पुरानो िनयमका पुःतकह
बाइबल, एउटै ठे लीमा समहत एक पु ःतकालय नै हो। "बाइबल" भने श!दको अथ% "पु ःतकह&" हो।
बाइबलमा ज(माज(मी ६६ पु ःतकह& छन ्:

यस अ-ययनमालामा हामी तपा.लाई पु रानो िनयमका ३९ पु ःतकह&को प4रचय दन चाहछ6।

पुरानो िनयमका पुःतकहका चार समूहह
पु रानो िनयमका ३९ ओटा पु ःतकह&लाई चार समूहह&मा 9वभाजन गन% सकछ:

अगामी तीन महनािभऽ पु रानो िनयमका ३९ ओटै पु ःतकह&का नामह&लाई बमैसँग भन र ले?न
िस@न एउटा योजना गनुभ
% यो भने राॆो हुछ। यसले तपा.लाई यी पु ःतकह& भेBटाउन मCत गनDछ।
तपा.को पाःटरले तपा.लाई दिनएलको पु ःतक पEटाउन लगाउनुहुँदा तपा.लाई यो थाहा हुनुप छ%, उF
पु ःतक ________________को पु ःतकको पछाड र ____________को पु ःतकको अगाड पद%छ।

यी पुःतकह लेे को िथए?
परमेँवरको वचन बाइबल धे रैजना फरक-फरक Mय9Fह&Nारा लेO खएको िथयो। मोशाले बाइबलकै ूथम

पाँच पु ःतकह& लेखे। अ& मािनसह&ले अ& पु ःतकह& लेखे। बाइबलका लेखकह& फरक-फरक समयमा
Oजउँ थे । मलाकRले आTनो पु ःतक मोशाले भदा १००० वष% पिछ लेखे। बाइबलका लेखह& फरक-फरक
पे शा भएका मािनसह& िथए। दाऊद र आमोस गोठाला िथए। यहोशू एक िसपाहY िथए। सुलेमान र
दाऊद राजाह& िथए। शमूए ल (जसले स(भवतः यायकता% र &थ लेखे) एक पू जाहारY िथए। एळा एक
शा^ी (बाइबल िश_क) िथए। दािनएल एक मह`वपू ण % राजकम%चारY िथए। परमेँवरले यी फरक-फरक
Mय9Fह&लाई एकदम 9वशेष ूकारले ूयोग गनुभ
% यो।
बाइबल मािनसह&Nारा लेOखएको भए तापिन बाइबल परमेँवरNारा पिन लेOखएको िथयो भने कुरा
हामीले कहEयै 9बस%नुहुँदै न। २ पऽुस १:२१ मा हामी िस@छ6, "परमेँवरका प9वऽ____________(जःतै,
मोशा, दाऊद, यशैया र दािनएल___________ __________ Nारा ूरणा पाएर बोले।" परमेँवरले यी
Mय9Fह&लाई 9वशेष ूकारले चलाउनुभयो जसको प4रणामःव&प ितनीह&ले जे-जे लेखे, ती कुराह&
परमेँवरले उनीह&Nारा लेखाउन चाहनुभएकै कुराह& िथए। परमेcरले यी मािनसह&लाई एउटै पिन
असdय वा ऽुटपू ण % कुरा लेe दनुभएन।बाइबल परमेँवरको वचन हो भनेर हामीले कहEयै भुEनु हुँदैन।
बाइबल लेखाउन उहाँले धे रैजनालाई ूयोग गनुभ
% ए तापिन बाइबलको एकमाऽ वाःत9वक लेखकचाहँ
परमेँवर ःवयं हुनुहुछ।

अिधकां श बाइबल पुरानो िनयममै िनहत छ
पु रानो िनयममा ३९ पु ःतकह& छन ्; नयाँ िनयममा २७ माऽ।
पु रानो िनयममा ९२९ अ-यायह& छन ्; नयाँ िनयममा २६० माऽ।
पु रानो िनयमले बाइबलको ३/४ भागलाई समेBछ।
नयाँ िनयमले बाइबलको १/४ भागलाई समेBछ।
पु रानो िनयम नयाँ िनयमभदा कित ठू लो छ भनी दाँkन यसो गन% स@नुहुछ। तपा.को बाइबल
िलनुहोस ् र एउटा हातले पु रानो िनयमका स(पू ण % पु ःतकह& (उdप9lदे Oख मलाकRस(म) लाई
समाउनुहोस ्। अकm हातले नयाँ िनयमका स(पू ण % पु ःतकह& (मlीदे Oख ूकाशस(म) लाई
समाउनुहोस ्।अब दाँkनुहोस ् ूdयेक हातले कित-कित पनाह& समाइराखे का छन ्।

