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२ प�ुस १:१ 
“येशू �ी
 टको दास र �े�रत �समोन प�सुबाट, र हा�ा परमे� वर र (हा�ो) 

मुि#तदाता येश ू�ी
 टको धा�म%कतामा हा�ो ज' तै अनमोल +व� वास �ा, त गन.ह/लाई।” 

तीतस २:१३ 
“हा�ो ध3 यको आशा– हा�ा महान ् परमे� वर र (हा�ो) मुि#तदाता येश ू�ी
 टका 

म7हमाको आगमनको हामी �ती8ा गद%छ:।” 

;ीकमा यी दईु पदह/ प<न अ'प
ट छन।् के ती लेखकह/ले यहाँ एउटै Aयि#त, 

येशूलाई उBलेख गद%छन?् अथवा <तनीह/ले परमे� वर र येशू- दईु फरक Aयि#तह/का 

/पमा उBलेख गद%छन?् यी दईुमFये अनवुादकह/ले एउटा +वचारलाई रोH न स#छन।् 

Iयसको मतलब <तनीह/ले 'हा�ो' भ3 ने शKदलाई Iयस वा#यमा राL न अथवा हटाउन 

स#छन।् M�एकमा +व� वास राL ने अनवुादकह/ले Iयहाँबाट 'हा�ो' शKदलाई हटाएर 

येशूलाई मा� बझुाउने हेतलुे अनवुाद गन% स#छन।् 

यस स3दभ%मा माOथका पदह/मा अकP सQभावना के रह3छ भने M�एकको 

�सRधा3तलाई समथ%न गन% शा' �ीह/ले ती पदह/लाई केहS फरक बनाएका हुन 

स#छन।् नयाँ करारको अ/ 'थानह/मा प<न य'तै अव'था देखा पद%छ। 

M�एकको �सRधा3त र येश ूपरमे� वर हुनहुु3छ भ3 ने +व� वासलाई समथ%न गन. 

माOथको बाइबल खUडह/ र अ3य य'ता थु� ैखUडह/लाई The Biblical Unitarian 

websiteले AयाLया गद%छन ्। <तनीह/ले गन. AयाLयाह/ मेरोभ3दा फरक हुन स#छन।् 

 

अनुवादक: शमूएल !े"ठ  
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गनु%भएको छ। यसकारण परमे� वर, तपाYका परमे� वरले तपाYलाई आZ ना साथीह/भ3 दा 

ब[ ता गरेर हष%को तलेले अ�भषेक गनु%भएको छ।" 

भजनस^;ह ४५ को सुaका शKदह/ य'ता छन ्: "एउटा स3ुदर +वषयले मेरो 

cदय भ�रएर पोdखरहेछ; म राजाको +वषयमा मैले रचेको क+वता सुनाउँछु।" यो राजालाई 

सQबोधन ग�रएको Oथयो। ६ पदमा य'तो लेdखएको छ : "हे परमे� वर, तपाYको 

�सहंासन सदासव%दाको <निQ त र7हरह3 छ, र 3 यायको राजदU ड तपाYका राH यको 

राजदU ड हुनेछ।" यी शKदह/चा7हँ राजालाई होइन बa परमे� वरलाई सQबोधन ग�रएको 

ज'तो देdख3छ। Iयसप<छ आउने "यसकारण परमे� वर, तपाYका परमे� वरले तपाYलाई 

आZ ना साथीह/भ3 दा ब[ ता गरेर हष%को तलेले तपाYलाई अ�भषेक गनु%भएको छ" 

भ3 ने शKदह/ले चा7हँ फे�र राजालाई सQबोधन गद%छ। यो भजनस^;ह यहूदS 

पाठकह/लाई सQबोधन ग�रएको हो र उनीह/ले भजनस^;ह ४५ जा3दछन ् र 

Iयसैकारण उनीह/ले यसलाई येश ूपरमे� वर हुनहुु3hयो भ3 ने अथ%मा �लँदैनन।् 

यो खUडको अकP AयाLया के हो भने शायद परमे� वर (God, θεος) भ3 ने शKदलाई 

यहाँ फे�र एकपटक सामा3य/पमा महIवपणू% Aयि#तको लाOग �योग ग�रएको हुन 

स#छ। 

रोमी ९:५ 
;ीक भाषामा यो पद अ'प
ट छ । यसलाई दईु त�रकाले अनवुाद गन% सiक3छ: 

1. +पताह/ <तनीह/कै हुन,् जसअनसुार �ी
ट शरSरमा आउनभुयो, जो सवPj च 

हुनहुु3छ, परमे� वर सदासव%दा ध3य हुनहुु3छ।  

2. +पताह/ <तनीह/कै हुन,् जसअनसुार �ी
ट शरSरमा आउनभुयो। परमे� वर 

सवPj च, जो सदासव%दै ध3य हुनहुु3छ।  

यो पदलाई कुन त�रकाले अनवुाद गन. भनेर अनवुादकह/ले रोH ने कुरा हो, तर 

अOधकांश अनवुादकह/ले M�एकलाई +व� वास गन. भएकोले गदा% उनीह/ले प7हलो 

अनवुादलाई रोजेका छन।् 
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प&रचय 

स�ाट क3'टाि3टनको समयदेdख क�रब १७ शताKदSह/सQम मUडलSले 

परQपरागत/पमा हामीलाई येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनी �सकाउँदै आएको छ। 

के सुaको मUडलSले +व' वास गरेको कुरा IयहS हो? 

