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बाइबल

सोसाइटीको

गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह

अनुमितले

उद्धृत

पिवऽ बाइबल

उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका
पात्मोस टापुबाट असल समाचार

पिँचमी दे श मीस र पूवीर् दे श टकीर्को बीचमा रहेको एिजयन सागरमा

एउटा सानो पत्थरै पत्थर भएको टापु छ। दुई हजार वषर् अिघ येशूलाई िवँवास

गनह लाई सतावटको बममा येशूका चेला यूह ालाई त्यस टापुमा मरोस भनेर
फ्याँिकएको िथयो। बयोबृ

ूेिरतले पिँचमी दे श रोम सरकारले िदएको अनेक

यातना भोगेका िथए। रोमको काल कोठरीमा उनलाई अनेक

क

िदएर

थुिनएको िथयो। केही गरे पिन नमरे पिछ यूह ालाई विरपिर समुिको पानीले

घेिरएको र सबै सभ्यताबाट अलिग्गएको अनकन्टार कुनै पिन जीव नभएको

टापूमा यूह ालाई िनवार्िसत जीवनमै मरोस भनेर तत्कालीन िनरङ्कुस र बुर

रोमको बादशाह डोिमिशयनले सन् ९५ितर फ्याँिक िदएका िथए। त्यःतो किठन

पिरिःथितमा मनर्को लािग क

भोग्दै बाटो हेिररहेका आफ्नो सेवक यूह ालाई

ँ िवशेष भेट गनर्
साहस िदन एक साबथको िदन ूभ ु येशू आफै उनीसग
आउनुभएको िथयो। त्यो भेट दशर्न ारा गिरएको िथयो। दशर्नह को िविभ

ौृ लामा येशूले यूह ालाई चचर्को इितहासको िसं हावलोकन गराउनुभएको
िथयो। साथै येशूका भक्तह जसले उहाँको दोॐो मिहिमत आगमनको ूतीक्षामा

रिहरहँदा ितनीह ले कःतो अनुभव गनछन् भनेर पिन त्यस दशर्नमा उहाँले
यूह ालाई दे खाउनुभएको िथयो।

आफूले दशर्नमा दे खेका िविभ

ँयह लाई

यूह ाले कागजको मु ामा लेखेका िथए। त्यसरी लेिखएको मु ा िकताबको नाउँ

"येशू भी बाट पाएको ूकाश वा दशर्न" भनेर िदइएको िथयो (ूकाश १:१)।
उनले लेखेका पुःतकमा येशूको काम ितन ूकारको भएको उल्लेख गिरएको

