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करारको कुराह�भ
दा िवपरीत दिेख
छन्  । यूह�ाको सुसमाचारमा उहाँले �दनुभएको अि
तम 
उपदशेमा पुरानो करारको कुनै पिन उ$रणह� पाइँदनै। पुन()थान +नुभएपिछ इ,माउसको बाटो 
दईु जना चेलाह�सँग 2ह3 द ैगदा4 मा5 उहाँले धम4शा7को बारेमा केही कुरा 8कट गनु4भयो।  

सुसमाचारका पु9तकह�लाई हेन: हो भने म;ीले पुरानो करार धम4शा7बाट धेरै 

कुराह�लाई आ=नो पु9तकमा उ$रण गरेका छन् , जस>ारा ती कुराह� अव?य पूरा +नेछन्  भ�े 

कुरा ितनी बताउन चाह
थे। मकू4 स र लूकाले पिन केही मा5ामा )यसै गरेका छन्  तर यूह�ाको 
पु9तकमा )य9तो कुरा भे@ाउन गाAो पद4छ। 

8ेBरतको पु9तकको बारेमा कुरा गन: हो भने )यहाँ प5ुस, 9तेफनस र पावलले 8चार गन: 
Dममा पुरानो करारको खEडह�बाट 8स9त मा5ामा उ$रण गरेका छन् । येशू नै 8ितGा गBरएको 
मिसह +नु+
छ भ�े कुरा धम4शा7>ारा दखेाउनु नै ितनीह�को 8मुख उHे?य िथयो। 

पावलले लेखेका प5ह�लाई हने: हो भने केहीमा उनले धम4शा7 धेरै खEडह� उIधृत गरेका 
छन् तर केहीमा चा2ह कम गरेका छन्। एकतफ4  हने: हो भने रोमी र गलातीको पु9तकह�मा 
पुरानो करारको थु8ै खEडह� उ$रण गBरएका छन्  तर अकKतफ4  हने: हो भने कल9सी र 
थेसलोिनकेको पु9तकह�मा )य9तो कुनै कुरा पाइँदनै। 

िहLूको पु9तक यMदीह�का लािग लेिखएको +नाले नयाँ करारको अ
य पु9तकह�भ
दा 
9वाभािवक�पमा यसमा बढी पुरानो करारका खEडह� उ$रण गBरएका छन् । प5ुसले पिन थु8ै 
उ$रणह� 89तुत गरेका छन् , याकूबले थोरै मा5 उ$रण गरेका छन्  र यूह�ाले आ=ना प5ह�मा 
एउटा पिन उ$रण गरेका छैनन् । यो कुरा पOा हो �क नयाँ करारका लेखकह�मPये यM�ा 
सबैभ
दा पिछQलो RिS +न् । यMदाले गरेका उ$रणह�को बारेमा चाखलाTदो कुरा के छ भने 
ितनले जुन पु9तकह�बाट दईु वटा खEडह� िलएका छन् , ितनीह�लाई अिहल हामी बाइबलमा 
समावेश गBरएको पाउँदनैौ ँ । अिहले हामीले पुरानो करार भनेर 9वीकार गन: पु9तकह�बाट 
ितनले कुनै पिन उ$रण गरेका छैनन् । 

बाइबलको अि
तम पु9तक 8काशलाई हने: हो भने )यहाँ केही उ$रणह� पाइ
छन् , जुन 

दािनएल, इज�कएल, जकBरया र केही अ� पु9तकह�सँग िमQदो-जुQदो छन् । 

यस कुरालाई एउटै िच5>ारा 8कट गBरने हो भने )यसमा फरा�कलो �किसमको िविवधतता 
पाउन स�क
छ। यस कुराले हामी ि>िवधामा पनु4 आव?यक छैन �कनभने )यसले लेखकह� र 
पाठकह� दवुैको चBर5 र पृWभूिमलाई र )यसको साथै लेिखएको स
दशेको 8कृित अथवा 
िववरणलाई पिन 8ितिवि,वत गद4छ। यी सबै कुराह�लाई हामी पिव5 आ)माको अगुवाइ र 
8ेरणा>ारा भएका कुराह� +न्  भनी भ� सXदछौ।ँ 
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)यसको मुYय कारण के हो भने तपाZले आ=नो RिSगत सोच-िवचार>ारा कुनै पिन आGा 
र 8ितGा 8ा[ गन4 स\ुह�। वा9तवमा तपाZ परमे]रको आGा अिन 8ितGाह�लाई आ=नो 
^दयको गिहराइ>ारा 8ा[ गनु4पद4छ। अिन मा5 तपाZले बाइबलमा )य9तै 8कारका आGा र 
8ितGाह� प_ दजैाँदा )यसलाई पOा गन: 8ितPविन परमे]रबाट पाउनु+नेछ। 

िन�कष�िन�कष�िन�कष�िन�कष�    
अब हामी यस पाठलाई सारंशमा कसरी बु`ने त? ‘धम4शा7’ र ‘परमे]रको वचन’ भनेको 

फरक-फरक कुराह� +न्  र यसमा हामी दोधारमा परी अQमिलनु +दँनै। यी दईुको फरक-फरक 

अथ4 र काय4ह� छन् । ‘परमे]रको वचन’ महान ् हो, जुन सु(दिेख नै परमे]रसँग िथयो। 

‘धम4शा7’ले )यसको (उहाँको अथवा येशूको) 9थान कुनै पिन हालतमा िलनु+दँनै। असल कुरालाई 
गलत ठाउँमा रािखयो भने )यो खराब +नसXछ र फल9व�प आिशष्  सरापमा पBरवत4न +नसXछ। 
बाइबलको बारेमा थु8ै कुराह� जानेको तर ‘परमे]रको वचन’को बारेमा केही पिन नजानेका 

मािनसह�>ारा िवगतमा धेरै खराब कुराह� भएका छन्  र अिहले पिन )य9तो भइरहेको 
+नसXछ। आउनुहोस् , फेBर हामी येशूले आ=नो ^दयदिेख भ�ुभएको कुराह�लाई 9मरण गरौ:ँ 

“ितमीह� धम4शा7 खोजी गद4छौ, �कनभने )यहाँ अन
त जीवन पाइ
छ भनी ितमीह� ठा
छौ। 

मेरो िवषयमा गवाही �दने ती न ैधम4शा7 +न ्, तापिन ितमीह� जीवन 8ा[ गन4 मकहाँ आउन 

इ
कार गछe।” आउनुहोस् , अब हामी परमे]रको वननको ठीक अथ4 प;ा लगाउन कोिसस गरौ ँर 

)यसलाई हाfो जीवनमा सही 9थान दऔे।ँ धम4शा7लाई पिन हामी सही 9थान दऔे,ँ जुन 9थान 

9वयम्  धम4शा7ले िनधा4रण गरेको छ, जुन 9थान येशू र सु(का 8ेBरतह�ले 8दान गरेका िथए र 

जुन 9थान )यसको लािग हाfो ^दयमा परमे]रको वचनले 8दान गनु4भएको छ। 

प	ृलखेप	ृलखेप	ृलखेप	ृलखे    

म यहाँ येशू अिन सु(को मEडलीले गरेका पुरानो करारको केही उI धरणह�का बारेमा 
छोटकरीमा चचा4 गन4 चाह
छु। 

केही मािनसह�ले यस िवषयमा यसो भ� सXछन् : “)यितबेला नयाँ करार नलेिखएको 

+नाले पुरानो करार बाइबलको यी खEडह�ले हामीलाई अगुवाइ गन4 सXदनैन् ।” बाइबल एउटै 

पु9तक भएको कारणले गदा4 )यसको दबुै भागह�लाई हामीले समान 9थान र मह)व �दनुपद4छ 
भ�े मेरो RिSगत धारणा छ। जुन दिृhकोणले हामी नयाँ करारलाई हदे4छौ ँ )यसरी नै पुरानो 
करालाई पिन समान�पमा हनेु4पद4छ। 

