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परमे�रले य�दीह�लाई उहाँको िनि�त सा�ी �नको िनि�त बोलावट �दनुभयो, तर ितनीह� 
केवल सांसा"रक सा�ी मा# �न सके। ितनीह�ले इ&ाएलको रा(यलाई दखेे, तर परमे�रको रा(यलाई 
द*े सकेनन्। अपवादको �पमा थोरै अगमव0ाह� र केही िवशेष मािनसह�ले बाहके अ� य�दीह�ले 
नयाँ ज4म अथवा पिव# आ6माको शि0 के हो भनेर जा7 सकेनन्। 

येशू, मिसह �नुभएर आउनुभएपिछ सबै कुरा प"रवत9न भयो। उहाँ िपताकहाँबाट आउनुभयो र 
िनर4तर आ:नो िपताको स�पक9 मा रही सांसा"रक जीवन िजउनुभयो। 6यितखेर परमे�रलाई स�बोधन 
गनु9पदा9 उहाँले <ीक श=द ‘पातेर’ (Πατηρ, Pater) अथवा िह>ू श=द ‘अ=बा’ (Abba) @योग गनु9भयो, र 
यी दबुै श=दले िपता भ7े अथ9 �द4छ। यहोबा (YHWH) भ7े नाम दिृCबाट पूण9�पमा हरायो। येशूले 
िश�ा �दनु�दँा यसको किहले पिन चचा9 गनु9भएन। 6यसै गरी प#ुस, पावल, यूह7ा अथवा नयाँ करारको 
अ� लेखकह�ले पिन 6यसबारे चचा9 गरेनन्। येशूले आ:ना चेलाह�लाई उहाँको सा�ी ब7ु पनFछ भनी 
भ7ुभयो। 

साँचो सा�ीले अदालतमा आ:नै आँखाले दखेेका अिन आ:नै कानले सुनेका कुराह� बताउँछन्। 
अ� मािनसह�बाट िसकेका अथवा पुGतकह�मा पढेका कुराह�को सा�ीमा कुनै वैधता �दँनै। 6यGता 
कुराह�लाई 4यायाधीसले Gवीकार गदIन। 

येशूका @थम अनुयायीह�ले उहाँलाई Jि0गत�पमा दखेे अिन उहाँको मृ6यु र पुनK6थान आ:न ै
शारी"रक आँखाले दखेेको घटना हो भनी सा�ी �दए। तुK4तै ितनीह� आफूले दखेेका र सुनेका 
कुराह�को िनि�त शि0शाली सा�ी बने। ितनीह�ले नयाँ ज4मको अनुभव गरी Gवग9को रा(य द*ेु 
पाउनुचाNह 6योभ4दा ठूलो र अझै मह6वपूण9 कुरा िथयो। ितनीह�ले पिव# आ6माको बिQGमाको अनुभव 
गरे, र 6यो ितनीह�को शि0को रहGय िथयो। ितनीह� येशूजGतै GवगRय सा�ी बने। 

येशू यस संसारमा NहS डुल गनु9भएको समयदिेख अिहलेस�म थु@ै कुराह� प"रवत9न भइसकेका 
छन्। त6पU चात यहाँ असVWय मXडलीह�, धाYमक मत र स�@दायह� @कट भइसकेका छन् र 
ितनीह�मZये धेरैले आफूसँग मा# स6य छ भनी घोषणा गनF गछ9न्। तर एउटा कुराचाNह अिहले पिन 
उGतै छ। येशूका साँचो सा�ी भनेका ती मािनसह� �न,् जसले नयाँ ज4म पाएका छन्, अिन Gवग9को 
रा(य दखेेका छन् र आफूले दखेेका र सुनेका कुराह� अ�लाई बताउनको िनि�त पिव# आ6माको शि0 
@ाQ गरेका छन्। 
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आधिुनक यहोवाको आधिुनक यहोवाको आधिुनक यहोवाको आधिुनक यहोवाको सा�ीसा�ीसा�ीसा�ी    र अ� मािनसह�र अ� मािनसह�र अ� मािनसह�र अ� मािनसह�    

अिहले आधुिनक इसाई धम9 िनमा9ण गनF धेरै स�@दाय र समुदायह�को बारेमा के भ7 स�क4छ 
होला? ितनीह�ले दखेेका अिन सुनेका कुराह� के-के हो? ितनीह� सांसा"रक सा�ी �न,् �क GवगRय 
सा�ी �न?् �क के ितनीह�लाई सा�ी पिन भ7 स�कएला त? 

के ितनीह�ले यसो भ7 स[छन्? “जे हामीले सुनेका छौ,ँ जे हा\ै आँखाले दखेेका छौ,ँ 6यो हामी 
ितमीह�लाई घोषणा गछ^, ता�क हामीह�सँग ितमीह�को सVगित होस्। हा\ो सVगित िपता र 
उहाँका पु# येशू _ीCसँग छ”  (१ यूह7ा १:१, ३)। अथवा ितनीह�ले भ7् स`े यGतो हो �क? “जे 
हामीले हा\ा िश�कह�बाट िसकेका छौ ँ र पुGतकह�मा पढेका छौ,ँ सो ितमीह�लाई घोषणा गछ^ 
ता�क ितमीह� हा\ो समूहमा आउन सकोस्।” के ितनीह�ले येशू _ीCमा पाएको अनुभवह� तपाaलाई 
बताउँन स[छन?् अथवा ितनीह�ले बाइबललाई कसरी JाWया गनF भनेर मा# बताउन स[छन् �क? 