छ। आफ्नो मानव शरीर त्यागेर ःवगर्मा उिऽनुहँद
ु ा ःवगर् र यस पृथ्वीमा

उहाँको काम र उहाँको दोॐो मिहिमत आगमनमा उहाँले के गनुह
र् न
े सो
ु छ

यूह ालाई

छलर्

दे खाइएको

िथयो।

येशूले

यूह ालाई

ँय

दे खाउनुभएका

दशर्नह को मुख्य दुई लआय िथए: युग युगसम्म येशूका भक्त जनह को बीचमा

उहाँ हुनहु न
भ े उहाँको ूितब ता र येशू र शैतानको बीचमा भइरहेको
े
ु छ

महान् िववादले गदार् पितत भएको सं सारमा येशूका भक्त जनह ले दै िनक
कःता खालका क ह

भोग्नुपनछ।

हामी यस अध्ययन पुःतकमा भएका िविभ

िवषयबःतुह

पमा

खोतल्ने

ूयास गनछ । िवषेश गरे र यस पुःतकमा उल्लेख गिरएको मूल भाग र मूल

िवषयबःतुह ितर ध्यान िदनेछ । यस पुःतकका मूल िवषयबःतुह

कुन हुन ् र

के हुन ् साथै आफ्ना भक्त जनह को िनिम्त येशूले चाल्नुभएको कदमह

हेनछ । ती कदमह मा उहाँको जन्म, जीवन, मृत्यु, पुन त्थान र ःवगर्मा

भएको पिवऽ मिन्दरमा उहाँको मूल पुरोिहतको काम समावेश गिरएका छन्।

जब हामी ूकाशको पुःतकको अध्ययन गनछ तब हामी दे हायका कदमह
चालेर अिघ बढ्नेछ ।

१. बाइबल कुन ूेरणाको आधारमा लेिखएको हो भ े धारणामा

आधािरत ूकाशको पुःतकको अध्ययन हामी गनछ । त्यस पुःतकमा लेिखएका
सन्दे शह

परमेँवरबाटै

आएका भएतापिन उक्त पुःतक मानवीय भाषामा

लेिखएका छन्। बुझाउन खोज्ने भाषा र

जनह को इितहासलाई िविभ
परमेँवरका सन्दे शह

पुरानो करारमा लेिखएको परमेँवरका

ूतीक तथा िचऽणह

ूयोग गरे र यूह ाले

कसरी हामीलाई िदन खोजेका िथए भनेर हामी यस

अध्ययनमा प ा लगाउनेछ ।

२. जब हामी ूकाशको पुःतक अध्ययन गनछ

तब त्यसलाई

होिसयारपूवक
र्
अध्ययन गनुप
र् छर् भनेर हामी िवँवास गदर्छ । यहाँ उल्लेख

गिरएका िविभ

भिवंयवाणीह को अथर् ऐितहािसक पमा हेरेर ितनीह को अथर्

लगाउन खोज्नेछ ।

३. अगमवक्ता यूह ाको समयदे िख सं सारको अन्तसम्म बम पमा

घट्ने घट्नाह

भिवंयवाणी गरे अनुसार नै घटे को छ भनेर दे खाउने मनशायले

यो पुःतक लेिखएको हो। िवँवको इितहासमा चिलरहेको र युगको अन्तसम्म

चिलरहने िविभ

घट्नाका ूवाहह

भिवंयवाणीमुतािवक भइरहेकाछन् भनेर

हामी हेनछ । त्यसले गदार् ूकाशको पुःतकमा लेिखएका शब्दह को अथर्

त्यसैमा भे ाउने ूयास हरतरहले गनुप
र् छर् भनेर हामी िजिकर गदर्छ । कुनै
मानवीय अथर् वा अनथर् लगाएर वा अ

दशर्नशा का सोचह

ूकाशको पुःतकको रहःय खोतल्नु मनािसव हुँदैन।

यस पुःतकमा लेिखएका भिवंयवाणीह लाई व्यवहािरक

घुसाएर

पमा बुझ्नु पदर्छ।

त्यसको लािग ूकाशको पुःतकको बनौटलाई बुझ्नु धेरै ज री छ। ूकाशको

पुःतकको िवँलेषण वा ःप
हेनछ :

पमा बुझ्न यो पुःतक रिचएको चार ढाँचाह

अ. ूकाश १:१दे िख ३:२२सम्म चचर्लाई सम्बोधन गरे र लेिखएका छन्।

ती चचर्ह को अवःथा यूह ाको समयमा कःतो िथयो भनेर दे खाउँछ। तर
त्यसबेलाको िनिँचत समयको चचर्ह को अवःथामाऽ होइन इितहासको िविभ
कालका चचर्ह

थाहा पाउनेछ ।
आ.

कःता िथए भनेर भिवंयवाणी ारा सम्बोधन गिरएको िथयो भनेर

ूकाश ४:१ दे िख ११:१९सम्म लेिखएका

इितहासलाई ूितिबम्ब गदर्छन्। त्यहाँ िविभ

वचनह ले

चचर्को

महासं हारका घट्नाह लाई िविभ

ूतीकह ले िचऽण गरे का छन्। ती िचऽणह

गरे र जोिडएका छन्।
इ.

