
१० 

 

ढा कएको अव थामा २,००० वष िबतायो भनी म िव  वास गछु। तर अब म यो कुरामा िव  वास गछु, 
क मृ युको समय स कयो र पुन थानको समय आएको छ। (बाइबल काल मस ब धी लेख हनेुहोस् ।) 

होशेले दोहोरो पुन थान छ भनी ( ी को भौितक शरीर र आि मक शरीर) अगमवाणी गरेका 
छन्, “दईु दनपिछ उहाँले हामीलाई पुनज िवत पानु नेछ, ते ो दन उहाँले हामीलाई पुन: खड़ा 

गनु नेछ, र हामी उहाँकै सामने जीिवत रहनेछौ”ँ  (होशे ६:२)। 

यो ते ो दन अब आएको छ! 

परमे  वरका जनह ले यो संसारको ढाँचालाई यागेर आ नो मनलाई नवीकरण गद पा तरण 
दँछैन्। 

बाबेलको मृत इँटाह लाई परमे  वरको मि दरको जीिवत प थरह ले ित थापन गन काम दँछै। 
आमेन!    
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दखेाउनुभयो” (जकरीया ३:१)। शैतान (ָּׂשָטן) भ  ने िह ू श दको अथ ‘दोष लगाउने’ हो र ीकमा यसलाई 
दयावलस (διαβολος) भिन छ र यसको अथ ‘िन दा गन’ छ। 

काश १२:१० मा हामी यसरी प छौ,ँ “हा ा भाइह लाई दोष लगाउने, जसले हा ा परमे  वरको 

सामु  ने ितनीह लाई दनरात दोष लगाउँछ,  यो तल  याँ कएको छ।” 

येशूकहाँ आएपिछ, र िवशेषगरी पिव  आ माको बि  त माको अनुभव गरेपिछ, हामीले झूट र दोष 
लगाउनेको पमा शैतानसँग सामना गन था छौ।ँ यसले हामीलाई हा ो समझमा आ मण गछ। यसले 
हामी येकको कमजोरी के हो भनी जा दछ। यसले केही मािनसह लाई उनीह  आ ना दाजुभाइ तथा 
ददीबिहनीह भ दा असल छन् भनी भ छ। अ ह लाई चा ह ँ यसले उनीह  थ छन् भनी भ छ। 
यसले येशूलाई के उहाँ साँ  चै परमे  वरको पु  नु छ त भनी  न ग  यो। येशूले झै,ँ य ता 

अव थाह मा हामीले यसलाई िचनेर, यसको झूटलाई इ कार गनु पछ। येशूले धमशा  बाट योसँग 
मुकिबला गनुभएकोले हामीले पिन यसै गन िस  नु पछ। 

अ य झटूहअ य झटूहअ य झटूहअ य झटूह     

‘हा ो मनलाई नवीकरण गरी पा तरण ने  ’िवषय िनकै गहन छ , र यो लेखमा मैले यसको सतह 
मा  खोतलेको छु। मेरा स पूण पु तकह  र वेवसाइटमा भएका पा -साम ीह  यसैको बारेमा 
लेिखएका छन्। 

हरेकले धेरै मा ामा होस् अथवा थोरै मा ामा होस,् आ नो प रवार, कुल र कलेजको आ ना 
समकािलन िम ह , सामािजक समूहह , आ नो धम, स  चारको मा यमह  र अ य थु ै ोतह बाट 
िविभ  न झूटह  िस छ। हा ो मनबाट झूटह  हटाउन पिव  आ माले िविभ  न किसमले काम गनु छ, 
र “हामीलाई स यताितर डो  याउनु छ” (यूह  ना १६:१३)। 

बाइबलले दइु किसमको मनको बारेमा बताउँछ: पशूको मन र ी को मन। वभािवक पमा 
हामीसँग पशुको मन छ; अिन परमे  वरको अनु ह र पिव  आ माको काम ारा हामीले ी को मन 

ा  त गदछौ ँ(६६६ र ८८८ हनेुहोस् )। 

िन कषिन कषिन कषिन कष    
पूरा दईु दनस म ी को भौितक शरीर िचहानिभ  गािडएको िथयो। ते ो दनमा का ोह  

