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                                              बाइबललाई बुझ्र् ेएउटा महत्त्विूर्न कुञ्जी 

                                                           ररचर्न जोर्नर्द्वारा  

 

बाइबल संसारको सबैभन्दा अचम्मको िुस्िक हो - ककर्भर्े यो िरमेश्वरको िुस्िक हो। यो अचम्मको 

कुरा हो कक िरमेश्वरले एउटा िुस्िक लेखु्नभयो, अझ धेरै कक उहााँले यसलाई इतिहासको माध्यमबाट 

अकु्षण्र् राखु्नभएको छ र राष्ट्रहरूको भाषाहरूमा अर्ुवाद गर्नको लातग ितर् प्रदार् गर्ुनभएको छ। 

हामीसाँग उहााँको वचर् छ, हाम्रो लातग सुरतक्षि गररएको छ र हाम्रो आफ्र्ै भाषामा ितर् अर्ुवाद 

गररएको छ िाकक हामी यसलाई हाम्रो हािमा समात्न सकौं, यसलाई िढ्र् सकौं र िरमेश्वरले के 

भन्नुभएको छ भर्ेर आफैले हरे्न सक्छौं। यो सबै एक अद्भुि आतिष् हो! िर त्यहााँ थि छ। 

 

यो बुझ्र् महत्त्विूर्न छ कक िरमेश्वरले हामीलाई यो बुझ्र्को लातग ईश्वरीय रूिमा तर्धानररि तवतध ितर् 

उिलब्ध गराउर्ुभएको छ "सम्िुर्न िास्त्र िरमेश्वरको प्रेरर्ाबाट भएको हो, र लाभदायक छ:" 2 तिमोथी 

3:16 ले घोषर्ा गदनछ। िर यकद हामीले िरमेश्वरको वचर्बाट लाभ प्राप्त गर्न चाहन्छौं जुर् उहााँले 

हाम्रो लातग त्यहााँ राखु्नभएको छ, हामीले उहााँको मागनमा त्यसको र्तजक जार्ुिछन। यसरी 2 तिमोथी 

2:15 मा कदईएको तर्देिर्:  

 

"आफैलाई िरमेश्वरमा ग्रहयोग्य िुल्याउर् र लतिि हुर्ु र्िर् ेकारीगरजस्िै सत्यको वचर्लाई ठीकसाँग 

तवभातजि गदै अध्ययर् गर।" 

 

स्िष्टिः वचर्को हाम्रो अध्ययर् आफैलाई "िरमेश्वरमा ग्रहयोग्य िुल्याउर्े " उदे्दश्यको लातग हो। यो 

हाम्रो एउटै महार्् लक्ष्य हो, हाम्रो उदे्दश्य: िरमेश्वरमा ग्रहयोग्य िुल्याउर् र लतिि हुर्ु र्िर् ेकारीगर 

बन्नु हो। िर यो लक्ष्य कसरी िूरा हुन्छ ? जवाफ समार् स्िष्टिाका साथ कदइएको छ: " सत्यको 

वचर्लाई ठीकसाँग तवभातजि गदै।" यो हाम्रो जीवर् र उहााँको सेवामा िरमेश्वरमा ग्रहयोग्य प्राप्त गर्े 



कुञ्जी हो - उहााँको वचर् बुझ्र्े कुञ्जी। 

 

"सत्यको वचर्लाई ठीकसाँग तवभातजि गदै" बाइबल अध्ययर् गर्नको लातग व्यवस्थात्मक दृतष्टकोर्को 

सन्दभन हो। 2 तिमोथी 2:15 को सन्दभन तविेष गरी, धेरै आधुतर्क अर्ुवादकहरू र रटप्िर्ीकारहरूले 

दभुानग्यवि ग्रीक िढाइ त्यागेका छर्् र ल्यारटर् भल्गेटलाई िछ्याएका छर्् जसमा िकढएको छ, "सही 

ह्यान्र्तलङ वा भरिुर प्रयत्न") र यो स्िष्ट छ कक यो सही दतृष्टकोर् हो यकद हामीले हाम्रो जीवर्मा 

िरमेश्वरमा ग्रहयोग्य िुल्याउछौं भर्े। 

 

यो ध्यार् कदर्ु महत्त्विूर्न छ कक िावलले "वचर्लाई ठीकसाँग तवभातजि गदै" भन्छर््। स्िष्ट अथन यो हो 

कक त्यहााँ तवभाजर् गर्े गलि िररका हुर् सक्छ। धेरैले अर्ुमार् गरेजस्िै, हामीले िरमेश् वरको 

वचर्लाई तवभाजर् गर्ुनिछन भन् र्े होइर्। िावलले हामीलाई सही तवभाजर्-सही, उतचि तभन्निाहरू 

बर्ाउर्ु र यस तबन्दमुा ठूलो हेरचाहको लातग आह्वार् गररएको छ, याद गर्ुनहोस्, यो िरमेश्वरको 

वचर् हो जुर् हामीले ह्यान्र्ल गरररहकेा छौं। यो कुर्ै सैद्धातन्िक कथर्, मर्र्ली िंथ, वा मार्व 

दतृष्टकोर्को िरम्िराको वचर् होइर्; यो सवनितिमार् िरमेश्वरको वचर् हो! 

