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सारांशसारांशसारांशसारांश    

येशू यस संसारमा �दँा, उहाँले परमे	रको रा�यको िवषयमा भ�ुभएको र िश�ा �दन ुभएको 
िथयो। पटक पटक उहाँका �ोताह�ल े उहाँका कुराह� बुझेनन्। यसका दईू मह�वपूण  कारणह� 
छन्: !थम, उनीह�को नयाँ ज&म भएको िथएन र परमे	रको रा�य द'े सकेनन्, दो�ो, 
उनीह�लाई पूण  स�यतामा डो+ याउनका लािग पिव- आ�माको आगमन भएको िथएन। यी सबै 
कुरा पेि&तकोसको �दनदिेख परीवत न �न लागे। येशूले िसकाउनु भएका कुराह� उनका चेलाह�ले 
बु2न मा- आर3भ गरेनन्, उनीह�ले धम शा5को पुरानो िनयम पिन नयाँ !कारले बु2न े समझ 
पाए।  

�यस पिछ लाख6 7ि8ले येशूका श9दह� र धम शा5का अ� कुराह� पढ़ेका र सुनेका छन्। 
िन;ववाद �पमा कितले नयाँ ज&म पाएका छन, र परमे	रको रा�य दखेेका छन् र सुनेका र पढ़ेका 
कुराह� बुझेका छन्। अ&य कित 7ि8 अ&धकारमा नै रही रहेका छन्। धेरै, शायद लाख6ले आफूले 
पढ़ेका कुराह� अ�लाई िसकाएका छन्। कितले बुझेका छन् र आ<ना �ोताह�लाई आिशष् र 
समझ =याएका छन्। अ�ह� अ&धाह�को लािग अ&धा अगुवा बनकेा छन्। >वग@य स�यता बु2न 
स�म नभएर �यसको >थानमा सांसाBरक कुराह� िसकाएका छन्। उनीह�ल े आि�मक 
वा>तिवकताको >थानमा शारीBरक िवक=प >थािपत गरेका छन्। नयाँ ज&मको ठाउं बिC त> माले 
िल&छ, आि�मक भोजनको >थान रोटी र दाखमEले िल&छ, परमे	रको घर मFडली भवनले िल&छ र 
अ� पिन धेरै कुरालाई ई	रीय >तरबाट झारेर मानवीय >तरमा =याइ&छ। 

हामीले पिव- आ�माJारा नयाँ ज&म पाएर मा- येशूका कुराह� र धम शा5का अ&य भाग 
बु2न सKछ6 र �यस पिछ पिव- आ�माले हामीलाई Lिमक �पमा स�यतामा डो+ याउनु �&छ। 
पावलले कोBर&थीह�लाई लेखेका छन्, “तर यसो लेिखएको छ, ‘आँखाले नदखेेका र कानले नसुनेका 
र मािनसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेM वरले उहाँलाई !ेम गनNह�का िनि3 त तयार 

पानु भएको छ।’ परमेM वरले हाOा िनि3 त पिव- आ� माJारा � यो !कट गनु भएको छ। �कन�क पिव- 

आ� माले !� येक कुरा खो� नु�& छ, परमेM वरका गिहरा-गिहरा कुराह� पिन खोजी गनु �& छ” (१कोBर 

२:९,१०)। र ए�फसीह�को लािग उनले !ाथ ना गरेका छन् “म !ाथ ना गBररह& छु, �क हाOा !भु 
येशू QीR टका परमेM वर, मिहमाका िपताले ितमीह�लाई उहाँको िवषयको Sानमा बुिT र !काशको 
आ� मा दऊेन् । म यो पिन !ाथ ना गद छु, �क ितमीह�को Uदयका आँखा उ� यालो होस्, र कुन 
आशाको िनि3 त उहाँले ितमीह�लाई बोलाउनुभएको छ, र स& तह�मा उहाँको मिहिमत 

उVरािधकारको स3 पिV के हो, सो ितमीह�ले जा& न सक” (ए�फसी १: १७-१८)। उनलाई थाहा 

िथयो �क उनले लेखेका कुराह� या अ&य कुनै पिन आि�मक स�यता ब2नको लािग ए�फसीह�को 
िनि3त अ� कुनै उपाय िथएन। आउनुहोस् हामी आ<नो लािग पिन यही !ाथ ना गरौ।ँ  
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येशूले �दनुभएको चेताउनी बु2न सKछन्। अ�ह� अ&धा अगुवालाई पXाउन ेअ&धाह�ज>तै �&छन् 
र यसै गलतफहमीमा रह&छन् �क उनीह�सँग मा- स�यता छ। 

थप गलतफहमीह�थप गलतफहमीह�थप गलतफहमीह�थप गलतफहमीह�    

के येशूले अ� कुराह� पिन गनु  भएको छ, जो हामीले बुझेका छैन6? 