के धम%शा' �ले हामीलाई IयहS कुरा �सकाउँछ? 

हामी धम%शा' �मा खोजेर यी �� नह/का उlर पlा लगाऔn। 

परमे	 वरको घोषणा 
येशूले बि, त'मा 7दने यहू3 नाबाट बि, त'मा �लनभुएप<छ परमे� वरको आIमा 

ढुकुरझp ओल.र आउनभुई उहामँा वास गनु%भयो र 'वग%बाट य'तो वाणी आयो, "<यनी 

मेरा +�य प�ु हुन,् <यनीसँग म अ<त �स3 न छु" (मlी ३:१६, १७)। यहाँ परमे� वरले 

येशूको प7हचानलाई 'प
टसँग घोषणा गनु%भयो। उहा ँपरमे� वरको प�ु हुनहुु3hयो। नयाँ 

करारभ�र न ैपरमे� वरले 7दनभुएको उहाकँो प�रचय यहS Oथयो। यहा ँ येश ूपरमे� वर 

भनेर प# कै उBलेख ग�रएको छैन। 

Iयसप<छ येशू तaु3तै उजाड-'थानमा जानभुयो, र Iयहाँ शैतानले तीनपटक 

उहाँको प7हचानबारे यसरS �� न गs यो, "य7द तपाY परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ भने ..." 

(मlी ४:१-७)। शतैानले यसो भ3 न स#hयो, "य7द तपाY परमे� वर हुनहुु3छ भने", तर 

Iयसले Iयसो गरेन। भतूह/ले प<न उहाँ परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ भनेर Oच3यो (मlी 

८:२९, मकू% स ३:११ हेनु%होस)्। 

प�सुको +वीकार 

एकपटक येशूले चेलाह/ले आZनो प7हचान थाहा पाओस ्भनी चाहनभुयो। उहाँले 

<तनीह/लाई सोF नभुयो, "<तमीह/ के भ3छौ, म को हुँ?" प�सुले जवाफ 7दए, "तपाY 

म�सह हुनहुु3छ, जी+वत परमे� वरको प�ु।" 

येशूले प�सुको उ#त उlर�<त कसरS �<तixया जनाउनभुयो? उहाँले +वनाशत% 

उ#त भनाइ�<त पणू% सहम<त जनाउनभुयो। Iयो उlर प�सुले परमे� वरबाट पाएको 
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�काश Oथयो भनी उहालँे भ3 नभुयो : "योनाको छोरो �समोन, <तमी ध3 य हौ! iकनभने 

मा<नसबाट <तमीलाई यो �कट भएको होइन, तर ' वग%मा हुनहुुने मेरा +पताले �कट 

गनु%भएको हो" (मlी १६:१८)।प�सुको Iयो उlर पणू%/पमा सहS Oथयो! हामीलाई 

�सकाइएको परQपरागत �श8ाअनसुार प�सुले "तपाY परमे� वर हुनहुु3छ" भनी जवाफ 

7दएनन ्बa उनले "तपाY जी+वत परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ" भनी जवाफ 7दए।  

परमे� वरको �Iय8 घोषणा र प�सुले पाएको �काशलाई 'वयम ् येशलूे पिु
ट 

गनु%भएकोले गदा% उहाँ परमे� वर हुनहुु3 न बa परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ भ3 ने तhयमा 

हामी +व� व'त हुन स#छz; तैप<न यसको बारेमा नयाँ करारका लेखकह/ले हामीलाई 

बताएका कुराह/ हेन.छz। 

तीन +प"ट भनाइह/ 

येशूको प7हचानको बारेमा धम%शा' �को तीन वटा खUडह/ले 'प
टसँग बताउँछन।् 

ती खUडह/ले हामीलाई के कुरा बताउँछन ्त? 

