
प्रबन्धीक (DISPENSATIONAL) सत्यता 

बाइबल अध्ययन श्रृंखलाहरु (३० पाठ) 

बाइबल कसरी प्रबन्धीक रुपमा अध्ययन गने 

सत्यको वचनलाई सही रूपमा ववभावित गर्दै 

 

 

प्रार्थना: वप्रय स्वगीय वपता, हामी तपाईंको वचन बाइबलको लावग धन्यवार्द दर्दन चाहन्छौं, िुन 

तपाईंले हामीलाई दर्दनुभएको छ। हामीलाई र्ाहा छ तपाईंको वचनको अध्ययन गनुथ यस सृंसारमा 

सबैभन्र्दा महत्त्वपूर्थ कुरा हो। तर तपाईंको वचन अध्ययन गनुथ िविकै यसलाई बुझ्न र सही रूपमा 

अध्ययन गनुथ महत्त्वपूर्थ हो। तपाईंको पुत्रको लावग धन्यवार्द िसले हाम्रो लावग कु्रसमा मनुथभयो तादक 

हामी पवन कुनै दर्दन स्वगथ िान सक्छौं। आमेन। 

 

बाइबलको पर्द: 2 वतमोर्ी 2:15 “परमेश्वरसामु आफूलाई ग्रहनयोग्य तुल्याउन र लवित हुनु नपने 

कारीगरिस्तै सत्यको वचनलाई ठीकसँग ववभावित गर्दै अध्ययन गर।” 

 

 

 

कर्ा 

 

 

यो बाइबलको कर्ा होइन, तर यो धेरै वर्थ पवहले भएको वर्यो। त्यहाँ एक पटक एकिना श्ीमान 

श्ीमती आफ्ना र्दईु छोराछोरी वलएर बस्रे्। वतनीहरू वस्मर् पररवार वर्ए, र वतनीहरू आफ्ना 

सार्ीहरू, िोन्स पररवारको छेउमा बस्रे्, र वतनीहरूको घरहरू लगभग उस्तै र्देवखन्रे्। 

 

 

 

वस्मर् पररवारमा, त्यहाँ र्दईु बच्चाहरू वर्ए, एन र वपटर। वतनीहरूको बुबाको नाम वतमोर्ी वर्यो र 

वतनीहरूको आमाको नाम रूर् वर्यो। श्ीमान र श्ीमती िोन्स एक वरद्ध र्दम्पती वर्ए िसका 

छोराछोरीहरू आफ्नै घरमा हुकेका वर्ए। 

 



एक दर्दन, वस्मर्को घरको ढोकामा ढकढक भयो। श्ी वस्मर्ले ढोकाको िवाफ दर्दए, र त्यहाँ ठूलो झोला 

बोकेको एकिना धेरै ठूलो मावनस उवभएको वर्यो। उहाँ एकिना कुररयर हुनुहुन््यो, आिको डादकया 

िस्तै। तपाईं यो कल्पना गनथ सकु्नहुन्छ, कार वा बस भन्र्दा घोडा द्वारा कतै पुग्न धेरै समय लावग्र्यो। 

 

"के म वतमीलाई मद्दत गनथ सक्छु?" श्ी वस्मर्ले सोधे। 

 

कुररयरले िवाफ दर्दयो, "हो, मसँग तपाईंको लावग एउटा पत्र छ। यो रािाबाट आएको हो ।” 

 

"रािाको पत्र!" श्ी वस्मर् वचच्याए। उनी यवत उत्सावहत वर्ए दक उनले सम्पूर्थ पररवारलाई बोलाए। 

रािाले दकन लेखु्नहुन्छ भनेर उसले कल्पना गनथ सकेन। उसले हतारमा वचठी खोल्यो । 

 

पत्रमा यस्तो लेवखएको वर्यो: "तपाईं र तपाईंको पररवारलाई हाम्रो नयाँ छोराको िन्मको सम्मान गनथ 

महलमा आयोवित सुन्र्दर उत्सवमा उपवस्र्त हुन हार्र्दथक वनमन्त्रर्ा छ।" 

 

श्ीमान र श्ीमती वस्मर्ले केवह सोच्छन सकेनन् तर उनीहरूलाई दकन आमवन्त्रत गररएको वर्यो भनेर 