 

जसरी हामी यसको र्तजक िुग्छौं, त्यसकारर्, हामी यसद्वारा, उहााँले यसमा गर्ुनभएका तभन्निाहरूलाई 

राम्ररी ितहचार् गदै िरमेश्वरको मागनमा िुग्न चाहन्छौं। यो कसरी गर्े - त्यो महत्त्विूर्न प्रश्न हो! ककर्कक 

यो िावल हो जसले हामीलाई वचर्लाई सही रूिमा तवभाजर् गर्न तर्देिर् कदन्छ, यो कसरी गर्े भर्ेर 

िावललाई सोध्न सुरतक्षि देतिन्छ। त्यसोभए, र्ाबी, स्कोकफल्र्, लार्कन र्, होजेस, क्यातल्भर्, स्रङ्ग वा 

यस्िैमा जार्ुको सट्टा, िावलतिर फकौं र हेरौं कक उहााँले हामीलाई कसरी िरमेश्वरको वचर्लाई "सही 

रूिमा तवभातजि" गर्न सककन्छ भर्ेर बुझ्र् मद्दि गर्न सकु्नहुन्छ। 

 

 

 

                                                 िीर्-िर्फन य तवभाजर् 

 

िरमेश्वर स्वयं कतहल्यै िररविनर् हुाँर्ुहुन्न। उहााँको व्यतित्व, सार र चररत्रमा उहााँ तहजो, आज र 

सदासवनदा उस्िै हुर्ुहुन्छ (तहब्रू 13:8)। यद्यति मातर्ससाँगको उहााँको व्यवहारमा मातर्सको इतिहासको 

माध्यमबाट मातर्स स्वयंमा िररविनर्हरूद्वारा तवतभन्न आवश्यक िररविनर्हरू भएका छर्् - यी 

िररविनर्हरू ितहचार् गर्ुन भर्ेको प्रबतन्धक बाइबल अध्ययर् गर्े आधारभूि मुद्दा हो (यो सतजलै स्िष्ट 



छ कक मातर्सको लातग िरमेश्वरको कायनक्रम समय-समयमा िररविनर् भएको छ: प्रस्थ 31:15 को 

कलस्सी 2:16; लेवी 11:7,8 साँग िुलर्ा गर्ुनहोस्। I तिमोथी 4:4; मत्ती 5:19; रोमी 6:14; भजर् 

51:11 साँग एकफसी 4:30; उत्ितत्त 17:11 साथ गला. 6:15; आकद) प्रबतन्धक बाइबल अध्ययर् 

िरमेश्वरले मातर्सको आज्ञाकाररिाको लातग गर्ुनभएको एक तविेष प्रिातसि (वा तविरर्) कायनक्रम 

हो। 

 

एकफसी 2 मा प्रेररि िावलले मातर्सजातिसाँग िरमेश्वरको व्यवहारलाई कसरी तवभातजि गररएको छ 

भन्ने बारे उहााँको बुझाइको एक मर्ोरम दशृ्य कदन्छ। उहााँले यो स्िष्ट, फरक र सतजलैसाँग ितहचार् गर्न 

सककर्े िीर्-िर्फन य तवभाजर् गरेर गर्ुनहुन्छ: टाइम िास्ट/तवगिको समय (िद 11,12), बट र्ाउ/ िर 

अब (िद 13), The Ages to Come/आउर्े युगहरु (िद 7)।  

 

तवगिको समय: " तवगि समय" को समयमा ििर्ा र बेििर्ा बीच, इस्राएल राष्ट्र र अन्यजातिहरू 

बीच एक अस्िष्ट तभन्निा तथयो:  

 

"यसकारर्  याद राि, तवगिका समयमा तिमीहरू िरीरअर्ुसार अन्यजाति छाँदा िरीरमा हािबाट 

ििर्ा गररएकाहरूले तिमीहरूलाई बेििर्ाका मान्दथे; 

 

" त्यो समयमा तिमीहरु ख्रीष्टतबर्ा तथयौ, इस्राएलका राष्ट्रमण्र्लबाट िरदेिी, प्रतिज्ञाका करारहरूबाट 

तबरार्ा, आिा र्भएका, र यस संसारमा िरमेश्वररतहि तथयौ " (िद 11,12)। 

 

ििर्ा र बेििर्ा िब्दहरूले आधारभूि िारीररक, जािीय र सामातजक तभन्निालाई ितहचार् गदनछ; 

एउटा जुर् "मासुमा" र "हािले बर्ेको" तथयो। यो वास्िवमा यतत्तको वास्ितवक र िीव्र तथयो कक 

तिर्ीहरूले स्िष्ट रूिमा एकअकानको र्ाम "बोतलरहकेा" तथए! िर त्यहााँ थि तथयो:  

 

यस "तवगिको समय" तस्थतिमा, गैर-यहूदीहरू ितर् आध्यातत्मक रूिमा िरमेश्वरबाट अलग भएका 

तथए र यसरी "ख्रीष्ट तबर्ा" भतर्एको तथयो। यो उर्ीहरूको अवस्था हो भतर्न्छ ककर्भर्े तिर्ीहरू 

"इस्राएलका राष्ट्रमंर्लबाट िरदेिीहरू र प्रतिज्ञाको करारबाट अिररतचि तथए। "यसरी भौतिक 

तभन्निाले तवगिको समयमा अन्यजाति जर्समुदायले ओगटेको अझ महत्त्विूर्न आध्यातत्मक 

अलगावलाई मात्र औंल्याउाँछ।  

 