म यो कुरा दोहोb या भ4छु, �क साँचो सा�ीले आफैले सुनेका र दखेेका कुराह� बताउँछन्। तर 
बाइबल तािलम के4c अिन बाइबल कलेजह�मा िसकेका कुराह�, मXडलीमा सुनेका कुराह�, 
पुGतकह�मा पढेका कुराह� र बाइबलले बताएका कुराह�लाई ितनीह�का Jि0गत सा�ी भ7 
सdकदनै। यी सबै कुराह� आ-आ:नो ठाउँमा मeूयवान छन्, तर ती गवाही भने होइनन्। ितनीह� 
आफैले Jि0गत�पमा सुनेका र देखेका कुराह� नै वाGतिवक सा�ी �न्। 

येशूले िनकोदमेसलाई भ7ुभयो, “साँचो-साँचो म ितमीलाई भ4दछु, कोही मािनस नयाँ गरी 
ज4मेन भने उसले परमे�रको रा(यलाई द*े स[दनै”  (यूह7ा ३:३)। साँचो येशूका सा�ी नयाँ गरी 
ज4मेका �4छन् र ितनीह� परमे�रको रा(य द*े स�म �4छन् । तसथ9, जे ितनीह�ले दखेेका र सुनेका 
छन्, ती कुराह� अ� मािनसह�लाई घोषणा गन9 स[छन्। 

िन�कष�िन�कष�िन�कष�िन�कष�    

हामीले यस लेखमा येशूको सा�ी अिन यहोवाको सा�ी, GवगRय सा�ी अिन सांसा"रक सा�ी, 
साँचो सा�ी अिन झूटा सा�ी, @ाचीन (उिहलेका) सा�ी अिन आधुिनक (अिहलेका) सा�ी, र ती सा�ी 
जो वाGतिवक सा�ी होइनन्- यी सबैको बारेमा िवचार (चचा9) गरेका छौ ँ। यसबाट हामीले के िसकेका 
छौ ँत? 

यहाँ हामीले दईु मुWय िवषयह�मा Zयान के4cीत गरेका छौ:ँ हामीले यहोवाको नाउँ (YHWH) 
अिन येशूको नाउँलाई तुलना गरेका छौ,ँ र हामीले ‘सा�ी’ भ7े श=दको अथ9 के हो भनी िवचार गरेका 
छौ।ँ 

मोशाले परमे�रलाई उहाँको नामबारे सोधपुछ गदा9, उहाँले ितनलाई यहोवा (YHWH) भ7े 
नाम �दनुभयो र यो नाम य�दीह�का िनि�त िनकै ब�मुeय भयो - यित ब�मुeय भयो, �क उ0 नाम 
उgारण नै गन9 न�ने भयो। यो कुरा आजको �दनस�म लागू भइरहकेो छ। 
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अच�मलाhदा कुराह� सुनेका िथए। क"रब तीन वष9स�म ितनीह�ले दिैनक�पमा येशूले बोeनुभएको 
वचनह� र उहाँले �दनुभएका िश�ाह� सुनेका िथए। 

आ:नै Gवभािवक आँखाह�ले देखेका अिन Gवभािवक कानह�ले सुनेका ती अच�मलाhदा 
कुराह�का सा�ी dदद ै के ितनीह�ले बाँकi रहको जीवन िबताए? यस @jूको उkर भेlाउनको लािग 
हामीले सावधानीपूव9क हनेु9 पछ9। 

@े"रतको पुGतकको सुKमै हामी यGता खाले GपC खXडह� भेlाउँछौ:ँ “यही येशूलाई परमे�रले 
बौराएर उठाउनुभयो, जुन कुराका सा�ी हामी सबै हौ”ँ  (@े"रत २:३२)। “अिन बडो सामnय9िसत 
@े"रतह�ले @भु येशूको बौ"रउठाइको गवाही �द4थे ...”  (@े"रत ४:३३)। आ:ना शारी"रक आँखाह�ले 
दखेेका उ0 अच�मको घटनाको गवाही �दन ितनीह�ले सो कुरा सबैलाई बताउनु परको िथयो। तर 
समय िब6द ैजाँदा शरीरमा येशूलाई किहले पिन नद*ेे धेरै मािनसह�ले उहाँमािथ िव�ास गरे। 

पावलले येशूलाई दश9नमा दखे,े तर ितनले उहाँलाई शरीरमा किहeयै दखेेनन्। ितनले यसरी 
लेखेका छन्: “अब उसो हामी कसैलाई पिन शरीरअनुसार िच7े गदIनौ;ँ अँ, हामीले _ीCलाई 
शरीरअनुसार िचनेका भए तापिन अब उसो िच4दनैौ”ँ  (२ को"र4थी ५:१६)। 6यसो भए, के पावलले बाp 
चेलाह�बाट िसकेका कुराह� अ� मािनसह�लाई �दन थाले त? पqै् होइन। यहाँ छq पानF कुरा के छ 
भने पावलले ती चेलाह�सँग थोरै समय मा# सँगसँगै िबताए। ितनले मािनसह�लाई आ:नै आँखाले 
दखेेका अिन आ:नै कानले सुनेका कुराह�को सा�ी �दए - ती सा�ी ितनका Gवभािवक आँखाले दखेेका 
र Gवभािवक कानले सुनेको होइनन् तर वाGतवमा ती ितनको आि6मकi आँखाले दखेेका र आि6मकi 
कानले सुनेका िथए। 

यूह4 नाले मैले भनेको जGतै कुरा लेखेका छन्: “जे हामीले दखेेका र सुनेका छौ,ँ 6यो हामी 
ितमीह�लाई घोषणा गद9छौ”ँ  (१ यूह7ा १:३)। 6यसको तुK4तै ितनी यसरी लेWछन्: “जुन समाचार 
हामीले उहाँबाट सुनेका छौ,ँ र ितमीह�लाई सुनाउँछौ,ँ 6यो यही हो - परमे�र (योित �नु�4छ, र 
उहाँमा अ4धकार छँदै छैन”  (१ यूह7ा १:५)। यूह4 नाले आ6मकi आँखाले दखेेको कुरा 6यही हो। 