आश्चयथचदकत भए। रािा र रानीका सामान्यतया आफन्त वा धेरै आफ्नो सार्ीहरूलाई मात्र आमवन्त्रत 

गररएको वर्यो, तर वतनीहरूले पवहले कवहल्यै रािा वा रानीलाई भेटेका वर्एनन्। तैपवन, कुररयरले 

वनमन्त्रर्ा उनीहरूको घरमा पुर् यायो। रािालाई प्रन ग गने वतनीहरू को वर्ए? यो सवह हुनुपछथ। 

उनीहरूले महलमा पुगेपवछ उनीहरूलाई दकन बोलाइयो भन्ने कुरा पिा लगाउने ठाने। श्ीमान र 

श्ीमती वस्मर् उत्सावहत वर्ए दक वतनीहरू रािा र रानीको महलमा िाँर्दै वर्ए !! 

 

वतनीहरू पढे। "वतमीले आफ्नो राम्रो लुगा र नयाँ बच्चाको लावग एउटा सुन्र्दर उपहार ल्याउनु पछथ। 

सारै्, यो वनमन्त्रर्ा सार्मा ल्याउनु धेरै महत्त्वपूर्थ छ। महलको गेटमा गाडथलाई मात्र प्रस्तुत गनुथहोस्। 

यो वबना, तपाईंलाई महलमा िान दर्दइने छैन। तपाईंले महलको यात्राको लावग धेरै खानाहरू प्याक 

गनुथपछथ, दकनभने यो लामो हुनेछ। उत्सवमा दर्दनभर सृंगीतकारहरू खेल्ने र वयस्क र बालबावलकाका 

लावग खेलहरू सवहत सबै प्रकारका स्वादर्दष्ट खानाहरू हुनेछन्।" 

 

वस्मर्हरूलाई पखथन गाह्रो भयो, वतनीहरू धेरै उत्सावहत वर्ए। वनमन्त्रर्ाले वतनीहरू हराउन नपरोस् 

भनेर उनीहरूलाई महलमा कसरी पुग्ने भनेर वनर्देशन दर्दएका वर्यो। 



 

श्ी वस्मर्ले वनमन्त्रर्ालाई तल राखे र यो शानर्दार यात्राको तयारीमा पररवारलाई व्यववस्र्त गनथ 

र्ाले। 

 

श्ीमती वस्मर् र बच्चाहरूले प्याक गनथ र्ाले िब श्ी वस्मर् खच्चर तयार गनथ गोर्दाममा गए। उनीहरूले 

आफ्नो सम्पूर्थ सामान बोक्न खच्चर बोकु्नपछथ। बच्चाहरू धेरै र्दकत नहोस् भनेर उसले घोडा पवन तयार 

गनथ चाहन््यो तादक केही समय सवारी गनथ सकून्। वतनीहरूले मरुभूवम र पहाड मावर् यात्रा गनुथपछथ। 

यो यात्रा लगभग l0 दर्दन लाग्न सक्छ, र वतनीहरूसँग यात्राको लावग तयार हुन केही दर्दन मात्र वर्यो। 

 

श्ीमती वस्मर्ले लामो यात्राको लावग खाना प्याक गनथ र्ाले। धेरै दर्दन यात्रा गर्दाथ वबग्रनुहुन्न भनेर उनले 

सुख्खा मासु र फलफूलहरू प्याक गररन्। मरुभूवममा यात्रा गर्दाथ पानी वलन चार वा पाँच दर्दन लाग्ने 

भएकाले उनीहरूसँग पानी राख्नको लावग ववशेर् कन्टेनरहरू वर्ए। अब सबै खाना प्याक भइसकेको 

वर्यो। 

 

पत्रमा उनीहरूले पालना गनुथपने अन्य र्दईु वनर्देशनहरू वर्ए। के कसैलाई यार्द छ वतनीहरू के वर्ए? हो, 

नयाँ बच्चाको लावग आफ्नो उत्कर ष्ट लुगा र उपहार ल्याउनुहोस्। वतनीहरूले आफ्नो सबैभन्र्दा राम्रो 

