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जो येश ू
ी� ट हुनहुु� छ, � यसबाहेक कुन ैमा�नसले अक� जग बसा� न स  दैन” (१ को"र�थी ३:११)। 

धम(शा) *ले अ+ थोकह+लाई होइन, तर येशलूाई देखाउँछ। 

बाइबलको कुन-कुन श2दह+लाई शाि2दक+पमा 5लने अ�न कुन-कुन श2दह+लाई 

आि�मक+पमा 5लने भनेर कसर8 हामीले जा� न स छ9? खुसीको कुरा, �यसको उ:र हामीसँग छ: 

“लेखकलाई सो; नहुोस!्” ग=भीर+पमा भ� नपुदा(, �यो न ैसह8 र एउटा मा* उ:र हो। 

येशूका चेलाह+ उहाँका श2दह+ ब@ु न घर8-घर8 असफल भए। उहालँे �यो कुरा जा� नभुयो र 

उहाँले उ त सम)याको उ:र यसर8 Cदनभुयो: “मलैे �तमीह+लाई भ� ने कुरा अझ धेरै छन,् तर 

अCहले �तमीह+ ती कुरा सहन स  दैनौ। जब उहाँ, अथा(त ्स� यका आ� मा आउनहुुनेछ, तब उहाँले 

�तमीह+लाई सब ैस� यतामा डोG याउनहुुनेछ” (यहू� ना १६:१२,१३)। 

इ=माउसको बाटोमा येशूले आJना दईु चेलाह+का �नि=त धम(शा) *को अथ( खो�ल�दनभुयो 

(लूका २४:३२)। )वभाMवक मा�नसको समझमा, धम(शा) * ब�द ग"रएको प)ुतक हो; र �यो (ब�द 

ग"रएको प)ुतक) आि�मक जीवन �नमा(ण गनO असल जग होइन! 

पMव* आ�माले मा* ब�द ग"रएको प)ुतक हाPो �नि=त खोलेर �यसमा भएका बहुमू�य 

अ�न Qेरणाय ुत वचनह+ कसर8 ब@ुने भनेर 5सकाउन स  नहुु�छ। र उहालँे यसो गनु( न ैहुनेछ! 
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होइन तर तpय । यो तpय हो qकनभने Mवrानको फरक-फरक शाखाह+को अ;ययन र 

अनसु�धानले यह8 �न�कष( �नका�छ। 

आजभ�दा २०० वष(पCहले क�पनास=म नग"रएका टे5ल5भजन, )माट(फोन, इ�टरनेट, हवाइ 

या*ा, अ�त"रt या*ा, आधु�नक uचqक�साज)ता कुराह+ अCहले मा�नसको दै�नक जीवनको भाग 

भइसकेका छन।् यी सब ैकुराह+ Mवrानको तीन वटा शाखाह+vवारा �नमा(ण भएका हुन:् भौ�तक 

Mवrान, रसायन Mवrान र जीव Mवrान। यी सब ैआधु�नक QMवuधको असाधारण सफलताले 

Mवrानमा भर पनु( Cठक हो भनेर Qमाwणत गद(छ। 

बाइबललाई शाि2दक+पमा अथ( लगाउने कुरामा Mववाद गर8 Mवrान र वrैा�नकह+लाई 

बरखा)त गनO मा�नसह+ �नकै खतरापणू( सतहमा Cहँxडरहेका हु�छन।् �तनीह+ले स�यलाई 

इ�कार गदyछन।् Cढलो होस ्अथवा चाँडो होस,् स�यको इ�कारले झूटमा Mव{ वास गन( लगाउँछ। 

हालसाल ैMव5भ� न मलुुकह+मा उ:म Cदमाग भएका वrैा�नकह+ले ठूलो मा*ामा समय र 

पसैा खच( गरेर दईु वटा अ�त मह�वपणू( Mवषयह+मा अनसु�धान ग"ररहेका छन:् Covid 19 र 

Global Warming (Mव{ व|यापी उ�णता)। उनीह+ले यी दईु tे*ह+मा तpयह+ खोिजरहेछन।् 

उनीह+ यसमा सहम�तमा पगुेप�छ, ती तpयह+ जीवन-रtा गनO स�यताह+ ब� नेछन।् य)ता 

जीवन-रtा गनO स�यतालाई �तर)कार गनO |यि तह+ चाहे धा5म(क अगवुाह+ होस,् अथवा 

राजनेताह+ होस,् �तनीह+ ठूलो मा*ामा म�ृयकुो िज=मेवार हुने स=भावना रह�छ। 

आजकल षडय� *कार8 5सvधा�तह+को तर~गको बाढ8 इ�टरनेट र सामािजक स� जालमा 

आएको छ। ती 5सvधा�तह+ले आJनो बचाउको �नि=त MवrानQ�त अन5भr रहन आ� वान 

गद(छन।् हामी Mवrानमा भरोसा गन( स दैन9 भ� ने Qारि=भक झटूलाई Qाय: बाइबलको हरेक 

श2द शाि2दक+पमा 5लने मा�नसह+ले जोगाउन खोिजरहेका छन।् यसर8 स�यलाई Qचार गनु(पनO 

बाइबल Mव{ वासीह+ झटूो Qचारको पछाxड लाuगरहेका छन।् शाि2दक झूटह+ले शाि2दक म�ृय�ुतर 

डोG याउन स छन।् आि�मक झूटह+ले आि�मक म�ृय�ुतर डोG याउन स छन।् 

 न�कष" 

बाइबलको हरेक श2दलाई Mव{ वास गनु( भनेको हाPो Mव{ वासको सह8 जग बसा� नजु)तो 

देwख�छ। हामीले आJनो जीवन �नमा(ण गनO च� टान बाइबल होइन र? पावलको भनाइअनसुार 

प  कै होइन। यस स�दभ(मा उनका श2दह+ य)ता छन,् “qकनqक जुन जग बसा5लसqकएको छ, 
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#यि$तगत 'व� वास 

"सिृ�टवाद"को 5शtा पाएर हुqक( एका केह8 जवानह+ Mव{ वMवvयालयमा पगुेप�छ ग=भीर 

स~कटमा पनOछन।् �यहाँ गएप�छ �तनीह+ले Mवकासवाद, पpृवीको आय ुर अ+ य)तै वrैा�नक 

5शtाह+ सुनेर आJनो Mव{ वास गमुाउँछन।् यCद �तनीह+को Mव{ वास येशू च�टान हुनहुु�छ भ� ने 

ब5लयो जगमा �नमा(ण भइसकेको छ भने कुन ैसम)या हुँदैन। यCद �तनीह+ले बाइबलको शाि2दक 

बझुाइलाई आJनो च�टान र जग बनाएको रहेछन ्भने ग=भीर खतरामा पनOछन।् यCद �तनीह+ले 

Mव{ वासलाई गमुाए भने, आJनो म�डल8मा पाएको 5शtालाई होइन ब� Mवrानलाई दोष ला� नेछ। 

मेरा छोरा र छोर8ले Mव{ वMवvयालयमा भूMवrान र जीवMवrान अ;ययन गरे; बाइबलको 

हरेक श2दलाई शाि2दक+पमा 5लनेह+का �नि=त यी दईु Mवषयह+ अ�त खराब हुन।् उनीह+ले 

आJनो Mव{ वास न�बगार8कन कलेजको पढाइ समा� त गरे। 

'व)ान 

हामी मह�वपणू( Mवषय- Mवrानतफ(  फqक( नपैछ(  qकनभने यसले मानव जीवनमा ठूलो Qभाव 

पाद(छ। 

बाइबलको भागह+लाई, Mवशेषगर8 उ�पM:को प)ुतकको सु�का १२ वटा अ;यायह+लाई 

शाि2दक+पमा अथ( लगाइँदा, �यसले सिजलै Mवrान र वrैा�नकह+लाई इ�कार गन( लगाउँछ, र 

�यसले प  कै स=भाMवत Mवनाशकार8 प"रणामह+लाई �न=�याउँछ।  

केह8 मा�नसह+ भ�दछन,् “यCद Mवrान बाइबलसँग सहमत हुँदैन भने, Mवrान गलत हो।” 

