
य� ता �� नह
ले ितनलाई हतो� सािहत गन� सकेन। परमे� वरले ितनलाई बेिबलोनमा धेरै 

समृि�शाली तु" याउनु भए तापिन, ितनको 'दय परमे� वरको शहर ये
शलेममा िथयो। 

बेिबलोनको समृि�, परमे� वरले *दनुभएको समृि� भए तापिन, यसले ितनलाई स+ तु, ट पारेन 

अिन पान� पिन स/ दनै0 यो *कनभने इ2ाएल मुलुक परमे� वरले ितनीह
का पुखा�लाई *दनुभएको 

मुलुक िथयो र इ2ाएलमा नै परमे� वरको उ4े� य रहकेो िथयो। यसथ� दािनयलले �ाथ�ना गरे; 

ितनका श6ुह
ले पोल लगाए अिन मृ� यु द7 डको उद9 सुनाइयो; ितनी :सहको खोरमा फािलए; 

तर राजा र :सहह
ले उपवासमा रात िबताए यता दािनयलले चा>ह िनर+ तर �ाथ�ना ग?र रहे ! 

हामी हछेB, दािनयललाई आफू र आE ना मािनसह
 गलत ठाउँमा भएको दढृ िव� वास 

िथयो। यसको IितपूJत कुनै पिन बािहरी सफलताले *दन स/ दनै0 यो। ितनी िबरानो मुलुकको 

:सहासनमा ब� नुभ+ दा ये
शलेमको ग" लीह
मा घैमल बढानु� भाL यमानी मा+ थे। हामी ितनलाई 

�ाथ�ना, उपबास, पापको प� चाताप, Iमा र ितनीह
लाई कैदी बनाउनेह
को हातबाट 

छुटकाराको खोजी गदM परमे� वरतफ�  फNकएको दOे छौ।ँ 

बेिबलोनबाट छुटकाराको लािग पुकार गदा� दािनयल वृ� भै सकेका थेए। ितनी आफैचा>ह 

पुखा�ह
को मुलुकमा किह" यै फकQ नन् तर अ+ य जवान मािनसह
ले यस या6ालाई पूरा गरे, र 

ितनीह
का नाउँ नहSे याह र एTाको पु� तकमा लेिखएका छन्। 
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भएका छन। जब झुटा साIी बVछ र लोभ सामा+ य W+ छ, कसैले यो गलत हो भनी िवचार 

गदMन। 

धेरैजसो धाJमक X यिY पापको िवZ�मा यु� गन� कित पिन तयारी रहेको पाइँदनै। 

*कनभने पापलाई घृणा नगनQ धाJमक Wन स/ दनै। तपा\ले घृणा नगनQलाई � यसको िवZ�मा 

लडाइँ गन� पिन स/ नुW+ न। सामा+ यत: धाJमक जनह
 सS मेलन, राजनीित, स^ चारको 

आधुिनक िविध_ारा साIी *दनु इ� या*द कुराह
मा Zिच राO दछन् तर परमे� वरको 

धाJमकतामा होइन। 

�काश १८:५ पदमा हामी बेिबलोनको पाप � वग�सS मै चुि" लएको पढछौ;ँ २ पदमा 

“महान् बेिबलोनको पतन भएको छ, पतन भएको छ र भुतह
को िनवास� थान, सबै अशु� 

आ� मा र � यसको खोर र िधनलाL दा चराह
को बास� थान भएको छ।” िबउ छनQको उखानमा, 

चराले बीउ खाइ*द+ छ भनी येशूले भ+ नुभएको वचनअनुसार � यसले द,ु टको �ितिनिध� व 

गरेको छ। यसकारण, द,ु टह
 अशु� आ� माह
 र चराह
 सबैको एउटै अथ� लाL छ। बेिबलोन 

द,ु ट कुराह
ले भ?रएको छ।  

हे मेरा मािनस हो, � यहे मेरा मािनस हो, � यहे मेरा मािनस हो, � यहे मेरा मािनस हो, � यसबाट िन� केसबाट िन� केसबाट िन� केसबाट िन� केर आओर आओर आओर आओ    

दािनयल बेिबलोन शहरमा �धान म+ 6ी िथए। दािनयलको िनवास� थानका f यालह
 

य
शलेमितर फकQ का िथए, कौसीको कोठामा आE नो आदतअनसुार ितनी घुँडा टेकेर *दनमा 

तीन प" ट �ाथ�ना गथQ र आE नो परमे� वरलाई ध+ यवाद चढाउँथे। :सहको खोरमा हालेर मानQ 

मृ� युको धिS कले ितनलाई रो/ न सकेन। सबैले दखेून् भ+ नको लािग ितनको f याल खु" लै राO न 

आव� यक िथयो र ? ितनी िवशाल साhाi यको म+ 6ी म7 डलमा �धानम+ 6ी िथए अिन राhो 

�भाव पान�का लािग वृहत् आकारको कुनै कामको थालनी गन� स/ थे। *कन यस मािनसले 

आE नो जीवन जोिखममा पाj यो ? जब*क ितनी बाँचेर उk च वहदामा भएकोले ठूला-ठूला 

राhा कामह
 गन� स/ थे ! परमे� वरले ितनलाई अचS म रीतले िवदशेी मुलुकको उk च� थानमा 

उठाउनु भएको िथयो। के � यित न ै�या�l त िथएन ? के ितनले बेिबलोनमा परमे� वरको सेवा 

ग?ररहेका िथएन ? के ितनी उk च वहदाको कारण आE ना कैदी मािनसह
लाई सहयोग गरी 

स+ तु, ट Wन स/ दनैथे वा आE नो जीवनलाई जोिखममा पानु� साँk चै बुि�मानी िथयो र ? 
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आि� मक वे� याह
 Wन्। कुनै पिन �चारक जसले धनी ब+ न आE नो आि� मक वरदानह
 �योग 

