७

मािनसह लाई परमे वरको
वचन बाँ नु

यस अध्यायका मूल पदह : भजन ११९:१०५, यिमर्या २३:२९, िहॄू १:१-३,

२ ितमोथी ३:१४-१७, १ यूह ा १:७-९, उपदे शक ३:१ र २ ितमोथी ४:२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "८ “मेरा िवचारह

ितमीह का िवचार होइनन्, र

ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन्,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ। ९ जसरी आकाश
पृथ्वीभन्दा अग्लो छ, त्यसरी नै मेरा चाल ितमीह का चालभन्दा र मेरा िवचार
ितमीह का िवचारभन्दा अग्ला छन्। १० जसरी वृिंट र िहउँ आकाशबाट झछर्

र त्यतैितर फकर जाँदैन, तर जिमनलाई िभजाएर बाली उमाछर्, र छनलाई बीउ

र खानेलाई भोजन िदन्छ, ११ त्यसरी नै मेरो मुखबाट िनःकने मेरो वचन पिन

हुनछ
े । त्यो मकहाँ व्यथ फकर्नेछैन, तर मैले इच्छा गरे को काम त्यसले पूरा
गनछ, र जुन कामको िनिम्त म त्यसलाई पठाउँछु, त्यसमा त्यो सफल हुनछ
े ।"
(यशैया ५५:८-११)।

जव हामी गवािह िदन्छ वा सुसमाचार सुनाउँछ तब हामी येशूको

बारे मा बोल्दछ । तर बाइबलिबना येशूको बारे मा के थाहा हुन्छ र? यिद

हामीसँग बाइबल छै न वा बाइबलनै पढे न भने दे हायका िवषयह को बारे मा

हामीलाई के वा कित थाहा हुन्छ र: परमेँवर र शैतानको बीचमा भइरहे को

महान् िववादको यु , समःत पमा परमेँवरको ूेम, येशूको मानवीय जन्म,
जीवन, सेवाकायर्, उहाँको मृत्यु र पुन त्थान र मिहिमत

दोॐो आगमन?

ूकृितले

पमा हुने उहाँको

परमेँवरको शिक्त र ूतापलाई केही हदसम्म ूकट

गरे तापिन यसले मुिक्तको योजनालाई दे खाउँदैन।

ूत्येक मािनसको िनिम्त येशू भी

यस सं सारमा जन्मेको

ु न्ु छ र उहाँले नै ूत्येक
सत्य ज्योित हुनह
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मािनसलाई चािहने िदव्य ान पिवऽ आत्माको व्यिक्तत्व ारा ूदान गनुह
र् न्ु छ
(यूह ा १:९)। हो, पिवऽ आत्माले येशूको नाउँ उच्चारण गन ूत्येक

व्यिक्तलाई

उहाँितर

आकिषर्त

हुन

उसको

दयह मा हाॆो िववेक ारा ूकट गन

चेतना ारा

घचघाउँछ।

हाॆा

ान िसिमत हुन्छ यिद परमेँवरको

सत्य िदब्य ानलाई पूरा व्याख्या गनर् हामीमा परमेँवरको वचन वा बाइबल
भएन भने। बाइबल अथार्त ् परमेँवरको वचनले येशूको बारे मा अत्यन्तै ःप

पूणर् पमा ूकट गछर् साथै येशू भी

ु न्ु छ।
आफै जीिवत वचन हुनह

र

कितपय धािमर्क र वौि क वा िव ान् अगुवाह ले परमेँवरको वचन

पढ्लान् र त्यसबाट िसकाउन खोज्लान् तर त्यस वचनको आधारभूत सन्दे श
बुझ्न धेरैलाई किठन हुनसक्छ। येशूले ःप

त्यस बेलाका धमर्ग ु

ँ
ँ दै
पमा बाइबललाई औल्याउ

वा बाइबलका पिण्डतह लाई भ ुभयो "ितमीह ले

धमर्शा ह मा खोजेर हे र र त्यसमा अनन्त जीवन पाइन्छ भ े ितमीह ले

बुझ्नेछौ। धमर्शा ह ले नै मेरो बारे मा गवाही िदन्छन्" (यूह ा ५:३९
पान्तिरत)। यिद ठीक वा उिचततवरले बुझ्न सिकयो भने बाइबलले

िसकाएको ूत्येक कुराले येशूको चिरऽको आदशर्, िमठासपना र

सौन्दयर्तालाई

झल्काउँदछ। हामीले परमेँवरको वचन अ लाई सुनाउँदा हाॆ आधारभूत वा

मुख्य लआय भनेको हामीलाई धेरैकुरा थाहा छ र अ लाईलाई भने केिह थाहा
छै नझ गन

होइन, अथवा हामीमा सत्य छ अ मा सत्य छै न भनेर ूमािणत

गन पिन होइन, तर हामीले सुनाउने सं देसले येशूको बारे मा ूकट गन वा

जानकारी िदने हो।

१. परमेँवरको वचनका ूतीकह

परमेँवरको वचन न्यूनतम पाँचवटा ूतीकह

ारा हामीलाई बुझाउन

खोिजएको छ। तर िवशेष गरी ती पाँचवटा ूतीकह ले परमेँवरको वचनलाई
कसरी ूितिनिधत्व गछर् भनेर के तपाईँले सोच्नभएको छ? हेनह
र्ु ोस्, भजन
११९:१०५ "तपाईंका वचन मेरा गोडाका िनिम्त ब ी, र मेरो बाटोको िनिम्त

उज्यालो हो।", यिमर्या २३:२९ "“के मेरो वचन आगोजःतै छै न र? च ानलाई

चूरचूर पान के त्यो एउटा ठू लो घनझ छै न र?” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।", लूका
८:११ "अब

ंटान्त यो हो: बीउचािहँ परमेँवरको वचन हो।" र म ी ४:४

"तर येशूले जवाफ िदनुभयो, “लेिखएको छ, ‘मािनस रोटीले माऽ होइन, तर

परमेँवरको मुखबाट िनःकेको हरे क वचनले जीिवत रहँदछ’।”
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परमेँवरको वचन के हो र त्यसको काम के हो भनेर हामीलाई