हामीले पिहले नै यस कुरामा चचा4 गBरसXयौ ँ�क फBरसीह�लाई िवरोध गन4 र ितनीह�को 
सामना गन: बेलामा येशूले धम4शा7को थु8ै खEडह� उI धृत गनु4भयो तर साधारण मािनह�को 
भीड र आ=ना चेलाह�लाई िशiा �दन े Dममा )यसको )यित धेरै 8योग गनु4भएन। उहाँले 
डाँडाबाट �दनुभएको उपदशेलाई केलाउने हो भने )यसबेला उहाँले �दनुभएको िशiाह� पुरानो 
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आ�ाह� रआ�ाह� रआ�ाह� रआ�ाह� र    �ित�ाह��ित�ाह��ित�ाह��ित�ाह�    

अब संiेपमा म यसो भ
दछु: बाइबल पढाइ>ारा मािनसह�को लािग परमे]र बोQने कुरा 
उहाँको 8ाथिमक तBरका होइन। हाfो आि)मक जीवनको सु(वातमा उहाँ आ=ना सेवकह�>ारा 
(8ेBरतह�, अगमवSाह�, गोठालाह�, िशiकह� र 8चारकह�>ारा) हामीसँग बोQनु+
छ अिन 

)यसपिछ अझै बढी मा5ामा पिव5 आ)मा>ारा 8)यi�पमा उहाँ हामीसँग बोQनु+
छ। 

अब म यहाँ परमे]र बोQनु+ने दईु वटा िवशेष तBरकाह�बारे चचा4 गन4 चाह
छु। 
धम4शा7भBर नै परमे]रले िवशेष RिS र मािनसह�का समूहह�लाई आGाह� र िनद:शनह� 
�दनुभएको दYेदछौ।ँ उहाँले करारह� बाँkुभएको र 8ितGाह� �दनुभएको घटनाह� पिन 
दYेदछौ,ँ जसमा 8ाय: उहाँको आGाह�लाई पालन गन: शत4ह� उQलेख भएका छन् । कुनै आGाह� 

सबैको लािग लागू +ने सामा
य 8कारका छन् , ज9तै: “आ=नो िछमेकmलाई 8ेम गर।” कुनै 

आGाचा2ह कुनै िवशेष RिSको लािग िनिnत �किसमको छ, ज9तै: “तेरो खु@ाबाट ज;ा फुकाQ ।” 
बाइबलमा भएका परमे]रको 8ितGाह� पिन )य9तै �किसमका छन् । कुनै 8ितGाह� सामा
य 
8कारका छन् , ज9तै: “िव]ाससाथ ितमीह�ले 8ाथ4नामा मागेको कुरा 8ा[ गन:छौ।” कुनै 

8ितGाचा2ह िवशेष RिSको लािग िनिnत छ, ज9तै: “ितमीलाई फेBर यो भूिममा फका4ई 

Qयाउनेछु।” 

धेरै मािनसह�ले िव]ाससाथ यो कुरा िसकाउँछन्  �क ती सबै आGाह� र 8ितGाह� 
अथवा कमसेकम ती सामा
य �किसमका आGाह� र 8ितGाह�चा2ह अिहले हाfो लािग हो। 
धम4शा7मा भएको य9ता कुराह�अनुसार िविभ� 8कारका मEडली र स,8दायह� िनमा4ण 
भएका छन् । तैपिन यस िवषयमा बु`नुपन: कुरा के हो भने हामीले धम4शा7मा यस िवषयबारे थोरै 
मा5 आधारह� पाउँदछौ।ँ बाइबलमा यो कुरा िनिnत अिन पOा छ �क कुनै िवशेष RिSलाई 
�दइएको आGा अकK RिSले पालन गन4 कोिसस गरेन र एउटा RिSलाई �दइएको िवशेष 
8ितGा अकK RिSले दाबी गरेन। अकK कुरा के छ भने पुरानो करारमा उQलेख भएको दश 
आGाह� र अ� केही साधारण आGाह� र 8ितGाह� नयाँ करारमा उI धृत गBरएका छन् । तैपिन 

सामा
य िस$ा
त यही हो �क परमे]र पिव5 आ)मा>ारा बोQनु+
छ, जुन कुरा हामीले पिहले नै 

बुिझसXयौ।ँ य�द उहाँ पिव5 आ)मा>ारा हामीसँग नबोQनुभएको भए, कुनै पिन आGाह� पालन 
गन4 हामीले शिS पाउने िथएनौ र उहाँको 8ितGाह� pहण गन: िव]ास पिन हामीसँग +नेिथएन। 

कुनै समयमा अ� कुनै RिSलाई �दइएको तर RिSगत�पमा तपाZलाई न�दइएको 
आGाह�नाई तपाZले पालन गन4 खोजेमा, )यसले तपाZलाई ब
धन, िनराशा र असफलताितर 

डोq याउनेछ। )य9तै गरी अ�लाई �दइएको 8ितGाह� य�द तपाZ दाबी गनु4+
छ भने )यसले 
तपाZलाई परमे]र8ित सr का गन: अथवा आ=नो लsय गुमाएर केही 8ा[ गन4 नसकेपिछ िनराश 
तुQयाउँछ। अिन तपाZ यसो भ�ु+नेछ: “अ�को जीवनमा )यो 8ितGा पूरा भयो तर �कन मेरो 

जीवनमा )यो 8ितGाले केही गरेन?” 
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प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    

परमे�रको वचनपरमे�रको वचनपरमे�रको वचनपरमे�रको वचन भ�े वाXयांश नयाँ करारमा कBरब ५० पटक उQलेख भएको छ र इसाई 

पु9तकह�मा, (सािहि)यक रचनाह�मा), 8वचनह�मा र सामा
य भाषणह�मा )यसको 8योग 
अनिग
ती�पमा +
छ। के इसाईह�ले यस वाXयांशलाई बाइबलज9त ै अथ4 �दन े गरी 8योग 

गद4छन ् त? मेरो िवचारमा कदािप होइन। के यो कुराले साँtै मह)व राYदछ त? हो, म )यही 
कुरामा िव]ास गद4छु। 

बाइबलमा 8योग भएका शuद र वाXयांशह�का अथ4ह�लाई हामीले आ=नो पर,परासँग 
िमलाउनको लािग आ=नो इvछाअनुसार पBरवत4न गन4 सXदनैौ।ँ य�द हामी धम4शा7को 8ेरणा र 

अिधकारमािथ िव]ास गद4छौ ँ भने, बाइबलमा भएका शuदह�को लािग जुन अथ4 बाइबलले 

�द
छ, हामीले पिन )य9तै अथ4 �दन ेशuदह� चलाउनुपद4छ । 

साधारण बोलीचालीमा ‘परमे]रको वचन’ अथवा ‘वचन’ भ�े शuदले बाइबललाई बुझाउने 
गBर
छ। बाइबलमा िव]ास गन: 8ाय: सबै मािनसह�ले यही नाम>ारा परमे]रको वचन8ित 
सrकेत गन: गद4छन् । 

सव48थम, परमे]रको वचन भनेको बाइबल होइन तर यसको अथ4 फरक छ भ�े कुरा म 
बाइबलबाट नै दखेाउन चाह
छु। अिन हामी परमे]को वचनको साँचो अथ4 के हो भनेर प;ा 
लगाउनेछौ ँर )यसपिछ धम4शा7को सही 9थान के हो र यसलाई कसरी 8योग गनु4पछ4 भ�े कुरा 
खोजी गन:छौ।ँ यस काममा पिव5 आ)माल ेहामीलाई समझ र Gान-बुि$ �दनुभएको होस् । 

धम�शा�माधम�शा�माधम�शा�माधम�शा�मा    परम�ेरको वचनपरम�ेरको वचनपरम�ेरको वचनपरम�ेरको वचन    

