
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १:२६,२७, यशैया ११:१-९, २ ितमोथी 
३:१४-१७, १ राजा ४:२९-३४, यूह ा १४:१७ र १ कोरन्थी २:१-६। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "१६ सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ परमेँ वरको ूरेणाबाट 
िदइएको हो, र यो िशक्षादीक्षा िदनलाई वा िसकाउनलाई, अतीर् िदनलाई, 
सच् याउनलाई, धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हनु् छ, १७ तािक 
परमेँ वरको जन हरेक सकुमर्मा पूणर् पले ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्।" 
(२ ितमोथी ३:१६-१७ पान्तिरत)। 
    परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा लामो कथा भएको पःुतक 
बाइबल हो। किहलेकाही ँ यो पःुतकलाई ूमेकथा पिन भिनन्छ तर 
अःथाइ पमा भएतापिन परमेँ वरको ूमेलाई हत्याउन े र उहाँलाई वाउने 
उहाँका िूयसी जनह को गाथा पिन भिनन्छ। वा यो बाब ुर उहाँका िविोह गन 
सन्तानह को कथा पिन भिनन्छ जहाँ परमेँ वर र उहाँका जनह को बीचमा 
भइरहेको सम्बन्धमा तलमाथी भइरहन्छ र अन्तमा सबै ठीक हनेु आशाले 
भिरएको पःुतक बाइबल हो। 
   तर यस अध्यायको अध्ययनको िबषयबःत ुअिल िभ  ैखालको हनेुछ। 
बाइबलका कथाह मा धेरै िवषयबःतहु  छन।् यस अध्यायमा गु  र चेला वा 
िशक्षक र िव ाथीर्को बीचमा भएको सम्बन्धको बारेमा हामी अध्ययन गनछ । 
चेला वा िव ाथीर् अथार्त परमेँ वरका जनह ले जाँचमा फेल भएकै भऐ हनु्छ। 
तर परमेँ वरले ितनीह लाई बारम्बार पाठ िसकाइरहनभुएको हनु्छ तािक 
आिखरमा ितनीह ले िसकुन।् 

८ 
  

िशक्षा र मिुक्त वा अन त िशक्षा र मिुक्त वा अन त 
जीवनजीवन 
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  बाइबलको कथा हामीले थाहा पाएका मानव कथाह  भन्दा धेरै फरक 
नभएको त पाइन्छ िकनभने यसले मािनसह का जीवनका कथाह लाई 
ूितिबिम्बत गरेको हनु्छ। तर एउटा अपवाद वा मािनसह का कथा भन्दा 
फरक एउटा छ। संसारका मािनसका कथाह को अन्त जिहले पिन द:ुखान्त नै 
हनु्छ। जितसकैु मािनसह  खशुी वा सफल भएतापिन अन्तमा ितनीह को 
अन्त्य हनु्छ र सबैलाई वाएर गएकै हनु्छ। तर परमेँ वर र उहाँका 
जनह को कथाले त्यस कथाको अन्त्य असल हनु्छ र परमेँ वरको लआयमा 
आिखरमा पगु्नेछ भनेर हामीलाई िवँ वःत पािरएको छ। ूायजसो मािनस 
मािनसको बीचमा भइरहेको सम्बन्ध गलत हनुसक्छ, त्यसले मािनसह को 
बीचमा भयाभव वा क कर वातावरण सजृना भइरहेको पिन पाइन्छ। तर 
बाइबलको कथाले मखु्यत: परमेँ वरले हामीलाई यःतो िनम्तो िदनहुनु्छ भनेर 
देखाउँछ िक उहाँको बारेमा हामी जाननु र मानव जगतमा उहाँको चाहना र 
लआय सबैले थाहा पाउन।् परमेँ वरको बारेमा जा  सक्न ुनै उहाँको अनमुहको 
ःवीकार गन हाॆो मूख्य ूत्यु र हो। परमेँ वरको त्यस अनमुहलाई हामीले 
कुनै धमर्कमर् वा परोपकारीय काम गरेर आजर्न गनर् सक्दैन । तर हामी िसक्न 
सक्दछ । साँच् चै भन  भने इसाई िशक्षाको मूल िवषयबःत ुभनेकै यस अनमुहको 
बारेमा िसकाउन ुहो भने पिन हनु्छ। 
 
१. परमेँ वरको ःव पमा 
    देहायका पदह  पढ्नहुोस।् ती पदह ले सु मा परमेँ वरलाई कःतो 
खालको मािनसलाई सिृ  गनुर्भयो र पिछ पापले गदार् परमेँ वरको त्यो सिृ  
कसरी क्षतिबक्षत भयो भनेर हामीलाई िसकाउँदछ? हेन ुर्होस,् उत्पि  
१:२६,२७ "२६ फेिर परमेँ वरले भन् नभुयो, 'मािनसलाई आफ् नै ः व पमा, हाॆ ै
ूित पमा बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने 
पशहु  र जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।' २७ 
यसैकारण परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो। परमेँ वरकै 
ूित पमा उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले 
ितनीह लाई सिृं ट गनुर्भयो।" र उत्पि  ५:१-५ "१ आदमको िलिखत वंश-
िववरण यही हो। परमेँ वरले मािनसलाई सिृं ट गनुर्हुँदा उहाँले उनलाई आफ् नै 
ः व पमा बनाउनभुयो। २ उहाँले ितनीह लाई नर र नारी सिृं ट गनुर्भयो। 
ितनीह को सिृं ट भएको िदन उहाँले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो र 'मािनस' 
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नाउँ िदनभुयो। ३ आदमको उमेर एक सय तीस वषर्को हुँदा ितनले आफ् नै 
ः व पमा एउटा छोरालाई जन्म िदएर ितनको नाउँ शेत राखे। ४ शेतको 
जन् म भएपिछ आदम आठ सय वषर्सम् म बाँचे, र ितनका अ  छोराछोरीह  
जन् मे। ५ आदमको जम् मा उमेर नौ सय तीस वषर् भएको िथयो। अिन ितनी 
मरे।"   
   "परमेँ वरको ःव प" भ  ु भनेको केहो भनेर शताब्दीय देिख 
बाइबललाई गनह लाई आकिषर्त गिररहेको छ। जब पिहलो मानव ूाणीको 
सिृ भयो तब त्यो मािनसको प कःतो िथयो होला? त्यसको अथर् के 
परमेँ वरले भखर्र नयाँ सिृ  गनुर्भएको मानव ऐनामा हेन ुर्भएर "ल, यो त मजःतै 
रहेछ" भनेर महससु गनुर्भएको िथयो की? वा अ  सबै सिृ ह का जीवह मा 
मािनसचाही ँ परमेँ वर जःतै देिखएको हो? वा मानव सिृ मा उक्त मानवमा 
परमेँ वरसँग िमल्ने आित्मक र वौि क क्षमता वा ूितभा भएक िथयो? 
बाइबलका िविभ  िव ानह ले त्यसको अथर् िविभ  लगाउन खोजेतापिन 
बाइबलले ाक् कै यही हो भनेर लेिखएको छैन। तर जे भएतापिन पापपिछ त्यो 
स प पिरवतर्न भएको िथयो भनेर हामी देख् न सक्छ । यही सन्दभर्मा िलएर 
एलेन जी ाइटले भ हुनु्छ िक सही वा असल िशक्षाको लआय भनेकै मािनसलाई 
उसको सिृ कतार्को ःव पमा पनुःथार्िपत गनुर् हो (एजेकेशन प.ृ १४-१६बाट 
पान्तिरत)। 

    यःतो अत्यन्तै उल्लेखनीय र पिुनत लआय िशक्षाले कसरी हािसल गनर् 
सक्छ? 

