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केही हदस
 म अितत र भिव� य दबुैलाई समान �पमा हने� उिचत �  छ। परमे# वरले 
योजना गनु�भएको केही कामलाई हामीले जानेको भए उहाँले भ) काउँद ैगनु� भएकोलाई िनमा�ण 
गन� र िवरोधमा उहाँले िनमा�ण गनु� �दँै गरेकोलाई सिजलैसँग िबगान� कोिसस गन, िथएनौ।ँ 
“दश�न िवनाका मािनसह� न� ट �  छन्।” वत�मान परमे# वरसँग असल माग�मा 1ह2 नु हो भन े

हामीलाई भिव� यको िनि
 त परमे# वरबाट पाएका आ  त4रक अगमवाणीको आव# यकता पछ�। 
अिन यो हामीलाई भिव� यवारे िसकाइएको कुरामा 6# नै नग4रकन भर पन, कुराज7 तो छैन। 
िहजो-आजका धेरै मािनसह�ले ज7 तै ) यस 7 8ीले पिन मसीह आउनु�ने कुरालाई दढृ िव# वास 

ग4रन् तर ) यो ितनको जीवन प4रवत�न गन, वा उहाँ ितनकै अगािड उिभनु�दँा उहाँलाई िच  न 
सहयोग गन, िव# वास भने िथएन। ितनको समयका अ� थोरै मािनसले मसीह आउनु�नेछ भनी 
िव# वास गथ,, उहाँ आउनु�ँदा ती म= येकै केहीले उहाँलाई >ूसमा झुA Bाए। आज पिन ) य7 त ै

अव7 था छ भ  ने कुरामा मलाई िझनो शंका लाD छ। 

“ितमीिसत बोE न,े म, उही �,ँ” भ  ने येशूका यी तीखा शG दले ) यस 7 8ीलाई भिव� यका 

कुराबाट वत�मानमा E यायो। येशू “म �”ँ �नु�  छ, म �नेछु पिन होइन नता म िथएँ, तर “म �”ँ 

भ  ने नै हो। ितनकै लािगचा1ह, 6काशको समय अिहले (वत�मान) िथयो। 

येशूले 7 वयम् आJ नै 6काश Kदनुभएको िथयो र 6ितK>यालाई हदेा� ितनले सहष� 7 वीकार 
ग4रन् भनी भ  न सM छौ।ँ ितनले आJ नो 6योगको िनि
 त चलाउँद ैगरेको पुरानो गाNो छोिडन् र 
शहरमा फकP गएर आफूले भख�रै पाएको मसीहलाई भेट गराउन अ�ह�लाई E याइन् । येशू 

िभडलाई छोडेर एउटी पापी, दिलत 7 8ीलाई आJ नो अमूE य समय Kदन तयार �नुभयो। 

प4रणामचा1ह ितनले मा8 नभई, अ� धेरैले पिन उहाँलाई 7 वीकार गन� सके। 

यस 6कार ) यस 7 8ीले वत�मान 6काशको Qे8मा 6वेश पाइन् । परमे# वरलाई िच  छु भ  ने 
पुRष वा 7 8ीको िनि
 त यो एउटा जाँच हो। के उहाँ आजको पिन परमे# वर �नु�  छ? िहजो-

आजको भाषा बोE नु�  छ? आजको सम7 या र आव# यकताह� पूरा गन� सM नु�  छ? केही 

मािनसह� िहजोका लडाइँ लड् ने 6यासमा आJ ना जीवन नै िबताउँछन्। ितनीह� पिहलो 
युगका इसाईह�का Kदन फका�उन चाह  छन्। परमे# वर मरेकाह�का होइन तर जीिवतह�का 
परमे# वर �नु�  छ, भूत र भिव�यका मा8 होइन तर वत�मानका पिन परमे# वर �न�  छ। 

आJ नो पु7 ताको जीवनपय�  त सेवा गदS सदाको लािग सु) ने दाऊदज7 तै 6) येक स  त6ित 
हामी परमे# वरमा ध  यवाद चढाउछौ।ँ हाUो पु7 ताको सेवा गन, समय यही हो तर ितनीह�को 
पु7 ताको होइन। येशूले ) यस 7 8ीलाई भ  नु भएको “ितमीिसत बोE न,े म उही �”ँ भ  न ेवचन यKद 
हामीले आJ नो िनि
 त सु  यौ ँभने हामी पिन यो काम अव# य गन� सM छौ।ँ 
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सM छ तर पिन यसले कुनै वाि7 तिवक कुरालाई दखेाइरहकेो �  छ। घरबाट टाढा रहदँा केही 
न�नुभ  दा प4रवारको एउटा फोटो �नु पिन एक 6कारले राUै हो तर ) यसले पूण��पमा स  तुि� ट 

