख्नेह को

ूेिरत ९:७,८

२ पऽुस १:१६

१ शमूएल ३:१-१०,
दािनएल२:१९,७:१

ूेिरत १०:९,१०

ूेिरत १०:९,१०,

बीचमा ःवप्नदशर्न दे ख्छन्।

बारे मा ितनीह ले के

दे खे सो अ लाई सुनाउँदछन्।

रातमा ःवप्नदशर्न र सपना दे ख्छन्।

ठू लो ज्योितले ितनीह को विरपिर घेदर्छन्।

दािनएल ९:२०-२३ ूाथर्ना गिररहे को बेलामा ःवप्नदशर्न पाउँछ।
इजिकएल ८:३,

ःवप्नदशर्न दे िखरहे को बेलामा ितनीह

दशर्नमा

दािनएल ८:२

अन्त लिगन्छन्।

यिमर्या

ःवप्नदशर्न दे ख्नेह मा िबहान िछ ै उठ्ने बानी

म ी ७:१५-२०
७:१३:२५,२५:४

ितनीह को फलबाट ितनीह

िचिनन्छन्।

हुन्छ।

ूेिरत १३:८-११, २ इितहास २०:१४-१९ परमेँवरले किहलेकाही ँ
अगमवक्ताह लाई िबना ःवप्नदशर्नबाट बोल्नुहन्ु छ।

यिमर्या २३:१६

ूेिरत ११:२७

िचप्लो घःने बोली किहल्यै पिन गदनन्।

खतराको चेतावनी ।

ूेिरत१५:१,२,२७-२९ बाइबलको िबषयमा िबबाद छ भने

ूेिरत १६:४,५
ूेिरत १६:६-१०

२ राजा ८:९-१२

२ राजा ४:२७

सुल्झाउँछन्।

अमगवक्ताका

गवाही

ःथािपत हुन्छन्।

वा

वचनह ले

त्यसलाई
चचर्ह

परमेँवरका सेवकह लाई िनदशन िदन्छन्।

अगमवक्ताका अनुहारले उनले के दे खे त्यसको

बारे मा सम्झाउँछन्।

सबै थोक सध ूकट गिरनेछ भ े छै न।

२ राजा ५:२०-२६ मािनसह ले
्
गछर्न।

नसोचेको
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मनका

कुराह

ूकट

यशैया ३८:१-५

यिमर्या १८:७-१०

ँ ह
ु ले गवाही पिरवतर्न हुन सक्छ।
ूाथर्ना र आश
सबै

गवाहीह

िनयन्ऽण गन नीित।

२ इितहास २१:१२ सन्दे शह
२ पऽुस १:२०
यशैया ४४:२६

यिमर्या ३६:३२

वा

पिन।

परमेँवरबाट

सन्दे शह

ूचार गनुभ
र् न्दा पिहले ती लेिखन्छन्

ूत्येक वचन दुरगामी हुन्छ।

अगमवक्ताका वचनह लाई परमेँवरले अनुमोदन

गनुह
र् न्ु छ।

अगमवक्ताका गवाही किहल्यै पिन िफतार् हुँदैनन
ब

थिपन्छन्।

अगमवक्ताह को आलोचना गन र श ा गनह

गन्ती १२:१-१०,

मोशाकी िददी िमिरयमले मोशाकी ौीमतीलाई मन

गन्ती १२:११-१६

परमेँवरले िमिरएमलाई सजाय िदनुहन्ु छ।

व्यवःथा २४:९

गन्ती २२:१२,२०

२ पऽुस २:१५

पराइनन्।

परमेँवरले आफ्नो बोलीमा पिरवतर्न गनुह
र् न्ु छ।

झुटा अगमवक्ता बेलमले सांसािरक फाइदा र

यहू दा ११

सम्मान खोजेको कारणले।

१ शमूएल ८:६,७

शमूएलका

१ शमूएल ८:१-१५ शमूएलका छोराह

छोराह

दु

िथए।
दु

भयो

भन्दै मा

इॐाएलीह ले उनको नेतत्ृ वलाई अःवीकार गदार्

परमेँवरलाई नै अःवीकार गिरएको ठहिरएको

िथयो।

१ शमूएल १५:१-१५ सावल राजाले उनको वचन फेरे ।
१शमूएल१५:१६-२६ परमेँवरको

१ राजा १४:१-४

वचनलाई

अःवीकारगरे कोले

सावललाई परमेँवरले छोड्नुभएको िथयो।

यरोबामले बुढो र अन्धो अगमवक्तालाई धोका
िदन खोजेको िथयो।
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१ राजा १४:५,१६

त्यसको

पाए।

फलःव प

उनले

दु:खलाग्दो

सन्दे श

२ राजा ५:१५-२४ एलीशाको सेवकले सोचे िक एलीशाले गल्ती
गरे ।

२ राजा ५:२५-२७ त्यसले गदार् गेहजीले गाली खाए र कु
२ राजा ७:१,२

रोग

लाग्यो।

एक जना महान् व्यिक्तले एलीशाको सन्दे शूित
श ा गन िनधो गरे ।

२ राजा ७:१७-२० एलीशाको वचन पूरा भयो र श ा गनको दे हान्त
२ राजा २०:१-६
यिमर्या १८:७,८

यिमर्या ३६:१७
यिमर्या ३६:१८

भयो।

्
गवाही वा पाएको वचनमा पिरवतर्न गछर्न।

राजा िहजिकया पिरवतर्न हुन्छन्।
के

अगमवक्ताले

यिमर्या ४३:१,२
यिमर्या ४३:३
यिमर्या २९:१

अनुसार

लेखनदासले लेखे त?

सिचब िबँवािसलो िथयो।

यिमर्या ३६:२१-२४ उच्च
यिमर्या ३८:४-६

भनेकै

गरे नन्।

पदमा

रहनेह ले

सिचब

गवाहीलाई

वा

सम्मान

नेतत्ृ वमा रहेका मािनसह ले यिमर्याका वचन वा
गवाहीह

जनताको िहतमा छ भनेर सोचेनन्।

अहं कारी धािमर्क पदािधकारीह ले यिमर्याले झुठो

बोिलरहे को भनेर आरोप लगाए।

सिचब ब ख यिमर्याको लहै लहै मा लाग्न लाग्यो

भनेर ती पदािधकारीह ले दावी गरे ।

अगमबक्ताका

पऽह

परमेँवरको

ूेरणाबाट

आएको होइन भनेर ितनीह ले िजिकर गरे ।यिद
यो सत्य हो भने नयाँ करारका धेरै पऽह लाई
िनलम्बन गनुप
र् न हुन्छ।
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१कोरन्थी १:१०-१२ पावलले

क्लोएको

गल्तीलाई

सच्याउन

पऽ

लेख्नुभन्दा पिहले उनको घरको बारे मा जानकारी

२ कोरन्थी १३:३
िफलोमन ९

पाएका िथए।

पावल ारा येशू भी ले

ूमािणत गनर् कोरन्थीह ले ूमाण मागे।
पावल बृ

भइसकेो िथयो।

२ पऽुस ३:१५,१६ पावलका लेखह
बदल्न वा मा

गरे

ूेिरत ७:५२,

म ी २३:३४-३७
लूका १३:३३

बोल्नुभएको हो भनेर

िबपि

जसले

बुझ्न गार्हो भएकोले त्यसलाई

गदार्

नलगाउन मािनसह ले कोिशश
ितनीह मािथ

ितनीह ले

ल्याउन िदएका िथए।

परमेँवरका जनह ले अगमवक्ताह लाई जिहले
पिन सताएका िथए।

परमेँवरलाई िवँवास नगन जाितले परमेँवरका
अगमवक्तालाई

किहल्यै

पिन

यिमर्या ३९:११-१४, इॐायलीह ले

िसिबले

बाँधेका

मृत्युदण्ड िदँदैनन्।

४०:२-४

अगमवक्ताको

होशे ९:८,

अगमवक्ताह ले

आफूले

आफ्नै

बन्चरोले

मकूर्स ६:३,४

नै

फुकािलिदएका िथए।

िसबी

सताएनन्

वा

आफ्नै

बेिबलोनीह ले

आफैलाई

धरापमा

पारे का हुन्छन् ।अथार्त ् अगमवक्ता हुन ु भनेको
खु ामा

हा ु

मािनसह ले

अगमवक्ताह को

ितनीह ले

िदएका

जःतै

जीवनमा

हो।

केवल

ितनीह को मानवतामाऽै दे ख्दछन् जसले गदार्
अँवीकार

्
गछर्न।

केवल

िसकमीर्को

इन्कार

गरे का

सन्दे शह

यहू दीह ले
छोराको

मािनसह ले

पिन

येशूलाई

है िसयतलेमाऽ

दे खेका िथए जसले गदार् उहाँको वचन सु
िथए।
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धेरै

मािनसह ले

अगमवक्ताले

िदएका

सन्दे शह मा

दै वीक

शिक्तलाई दे ख्न असफल भएका िथए िकनभने
परमेँवरले

आफ्नो

िदनुभएको िथयो।

उपदे शक

१:९-११,३:१५

सन्दे श

मानव

औजारबाट

त्यस मािमलामा इितहास दोहोिरएको दोहोिरएकै

छ।

पुरानो करारका भिवंयवक्ता वा अगमवक्ताह

याकूब ५:१७

अगमवक्ताह

् अ
मानव जाित हुन।

ूःथान ३:१

मोशा गोठालो िथए।

जःतै परीक्षा वा ूलोभनमा

मािनसह

पनर् सक्छन्।

१ शमूएल

शमूएल पुजारी र न्यायकतार् वा बडा हािकम

ूेिरत २:२५,३०

दाउद राजा िथए।

३:१-५,७:६:१६

१ राजा १७:१

िथए।

एिलया दु:खक

भोग्ने बानी भइसकेका िथए।

१राजा १९:१९-२१ एलीशा िकसानी िथए।

आमोस १:१

आमोस गाइगोठाला िथए।

यिमर्या १:१

यिमर्या पूजारी िथए।

यशैया १:१

इजिकएल १:१-३

दािनएल

२:४८,६:१-३

न्यायकतार् ४:४,५
२ राजा २२:१४

यशैया आमोसका छोरा िथए।

बेिबलोनमा

इॐायलीह लाई

यु बन्दी

भएर

जानुपदार् इजिकएल ितनीह को बीचमा पूजारी

िथए।

दािनएल बेिबलोनको र मीडपिसर्याका ूधानमन्ऽी
िथए।

मिहला अगमवक्ता दे वोरा िबबािहत र न्यायकतार्
अथार्त ् बडा हािकम िथइन्।

मिहला अगमवक्ता हुल्डाह पिन िबवािहत िथईन् र
महािव ालयमा रहिन्थन्।
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१ शमूएल ८: १-३ शमूएलका छोराह

दु

िथए।

इजिकएल२४:१५-१८ इजिकएलले आफ्नी पत्नीको मृत्युको बारे मा लेखा

२राजा ४:८-१७
२ राजा

राखेका िथए।

अगमवक्ताह ले

मािनसह लाई

घरह मा भेट्न जान्थे।

४:३८-४१, ६:१-७ अगमवक्ताह लाई
यिमर्या ३२:६-१५

१राजा १३:१-३२

२राजा२३:१५-१८

ःकुलह मा

िसकाउने

एलीशाले धेरैजसो आफ्नो समय िबताएका िथए।

यिमर्याले जग्गाजिमन िकनेका िथए।
ितनीह कै

वचनह

िथए।

मुखबाट

बोिलएका

परमेँवरका

ितनीह ले पालन गनर् अपेक्षा गिरएका

अगमवक्ताले

परमेँवरको

सन्दे श

सुनाएपिछ

आफैले उहाँको वचन पालन गरे न भन्दै मा उनले
सुनाएका

भिवंयवाणी

रोक्न सक्दै न्थ्यो।

ूेिरत ७:३७

ितनीह को

पूरा

हुन

कसैले

नयाँ करारका भिवंयवक्ता वा अगमवक्ताह

लूका १:६७
लूका २:२५-२७

लूका २:३६-३८
म ी ११:९-११

येशू

भी

मोशा

जःतै

अगमवक्ता

पिन

ु न्ु थ्यो
हुनह

जसबाट परमेँवर बोल्नुभयो परमेँवरले मोशासँग

मुखामुख बोल्नुभएको िथयो (गन्ती १२:६-८)।
पुजारी

िथयो।

जकिरयामा

भिवंयवाणी

बोल्ने

पुजारी िसिमयोन अगमवक्ता िथए।
८०

वषर्की

अगमवक्ता

आनाले

जन्मको बारे मा खबर िदएकी िथइन्।

बरदान

मुिक्तदाताको

बिप्तःमा िदने यूह ा सबभन्दा उच्च अगमवक्ता
िथए।
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ूेिरत ११:२७,२८

अगवुस

भिवंयवाणी गरे का िथए।

ूेिरत २१:१०-१२

सऽ

ूेिरत २१:८,९

येशूका

ूेिरत १५:३२

याकूब ५:१-५

अगमवक्ताले

वषर्पिछ

अगबुसले

िबनाशको
पावललाई

व्यिक्तगत गवाही िदएका िथए।
चेला

िफिलपका

भिवंयवाणी बोलेका िथए।

यहू दा र िसलास अगमवक्ताह

चार

बारे मा
आफ्नो

छोरीह ले

िथए।

येशूका चेला याकूब पिन भिवंयवक्ता भएको
कारणले यस सं सारको अिन्तम िदनह मा हुने
आिथर्क

ूेिरत १०:९-१७

हुने

िथए।

स टको

बारे मा

भिवंयवाणी

गरे का

पऽुसले ःवप्नदशर्न दे खेका िथए। यस पृथ्वीलाई

आगोले शु

गिरनेछ भनेर पऽुसलाई ःवप्न

दशर्नमा ूकट गराइएका िथए। उनलाई जःतो

अ

कुनै अगमवक्तालाई त्यसरी ूकट गिरएको

िथएन। २ पऽुस ३:१७-१३।यो दशर्न ई. स.

९६मा उनले पाएका िथए।२ कोरन्थी १२:१-७
ई.स. ६०को दशकमा ूेिरत पावलले आफूलाई
धेरै दशर्नह

पाएको उल्लेख गरे का िथए।
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अध्याय 32

िववेक अथार्त अ तर चेतना
"मानव आवेशह मा हुने

हो।"-एलेन जी

बाइबल अध्याय
रोमी २:१५
उत्पि

३:१५

१ ितमोथी १:१९

१ ितमोथी १:५
१ पऽुस ३:१६
रोमी २:१३-१६

न् को बीचमा सुिनने आवाज नै िववेक

ाइट, टे िःटमोिनज ठे ली ५:१२०बाट

पान्तिरत।

सन्दे श
िभऽी िदमागमा बोिलने मौन आवाज
मािनसलाई

सुरिक्षत

िदइएको हो।
यिद

आफ्नो

राख्न

िववेक

वा

चेतनामा

िववेक

वा

चेतना

बोिलएको

आवाजलाई वेवाःता गिरयो भने आफ्नो जीवनको

जहाजलाई ध्वःत बनाइ िदन्छ।

असल िववेक वा चेतना र शु

दय सं गसं गै

जान्छ।

असल िववेकमा चल्न सक्नु नै धमीर् वा सन्तको

जीवन यापन गनुर् हो।

असल

वा

िठक

िववेक

कानुनसम्मत चल्छ।

भएको

मािनस

१ कोरन्थी ८:७-११ िववेकको अवःथा परमेँवरको वचनको
आधािरत हुन्छ। िविभ

मािनस िविभ

ानमा

िववेकले

चलेको हुन्छ तर त्यो िववेक िठक वा वेिठक
छु

ाउने

त्यसकारण

आधार

परमेँवरको

िववेकलाई

िशिक्षत बनाइनुपछर्।

वचन

परमेँवरको

हो।

वचन ारा

१ कोरन्थी ८:७-११ कसै ले कसैको िववेकमा जबरजःती हःतक्षेप गनुर्

गलत हो जसले गदार् उसले िववेकको आवाजलाई

उलङ्घन गदर्छ।
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१ यूह ा ३:२०,२१ यिद हामीह को

दय वा िववेकले हामीलाई

दोषी ठहर्याउँदैन भने हामी हामीह को चालमा

ढु क्क हुन्छ ।

तीतस १:१५
िततस १:१६

िततस १:१५

ूदुिषत िववेक

मािनसको

सिकन्छ।

िदमाग

र

िववेकलाई

ूदुिषत

पानर्

पाखण्डी वा धमर्को भेष दे खाउने तर परमेँवरको
शिक्तलाई काम गनर् निदइएका िववेक ूदुिषत