ूकाश

१२:१दे िख

एक एक गरे र राॆोसं घ व्याख्या

१४:२०सम्म

लेिखएका

िवषयबःतुह

यस

् यसले येशू यस सं सारमा आउनुभन्दा पिहले
हुन।

पुःतकको मूल िवषयबःतुह

ँ को महान् िबवाद वा
र उहाँको दोॐो आगमनमा भएका र भइरहने शैतानसग
वैचािरक सं घषर्को इितहासलाई समेट्दछ।

उ. ूकाश १५:१दे िख २२:२१ले िवशेष गरे र युगको अन्तको बारे मा िचऽण
गरे को हामी हेनछ ।

भी लाई

४.

नै

ूकाशको

केन्ििवन्दु

पुःतकमा

बनाइएर

रहेका

िविभ

व्याख्या

भिवंयवाणीह लाई

गनुप
र् छर्।

त्यसो

गरे मा

येशू
ती

भिवंयवाणीह को व्याख्या अथर्मूलक हुन सक्छ। ूकाशको पुःतक धेरै ूतीक
र िचन्हह ले सिजएको छ।

वचनह

जसले ूकाशको पुःतक पढ्छन्, सुन्दछन् र यसमा भएका सल्लाह र
पालन गदर्छन् त्यसलाई आिशष िदने ूित ाह

छन्। "ूकाशको पुःतकमा भएका साममीह

पालन गनर् आदे श िदँदै यस पुःतक सु

यस पुःतकमा िदइएका

बुझ्न र त्यसमा भएका िशक्षालाई

गिरएको छ। परमेँवर घोषणा

र् न्ु छ 'जसले यसमा लेिखएको भिवंयवाणीका वचनह
गनुह
यसमा लेिखएका वचनह

छ।' जब हामी िवँवासीह

पढ्छन् र सुन्छन्,

पालन गछर्न ् ती धन्यका हुन ् िकनभने समय निजकै

एक भएर ूकाशको पुःतकको अथर् बुझ्दछ तब

हामीह को बीचमा ठू लो जागरण हुनछ
े । यहाँ भएका सबै साममीह

पूणर्

पमा

हामी बुझ्न सक्दै न । तर यसमा भएका साममीह लाई खोजेर अध्ययन गनर्

िदइएको आदे शलाई हामीले वेवाःता गनुह
र् ँद
ु ै न।"-एलेन जी
टु िमिनःटसर् एण्ड गःपल वकर्सर्, पृ. ११३बाट

ाइट, टे िःटमोिनज

पान्तिरत। जब हामी यस

पुःतकलाई केलाएर पढ्नेछ तब हामी आफैले यसमा भएका कुराह

सु ,

बुझ्न र पालन गनर् हामी आ ान गदर्छ । येशूको आगमनको िनिम्त पिखर्रहँदा
सबैले ूकाशको पुःतक पढ्नु ज री ठा प
ु दर्छ।

यस अध्ययन पुःतकको लेखक रान्को ःटे फानोिभकले बाइबल दशर्नमा
िपएच.डी गनुभ
र् एको छ। उहाँ आन्द्र्युज युिनभिसर्टीको एसिडए िथयोलोिजकल
सेिमनारीमा नयाँ करारको बारे मा िसकाउने ूोफेसर हुनहु न्ु छ। ूकाशको
पुःतकको बारे मा उहाँ िवशेष हुनहु न्ु छ।
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२०१९को ूथम् िऽमािसकको साबथ ःकूलको भेटीको उिॄएको
भाग साउथरण-इिन्डएन ओशन

िडिभजनमा

भइरहे का

सं रचनाको िनिम्त िदइनेछ। यस क्षेऽमा दे हायका दे शह

िविभ
छन्:

आ ोला, बोत्ःवाना, मलावी, मोजािम्बक, साओ टोम र िूिन्सप,
दिक्षण अिृका, जािम्बया, िजम्बावे र सातवटा इिन्डयन ओशनका