तवगिको समयमा आधारभूि मुद्दा ििर्ा र बेििर्ा बीचको इस्राएल र अन्यजातिहरू बीच तवभाजर् 

हो। जब ििाईंले यो मुद्दालाई िरमेश्वरले मातर्सहरूसाँग काम गर्े िररकालाई तर्यतन्त्रि गर्े फेला 

िार्ुनभयो, ििाईंलाई िुरुन्िै थाहा हुन्छ कक ििाईं भूिकालमा हुर्ुहुन्छ।  

 

िर अब: एकफ 2:13 ले संकेि गदनछ कक िर अबको अवतधमा यो सबै िररविनर् भएको छ। अब 

अन्यजातिहरूलाई "टाढा" मातर्दैर् बरु यो भेद हटाइएको छ र अब "जो टाढा तथए तिर्ीहरूलाई 

र्तजक बर्ाएको छर््।"  

 

"तिमीहरू, जो ख्रीष्ट येिूबाट टाढा भएका तथयौ, िर अब ख्रीष्टको रगिले र्तजक बर्ाइएका छौ। 

 

"ककर्कक उहााँ र्ै हाम्रो िातन्ि हुर्ुहुन्छ जसले हामी दवुैलाई एउटै बर्ाउर्ुभएको छ, र हामी बीचको 

तवभाजर् को ििानल भत्काइकदर्ुभएको छ" (िद 13,14)। 

 

त्यसोभए त्यहााँ एक तवगि समय छ, जसको आधारभूि तविेषिा ििर्ा र बेििर्ा, र यहूदी र 

अन्यजातिहरू बीचको तवभाजर् हो। त्यसितछ त्यहााँ िर अब छ जहााँ उर्ीहरूसाँग समार् आधारमा र 

समार् रूिमा व्यवहार गररन्छ। िर अबको समयमा िरमेश्वरले राष्ट्रहरूसाँग व्यवहार गर्े िररकामा 

िररविनर् भएको छ, ककर्भर्े "तवभाजर्को बीचको ििानल" "भतत्कएको छ।" त्यहााँ एउटा बााँकी िण्र् 

छ: 

 

आउर्े युगहरु: भतवष्यमा धेरै कुरा आउर् बााँकी छ ककर्कक िरमेश्वरले आफ्र्ा उदे्दश्यहरूलाई फलमा 

ल्याउर्ुहुन्छ र यसरी अतन्िम तवभाजर्:  

"आउर्े युगहरूमा उहााँले ख्रीष्ट येिू माफन ि हामीप्रतिको उहााँको दयामा उहााँको अर्ुग्रहको अत्यतधक धर् 

देिाउर् सकु्नहुन्छ" (िद 7)।  

 

यसरी हामीसाँग िावलको िीर्-िर्फन य तवभाजर् छ: तवगि समय, िर अब, र आउर्े युगहरू। यस 

अर्ुसार िरमेश्वरको वचर् कसरी प्रस्िुि गर्न सककन्छ? हरेौं। 

 

 

 



                                                  तवगिको समय  

 

तवगि समयमा ििर्ा र बेििर्ा बीच तवभाजर् को आधारभूि तविेषिाद्वारा तचतन्हि छ। ििर्ा 

कहााँबाट आयो भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो अब्राहामसाँग िरमेश्वरले उहााँ र उहााँको सन्िार्साँग 

गर्ुनभएको करारको तचन्हको रूिमा सुरु भयो।  

 

उत्ितत्त 17 मा प्रभुले अब्रामसाँगको आफ्र्ो करारलाई िुतष्ट गर्ुनभयो, उर्को र्ाम अब्राहाममा िररविनर् 

गर्ुनभयो र अब्राहातमक करार-ििर्ाको तचन्ह स्थािर्ा गर्ुनभयो:  

"अतर् िरमेश् वरले अब्राहामलाई भन् र्ुभयो, यसकारर् तिमीले मेरो करार िालर् गर्ेछौ, र तिम्रा 

सन्िार्ले तिर्ीहरूका िुस्िाहरूमा।  

 

“यो मेरो वाचा हो, जुर् तिमीहरूले िालर् गर्ेछौ, म र तिमी र तिमी ितछ तिम्रा सन्िार् बीच; तिम्रा 

माझ हरेक िुरुष बच्चा ििर्ा हुर्ेछ। 

 

"अतर् तिमीहरूले आफ्र्ो छालाको मासुको ििर्ा गर्ुनिछन; र यो म र तिम्रो बीचको करारको प्रिीक 

हुर्ेछ।  

 

"अतर् जो आठ कदर्को उमेरको छ, तिमीहरूका बीचमा ििर्ा गररर्ुिछन, तिमीहरूका िुस्िाका हरेक 

मातर्स, जो घरमा जन्मेको हो, वा कुर्ै अिररतचिको िैसामा ककर्ेको हो, जुर् तिम्रो सन्िार्को होइर्।  

 

"तिम्रो घरमा जन्मेको, तिम्रो िैसामा ककतर्एको हो, उसको ििर्ा हुर्ुिछन: र मेरो करार अर्न्ि 

करारको लातग तिम्रो िरीरमा हुर्ेछ। “अतर् ििर्ा र्गररएको मातर्सको बच्चा जसको छालाको मासु 