बुझाउन र ःप

पानर् बाइबलमा िविभ

ूतीकह

ारा दे खाइएको छ। जब

हामी परमेँवरको वचन अ लाई सुनाउँछ तब त्यो वचन मािनसको जीवनलाई

ु न्ु छ र उहाँको चिरऽ वा
उज्यालो पान ब ी जःतै हुन्छ। परमेँवर को हुनह

ःवभाव कःतो छ भ े िवषयमा मािनसह ले गलत व्याख्या गिररहे का हुन्छन्

।र मािनसह ले पिन गलत नै सिम्झरहे का हुन्छन् तर जब सं सारको ज्योित

येशूको बारे मा सत्यकुरा अ लाई सुनाउँछ तब मािनसमा भएको अन्धकारलाई

हटाइिदन्छ। परमेँवरको बारे मा गलत सोचेर अन्धकार भएको मािनसको

िदमागलाई जब हामी परमेँवरको वचन सुनाउँछ तब पिवऽ आत्माले त्यसको

िदमागलाई उज्यालो वनाएर चम्काइिदन्छ।

परमेँवरको वचन आगो र मािनसले चलाउने घन जःतै हो भिनएको

छ। जब परमेँवरको वचन सुिनन्छ वा पिढन्छ तब पापको फोहरै फोहरले

ढाकेको हाॆो जीवनको ःवभावलाई परमेँवरको वचनले जलाइिदन्छ र हाॆो

कठोर

दयह लाई पगाली िदन्छ। जब हामी बाइबलबाट येशूको मिहमालाई

दे खाउने ूयास गछ तब मािनसह मा भएका कठोर र िन ु र

दय पिरवतर्न

हुन्छन्। र परमेँवरको ूेमको आगोले लोभ, लालचा, कामवासना, मै खाउँ मै
लाउँ मै बाच ुँ जःता ःवाथीर् िवचार रआफै मपाईँ ब े ूवृि
जलाइिदन्छ।

समेतलाई

परमेँवरको वचन िबऊ जःतो पिन हो। िबऊको मौिलक ःवभाव

भनेकै माटोमा आफू मरे र वा आफू हराइएर अ लाई जीवन िदनु हो। िब वा
उॆन समय लाग्छ। सबै िबऊह

एकैनासले उॆदै न। सबै िब वाह

एकैनासले बढ्दै न। तर जब उपयुक्त समयमा र उपयुक्त वातावरण तथा ठीक

पिरिःथित आउँछ तब िबऊमा भएको जीवन माटोमा िमिसएर फुट्छ र त्यसले
नयाँ जीवन िदन्छ। जब हामी परमेँवरको वचन अ का
रोप्दछ

दय र िदमागह मा

तब त्यसको फल तु न्तै दे िखनेछ भ े होइन। तर च ुपचाप ती

मािनसमा भएको वचनको िबऊ परमेँवरको आफ्नै समयमा बिढरहे को हुन्छ।
यिद ितनीह

पिवऽ आत्माको आवाजलाई सु

राज्यको िनिम्त ितनीह

बाली हुनेछन्।

राजीभए भने परमेँवरको

येशूले परमेँवरको वचनलाई पौि क आहार िदने रोटी भनेर तुलना

ँ ाको रोटीले हामीलाई कितको सं त ु
गनुभ
र् एको िथयो। असल आट

पाछर् भ े

कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। जुन मािनस परमेँवरको खोिजमा छ र आफ्नो
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जीवन जितसुकै सम्प

वा िवप

भएतापिन आफूलाई परमेँवरको खाँचो छ

भ े महसुस गदर्छ त्यसको भोकलाई परमेँवरको वचनले तृप्त पादर्छ। जब

उसले बाइबल अध्ययन गदर्छ तब उसको िभऽी आत्माले खोजेको आित्मक
ानह ले उसको आित्मक जीवनलाई ह पु

पादर्छ। जब तपाईँ अ लाई

ु न्ु छ भनेर
परमेँवरको वचन बाँड्नुहन्ु छ र येशूनै परमेँवरको वचन हुनह
वताउनुहन्ु छ तब ऊ परमेँवरको भलाईको

ानले, उहाँको ूेमबाट मोिहत

भएर, उहाँको अनुमहबाट अचिम्मत भएर उहाँको सामु रहनपाएकोमा सं त ु

ितनीह को जीवन पिरवतर्न हुन जान्छ।

हुदै

हामीलाई थाहा भएका बाइबलका सत्यह को बारे मा सोच्नुहोस्।

मह वपूणर् र मूल्यवान् परमेँवरका

पन रहेछ भ े िवषयमा कसरी ूितव

ानह लाई

भइरहने?

दयको ढुकुटीमा जोगाइ राख्नु

२. परमेँवरको वचनको सृजनात्मक शिक्त

परमेँवरको वचन शिक्तशाली छ भनेर दे हायका पदह ले कसरी

ँ
खुलासा गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, िहॄू १:१-३ "१ ूाचीन कालमा हाॆा िपतापुखार्ह सग

अगमवक्ताह

ारा धेरै र िविभन्न िकिसमले परमेँवर बोल्नुभयो। २ तर यी

ँ बोल्नुभएको छ। पुऽलाई नै
आिखरी िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा हामीसग

उहाँले सबै कुराका उ रािधकारी िनयुक्त गनुभ
र् यो, उहाँ ारा नै समःत सृिंट रच्नु

पिन भयो। ३ उहाँ नै परमेँवरका मिहमाको ूितिबम्ब र परमेँवरकै ःवभावको
वाःतिवक ूित प हुनहु न्ु छ, र सम्पूणर् िवँवलाई आफ्नो शिक्तको वचनले
सम्भाल्नुहन्ु छ। पापको शुि