यस पृ[वीमा उहाँको आिखरी रात, आ<ना चेलाह�लाई उहाँले यी श9दह�Jारा सा&�वना 
�दनुभएको िथयो, “ितमीह�को Uदय \ याकुल नहोस्” र “म फेBर आउनेछु, र ितमीह�लाई मकहाँ 

लैजानेछु, र जहाँ म छु, � यहाँ ितमीह� पिन �नेछौ” (यूह�ा १४:१,३)। उहाँले 7ि8गत, 

शारीBरक�पमा आउने कुरा गनु भएको हो र? !थम मFडलीले उहाँको शारीBरक आगमनको आशा 
गरेको िथयो र �यसपिछका अिधकांश आधुिनक िव	ासीह�ले पिन य>तै आशा गरीरहकेा छन्। तर 
एक िमनट्! उहाँले आ<ना चेलाह�लाई यी श9दह�Jारा सा&�वना �दनुभएको िथयो �क उहाँ जानु 
�&छ र फ^क आउनु �&छ र आफूसँग रहनलाई चेलाह�लाई िलएर जानु �&छ, �यसपिछ २००० वष  
िबती सके तर उहाँले अझ पिन यो काम पुरा गनु भएको छैन, कमसेकम शारीBरक �पमा त पकै। 
यसलाई म त !ितSा पूरा गरेको भ&दनै। तर यूह�ा १४ अ`यायको अ�पिन केही पदह� पढ़ौ।ँ म 
ितमीह�लाई अनाथ ज>तो छोड़दनै, म फेBर आउँछु (१८)। “मेरा िपताले � यसलाई !ेम गनु �नेछ, र 

हामी � यसकहाँ आउनेछ6, र � यससँग वास गनNछ6” (२३)। िबदाइको वचनको बाँकa भाग पिव- 

अ�माको आगमनको िवषयमा केि&bत छ – शाि&तदाताको। येशूले अ<नो !ितSा पूरा गनु भएको छ, 
पेि&तकोसको �दन पिव- आ�माको �पमा फेBर आउनु भएर, र उनका चेलाह�ले आcय जनक�पमा 
सा&�वना पाएका िथए। उनीह�को Uदय अब 7ाकुल िथएन। (थप जानकारीको लािग !भुको 
आगमन पdन ुहोला।) 

येशूले भ�ुभयो, “िवM वास गनN र बिC त> मा िलनेले उTार पाउनेछ, तर िवM वास नगनN दोषी 

ठहBरनेछ” (मकू स १६:१६)। तर क>तो बिC त> मा? पानीले �क पिव- आ�माले? अिधकांशले सधै ँ

पानीको बिC त> मा नै मानी िलएका छन्, तर यसको यो कारण पिन �न सKछ �क मFडलीले पानीको 

बिC त> माको िवषयमा धेरै र पिव- आ�माको बिC त> माको िवषयमा थोरै जानेको छ। येशूले Lूसमा 
चढ़ाइएको उहाँको छेउको चोरलाई भ�ुभयो, ‘ितमी आजै मसँग >वग लोकमा �नेछौ’, तर िनcय नै 

उसले पानीको बिC त> मा िलएको िथएन। पानीको बिC त> माको आ<न ै मह�व छ तर यो पिव- 

आ�माको बिC त> माको िवक=प हनै। रोमी ६:१-४ मा बिC त> माको िवषयमा लेिखएको छ, र धेरैले 

यसलाई पानीको बिC त> माको �पमा मा- िल&छन् तर पिव- आ�माले मा- �यस अ`यायमा 
उि=लिखत आिशषह� =याउन सfु�&छ। (यस िवषयमा पिन मेरो लेख Baptism - Shadows 

and Substance हने  सfु�&छ।) 

अझ कित धेरै कुरा छन् जो येशूले भ�ुभएको िथयो र हामीले बु2न सकेका छैनौ?ँ मलाई 

लाgछ, य>ता धेरै कुराह� छन्। 
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बाइबल परमे	रबाट मािनसले पाएको एउटा ब�मू=य उपहार हो, ठूलो आिशषको hोत पिन, 
तर यसलाई हामीले येशूको >थानमा राखेर आ<नो आि�मक भोजन भ�ु भएन। (यस िवषयमा थप 
जानकारीको लािग धम शा5 र परमे	रको वचन हनेु होला।) 

उहाँको मासु खानु र उहाँको रगत िपउनुको अथ  के हो त? पिव- आ�माले मा- �यो कुरा 
िसकाउन सK नु�&छ। 

मेरो िपताको घरमेरो िपताको घरमेरो िपताको घरमेरो िपताको घर    

आज धेरै जनाले परमे	रको िपतृ�वको िवषयमा मानिसक Sान पाएका छन्। परमे	रको 
िवषयमा एउटा मानिसक अवधारणा �क उहाँ शारीBरक िपताज>त ै �नु�&छ जसले आ<नो 
स&तानलाई !ेम गनु �&छ र सबै आवMयकता पूरा गBर�दनु �&छ, बु2न सिजलो छ। तर परमे	रको 
िपतृ�व अनुभव गनु , यस िवषयको िश�ा मा- पाउनुभ&दा धेरै असल कुरा हो। अनुभवले मा- हाOो 
िभ-ी आवMयकतालाई तृi गन  सKछ। हामी कसरी य>तो अनुभव पाउन सKछौ?ँ नयाँ ज&म पाएर। 