गछ�, � यसले पिन उही काम ग?ररहेको W+ छ। कुनै मािनस जो तलब वा �ित, ठा पाउने लोभको 

कारण पा� टर ब+ न चाह+ छ भने � यो पिन आि� मक वे� या हो। 

तर Zिपयाँ पैसामा6 सम� या होइन। हामी आE नै आखाँको मुढाँलाई बेवा� ता गनQ र 

भाइको आखाँको किसmगर दOे ने कुराह
दिेख होिसयार Wनु पछ�। हामी सुसमाचार र आि� मक 

वरदानह
 वा सेवकाइह
 nी, टको शरीर सुधार गनु�भ+ दा हाhो आE नै सामािजक �ित, ठा 

� थािपत गन�को लािग �योग गदMछौ ँभने हामी आफै पिन आि� मक वे� याह
भ+ दा असल Wने 

छैनौ।ँ के �भु र हाhा भाइ-बिहनीह
 �ितको सेवकाइ �भुको �ेम_ारा अिभ�े?रत भई 

ग?रएको छ ? अथवा उk च� थान, �ित, ठा वा धन �ाl त गन�को इk छाले ? उहाँको दिृ, टमा 

हामीह
 िव� वासयोL य सेवकह
 हौ ँया वे� याह
 ? 

बेिबलोनको पाप र भतूा� माबेिबलोनको पाप र भतूा� माबेिबलोनको पाप र भतूा� माबेिबलोनको पाप र भतूा� माह�ह�ह�ह�    

बेिबलोन न, ट ग?रनु पछ�। �काश १८ अo यायले िव� तृत 
पमा यसको िवनाशको 

उ" लेख गछ�। हामीले बेिबलोन नै मानव धम�को मूल जड हो भनी हjे यौ।ँ *कन यो परमे� वरको 

य� तो pोध पाउन योL यको छ ? यस अo यायमा *दइएका दईु कारणह
 छन् जुन पाप र 

द,ु टा� मा हो। पाँच पदमा हामी यसरी पढछौ,ँ � यसका पाप � वग�सS मै चुिलएका छन्। 

परमे� वर पापलाई घृणा गनु�W+ छ। येशू आE ना मािनसलाई ितनीह
का पापबाट उ�ार 

गन�का लािग यस संसारमा आउनभुयो (मsी१:२१)। मा+ छेको धम�मा न ता मािनसह
लाई 

ितनीह
को पापबाट उ�ार गनQ शिY छ, न ता इk छा नै छ। असल अिभ�ायले u, ट 

'दयलाई प?रवत�न गन� स/ दनै। मानवीय धम�ले भए भरका सबै द,ु टताह
लाई ज+ माउँछ। 

धेरै म7 डलीह
मा दश आvाह
मo ये हरेक आvा भmग गनQ सद� यह
 छन: कोही देवी-दवेता 

पुi दछन, कोही खोपेका मूJतको अिघ िशर िनWj याउँछन। कोहीचा>ह बारS बार परम�भुको 

नाउँ X यथ�मा िल+ छन, र यसो गन�मा कुनै खराबी दOे दनैन्; कोही परमे� वरको नाउँमा आE न ै

बा-आमाको अनादर गछ�न्; कोही घृिणत काम_ारा आE नै 'दयको ह� या गद�छन; कोही-कोही 

म7 डलीले ितनीह
का श6ुह
लाई मानQ �याससS म गरेका छन्। कोही-कोही म7 डलीले सबै 

�कारका यौनज+ य पापलाई � वीकारेका छन्; धेरैचा>ह ितनीह
को बगालबाटै चोरी गरी धनी 

१२ 

बेिबलोनको उ� पबेिबलोनको उ� पबेिबलोनको उ� पबेिबलोनको उ� पि�ि�ि�ि�    

बाइबलको पिहलो पु� तक उ� पिs र अि+ तम पु� तक �काशमा हामी बेिबलोन शहरको 

बारेमा पVछौ।ँ उ� पिsले िहwू नाउँ बाबेल चलाएको छ भने �काशले xीक नाउँ बेिबलोन 

चलाएको छ। बाबेल र बेिबलोनको िवषय एउटै छ, जुन हामी सोझै धम�शा6बाट हने� स/ छौ।ँ 

यसको उz गमचा>ह उ� पिs ११अo यायमा उ" लेख ग?रएको छ। यशैयाका दईु अo यायह
- 

१३ र १४ अिन यJमयाका दईु लामा अo यायह
- ५० र ५१ले बेिबलोनको इ+ साफको बारेमा 

िव� तृत 
पमा बताएको छ। दािनएलको पु� तक बेिबलोनमा लेिखएको िथयो। एTा, 

नहSे याह, हाL गै र जक?रयाका पु� तकह
मा मुO यत: बेिबलोनबाट फNकएको र य
शलेमको 

पुन: Jनमाण बारे लेिखएको छ। �काशको पु� तकको अ+ � यितर बेिबलोनको इ+ साफ र 

िवनाशको वण�नले भ?रएको दईु पूण� अo यायह
 (१८ र १९) पाउँछौ।ँ अ+ � यमा, �काश १८: 

४,५ मा बािहर िन� कने आvा *दइएको छ: “ह े मेरो मािनस हो, � यसबाट िन� केर आओ। 

� यसका पापसँग ितमीह
को केही सmगत Wन नपाओस्। � यसका िवपिsह
 ितमीह
ले भोL न 

नपरोस्। *कनभने � यसका पापह
 � वग�सS मै चुि" लएका छन् र परमे� वरले � यसका अधम�ह
 

सS झनु भएको छ।” य*द हामीले बाबेल अथवा बेिबलोन के हो भनी जानेनौ ँभने, � यसलाई 

मा+ न त परै जाओस् बुf न पिन स/ ने छैनौ।ँ 

यस िवषयमा ‘िनयिमत म7 डली गई’ �भुभोज, बिl त� मा र थु�ै शीष�कह
सँग प?रिचत 

Wनुभ+ दा अ+ य धेरै गS भीर िशIाह
 उ" लेख छन्। परमे� वरले धम�शा� 6मा जोड *दएर 

राO नुभएको कुराह
�ित हामीले बेवा� ता दखेाउनु Wदँनै। आउनुहोस् हामी उ� पिs ११ 

अo याय पढेर अझ सावधानीपूव�क घटनाह
लाई जाँच गरौ।ँ  

परमे� वपरमे� वपरमे� वपरमे� वरको वचन र मािनसको योजनारको वचन र मािनसको योजनारको वचन र मािनसको योजनारको वचन र मािनसको योजना    
यस ऐितहािसक िवषयमा हामीले जा+ नुपनQ त0 य कुराह
मo ये यो काम गनQ परमे� वरले 

