
उ�प�� र ूःथान

उ�प�� - शु�आतह� स�ब�धी पुःतक
बाइबलकै सबभ
दा पहलो पुःतकको नाम के हो ? ____________। यस नामको अथ� के हो?
"उ�प
 न हुनु" भ
 ने बयापदबाट उ�प�� भ
ने श#द आउँछ जसको अथ� "ज
मनु", "ज
माउनु" भ
 ने
हु
छ। तसथ� यस श#दले कुनै कुराको उ� भव वा अ+ःत�वमा आउने काम वा कुनै कुराको शु,आत
जनाउँछ। (ट.पणी: उ�प�� भ
 ने श#द हॄूको תודלת  (टो4डोथ) भ
 ने श#दसँग स8ब+
धत छ जसलाई
नेपाली बाइबलमा ;विभ
 न ूकारले अनुवाद ग>रएको छ - "स;ृBको वृCा
त" (उ�प;C २:४) "वंश
;ववरण" (उ�प;C ५:१), "वृCा
त" (उ�प;C १०:१; ११:१०; ११:२७: २५:१२ आद)। स;ृBका यावत ्
थोकहM कसरN हुन आए? स8पूण� कुराहMको शु,आत कसरN भयो? तमाम वःतुहMको थालनी कसरN
भयो? स8पूण� कुराहM कसरN शु, भए? उ�प��को पुःतकले यी ूँ नहMको जवाफ द
छ। उ�प;Cको
पुःतक शु�आतह� स�ब�धी पुःतक हो।

चावी पद
उ�प��को पुःतक शु�आतह�को पुःतक हो भनेर हामीले कसरN यादमा राQ न सRछS? हामीले केवल
उ�प;Cकै पहलो पदलाई स8झे पुUछ - "_______मा परमेँ वरले आकाश र पृVवी स;ृB गनु�भयो।"
"आद" को अथ� हो "थालनी, शु,"। शु,मै परमेँ वर हुनुहु
Vयो! बाइबलको शु,मै हामी परमेँ वरलाई
भेXटाउँछS!

परमेँ वर को हुनुहु�छ?

बाइबलको शु,मै परमेँ वर ूःतुत हुनुभएको पाउँछS र बाइबलको पहलो पुःतकले हामीलाई परमेँ वर
को हुनुहु
छ भनेर बताउँछ!

उहाँ सृ��कता! परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C १-२)!

उहाँ मु�"दाता परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C ३:१५,२१)!
उहाँ �यायकता! परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C ६-८)!

उहाँ जाित-जाितका परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C ९-११)!
उहाँ इॐाएलका परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C १२-५०)!

उ�प;Cमा उ4लेख भएका उहाँका नामह�बाट पिन परमेँ वरको बारेमा िसRदछS। उहाँ ____________
परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C १४:१८)। उहाँभ
दा महान,् उहाँभ
दा उ^च कोहN छैन! उहाँ
__________________ परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C १७:१)। के परमूभुको िन+8त कुनै कुरा कठन छ
(उ�प;C १८:१४)? ______। उहाँ _____________ परमेँ वर हुनुहु
छ (उ�प;C २१:३३) जसको न ता
शु, छ न अ
त। बाइबलकै सबभ
दा पहलो पुःतकमा परमेँ वरले आ,नो प>रचय दनुभएको छ!

उ�प��को पुःतक ले� ने को िथए?

उ�प;Cको पुःतक परमँ वरको वचन हो (हेनु�होस,् अaयाय १)। आbनो वचनको यो खcड लेdलाई
परमेँ वरले कसलाई ूयोग गनु�भयो? बाइबलको पहलो पाँचओटा पुःतकहM मोशाले लेखेका हुन।् यी
पुःतकहMलाई समममा "मोशाको पुःतक" वा "gयवःथा" भ
ने ग>र
छ। ूभु येशूले यूह
 ना ५:२६ र
लूका २४:२७, ४४ मा मोशाले ती पुःतकहM लेखेका िथए भ
दै ितनका ;वषयवःतुको चचा� गनु�भयो।



शु�आतह!का पुःतक
मा
छेले ;ववाह कन गनु�पछ�? मा
छे कन मछ�? संसारमा आज कन थुूै भाषाहM छन?् संसारका
राiहM र जाितहM कहाँबाट आए? उ�प;Cको पुःतकलाई ठjकसँग नबुझेस8म कसैले पिन यी ूँ नका
जवाफ दन सRदैन। जोडा िमलाउनुहोस:्