सायद परमे]रको वचन भनेको बाइबल हो भनेर बताउने िनकटतम खEड म;ी १५ 

अPयायको यस खEड +नसXछ, जुन मकू4 स ७ अPयायसँग िमQदोजुQदो छ। आउनुहोस् , )यहाँ 
उQलेख भएको कुरालाई राfोसँग हरेौ।ँ 

येशूले ितनीह�लाई भ�ुभयो: “ितमीह� पिन �कन आ=ना पर,पराको खाितर परमे]रका 

आGा भr ग गद4छौ? �कनभने परमे]रले भ�ुभएको छ, ‘आ=ना बुबा र आमाको आदर गर, र 

बुबा वा आमाको िव($मा दhु कुरा जसले बोQछ, )योचा2ह िनnय माBरनुपछ4। तर ितमीह�चा2ह 

भ
दछौ, जसले आ=ना बुबा वा आमालाई भ
छ, ‘तपाZले मबाट जे 8ा[ गन4 स\ु+
wयो, सो 

परमे]रलाई चढाइएको छ’, )यसले आ=ना बाबुको आदर गनु4पदxन। यसरी ितमीह�ले आ=ना 

पर,पराको खाितर परमे]रको वचनलाई बेक,मा गराएका छौ।”  

सायद, पिहलो दिृhमा हामीले यहाँ परमे]रको वचन भनेको धम4शा7 नै हो भ�े अथ4 
भे@ाउन सकौलँा। तैपिन राfोसँग जाँच गरेपिछ यो कुरा प;ा लगाउँछौ ँ�क िवशेष गरी परमे]रले 
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)यो वचन मोशा>ारा सबै इyाएलीह� र संसारको मािनसह�लाई भ�ुभएको िथयो: “आ=ना 

बाबु र आमाको आदर गर।” वा9तवमा भ�े हो भने येशूले सामा
य�पमा यस वाXयांशलाई 
स,पूण4 धम4शा7लाई बुझाउनको लािग 8योग गनु4भएको िथएन। 

‘परमे]रको वचन’ भनेको धम4शा7 होइन भनेर 8मािणत गन: थ8ुै खEडह� बाइबलमा 

पाउन स�क
छ, ज9त:ै “ितनीह� सबै जना पिव5 आ)माले भBरए, र ितनीह�ले साहसिसत 

परमे]रको वचन बोले” (8ेBरत ४:३१), “ितनले शाऊल बारनाबासलाई बोलाएर परमे]रको 

वचन सु�े इvछा गरे” (8ेBरत १३:७), “परमे]रको वचन सव48थम तपाZह�लाई नै सुनाउनु 

आव?यक िथयो” (8ेBरत १३:४६), “... र परमे]को वचन िवनाडर बोQनलाई झन्  आँBटला भएका 

छन् ” (�फिल{पी १:१४), “तर परमे]रको वचन त साr लामा बाँिधदनै” (२ ितमोथी २:९), 

“आ�दमा वचन +नु+
wयो, वचन परमे]रसँग +नु+
wयो, अिन वचन परमे]र +नु+
wयो” (यूह�ा 

१:१), “अिन वचन दहेधारी +नुभयो र अनुpह र स)यताले पूण4 भई हाfा बीचमा वास गनु4भयो” 

(यूह�ा १:१४) र “उहाँको नाउँ ‘परमे]रको वचन’ िथयो” (8काश १९:१३)। यी खEडह�मा 

जहाँ-जहाँ ‘परमे]रको वचन’ लेिखएको छ, )यहाँ-)यहाँ ‘धम4शा7’ अथवा ‘बाइबल’ भ�े शuद 

रािखयो भने क9तो अच,मलाTदो अथ4 िन9क
छ होला? के तपाZ यस कुरामा सचेत +नु+
छ? 

8ेBरत १७:११ लाई Pयान �दएर हने: हो भने )यहाँ ‘वचन’ र ‘धम4शा7’ भ�े शuदह� एउटै 

पदमा उQलेख भएको छ, जसले गदा4 ती दइु कुराह� एकै +न सXदनैन ् भ�े कुरालाई 9पh पाद4छ : 

“यहाँका यMदीह� थेसलोिनकेकाह�भ
दा बढी भला िथए �कनभने ियनीह�ले पूरा उ)सुकतासाथ 

वचनवचनवचनवचन pहण गरे, र ती कुराह� ठीकै )य9तै +न ् �क होइनन ् भनी �दन+ ँधमशा�धमशा�धमशा�धमशा� छानिबन गथ:।” 
यहाँ हामी द|ेसXछौ ँ �क ितनीह�ले परमे]रको वचन pहण गरे अिन धम4शा7 (पुरानो करार 
बाइबल) अPययन गरे। )यसकारण, यी दइु कुराह� कदािप एक +न सXदनै भनेर यस पदले 
8मािणत गद4छ। 

िहLू भाषामा लेिखएको पुरानो करारलाई तीन भागह�मा व}गकरण गBरएको छ। 

१. Rव9था अथवा िहLू भाषामा तोराह (Law or Torah in Hebrew) 

२. अगमवSाका पु9तकह� (Prophets) 

३. लेखह� (Writings) 

नयाँ करारका लेखकह�ले पुरानो करारका खEडह�को बारेमा कुरा गदा4खेBर, ितनीह�ले 

8ाय: ‘लेखह�’ भ�े शuद 8योग गद4छन ्, जसलाई पिछ स,पूण4 पुरानो करारलाई बुझाउने गरी 

‘धम4शा7’ भनी अनुवाद गBरयो। ितनीह�ले ‘Rव9था’ र ‘अगमवSाको पु9तकह�’ भ�े शuदह� 
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उQलेिखत कुराह�को िवपBरत ितनी िम~दशेमा उपलuध सबै 8कारको Gान-बुि$ पाएर 
राजदरवारमा +क: का िथए। िविभ� दवेी-दवेताह� मा�े मुलुकको राजपBरवारमा ितनले ४० वष4 
िबताए, अकK ४० वष4 ितनले उजाड9थानमा िबताए र ८० वष4को उमेरमा बQल सही 8कारको 
सेवकाइ गन4 सु( गरे। 

8)येक इसाई आमा-बुबाले आ=ना छोरा-छोरीह�लाई धम4शा7बाट िशiा �दनुपद4छ भ�े 
मलाई लाTदछ। बालक अव9थामा नै मािनसले परमे]रको Rव9थाह� िस\ुपद4छ। बालकह�लाई 
धम4शा7ले बचाउने होइन तर यसले असल Gान-बुि$ �दएर ितनीह�लाई मुिSितर डोq याउँदै 

लैजा
छ। पावलले एक ठाउँमा यसो भनेका छन् : “Rव9था भनेको मािनसलाई �ीhितर लैजाने 

िशiक हो।” 

बालकह�लाई मा5 धा}मकताको तािलम �दनुपछ4 भ�े कुरा मैले बताउन खोजेको होइन। 
जुन मािनसह� आि)मक�पमा बालकै छन् , ितनीह�लाई आि)मकm पBरप�तामा Qयाउनको लािग 
)यसो गBरनु आव?यक पद4छ। 

 दमाग  दमाग  दमाग  दमाग �क�क�क�क    #दय#दय#दय#दय????    