 "... परमे� वरको ' व/पमा भएर प<न उहालँे परमे� वरको बराबरS हुने कुरालाई 

एउटा पixराL ने व' तुज' तो ठा3 नभुएन। तर आफैलाई �र{याईकन कमाराको 

/प धारण गरेर, तथा मन
ु य भएर ज3 मनभुयो ... I यसैकारण परमे� वरले 

उहाँलाई अ<त उj च पानु%भयो, र उहालँाई I यो नाउँ �दान गनु%भयो, जो हरेक 

नाउँभ3 दा उj च छ, iक ' वग%मा, पhृ वीमाOथ र पhृ वीमु<न भएको हरेक �ाणीले 

येशूको नाउँमा घुड़ँा टे# नपुछ% , र हरेक िज�ोले परमे� वर +पताका म7हमाको 

<निQ त येशू �ी
 टलाई �भ ुभनी ' वीकार गनु%पछ%" (iफ�ल, पी २:५-११)। 

 "उहाँ अ�� य परमे� वरको �<त/प, सारा सिृ
 टका H ये
 ठ हुनहुु3 छ, ... उहाँ न ै

सब ैकुराभ3 दा अगा�ड हुनहुु3 छ, र उहाँमा न ैसब ैकुरा बाँOधएर रहेका छन ्। 

उहाँ शरSर, अथा%त ् मU डलSका �शर हुनहुु3 छ, उहाँ न ै सुa हुनहुु3 छ, 

मरेकाह/बाट जी+वत हुनेह/मा उहाँ H ये
 ठ हुनहुु3 छ, ताiक �I येक कुरामाOथ 

उहाँ सवPj च होऊन ्। iकनiक उहाँको आZ नो सारा पणू%ता �ी
 टमा वास 

गरेकोमा परमे� वर �स3 न हुनभुयो ..." (कल'सी १:१५-२०)। 

 "�ाचीन कालमा हा�ा +पतापखुा%ह/सँग अगमव#ताह/Rवारा धेरै र +व�भ3 न 

iक�समले परमे� वर बोB नभुयो। तर यी आdखरS 7दनह/मा उहाँ आZ ना 
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येशूको प7हचानको बारेमा घोषणा गन. सब ैबाइबल खUडह/ले उहाँ परमे� वरको 

प�ु हुनहुु3छ भनी बताउँछन,् iफ�ल,पी २:५-११, कल'सी १:१४-१९ र 7ह� ू१ अFयायमा 

उिBलdखत महIवपणू% +ववरणह/मFये कुनलैे प<न उहाँ परमे� वर हुनहुु3छ भनेर 

बताउँदैन। यहाँ हामीले थाहा पाउनपुन. कुरा के हो भने बाइबलको क�रब ४० वटा 

खUडह/ले येशू परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ भनी उBलेख गद%छन।् 

नयाँ करारमा येशूलाई ४ अथवा ५ पटक मा� परमे� वर भनी उBलेख ग�रएको 

छ, तर तीमFये कुनलैे प<न येशकूो उ#त प7हचानबारे �Iय8/पमा +ववरण 7दँदैन अ<न 

ती सब ैखUडह/को अथ%ह/लाई हेन. हो भने Iयहाँ कुन ैन कुन ैiक�समका अ'प
टता 

रहेको देdख3छ। 

;ीक र रोमी देवताह/ <नय�मत/पमा पhृवीमा आएर मा<नसह/सँग 7हँ�डुल गन. 

गद%थे। Iय'तो प�रवेशमा येशूलाई परमे� वर तBुयाएर अ3यजा<त धम%का मा<नसह/लाई 

इसाई धम%<तर Bयाउन ुस�ाट क3'टािUटनको चलाक�पणू% उRदे�य Oथयो। 

येशूलाई परमे� वरको 'थानमा नराखी परमे� वरको प�ुको 'थानमा राL नाले 

M�एकको �सRधा3तमा गQभीर सम'या खडा हु3छ? Iयसो गना%ले परQपरागत मUडलSको 

मुLय �सRधा3तमाOथ न ैठूलो �� न खडा हु3छ। यस +वषयमा मैले चच%को परQपरा, 

धम%शा' � र इसाई इ<तहासमा M�एकको �सRधा3त भ3 ने लेख लेखेको छु। 

र अ3तमा भ3 नपुदा%, येशूवालाई परमे� वर होइन तर परमे� वरको प�ुको /पमा 

हे�रयो भने यहूदSह/ले येशूवालाई आZनो म�सह (मुि#तदाता) भनेर Oच3 न नसकेको 

ठूलो सम'यालाई हटाई 7द3छ। 

 

केह0 अ+प"ट बाइबल ख3डह/को 5ट6पणी 

5ह7ू १:८-९ 
यो खUड भजनस^;ह ४५:६,७ बाट हुबहु उRधरण ग�रएको हो : "हे परमे� वर, 

तपाYको �सहंासन सदासव%दाको <निQ त र7हरह3 छ, र 3 यायको राजदU ड तपाYका 

राH यको राजदU ड हो। तपाYले धा�म%कतालाई �ेम गनु%भएको छ, र अधम%लाई घणृा 



 

१० 

 

जुन केहS समयप7हले येशलूे भ3 नभुएको शKदह/सँग �या# कै �मBन जा3छ, "जसले 

मलाई देखेको छ, I यसले +पतालाई देखेको छ" (यहू3 ना १४:९)। 

एक परमेशव्र 

परमे� वर एक मा� हुनहुु3छ भनेर परुानो करारको थु� ैखUडह/ले 'प
ट पाद%छन।् 

हरेक यहूदSलाई Aयव'था ६:४ मा उिBलdखत "परम�भु हा�ा परमे� वर एउटै 

परम�भु हुनहुु3 छ।" 

यस स3दभ%मा परमे� वरले यशैया ४५ अFयायमा तीन वटा 'प
ट भनाइह/ 

घोषणा गनु%भयो : 