तर परमे	रको भवन कहाँ छ? ७० ई>वीमा रोमीह�ले मि&दर `व>त पादा  के उहाँ 
घरवारिविहन �नुभएको िथयो? यसले केही पिन सम>या भएन। संसारमा अनिगनत कैथेjलह�, 
िगजा घरह� र !ाथ ना >थलह� छन्, �यसले पिन नभए मि&दर र मिMजदह� छन्, य�द उहाँले 
य>ता >थानह�मा बl mचाउन े हो भने। र लाख6 मािनसको य>तै िव	ास छ। पिव- आ�माले 
भBरएका 7ि8ह�लाई थाहउ छ, उहाँ य>तो >थानह�मा ब> नु��। सबभ&दा आcय को कुरो के 
भने उहाँले त हामीिभ- वास गन  चाहनु�&छ। 

फ�रसीह�को खमीरफ�रसीह�को खमीरफ�रसीह�को खमीरफ�रसीह�को खमीर    

बाइबलमा उि=लिखत फBरसीह� आ<ना िश�ासिहत धेरैअिघ यस संसारबाट िबदा भैसकेका 
छन् तर उनका आधुिनक वंशज छँदैछन्। 

मVी २३ :१-३६ मा पूरै फBरसीह�को मा- वण न गBरएको छ। “िधK कार, ितमीह�लाई, 

शा> -ी र फBरसी हो, ढoगीह�”! यो वाKयांश ८ पटक दोहो+ याइएको छ। येशूले त�कािलन 

बाइबलका िश�कह�लाई यस !कारले अवमानना गनु भएको सुनेर चेलाह� च�कत भए होलान्। 
बाइबलका यी िवJा& ह� कसरी भूल गन  सKथे? यी 7कितह� मोशाको >थानमा ब>थे, लामो लामो 
लpछेदार !ाथ ना गथN, सबै िचजको दशांस �द&थे, 7व>थाका िझना मिसना कुरा पिन जा&दथे र एक 
जनाको धम  पBरवत न गराउन आकाश पाताल एक गरी �द&थे। तैपिन यीनै �न ् जसले येशूलाई 
Lूसमा चढ़ाउन ह=ला गदq मांग गरेका िथए।  

आधुिनक फBरसीह�मा पिन य>तै आ�मा छ। बािहरी�पमा उनीह�ल े�दनेगरेको हरेक िश�ा 
ठीक �&छ, तर उनीह�मा िभ-ी वा>तिवकताको िनता&त अभाव �&छ। य>ता 7ि8ह� जो पिव- 
आ�माबाट िसकाइएका �&छन् र परमे	रसँग िभ-ी वा>तिवकताको अनुभव !ाi गरेका छन्, 
ियनीह�ले मा- यस कमीको एहसास गन  सKछन्। उनीह�ल ेबु2छन ्य>तो िश�ाले उनीह�लाई 
मानिसक�पमा स&तिुr �दन सKछ, तर आि�मक भोजनको �पमा केही पिन sददनै, र ियनीह�ले 
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प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय    

येशू महान् िश�क �नु�&[यो, र उहांले भ�भएका कुराह� सबैले सिजलै बु2थे। ठीक वा 

बेठीक? आउनुहोस यस स3ब&धमा केही !ित�Lयाह� हरे6: 

�ित��याह��ित��याह��ित��याह��ित��याह�    

“तर उहाँले भ& नभुएको यो कुरा ितनीह�ले बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन,् र उहाँसँग सो` न डराए” (मकू स ९:३२)।  

“तर उहाँले ितनीह�लाई भ& नभुएको कुरा ितनीह�ले बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन”् (लूका २:५०)।  

“तर ितनीह�ले यो कुरा बझुेनन्बझुेनन्बझुेनन्बझुेनन।् �कन�क यो ितनीह�ले नबुझून् भनेर ितनीह�बाट गुC त 

रािखएको िथयो। ितनीह� यस िवषयमा उहाँलाई सो` न डराउँथे” (लूका ९:४५)। 

“िपताको िवषयमा उहाँले भ& नभुएको हो भनी ितनीह�ले बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन”् (यूह�ा ८:२७)। 

“येशूले ितनीह�लाई यो दRृ टा& त भ& नभुयो, तर उहाँले ितनीह�लाई भ& नभुएको कुरा 

ितनीह�ले बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन”् (यूह�ा १०:६)।  

“यी कुराह� उहाँका चेलाह�ले पिहले बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन्बुझेनन।् तर येशूको मिहमा भएपिछ यी कुरा उहाँको 

िवषयमा लेिखएका िथए, र यी काम उहाँको िनि3 त ितनीह�ले गरेका �न् भ& न ेितनीह�ले स3 झे” 
(यूह�ा १२:१६)।  

“ितनीह�ले भने, “उहाँले “अिल बेर” भ& नभुएको के हो? हामी जा� दैजा� दैजा� दैजा� दैनौ ँनौ ँनौ ँनौ,ँ,,, उहाँ के भ& दै�नु�& छ 

(यूह�ा १६:१८)।  

र येशू >वयम् आफैले के भ& नभुएको छ: 

“उहाँले भ& नभुयो, “ितमीह�लाई त परमेM वरका रा� यको भेद जा& ने Sान �दइएको छ, तर 

अ�ह�सँग चाuह म दRृ टा& तमा बो= दछु, �क “ितनीह�ले हरेेर पिन नदखेून्, र सुनेर पिन नबझुून्नबझुून्नबझुून्नबझुून”् 

(लूका ८:६)।  

“येशूले ितनलाई जवाफ �दनुभयो, “म के गदqछु ितमी अिहले जा� दैजा� दैजा� दैजा� दैनौनौनौनौ, तर पिछ बु2 नछेौ” 

(यूह�ा १३:७)।  

ितनीह�ल े�कन बुझेनन्ितनीह�ल े�कन बुझेनन्ितनीह�ल े�कन बुझेनन्ितनीह�ल े�कन बुझेनन्????    