के प#ुस र यूह7ाले लेखेका प#ह� ‘डाँडाको उपदशे’ अिन येशूले ितनीह�लाई भ7ुभएको 
उखानह�का उrरणह�ले भ"रएका छन्? ितनीह�का महान् िश�कले ितनीह�लाई के कुरा िसकाएका 
िथए, के ितनीह�ले अ� मािनसह�लाई 6यही कुरा िसकाए? अह,ँ पqै होइन। यो उkरले हामीलाई 
छ[क् पाछ9। ितनीह�का आ:नै आँखा - अझ GपCसँग भ7ेँ हो भने आ:नो आि6मकi आँखाले दखेेका 
कुराह� ितनीह�ले अ� मािनसह�लाई बताए। 

प#ुस, पावल र यूह7ाले पिहले आ:ना शारी"रक आँखाले दखेेका कुराह� अ� मािनसह�लाई 
बताउन सुK गरे भ7े कुरामा कुनै सVका छैन; तर ितनीह�ले परमे�रसँग धेरै समय िबताइसकेपिछ 
आ:ना आि6मकi आखाले दखेेका कुराह� अ�ह�लाई बताउन स`े भए। ितनीह� सांसा"रक सा�ी 
भएपिछ, सो अवGथाबाट मािथ उठेर GवगRय सा�ी ब7ी सके। ितनीह� येशूजGतै �न सके। 
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�ाचीन यहोवाको सा�ी�ाचीन यहोवाको सा�ी�ाचीन यहोवाको सा�ी�ाचीन यहोवाको सा�ी    

मेरा पुखा9ह� (य�दीह�) यहोवाको सा�ी िथए! परमे�र अगमव0ा यशैयाtारा उहाँह�सँग 
तीनपटक बोeनुभयो। 

• यहवह (यहोवा – परम@भु) भ7ु�4छ, “ितमीह� मेरा सा�ी हौ” (यशैया ४३:१०) 

• यहवह भ7ु�4छ, “ितमीह� मेरा सा�ी हौ” (यशैया ४३:१२) 

• “ितमीह� मेरा सा�ी हौ” (यशैया ४४:८) 

6यसैले उहाँह� यहोवाको सा�ी (Jehovah’s Witnesses) �नभुयो! 

(6यस खXडमा भएको यहोवा भ7े सु�को िह>ू नाममा �र अ�रिबनाको चार वटा J4जन 
अ�रह� मा# िथए: יהוה (यहवह - YHVH or YHWH) । �नर जनाउने अ�रह� 6यसमा धेरै 
समयपिछ थिपएका �न् र अ�रह� प"रवत9न गरी अV<ेजीमा 6यसलाई Jehovah बनाइएको हो।) 

यशैयाभ4दा ७०० वष9पिछ येशू यस संसारमा आउनुभएर िजउनुभयो, मनु9भयो अिन मृ6युबाट 
बौरी उuनुभयो। यस संसारबाट िबदा �नुभ4दा अिघ उहाँले आ:ना चेलाह�लाई भ7ुभएको अि4तम 
श=दह� यGता िथए, “ ितमीह� मरेा सा�ी �नेछौ”  (@े"रत १:८)। चेलाह�लाई उहाँले भ7ुकभएको 6यो 
कुरा िव�ास गन9 अित गाpो भयो! के 6यितबेला येशूले योहवाले भ7ु्भएको श=दह� अपहरण 
ग"ररहनुभएको िथयो? िवगतका सात शता=दीदिेख य�दीह� यहोवाका सा�ी भइरहेका िथए। के 6यस 
बेलामा येशूले यहोवाको Gथान िलइरहनुभएको िथयो त? 

6यसपिछ ती चेलाह�ले के गरे? के ितनीह� अगमव0ा यशैयाले बोलेका श=दह�अनुसार 
िनर4तर यहोवाको सा�ी बिनरह?े अथवा येशूको आvा पालना गरी ितनीह� उहाँका सा�ी भए? हामी 
यस @jमा फे"र फकF र आउनेछौ ँतर 6योभ4दा पिहले हामी येशूको बारेमा िवचार गरौ।ँ  

के येश ूयहोवाको सा�ी �न�ु��योके येश ूयहोवाको सा�ी �न�ु��योके येश ूयहोवाको सा�ी �न�ु��योके येश ूयहोवाको सा�ी �न�ु��यो????    

के येशू यहोवाको सा�ी �नुभयो? 

येशूले आ:नो िपताको नाउँको बारेमा बताउनुभयो। उहाँले चेलाह�लाई “तपाaको नाउँ पिव# 

ग"रयोस्” भनी िपतासँग @ाथ9ना गन9 िसकाउनुभयो। आ:नो िपतालाई गनु9भएको अि4तम @ाथ9नामा 

येशूले यसो भ7ुभयो, “मैले तपाaको नाउँ @कट गरेको छु” (यूह7ा १७:६)। “मैले तपाaको नाउँ 

ियनीह�मा @कट गरेँ (जनाइ�दएको छु), अिन तपाaको नाउँ ियनीह�मा @कट गराइरहनेछु 

(जनाइ�दनेछु)” (यूह7ा १७:२६)। 
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यी खXडह�मा येशूले सबैलाई परमे�रको नाउँ के हो भनी बताइरहनुभएको िथयोजGतो दिेख4छ; 