्
िववेक हुन।

ूदुिषत वा िवमेको िववेकलाई कसैले पिन शु

पानर् सक्दै न।

िततस १:१६

जसको िववेक िबमेको छ वा ूदुिषत भएको छ

ितत१:१३

ूदुिषत िववेक वा िववेकलाई निबगानर् वा सुरिक्षत

त्यो मािनसको सल्लाह िलनु असुरिक्षत हुन्छ।
राख्न सं तिु लत वा िठक िवँवास हुनपु छर्।

२ितमोथी२:१६-१८ ूदुिषत वा िविमएको िववेकले बोलेका वचनह
लुतो जःतो ॅ

हुन्छ।

म ी २३:२३,२४

ूदुिषत वा पाखण्डी िववेकले भ ुसुना चाल्छ तर

िहॄू १०:१९-२३

परमेँवरको निजक िखिचन्दामाऽ िववेकलाई सफा

१ ितमोथी ४:२

उँटलाई िनल्छ।

राख्न सिकन्छ।

छे िडएको वा असं वद
े नशील िववेक

जब मािनस पापमा फिसरहन्छ तब उसको िववेक
कठोर हुनजान्छ र िठक बेिठक छु
हुन्छ मान

छे िडएको छ।

उसको िववेक
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ाउन नसक्ने

तातो फलामले

एिफसी ४:१९

जब मािनस दु ह

लम्पट वा शारीिरक अिभलाषालाई पोषाउने जीवन
िबताउँछन् तब

ितनीह ले

आफ्ना

त्यसतफर् समपर्ण गरे का हुन्छन्।

एिफसी ४:१८

त्यस

खालको

कठोर

िववेक

परमेँवरबाट अलग रहन्छ।

१ ितमोथी ४:२

१ पऽुस ३:१६

चाउँछन् र

काम गनर्

िववेकलाई

भएको

मािनस

ढ गी तथा अनैितकवान चिरऽ भएको मािनस
त्यःतो वगर्मा पछर्।

बाइबलमा उल्लेख गिरएका िववेकह
असल िववेक

१ ितमोथी ३:९

शु

िहॄू ९:१६

शु

िववेक

गिरएको िववेक

ूेिरत २४:१६

कसै लाई निबगान वा शु

िहॄू १९:२२

दु

१ कोरन्थी ८:१२

कमजोर िववेक

िततस १:१५

िववेक

िववेक

ूदुिषत िववेक

१ ितमोथी ४:२

कठोर वा तातो फलामले छे िडएको िववेक

अगमवक्ताह लाई िसकाउने पाठशाला

"अगमवक्ताह लाई िसकाउने ःकुल अगमवक्ता शमूएलले ःथापना

गरे का िथए। िवःतृत

पमा जताततै फैिलएका ॅ ाचारको िब

मा

तगारो ब , युवाह लाई नैितक र आित्मक सेवा ूदान गनर् र
परमेँवरमा

भय

राख्ने

अगुवा

र

सल्लाहकारह

जःता

योग्य

मािनसह लाई तयार पािर रा को भिवंयलाई उत्थान गन काम सम्प
गराउन ती अगमवक्ताका ःकुलह

ःथािपत भएका िथए।"
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अगमवक्ताका ःकुलह

ःथापना गन ःथान र त्यसलाई व्यविःथत गनर्
आिथर्क व्यवःथा

१ शमूएल १९:१९

ूथम् ःकुल रामाहमा िथयो जहाँ शमूएल मूख्य

१ शमूएल ७:१,२

िकरयाथ यिरम भ े ठाउँ एक मह वपूणर् ःकुलको

२ राजा २:३
२ राजा ४:३८,४३
२ राजा ६:१-७

िशक्षक िथए।

ठाउँ भनेर मािनन्छ। त्यहाँ परमेँवरको पिवऽ

सन्दुक बीस वषर्सम्म रहेको िथयो।

जेिरको अक ठाउँ िथयो जहाँ अगमवक्ताह को

िनिम्त ःकुल िथयो।

िगलगालमा एक सय जना िब ाथीर्ह

भएको

सहरह मा

हुनाले

ःकुल िथयो।

दु

अगमवक्ताह का

वातावरण

अिन्तम

बढे को

ःकुल

हटाएर यदर्न नदीको िकनारामा

खै

सहरह बाट

ख भएको

ठाउँमा ःकुल ःथापना गिरएको जहाँ िव ाथीर्ह ले

ूकृितको सौन्दयर्तासँग घुलिमल गनर् पाएका िथए

र

२ राजा ६:१-४
२ राजा ६:५

सहरका

िथए।

िव ाथीर्ह
िथए।

दु

आवाजह बाट

टाढा

भएका

आफै खटे र घरह को िनमार्ण गरे का

ितनीह को आय यःतो कम भएको िथयो िक
बन्चरो िक

समेत पैसा िथएन र अ सँग बन्चरो

सापिट माग्नु परे को िथयो।

२ राजा ६:६,७

अचम्म तिरकाले बन्चरो पानीबाट िनकािलएको

२ राजा ४:४२

मािनसह ले खाने कुराह

२ राजा ४:४३,४४

िथयो।
जब

चािहनेमाऽामा

खाना

िदएका िथए।
िथएन

तब

तिरकाले परमेँवरले खाना जुटाउनुभयो।
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अचम्म

२ राजा ४:३८,३९

२ राजा ४:४०,४१

२ राजा ४:१-७

जब खानाको कमी भएको िथयो तब ितनीह ले

गुनासो गरे नन् न त िभक्षा नै मागे, तर ितनीह ले
ज लमा भएका कन्दमुलह

जम्मा गरे र खाए।

भ ुलवस ितनीह ले िबषादी िब वा जम्मा गरे ।
ितनीह को ूयासमा परमेँवरले साथ िदनुभयो र

िबषादीको िब वाबाट िबष िनकािलिदनुभयो।

एक जना िव ाथीर्को पिरवार ऋणमा डुबेको िथयो

र त्यसबाट छु टकारा पाउन परमेँवरले आँचयर्

काम गनुभ
र् एको िथयो।
िशक्षक र िव ाथीर्ह

१ शमूएल १९:२०

ःकुलह लाई सं चालन गनर् एक जना अगुवालाई

२ राजा २:३,

ःकुलका

१शमूएल १०:१२

१ राजा १८:४,

२ राजा ४:४३

१ राजा १८:४

िनयुक्त गिरएको िथयो।

अगुवा अथार्त ् िशक्षकह लाई गु

वा

बाबु भनेर सम्बोधन गिरन्थ्यो भने िब ाथीर्ह लाई

छोराह

भनेर बोलाइन्थ्यो।

किहलेकाही ँ ःकुलह
परमेँवरको

िब

ठू लो हुन्थे।

मा

सम्झौता

गनुक
र् ो

स ा

अगमवक्ताह का ःकुलका िव ाथीर्ह ले सतावट

सहे का िथए।

१ राजा २२:६-१४ जब राजाको बहकावमा लागेर सबै िब ाथीर्ह

उनीितर लाग्दा कमसेकम एक जना अगमवक्ता

आफ्नो नीितमा अिडग रहे का िथए।

१ राजा २०:३५-४२,
२ राजा ९:१-१०

जो

भरपद

ितनीह लाई

र

िवँवासीलो

मह वपूणर्

खटाइएको हुन्थ्यो।

19९

िव ाथीर्ह

कारोबारको

िथए

िनिम्त

२ राजा ६:१
२ राजा ६:२,३
२ राजा २:१६
भजन ७४:५

जो अगुवा िशक्षक वा हे डमाःटर िथए उनी

आफ्ना िव ाथीर्ह सँग बःदथे।

िव ाथीर्ह सँग िशक्षकह ले पिन खेतीपाती वा
हात चलाएर गिरने पिरौम गदर्थे।

ःकुलमा िव ाथीर्ह लाई हाते काम गराइन्थ्यो

जसले गदार् ितनीह

ःवःथ र ह पु

हुन्थे।

आफ्नो सिबय पिरौम ारा आफ्नो दक्षता ूयोग
गनर् सक्ने मािनस लोकिूय हुन्थ्यो।

२ राजा ४:३८-४३ ती ःकुलह मा साधारण शाकाहारी भोजन अक
१ राजा १८:४

घतलाग्दो पक्ष िथयो।

सतावटबाट जोिगन गुफामा लुकेका

जब ितनीह

िथए त्यस सतावटको सामना गनर् र िजउन रोटी

र पानीमाऽ खान्थे।

यशैया ३३:१४-१७ येशूको

आगमनभन्दा

पिहले

कितपय

िवँवासीह ले पिन त्यही खालको सतावट सामना

२ राजा २:३-५

२ राजा २:१५

२ राजा २:२३,२४

गनर् त्यसरी नै सरल खाना खानुपन हुन्थ्यो।

अत्यन्त यःतो आित्मकी िथए िक

िव ाथीर्ह

एिलयालाई

परमेँवरले

ितनीह ले थाहा पाएका िथए।
ितनीह ले

परमेँवरको

आत्माको

भनेर

उपिःथित

भएको महसुस गरे र त्यस आत्माले अगुवाई

गनलाई ौ ा दे खाएका िथए।
ती

असल

कितपयले

गदरहे।
पिवऽ,

ःवभाव

भएका

िव ाथीर्ह लाई

हे प्थे र िजःक्याउँथे तर ती युवा

िव ाथीर्ह ले

१ शमूएल १०:५

लै जानुहन्ु छ

आफ्नो

आित्मकी

िव ाथीर्ह लाई िबिभ

असल

स ीतह

200

बाजाह

चिरऽको

िबकास

िसकाइन्थ्यो

िसकइन्थ्यो।

र

अध्याय 33

िव वास अथार्त आ था
"जसरी परमेँवर िपताको हे रचाहमा िवँवास ारा येशूले आफूलाई

सुम्पनुभएको िथयो, त्यसरी नै हामीले पिन हाॆो मुिक्तदाताको हे रचाहमा

हामी सुिम्पइनुपछर्।...जब हामी उ ारकतार्मा हामीह को िवँवास
जीिवत हुन्छ तब हामीह को जीवनमा आउने अनेकन् छालह

साम्य

हुनेछन्। "िवँवास त्यो आित्मक हात हो जसले अनन्त परमेँवरलाई
छु ं दछ।"-एलेन जी
पान्तिरत।

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ३३६बाट

िवँवासका तहह

बाइबल अध्याय
िहॄू ११:६

व्यवःथा ३२:२०,

सन्दे श
येशूभक्तको जीवनमा परमेँवरमािथको िवँवास वा
आःथा नभैनहुने आवँयकता हो।

२ थेसलोिनकी

दु

रोमी १२:३

येशूभक्तको

लूका १२:२८
रोमी १४:१

म ी १५:२८
ूेिरत ११:२४
लूका १७:५

तथा खराब मािनसह मा परमेँवरमा िवँवास

हुँदैन।

जीवनको

िवँवासलाई नाप्दछ।

तहले

उसमािथ

कितको त अिलकितमाऽ िवँवास हुन्छ।
अ ह कोचाही ँ िवँवास कमजोर हुन्छ।
िबदे शी िसरोफेिनयनकी
िथयो।

ीको िबँवास बिलयो

बनार्वास िवँवासले भिरएको िथयो।
र् छर्।
िवँवास बढाउन ूाथर्ना गनुप
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भएको

लूका २२:३१,३२

हामीह को िवँवास नखिःकयुन भनेर ूाथर्ना

याकूब २:५

िवँवासमा धनी हुनपु छर्।

२ पऽुस १:१

बहुमूल्यको िवँवास पाउन खोज।

२ ितमोथी १:५

गनुप
र् छर्।

नढलमिलने िवँवास हुनपु छर्।

२ पऽुस १:५-८

िवँवास त्यो जग हो जसमा धमीर् तथा असल

एिफसी ६:१६

यिद

चिरऽको िनमार्ण हुन्छ।
आःथा

हामीमा
भयो

परमेँवरमािथ

भने

हामीलाई

सुरिक्षत राख्दछ।

िहॄू १२:२
यूह ा १:१,१४
रोमी १०:१७

एिफसी २:८
याकूब २:१८

िवँवास

खराब

अथार्त ्

तत्वबाट

िवँवास एक बरदान हो

हामीह को िवँवासको लेखक वा िवँवासलाई

सु

गन र अन्त्य गन येशू हुनहु न्ु छ।

येशू भी

ु न्ु छ।
जीिवत वचन हुनह

जीिवत वचन येशू हामीह को िवँवासको ॐोत
ु एकोले
हुनभ

धमर्शा

बाइबल

अथार्त ् उहाँको

वचन पढे र हामीह ले िवँवास पाउँछ ।

यो परमेँवरबाट आउने बरदान हो जुन उहाँको

बचनको माध्यम ारा हामी पाउँछ ।

हामीसँग परमेँवरमािथ िवँवास अथार्त ् आःथा छ

भनेर हामीह को कामले दे खाउँदछ।

याकूब २:१७

कामिबना िवँवास िसिथल हुन्छ र मदर्छ।

रोमी ५:१

िवँवास ारा धमीर् अथार्त ् िनद ष ठहर्याइन्छ।

याकूब २:२२
रोमी ४:५

गलाती २:१६

काम ारा िवँवासलाई िश

बनाउँदछ।

िवँवास ारा धमार्त्मामा गिनन्छ।
हामीह

िनद ष

हुन

वा

पापबाट

कमर् ारा होइन तर िवँवास ारा हो।
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मुक्त

हुन

याकूब २:२४-२६
गलाती ५:६

एिफसी ३:१७
गलाती २:२०

िहॄू ११:१

कामिबनाको

िवँवासले

िदं दैन।

कसैलाई

पिन

मुिक्त

िवँवास ूेम ारा पिरचािलत हुन्छ।

िवँवास ारा नै येशू भी को उपिःथित यथाथर्
भएको महसुस हुन्छ।

येशूभक्तको जीवन िवँवासको जीवन हो।

सिबय िवँवास

िवँवास त्यो भरोसा वा जग हो जसले हामीलाई

आशा िदलाउँछ र नदे खेको कुराको िनःसा वा

साक्षी हो।

मकूर्स ११:२४

हामीह को

लूका ८:४६-४८

िवँवासले गदार् नै रोग लागेका अ ह

लूका १७:११-१९

िवँवासले रोग लागेको शरीर र आित्मक वा

याकूब ५:१३-१६

पाउँछ ।

ूाथर्नाको

जवाफ

िवँवास ारा

हुन्छन्।

नै

िनको

मनोवै ािनक अःवःथतालाई पुनिजर्िवत पादर्छ।
िवँवासको ूाथर्नाले िबरामीलाई उ ार गनछ।

मकूर्स १०:४६-५२ िवँवासले अन्धोपनालाई दे ख्ने बनाउँछ।
म ी ९:२७-३०

हामीह को िवँवासको तह अनुसार शारीिरक र

लूका ५:१८-२६

पापबाट सफा हुने र शरीरलाई ःवःथ बनाउनेको

म ी ६:३०-३४

म ी ८:२३-२७

आित्मक बल पाउँछ ।

बीचमा निजकको सम्बन्ध हुन्छ।

अःथाई भौितक आवँयकताको िनिम्त िवँवास
गुमाउने

इसाईले

परमेँवरमािथको

िमठासपना पिन गुमाउँछ।

भरोसाको

अिल अिलमाऽ िवँवास भयो भने जे दे खेपिन
डराउन सक्छ।
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याकूब ५:१६-१८