िचहानमै छोडेर उहाँ मृतकबाट बौरी उ नुभयो। “ भुका िनि त एक दन हजार वष ज तै छ” भनी २ 

प ुस ३:८ ले बताउँछ। यसको मतलब उहाँको दईु दन २,००० वष न आउँछ! जसरी येशूको भौितक 
शरीर का ोले ढा कएर पूरा दईु दनस म िचहानमा िबतायो, यसरी नै ी को आि मक शरीरले का ोले 
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साँचो परमे  वरको ान िथएन। उहाँ हामीबाट धेरै टाढा नु यो अथवा उहाँको अि त व नै छैन भनी 
हामीम ये केहीले िवचार ग  यौ।ँ अ ह ले चा ह ँउहाँलाई श  न तु याउन िविभ  न किसमका धा मक 
री र- रवाज र उ सवह  मनाउनु पछ भनी िवचार गरे। 

धेरै धमह ले परमे  वरको बारेमा झूटो अवधारणा िसकाउँछ। उहाँ रसालु यायधीस नु छ र 
कसैले उहाँले तो  नुभएको मापद डह  पूरा गदन भने अथवा उहाँले खुसी पान ठक रीित- रवाजह  
पालन गदन भने ितनीह लाई दोष लगाउन उहाँ प खरहनुभएको छ। उहाँले अिधकांश मानवजाितलाई 
दोषी ठह  याएर नरकको अन त यातना दनु छ। परमे  वरले यी दनह मा कुनै आ  चयकमह  गनु 

 न, आ द इ या द। 

हामीले पिव  आ मालाई हण गछ  ँभने, उहाँले हामीलाई परमे  वरको साँचो वभाव कट गन 
था  नु छ। उहाँ सवशि मान्, सव ानी, सव ािप र सावभौम स प  न परमे  वर नु छ। आ नो सारा 
सृि ित उहाँ ेमले भ रपूण नु छ। “उहाँले कोही पिन नास भएको चाहनु  न तर सबैले प  चाताप 
गरेर आफूकहाँ आऊन् भ  ने उहाँको इ छा छ” (२ प ुस ३:९)। यो ान हा ो दमागमा मा  आउने होइन, 
तर यसको गिहरो अनुभव नुपछ। 

हा ो बारेमा झटूहहा ो बारेमा झटूहहा ो बारेमा झटूहहा ो बारेमा झटूह     
मािनसह  आ नै बारेमा थु ै झूटह  िलएर क छन्। “म अ ह भ दा उ  च ँ।” “म अ ह भ दा 

िनच ।ँ” अिन योभ दा पिन ग भीर कुराचा हँ यो हो- “म पापी होइन र मलाई परमे  वर अथवा येशू 
ी को आव य ा छैन।” 

येशूकहाँ आएपिछ हा ो धेरै झूटह  सिजलै हराएर जा छन्। हामीले आफू पापी भएकोले, 

मुि दाताको खाँचो छ भनी जानेका छौ।ँ तैपिन, किहलेका ह ँ प  नदिेखने थु ै झूटह  हामीमा 
रिहरह छन्; ज तै: “परमे  वरले मलाई ेम गनु  न”; “उहाँको सामु म असल र यो य छैन”; अथवा “म 
किह यै पापमािथ िवजयी न सि दनँ” आ द। येशूले भ  नुभयो, “ितमीह ले स य जा  नेछौ, र स यले 
ितमीह लाई वत  तु याउनेछ” (यूह  ना ८:३२)। हरेक झूटको लािग उपयु  उ र यही हो। 

दु बाट आउन ेझटूदु बाट आउन ेझटूदु बाट आउन ेझटूदु बाट आउन ेझटू    

येशूले भ  नुभयो, क शैतान “झूट र झूटको िपता हो” (यूह  ना ८:३४)। 

शैतानले मािनसह लाई बताउने पिहलो झूट भनेको उसको अि त व छैन भनेर िव  वास गराउनु 
हो। येशूकहाँ आएपिछ ाय :मािनसह ले शैतानको अि त व छ भनी तु तै प ा लगाउँछन्, तर अ सर 
ितनीह  यसको युि को बारेमा चा ह ँअनिभ  रह छन्। 

अगमव ा जक रयाले य तो दृ य दखेे: “तब उहाँले धान पूजाहारी यहोशूलाई परम भुका दतूको 
सामु  ने उिभरहकेा र शैतान ितनको िवरोध गनलाई ितनको दािहने हातितर उिभरहकेो मलाई 
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
बाबेलको धरहरा इँटाह ारा बिनएको िथयो। 

राजा सलोमन ारा िनमाण ग रएको परमे  वरको मि दरचा ह ँप थरह ारा बिनएको िथयो। 

इँटाह  र प थरह मा के फरक छ? 