ूथम र अ$�तम
कुनै पिन कथाको शु, र अ
त हु
छ। मानS तपाkले एउटा कथाको कताब भेXटाउनुभयो जसको शु,का
दश प
 नाहM हराएका रहेछन।् तपाkलाई �यो कथा बुlन कठन हुनेछ कनक �यसको शु,आत नै
तपाkलाई थाहा छैन! उ�प;Cको पुःतक;बना बाइबल एक अपूण� पुःतक हुनेVयो। बाइबल शु,आत;बना
हुनेVयो। उ�प;Cको पुःतकले बाइबलका अ
य सबै पुःतकको प>रचय दने काम गद�छ र उ�प;C;बना
अ
य पुःतकहM बुlन कठन हुनेVयो।

बाइबल उ�प;Cबाट शु, हु
छ र ूकाशमा पुगेर अ
त हु
छ। उ�प;Cमा थालनी भएको कुरा ूकाशमा पुरा
हु
छ। सब थोकको शु,आत कसरN भयो, उ�प;Cले बताउँछ; सब थोकको अ
त कसरN हुनेछ, ूकाशले
बताउँछ। उ�प;Cचाहँ जग हो जसमािथ बाँकm सबै पुःतकहM अडेका छन;् ूकाशचाहँ छाना हो जसले
भवनलाई पूण� तु4याउँछ। िन8न तािलकाले यस कुरालाई ूःट पाछ�:



महान ्घटनाह!
उ�प;Cको पुःतकले हाॆो संसारमा घटेका धेरैओटा महान ्र महpवपूण� घटनाहMको बारेमा बताउँछ।
उ�प;Cको पुःतकका कुन कुन अaयायहMले िन8निल+खत घटनाहMको बयान गछ�न ्(उदाहरणःवMप
पहलोलाई यहाँ पूरा ग>रएको छ):

कुन चा(हँ प(हला आयो?
केवल उ�प;Cको पुःतकले माऽै शु,आत स8ब
धी अ.rयारा ूँ नहMको जवाफ दन सRछ। ;वsानसँग



यःता जवाफहM छैनन,् तर परमेँ वरसँग छ। बाइबलकै पहलो अaयायमा जाऔ ंअिन हाॆा ;विभ
 न
ूँ नहMको जवाफ �यहाँ के पाउँछS, हेरS:

उ�प�� अ�याय १ मा परमेँ वरले भ� नुभए अनुसार…

कुनचाहँ पहला आयो, घाम क पृVवी? ____________

कुनचाहँ पहला आयो, घाम क जून? ______________

कुनचाहँ पहला आयो, बनःपित क पशु? ___________

कुनचाहँ पहला आयो, जल-ूाणी क ःथल-ूाणी? _____________________

कुनचाहँ पहला आयो, घिॐने ज
तुहM क पvीहM? _____________________

कुनचाहँ पहला आयो, घाम क बनःपित? ______________

कुनचाहँ पहला आयो, च4ला क अcडा? ______________।(परमेँ वरले च4लाको स;ृB गनु�भएको
िथयो क अcडाको?)

बाइबलको बीजारोपणको थलो
उ�प;Cको पुःतक बाइबलको बीजारोपणको थलो हो। उ�प;Cको पुःतकमा बीजहM रो;प
छन ्अिन अ
य
पुःतकहMमा ती बीजहM ठूला ;बMवा र MखहMको Mपमा बढेर गएका दे+ख
छन।् अ
य पुःतकहMमा
हामी यी ;बMवा र MखहMका ;वषयमा िसRन सRछS (जःतै; पाप, शैतान, इॐाएल, मु;xदाता स8ब
धी
ूितsा), तर ती ;ब,वा र MखहMका ;बजन भने उ�प;Cकै पुःतकमा भेट
छन ्भ
ने कुरा हामीले
न;बसy। अ
य पुःतकहMमा हामी ितनीहMलाई बzदै गएको देQछS तर उ�प;Cमा भने ितनीहMको
बीजारोपण भएको देQछS।

�वँ वभ0रका वंशह!
उ�प;Cको पुःतकले हामीलाई ;व{भ>रका वंशहMको बारेमा बताउँछ। पहला हामी आदमको वंशको बारेमा
र ितनीहM कसरN दBु बने भनेर िसRदछS। नूहका तीन छोराहM िथए; यी तीन छोराहMबाट ;वँ वभ>रका
स8पूण� वंशहM आए (उ�प;C ९:१९; १०:३२)। उ�प;C १२ अaयाय र �यसपछाडका खcडहMमा हामी
अॄाहामको वंशको बारेमा िसRदछS। महान ्राi इॐाएल अॄाहामबाटै आयो (उ�प;C १२:२)।