तर के उहाँको भनाइको साँचो अथ9 6यही िथयो त? मkी, मकू9 स, लूका र यूह7ाले लेखेका सुसमाचारका 
पुGतकह� रा\ोसँग पwनुहोस्। येशूले िश�ा �दनु�दँा आ:नो िपताको नाउँ ‘यहोवा’ (Jehovah) हो 
बताउनुभएको कुरा ती पुGतकह�मा कही ँ उeलेख ग"रएको छ? के उहाँले 6यो कुरा मािनसह�लाई 
बताउनु आवUयक िथयो? 6यो नाउँ अथा9त् चारवटा िह>ू अ�रह�बाट बनेको ‘यहवेह’ YHWH (יהוה) 
भ7े श=द य�दी धम9शाxहको @ाय: सबै पृyह�मा लेिखएको िथयो। 

6यसो हो भने “परमे�रको नाउँ @कट गनु9” र “परमे�रको नाउँ जनाउन”ु भ7े श=दह�tारा येशूले 
के भ7 खो(नुभएको िथयो? परमे�रको नाउँलाई यी चारवटा िह>ू अ�रह�ले बुझाउन खोजेको होइन। 
वाGतवमा येशूले 6यहाँ परमे�रको Gवभाव र च"र#लाई बताउन खो(नुभएको िथयो। येशूले भ7ुभएको 
अिन गनु9भएको सबै कुराह� परमे�रको Gवभाव र च"र#को @कटीकरण िथयो। उहाँको ज4म, उहाँको 
जीवन, उहाँको मृ6यु र उहाँको पुनK6थान- यी सबै कुराह� Gवयम् परमे�रको @कटीकरण िथए। 
परमे�र येशूtारा शरीरमा @कट �नुभयो (१ ितमोथी ३:१६)। यस@कार उहाँले परमे�रको नाउँ @कट 
गरी 6यसलाई सबैको माझमा प"रिचत तुeयाउनुभयो। 

के प�सु र पावल यहोवाको के प�सु र पावल यहोवाको के प�सु र पावल यहोवाको के प�सु र पावल यहोवाको सा�ीसा�ीसा�ीसा�ी    िथएिथएिथएिथए????    

प#ुस र पावलको बारेमा के छ त? के उनीह� यहोवाको सा�ी िथए? यस @jेको जवाफ पाउनको 
लािग हामीले @े"रतको पुGतक अिन प#ुस र पावलले लेखेका प#ह� पwनै पनF �4छ। के प#ुसले 
मािनसह�लाई यहोवाको बारेमा बताए? प#ुसले �दएका िश�ाह� र ितनले लेखेका प#ह�लाई 
केलाउने हो भने 6यहाँ यहोवा भ7े नाउँ कतै पिन पाइँदनै। यzिप ितनले आ:नो @चारमा पुरानो 
करारका केही खXडह� उ{धृत गरेका भए तापिन य�दी पर�पराअनुसार प#ुसले ‘यहोवा’ भ7े नाउँ 
उgारण गनु9 नै �ँदनैnयो।  

6यसो भए के प#ुस येशूको सा�ी िथए त? ितनले बोलेका यी खXडह� पwनुहोस्।  

• “प|ाताप गर, र ितमीह�का पाप-�माको िनि�त येशू _ीCको नाउँमा ितमीह� @6येकले 
बिQGमा लेऊ”  (@े"रत २:३८)। 

• “नासरतका येशू _ीCको नाउँमा उठ र Nहड्”  (@े"रत ३:६)। 
• “उहाँको नाउँमािथ गरेको िव�ासले तपाaह�ले देखेका र जानेका यस मािनसलाई बिलयो 

तुeयायो”  (@"ेरत ३:१६)। 
• “तपाaह�ले ~ूसमा टाँ�ुभएको र परमे�रले मृतकबाट जीिवत पानु9भएका, उनै नासरतका 

येशू _ीCको नाउँमा यो मािनस तपाaह�का सामु7े िनको भएर उिभएको छ”  (@े"रत 
४:१०)। 

• “अ� कसैमा मुि0 छैन, �कन�क हामीले मुि0 पाउनलाई Gवग9मुिन मािनसह�मा अक� कुन ै
नाउँ �दइएको छैन”  (@े"रत ४:१२)। 
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तर यहाँ मैले एउटा कुरामा जोर �दनै पछ9: परमे�रले गनु9भएको ती सबै अच�मलाhदो कामह� 
मािनसको Gवभािवक आँखाह�ले दखेेका िथए। आ|य9कम9ह� भनेको परमे�रका अलौ�कक काय9ह� 
�न,् तर ती यस पृnवीमा दिेखने कुराह� �न्। तसथ9, ती @ाचीन य�दीह� परमे�रको काय9ह�को 
सांसा"रक सा�ी िथए। 

येशूयेशूयेशूयेशू,,,,    िव�ासयो�यिव�ासयो�यिव�ासयो�यिव�ासयो�य    अिन साचँो सा�ीअिन साचँो सा�ीअिन साचँो सा�ीअिन साचँो सा�ी    

@काश ३:१४ मा येशूलाई  “ िव�ासयोhय अिन साँचो सा�ी” भनी JाWया ग"रएको छ। उहाँले 
भ7ुभयो, “साँचो-साँचो म ितमीलाई भ4दछु, हामी जे जा4दछौ,ँ 6यही भ4छौ,ँ अिन हामीले जे दखेेका 
छौ,ँ 6यसको गवाही �द4छौ,ँ अिन ितमीह� हा\ा गवाही <हण गदIनौ”  (यूह7ा ३:११)। येशूलाई के कुरा 
थाहा िथयो अिन उहाँले के द*ेुँभएको िथयो त? यसको उkर उहाँले यूह7ा ८:३८ मा यसरी �दनुभयो: 
“मैले मेरा िपताकहाँ जे दखेेको छु, 6यही बोeदछु ... ।”  येशूले परमे�रलाई िच7ु�4nयो; उहाँ 
परमे�रकहाँबाट आउनुभयो र उहाँले परमे�रको कुरा बोeन स`ु �4nयो। जसरी तपाa र मैले हा\ा 
सांसा"रक िपताह�का बारेमा ठीक vानमा िन�यताका साथ बोeन स[छौ,ँ 6यसरी नै येशूले आ:नो 
GवगRय िपताको बारेमा बोeन र सा�ी �दन स`ु्�4nयो। 