भने Kदन सM दनै्, Kकनभने ) यो जीवनरिहतको स
 झनामा8 हो। अप4रिचत V यिWको एउटा 
फोटोले तपाXलाई बािहरी िचनारी KदनसM छ तर 6) यQ नभेटेस
 म तपाX उW V यिWको 
वा7 तिवकता थाहा गन� सM नु�  न। ) यसरी नै पुरानो करार आि) मक वा7 तिवकताह�को उ) कृ� ट 

नमूना�पी िच8 र फोटोमा8 िथयो; तर आफैमा चा1ह कुनै मूE यको िथएन। “KकनKक साँढे र 

बोकाह�को रगतले पापहरण गन� अस
 भव छ” (िहYू १०:४)। परमे# वरको िन� कलZक साँचो 
थुमा येशूको रगत नै वा7 तिवक यथाथ� हो। 

आँखाले द[े न, कानले सु  न र हातले छुन सKकने कुराह� कुनै \िWको 7 वभािवक मनको 

लािग वा7 तिवक र मौिलक कुराह� �न् । आि) मक Qे8 छायादार र अिनि# चत छ, परमे# वरको 

लािग यो ] याद ैिवप4रत छ, Kकनभने परमे# वर आफै आ) मा �नु�  छ। आ) माका कुराह� ठोस, 

िचर7 थायी र वा7 तिवक �  छन्। स
 पूण� भौितक Qे8 प4रवत�नशील (अ7 थायी) छ र यसको 
उ_े# य अनु�प काम पूरा भइसकेपिछ ) यो िबतेर जानेछ। स) यता र वा7 तिवक कुराह� पुरानो 
करारको बिलदान र औपचा4रकताह�मा भर पदSन, तर aीि� टय जगतमा केही मा8ामा उW 
कुराह� िवbमान होला तर आि) मक Qे8मा भने )यो टाढै रह  छ। 

हामीले यूह  नाको सुसमाचार पूरै अ= यन गरी स) य र स) यताका वचनह�का रह7 य अझ 

बढी िसM न सM छौ।ँ “Kकनभने मेरो दहे साँिc चकै खानेकुरा हो, र मेरो रगत साँिc चकै िपउने कुरा 

हो” (यूह  ना ६:५५)। “र ितमीह�ले स) य के हो, सो जा  नेछौ, र स) यले ितमीह�लाई 7 वत  8 

तुE याउने छ” (यूह  ना ८:३२)। “.....स) य......मनै �”ँ (यूह  ना १४:६)। “साँचो दाखको बोट मन ै

�”ँ (यूह  ना १५:१) “) यसैको िनि
 त गवाही Kदउँ भनेर म यस संसारमा आएको �।ँ जो स) यको 

छ, हरेकले मेरो सोर सु  छ” (यूह  ना १८: ३७) अिन िपलातसले 6# न गदS भने, “स) य के हो?” 

आउन�ुन ेमसीहआउन�ुन ेमसीहआउन�ुन ेमसीहआउन�ुन ेमसीह    
यूह  ना ४:२५ मा 7 8ी भिव� यतफ�  यसरी लिQत �ि  छन् “म जा  दछु Kक aी� ट भिनने 

मसीह आउनु�  छ र जब उहाँ आउनु�  छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनु�नेछ।” अ� 
मािनसह�ज7 तै ितनी पिन भिव� य6ित आशामिुख भई अिततका कुराह�मा नै (याकूबको 
इनार) अिभRिच रा[ दिथन्। 
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� ता� ता� ता� तावना वना वना वना     
यूह  नाको सुसमाचारको चौथो अ= यायमा सामरी 7 8ीको प4रिचत कथा छ। हाUो पिहलो 