ििर्ा गररएको छैर्, त्यो आत्मा आफ्र्ा मातर्सहरूबाट कारटर्ेछ; ककर्कक तिर्ले मेरो करार भङ्ग 

गरेको छ" (उत्ितत्त 17:9-14)। 

 

यसरी “मासुमा हािले बर्ाएको ििर्ा” गर्ुन भर्ेको िरमेश् वरले अब्राहामको सन्िार्लाई कदर्ुभएको 

तविेष हतैसयिको तचन्ह तथयो। यो िरमेश्वरले तिर्ीहरूलाई कदर्ुभएको आध्यातत्मक तविेषातधकारको 

बातहरी तचन्ह तथयो र तिर्ीहरूको ितहचार् र करार तविेषातधकारहरूको आवश्यक तचन्ह तथयो।  

 



त्यसैले ििर्ा र बेििर्ा बीचको तवभाजर् उत्ितत्तको िुस्िकबाट सुरु भयो। त्यहााँ, अब्राहामसाँगै, 

िरमेश्वरले अब्राहाम र उहााँको सन्िार्को ििर्ालाई "करारको तचन्ह" भर्ेर तचतन्िि गरेर यहूदी र 

अन्यजातिहरू बीचको "तवभाजर्को बीचको ििानल" िर्ा गर्न थाल्र्ुभयो। " उत्ितत्त 22:17, 18 मा 

िरमेश्वरले त्यो करारमा आफ्र्ो उदे्दश्य बिाउर्ु भएको छ - र यसरी इस्राएल राष्ट्रलाई िृथ्वीका अन्य 

सबै राष्ट्रहरूबाट अलग गर्नमा यसरी छुट्याउर्ु भएको छ:  

 

"त्यो आिीवानदमा म तिमीलाई आिीवानद कदर्ेछु, र बढ्दैमा म तिम्रो सन्िार्लाई आकािका िाराहरू, 

र समुद्रको ककर्ारमा रहकेो बालुवाजस्िै वृतद्ध गर्ेछु;  

 

र तिम्रा सन्िार्ले आफ्र्ा ित्रुहरूको ढोका कब्जा गर्ेछर््; "अतर् तिम्रा सन्िार्ले िृथ्वीका सबै 

जातिहरूलाई आिीवानद कदर्ेछर््, ककर्कक तिमीले मेरो आवाजद्वारा आज्ञािालर् गयो।"  

 

गन्िी 23:9 ले इस्राएलको तविेष तस्थतिको बारेमा घोषर्ा गदनछ: "...... हरे, मातर्सहरू एक्लै 

बसे्नछर््, र राष्ट्रहरू माझ गर्र्ा गररर्े छैर्।" 

 

िरमेश्वरले "बीचको ििानल" मात्र िर्ा गर्ुनभएर्, उहााँले मोिा माफन ि व्यवस्था कदएर यसलाई बतलयो 

ितर् बर्ाउर्ुभयो:  

 

“हरे, िरमप्रभु मेरा िरमेश् वरले मलाई आज्ञा गर्ुनभएबमोतजम मैले तिमीहरूलाई तर्यमहरू र न्यायहरू 

तसकाएको छु, िाकक तिमीहरूले अतधकार गर्न जार्े भूतममा तसकाएबमोतजम त् यसै गर्ुनिछन”।  

 

“यसैले तसकाएबमोतजम आज्ञाहरु िालर् गर; ककर्कक राष्ट्रहरूको र्जरमा यो तिमीहरूको बुतद्ध र समझ 

हो, जसले यी सबै तर्यमहरू सुन्नेछर््, र भन्नेछर््, तर्श्चय र्ै यो महार्् राष्ट्र बुतद्धमार् र समझदार 

मातर्सहरू हुर््। 

 

“यस्िो महार्् राष्ट्र कुर् छ, जसको लातग हामीले उहााँलाई िुकारा गर्े सबै कुरामा िरमप्रभु हाम्रा 

िरमेश् वर र्तजक हुर्ुहुन् छ? "अतर् कुर् राष्ट्र त्यहााँ यति महार्् छ, जसमा यी सबै व्यवस्था जतत्तकै 

न्यायिूर्न तवधार् र न्यायहरू छर््, जुर् मैले आज तिमीहरूको अगातर् रािेको छु" (व्यवस्था 4:5-8)। 

 



हामी यसबाट देख्छौं कक जसलाई सामान्यिया "िुरार्ो तर्यम" भर्ेर तचतर्न्छ त्यो वास्िवमा 

भूिकालको अंि हो। िर िररविनर् कतहले आउाँ छ? हामी कतहले “िर अब” को तस्थतिमा जान्छौं? अतर् 

प्रभु येिू ख्रीष्टको िार्थनव सेवाकाई कसको बारेमा हो ि? 