येशूले इ&ाएलको चारैितर या#ा गदI आ:नो सेवकाइको ~ममा दWे नुभएको सु4दर अिन छ[ क 
पानF आU चय9कम9ह�को बारेमा मािनसह�लाई बताउन स[ नु�4 nयो। उहाँले पानी दाखमzमा प"रवत9न 
भएको देW नुभएको िथयो, 6यसैगरी उहाँले आ:नो आvामा आँधी शा4त भएको, समुcमािथ NहSदा 
पानीले उहाँका पाउह�लाई थामेको, सबै �किसमका रोगह� िनको भएको अिन यहाँस�म, �क मृतकह� 
जीिवत भई उठेका दUृयह� दWे नुभएको िथयो। तर ती सबै घटनाह� मािनसको Gवभािवक आँखाह�ले 
दWे न स[ ने सांसा"रक कुराह� �न्। उहाँले पृnवीमा अनुभव गनु9भएको कुराह� होइन बK Gवग9मा 
दWे नुभएको कुराह�को सा�ी �दने कुरा रो(नुभयो। 

येशू GवगRय सा�ी �नु�4nयो । 

यस िवषयमा अझै अZययन गन9 येशूलाई बु�नु हनेु9होस्। 

येशकूो येशकूो येशकूो येशकूो सा�ीसा�ीसा�ीसा�ी    

येशूले आ:ना चेलाह�लाई भ7ुभयो, “पिव# आ6मा ितमीह�मािथ आउनुभएपिछ ितमीह�ले 

सामnय9 पाउनेछौ, अिन ितमीह� मेरा सा�ी �नेछौ।” ती चेलाह� कGतो �किसमका सा�ी �न गइरहेका 
िथए त? के ितनीह� आ:ना पुखा9ह�झै ँसांसा"रक सा�ी �न गइरहेका िथए? अथवा येशूजGतै GवगRय 
सा�ी �न गइरहेका िथए? 

ती चेलाह�ले आ:ना Gवभािवक आँखाह�tारा अच�मलाhदा कुराह� देखेका िथए; जGतै: येशूले 
पानीलाई दाखमz बनाउनुभएको, उहाँ पानीमािथ NहSनुभएको, रोगीह�लाई चVगाइ �दनुभएको र 
मरेकाह�लाई बौराएर उठाउनुभएको आ�द इ6या�द। 6यितमा# होइन येशू ~ूसमा मनु9भएको अिन 
िचहानमा गािडनुभएर पिन जीिवत �नुभएको ितनीह�ले देखेका िथए। ितनीह�का कानले 
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जीवनमा उहाँको @ेम र शि0 अनभुव गनु9भएको छ भने पqा पिन यहोवाको सा�ीले दाबी गनF 6यGता 
कुराह� पूण9�पले झूटा �न् भनी GपCसँग बु�नु�नछे। 

इसाईह�ले पर�परागत�पमा Gवीकार गदIआएका केही मुWय िश�ाह�@ित यहोवाका सा�ीका 

िव�ास फरक �किसमको छ र सानाितना िभ7ताह� त थु@ै छन्। तीमZये अित मह6वपूण9 कुराह�, 

जGतै: येशू, पिव# आ6मा, मुि0-उrार र अक� जीवनबारे ितनीह�को िश�ा िनकै फरक �किसमको छ। 
ितनीह�का केही िश�ाह�चाNह सही छन् भनी म ठा4दछु। तर ितनीह�का अिधकांश िश�ाह� भने 
ग�भीर तथा िनि|त�पमा गलत छन्। 6यसबारेमा थु@ै वेबसाइट र पुGतकह�ले JाWया गनF भएकोले 
ती िवषयह�लाई यहाँ चचा9 ग"ररहन म 6यित उिचत ठि4दनँ। 

सा�ी भनकेो के होसा�ी भनकेो के होसा�ी भनकेो के होसा�ी भनकेो के हो????    

अब हामी मह6वपूण9 @j सो�ु पछ9: ‘सा�ी भनेको के हो?’ यस @jनको रा\ो उkर यूह7ाले 
आ:नो पिहलो प#मा यसरी �दएका छन्: “जीवनको वचनको िवषयमा - जो शुKदिेख नै �नु�4nयो, 
जसलाई हामीले सुनेका छौ,ँ जसलाई हामीले आ:नै आँखाले दखेेका छौ,ँ जसलाई हामीले िनयालेर 
हरेेका छौ ँर हा\ा हातह�ले समातेका छन् ... ितमीह�ले पिन सVगित पाओ भनेर हामीले जे दखेेका र 
सुनेका छौ,ँ सो कुरा ितमीह�लाई सुनाउँछौ।ँ अिन हा\ो सVगित साँgै िपतासँग र उहाँका पु# येशू 
_ीCसँग छ”  (१ यूह7ा १:१, ३)। जे कुरा आ:नै आँखाह�ले दखेेका छन् अिन आ:नै कानह�ले सुनेका 
छन्, 6यसलाई घोषणा गनु9 नै सा�ीको मूलभूत त6व हो। 