वा)तवमा �तनीह+ले यसो भ�नरहेका हु�छन,् “बाइबलको अथ( खो�ने मेरो त"रकासँग यCद 

तpयह+ सहमत हुँदैनन ्भने, ती तpयह+ न ैगलत हुन।्” 

अ~�ेजी श2द science �याCटन भाषाको scientia श2दबाट आएको हो, जसले 

सामा�यतया rानलाई बझुाउँछ। Mवrान भनेको तpयह+को rान हो- यो 5सvधा�तह+, अथवा 

अवधारणाह+, अथवा प"रक�पनाह+ होइन तर ठोस+पमा Qमाwणत भएका तpयह+ हो। संसार 

गोलो छ; यो आJन ैकtमा घ=ुछ अ�न यसले सूय(लाई प"र�मा गछ(। यी भनाइह+ 5सvधा�त 

अथवा प"रक�पना होइन तर सिजल ैQमाwणत गन( सqकने तpयह+ हुन।् पpृवी, सूय( र ��मा�ड ६ 

हजार वष(भ�दा �नकै परुाना हुन;् �तनीह+ ६ करोड वष(भ�दा प�न परुाना हुन।् यो भनाइ 5सvधा�त 
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प*रचय 

के हामीले बाइबलको हरेक श2दलाई शाि2दक+पमा ब@ु नपुछ(? के परमे{ वरले सारा 

�� मा�ड शाि2दक+पमा ६ Cदनमा बनाउनभुएको हो? के नोआको समयको लजQलयले सारा 

पpृवीलाई ढाकेको uथयो? के �यो जहाजमा भएका Qाणीह+बाहेक अ+ सब ैजीव ज�तुह+ 

नास भए? के बाबेलको धरहरा �नमा(ण हुने बेलास=म पpृवीका सब ैबा5स�दाह+ले उह8 

(एउटै) भाषा बो� ने गद(थे? 

के हामीले येशकूा श2दह+लाई शाि2दक+पमा 5लनपुछ(? के हामीले साँ� चै उहाँको शर8र 

खान ुर उहाँको रगत Mपउन ुपछ(? के उहा ँशाि2दक+पमा न ैफे"र आउन ुहुनेछ? 

के हामीले Qकाशको प)ुतकको भMव�यवाणीह+लाई शाि2दक+पमा 5लनपुछ(? के ताराह+ 

आकाशबाट शाि2दक+पमा झनOछन?् के एक �तहाइ पpृवी जलेर भ)म हुनेछ? के १,४४,००० 

मा�नसह+ 5सयोन पव(तमा खडा हुनेछन?् के सा�ँ च ैभौ�तक+पमा मा�नसह+का �नधारमा 

स~�या ६६६ लेwखनेछ त? 

यो लेखमा म य)ता केह8 Q{ नह+का उ:रह+ खोजी गनOछु। 

नोआको समयको जल.लय 

उ�पM:को प)ुतकको ६ देwख ८ अ;यायह+ले हामीलाई नोआको समयको जलQलयको कथा 

बताउँछ। उ त कथाअनसुार जलQलयले सारा पpृवीलाई ढा दा, ठूलो जहाजमा नोआ र उसको 

प"रवारको अ+ ७ जना सद)यह+ अ�न ठूलो स~�याका जनावरह+ र चराचु�~गीह+ uथए, र 

�तनीह+ मा* जलQलयबाट बाचँेका uथए। 

के हामीले यस अtरश: ऐ�तहा5सक तpय हो भनी )वीकार गन( स छ9 र धम(शा) *मा 

लेwखएझ� हरेक कुरा �या  कै �यसर8 न ैभएको uथयो भनी Mव{ वास गन( स छ9, अथवा हामीले 

अक� |या�या खोRने हो qक? यस कथालाई शाि2दक+पमा )वीकार गदा( आइपनO केह8 मु�य 

सम)याह+लाई अब हामी हेनOछ9। 

नोआ र उसको प"रवारले कसर8 ती सब ैजीव-ज�तुह+लाई जहाज5भ* राखे होलान?् के दईु 

वटा �वीय भालूह+ आक( Cटक tे*बाट पौडेर �यहाँ पगुी फqक( एका uथए? के दईु वटा याकह+ 

Cहमाल8 tे* �त2बतबाट तातो म�भू5मको गम� सहँदै दोहोरो या*ा गरे होलान?् के नेपालका गाई, 
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भ�सी र कुकुरको जोडीह+ �यस पानी जहाज चढेर फqक( एका हुन?् के अ)�5लयाको दईु वटा 

क~गा�ह+ उq�दै �यहाँ गएर फqक( एका uथए? के ती सब ैजनावरह+, चराह+ र qकरा-फटे~�ाह+ 

आ{ चय(जनक+पमा मCहनौ लामो या*ा गदy जलQलय हुने समयमा जहाज5भ* पगुेका uथए? 

अ�न म;यपवू(मा नपाइने, तर संसारको अ+ भागह+मा पाइने जीव-ज�तुह+को बारेमा चाCहँ 

के हो त? हा:ी, िजराफ, ग�डा, जलग�डा, बाघ, बाँदर र अ�य थुQ ैजनावरह+को बारेमा के भ� ने? 

य)ता जनावरह+का बारेमा बाइबलमा कह8� प�न उ�लेख ग"रएको छैन। के ती जनावारह+लाई 

हजार9 qकलो5मटरको या*ामा कसलैे डोG याउँदै जहाज तयार भएप�छ जलQलय हुनभु�दा �या  कै 

पCहले �यहाँ पGु याएको uथयो qक? अ�न Mवशाल आकारका डायनासोरको भाले र पोथी नोआले 

बनाएको जहाज5भ* अटाए होलान ्त?  

उ�पM:को प)ुतकको Mववरणअनसुार, नोआ र उसको प"रवारले जहाज5भ* ती 

जनावरह+सँग क"रब एक वष( �बताएका uथए। �यहाँ भएका जनावरह+को स~�या २,००० देwख 

३५,००० स=म हुन स छ। परमे{ वरले ती सबकैो खानेकुरा Qव�ध गनु( भनी नोआलाई भ� नभुयो 

(उ�पM: ६:२१)। यCद �यहाँ २,००० मा* जनावरह+ uथए भने प�न नोआ र उसको प"रवारले कसर8 

�तनीह+का लाuग एक वष(को लाuग पया(� त आहार खोजेर ज=मा गरे होलान?् �यसको लाuग 

उनीह+ले घाँस, पराल र अ� नह+को साथै 5सहं, बाघ र uचतुवाह+लाई खुवाउन मासकुो |यव)था 

प�न गनु(पpय�। �तनीह+ले �य)ता आहारह+ कसर8 ज=मा पारे होलान ्र रेq�जेरेटर�बना एक 

वष(स=म ताजा रहने गर8 �यसलाई कसर8 भ�डार गरे होलान।् 

के ती जनावरह+, चरा-च�ु~गीह+, घ�ने Qाणीह+ र qकरा-फटे~�ाह+ जहाज5भ* नोआ र 

उसको प"रवारसँग ैपरूा एक वष(स=म सँग ैबसे होलान?् �यहा ँ5सहं, बाघ र uचतुवाह+लाई भेडा, 