केही मािनसह� यसरी 8ाथ4ना गद4छन ्: “8भु, जुन कुरा मैले आ=नो �दमाग>ारा बुझेको छु, 

कृपया )यसलाई मेरो ^दयस,म Qयाइ�दनुहोस् ।” यो कुराचा2ह परमे]रको तBरकाभ
दा िवपरीत 

छ। पावलले कल9सीको मEडलीलाई यसरी लेखे, “�ीhको वचन ितमीह�मा 8स9ततासँग वास 

गरोस् ...” (३:१६)। ितनले ए�फसीको मEडलीलाई चा2ह यसो भने, “िव]ास>ारा �ीh 

ितमीह�का ^दयमा वास ग�न् ” (३:१७)। य�द परमे]>ारा िसकाइएका िव]ासयोTय सेवक-

सेिवकाह�>ारा हामीले उहाँको वचन pहण गद4छौ ँभने हामीमा य9तो कुरा +नेछ र )यसपिछ 
हामी परमे]र िपतासँग निजक भई घिनW +न िस\ेछौ।ँ जब उहाँको वचन हाfो ^दयमा वास 
गन: कुरा ब_द ै जा
छ, तब हाfो लािग धम4शा7को अथ4ह� खोिलन थाQनेछ र हाfो समझले 
Gान-बुि$ 8ा[ गन:छ। बालक अव9थादिेख नै येशू आ=नो िपतासँग निजक र घिनW +नु+
wयो। 
जब उहाँ बाA वष4को +नु+
wयो, )यितबेला उहाँको समझ-शिS अथवा Gान-बुि$ दखेेर मि
दरका 
िशiकह� छO परे। य�द हामी बाइबल बु`न चाह
छौ ँ भने परमे]रतफ4  फ�कनुपद4छ तर 
परमे]रलाई बु`नको लािग बाइबलतफ4  फक4 नुचा2ह गलत हो। य�द बाइबलको लेखक अथवा 
परमे]र तपाZको मनमा छैन भने उहाँले ले|ुभएको पु9तक तपाZले किहले पिन राfोसँग बु`न 
स\ु+�। 
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स�क
छ। के येशू साँtै परमे]रको पु5 +नु+
छ त? अथवा के उहाँले पिव5 आ)माको अगुवाइ 

पाउनुभएको छ? शैतानले य9ता 8�ह� येशूलाई सोk सXयो तर जे कुरा धम4शा7मा लेिखएको 

छ, )यसमािथ )यसले तक4 -िवतक4  गरेर िवजय पाउन सकेन! 

३. सvयाउनको लािग धम4शा7 लाभदायक छ। आफूलाई िवरोध गन:ह�को गलत िवचार र 
धारणालाई सvयाउनको लािग किहलेकाही ँयेशूले धम4शा7को 8योग गनु4भयो। शबाथ �दनलाई 
कडाइका साथ पालन गनु4पछ4 भ�े फBरसीह�लाई सvयाउनको िनि,त उहाँले राजा दाऊदले 
ले|ुभएको खEड उIधृत गनु4भयो। पुन()थानको घटना +नेछ भ�े कुरा बुझाउनको लािग उहाँले 
सदकुmह�लाई पुरानो करारबाट उS कुरा दखेाइ�दनुभयो। य9तै 8कारले गलातीह�को लािग 

पावलले लेखेको प5मा पिन हामी सvयाउने कुराह� पाउँदछौ।ँ ‘िव]ास>ारा धम� ठहBर
छ’ भ�े 
कुरा बुझाउनको लािग उनले अLाहामको उदाहरण>ारा 8मािणत गBर�दएका छन् । अत� �दन े
कुराको साथै सvयाउने कामको लािग धम4शा7ले हामीलाई ठोस अिन वैधािनक आधार 89तुत 

गद4छ। जब मािनसह�ले हामीलाई ‘मैले त िवशेष �किसमको अगुवाइ र 8काशह� पाएको छु’ 

भनी भ
दछन ् भने ितनीह�को कुरा सही अिन साँचो हो �क होइन भनी हामीले जाँच गनु4पद4छ। 
)यस 8कारका कुराह�लाई जाँvनको िनि,त धम4शा7ले हामीलाई ठोस मापदEद 8दान गद4छ। 

४. धा}मकतामा तािलम �दनलाई धम4शा7 लाभदायक छ। pीक बाइबलमा हने: हो भने यस 
खEडमा ‘पाइडैया’ (Paideia) भ�े शuद 8योग गBरएको छ, जुन ‘पाइस’ (Pais) अथवा बालक 

भ�े शuदबाट आएको हो, र यसको 8ाथ4िमक अथ4 मािनसलाई बाQयाव9थादिेख नै तािलम �दनु 
भ�े +
छ। हामीले यसलाई 9पhसँग बु`नको लािग योभ
दा अगािडको पदलाई प_ नु राfो +
छ: 
““““ितमी बाQयकालदिेख पिव5    धम4शा7सँग पBरिचत छौ, , , , जसले �ीh येशूमा भएको िव]ास>ारा 

मुिSको िनि,त    ितमीलाई िशiा �दन सXछ””””    (२ ितमोथी ३:१५)। ितमोथी अथवा जसको लािग 

यी शuदह� लेिखएको िथयो, उनी ई]रभS पBरवारिभ5 जि
मएका तेyो पु9ताका RिS िथए। 
पावलले ितनको हजुरआमा लोइस र आमा युिनसको बारेमा चचा4 गरेका छन् । शायद ती दईु 
मिहलाह�ले ितमोथीलाई िव]ासयोTय ढrगले धम4शा7 िसकाएको कारणले गदा4 मुिSको लािग 
र साथै उसले गन4 लागेको ठूलो सेवकाइको िनि,त उसको ^दय र समझलाई तयार पारेको 
+नसXछ। ितमोथी लामो समयस,म िनर
तर पावलको सहकम� बनेर सेवकाइ गरे। पावलले 
लेखेका छ वटा प5ह�मा ितमोथीको नाउँ उQलेख छ जहाँ ती प5ह� ले|को िनि,त ितनल े
पावललाई सहायता गरेका िथए। िहLूह�लाई लेिखएको प5 ितमोथीले लेखेका +नुपछ4 भनेर केही 
मािनसह�ले िव]ास गद4छन् । जे भए तापिन उनी सु(का मEडलीको मह)वपूण4 अगुवा +न ् र 
पावलको सुसमाचारीय काय4लाई ितनले ए�फसी सहरस,म िव9तार गरे।  

ितमोथी र य}मया अगमवSामा हामी केही चाखलाTदो समानताह� दYेदछौ।ँ योिसयाह 

राजाको समयमा य}मयाको िपता, िहिQकया पूजाहारी िथए। ियम4या र ितमोथी दवुै जनालाई 
जवान अव9थामा नै सेवकाइको िनि,त बोलावट भएको िथयो। यी दईु RिSह�मा भएको अकK 
समान पiचा2ह के हो भने ितनीह�को आमा-बुबाले धम4शा7लाई 8ेम गद4थे र ितनीह�ले आ=नो 
छोरालाई बालक अव9थादिेख नै )यसबाट िसकाउँथे। मोशाको जीवनलाई हने: हो भने मािथ 
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पिन 8योग गरे। तर ितनीह�ले किहले पिन ‘परमे]रको वचन’ भ�े वाXयांश 8योग गरेनन ्, र 

9वयम्  येशूले पिन )यसो गनु4भएन (म;ी ५:१७-२०, लूका २४:२५-२७ हनेु4होस् )। 

पुरानो करारमा हने: हो भने भजनसr pह ११९ ले परमे]रको वचन भनेको धम4शा7 हो 
भ�े िवचारलाई समथ4न गरेकोज9तो दिेख
छ। यसमा भएका १७६ पदह�मPये 8ाय: सबैमा 
य9ता शuदह� पाइ
छन् , ज9तै: Rव9था, िविध, माग4, कानुन, आGा, वचन, िवधानह�, धा}मक 


याय र आदशे आ�द। )यहाँ उQलेख भएका Rव9था, कानुनह� र आदशेह�ज9ता शuदह� 

‘वचन’सँग समान भएकोज9तो दिेख
छ तर स,पूण4 बाइबल परमे]रको वचन हो भनेर 8मािणत 
गन4 यी कुराह� कुनै पिन हालतमा उिचत अिन पया4[ छैनन् । 