पिरिःथित वा कुनै तत्वलाई िवँवास ारा िनयन्ऽण
गनर् सिकन्छ।

१ कोरन्थी १३:१-३ ूकृितको

तत्वह लाई िनयन्ऽण गनर् सक्नेको

िवँवासको कुनै मूल्य हुँदैन यिद त्यसले दै िनक
जीवनमा

ूेमबाट

पिरचािलत

जगलाई सेवा गनर् सक्दै न भने।

इसाई

चिरऽको

१कोरन्थी १३:४-११ यिद मािनसमा जीिवत िवँवास छ भने उसले

याकूब १:२६

ूेिरत १४:२७

गलाती ६:१०

आफ्नो आवेग वा िरसलाई बशमा राख्न सक्दछ।

कसैसँग जीिवत िवँवास छ भने उसले आफ्नो

जीोोलाई बशमा राख्दछ।
िवँवासको ढोका

िवँवासलाई खोल्ने ढोका छ।

जब हामी त्यस ढोकाबाट पःछ

िवँवासको घरानाको सदःय हुन्छ ।

तब हामी

१ कोरन्थी १६:१३ िवँवासमा हामी अिडग भएर उिभनुपदर्छ।
२ कोरन्थी ५:७

हामी िवँवास ारा िहँडदछ ।

१ ितमोथी ५:८

कितपयले िवँवासलाई त्याग्नेछन्।

१ थेसलोिनकी १:३ येशूभक्तह ले िवँवासको काम गनछन्।
१ ितमोथी ६:१०

१ितमोथी ६:२०,२१

२ ितमोथी ३:८

१ ितमोथी ४:१,

पैसाको लोभले गदार् कितपय इसाईह
िवँवासमा पनछन्।

सं सारका िव ानले कितपय मािनसह
बारे मा ॅममा पनछन्।

जो मािनसह का िदमागह

ॅ

ॅािमक
आःथाको

छन् ितनीह ले

परमेँवरूितको आःथामा िखल्ली उडाउँछन्।

तन्ऽमन्ऽ, शैतानका दूतह सँग आित्मक सम्बन्ध
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२ ितमोथी२:१७,१८ राख्दा र ॅािमक िशक्षादीक्षाितर लागेर कितपयले
१ितमोथी१:१९,२०

२ कोरन्थी १३:५

१ ितमोथी ३:१३
१ितमोथी ६:११,१२

यहू दा ३

परमेँवरमािथको िवँवास त्याग्छन्।

जब मािनसह ले परमेँवरूितको िवँवास अथार्त ्

आःथा

त्याग्छन्

तहसनहस हुन्छ।
हामीह

िक

तब

ितनीह को

जीवन

परमेँवरमा आःथा राखेर चिलरहे का छ

छै न

जाँच्नुपदर्छ।

भनेर

हामी

आफैले

आफैलाई

जब कोही धमीर् जीवन यापन गछर् तब त्यो
िवँवासमा महसुर हुन्छ।

हामीह

िवँवासको असल लडाइँ लड्नुपछर्।

िवँवासको
गनुप
र् छर्।

िनिम्त

िभिऽ

दयदे िख

ूितःपधार्

यहू दा २०

परमेँवरमािथको िवँवासमा हामीह को जीवन

१ यूह ा ५:४

यस सं सारलाई िवँवासैले िजत्न सिकन्छ।

िनमार्ण गनुप
र् छर्।

ःवःथ जीवन र आत्मसं यम

"यिद हामीह ले हामीह को जीवन शिक्तलाई सुरिक्षत राख्य

र

शरीरका अित सं वेदनशील र कोमल यन्ऽलाई व्यविःथत ढं गमा राख्य

भने त्यसको नितजा सुःवाःथ्य हुन्छ। सुःवाःथ्यिबना कसैले पिन
आफूूित हुनपु न दाियत्वलाई राॆोसँग पूरा गनर् सक्दै न, न त आफ्ना

मानवस ी वा सृि कतार्ूित दे खाउनुपन कतर्व्य पूरा गनर् सक्छ न त

त्यसूित बुझ्नुपन अ भन्दा फरक नीित बुझ्न सक्छ। त्यसैकारण

जसरी मािनसले आफ्नो चिरऽलाई होिशयारसाथ सुरिक्षत राख्छ त्यसरी

नै ःवाःथ्यलाई पिन सुरिक्षत राख्नुपछर्।"-एलेन जी

अफ िहिल , पृ. २३५ र एजुकेशन पृ. १९५बाट
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ाइट, िमिनःशी

पान्तिरत।

अध्याय 34

सु वा
बाइबल अध्याय

य जीवन
सन्दे श

उत्पि

बुढो भयो भन्दै मा मािनसको शरीर असक्त हुनपु छर्

उत्पि

िबरामी अवःथामा पिन याकूबको िदमाग ःप

४३:२८, ४७:९

४८:१,१७-१९

उत्पि

४९:३३

व्यवःथा ३४:७

यहोशू १४:१०,११
व्यवःथा २८:

भ े छै न।

िथयो।

१४७ वषर्को उमेरमा पिन याकूब पलेटी कसेर

बःन सक्थे।

ँ ा धिमलो
१२० वषर्को उमेरमा मोशाको आख

िथएन न त उनको शरीरको तागत कमजोर
िथयो।

८५

वषर्को

उमेरमा

अ

रा का

मािनसह लाई

तन्दु ःत िथयो।

२२:२७-२९,६०,६१ िथयो।

ूःथान १५:२६,

व्यवःथा७:१२-१५
ूःथान १६:३-१३
गन्ती ११:४

गन्ती ११:४-६
गन्ती ११:३१-३३

पिन

यिद

कािलबको
रोगले

इॐाएलीह ले

ःवाःथ

सताएको

परमेँवरका

िविधिवधानह लाई पालन गरे को भए परमेँवरले

ितनीह मा भएका रोगह
इॐाएलीह

हटाउनुहन्ु थ्यो।

मासु खान आतुर भए।

इॐाएलीह का

साथमा

िभडह ले गुनासो गनर् थाले।
ःवगर्बाट

आइरहे को

रहे का

खानालाई

मासुको िनिम्त कचकच गनर् थाले।
मासुको साथमा रोग पिन आयो।
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हे प्न

िमिसएका
थाले

र

भजन ७८:१८,

१०६:१४:१५
यशैया ४:१

आित्मक

पमा ितनीह

िसिथल भए।

सत्य चचर्को परीक्षा नै सं तिु लत अथार्त ःवःथ

खाना हो।

मोशाको लेखमा खाना

उत्पि

१:२९

अ , बदाम, ओखर आिद र फलफुलह

उत्पि

३:१७,१८

पाप

खाना िथए।

पसेपिछ

९:३

उत्पि

९:४

खानामा

जोिडएको

िथयो। यो खानाले १६५५ वषर्सम्म जलूलय
नहुञ्जेल

उत्पि

सागपातह

सु को

िनरन्तरता

अथार्त ्

पायो

इितहासको एक ितहाई वषर्।

मानव

जल ूलय भएपिछ मासु खान अनुमित िदइएको

िथयो।
रगत

िथएन।

खान

किहल्यै

पिन

अनुमित

िदइएको

लेवी ७:२६,२७

जसले कुनै िकिसमको रगत खान्थ्यो त्यसलाई

लेवी १७:१०-१२

कुनै पिन अपिरिचत व्यिक्तलाई रगत खान मनाही

समाजबाट िनंकाशन गिरन्थ्यो।

गिरएको िथयो।

ूेिरत १५:२८,२९

इसाई चचर्लाई आवँयक िनदशन।

लेवी १०:१७,१८

कुनै कुनै बिलमा पुजारीलाई मासुको भाग खान

व्यवःथा १२:२४-२५ रगतमा जीवन हुन्छ।

अनुमित िदइएको िथयो।

१शमूएल२:१२-१६ बिल चढाइएको उमालेको र रगत िनकािलएको

मासु पुजारीले खाइन्थे। तर बेिलएल वा मूितर्का

सन्तान वा पुजारीह ले रगत भएको ताजा मासु

पोलेर खान्थे जसले गदार् त्यसमा ःवाद हुन्थ्यो।
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परमेँवरको
जःतै

आ ा

आजभोिल

नमा े

धेरै

एलीका

मािनसह

छोराह ले

छन्

जसले

रगतसमेत भएको मासु पकाएर खान्छन्। यिद

परमेँवर ारा िनदशन िदनुभएको अनुसार खाना

खाए मािनसह ले कमै मासु खान्थे होलान्।

रगतले मासुलाई ःवाद िदन्छ। िचसो पानीमा

१ शमूएल २:१७

िबःतारै उमालेको मासुको ःवाद कमै हुन्थ्यो।

परमेँवरले िनदशन भएको अनुसार चाहे पुजारी

होस् वा सवर्साधारण होस् नचल्दा परमेँवरका

िनदशनह लाई हलका

लेवी ७:२३-२५
लेवी ३:१७

उत्पि

९:५,६

आदत हुन्छ।

पमा िलने मािनसह को

बोसो खान मनाही गिरएको िथयो।

बोसो र रगत खानबाट अलग बःने िनदशन

सदाको िनिम्त िथयो।

यिद

मासु खाँदा नितजा
कुनै

हत्यारालाई

मािनसले

मािनसले

कसै लाई

सजाय

मार्यो

िदन्थे।तर

भने

मासु

खानको िनिम्त पशुलाई मािरयो भने परमेँवर

आफैले

त्यसलाई

मृत्यु ारा

त्यस

मािनसलाई

सजाय िदनुहन्ु छ। मासु भएको पिरकारको ूत्येक
थालमा यो कुरा लेिखएको हुनपु छर् "ितमीह को

ूाण िदने रगतको स ा म िनँचय लेखा िलनेछु।

हरे क पशुदेिख म ूाणको साटो िलनेछु, र हरे क
मािनसदे िख पिन आफ्नो दाजुभाइका ूाणको साटो
म िलनेछु।" (उत्पि

९:५)। सृि को सु मा

खानाको िनिम्त पशुलाई मारे र खान परमेँवरले
किहपिन छु ट िदनुभएको िथएन। उहाँले िविभ
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तिरकाह

ारा आफ्नो वचन पूरा गनुह
र् न्ु छ। मासु

खाँदा ल्याउने क्यान्सर, अल्सर, पेट तथा अन्य

ठाउँह मा हुने मासुको डल्ला र अ
रोगह को

जग

मासु

हो।

अनिगिन्त

जलूलय

भन्दा

अिघको १० पुःतासँग जल ूलयपिछको दस
पुःतासँग तुलना गदार् परमेँवरको वचन पूरा

भएको दे िखएको पाइन्छ।

मासु खानु भन्दा अिघको आयु

नाउँ

वषर्

आदम

९३०

सेथ

९१२

इनोस

९०५

कैनान

महालेिलल

जेरद

इनोक

९१०

र मासु खाएपिछको आयु
नाउँ

शेम

६००

सेलाह

४३३

पेलेग

२३९

आरफाक्साद
इबर

८९५

९६२

िरउ

३६५

(परमेँवरले ःवगर्मा लानुभएको िथयो)

से ग

ु ेला
मेथस

९६५

नाहोर

नोहा

९५०

अॄाहम

लामेक

वषर्

७७७

तेराह

४३८

४६४
२३९

२३०
१४८

२०५

१७५

आदमको दस पुःता पिछको नोहा आदमभन्दा २० वषर् बेसी बाँचेका
िथए। ८ पुःताह

आदमभन्दा ३९ वषर् बिढ बाँचेका िथए। शेम

शाकाहारी भोजनमा हुिकर्एको िथयो र िठकै आयुसम्म िजए। तर

जलूल्यको दोॐो पुःताको आयु ४३८वषर्मा झर्यो, जल ूलयपिछको

८ पुःता पिहलेको जःतो धेरै बाँच्नुपनमा झन छोटो आयुमा झर्यो।

ितनीह

१४८ वषर्को हाराहारीमा बाँचे।उत्पि

खाएपिछ नोहा रक्सीले च ुर भएका िथए।
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९:२०-२३ मासु

उत्पि

९:२५

उनका पिछका सन्तानह मा ौाप परे को िथयो।

िहतोपदे श२३:२०,२१ रक्सीले माि ने र मासु खाने आदत सँगसँगै

१ शमूएल २:२२

जान्छ।

पूजारी इलाईका छोराह
खान्थे र ितनीह

रगतभएका मासुह

नैितक पतन भएका िथए।

हारे को तथा उदािसनको जीवनको स ामा िबजयी जीवन

मुिक्त भनेको हराएको वःतुलाई फेिर िकनेर ल्याउनु हो। परमेँवरले
िदनुभएको खानामा आदम र हव्वा सन्तु

िथएनन्। ितनीह ले मनाही

गुमाउनु पर्यो। मुिक्त पाएका मािनसह

त्यही बाटोमा फकर्नेछन् र

गरे को खाना खान लोभ गरे । त्यसले गदार् ितनीह ले अदनलाई

आदम र हव्वाले हारे का जीवन ितनीह ले िजतेर िजउनेछन्।
उत्पि

३:१-६

यशैया ७:१४,१५

म ी ४:३,४,
लूका ४:३,४

१ पऽुस २:२१
यशैया ४:१-५

आदम र हव्वाको िनिम्त खाना नै ितनीह को
ःवामी भएको िथयो।

बालक येशूले खानेकुरालाई िजत्न सक्नुभएको

िथयो र दु

कुराह

गनर् अःवीकार गनुभ
र् एको

िथयो। उहाँले जे असल िथयो त्यही च ु ुभयो।
मानव येशूले खानेकुरालाई िजत्नुभएको िथयो।

येशू भी ले हामीलाई उदाहरण छोड्नुभएको िथयो

र हामीह ले पिन उहाँको कदममा िहँड्नुपछर्।
न्यायको

िदनमा

परमेँवरलाई

छोड्ने

चचर्का

सदःयह लाई ितनीह ले रोजेको खाना अनुसार

िचिनएको हुन्छ। ितनीह ले चचर्को सत्य पित
भी ले िनदशन गनुभ
र् एको खाना खान अःवीकार
गरे का हुन्छन्।

यशैया ६६:१५-१७ येशू भी को आगमन भन्दा पिहले मािनसह को

पिरक्षा ितनीह को भोकको आधारमा हुन्छ भनेर

2१०

यशैयाले भन्दछन्। जो भोकले मनपरी खान्छन
वा जसलाई भोक वा खानाको अिभलाषाले शासन

गछर् ितनीह

नाश हुनेछन् र जस-जसले भोक

अथार्त ् खानालाई िजत्छन् ितनीह

जोिगनेछन्।

ु ेको चचर्को ूतीक
मलाकी ३:१-६,४:५,६ एिलया अिन्तम िदनको बचेखच
१ राजा १७:१-६

हो।

एिलया मासु खाने अगमवक्ता भनेर िचिनएको
िथयो।

१ राजा १७:९-१६ पिछ मासु नभएको खाना खाने भनेर उल्लेख
१ राजा १९:४-८

गिरएको िथयो।

उनलाई ःवगर्मा लैजानुभन्दा पिहले उनको खाना

रोटी र पानी िथयो।

ु ेका चचर्का
यशैया ३३:१४-१७ येशू आउनुहँद
ु ा ःवगर् जाने बचेखच
िवँवासीह को खाना पिन त्यही हुनेछ।

यशैया ६५:२१-२५ नयाँ
उत्पि

१:२९

पृथ्वीमा

खानाको

िलइनेछैन।

िनिम्त

कसै को

ज्यान

अदनको बगचामा मासु खाना िथएन। मासु खाने

चलन यस पृथ्वीमा पापको ौापले गदार् चलेको

िथयो। उत्पि
नागिरक ह

३:१७ यिद हामीह

ःवगर्को

भने अिहले नै पशु मुदार्को मासु

नखान र आफ्नो पेटलाई पशुको िचहान नबनाउन
िकन नखोज्ने?