    पिहले त यो कुरो हामीले सम्झन ु ज री छ। जसरी बाबआुमाले 
छोराछोरी जन्माउँछन ् त िकनभने भन्दा ितनीह सगँ सम्बन्ध राख् नको लािग, 
त्यसरी नै परमेँ वरले हामीलाई सिृ  गनुर्भयो तािक उहाँले हामीसगँ सम्बन्ध 
राख् न सकोस।् उहाँले हामीलाई उहाँको ःव पमा बनाउनभुयो जसिर हामी हाॆा 
मानवीय बाबआुमाको ःव पमा जिन्मएका हनु्छ  (उत्पि  ५:१)। हामी उहाँको 
सन्तान भएर उहाँले हकुार्उन सकोस, हामी उहाँको  पिरवारमा समावेश हनु 
सकोस,् हामीसगँ आदानूदान  वा कुराकानी गनर् सकोस ् र किहल्यै निटिटने 
सम्बन्ध उहाँले हामीसगँ गाँिसराख् न सिकयोस।् परमेँ वरको ःव प भनेको केवल 
हामीले उहाँको ःव प भनेको के हो भनेर बझु्न खोज्नहुो अथर् हामीह को 
िदमागमा उहाँको बारेमा भएको िचऽणलाई जगाइ राख् न ुजःतो हो । जसले गदार् 
दईु जीवह , परमेँ वर र मानवले आआफ्ना िदमाग, सोचिबचारलाई एकै थलोमा 
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राखेर आदानूदान गनर् सकुन।् मानिसक पमा परमेँ वर हामीसगँ भेटघाट गनर् 
चाहनहुनु्छ। यही खालको वातावरणको सजृना पिहला घरमा हनु्छ। 
बालबािलकाह ले पिहलो िशक्षादीक्षा बाबआुमाबाट नै पाउँछन ् अिन ितनीह  
ःकूल जान्छन ् र ितनीह को िशक्षकह ले िशक्षण ूणाली अनसुार पाठ 
िसकाउँछन।् हामीलाई थाहा भएको यो शैिक्षक ूिबया होस ्भ  ेपरमेँ वरको 
अिभूाय िथयो जसले गदार् मािनस र पश ुवा अ  जीवको बीचमा ठूलो अन्तर 
हनु गएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँकै ःव पमा बनाउनभुयो-उहाँले हामीलाई 
िकन बनाउनभुयो भन्दा उहाँले हामीलाई तबसम्म हामीलाई िसकाउन सकोस,् 
उहाँबाट हामी तबसम्म िसक्न सकोस ् जबसम्म हामीले उहाँको ःव प वा 
िदमागलाई ूितिबम्ब गनर् सिकयोस।् 

   मिुक्तको कथा भनेको त्यो िशक्षाको कथा हो जसले सिृ देिख येशूको 
मानव अवतारसम्म र येशूको मानव अवतारदेिख हाॆो पनुसृर्ि  होस।् परमेँ वर 
ःवय ँहाॆो गु  हनुहुनु्छ र अनन्त समयसम्म हाॆो ःकूल ःवगर् हो (एलेन जी 
ाइट, एजकेुशन, प.ृ ३०१)। यस सोचलाई व्यवहारमा उतानर् हाॆो घरमा, 
चचर्मा, ःकूलमा, िवँ विव ालयह मा र सारा जीवनभिर इसाई िशक्षाूित हाॆो 
ूितव ता कःतो हनुपुछर्? 
 
२. येशू हाॆो गु  

      येशू को हनुहुनु्छ भनेर व्याख्या गनर् वा वयान गनर् बाइबलमा धेरै 
शब्दह  ूयोग गिरएको छ। उहाँ परमेँ वरको पऽु, मसीह, मािनसको पऽु, 
मिुक्तदाता अथार्न ्उ ारकतार्, परमेँ वरको पाठो आिद। यी त केवल केहीमाऽ 
हनु।् तर जनु मािनसह ले येशूलाई उहाँको यहूिदया र गािललमा गनुर्भएको 
सावर्जिनक सेवाकायर्को तीन वषर् आिदसम्म िचनेका िथए उहाँलाई लोकिूय 
शब्दमा "गु ", "ःवामी" वा "रबी" भनेर सम्बोधन गरेका िथए। ती सबैको 
खास अथर् "गु " वा "िशक्षक" हो। 

   त्यसैकारण उहाँको िशक्षण पेशामा र िसकाउने काममा आफ्नो 
सावर्जिनक सेवाकायर् उपयकु्त भएको उहाँले ठा भुएको िथयो। तर उहाँको मिुक्त 
वा पापबाट उ ार गन काम र िशक्षादीक्षा िदने काम सँगसँगै गएको देिखन्छ। 
त्यसको बारेमा परुानको करारको ससुमाचारक अगमवक्ताले पिन उहाँको त्यस 
कामको बारेमा भिवंयवाणी गरेका िथए। 
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   यशैया ११:१-९ पढ्नहुोस।् येशूको िशक्षण पेशाको बारेमा ती 
पदह ले कसरी ूकट गदर्छ? हेन ुर्होस,् "१ ियशैको ठुटाबाट एउटा टुसा 
िनः कनेछ, त् यसका जराह बाट िनः केको हाँगाले फल फलाउनेछ। २ 
परमूभकुा आत् मा उहाँमा रहनहुनेुछ, बिु  र समझका आत् मा, सल् लाह र 
शिक्तका आत् मा, ान र परमूभकुो भयको आत् मा ३ अिन परमूभकुो भयमा 
(वा उहाँूितको अगाढ ौध्दा) नै उहाँ ूसन् न हनुहुनेुछ। आखँाले देखेर उहाँले 
इन् साफ गनुर्हनेुछैन, र कानले सनेुर माऽ िनणर्य गनुर्हनेुछैन। ४ तर खाँचोमा 
परेकाह को न् याय उहाँले धािमर्कतािसत गनुर्हनेुछ, र पथृ् वीका गरीबह का 
लािग उहाँले न् यायिसत फैसला गिरिदनहुनेुछ। आफ् नो मखुको लाठोले उहाँले 
पथृ् वीलाई िहकार्उनहुनेुछ, र आफ् नो ओठको सासले दुं  टलाई नाश गनुर्हनेुछ। 
५ उहाँको पेटी धािमर्कता हनेुछ, र उहाँको कम् मरको पटुका सत् यता हनेुछ। 
६ ब् वाँसोचािहँ थमुािसत बः नेछ, र िचतवुा पाठािसत सतेुर बः नेछ। बाछा, िसंह 
र एक वष पश ु एकैसाथ रहनेछन ्, र एउटा सानो बालकले ितनीह लाई 
डोर् याउनेछ। ७ गाई र भालू एकैसाथ चनछन ्, र ितनीह का बच् चाह  
एकैसाथ ढल् केर बः नेछन ्। र िसंहले गो ले झ पराल खानेछ। ८ दूधे-
बालकले गोमन सपर्को कुरको निजक खेल् नेछ, र भखर्र दूध छोड़ेको बालकले 
िवषाल ुसपर्को दलुोमा आफ् नो हात हाल् नेछ। ९ ितनीह ले मेरा सबै पिवऽ 
पवर्तमा न त केही हािन न नोक् सानी गनछन ्, िकनिक समिु पानीले भिरएझ 
पथृ् वी परमूभकुो ानले भिरपूणर् हनेुछ।" 