आvा *दनुभएको िथएन। यो सबै मािनसको आE नो िवचारअनुसार भएको िथयो। उ� पिsको 

अक� अo याय i याद ै िभ+ न �कारको छ। परम�भुले अwाहामलाई भ+ नुभयो, “जा”,  भ+ न े

वचनह
सँग सुZ Wदँछ। अwाहामले क" दीह
को ऊर भ+ ने ठाँउमा जान ितनको आE नै �य� न 
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नभै परमे� वरको आvामा भएको िथयो। Wनस/ छ ितनी आE नो इk छा िवप?रत िन� के होलान ्

तर ितनलाई परमे� वरले आिशष् *दनुभयो र अिहले इितहासकै महान् पा6को � थानमा 

राO नुभएको छ। मोशाले ितनको आE नै �य� नमा इ2ाएलीह
को उ�ार गन� खोi दा ितनी 

तुZ+ तै सम� यामा परे र िम�ानतफ�  भाL न बाo य भए। ४० वष�पिछ ितनी आE नो इk छा 

िवप?रत फNकए, तर परमे� वरको आvामा ितनले शिYशाली उ�ारको काय�लाई पूरा गरे। 

परमे� वरको आvामा काम गनQह
 र आिशिषत Wनेह
को अ+ य थु�ै-थु�ै घटनाह
 छन्। 

परमे� वरले उहाँको आE नै योजनालाई मा6 आिशष् *दनुW+ छ। येशूले भ+ नुभयो, “मेरो िपताले 

नरोपेको हरेक बोट उखेिलनेछ” (मsी १५:१३)। हामी � यस पदलाई यस पदसँग तुलना गन� 

स/ छौ,ँ “दहेबाट ज+ मेको देह हो र आ� माबाट ज+ मेको आ� मा हो” (यूह+ ना ३:६) । परमे� वरले 

आE नै इk छाले गनु� भएको कामलाई मा6 आिशष् *दनुW+ छ। येशूको जीवनको साथ�कता भ+ न ु

नै उहाँले बो" नुभएका हरेक वचन र गनु� भएका हरेक काम उहाँका िपताको मनबाट 

(योजनाबाट) आएको िथयो। 

य�+ नाको पु� तकको सुZ यी वचनबाट Wदँछ, “आ*दमा वचन िथयो.....सबै थोक 

उहाँबाट Wनआए” (यूह+ ना १:१)। उ� पिsको पिहलो अo यायले परमे� वरको वचनमा उहाँको 

िसज�नशील शिYको महानता दखेाएको छ। उहाँले वचन बो" नुWदँा संसारको सृि, ट भयो, उहाँ 

मौन ब� नुWदँा केही पिन भएन। परमे� वर अwाहामसँग बो" नुWदँा अwाहामले पिन �ित*pया 

दखेाए र यही नै सबै मानव जाितको लािग परमे� वरको महान् उ�ारपूण� योजनाको आरS भ 

िथयो। बाबेल धरहराको महान् मानवीय काम चाँडै नै धराशायी भयो। 

िनमा णका साम"ीह�िनमा णका साम"ीह�िनमा णका साम"ीह�िनमा णका साम"ीह�    

यस कथामा हामीले दOे ने अक� कुराचा>ह िनमा�ण सामxीको छनौट हो। “लौ, हामीह
 

\ट बनाएर पोलौ।ँ” यी \टह
को अथ� छ। पिहलो- ितनीह
 माटोबाट बनेको W+ छन अिन 

माटोको अथ� मानवीय � वभाव हो। धम�शा� 6मा माटोको भाँडोमा ई� वरीय मिहमा रहकेो 

राhो �तीका� मक अथ� छ; तर माटो र मानवीय � वभाव, िनमा�ण सामxीज� तै पूण�त: गलत 

छ। वेदी र पुरानो िनयमको मि+ दर �ाकृितक व� तु- ढुmगा_ारा बनेको िथयो तर मानवबाट 

िथएन। 

२ 

के �ोटे� टे+ ट सS �दायह
 र मतावलS बीह
 रोमन / याथोिलकह
भ+ दा पूण� 
पमा 

िभ+ नै छन् भनी हामी भ+ न स/ छौ ँ ? जब हामी ितनीह
लाई हछे�,ँ तब ितनीह
 उही 

माटोका इँटह
को धरहरा बनाउँदै गरेको दOे छौ ँर ितनीह
 पिन आE नै नाउँ महान् राO नका 

लािग त" लीन छन् र येशूको नाउँलाई िबसQका छन्। ितनीह
का धेरै सद� यह
 पिन आि� मक 

द?र�ता, रोग र मृ� युमा रहकेा छन्।  

बेिबलोनको अथ� एउटा समूह वा सS �दायभ+ दा पिन बढी छ। यसको अथ�, सबै धम�ह
 

परमे� वर_ारा नभई मािनसह
_ारा स^ चालन ग?रएका छन्। मािनसह
को सS मान, 

मािनसको मिहमा र मािनसको ऐ� वय�ताको लािग मािनसको शिY, मािनसको योजना र 

मािनसकै युिY_ारा स^ चािलत �� येक म7 डली बेिबलोनको एउटा ख7 ड हो। 

परमे� वरको साँचो म7 डली भनेको त �काश २१ अo यायमा उ" लेख ग?रएको नयाँ 

य
शलेमको म7 डली हो। � वेत व� 6मा िसmगा?रएर आE नो पितको लािग तयार पा?रएक� 

पिव6 दलुहीज� तै यो म7 डली � वग�बाट तल ओल�ने छ। यो साँचो म7 डली परमे� वरको 

वचनमा आधा?रत छ अिन पिव6 आ� मा_ारा डोj याइएको W+ छ र ितनले आE नो सारा 

मिहमा परमे� वरलाई *दएको छ। 

वे� यावे� यावे� यावे� यावृितवृितवृितवृित    

�काश १७ मा � यस � 6ीलाई महावे� या (१ पद) र पृ0 वीका वे� याह
 र धृिणत 

कुराह
क� आमा भनी उ" लेख ग?रएको छ (५ पद)। वे� या भनेको के हो?  