उत्पि

७:२

ँ े ल वा सुग
ँ रु को मासु
बद

ु न्दा अिघ नै शु
जल ूलय हुनभ
पशुह लाई छु ट्

ाइएको िथयो।
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र अशु

लेवी ११:२-२८

लेवी ११:७,८
२ पऽुस २:२२
म ी ७:६

यशैया ६६:३-५

पृथ्वीको, आकाशको र समुिका जीवह

फोहर मैला खान्छन् ितनीह को मासु नखान
िनदशन िदइएको छ।

ँ े लको मासु नखान र नछु न भिनएको
सुँगरु वा बद

छ।

यो फोहर पशु हो।

िरसाहा र सानो मनभएको पशु।

सुँगरु को मासु खानु परमेँवरको िनिम्त अमान्य
छ। यो उहाँको नाकमा धुवाँ जःतै हो।

यशैया ६६:१५-१७ येशूको
लूका १५:१५

मकूर्स ५:१४-१७

जसले

आगमनमा

जसले

खाइरहन्छ त्यो नाश हुनेछ।

सुँगरु पाल्ने काम िनच काम हो।
जो

सुँगरु

वा

ँ ेल
बद

पाल्छ

सुँगरु को

मासु

ितनीह मा

येशू

भी ूित चासो दे खाउँदैन न त उहाँको काममा
नै। परमेँवरको नीितलाई उलङ्घन नगिर कसैले

पिन सु ुर पाल्ने काम गदन।
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१ ितमोथी ४:१-७
बाइबल अध्याय
१ ितमोथी ४:१

सन्दे श
अिन्तम

िवँवासबाट
ूकाश

१ ितमोथी ४:१-३

िदनह मा

फिकर्एर

१४को

वाःता गदनन्।

तेॐो

कितपय

जानेछन्।

ःवगर्दूतको

दे हायका िनिँचत पाँच तत्वह
ितनीह

मािनसह

िवँवासबाट हिटनेछन्:

ितनीह ले

सन्दे शलाई

अपनाएको कारण

१ ितनीह ले टु नामुना आिद गन शैतानका आत्माह सँग
खेलबाड गछर्न ् र मािनसह लाई आित्मक जागरणको
नाउँमा

मन

बहलाइ

िदन्छन्

जसले

परमेँवरमािथको सत् िबँवास हटाइन्छ।

गदार्

सनातन

२ धमर्को लुगा लगाएर ढ गी भएर मािनसह लाई आफ्ना झुटा
सन्दे श ारा

मख्ख

्
पाछर्न।

ितनीह को

िववेक

तातो

फलामले डामेको जःतै कठोर हुन्छ। िबवाह गनर्बाट
मनाही गिरन्छ। बैधािनक िववाहको सम्बन्धलाई

वेवाःता

्
गछर्न।
वैध िववािहक दम्पितसँग बफादार हुनपु छर् भन्दै

ःवःथ पिरवारको वकालत गदनन्। परमेँवरले उहाँलाई

िवँवास गनह को िनिम्त र सत्यलाई थाहा पाउनेह को
िनिम्त तयार पािरएका खानाह लाई कृत

भएर खानुको

अनेकन् बहाना लगाएर नखान जोड िदन्छन्। परमेँवरलाई

त्याग्ने सबैले ती सबै पापह का दोषी हुन्छन् भ े छै न

कोही एकमा दोषी होला भने कोही बढीमा।

2१3

उत्पि

१:२९

१ ितमथी ४:३

खानाको िनिम्त परमेँवरले सृि

पदाथर्ह

गेडागुडीह

्
हुन।

अ

र

बदाम

खानेकुराह

जानेह

अिन्तम

परमेँवरलाई धन्यवाद िदएर खान्छ
समयमा

खानालाई

उक्साउँछन्।
ूत्येक सृि

परमेँवरबाट

बिहंकार

गनर्

तिकर्एर
पिन

परमेँवरले खानको िनिम्त बनाइएका

वा पशु खानाको िनिम्त अनुमित पाइएकाह
ँ े ल र िग ह
् तर सुँगरु , बद
असल हुन।

खाने जात हुन ् र ितनीह

पशुह

१ ितमोथी ४:६

तथा

जसले सत्यलाई जान्दछ र महण गदर्छ त्यसले
तर

१ ितमोथी ४:४

फलफूल,

गनुभ
र् एको खा

थुपाछर्न)् ।

खानेले

परमेँवरबाट

िशक्षाबाट

आफ्नै

तिकर्एर

अलग

हुन

फोहर

खानु असल होइन (ती
पेटमा

बःने

येशू

ती

फोहरमैला

िशक्षकह को

भी का

असल

सेवकह ले अ ह लाई िसकाउँछन्। सत्यबाट
तिकर्एर बःनेह का िशक्षाबाट अलग हुन चचर्लाई

चेतावनी िदएको छ (१ ितमोथी ४:७, १:४,

६:२०, २ ितमोथी २:१६-२३, ४:४ र िततस
१:१४)।
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रोग र चङ्गाई
बाइबल अध्याय
३ यूह ा २

सन्दे श
हामीह

सबै जना ःवःथ रहुन ् भ े परमेँवर

चाहनुहन्ु छ।

मकूर्स २:५-११

शरीर र आत्मा वा िदमागको च ाईको निजकको

भजन १०३:३

परमेँवरले सबै रोगह

यिमर्या १७:१४

व्यवःथा ३४:७
उत्पि

२५:८,

३५:२९

अय्यूब २:३,४
२ कोरन्थी १२:७

१ ितमोथी ५:२३

यशैया ३८:१-८

यशैया ३९:१-८

सम्बन्ध हुन्छ।

कामलाई िश

िनको पानुह
र् न्ु छ।

पमा गनुप
र् छर्।

रोगबाट ःवतन्ऽ भयो भन्दै मा मृत्युबाट ःवतन्ऽ
हुनपु दन भ े छै न।

धेरै अमज पुखार्ह को मृत्युको बारे मा उल्लेख
गदार् ितनीह

छै न।

धमीर् र िश

िबरामी िथए भनेर उल्लेख गरे को
जीवन कसैले िबतायो भन्दै मा

रोगबाट मुक्त भएर बःने बीमा गरे का हुँदैनन्।

कितपय

समयमा

िबरामी

हुँदा

परमेँवरको निजक िखिँ चएका हुन्छन्।
ितमोथी

रोगी

िथए।

उहाँको

मािनसह

निजक

ल्याउन

परमेँवरले रोग आउन अनुमित िदनुहन्ु छ तर
ूायजसो मािनसह ले उहाँलाई िनराश पादर्छन्।

राजा िहजिकया िबरामी भएका िथए र ूाथर्ना ारा

उनी िनको भएका िथए र उनको आयु थिपएको

िथयो।

परमेँवरको मिहमा गनुक
र् ो स ा उनले आफूलाई

उच्च पारे ।

2१५

लूका १३:१-५

िबरामी भयो भन्दै मा पापीभएको ूमािणत भएको

म ी ८:१६,१७

भी ले हामीह को पाप र िबमारलाई बोक्नुभएको

मािनन्दै न।

िथयो। यिद हामी परमेँवरको मिहमाको िनिम्त र

हामीह को भलाईको िनिम्त हो भने रोगबाट

मुक्त हुन हामी परमेँवरसँग िबिन्त गनर् सक्छ ।

१कोरन्थी ६:१९,२०,
भजन १३९:१४

खाना र ःवाःथ्य
हामीह को शरीर परमेँवरको मिन्दर हो।

१कोरन्थी ३:१६,१७ तर हामीह ले मिन्दर पी शरीरलाई ूदुिषत वा

दािनएल १:८

िबषादी बनाउन सक्छ ।

अःवःथ र अनुपयुक्त खाना खाँदा शरीरलाई
ूदुिषत पानर् सक्छ।

लूका २१:३४-३६

कःतो गुणःतरको खाना खाने र कित खानेमा

उपदे शक १०:१७

मोसम अनुसारको खाना खाएर बल पाउनुपछर्।

यशैया ५५:२

अय्यूब ३६:१६
लेवी ७:२३

होिसयार हुनपु छर्।

अःवःथ वा उपयुक्त नभएको खानाको िनिम्त पैसा
खचर् गदार् त्यो बेकारको हुन्छ।
ःवःथकर पिरकारह

तयार पारे र खाऊ।

बोसो खान मनाही गिरएको छ।

व्यवःथा ३२:१४, भजन ८१:१६, १४७:१४

खाऊ।

गहुँका असल दानाह

िहतोपदे श२३:१-३

अनेक िकिसमका मनलाई बहकाउने खानेकुराह

भजन १०३:५

उपयुक्त र पौि क खानामा सन्तु

धोकापूणर् हुन्छ।

2१६

हुनपु छर्।

िहतोपदे श १५:१७,१७:१,२२,

उपदे शक ९:७

यशैया ७:१४,१५

मनिःथितसँग

मािनसह को

हुन्छ।

गाँिसएको

नौनी र मह खाएर येशूले बालककाल िश
पमा

भोकलाई

िबताउनुभएको

बाइबलको

िथयो।

सम्हाल्नुभएको
नीितले

िहतोपदे श २५:२७

धेरै खानु असल होइन।

आफ्नो

खाने

खानाह लाई

असल

सम्बोधन गरे को हुन्छ।

मह खाऊ: यो असल छ।

उहाँले

िथयो।मह

सबै

िहतोपदे श २४:१३

िहतोपदे श २५:१६

भोक

खानेकुरामा होिसयार होऊ।

िहतोपदे श२५:२७,२८ आफ्नो भोकलाई िनयन्ऽण गनर् नसक्ने मािनस

भित्कएको
त्यसलाई

शहर

ठम्याउन

खराबलाई नच ु

उत्पि

२५:२९-३४ आफ्नो

िहॄू १२:१६,१७

जःतै

हो।

आवँयक

असल
बुि

उसको मनोबल हुँदैन।

भोकलाई

िनयन्ऽणमा

एसावले आफ्नो जन्मिस

के

हुँदैन

राख्न

हो
र

नसक्दा

अिधकार गुमायो।

त्यसले गदार् उसलाई दुराचारीको नाउँ िदइयो।

भजन १०६:१४,१५ भोकलाई सम्हाल्न नसक्दा आित्मक जीवनलाई
िहतोपदे श १६:३२

उत्पि

३:१-६

म ी ४:१-४

दुब्लो बनाउँछ।

सहरलाई कब्जा गनुभ
र् न्दा ब

आफूले आफूलाई

आफ्नो

आदम

कब्जा गनुर् बेस।

भोकलाई

असफल भए।

सम्हाल्न

र

हव्वा

जहाँ आदम असफल भएका िथए त्यहाँ भी ले

िजत्नुभयो। उहाँका सबै भक्तह ले पिन त्यही
िबजय

पाउने

अपेक्षा

गिरएको

छ।खानाको

अिभलाषाले गदार् अदनको बगचा गुमाउनु पर्यो।

2१७

केवल

लूका १२:३५-३७

भोकको

अिभलाषालाई

िनयन्ऽणमा

राख्दामाऽै त्यो फेिर पाउन सिकन्छ।

परमेँवरको राज्यमा मुिक्त पाएकाह लाई खाना

खुवाउनेछ।

१कोरन्थी ९:२४-२७ आत्मसं यम नीित येशूभक्तको आवँयकता हो।

भोक

अय्यूब ३८:३९-४१ परमेँवरले

पशुह लाई

िथयो।

पिन

भोक

िदनुभएको

भजन १०४:२५-२८ परमेँवरले जनावरह लाई खुवाउनुहन्ु छ।

म ी ६:२५-२८

तर मािनसह को खानाको िनिम्त परमेँवरले बढी

चासो िलनुहन्ु छ।

व्यवःथा२९:१८,१९ ितखार् जगाउने कुनै पिन िबषाक्त िब वा नरोप्नु।
व्यवःथा२९:२०,२१ यःता

खालका

िब वा

रोप्नेह

परमेँवरका

जनह बाट अलग हुनेछन्। िचया, कफी र च ुरोट
र

अिफम

् ितनीह ले
हुन।

िब वाह

मािनसह लाई लतमा पादर्छ, त्यसकारण त्यस
खालका

िब वाह

उमारे र

मािनसह को

ःवाःथ्यलाई खेलबाड गनह लाई परमेँवर िनको

लूका १:१५

मा ु हु ।

ँ याहा
जड्

अथार्त ्

म पान

गनह को

पिवऽ आत्माले बास गनुह
र् ु ।

१ कोरन्थी ६:९,१० म पानले

माि नेह

राज्यमा पःन सक्दै न।

कोही

पिन

जीवनमा

परमेँवरको

न्यायकतार्१३:१२-१४ कडा पेय पदाथर् अथार्त ् म पानबाट आमाह

अलग रहनुपछर्।

2१८

लेवी १०:१,२

दािनएल १:८-१६

रक्सीले गदार् नादाब र अिबहुको अकालमै मृत्यु
भएको

िथयो।

त्यो

िलनुपछर्।

एक

पमा

दािनएल र उनका साथीह ले राजाले िदएका

मादकपदाथर्

खानुभन्दा

जोिखममा पानर् रोजे।

दािनएल १:१७-२१ आत्मसं यम

आदतले

मानिसक

व्यवःथा ८:१,२

उदाहरणको

र

गदार्

आित्मक

आफ्नो

ज्यानलाई

ितनीह

शारीिरक,

पमा

ितनीह को

साथीह भन्दा अिघ भएको भे ाइएको िथयो।

इॐाएलीह ले आफ्नो अनुभव ारा मािनसह लाई
परमेँवरको वचन पालन गनर् अमसर गराउथ।

हामीह को शरीर ःवःथ बनाउन परमेँवरले चासो राख्नुहन्ु छ
जकिरया २:८
यशैया ५३:४,५
म ी ८:१६,१७

ँ ाका
आख

नानीह

उहाँका जनह
येशू

भी ले

बोक्नुभयो।

उि

जःतै

परमेँवरको

प्यारो छन्।

हामीह को

िनिम्त

कमीकमजोरीह

परमेँवरको प्यार उहाँले िबरामीह लाई िनको
पारे र दे खाउनुभयो।

१ पऽुस २:२४,३ यूह ा २. हामीह को ःवाःथ्य र पापको िनिम्त
क्षमादान येशूले आफ्नो रगत ारा िक भ
ु एको िथयो।

म ी ९:३६

मािनसका

भजन ४१:३

िबरामीह लाई दया दे खाउनुपछर्।

गनुह
र् न्ु छ।

ूत्येक

थकाईलाई

येशूले

अनुभव

१कोरन्थी ६:१९,२० मािनसको शरीर येशू भी को रगतले िकिनएको

रोमी १२:१

छ।

हामीह को शरीर िजउँदो शिहद वा बिल हुनपु छर्
(परमेँवरको िनिम्त मरे को शिहदको काम छै न)।

2१९

जे िपउँछ

१ कोरन्थी १०:३१ हामी जे खान्छ
दािनएल १:८

मिहमाको िनिम्त गछ ।

त्यो परमेँवरको

आफ्ना शरीरह लाई अपिवऽ नपानर् दािनएलले
ूितव ता जनाएका िथए।

१कोरन्थी३:१६,१७ जसले आफ्नो शरीरलाई अपिवऽ पाछर् वा िबगाछर्

त्यसलाई परमेँवरले नाश गनुह
र् न्ु छ (यथाथर्मा

आफूले आफैलाई नाश पािररहे को हुन्छ)।
रोगी शरीरलाई िनको पान परमेँवरका िनकाय वा उपायह
याकूब २:२०

कामिबनाको िवँवास मुदार्सरी हो।

म ी ८:७-१३

उहाँका

मकूर्स १:३०,३१

यूह ा ९:११

येशूको ःपशर्मा च ाई िथयो।
िथयो।

वचनले

२राजा ५:१०,११

रोगलाई

याकूब ५:१४-१६
मकूर्स ५:२३

पानुभ
र् एको

र् एको िथयो।
अक िववेकको ूयोग गनुभ

परमेँवरको

मकूर्स ६:१३

िनको

कितपय समयमा मािनसह लाई िनको पानर् येशूले

िहॄू ९:१०

२ राजा २०:५-७

मािनसलाई

तिरकाह

व्यवःथाले

िसकाएको िथयो।

िनको

पानर्

नुहाउन िसकाएका िथए।
मानव

िववेकभन्दा

सफा

एलीशाले

अक

गनर्

िनरन्तर पमा

उपचार

हे जिकयालाई सल्लाह िदइएका िथए।
चेलाह ले

िबरामीह लाई

ितनीह लाई िनको पारे ।
िनरन्तर

ूाथर्ना,

पापको

िविभ

गनर्

अिभषेक

ःवीकार

राजा

गरे
र

र

तेलले

अिभषेक गनुर् उपचारको पिङ्क्तमा रािखएको छ।

िबरामीमािथ हात रािखएको िथयो।

22०

म ी १७:२१

किहलेकाही ँ उपवास र ूाथर्नाको आवँयकता

गन्ती १२:१३-१५

परमेँवरले

अय्यूब ४२:७-१०

१ राजा १३:३-६,

लूका १७:११-१९

पछर्।

िसकाउनुभएको

किहलेकाही ँ िबरामी झ
जब

आफूमािथ

गलत

पाठ

निसकेसम्म

िनको नहुनसक्छ।

गरे काह को िनिम्त अय्यूबले

तिरकाले

तब उनी िनको भएका िथए।

आलोचना

ूाथर्ना गरे का िथए

आफ्नो मिहमाको िनिम्त किहलेकाही ँ दु

मािनसह लाई पिन परमेँवरले िनको पानुह
र् न्ु छ।

कुहाएर बनाइएको रक्सी वा मादक पदाथर्

कुिहनु मृत्युको ूतीक हो र मृत्यु भनेको पापको नितजा हो। रक्सी

फलफूल वा अ

कुहाएर बनाइएको हो। त्यसकारण यो मृत्यु र

पापको ूतक्ष बालक हो। (यो िपउने मािनसले पाप र मृत्युलाई िछटो
िनम्त्याइरहे को हुन्छ)।