    मसीहको बारेमा गरेका चिकत पान भिवंयवाणीह मा यशैया ११मा 
छ। पद १-३मा मसीहलाई शैिक्षक शैलीमा वणर्न गिरएको छ। उहाँले ान, 
सरसल्लाह, बिु  र समझशिक्त ल्याउनहुनेुछ भनेर ती पदह मा वणर्न गिरएको 
छ। यस अंशको िनँकषर् यो अचम्मको ूित ा िदएर गिरएको छ "समिु पानीले 
भिरएझ पथृ् वी परमूभकुो ानले भिरपूणर् हनेुछ।" ( यशैया ११:९)। यही 
खालको िशक्षाले गदार् नै शायद एलेन जी ाइटले एजेकेशन जःतो पःुतक 
लेख्दा िशक्षाको र उ ार वा मिुक्तको कायर् एउटै हो भनेर उल्लेख गनुर्भएको 
िथयो (एजकेुशन प.ृ ३०) 

  यूह ा ३:१-३ पढ्नहुोस ् "१ फिरसीह मध् ये िनकोदेमस नाउँ भएका 
एक जना मािनस िथए। ितनी यहूदीह का महासभाका एक सदः य िथए। २ 
ियनी राती येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने,  'गु ज् यू, हामी जान् दछ  तपाईं 
परमेँ वरबाट आउनभुएको िशक्षक हनुहुनु् छ, िकनिक परमेँ वर साथमा हनुभुएन 
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भने तपाईंले गनुर्भएका यी िचन् हह  कसैले गनर् सक् दैन।'३ येशूले ितनलाई ज 
वाफ िदनभुयो, 'साँच् चै म ितमीलाई भन् दछु, कोही नयाँ गरी जन् मेन भने उसले 
परमेँ वरको राज् य देख् न सक् दैन।'" यहूदी धमर्को पिण्डत र यहूदी धमर्को 
सभासद िनकोिदमसले येशूलाई रबी वा गु  भनेर सम्बोधन गरेका िथए साथै 
उहाँले िदनभुएको िशक्षा र कामह  परमेँ वरकै बरदानबाट आएका हनु ्भनेर 
ःवीकारेका िथए। येशूले गनुर्भएका आँ चयर् कामह  र उहाँको िशक्षादीक्षाले 
मािनसको जीवनमा अथर्पूणर् िथयो। येशूले आफूलाई गु  भनेर सम्बोधन गरेको 
पदलाई उहाँले ःवीकार गनुर्भएको िथयो। त्यो पदले िनकोिदिमसलाई िदएको 
सन्देशले यो देखाएको िथयो िक उहाँमा िशक्षािदने बरदान आफैमा भएको उपज 
हो। परमेँ वरको राज्यमा पःन, बझु्न र त्यसलाई देख् न िनकोिदमसले नयाँ 
जन्मको अनभुव गन पछर् भनेर उहाँले िजिकर गनुर्भएको िथयो। त्यसको अथर् 
येशूमा भएको अ लाई िदने िशक्षादीक्षाको अिधकार परमेँ वरबाट आएको हो 
भनेर पिु  गरेको िथयो। 

   हो, िशक्षा वा अ लाई िसकाउने खबुी हनु ुपरमेँ वरको बरदान हो। 
यो परमेँ वरबाटै िनदिशत भएर आएको हो। येशूले आफू सहुाउँदो त्यस 
िशक्षालाई ूयोग गनुर्भएको िथयो र उहाँको िशक्षालाई सु  ेमािनसह ले उहाँमा 
परमेँ वरको अिधकार भएको महससु गरेका िथए। 

    परमेँ वरको ान सारा संसारभिर फैिलने छ भ े भिवंयवाणी कसरी 
पूरा भइरहेको छ भनेर हेन ुर् हाॆो ि कोण कःतो छ? 
 
३. मोशा र अगमवक्ताह   

     इसाई िशक्षामा धमर्शा  बाइबलको भिूमका के भनेर २ ितमोथी 
३:१४-१७ले हामीलाई कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस,् "१४ तर ितमीचािहँ आफूले 
िसकेका र ढ़तासँग िवँ वास गरेका यी कुराह मा लािगरह। ती कसबाट 
िसकेका छौ, सो ितमी आफै जान् दछौ। १५ ितमी बाल् यकालदेिख पिवऽ-
धमर्शाः ऽसँग पिरिचत छौ, जसले भीं ट येशूमा भएको िवँ वास ारा मिुक्तको 
िनिम् त ितमीलाई िशक्षा िदन सक् छ। १६ सम् पूणर् पिवऽ-शाः ऽ परमेँ वरको 
ूरेणाबाट भएको हो, र यो िसकाउनलाई, अतीर् िदनलाई, सच् याउनलाई, 

धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हनु् छ, १७ तािक परमेँ वरको जन 
हरेक सकुमर्मा पूणर् पले ससुिज् जत भई िस  भएको होस ्।" 
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     बाइबलको पिहलो पाँच पःुतकह लाई टोराह भन्छ। किहलेकाही ँ
यसलाई "व्यवःथा" भनेर पिन अनवुाद गिरन्छ िकनभने यी पःुतकह मा धेरै 
व्यवःथाह  लेिखएका छन।् तर टोराहको मूख्य अथर्चाही ँ "िशक्षादीक्षा िदने" 
"िसकाउने, िनदशन िदने वा तािलम िदने" हो। कितपय मािनसह ले व्यवःथा 
भन्दा िविभ  िरितिथती, िनयम कानून, धािमर्क िविधह  र संःकारको िनिम्त 
िदएका िनदशनह  भनेर बझु्छन।् परमेँ वरको अनमुहमा रिहरन ती 
व्यवःथालाई पालन गिररहन ुपछर् भनेर ितनीह ले िसकाउँदछन।् खास त यो 
होइन, परमेँ वरले िदनभुएको व्यवःथामा ती शैिक्षक साममीह  छन ् जसले 
परमेँ वरले सु मा जनु अिभूायले हामीलाई सिृ  गिरएको िथयो त्यस अिभूायमा 
रहन परमेँ वरसँग करारको सम्बन्धमा कसरी सरुिक्षत पूवर्क रिहरहने र हामी 
कसरी सफल र अथर्मूलक जीवन व्यितत गन भनेर ती िशक्षण साममी वा 
व्यवःथाले िसकाउँदछन।् 