पोशाकहरू फेला पानथ वतनीहरूको कोठरीहरू हरेे। आमाले उनीहरूलाई अवलकवत फ्यावन्सयर 

र्देखाउनको लावग र्ोरै वसलाई गनुथभयो दकनभने यो उनीहरू गएको सबैभन्र्दा ठूलो र उत्कर ष्ट पाटी 

वर्यो। 

 

पत्रमा अको वनर्देशन बच्चाको उपहारको बारेमा वर्यो। पत्र समाप्त भयो। त्यवतबेला पत्रको अन्त्यमा 

िसलाई वचठी लेवखएको वर्यो, त्ययो लेवखन्रे्। श्ीमान वस्मर्ले अवन्तम वाक्य पढे, र पत्र बन्र्द गरे 

दकनभने उनीहरूले यात्रामा िानुअवघ धेरै कुराहरू गनुथपने वर्यो। 

 

आमा र एनले बच्चाको लावग उिम उपहार खोज्न िाने वनर्थय गरे । वतनीहरू एउटा पसलमा गए िहाँ 

बच्चाहरूको लावग मात्र चीिहरू वर्ए। ओह, पसलमा सबै चीि धेरै राम्रा वर्ए, उनीहरूलाई के छान्ने 

भनेर र्ाहा वर्एन! अन्तमा, वतनीहरूले टोपी र सानो, सानो िुिाको एक िोडीको सार् एउटा धेरै 

सुन्र्दर स्वेटर पोशाक वलने वनर्थय गरे। 

 

अब वतनीहरू सबै आफ्नो यात्राको लावग तयार वर्ए। सबै कुरा प्याक वर्यो; खाना, कपडा, आपूर्तथ, 

बच्चाको उपहार, र सबैभन्र्दा महत्त्वपूर्थ, पत्र, दकनभने यो वबना वतनीहरू उत्सवमा उपवस्र्त हुन 

अनुमवत दर्दइने वर्एन। त्यसपवछ, वतनीहरू ओछ्यानमा गए दकनभने वतनीहरू आफ्नो यात्रा सुरु गनथ 



वबहान सबेरै उठ्नुपछथ। एन र वपटर धेरै उत्सावहत वर्ए; उनीहरूलाई वनर्दाउन गाह्रो भयो। बुवा पवन 

वचवन्तत  

हुनुहुन््यो। ओछ्यानमा सुतेर अगावडको लामो यात्राको बारेमा सोच्र्दै उनी यात्रा सुरवित हुने आशामा 

वर्ए। 

 

एनले आफ्नो अनुहारमा वबहानको घामको न्यानोपन महसुस गनथ धेरै समय लागेन। उनले आँखा 

खोवलन्। "आिको दर्दन हो!" उनी वचच्याइन्। उनले घरका सबैलाई बयँुझाइन् । "आिको दर्दन !!" बाँकी 

पररवार तयार हुन र्ाले। लामो यात्राको सुरुवात राम्रो होस् भनेर आमाले वबहानको खािा बनाउन 

र्ाल्नुभयो। बुबा बावहर वनस्कनुभयो, र सबै खच्चरमा सामान हाल्नुभयो। 

 

एन र वपटर वबहानको खािामा वहवडरहकेा वर्ए, दकनदक वतनीहरू धेरै उत्सावहत वर्ए। वबहानको 

खािा सदकएपवछ बुवाले घर बन्र्द गररदर्दनुभयो । अन्तमा, वतनीहरू आफ्नो बाटोमा वर्ए। 

 

बुबाले मरुभूवमबाट यात्रा गनथ लगभग चार-पाँच दर्दन लाग्ने अनुमान लगाउनुभयो, िुन एन र वपटरलाई 

सधैंभरर महसुस भयो। वपटर र एन पवहले कवहल्यै मरुभूवममा गएका वर्एनन्, त्यसैले वतनीहरूले के 

आशा गने र्ाहा वर्एन। वतनीहरूले यस्ता सुन्र्दर फूलहरू, क्यावक्टसहरू, र हास्यास्पर्द साना 

िनावरहरू, न यवत धेरै बालुवाहरू र्देखे्न आशा गरेका वर्एनन्। यात्रा गर्दै, "केटा," वपटरले भने, "यो 