हरेाइमा दिेखने धम�शा7 8का अ  य भागह�का ज7 तै धेरै तe य यस कथामा पिन पाइ  छ। यसको 
सतहमुिन रहकेो आि) मक स) यता र 6काशको खानी खनेर िनकािलन 6तीिQत (बाँकf) छ। 
स) यताको ब�मूE य र) नह� यसिभ8 िछपेर रहकेा छन् जसलाई हामीले सयgपटक पढे तापिन 
छािपएका शG दह�भ  दा अ�  बढी केही द[े तैनौ।ँ मैले धम�शाhको यस खAडमा िभ8ैस
 म लुकेर 
बसेका ती र) नह� पाउने आशा राखेको छु। 

मािनसमािनसमािनसमािनसको स�� याको स�� याको स�� याको स�� या    
हामी उW खAडको पिहलो तीन पदह�बाट शु� गरौ,ँ “जब यूह  नाभ  दा येशूले धेरै 

चेलाह� बनाउँद�ैनु�  छ, र बिi त7 मा पिन jदद�ैनु�  छ भ  ने फ4रसीह�ले सुने भनी 6भुले 

थाहा पाउनुभयो, (तापिन येशू आफैले त होइन तर उहाँका चेलाह�ले बिi त7 मा Kद  थे) तब उहाँ 

यkKदया छोडेर फे4र गालीलमा जानुभयो।” 

फ4रसीह� येशूले बिi त7 मा Kदने मािनसह�को सZ[ यामा चासो रा[ दथे, Kकनभने 
सZ[ या ितनीह�को लािग महl वपूण� िथयो। शारी4रक (संसा4रक) मािनसले सेवकाइलाई 
बािहरी �पमा 6भाव पान, कुराह�मा चासो रा[ तछन् र तe याZकमा 6श  न �  छन,् ज7 त ै : 

कित मािनसले 6भुलाई Nहण गरे? कित मA डलीमा आए? “6भाव पान, साQी” बिननका लािग 

द[े न सKकने केही 6माणह� छन् त? कित 6िति� ठत 7 थानीय मािनसह�ले चासो िलए? कित 

जनाले बिi त7 मा िलए? इ) याKद। 

१ इितहास २१:१ मा हामी पmछौ,ँ Kक शैतानले इnाएलको िवRoमा उठेर दाऊदलाई 

आJ नो 6जाको सZ[ यािलन सुp यायो र दाऊद ) यस परीQामा परे। जब Kक योआब, ितनका 

अभिW (इnाएलीह�को परमे# वरमा िव# वास नगन, ) सेना अ= यQले ) यसो गन� उिचत ठानेनन्। 
दाऊद आJ नो सै  यदलको शिWमा सुरिQत �नका लािग कित जवानह�लाई भेला गन� सjकदो 
रहछे भनी जा  न चाह  थे। ितनले ) यसबेला आJ नो िम8 जोनाथनको वचनलाई िबस,। उनले 
यसो भनेका िथए, “सZ[ या धेरै होस् वा थोरै ) यसले 6भुलाई काम गन�बाट रोM न सM दनै।” तब 

ितनी आJ नो हितयार बोM नेलाई साथमा िलई पिल7 तीह�लाई परािजत गन� िन7 के (१ शमूएल 
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१४:६)। दाऊद एM लैले पिल7 ती वीर गोE यतलाई मारेको आJ नै अनुभवलाई िबस,का िथए। 
प4रणाम7 व�प, परमे# वरको इ  साफ इnाएलमािथ आइलाD यो र दाऊदले आJ नो पाप 7 वीकार 

गदS यसो भने, “मैले यो काम गरेर ठूलो पाप गरेँ।” 

फ4रसीह� येशू र बिi त7 मा Kदन े यूह  नाqारा बिi त7 मा भएका मािनसह�को सZ[ या 
तुलना गदS िथए। ) यस अव7 था6ित येशूको 6ितK>या क7 तो िथयो ? जवाफ सरल भए तापिन 

छM कै पान, खालको छ- उहाँ ) यो ठाउँबाट िन7 कf अ  तै जानुभयो। धेरै आधुिनक 6चारकह�ले 
) यसो गदSनन्। के ितनीह� शहरमा भएको सफल सेवकाइलाई ) यागेर नयाँ ठाउँमा 6ित7 पधा� 
गन� चाह  थे होलान् त? �नसM छ, येशू र उहाँका चेलाह�ले बिi त7 मा Kदन rा
 मै ब  द गरे 