बा
ा अ�न ह"रणज)ता पशुह+को 5मठो बा) ना आउँदा, कसर8 �तनीह+ पर8tाबाट जोuगन सके 

होलान?् अथवा �तनीह+लाई फलामको ब5लयो खोरह+5भ* सरु�tत राwखएको uथयो qक? �यहाँ 

�तनीह+ले शार8"रक कसरत कसर8 गरे होलान?् अ�न �यहा ँसप( र गोह8ज)ता घ�ने ज�तुह+को 

बीचमा सम)या आएन होला? यसबारे हामी के भ� न स छ9 भने दै�नक अक�पनीय 

आ{ चय(कम(ह+को श~ृखलाले मा* उ त जहाज5भ* ह�या, Cहसंा र म�ृय�ुबना शाि�त र मेल5मलाप 

कायम रा� न स pयो। 
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(जसको स~�या ८८८ हो) मा�नसह+का �नधारह+मा लेwखनेछ भनेर बताइएको छ, तर कसैले 

प�न यो Mवvयतुीय मा;येमको स~केत हो भनेर सझुाव Cदँदैनन।् �नधारमा येशूको नाउँ लेwखनकुो 

साँचो अथ( 
ी�टको मन हुन ुहो; र �नधारमा ६६६ लेwखनकुो साचँो अथ(चाCहँ पशकुो मन हुन ुहो 

भनेर म सुझाव Cदन चाह�छु। 

के 5सयोन डाँडामा �या  कै १,४४,००० मा�नसह+ खडा हुनेछन ्त? अ�न इ�ाएलको १२ 

कुलह+म;ये Q�येक कुलबाट आ{ चय(मय ढ~गबाट १२,००० यहूद8ह+ ज=मा होलान ्त? 

इ�ाएलको हराइसकेका १० कुलह+ प:ा ला�ला त? यहा ँ5सयोन डाँडा र स~�या १,४४,००० को 

आि�मक अथ( खोR न ुअसल हुनेछ भनी म Mव{ वास गद(छु। 

यस Mवषयलाई मैले ६६६ र ८८८ भ� ने लेखमा |या�या गरेको छु। 

७ वष(को महास~क�टकालप�छ आउने १,००० वष(को राRयमा येशलूे शासन गनु(हुनेछ भ� ने 

कुरालाई Qकाशको प)ुतकमा उ�लेwखत स~�या�मक अवuधह+लाई शाि2दक +पमा अथ( लगाएर 

साधारण qक5समले 5शtा Cदने ग"र�छ। हामीले य)ता कुराह+को अथ( खो�दा �नकै सावधान 

हुनपुछ(। 

शाि�दक अथ" खोलाइको अ� सम0याह� 

धम(शा) *को हरेक श2दलाई शाि2दक+पमा 5लँदा आइपनO सम)याह+मा म ;यान Cदन 

चाह�छु। 

#यि$तगत 'व� वसनीयता 

�नकै धेरै मा�नसह+का �नि=त, ��मा�ड ६,००० वष(पहले सिृ�ट ग"रएको uथयो भ� नेह+ 

अक� �हमा ब5सरहेका हुन स छन ्(शाि2दक+पमा न ै�य)तो हुन स छन!्)। यCद तपा�ले बाइबल 

नपढेको साथीह+लाई नोआले बनाएको ठूलो जहाजमा ८ जना मा�नसह+ uथए अ�न ससंारको सब ै

जनावारह+, चराह+ र qकराह+को जोडी-जोडी एक वष(स=म एकसाथ 5मलेर बसे, खाए, कसरत 

गरे र सतुे ; र �तनीह+ Mव{ व|यापी जलQलयको महाMवपM:बाट बाचँ� भनेर बताउनभुयो भने 

उनीह+ले तु��तै तपा�को Cदमाग �ब�ेछ भनी अनमुान लगाउनेछन।् र तपा�Q�त उनीह+को 

Mव{ वसनीयता �नकै तल झनOछ। �यसप�छ तपा�ले Mव{ वास गरेको र बताएको कुन ैकुरा सुनेर 

उनीह+ समय खेर फा�न चाहँदैनन।् 
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Qकाशको प)ुतकमा भएका य)ता, र थुQ ैअ+ भनाइह+ र uच*ह+लाई शाि2दक+पमा 5लन 

सqकँदैन। य)ता भनाइह+लाई शि2दक+पमा 5लने, qक आि�मक+पमा 5लने भनेर छु��याउन 

सम)या हु�छ। य)ता थुQ ैभनाइह+ स~�याह+का बारेमा छन;् ज)तै: 

 “�तमीह+लाई १० Cदन क� ट हुनेछ” (Qकाश २:१०)। 

 ४२ मCहनास= म पMव* सहरलाई Mवदेशीह+ले (गरै-यहूद8ह+ले) कु� ची5म� ची गनOछन ् 

((Qकाश ११:२))। 

 5सयोन डाँडामा १,४४,००० मा�नसह+ खडा हुनेछन ्((Qकाश १४:१)। (के �य�त धेरै 

मा�नसह+ �यस ठाउँमा अटाउलान?्) 

 शैतानलाई १,००० वष(स=म बाँuधनेछ (Qकाश २०:२)। 

 “� यो कुन ैमा�नसको सं� या हो, र यो सं� याचाCहँ ६६६ हो।” (Qकाश १३:१८) यो 

सबभै�दा धेरै जा�नएको र Qयोग ग"रएको ख�ड हो। 

बाइबलको अगमवाणीह+ भMव�यमा परूा हुनेछन ्भ� ने बारेमा थुQ ैप)ुतकह+ लेwखएका 

छन ्र थुQ ैवेबसाइटह+ �नमा(ण ग"रएका छन।् Qाय: �तनीह+ले Qकाशको प)ुतकलाई आJना 

आधार बनाएका छन।् केह8ले चाCहँ ७ वष(को महास~क�टकालप�छ हजार वष(को राRय आउनेछ 

भनी घोषणा गद(छन।् खासगर8 �तनीह+को सामा�य 5शtा भनेको पशुको छाप नभएमा कसलैे 

प�न qक� न अथवा बे� न पाउँदैन भ� ने हो। 

अब स~�या ६६६ को बारेमा Mवचार गर9 जुन हामी यस ख�डमा भे�टाउँछ9: “अ�न � यसले 

(पशुले) साना र ठूला, धनी र गर8ब, फु  का र कमारा सबलैाई �तनीह+का दाCहने हात वा �नधारमा 

छाप लगाउन लायो। � यो छाप नभईकन कसैले प�न qकनमेल गन( नपाउने भयो। � यो छापचाCहँ 

� यस पशुको नाउँ वा � यसका नाउँको सं� या हो। बvुuधम:ा यसमैा छ: जसको समझ छ, � यसले 

� यस पशुको सं� या जोडोस,् qकनqक � यो कुन ैमा�नसको सं� या हो, र यो सं� याचाCहँ छ सय 

छयस�ठ¡ हो” (Qकाश १३:१६-१८)। मा�नसह+ले साधारणतया यी श2दह+लाई शाि2दक+पमा 

Mवvयतुीय मा;येमको स~केत हो भनी अथ( लगाउने गछ(न,् र यो�बना मा�नसह+ले qक� न अथवा 

बे� न पाउने छैनन ्भनेर �तनीह+ भ�दछन।् 

तैप�न, हामीले �यसको लग: ैआउने यी श2दह+लाई हेनyपछ( : “अ�न मैले हेर�, र 5सयोन 

डाँडामा थमुा खडा हुनभुएको मैले देख�। उहाकँो साथमा एक लाख चवाल8स हजार uथए, जसका 

�नधारमा उहाँको नाउँ र उहाकँा Mपताको नाउँ लेwखएका uथए” (Qकाश १४:१)। यहाँ येशकूो नाउँ 
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के पpृवीका अ�ला-अ�ला सब ैपहाडह+लाई २० फुटभ�दा बढ8 पानीले ढा  न स=भव छ? 