   अक  िहॄू बाइबल वा परुानो करारका दईु भागह लाई अगमवक्ताका 
लेखह  भिनन्छ। परमेँ वरले अगमवक्ता, व्यवःथा र ऐितहािसक िववरणह बाट 
िसकाउनभुएका िशक्षादीक्षा, अितर्, उपदेशह लाई उहाँका जनह ले कसरी िसकेर 
पालन गरेका छन ्र पिछका अगमवक्ताह ले िसकाएका शैिक्षक साममीह बाट 
ितनीह ले कसरी िसक्नपुथ्य  िसकेिक िसकेनन ् भ  े िववरणले अगमवक्ता वा 
परमेँ वरका ूवक्ताका लेखह  दोॐो भागमा लेिखएको छ। परुानो करारका 
बाँिक भागह लाई "लेखह " भनेर कहलाइन्छ। त्यसमा परमेँ वरका िशक्षक र 
िव ाथीर्ह को िबचमा उहाँले िदनभुएको िशक्षादीक्षाह को सफल र कम असफल 
अनभुवह  खलुा पमा ूःततु गरेका छन।् एःथर, थ, दािनएल र अय्यूबका 
अनभुवह ले परमेँ वरले िसकाउनभुएका िशक्षाह लाई कसरी सफलतापूवर्क 
पालन गरे भनेर लेिखएको छ। असफल छाऽह मा अ ह को साथै अय्यूबका 
चार जना साथीह  पदर्छन।् भजनसंमह भजनको पःुतक हो, तैपिन त्यसमा 
कमसेकम तीन भजनह  छन ्जनु िशक्षा िदने भजनह  हनु।् ितनीह मा भजन 
१, भजन ३७ र भजन ७३ हनु।् 

   िवशेष गरेर येशूका अतीर् कथाह  समेत गरेर समुाचारका पःुतकह मा 
िशक्षाको िनिम्त  होस ्भ  ेअिभूायले धेरै साममीह  भिरएका छन।् पावलले 
लेखेका धेरै पऽह मा ससुमाचारको घोषणा चक  ःवरले सु  गरेर लेिखएका 
िथए। तर उनले लेखेका साममीह मा इसाई जीवनको दैिनक िबयाकलापमा 
कःतो चालचलन हनुपुछर् भनेर शैिक्षक साममीसाथ ूःततु गरेकाछन।् ूकाशको 
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पःुतक पिन िशक्षा साममीह ले भिरएको छ। त्यसमा भिवंयको इितहासलाई 
खलुाएको छ भने येशूको चचर्को भिवंय फुकाएको छ जनु परमेँ वरको थमुाको 
पःुतकमा ूकट गिरएको छ। तर पःुतक केवल सव च्चा महागु  येशूले माऽ 
खोल्न सक्नहुनु्छ (ूकाश ५:१-५)। 

    कितपयले भन्छन ् मोशाले लेखेका पःुतकह मा लेिखएका धेरैजसो 
शैिक्षक साममीह  हाॆो यगुमा लागहुनु सक्दैन। केही हदसम्म त्यो ठीक 
हो। व्यवःथा १७:१४-२०मा पिछ गएर इॐाएलीह ले परमेँ वरको 
नेततृ्वलाई अःवीकार गद राजा माग्नेछन ्भनेर परमेँ वरले भ ुभएको िथयो। 
त्यसबेला राजाह को बारेमा िनदशन िदइएको िथयो। यिद कोही राजा भएर 
इॐाएल देशको शासन गनर् चाहन्छ भने कःतो मािनसलाई राजा च ु ुपछर् भनेर 
ःप  आदेश परमेँ वरले िदनभुएको िथयो। आज हाॆो चचर्मा कुनै पिन 
मािनसलाई राजा मानेर िनयकु्त गदन । तैपिन धमर्शा  बाइबलमा लेिखएका 
िशक्षण िनदिशकाह को हाॆो यगुमा पिरमािजर्त, उिचत र समझदारी पमा 
कायार्न्वन गनर् कसरी िनणर्य गन? 
 
४. ानी वा बिु मानी पु ष र मिहलाह  

     हाॆो यगुमा ःकूल, अध्ययन र िशक्षा भ  ेशब्दह  ःप पमा हामी 
बझेुका हनु्छ । तर यी शब्दह  साधारणतया बाइबलमा उल्लेख गिरएका छैन। 
तर एउटा शब्द भने चलनचल्तीको छ, त्यो हो बिु मान र बिु । परुानो 
करारमा बिु मानी पु ष र ीका बारेमा उल्लेख गिरएको छ (२ शमूएल 
१४:२, िहतोपदेश १६:२३)। 

    ानबु ीको मह व कितको छ भनेर १ राजा ४:२९:३४मा हामीलाई 
कसरी िसकाइएको छ? हेन ुर्होस,् "२९ परमेँ वरले सोलोमनलाई बिु  र अित 
अन् त र्िं ट र समिुको बालवुाजि कै अनिगन् ती समझशिक्त िदनभुयो। ३० 
सोलोमनको बिु  पूवर्का सबै मािनसह  र िमौदेशका सबै मािनसह को 
बिु भन् दा ज् यादै बढ़ी िथयो। ३१ ितनी अ  सबै मािनसह भन् दा बिु मान ् 
िथए - एळी एतान, अिन माहोलका छोराह  हेमान, कलकोल र ददार्भन् दा पिन 
ितनी बढ़ी बिु मान ् िथए। अिन ितनको ख् याित विरपिरका सबै जाित-
जाितह का बीचमा फैिलयो। ३२ ितनले तीन हजार िहतोपदेश रचे, र ितनका 
गीतह को संख् या एक हजार पाँच वटा िथयो। ३३ ितनले खह का 
जीवनको िवषयमा, लेबनानका देवदा देिख िलएर िभ ामा उॆने िहसपसम् मका 
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वणर्न गरे। ितनले पशहु , पन्क्षीह , घॐने जन् तहु  र माछाह का िवषयमा 
पिन िसकाए। ३४ सोलोमनका बिु को बारे थाहा पाएका संसारका सबै 
राजाह बाट पठाइएका सबै जाितका मािनसह  ितनको बिु  सनु् न ितनीकहाँ 
आउँथे।" 