 "म परम�भ ुहुँ, अ<न मबाहेक अ/ कोहS छैन। मबाहेक अ/ कोहS परमे� वर 

छैन" (५ पद)। 

 "मबाहेक अ/ कोहS परमे� वर छैन। धम� परमे� वर र उRधारक, मबाहेक अ/ 

कोहS छैन" (२१ पद)। 

 "... iकनiक म परमे� वर हुँ र अ/ कोहS छैन" (२२ पद)। 

य7द परमे� वर र येशू दवु ैजना न ैपरमे� वर हुनहुु3छ, र उहाँह/ फरकफरक 

Aयि#तह/ हुनहुु3छ भने परमे� वर प# कै एकभ3दा धेरै हुनपुद%छ। 

यस +वषयमा अकP +वचार अथा%त ्यो लेखको अ<त महIवपणू% अवधारणाचा7हँ 

यो हो : य7द येशू परमे� वर हुनहुु3छ र हामीचा7हँ केवल मरणशील �ाणीह/ मा� हz 

भने उहाजँ'तै हुनको लाOग हामीसँग dझनो आशा मा� रह3छ; तर य7द उहाँ परमे� वरको 

प�ु हुनहुु3छ, र हामीचा7हँ नयाँ ज3मRवारा परमे� वरको छोराह/ र छोरSह/ भएका छz, 

अथा%त ्हामी येशकूो भाइब7हनीह/ भएका छz भने येशूको 'व/पमा /पा3त�रत भई 

उहाँले िजउनहुुने जीवन िजउने अR भूत आशा हामीमा रह3छ। 

;न"कष< 
१७ शताKदSह/सQम मUडलSले हामीलाई येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनेर �सकाउँदै 

आएको छ। मलगायत धेरै इसाईह/ले क�ललो उमेरदेdख यो कुरा �स#दै आएका छन।् 

र हामीले कुन ै�� न+वना यसलाई +व� वास गरेका छz। 
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प�ुRवारा हामीसँग बोB नभुएको छ। प�ुलाई न ैउहाँले सब ैकुराका उlराOधकारS 

<नय#ुत गनु%भयो, उहाँRवारा न ै सम' त सिृ
 ट रj न ु प<न भयो। उहाँ न ै

परमे� वरका म7हमाको �<तMबQ ब र परमे� वरकै ' वभावको वा' त+वक �<त/प 

हुनहुु3 छ, र सQ पणू% +व� वलाई आZ नो शि#तको वचनले सQ भाB नहुु3 छ ..." 

(7ह� ू१:१-३)। 

 यी खUडह/ले हामीलाई येशकूो बारेमा अRभतू कुराह/ बताउँछन;् ज'त ै: 

उहाँ "परमे� वरको 'व/पमा हुनहुु3hयो", "उहाँ अ��य परमे� वरको �<त/प 

हुनहुु3hयो", "परमे� वरको सारा पणू%ता उहामँा �स3 नसाथ वास गरेको Oथयो", 

"उहाँको प�ु हुनहुु3hयो", "उहा ँपरमे� वरको म7हमाको �<तMबQब र परमे� वरको 

'वभावको वा'त+वक �<त/प हुनहुु3hयो"; तर ती खUडह/ले येशू परमे� वर 

हुनहुु3hयो भनेर बताउँदैन। य7द मUडलSको परQपरागत �श8ा सहS हो भने, 

iकन यी खUडह/ले येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनेर बताउँदैन त? 

अ/ स�दभ<ह/ 

येशू परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ भ3 ने तhय नयाँ करारले क�रब ४० पटक उBलेख 

गद%छ। 'वयम ्येशूले आफू परमे� वरको प�ु हुँ भनी भ3 नभुयो। उहाँलाई प�याउनेह/ले 

उहाँलाई परमे� वरको प�ु भनी उBलेख गरे। भतू लागेको मा<नसह/ले प<न उहालँाई 

परमे� वरको प�ु भनेर सQबोधन ्गरे। ('वग%दतूले प<न उहाँ परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ 

भनी घोषणा गरे)। केहS Iय'ता स3दभ%ह/ यहाँ छन ्: 

 ' वग%दतूले <तनलाई जवाफ 7दएर भने, “प+व� आI मा <तमीमा आउनहुुनेछ, 

र सवPj चका शि#तको छाया <तमीमाOथ पन.छ। यसकैारण जो ज3 मनहुुनेछ, 

उहाँ प+व�, अथा%त ् परमे	 वरका प�ु कहलाइनहुुनेछ" (लकूा १:३५)। 

 "मैले देखेको छु, र गवाहS 7दएको छु, iक परमे	 वरका प�ु उहा ँन ैहुनहुु3 छ"’ 

(यहू3 ना १:३४) (बि, त'मा 7दने यहू3 ना)। 

 तर यो सुनेर येशलूे भ3 नभुयो, “यस Mबरामीले मIृ यमुा पsु याउँदैन, तर यो 

परमे� वरको म7हमाको <निQ त हो, ताiक यसRवारा परमे	 वरका प�ुको म7हमा 

होस ्" (यहू3 ना ११:४)। 
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 ‘अ<न तुa3 तै पावलेले सभाघरह/मा येशूको घोषणा यसरS गरे, “उहा ँ