यCद �यसो हो भने, ती सब ैपानी कहाँबाट आएका uथए र कहाँ गए होला? अ�न �य�तबेला घटेको 

उ त Mवशाल Mव{ व|यापी जलQलयको भौगो5लक Qमाण अCहले कहाँ छ? 

�यो जलQलय )थानीय tे*मा मा* भएको uथयो र �यसले स=पणू( पpृवीलाई ढाकेको uथएन 

भनी केह8 |यि तह+ले सुझाव Cद�छन।् उ त ठूलो जलQलयले म;यपवू( र संसारको अ+ केह8 

भागह+लाई ढाकेको हुनपुछ(  भनी उनीह+ भ�दछन।् ससंारको धेरै सँ)कृ�तह+मा �यसबारे वण(न 

ग"रएको छ। तसथ(, बाइबलमा लेwखएको जलQलय भएको uथयो भ� ने बारेमा कुन ैस~का छैन। 

उ त जलQलय )थानीय+पमा भएको uथयो भ� ने तpयले केह8 Q{ नह+लाई समाधान गद(छ 

अथवा अ5ल सहज बनाउँछ; तर हामीले सो; नपैनO Q{ न यो हो: यCद उ त जलQलय )थानीय 

tे*मा मा* भएको uथयो भने ससंारको सब ैजनावरह+लाई जहाज5भ* ज=मा गन( आव{यक 

uथएन। याक र भ�सीज)ता जनावरह+ नेपालमै सरु�tत हुनेuथए। �यसै गर8 घोडा र गाइह+ अ�य 

देशह+म ैसरु�tत हुनेuथए। साँ� चै भ� ने हो भने यCद ती जनावारह+ संसारको अ+ भागह+मा थुQ ै

छन ्भने �तनीह+लाई जहाज5भ* राखेर सरु�tत गन( खाचँो uथएन। 

उ�पM: ६:६,७ लाई प�न हेनु(होस:् “पpृ वीमा मा�नसलाई बनाउनभुएकोमा परमQभलुे 

अफसोस गनु(भयो, र उहाँ मनमा सा¢ै द:ुwखत हुनभुयो। � यसकारण परमQभुले भ� नभुयो, ‘मलैे 

स�ृ Cट गरेको मा�नसलाई पpृ वीबाट म मेCटCदनेछु- के मा�नस, के घ�ने ज� तु, के आकाशका प�tी 

सबलैाई, qकनभने ती बनाएकोमा मलाई द:ुख लागेको छ'।’” यो भनाइले उ त जलQलय )थानीय 

tे*मा मा* नभई Mव{ व|यापी+पमा भएको हुनपुछ(  भनी वण(न गद(छ। 

Problems with a Global Flood भ� ने वेबसाइटले उ�पM:को प)ुतकको उ त 

कुरालाई शाि2दक+मा 5लँदा आइपनO धेरै कCठनाइह+का बारेमा लामो र Mव)ततृ |या�या 

Cदँदछ। 

सिृ�टवाद (creationist) स=ब�धी केह8 वेबसाइटह+ले जलQयलको बारेमा शाि2दक 

|या�या गद(छन।् यCद तपा�लाई खाचँो छ भने ती वेबसाइटह+ प£न र दवु ैपtको तक( -�बत(कह+ 

सु� न म 5सफा"रस गछु(। जलQलयको समयस=म स=पणू( पpृवी एउटा ठूलो महादेश uथयो र 

�यसप�छ पpृवी अCहलेको अव)थामा छु�टाछु�टै महादेशह+मा टुq�यो भनी केह8 वेबसाइटह+ले 

बताउँछन।् यो क"रब २ करोड वष( पCहलेको घटना हो भनी वrैा�नकह+ Mव{ वास गद(छन।् 
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यCद परमे{ वरले असाधारण+पमा Mवशाल आ{ चय(कम(ह+ गनु(भएको रहेछ भने मा* 

जलQलयको कथा शाि2दक+पमा साचँो हुन आउँछ। 

यो Qाकृ�तक MवपM:को कथाको शाि2दक बझुाइलाई आधु�नक Mवrानसँग ैआि�मक 

स�यताको Qश)तामा ब@ु न ुपद(छ। यो कथा परमे{ वरको आवाज सुनेर उहाँको वचनQ�त 

आrाकार8 भई जहाजमा (अथा(त ्येशूमा) Qवेश गनOह+का लाuग मिु त छ र पाप गनOह+का 

लाuगचाCहँ �याय छ भनी देखाउने uच* हो। 

सिृ�ट 

उ�पM: १ अ;यायले परमे{ वरले ससंार सिृ�ट गनु(भएको |या�या गद(छ। 

सु�का श2दह+ य)ता छन,् “आCदमा परमे{ वरले )वग(ह+ र पpृवी सिृ�ट गनु(भयो।” यो 

पCहलो Cदनको घटना uथयो। १६ पदमा हामी प£दछ9, “अ�न परमे{ वरले दईु Mवशाल R यो�तह+ 

बनाउनभुयो- ठूलो R यो�त Cदनमाuथ Qभु� व गन(, र सानो R यो�त रातमाuथ Qभु� व गन(। उहालँे 

ताराह+ प�न बनाउनभुयो।” यो चौथो Cदनको घटना uथयो। यसको मतलब पpृवीको सिृ�ट अ�न 

सूय(, च�¤मा र ताराह+को सिृ�टको बीचमा ३ Cदनह+ uथए। 

ती ३ Cदनह+ शाि2दक+पमा २४ घ�टाको Cदनह+ uथए, qक अथवा लामो समय uथयो? Cह� ू

श2द योम (yom) ले शाि2दक+पमा २४ घ�टाको Cदनलाई बझुाउँछ। तपा�ले प  कै योम qकपरू 

(Yom Kippur) अथा(त ्'Qाय{ uचतको Cदन' सु� नभुएको हुनपुछ(। योम () भ� ने श2दले लामो 

समयलाई प�न बझुाउन स छ; ज)तै: (yom YHWH)- Qभकुो Cदन। तैप�न, उ�पM: १ अ;यायमा 

परमे{ वरको कामको वण(नमा हरेक Cदन यी श2दह+ दोहो"रएका छन,् “साँझ पG यो र �बहान भयो- 

पCहलो Cदन ... दो�ो Cदन ... ते�ो Cदन”। यसको मतलब �यहाँ Qयोग भएको योम (yom) Cदनले 

२४ घ�टालाई न ैबझुाउन खोजेको ज)तो देwख�छ। 

यसलाई हामीले जुन त"रकाले हेरे ताप�न, �यो पणू(+पमा Mवrानसँग Mवरोधाभासपणू( हुन 

जा�छ। खगोलMवvह+को भनाइअनसुार सूय(भ�दा पCहले अ+ ताराह+ अि)त�वमा uथए, र 

सूय(भ�दा पCहले पpृवी अि)त�वमा आउन ैस दैन। यCद �य�तबेला Cदनह+ लामो समयको uथए 

भने सूय( र ताराह+भ�दा पpृवी धेरै पCहले न ैअि)त�वमा आएको हुनपुछ(। यCद �य�तबेला २४ 

घ�टाको Cदनह+ uथए भने हरेकथोक Qभावकार8+पमा एउटै समयमा सिृ�ट भएको हुनपुछ(। 
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.काशको प0ुतक 

हामीले यस लेखलाई उ�पM:को प)ुतकबाट सु� गG य9 र अब हामी Qकाशको प)ुतक�तर 

जानपैछ(। के हामीले यस प)ुतकलाई शाि2दक+पमा 5लनपुछ(? 