होलान्, तर सुसमाचारको पु7 तकमा )यसपिछ ) यसो गरेको अकs कुनै िववरण पाइँदनै। 

२ पदमा हामी पmछौ,ँ “आफैले त होइन तर उहाँका चेलाह�ले बिi त7 मा Kद  थे।” पावलले 

पिन यस उदाहरणलाई पc tाएका छन् (१ को १:१४-१७)। न ता ितनी न येशू आफै उचािलन 
चाह  थे वा उचािलन आव# यक नै िथयो। उहाँह� 6मुख 7 थान अ�ह�ले पाएकोमा 6स  न िथए। 
6शंसा गन, भीडको सामु  ने आफूलाई 6दश�न गनु�भ  दा आJ नो सेवकाइको प4रणामह� गुi तमा 
रा[ नु अित असल �  छ। 

जात र िल�गजात र िल�गजात र िल�गजात र िल�ग    
येशू यkKदयामा भइरहेको आि) मक जागृित र ) यहाँको ठूलो भीडलाई छोडेर साम4रयाको 

बाटो �दँ ै गालीलितर लाD नुभयो, ) यहाँको अव7 था साu ै राUो दिेखदनैe यो। ितनका चेलाह� 
शहरतफ�  भोजन Kक  न जाँदा उहाँ थKकत भई याकूबको इनारको डीलमा ब7 नुभएको िथयो। 

एउटी सामरी 7 8ी पानी भन� ) यहाँ आइन्। सामरीह� जात गएका मािनस िथए, ितनीह�का 
िपतापुखा� यkदी नै भए तापिन आफूकहाँ ब7 न आउने अ  यजाितसँग िववाह गरेका िथए। 
)यसैकारण यkदीह�ले ितनीह�लाई ितर7 कार गरी सबै स
 ब  धबाट तvकन (छुwxाउन) 
कोिसस गरे। 

येशूले ितनलाई “पानी िपउन दऊे” भ  नु�दँा उहाँले दईुवटा पर
 पराह�लाई भंग 

गदS�नु�  e यो। पिहलो- उहाँ अप4रिचत 7 8ीसँग वातिचत गनु� र दोnो- पराइको हातबाट पानी 

िपउन माD नु। पावल गलातीह�लाई यसरी ले[ तछन्, “अब यkदी, Nीक, कमारा, फुM का, नर र 

नारीमा भेद छैन, Kकनभने ितमीह� सबै aी� ट येशूमा एउटै छौ” (गलाती ३:२८)। यी दबुै 

भेदभावह� पुरानो करारमा ] याद ै महl वपूण� मािन  e यो अिन आज पिन नेपालमा कतै-कतै 
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प4रवारले 7 वभािवक ज  मबाट पुरानो करारका अिधकारलाई 7 वत: 6ाi त गथ,। नयाँ करार 
आि) मक करार हो, आि) मक ज  मqारा यसमा 6वेश पाइ  छ। “तपाX पानी र आ) माले 

नजि  मएस
 म 7 वग�को रा] यमा 6वेश गन� सM नु�  न।” आि) मक ज  म 7 वभािवक आँखाले द[े न 

सjकदनै। यो बतासज7 तै छ KकनKक, “बतास जता इc छा गछ� बह  छ। ितमीले ) यसको आवाज 

सु  छौ, तर कहाँबाट आउँछ र कता जा  छ ) यो जा  दनैौ। आ) माबाट ज  मेको हरेक ) य7 तै �  छ” 

(यूह  ना ३: ८)। 

पुरानो करारको पूजाहारीले आJ ना पूखा�ह�बाट पाएको 7 वभािवक वंशावलीअनुसार नै 
सेवाह� सz चालन गथ,। ितनीह� को �न भनी सबैलाई थाहा �  e यो। नयाँ करारका 
पुजाहारीह� मािनसह�qारा होइन तर परमे# वरqारा अिभषेक पाएका आि) मक पूजाहारीह� 
�न्। ितनीह�लाई िवशेष पिहरन वा उपािधqारा प4रचय Kदन पदSन तर आि) मक मािनसल े
आ) मामा मा8 जा  न र िच  न सM छ। 