गनुभ
र् एपिछ मिहिमत परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

ु यो।", िहॄू ४:१२ " िकनिक परमेँवरको
उच्च ःथानमा उहाँ िवराजमान हुनभ
वचन जीिवत र िबयाशील हुन्छ, र कुनै पिन दुईधारे तरवारभन्दा बढ़ी धािरलो

हुन्छ। यसले ूाण र आत्मालाई त्यसका जोनीर्-जोनीर् र हाड़को गुदीसम्मलाई

भाग-भाग पा ञ्जेल वारपार छे ने र

दयका िवचार र इच्छा जाँच्न सक्ने

हुन्छ।" र भजन ३३:६-९ " ६ परमूभ ुको वचनले आकासह

िनमार्ण भए, र

उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका मह-नक्षऽह । ७ उहाँले समुिको पानीलाई
जम्मा गरे र एक थुूो पानुह
र् न्ु छ। उहाँले गिहरा सागरह लाई आफ्ना ढुकुटीमा
राख्नुहन्ु छ। ८ सारा पृथ्वीले परमूभ ुको भय मानोस् सं सारका सारा िनवासीह ले

उहाँको भिक्त ग न्। ९ िकनिक उहाँका मुखको वचनले सारा सृिंट रिचयो,

उहाँले आ ा गनुभ
र् यो, र त्यो िःथर र ो।"
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मािनसले तपःया गरे र आफ्नै िदव्य ान ूाप्त गरे । अिन पुरानो

समयमा सृिजत र पुरानो समयका लािगमाऽ परमेँवरको वचन उपयुक्त िथयो
भ ु उिचत होइन तर उहाँको वचन जीिवत छ। यसले घोषणा गरे वा िसकाए

अनुसार चल्ने मािनसह लाई सुसिज्जत गराउन वा त्यसलाई पूरा गन शिक्त

यसमा छ। सं सारमा भएका कुराको बारे मा मािनसका शब्दह ले बोल्न सक्दछ

तर परमेँवरको वचनले त नभएका र नगिरएका थोकह का िवषयमा बोलेरै

सृि

गनुह
र् न्ु छ। उहाँको बोिलवचनमा शिक्त छ। परमेँवरको वचन सृजनात्मक

छ। उहाँको मुखारबाट िनिःकएको वचनमा यसमा भिनएका ूत्येक थोक सृि

गन शिक्त छ।
(उत्पि

"परमेँवरले बोल्नुभयो" भ े िववरण सृि को कथामा पाइन्छ।

१:३-६,११,१४,२४,२६,२९)। परमेँवरले उच्चारण वा घोषणा गनुर्

भएको बोिल वा वचनमा यःतो शिक्त िथयो िक उहाँले बोलेकै भरमा सुख्खा

जिमन दे खापर्यो, िब वाह
जनावरह

पिन दे खा परे ।

परमेँवरको सृि

उिॆए, फूलह

फूले,

खह

फःटाए र जीव

गन वा सृजनात्मक िबयाकलापलाई व्याख्या गनर्

िहॄू भाषामा एक आकषर्क शब्द छ। त्यो हो bara (बारा)। यो शब्द

घतलाग्दो छ। िवँवका कुनैपिन वै ािनकह ले कुनै कुरा प ा लगाउँदा वा

आिवंकार गदार् उसले यो सं सारमा भएकै तत्व प ा लगाएको हुन्छ तर

परमेँवरले गनुह
र् न
ु े सृि

वा सृजना नभएका तत्वबाट नयाँ कुरा िनकाल्नुहन्ु छ।

यो बारा शब्द िबयापद हो जुन परमेँवरको व्यिक्तगत अिधकारमामाऽै िनिहत
भएको हुन्छ। उहाँले जे सृि
बोिलको शिक्तले गनुह
र् न्ु छ।

गनुर् हुन्छ वा सृजना गनुह
र् न्ु छ त्यो उहाँकै

उहाँको वचनको शिक्तले यो सं सार सृि माऽ गनुभ
र् एन तर यस पृथ्वी

वा जगतलाई सम्हाली राख्न र थामी राख्न पिन उहाँकै वचनले काम

गनुह
र् न्ु छ। त्यही वचन वा बोिलमा जुन शिक्त छ त्यही शिक्त परमेँवरको

ु न्ु थ्यो
िलिखत वचनमा छ। जुन पिवऽ आत्मा सृि को समयमा सिबय हुनह
उही ँ पिवऽ आत्मा धमर्शा
बाइबलको रचना गनर् ूेरणा िदन सिबय

ु न्ु थ्यो। जब हामी बाइबल पढ्छ वा अ लाई बाइबलको वचन सुनाउँछ
हुनह

ु न
तब त्यसबेला पिवऽ आत्मा हाॆो साथमा उपिःथत हुनह
ु ेछ। जीवन-िदने,
जीवनलाई पिरवतर्न गन र मािनसलाई पु:न- सृि
वचनमा छ। "सृि

गन शिक्त परमेँवरको

गिरने उजार् जसले गदार् सं सारह को अिःतत्व हुन आयो
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त्यही उजार् वा शिक्त परमेँवरको वचन बाइबलमा छ। यस वचनले शिक्त

ूदान गछर् र नयाँ जीवन िदन्छ। ूत्येक आदे श ूित ा हो र हाॆै

ःविववेकको िनणर्यले यसलाई महण गनुप
र् छर् र हाॆो हाॆो िभऽी अन्तआर्त्माले

िलनुपछर्। यसले हामीकहाँ अनन्त परमेँवरको जीवन ल्याउँदछ। मािनसको
पूरै ःवभावलाई यसले पिरवतर्न गिरिदन्छ र परमेँवरको ःव पमा यसले

ूत्येक व्यिक्तलाई नयाँ रचनामा ढािलिदन्छ।"-एलेन जी
१२६बाट

पान्तिरत।

जब परमेँवरको वचनमा भएका ूित ाह

ाइट, एजुकेशन, पृ.