यी सबै 7ि8ह�ले िवM वका सव �ेv िश�कलाई �कन बु2न सकेनन्? 
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यशैयाले हामीलाई यसको बुिनयादी कारण बताउँछन्: “�कन�क मेरा िवचारह� ितमीह�का 

िवचार होइनन्, र ितमीह�का चाल मेरा चाल होइनन्,” परम!भु भ& नु�& छ। जसरी आकाश 

पृ[ वीभ& दा अ= गो छ, � यसरी नै मेरा चाल ितमीह�का चालभ& दा र मेरा िवचार ितमीह�का 
िवचारभ& दा अ= गा छन्” (यशैया ५५:८,९)।  

पावलले यही स�यतालाई अकq  �किसमले 78 गरेका छन्: “जो मािनस आि� मक छैन, � यसले 

परमेM वरका आ� माका कुराह� wहण गदqन। �कन�क ती कुराह� � यसको िनि3 त मूख ता �& छन,् र 

� यसले ती बु2 न सK दनै, �कन�क ती कुराह� आि� मक रीितले मा- िच& न स�क& छ” (१कोBर&थी 
२:१४)। 

येशूले य>ता कुराह�का िवषयमा भिनरहनु भएको िथयो, जो �ोताह�ल े किह=यै अनुभव 
गरेका िथएनन्। उहाँले सधै ँ उनीह�को समझभ&दा मािथ= लो >तरका कुराह� भिनरहनु भएको 
िथयो। उहाँ मािथबाटको �नु�&[यो, ितनीह� तलबाटका िथए। उनीह�ल ेयेशूका श9दह� अ�रश: 

िल&थे। कितपटक उहाँका श9दह�को कुनै ठीक शाि9दक अथ  लाgदनै[यो: “ितमीह�लाई थाहा 

िथएन, म आ<नो िपताको भवनमा �न ुपछ ?” कित पटक उहाँका श9दह�को गलत शाि9दक अथ  

लाg[यो, “यस मि&दरलाई भ�काइ दऊे र म यसलाई तीन �दनमा खड़ा गBर�दनेछु।” 

बाइबलले शारीBरक मािनस अ&धोपनको अव>थामा रहेको बताउँछ। क=पना गरौ-ँ कुनै 
ज&मैदिेखको अ&धो 7ि8लाई रातो र नीलो रxगबीचको फरक बुझाउने !यास गदा  क>तो �&छ? 
हामी भ� सKछौ-ँ नीलो भनेको आकाशे रxग र रातो भनेको रगतज>त ैरxग �न,् तर �यसले न 
किहले आकाश दखेेको छ नत रगत नै। �यस 7ि8ले यो कुरा बु2न ै स8ैन। येशूले पिन य>ता 
चीजह�को िवषयमा कुरा गBररहनु भएको िथयो, जुन उहाँका �ोताह�ल ेकिह=यै दखेेका िथएनन्।    

उदाहरणह�उदाहरणह�उदाहरणह�उदाहरणह�    

अब हामी य>ता घटनाह� हरेौ,ँ जहाँ येशूलाई बु2न स�कएको िथएन: 

िनकोदेमसिनकोदेमसिनकोदेमसिनकोदेमस    ––––    नयाँनयाँनयाँनयाँ    ज�मज�मज�मज�म        

“येशूले ितनलाई जवाफ �दनुभयो, ‘साँp चै म ितमीलाई भ& दछु, कोही नयाँ गरी ज& मने भने 

उसले परमेM वरको रा� य देy न सK दनै।’ िनकोदमेसले उहाँलाई भने, ‘मािनस बूढ़ो भएपिछ कसरी 

ज& मन सK छ र? के � यो आ< नी आमाको कोखमा दोhो चोBट पसेर ज& मन सK छ?’” (यूह�ा ३:३४) 

िनकोदमेसलाई नयाँ ज&मको कुनै अनुभव िथएन। उनले यस िवषयमा यसभ&दा अिघ किह=यै 
सुनेका िथएनन् नता कुनै य>तो 7ि8लाई नै भेटेका िथए, जसको य>तो अनुभव होस्। उनले 
इhाएलको रा�य र रोमी साOा�यको िवषयमा धेरै कुरा जानेका िथए, तर परमेM वरको रा�यको 
िवषयमा केही पिन थाहा िथएन। यसकारण उनले येशूका श9दह�लाई अ�रश: िलए र मािनसको 
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िनकोदमेसज>तै ती श9दह�लाई अ�रश: िलने भूल गदqनन ् बm �यसको अ� कुनै वैकि=पक 
सांसाBरक अथ  खो�ने !यास गछ न्। 

अिधकांश 7ि8ह�को िव	ास छ �क बिi>मा िलने बेला नयाँ ज&म आफै �&छ, र आ<नो 
बzाह�को बिi>माको लािग हतार गछ न्। म आफै एक महीनाको �दँा मेरो सहमितिबना 
बलजफती मेरो बिi>मा भएको िथयो, तर १८ वष को उमेरमा मा- मैले नयाँ ज&म पाएको िथएँ। 
शायद लाखौ ँ करोड़ौ ँ 7ि8ह�को जि&मनासाथ बिi>मा भएको छ, िहटलर र मुगाबेको समेत। 
ितनीह�को नयाँ ज&म भएको छ भनेर िव	ास गन  अ�य&त कBठन छ! 