िहतोपदे श २०:१

रक्सी वा मादक पदाथर् यहाँ उल्लेख गिरएको

कुहाएर बनाइएको हो। यहाँ भिनएको छ मादक

पदाथर् होहल्ला वा उपहास गन र धोकेवाज हो।
त्यसकारण यो दु ताको चिरऽ वा ःवभाव हो।

िहतोपदे श २३:२०,२१ यहाँ पिन कुहाएर बनाइएको मादक पदाथर्को

बारे मा उल्लेख गिरएको छ।यो खराब हो र
रक्सीले

उत्पि

९:२१

यशैया ५:११

माि ने

मािनसह

मच्चाउनेह सँग जोिडएको छ।

र

उत्पात

कुिहएर बनाइएको रक्सी वा मादक पदाथर् िपउँदा

मािनसह को िववेक र इज्जतलाई गुमाउँछ।

कुहाएर बनाइएको रक्सीको दु

ःवभाव यःतो

हुन्छ िक यसले मािनसह को िरस वा शारीिरक

अिभलाषालाई चक बनाउँछ।

22१

यशैया २८:७

िहतोपदे श ३१:४,५

कुहाएर

बनाइएको

रक्सीले

मािनसह को

ँ ालाई धिमल्याइ िदन्छ र आफूले गनुप
आख
र् न

न्यायोिचत व्यवहारलाई तहसनहस पादर्छ।
यःतो

मादकपदाथर्

व्यवःथालई
च ुक्दछ।

लत्याउँछ

िपउँदा
र

न्याय

परमेँवरको
गनकुरामा

िहतोपदे श २३:२१

यसलाई ूयोग गदार् गिरबीलाई िनम्त्याउँछ।

एिफसी ५:१८

कुहाएर बनाइएको रक्सी वा पेय पदाथर् खान

िहतोपदे श२३:२९,३० यसले शोक र कचकच

िहतोपदे श २३:३१
१ कोरन्थी ६:१०

वा झगडा िनम्त्याउँछ।

िवँवासीह को बीचमा मनाही गिरएको छ।
यःतो

खालको

गिरएको छ।

रक्सीलाई

हे नस
र् मेत

मनाही

रक्सी खाएर माि न चाहने वा रक्सीको लतमा

लाग्ने कोही पिन ःवगर्मा पःन सक्दै न। (िकनभने

त्यहाँ रक्सी हुँदैन र उसको िनिम्त ःवगर् ःवगर्
हुँदैन)।

नकुहाइएको रक्सी वा पेय पदाथर्

नकुहाइएर बनाइएका रक्सी वा पेय पदाथर् िवँवको इितहासको सु मा

ूयोग हुन्थ्यो। यो अ ुर वा फलफूलका रसह
उत्पि

४०:९-११

व्यवःथा ३२:१४
भजन १०४:१५
न्यायकतार् ९:१३

१ ितमोथी ५:२३

इिजप्टका

राजाले

खान्थे।

अङ्गुरको शु

्
हुन।

अङ्गुरको

गुिलयो

रस

रगत वा रातो रस मािनसह ले

िपउने उ म पदाथर्को

पमा िलइन्थ्यो।

यस ूकारको रसले मािनसह को

खुशी पाछर्।

यसले परमेँवर र मािनसलाई ूस
यसमा औषधीको गुण हुन्छ।
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दयलाई

पादर्छ।

मकूर्स २:२२
ूःथान १२:१५

यिद कुहाएर बनाइएको रक्सीको बोटलमा यो

रािखयो भने त्यो ूयोग गनर् नसिकने हुन्छ।
खिमर

खानेकुरालाई

वा

भ ुक्क

वा

फुलाउने

समयमा

ःथापना

पदाथर्लाई िनःतार चाडको बेलामा घरह बाट
हटाइन्थ्यो।

म ी २६:१७,२६,२८ ूभ ु

भोज

िनःतार

चाडको

गिरएको िथयो। यसबेला ूयोग गिरएको पेय
पदाथर् कुहाएर बनाएको िथएन िकन भने कुनै पिन

पदाथर् जसले फुलाउँछ त्यो घरमा राख्न मनाही

गिरएको िथयो। कुहाएर बनाइएको रक्सी वा पेय
पदाथर् खाने ःवगर्मा पःन सक्दै न (१ कोरन्थी

६:१०)

तर

ःवगर्मामाऽ

नकुहाएको

पःन

उ ार गिरएकाह

खाएर रमाउनेछन्।

सक्ने

रस

होइन

खाने

मािनस

उ ारकतार्

परमेँवरको राज्यमा ितनीह
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खाना पकाउनु
बाइबल अध्याय

सन्दे श

ूःथान १६:२३

शबाथको िनिम्त पकाउनु

१ राजा १९:५-८

मािनसह को िनिम्त ःवगर्दूतह ले खाना पकाएका

यूह ा २१:९-१२

२ राजा ४:३८-४१

उ ारकतार्ले खाना पकाउनुभएको िथयो।
िथए।

अगमवक्ताह को िनिम्त खोिलएको ःकुलमा खाना

पकाउन अगमवक्ता एलीशाले िनदशन िदएका

िथए।

यिमर्या ७:१८

छोराछोरीह ले

खाना

आमाह लाई सघाएका िथए।

पकाउन

आफ्ना

अॄाहमकी ौीमती साराले ःवगर्दूतह को िनिम्त

उत्पि

१८:१-६

उत्पि

२५:२९-३४

खाना पकाएकी िथइन्।

याकूबले यःतो िमठो खाना पकाएकी एसाबलाई

त्यो खान आफ्नो जन्मिस

पिन राजी भए।

बाइबलको समयमा खानेकुराह

िविभ

अिधकार गुमाउन

तिरकाले पकाइन्थ्यो: ओभनमा

रोटी बेक गथ, लेवी २६:२६। आगोमा रोटी पोल्थे, उत्पि १८:६।
किहलेकाही ँ तावामा पिन रोटी पकाउँथे, १ इितहास २३:२९।
राॆोसँग नपाकेको रोटी पापको ूतीक हो, होशे ७:८। खाना उमालेर

खाने, इजिकएल २४:५। पोलेर खाने, ूःथान १२:९। अ ह
तताएर खाने,

थ २:१४। हिरयो मक्कै सुकाएको, लेवी २:१४।

सुकेको फलफूल, १ शमूएल २५:१८। बोटलमा हावा नपःने गरे र
किःसएर िबक लगाएर राखेको फलफुलको रस, लूका ५:३७,३८।
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सागपातको झोल वा सुप, २ राजा ४:३८-४१। उमािलएको माछा,

लूका २४,४२।

पिरकारह

तयार पारे र ःवगर्दूतह लाई

उत्पि

१८:१-८

उत्पि

२५:३३,३४ याकूबको आकिषर्त खाना रोटी र दाल िथयो।

थ २:१४

िविभ

सरल खाना

खुवाइएको िथयो।

बोअजले आफ्ना मािनसह लाई तीन पिरकारह
खुवाएका िथए।

१शमूएल३०:११,१२ रोटी, सुकेको फलफूल र पानीले भोको र मुछार्

पनर्

लागेको

बनाइएको िथयो।

मािनसलाई

ख्वाएर

फुितर्लो

१राजा १७:१३,१४ एिलयाले वषर्भिर रोटी र पानीमाऽ खाए भनेर
१ राजा १९:६,७

आभास् िदएको छ।

एिलयालाई ःवगर्दूतले रोटी र पानी िदएका िथए।

२ राजा ४:३९-४२

सागपातको झोल वा सुप, जौको रोटी र मकै

म ी १४:१९

येशूले हजार लाई माछा र रोटी खुवाउनुभएको

यूह ा २१:९,१२

खानाह

िथयो।
येशूले

िथयो।

अगमवक्ताका ःकुलका खाना िथए।

दुई

थरीका

खानाह

पकाउनुभएको

“यिद हामीह को घरमा बाइबलको योजना अनुसार खाना पकाइयो भने

अ ची वा अपच हुने रोग कम हुन्थ्यो र घरका मिहलाह ले

ितनीह को बाइबल पढ्न समय पाउन सक्थे।"-एलेन जी
टे िःटमोिनज, ठे ली २, पृ. ३६७बाट

पान्तिरत।
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ाइट,

यूह ा ६:१२

यशैया ५९:७

ूाथर्ना

खानालाई जोगाउने
गिरएको

त्यसकारण

खाना

अिलकित

राख्नुपदर्छ।

फाल्न

बचेको

उिचत

छै न,

पिन

बचाइ

खाना फ्याँक्ने वा खेर फाल्ने बानी दु तासँग
जोिडएको छ।

िहतोपदे श २३:२,३, अत्याहार, खञ्च ुवा,

खानाको

िनिम्तमाऽ बाँच्ने

लूका २१:३४

भएकोले जथाभावी खाने, अपच र अमन हुने गिर

िहतोपदे श १८:९

जथाभावी

िहतोपदे श ६:६-८
िहतोपदे श ३०:२५

उत्पि

खानुबाट सतकर् गिरएको छ।
खाना

वा

खेर

फाल्ने

आदतलाई

अिल्छको भाइ भनेर सम्बोधन गिरएको छ।

गमीर् मौसममा खाना जम्मा गनुर् र जाडोको लािग

तयार रहनु।
शारीिरक

पमा कमजोर छु

भन्दै मा जाडोको

मौसमको िनिम्त खाना जम्मा नगनुर् उिचत बहाना

होइन।

४१:२८-३६ सहकाल अथार्त ् खाना ूसःत भएको बेलामा
खानेकुरा

जम्मा

गनर्

िदनुभएको छ जसले

ूसःत होस्।

परमेँवरले

िनदशन

गदार् अिनकालमा खाना

मकूर्स २:२२

फलफूलका रसह लाई िबक लगाएर जम्मा गन

२राजा ४:३८-४१

खेतबारीमा पाएका हिरयोपिरयो वा जिरबुटीह

िहतोपदे श ३१:३७

चलनलाई येशूले अनुमोदन गनुभ
र् एको छ।
खानाको िनिम्त ूयोग गनर् सिकन्छ।

लिक्षण भएकी

ीले घरको िनिम्त चाँजोपाजो

राॆोसँग िमलाउँिछन्।
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उत्पि

रोटी

१८:१-८, १९:१-३, ूःथान २९:२,२३, लेवी २:११,

२३,५, व्यवःथा १६:१६, १ कोरन्थी ५:७, ८

खिमर वा िपठो

फुलाउने नभएको रोटी।
गन्ती ८:५

बाइबलमा िदएको खाना बनाउने तिरका।

ूःथान १२:३४, आमोस ४:५, लेवी ७:१३, २३:१७, म ी १३:३३,
१६:६-१२, लूका १२:१, १ कोरन्थी ५:६,७ र होशे ७:४ खिमर

भएको रोटी।

ूःथान २५:२३-३०, ४०:२२, २ इितहास २:४, १ इितहास ९:३२,

लेवी २४:५-८, १ शमूएल२१:६, लेवी २४:९, १ शमूएल २१:३,४र

यूह ा ६:३२-३४,५३-६३ पिवऽ रोटी।

न्यायकतार् ७:१३-१५, १ राजा १७:६, १४-१५, २ राजा ४:४२-४४,
यहोशू

९:३-१४,

म ी

४:३,४,

मकूर्स

६:३७-४४,

लूका

२४:३०,३१,३५, म ी २६:२६, ६:९-१५ र यशैया ३३:१५-१५

बाइबलको इितहासमा रोटीसँग जोिडएको रोचक घट्नाह ।
मखन

आफ्नो िहॄू बाइबलको सं ःकरणमा डाक्टर बिनर्चले िसधा नौनी

नभनीकन जम्मा गिरएको िबम भनेर उल्लेख गरे का छन्। दे हायका

पदह मा त्यसलाई खानाको िनिम्त गिरने ूयोजनलाई बताइएको छ:
उत्पि

१८:८, व्यवःथा ३२:१४, न्यायकतार् ५:२५, २ शमूएल

१७:२९, अय्यूब २०:१७ र यशैया ७:१५,२२।
मखनलाई ूतीकको

पमा पिन ूयोग गिरएको छ: भजन ५५:२१,

अय्यूब २९:६ र िहतोपदे श ३०:३३। पौरािणक कालमा आजको जःतै
मािनसह ले

मखनलाई

ूयोग

रोमीह ले मखनलाई औषधीको

गदनथे।

मीक

पमा ूयोग गथ।
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वा

युनानीह

र

जाडो मौसमको िनिम्त खाना सं िचता गनुर्

िहतोपदे श ६:६-८, अय्यूब १२:७, िहतोपदे श ३०:२५ किमलाह को
उदाहरणलाई हे नपर्ु छर्।

२ शमूएल १६:१, १ शमूएल २५:१८, लेवी २:१४ सुकाउने
२ शमूएल १६:१, म ी ९:१७ भाँडो वा िसिसमा िबक

राख्ने।

थ २:१४, १ शमूएल १७:१७ तातो पारे र सुकाउनु।
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पिहरण
“बाइबलले मािनसह लाई शालीन वा गवर्रिहत साधारण लुगा लगाउन

िसकाउँदछ।...कुनै िकिसमको पिहरन जसले लगाउनेलाई आकिषर्त

गदर्छ र उसलाई ूशंसा गनर् मािनसलाई उ ेिजत गराउँछ त्यो

परमेँवरको वचनले अनुमोदन गरे को साधारण वा शालीन पिहरनबाट
अलग्याइएको

२८७बाट

छ।"-एलेन

जी

पान्तिरत।

बाइबल अध्याय

ाइट, िमिनःशी अफ िहिल , पृ.

सरल पिहरण येशूभक्तको िचनारी
सन्दे श

२ ितमोथी २:३,४

ु न्ु छ।
हामीह को मुिक्तको नायक येशू भी हुनह
ँ
्
सत्य येशूभक्तह असल िसपाहीह
हुन।

१ पऽुस ५:८,९

यु मा

िहॄू २:१०

एिफसी ६:१०-१७,

उत्पि

३:७

हामी शैतानका बीरह सँग यु
जाने

सेनाह ले

पोशाक लगाएका हुन्छन्।

गिररहे का छ ।

फरक

युिनफोमर्

वा

जब आदम र हव्वा शैतानको पूरा िनयन्ऽणमा
िथए

ितनीह ले

ितनीह को

िदमागले

बताए

अनुसारको लुगा लगाएका िथए। त्यो लुगाले न
त माथीको भाग न त तलको भाग छोपेको

उत्पि

३:१५,२१

िथयो।

जब

शऽुता

ितनीह को

लगाउने

रािखिदनुभयो

दयमा

लुगालाई

तब

शैतानको
उहाँले

बदल्नुभयो

र

िब

मा

ितनीह को
आफैले

लगाइिदनुभो। आधा लुगा लगाएर उहाँको सेवा

गन काममा उहाँले महण गनुभ
र् एन।
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गन्ती १५:३८,३९

यशैया ३:१६-२४

न्यायकतार् ८:२४
यशैया ३:१६

िहतोपदे श ७:१०,
उत्पि

३८:१५

२ राजा ९:३०,

इजिकएल २३:४०

जब कोही परमेँवरको सेनामा भतीर् हुन्छ तब

उसले सं सारका मािनसह को भन्दा फरक लुगा

लगाउनुपछर्।

फेशनको िनिम्त लगाउने ती लुगाह

कुनै न कुनै भागमा दामी पिहरनको
लगाएइको हुन्छ।

इँमाएलीह ले कानमा गहनाह

पमा

लगाउँथे।

हठी मािनसह ले सं सारमा त्यःता गहनाह

सध

लगाएको पाइन्छ।
चिरऽहीन

ीह

ितनीह को लुगाले िचिनन्छन्।

इजबेलले गाजल लगाएर केश बटारे की िथइ।

ँ ा वा अनुहार
अझ कुनै कुनै अनुवादमा आख
र ाएकी िथइ भिनएकोको छ। अनुहार

र ाउनु वा नक्कल
१ पऽुस ३:३-५

सं सारको

सं सारको पोशाक हो।
पिवऽ

ीह

राख्छन्

पानुर् र

जसले

ितनीह ले

िजउलाई सजाउँदैनन्।

गहना

परमेँवरमािथ

अ लाई

लगाउनु

आकषर्ण

भरोसा

गनर्

१ ितमोथी २:९,१० परमेँवरका जनह ले सकेसम्म सरल पोशाक
लगाउनुपछर्।

दुई खालका पोशाकह

यशैया ६१:१०

यशैया ६४:६

व्यवःथा २२:११

जुन ् लेवी व्यवःथाले अनुमोदन गरे को

पोशाकह

्
भी को धािमर्कताको ूतीक हुन।

हामीह को आफ्नै धमर्कमर् वा धािमर्कता फोहरी
थाङ्ना हो।
दुई

थरीका

कपडाह

िमसाएर

लुगा

िसउन

इॐाएलीह लाई मनाही गिरएको िथयो। त्यसको
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अथर् हामीह को आफ्नै धमार्त्मापनासँग येशूको
लेवी १३:४७-५७