"मेरै लािग हो" भनेर

पकिड राख्न सफल हुन्छ तब हाॆो जीवनमा भािर पिरवतर्न हुनेछ र अ लाई

पिन अचम्मका ूित ाह का िवषयमा बुझाउन हामी ूयत्न गनछ । र पिवऽ
आत्माले ितनीह को जीवन पिन पिरवतर्न गिरिदनुहन्ु छ।

यो कल्पना गनुह
र् ोस्: परमेँवरले बोल्नुभयो र यी सवै हुन आए।

यसको अथर्लाई तपाईँले कित बुझ्न सक्नु भएको छ? उहाँको शिक्तको

वाःतिवकतालाई त्यसले कसरी अचिम्मत तिरकाले दे खाउन खोजेको छ? उहाँको
पुन:सृि

छ त ?

वा पुन सं रचना गन शिक्तको आत्मा ान पाएर हामी आश्र्वःत भएका

३. परमेँवरको वचन पढ्नुका फाइदाह

परमेँवरको वचन पढ्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। धमर्शा मा

भएका ूित ाह

ारा हामी ईँवरीय ःवभावमा सहभागी हुन्छ भनेर पऽुसले

ठोकुवा गरे का छन् (२ पऽुस १:४)। यिद परमेँवरको वचन हामीले हाॆो
दयमा सजाएर राख्य

भने यसले हाॆो ूाणलाई उ ार गनर् सक्छ भनेर

याकूब बताउँदछ (याकूब १:२१)।त्यःतै पावलले थप्दछन् "३२ “अब म

तपाईंह लाई परमेँवरमा र उहाँका अनुमहको वचनमा सुिम्पिदन्छु , जसले

तपाईंह लाई
उ रािधकार

सु ढ़

िदन

पानर्

सक्छ, र

सक्छ।"

(ूेिरत

पिवऽ

पािरएकाह

२०:३२)।

सबैका

बाइबलको

मािनसह लाई मुिक्त िदने हो वा उ ार गन हो। जब धमर्शा

बीचमा

लआय

नै

बाइबलभिर

येशूलाई दे ख्दछ तब हामी पिरवतर्न हुन्छ । उहाँको वचनमा उहाँलाई हामीले

हे दार् हामी िदन िदनै उहाँ जःतै हुन जानेछ (२ कोरन्थी ३:१८)। "दुवै

वौि क वा मानिसक र आित्मक ःवभावको नीित यो हो िक जब हामी हे छ

तब हामी पिरवतर्न हुन्छ । जुन िवषयबःतुलाई हाॆो िदमागमा गड्न िदइएको
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छ त्यसले िदमाग वा मािनसको मनिःथितलाई नै बदिल िदन्छ।"-एलेन जी
ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ५५५बाट

पान्तिरत।

परमेँवरको वचन अध्ययन गरे र हामी अ

के फाइदा पाउन सक्छ ?

हेनह
र्ु ोस्, २ ितमोथी ३:१४-१७ "१४ तर ितमीचािहँ आफूले िसकेका र
ँ िवँवास गरे का यी कुराह मा लािगरह। ती कसबाट िसकेका छौ, सो
ढ़तासग

ँ पिरिचत
ितमी आफै जान्दछौ। १५ ितमी बाल्यकालदे िख पिवऽ-धमर्शाःऽसग

छौ, जसले भींट येशूमा भएको िवँवास ारा मुिक्तको िनम्ित ितमीलाई िशक्षा

िदन सक्छ। १६ सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको ूेरणाबाट भएको हो, र यो
िसकाउनलाई, अतीर्

िदनलाई, सच्याउनलाई, धािमर्कतामा

तालीम

िदनलाई

लाभदायक हुन्छ, १७ तािक परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्
सुसिज्जत भई िस

पले

भएको होस्।" र यूह ा १७:१३-१९ "१३ “तर अब म

तपाईंकहाँ आइरहेछु। सं सारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु , िक ितनीह मा मेरो

आनन्द पूरा होस्। १४ मैले ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ तर सं सारले

ितनीह लाई घृणा गर्यो, िकनिक ितनीह

सं सारका होइनन्, जसरी म सं सारको

ँ १५ तपाईंले ितनीह लाई सं सारबाट लैजानुहोस् भनी म ूाथर्ना गिदर्न,ँ
होइन।
तर ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत रािखिदनुहोस्। १६ ितनीह

सं सारका

ँ
होइनन्, जःतो म पिन सं सारको होइन।
१७ ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ

पािरिदनुहोस्, तपाईंको वचन सत्य हो। १८ जसरी तपाईंले मलाई सं सारमा
पठाउनुभयो, मैले पिन ितनीह लाई सं सारमा पठाएको छु । १९ ितनीह का
खाितर म आफैलाई पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह

होऊन्।"

पिन सत्यतामा पिवऽ

आफ्नो युवा सहकमीर् ितमोथीलाई पावलले पिवऽ धमर्शा

बाइबलको

िशक्षादीक्षाको िवँवासमा अटल भइरहन र परमेँवरको ूेरणा ारा उत्पादन
गिरएको वचनलाई ध्यानपूवक
र्
वा लगनशीलताकासाथ अध्ययन गरे र यसको

फाइदा उठाउन उत्साह िदन्छन्। पावलका अनुसार बाइबल भनेको िशक्षा
िदनलाई र िस ान्त वा नीितिनदशनको िनिम्त फाइदाजनक छ। यसले

सत्यलाई ूकट गछर् भने गल्तीको भन्डाफोर गदर्छ। मानव जाितको िनिम्त

परमेँवरको योजना बाइबलमै खुलासा गिरएको छ। यसले हाॆो पाप, अधमर्,

दु ता, धू तर् मनशायलाई हकादर्छ, हाॆो गलत सोचलाई सच्याउँदछ र कुन

असल अथार्त ् धािमर्क बाटोमा िहँड्नुपन हो सो हामीलाई िसकाउँदछ। येशू

भी को धािमर्कता र िनंखोट तथा उ म जीवनलाई धमर्शा ले ूकट गदर्छ।
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हाॆो पापको मूखत
र् ालाई दे खाएर उहाँको धािमर्कताको सौन्दयर्तालाई यसले