    राजा सोलोमन अत्यन्तै बिु मानी र ानी मािनस िथए भनेर उनको 
उल्लेखनीय पमा चचार् गिरएको छ। उनले पश ु र बनःपित शा को बारेमा 
बोलेका िथए भने उनले धेरै अतीर् र उपदेशह  िदएका िथए। त्यसको अथर् 
उनमा ठूलो ानह  िथए अथार्त ्उनी िशक्षािव  वा िशक्षाको िव ान िथए (१ 
राजा ४:२९-३४)। िहतोपदेश र उपदेशकको पःुतकह मा धेरै िवषयह  
समेतेर अतीर् र उपदेशह  िदएका छन।् त्यसमा धेरै जसो राजा सोलोमनका 
कथनह  छन ्भने त्यसबेलाका बिु मानी अथार्त ् ानी मािनसह का भनाइह  
पिन छन ्(िहतोपदेश १:१, २५:१, िहतोपदेश ३०:१, िहतोपदेश ३१:१)। 

   बाइबलको अनसुार बिु  वा ान आजभोलीका िशक्षा जःतै हो। यी 
बाबआुमा र िशक्षकह बाट िसिकन्छ। ती ानबिु ह  यवुाअवःथादेिख नै 
िसिकन्छ (उपदेशक १२:१)। तर खास भनेर भन  भने जीवनभर मािनसह ले 
ानबिु  िदमागमा जम्मा गिररहेका हनु्छन।् फेिर ान र बिु को व्यवहािरक 
पक्ष पिन छ। उदाहरणमा हामीलाई किमलाबाट पाठ िसक भनेको छ। जसरी 
अथक ूयास, मेहनतसाथ आफ्नो भाऊ नखोिज जाडो मौसममा सबै 
किमलाह को िनिम्त गमीर् मिहनामा िमिलजलुी खानेकुराह  किमलाह ले जम्मा 
गछर्न ्हामीले पिन ितनीह बाट पाठ िसकेर िमिलजलुी मेहनत गनुर्पछर् भनेर अतीर् 
िदएको छ (िहतोपदेश ६:६-८)। 

  हो बिु  ान भनेको केवल व्यवहािरकमाऽ होइन त्यसको सै ािन्तक 
पक्ष पिन छन ् जनु परमेँ वरमािथ िवँ वास अथार्त आःथा राख् नपुछर् र केही 
आधारभतू नीितह  मािनसको जीवनमा हनुपुछर् भनेर िसकाइन्छ (िहतोपदेश 
१:७)। ानबिु ले हामीलाई िजम्मेवारी व्यिक्त बनाउँछ र अ को िहतको 
िनिम्त िजउन िसकाउँछ साथै नराॆो पिरिःथितबाट जोिगन सतकर्  गराउँछ। 
अन्तमा आजको िशक्षा जःतै ानबिु  भयो भन्दैमा हाॆो िदमागमा रहेका सबै 
ूँ नह को जवाफ िदनैपछर् छैन। तर हामीलाई के थाहा छ त्यसलाई आत्मसात ्
गद जानसक्छ  र हामीले थाहा नपाएका ानलाई खोजिनित गद जान्छ । 
परमेँ वरको बारेमा थाहा पाउन र उहाँको अनमुहमा भर पनर् िसिकरहने 
मनिःथित असाध्यै राॆो हो भनेर मा पुछर्। यिमर्या १८:१८ अनसुार बिु मानी 
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गु को भिूमका पजुारी र अगमबक्ताह को सरह हनु्छ भनेर लेिखएको छ। ती 
तीनै जना-पजुारी, अगमबक्ता र िशक्षकले आफ्ना जनह को िनिम्त परमेँ वरले 
िदनभुएको सन्देश ूवाह गनुर् हो। त्यो ूवाह गन ूिबयामा व्यवःथाबाट 
िसकाउने माध्यम, शैिक्षक सल्लाह र परमेँ वरबाट िदनहुनेु िवशेष सन्देह  िदन ु
हो। 

   हामीले ानबिु ह  कसरी िसक्ने र पिछ आउने िपढीह लाई ती ानबिु  
छोडेर जाने? हामी मािनस भएको हैिशयतले यो काम गनुर् िकन मह वपूणर् छ? 
 
५. सु को चचर्मा िशक्षाूणाली  

     जब येशूले आफ्ना छाऽाह  वा चेलाह लाई छोडेर जान तयार 
हनुभुएको िथयो त्यसबेला उहाँले ितनीह लाई अत्यन्तै उल्लेखनीय बाइबलमा 
भएको िशक्षा नीितह पमा एक ूःततु गनुर्भएको िथयो। ितनीह  उहाँसँग 
कमसेकम साढे तीन वषर्सम्म िथए। यो समय झण्डै हामीले हाइःकूल वा कलेज 
िशक्षाको िनिम्त समावेश हनु्छ । जब िकत हाइःकूल वा कलेजको अध्ययन 
सिकन्छ तब हामीले िव ाथीर्लाई अब आफ्नै तिरकाले आफ्नो जीवन व्यविःथत 
गनर् तयार हनुसक्छ भनेर मािनिलन्छ । हनु त यो िव ाथीर्मा पिन भर पदर्छ। 