हामीले Qकाशको प)ुतकमा दश(नह+को य)तो ¥~ृखला भे�टाउँछ9 जसमा Qश)त मा*ामा 

सा~के�तक कुराह+ छन।् यो कुरा )प�ट छ, qक ती दश(नह+को थQु ैकुराह+लाई शाि2दक+पमा 

5लन सqकँदैन। केह8 �य)ता कुराह+ यी हुन:् 

 “आकाशका ताराह+ पpृवीमा खसे” (Qकाश ६:१३)। यो कुरा भौ�तक+पमा हुन अस=भव 

छ। आकाशमा देwखने ताराह+ पpृवीभ�दा �नकै ठूला र ग¢9 छन ्र �तनीह+ पpृवीबाट 

अरब9-खरब9 qकलो5मटर टाढा छन।् 

 इ�ाएलको हरेक कुलका १२,००० जनालाई मोहोर लगाइयो (Qकाश ७:५ हेनु(होस)्। 

अस=भव! इ�ाएलको १० वटा कुलह+ हराई सकेका छन,् र यCद �तनीह+को अि)त�व 

अझै छ भने प�न प  कै �तनीह+ले अ�तरजातीय Mववाह ग"रसकेका हुनपुछ(। 

 “सूय(को एक �तहाइ भागमाuथ Qहार ग"रयो, र च� ¤माको एक �तहाइ भागमाuथ र 

ताराह+को एक �तहाइ भागमाuथ प�न Qहार भयो, र �तनीह+का Qकाशको एक 

�तहाइ भागलाई अ� धकारले छो� यो। तब Cदनको एक �तहाइ R यो�तMवह8न भयो, 

� यसर8 न ैरातको एक �तहाइ प�न” (Qकाश ८:१२)। खगोल8य 5सvधा�तअनसुार यसो 

हुन अस=भव छ। 

 “ती घोड़सवार फौजको सं� या बीस करोड uथयो” (Qकाश ९:१६)। य�त धेरै घोडसवारह+को 

|यव)था चीनले प�न गन( स दैनpयो। 

 “यो (चम(प*को मु�ठो) लेऊ, र खाऊ। यसले �तPो पेट अ5मलो गराउनेछ, तर �तPो 

मुखमा चाCहँ � यो महज) तै ग5ुलयो हुनेछ” (Qकाश १०:९)। यCद तपा�ले चम(प*को मु�ठो 

खानभुयो भने �यसले पेटमा खराबी गद(छ, र �यो खाँदा महको ज)तो 5मठो )वाद कदाMप 

Cदँदैन! 

 “�तनीह+लाई बहकाउने � यो Cदयाबलस आगो र ग� धकको कु� डमा फा5लयो” (Qकाश 

२०:१०)। शतैानज)तो आि�मक Qाणी, अथवा मरेका मा�नसह+को आ�माह+लाई 

शाि2दक+पमा भौ�तक आगो र ग�धकको कु�डमा फा�न सqकँदैन। 
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 John Wesley: सन ्१८३६ 

 Joseph Smith, Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints: सन ्

१८९१ 

 Jehovah’s Witnesses: सन ्१९१४ 

 Herbert W. Armstrong: सन ्१९३५, १९४३, १९७२ र १९७५ 

 Seventh-Day Adventist Church: सन ्१९६४ 

 Harold Camping: सन ्१९९४ र २०११ (दईु पटक) 

 Isaac Newton: सन ्२००० 

अ+ह+ले प�न यसबारेमा भMव�यवाणी गरेका छन,् र �यो 5म�तह+ आउन बाँक¶ न ैछ। 

यसको स=पणू( सचूी Qा� त गन( Predictions for the Second Coming of Christ 

हेनु(होस।् 

येशू �नकट भMव�यमा फqक( आउनहुुनेछ भनी Mव{ वास गनु( (र �यो गलत हुँदै जान!ु); यसले 

मा�नसको जीवनमा Mवघटनकार8 असरह+ पन( स छन।् �यसो भएमा भMव�यको सब ैतयार8 |यथ( 

हुन जा�छ। qकन �पयैाँ-पसैा बचाउने? qकन घर qक� ने? qकन अझै प£ने? यCद तपा�ले आJनो 

ता5लम परूा गनु(भ�दा पCहले येशू आउनहुु�छ भने qकन नस( अथवा डा टर अथवा पा)टरको 

ता5लम 5लने? यCद तपा� अMववाCहत हुनहु�छ भने त यो �य�त ग=भीर सम)या नहोला, तर यCद 

तपा�सँग पा"रवा"रक िज=मेवार8ह+ छन ्भने �यसले तपा�लाई Mवनासकार8 अव)थामा पGु याउन 

स छ। 

म आJनो अनभुव बताउन चाह�छु। आJनो जवानी अव)थामा मलैे येश ूचाँड ैन ैआउनहुुनेछ 

भनी Mव{ वास गद(थ�। सन ्१९६८ मा सेवकाइको �नि=त म नेपाल�तर उड�, र मेरो हवाइजहाज 

अगाxड ब£दैगदा( मलैे अि�तमपटक डोभरको सेतो चचुुरोलाई फकO र हेर�। �यसको पाँच वष(प�छ मेर8 

प� नी, दईु जना साना ब� चाह+ र दईु वटा झोला बोकेर म बेलायत फqक( एँ तर येशू भने अझै फकO र 

आउनभुएको uथएन; �य�तबेला मसँग �पयैाँ-पसैा uथएन र काम गन( कुन ैता5लम र सीप प�न 

uथएन। �य�तबेला परमे{ वर मQ�त अन�ुह8 हुनभुयो र हाPो सब ैखाँचोह+ परूा ग"रCदनभुयो 

जसले गदा( हाPा बाल-ब� चाह+ले द:ुख-क�ट भो� न ुपरेन; तर म अ+ह+लाई �य)तै गर भनेर 

स�लाह Cदन चाह� नँ। 

Qभुको आगमन भ� ने लेखमा मलैे यस Mवषयलाई अझै Mव)ततृ+पमा चचा( गरेको छु। 
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अक� सम)या भनेको �� मा�डको आय ुहो। 

वrैा�नकह+का भनाइअनसुार �� मा�ड क"रब १३ अरब वष( परुानो हो र हाPो सौय( प"रवार 

(सूय(, पpृवी र �हह+) चाCहँ क"रब ४.५ अरब वष( परुानो हो। अCहलेस=म थाहा भएअनसुार 

सबभै�दा टाढाको ताराको Qकाश हामीकहाँ आइप�ु न ९ अरब वष( लागेको छ भनी खगोलMवvह+ 

भ�दछन।् पpृवीको सबभै�दा परुानो प�थरह+ ४.२८ अरब वष( परुानो हो भनी भुगोलMवvह+ 

भ�दछन।् 

उ�पM: ५:१-२८ ले आदमदेwख नोआस=मको सब ैQाचीनह+को उमेर Cदँदछ। उ�पM: 

११:१०-२६ मा चाCहँ नोआदेwख अ�ाहामस=मको वशंावल8 उ�लेख छ। बाइबलको 

Mवvयाथ�ह+ले आदमको ज�म5म�त Cहसाब गन( यसलाई र बाइबलको अ�य वशंावल8ह+लाई 

Qयोग गरेका छन।् ती सबलैाई Cहसाब गदा( �यो लगभग इ.प.ू ४,००० हुन आउँछ। यCद 

हामीले बाइबलको हरेक श2दलाई शाि2दक+पमा )वीकाछ· भने, यो संसार र �� मा�डको 

आय ुक"रब ६,००० वष( हुन आउँछ।  

वrैा�नकह+ �� मा�ड १३ अरब वष( परुानो भ�दछन।् बाइबललाई शाि2दक+पमा 5लने हो 

भने, �यसको आय ुक"रब ६ हजार वष( मा* हु�छ। क�त ठूलो फरक! 