पकै्क तातो हुरँ्दैछ।" बुबाले भन्नुभयो, "हामी मरुभूवमबाट नवनवस्कएसम्म हरेक दर्दन यस्तै हुनेछ।" एन र 

वपटर र्ोरै र्ाकेका वर्ए त्यसैले वतनीहरू केही समयको लावग घोडामा चढे। पत्रुसले भने, “म वनश्चय नै 

वतखाथएको छु। म वपउन सक्छु?" बुवाले िवाफ दर्दनुभयो, “सानो चुस्की लेउ। हामीले हाम्रो पानी बचत 

गनुथपछथ र दर्दनमा २-३ पटक मात्रै वपउनुपछथ, नत्र हामी पानी सदकन सक्छ। 

 

अन्ततः रात आयो, र हावा वचसो भयो। बुबाले आगो बनाउनुभयो तादक वतनीहरूले रातको खाना 

बनाउन र न्यानो राख्न सकून्। 

 

वस्मर्हरू भोवलपल्ट वबहान उठे, क्याम्प भरे, र अको लामो दर्दनको लावग बावहर वनवस्कए। अकस्मात्, 

उनीहरूलाई कुरूप र्देवखने पुरुर्हरूको समूहले रोक्यो। वस्मर्को पररवार डराए, दकनदक मावनसहरू के 

चाहन्छन् भनेर उनीहरूलाई र्ाहा वर्एन। 

 

"वतवम कहाँ िार्दै छौ?" एक िना पुरुर्ले सोधे । 



 

श्ी वस्मर्ले िवाफ दर्दए, "हामी रािाको नयाँ बच्चाको िन्मको उत्सव मनाउन महलमा िाँर्दैछौं।" 

 

पुरुर्हरूले एकअकाथलाई हरेे। केही बेर केही बोलेनन् । वस्मर् पररवारले के गने भनेर सोचेको वर्यो। 

तब एकिना मावनसले भने, "तपाईहरु हाम्रो र्देश भएर िान सकु्नहुन्छ, दकनदक तपाईहरु त रािालाई 

हनेथ िार्दैं हुनुहुन्छ।" अको शबर्द नभई वतनीहरू फर्कथ ए र गए। 

 

वस्मर्हरू डराएका वर्ए तर राहत पाए, र मरुभूवम हुँर्दै आफ्नो यात्रा िारी राखे। वतनीहरू अन्ततः 

मरुभूवमको अन्तमा पुगे। पाँच दर्दन वबवतसकेको वर्यो र चार दर्दन बाँकी वर्यो। एन र वपटरले मनमा 

सोचे, "हामी त्यहाँ कवहल्यै पुग्ने छैनौं।" 

 

"हरे, हरे!" बुबाले भन्नुभयो। “त्यहाँ वसधा पहाडमा हेर। कस्तो सुन्र्दर र्दरश्य!” 

 

"वाह," एन र वपटरले सोचे, "यो धेरै ठूलो र्देवखन्छ।" 

 

"हो," आमाले भन्नुभयो। घाम अस्ताउँर्दै वर्यो, त्यसैले वतनीहरूले रातको लावग वशववर बसाउने र 

वबहान पहाडमा आफ्नो यात्रा सुरु गने वनर्थय गरे। 

 

सूयथ उद्यो र वतनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे। मावर्, मावर्, मावर्, मावर्, वहड्न गाह्रो र गाह्रो हुरँ्दै 

गयो, र बाटो उकालो र उकालो हुरँ्दै गयो। सास फेनथ पवन अवल गाह्रो हुन र्ाल्यो । वतनीहरू दर्दनभरर 

चढे, र यो सधैंभरर िस्तो र्देवखन््यो। वतनीहरू धेरै र्ाकेका वर्ए। 

 

रावतको समय सुरु भयो, वतनीहरूले खाना बनाए, आफ्नो सुत्ने वगयर वनकाले र आफ्नो टाउको राखे। 

वनर्दाउन केही सेकेन्ड मात्रै लाग्यो । 

 

वबहान चाँडै आयो दक िस्तो भयो। वतनीहरूले पहाड मावर् सुरु गरे। अब बाटोमा स-साना ढुङ्गाहरू 