के ह! याद गनु$पन% िमितह
पु रानो िनयमका पनाह&मा उEलेO खत घटनाह& ूभु येशू भीp बे थलेहेममा जमनुभदा अिघ घटे का
हुन ्। सुलेमान ई.पू . ९७१ मा राजा भए भनुको अथ% उनी ूभु येशू बे थलेहोममा जमनुभदा ९७१ वष%
अगाड राजा भए भनु हो। िन(न चार िमितह&लाई याद राeाले बाइबल बु rन मCत िमEनेछ:
1. अॄाहाम ई.पू . २००० ितर Oजउँ थे
2. मोशा ई.पू . १५०० ितर Oजउँ थे
3. दाऊद ई.पू . १००० ितर Oजउँ थे
4. सुलेमानले िनमा%ण गरे को मOदरलाई बे 9बलोनीह&ले ई.पू . ५०० ितर -वःत पारे (यसको ठuक
िमित िथयो, ई.पू . ५८६)।

उहाँक ो कथा
बाइबल परमेँवरको इितहासको पु ःतक हो। यसले हामीलाई सबभदा शुw (उdप9l १:१) दे Oख िलएर
सबभदा अत (ूकाश २१-२२) स(मकै 9वc इितहासका कुराह& बताउँ छ।
बाइबल पxदै जाँदा हामी िस@छ6 क वाःतवमा इितहास (History) भनेको उहाँको कथा (His Story) नै

रहे छ। इितहास त परमेँवरको कथा हो! धे रै मािनसह& वाःतवमा इितहास बु rदै नन ् कनक उनीह&
परमेँवरलाई एकाितर पछाउँ छन ् र इितहासमा परमेँवरको कुनै सरोकार छै न भने सोzछन ्। बाइबल
पxदै जाँदा हामी यो पlा लगाउँ छ6, इितहाससँग परमेँवरको पू ण&
% पमा सरोकार छ। परमेँवरको एउटा
उदे कको योजना छ जसलाई उहाँले शता!दYय6दे Oख काया%वयन गद{ आउनुभएको छ। परमेँवरले आTनो
योजनालाई काया%वयन गद{ आउनुभएको त|य बाइबलमा हामी ूःटै दे ?छ6 जहाँ उहाँले आTनो कथा
बताउनुहुछ!

उहाँको कथाको (वषय को हो?
उहाँ को कथाले एउटा जाितिसत सबध राखे को छ
पु रानो िनयमको अिधकांश भाग एउटा जाित अथा%त इॐाएल रा~सँग स(बOधत छ। यस रा~को शुwआत
अॄाहामबाट भयो। अॄाहामको बारे मा हामी सव%ूथम उdप9l १२ अ-यायमा पxछ6। यसको मतलव
उdप9l १२ अ-यायदे Oख िलएर पु रानो िनयमको स(पू ण % भागह& हुँदै मलाकRको पु ःतकस(मै, पु रानो
िनयमले यस रा~को कथा बताउँ छ। स(पू ण % पु रानो िनयम इॐाएल रा~सँग स(बOधत छ (उdप9lको
पहलो ११ अ-यायह& बाहे क)।

उहाँ को कथा मु  दाता ये शू भी!मा के"ित छ
पु रानो िनयम भीp-केOित मथ हो। पु रानो िनयम येशू ूभु बे थलेहेममा जमनुभदा अगाड लेOखएको
भए तापिन यसले मु9Fदाताको स(बधमा धे रै कुरा बताउँ छ।
लुका २४:२७ मा हामी यो िस@छ6, पु रानो िनयमले येशू भीpको स(बधमा थु ूै कुरा बताउँ दछ: "अिन
उहाँले मोशाको र सबै भ9वंयवFाह&बाट शुw गरे र ________प9वऽ शा^ह&मा (स(पू ण % पु रानो
िनयममा) _____________9वषयमा भएका कुराह&को अथ% ितनीह&लाई खोिलदनुभयो।" पु रानो
िनयमको मूल 9वषय नै येशू भीp हो। यो पु रण&पमै उहाँको 9वषयमा हो! लुका २४:४४-४५ र यूहना
५:३९ पिन पxनुहोस ् जहाँ पिन यहY कुरा उEलेख छ।
येशू भीp पु रानो िनयमको हरे क पु ःतकमा भेटनुहुछ। एक लेखकले यसरY MयF गरे का छन ्:
उपमा उहाँ "^ीको सतान" हुनुहुछ (३:१५)।
ूःथानमा उहाँ पापीह&का लािग मा4रनुभएका परमेँवरका थु मा हुनुहुछ (अ-याय १२)।
ले व ीमा उहाँ हाॆो महापू जाहारY हुनुहुछ (पु रै पु ःतक)।
गतीमा उहाँ याकूबबाटको तारा हुनुहुछ (२४:१७)।
यवःथामा उहाँ मोशा जःतै अगमवFा हुनुहुछ (१८:१५)।
यहोशू मा उहाँ ूभुका सेनाह&का कान हुनुहुछ (५:१३-१५)।
यायकतामा उहाँ परमूभुका दत
ू अथा%त ् यहोवाका सदे शवाहक हुनुहुछ (अ-याय १३)।
थमा उहाँ हाॆा "नातेदार-उारक" हुनुहुछ (अ-याय ३)।
शमू ए ल, राजाह र इितहासमा उहाँ राजाह&का राजा र ूभुह&का ूभु हुनुहुछ (१ शमूएल
८:१-९)।
एळा, ने ह #या र एःतरमा उहाँ पृ|वीका सबै राkयह&मािथ साव%भौम ूभु हुनुहुछ (पु रै पु ःतक)।
अ%यु ब मा उहाँ हाॆा पु नwOdथत र फक आउनुहुने उारक हुनुहुछ (१९:२५)।
भजनस)महमा उहाँ धयको मािनस (भजनसमह १), मािनसका पु ऽ (भजनसमह २), बूसमा
मा4रनुभएको जन (भजनसमह २२), फे4र आउनुहुने जन (भजनसमह २४), राkय गनुह
% ु ने जन
(भजनसमह ७२) हुनुहुछ।