पुरानो करारको मि  दर 6ाकृितक ढुZगाह�qारा िन{मत 7 वभािवक भवन िथयो। नयाँ 

करारको मि  दर 7 वभािवक सामNीह�qारा होइन, तर परमे# वरले Kदनुभएको अच
 मको 

आि) मक एकताqारा एक आपसमा िमली आि) मक जीिवत प) थरह�qारा िनमा�ण ग4रएको 
�  छ। 

पुरानो करारका िवशेष Kदनह�मा मनाइन े 7 वभािवक चाड़ह� जसमा सबैजना सिजलै 
बस,नी सहभागी �  थे। परमे# वरले आ) माqारा अथ� खोली Kदनु�ने �दँा हामीले ती चाडह�को 
अथ� थाहा पाउन र आन  द मनाउन सKकने आि) मक वरदानह� नै नयाँ चाड़ह� �न्। 

नयाँ करारका यी कुनै पिन महान् आि) मक वा7 तिवकताह� 7 वभािवक (साधारण) मनल े

ठीकसँग िच  न र जा  न सjकदनै। “7 वभािवक (साधारण) मािनसले परमे# वरको आ) माका 

कुराह� Nहण गन� सM तनै, KकनKक ती आि) मक रीितले जाँिचएका �  छन्” (१ को २:१४)। 

....... र स� य....... र स� य....... र स� य....... र स� यतामातामातामातामा    

“स) यतामा” - येशूले यसको के अथ� लाउनु�  छ? 

स) यताको लािग 6योग ग4रएको Nीक शG द αληθεια (अलेथैया) मा पिन वा7 तिवकताको 

साथ�कता छ। पुरानो करारका बिलदानह� र धा{मक िविधह� आउने कुराको छाया मा8 िथए 
(िहYू ८:५ र १०:१ पmनुहोस्)। नयाँ करार वा7 तिवक कुरा हो। कुनै छाया मौिलकताको राUो 
नकलमा8 हो तर मूलतl व भने होइन। एउटा िच8लाई नै हेरौ,ँ यो आफैमा कुनै मूE यको न�न 
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चिलआएको पर
 परालाई मेटाउँदै �नु�  e यो। यkदी बाइबल (पुरानो िनयम) ले भ  छ, “ए, 

य�शलेम यKद मैले तँलाई िबस,भने मेरो दािहने हातले तेरो धूत�तालाई िबस�ने छ।” 

के येशूलाई धम�शा7 8को }ान िथएन् र? िन# चय नै उहाँलाई ) यो थाहा िथयो र उहाँले 

) यसको आि) मक अथ�लाई 6� ट पिन पानु�भयो। उहाँ मािथबाटको �नु�  e यो र परमे# वरको वचन 
बोE नुभयो अिन उहाँलाई थाहा िथयो Kक ) यो दिेखने य�शलेम वा7 तिवक 7 वग~य य�शलेमको 
सांसा4रक छाया (6ितिव
 व) भ  दा बmता केही िथएन। 

के येशूले साम4रया र य�शलेम दबुै समान �न् भ  न खो] नुभएको हो त ? अव# य होइन ! 

उहाँले खुल7 त �पमा भ  नुभयो, “ितमीह�ले जे जा  दनैौ ) यो पु] दछौ, हामी जे जा  दछौ ँ सो 

पु] दछौ,ँ Kकनभने मुिWचा1ह यkदीबाट छ” (२२ पद)। ) यसै गरी, िहजोआजका मािनसह�ले 
सोचेज7 तै सबै स
 6दायह� समान �न् भनी हामी भ  न सM दनैौ।ँ मािनसह�ले धम�शा7 8मा 

सc चाइको खोजी गरे, पिव8 आ) माको अगुवाइमा 6ोटे7 टे  टवादको ज  म भएको िथयो। ) यसै 

गरी पतन भएको मA डलीबाट परमे# वरको अगुवाइमा मेथोिड7 टवाद छु4�यो। स) य र 
अनुभवीह�को आ# चय�जनक पुन7 था�पनाको लािग असल िव# वासीह� एल-श_ाइ र 
पेि  टको7 टल अिभयान जो 6ाचीन मA डलीको समयदिेख समूल लोप भएका िथए। 

तापिन, येशू नयाँ िनयमको 6तीQामा �नु�  e यो, “तर बेला आउँछ, र अिहE यै हो, जब 

साँचोसँग पु] नेह� िपतालाई आ) मा र स) यतामा पु] नेछन्। KकनKक िपताले उहाँलाई पु] नेह� 
य7 तै चाहनु�  छ। परमे# वर आ) मा �नु�  छ, र उहाँलाई पु] नेह�ले आ) मा र स) यतामा 