र्देवखन र्ालेका वर्ए, तर ढुङ्गाहरू ठूला हुरँ्दै गइरहेका वर्ए। अन्ततः उनीहरू अगावड बढ्न सकेनन् । 

वतनीहरू के गनथ िाँर्दै वर्ए? वतनीहरू यवत टाढा आएर फकथ न चाहरँ्दैनन वर्ए। वतनीहरू केही बेर 

आराम गनथ बसे र के गने भनेर सोचे। अकस्मात् उनीहरुको अगावड एक िना बूढो मावनस उवभए । 



उसको लामो खैरो र्दाह्री वर्यो र छडी वलएर हहडँ्यो, िुन रूखको हाँगाबाट बनेको िस्तो र्देवखन््यो। 

उनी हरे्दाथ अवल खस्रो र बीहड वर्ए। उसले शान्त भएर बोल्यो, "वतमीहरू कहाँ िान खोज्र्दै छौ?" 

 

श्ी वस्मर्ले िवाफ दर्दए, "हामी रािाको छोराको नयाँ िन्म मनाउन महलमा िाँर्दैछौं, तर हामी 

अगावड िान सक्र्दैनौं। यी ढुङ्गाहरू धेरै ठूला छन्, र बाटो यवत साँघुरो छ, हामी अरू यात्रा गनथ 

सक्र्दैनौं।” बूढाले एकवछन उवभएर सोचे । "मैले िीवनभर यी पहाडहरूमा बसेको छु, मलाई हरेक बाटो 

र्ाहा छ। तपाईंहरु आफैं  िान सकु्नहुन्छ दक भनेर म तपाईंहरुलाई सुरवित हुनुहुनेछ भन्ने वनवश्चत 

नभएसम्म लैिान्छु। उखु बोकेर बूढो बाटो लागे । ऊ र्ोरै बोल्यो, र हहँवडरह्यो। उनीहरु दर्दनभर हहडेँ । 

 

बूढो मावनस फर्कथ यो र नरम स्वरमा भन्यो, "तपाईंहरु अब सुरवित हुनुहुनेछ। आफ्नो यात्रा िारी 

राखु्नहोस्, र तपाई सुरवित रूपमा महलमा पुग्नुहुनेछ," बूढाले भने। 

 

"धन्यवार्द," श्ी वस्मर्ले भने। "हामी तपाईलाई सधैं सम्झनेछौं।" वतनीहरूले अको छेउमा झन्डै तल 

नपुगेसम्म अरू र्दईु दर्दनसम्म पहाड हुरँ्दै यात्रा गरे। वतनीहरूमावर् रात वर्यो, त्यसैले वतनीहरूले 

छाउनी बनाए र रातको लावग सुत्न गए। वतनीहरू आफ्नो यात्राको अवन्तम दर्दन उज्यालो र चाँडै उठे! 

वतनीहरूसँग चढ्नको लावग एउटा सानो पहाड वर्यो, र महल पहाडको टुप्पोमा हुनेछ। 

 

एन र वपटर मुवश्कलले पखथन सक्रे्। घाम यवत चवम्करहकेो भएर वतनीहरूले आफ्नो अगावड र्देख्न 

सक्र्दैनन् वर्यो। तर धेरै दर्दन वचसो पहाडमा बसेपवछ उनीहरुको अनुहारमा घामको न्यानोपन राम्रो 

लाग्यो । 

 

अचानक बाबाले कराउनुभयो, "हरे, हरे, महल, महल!" वतनीहरू सबैले मावर् हरेे, र सूयथको 

दकरर्हरूबाट वतनीहरूले महल र्देख्न सक्रे्। यो भव्य र्देवखन््यो। महल वतनीहरूले सोचेको भन्र्दा धेरै 

सुन्र्दर वर्यो। िवत नविक पुग्यो, उवत धेरै सुन्र्दर र्देवखन््यो। अब वतनीहरूले उत्सवको लावग सबै तयार 

भएको र्देख्न सक्रे्। 

 

अन्ततः, वतनीहरूले महलमा पुगे, िहाँ वतनीहरूले र्देखेका सबैभन्र्दा ठूला ढोकाहरू वर्ए। वतनीहरूले 