दे खाउँछ। जब हामी येशूको परम िनःवाथर् ूेमसँग हाॆो ःवाथीर् र आफ्नैमाऽ
भाऊ खोज्ने ूवृि लाई दाँज्छ तब हामी आ यर्मा पनछ । जब बाइबलिभऽ

गएर उहाँको क णा र हामीूित उहाँले दे खाउनुभएको चासो वा वाःतालाई
हे दर्छ तब हामी पिरवतर्न हुन्छ । जब हामी उहाँको वचन अ लाई बाँड्छ

तब ितनीह मा पिन आमूल पिरवतर्न आउँछ। जित जित हामी बाइबलमा

येशूलाई हे दर्छ त्यितत्यित हामी पिन उहाँ जःतै हुन खोज्छ । याद गनुह
र् ोस्,
सुसमाचार सुनाउनु वा गवाही िदनु भनेको हामी के िवँवास गछ वा हामी के
सोच्छ

नभएर परमेँवरको वचनमा भेि एको अनन्तको आत्म ान वा सत्य

हो। जब परमेँवरको वचनले हाॆो जीवनलाई आिशष िदएको अ ले दे ख्छन्

तब अ लाई पिन परमेँवरको वचन सुनाएर आिशषको भागी बनाउन सक्छ ।

परमेँवरको वचन अनुसार चलेको हाॆो जीवन नै अ ले दे ख्ने आिशषको
ूमाण हो।

होला,

तपाईँले जीवनका कितपय मोडह मा समःया वा हण्डर खानुभएको

त्यसबेला

तपाईँलाई

परमेँवरको

सम्झनुहोस्। त्यसबाट तपाईँले के िसक्नुभयो?

वचनले

साथ

कुरालाई

िदएको

४. हाॆो जीवनमा उपयोग गनुप
र् न परमेँवरको वचन
वाचाह

परमेँवरको वचनमा तीन हजार भन्दा बढी ूित ा वा परमेँवरका
कसै ले गनेका िथए। ती हरे क ूित ा वा वाचाह

ूेमी

दय भएका

् यस मािमलामा ूेिरत पावल यसरी ठोकुवा गदर्छन्,
परमेँवरबाट आएका हुन।

"उहाँलाई, हामीिभऽ काम गन मौका हामीले िदय भने उहाँको शिक्तअनुसार

हामीले मागेको वा िचताएको भन्दा ूशःत माऽामा गनर् सक्नुहन्ु छ।" (एिफसी
३:२०)।

परमेँवरका

ूित ाह ले

हामी

ूत्येक

व्यिक्तकालािग

उहाँले

गनुभ
र् एको वाचा वा ूितब तालाई दे खाउँदछ। जब हामी परमेँवरका ती
ूित ाह

हाॆै िनिम्त हो भनेर िवँवास ारा दावी गदर्छ र अ लाई िसकाउँछ

तब ःवगर्बाट हाॆो जीवनमा आिशषह

वसर्न्छ। यो कुनै मनगडन्ते वा

काल्पिनक वचन नभएर परमेँवरबाट आएको वाःतिवक सत्य हो भनेर
पावलले रोमी ८:३२मा यसरी िजिकर गरे का छन्: " जसले आफ्नै िनज

पुऽलाई बाँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका िनिम्त उहाँलाई िदनुभयो, के उहाँले
हामीलाई सबै थोक पिन उहाँकै साथमा िदनुहन
ु ेछैन वा िसँ ैमा िदनुह ु
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र?"

( पान्तिरत)। ूेिरत पऽुस यस ूित ालाई अझ यसरी ःप

पमा व्याख्या

गरे र घोषणा गदर्छन् "आफ्नो मिहमा र ौे ंठता ारा हामीलाई बोलाउनुहन
ु ेलाई
हामीले िचनेका हुनाले परमेँवरको िदव्य शिक्त ारा जीवन र भिक्तको िनिम्त

हामीलाई चािहने ूत्येक थोक उहाँले िदनुभएको छ। (२ पऽुस १:३)। शैतान

र उसका मितयारह

र नकर् वा सत्यानाश गन शिक्तह सँग िभड्न येशूले

बुसमा आफ्नो मृत्युबाट र त्यसमािथ उहाँको िवजयले धािमर्क वा ईँवरीय र
आित्मक जीवन िबताउन चािहने सबै आवँयकताह
छ।

आित्मकमाऽ

होइन

हाॆो

भौितक

उपलब्ध गराउनुभएको

आवँयकताह

पुर्याउनुहन
र् एको छ।
ु ेछ भनेर उहाँले ूित ा गनुभ

दे हायका पदह मा िदइएका ूित ा वा कबुलह

पिन

उहाँले

िभ ािभ ै भएतापिन

त्यसले परमेँवरको ःवभावको बारे मा हामीलाई के बताउँछ? के ती ूित ाह ले

तपाईँको जीवनमा ूभाव पारे का छन् त? १ यूह ा १:५-१०, िवशेष गरे र ७-

९मा ध्यान िदनुहोस् "५ जुन सन्दे श हामीले उहाँबाट सुन्य र ितमीह लाई
सुनाउँछ , त्यो यही हो, िक परमेँवर ज्योित हुनहु न्ु छ, र उहाँमा कि

पिन

ँ हाॆो स ित छ भनी हामी भन्छ र अन्धकारमा
अध्ँ यारो छै न। ६ यिद उहाँसग

नै िहँ छ भनेता, हामी झूट बोल्छ र सत्यमा चल्दै न । ७ तर उहाँ ज्योितमा

ु एझ यिद हामी पिन ज्योितमा िहँ छ भने, एक-अकार्िसत हाॆो स ित हुन्छ,
हुनभ
र उहाँका पुऽ येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शु