   तर आफ्ना िव ाथीर् वा चेलाह को बारेमा येशूलाई राॆोरी थाहा 
िथयो। उहाँको व्यिक्तगत उपिःथितको अभावमा चेलाह ले उहाँबाट िसकेका 
िशक्षा वा नीितह  त्यितकै रोिकयोस ् भ  े उहाँको चाहना िथएन ब  पिवऽ 
आत्माको गु त्वमा ितनीह ले िसकेका कुराह  सिम्झरहनु ् र िसक्ने कुरामा 
िनरन्तरता पाउन ् भ  े उहाँको इच्छा भएकोले ितनीह लाई पिवऽ आत्मा 
उपलब्ध गराउनभुएको िथयो। कुनै ठाउँह मा िशक्षक वा अगवुालाई सान्त्वना 
िदने वा पहल गन (मीक भाषामा पारािक्लटोस paracletos) येशूका 
चेलाह लाई ःथाइ पमा िदइने भनेर उल्लेख गिरएको छ (यूह ा 
१४:१६,१७)। उहाँ कुनै हावादारी नभएर सत्यको आत्मा भनेर िचनाइएको 
छ। पिवऽ आत्मालाई िशक्षक नै भनेर िचनारी नगेतापिन उहाँको काम शैिक्षक 
नै िथयो। त्यो िशक्षा सत्य प ा लगाउन मािनसह लाई खोज्नेह  उपलब्ध 
गराउने उहाँको काम हो। 
   शैिक्षक ूणालीको मह वको सन्दभर्मा पावलले १ कोरन्थी २:१-
१६मा के भिनरहेका छन?् हेन ुर्होस,् "१ भाइ हो, म ितमीह कहाँ आउँदा, 
ठूला-ठूला कुराह  र बिु मा परमेँ वरका गवाहीको घोषणा गद आइन।ँ २ 
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िकनिक ितमीह सँग हुँदा येशू भीं ट र उहाँलाई बूसमा टाँगेका कुराबाहेक 
अ  केही नजान् ने नै मैले िनँ चय गरेको िथए।ँ ३ म ितमीह कहाँ दबुर्लतामा 
र ज् यादै डर र कम् पसाथ आए।ँ ४ मेरो उपदेश र सन् देश घतलाग् दो र 
बिु पूणर् शब् दमा िथएन, तर पिवऽ आत् माको र शिक्तको ूदशर्नमा िथयो, ५ 
तािक ितमीह को िवँ वास मािनसको बिु मा होइन, तर परमेँ वरको शिक्तमा 
आधािरत होस ्।  ६ तापिन पिरपक् व भएकाह का बीचमा हामी बिु को ूचार 
गदर्छ , तर यस यगुको बिु  होइन, न त यस यगुका शासकह को बिु , जो 
िनँ चय िबितजानेछ। ७ तर हामी परमेँ वरको गपु् त र लकेुको बिु को ूचार 
गदर्छ , जो यगुयगुअिघ हाॆो मिहमाको िनिम् त परमेँ वरले िनयकु्त गिरिदनभुयो। 
८ यस यगुका कुनै पिन शासकह ले त् यो कुरा बझेुनन ्। ितनीह ले बझेुका 
भएदेिख मिहमाका ूभलुाई बूसमा टाँग् ने नै िथएनन ्। ९ तर यसो लेिखएको 
छ, “आखँाले नदेखेका र कानले नसनेुका र मािनसले मनमा नसोचेका, यी नै 
कुरा परमेँ वरले उहाँलाई ूमे गनह का िनिम् त तयार पानुर्भएको छ।” १० 
परमेँ वरले हाॆा िनिम् त पिवऽ आत् मा ारा त् यो ूकट गनुर्भएको छ। िकनिक 
पिवऽ आत् माले ूत् येक कुरा खोज् नहुनु् छ, परमेँ वरका गिहरा-गिहरा कुराह  पिन 
खोजी गनुर्हनु् छ। ११ मािनसिभऽ रहेको आफ् नै आत् माबाहेक कसले मािनसका 
िवचारलाई बझु् न सक् छ? त् यसरी नै परमेँ वरका िवचार परमेँ वरका आत् माबाहेक 
कसैले बझु् दैन। १२ अब हामीले संसारको आत् मा पाएका छैन , तर परमेँ वरले 
हामीलाई िदनभुएका वरदानह  बझु् न सक  भनेर उहाँबाट पिवऽ आत् मा पाएका 
छ । १३ जनु कुरा हामी ूचार गछ , ती कुरा मािनसह को बिु ले िसकाएका 
शब् दह मा होइन, तर पिवऽ आत् माले िसकाउनभुएअनसुार हामी आित् मक 
शब् दह मा आित् मक सत् यताह को अथर् खोल् दछ ।  १४ जो मािनस आित् मक 
छैन, त् यसले परमेँ वरका आत् माका कुराह  महण गदन। िकनिक ती कुराह  
त् यसको िनिम् त मूखर्ता हनु् छन ्, र त् यसले ती बझु् न सक् दैन, िकनिक ती कुराह  
आित् मक रीितले माऽ िचन् न सिकन् छ। १५ आित् मक मािनसले सबै कुराको 
जाँच गदर्छ, तर ऊचािहँ कुनै मािनस ारा जाँिचनेछैन। १६  “िकनिक कसले 
ूभकुो मनलाई जानेको छ? र कसले उहाँलाई िसकाउन सक् छ?” तर हामीसँग 
त भीं टको मन छ। 
    जब पावल कोरन्थीको चचर्मा पिहलो पटक आएका िथए तब उनले 
येशू भी  र उहाँको बुसबाहेक केही कुरा नबोल्ने अठोटमा आएका िथए भनेर 
पावलले ितनीह लाई याद िदलाउँछ (१ कोरन्थी २:२)। कुनै लटरपटर वा 
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मािनसलाई मनमगु्ध पान भाषण गनर् उनी त्यहाँ गएका िथएनन ् तर केवल 
ससुमाचारको घोषणा गनर्को िनिम्त माऽै ितनी त्यहा ँगएका िथए। तर त्यितकै 
त्यो अन्त भएको िथएन (१ कोरन्थी २:६) िकनभने जब नयाँ इसाईह  
पिरपक्व हनु्छन ्वा येशूको ससुमाचार राॆरी बझु्छन ्तब बिु  िसकाउन पावल 
फिकर् ने कुरा गरेका िथए। संसारको साम ुपरमेँ वरले लकुाइरहेका कुराह  (१ 
कोरन्थी २:७) वा परमेँ वरका गिहरा गिहरा रहःयमय कुराह  (१ कोरन्थी 
२:१०) सनुाउन कोरन्थीह कहा ँफिकर् ने वचन पावलले िदएका िथए। सबै जना 
परमेँ वरको आत्माको अगवुाईमा अध्ययन गनछ जब उहाँ पिवऽ आत्मा िसक्न 
चाहनेह सँग सिम्मिलत हनु्छ। 
    त्यो अध्ययन कितको गिहरो हनेुछ र पिवऽ आत्माले अगवुाई 
गनह लाई िसकाउने कित धेरै हनेुछ त? यो अध्याय अगमवक्ता यशैयाको 
कथनलाई उद् धृत गद पावलले अन्त्य गदर्छ, "कसले परमूभकुो मन बझेुको 
छ, अथवा उहाँको सल् लाहकार भएर उहाँलाई िशक्षा िदएको छ?" ( यशैया 
४०:१३)। सवर्साधारण मािनसह ितर लिक्षत गद अगमवक्ताले बोिलरहेका 
िथए। त्यसबेला कोही पिन मािनसलाई परमेँ वरको मन बझेुको छैन न त 
उहाँलाई िसकाउन नै सकेको छ। तर पावलले त्यो ि कोणलाई सच्याउँदै 
आफ्नो भनाइ अन्त गछर् " हामीमा भी को िदमाग छ" इ अथार्त ् पिवऽ 
आत्माले भिरएका इसाईह सगँ परमेँ वरको िदमागिभऽ जान पिन पाइन्छ 
जसलेगदार् धािमर्कता, असल वा उिचत जीवन यापना गनर् चािहने ानह  जित 
चाहे पिन िसक्न र बझु्न उपलब्ध हनु सक्छ (१ कोरन्थी २:१०-१३)।  
उपसंहार: 
थप जानकारी:  म ी २८:१८-२०मा येशूले िदनभुएको ससुमाचार सनुाउन े
महान ्आदेशले संसारभिर अत्यन्तै उल्लखनीय धािमर्क अिभयानलाई पिरचालन 
गरेको िथयो। केही ूिेरत वा ससुमाचार ूचारकह  (जसको अथर् पठाइएकह ) 
त्यसबेलाका संसारभिर गएर छाऽह  जम्मा गरेर ितनीह लाई चेला बनाउँदै 
येशूलाई िवँ वास गन बनाएका िथए। ितनीह ले ती छाऽह लाई बिप् तःमा 
िदएर येशूबाट  िसकेका वचन उहाँकै आदेशक अनसुार िसकाएका िथए। 
िवँ वभिरका िविभ  जाित, संःकार ,संःकृित र भाषाका येशूलाई िवँ वास गनह  
बिप् तःमाको पानीबाट िनःकेर आित्मक पाठशालामा भितर् हनु पगेुका िथए। त्यहाँ 
ितनीह ले ूारिम्भक िशक्षासिहत िनरन्तर िसक्ने पेशामा लाग्न आफूह लाई 
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समिपर्त गरेका िथए। यो अचम्मको कुरा िथएन िकनक ितिनह ले िसक्नपुन 
कुराह  धेरै िथए। 