हामीले यस लेखमा फरक-फरक �किसमका सा�ीको चचा9 गरेका छौ।ँ ती फरक-फरक सा�ीले के-
के सुने अिन के-के दखेे त? केही मािनसह�ले आ:ना Gवभािवक आँखाह�ले यस पृnवीको सांसा"रक 
कुराह� दखेे। अ� केही मािनसह�ले चाNह आि6मकi आँखाह�tारा GवगRय कुराह� दखेे। अिन 
अ�ह�ले चाNह केही पिन दखेेका छैनन ्जGतो लाhछ! हामीले यी कुराह�मZये @6येकलाई पालैपालो 
हनेFछौ।ँ 

�ाचीन यहोवाको �ाचीन यहोवाको �ाचीन यहोवाको �ाचीन यहोवाको सा�ीसा�ीसा�ीसा�ी    

सव9@थम, @ाचीन यहोवाको सा�ीले (अथा9त् य�दीह�ले) के कुरा दखेे अिन के कुरा सुने? 
ितनीह�ले के कुराको सा�ी �द4छन्? ितनीह�सँग आ:नो पुखा9 अ>ाहामको ज4मदिेख िलएर वत9मान 
समयस�मको लामो इितहास िथयो, जुन पृnवीका अ� मािनसह�को इितहासभ4दा फरक िथयो। 
ितनीह�ले यहोवा भनेर िचनेका परमे�रले ितनीह�का राि�य जीवनमा घरी-घरी दिेखने गरी हGत�ेप 
गनु9भएको िथयो। एउटा जाितको Kपमा उनीह�ले उहाँका हातले गनु9भएका कामह� दखेेका िथए। 
ितनीह�ले यहोवाले गनु9भएका अच�मलाhदो �किसमका छुटकाराका घटनाह� र आिशष् ह� दखेेका 
िथए र साथै ितनीह�ले कडा �किसमका 4यायह� पिन दखेेका िथए। परमे�रले ितनीह�सँग गनु9भएका 
Jवहारह� लेिखएका ितनीह�को धम9शाxलाई पृnवीमा @चिलत मुWय-मुWय भाषाह�मा अनुवाद 
ग"रएको िथयो। 
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िवशेष गरी यो अि4तम पदलाई फे"र पwनुहोस्: 

“अ� कसैमा मुि0 छैन, �कन�क हामीले मुि0 पाउनलाई Gवग9मुिन मािनसह�मा अक� कुन ैनाउँ अक� कुन ैनाउँ अक� कुन ैनाउँ अक� कुन ैनाउँ 

�दइएको छैन�दइएको छैन�दइएको छैन�दइएको छैन।” 

6यसो भए यहोवाको नाउँको बारेमा के भयो? के परमे�रले मोशालाई 6यो नाउँ @कट गनु9भएन 
र? परमे�रको नाउँभ4दा येशूको नाउँ अझ बढी मह6वपूण9 िथयो �क? के प#ुसलाई धम9शाxोको vान 
िथएन? 

य�द प#ुसलाई धम9शाxको vान िथएन भने पावललाई त पqै 6यसको vान िथयो। 6यसो हो भने 
ितनले कितपटक यहोवाको नाउँबारे चचा9 गरे त? प#ुसले झ� पावलले पिन ितनको @चार र प#ह�मा 
एकपटक पिन 6यस नाउँको बारेमा चचा9 गरेनन्। ितनका िश�ा र ितनले लेखेका प#ह�मा यहोवा भ7े 
नाउँ कतै उeलेख छैन। अिन ितनले येशूको नाउँको बारेमा चाNह के भने त? आउनुहोस् यस मह6वपूण9 
बाइबल खXडलाई हरेौ।ँ “ 6यसैकारण परमे�रले उहाँलाई अित उg पानु9भयो, र उहाँलाई 6यो नाउँ 
@दान गनु9भयो, जो हरेक नाउँभ4दा उgइ छ, �क Gवग9मा, पृnवीमािथ र पृnवीमुिन भएको हरेक @ाणीले 
येशूको नाउँमा घुँडा टे`ु पछ9”  (�फिल�पी २:९, १०)। 

अब िनि|त�पमा भ7े हो भने प#ुस र पावल अिन अ� धेरै मािनसह� 6यो �दनदिेख आजको 
�दनस�म कोही पिन यहोवाका सा�ी भएनन्। वाGतिवक तnय के हो भने उ0 समयदिेख अिहलेस�म धेरै 
मािनसह� स�पूण9 �दयदिेख “येशूका सा�ी” भएका छन्! 

यहोवाको यहोवाको यहोवाको यहोवाको नाउँलाई के भयोनाउँलाई के भयोनाउँलाई के भयोनाउँलाई के भयो????    

6यसो भए यहोवाको नाउँ के भयो त? स�पूण9 नयाँ करार बाइबलमा �कन यो नाउँ एकपटक पिन 
दखेा पदIन? यसको उkर सरल छ, तर उ0 तnय अिल असाधारण �किसमको छ: नयाँ करार बाइबल 
<ीक भाषामा लेिखएको िथयो र 6यसमा य (Y), ह (H), व (W) र भ (V) अ�रह� छैनन्। िह>ू, नेपाली 
र अV<ेजीमा चाNह यी अ�रह� छन्। �ा4सेली र Kसीलगाएत अ� धेरै भाषाह�मा तीमZये केही 
अथवा सबै Gवरह� @ितिनिध6व गनF अ�रह�को कमी छ। तसथ9, नयाँ करार लेिखने समय आएपिछ 
परमे�रले आफूमा समGया भेlाउनुभयो! 6यो समGया के िथयो भने <ीक भाषामा ‘यहोवा’ भ7ेर नाउँ 
ले*् अस�भव भयो! के परमे�रसँग समGयाह� �4छन् त? अवUय होइन! Gवग9 र पृnवी सृिC गनु9�ने 
परमे�रले नै <ीक भाषा पिन रचना गनु9 भएको हो! 