दे शह

जसमा

कोमोरो,

मडगाःकार,

मौिरिशयस,

मेयोट,

िरयुिनयन, रोिसगे र िसशेलस छन्।
यो क्षेऽमा १९ करोड ितस लाख (१९३ िमिलयन)
मािनसह

छन्। ितनीह मा सितस लाख वा ३.७ िमिलयन

एडभेिन्टःटह

छन्। त्यसको अथर् ती क्षेऽमा रहे का ूत्येक ५१

जनामा एक जना एडभेिन्टःटको अनुपातमा छ।
यस ऽैमािसकको भेटी दे हायका आयोजनाह मा खचर्
गिरनेछ:

मोजािम्बकमा

रहे को

मोजािम्बक

एडभेिन्टःट

िवँविव ालयमा रहे को खाना र सं तिु लत आहारको िवभागको
िवःतार,

एचआइभी

र

एडस

रोगले

पीिडत

भएर

आमाबाबु

गुमाएका टु हरु ाह को िनिम्त अनाथालायको िनमार्ण र िमला

ूान्तमा ूाथिमक ःकूलको िनमार्ण र साव टोमे र िूिन्सपमा:

लागु पदाथर्को दुव्यर्सनमा लागेकाह को िनिम्त ःवाथर् सुधार केन्ि
र

ःकूल,

साओ

टोमेमा

नयाँ

आराधना

भवनको

िनमार्ण,

पूवू
र् ाथिमकदे िख १२ कक्षासम्म चलेको ःकूलमा सभाभवनको
िनमार्ण।

साथै मोजािम्बक र साओ टोमे र िूिन्सपमा रहे का

बालबािलकाह को िनिम्त पोटुर्िग्यज भाषामा बाइबल उपलब्ध
गराउन यस भेटीले सहयोग गनछ।

२०१९को ूथम् िऽमािसकको साबथ ःकूलको भेटीको उिॄएको
भाग साउथरण-इिन्डएन ओशन

िडिभजनमा

भइरहे का

सं रचनाको िनिम्त िदइनेछ। यस क्षेऽमा दे हायका दे शह

िविभ
छन्:

आ ोला, बोत्ःवाना, मलावी, मोजािम्बक, साओ टोम र िूिन्सप, दिक्षण
अिृका, जािम्बया, िजम्बावे र सातवटा इिन्डयन ओशनका दे शह

जसमा कोमोरो, मडगाःकार, मौिरिशयस, मेयोट, िरयुिनयन, रोिसगे र
िसशेलस छन्।
यो क्षेऽमा १९ करोड ितस लाख (१९३ िमिलयन)
मािनसह

छन्। ितनीह मा सितस लाख वा ३.७ िमिलयन

एडभेिन्टःटह

छन्। त्यसको अथर् ती क्षेऽमा रहे का ूत्येक ५१

जनामा एक जना एडभेिन्टःटको अनुपातमा छ।
यस ऽैमािसकको भेटी दे हायका आयोजनाह मा खचर्
गिरनेछ:

मोजािम्बकमा

रहे को

मोजािम्बक

एडभेिन्टःट

िवँविव ालयमा रहे को खाना र सं तिु लत आहारको िवभागको
िवःतार, एचआइभी र एडस रोगले पीिडत भएर आमाबाबु गुमाएका
टु हरु ाह को िनिम्त अनाथालायको िनमार्ण र िमला

ूान्तमा

ूाथिमक ःकूलको िनमार्ण र साव टोमे र िूिन्सपमा: लागु
पदाथर्को दुव्यर्सनमा लागेकाह को िनिम्त ःवाथर् सुधार केन्ि र
ःकूल,

साओ

टोमेमा

नयाँ

आराधना

भवनको

िनमार्ण,

पूवू
र् ाथिमकदे िख १२ कक्षासम्म चलेको ःकूलमा सभाभवनको
िनमार्ण।

साथै मोजािम्बक र साओ टोमे र िूिन्सपमा रहे का

बालबािलकाह को िनिम्त पोटुर्िग्यज भाषामा बाइबल उपलब्ध
गराउन यस भेटीले सहयोग गनछ।

अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन चैऽ 15, २०७५ (माचर् २9,
२०१9) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा
िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय
शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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