+हतोपदे शमा उहाँ हाॆो बु 9 हुनुहुछ (अ-याय ८)।
उपदे शकमा उहाँ मािनसले 9बसDका बु 9मान जन हुनुहुछ (९:१४-१५)।
ौे . गीतमा उहाँ मेरा 9ूय हुनुहुछ (२:१६)।
यशै य ामा उहाँ हाॆो सBटामा दःु ख भोहुनुहुने जन हुनुहुछ (अ-याय ५३)।
यिमयामा उहाँ परमूभु हाॆा धािम%कता हुनुहुछ (२३:६)।
वलापमा उहाँ शोकका मािनस हुनुहुछ जो आTना जनह&का िनO(त wनुहुछ (१:१२-१८)।
इज+कएलमा उहाँ परमेँवरका महमा हुनुहुछ (१:२८)।
दािनएलमा उहाँ चकनाचू र पानD ढु गा हुनुहुछ (२:३४) र आगोको भOBट र िसंहह&को खोरमा
साथ दने िमऽ हुनुहुछ (३:२३-२५; ६:२२)।
होशे मा उहाँ दाऊदका महाराजा हुनुहछ (३:५)।
योएलमा उहाँ आTना जनह&का आशा हुनुहुछ (३:१६)।
आमोसमा उहाँ इॐाइललाई छुटाउनुहुने जन हुनुहुछ (३:१२)।
ओब+दयामा उहाँ िसयोन पव%तमा हुनुहुने उारक हुनुहुछ (पद १७)।
योनामा उहाँ गाडनुभएका र बौ4रउनुभएका मु9Fदाता हुनुहुछ (तुलना गनुह% ोस ् मlी १२:४०)।
मीकामा उहाँ बे थलेहेममा जमनुहुने अनतका परमँवर हुनुहुछ (५:२)।
नहू ममा उहाँ बोधको दनमा हाॆा शरणःथान हुनुहुछ (१:७)।
हब2कूकमा उहाँ हाॆो 9वcासका लगर हुनुहुछ (२:४)।
सपयाहमा उहाँ याय र शु9करणका लािग बीचमा हुनुहुने जन हुनुहुछ (३:५,१५)।
ह3गै मा उहाँ उपOःथत र सामथ ूभु हुनुहुछ (१:१३)।
जक4रयामा उहाँ हका%इएका गोठाला हुनुहुछ (१३:७)।
मलाक5मा उहाँ धािम%कताका पु ऽ हुनुहुछ (४:२)।

बाइबल इितहासलाई सरसरती हदा$
सृ !
उप
परमेँवरले सारा 9ऽभुव न (universe) को सृ9p गनुभ
% यो अिन मािनसलाई पृ|वीमा राeु भयो तर मािनसले
आTना सृ9pकता%को आा उEलघन ग यो र ऊ पापमा फःयो।

जलूलय
उप
परमेँवरले एक 9वँवMयापी जलूलय पठाउनुभई पापी मािनसलाई इसाफ गनुभ
% यो। उF भयानक
इसाफमा केवल नूह र उनको प4रवार बचाइए।

भाषाको खलबल
उप
परमेँवरले बाबे ल धरहराका पापी मािनसह&का बीच 9विभन भाषाको खलबल पठाउनुभई ितनीह&लाई
9वcको चारै ि तर छरपु p पा4रदनुभयो। ती मािनसह& छ4रँ दै गएर नै 9विभन रा~ह& शुw भए।
अॄाहामको बोलावट