धािमर्कता

िमसाउनुह ु

यिद लुगामा कु
त्यो

लुगा

अ को

लगाउन

भनेर दे खाएको िथयो।

रोगको दाग बेि॑एको छ भने

आगोमा

जीवनलाई

जलाउन

हानी

गरे र

कु

हु थ्यो।

रोग

लगाउइन्थ्यो।
कसैले

लुगा

पापको

ूतीक

खसालेको

िथयो

िथयो। सबभन्दा िहं ॐक पाप भनेको घमण्डीपना
हो।

यसले

(इजिकएल

लुशीफरलाई

२८:१७)।

कितपय

सं सारका

सांसािरक लुगाह ले मािनसह लाई घमण्ड गनर्

लगाउँछन्। आफू ठू लो मािनस हुँ भनेर दे खाउने

खालका
कितपय

लुगाह

इसाई

हुँ

येशूभक्तले

ितनीह लाई उपहारको
भन्लान्। त्यसले

भ ह
े ले

लगाउनुह ु ।

ती

लुगाह

पमा िदएका हुन ् भनेर

गदार् ितनीह लाई घमण्डी

बनाउँदैनन् र ती लगाउँदा कुनै हानी हुँदैन

भन्छन् होला। तर ती लुगा अ लाई आकिषर्त

गन

हुन्छन् र

िनिम्त तगारो ब

लेवी १३:५८

गन्ती १५:३९
उत्पि

३४:१,२

कितपयको

िनिम्त

िवँवासको

सक्छ जसले गदार् आित्मक

मृत्युलाई िनम्त्याउन सक्छ।

यिद सांसािरक आकषर्णलाई ूितिनिधत्व नगन
गरे र त्यही लुगालाई नयाँ तिरकाले िसलाइन्छ

भने त्यो येशूभक्तले लगाउन सक्छ।

येशूभक्तको

लुगाले

सम्झना गराउनुपछर्।

परमेँवरको

व्यवःथालाई

आफ्नी छोरी िदनालाई याकूबले सांसािरक युवा

मािनसह सँग घुलिमल गनर् िदए।
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उत्पि

उत्पि

३५:१-४

३४:४-३१

त्यसको

बेइज्जत र लज्जा सहनुपर्यो।

फलःव प

अिन आफ्ना घरका मािनसह लाई लुगा बदल्न र
फुकाल्न

गहनाह

अर्हाए।यिद

िदनाले

परमेँवरले भ ुभएको जःतो लुगा लगाएकी भए
आफू आकिषर्त बनेर सांसािरक राजकुमार र

राजकुमरीह सँग िमिसन आमन्ऽण गन िथइँन।

शऽुका पासोह बाट सुरिक्षत राख्न परमेँवरले

आफ्ना

जनह लाई

सरल

लुगा

लगाउन

अर्हाउनुभएको छ। सरल लुगा लुगा लगाउने
युवा

यहोशू ७:२१
म ी २३:५

व्यवःथा २२:५

युवतीह

अ को

सक्छन्।

पासोबाट

्
ी र पु ष सं सारका लुगा जःतै हुन।

घमण्ड वा अहँकािरतालाई पोषाउने पुजारीह को
येशूले िबरोध गनुभ
र् एको िथयो।

लुगाको बारे मा िविभ
ीह ले

पु षह ले

पु षको

िनदशनह
लुगा

लगाउनुह ु ,

ीको लुगा लगाउनुहन्ु छ।

िहतोपदे श ३१:२१

जाडोमा थपेर लुगा लगाउनुपछर्।

१ ितमोथी २:९

येशूभक्तह ले

ूेिरत १२:८

रातको िनिम्त उिचत लुगा लगाउनुपछर्।
सरल

लुगा

लगाउनुपछर्

न

त

तर

सं सारको जःतो आकिषर्त गन खालका होइन।
शरीरका सं वेदनशील अ ह लाई उदा

ूकाश १७:४,५

उम्कन

लुगा लगाउनुह ु ।
यःता लुगाह

पारे र

लगाउँदा चिरऽहीन बनाउँछ र

येशूभक्तलाई सुहाउँदैन।
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ूकाश १९:८

३ यूह ा २

ूकाश १:१३,

येशूका

सही

भक्तह ले

लुगाह

परमेँवरको

चाहना अनुसार धािमर्कताको ूतीक भएको हुनाले
जथाभावी र फोहरी लुगा लगाउनुह ु ।
परमेँवर

चाहनुहन्ु छ

येशूभक्तह

िक

ःवःथ

रहुन,् त्यसकारण शरीरलाई हानी गन खालका

लुगाह

लगाउन मनािसव छै न।

व्यवःथा १०:५ ःवगर्को पिहरण अनुसार छाती र
ितयासम्म छोप्ने लुगा लगाउनु पछर् तर सांसािरक
पिहरणमा त्यसको उल्टो छ। लुगाह
तलसम्म
झुन्

ाएर

लगाउनुपछर्

लगाउने

तर

होइन।

कुमबाट

कम्मरबाटमाऽ

सबै

येशूभक्तह

सरल, ःवःथ, सफा र असल ःवाद दे खाउने लुगा
लगाउनुपछर्। त्यसले गदार् ःवगर्का नीितह लाई
ूितिनिधत्व गदर्छ।
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अध्याय 39

चचर्का िबिधह
्
ःमारक ःतम्भह
हुन।
एउटाचाही ँ चचर्को बािहर गिरने र अक चाही ँ चचर्िभऽ। ती िविधह मा
“बिप्तःमा

र

ूभ ुभोजका

िविधह

दुई

येशू भी ले सत परमेँवरको नाउँ कोनुभ
र् एको छ।"- एलेन जी

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ६, पृ. ९१बाट

पान्तिरत।

ाइट,

बिप्तःमा

“येशू भी िबना बिप्तःमाको िविध बेकारको हुन्छ।"

बाइबल अध्याय

सन्दे श

एिफसी ४:५

एक बिप्तःमा।

ूेिरत २:३८

जब कोही पँचाताप गछर् तब उसलाई भी को

िहॄू ६:२

बिप्तःमा बारे मा िशक्षा।

रगतले धोइएको हुन्छ र उसले बिप्तःमा िलन्छ
अिन उसले पिवऽ आत्माको बिप्तःमा पाउँछ।

१ यूह ा ५:८

अिन आत्मा, पानी र रगतले यस सं सारमा साक्षी

यूह ा ३:२३

ूसःत पानीको आवँयकता छ।

बक्छ।

ूेिरत ८:३६

पानीमा पःनु ज री छ।

म ी ३:१६,

बिप्तःमापिछ

ूेिरत ८:३८

दुवै बिप्तःमा िलने र िदने पानीमा हुनपु छर्।
ितनीह

पानीबाट

बािहर

ूेिरत ८:३९

िनःकन्छन्।

कलःसी २:१२

बिप्तःमा भी लाई गािडएको सम्झना हो।

रोमी ६:१-५

पुन त्थानको शपथ।

रोमी ६:४,

रोमी ६:३-११

पापमा मनुर् अत्यन्त आवँयक छ।
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यूह ा ३:५, रोमी ६:४-६, कलःसी २:१२,१३ नयाँ जीवनको जन्म।
एिफसी ५:२६, ूेिरत २२:१६ िभऽी सफा गिरएको बािहरी िविध।
म ी २८:१९

िऽएक परमेँवरको नाउँमा।

रोमी ६:३

भी मा िलने बिप्तःमा।

गलाती ३:२७,

ूेिरत१०:४८,१९:५ येशू भी को नाउँमा बिप्तःमा िलने। बिप्तःमा
१ पऽुस ३:२१,
मकूर्स १६:१६

ूेिरत ८:३९

चचर्को ढोका हो।
बिप्तःमामा

जवाफ हो।

हुने

मुिक्त:

यो

असल

िबवेकको

यसले खुिशयाली ल्याउँछ।
नॆताको िविध

यूह ा १३:१-४

िनःतार चाड पिछ ःथापना गिरएको।

यूह ा १३:६-९

येशूबाट खु ा धुइनु आफू अयोग्य भएको पऽुसले

यूह ा १३:५

यूह ा १३:१०,११
यूह ा १३:१२,१३

यूह ा १३:१४

यूह ा १३:१५
यूह ा १३:१६

ु एको िथयो।
येशूले चेलाह को पाइताला धुनभ

दे खाएका िथए तर जब त्यसको आवँयकता दे खे
तब मञ्जुर गरे ।

यो यहू दाको अिन्तम मौका िथयो।

र् यो सो ितनीह लाई थाहा छ िक
येशूले के गनुभ

भनेर उहाँले चेलाह लाई सोध्नुभएको िथयो।
“यिद

म

ितमीह को

गु

र

ूभ ु हुँ भनेर

ितमीह को खु ा धोए ँ भने ितमीह ले पिन एक

आपसको खु ा धुनपु छर्।"

“मैले ितमीह लाई जे गर त्यो ितमीह ले पिन

गनुप
र् छर्।"

“सेवक उसको मािलकभन्दा ठू लो हुँदैन।"
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यूह ा १३:८-११
यूह ा १३:१७
यूह ा १३:१,२,
म ी २६:३०

नॆताको िबिधलाई ितरःकार गनुक
र् ो अथर् उच्च

सफाईलाई ितरःकार गनुर् हो।

“यिद ितमीह लाई यो थाहा छ भने ितमीह

धन्यका हौ यिद ितमीह ले पालन गर्यौ भने।"
िनःतार चाडको खानापिछ

नॆताको

चलाइएको िथयो। तर ूभ ुभोजको बेलामा रोटी र

दाखरस खानुभन्दा अिघ ःथापना गिरएको िथयो।

जब ूभ ु भोज सिकयो तब ितनीह
१ ितमोथी ५:१०

िविध

बािहर िनःकेका िथए।

भजन गाएर

यो सु को चचर्मा चलाइएको िथयो।
ूभ ु भोज

१ कोरन्थी ११:२३ येशू भी लाई धोका िदने रातभन्दा अिघल्लो

ु ा ूभ ुभोज ःथापना गिरएको
िदनको िबिहबार बेलक
िथयो।

१कोरन्थी११:२३,२४ रोटी येशूको शरीरको ूतीक हो।

१ कोरन्थी ११:२५ दाखरस येशूको रगतको ूतीक हो।
१ कोरन्थी ११:२६ येशूको दोॐो आगमनको सम्झना।

१कोरन्थी११:२७,२९ अयोग्य तिरका वा िविध पुर्याउनमाऽ हो भनेर

खानु पाप हो।

१कोरन्थी११:२९,३० ूभ ुभोज ारा ूभ ुको शरीरको ौ ा नगिर खाँदा

त्यसले रोग र असमायीक मृत्यु ल्याउँदछ।

१ कोरन्थी ११:२८ ूभ ुभोजमा भाग िलनुभन्दा पिहले सबैले पिहला
म ी २६:२०-२८

आफूले आफूलाई जाँच्नुपछर्।

कसै लाई आलोचना नगिर “ूभ ु म ऊ हुँ र?"
भनेर आत्मआलोचना गनुप
र् छर्।
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म ी २६:२९

ूेिरत २:४६

ूेिरत २०:७-११

बोटको

फलको

रस

नखान

ूितव ता

उ ारकतार्ले जनाउनुभएको छ जबसम्म सबै जना

उहाँको राज्यमा पःन सक्दै नन्।

ूारिम्भक चचर्मा िदनिदनै रोटी भाँिचन्थ्यो।

मध्य रात र िबहान अिघ पावलले रोटी भाँचेका
यो िबिध अत्यन्त पिवऽ छ तर कुनै पिन

िथए।

बेला मनाउन सिकन्छ।
दशांस:

“ःवइच्छाले िदएको दशांस र भेटी सुसमाचारको ूचारको िनिम्त आय

हो।"

भजन २४:१

व्यवःथा ८:१८

यस पृथ्वीमा भएका सबै थोक परमेँवरको हो।

धनसम्पि

परमेँवरबाट आउँछ।

म ी २५:१४

परमेँवरका थोकह लाई सम्हाल्न हामीह लाई

लेवी २७:३०

यो पिवऽ छ र जसलाई पायो त्यसको िनिम्त

मलाकी ३:८

जसले आफ्नो लािग माऽ दशांस ूयोग गछर्

िजम्मा िदइएको छ।
होइन।

उसले परमेँवरलाई लुटेको हुन्छ।
त्यसलाई

आफूखुशी

लेवी २७:३१

यिद

ूयोग

लेवी २७:३३

इमान्दािरतासाथ िदइएको दशांस दस भागको एक

योयल २:१७

पुजारी र जसले पिवऽ थोकह को सेवा गछर्

गन्ती १८:२०-२४

ितनीह लाई

त्यसको पाँच भाग थिप िदनुपछर्।

गिरयो

भने

भाग हो। त्यो चाहे धेरै होस् वा थोरै होस्।

ितनीह

िथयो।

ूभ ुका सेवकह

दशांसबाट
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्
हुन।

ूभ ुले

सम्हाल्नुभएको

ूेिरत १३:२-४

पौरािणक

१ कोरन्थी९:८-१३

जो आित्मक कामह

१ कोरन्थी ९:१४

जसरी पुजारीह लाई दशांसबाट सम्हालेका िथए

कामदारह

कालमा

जःतै

अिहले पिन च ु ुहन्ु छ।

गछर्न ् ितनीह लाई भौितक

“त्यसरी

नै

सुसमाचार

िजउनको

िनिम्त

गनुभ
र् एको छ।" एलेन जी

उत्पि

आफ्ना

वःतुह बाट सहयोग पुर्याइरहे को हुन्छ।

दशांसबाट

म ी २३:२३

परमेँवरले

ूचार

ूभ ुले

गनह लाई
अनुमोदन

ाइट, आक्टस् अफ

आपोःटल्स, पृ. ३३५-३३६बाट

पान्तिरत।

हामीह ले दशांस िदनुपछर् भनेर येशूले भ ुभएको

छ।

१४:१७-२४ अॄाहमले मेलिशजेडाकलाई दशांस िदएका िथए।

िहॄू ७:१-१६

गन्ती १८:२६-२८
मलाकी ३:१०

हामीह

पिन

त्यही

पूजारीपनाको

मुिन

सेवा

गछ । भी का अनुयायीह ले दशांस िदनुपछर्।

गलाती ३:७,२९।

चचर्का पाःटरह ले पिन दशांस िदनुपछर्।
दशांस परमेँवरको भन्डारमा ल्याइन्छ।

मलाकी ३:१०-१२, जसले इमान्दािरताका साथ दशांस िदन्छ त्यसलाई
िहतोपदे श १०:२२

आिशष िमल्दछ।
भेटी

मलाकी ३:८

ूत्येक येशूभक्तबाट यो अपेक्षा गिरएको छ।

ूःथान २३:१९

जे उ म छ त्यो िदनुपछर्।

िहतोपदे श ३:९,१०,
म ी ६:१-४

हाग्गै १:५-११
लूका ६:३८

दे खावटी

पमा अ बाट ूशंसा पाउन होइन तर

परमेँवरको नजरमा माऽ भेटी िदइनुपछर्।

जसले लोभ गछर् त्यो ौािपत भएको हुन्छ।

ु न्ु छ।
परमेँवर असल भेटी िदनेवाला हुनह
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२ कोरन्थी ९:६-१५ ूफुल्ल
िहतोपदे श १९:१७

दयले िदनेलाई माया गिरन्छ।

गिरबलाई दे ऊ।

चचर्को सं गठन

“चचर्मा हुनपु न तालमेल र िनयमव

पमा चल्ने नीितको िब

मा

बोल्दै आफ्नो तकर् िनकालेर तपाईँको िवँवास धिमल्याउन कसैलाई पिन
किहल्यै पिन अनुमित निदनुहोस्।"-एलेन जी

५, पृ. २७४बाट
व्यवःथा १:१५

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज, ठे ली

पौरािणक सं गठन अिहलेको जःतै िथयो।

सबै सं ःथाको केन्ििवन्दु परमेँवर हुनहु न्ु छ। परमेँवर पिछ उहाँको
सम्बाददाता अगमवक्ता हुन्छन्। अिन चचर्को सं गठन यसरी भएको छ:
१