परमे	 वरका प�ु हुनहुु3 छ"’ (�े�रत ९:२०)। 

 "येशू �ी
 ट हा�ा �भु मरेकाह/बाट पनुaI थान हुनभुएर प+व�ताको 

आI माअनसुार शि#तमा परमे	 वरका प�ु ठह�रनभुयो" (रोमी १:४)। 

 "आकाश <छचोलेर जानभुएका परमे	 वरका प�ु येशू हा�ा महान ् �धान 

पजूाहारS हुनभुएको हुनाले हामीले प# कासँग ' वीकार गरेको यो +व� वास 

था�मराख:" (7ह� ू४:१४)। 

 "जसले येशलूाई परमे	 वरका प�ु हुनहुु3 छ भनी ' वीकार गछ% , I यसमा 

परमे� वर वास गनु%हु3 छ, र I योचा7हँ परमे� वरमा" (१ यहू3 ना ४:१५)। 

iकन यी सब ैमा<नसह/ र 'वयम ्येशूले प<न येश ूपरमे	 वरको प�ु हुनहुु3छ भनी 

उBलेख गद%छन?् य7द मUडलSको �श8ा सहS हो भने, प# कै ती मा<नसह/ले येश ू

परमे	 वर हुनहुु3छ भनी उBलेख गनु%पन. हो। तर <तनीह/ले Iयसो गद�नन।् के 

<तनीह/मFये कसैले प<न वा'तवमा उहा ँको हुनहुु3छ भनी देखेनन?् 

यहाँसQम हामीले धम%शा' �मा भे�टाएको ब�लयो �माण यहS हो, iक येशू परमे� वर 

हुनहुु3 न, तर परमे� वरको प�ु हुनहुु3छ। बाइबलको कुन ै प<न खUडले येशू परमे� वर 

हुनहुु3छ भनी �Iय8/पमा बताउँदैन, तर केहS (पाँच अथवा छ) य'ता खUडह/ देखा 

पद%छन ्जसले येशलूाई परमे� वर भनेर सQबोधन गद%छन ्अथवा येशूलाई परमे� वरको 

/पमा उBलेख गद%छन।् ती खUडह/ले येशू साँj चै परमे� वर हुनहुु3छ भनी देखाउँछ iक 

देखाउँदैन भनेर अब हामीले <तनीह/लाई हो�सयारSसाथ जाचँ गन�पछ%, तर Iयसो 

गनु%भ3दा प7हले हामीले एउटा कुरलाईलाई 'प
ट पानु%पद%छ। 

एलोिहम (Elohim) र थेओस ्(Θεος) 

;ीक शKद थेओस ् (Θεος) लाई साधारण/पमा नेपालSमा परमे� वर अ<न 

अ^;ेजीमा God भनी अनवुाद ग�रएको छ। 7ह� ूशKद एलो7हम (Elohim, ֱא/ִהים) लाई 

प<न यसरS न ैअनवुाद ग�रएको छ। तर थेओस ्र एलो7हमले नेपालS शKद परमे� वर 

र अ^;ेजी शKद God भ3दा <नकै फराiकलो अथ% �दान गद%छन ्(Elohim - Blue letter 

Bible हेनु%होस ्।) 

यी पदह/लाई हेनु%होस:् 
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परमेशव्र =ी"टमा हुनहुु�>यो 
येशूले iफ�लपलाई सोF नभुयो, “म +पतामा छु, र +पता ममा हुनहुु3 छ भनेर के 

<तमी +व� वास गद�नौ?” (यहू3 ना १४:१०)। पावलले य'तै खालका शKदह/ लेखे, "... 

�ी
 टमा हुनभुएर परमे� वरले ससंारलाई आफूसँग �मलापमा B याउँदैहुनहुु3 h यो" (२ 

को�र3थी ५:१९)। पावलले Iयहा ँ यसरS लेL न स#थे, "�ी
ट परमे� वर हुनहुु3hयो, र 

उहाँले संसारलाई आफूसँग �मलापमा Bयाउँदैहुनहुु3hयो।" तर <तनले IयसरS लेखेनन ्

बa "परमे� वर �ी
टमा हुनहुु3hयो" भनेर लेखे। यी दईु भनाइह/ <न� चय न ैएउटै होइन 

भ3 ने 'प
ट छ। यसको अथ% �ी
ट परमे� वर हुनहुु3छ भ3 ने प# कै होइन। हामीमा 

प<न परमे� वर हुनहुु3छ य7द प+व� आIमा हामीमा वास गनु%हु3छ भने, र Iयसको 

मतलब हामीह/ परमे� वर हz भ3 ने अथ% कदा+प ला�दैन। येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनेर 