सारांशमा भ�े हो भने बाइबलले धम4शा7लाई अथवा पिव5 धम4शा7लाई बुझाउँछ र 
यसको केही भागह�ले Rव9था र अगमवSाको पु9तकह�लाई बुझाउँछ तर बाइबल भनेको 

‘परमे]रको वचन’ होइन। शािuदक�पमा केलाउने हो भने बाइबल pीक भाषाको ‘िबिuलया’ 

(Biblia) शuदबाट आएको शuद हो, जसको अथ4 पु9तकह� भ�े +
छ। बाइबलमा भएका 

पृWह�लाई अPययन गन: हो भने उS वाXयांशको फरक अथ4 भे@ाउँछौ।ँ पिव5 आ)मा>ारा 
मौिखक�पमा 8ेरणा भएको र पOै यसमा ई]रीय अिधकार छ भ�े कुरालाई 9वयम्  बाइबले 
पुिh गद4छ र यस �किसमका स)यतwयह�8ित मेरो कुनै �किसमको 8� छैन भ�े कुरामा म जोड 
�दन चाह
छु। 

‘‘‘‘परम�ेरकोपरम�ेरकोपरम�ेरकोपरम�ेरको    वचनवचनवचनवचन’ ’ ’ ’ को साँचो अथ�को साँचो अथ�को साँचो अथ�को साँचो अथ�    

य�द ‘परमे]रको वचन’ भनेको बाइबल होइन भने )यसको अथ4 के हो त? 

वचनको बारेमा परमे]रले सधै ँ बोQनुभएको सबैभ
दा ठूलो कुराचा2ह आ=नै पु5 हो। 
परमे]रको वचनको उ;म अिन उt 8कBटकरण ‘येशू’ +नु+
छ। 8ेBरत यूह�ाले आ=नो 

सुसमाचार यसरी ले| सु( गनु4भयो: “आ�दमा वचन +नु+
wयो, वचन परमे]रसँग +नु+
wयो, 

अिन वचन परमे]र +नु+
wयो।” )यही अPयायमा अिल पिछ हामी यसरी प_ दछौ:ँ “अिन वचन 

दहेधारी +नुभयो र अनुpह र स)यताले पूण4 भई हाfा बीचमा वास गनु4भयो। हामीले उहाँको 

मिहमा दYेयौ,ँ जुन मिहमा िपताबाट आउनुभएको एकमा5 पु5को ज9तो िथयो।” 8काश १९:१३ 

ले येशूलाई य9तो नाउँ �दएको छ: “... उहाँको नाउँ ‘परमे]रको वचन’ िथयो।” िहLू १:२-३ र 

११:३ मा पिन )य9तै कुरा लेिखएको छ: “यी आिखरी �दनह�मा उहाँ आ=ना पु5>ारा हामीसँग 

बोQनुभएको छ। पु5लाई नै उहाँले सबै कुराका उ;ारािधकारी िनयुS गनु4भयो, उहाँ>ारा नै 

सम9त सृिh रvनुभयो। ... सारा िव] परमे]रको वचन>ारा सृिh भयो।” 

परमे]रको वचनको सवKvव र के
�ीय 8कटीकरण येशू +नु+
छ। उS वचनको अ� सबै 
8कटीकरणह� उहाँसँग स,बि
धत छन् । परमे]रले कुनै एक RिS>ारा अकK RिS अथवा 
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मािनसह�लाई केही कुरा बताउनको लािग पिन धम4शा7मा ‘परमे]रको वचन’ भ�े वाXयांश 

8योग गBरएको पाउँदछौ,ँ ज9त:ै ‘परमे]रको वचन मोशाकहाँ आयो’, ‘उजाड9थानमा +दँा 

परमे]रको वचन यूह�ाकहाँ आयो’, ‘इyाएलीह�को लािग मलाकmकहाँ परमे]रको वचन आयो’ 

अथवा ‘इyाएलको लािग आमोसकहाँ आएको परमे]रको वचन’ आ�द-इ)या�द। 

जब परमे]र बोQनु+
छ, तब )योचा2ह परमे]रको वचन हो। पुरानो करारको समयमा 
अगमवSाह�सँग परमे]र 8)यi�पमा बोQनुभयो। ितनीह�>ारा उहाँ अ� मािनसह�का लािग 
बोQनुभयो। कुनै िवशेष RिSको जीवनमा अथवा रा�मा घटेको घटनाह�>ारा पिन उहाँ 
बोQनु+
wयो। पिव5 आ)मा मािनसह�मािथ ख
याइएको ऐितहािसक घटना अथवा पेि
तकोसको 
�दनस,म )य9तै �किसमका कुराह� भइरह
wयो। )यस घटनापिछ चा2ह उहाँले चाहनुभएअनुसार 
िव]ास गन: मािनसह�सँग पिव5 आ)मा परमे]र 8)यi�पमा बोQन थाQनुभयो। अब ती थोरै 
अगमवSाह� र अगुवाह�सँग मा5 )यो ई]रीय वाता4लाप सीिमत रहने ब( अब तपाZ र 
मज9तो सामा
य मािनसह�सँग पिन उहाँ बोQन स\ु+
छ। 

मािनसह�सँग स�ार अिन वाता4लाप गन4को लािग परमे]रले कुनै पु9तकलाई 8योग गन4 
चाहनु+
छ भ�े धारणा ठीक होइन �कनभन े यस कुरालाई धम4शा7ले मा5 होइन तर 8कृित, 

इितहास र मानवीय Gान-बुि$ (तक4 -िवतक4 ) -ले पिन िवरोध गद4छ। साधारण�पमा हने: हो भने 

‘लेखाइ’ स�ार गन: राfो तBरका होइन �कनभने यो 8�Dया अचल, गितहीन र अलचकदार +
छ। 

8ाय: सबै अव9थाह�लाई हने: हो भने ‘बोलाइ’ अथवा ‘कुराकानी’ गनु4 नै स�ारको राfो माPयम 
हो। कBरब ९०% स�ार कुराकानी>ारा नै +ने गद4छ। जब कुनै तwयाr क अथवा जानकारीलाई 

9थाई�पमा लामो समयस,म सुरिiत 8कारले अिभलेख रा|ुपन: +
छ, तब लेखाइको माPयम 
उपयोगी ठहBर
छ। िलिखत�पमा रािखएको तwयाr क र जानकारीले मानवीय 9मरणशिS>ारा 
िबस4ने, एक पु9ताबाट अकK पु9तामा जाँदा केही मा5ामा फरक +ँद ै जाने अिन वाद-िववाद र 

अ
यौल िसज4ना +नस\े स,भावनालाई घटाउँछ। 

स�ार गन4को लािग बाइबल परमे]रको 8ाथिमक माPयम होइन भ�े कुरालाई अ� केही 
ऐितहािसक तwयह�ले 9पhसँग बताउँछ। िवगतका शताuदीह�लाई अवलोकन गन: हो भने 
एकदमै थोरै मािनसह�सँग मा5 बाइबल उपलuध िथयो र अिहले पिन सबै इसाईह�को हातमा 
बाइबल पु� सकेको छैन। आजभ
दा सय वष4अिघ मा5 बाइबल छािपने 8िविध र 8�Dयाले 
तीLता पाएको हो, )योभ
दा पिहले संसारमा बाइबलको सrYया अित 
यून िथयो। पु9तक छा�े 
8िविधको िवकास +नुभ
दा अिघ मािनसले RिSगत�पमा बाइबल आ=नो घरमा रा|े कुरालाई 
कQपना पिन गन4 स�कदनैwयो र वा9तवमा )यितबेला ह9तिलिखत बाइबल QयाBटन भाषामा मा5 
उपलuध िथयो। अिहले 8ाय: सबै िशिiत िव]ासीह�को हातमा बाइबल छ तर दःुखलाTदो कुरा 
के छ भने )यसमा अिहलेपिन सम9याह� छन् । आज तपाZ र मेरो हातमा भएको बाइबलमा 
सु(मा परमे]र>ारा 8ेरणा भएका शuदह� +ब+�पमा छैनन्  तर लामो समय र िविभ� 
भाषाह�मा अनुवाद +दँै आएकोले गदा4 यसमा भूल-5ुBटह� +नस\े कुरालाई सिजलै अनुमान 