पु] नुपद�छ” (यूह  ना ४:२३,२४)। के ) यो नयाँ िनयम आइपुD यो त ? येशूले भ  नभुयो, “तर बेला 

आइरहेछ र अिहले नै हो ......” साँc चै भनौ ँभने आएको छैन, तर पुरानो िनयमका स  तह�झ� 
िव# वासैqारा िजउनेह� आJ नो समयभ  दा अिघ बm न सM छन्। ब�सZ [ यकह�का लािग यो 
नयाँ िनयम भिव� य नै िथयो तर यस नयाँ Qे8िभ8 6वेश गन,ह�का िनि
 त सु  दर वत�मान छ। 
यसकारण अब म िव# वास गछु�, Kक नयाँ िनयम आइरहछे र अिहले नै हो। 

आ� माआ� माआ� माआ� मामामामामा    
“आ) मामा” येशूले यसको के अथ� लगाउनु �  छ? 

आ) माको िवरोधाभास शरीरसँग छ। पुरानो करार शरी4रक करार िथयो। ) यो 7 वभािवक 
आँखाले 6) येक कुरा द[े न सKकने अिन 7 वभािवक िवचारले 7 प� ट बु� न सKकने 7 वभािवक िनयम 
िथयो। यkदीह� अ�ह�बाट 7 प� टसँग छुw xाउन सKकने 7 वभािवक मािनसह� िथए। यkदी 
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) य7 तो नराUो चलन छ। येशूले ती अ  यजाित 7 8ीसँग आि) मक िवषयह�मा वातिचत गनु��ँदा 
उहाँ दबुै भेदभावह�6ित असहमत �नुभयो। 

अच
 मको वाता�लाप यस 6कार छ: 

आि� मआि� मआि� मआि� मक समझक समझक समझक समझ    
सामरी 7 8ीले उहाँलाई भनी, “तपाX यkदी भएर म सामरी 7 8ीको हातबाट कसरी पानी 

िपउनु�  छ?” येशूले जवाफ Kदनुभयो, “ितमीले परमे# वरको वरदान र मलाई पानी िपउन दऊे, 

भनेर ितमीलाई भ  ने को हो ? उसलाई िचनेकf भए ितमीले उसँग माD ने िथयौ र उसले 

ितमीलाई जीवनको पानी Kदने िथयो।” ) यस 7 8ीले उहाँलाई भनीन, “हजूर तपाXसँग उघाउने 

भाँडो छैन। इनार गिहरो छ, तब कहाँबाट तपाXिसत ) यो जीवनको पानी आउँछ ? के तपाX 

हाUा पुखा� याकूबभ  दा ठूलो �नु�  छ ?” ितनी येशूले भिनरहनुभएको कुरा बु� न असमथ� िथइन्। 
उहाँ आि) मक ‘िजउँदो पानीको’ बारेमा कुरा गदS�नु�  e यो तर ितनी 7 वभािवक पानीको बारेमा 
मा8 िवचार गन� सिM थन्।  

स
 भवत: धम�शा7 8को अ  य भागह�भ  दा यूह  नाको सुसमाचार पmदा, हामी 7 वभािवक 

िवचारले यसलाई कदािप बु� नसM तैनौ।ँ यशैया ले[दछन्, “Kकनभने मेरा िवचारह� ितमीह�का 

िवचार होइनन्। ितमीह�का चाल मेरा चालह� होइनन्, परम6भु भ  नु�  छ। KकनKक जसरी 

आकाश पृe वीभ  दा अD लो छ, ) यसरी नै मेरो चाल ितमीह�को चालभ  दा र मेरा िवचार 

ितमीह�को िवचारभ  दा अD लो छ” (यशैया ५५:८, ९)। यूह  ना ३ अ= यायको अ  ) यमा ) यससँग 

िमE दो जुE दो शG दह� दिेख  छ अिन लगतै हामीले िवचार ग4ररहेको अनुc छेदितर बmछ, 

“मािथबाट आउने सबैभ  दा मािथका �न्। पृe वीबाट आउने पृe वीकै हो, र पृe वीकै कुरा बोE छ। 