इँटाह  मािनस ारा बिनएका छन् र यसलाई ठूलो मा ामा उ पादन ग र छ। ितनीह  सबैको 
आकार एउटै छ र ाय: ितनीह को र ग पिन उ तै छ। हरेक इँटा अक  इँटासँग ा  कै िम छ। 

प थरह  परमे  वर ारा बिनएका न्। ितनीह  सबै फरक-फरक आकार र व पका छन्। 
ितनीह  केही ठूला छन् अिन केही साना छन् अिन ितनीह  िविभ  न र गह का छन्। कुनै पिन 
दईु प थरह  उ तै ँदनैन्। 

परमे  वपरमे  वपरमे  वपरमे  वर ारा बिनएको हो अथवार ारा बिनएको हो अथवार ारा बिनएको हो अथवार ारा बिनएको हो अथवा    

    मािनस ारा बिनएको होमािनस ारा बिनएको होमािनस ारा बिनएको होमािनस ारा बिनएको हो????    
परमे  वरले बनाउनु ने हरेक थोक अि तीय छ। 

संसारमा थु ै जाितका ख-िब वाह  छन्, तर एउटै जाितका ख-िब वाह  पिन एक 
अक दिेख फरक छन्। येकको आकार र व प फरक छ। यसैगरी जनावरह  पिन थु ै 

जाितह का छन् तर एउटा जाितअ तगत पन दईु जनावरह  एक अक सँग िम दनैन्। हरेक कुकुर, 

हरेक घोडा र हरेक गाई अि तीय छ। मैले य तो कुरा सुनेको छु, क िहउँको हरेक प लाई सु मदशक 
य  ारा हे रयो भने यसको बनावट फरक-फरक दिेख छ। संसारको हरेक मािनस एक अक दिेख पृथक 
छ भनी यहाँ बताइरहनु आव यक ठाि दनँ। यो हमा अिहले क रब ८ अरब मािनसह  छन्, तर अच म 
ला  ने कुरा के हो भने हामी सबै फरक-फरक छौ!ँ 

परमे  वरसँग असीिमत प रक पना, िविवधता र सृजना मक मता छ। 

मािनसले अिहलेको ए  काइसौ ँशता दीमा ाय: हरेक थोक ठूलो मा ामा उ पादन गन गछ। यसरी 
बनाइएका व तुह  ाय: उ तै छन्। 

एउटै क पनीमा बिनएका गाडीह को बािहरी र ग फरक न स छ, तर यो बाहके ितनीह को 
िभ  नता भनेको अगािड र पछािड रािखने न बर लेट मा  हो। अ सर मेरो क युटर अथवा माट फोन 
र तपा को क युटर अथवा माट फोन उ तै छन्। ाय: हरेक पसलमा य ता खालका व तुह  
रािखएका छन्। 
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बाबलेको धरहरा र परमे  वबाबलेको धरहरा र परमे  वबाबलेको धरहरा र परमे  वबाबलेको धरहरा र परमे  वरको मि दररको मि दररको मि दररको मि दर    

बाबेलको धरहराको अथ के हो? बाबेल (ָּבֶבל) भ  ने िह ू श दको अथ खलबल हो। बाइबलमा हदे 
जाँदा पिछ दािनएल र काशको पु तकमा यसको िनि त ीक श द, बेिबलोन (Βαβυλων) भ  ने श द 