अब हामीले यसलाई कसरी JाWया गनF त? आउनुहोस्, हामी @Gथान ३ अZयायलाई रा\ोसँग 
हरेौ।ँ 6यहाँ परमे�रले मोशालाई यहोवा भ7े नाउँ �दनुभएको कुरा उeलेिखत छ। परमे�रले, “म 
अ>ाहामको परमे�र, इसहाकको परमे�र अिन याकूबको परमे�र �”ँ भनी मोशालाई आ:नो प"रचय 
�दनुभयो (@Gथान ३:६)। मोशा िम�दशेमा �कF का िथए, र 6यहाँ नेपाल र भारतमा झै ँ थु@ै दवेी-
दवेताह� िथए। मािनसह� नझुि[ कऊन् भ7े हतेुले ती देवी-दवेताह� @6येकको नाउँ िथयो! होइन भन े
थु@ैमZये कुनचाNह दवेी अथवा दवेताको पूजा गनF भ4 न े कुरा तपाaले कसरी थाहा पाउनु�4छ? 6यसैले 
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मोशाले परमे�रलाई िम�दशेको दवेी-दवेताकै Gथानमा राखी उहाँको नाउँ के हो भनी सोधे। 6यसबेला 
ितनले परमे�रलाई यसो भने, “हनेु9होस्, जब म इ&ाएलीह�कहाँ गएर ितनीह�लाई भ7ेछु, 
‘ ितमीह�का िपता-पुखा9का परमे�रले मलाई ितमीह�कहाँ पठाउनुभएको हो’; तब ितनीह�ले ‘उहाँको 
नाउँ के हो त?’ भनेर सोधे भन,े मैले ितनीह�लाई के भ7े?” (@Gथान ३:१३)। 

परमे�रले मोशालाई यस @jको सीधा उkर �दनुभएन। उहाँले साधारण�पमा यसो भ7ु्भयो, 
“म �,ँ जो म �।ँ”  6यो कुनै नाउँ होइन। साँgै भ7े हो भने 6यसो भ7ु नाउँलाई इ4कार गनु9 हो भनी म 
ठा4दछु। मोशाको समयको प"रिGथित र मािनसह�का अvानतालाई छुट �दनुभएर परमे�रले 
मोशालाई यहोवा (YHWH) भ7े नाउँ @योग गन9 अनुमित �दनुभयो। िह>ू भाषामा यो य�वे (יהוה) 
श=दको अथ9 ‘�’ँ भ7े �4छ। वाGतवमा भ4 ने हो भने एक मा# साँचो परमे�रको नाउँ छैन र उहाँलाई 
नाउँको खाँचो पिन पदIन। Gवग9 र पृnवीमा को 6यGतो Jि0 छ, जसले सव9शि0मान् परमे�रलाई नाउँ 
काटेर बोलाउन स[छ? महान् परमेU वरलाई नाउँ काटेर बोलाउन स[ ने कसको सामnय9 छ? सामा4य 
पु#ह�ले झै ँपरमे�रको आ:नै पु#ले उहाँलाई ‘ िपता’ भनी स�बोधन गनु9भयो। 

यसबारे अिधक जानकारीको िनि�त परमे�रको नाम र येशूको नाम हनेु9होस्। 

�यसपिछ के भयो�यसपिछ के भयो�यसपिछ के भयो�यसपिछ के भयो????    

मेरा पुखा9ह�ले के गरे त? द:ुखलाhदो कुरा के हो भने उहाँह�मZये अिधकांशले येशूलाई इ4कार 
गरे। उहाँले �दनुभएको िश�ालाई उहाँह�ले ईU वरिन4दा स�झे। ‘मािनसले कसरी आफूलाई परमे�रको 
बराबरी तुeयाउन स[छ?’ भनी उहाँह�ले िवचार गनु9भयो। उहाँह� ‘यहोवाको सा�ी’ भइरहनुभयो। 
मेरा पुखा9ह�मZये िनकै थोरैले मा# येशूलाई G वीकार गरेर ‘येशूका सा�ी’ �नुभयो । 

येशूले बोeनुभएको श=दह� र यशैयाtारा परमेU वरले बोeनुभएको श=दह�मा एउटा ठूलो 
िभ4 नता िथयो: येशूले चेलाह�लाई भ4 नभुयो “पिव# आ6मा ितमीह�मा आउनुभएपिछ ितमीह�ले 
शि0 पाउनेछौ र ितमीह� मेरा सा�ीह� �नेछौ ।”  उहाँका यी श=दह� अच�म रीितले पूरा भए। 
पिव# आ6मा ती सा�ीह�मािथ आउनुभयो र ितनीह�ले शि0 पाए। 6यसपिछ ितनीह� जहाँ-जहाँ 
गए, ती ठाउँह�मा िविभ4 न @कारका िच4हह� र आU चय9कम9ह� @कट �न थाले अिन सारा रोमी 
सा\ा(यभ"र ितनीह�ले येशूको नाउँ फैलाए। 

यशैयाको श=दह�मा येशूले बोeनुभएको श=दह�मा जGतो पिव# आ6मा र शि0जGता कुराह� 
उिeलिखत िथएन। प"रणामGव�प ती पुराना ‘यहोवाका सा�ी’ (य�दीह�) यहोवाको असल सा�ी �न 
असफल भए। ितनीह�ले पिव# आ6मा @ाQ गरेका िथएनन्; तसथ9 ितनीह�मा शि0को कमी िथयो। 
िव�ासयोhय अिन साँचो सा�ी भई येशू यस संसारमा आउनु�ँदा अिधकांश य�दीह�ले उहाँलाई इ4कार 
गरे अिन उहाँका सा�ीलाई सतावट �दए । रोमीह�ले पिन येशूका सा�ीलाई सतावट �दए, जसले गदा9 
उनीह�मZये धेरैले आ:नो िवU वासको कारण (यान गुमाउनु पb यो। 