येशूलाई िवँ वास गनह  िनरन्तर पमा िसिकरहेका हनु्छन तर केवल 
उत्सकु लागेर िदमागमा ान भनर्माऽ वा कुनै ानमा पौरख हनुलािगकोमाऽ 
नभएर इसाई  आःथाको जीवन भनेको दैिनक जीवनको ूत्येक कुनामा 
पसाउनको िनिम्त हो। िसक्नपुन धेरै कुराह  छन।् त्यसले गदार् नयाँ करारका 
पऽह मा दवैु येशूको बारेमा गिरने घोषणा (किहलेकाही ँनयाँ करारको भाषाले 
केिरग्मा kerygma भिनन्छ) र येशूभक्तह ले िसक्नपुन सबै िशक्षाह  समावेश 
भएका छन ् (जसलाई किहलेकाही ँ नयाँ करारमा यसलाई िडडाके didache 
भिनन्छ)। यस घोषणाको ज्वलन्त उदाहरण १ कोरन्थी २:२मा देखाइएको छ। 
यहाँ येशूको बारेमा जा पुन िशक्षाको सु  हनु्छ १ कोरन्थी ४मा  कुनै न कुनै 
िशक्षाले िनरन्तरता पाउँदै बाँिक पऽको अन्त्य हनु्छ। येशूका भक्तह ले 
िसक्नपुन कुरा के हो त? 

केही हदमा यी हनु ्अथार्त ्येशूलाई एक फेरा िवँ वास गरेर बिप् तःमा 
िलएपिछ र िनयिमत पमा साबथमा चचर् जाँदैमाऽ इसाई पिरपक् वता भयो भ े 
िःथित वा कदमा पिुगन्दै। ितनीह ले काम गनुर्पछर् (कितपय आफू येशूलाई 
समु्पेको भिन केही नगिर हातबाँधेर बःने चलन इसाईह लाई नसहुाउने 
भइरहेको छ जब ६ िदन काम गर भ  ेपरमेँ वरको सल्लाह होइन आदेश नै 
हो। केही नगिर बःने र चचर्को मखुमाऽ ताकेर बस भनेर बाइबलमा कही ँपिन 
उल्लेख गिरएको छैन), िवौाम (शरीरलाई आराम चािहन्छ यसलाई 
घोटाउनेमाऽ होइन), सामािजक िवषयह मा चासो राख् न,ु समूदायसँग राॆो 
सम्बन्ध राख् न,ु चचर् जान,ु स ित गनुर्, व्यिक्तगत आराधना गनुर्, आिथर्क 
मािमलामा सचेत हनु,ु धन आजर्न गरेर आफूलाईमाऽ होइन िदलदार भएर 
अ लाई पिन िदन ुवा परोपकारी हनु,ु शासक वा आफूभन्दा मािथका वगर्ह सँग 
राॆो सम्बन्ध राख् न,ु सरसल्लाह र सझुावह  िदन,ु पिरवार राॆोसगँ चलाउन,ु 
वैवािहक जीवन सफल बनाउन,ु बालबािलक हकुार्उन,ु ःवःथकर खाना खान ुर 
तयार गनुर्, उिचत लगुाफाटा लगाउन,ु बढेुस कालको िनिम्त तयारी हनु ु र 
आफ्नो व्यिक्तगत र संसारको अन्तको लािग तयार हनु ुआिद इसाई जीवनलाई 
गितशील बनाउने बाइबलका केही िशक्षाह  हनु।् येशूभक्त हनुभुनेको सबै 
थोकको बारेमा जा  ुर अझ धेरै जािनरहन ु (दािनएल बेिबलोन सभ्यताका सबै 
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ानह मा अ भन्दा दश गणुा बिढ िनपणु िथए)। िवँ वमा फैिलरहेको ान 
ःवत आउँदैन तर त्यसलाई आजर्न गनपछर् वा िसिकरहन ुनै पछर्।  
िचन्तनमनन: 

अ. चचर्को लआय पूरा गनर् शैिक्षक काम िकन मह वपूणर् छ? 
आ. जब एलेन जी ाइटले एजकेुशन प.ृ ३०१मा "ःवगर् भनेको पाठशाला 

हो" भनेर व्यक्त गनुर्भएको िथयो, त्यसको अथर् के हो? 
इ. १ कोरन्थी २:१-१६ फेिर पढ्नहुोस।् पावलले पाएको ूरेणा ारा 

परमेँ वरले ूकट गनुर्भएको के कुरा हामीलाई बझुाउन खोिजरहेको 
छ। यो पिन सोच्नहुोस,् संसारका शासकवगर्ह  र कुनै पिन यगुका 
ानबिु  आिखरमा केही पिन नहनेु भएर अन्त्य हनु्छ। दईु हजार 
वषर् अिघ पावलले त्यसबेला भएका दशर्न, ान, बु ी, िव ान आिदको 
बारेमा भ  सकेको िथयो भने अिहले हाॆो यगुमा मािनसह ले 
उमारेका ान, बिु , दशर्न वा िव ान आिदलाई हामीले के भ े? 
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कथा ८ 