अ�ह�को िव	ास छ �क नयाँ ज&म पाउने भनेको धा;मक कृया लापमा सहभागी �न े वा 
मFडली पBरवत न गनN हो। !ेBरत पावलको जीवनमा बािहरी परीवत न भएको ियनीहmले जानेका 
छन्, जब उनले िवM वासीह�लाई सताउन छोड़ेर येशूलाई पXाउन थाले, तर �यो पूण  पBरवत न 
बु2न सKदनैन ्जो पावलको िभ-ी जीवनमा भएको िथयो। 

शारीBरक ज&म िलएर एउटा बzा यस संसारमा आउँछ र तुm&त ैआ<नो वBरपBरका कुराह� 
दyे न था=छ। आर3भमा ऊ बो=न सKदनै र जे दyेछ, �यस िवषयमा कमै बु2छ। उसले िसK न ेकुराह� 
अिसिमत छन् र यो !�Lया धेरै वष स3म च=छ, तर ठीक समयमा उसले बा=यकालमा दखेेको र 
क=पना गरेकोभ&दा पिन धेरै कुराह� िसकa सकेको �&छ। 

वा>तवमा कुनै 7ि8ले नयाँ ज&म पाउँदा य>तै �&छ। उसले आि�मक संसारमा ज&म िलएको 
�&छ र आ�माका कुराह� दyे न था=छ। य�द उसले ठीक भोजन पायो भने आि�मक समझमा बdद ै
जा&छ, र येशूले भ�ुभएका कुराह� र �योभ&दा पिन बढ़ी, धम शा5 र अ�कुराह� पिन बु2न े�मता 
उसमा �&छ। 

आि�मक भोजनआि�मक भोजनआि�मक भोजनआि�मक भोजन    

हरेक धा;मक अगुवा र वा>तवमा संगितमा जाने हरेक 7ि8ले येशूले “मेरो मासु खाने कुरा 

हो” र “मेरो रगत िपउने कुरा हो”, भ�ुभएको कुरा सुनेका छन्, तर ती 7ि8ह� मा- जसले नयाँ 

ज&म पाएका छन् र आि�मक भोजन िलने गरेका छन,् यस भनाइको असली अथ  बु2न सK न े

अव>थामा �नेछन्। अ� 7ि8 जसको य>तो अनुभव छैन, उनीह�ल ेयसको अथ  “!भु भोज” या 

य>तै अ� कुनै अथ मा िलने छन्। धेरै जनाले य>तो िव	ास गछ न् �क अ{भूत रीितले रोटी र 
दाखमE येशूको शरीर र रगतमा पBरणत भइहा=छन्। अ�ले िश�ा पाएका छन् �क बाइबल 
उनीह�को आि�मक भोजन हो। यो कुरा ठीकै हो र सीमीत�पमा यो स�य पिन हो, तर येशुले 

भ�ुभएको कुरा यो होइन। उहाँले य>तो भ�ुभएन, “बाइबल जीवनको रोटी हो”। उहाँले भ�ुभयो, 

“जीवनको रोटी म नै �”ँ। उहाँले य>तो भ�ुभएन, “जबस3म ितमीह�ले बाइबल पdदनैौ, ितमीह� 

आफैमा जीवन �दँनै”। उहाँले भ�ुभयो, “ितमीह�ले मािनसको पु-को दहे खाएनौ, र उसको रगत 

िपएनौ भन,े ितमीह�मा जीवन �दँनै।”  
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वत मान अव"था क"तो छवत मान अव"था क"तो छवत मान अव"था क"तो छवत मान अव"था क"तो छ????    

२००० वष  िबितसKदा अिहलेको अव>था क>तो छ? येशूले भ�ुभएका कुराह� के हामी सबैले 
अिहले बु2छौ?ँ के शताि9दयौदँिेख >थािपत िथयोलोिजकल सेिमनरी, बाइबल कलेजह�, गहन 
अ`ययन र अ&वेषणले सबै कुरा >पr गBर�दएका छन्? अनग&ती स3!दायह� र Qीrीयन 
समुदायका िविभ� !कारका िश�ाह� यस कुराको पया C त !माण �न ्�क ि>थितमा केही पBरवत न 

भएको छैन। “उहांले भ�ुभएका कुराह� ितनीह�ले बुझेनन्” आज पिन आफूलाई इसाई भ�े धेरै 

7ि8ह�को अव>था य>तै छ। 

बुिनयादी अव>था आज पिन उ>तै छ ज>तो येशू आ<ना चेलाह�सँग यस पृ[वीमा �दँा िथयो। 

पावलको यो भनाइ, “जो मािनस आि� मक छैन, � यसले परमेM वरका आ� माका कुराह� wहण गदqन”, 