सिृ�टको कथाको शाि2दक बझुाइ अCहलेको आधु�नक Mवrानसँग मेल खाँदैन, तर हामीले 

यसलाई आफूमा परमे{ वरको नया ँसिृ�टको uच*झ� प£दछ9 भने, हामीले यहाँ आि�मक स�यताको 

स=पM: भे�टाउँछ9। मलैे यस Mवचारलाई Creation and Evolution मा |या�या गरेको छु। 

बाबेल 

आच ्(-�बशप उ)शेरले (Archbishop Ussher) बाबेलको धरहराको 5म�त इ.प.ू २२४२ भनी 

तोके, जुन जलQलयभ�दा क"रब २०० वष(प�छ हुन आउँछ। योभ�दा पCहले, उ�पM: ११:१ अनसुार, 

“स=पणू( पpृ वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोल8 uथयो।” बाबेलको धरहराप�छ, हरेकले फरक-

फरक भाषा बो�न थाले। 

परूात�वMवvह+ भ�दछन,् qक �योभ�दा पCहले न ैइसापवू( २७औ� शता2द8�तर केह8 5म¥ी 

श2द-uच*ह+ (Egyptian hieroglyphics) अि)त�वमा uथए र �यसैगर8 इसापवू( २६औ� 

शता2द8�तरको समुे"रयन लेखह+ (Sumerian writing) अ�न इसापवू( २५औ� शता2द8को कनानी 
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लेखाइ (Canaanite texts) भे�टाइएका छन।् यसलाई अक� श2दमा भ� नपुदा( बाबेलको 

धरहराभ�दा पCहले अ+ छु�टै भाषाह+ लेwखएको uथए। 

उनीह+को भनाइअनसुार मेसोपोटा5मया स¹यता (Mesopotamian Civilization) 

इसापवू( ३५०० मा, 5स�धू उप�यका स¹यता (Indus Valley Civilization) इसापवू( ३३०० 

मा र uचनीया स¹यता (Chinese Civilization) इसापवू( ३३०० मा )थाMपत भइसकेका 

uथए (Oldest civilisations हेनु(होस)्। यCद यी सब ै5म�तह+ सह8 हुन ्भने बाबेलको 

धरहराभ�दा थुQ ैशता2द8पCहले अ+ भाषाह+ अि)त�वमा आइसकेका हुनपुछ(। 

दश9 हजार वष(पCहले न ैमानवजा�त पpृवीको थुQ ैठूला tे*ह+मा फै5लसकेको uथयो भनी 

वrैा�नकह+ भ�दछन।् �यसो हो भने ती सब ैमा�नसह+ 5मलेर आJनो �नि=त बाबेलको धरहरा 

बनाउन खोजेका प  कै होइन। यCद यो कुरालाई सह8 ठा� ने हो भने म;यपवू(मा घटेको �यो एउटा 

घटनाले ससंारको अ+ भागह+मा बो5लने भाषाह+मा कुन ैअसर पान( स दैनpयो।  

बाबेलको कथाको शाि2दक बझुाइ परूात�वशा) * र Mवrानसँग )प�ट+पमा असहमत छ; तरै 

प�न हामीसँग य)तो मलू अवधारणा Mवvयमान ्छ, जुन आि�मक स�यताको Qश)ततामा 

बाइबलvवारा �न)केर आउँदछ। परमे{ वरकहाँ प�ु न मा�नसले गनO Qयासको पणू( ½�टताको 

पराका�टालाई Qकाशको प)ुतकमा दे� न सqक�छ; र यसलाई �ीक श2द बे�बलोनले Q�त�नuध�व 

गछ( , जुन Cह� ूनाम बाबेलको अनवुाद हो। बे�बलोन' भ� ने लेखमा मैले यस Mवषयमा Mव)ततृ चचा( 

गरेको छु। 

आ� चय"कम"ह� 

परमे{ वर सव(शि तमान ्हुनहुु�छ भनी के म Mव{ वास गछु(? हो! म Mव{ वास गछु(। 

परमे{ वरले सब ैकुरा गन( स  नहुु�छ भनी म Mव{ वास गछु(? अहँ, गCद(नँ! बाइबलले भ�दछ, 

“परमे{ वरले झटूो बो�न स  नहुु� न।” म प�न “उहालँे झूटो गवाह8 Cदन स  नहुु� न” भनी Mव{ वास 

गछु(। के परमे{ वरले २४ घ�टाको छ Cदनमा पpृवी सिृ�ट गन( स  नहुु�pयो? हो, उहालँे 

स  नहुु�pयो, तर यहाँ हामीले सो� नपुछ(, qक यCद पpृवी केह8 हजार वष(पCहले मा* बनाइएको 

uथयो भने, उहाँले �यसको �नि=त लाख9-करोड9 वष( परुानो भौगो5लक, खगोल8य र 

Mवकासवादस=ब�धी Qमाण Cदन स  नहुु� नpयो। �यसो गनु( दश आrामा उ�लेwखत नव9 आrाको 

ग=भीर उल~घन हुन जा�pयो, “�तमीह+ले झूटो गवाह8 नCदन”ू (Q)थान २०:१६)। 
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“म फे*र आउनेछु” 

“�तमीह+को ¾दय | याकुल नहोस।् �तमीह+ परमे{ वरमाuथ Mव{ वास गद(छौ, ममाuथ प�न 

Mव{ वास गर। मेरा Mपताको घरमा ब) ने ठाउँह+ धेरै छन।् � यसो नभए, के म �तमीह+लाई 

भ� नेuथएँ र, qक �तमीह+का �न= �त ठाउँ तयार पान( म गइरहेछु? अ�न गएर मलैे �तमीह+का 

�न= �त ठाउँ तयार पारेप�छ म फे"र आउनेछु, र �तमीह+लाई मकहाँ लजैानेछु, र जहा ँम छु, � यहाँ 

�तमीह+ प�न हुनेछौ” (यहू� ना १४:१-३)। 

येशूले आJनो �ूसको द:ुख-क�ट र म�ृयकुो दद(नाक घटनाह+का �नि=त आJना 

चेलाह+लाई तयार पान( यी श2दह+ भ� नभुयो। 

के येशलूे यी श2दह+ �तनीह+लाई शाि2दक+पमा बझुाउन खोR नभुएको uथयो? उहाँको 

चेलाह+ले �य)त ैMवचार गरेका uथए- �यसमा कुन ैस~का छैन। सायद �य�तबेला �तनीह+ले 

Mव{ वास गरे होलान,् qक उहा ँशर8रमै फqक( आउनभुएर �तनीह+लाई आकाशमा बनाइएको 

अच=ममका वास)थानह+मा लानहुुनेछ। 

के येशलूे यी Q�तrाको श2दह+ आJना चेलाह+को जीवनकालमा शाि2दक+पमा परूा 

गनु(भयो? यCद उहालँे यी श2दह+ आJना चेलाह+लाई सा��वना Cदन भ� नभुएको uथयो, तर 

�तनीह+ मरेको २००० वष( �ब�तस  दा प�न आउने योजना गनु(हु� न भने, यो Q�तrा "र:ो (अथवा 

|यथ() हुन जा�छ। येशूको Q�तtामा �तनीह+को ¾दय जीवनभ"र न ै|याकुल भएको हुनपुछ(। 

पेि�तकोसको Cदनमा के भयो? के �य�तबेला येश ूफे"र आउनभुयो? के उहाँले आJना 

चेलाह+का �नि=त ठाउँ तयार पानु(भएको uथयो? र के उहालँे �तनीह+लाई �यहा ँलैजानभुयो? 