�माdणत गन% मा<नसह/ले �योग गन. य'ता थु� ैबाइबल खUडह/लाई यो �भ3 नताले 

'प
टसँग AयाLया ग�र7द3छ। 

"आ7दमा वचन हुनहुु3 h यो, वचन परमे� वरसँग हुनहुु3 h यो, अ<न वचन परमे� वर 

हुनहुु3 h यो" भनेर हामी यहू3 ना १:१ मा प[दछz। यहू3 ना १:१४ ले "अ<न वचन शरSर 

हुनभुयो, र अन;ुह र सI यताले पणू% भई हा�ा बीचमा वास गनु%भयो" भनेर बताउँछ। 

धेरै मा<नसह/ले यसलाई येशू परमे� वर हुनहुु3छ भ3 ने 'प
ट तhयको /पमा देL न 

स#छन।् वा'तवमा "वचन शरSर हुनभुयो" भ3 ने भनाइ "परमे� वर �ी
टमा हुनहुु3hयो" 

भ3 ने पावलको शKदह/सँग �मBदाजुBदा छन।् यस भनाइले �ी
ट न ैपरमे� वर हुनहुु3छ 

भनी स^केत गद�न। 

१ <तमोथी ३:१६ मा यहS कुरा लाग ुहु3छ : "उहा ँ (परमे� वर) ' वयम ् शरSरमा 

�कट हुनभुयो, प+व� आI माRवारा धम� ठह�रनभुयो, ' वग%दतूह/बाट देdखनभुयो, जा<त-

जा<तह/का माझमा �चा�रनभुयो, संसारमा +व� वास ग�रनभुयो, म7हमामा माOथ 

उचा�लनभुयो।" धेरै मा<नसह/ले यस पदले प<न येश ूपरमे� वर हुनहुु3छ भनेर �माdणत 

गछ% भनी ठा3छन,् तर यसले केवल परमे� वर शरSरमा (�ी
टमा) हुनहुु3hयो भनेर मा� 

बताउँछ। तर '�ी
ट परमे� वर हुनहुु�>यो' भनेर यस पदले हामीलाई बताउँदैन। 

'परमे� वर �ी
टमा हुनहुु3hयो' भ3 ने तhयलाई थोमाको यी शKदह/ AयाLया गन% 

<नकै सहायता गद%छन,् "मेरा �भु, र मेरा परमे� वर।" थोमाले परमे� वरलाई येशूमा देखे, 



 

८ 

 

 र हा�ा परमे� वर र मुि#तदाता येशू �ी
 टको धा�म%कतामा ...। २ प�सु १:१ 

हेनु%होस।् 

 हा�ा महान ् परमे� वर र मुि#तदाता येश ू�ी
 टका म7हमाको आगमनको हामी 

�ती8ा गद%छz। तीतस २:१३ हेनु%होस।् 

म र ?पता एक ह@  
“म र +पता एक हz” (यहू3 ना १०:३०) भ3 ने येशूका शKदह/ले उहाँ परमे� वर 

हुनहुु3छ भनी �माdणत गछ% भनी धेरै मा<नसह/ले +व� वास गद%छन।् यहू3 ना १०:३३ 

मा उिBलdखत “<तमी मा<नस भएर प<न आफैलाई परमे� वर तुB याउँछौ” भ3 ने 

फ�रसीह/का शKदह/लाई उF �त गद� <तनीह/ले येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनी AयाLया 

गन% खोHछन।् तर के ती फ�रसीह/को भनाइ सहS Oथयो? ती फ�रसीह/ येशलूाई 

7ठकसँग Oच3 ने र ब�ु ने +वशेष�ह/ Oथए भनेर कसलैे प<न बताउन स#दैन! 

येशूले बोB नभुएको ती शKदह/को अथ% के Oथयो त? यो उlर 7दन सिजलो �� न 

होइन। सायद उहाँ र उहाँको +पताले गन. र सोj ने हरेक कुरामा उहाँह/ दवुकैो मन र 

उRदे�य एउटै छ भ3 ने Iयसको अथ% हुनस#छ। 'म र +पता एक हz' भ3 ने वा#यले येशू 

परमे� वर हुनहुु3छ भनेर 'प
टसँग बताउँदैन। 

आZनो अि3तम �ाथ%नामा येशलूे आफू र +पता अ<न आफूलाई प�याउनेह/ सब ै

एक होऊन ्भनेर �ाथ%ना गनु%भयो, "म <यनीह/का <निQ त मा� �ाथ%ना ग7द%नँ, तर 

<यनीह/का स3 देशRवारा ममाOथ +व� वास गन.ह/का <निQ त प<न �ाथ%ना गछु% , iक 

<तनीह/ सब ैएक होऊन ्। हे +पता, जसरS तपाY ममा हुनहुु3 छ, र म तपाYमा, I यसरS 

<तनीह/ प<न हामीमा होऊन ्, र तपाYले मलाई पठाउनभुयो भनी संसारले +व� वास 

गरोस ्" (यहू3 ना १७:२०-२१)। 

य7द परमे� वरसँग एक हुन ुभनेको येशू परमे� वर हुनहुु3छ भ3 ने हो भने, उहाँका 

सब ैअनयुायीह/ (उहाँलाई प�याउनेह/) प<न परमे� वर हुन ्भ3 ने अथ% ला�छ! (यसको 

मतलब हामीह/ प<न परमे� वर हz।) 
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 तब परम�भलुे मोशालाई भ3 नभुयो, “हेर ्, मैले तँलाई फारोको <निQ त 

ई� वरतBुय (देवतातुBय) (अता%त ्एलो7हम) बनाएको छु" (�'थान ७:१)।  

 "I यसको मा�लकले I यसलाई 3 यायकता%ह/कहाँ (एलो7हमकहाँ) B याओस ् ..." 