९ 

 

सुसि�त भई िस$ भएको होस् ” (२ ितमोथी ३:१६-१७)। यी पदह�लाई सामा
य �पले 
9वीकार गन: मा5 होइन तर यसलाई सावधानीका साथ िवचार गरी अPययन गनु4पद4छ। 

पावलले यहाँ धम4शा7लाई परमे]रले �दनु+ने िवशेष �किसमको औजारको �पमा हदे4छन् । 
उनको भनाइअनुसार धम4शा7 भनेको मािनसह�को माझमा सेवकाइ गन4को िनि,त परमे]रले 
हामीलाई �दनु+ने औजार अथवा िवशेष उपकरण हो। पावलले यो प5 िव]ासीह�का समूहलाई 
होइन तर एक िवशेष अगुवालाई लेखेका िथए भ�े कुरा हामीले बु`नुपद4छ। पावलले लेखेका सबै 
प5ह�लाई केलाउने हो भने धम4शा7 अPययन गन4को िनि,त उनले साधारण िव]ासीह�लाई 
उपदशे �दएको कही ँ पिन पाइँदनै ब( 8ाथ4ना गन4को िनि,त हौसला �दएको कुराचा2ह केही 
ठाउँह�मा पाइ
छ। ितमोथी भ�े RिS मािनसह�को माझमा सेवकाइ गन: अगुवा भएको 
कारणले गदा4 धम4शा7को Gानले ितनलाई परमे]र8ित सम}पत भएर उहाँको काम गन4को िनि,त 
ठूलो फाइदा पुTदwयो। 

धम4शा7को चार वटा 8योगह�को बारेमा हामीले भरखरै हरेको पदमा चचा4 गBरएको छ। 
अब हामी )यहाँ उQलेख भएका कुराह�लाई Dमैसँग हने:छौ।ँ 

१. िशiा �दनको लािग धम4शा7 लाभदायक छ। बाइबलबाट िशiा �दनु ितमोथीको काम 
िथएन। फBरसीह� )यो काम राfोसँग गन4को िनि,त सiम िथए। धम4शा7 अPययन गना4ले आफूले 
वा9ता अिन सेवकाइ गBररहकेा मािनसह�को लािग परमे]रबाट आउने 8काश र समझ 8दान 
गद4wयो। ितनीह�लाई आि)मकm स)यता 8दान गन4को िनि,त ितमोथीले धम4शा7लाई एक 
माPयमको �पमा 8योग गन4 सXदथे। य�द परमे]रबाट हामीले pहण गरेको कुराह� अ� 
मािनसह�लाई बाँ3 नको िनि,त परमे]रले तपाZ अथवा मलाई बोलावट �दनु+
छ भने, हामील े

)यसबेला बाइबललाई एक माPयम अथवा औजारको �पमा 8योग गन4सXछौ।ँ 

िसकाउनको लािग धम4शा7लाई 8योग गन4 स�क
छ भ�े कुराबारे िहLूको प5ले हामीलाई 
9पh उदाहरणह� �ददछ। )यहाँ हामी के दYेदछौ ँभने पुरानो करारभ
दा नयाँ करार ~ेW छ, र 

पुरानो करारमा उQलेख गBरएका सबै RिSह�भ
दा येशू अित उt 9थानमा +नु+
छ भ�े कुरा 
दखेाउनको लािग उS प5को लेखकले पुरानो करारका एक खEडपिछ अकK खEड अिन एक 
RिSपिछ अकK RिSको बारेमा Dमैसँग चचा4 गरेका छन् । परमे]रबाट आफूले 8ा[ गरेको 
8काशह�लाई 89तुत गन4 र ितनीह�लाई पOा�पमा 8मािणत गन4 पावलले पिन रोमी र 
गलातीह�लाई लेखेका प5ह�मा धम4शा7को Rापक�पमा 8योग गरेका छन् । हामीलाई थाहा 

भएस,म पुन()थानपिछ जब येशू इ,माउसको बाटोमा दईुजना चेलाह�को सामु 8कट +नुभयो, 
)यसबेला मा5 उहाँले धम4शा7लाई )यसरी चलाउनुभयो। 

२. अत� �दनको लािग धम4शा7 लाभदायक छ। जब उजाड 9थानमा येशूले शैतानसँग भेट 
गनु4भयो, )यसबेला हामी यसको अित सपh उदाहरण दYेदछौ।ँ )यितबेला शैतानले उहाँलाई 
परीiामा पान4 कोिसस गदा4 पुरानो करारमा उQलेख भएका धम4शा7को खEडह� उIधृत गरेर 
उहाँले )यसको सामना गनु4भयो र )यसलाई हराउनुभयो। धम4शा7 िलिखत�पमा भएको कारणले 
गदा4 यसलाई पBरवत4न गन4 स�कदैन, )यसकारण यसलाई कानुनी द9ताबेजको �पमा 8योग गन4 
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वचनको 8)यi 8कटीकरण>ारा नयाँ जीवन 8ा[ गद4छन ् तर )य9ता केही अपवादका 
घटनाह�लाई हामीले परमे]रले काम गन: साधारण तBरका हो भनी िवचार गनु4+ँदनै। 

“पिव5    आ)माको तरवार लेओ, , , , जोचा2ह परमे]रको वचनवचनवचनवचन हो”    (ए�फसी ६:१७)।    

यहाँ चचा4 गBरएको आ)माको तरवार भनेको एक 8कारको आि)मकm हितयार हो। यही 
पदको आधारमा केही मािनसह�ले बाइबललाई आि)मकm हितयार ठानेर जहाँ गए पिन सधै ँ
साथमा बो\े गद4छन् । अ� केही मािनसह�ले चा2ह बाइबलको खEडह�लाई घरको िभ;ाह�मा 
लेिखयो भने दhुको शिSह�बाट सुरiा िमQदछ भनी िव]ास गद4छन् । िव]ासीह�को ^दयमा 
िव�मान यस �किसमका धारणाह�लाई स)यताको �पमा 9वीकार गनु4भ
दा ब( )यसलाई डर-
5ासबाट उिuजएको अ
धिव]ास हो भनी मा� स�क
छ। साँचो आ)माको तरवार भनेको पिव5 
आ)माको 8ेरणा>ारा हाfो ओठबाट िन9कने परमे]रको वचन हो। यो हाfो लािग परमे]रले 
�दनुभएको आDमण गन: हितयार हो, जसको सामु दhुको कुनै पिन शिS खडा +न सXदनै। जब 

येशूले बोQनु+
wयो, तब अ
धकारको सबै शिSह� डराएर भागेको कुरा हामी धम4शा7मा 

दYेदछौ।ँ जब हामीले पिन उहाँले ज9तै गरी बोQन िसXछौ,ँ तब )य9तै �किसमको नितजाह� 
द|ेेछौ।ँ 

म)ूतपजूाम)ूतपजूाम)ूतपजूाम)ूतपजूा    
रोमन Xयाथोिलकह�ले मBरयमलाई �दइएका 9थान र 8ोटे9टेEटह�ले बाइबललाई 