पाछर्। ८ यिद

हामीमा पाप छै न भनी हामी भन्छ भनेता हामीले आफैलाई धोका िदन्छ , र

हामीमा सत्य हुँदैन। ९ यिद हामीले आफ्ना पापह

ःवीकार गर्य भने उहाँले

हाॆा पाप क्षमा गनुह
र् न्ु छ, र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु

पानुह
र् न्ु छ, िकनिक उहाँ

िवँवासयोग्य र धमीर् हुनहु न्ु छ। १० यिद हामीले पाप गरे का छै न भनी हामी

भन्छ भने हामी उहाँलाई झूटा तुल्याउँछ , र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।"

िफिलप्पी ४:१३, १९ "१३ जसले मलाई शिक्त िदनुहन्ु छ, उहाँमा नै म सब

कुरा

गनर्

सक्छु ।...१९

मेरा

परमेँवरले

आफ्नो

मिहमामा

सम्पि अनुसार ितमीह को हरे क खाँचो भींट येशूमा पूरा गिरिदनुहन
े ।"
ु छ
मािथका ूित ाह

उहाँको

केही हदमा एक अकार्मा फरक छन् तर ितनले

दे खाउने परमेँवरको चिरऽ एकै खालको छ। परमेँवरको ूेम, क्षमाशीलता,

सदाशयता, अनन्त अथार्त ् अपार शिक्त र हाॆो आधारभूत आवँयकताूित
उहाँको पूणर् हे रचाह रहे को कुरा ती पदह ले ू
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पादर्छन्। परमेँवर हामीूित

गिहरो चासो राख्नुहन्ु छ र उहाँ हाॆो िहत चाहनुहन्ु छ भनेर ती पदह ले

हामीलाई िवँवःत तुल्याउँछन्।

मािथ िदइएका ूित ाह लाई हामीले व्यिक्तगत पमा दावी गनर् हामीमा

परमेँवरमािथको िवँवास र आःथाको आवँयकता पदर्छ। दे हायका पदह ले

त्यसको आवँयकताको बारे मा हामीलाई के भन्छ त? हेनह
र्ु ोस्, िहॄू ३:१६-१९
"१६ सुन्नेह

को िथए, जसले सुनरे पिन िविोह गरे ? के ती सब ितनीह

नै

ँ
होइनन् र, जो मोशाको नेतत्ृ वमा िमौदे शबाट िनिःकआएका िथए? १७ कोसग

ँ होइन, जुनह
ु यो? के ती पाप गनह सग
उहाँ चालीस वषर्सम्म बोिधत हुनभ
उजाड-ःथानमा मरे र गएका िथए? १८ आ ा नमान्नेह

नै उहाँको िवौाममा

किहल्यै पःन पाउनेछैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? १९ यसैले

हामी दे ख्तछ , अिवँवासको कारणले नै ितनीह

पःन सकेनन्।", िहॄू ४:१-५

"१ यसकारण परमेँवरको िवौाममा ूवेश पाउने ूित ा छँदाछँदै हामी

होिशयार रह र ितमीह मध्ये कोही पिन त्यस ूित ादे िख विञ्चत नहोस्। २
िकनिक हामीलाई पिन ितनीह लाई झ सुसमाचार ूचार गिरएको हो। तर

सुनक
र्
े ो वचनले ितनीह लाई केही फाइदा भएन, िकनिक सुन्नेह ले िवँवासपूवक

ियनलाई महण गरे नन्। ३ िकनिक हामी िवँवास गनह चािहँ त त्यस िवौाममा

ूवेश गछ , जसो उहाँले भन्नुभएको छ, “यसैले मैले आफ्नो बोधमा यसरी शपथ

खाए,ँ

‘मेरो िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्’।” य िप उहाँका कायर्ह

सं सारको उत्पि दे िख नै पूरा भइसकेका िथए। ४ िकनिक उहाँले अ

कुनै

ठाउँमा सात िदनको िवषयमा यस िकिसमले भन्नुभएको छ, “परमेँवरले सबै

कायर्ह बाट सात िदनमा िवौाम िलनुभयो।” ५ र फेिर यसै खण्डमा उहाँले
भन्नुभयो, “मेरो िवौाममा ितनीह

किहल्यै पःनेछैनन्।” र म ी १३:५२-५८

िवशेष गरे र पद ५८मा ध्यान िदनुहोस् "५२ अिन उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो,

“यसकारण ःवगर्का राज्यको िशक्षा पाएको हरे क शाःऽी एक जना घरको
मािलकजःतो हो, जसले आफ्नो ढु कुटीबाट नयाँ र पुराना मूल्यवान् सामानह
बािहर िझक्तछ।”

५३ यी

ंटान्तह

बताइसक्नुभएपिछ येशू त्यहाँबाट

जानुभयो। ५४ अिन आफ्नो सहरमा आउनु भएर उहाँले ितनीह को सभाघरमा
ितनीह लाई यःतो िशक्षा िदनुभयो, िक छक्क परे र ितनीह ले भने, “ियनलाई यो

बुि

र अचम्मको काम गन शिक्तह

कहाँबाट ूाप्त भयो? ५५ के ियनी

िसकमीर्का छोरा होइनन्? के ियनकी आमाको नाउँ मिरयम, र ियनका भाइह
याकूब, योसेफ, िसमोन र यहू दा होइनन्? ५६ के ियनका बिहनीह
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सबै

ँ सग
ँ ै छै नन् र? त ियनलाई यी सबै कुरा कहाँबाट ूाप्त भयो?” ५७
हामीह सग
अिन

ितनीह

ँ
उहाँसग

िचिढ़ए।

तर

येशूले

ितनीह लाई

भन्नुभयो,

ु र आफ्नै िनज घरमा बाहेक अन्यऽ सबै
“अगमवक्तालाई आफ्नै िनज मुलक

ठाउँमा आदर हुन्छ।” ५८ अिन ितनीह को अिवँवासले गदार् उहाँले त्यहाँ

शिक्तका धेरै कामह

गनुभ
र् एन।"