7 वग�बाट आउने सबैभ  दा मािथका �न् ......उहाँको गवाही कसैले Nहण गदSनन् .....Kकनभने 
जसलाई परमे# वरले पठाउनुभयो, ) यसले परमे# वरकै वचनह� बोE दछ” (यूह  ना ३:३१-३४)। 

येशू मािथबाटको �नु�  e यो। उहाँका िवचार र वचनह� परमे# वरका िवचार र वचनह� 
िथए। हाUा िवचारह� उहाँका आ) माqारा निवकरण ग4रएको र प4रव�तन भएको छ भने हामी 

उहाँले भ  नु र गनु�भएका कुरा बु� छौ।ँ “.........उहाँले के भ  द ै �नु�  e यो, ितनीह�ले बु� न 

सकेनन्।” यKद हाUा िवचार नयाँ ग�रदनै भन,े हाUा लािग उपयुW होऊन् भनी लेिखएको 
सुसमाचारका शG दह� पिन ) य7 तै �नेछन्। 
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पुरानो करारको म= य7 थकता� मोशा भएज7 तै येशू नयाँ करारको म= य7 थकता� �नु�  e यो। 
नयाँ करार 7 वग~य र आि) मक करार हो। पुरानो करारले मु[ यत: सांसा4रक र 7 वभािवक 
6चलनलाई अंगालेको िथयो। पुरानो कुरा 7 वभािवक मािनसले बु� न सM ने खालको िथयो तर 
नयाँचा1ह आि) मक समझ भएका मािनसह�qारा मा8 बु� न सKक  छ। पुरानो 7 भािवक 
7 प� टताको 7 थान नयाँ आि) मक 7 प� टताले िलएको छ। 7 वभािवक ज  मqारा अYाहामको 
स  तान �नेह�भ  दा आ) मामा नयाँ ज  म पाउनेह� नै साँचो यkदीह� �न्। 

याकूबको इनारयाकूबको इनारयाकूबको इनारयाकूबको इनार    
येशूले V या[ या गदS भ  नभुयो, “यो पानी िपउने फे4र ितखा�उनेछ तर मैले Kदने ) यो पानी 

जसले िपउँला ) यो किहE यै ितखा�उनेछैन। तर जुन पानी म ) यसलाई Kदनेछु, ) यो पानी ) यसमा, 

अन  त जीवनस
 म उिUरहने पानीको मूल ब  नेछ।” 

हामी येशू र ) यस 7 8ीका शG दह�का बीच कित धेरै अच
 मको अ  तर पाउँछौ।ँ ितनी 
टाढाबाट 1हडेर थाकेको अव7 थामा पानी उघाउने भाँडो िलएर आउनेह�का लािग मा8 6ाi त 

�ने गिहरो इनारको पुरानो करारको दलु�भ पानीको बारेमा बताउँिछन् तर उहाँ, सँधै निजकै 

रहेको नयाँ र अन  तस
 म िनर  तर रिहरहने मूल आि) मकf �ोतको िवषयमा बोE द�ैनु�  e यो। 
म= या  हको 6चA ड गम~मा 1हडेर एक Kदनलाई मा8 पुD ने पानी िलन जान हामीलाई कित समय 

लाD ला? 

१५ पदमा 7 8ीले उहाँलाई भनी, “हजूर मलाई ) यही पानी Kदनुहोस् र म ितखा�उने छैन,ँ र 

यहाँ पानी भन�लाई आउनुपदSन।” अझ पिन ितनले येशूका कुरा बुिझनन् अिन स
 भवत: ) यो 

ितनको ठाडो जवाफ िथयो। येशूले 6सZग बदलेर भ  नुभयो, “जाऊ र ितUा लोD नेलाई बोलाएर 

E याऊ!” ) यस 7 8ीले भनी, “मेरो लोD ने छैन।” येशूले ) यसलाई भ  नुभयो, “मेरो लोD ने छैन भनी 

ितमीले ठीकै भ  यौ, Kकनभने ितUा पाँचवटा लोD न ेभइसकेका छन्, र जो अिहले ितमीिसत छ, 

) यो ितUो लोD ने होइन। ितमीले यो साँचो भनेकf हौ।” 