परमे� वरले िववाह प� चात् पित-प� नी बीच �गाढ �ेम र स+ तान ज+ माउनका लािग 

होस् भ+ ने अिभ�ाय राखी यौन समब+ धलाई कायम गनु�भएको िथयो। वे� याले धन कमाउनको 

लािग यौनको पूण�त: गलत �योग गछQ। कुनै पिन म7 डलीले धम� दZुपयोग गरी आE ना 

सद� यह
बाट धन कमाउँछ भने � यो आि� मक वे� यावृित हो। 

िवगतको इितहासदिेख आजसS म पिन रोमन / याथोिलक पूजारीह
ले पाप Iमाको 

लािग आE ना सद� यह
बाट ठूलो धनरािश ज?रवाना गनQ गछ�न्। ितनीह
 भ+ दछन 

“हामीलाई Zिपयाँ दओे, र हामी ितhो पाप Iमा होऊन् भनी �ाथ�ना ग?र*दने छौ।ँ” ितनीह
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रोमन % यारोमन % यारोमन % यारोमन % याथोिलकवादथोिलकवादथोिलकवादथोिलकवाद    

धम�शा� 6का धेरै िव�ाथ9ह
 रोमन / याथोिलक म7 डली नै महान् बेिबलोन हो भनी 

िव� वास गछ�न्। हामी यसका केही कारणह
लाई हनेQछौ।ँ बेिबलोनलाई सात पव�तह
मािथ 

बिसरहकेो वे� या भनी उ" लेख ग?रएको छ (�काश १७:९)। रोमको शहर पिन सात 

पव�तह
मा नै बसािलएको छ। � यस � 6ीले पृ0 वीका राजाह
मािथ शासन गनQिछन् (�काश 

१७:१८)। धेरै शता� दीदिेख पोपह
ले युरोपको वृहत् भागमा शासन गरे। बेिबलोनसँग अथाह 

सS पिs िथयो (�काश १८:१२)। पोपको िनवास � या?टकनको ऐ� वय� कसैबाट पिन िछपेको 

छैन्। � 6ीले स+ तह
 र येशूका साIीह
का रगत िपएक� िथइन् (�काश १७:६)। 

शता� दी�दिेख येशूका साँचो अनुयायीह
 र / याथोिलक अिधकारको िवरोध गनQह
लाई 

द7 ड *दइएको छ, f यालखानामा हािलएको छ, यातना *दइएको छ र खामोमा बाँधी िजउँद ै

जलाइएको छ। अझ तीभ+ दा पिन डरलाL दो कुराचा>ह, रोमीह
ले लाख�-लाख 

अनुयायीह
को आि� मक ह� या गरेका िथए अिन अझै पिन ग?ररहकेा छन्। 

मैले यो भ+ नुको ता� पय�, X यिYगत 
पमा �� येक रोमन / याथोिलक पूजारी वा सद� य 

u, ट वा द,ु ट छ भ+ न खोजेको होइन। मैले सं� थागत म7 डली र यसको धोषणा बारे बताउन 

खोजेको W।ँ X यिYगत 
पमा थु�ै रोमन / याथोिलकह
सँग परमे� वरको साँचो अनुभव छ र 

धाJमक जीवन X यितत पिन गछ�न्। ितनीह
ले िव�ालयह
 र अ� पतालह
 बनाएका छन्। 

अिन गरीबह
लाई सहयोग गन� समय र Zपयाँ पैसा *द+ छन्। रोमन / याथोिलकह
ले अ/ सर 

केही स� यताको �चार गरेका छन् र साथै रोमी अिधकारको िवरोध X यिYगत 
पमा 

स� यतालाई xहण गनQह
 आE नो िशIकह
भ+ दा उsम ठह?रएका छन। “तर साJडसमा पिन 

नाउँह
 छन, जसले आE ना लुगा िबटुलेका छैनन्। ितनीह
 मसँग सेता लुगा लगाएर 

>ह�नेछन्” (�काश ३:४)।  

मािनसको धम मािनसको धम मािनसको धम मािनसको धम     
मैले भनेज� तै बाइबल, िवशेष गरी �काशको पु� तक, पVनेलाई रोमको म7 डलीझै ँ

वे� याह
क� आमा, महान् बेिबलोन भनी िच+ नको लािग अl �ारो छैन। य*द रोमन 

/ याथोिलक म7 डली वे� याह
क� आमा Wन् भने, छोरीह
 खै त कहाँ छन् ? 