पावलले एqफसीह+लाई प* ले� दा �या  कै �यह8 कुरा भने: “परमे{ वरले उहासँँग हामीलाई 

उठाउनभुयो, अ�न ) वग�य ) थानह+मा 
ी� ट येशूसँग बसा� नभुयो” (एqफसी २:६)। अ�न के 

�तनीह+का ¾दय |याकुल हुनबाट रोqकयो त? यसलाई हेदा(, �य)तै भएज)तो देwख�छ! �यहाकँा 

)थानीय मा�नसह+ले चाCहँ ती चेलाह+ र  सीले मा�तएका होलान ्भनी Mवचार गरे! 

नयाँ करारको समयदेwख आजको Cदनस=म न ैमा�नसह+ले येशू भौ�तक शर8रमा न ै

फqक( आउनहुुनेछ भनी अपेtा ग"ररहेका छन।् धेरै धा5म(क अगवुाह+ले यो घटना हुने Mवशेष 5म�त 

तोकेका uथए। केह8 मह�वपणू( 5म�तह+ यहाँ Cदइएका छन:् 
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येशूले सामर8 ) *ीलाई िजउँदो पानी Cदने कुरा भ� नभुयो। �तनलाई िजउँदो पानीको बारेमा 

केह8 थाहा नभएकोले गदा(, उहाँको भनाइलाई शाि2दक+पमा 5लइन,् र भ�नन,् “तपा�सँग उघाउने 

भाँडो छैन, र इनार प�न गCहरो छ ...” (यहू� ना ४:१०, ११)। 

उहाँले यहूद8ह+लाई भ� नभुयो, “) वग(बाट ओ5ल(आएको िजउँदो रोट8 म न ैहुँ। कसलैे यो रोट8 

खायो भने � यो सध�भ"र िजउनेछ। र जुन रोट8 म ससंारका जीवनको लाuग Cदनेछु, � योचाCहँ मेरो 

देह हो।” �तनीह+ले प�न येशूको भनाइलाई शाि2दक+पमा 5लए, “यस मा�नसले कसर8 हामीलाई 

आJ नो देह खान Cदन स  छ?” (यहू� ना ६:५१, ५२)। 

उहाँले यसो प�न भ� नभुयो, “यो मि�दरलाई भ�काइदेओ” (यहू� ना २:१९)। उहाकँो कुरा 

सु� नेह+ले �यसलाई शाि2दक+पमा अथ( लगाए। 

उहाँले आJना चेलाह+लाई भ� नभुयो, “फ"रसीह+को ख5मरबाट हो5सयार रहो” (म:ी १६:६)। 

�तनीह+ले �यसलाई साधारण भौ�तक ख5मर हो भनी बझु।े 

येशूले घर8-घर8 आि�मक मह�वका कुराह+ भ� नहुुँदा, स�ु ने मा�नसह+ �यसलाई ब@ु न 

पणू(+पमा असफल भए qकनभने �तनीह+ले उहाँको श2दह+लाई शाि2दक+पमा मा* 5लए। 

यशैयाका यी श2दह+लाई ती मा�नसह+ कसलैे प�न बझुेनन,् “qकनqक मेरा Mवचारह+ 

�तमीह+का Mवचार होइनन,् र �तमीह+का चाल मेरा चाल होइनन ्परमQभु भ� नहुु� छ। जसर8 

आकाश पpृ वीभ� दा अ8 गो छ, � यसर8 न ैमेरा चाल �तमीह+का चालभ� दा र मेरा Mवचार 

�तमीह+का Mवचारभ� दा अ8 गा छन”् (यशैया ५५:८,९)। यCद म धेरै गलत होइन भने, धम(शा) * 

5सकाउने धेरै आधु�नक 5शtकह+ले अगमव ता यशैयाको यी श2दह+ qक कCह�य ैपढेका छैनन,् 

qक त �यसलाई )प�टसँग बझुेका छैनन।् 

यो Mवषयमा मलैे येशलूाई ब@ु न ुभ� ने लेखमा Mव)ततृ |या�या गरेको छु। 

येशूले “म फे"र आउनेछु” भ� नभुयो। के उहालँे �यो शाि2दक+पमा न ैभ� नभुएको uथयो? धेरै 

मा�नसह+ले �यस बेलादेwख अCहलेस=म �यसलाई शाि2दक+पमा 5लएका छन।् हामीले अब 

�यसलाई Mव)ततृ+पमा हेनOछ9। 
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म आ{ चय(कम(ह+मा Mव{ वास गछु(? हो, १००% Mव{ वास गछु(! बाइबलले धेरै आ{ चय(कम(ह+ 

उ�लेख गद(छ। परुानो करारमा हेनO हो भने मोशा र यहोशू अ�न फे"र ए5लया र ए5लशाको 

समयह+मा परमे{ वरले धेरै आ{ चय(कम(ह+ गनु(भयो। �यसप�छका समयह+मा भने कुन ैप�न 

आ{ चय(कम( ग"रएन। नयाँ करारमा हेनO हो भने येशू र उहाँका चेलाह+ धेरै आ{ चय(कम(ह+ 

गनु(भयो, Mवशेषगर8 �बरामीलाई �नको पानO आ{ चय(कम(ह+। हामीह+म;ये धेरैले आज �य)तै 

qक5समका आ{ चय(कम(ह+ देखेका छ9 अथवा नदेखे प�न �यसको बारेमा सुनेका छ9। Qायजसो 

समयमा, चाहे बाइबलमा होस ्अथवा अCहले होस,् परमे{ वरले आफैले �नमा(ण गनु(भएको 

Mवrानको �नयमह+5भ* रहेर काम गनु(हु�छ। कCहलेकाह8� Mवशेष उvदे{यह+का लाuग उहालँे 

चाहनभुयो भने, परमे{ वरले ती �नयमह+का Mव�vधमा प�न आ{ चय(कम(ह+ गनु(हु�छ। 

कCहलेकाह8� परमे{ वरले �याय पठाउनहुु�छ। येशलूे यvुधह+, अ�नकालह+, रोगह+ र 

भूक=पह+ हुनेछन ्भनी भ� नभुयो, तर ती सब ैMवrानको �नयमह+5भ* न ैहुने Qाकृ�तक 

MवपM:ह+ हुन।् सायद Covid 19 परमे{ वरबाट आएको �याय हुनस छ, तर यो उहाँले गनु(हुने 

आ{ चय(कम(को ढाचँा भने होइन। यो पणू(+पमा Qाकृ�तक घटना हो।  

Qाय: परमे{ वरका आ{ चय(कम(ह+ सानो मा*ामा हुने गद(छन ्र �नकै थोरै मा�नसह+ले मा* 

�यसलाई आJन ैआँखाले दे�छन।् म"रयम र योसेफले (र सायद ग��यल )वग(दतूले) मा* 

क�याले ब� चा ज�माएको आ{ चय(कम(लाई आJन ैआँखाले देखेर, �यसको साtी बने। येशूको 

पनु��थानचाCहँ अ5ल बढ8 साव(ज�नक भएको uथयो; उहाँ ५०० भ�दा बढ8 मा�नसह+कहाँ देखा 

पनु(भयो (१ कोर १५:६), तर प�न �यो स=पणू( जनस~�याको �नकै सानो भाग uथयो। अ�तरा(ि��य 

)तरमा एकैचोCट देwखने गर8 ठूलो समुदायमा कुन ैआ{ चय(कम( भएको छैन। 

.ाचीन समयह� 

Qाचीन समयको मा�नसह+सँग पpृवी-केि�¤त Àि�टकोण uथयो। �नस�देह �तनीह+ले सूय(, 

च�¤मा र ताराह+ सबलैे पpृवीलाई प"र�मा गछ( भनी Mव{ वास गद(थे। पpृवी घ=ु ने कुरा 

�तनीह+का लाuग अस=भव uथयो, qकनभने यCद �यसो भयो भने पpृवीको सतहको मा�नसह+ 

उ�टो भएर तल ख) नेछ भनी �तनीह+ले सो�दथे। �य�तबेला �तनीह+ले पpृवीलाई चे�टो अथवा 

थालज)तो छ भनी Mवचार गद(थे। �तनीह+का लाuग सूय( र च�¤माको आकार बराबर uथयो र ती 

दवु ैपpृवीभ�दा धेरै सानो छन ्भनी �तनीह+ले ठा�दथे qकनभने अ)ताउने बेलामा सानो डाँडाले 
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प�न सूय( र च�¤मालाई छेqकCद�pयो। �तनीह+का Àि�टकोणमा ताराह+ भनेको अ�त"रtमा 