ढकढक गरे। एउटा सुन्र्दर रातो टपकोट र प्यान्ट लगाएको वसपाहीले ढोकाको उिर दर्दयो। "यो रािा र 

रानीको महल हो; म तपीईहरुलाई कसरी मद्दत गनथ सक्छु?" उसले ठूलो स्वरमा भन्यो। "हामी नयाँ 

बच्चाको िन्म मनाउन यहाँ छौं," श्ी वस्मर्ले िवाफ दर्दए। "तपीईहरुको पत्र हनेथ सक्छु?" वसपाहीले  



भने। बुबाले त्यो वचठ्ठी आफ्नो शटथको ववशेर् खल्तीमा सुरवित राखु्न भएको वर्यो। उसले त्यो पत्र वलने 

वसपाहीलाई दर्दयो र भन्यो, "त्यसोभए तपाई िोन्स पररवार हुनुहुन्छ।" वस्मर् पररवारले एकअकाथलाई 

अचम्मले हरेे। "होइन," वतनीहरूले भने, "हामी वस्मर् पररवार हौं।" वसपाहीले उनीहरूलाई आँखामा 

हरेे र भने, "यो पत्र िोन्स पररवारलाई सम्बोधन गररएको हो। हामीले वनमन्त्रर्ा गररएका 

पररवारहरूलाई मात्र अनुमवत दर्दन सक्छौं; र तपाईं िोन्स पररवार हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई उत्सवमा 

अनुमवत दर्दन सककँर्दैन। शुभ दर्दन!" 

 

"के?" श्ी वस्मर्ले भने, िब उनको पररवार स्तबध भएको वर्यो। उसले पत्र िाँच्यो, र अचानक यार्द 

आयो दक उसले पत्र माफथ त चाँडै पढेको वर्यो, तर उसले पत्रको तलमा कसलाई सम्बोधन गरेको वर्यो 

भनेर कवहल्यै पढेन। यो िोन्स पररवारलाई सम्बोधन गररएको वर्यो। वचठी पठाउने मान्छे वमल्र्दोिुल्र्दो 

भएको हुनुपछथ दकनदक र्दईु घर उस्तै उस्तै र्देवखन्रे् र पत्र गलत घरमा पुयाथयो। 

 

बुबा बसु्नहुरँ्दा वस्मर् पररवारको हृर्दय डुबयो। उनी आफैं मा वनकै वनराश वर्ए । वतनीहरू सबै यवत टाढा 

यात्रा गरेका वर्ए, र धेरै उत्सावहत वर्ए। वतनीहरूले पत्रमा भएका सबै वनर्देशनहरू सावधानीपूवथक 

पालना गरेका वर्ए, तर पत्र उनीहरूलाई सम्बोधन नगरेकोले अझै पवन यसले कुनै फरक पारेन। यदर्द 

वतनीहरूले पूरै पत्र भन्र्दा महत्त्वपूर्थ कुरा मात्र पढेका वर्ए भने दक पत्र कसलाई सम्बोधन गररएको 

वर्यो। 

 

आि धेरै मण्डलीहरू र मावनसहरूले बाइबल पढ्र्दा यस्तै गल्ती गछथन्। वतनीहरूले बाइबललाई सही 

रूपमा ववभावित गर्दैनन्। सम्पूर्थ बाइबल हाम्रो लावग लेवखएको छ, तर सबै बाइबल हामीलाई 

लेवखएको छैन। परमेश्वरले नूहलाई के लेखु्नभयो, ववशेर् गरी िहािको बारेमा, हामीलाई लेवखएको 

वर्एन। हामीले उत्पविको प्रारवम्भक अध्यायहरूबाट परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू वसक्न सक्छौं, 

हामी परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभएको कुरा पालन गनथ सक्र्दैनौं, नत्र हामी सबै आफ्नो घरको पछावडको 

आँगनमा एउटा िहाि वनमाथर् गनेछौं। 

 

पुरानो करारमा परमेश्वरले यहूर्दी र अन्यिावतहरूलाई के भन्नुभयो त्यो हामीलाई लेवखएको वर्एन। 

पुरानो वनयमबाट हामी परमेश्वरको बारेमा िान्र्दछौं, र उहाँले इस्राएलसँग कसरी व्यवहार गनुथभयो, 