बाइबलमा परमेँवरका धेरै उल्लेखनीय र अचम्मका ूित ाह

छन्।

येशूले ूित ा गनुभ
र् एको कारण परमेँवरको वचनमा लेिखएका ती ूित ाह
जब हामी िवँवास ारा दावी गछ

तब ती ूित ाह

हाॆो हुन जान्छ।

परमेँवरको वचनमा ूित ा गिरए अनुसार उहाँको सामथ्यर्मा जब हामी शङ्का

गछ

तब हाॆो जीवनमा उहाँका ूित ाह लाई कायार्न्वयन गनर् उहाँलाई

िसिमत गराउँछ । परमेँवरको वचनमा भएका आशाका ूित ाह

कसै लाई बाँड्न सिकयोस् भनेर परमेँवरसँग ूाथर्ना गनुह
र् ोस्।

यस हप्तामा

५. परमेँवरको वचन अ लाई बाँड्नु
सु ुहँद
ु ा

खुशीको खबर अ लाई बाँड्नको िनिम्त हो। कुनै खुशीको खबर
ज्यादै

हिषर्त

ु एको
हुनभ

पल

वा

समय

सम्झनुहोस्।

हुनसक्छ

तपाईँलको िववाहको मगनी हुने समय, बालक जन्मेको समय, नयाँ काम
पाउनुभएको समय, नयाँ सवारी साधन िक ु भएको समय वा घरजग्गा

िक ुभएको समय-यी सबै यःता रमाइला समय हुन ् िक तपाईँ अ लाई नसुनाइ
बःनै सक्नुह ु ।

हामीमा भएको आनन्दका िवषयमा अ लाई सुनाउनु अित नै मजाको
कुरा हो । तर ती सवै िवषय भन्दा उ म िवषय वा खबरचाही ँ येशूको खबर

हो। जब हामी परमेँवरको वचन अध्ययन गछ र भी को मुिक्तको बारे मा

हामी नयाँ कुराह

भे ाउँछ तब हाॆो

दय आनन्दले भिरन्छ। र कितनै खेर

अ लाई सुनाउँ जःतो लािगरहन्छ। जब तत्कालीन येशूको िवरोध गन यहू दी
धमर्ग ु

वा शासकह ले पऽुसलाई समातेर उनलाई येशूको बारे

बोल्दै

नबोल्नुभिन धिम्कपूणर् आदे श िदएका िथए तब पऽुसले ितनीह को मुखैमा

यःतो ओठे जवाफ िदएका िथए, "हामीले दे खेका र सुनेका कुराह

बःनै सक्दै न " (ूेिरत ४:२०

पान्तिरत)।

नभिन

"आफूले उहाँबाट पाएको आिषसको बारे मा सुनाउने तीॄ चाहना

िव ासीको मनमा रहे को हुन्छ। मुिक्त िदने र पिवऽ पान सत्यलाई उसले
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आफ्नो

दयको कोठामा थुिनराख्न सक्दै न। यिद हामीले येशू भी को

धािमर्कताको पोशाक लगाएका छ र उहाँको आत्माले हाॆो

ाइट, ःटे प्स टु बाइःट, पृ.

भने हामी च ुप रहनै सक्दै न ।"-एलेन जी

७८बाट
अ

दय भिरएको छ

पान्तिरत।

रोमी १:१४-१७मा पावलले यसरी भनेका छन् "१४ मीक होस् वा

असभ्य जाित, बुि मान् होस् वा िनबुिर् , सबैको म ऋणी छु । १५ यसैले

सकेसम्म ितमी रोममा हुनह
े लाई पिन सुसमाचार ूचार गनर् म उत्सुक छु ।
ँ म शमार्उँिदन।
ँ
१६ िकनिक सुसमाचारसग
िकनभने िवँवास गन ूत्येकको

मुिक्तको िनिम्त यो परमेँवरको शिक्त हो, पिहले यहू दीह का िनिम्त र

अन्यजाितह का िनिम्त पिन। १७ िकनिक सुसमाचारमा परमेँवरबाट आउने

धािमर्कता ूकट भएको छ, त्यो धािमर्कता जोचािहँ सम्पूणर्

पले िवँवास ारा नै

आउँछ। यःतो लेिखएको छ, “धमीर्चािहँ िवँवास ारा नै िजउनेछ।”

आफ्नो जीवन येशूमा कसरी पिरवतर्न भयो भ े कथा सुनाउन ूेिरत

पावल किहल्यै पिन थाकेका िथएनन्। उनको

दयमा येशूको ूेम विगरहे को

िथयो।अ लाई सुसमाचार सुनाउने उनको लआय िथयो जसले गदार् उनी च ुप
लागेर बःनै सकेका िथएनन्।

परमेँवरको वचन अ लाई सुनाउने केही

मह वपूणर् तिरका दे हायका

पदह मा िदइएको छ, हेनह
र्ु ोस्, यशैया ५०:४,५ "४ थाकेकोलाई सम्भाल्ने वचन

जान्न सकून् भनेर परमूभ ु परमेँवरले मलाई िसकाइको बोली िदनुभएको छ।

उहाँले मलाई िबहानैिपच्छे जगाउनुहन्ु छ। िसक्नेलाई झ ध्यानिसत सुन्न उहाँले

मेरो कान खोिलिदनुहन्ु छ। ५ परमूभ ु परमेँवरले मेरो कान खोिलिदनुभएको छ,

ँ म पिछ हिटन।
ँ ", उपदे शक ३:१ "सबै कुराका लािग समय
र म बागी भइन।

छ, र आकाशमुिन सबै कायर्कलापको बेला छ" र २ ितमोथी ४:१-५ "१

परमेँवरको सामने

िजउँदा र मरे काह को इन्साफ गनर् आउनुहन
ु े भींट

येशूको सामने, अिन उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म ितमीलाई

कड़ा आ ा िदँदछु , २ वचन ूचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ,

हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र धैयम
र् ा र िशक्षा िदने कुरामा नच ुक। ३ िकनिक यःतो