आज पिन �यितकै स�य छ जित उनले लेyदाखेBर िथयो। >वभावैले आि�मक स�यताको लािग मािनस 
अ&धो �&छ, र उसको आँखा नखोलु| जेल !ाय: उ>ले दyे न ैसKदनै। अथवा येशूकै श9दमा भ�े हो 

भन,े “साँp चै म ितमीलाई भ& दछु, कोही नयाँ गरी ज& मने भने उसले परमेM वरको रा� य दyे न सK दनै।

”  

आजको अव>थामा यित मा- िभ�ता छ �क येशूका श9दह�सँग मािनस पBरिचत भैसकेका 

छन्। हरेक पा>टर, िडकन, बाइबल िश�क र धम शा5को िवJान् ह�लाई थाहा छ �क येशूले 

िनकोदमेसलाई नयाँ ज&म िलनु पछ  भ�े कुरा बताउनु भएको छ, तर अिधकांश पा>टर, िडकन, 

बाइबल िश�क र धम शा5को िवJान् ह�ले नयाँ ज&म पाएका छैनन्! धम का सबै िवशेषSह�लाई 

थाहउ छ �क पेि&तकोसको �दन पिव- आ�मा येशूका चेलाह� मािथ ओल नुभएको िथयो, तर 

ितनीह�म`ये कसैले पिन आ<नो जीवनमा पिव- आ�माको भरपूरी र येशूले भ�ुभएका कुराह�को 
अथ  खो=ने उहाँको शि8 अनुभव गन  सकेका छैनन्।  

य>ता 7ि8ह� जसले नयाँ ज&म पाएका छन् र पिव- आ�माको अिभिष8 गनN शि8 अनुभव 

गरेका छन्, ियनीह�ले मा- येशूले बो=नुभएका वचनह� बु2ने अव>थामा �&छन्। अ�ह�ले 
बु2दनैन्। उनीह� अ&जान अव>थामा नै रही रह&छन्। चुप रही रहग नसK न े �नाले य>ताह�ले 
येशूले भ�ुभएका कुराह�को अकq  7ाyया !>तुत गछ न्। >वग@य स�यता!ित अनिभS रहकेा कारण 
उनीह�ल े�यसको >थानमा सांसाBरक कुरा >थािपत गनNछन्। 

हमीले अिघ िवचार गरेकै िवषयह� फेBर हनेNछौ ँर केही कुराह� जा�े !यास गनNछौ।ँ 

नयाँनयाँनयाँनयाँ    ज�मज�मज�मज�म    

शताि9दयौदँिेख धेरैले नयाँ ज&मको अनुभव गरेर कम से कम परमे	रको रा�य त दyे न 
थालेका छन्। अ�ह�, धमरशा5का िवJान् र धा;मक अगुवासमेत यस िवषयमा येशूले भ�ुभएका 
कुरासँग पूण �पले पBरिचत छन् तर नयाँ ज&मको कुनै अनुभव पाएका छैनन्। उनीह�ले 
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शारीBरक ज&मको �पमा बुझे। �यो बाहके उनले बु2न सK न ेअ� कुनै बाटो िथएन। धेरै समयपिछ 
यी श9दह� उनको जीवनको अ{भूत वा>तिवकता भए, तर सुmमा अथ हीन िथए। िनकोदमेसलाई 
येशूले भ�भएको ठीक ठीक श9दह�लाई हामीले हनेु  पछ । मलाई केटा केटीले गाउने गरेको एउटा 
कोरसको स3झना �&छ, जो यस !कार छ: 

िनकोदमेसलाई येशूले भ& नभुएको ठीक ठीक श9दह�लाई हामीले हेनु  पछ । मलाई केटाकेटीले 
गाउने गरेको एउटा कोरसको स3झना �&छ, जो यस !कार छ: 

“Listen to the words of Jesus spoken clear and plain:  

If you want to go heaven you must be born again!” 

“येशूले बो=नुभएका >पr र िसधा श9दह� सुन, 

य�द ितमी >वग  जान चाह&छौ भने नयाँ गरी ज&म।” 

येशूले िनकोदमेसलाई भ& नभुएका ठीक ठीक श9दह� यी होइनन्। येशूले य>तो भ& नुभएको 

िथएन, “ितमीले नयाँ ज&म पाएनौ भने >वग  जान सKदनैौ”। येशूले वा>तवमा के भ& नभुएको िथयो 

भने नयाँ ज&म नपाउने कुनै पिन 7ि8ले >वग को रा�य दyे न स8ैन। अक~ श9दमा भ& न े हो भने 
य>तो 7ि8 आि�मक स�यताको स&दभ मा अ&धो �&छ र उसले �यो कुरा बु2न सKदनै। िनकोदमेसको 
अव>था य>तै रहेको हामी दyेदछौ ँर अ� य>तै उदाहरणह� पिन हामीले हनेNछौ।ँ 

सामरी �ी सामरी �ी सामरी �ी सामरी �ी ––––    जीिवत जीिवत जीिवत जीिवत पानीपानीपानीपानी    