२

३

४

हजार जनाह का अगुवा- जनरल कन्फरे न्स।

सय जनाह का अगुवा

युिनयन कन्फरे न्स।

-

पचास जनाह का अगुवा - ःथानीय कन्फरे न्स।

दसौ जनाह का अगुवा -चचर्ह

ितनीह को अलावा पदािधकारी र सिचबह

चचर्का िविभ

्
िनकायह मा काम गछर्न।

१ कोरन्थी १४:३३,४० िनयमव
१ ितमोथी ४:१४

हुन्छन् जसले

पमा इसाई चचर् चल्दछ।

चचर्का पदािधकारीह ले पाःटह लाई अिभषेक
गदर्छन्।

१ कोरन्थी १६:१,२ सबै चचर्मा एकनासको ूणाली।
ूेिरत १५:१-४

ूेिरत १५:१-४

ूेिरत १५:२३-२५
ूेिरत १५:३०,३१

जिटल समःयाह

ःथानीय चचर्बाट कन्फरे न्स वा

मािथल्लो िनकायमा ल्याउँदछन्।

कामलाई अिघ बढाउन सभा बोलाइन्छ।
िनणर्यका िटपोटह
दःतावेज

अथार्त ्

सबै चचर्ह मा पठाइन्छ।

िनणर्यका

कागजपऽ

समःया सु भएको चचर्मा सुनाइन्छ।
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पिहला

ूेिरत १६:१,४,५

अिन अ

चचर्ह मा सुनाइन्छ।

ूेिरत ८:२६,२९, १९:२१,२२

उपयुक्त सं गठन भएतापिन ूत्येक

कमर्चारी परमेँवरको अगुवाई अनुसार काम गनर् ःवतन्ऽ छ।

िततस १:५

िततस १:५

आफ्नै

ःथानीय

एल्डरह लाई

अिभषेक गनर् सक्दै न।

ःथानीय

चचर्ले

ःथानीय चचर्का पदािधकारीह को िनयुिक्त

१ ितमोथी ३:१४
रोमी १६:१,२

एल्डर वा िबशप।
िडकन।

िडकनेस।

िफिलप्पीह लाई किहलेकाही ँ एक जनाभन्दा विढ एल्डर र िडकन पिन
िनयुक्त गिरएको हुन्छ।

एल्डर वा िबशपको काम र कतर्व्य
१ ितमोथी ३:१-३
१ ितमोथी ३:४,५
१ ितमोथी ३:७
िततस १:९

िततस १:१०-१३
१ ितमोथी ३:६

चिरऽमा खोट नभएको, िसकाउन सक्षम भएको।

आफ्ना घर र छोराछोरीह लाई बशमा राख्न
सक्ने।

चचर्भन्दा

बािहरका

मािनसह बाट

पाएको व्यिक्त हुनपु छर्।

पिन

िवँवास तथा आःथामा सं तिु लत वा ःप
अ लाई

हौशला

खोज्नेह लाई िच

िदनसक्ने

र

आफ्नो

बुझाउन सक्ने।

चचर्मा समःया ल्याउनेह
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भएको,
भाऊ

र जथाभावी चल्ने

चचर्का सदःयह लाई सच्याउन सक्ने।

अनुभव भएको।

ौ ा

ूेिरत ६:१-५

१ ितमोथी ३:८,९
१ ितमोथी ३:१२
१ ितमोथी ३:१०

१ ितमोथी ३:१३,
ूेिरत ६:८

रोमी १६:१,२

िडकनको काम र कतर्व्य

चचर्को अःथायी कारोबार हे न।

चिरऽमा िनंकलङ्क र जसले िबवेकलाई किहल्यै

पिन वेवाःता नगन।
आफ्ना

सक्षम।

छोराछोरी

र

घरलाई

िनयन्ऽन

गनर्

अिभषेक गनर् योग्य ूमािणत भएको।

िवँवािसलो र भरपद िडकनह
अत्यन्त मूल्यवान हुन्छन्।

चचर्को िनिम्त

मिहला िडकन

चचर्सँग सम्बिधत कारोबारमा भाग िलने र िवशेष
गरे र आवँयक परे काह को सेवा गन।
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अध्याय 40

परमे वरका केही प्रितज्ञाह
“सबै परमेँवरका ूित ाह

उहाँमा (येशूमा) हो हुन्छन्, र हामीबाट

परमेँवरको मिहमाको िनिम्त उहाँमा आमेन।" २ कोरन्थी १:२०, २
पऽुस १:४।

जीवनका िविभ

पापीह को िनिम्त:-

३:१८, यशैया १:१८,

पिरिःथितह का िनिम्त केही ूित ाह :

रोमी ५:८,६, १ ितमोथी १:१५, १ पऽुस

१ यूह ा १:९,७, एिफसी २:४,५,८, यूह ा १६:७,८, एिफसी

४:१७-२५,

१ यूह ा ३:४, भजन ३७:३१, यशैया ४३:२५,२६, ६१:१०।

इसाई अथार्त ् येशूभक्तको िनिम्त: -१ कोरन्थी १०:१३, १ पऽुस

४:१२,१३,१५, यशैया ४१:१०,११, १३-१५, १ पऽुस ३:१२,

49:25, म ी 6:6, याकूब

यशैया ४३:२,३, भजन 91:15, यशैया

1:5-8, लूका 11:9-13, भजन 91:9,10,
जसले

िबजयी

ूकाश 3:10, भजन 34:7, ूकाश 22:14।
जीवन

यापन

गछर्:

२:७,११,१७,२६-२८, ३:५,१२,२१।

-

१

यूह ा

५:४,

ूकाश

िवँवासबाट पिछ हट्नेह :- यिमर्या २:१९,२०, ३:१२,१३, होशे
१४:२,

यिमर्या

१४:४,५, ६१:१।

२९:१३,११,३१:३,

यिमर्या

३:१४,२२,

होशे

युवायुवतीह को िनिम्त: - िहतोपदे श ८:१७, १ यूह ा २:१३,१४,
िहतोपदे श २०:२९, भजन ११९:१३।

बृ लाई: - भजन ९२:१३,१४, िहतोपदे श १६:३१, २०:२९, भजन

७१:९,१८, यशैया ४६:४, भजन ४८:१४, ११६:१५।
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िबधवालाई: १४६:९।

यिमर्या ४९:११, िहतोपदे श १५:२५, भजन ६८:५,६,

टुहरु ालाई: -िहतोपदे श २३:१०, यिमर्या ४९:११, होशे १४:३, भजन
१०:१४, ६८:५।
शोक गनह -

म ी ५:४, यशैया ६६:१३।
खाना र पिहरन

भी बाट तिकर्एर जाने दुलहीकी पिहरन
यशैया ३:१६-२४

सं सािरक पिहरन जसले मािनसह लाई आफूितर

यशैया ६४:६

अ भन्दा आफूलाई धमार्त्मा दे खाउने पोशाक।

आकिषर्त गन लुगा लगाउँछन्।

येशूका सही र सत्य दुलही वा पिरपक्व येशूभक्तको पिहरन

१ पऽुस ३:१-५

अनावँयक गहनाह

यशैया ६१:१०

धािमर्कताको पोशाक।

१ ितमोथी २:९,१० सरल लुगा।

लाउनबाट ःवतन्ऽ।

येशूलाई अःवीकार गरे र चल्ने उहाँकी दुलहीको खाना

ँ े लको मासु।
यशैया ६५:३,४,६६:१७ सुँगरु वा बद

यशैया २२:१२-१४

साँढे र भडाको मासु।

मासु र मादक पदाथर् अथार्त ् रक्सी।

िहतोपदे श २३:२०

िहतोपदे श २३:२९-३२ िमिसएको रक्सी।

इजिकएल २२:२६-२८ परम्परावादी।

उत्पि

१:२९

लेवी ११:१-२८

यूह ा ६:५१,६३

भजन ११९:१०३

भी का असली दुलहीको खाना
फलफ ल, अ
शु

खाना।

र िविभ

खालका बदामह ।

परमेँवरको वचनमा तल्लीन।

परमेँवरको वचन ःवािदलो।
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लेवी १९:३२
ूःथान २०:१२

िहतोपदे श १:८,९
लेवी १९:१४

बाइबलले िसकाएको िश
जे

व्यवहार

नागिरकको िनिम्त जिहले पिन ठाउँ िदनुपछर्

र उनको अगािड उिभनुपछर्।

बाबु र आमालाई िवशेष आदर गनुप
र् छर्।

आमाबाबुलाई आदर गदार् चिरऽको गिरमालाई

दे खाउँछ र हँिसलो बनाउँछ।

अपा ह लाई दया दे खाउनुपछर्।

ूःथान २२:२२-२४ दु:ख, धेरै शोकमा परे का, िवधवा र टुहरु ाह लाई
२ ितमोथी २:२४

१ पऽुस ३:७

दया दे खाउनुपछर्।

सबै मािनसलाई भि र िश

पु षह ले
गनुप
र् छर्।

१ितमोथी २:१२,१३ मिहलाह
म ी ५:३३-३७
िहतोपदे श ७:११

मिहलाह लाई

ु ु
बकबके हुनह

व्यवहार गर।
आदर

र

सम्मान

र पु षह को ःथान

िलनुह ु । पु षह को ःथानलाई ःवीकानुप
र् छर्।
कुनै

िकिसमका

अिश

बोल्नुबाट अलग रहनु।
ठू लो

ठू लो

हटाउनुपछर्।

ःवरले

र

अमान्य

िचच्याएर

शब्दह

बोल्ने

बानी

ँ ा िझम्क्याएर वा हात र खु ाले अनुपयुक्त
िहतोपदे श ६:१३-१५ आख
तिरकाले अ लाई आकिषर्त गनुर् असभ्य हुन ु हो।

िहतोपदे श २५:१७

एउटै घरमा घिरघिर गइरहनु असल आचरण

िहतोपदे श २७:१४

यिद कोही िबहान सबैरै उठ्छन् भने उसले

१ पऽुस ३:१-५

होइन।

अ लाई बाधा िदनुह ु ।

नॆता, भि र शािन्त ःवभाव जःतो लक्षण
अ

हुँदैन।
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ीको

िहतोपदे श ३१:३०

पक्षपात

गनुर्

धोकापूणर्

हो,

ूाथिमकता िदनु बेकार हो। तर कोही
परमेँवरको भय मान्छन् भने

गिरनेछ।

याकूब १:१३
१ इितहास २१:१
याकूब १:१४

सुन्दरतालाई

ूलोभन

परमेँवरले

दे खाउनुह ु ।

कसैलाई

परीक्षा

उनको

वा

ूशंसा

ूलोभन

ूलोभन वा मािनसलाई छकाउनेको लेखक शैतान

हो।

जब हामी लालचमा पछ

फःछ ।

तब हामी ूलोभनमा

१ ितमोथी ६:९,१० लोभ गदार् धेरै मािनसह को पतन हुन्छ।
म ी ४:४,७,१९

ी

परमेँवरको

वचनले

शैतानको

परीक्षासँग सामना गनर् सिकन्छ।

ूलोभन

वा

१ कोरन्थी १९:१३ मािनसह ले सहन नसक्ने भन्दा कठोर परीक्षा
२ पऽुस २:९

परमेँवरले आउन िदनुह ु ।
परमेँवरमािथ

आःथा

राख्ने

धमीर्ह लाई

परीक्षाबाट कसरी छु ट्कारा िदने सो उहाँलाई

थाहा छ।

24५

अध्याय ४1

प्रकृितबाट अमू य पाठह
परमेँवरले

सृि

गनुभ
र् एको

िसक्नसक्छ । उदाहरणमा केही:
पानी वा वषार्७-११,१२,

उत्पि

ूकृितबाट

हामीह ले

धेरै

पाठ

२:६, अय्यूब ५:८-१०, ३६:२६-२८, उत्पि

अय्यूब ३७:१४-१६, यिमर्या १४:२२, भजन १४७:७,८,

यिमर्या ५:२३,२४,

अय्यूब २८:२५,२६, व्यवःथा ११:१७, यिमर्या ३:२,३,

आमोस ४:७,
उत्पि

१ राजा १७:१,

७:४,१२,

याकूब ५:१७, १८, १ राजा १८:४१-४६,

१ शमूएल १२:१७,१८, १ राजा १८:४५, एळा १०:९,१३,

यशैया ५५:१०,११,

व्यवःथा ३२:१,२, भजन ३:१९,२०, योयल २:२३, भजन

६८:९, इजिकएल ३४:२६, जकिरया १०:१, यशैया ४४:३,४, लेवी
२६:४।

शीत- िहतोपदे श ३:१९,२०, अय्यूब ३८:२८, उत्पि
व्यवःथा ३३:१३,

गन्ती

११:९,

६:३६-४०, याकूब ५:१७,१८,

ूःथान

१६:१३-१६,

२७:२८,
न्यायकतार्

१ राजा १७:१, १८:४२-४५, होशे १४:३, व्यवःथा

३२:२, मीका ५:७,

होशे ६:४।
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आकाशमा

िबजुली

चम्कनु वा

३८:२५,३५, ूःथान १९:१६,

चट्याङ-

ूःथान

८:२३,

अय्यूब

अय्यूब २८:२६, भजन १३५:७, यिमर्या १०:१३, ५१:१६,

एिफसी २:२,

अय्यूब १:१२,१६, यशैया १४:१२-१५, लूका १९:१८,

ूकाश ४:५, ८:५,
९७:४-६,
१:१४।

ूकाश

७७:१८,

हावा- उत्पि

११:१९,

८:१,

दािनएल

आमोस

१३५:७, यिमर्या ५१:१६,
२७:८,

१६:१८,

१०:६,

४:१३,

म ी

म ी

अय्यूब

२४:२७,

भजन

१:१८,१९,

भजन

२८:३,

इजिकएल

भजन १४७:१८, यशैया ११:१५, अय्यूब २८:२५, यशैया
भजन

१०४:३,

१०:१३, १४:२१,

१८:१०,

२

शमूएल

२२:११,

ूःथान

गन्ती ११:३१, भजन १४८:७,८, मकूर्स ४:३७-३९, यशैया

३२:२, याकूब १:६,७, म ी ७:२४,२५, दािनएल ७:२, जकिरया
७:१४, दािनएल ११:४०,
यूह ा

३:८,

िहतोपदे श २५:१४, होशे ८:७,

ूेिरत

२:२,

इजिकएल

३७:९,१०,

उपदे शक ११:४, इजिकएल १३:११,१३, दािनएल

२:३५, यशैया ३२:२।
बालुवा- उत्पि

२२:१७, ३२:१२, यिमर्या ५:२२, िहॄू ११:१२,

भजन १३९:१७,१८।
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च ान-

व्यवःथा ३२:४, २ शमूएल २२:२, भजन १८:२, ३१:२,३,

यशैया ३२:२,

१ कोरन्थी १०:४, भजन ७८:१६, गन्ती २०:८,

ूःथान ३३:२२, म ी २१:४४।
नदीह - उत्पि

२:१०, यशैया ४८:१८, ६६:१२, भजन १:१-३,

यिमर्या १७:७,८,

ूकाश २२:१,२, भजन ४६:४, उपदे शक १:७,८।

बादल-

लेवी १६:२, ूःथान १४:२०, १९:९, १ राजा ८:१२, भजन

१८:११,१२,

१ राजा १८:४१-४६, भजन ३६:५, ५७:१०, भजन

६८:३४, ७७:१७,
अय्यूब ३७:२१,

इन्िे णी- उत्पि

अय्यूब

३६:२९,

३७:१४-१५,

भजन

१०४:३,

ूकाश १४:१४, यहू दा ११-१३।
९:१३-१५, इजिकएल १:२८, ूकाश ४:३, उत्पि

९:१४,१६, यिमर्या २९:११-१४।

नुन- म ी ५:१३, मकूर्स ९:५०, कलःसी ४:६, अय्यूब ६:६, लेवी

२:१३, लूका १४:३४,३५।
िहउँ-

अय्यूब

३७:६,

२५:१३, २६:१,

मकूर्स

३१:१०,२१,

३८:२२,२३, अय्यूब ६:६।

९:३,
भजन

यिमर्या

१८:१४,

१४७:१६,
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अय्यूब

िहतोपदे श
९:३०,

कुनै वःतुमा पिन नझुिण्डएको-

पृथ्वी

पृथ्वीको गोलाकारःवगर्को पिरिधमा-

अय्यूब २६।

यशैया ४०:२२।

अय्यूब २२:१४।

यसको गिहरो गोलाकार खाल्डो वा समुि- िहतोपदे श ८:२७।
बादलह को िगन्ती-

अय्यूब ३८:३७।

बादलह को िनयन्ऽण वा सन्तुलन-

अय्यूब ३७:१६

बादलको पोशाक-

परमेँवरको पाऊदान-

अय्यूब ३८:९।

यशैया ६६:१।

परमेँवरका अचम्मका कामह को मनन: अय्यूब ३७:१४।
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अध्याय 42

िबहान सबेरै उ ने आदत
परमेँवरले हामीह लाई उठाउनुहन्ु छ६:२०-२३।

यशैया ५०:४, िहतोपदे श

उदाहरणको िनिम्त केही िबहान सबैरै उठ्नेह :

परमेँवर-

यिमर्या ७:१३, २५, ३५:१४, ३२:३३।

येशू भी -

मकूर्स १:३५।

सबै अगमवक्ताह -यिमर्या २५:३,३५:१५, ४४:४।

ःवगर्दूतह -

उत्पि

१९:२।

इसहाक-

उत्पि

२६:३१।

अॄाहम-

२१:१४, २२:३।

याकूब-

उत्पि

इॐाएल-

न्यायकतार् २१:४, २ राजा ३:२२,

यहोशू-

यहोशू ६:१२-१५, ८:१०,१४।

मोशा-

िगिडयोनह ा-

२८:१८।

ूःथान २४:४, ३४:४।
२ इितहास २०:२०।

न्यायकतार् ६:३८, ७:१।
१ शमूएल १:१९।

शमूएल-

१ शमूएल १५:१२।

एलीशा-

२ राजा ६:१५।

दाउद-

१ शमूएल १७:२०,२९:११।

येशूका चेलाह : मकूर्स १६:२, म ी २८:१।

केको लािग? परमेँवरको ःतुितको िनिम्त: भजन ९२:१,२।
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येशू िचहानमा कित िदनसम्म रहनुभएको िथयो?