मु�2दाताको ूित3ा
मु;xदाता स8ब
धी पहलो ूितsा उ�प;C ३:१५ मा पाइ
छ। उx पदले मु�"दाता (मसीह) �ी

(हgवा) को बीजबाट आउनुहुनेछ र सप� (शैतान) लाई परा+जत गनु�हुनेछ भ
 ने कुरा बताउँछ। हामी
उ�प;Cको पुःतकमा मु�"दाताको वंशावली अथा�त भीB (मसीह) को पूQय}लीलाई देd था4छS। हामी
लूका ३:३३-३८ मा भीBका पूखा�हM हgवा, सेथ, नूह, शेम, तेरह, अॄाहाम, इसाहक, याकूब र यहूदा
िथए भ
 ने देQदछS। हामी यी gय;xहMका ;वषयमा उ�प;Cको पुःतकमा पzदछS।

एक समयानुकूल पुःतक
म कहाँबाट आएँ? के म बाँदरबाट ;वकिसत हँुदै आएको हँु? क म एक सव�श;xमान ्परमेँ वर~ारा स;ृB
ग>रएको हँु? उ�प;Cको पुःतकले यी महpवपूण� ूँ नहMको जवाफ द
छ। आफू कहाँबाट आएँ भनी
नजा
 ने gय;xहM आफू कन यहाँ छु र कहाँ जाँदैछु भ
 ने कुरा पिन सामा
यतया जानेका हँुदैनन!्
उनीहMलाई जीवनको कुनै अथ� भएको लाUदैन। उ�प;Cको पुःतकले हामीलाई हाॆो व>रप>रको संसारको
वाःत;वक अथ� जा
 न म�त गद�छ। उ�प;Cको पुःतकलाई बेवाःता गन�हM आफूहM बसेको संसार र
आbनो शु,आतको स8ब
धमा अनिभs हु
छन।्

तपाk आफू बसेको संसारको ;वषयमा ;वचार गन� बममा िन8निल+खत कुराहMको ;वषयमा ;वचार



गनु�होस ्अिन यी कुराहMको बारेमा बुlन उ�प;Cको पुःतकले तपाkलाई कसरN म�त गद�छ भनेर
बताउनुहोस ्-

मेरो शु�आत
उ�प;C शु,आतहMको पुःतक हो। मेरो शु,आत कहले भयो िन? आbनो भौितक जीवनको ;वचार गन�
बममा म यो महसुस गद�छु - परमेँ वरले मलाई स;ृB गनु�भएकै हो! म कुनै स�जोगको प>रणाम होइन!
परमेँ वरले आदम र हgवालाई धेरै अगाड स;ृB गनु�भयो र �यसबेला नै मलाई परमेँ वरले आbनो
मनसायमा रा+खराQ नुभएको िथयो। भ;वंयमा मेरो ज
म हुनेछ भनी परमेँ वर अिघबाटै जा
 नुहु
Vयो।
यो सब परमेँ वरको िस� योजनामा भएको हो!

बु;�मा सव�स8प
 न, सव�श;xमान ्परमेँ वर~ारा म स+ृजएको हँु; मेरो ज
म ______ वष� अगाड भयो।
मेरो आ	
मक जीवनको शु,आत कहले भयो िन? के म नयाँ गरN ज
मेको छु (युह
 ना ३:१-७)?
__________।के म भीBमा एक नयाँ सृ�� बनेको छु (२ को>र
थी ५:१७)? _____________। के मैले
अनुमह~ारा मु;x पाएको छु (एफेसी २:८-९)? _____________।के म भी� येशूमा सृजना ग>रएको छु
(एफेसी २:१०)? ____________। एक gय;xले आफूले भीBलाई आbनो मु;xदाताको ,पमा महण
गरेको दनलाई फक� र हेन� सRदछ र भ
 न सRदछ, "यो नै मेरो आ+�मक जीवनको शु,आत िथयो!
परमेँ वरले मलाई भीBमा एक नयाँ स;ृB बनाउनुभयो! आकाश र पृVवी स;ृB गनु�हुने परमेँ वरले नै मेरो
ूाणलाई बचाउनुभएको छ! परमेँ वरले ग>रदनुभएको कामको कारण वत!मानमा नै मसँग अन
त जीवन
छ!"