7 8ीले ) यो कुराचा1ह बुिझन् Kकनभने वचनले ितनको अनैितक जीवनलाई 6कट गp यो र 
ती सबै येशूमा परमे# वरको शिWको 6दश�न िथयो। येशूलाई ितनले निचने तापिन उहाँले 
ितनलाई िचिनसकेको ितनले थाहा पाइन् । ितनी साधारण मािनसिसत होइन तर परमे# वरिसत 
बोE दिैथइन र परमे# वर ितनीसँग बोE द ै �नु�  e यो। ितनको िववेक तुR तै चेतनशील भयो र 
धम�को िवषयमा कुरा गन� थािलन् । 
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कुन स� �कुन स� �कुन स� �कुन स� �दायदायदायदाय????    
“हजूर, तपाX अगमवWा �नु�  छ भनी म थाहा पाउँछु, हाUा पुखा�ले यस डाँडामा 

(गेरािजम) पूजा गरे र तपाXह� (यkदीह�) भ  नु�  छ, Kक पु] नपन, 7 थान य�शलेम हो।” य7 ता 

कुरा हामीले कित पटक सुनेका छौ?ँ तपाX जाँदै गन, सZगित वा मA डलीमा य7 ता िवषयमा 

लामा-लामा छलफल �  छन्। ती Kदनह�मा पिन यो कुनै नौलो कुरा मािनदनैe यो। धेरै 
समयअिघ यहोशूले इnाएलको िनि
 त आिशष् को कामना गरेको यस गेरािजम डाँडामा 
सामरीह�ले शताG दीऔदँिेख पूजा ग4ररहेका िथए। दाऊदले ितनको राजधानीमा सुलेमानले 
मि  दर बनाएको Kदनदिेख यkदीह�ले य�शलेममा परमे# वरलाई पु] द ैआइरहेका िथए। यी दईु 
7 थानह�म= ये येशूले कुनचा1हलाई ठीक भ  नुभयो अथवा उहाँको िवचारमा कुनचा1ह ठाउँ 
पिव8 िथयो? 

आज पिन ठीक उही अव7 था छ। तपाX M याथोिलक �नु�  छ Kक 6ोटे7 टे  ट? तपाX 

पर
 परागत स
 6दायमा जा  नु�  छ Kक घरेलु सZ गितमा? तपाX कहाँ आराधना गन� जानु�  छ 

सो हामीले जानेकै �नुपछ�। तपाX हाUो झुA डको �नु�  छ Kक अकS  झुA डको? तपाईसँग हाUो 

सZ गित सुरिQत �नसM छ Kक सM दनै? इ) याKद। 

येशूले ितनलाई Kदनुभएको अच
 मै लाD ने जवाफ हेरौ,ँ “ए नारी, मलाई िव# वास गर, ) यो 

बेला आउँदछै, जब ितमीह� न त यस डाँडामा, न य�शलेममा, िपतालाई पु] नेछौ।” 

परमे# वरसँग गेरािजम र य�शलेमभ  दा अझ उc च कुराह� छन् । िवगतमा यी दबुै 7 थानह� 
परमे# वरqारा आिशिषत भएका िथए, तर ती दबुै ठाउँह� िबतरेजाने पुरानो कुराको एक 

भागमा8 िथयो। 

येशूले यहाँ एउटा मूलभूत कुरा भ  नुभएको िथयो। Kकनभने शताG दीऔदँिेख 

य�शलेमचा1ह यkदी धम�, राि� �य चाहना र आशाको के  � िथयो र आजस
 म पिन यथावतै छ। 

उW कुरा परमे# वरकै आ}ाको कारण भएको िथयो। ) यो ठाउँ परम#े वरले आJ नो नाउँ रा[ न 
छा  नुभएको र यkदी धमा�वल
 बीह�को तीथ�7 थान िथयो। ज7 तै: िह  दहू� तीथ�धामको लािग 
मुिWनाथ र वनारस, मुि7 लमह� मM का मKदना र बुo धमा�वल
 बीह� लुि
 बनी जा  छन्। ) य7 तै 
6) येक धा{मक यkदी जो जित जान सM दथे परमे# वरको महान् चाँडह� मनाउँन एक वष�मा 
तीन पटक य�शलेम जाने गद�थे। ) यो मानवीय पर
 परामा8 िथएन तर पुरानो िनयममा 
परमे# वरले  Kदनुभएको आ}ा िथयो। येशूले अि  तम आ}ा घोषणा गदS शताG दीऔदँिेख 