 

िावलले यस ितछल्लो प्रश्नमा वास्ितवक प्रकाि कदईन्छ जब उर्ी लेख्छर््: "अब म भन्छु कक येिू ख्रीष्ट 

तििा-िुिानहरूलाई गररएका प्रतिज्ञाहरू िुतष्ट गर्नको लातग िरमेश्वरको सत्यिाको लातग ििर्ाको 

सेवक हुर्ुहुन्थ्यो" (रोमी 15:8)। 

 

ध्यार् कदर्ुहोस् कक हाम्रो प्रभुको िार्थनव सेवकाईको चररत्रलाई उहााँ "ििर्ाको सेवक" भर्ी िररभातषि 

गररएको छ। यसरी हामी जान्दछौं कक मत्ती, माकन , लूका र यहुन्ना िुस्िकहरूले कभर गरेको अवतध 

वास्िवमा भूिकालको अंि हो। ििर्ा र बेििर्ा बीचको तभन्निा अझै ितर् त्यस समयमा 

मातर्सहरूसाँग िरमेश्वरको व्यवहारको आधार बर्ेको तथयो। 

 

हाम्रो प्रभुको िार्थनव सेवकाईको रेकर्न िढ्र् र यो आधारभूि िथ्यलाई हरे्न असफल हुर्े कुर्ै िररका 

छैर्। उदाहरर्को लातग, उहााँका प्रेररिहरूलाई उहााँको ितहलो महार् कायनमा, उहााँले घोषर्ा गर्ुनहुन्छ:  

 

"यी बाह्र जर्ालाई येिूले िठाउर्ुभयो, र तिर्ीहरूलाई आज्ञा कदर्ुभयो, "अन्यजातिहरूको बाटोमा 

र्जाउ, र सामरीहरूको कुर्ै ितर् सहरमा र्िस: "िर इस्राएलको घरको हराएको भेर्ाहरूकहााँ जाउ" 

(मत्ती 10:5,6)। 

 

ितछ जब तिर्ीहरूले उहााँलाई अन्यजाति स्त्रीको लातग चमत्कार गर्न तबन्िी गरे, उहााँले तिर्ीहरूलाई 

स्िष्ट रूिमा भन्नुभयो: "...मलाई िठाइएको होइर् िर इस्राएलको घरको हराएको भेर्ासामु" (मत्ती 

15:24)। 

 

यसबाहेक, यूहन्ना 4:22 ले सामररयाको इर्ारमा ईतस्त्रलाई उहााँका िब्दहरू रेकर्न गदनछ:  

 

"तिमीलाई थाहा छैर्, तिमीहरू के िूजा गछौ: हामीलाई थाहा छ हामी के िूजा गछौं: मुति 

यहूदीहरूको लातग हो।" 

 



प्रायः यस्िा िण्र्हरूलाई बेवास्िा गररन्छ - तर्स्सन्देह ककर्भर्े तिर्ीहरू राम्ररी बुतझएका छैर्र््। 

त्यस्िा स्िष्ट िब्दहरू, िथाति, लाभदाएक वा गलि भन्न सककाँ दैर्। तिर्ीहरूको अथन तिर्ीहरूले के 

भर्ेका छर्् र तिर्ीहरूको तर्तहिाथन स्िष्ट छ: येिू ख्रीष्टको िार्थनव सेवकाईले आफूलाई भूिकालको अंि 

भएको देिाउाँछ। यसरी मत्ती, माकन , लूका र यूहन्नाका िुस्िकहरू टाइम िास्ट वा तवगिको समयमा 

ठीकसाँग भाग गरेर रातिएको छ जब हामी "सत्यको वचर्लाई ठीकसाँग तवभातजि गछौं।" प्रारतम्भक 

अतधतर्यमको अवतधमा ितर् त्यस्िै छ। उहााँको िुर्रुत्थार् ितछको आयोगमा हाम्रा प्रभुले ििर्ाको 

लाभदायक तस्थतिलाई स्िष्ट रूिमा राखु्नभयो: 

 

"र उहााँको र्ाउाँ मा िश्चात्ताि र िािको क्षमा यरूिलेमबाट सुरु हुाँदै सबै राष्ट्रहरूमा प्रचार गररर्ुिछन" 

(लूका 24:47)।  

 

"िरमेश्वरको राज्यसाँग सम्बतन्धि" कुराहरूमा तिर्ीहरूको िुर्रुत्थार् प्रभुबाट व्यतिगि तर्देिर्को 

लगभग 40 कदर् ितछ, िरमेश्वरको कायनक्रम अझै ितर् इस्राएल र उर्को आउाँ दै गरेको राज्यमा केतन्द्रि 

छ भर्ेर प्रेररिहरुले बुझे: 

 

"यसकारर् जब तिर्ीहरू एकसाथ भेला भए, तिर्ीहरूले उहााँलाई सोधे, ह ेप्रभु, के ििाईं यस समयमा 

इस्राएलको राज्य िुर्: स्थािर्ा गर्ुनहुन्छ?" (प्रेररि 1:6)। 

 

“यो बुझाइ कुर्ै ितर् हालिमा मार्व कमजोरीको गल्िी तथएर् भन्ने िथ्यले िेन्टेकोस्टको कदर्मा, 

ित्रुसले " ितवत्र आत्माले [उसलाई] वचर् कदएझैं" बोल्दै िीर् िटक तविेष गरी इस्राएल राष्ट्रलाई 

आफ्र्ो सन्देि सीतमि गदनछ: 

 

"िर ित्रुस, एघार जर्ासाँग उतभएर, आफ्र्ो स्वर मातथ उठाए, र तिर्ीहरूलाई भर्े, "ह ेयहूकदयाका 

मातर्सहरू, र यरूिलेममा बसे्न सबै हो, यो थाहा होस्, र मेरा वचर्हरू सुन्नुहोस्: “ह ेइस्राएलका 