योग ग रएको भे ट छ। 

अिधकांश बाइबल ट पणीह अनुसार बाबेल अथवा बेिबलोनले मानव-िन मत झूटो म डलीलाई 
िच ण गदछ। केही मािनसह ले िवशेष गरी बेिबलोनलाई रोमन याथोिलक म डलीको पमा हछेन्। 
अ ह ले चा ह ँअझ फरा कलो पमा यसलाई मानव-िन मत झूटा धमह को पमा िच ण गछन्। 
(मैले यस िवषयमा बेिबलोन भ  ने छु ै लेख लेखेको छु।) 

पुरानो करारको मि दर राजा सलोमन ारा क रब इ.पू. ९०० ितर िनमाण ग रएको िथयो। 
बेिबलोनको राजा नबुकदनेसर ारा इ.पू. ५८७ मा यसलाई न  पा रयो। ७० वषपिछ यसलाई 
पुन नमाण ग रयो र पिछ गएर इ.सं. ७० मा यसलाई रोमीह ले न  गरे। य दीह का िनि त यो मि दर 
परमे  वरको वास थान िथयो। 

कन परमे  वरले आ नो मि दर न  न दनुभयो? ि तफनस र पावल दवुैले यो  नको उ र 
दएका छन्। आ नो मृ युभ दा थोरै समयअिघ ि तफनसले भने, “हातले बनाएका भवनह मा परमे  वर 

वास गनु  न” ( े रत ७:४८)। पावलले चा ह ँ यसरी लेखे: “के ितमीह लाई थाहा छैन, ितमीह  
परमे  वरका मि  दर हौ, र परमे  वरका पिव  आ  मा ितमीह मा वास गनु  छ?” (१ को र थी ३:१६)। 

पृ वीमा मि दरलाई आ नो थायी वास थान बनाउन परमे  वरले किह यै अिभ ाय रा  नुभएन। 
उहाँसँग योभ दा अित उ  च योजना िथयो। उहाँको साँचो मि दर पिव  आ मा पाएका मािनसह ारा 
बिनएको छ। यो जीिवत प थरह ारा िनमाण भएको छ। उहाँ हामीमा वास गनु छ भने, उ  
मि दर तपा  र म नै हौ ँ। 

परुानो करारपरुानो करारपरुानो करारपरुानो करार    
िह ू ११ अ यायमा पुरानो करारका केही नायकह को नाउँह  उ लेख ग रएका छन्। 

परमे  वरको सेवा गन आफूले के गनु पछ भनी प ा लगाउन ितनीह म ये कसैले पिन बाइबल 
पढेनन्, कनभने यितबेला प नको लािग अिहलेको ज तो बाइबल उपल ध िथएन। ितनीह ले अ ले 
गरेको कामको अनुकरण पिन गरेनन्। ितनीह  येकले अ को भ दा पूण पमा फरक काम गरे। 
वा तवमा भ  ने हो भने ितनीह  फरक-फरक आकार र व पका प थरह  िथए। 
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किहलेका ह ँय तो एक पता मु यगरी बािहरी कुराह मा छ। धेरै स घ-सं थाह ले आ ना 
सद यह ले एउटै खालको लुगा लगाएको चाह छन्। िविभ  न धमका पूजाहारी अिन धमगु ह  उ त ै
र ग र ढाँचाका पोशाक लगाउँछन्। ठूलो स याका मुि लम मिहलाह ले आँखाह  मा  दिेखने गरी 
कालो कपडाले स पूण शरीर ढा  ने गछन्। बािहरबाट हेदा ितनीह  एक-अक सँग उ तै दिेख छन्। सैिनक 
स गठनको कुरा गन हो भने ितनीह का िसपाहीह ले उ तै खालको पोशाक पिह रने कुरामा जोर 
द छन्। िवशेष गरी जवानह लाई पिहरनको ढाँचा र बनावटले बिलयोसँग प छ। 

केही स घ-सं थाह ले बािहरी एक पताभ दा अझ बढी भाव पान चाह छन्। ितनीह ले उ  च 
अव थामा पुगेर आ ना सद यह को आ मा, समझ र शरीरमािथ पूण पमा िनय ण गन चाह छन्। 

संसारमा य ता मुलुकह  पिन छन्, जहाँ एक पतामा नआउने मािनसह लाई ग भीर सजायँ र 
सतावट मा  होइन मृ युद ड पिन दइने ग र छ। 