येशू तेॐो िदनमा बौिर उठ्नुहन
ु ेछ भनेर नौ पल्ट दे हायका पदह ले
बताउँछन्:

म ी १६:२१

फेिर तेॐो िदनमा बौरी उठ्नेछन्।

म ी २०:१९

उहाँ तेॐी िदनमा फेिर बौरी उठ्नेछन्।

म ी १७:२३

तेॐो िदनमा उहाँ फेिर बौरी उठ्नेछन्।

मकूर्स १०:३८

उहाँ तेॐी िदनमा फेिर बौरी उठ्नेछन्।

लूका १८:३३

उहाँ तेॐी िदनमा फेिर बौरी उठ्नेछन्।

लूका ९:२२

तेॐो िदनमा बौरी उठाईनेछ।

लूका २४:७

फेिर तेॐो िदनमा बौरी उठ्नेछन्।

लूका २४:४६

मरे पिछ तेॐो िदनमा बौरी उठ्न।

मकूर्स ९:३१

उहाँ तेॐो िदनमा उठ्नु हुनेछ।

पिवऽ धमर्शा

बाइबलमा उल्लेख गरे को भिवंयवाणी पूरा गनर्

उहाँ चौिवस घण्टा समावेश भएको तीन िदन िभऽ बौिर उठ्नुभएको

हुनपु छर्। बिप्तःमालग ैको ूथम् िनःतार चाडमा येशूले पिण्डतह लाई

भ ुभएको िथयो, “यस मिन्दरलाई भत्काउ, तीन िदनपिछ यो फेिर

उठ्नेछ।" यूह ा २:१९। अथार्त ् तीन िदनको समयिभऽ ऊ उठ्नेछ
र् एको िथयो। त्यस भनाइमा यहू दीह को
भनेर उहाँले भिवंयवाणी गनुभ

बीचमा एकदम ूभाव परे को िथयो। उहाँले त्यो व्यक्त गनुभ
र् एको तीन
वषर् पिछ यहू दीह ले उहाँको िब

मा मु ा चलाएका िथए। म ी

ु ा वा बाइबलको समयमा शुबवार बेलक
ु ा
२६:६१। िबिहबार बेलक
भनेर कहलाइन्थ्यो, येशूले आफूलाई दु

िभडह को हातमा सुम्पनु

ु एको
भएको िथयो। त्यसबेलादे िख उहाँ ितनीह को अिधकारमा हुनभ

िथयो। मकूर्स ८:३१मा लेिखएको छ, भी ले भ भ
ु यो, “मलाई एल्डर,
मूल पूजारीह

र शा ीह ले ितरःकार गनछन्, मािरनेछु र तीन

िदनपिछ बौरी उठ्नेछु।" येशूलाई पबन िभड आउनुभन्दा अगािड नै ती
यहू दी

धमर्ग ु ह ले

उहाँलाई

अःवीकारगिरसकेका
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िथए

नऽ

भने

ितनीह

आएर उहाँलाई पबने िथएनन्। उहाँलाई ितरःकार गिरएको

ु ा
तीन िदनपिछ उहाँ बौिर उठ्नुभएको िथयो। येशूलाई िबिहबार बेलक
पिबएको िथयो र रातभर उहाँको िब

मा मु ा चलाएको िथयो।

शुबवार िदउँसो उहाँलाई बुसमा टाँिगएको िथयो र त्यिह अपरान्ह

र् एको िथयो। उहाँलाई िचहानमा रािखएको
अथार्त ् तीन बजेितर उहाँ मनुभ
िथयो र उहाँ तीन िदनसम्म त्यही ँ रहनुभएको िथयो। यहू दीह ले

उहाँसँग

चमत्कारको

िचन्ह

मागेका

िथए

(म ी

१२:३८-४०)।

दु ह ले माऽ त्यःता िचन्ह माग्छन् भनेर येशूले भ ुभएपिछ योनाको

ु एको िथयो। “जसरी
िचन्हमाऽ ितनीह लाई िदइनेछ भनेर उहाँले भ भ

अगमवक्ता योना तीन िदन तीन रात ठू लो माछाको पेटमा िथए, त्यसरी

नै मािनसको पुऽ पृथ्वीको मुटुमा तीन िदन तीन रात रहे नछन्।" यिद
हामीले

ाक्कै अनुवाद गर्य

भने त्यःतो अथर् हुन आउँछ। यिद

भाषालाई हे र्य भने येशूले तीन िदन र तीन रात पृथ्वीको मुटुमा वा
केन्िमा

िबताउनुभएको

िथयो भ े

बुझ्नुपछर्।

तर जुन ् युशूफको

िचहानमा येशू गािडनुभएको िथयो त्यो जिमनमािथ दे िखने गरे र बनाइएको
िथयो। पृथ्वी वा सं सार भ े शब्दले

कितपय समयमा पृथ्वीका

मािनसह लाई सम्बोधन गिरएको हुन्छ। यिमर्या ६:१९, यशैया १:२।

जब सम्म आफू शिक्तशाली िबजयी भएर िनःकनुभएन तबसम्म उहाँले
आफूलाई िभडको हातमा सुम्प ु भएको िथयो। आफूलाई मािनसह को

हातमा

सुम्पनुको

अथर्

मुटुमा

पृथ्वीको

सुिम्पएको

जनाउँछ।

यो

ःवगर्दूतका शब्दह सँग िमल्दछ: “पापी मािनसह को हातमा मािनसको

पुऽलाई सुिम्पनेछ। अिन बुसमा टाँिगनेछ र तेॐो िदनमा बौिर
उठ्नुहन
ु ेछ।"

लूका

२४:४-७।

आफूलाई

पापीह को

सुिम्पएको तेॐो िदनमा उहाँ बौिर उठ्नुभएको िथयो।

दै िनक जीवनमा कारोबार गिरने तत्वह बाट िशक्षा

दे हायका पदह बाट आित्मक

ानह

ूाप्त गनर् सक्छ :
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हातमा

कुचो लगाउनु-

बाइबलमा आठवटा पदह

उल्लेख गरे को छ।
दे हायका

पदह लाई

ध्यान

िदएर

छन् जसले बढान कुरालाई
प

भने

हामीह को

जीवनबाट पिन पापलाई कुचो लगाएर फक्नुपछर् तािक जब येशूले
सं सारलाई

कुचो

जःतै

लगाउँदा

हामीह

पिन

पापीह सँग

नाश

ँ न्यायकतार् ५:२१, यिमर्या ४६:१५, िहतोपदे श २८:३, यशैया
नहोऔ।

१४:२३, २८:१७, म ी १२:४३, ४४, लूका ११:२५ र लूका
१५:८-१०।
थालह

माझ्नु- राॆोसँग थाल नमाझ्नुले पाखण्डीपना वा ढ गी भएको

दे खाउँछ। म ी २३:२५,२६।

पक्का काम गनुर् भनेको परमेँवरको काम गरे को जनाउँछ- २ राजा
२१:१३।

खाना पकाउने भाँडा, बतर्न सफा गनु-र् लेवी ६:२८।
ढोका-

येशू ढोका हुनहु न्ु छ। यूह ा १०:७।

बन्द गनु-र्

ूकाश ३:२०।

खोल्नु-

ूकाश ३:८।

आशाको ढोका- होशे २:१५

िवँवासको ढोका-ूेिरत १४:२७।

अनन्तको ढोका- भजन २४:७।
सुरक्षा गाडर् अथार्त ् ढोका पालेिकला-

येशू भी

भजन ८४:१०।

ु न्ु छ। हामीलाई
हाॆो िनिम्त िकला हुनह

जहाँ ठोिकनु पन वा हुनपु न हो उहाँले हामीलाई राख्नुहन
ु ेछ, यशैया

२२:२३।

ठू ला भाँडाह लाई जःतै साना भाँडाह लाई पिन जतन गनुप
र् छर्-यशैया

२२:२४। भी को िनिम्त सबै दु:खह

उःतै छन्।
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अध्याय 43

परमे वरमा आनि दत हुनु
आफ्नो दु:खको पीडालाई येशूले हे नह
र्ु न
ु ेछ- यशैया ५३:११।

जब कोहीले मुिक्त पाउँछ भने येशू आनिन्दत ब ु हुन्छ-सपन्याह

३:१७।

मुिक्त पाएकाह
यो

ूेिरत

त्यही आनन्दमा सहभागी हुन्छन्- म ी २५:२१,२३।

पावलको

आनन्द

िथयो-

१

िफिलप्पीह लाई २:१६, २ कोरन्थी १:१४।

जो मािनसह

थेसलोिनकी

२:१९,२०,

दु:खक मा सहभागी हुँदैनन् ितनीह ले अनन्त जीवनको

िमठास पाउनेछैनन्।

धेरै मुकुटह

जीवनको मुकुट-

ूकाश १९:१२

ूकाश २:१०।

सुनको मुकुट-

ूकाश १४:१४।

मिहमाको मुकुट-

१ पऽुस ५:४।

धमीर् जीवनको मुकुट-

२ ितमोथी ४:८।

ूेमको मुकुट-

भजन १०३:४।

आनन्दको मुकुट-

१ थेसलोिनकी २:१९।

येशूमा िवँवास राख्नेह -

िफिलप्पी ४:१।

मिहमा र आदरको मुकुटानको मुकुट-

िहॄू २:७,९।

किहले पिन नाश नहुने मुकुटयेशूलाई िवँवास गनह

िहतोपदे श १४:१८।
१ कोरन्थी ९:२५।

पिन मुकुट हुन-् िफिलप्पी ४:१।
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अॄाहमले दशांस िदएका सालेमका राजा तथा परमेँवरका पूजाहारी
मल्कीसेदेकको चिरऽ उत्पि

१

१५:१८-२०

परमेँवरको पुऽ जःतै । २. सव च्च परमेँवरको पूजारी ३.

िनरन्तर पमा पुजारी ४. सालेमका राजा। ५. धािमर्कताको राजा ६.

शािन्तको

राजा

७.

अॄाहमभन्दा

महान्।

८.

आमाबाबुबाट

निजिन्मएका। ९. वंशावली नभएका। १०. अिःतत्वको सु वात

नभएको। ११. जीवनको अन्त नभएका। १२. भौितक नीितह को

पछािड नलागेका। १३. अनन्त जीवनको शिक्तको पिछ लागेका।
(िहॄू ७:१-१६)।

सही र सत्य मल्कीसेदेक मािथका सबै गुणह ले भिरएका

कुनै मानवीय व्याख्याह मा पदनन्। ूत्येक गुण

हुन्छन्। ती अथर्ह

वा ःवभाव परमेँवरको आत्माले िदनुभएको हो र ितनीह ले जे भन्छन्

् परमेँवरको जगतमा केवल
त्यसको अथर् अनुसार नै िदइएका हुन।

एक जनामाऽ ती गुणह ले सम्प

भएका छन् जो येशू भी

हुनहु न्ु छ।

िबँवासीह लाई पऽुसको आ ानमा समावेश भएको भनाई “कैदमा परे का
“13 ितमीह

कसले हािन गछर्?

ितमीह

आफ्ना

आत्माह "

राॆो काम गनर् इच्छु क भयौ भने ितमीह लाई

14 राॆो काम गदार् पिन दु:ख भोग्नुपर्यो भने

ँ नडराओ र िचन्ता नगर। 15 तर
कित धन्यका हौ। कसैसग
दयमा भींटको ौ ा राख र उहाँलाई आफ्नो जीवनको ःवामी

मान। ितमीह िभऽ भएको आशाको बारे मा कसैले सोधे भने त्यसका

बारे मा बताउन तयार बस। 16 तर यसरी बताउँदा नॆ भएर आदरसाथ
बोल्ने गर। आफ्नो िववेक सफा राख। त्यसो हुँदा ितमीह ले भींटलाई

प

ाउँदा

गरे का

असल

चालचलनलाई

दे खेर

ितमीह को

बदनाम

गनह चािहँ आफ लाजमा पनछन्। 17 नराॆा काम गरे र दु:ख

25५

भोग्नुभन्दा राॆो काम गरे र परमेँवरको इच्छाअनुसार दु:ख भोग्नु झन्
असल

हो

18

िकनभने

भींट

सधभिर

पुग्ने

गरी

पापकालािग

मिरिदनुभयो। ितमीह लाई परमेँवरकहाँ पुर्याउन पापिबनाको भएर पिन

पापीकालािग मिरिदनुभयो। उहाँ मािनसको शरीरमा हुँदा मािरनुभयो, तर

ु यो। 19 उहाँले त्यही आत्माको शिक्तले
आत्माको शिक्तले िजउँदो हुनभ
गएर

कैदमा

परे का

आत्माह लाई

ूचार

गनुभ
र् यो।

20

यी

आत्माह चािहँ नोआले जहाज बनाएका बेलामा पापबाट फिकर्न्छन् िक
भनेर परमेँवरले बाटो हेनभ
र्ु एका आत्माह

िथए। तर ितनीह ले

परमेँवरलाई टे रेनन्। जहाजिभऽ हुने थोरै मािनस, जम्मा आठ जना

े
माऽ पानीबाट बाँचेका िथए। 21 यसले पानीको बिप्तःमालाई स त

गछर्, जसले ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला पखालेजःतो

होइन तर यो सफा िववेकले परमेँवरूित गिरएको ूित ा हो। येशू

भींट मरे कोबाट िबउँतनुभएकाले बिप्तःमाले ितमीह लाई बचाउँछ।
22 उहाँ िबउँतनुभएपिछ ःवगर्मा जानुभयो र परमेँवरको दािहनेपि

ु एको छ अिन सबै ःवगर्दूत र ःवगर्का अिधकार र
िबराजमान् हुनभ
शिक्तह

भी ले

उहाँका अधीनमा छन्।

पद १८-२०लाई यसरी अनुवाद गरे र अथर् लगाएको छ: येशू
पापको

िनिम्त

दु:खक

पाउनुभयो

जसले

गदार्

उहाँले

हामीह लाई परमेँवरमा ल्याउनु भयो। उहाँको मानव शरीरलाई

मािरयो तर परमेँवरको आत्माले जीिवत पानुभ
र् यो। त्यही परमेँवरको

र् यो।
आत्माले भिरएर अिहले कैदमा परे का आत्माह लाई ूचार गनुभ

ितनीह

पिहला अना ाकारीह

िथए। जःतै नोआको समयमा जहाजको

िनमार्ण हुँदै गदार् परमेँवरको सहनशीलतालाई पखार्एर रािखएको िथयो।

त्यसबेला केवल केही जना अथार्त ् आठ जनामाऽ पानीबाट बचेका

िथए।"

256