१० 

दो2ो- ईटह
 असmO य उ� पादन ग?रएका W+ छन्। �ाय: ितनीह
 सबै एउटै आकार-

�कारका W+ छन्। अ/ सर मानव धम�को प?रणाम पिन य� तै W+ छ। यसको सबै उ� पादनह
 

एउटै र िम" दो-जु" दो दिेख+ छ। संसारका मािनसह
 सबैजना एक अका�सँग समान (एक 


पता) Wन चाह+छन्। ितनीह
 य� तै समूहको िशIालाई पालन गन�मा आफैलाई सुरिIत 

ठा+ दछन्। हामीले धम�शा� 6मा खोi यौ ँ भने परमे� वरका कुनै पिन जनह
 एकै �कारका 

दOे दनैौ।ँ नूहले जहाज बनाए, अwाहाम पालमा बसे, यूसुफ �धान म+ 6ी भए, मोशाले आE नो 

मािनसह
को उ�ार गरे र दाऊद परमे� वरको सामु नाk ने राजा िथए। नयाँ िनयममा हामी 

प6ुस, पावल र य�+ नामा िभ+ ना-िभ+ नै च?र6 र सेवकाइ भएको पाउँछौ।ँ ितनीह
 असmO य 

र समान 
पमा तयार भएका िथएनन्। ितनीह
 पिव6 आ� मा_ारा काट-छाँट गरी िनमा�ण 

ग?रएका र आि� मक 
पमा आE नो मुिYदाताज� तै िथए। ितनीह
 संसारसँग एकै समानका 

िथएनन्। बZ ितनीह
 ता परमे� वरको पु6को � व
पमा प?रवत�न भएका िथए। परमे� वर 

िभ+ ना-िभ+ नै आकार-�कारका जीिवत ढुmगाह
_ारा मि+ दर िनमा�ण गदM WनुW+ छ, *कन*क 

उहाँ िनपुण कम9 WनुW+ छ र ितनीह
 सबैलाई आपसमा ठीकसँग जो�नुW+ छ। कसैले कसैको 

� थान�ित शतु6ा राO ने छैनन् तर �� येक आ-आE नो � थानमा मा6 टS म िमलेर रहने छन। 

ते2ो, यी इँटह
 कडा बनाउने उ4े� यले पोिलएका िथए। यसरी कुनै एउटा धाJमक 

सS �दायको सद� यको अव� था दOे दा द:ुख लाL छ, ितनीह
 इँटाका पखा�लज� तै Wन्। कडा गरी 

पोिलएको र सबै बािहरी �भावह
को िवरोध गन�लाई कठोर बनाइएको W+ छ। परमे� वरका 

साँचो स+ तान बिलयो W+ छन् तर कठोर Wदँनैन्। ितनको साम0 य� भ+ नु नै पिव6 आ� माको 

आ+ त?रक साम0 य� हो। ितनलाई आE नो आि� मक जीवन जोगाउनको लािग छे�न नस/ ने 

ढालको आव� यकता पदMन। ितनको आ� मिव� वास परमे� वरमा W+ छ। 

इँटह
लाई साधरण 
पमा एउटामािथ अक� थुपादM जाने हो भने, िन� चय � यो ढ" छ। 

ितनीह
 आपसमा गािँसएको Wनपैछ�। ितनीह
ले िसमे+ टको स�ामा अलक6ा �योग गरेका 

िथए। सुलेमानले बनाएको मि+ दरमा िसमे+ ट �योग ग?रएको िथएन। िनमा�णका ढुmगाह
 

ठीकसँग पर� परमा िमलेका िथए। आि�मक एकता नभएको कारणले गदा� बेिबलोनी धम�ले 

िविभ� *किसमले मानवीय एकता बनाउने र �यसलाई सुरिIत रा�े �यास गरेको िथयो। 

य� ता म7 डलीह
ले आE ना मािनसह
लाई अधीनमा राO न बिलया अगुवाह
को आव� यकता 
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पछ�। ितनीह
ले सै�ाि+ तक िभ+ नताह
लाई छु�ाउने लामा-लामा सS मेलनह
को आयोजना 

गछ�न् र आE नो झु7 डबाट छु?�एर जानेह
मािथ जुनसुकै दवाब *दन पिन पिछ पदMनन्। 

परमे� वरका साँचो स+ तानह
का लािग यो कित धेरै िभ+ न छ त ? ितनीह
मा एकता छ र 

ितनीह
को 'दयमा भएका परमे� वरको �ेम_ारा ितनीह
 एकसाथ ब� न स/ छन्। ितनीह
 

एउटै आ� मा_ारा संयुY भएका छन्। ितनीह
लाई न जात, न वग�, न उमेर न ता िलmगले नै 

िवभाजन गन�स/ छ। ितनीह
लाई न ता कुनै मानवीय पखा�लले एक Wनदिेख रो/ न स/ छ। 

ितनीह
 पिव6 आ� मा_ारा एउटाले अक�लाई �ेम गन� िसकाइएका छन्। 

शहरशहरशहरशहर    

४ पदमा हामी िनमा�ताह
को योजना र अिभ�ायबारे पVदछौ,ँ  “लौ, हामी आE ना 

िनिS त शहर र टुl पा � वग�सS मै भएको धरहरा बनाएर आE नो नाउँ राखौ,ँ न6ता हामीह
 

पृ0 वीभ?र जताततै छ?रनुपनQछ।” यसरी, ितनीह
ले शहर बनाउने उ4े� य राखे। 

धम�शा� 6मा कियन पिहलो शहर िनमा�ता िथए (उ� पिs ४:१७) र ितनी झुटो धम�को 

सं� थापक पिन भए। ितनले आE नो कमाइको फल चढाए, जुन भेटीलाई परमे� वरले � वीकानु� 

भएन। धम�शा� 6को दो2ो शहर िनमा�ता हामको नाित िनhोद िथए, जुन नाउँको अथ� हो 

‘बागी’। वा� तवमा उ� पिs १०:१० लाई हदेा�, ितनी बाबेल िनमा�ण गनQह
का �मुख अगुवा 

भएको दिेख+ छ। ितनले यस पाठबाट किह" यै केही िसकेनन, तर आE नो बागीपनमा िनर+ तर 

अ+ य शहरह
 पिन बनाउँद ै गए। परमे� वरले आदम र � यसपिछ नूहलाई आE नो स+ तानले 

पृ0 वी भ?रने आvा *दनुभएको िथयो। र एकै ठाउँमा भेला भइ ब� नुचा>ह उहाँको योजना 

िवप?रत िथयो। ितनीह
ले *कन �यसो गरे ? कारण ितनीह
 आफू सुरिIत Wन चाह+ थे। 

�ाचीन शहरह
मा सुरIाको लािग सधै ँ पखा�लह
 W+ थे। कियनले हािबलको ह� या गरेको 

*दनदिेख ितनी आE नो जीवन सधै ँडरमा िबताउँथे (उ� पिs ४:१४)। ितनी सुरIा र संरIण 

पाउन चाह+ थे, तर � यसको लािग ितनले परमे� वरमा भरोसा गन� सकेनन्। कियनज� तै िनhोद 

पिन िवरोधी आचरण भएका मािनस िथए (उ� पिs १०:८,९)। ितनी आE नै द,ु ट कामको 

फलबाट आफूलाई सुरिIत राO नको लािग केही बनाउन चाह+ थे। तर हाhो लािग त,  

“परमे� वर नै बिलयो *क" ला र बल WनुW+ छ”। 

४ 

परमे� वरको मि+ दर बिनरहनु भएको छ ? तपा\ संसारको सं� थाह
मा सुरIाको खोजी गदM 

WनुW+ छ ? वा तपा\ आE नो � वग9य िपतामा भरोसा गन� िस/ द ैWनुW+ छ ?  