“येशूले � यसलाई भ& नभुयो, “ितमीले परमेM वरको वरदान र ितमीसँग पानी माg ने \ यि8लाई 

िचनेकa भए ितमीले उसलाई माg नेिथयौ, र उसले ितमीलाई िजउँदो पानी �दनिेथयो। � यस > -ीले 

उहाँलाई भनी, “हजूर, तपा�िसत उघाउने भाँड़ो छैन, र इनार पिन गिहरो छ। तब तपा�ले कहाँबाट 

� यो िजउँदो पानी = याउनु�& छ?” (यूह�ा ४:१०, ११)। 

िनकोदमेस समाजको मािथ=लो वग का िथए र यो > -ी त=लो वग बाट तर दवुै जनामा एउटा 
कुरा समान िथयो: दवुै जनाको नयाँ ज&म भएको िथएन र दवुैले परमेM वरको रा�य दyे न सकेका 
िथएनन्। यस > -ीले पिन येशूका श9दह�लाई अ�रश: िलइरहेकa िथई। सामा&य पानीको िवषयमा 
उसले सबै कुरा जानेकa िथई, तर जीिवत पानीको िवषयमा ितनले किह=यै सुनेकa िथइन। �यस 
!कारको पानी आि�मक अव>थाको कुरो हो, जसको िवषयमा ितनी पूण �पमा अ&जान िथइन्। 
सामा&य पानीलाई ितनले आ<नो शारीBरक आँखाले दyे न सिKथन्, तर आि�मक�पमा अ&धो भएको 
कारण जीिवत पानीलाई दyे न असमथ  िथइन्। 

य�दीय�दीय�दीय�दीह� ह� ह� ह� ––––    आि�मक भोजनआि�मक भोजनआि�मक भोजनआि�मक भोजन    

“> वग बाट ओ;लआएको िजउँदो रोटी म नै �ँ। कसैले यो रोटी खायो भने � यो सधैभँBर 

िजउनेछ। र जुन रोटी म संसारका जीवनको लािग �दनेछु, � योचाuह मेरो दहे हो। तब य�दीह� 
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आपसमा बहस गन  लागे, “यस मािनसले कसरी हामीलाई आ< नो दहे खान �दन सK छ?” येशूले 

ितनीह�लाई भ& नभुयो, “साँp चै, म ितमीह�लाई भ& दछु, ितमीह�ले मािनसको पु-को दहे खाएनौ, 

र उसको रगत िपएनौ भने, ितमीह�मा जीवन �दँनै।” (यूह�ा ६:५१-५३)।  

येशूले आि�मक भोजनको कुरा गBररहनु भएको िथयो। फBरसीह�लाई उजाड़ >थानमा भएको 
म& नको आM चय कम  थाहा िथयो तर �यो अ{भूत काम भए पिन शारीBरक भोजन मा- िथयो। 
आि�मक भोजन क>तो �&छ भनेर ितनीह�लाई केही पिन थाहा िथएन। यो उनीह�को भोजनको 
पBरकारिभ- पनN िथएन। यसकारण उनीह�ल े येशूका श9दह�लाई अ�रश: िलए र उहाँले त 
मािनसको मासु खाने कुरा गBररहनु भएको होला भनी िवचार गरे। 

येशुका आमा बवुा येशुका आमा बवुा येशुका आमा बवुा येशुका आमा बवुा ––––    मेरो िपताको घरमेरो िपताको घरमेरो िपताको घरमेरो िपताको घर    

“उहाँले ितनीह�लाई भ& नुभयो, ‘तपा�ह�ल ेमलाई �कन खो� नुभएको? के म आ< ना िपताको 

घरमा �नुपछ  भ& न े तपा�ह�लाई थाहा िथएन?’ तर उहाँले ितनीह�लाई भ& नभुएको कुरा 

ितनीह�ले बुझेनन्” (लूका २:४९-५०)। 

मBरयम येशूकa आमा िथइन् भने योसेफ उहाँका लेपालक (सांसाBरक) िपता िथए। उनीह�ले 
>वाभािवक�पमा सांसाBरक िपताको िवषयमा िवचार गरे तर येशूले >वग मा रहनुभएका उहाँका 
िपताको िवषयमा कुरा गBररहनु भएको िथयो। �यितबेला युसुफ र मBरयमले परमेM वरलाई आ<नो 
िपताको �पमा जानेका िथएनन,् य�द जानेको भए पिन उनीह�ल ेयो कुरा बुझेका िथएनन्। पिव- 

आ�माको कामJारा मा-ै यो कुरा बु2न स�क&छ। पावलले यो कुरा बुझेर यसो लेखेका िथए, “

ितमीह�ले धम पु- �न े आ� मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेM वरलाई “अ9 बा, िपता” भनी 

पुकाछ�” (रोमी ८:१५)।  

चेलाह� चेलाह� चेलाह� चेलाह� ––––    फ�रसीह�को खिमरफ�रसीह�को खिमरफ�रसीह�को खिमरफ�रसीह�को खिमर    