समय आउँदैछ, जब ितनीह

ठीक िशक्षालाई नसहने हुनछ
े न्, तर आफूलाई मन

परे का कुरा माऽ सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो

र

सत्य

कुरा

िचअनुसार िशक्षकह

सुन्नदे िख तिकर्जानेछन्, दन्त्यकथाह ितर

११७

थुपानछन्, ४

बरािलनेछन्। ५

ितमीचािहँ दि॑ला होऊ। कंट भोग, ूचारकको काम गर, र ितॆो सेवाको काम

पूरा गर।"

जब हामी हाॆो जीवन भी

र उहाँको सेवाको िनिम्त समपर्ण गदर्छ

तब ठीक समयमा वचन बोल्ने अवसरका ढोकाह
उहाँले खोल्नुभएका

उहाँले नै खोिलिदनुहन्ु छ।

दयका ढोकािभऽ पःने उपयुक्त समय पिन उहाँले नै

जुटाउनुहन्ु छ। जब हामी कसै को सामु येशूका भक्त ह भनेर ूःतुत हुन्छ वा
उहाँको बारे मा गवाही िदन्छ

वा सुसमाचार सुनाउँछ

तब यी तीनवटा

हामी के

बाइबलका नीितह लाई िदमागमा राख्नु अत्यन्तै उयुक्त हुन्छ:

बोल्छ , हामी कसरी बोल्छ र हामी किहले बोल्छ ।
तपाईँको

िचनजानका

मािनसह को

सामु

गनुभ
र् एको भलाईका िवषयमा कसरी गवाही िदनुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारीको िनिम्त:

एलेन जी

परमेँवरले

तपाईँलाई

ाइट ारा िलिखत ःटे प्स टु बाइःट, पृ.

८७-९१को "अ नोलेज अभ गड", गःपल वकर्सर् पृ. १९२को "बाइबल िरिड

िवथ द फािमलीज" र इभान्जिलजम पृ. ४८१-४८६को "बाइबल वकर्

टे िक्नकस्।"

हाॆा

विरपिर

रहे का

मािनसह को

दयमा

परमेँवरले

काम

गिररहुभएको हुन्छ। यिद हामी परमेँवरले कसरी काम गिररहनुभएको छ भ े

िवषयमा आित्मक

अवसरह

िनयिमत

पमा चनाखो हुने हो भने

हामीले उहाँको वचन बाँड्ने

पमा पाइरहनेछ । जब परमेँवरले मािनसको

दय पी

माटो तयार पानुह
र् न्ु छ तब सुसमाचारको िबऊ रोप्ने अवसर हामी पाउनेछ ।
िनकोिदमस, याकूबको इनारमा पानी िलन आएकी सामरी
रगत बग्ने व्यथा भएकी

र अन्य धेरै मािनसका

ी, बा॑ बषर्सम्म

ी, बुसमा टाँिगएको अपराधी, रोमी सै िनक हािकम

दयह लाई परमेँवरको वचन सु कालािग येशूले

भेट्नु भन्दा अिघ नै पिवऽ आत्माले तयार पािररहनुभएको िथयो।

जीवनका पिरिःथितह

ितनीह

ितनीह को

र पिवऽ आत्माको ूभावले भी को सन्दे श सु

तयार भएका िथए।

मािनसह सँग ूाथर्ना गनर्, बाइबलको ूित ा बाँड्न र बाइबल

सम्बन्धी साममी बाँड्न हामी ःवभािवकै िहचिकचाउँछ । तर ूायजसो हाॆो
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दयमा भएको िहिचिकचाहटले भन्दा हाॆो गवाही सु

पिवऽ आत्माले कसै को

दयमा ूभाव पािररहनुभएको हुन्छ भ े कुरामा हामी जानकार हुनपु दर्छ।
िचन्तनमनन्:
अ.

यिद तपाईँकहाँ आफू अपराधी मनिःथित भएर आयो र परमेँवरको
क्षमाको आवँयकता भएको महसुस गर्यो भने तपाईँसँग बाइबलमा
भएका के ूित ाह

छन् जुन तपाईँले सुनाउन सक्नुहन्ु छ? तपाईँको

आफ्नै जीवनमा जब कुनै गलत काम गनुभ
र् यो र आफूलाई खराब
लािगरहे को छ तर परमेँवरको क्षमा गन शिक्त तपाईँले महसुस

गदार् तपाईँको अनुभव कःतो िथयो?

आ. कितपय समयमा परमेँवरले हाॆो जीवनमा मािनसह
जसले

इ.

उहाँको

सत्यलाई थाहा

पाउन

चाहेका

ल्याइिदनुहन्ु छ

हुन्छन्।त्यसवेला

परमेँवरको अगुवाईमा हामीले कसरी सं वद
े नशील हुन?
े

सृि को कथामा अथार्त सृि मा परमेँवर र उहाँको बोिलको शिक्तको

बारे मा ध्यान िदनुहोस्। यस जगतको अवधारणा यित ठू लो र महान्
छ िक यस िवषयमा हाॆो िदमागलाई बुझ्न सु
छ। उहाँले सृि

गनर्माऽ पिन किठन

गनुभ
र् एका थोकह भन्दा परमेँवर झन् कित महान्

हुनहु न्ु छ भ े कुरो त झन् सोच्नै किठन छ। जुन परमेँवरको सेवा
हामी गछ

उहाँ कित शिक्तशाली र महान् हुनहु न्ु छ भ े कुराले

हामीलाई कसरी सान्त्वना िमल्न सक्छ? उहाँ शिक्तशालीमाऽ होइन

उहाँले हामीलाई ूेम पिन गनुह
र् न्ु छ रे ! परमेँवरको वारे मा ती
आत्म ानह

थाहा पाउँदा हामी कःतो महान् आशामा ूितव

हुनसक्छ ? यस

ानले गदार् हामी अ का माझ उहाँको िनिम्त कसरी

गवाही बन्न सक्छ ?
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