मातर्सहरू हो, यी वचर्हरू सुर्। यसकारर् इस्राएलका सबै घरार्ालाई तर्श्चय र्ै थाहा होस्...।" 

(प्रेररि 2:14,22,36)। 

 

यसरी ित्रुस र एघारको बुझाइले तिर्ीहरू िरमेश्वरको प्रगतिमा कहााँ िर्ा तथए भन्ने कुराको स्िष्ट 

प्रमार् कदन्छ, जब इस्राएल अझै ितर् सम्मार् र फाइदाको ठाउाँमा तथयो ककर्कक तिर्ीहरूले अझै ितर् 

टाइम िास्ट/तवगि समयको भागमा काम गरररहाका तथयो।  



ित्रुसलाई गलािी 2:8 मा ििर्ाहरुको प्रेररिको रूिमा तचर्ाइएको र ििर्ाको सुसमाचार प्रचार 

गररएको छ" (गलािी 2:7)। यो क्षमिामा छ र यो सुसमाचारको साथ उसले आफ्र्ो राष्ट्रलाई घोषर्ा 

गदनछ:  

 

“तिमीहरू अगमविाहरूका सन्िार् हौ, र िरमेश्वरले हाम्रा तििा-िुिानहरूसाँग अब्राहामलाई 

भन् र्ुभएका करारका हौ, र तिम्रा सन्िार्ले िृथ्वीका सबै जातिहरूलाई आतिष्  कदइर्ेछ।  

 

"तिमीहरूका सबैजर्ालाई आफ्र्ा िािहरूबाट फकानउर्को लातग, िरमेश्वरको िुत्र येिूलाई उठाएर, 

उहााँलाई आिीवानद कदर् िठाउर्ुभयो" (प्रेररि 3:25,26)। 

 

प्रेररिहरूमा रेकर्न गररए अर्ुसार िेन्टेकोस्टल तवश्वासीहरूले उर्ीहरूको गवाही घोषर्ा गछनर्् कक 

"हाम्रा िुिानहरूका िरमेश्वरले येिूलाई उठाउर्ुभयो, जसलाई ििाईहरूले मार्ुनभयो र रूिमा 

झुण्याउर्ु भयो।  

 

"इस्राएईलाई िश्चात्ताि गर्न र िािहरूको क्षमा कदर्को लातग िरमेश्वरले उहााँलाई राजकुमार र 

मुतिदािा बन्नको लातग उहााँको बतलयो हािले उच्च िार्ुनभएको छ" (प्रेररि 5:30-32)। 

वास्िवमा, इस्राएलको तविेष तविेषातधकार प्राप्त तस्थति तिर्ीहरूको सिावटद्वारा यरूिलेमबाट 

तििरतबिर भए ितछ ितर् तवस्िार भयो, ककर्कक प्रेररि 11:19 ले हामीलाई बिाउाँछ:  

 

"अब तिर्ीहरू जो स्टेफर्को समयमा उठेको सिावटले तवदेिमा छररएका तथए, तिर्ीहरूले 

यहूदीहरूलाई मात्र वचर्को प्रचार गदै फेतर्स, साइप्रस र एतन्टओकसम्म यात्रा गरे।” 

 

अतभलेि स्िष्ट छ: मतत्थ, माकन , लूका, यहुन्ना र प्रेररिको िुस्िकको प्रारतम्भक भागहरू ठीकसाँग टाइम 

िास्ट/ तवगि समयसाँग सम्बतन्धि छर््। 

 

 

 

 



                                                  िर अब 

 

 

त्यसो भए, िर अब (But Now) तस्थतिमा िररविनर् कतहले हुन्छ? ििर्ा र बेििर्ा र एउटै िरीरमा 

तमलाि कतहले देति हुर् थाल्यो? एकफसी 3 ले यो स्िष्ट िाछन: 

 

"यस कारर्ले गदान म िावल, तिमीहरू अन्यजातिहरूका लातग येिू ख्रीष्टको कैदी,  

 

"यकद ििाईंहरुले मलाई कदएको ििाईंहरूप्रति िरमेश्वरको अर्ुग्रहको प्रबन्धको बारेमा सुन्नु भएको छ 

भर्े: "कसरी प्रकािद्वारा उहााँले मलाई रहस्य थाहा गराउाँ र्ुभयो ...  

 

"जुर् अन्य युगहरूमा मातर्सहरूका सन्िार्हरूलाई थाहा तथएर्, जुर् अतहले उहााँका ितवत्र प्रेररिहरू 

र अगमविाहरूसामु आत्माद्वारा प्रकट भएको छ;  

 

“कक अन्यजातिहरू साँगी हुर्ुिदनछ, र एउटै िरीरका, र ख्रीष्टमा भएको प्रतिज्ञाका सहभागीहरू 

सुसमाचारद्वारा हुर्ुिदनछ (एकफसी 3:1-3,5,6)। 

 

रेकर्नबाट यो स्िष्ट छ कक प्रेररि िावल र्ै हाम्रो आरोही प्रभुले गैरयहूदीहरूका लातग अर्ुग्रहको कायनक्रम 

सुरु गर्न प्रयोग गर्ुनहुर्े साधर् तथयो जसलाई उहााँले "रहस्य" भन्नुहुन्छ - िरमेश्वरको एक गोप्य उदे्दश्य 