“येशूले ितनीह�लाई भ& नभुयो, “` यान दओे, फBरसी र सदकुaह�को खिमरबाट होिशयार 

रहो।” ितनीह�ले आपसमा बहस गन  लागे, “हामीह�ले रोटी = याएनौ,ँ र उहाँले यसो भ& नभुएको 

होला” (मVी १६:६,७)।  

येशूले फBरसीह�को िश�ाको िवषयमा कुरा गBररहनु भएको िथयो, तर चेलाह�ले िवचार 
गरे �क येशूले खिमर भ& नु�दँा खिमरकै अथ मा भ& नभुएको हो। फBरसीह�ले जे िश�ा �द&थे, �यो 
एकदम ठीक �&[यो। येशूले यहाँस3म भ�ुभएको िथयो, “शा> -ीह� र फBरसीह� मोशाको आसनमा 

ब> तछन् । यसकारण ितनीह�ले भनेका कुरा गर र मान” (मVी २३:२,३)। धम शा> -का य>ता 
िवJान् िश�कह�बाट कसरी कुनै कुरा बेठीक �न सKदछ? गालीलको साधारण मछुवाह�को 
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िवचारमा शायद फBरसीह� सव Sाता िथए। पिछ गएर ितनीह�ले िनM चय नै आफना िवचार 
पBरवत न गरेका िथए। 

उ%रउ%रउ%रउ%र    

िनकोदमेस, सामरी > -ी, य�दीह�, उहाँका आमा बुवा, यहाँस3म �क उहाँका चेलाह� कसैले 
पिन येशूले भ& नएुका कुराह� बु2न स�करहेका िथएनन्। यो कुरा येशूलाई थाहा िथयो, यसको सँगै 
उहाँलाई यो पिन थाहा िथयो �क यस सम>याको कुनै मानवीय समाधान िथएन, तर ईM वरीय 
समाधानह� िथए: नयाँ ज&म र पिव- आ�मा! उहाँले यस संसारमा आ<नो जीवनको अि&तम साँझ 
पिव- आ�माको आगमन स3ब&धमा आ<नो चेलाह�सँग कुरा गदq िबताउनु भयो। “मैले 
ितमीह�लाई भ& न ेकुरा अझ धेरै छन्, तर अिहले ितमीह� ती कुरा सहन सK दनैौ। जब उहाँ, अथा त ्
स� यका आ� मा आउनु�नेछ, तब उहाँले ितमीह�लाई सबै स� यतामा डो+ याउनु�नेछ। उहाँ आ< नो 
तफ बाट बो= नु�नेछैन। उहाँले जे सु& नु�& छ, � यही बो= नु�नेछ, र �न आउने कुराह� ितमीह�लाई 
घोषणा गBर�दनु�नेछ। उहाँले मेरो मिहमा गनु �नेछ, �कनभन े जे मेरो हो, � यो मबाट िलएर 
ितमीह�लाई सो घोषणा गBर�दनु�नेछ। जे-जित िपतासँग छन,् ती मेरा �न् । यसैकारण मैले भनेँ, जे 

मेरो हो � यो मबाट िलएर आ� माले ितमीह�लाई घोषणा गBर�दनु�नेछ” (यूह�ा १६:१२-१५)।  

चेलाह�ले येशूले भ& नभुएका कुराह� अ&तमा बूझे त? होइन, अझ बुझेनन्। उनीह�ले 
>पr�पमा पिव- आ�माको िवषयमा बु2न सकेनन्, �कनभन े �यितबेला पिव- आ�मा अझ आउनु 
भएको िथएन! 

चेलाह�मा वा>तिवक पBरवत न पेि&तकोसको �दन आर3भ भयो। �यस पM चात् उनीह�ले 
>वग को रा�य देy न र �यसमा !वेश गन  सKथे। उनीह�ले जीवनको रोटी खान सKथे। उनीह�ले 
पु-�वको आ�मा पाएका िथए, जसJारा उनीह�ल े परमेM वरलाई िपताको �पमा जा� सKथे र 
येशूले ज>त ै उहाँलाई अ9बा भनी बोलाउन सKथे। अिहले उनीह�को आँखा खोिलएको िथयो र 
उनीह�ल ेआि�मक अव>थाका सबै कुरा दyे न सKथ ेजो पिहले उनीह�बाट लुकेका िथए। आिखरमा 
आएर येशूले भ& नभुएका सबै कुराह� उनीह�ले बु2न थालेका िथए। िनM चय पिन उनीह�ल ेएकले 

अका लाई यसो भिनरहकेा िथए, “ए! उहाँले यो पो भ& नभुएको रहेछ” र “उहाँले भ�ुभएको �यस 

कुराको अथ  य>तो पो �ँदो रहेछ”। 

पावलले य>तै अनुभवको कुरा गरेका �न,् “तर यसो लेिखएको छ, ‘आँखाले नदखेेका र कानले 

नसुनेका र मािनसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेM वरले उहाँलाई !ेम गनNह�का िनि3 त तयार 

पानु भएको छ।’ परमेM वरले हाOा िनि3 त पिव- आ� माJारा � यो !कट गनु भएको छ। �कन�क पिव- 

आ� माले !� येक कुरा खो� नु�& छ, परमेM वरका गिहरा-गिहरा कुराह� पिन खोजी गनु �& छ” (१ कोBर 

२:९,१०)।   