बाबेलल ेके *ितिनिध� वबाबेलल ेके *ितिनिध� वबाबेलल ेके *ितिनिध� वबाबेलल ेके *ितिनिध� व गछ ? गछ ? गछ ? गछ ?    

हामी बेिबलोन नदीह
का *कनारमा बसेर िसयोनलाई सS झाउँद ै रोयौ।ँ � यहाँको 

बीचको ब�सको Zखमा हामीले आE नो वीणा झु7 �ायौ।ँ ......िबरानो दशेमा हामीले 

परम�भुको गीत कसरी गाउनु ? ह े य
शलेम मैले तलाई िबसQको भए मेरो दािहने हात 

कुिहजाओस्। ......य*द मैले य
शलेमलाई मेरो सारा आन+ दभ+ दा �े, ठ मािनन भने .. 

       भजनसंxह १३७  

भजनसंxह १३७ का यी श� दह
 i याद ै सु+ दर छन्। य�दी कैदीह
 िबरानो भूिममा 

गाउन नसक� वीणाह
 नबजाइ Zद ैबसेका िथए। बेिबलोनको सारा वैभव र सुख समृि�ले 

ितनीह
का 'दयलाई किह" यै स+ तु, ट पान� सकेन। आE नै मुलुक अिन आE नै पिव6 शहर 

ला�सा फक� न चाहने धेरै ित� बतीह
को सपनाज� तै यी य�दीह
ले परमे� वरको शहर 

य
शलेम फक� ने सपना दखेेका िथए। अिभमानी राजा नबुकदनेजर आफूले बसालेको महान् 

बेिबलोन�ित अंहकारी Wदँा, ितनीह
 उजाड र सव�नाश पा?रएको य
शलेको लािग रोए। 

ितनीह
 कसरी स/ थे अिन हामीह
 कसरी िबरानो भूिममा परम�भुको गीत गाउन स/ छौ ँ? 

हामी यस सु+ दर भजनसंxहलाई पढी य�दीह
को द:ुखद अव� था बुf न स/ छौ ँतर आज 

हाhो लािग बेिबलोनको के अथ� Wनस/ छ? 

हामी अब बेिबलोनको अि+ तम िवनाशको वण�न ग?रएको �काशको पु� तकको १७ र 

१८ अo यायह
 पढौ।ँ ५ पदमा हामीह
 यी श� दह
 पढछौ:ँ “र � यसको िनधारमा य� तो नाउँ 

लेिखएको िथयो, ’रह� य, पृ0 वीका वे� याह
 र धृिणत कुराह
क� आमा, महान ् बेिबलोन’” 

(�काश १७:५,७)। यसमा बेिबलोनलाई एउटा रह� य भनी वण�न *दएको छ, रह� य जसमा 

केही अथ� लुकेको W+ छ। परमे� वरबाटको �काश िवना, हामी यसलाई ठीकसँग बुf न स/ तैनौ।ँ 

पिव6 आ� माको �काश नपाई धम�शा� 6को कुनै पिन स� यता बुf न हामीलाई साँचो सहयोग 

पुj याउँदनै; तर िवशेष गरी, परमे� वरले रह� यह
 भनी उ" लेख गनु�भएको कुराह
को स� यता 