पा तरणपा तरणपा तरणपा तरण    
कसरी हामी “यो संसारको ढाँचाबाट” अलग न स छौ?ँ यसबारे पावलका श दह  के -क ता 

छन्? “यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आ  नो मनमा नयाँ भई पूण पले प रव तत होओ, र 
परमे  वरको असल, हणयो  य र िस  इ  छा के हो,  यो ितमीह ले जाँ  न सक” (रोमी १२:२)। 

पावलका श दह  बि  त मा दने यूह  ना र येशूको सु का यी सावजिनक श दह सँग मेल 
खा छन्: “प  चा ाप गर, कनभने  वगको रा  य निजक आएको छ” (म ी ३:२ र ४:१७)। 

प  चाताप भ  ने श द ीक श द μετανοεω (मेटानोइयो) बाट आएको हो, जसको अथ फरक 
किसमले िवचार गनु अथवा मन प रवतन गनु हो। 

सम याचा ह ँहा ो मनमा छ। हामीले झूट कुराह लाई िव  वास गरेका छौ।ँ ती झूटह लाई हामीले 
कसरी हटाउन स छौ?ँ येशूले आ ना चेलाह लाई भ  नुभयो, “ितमीह ले स य जा  नेछौ र स यले 
ितमीह लाई वत  तु याउनेछ” (यूह  ना ८:३२)। स यले झूटलाई नास गछ। यो कसरी नेछ भ  ने कुरा 
पिछ उहाँले आ ना चेलाह लाई ा या गनुभयो, “जब उहाँ, अथात् स  यका आ  मा आउनु नेछ, तब 
उहाँले ितमीह लाई सबै स  यतामा डो  याउनु नेछ” (यूह  ना १६:१३)। 

ती झूटह  के-के न् त? हामीले मु य गरी तीन किसमका झूटह लाई यान दनेछौ:ँ परमे  वरको 
बारेमा झूट, हा ो बारेमा झूट र दु बाट आउने झूट। 

परमे  वपरमे  वपरमे  वपरमे  वरको बारेमा झटूरको बारेमा झटूरको बारेमा झटूरको बारेमा झटू    
हामीह म ये धेरै जना परमे  वरको बारेमा थु ै झूटा अवधारणाह  िलएर कयौ।ँ हा ो पृ भूिम 

चाह ेय दी होस्, िह द ूहोस्, मुि लम होस्, नाि तक होस् अथवा चाह ेनामधारी इसाई होस्, हामीसगँ 
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क  टह  तुलना गन यो  य छैनन् । सृि  ट बड़ो उ  क  ठाले परमे  वरका पु ह  कट ने कुराको ती ा गछ 
...” (रोमी ८१८-२३: मा पूरै ख ड हनेुहोस्।) तसथ, सृि ले ती ा ग ररहेको ती कुराह  पूण ने समय 
एक दन अव य आउनेछ। 

वगारोहण नुभएको ी ले आ नो शरीरलाई दनुभएको वरदान पी पाँच सेवकाइह को 
बारेमा पावलले ए फसीह लाई लेखे। उनले लेखेका श दह  यी नै न्: “ क ी को शरीर िनमाण होस ्
र सेवाको काम गन स  तह  सुसि  जत होऊन्, जबस  म हामी सबैले िव  वासको र परमे  वरका पु को 

ानको एकता ा  त गदन , र प रप  व मािनस बनी ी  टका पणूताको नापस  म पु  दनै ” (ए फसी 
४:१२,१३)। 

के हामीले आ नो म डलीमा े रतह , अगमव ाह , चारकह , गोठालाह  र िश कह  काम 
ग ररहेका दखेेका छौ?ँ अथवा हामीले बेिबलोनका पा टर र पूजाहारीह लाई मा  दखेेका छौ?ँ हामीले 
मृत इँटाह  दखेेका छौ,ँ क जीिवत प थरह  दखेेका छौ?ँ 

खुसीको कुरा के हो भने भिव यमा ने कुराह  िवगतको भ दा िनकै फरक नेछ। परमे  वरले नयाँ-
नयाँ कामह  गद नु छ। उहाँले ी को शरीरमा यी पाँच सेवकाइह लाई पुन थािपत गद नु छ। 
(मैले लेखेको पाँच सेवकाइह  भ  ने लेख हनेुहोस्।) 