ूःथान - परमेँ वर�ारा िनग"िमत जाित
मोशाको दोॐो पुःतक

ूःथानको शा+#दक अथ� हो, एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा जाने काम, बा4हर जाने काम अथा�त ्िनग�मन।
ूःथान भ
ने श#दलाई ;वचार गदा� हामीले �यो समयलाई स8झनुपछ� जब परमेँ वरले आbनो जाित
इॐाएललाई दास�वबाट बा4हर िनका6नुभएको िथयो। " एRसोडोस"् (εξοδος) भ
ने मीक श#द हॄू
११:२२ मा पाइ
छ - ";वँ वासै~ारा यूसुफले मन� लाUदा इॐाएलका स
तानहMको __________ _______
;वषयमा चचा� गरे" (ट.पणी: "िनःकेर जाने"  = मीकमा "एRसोडोस"्)। यूसुफको पालामा इॐाएलका
स
तानहM िमौदेशमा िथए तर एक दन परमेँ वरले उनीह�लाई बा4हर िनका6नुहुनेछ अिन उनीहM
�यो दाःतवको देशबाट ूःथान गन�छन ्भनेर यूसुफलाई थाहा िथयो! यो नै ूःथानको पुःतकको मुQय
;वषयवःतु हो - "इॐाएलीहM िमौबाट ____________ (ूःथान) तीन महNना भएपिछÉ" (ूःथान
१९:१)। परमेँ वरले आbनो जाितलाई दास�वदे+ख मुx गनु�भयो र िमौबाट िनका4नुभयो। यो मोशाको
समयमा पूरा भयो जसको ;ववरण हामी ूःथानको पुःतकमा पzदछS।

ूःथानको पुःतकको �वषयवःतु के हो?



ूःथानको पुःतकमा हामी पाँचओटा महान ्घटनाहMको बारेमा िसRदछS। हामी यी घटनाहMलाई सारांशमा
हेरS -

१) रा�को व�ृ!
यूसुफको पालामा इॐाएलीहM िमौदेशमा पहलो पटक आइपुUदा उनीहM ज8माज8मी कितजना िथए
(ूःथान १:५)? ______। उनीहM ;वशाल जाित िथएनन!् तर परमेँ वरले धेरै अिघबाट यस जाितको
वृ;� गराउनुहुने र उनीहMको स�Qया समुिN कनारका बालुवा र आकाशका तारा सरह बनाउनुहुने
ूितsा अॄाहामिसत गनु�भएको िथयो (उ�प;C २२:१७)। के परमेँ वरले आbनो ूितsा पूरा गनु�भयो
(ूःथान १:७)?___________। इॐाएलका स
तानहM यित धेरै भए क िमौीहM डराए (हेनु�होस ्
ूःथान १:९-१०)। िमौका राजाले उनीहMलाई बzन नदन �याएस8म ूयास गरे तर के उनको ूयास
सफल भयो (ूःथान १:१२, १६-१७)? _______

२) परमेँ वरले �वप��ह$ पठाउनुभयो
अ
तमा मोशाको पालामा इॐाएलका स
तानहM िमौदेशलाई छोडेर जाने बेला आयो तर राजा फारोले
उनीहMलाई जान दन मानेनन।् यसकारण परमेँ वरले िमौदेशलाई एकपिछ अक� ;वप;Cले ूहार
गनु�भयो (�यागुताहM, पानी रगत बनेको, भुसुनाहM, ;पलोहM, अिसना आद)। हामी यी ;वप;CहMका
बारेमा ूःथान ७-१२ मा पzन सRछS।

३) इॐाएल दास�वबाट छुटाइयो
परमेँ वरले पठाउनुभएको अ+
तम ;वप;C सबभ
दा डरलाUदो िथयो। िमौीहMको हरेक प>रवारमा जेठा
छोराको म�ृयु भयो। यो भएपिछ फारोले इॐाएलका स
तानहMलाई जान दने िनण�य गरे। तर पिछ
फारोको मन बदिलयो र उनले सेना प>रचालन गरेर इॐाएलीहMलाई खे� न थाले तर परमेँ वरले आbनो
जाितलाई लाल समुि पार गराउनुभयो अिन िमौीहMलाई लाल समुिमा डुबाइदनुभयो। यो अ^च8मको
छुटकाराको वण�न ूःथान १२-१५ मा पzन सक
छ।