(�'थान २१:६)। 

 "मैले भन�, ‘<तमीह/ ‘देवह/’ (एलो7हम) हौ, र <तमीह/ सब ै सवPj चका 

छोराह/ हौ" (भजन ८२:६)। 

 "देवह/ (थेओस)् मा3 छेको /पमा हामीकहाँ ओल.र आएछन ्!" (�े�रत १४:११)। 

यहाँ एलो7हम र थेओस ्शKदह/लाई नेपालSमा देवता, ई� वर, देवह/ र 3यायकता% 

भनी अनवुाद ग�रएका छन।् ती शKदह/लाई शासकह/, 'वग%दतूह/ अथवा ठूलो मा3छे 

भनेर प<न अनवुाद गन% सiक3छ। 

यसको मतलब के हो भने एलो7हम अथवा थेओस शKद �योग भएको ठाउँमा 

सहS अथ% <नकाBन अनवुादकले स3दभ%अनसुार उOचत iक�समले अनवुाद गन�पछ%। 

येशूलाई बझुाउन थेओस ्(Θεος) शKद �योग ग�रएको खUडह/मा, येशू परमे� वर हुनहुु3छ 

भ3 ने परQपरागत/पमा �श8ालाई सु�ढ पान% अनवुादकह/ले सधp परमे� वर (God) 

भनेर लेखे। 

तसथ%, हामीले ब�ु नपुन. कुरा के हो भने, 7ह� ूशKद एलो7हम (Elohim) र ;ीक 

शKद थेओस (Θεος) ले सवPj च Aयि#तको /पमा परमे� वरलाई मा� बझुाउन स#दैन, 

तर 'वग%दतूह/, देवह/ अथवा मा<नसह/लाई प<न बझुाउन स#छ। येशू परमे� वर 

हुनहुु3छ भनेर देखाउने य'ता सब ैबाइबल खUडह/को द+ुवधालाई हटाउन यहS एउटा 

तhय पया%, त छ। 

थोमाको +वीकार 

नयाँ करारमा येशू परमे� वर हुनहुु3छ भनी 'प
टसँग बताउने एउटा खUड 

देखापद%छ। अब हामी Iयसलाई Mब'ततृ/पमा हेन.छz। 

यहू3 ना २०:२७-२९ मा पनुaIथान हुनभुएको येशलूाई जी+वत देखेर थोमा 

आ� चय%चiकत हुँदै Oचjयाउँछन,् "मेरा �भ,ु र मेरा परमे� वर।" प7हलो हेराइमा यो 

प�सुको +व� वासको 'वीकारोि#तज'तै देdख3छ, तर Iयहाँ महIवपणू% �भ3 नताह/ छन।् 



 

६ 

 

येशूले प�सुको ता�रफ गनु%भयो, तर अचQभको कुरा के हो भने उहालँे थोमालाई चा7हँ 

ह, काउनभुयो : “<तमीले मलाई देखेको कारणले ममाOथ +व� वास गरेका हौ? ध3 य हुन ् 

<तनीह/, जसले मलाई देखेका छैनन ्, र प<न +व� वास गछ%न ्।” 

Iयहाँ �भ3 नता iकन? प�सुले येशू म�सह अ<न परमे	 वरको प�ु हुनहुु3छ भ3 ने 

�काश पाएका Oथए। थोमासँग चा7हँ कुन ै �काश Oथएन। अ/ह/ले येशू जी+वत 

हुनभुएको छ भनेर बताउँदा +व� वास गन% नमानेको बेलामा अचानक येश ूआZनोसाम ु

देखापनु%हुँदा अचिQभत ती� भावनालाई उसले Iय<तबेला �कट गरेको Oथयो। "मेरा �भ ु

र मेरा परमे� वर" भ3 ने शKदह/ परमे� वरबाट आएको �काश Oथएन बa आ� चय%चiकत 

हुँदा थोमाको मखुबाट <न'केको उR गार Oथयो। 

केहS लुiकएको ;ीक Aयाकारणले मलैे भ3दैगरेका कुराह/लाई पिु
ट गछ%। ;ीकमा 

थोमाले बोलेका वा'त+वक शKदह/ यी हुन ्: “ὁ κυριος (Lord, �भु) μου και ὁ θεος 

(God, परमे� वर) μου”। ;ीक भाषामा कlा%कारक (nominative) अथवा कम%कारक 

(accusative) अथवा सQबोधन कारक (vocative) अनसुार नामलाई (स�ंालाई) 