एक पताएक पताएक पताएक पता    
कसरी हामीले इँटाह  ब  ने कुराबाट अलग भएर जीिवत प थरह  ब  न स छौ?ँ 

पावलले लेखे: “यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आ  नो मनमा नयाँ भई पूण पले प रव तत 

होओ, र परमे  वरको असल, हणयो  य र िस  इ  छा के हो,  यो ितमीह ले जाँ  न सक” (रोमी १२:२)। 

संसारले एक पताको माग गछ। 

बालककालदिेख नै हा ो समझलाई आ नो पा रवा रक सोच-िवचार, समाजह  र आफू जि मएको 

ठाउँको धमह ले यसैअनुसारको ढाँचा दएको छ। यसैगरी हा ो समझलाई समाचार-प ह , रेिडयो, 
टेिलिभजन र िवशेष गरी जवानह लाई इ टरनेटको सामािजक स  जालले गिहरो पमा भाव पारी 
यसैअनु पको ढाँचामा ढालेको छ। 

यी सबै कुराह ले हामीलाई सांसा रक ढाँचाितर लैजा छ। यी सबै कुराह ले हामीलाई इँटाह को 
ढाँचाितर लैजा छ। 

हरेक मानवीय सं थाले हामीलाई यसको सद यह को एक पताको ढाँचामा ढा न चाह छ- चाह े
यो धा मक होस,् शैि क होस्, राजनैितक होस् अथवा आ थक होस्। 
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नोआले जहाज बनाए। कन ितनले यो काम गरे? कनभने परमे  वरले नै ितनलाई यसो गर 
भ  नुभयो अिन ितनले उहाँको आवाज सुनेर, यसको आ ापालन गरे। आ नो लािग आएको परमे  वरको 
वचनमा िव  वास गरी ितनले यो काम गरे। 

अ ाहामले योभ दा िनकै फरक काम गरे। ितनले ऊर सहरमा भएको आ नो आरामदायी घर-
ज गा, कुल -गेर जीवनको बाँक  भाग नयाँ ठाउँह मा गई पालह मा बसोवास घरना र पुखाह लाई या
गरी िबताए। 

योसेफ िम दशेको धानम ी भई िम ीह  र आ ना मािनसह लाई अिनकालबाट बचाए। 

मोशा परमे  वरको मि दरको शि शाली प थर िथए। ४० वषस म उजाड थानमा बसेपिछ ितनी 
फकर िम दशेमा गई परमे  वरका जनह लाई यहाँबाट ित ाको भूिमितर डो  याए। यित मा  होइन, 
पिव  आ माको ेरणामा ितनले पुरानो करारको सु का आधारभूत पु तकह  पिन लेखे। 

दाऊदले राजा र शि शाली यो ा भएर आ ना मािनसह लाई महान् बनाए। 

सलोमनले परमे  वरको िनि त मि दर िनमाण गरे। 

पुरानो करारको ती स तह मा हामीले ापक िविवधता पाउँछौ।ँ ितनीह म ये कसैले पिन 
पूववत  मािनसह को न  कल गरेनन्। ितनीह  सबैले फरक-फरक कामह  गरे। तर ितनीह मा केही 
कुराह चा ह ँसमान िथए। यो के हो भने, ितनीह  सबैले परमे  वरको आवाज सुने; ितनीह  सबैले 
िव  वासमा उहाँ ित ित या जनाए; र ितनीह  सबै जना पिव  आ मा ारा डो  याइएका िथए। 

ितनीह  मृत इँटाह  िथएनन्; ितनीह  त जीिवत प थरह  िथए। 

नया ँकरारनया ँकरारनया ँकरारनया ँकरार    
नयाँ करारका स तह  एक अक सँग िम दा-जु दा होलान् भनी हामीले अपे ा गरेका न स छौ।ँ 

यसो हो भने हामी गलत नेछौ!ँ 

नयाँ करारको मु य लेखकह - प ुस, पावल र यूह  नासँग फरक-फरक स दशेह  िथए। ितनीह  
येकसँग पिव  आ माबाट आएको अि तीय किसमको ि गत काश िथयो। 