बाइबल अध्ययनको समूहमा तीन पल्ट आबमण 

अल्कामा ,ु ३६, भारत 
 
   भारतको पञ् जाब राज्यको अमतृ सहरको एउटा ठूलो घरको बैठमा 
पाःटर सामसनले अल्का र उनका १४ जना घरका पिरवारलाई ूकाशको 
बारेमा बाइबल अध्ययन िदइरहेका िथए। उनी कोठाको पिछल्लो ठाउँमा 
उिभरहेका िथए। घरका पिरवारका सदःयह  भईुँमा बसेर सिुनरहेका िथए। 
उनको हातमा बाइबल िथयो। "ठूलो अिज र वा राझस जो पौरािणक सपर् 
िथयो र जसलाई शैतान र िदयाबल भिनन्छ, उसलाई ःवगर्बाट फ्याँिकयो र 
यस पथृ्वीमा खसािलयो। उसले नै सारा पथृ्वीलाई धोखा िदन्छ। त्यस 
शैतानसँग उसका मितयार ःवगर्दूतह  पिन यस पथृ्वीमा खसािलए" पाःटरले 
ूकाश १२:९बाट पढ्दै िथए। उनले पिढसकेपािछ अल्काको ससरुा शिशपाल 
चकटीबाट जु क् क उृेर पाःटरलाई खाउँला जःतै गरेर झिम्टन पगेु। 
"येशूको बारेमा ितमीले िकन िसकाइरहेका छौ। यस संसारमा म शिक्तशाली 
छु" आखँाबाट आगो िनकाल्दै त्यस ससरुा िचच्यायो। शैतान वा दु  आत्माले 
आफूलाई धम्की िदइरहेको पाःटर सामसनलाई महससु भयो। उनलाई १ 
यूह ा ४:४ पद याद गरे। "नडराउनहुोस,् हामी घुडँा टेकेर ूाथर्ना गर " 
उनले पिरवारलाई अनरुोध गरे। शिशपाल घुडँा टेक्न अःवीकार गरे र उनी 
िचच्याइ नै रहे। पाःटरले त्यस ससरुाको िशरमा हात राखेर उनको आखँामा 
िसधै हेरेर भने "ितमी शैतान, ितमी त येशूलाई कलभरीको बुसमा टाँिगएपिछ 
हािरसकेका छौ। म येशूको रगतले धोइएको छु। ममािथ ितॆो अिधकार 
छैन। मेरा साथीह मािथ पिन ितॆो अिधकार छैन। ितनीह  मसँग ूाथर्ना 
गदछन।् शैतान, तलाईँ परा  गनर् परमेँ वरको आत्मा हामीमािथ आउनभुएको 
छ। ूभ ुयेशू भी को नाउँमा र उहाँको रगतको नाउँको शिक्तले तलाईँ हट्न 
म आदेश िदन्छु। येशूको नाउँमा यसबाट िनःकेर आऊ र जाऊ।" एकै 
िछनमा शिशपाल घुडँा टेक्न पगेु। िबःतारै र शान्तसँग बोल्दै त्यस बयोबृ  
मािनसले भने "येशू तपाईँलाई धन्यवाद छ।" त्यस िदन उनबाट शैतान हटेर 
गयो। "आमेन, परमेँ वरको जय होस।् "परमेँ वर असल हनुहुनु्छ" भन्दै 
पाःटर सामसन र पिरवारले ःततुी गाउन थाले। एक हप् तापिछ पाःटर 
सामसन फेिर बाइबल िसकाउन आए। त्यस िदन उनले ूकाश १२:११ पढेर 
सनुाए "ितनीह  थमुाको रगतले िजते।" जब उनले यो भन्दै िथए अल्काको 
१६ वषर् छोरो  िसँह जःतै गजर्न थाल्यो। अिन गधा जःतै कराउन थाल्यो, 

१४०-१



अिन कुकुर जःतै भकु्न थाल्यो र सपर् जःतै िहस गनर् थाल्यो। "यस घरमा 
पाःटर आएर ूाथर्ना गरेको म चाह । मेरो घरमा येशूको नाउँमा बोल्न 
निदन"ु भनेर िरसले िचच्याउन थाल्यो। अिघल्लो हप् ता आएको त्यही दु  
आत्मा हो भनेर पाःटर सामसनले महससु गरे। शैतानले आफ्नो उपिःथित 
जनाउन यो चितर्कला गरेको हो भनेर उनले थाहा पाए। "नडराउनहुोस।् हामी 
ूाथर्ना गर " उनले अनरुोध गरे। त्यस पिरवार तीन िदनसम्म खाना र पानी 
नखाइ उपवास बसे। तेॐो िदन शबुबारको बेलकुा अल्काको घरमा पाःटरले 
बाइबल अध्ययन िदन आए। त्यसबेला अल्काको छोरो जोन खशुी हुँदै 
पिरवारसँग घुडँा टेकेर ूाथर्ना गनर् सिम्मिलत भयो। िसँह जःतो गळने, गधा 
जःतो कराउने, कुकुर जःतो भकु्ने र सपर् जःतो िहस गनुर्को स ा पाःटरको 
हात िबःतारै आफ्नो िशरमािथ राख्यो। "मेरो लािग ूाथर्ना गनुर्होस।् म 
कमजोर महससु भएको छु। मेरो मटुु द:ुख्छ। मलाई गर् ह  भएको महससु 
भएको छ" उसले भन्यो। पाःटर सामसनले उसको िनिम्त ूाथार्न गरे। जोनले 
फेिर पश ुजःतो किहल्यै पिन हल्ला गरेन। तर यो कथा यही ँअन्त्य भएको 
हँदैन। 
   अक  हप् ता पाःटर सामसन फेिर बाइबल िसकाउन आए। त्यस िदन 
उनले एिफसी ६:१०-१८ पढे। त्यसमा शैतानसँग िभडँ्न परमेँ वरका अ ह  
धारणा गनुर्पछर् भनेर लेिखएको छ। जब उनले पढ्दै िथए तब अल्काको 
ौीमान सिुरन्दर अचानक आफ्नो छोरो जोनितर हेरेर गिजर्न थाले "तँमा भएका 
दु  आत्माह  खोइ? ितमीिभऽ ती दु  आत्माह  अब छैन। ितनीह  मिभऽ 
छ!" पाःटर सामसन पिरवारलाई फेिर ूाथर्ना गनर् अनरुोध गरे। ूाथर्ना पिछ 
उनले भजन २३ र भजन ९१ पढ्न अनरुोध गरे। "यो शैतानको अिन्तम 
चनुौित हो" उनले भने। त्यसपिछ "जब येशू घरमा हनुहुनु्छ त्यो घर खशुी 
खशुी घर हो" भ े गीत गाए। सिुरन्दर पिन सँगसँगै गीत गाए। दु  
आत्माह  उनबाट िनिःकसकेका िथए। ती दु  आत्माह  अब त्यस घरमा 
किहल्यै पिन फकर आएन। 
   आफ्नो परुानो जीवनबाट अल्का र उनको पिरवार एउटा मूख्य 
आःथाको बारेमा िसिकरहेको धेरै भयो। ितनीह  अिहले पिन येशूको अनमुह र 
धािमर्कताको बारेमा िसक्दैछन।् "मेरो पिरवारको िनिम्त ूाथर्ना गिरिदनहुोस।् 
मेरी आमाले पिन येशूलाई महण गरोस ् भनेर उनको िनिम्त िबशेष ूाथर्ना 
गनुर्होस"् अल्काले यस लेखकलाई भनेकी िथइन।् 

-लेखक आन्द्र्य ुमेकचेःनी 
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