तर हामीले आि इस्राएलका चमत्कारहरू हामीमावर् हुने आशा गनुथ हुरँ्दैन। उर्दाहरर्का लावग: व्यवस्र्ा 

प्रवन्ध अन्तगथत समयको अववधमा, परमेश्वरले यहूर्दीहरूसँग काम गनुथभयो, चमत्कारपूर्थ रूपमा 

वबरामी र भूत लागेकाहरूलाई वनको पानुथभयो। भोकाएको बेला उहाँले वतनीहरूलाई खाना 

खुवाउनुभयो, र वतनीहरूका सबै आवश्यकताहरू पूरा गनुथभयो। येशू ख्रीष्ट कु्रसमा मनुथभयो र 



वचहानबाट बौरी उठ्नु भएकोले, वतथमान अनुग्रह (रहस्य)को प्रबन्ध ल्याइएपवछ ववश्वासको व्यवस्र्ाले 

पुरानो करार दफक्का भयो। मावनसहरू र मण्डलीहरूले आि आफ्नो कायथक्रमको समयमा इस्राएललाई 

गररएका वाचाहरूलाई गलत रूपमा वलन्छन्, र परमेश्वरले आि हाम्रो लावग पवन त्यस्तै चमत्कारहरू 

गनुथहुनेछ भनी सोच्छन्। वतनीहरू वस्मर् पररवारिस्ता हुन् िसले पत्र कसलाई सम्बोधन गररएको 

वर्यो भनेर हनेथको लावग कवहले पवन समय वनकालेनन्। हामीले सधैं बाइबलको प्रत्येक पुस्तकलाई 

हनेुथपछथ, र यो कसलाई लेवखएको छ भनेर पवन हनेुथपछथ। यसलाई, परमेश्वरको वचनलाई ठीकसँग 

ववभावित गने भवनन्छ, िुन हामीलाई र्दोस्रो वतमोर्ी २:१५ मा गनथ वनर्देशन दर्दइएको छ। यदर्द हामीले 

सही रूपमा ववभािन गरेनौं भने, हामी परमेश्वरबाट वनराश हुनेछौं, र उहाँले आफ्ना प्रवतज्ञाहरू पूरा 

गरररहनुभएको छैन भन्ने महसुस गनेछौं; िब वास्तवमा ती बाइबल प्रवतज्ञाहरू र्दावी गनथ हामीलाई 

लेवखएका छैनन्। 

पावलले लेखेका पुस्तकहरू ख्रीष्टको शरीरको रूपमा हामीलाई लेवखएका बाइबलका पुस्तकहरू हुन्। यी 

ती हुन् िहाँ हामी परमेश्वरको प्रवतज्ञाहरू सारै् उहाँले हामीबाट के अपेिा गनुथहुन्छ सो खोज्न सक्छौं। 

 

पुरानो करारमा परमेश्वरका चुवनएका मावनसहरूको रूपमा इस्राएललाई प्रवतज्ञाहरू गररएको वर्यो। र 

परमेश्वरले हामीलाई पवन प्रवतज्ञा गनुथभएको छ, ख्रीष्टको शरीर। केही पर्दहरू हेरौं िसले हामीलाई 

अनुग्रहको प्रबन्धमा परमेश्वरको प्रवतज्ञाहरू बताउँछ। 

 

 

ख्रीष्टको शरीरलाई गररएका प्रवतज्ञाहरू 

 

रोमी ५:१,२ 

“यसकारर् ववश्वासद्वारा धमी ठहररएर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष् टद्वारा परमेश् वरसँग हामी शावन्तमा छौं। 

ववश् वासद्वारा नै हामी पवन उहाँद्वारा यस अनुग्रहमा प्रवेश पाएका छौं िहाँ हामी खडाछौं, र हामी 

परमेश्वरको मवहमाको सहभागी हुने आशामा रमाउँछौं।” 

 

 

रोमी ६:६ 

“हामी िान् र्दछौं दक हाम्रो पुरानो मनुष् यत् व उहाँसँग कू्रसमा टाँवगयो, तादक हाम्रो पापमय शरीर नाश 

होस् , अब उप्रान्त हामीले पापको सेवा गनुथ हुरँ्दैन। अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔं।” 