जसलाई उहााँले प्रेररि िावल माफन ि प्रकट र्गरेसम्म "लुकाएर राखु्नभएको तथयो"। 

िावलको उत्थार्साँगै हामी तवगि समयबाट(टाइम िास्टबाट) िर अब (बट र्ाउ) िण्र्मा जान्छौं र 

वास्िवमा बाइबलको सबैभन्दा महत्त्विूर्न सीमा रेिा - त्यो भतवष्यवार्ी र िावलद्वारा घोषर्ा 

गररएको महार्् रहस्यको बीच हो। यी दईु महार् तवषयहरूमा बाइबल मूलिः तवभातजि छ। 

 

ित्रुसले गरेको प्रचार "जसलाई िरमेश्वरले संसारको िुरुवािदेति र्ै आफ्र्ा सबै ितवत्र 

अगमविाहरूको मुिबाट बोल्र्ुभएको छ" (प्रेररि 3:21) र िावलको घोषर्ामा "जुर् संसार सुरु 

भएदेति र्ै गोप्य रातिएको तथयो" भन्ने कुरामा ठूलो तभन्निा छ। (रोमी 16:25)। 

यो गोप्य सन्देि तवभाजर्को बीचको ििानल भत्काउर्ु र प्रभु येिू ख्रीष्टको कु्रसको-कायनमा तवश्वासको 

सरलिाद्वारा यहूदी र अन्यजातिहरूलाई एक िरीरमा िूर्न रूिमा समार् आधारमा राखु्नसाँग सम्बतन्धि 

छ (एकफसी 2:13-22)। 



यो "रहस्य" को सन्देि अब इस्राएलको ितहलेको तस्थतिलाई ध्यार् र्कदई अन्यजातिहरूमा कसरी जार् 

सक्छ? रोमी 11 मा जवाफ कदन्छ:  

 

"यसकारर् म सोध्दछु, “के लोट्र्लाई तिर्ीहरूले ठक्कर िाएका हुर््?” कदाति होइर्! िर तिर्ीहरूको 

ििर्ल ेअन्यजातिहरूमा मुति आएको छ, िाकक मुतिको लातग तिर्ीहरूले ईष्यान गरुर््। 

 

“ककर्कक यकद तिर्ीहरूलाई त्याग्नु भर्ेको संसारको तर्तम्ि तमलाि हो भर्े, तिर्ीहरू िुर्:ग्रहर्मा के 

िाउन्छर्, िर मृत्युबाट जीवर् िाउर्ेछर्?” भाइ हो, म चाहन्छु, कक तिमीहरू यो रहस्य बुझ, र्त्र भर्े 

तिमीहरू आफैं लाई ज्ञार्ी सम्झन्छौं; कक अन्यजातिहरूको िूर्निा र्आउन्जेलसम्म, इस्राएलीहरूको 

अन्धोिर् भएको तथयो” (रोमी 11:11, 15, 25). 

 

हाम्रा प्रभुले प्रेररिको अवतधमा इस्राएल राष्ट्रलाई अलग गर्ुनभयो र स्वगनको मतहमाबाट र्यााँ प्रेररि 

माफन ि र्यााँ कायनक्रम प्रस्िुि गर्ुनभयो। यस र्यााँ कायनक्रमको प्रकटीकरर्को साथ हामी िर अब (बट 

र्ाउ) अवतधमा जान्छौं र यसरी अब हामी िावलले घोषर्ा गरेको िढ्छौं: 

 

“अब तिमी अन्यजातिहरूलाई भन्छु। जबसम्म म अन्यजातिहरूको प्रेररि छु, म मेरो सेवालाई बढाउाँ छु” 

(रोमी 11:13). 

 

रोमी देति कफलेमोर् त्यो िुस्िकहरू हुर््, त्यसकारर्, जुर् िर अब (बट र्ाउ) तवभाजर्मा कफट हुन्छ। 

यी र्ै ति िुस्िकहरू हुर्् जसद्वारा अर्ुग्रहको विनमार् प्रबन्धको समयमा िरमेश्वरले के गरररहर्ु भएको 

छ भर्ेर वर्नर् गदनछ। 

 

 

 

                                                  आउर्े यगुहरु 

 

हालको प्रबन्ध तर्ष्कषनमा िुगे ितछ। िरमेश्वरले िूरा गर्न अझै धेरै बाकक रहन्छ। इस्राएल राष्ट्रको लातग 

उहााँको भतवष्यसूचक कायनक्रम हाल ख्रीष्टको िरीर बर्ाउर्को लातग अवरोध गररएको छ, व्यािारको 

ितहलो क्रम िार्कन क रूिमा यसको िूरा हुर्ेछ। उियुि रूिमा, िाउतलर् ित्रहरू िछ्याउर्े 

िुस्िकहरूको समूहलाई तहब्रू ित्रहरू भतर्न्छ। तिर्ीहरू, वास्िवमा, सैद्धातन्िक रूिमा आउर्े युगहरूमा 



कफट हुन्छर््। तहब्रू 2:3,5 लाई तवचार गर्ुनहोस्: 

 

"यकद हामीले यति ठूलो मुतिलाई बेवास्िा गयौं भर्े हामी कसरी बच्र्ेछौं; जुर् ितहले प्रभु [मत्ती देति 

युहन्ना] द्वारा बोल्र् थातलएको तथयो, र उहााँलाई सुन्नेहरूद्वारा हामीसामु [प्रारतम्भक प्रेरीि] मा िुतष्ट 