उप
परमेँवरले अॄाहामलाई आTनो कुटु (ब र भूिमलाई छोडे र ूिताको दे शमा जानलाई बोलाउनुभयो।
अॄाहाम यहूदY जाित इॐाएलका 9पता भए।

दास(व
ूःथान
यूसुफको समयमा इॐाएलका सतानह& िमौदे श झरे । पिछबाट उनीह& dयस दे शमा क4रब ४००
वष%स(म दासdवमा परे । तर अतमा परमेँवरले उनीह&लाई छुटकारा दनुभयो र िमौदे शबाट लाल
समुि पार गराउँ दै उनीह&लाई बाहर िनकाEनुभयो।

छाउनी
ूःथान - यवःथा
चािलस वष%स(म इॐाएलका सतानह& उजाडःथानमा छाउनीमा बसोबास गरे । यहY समयमा उनीह&लाई
दस आा दइयो र भेट हुने पाल िनमा%ण ग4रयो।

क+जा
यहोशू
यहोशूको नेतdृ वमा इॐाएलका सतानह& ूिताको दे शिभऽ ूवे श गरे , dयसलाई क!जा गरे र dयहाँ
बसोबास गन% थाले।

वकृित
यायकता
ूिताको दे शमा बसोबास गन% थालेपिछ इॐाएलका सतानह&ले आTना दयह&लाई ूभुबाट फका%उन
थाले र "आTनो 9pमा जे ठuक लायो dयहY गन% थाले"। यायकता%ह&को समय िथयो यो।

मु कुट
शमू एल, राजा, इितहास
यायकता%ह&को समयपिछ राजाह&को समय आयो। शाऊल, दाऊद र सुलेमान इॐाएलका शुwका राजाह&
िथए। सुलेमानपिछ राkय दईु भागमा 9वभाOजत हुनगयो: १) इॐाएलको उlरY राkय जसको राजधानी
साम4रयामा िथयो; २) यहूदाको दO_णी राkय जसको राजधानी य&शलेममा िथयो। उlरY र दO_णी
राkयका आ-आTनै राजाह& भए।

कैद
दोॐो राजा, दोॐो इितहास
परमेँवरले अँशूरYह&लाई पठाउनुभई पहला इॐाएलको उlरY राkयलाई इसाफ गनुभ
% यो।अँशूरYह&ले
इॐाएलको राkयलाई पराOजत गरे र मािनसह&लाई कैद गरY लगे पिछबाट परमेँवरले नेबुकदनेजर
राजाको नेतdृ वमा बे 9बलोनीह&लाई पठाउनुभई यहूदाको दO_णी राkयलाई इसाफ गनुभ
% यो। यहूदाको
राkय ढEयो र मािनसह& कैदY बनाइएर बे 9बलोन लिगए।

िनमा- ण

एळा, ने ह"याह, एःतर
बे 9बलोनी कैदको ७० वष%पिछ परमेँवर इॐाएल रा~मािथ अनुमह गनुभ
% यो र यहूदYह&का एउटा सानो
झुड (क4रब ५०,००० जित) लाई दे शमा फक%न दनुभयो।यहY समयमा नै उनीह&ले परमेँवरको
भवनलाई िनमा%ण गरे जसलाई बे 9बलोनीह&ले -वःत पारे का िथए (एळामा पxनुहोस ्) अिन पिछबाट
उनीह&ले यwशलेम शहरका पखा%लह&को पु निन%मा%ण गरे (नेह(याहमा पxनुहोस ्)। यहY चरणमा पु गेर
पु रानो िनयम इितहास टु Oगछ। यसको क4रब ४०० वष%पिछ ूभु येशू भीp बे थलेहेम शहरमा
जमनुभयो।
*****
अब अगामी पाठह&मा हामी पु रानो िनयमका ३९ ओटै पु ःतकह&लाई अिलक नOजकबाट अ-ययन गन%
तयार छ6। ती पु ःतकह&लाई एक एक गद{ हे नD बममा हामी िन(न ूकारका ूँनह& अगाड साद{
अ-ययन गन% चाहछ6:
1. यस पु ःतकको नाम के हो र कन यसलाई उF नाम दइयो?
2. यस पु ःतकको 9वषय के हो?
3. यस पु ःतकमा कुनै चाबी पद छ?
4. यस पु ःतकको 9वचार गदा% मैले याद गनुप
% नD कुरा के हो?
5. यस पु ःतक बाइबलका अ& पु ःतकह&सँग कसरY स(बOधत छ?
6. यस पु ःतकको सदे शले मेरो जीवनलाई कसरY प4रवत%न गन% स@दछ?
यी ूँनह&का उlर खोkने बममा परमेँवरले हामीलाई सहायता गनुभ
% एको होस ्!
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