यही हो।  

९ 



१७:२१)। उहाँले मानव िनJमत सं� थागत एकताको लािग �ाथ�ना गनु�भएन। हामी भेला 

Wदँमैा एकता Wदँनै तर येशूमा एकतृत भएर W+ छ। जसरी हामी उहाँमा केि+ �त W+ छौ,ँ 

आि� मक एकतामा एक-अका� �ित िखिचएका W+ छौ,ँ � यही जुन येशूको आE नो िपतासँग भएको 

एकताज� तै। 

एकतामा नै बल छ, संसारले यो कित राhरी जानेको छ ! संसारको लािग यो कित 

मह� वपूण� छ। परमे� वरले (६ पदमा) बाबेल बनाउँदै गरेको दOे नु त शुZआतमा6 िथयो, अिन 

उहाँले � यसलाई नरो/ नुभएको भए कहाँ पुL 0 यो होला � यसको सीमा नै रहने िथएन। बाबेल 

एउटा महान् �ित� पधा� राi यको शुZआतमा6 िथयो। आ*दबाट नै मािनसले पृ0 वीमा शासन 

गरोस् भनी परमे� वरले योजना गनु� भएको िथयो तर यसको लािग मािनस परमे� वरसँग 

एकतामा Wनु र उहाँमा िनभ�र रहनु पद�0 यो। मािनसको राi य होइन, परमे� वरको राi य नै 

सारा सृि, टको आशा हो। बाबेल परमे� वरको िनयमको िवप?रत भएको महान् �ित� थापनको 

शुZआत र उहाँको उ4े� यह
को ठूलो न/ कल िथयो। “म परम�भु, ितमीह
का परमे� वर डाही 

परमे� वर W।ँ” यो हामी दो2ो आvामा पVछौ;ँ र उहाँ कुनै पिन �ित� पधा�ह
लाई सहन 

स/ नुW+ न। बेलसजरको समयमा बेिबलोनमा तीw गितमा इ+ साफ आयो र �काशको पु� तकमा 

भएको आि� मक बेिबलोनमा पिन इ+ साफ �तुगितमा बाबेलमा आइपनQछ। परमे� वरले 

ितनीह
को भाषालाई खलबख पारी *दनुभयो, यसकारण ितनीह
 एउटाले अक�लाई भनेको 

भाषा बुf न सकेनन्। � यसपिछ, उहाँले ितनीह
लाई संसारभ?र िततरिबतर पारी *दनुभयो। 

आज हामी एउटाले अका�को कुरा नबुf ने संसारमा छौ।ँ धम�, राजनीित र उ�ोग 

�ापारमा बाबेलको इ+ साफ आजको *दनसS म कायम छ। धम�को िवषयमा इितहासको 

शुZदिेख नै अ+ � यहीन यु� र रYपातको कारण भाषा नै भई आएको छ। 

� यसो हो भने, बाबेल वा बेिबलोनले आजको युगमा के कुराको �ितिनिध� व गछ� ? यस 

�� नको जवाफ *दनुभ+ दा अिघ, हामीले आE नो 'दय खोत" द ैसोिध हरेौ;ँ कही ँबाबेल तपा\ 

वा मिभ6ै त छैन ? तपा\को इितहास उ� पिs ११ मा, *क उ� पिs १२ मा लेिखएको छ ? के 

तपा\ अwाहामज� तै परमे� वरको आ� मा_ारा डोj याइनु भएको छ ? *क आE नै योजना 

बनाएर � यसमा परमे� वर सहमत WनुWनेछ भनी आशा राO नुभएको छ ? के तपा\ मानवीय 

� वभावको इँटह
ले आE नै भवन िनमा�ण गनQ �यासमा WनुW+ छ वा जीिवत प� थरह
ले बनेको 

८ 

अwाहामचा>ह कियन र िनhोदभ+ दा िवप?रत िथए। उनी ऊर, �ाचीन जगतको 

सबैभ+ दा िवकिसत शहरमo ये एकमा, सुरिIत जीवन िवताइरहकेा िथए। परमे� वरले ितनलाई 

आE नो दशे, कुटुS ब र बाबुको घर छोड भ+ नुभयो र ितनी आvा पालग गरी >हडे। शेम, नूहको 

छोरा लगाएत ितनका पाँच पुखा�ह
 पिन जीिवतै िथए अिन सS भवत: � यही ँ नै बसोबास 

ग?ररहेका िथए। ितनीह
 असल र िव� वासयोL य नै भए तापिन अwाहामले, परमे� वरको 

आvामा ितनीह
लाइ � यागे। हामी यसको X याO या िहwू ११: १०, १३-१६ मा पVछौ।ँ 

ितनले � वग9य शहरको दश�न पाएका िथए र यस सांसा?रक न�ली कुराह
मा स+ तु, ट Wन 

स/ दनैथे। ऊर शहरको देO न स*कने रIाभ+ दा परमे� वर नै ितनको महान् सुरIा WनुW+ 0 यो। 

ितनले आE ना नातेदारह
को सmगितमा रही रहनको लािग परमे� वरसँगको सmगितलाई 

बिलदान *दन सकेनन्। ितनको िव� वासको आँखाले � वग9य य
शलेम दखेे र ितनले सांसा?रक 

शहरह
लाई तुk छ ठाने। पिछ, जब लूत सदोम शहरमा ब� न गए, अwाहाम आE नो पालमा न ै

बसे *कन*क ितनले अझ असल कुरा दखेेका िथए, यसरी ितनी िव� वासको िपता बने। यो 

पिव6 शहर, नयाँ य
शलेम, जसलाई ितनले दखेे, � यो माटोको इँटमािथ इँट राखेर बनेको 

ज� तो Wने िथएन। �यो त � वग�बाट परमे� वर दलुाहाको िनिS त िसmगा?रएक� आउन े

दलुहीज� तो हो (�काश २१:२)। 

महानतामहानतामहानतामहानता    
अब ितनीह
ले बनाउन �यास गरेका धरहरालाई िवचार गरौ।ँ ‘मीगडोल’ : धरहराको 

लािग चलाइने िहwू श� द मीगडोल जसको शाि� दक अथ� केही महान् कुरा W+ छ। हामी यसलाई 

“महानता” भ+ न स/ छौ।ँ ितनीह
ले केही ठूला कुरा बनाएका िथए।  

धम�शा� 6मा दईुवटा “महानताह
” छन्। पिहलो, परमे� वरको महानता हो जुन उहाँले 

छा+ नुभएकाह
 र उहाँका अगािड नhतामा >ह�नेह
लाई *दनुW+ छ। उ� पिs १२:२ मा 

परमे� वरले अwाहामलाई भ+ नुभयो, “म तँबाट ठूलो (महान) जाित खडा गनQछु ........तेरो 

नाउँ �िस� (महान) गराउनेछु।” अwाहमले यस महानताको लािग कुनै प?र�म गरेनन्। �यो त 

ितनको मृ� युभएको लामो समयपिछ मा6 �कट भयो। यूसुफले िम�मा महानता पूव�क उ+ नित 

गरे तर ितनले आE नै �य� न_ारा होइन, परमे� वरले नै ितनलाई उk च पानु�भयो। परमे� वरले 

५ 



इ2ाएललाई दाऊदको नेतृ� वमा िवजय *दनु Wँदा ितनी महान् बिनन्। येशूले आफैलाई नh 

तु" याउनुभयो र मृ� युसS मै आvाकारी Wनुभयो, परमे� वरले उहाँलाई � यो उk च नाउँ �दान 

गनु�भयो, � यही येशूको नाउँमा हरेकले घुडाँ टे/ नुपछ� (*फिलlपी २:८-१०) 