�दइएका 9थानको तुलना गनु4 ठीक हो। सौभाTयवश मBरयमले परमे]रको मुिSको योजनामा 
िवशेष 8कारले सु
दर अिन अच,मको 9थान पाइन् । ितनी>ारा येशू संसारमा आउनुभयो र अकK 
अथ4मा भ�े हो भने ितनीिवना उहाँ किहले पिन शरीरमा हाfो माझमा आउन स\ु+न ेिथएन। तर 
)यसो भयो भ
दमैा मBरयमलाई येशूको साथैमा राखेर ितनको आराधाना गनु4 र ितनलाई मुिSको 
मPय9थकता4को �पमा हनेु4चा2ह मू}तपूजा गनु4 हो। येशू मा5 आराधनाको योTय +नु+
छ। संसारमा 
भएका पु9तकह�मPये बाइबल िवशेष अिन पृथक छ र ती सबै पु9तकह�भ
दा यो उt छ। य�द 
हामीले बाइबललाई येशूको नाउँ �दएर उहाँको 9थानमा राYदछौ ँभने मू}तपूजा गरेकोमा हामी 
दोषी ठहBर
छौ।ँ अिन अ� �किसमको मू}तपूजाले ज9तै यसले पिन हाfो आि)मकm वृि$ र 
पBरप�ताितर ब_ द ै जाने 8�Dयालाई रोXदछ। )यसैले हामीले परमे]रको योजनाअनु�प 
धम4शा7को 9थान र उHे?यलाई प;ा लगाउनुपद4छ र य�द हामी स)यको माग4मा 2ह3 न र 
परमे]रमा ब_ न चाह
छौ ँभने )यस कुरालाई सही 8कारले 8योग गनु4पद4छ। 

धम�शा�धम�शा�धम�शा�धम�शा�    

हाfो जीवनमा परमे]रको वचनको 9थान र )यसले गन: कामको बारेमा बुिझसकेपिछ अब 
हामीले धम4शा7को 9थानको बारेमा िवचार गनु4पद4छ। यस िवषयमा पावलले ितमोथीलाई 
लेखेको दोyो प5मा चचा4 गरेका छन्  : “स,पूण4 पिव5-शा7 (अथवा पुरानो करारको लेखह�) 

परमे]रको 8ेरणाबाट भएको हो, र यो िसकाउनलाई, अत� �दनलाई, सvयाउनलाई, 

धा}मकतामा तािलम �दनलाई लाभदायक +
छ, ता�क परमे]रको जन हरेक सुकम4मा पूण4 �पले 
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लगाउन स�क
छ। जसरी एउटा सानो बालकले आ=नो मातृभाषा िस\सXछ, )यसरी असल 

िव>ा
ले पुरानो समयको भाषा िस\ सXदनै। िव>ा
लाई उपलuध भएको सीिमत सrYयाको 
पु9तकह�>ारा मा5 उसले पुरानो भाषा िस\ुपन: +
छ, तर सानो बालकले चा2ह िनर
तर आ=नो 
आमाले बोिलरहने कुराह�>ारा धेरै कुरा िस\ सXछ। य$िप हामीलाई नेपाली भाषाको राfो 
Gान भएझै ँकुन ैभाषा िव$ान् लाई pीक र िहLू भाषाको राfो Gान +नसXछ तैपिन बाइबललाई 
एउटा भाषाबाट अ� भाषाह�मा �ाOै िमQने गरी अनुवाद गनु4 अस,भव +
छ। उहाँले हामीलाई 
�दनुभएको सु
दर अिन उ)कृh यो पु9तकमा परमे]रले केही सीिमतता रािख�दनुभएको छ 
�कनभने हामीलाई �दनको िनि,त उहाँसँग अझ उ;म अिन महान्  कुरा छ। 

म यहाँ यस कुरामा जोड �दन चाह
छु �क अिहले परमे]रले 8ाथिमक�पमा पिव5 
आ)मा>ारा मािनससँग 8)यi गरी बोQनु+
छ तर )यो कुरा सु�को लािग हामीसँग आि)मकm कान 
+नुपद4छ। )य9तो RिSले परमे]रको स
दशे अ�लाई पिन बाँ3 न र बताउन सXछ। 

धम4शा7मा जब पिव5 आ)माको 8ेरणामा 8ेBरतह� र अगमवSाह�ले बोले, )यसबेला 
ितनीह�>ारा 9वयम्  परमे]र मािनसह�सँग बोQद+ैनु+
wयो। ितनीह�ले बोलेको कुरा सु�े 
मािनसह�का लािग परमे]रको वचन िथयो। य�द आज कुनै RिSले पिव5 आ)माको 8ेरणामा 
केही कुरा बोQदछ भने )यो परमे]रले बोQन चा+नुभएको कुनै िवशेष RिSको लािग परमे]रको 
वचन हो। जब पिव5 आ)मा>ारा परमे]रले 8)यi�पमा हाfो ^दयमा केही कुरा बोQनु+
छ भने 
)यो पिन उहाँको वचन हो। 

येशू उजाड9थानमा +नु+दाँ, शैतानले धम4शा7बाट केही कुराह� उIधृत गदx उहाँसँग 

वाता4लाप गq यो। के )यसले)यितबेला बोलेको कुरालाई ‘परमे]रको वचन’ भ� िमQछ त? अव?य 

िमQदनै, )यो त ‘शैतानको वचन’ िथयो। वा9तवमा हामीले बु`नुपन: र सचेत +नुपन: कुरा के हो 

भने य�द कसैले धम4शा7बाट केही कुरा उIधृत गद4छ भने किहलेकाही ँ सु�े RिSको लािग )यो 
परमे]रको वचन +
छ, किहलेकाही ँ)यो केवल मा
छेको साधारण वचन +
छ र किहलेकाही ँ)यो 
कुरा शैतानको वचन पिन +नसXछ। )यसैले हामीले य9तो कुरा8ित सदवै सचेत अिन सावधान 
+नुपद4छ! 

�+यात पदह�बारे�+यात पदह�बारे�+यात पदह�बारे�+यात पदह�बारे    नयाँ �काशनयाँ �काशनयाँ �काशनयाँ �काश    

परमे]रको वचन भनेको 9वयम ् येशू +नु+
छ र परमे]रले बोQनुभएको कुरा पिन 
‘परमे]रको वचन’ हो। यस बुझाइ>ारा अब हामी धम4शा7को केही िचरपBरिचत तथा 8Yयात 
खEडह�लाई नयाँ 8काश>ारा हने:छौ।ँ म यहाँ केही खEडह�बारे चचा4 गन:छु र यसको सहायता र 
8काश>ारा अ� खEडह�को अथ4 तपाZले नै प;ा लगाउन स\ु+नेछ। 

“मािनस    रोटीले मा5 होइन, , , , तर परमे]रको मुखबाट िन9केको हरेक वचनलेवचनलेवचनलेवचनले जीिवत 

रहदँछ” (म;ी    ४:४)।    
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8ाथिमक�पमा हने: हो भने यो पद येशूको िनि,त लागू +दँछ। आउनुहोस् , उहाँले भ�ुभएको 

कुराह�सँग यसले कसरी मेल खा
छ भनेर हरेौ।ँ उहाँले यसो भ�ुभयो: “म जीवनको रोटी + ँ..., 

9वग4बाट ओ}लआएको िजउँदो रोटी म नै +।ँ कसैले यो रोटी खायो भने )यो सधैभँBर िजउनेछ..., 

हामीलाई आज �दनभBरको लािग रोटी �दनुहोस् ।” हामी यो कुरामा िव]ास गद4छौ ँ �क येशू 

आि)मकm रोटी +नु+
छ, जसलाई खाएर हामी जीिवत रह
छौ।ँ जब परमे]र हामीसँग बोQनु+
छ, 

तब हामीले जीवन पाउँदछौ।ँ “जससँग पु5 +नु+
छ, )यससँग जीवन छ, जससँग परमे]रका पु5 

+नु+�, )यससँग जीवन +दँनै” (१ यूह�ा ५:१२)। 

बेलायतमा ‘दिैनक रोटी’ भ�े Dमव$ तBरकाले बाइबल प_ न सहायता गन: 8Yयात 

पुि9तका छ। )यस पुि9तकाको नाउँले ‘बाइबल हाfो आि)मकm भोजन हो’ भ�े अथ4ितर सr केत 

गद4छ। मािनसह�ले बाइबललाई परमे]रको वचन भ�े गरेकोले नै )यो पु9तकको नाउँ रािखएको 
+नसXछ। दःुखलाTदो कुरा के हो भने धेरै मािनसह�ले 8)येक �दन िव]ासयोTय तBरकाले बाइबल 
प_ ने गद4छन ्, तर ितनीह�ले )यसबाट खाँदनैन ् �कनभने येशूमा रहरे कसरी खाने भ�े कुरा 