प ुस र यूह  ना दवुै जना येशूको सु का बा  चेलाह मा पन मािनसह  िथए। तीन वषस म 
ितनीह ले उहाँका िश ाह  सुने अिन उहाँले गनुभएका आ  चयकमह  अवलोकन गरे। ितनीह ले 
लेखेका प ह  येशूले बो नुभएका श दह  र उहाँका आ  चयकमह को िववरणह ले भ रएका छन् भनी 
तपा ले िवचार गनु छ क? अच मला दो कुरा के हो भने ितनीह को प मा न उहाँका श दह  उ  धृत 
ग रका छन्, न त उहाँका बारेमा कुनै कुरा उ लेख ग रएको छ। ब  ती प ह मा ितनीह ले परमे  वरबाट 

य पमा ा  त गरेका आ  नै ि गत काशह  उ लेख गरेका छन्। 
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दम कस जाने बाटोमा पावलले येशूसँग नाटक य ढ गमा भेट गरेका िथए। यसपिछ ितनले के गरे 
त? हामीले य तो कुरा अपे ा गरेका नस छौ,ँ क आ नो नयाँ उ ारकताको बारेमा िस  न ितनी प ुस 
अथवा यूह  ना अथवा येशूको अ  कुनै चेलाकहाँ गए होलान्। तर ितनले कदािप यसो गरेनन्। यसो 
गनुको स ामा ितनी अरब दशेमा गए र यहाँबाट फकर दम कसमा आए। तीन वष िबतेपिछ मा  प ुससँग 
भेट गन ितनी मािथ य शलेममा गए र उनीसँग १५ दन बसे। तपा ले यस घटनालाई पावलकै 
श दह मा गलाती ११५-१९:मा प न स  नु छ। 

ितनले यसको य तो कारण द छन:् “भाइ हो, ितमीह ले यो जान भ  ने म चाह  छु, क मैले चार 
गरेको सुसमाचार मािनसको सुसमाचार होइन। कन क मैले यो कुनै मािनसबाट पाएको होइन,ँ न मलाई 
यो िसकाइएको िथयो, तर येशू ी  टको काश ारा मैले यो पाएको ”ँ (गलाती १:११,१२)। 

जुन पिव  आ माले पावललाई ेरणा दनुभयो, उही पिव  आ माले प ुस, पावल, यूह  ना र नया ँ
करारको अ  लेखह लाई ेरणा दनुभयो। तर ितनीह  सबै उहाँको कामको िनि त फरक-फरक 
भाँडाह  िथए, र येशू ितनीह  येककहाँ फरक-फरक पमा कट नुभयो। 

इ नेी सात वटा र गह ारा बिनएको छ- रातो, सु तला, पहलेो, ह रयो, अ मानी र बैजनी। 
यी सात वटा र गह लाई एकै ठाउँमा िमलाउँदा शु  सेतो योित ब छ। परमे  वरको स यताको शु  
तथा चि कलो सेतो योित पिव  आ माले भ रएका मानवीय भाँडाह िभ  वेश गदा, थु ै किसमका 
र गह मा टु छ। 

यशेूयशेूयशेूयशेू    
येशू पूण पमा अि तीय ि  नु यो। 

उहाँले पुरानो करारको महान् अगमव ा मोशाको अनुकरण गन यास गनुभएन। आफूभ दा अगािड 
अिन पछािड आएका अ  सबै धा मक अगुवाह भ दा उहाँ पूण पमा पृथक नु यो। 

उहाँको जीवन िविवधताले भ रएको िथयो। उहाँ क याबाट ज मनुभयो; उहाँले पानीलाई 

दाखम मा प रणत गनुभयो; िबरामीह लाई िनको पानुभयो; मरेकाह लाई उठाउनुभयो; पानीमािथ 
हँ नुभयो; थोरै माछा र रोटी ारा ५००० भ दा बढीलाई खुवाउनुभयो; आँधीलाई शा त तु याउनुभयो; 

अच मको िश ाह  दनुभयो; र उहाँ कलबरीको ू समा मनुभयो अिन मृ युबाट बौरी उ नुभयो! यसपिछ 
उहाँ वगारोहण भएर परमे  वरको दािहने हातप  िवराजमान् नुभयो। 