झुि�डएका साना Mप�डह+ हुन, जुन बाइबलले बताएझ� सिजलै पpृवीमा ख) न स दथे। 

�य�तबेला पpृवीको आकार क*ो र क)तो छ� ने कुरा पणू(+पमा अrात uथयो। Cह� ूभाषामा 

 भ� ने एउटा मा* श2द uथयो, जसको अथ( पpृवी अथवा देश हु�pयो। Erets Yisrael (erets) ֶאֶרץ

को अथ( ई�ाएल देश हो) �तनीह+ले आJनो व"रप"र भएका केह8 भ5ूमह+ मा* जा�दथे। �तनीह+ले 

�य�तबेला अ5म"रकनह+ र uच�नयाह+को अि)त�छ छ भनेर जा�दैनथे। कसैले प�न हा:ी, �ूवीय 

भाल,ु क~गा� अथवा बाघ के हो भनेर सुनेको uथएन। नोआको समयको ठूलो जलQलय प  कै 

�य)तै tे*मा भएको हुनपुछ( , जसको बारेमा फरक-फरक Mववरण अ�य साCह�यह+मा प�न 

उ�लेख भएको पाइ�छ। 

ती Qाचीन मा�नसह+का लाuग माuथ चचा( ग"रएको सिृ�ट, जलQलय र बाबेलको 

सम)याह+ देखा परेन। )वभाMवक+पमा पpृवीलाई पCहले सिृ�ट ग"रयो र �यसप�छ सूय(, च�¤मा 

र ताराह+ सिृ�ट ग"रयो भनी �तनीह+ले बझु।े नोआले आJनो जहाज5भ* )थानीय tे*का 

जनावरह+ हालेका हुनस छन;् सायद उनले घलपालुवा जीव-ज�तुह+ मा* राखे होलान;् र प  कै 

5सहंलाई जहाजमा रा� न चाहेन होला; ब� �यसलाई पानीमा डु2 न Cदन ून ैउसको लाuग असल हुने 

uथयो। बाबेलको कथाको कुन ैसम)याह+ �तनीह+का Cदमागमा आएन। 

परमे{ वरले मोशालाई वrैा�नक गCहरो |य�याह+ Qकट गन( स  नहुु�pयो, तर �य�तबेला 

�यसलाई �हण गन( अथवा ब@ु न कोह8 प�न तयार अथवा सtम uथएन। उ�पM:देwख 5लएर 

स=पणू( बाइबलभ"र न ैउहाँको उvदे{य भनेको मा�नसलाई वrैा�नक rान Qदान गनु(भ�दा 

आि�मक स�यताको Qकाश Cदन ुहो। 

छनोट 

उ�पM:को प)ुतकको सु�का तीन वटा ठूला कथाह+को बारेमा (सिृ�ट, जलQलय र बाबेलको 

धरहराको बारेमा) भ� नपुदा(, यvयMप Qाचीन समयका मा�नसह+लाई �यसले परूा अथ( Cदएको भए 

ताप�न, अCहले �यसको शाि2दक बझुाइ आधु�नक Mवrानसँग पणू(+पमा Mवपर8त भएको हामी 

भे�टाउँछ9। 

यसले हामीलाई यी दईु मु�य Àि�टकोणह+म;ये एउटालाई छनोट गनु(पनO अव)था�तर 

डोG याउँछ: 
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1. बाइबल परमे{ वरको वचन हो र यसको हरेक श2द अtरश: स�य छ अ�न यसलाई 

शाि2दक+पमा न ैब@ु नपुछ(। यCद Mवrान बाइबलसँग सहमत हुँदैन भने, Mवrान न ैगलत 

हो। अuधकाशं वrैा�नकह+ नाि)तक हुन;् र �तनीह+ परमे{ वरको Mवरोधमा भएको हुनाले 

बाइबलको बदनाम गन( चाह�छन।् वrैा�नकह+ले भनेको कुराह+मा हामी भरोसा गन( 

स दैन9। 

2. यCद ठूलो स~�याका वrैा�नकह+ कुन ैMवषयमा सहमत छन ्भने, हामी उनीह+ले 

बताएको कुरालाई बेवा)ता गन( स दैन9। हामीले समय सहुाउँदो ढ~गमा बाइबलको 

बझुाइलाई 5मलाउनपैछ(। अuधकाशं वrैा�नकह+ धम(को बारेमा तथ�ट छन ्र उनीह+ 

आJनो अ;ययनvवारा प:ा लागेको Qमाणvवारा च�दछन।् 

म जवान अव)थामा हुँदा यी दईु Àि�टकोणह+म;ये पCहलोलाई पÁयाउँथ�। �य�तबेला मैले 

बाइबलको हरेक श2द शि2दक+पमा सह8 छ भ� ने कुरालाई जोर Cदँदथ�। समय �ब�दैजाँदा म 

�ब)तारै दो�ो Àि�टकोण�तर ढि�कन थाल�। आधु�नक Mवrान परमे{ वरको वरदान हो र यसले 

मानवजगतमा ठूला फाइदाह+ �याएको छ। यCद कुन ैMवषयमा वrैा�नकह+ सहमत छन ्भने 

हामीले उनीह+को अ;ययन, अ�वेषण र आMव�कारलाई बेवा)ता गन( स दैन9। 

यी दईु फरक Àि�टकोणह+ले �नकै फरक प"रणामह+लाई �न=�याउँछ; अ�न Mवrान र 

धम(शा) *को |या�या गनO मनोवMृ:ले जीवनलाई कता�तर डोG याउने भनेर हामीमा मह�वपणू( 

असरह+ पाद(छन।् ती Mवचारह+लाई म यस लेखको प�छ�लो ख�डमा Qकट गन( चाह�छु, तर 

�योभ�दा पCहले हामी येशलूे भ� नभुएको केह8 कुराह+लाई हेनOछ9। 

येशूका श�दह� 

के हामीले येशकूा सब ैश2दह+लाई शाि2दक+पमा 5लनपुछ(? नया ँकरारका धेरै मा�नसह+ले 

�या  कै �यसै गरे। 

येशूले �नकोदेमसलाई भ� नभुयो, “कोह8 नयाँ गर8 नज�मेस=म परमे{ वरको राR य दे� न 

स  दैन।” �य�तबेला �नकोदेमस नयाँ गर8 नजि�मएकोले उसले परमे{ वरको राRय दे� न सकेन र 

येशूका ती श2दह+लाई उसले शाि2दक+पमा 5लयो र भ�यो, “के कुन ै|यि त आJ नी आमाको 

कोखमा दो�ो चोCट पसेर ज� मन स  छ?” (यहू� ना ३:३,४)। 