दो2ो, महानताले आफैलाई परमे� वरको िवZ�मा उk च पाछ�। गो" यत खडा भई 

जीिवत परमे� वरको सेनालाई यु�का िनS ती हाँक *दए। शाऊल राजा, अ+ य मािनसह
को 

तुलनामा आफू महान् भएको अिभमानले भ?रए; यसरी ितनी घम7 डले फुिलए र परमे� वरले 

ितनलाई राजा Wनबाट इ+कार गनु�भयो। नबुकदनेसरले बाबेल �ा+ तको मैदानमा साठी हात 

उचाइ र छ हात चौडाइ भएको सुनको मूJत खडा गरे। पिछ ितनले अहकंार गदM भने, “के यो 

� यही महान् बाबेल होइन जो मैले ठूलो शिYले मेरो महोsम र गौरवको िनिS त िनवास� थान 

बनाएँ?” (दािनएल ४:३०)। ितनको बोिल मुखबाट िनि� क नस/ द ै ितनले आE नो 

राi यािधकार गुमाइसकेका िथए र सात वष�सS म जनावरज� तै घाँस खान मािनसका 

समाजबाट बािहर धपाइए। अ+ � यमा ितनले थाहा गरे, *क परमे� वर जसलाई इk छा गनु�W+ छ, 

� यसैलाई शासन र राi यको अिधकार *दनुW+ छ। फे?र �काशको पु� तकमा हामी यसरी पVछौ,ँ 

“रह� य, पृ0 वीका वे� याह
 र घृिणत कुराह
क� आमा, महान् बेिबलोन !” (�काश १७:५)। 

नाउँ नाउँ नाउँ नाउँ     
ितनीह
ले भने, “आओ, हामी आE नो िनिS त एउटा नाउँ राखौ”ँ यो ठ�ाज� तै हो ! मैले 

बाइबल भ?र नै जानेको एउटा मा6 कथा यही हो जहाँ यितका मािनसह
मo ये कुनै एकजना 

मािनसको नाउँ पिन लेिखएको छैन भनी िव� वास गछु�। हामीले पVने सव�नाम मा6 हो 

“ितनीह
”, ितनीह
 सबैका नाम िबJसएका छन्। जब*क आज चार हजार वष�पिछ पिन 

अwाहामको नाउँ िव� वभ?रमै �O यात छ। एTा र नहSे याहको पु� तकमा यितका लामो 

नाउँह
को सूची *कन *दइएको हो भनी तपा\लाई अचS म लाL दनै ? यी ित मािनसह
 Wन् 

जसले बेिबलोन � यागे, जसको 'दय य
शलेममा � थािपत ग?रएको िथयो र सबै जनाले पढुन् 

भनेर परमे� वरले ितनीह
को नाउँ आE नो पु� तकमा राO नुभयो। धम�शा� 6ह
 कित िस� 

छन्, ित लेO ने मन कित उदेकका छन् ! 

मािनसलाई नाउँ राO न कित धेरै मन पछ� ? झु7 डको नाउ, कुनै अगुवा वा िस�ा+ त, 

६ 

य� तो समूह जससँग संमलL न Wनु वा एउटा प?रचय *दने नाउँले � वीकारीएको Wन चाहानु। 

येशूलाई य� तै कुराको अभाव िथएन र ? “हामी जा+ दछौ ँमोशािसत परमे� वर बो" नुभएको 

िथयो, तर यसलाई त हामी जा+ दनैौ,ँ यो कहाँको हो ?” (य�+ ना ९: २९)। तपा\ले 

परमे� वरलाई राhरी िच+ नु भएको छ भने, आE नो झु7 ड सुरिIत भएर सmगित गन�लाई 

तपा\ कुनै मािनस, कुनै एउटा अगुवा, सS �दाय वा म7 डलीको नाउँ सोo नु W+ न। प6ुसले � यस 

त?रकाले येशूलाई िचनेका िथएनन्, तर ितनले भने, “तपा\ जीिवत परमे� वरका पु6 nी, ट 

WनुW+ छ,” येशूले भ+ नुभयो, “� याबास प6ुस, *कनभने मािनसबाट ितमीलाई यो �कट गरेको 

होइन, तर मेरा � वग�मा Wने िपताले गनु�भएको हो” (मsी १६: १७)। 

तपा\ले जित धेरै येशूको नाउँलाई �ेम गन� िस/ नुW+ छ, � यही अनुपातमा X यिY, समूह र 

सS �दायह
को नाउँलाई अि�य मा+ नुWनेछ। तपा\ जित धेरै उहाँलाई �ेम गनु�W+ छ, � यही 

�ेमको आधारमा अ
ह
सँग तपा\को सmगित र सS ब+ ध घिन, ट भएको W+ छ। “*कन*क 

� वग�मुिन मािनसह
मा अक� कुनै नाउँ *दइएको छैन्, जसबाट हामीले उ�ार पाउन स/ छौ”ँ 

(�े?रत ४:१२)। जित धेरै हाhा लािग उहाँको नाउँ मू" यवान Wदँछ, � यित नै धेरै अ+ य नाउँह
 

िनरथ�क W+ छन्। येशूलाई �ेम गनQह
सँग “म पावलको W,ँ र म अपो" लसको W”ँ भ+ ने 

वा/ यांशको कुनै � थान Wने छैन। 

इ0 साइ0 साइ0 साइ0 साफफफफ    

बाबेलका मािनसह
�ित परमे� वरको �ित*pया क� तो िथयो ? “मिनसको स+ तानले 

बनाइरहेको शहर र धरहरा हने�लाई परम�भु तल ओल�नुभयो।” यो पौरािणक भाषा होइन। 

अwाहाम, मोशा, यहोशू र अ+ य चुिनएका स+ तह
 जसका सS मुख परमे� वर दखेापनु� भयो। 

बाबेल, सदोम र िम�मा उहाँका जनह
लाई भे�न परमे� वर ओल�नुभयो भनी हामी पVछौ।ँ 

उहाँ ओल�नुभयो *कन*क ितनीह
 तल िथए।  

परमे� वर ओल�नु भई ितनीह
 जुन िनमा�णका िनिS त एकै मन भएको दOे नुभयो र 

उहाँले � यसलाई िवk छेद गनु�भयो, यो उहाँले चाहनुभएको ज� तो एकता िथएन। येशूले �ाथ�ना 

गनु�भयो, “र ितनीह
 सबै एक होऊन् जसरी, ह ेिपता, तपा\ ममा झै ँम तपा\मा, ितनीह
 

पिन हामीमा होऊन्, र तपा\ले नै मलाई पठाउनुभयो भनी संसारले िव� वास गरोस्” (य�+ ना 

७ 