उहाँले आफूले भेटेका हरेक ि लाई उपयु  ढ गले फरक-फरक स दशेह  दनुभयो। उहाँले 
िनकोदमेसलाई फे र नयाँ गरी ज मनु पछ भ  नुभयो (यूह  ना ३:३)। उहाँले साम रयाको  ीलाई “मलाई 

५ 

 

पानी दऊे” भ  नुभयो (यूह  ना ४:७)। उहाँले य दीह लाई “म वगबाट ओ लआएको िजउँदो रोटी 
”ँ भ  नुभयो (यूह  ना ६:५१)। 

कसरी र कन येशू अ  सबै मािनसह भ दा िनकै फरक नुभयो? अिन उहाँको जीवनमा यित धेरै 

िविवधता कन भयो? यसको उ र साधारण छ। कनभने उहाँ पूण र िनर तर पमा पिव  आ मा ारा 
डो  याइनुभयो। पिव  आ मासँग असीिमत िविवधाता र परमे  वरको सृजना मक मता छ। उहाँ सबै 
जीिवत प थरह भ दा महान् नु यो। भजनले भ दछ, “जुन ढु गालाई भवन िनमाण गनह ले र  गरे 

 यहीचा ह ँकुनाको िशर-ढु गो ब  यो” (भजन ११८:२२)। 

ी को शरीरी को शरीरी को शरीरी को शरीर    
िव  वासीह  ी को शरीर न् भनी पावल बताउँछन्। उनले को र थीह लाई यसरी 

लेखे: “ितमीह  ी  टका शरीर हौ, र हरेक  यसका अ गह  हौ” (१ को र थी १२:२७)। शरीरको 
िविभ  न अ गह मा ठूलो िभ  नता छ, र ितनीह  एक-अका ित िनभर छन् भ  ने कुरालाई पावल जोर 
द छन्। 

शरीरमा आँखाह , कानह , मुख, हातह  र गोडाह  छन् अिन थु ै अ  अ गह चा हँ 
यसिभ  लु कएका छन्। सामा य जीवन िजउनको लािग ती सबै अ गह  अित नै मह वपूण छन्। 

कुनै अ गले अक  अ गलाई ित थापन गन स दनै। दे  न नस  ने, सु  न नस  ने, बो न नस  ने अथवा 
हँ न नस  ने मािनसह  हामी सबैले जा दछौ।ँ सायद हामीले हातह  चलाउन नस  ने मािनसह  पिन 

िचनेका छौ ँहोला। ती मािनसह को काम गन मतामा ग भीर सीिमतपनाह  छन् र जीवनभ र 
ितनीह ले ठूला बेफाइदाह  भो छन्। 

के हामीले पर परागत म डलीमा आँखाह , कानह , हातह  र गोडाह  सँगै िमलेर काम 
ग ररहेका दखेेका छौ?ँ के हामीले परमे  वरका मि दरको जीिवत प थरह  एक-अकासँग फरक भए तापिन 
एकता रही सु दर ढ गमा जोिडरएका दखेेका छौ?ँ अथवा हामीले मु य गरी बाबेलको धराहराको मृत 
इँटाह  मा  दखेेका छौ?ँ 

हामीले अफसोस मा द ैयो कुरा वीकार गनपछ, क हामीले िबगतमा मु य गरी एक अक सँग 
िम दा-जु दा बाबेलको मृत इँटाह  मा  दखेेका छौ।ँ तर अिहले संसारभ र परमे  वरले नयाँ 
त रकाह ारा काम गद नु छ र ी को शरीरको जीिवत प थरह  कट दँगैरेका दृ यह  हामी 
दे  न थालेका छौ।ँ उ  शरीरको आँखाह , कानह , मुख, हातह  र गोडाह - यी सबै अ गह ले सही 

कारले स पूण पमा काम गन समय प  कै आउनेछ भनी म िव  वास गदछु। ी को स पूण शरीर यसको 
सारा िविवधतामा कट दँा, यो संसारले छ  क पद ठूलो सास फेनछ भनी म िव  वास गदछु। पावलले 
रोमीह लाई लेखे: “म िवचार गदछु, क हामीमा जुन मिहमा कट ग रनेछ,  यससँग वतमान समयका 