 



रोमी ८:१७ 

“र यदर्द सन् तानहरू हौं भने, तब उिरावधकारीहरू; परमेश्वरका उिरावधकारीहरू, र ख्रीष् टसँग साझे-

उिरावधकारी पवन हौं; यदर्द त्यसो हो भने हामी उहाँसृंग पीवडत हुनेछौं, हामी उहाँसँगै मवहवमत पवन 

हुनेछौं।” 

 

रोमी १२:५ 

“यसैले हामी, धेरै भए तापवन, ख्रीष्टमा एउटा शरीर हौं, र प्रत्येक एक-अकाथका अङ्ग हौं।” 

 

कोररन्र्ी १:३० 

“तर उहाँको लावग वतमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, िसलाई परमेश्वरले हाम्रा बुवद्ध, धार्मथकता र पववत्रीकरर् 

र उद्धारको वनवम्त बनाउनुभयो:” 

 

२ कोररन्र्ी १:२२  

“िसले हामीलाई छाप लाउनुभएको छ, र हाम्रो हृर्दयमा आत्माको बयाना दर्दनुभएको छ।”  

 

२ कोररन्र्ी ५:१७  

“तेसैले यदर्द कुनै मावनस ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ प्रार्ी हो: पुराना कुराहरु वबतेका छन्; हरे, सबै 

र्ोकहरु नयाँ भएका छन्।” 

 

गलाती ५:१ 

 “यसकारर् र्दह्रा भएर स्वतन्त्रमा खडा होओ  िसमा वख्रष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पानुथभएको छ। र फेरर 

र्दासत्वको िुवामुवन  नपर।” 

 

एदफसी ४:२४  

“अवन वतमीहरूले त्यो नयाँ मावनसलाई धारर् गर, िुन परमेश्वरको स्वरूपमा धार्मथकता र साँचो 

पववत्रतामा सरवष्ट गररएको छ।" 

 

दफवलप्पी २:५  



“यो मन वतमीहरूमा होस्, िुन ख्रीष्ट येशूमा पवन वर्यो: 

 

कलस्सी ३:२  

“मावर्का चीिहरूमा वतमीहरूको से्नह राख, पर्वीमा भएका चीिहरूमा होइन।” 

 

 

प्रन गोिरी 

 

१. पत्र कसलाई पठाइनु पने वर्यो?  

२. के वस्मर् पररवारले पत्रमा सबै वनर्देशनहरू पालना गयो? हो वा होइन  

३. महलमा पुग्र्दा उनीहरूले सबै वनर्देशनहरू पालना गर्दाथ केही फरक पयो? हो वा होइन 

४. दकन वस्मर् पररवारलाई महलमा प्रवेश गनथ दर्दइएनन् िबदक वतनीहरूले सबै वनर्देशनहरू पालना 

गरेका वर्ए र वतनीहरूसँग पत्र पवन वर्यो?  

५. बाइबललाई सही रूपमा ववभािन गनुथ दकन महत्त्वपूर्थ छ? ६. के तपाईं बाइबलका केही 

प्रवतज्ञाहरूबारे सोच्न सकु्नहुन्छ िुन मावनसहरूलाई अन्य प्रबन्धहरूमा दर्दइएको वर्यो?  

७. अनुग्रहको प्रबन्धमा ख्रीष्टको शरीरको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई लेखु्नभएको केही प्रवतज्ञाहरू के 

हुन्? 

 

 

 

शास्त्रमा परमेश्वरको प्रमखु ववभािनहरू र सही ववभािनको महत्त्व " आफैलाई परमेश्वरमा ग्रहयोग्य 

तलु्याउन र लवित हुन ुनपन ेकारीगरिस्त ैसत्यको वचनलाई ठीकसगँ ववभावित गर्दै अध्ययन गर।" II 

वतमोर्ी 2:15 KJV 

 

परमेश्वरको र्दईु तर्फथ य अनन्त उदे्दश्य - प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रगवतशील प्रकाश । उत्पवि १:१ 

सुरुमा परमेश्वरले स्वगथ र पर्वी सरवष्ट गनुथभयो।  

 

 

           अरु चाडै आउर्दैछ..... 