भएको तथयो;  

 

"ककर्कक आउाँ दै गरेको संसारलाई उहााँले स्वगनदिूहरूको अधीर्मा राखु्नभएको छैर् जहााँबाट हामी 

बोल्छौं। (तहब्रू देति प्रकािसम्म)" 

 

ििर्ा र बेििर्ा बीचको तभन्निा तहब्रूहरुको ित्रमा ितर् फेरर प्रचतलि छ, र यसरी हामीले यस्िा 

चीजहरू फेला िाछौं: 

 

"िरमेश् वर र प्रभु येिू ख्रीष् टका सेवक याकूब, तवदेिमा छरिष् ट भएका बाह्र कुलहरूलाई अतभवादर्" 

(याकूब 1:1)।  

"िर तिमीहरू एक छातर्एको िुस्िा, एक िाही िुजारी, एक ितवत्र राष्ट्र, एक तविेष मातर्सहरू..."  

(1 ित्रुस 2:9)। 

 

 

 

                ................................................................................................. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 



                                           एउटा महत्त्विरू्न प्रश्न  

 

यसरी हामी देख्छौं कक िरमेश्वरको वचर्ले हामीलाई यसको आफ्र्ै उतचि समझ र सही तवभाजर्को 

कुञ्जी प्रदार् गदनछ: बाइबललाई तर्म्न िररकाले तचत्रर् गर्न सककन्छ: 

 

 ििाईं यहााँ हुर्हुुन्छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तवस्िृि िस्वीर को लागी: 

 Email @ : thewordoftruthrightlydividing@gmail.com 

  graceministrynepal@gmail.com  

 

 

तवगिको समय: युहन्ना माफन ि म्याथ्यूमा हामीले इस्राएल राष्ट्रलाई येिू ख्रीष्टको िार्थनव सेवकाई 

भेट्टाउाँछौं। प्रेररिको िुस्िकमा हामीले इस्राएलको ििर् र प्रेररि िावलको सेवकाई माफन ि मुति 

अन्यजातिहरूमा गइरहकेो देख्छौ। 

mailto:thewordoftruthrightlydividing@gmail.com
mailto:graceministrynepal@gmail.com


िर अब: रोमी देति कफलेमोर् सम्म विनमार् अर्ुग्रहको प्रबन्धको लातग तसद्धान्ि प्रदार् गछनर््।  

 

आउर् ेयगुहरू: तहब्रू देति प्रकािसम्म आउर्े युगहरूमा ध्यार् केतन्द्रि गदनछ जब िरमेश्वरले इस्राएल 

राष्ट्र र ख्रीष्टको िरीर दवुैको लातग आफ्र्ा उदे्दश्यहरू िूरा गर्ुनहुर्ेछ। 

 

िरमेश्वरको कायनक्रम र उदे्दश्यमा हामी मात्र मातर्सहरू होइर्ौं। अन्य समयका मातर्सहरूलाई हामीले 

जस्िै तिर्ीहरूसाँग िरमेश्वरको व्यवहारको तवतिष्टिामा तिर्ीहरूलाई तर्देिर् कदर्को लातग धमनिास्त्र 

चातहन्छ।  

 

याद गर्ुनहोस्: सबै बाइबल हाम्रो लातग हो िर यो सबै हामीलाई होइर् र यो सबै हाम्रो बारेमा ितर् 

होइर्। यकद हामीले यो महत्त्विूर्न िथ्यलाई तचन्न असफल भयौं भर्े हामीले आज िरमेश्वरले के 

गरररहर्ुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले कतहले ितर् राम्ररी बुझ्र् सके्नछैर्ौं, र र् ि उहााँले हामीलाई के 

गर्न लगाउर्ुहुर्े तथयो भर्ेर हामीलाई थाहा हुर्ेछ। 

 

एउटा महत्त्विूर्न प्रश्न बााँकी छ: ििाईं "राष्ट्रहरू" मध्ये एउटा राष्ट्र हुर्ुहुन्छ। प्रेररि िावल स्िष्ट रूिमा 

भन्छर््, "म अन्यजातिहरूको प्रेररि हुाँ। [अथानि् राष्ट्रहरू]"। त्यसोभए, ििाईंको प्रेररि को हो? त्यहााँ कुर्ै 

जवाफ हुर् सक्दैर् िर िावल हाम्रा प्रेररि हुर््, ककर्कक उहााँलाई तविेष गरी हाम्रा स्वगानरोहर् प्रभुले 

"अन्यजातिहरूका लातग येिू ख्रीष्टको सेवक हुर्ुिदनछ" भर्ेर छान्नु भएको तथयो (रोमी १५:१६)। 

 

सााँच् चै म तिमीहरूलाई भन् दछु, ‘जसलाई म िठाउाँ दछु, उसलाई ग्रहर् गर्ेले मलाई ग्रहर् गदनछ, अतर् 

मलाई ग्रहर् गर्ेले मलाई िठाउर्ुहुर्ेलाई ग्रहर् गदनछ’।” 

-यूहन्ना 13 : 20 

 

यसरी िावलको लेिोटमा मात्रै हामीले ख्रीष्टको िरीरको तसद्धान्ि, तस्थति, हहंड्र्े िररका र गन्िव्य 

ित्ता लगाउर् सक्छौं। 

 

 

                              ................................................................. 