केही शता=दीपिछ रोमी स\ाट क4Gटाि4टनले इसाई िवU वासलाई अँगालेर केही हदस�म जीवन 
प"रवत9नको अनुभव गरे। ितनले इसाई िवU वासलाई रोमी सा\ा(यको औपचा"रक धम9 बनाए। 6यसपिछ 
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येशूका सा�ीह�@ित �ने गरेका @6य� सतावट अ4त भयो। शता=दीह� िब6दै जाने ~ममा Gथािपत 
भएका मXडलीह� झन्-झन् �C �न थाले। 6यसपिछ येशूका झूटा सा�ीले अ� मािनसह�मािथ 
िनय4#ण गन9 थाले, र ितनीह�ले पुराना यहोवाका सा�ी र येशूका साँचो सा�ीलाई िनकै सताउन 
थाले। 6यसपिछ धेरै शता=दीह�स�म डरलाhदो र0पात भइर�ो र 6यितबेलाको समयमा कसलाई बढी 
मा#ामा सताइयो भनी बताउन गाpो छ। उ0 अविधमा ठूलो सVWयाका य�दीह�लाई तीन िवकeपह� 
�दइयो: बिQGमा िलने �क, दशे िनकाला �ने �क अथवा मनF? ितनीह�लाई यीमZये एउटा कुरा रो(न 
वाZय पा"रयो। लाखौकँो सVWयामा येशूका साँचो सा�ीलाई कठोर यातना �दएर मा"रयो। यसबारेमा 
हामीले @काशको पुGतकमा यGतो भिव�यवाणी भेlाउँछौ:ँ “रहGय: पृnवीका वेUयाह� र िघनलाhदा 
कुराह�कi आमा महान् बेिबलोन। अिन मैले 6यस xीलाई स4तह�को रगत र येशूका सिहदह�को 
(सा�ीको) रगत िपएर मातेकi दखेेँ”  (@काश १७:५-६)। 

यस खXडमा बेिबलोनले येशूको झूटा सा�ीलाई @ितिनिध6व गछ9, जुन झूटा मXडली हो। 

आधुआधुआधुआधुिनक यहोवाका िनक यहोवाका िनक यहोवाका िनक यहोवाका सा�ीसा�ीसा�ीसा�ी    

अब हामीले ‘यहोवाको सा�ी’ भ7े नाउँ @ाQ गनF उ0 आधुिनक समुदाय@ित Zयान �दनै पछ9। यो 
समुदायलाई उ7ाइसौ ँशता=दीको उkराr9ितर अमे"रकi नाग"रक Charles Taze Russell भ7े Jि0ले 
सुK गरेका �न्। ितनले बाइबलको धेरै अZययन गरे अिन 6यितबेलाका िविभ7 मXडलीह� तथा 
स�@दायह�मा िवzमान चलन र धाYमक िविध-िवधानह�मा थु@ै गलत कुराह� दखेे। ऊ र उसका 
अनुयायीह�ले केवल ितनीह�ले स6यलाई @ाQ गरेका छन् भनी िव�ास गन9 थाले। अ� सबै मXडलीह� 
र धम9ह� बेिबलोनजGतै �न् भनी ितनीह�ले देख,े र धेरै कुरामा ितनीह� सही िथए! यशैयाको 
पुGतकमा ितनीह�ले यGता पदह� भेlाए: परम@भु भ7ुह�4छ, “ ितमीह� मेरा सा�ी हौ”  । ती 
खXडह�लाई ितनीह�ले आ:नो िव�ासको सारमा गाभे र आफूह� मा# ‘स6यको सा�ी हौ’ँ भनी ठान।े 
6यस �किसमले ितनीह�ले ‘यहोवाको सा�ी’ भ7े नाउँ @ाQ गरे। अिहले यस �किसमले िव�ास गनF 
समूह संसारको अिधकांश भागह�मा फैिलसकेको छ र ितनीह�ले आ:ना मािनसह�को सVWया ८० 
लाख पुिगसकेको छ भनी दाबी गछ9न्। 

आफू मा# ठीक अिन आफूह�सँग मा# स6य छ भनी यहोवाका सा�ीले िव�ास गछ9न्। अ� सबै 
धम9का मािनसह� यहाँस�म, �क सबै इसाईह� शैतानको िनय4#णमा छन् भनी ितनीह�ले िसकाउने 
गछ9न्। ितनीह�को िश�ाह�चाNह ‘स6य’ हो भनी ितनीह�ले JाWया गछ9न्। येशूले भ7ुभयो, “बाटो, 
स6य र जीवन म नै �।ँ मtारा बाहके कोही पिन िपताकहाँ आउन स[दनै”  (यूह7ा १४:६)। यहोवाका 
सा�ी भ4छन्, “स6य हामीसँग मा# छ, हामीtारा बाहके कोही पिन परमे�रकहाँ आउन स[दनै।” अब 
को सही हो त? - यहोवाको सा�ी �क येशू? य�द यहोवाका सा�ी सही �न् भने म झूटा �,ँ तपाa झूटा 
�नु�4छ (तपाa ितनीह�को समूहमा पनु9�7े भने) र 6यसैगरी येशूमािथ िव�ास गनF अ� लाखौ-ँकरोडौ ँ
इसाईह� झूटा �न् अिन हामी सबकैो िव�ास Jथ9 हो। आफूह� परमे�रका िव�ासयोhय सेवकह� हौ ँ
भनी यहोवाका सा�ीले िव�ास गछ9न् अिन अ� सबै मािनसह� शैतानको िनय4#णमा छन् भनी 
ितनीह�ले दोष लाउँछन्। य�द तपाa येशू _ीCtारा िपताकहाँ आउनुभएको छ र तपाaले आ:नो 