फरकफरक iक�समले टु^�याइ3छ। य7द थोमाले येशूलाई न ैसQबोधन गरेर बोलेको 

भए, Iयहाँ κυριος र θεος ज'ता सQबोधन कारक स�ंाह/ लेdखनपुhयP तर Iयो 

वा#यमा κυριε र θεε लेdखएको छ। xूसबाट येशलूे "मेरा परमे� वर" (θεε μου) भनेर 

कराउनहुुँदा सQबोधन कारक शKद (सQबोधन कारक स�ंा) �योग गनु%भयो। 

मा<नसह/ले येशूलाई पकुादा% सQबोधन कारक सं�ा κυριε �योग गद%छन।् तर थोमाले 

�योग गरेका κυριος र θεος शKदह/चा7हँ कlा%कारक स�ंाह/ हुन;् र यसले �Iय8/पमा 

येशूलाई सQबोधन नगरS बa अचिQभत/पमा <न'केका उR गा<तर शKदह/लाई 

बझुाउँछ। 

अकP कुरा के हो भने, बाइबलमा ;ीक शKद θεος लाई परमे� वर भनी अनवुाद 

ग�रएको छ भ3 ने कुरालाई हामीले हे�रसकेका छz; र यसले सामा3य/पमा ठूलो अथवा 

महIवपणू% Aयि#तलाई बझुाउन स#छ। र यसले थोमाका शKदह/लाई प<न AयाLया 

गन% स#छ। 

 

७ 

 

सव<शिCतमान ्परमेशव्र, अन�त ?पता 
परुानो करारको एउटा खUडले येश ूपरमे� वर हुनहुु3छ भनी बताएको देdख3छ। 

धेरै अनवुादह/मा यशैया ९:६ ले भ3दछ, "iकनभने हा�ा <निQ त एउटा बालक जि3 मएको 

छ, हामीलाई एउटा प�ु 7दइएको छ; शासन उहाँको काँधमाOथ हुनेछ; उहाँको नाम अR भूत 

सB लाहकार, शि#तशालS परमे� वर, अन3 तका +पता, शाि3 तका राजकुमार (कहलाइनेछ) 

कह�लनेछ।" धेरै मा<नसह/ले +व� वास गद%छन,् iक यो येशूको बारेमा भएको अगमवाणी 

हो, जहाँ उहाँ परमे� वर हुनहुु3छ भनेर बताइएको छ। 

वा'तवमा यो अगमवाणी दईु iक�समले परूा भएको छ। छोटो अवOधको लाOग 

यसले राजा 7हजiकयाको ज3मलाई बझुाउँछ भने लामो अवOधको लाOग चा7हँ येशकूो 

ज3मलाई बझुाउँछ। यहाँ दईु वटा सम'याह/ छन।् 7ह� ूixयापद (ִּיְקָרא) लाई "(उहाँको 

नाउँ) कहलाइनेछ" भनी अनवुाद ग�रएको छ; र यो वा#य सकम%क हो (अकम%क होइन)। 

शािKदक अनवुादह/ले यसलाई "(उहाकँो नाम) कह�लनेछ" भनेर लेखेका छन ्। IयसैगरS 

'अन3तका +पता' भ3 ने शKद प�ुको <निQत �योग ग�रने अ'वाभा+वक सQबोधन हो; 

चाहे Iयो 7हजiकयाको लाOग होस ्अथवा येशकूो लाOग होस।् 'शि#तशालS परमे� वर' 

भ3 ने सQबोधन प# कै प<न 7हजiकयाको लाOग सुहाउँदैन। तसथ% यो 7ह� ूवा#य कम% 

के हो र कता% के हो भ3 ने कुरामा Iय<त 'प
ट छैन। यी सब ैकुरालाई Fयानमा राL ने 

हो भने अ�ल सहुाउँदो अनवुाद य'तो हुनस#छ : "शि#तशालS परमे� वर, अन3तका 

+पता अचQ मका सBलाहकार, शाि3तका राजकुमार भ3 ने नाउँले कह�लनहुुनेछ।" 

अ+प"ट ख3डह/  

नयाँ करारमा अ/ चार वटा य'ता खUडह/ देखा पद%छन ्जसले येश ूपरमे� वर 

हुनहुु3छ भ3 ने परQपरागत M�एकको अवधारणालाई पिु
ट गन% सहायता पsु याउँछन।् म 

ती खUडह/लाई यहाँ उBलेख गद%छु र यो लेखको अ3तमा <तनीह/लाई AयाLया गन.छु। 

 तर प�ुको +वषयमा चा7हँ उहाँ भ3 नहुु3 छ, “हे परमे� वर, तपाYको �सहंासन 

सदासव%दाको <निQ त र7हरह3 छ।" 7ह� ू१:८ हेनु%होस ्

 �ी
ट प<न आउनभुयो, जोचा7हँ सवPj च, सदासव%दै ध3य परमे� वर हुनहुु3छ। 

रोमी ९:५ हेनु%होस।् 