ितनीह�ले किहले पिन िसकेका +दँनैन्  । यस िवषयमा 9वयम्  येशूले यसो भ�ु+
छ: “ितमीह� 

धम4शा7मा खोजी गद4छौ, �कनभने )यहाँ अन
त जीवन पाइ
छ भनी ितमीह� ठा
छौ। मेरो 

िवषयमा गवाही �दने ती नै धम4शा7 +न ्, तािपन ितमीह� जीवन 8ा[ गन4 मकहाँ आउन इ
कार 

गछe” (यूह�ा ५:३९-४०)। फBरसीह�ले बाइबल राfोसँग प_ ने गद4थे र )यसबाट ितनीह�ले 

अ�ह�लाई िसकाउने पिन गद4थे तर येशूले ‘जबस,म ितमीह�ले मेरो शरीर खादनैौ र मेरो रगत 

िपउदनैौ, ितमीह�मा जीवन +नेछैन’ भ�ु+दँा ितनीह� अ8स� भए। बाइबल प_ नु र अPययन 
गनु4 राfो हो तर बाइबललाई येशूको 9थानमा रा|ुचा2ह मू}तपूजा गनु4ज9तै हो। 

अकK कुरा के हो भने पिव5 आ)माको 8ेरणामा कुनै वचन बोिल
छ भने )यहाँ यो पद लागू 
+
छ। जसले )यो सु
छ, ितनीह�ले )यसबाट खानेछन्  र ितनीह�को भोजनचा2ह परमे]रको 
वचन +नेछ। 

वृि$ +नको लािग भोजन अित आव?यक तथा मह)वपूण4 कुरा हो। ए�फसी ४ अPयायमा हने: 
हो भने �ीhको शरीर िनमा4ण गदx लैजानको िनि,त परमे]रले 8दान गनु4+ने पाँच �किसमको 
सेवकाइह�का बारेमा )यहाँ चचा4 गBरएको छ। आि)मकm बालकह�लाई परमे]रको वचन 
खुवाएर बिलयो अिन पBरप� बनाउँद ैलैजानको िनि,त 8ेBरतह�, अगमवSाह�, गोठालाह�, 

िशiकह� र 8चारकह�को खाँचो पद4छ। जसरी एउटा सामा
य बालकलाई +का4उनको िनि,त 
दधुबाट सु( गरेर कडा अथवा ठोस खाने कुराह� खुवाउँद ै लैजुनुपद4छ, )यसैगरी आि)मकm 
बालकह�लाई +का4उँद ैपBरप� बनाउनको लािग परमे]रको वचनबाट खुवाउनुपद4छ। जबस,म 
बालक पBरप� भएर आफै खानस\े +दँनै, तबस,म खुवाउने 8�Dयालाई िनर
तरता �दनुपद4छ। 
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“परमे]रको    वचनवचनवचनवचन जीिवत र �Dयाशील +
छ, , , , र कुनै पिन दईुधारे तरवारभ
दा बढी 

धाBरलो +
छ”    (िहLू ४:१२)।    

आउनुहोस् , यस पदलाई हामी Pयान �दएर हरेौ।ँ वा9तवमा यस पदले येशूतफ4  सr केत 

गद4छ। उहाँ जीिवत +न+ु
छ र सबै शिS र अिधकार उहाँलाई �दइएको छ। 8काशको प9ुतक प_ द ै

जाँदा, )यहाँ ‘येशूको मखुबाट धाBरलो दईुधारे तरवार िन9क
छ’ भनी लेिखएको पाइ
छ। उहाँको 
सामु कोही खडा +न सXदनै। यहाँ हामीले बु`नुपन: अकK कुरा के हो भने जब हामी पिव5 
आ)माको 8ेरणा>ारा केही कुरा बोQदछौ ँभने ती शuदह� जीिवत, �Dयाशील र शिSशाली भएर 
मािनसह�को ^दयमा 8वेश गद4छ। केवल धम4शा7को खEडह� उIधृत गरेर मािनसह�लाई 
बताउनु भनेको परमे]रको वचन बोQनु होइन। 

“मेरो    वचनवचनवचनवचन ... )यो मकहाँ Rथx फक4 नेछैन, , , , तर मैले इvछा गरेको काम )यसले पूरा गन:छ    ............”    

(यशैया ५५:११)।    

यो पदमा लेिखएको कुरा अच,म 8कारले येशूमा पूरा भयो। उहाँ िपताको उपि9थितबाट 
िन9केर मािनसको �पमा यस संसारमा आउनुभयो, दःुख-कh भो�ुभयो, Dूसमा बिलदान +नुभयो 
र फेBर बौरी उ� नुभयो। अिन उहाँ खाली हात िपताकहाँ फक4 नुभएन तर आ=ना दाजुभाइ तथा 
�ददीबिहनीह�को ठूलो भीडलाई आफूकहाँ लैजाने 8व
ध िमलाउनुभयो। 

जब कुनै RिSले परमे]रको वचन बोQदछ, तब )यो Rथ4मा जानेछैन तर )यसले 
परमे]रको इvछालाई पूरा गन:छ भ�े कुरामा हामी िनिnत +नसXछौ।ँ केही परमे]रका 
िव]ासयोTय सेवकह�ले पिव5 आ)माको 8ेरणामा परमे]रको वचन>ारा मािनसह�लाई 
सुसमाचार 8चार गद4छन् , र यो काम गनु4 भनेको बाइबल, सुसमाचारीय पचा4 र अ
य इसाई 
सािह)यस,ब
धी पु9तक-पुि9तकाह� िवतरण गनु4भ
दा अव?य पिन ठूलो हो �कनभने ितनीह�ले 
परमे]रको वचन>ारा उहाँको इvछालाई पूरा गद4छन् । बाइबल र सुसमाचारीय पचा4ह� बाँ3नु 
राfो हो तर परमे]रको वचन बोQनु र घोषणा गनु4 भनेको अझ ठूलो �किसमको सेवकाइ हो। 

“परमे]रको    जीिवत र िन)य रहने वचनवचनवचनवचन>ारा, , , , िवनाशी होइन तर अिवनाशी वीय4बाट 

ितमीह� नयाँ गरी ज
मेका    छौ”ँ    (१ प5ुस १:२३) ।    

जब गिLएल 9वग4दतूले मBरयमकहाँ आएर परमे]रको वचन बोले तब ितनी>ारा येशूको 
ज
म भयो। जब येशू अथा4त ् परमे]रको वचन हामीमा आउनु+
छ तब हामीले नयाँ ज
म 
पाउँदछौ।ँ कुनै RिSले नयाँ ज
म पाओस्  भ�े हतेुले परमे]रले साधरणतया कुनै मािनसलाई 
उहाँको स
दशेवाहकको �पमा ‘परमे]को वचन’ बोQनको िनि,त 8योग गनु4+
छ। यशैयाको 
पु9तक प_ दा बु`न नसकेर अलमQल परेका इिथयोिपयाको नपुंसकलाई सहायता गन4को लािग 
पिव5 आ)माले �फिलपलाई ितनीकहाँ लैजानुभयो। �फिलपले उसलाई येशूको बारेमा 8चार गरे र 
ितनले उहाँमािथ िव]ास गरे। केही मािनसह�ले कुनै मानवीय मPय9थकता4िवना नै परमे]रको 