४) ,यवःथा .दइयो
लाल समुि पार गरेर इॐाएलका स
तानहM एक उजाड भूिममा आइपुगे। यहN� नै, सीनै पव�तबाट,
परमेँ वरले इॐाएलका स
तानहMलाई आbनो gयवःथा र आsाहM दनुभयो। gयवःथा दइएको घटना
ूःथान १९-२३ मा पzन सक
छ।

५) भेट हुने पालको िनमा1ण
ूःथानको पुःतकको अ+
तम खcड (अaयाय २५ दे+ख अ
तस8म) भेट हुने पालको िनमा�ण स8ब
धी
बयान हो। परमेँ वर आbना मािनसहMको बीचमा बःन चाहनुहु
Vयो जसअनुसार उहाँले मोशालाई भेट
हुने पालको िनमा�ण गन� आsा दनुभयो। भेट हुने पाल एउटा ठूलो त8बु िथयो; ूःथानको पुःतकमा
हामी यस त8बु र यसिभऽ भएका सबै साममीहMको बारेमा िसRदछS। आज हाॆो हातमा भएको बाइबल
�यसबेलाको इॐाएलका स
तानहMसँग िथएन। तर उनीहMसँग �यो भेट हुने पाल िथयो अिन यस ;वशेष
त8बु माफ� त उनीहMले ूभु येशू भीB र उहाँले उनीहMको िन+8त ग>रदनुहुने कामको बारेमा िन+ँ चत
कुराहM जा
 न सRथे। उनीहMले बाइबल पzन पाएनन ्तर उनीहMले �यो भेट हुने पाललाई हेन� सRथे र
परमेँ वरको बारेमा जा
 न र उहाँकहाँ कसरN आउन सक
छ भ
 ने बारेमा धेरै स�यताहM िसRन सRथे।

चावी अ7याय
ूःथानको पुःतकको चावी अaयाय हो अaयाय २०। यहN अaयायमा हामी दश आsा भेXटाउँछS। तपाk
दशै ओटा आsाहM भेXटाउन सRनुहु
छ?



यहN अaयायमा हामी ूःथानको पुःतकको चाबी पद पिन भेXटाउँछS। ूःथान २०:२ लाई पzनुहोस ्-
"म परमूभु ितमीहMका परमेँ वर हँु, जसले ितमीहMलाई िमौदेश, अथा�त ्___________को देश
__________ _______________ ____________।"

ूःथानको पुःतकको चाबी (मूल) �वचार हो - छुटकारा अथा�त ्उ�ार। परमेँ वरले आbना
मािनसहMलाई िमौदेशबाट छुटाउनुभयो, दास�वबाट छुटाउनुभयो। परमेँ वरले धेरै अिघ अॄाहामलाई
भ
 नुभएको िथयो, इॐाएलका स
तानहM कुनै एउटा देशमा _______ _______ वष�स8म कमारा-कमारN
हुनेछन ्(हेनु�होस ्उ�प;C १५:१३)। तर ती वष�हM ;बतेपिछ ितनीहM __________ आउनेछन ्(उ�प;C
१५:१४)। परमे{रले उनीहMलाई छुटकारा दनुहुनेछ र उx दास�वबाट उ�ार गनु�हुनेछ भ
ने ूितsा
ग>रएको िथयो!

के परमे8रले तपा9लाई छुटकारा (दनुभएको छ?

के परमेँ वरले तपा:लाई कुनै न कुनै अथ�मा छुटाउनुभएको छ? के परमेँ वरले तपाkलाई कुनै अथ�मा
िनकालेर 4याउनुभएको छ? के तपाk दास�वमा पनु�भएको छ (युह
 ना ८:३४)? यद तपाkले उ�ार
पाउनुभएको छ भने, तपाkलाई पमेँ वरले केदे+ख उ	ार गनु�भयो अथा�त ्केदे+ख छुटकारा दनुभयो?
परमेँ वरले तपाkलाई केबाट बाहर िनकालेर 4याउनुभएको छ?

ूे>रत २६:१८ ________________________________

यूह
 ना ५:२४ ________________________________

कलःसी १:१३ ________________________________

भजनस�मह ४०:२ _____________________________

१ पऽुस २:९ ________________________________

के महान ्उ<ारकले तपाkको उ�ार गनु�भएको छ वा तपाkलाई छुटाउनुभएको छ? के महान ्
मु�"दाताले तपाkलाई मुx गनु�भएको छ?
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