
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : नहेम्याह १२:२७-४७, १ इितहास २५:६-८, १ 
यूह ा १:७-९, यूह ा १:२९,३६, १ कोरन्थी ५:७ र िहॄू ९:१-११। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितनीह ले ूशंसा दोहोर् याउँदै, ः तिुत आराधना 
गद र परमूभलुाई धन् यवाद िदँदै यसो भनेर गाए, 'उहाँ असल हनुहुनु् छ, उहाँको 
क णा इॐाएलमािथ सदासवर्दै रिहरहन् छ।' अिन परमूभकुा भवनको जग 
बसािलएको कारण सबै मािनसह ले ठूलो सोरले परमूभकुो ः तिुत गरे।" (एळा 
३:१ पान्तिरत)। 

     यहूदीह ले गरेको परमेँ वरको आराधनाको ूिबया यस अध्यायको 
मूल सारले गिहरो तिरकाले बझुाउँछ। परमेँ वरूित ितनीह  अत्यन्तै आभारी 
भएको कुरा ितनीह ले व्यक्त गरेका िथए भने उहाँको ःतिुत र ूशंसा 
दयदेिख नै ःवतः उच्च ःवरले व्यक्त गरेका िथए। ई.प.ृ ५१५मा नयाँ 
मिन्दरको समपर्ण भएकोमा ितनीह ले खशुीयाली मनाएका िथए (एळा ६:१५-
१८)। अिन त्यसको ६० वषर्पिछ य शलेमको पखार्लको िनमार्ण कायर् सम्प  
भएपिछ त्यसलाई समपर्ण गन बममा मािनसह ले उत्सब मनाएका िथए 
(नहेम्याह ६:१५-७:३, १२:२७-)। 

     नहेम्याह ११ र १२मा नामावलीह  ूःततु गिरसकेपिछ सहरको 
पखार्ल सम्प  भएकोमा अत्यन्तै उल्लासमय वातावरणमा त्यसको समपर्ण 
गिरएको िववरण लेखकले िदँदछन।् यावत थोकह , मिन्दर, सहरको पखार्ल, 
घरह  र सावर्जिनक भवनह  परमेँ वरमा समपर्ण गनुर् इॐाएल रा को चलन 
िथयो। यःतो समपर्ण गन कायर्बम राॆो सोच िवचारका साथ व्यविःथत ढंगले 
गिरन्थ्यो। भजन गाउने, बाजा बजाउने, भोज गन, बिल चढाउने, खिुशयाली 

१०  परमिपता सनातन सिृ टकतार् परमिपता सनातन सिृ टकतार् 
परमे वरको आराधनापरमे वरको आराधना  
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मनाउने कायर् उल्लासकासाथ आनन्द मनाउने र मािनसह लाई शु  वा चोखो 
बनाउने तत्वह  आराधना कायर्बममा समावेस हनु्थ्यो। समपर्णको समयमा 
बिलह  चढाउने व्यवःथा राजा दाउदले ःथापना गरेका िथए।  जब 
परमेँ वरको पिवऽ सन्दकु भखर्र िनमार्ण गिरएको मिन्दरमा िभऽाएका िथए 
सोलोमन राजाले पिन त्यही ूिबया अपनाएर परमेँ वरको आराधना गरेका िथए 
(१ राजा ८:५)।  पिछ गएर इॐाएलका अगवुाह ले पिन त्यही ढाँचामा 
परमेँ वरको आराधनालाई िनरन्तरता िदएका िथए। 

   त्यस समयका सनातन सिृ कतार् परमेँ वरको आराधना यहूदीह ले 
कसरी गरे र त्यही परमेँ वरको आराधना हामीले गदार् पिन ितनीह को 
नक् कल कसरी गनर् सक्नपुछर् भनेर यस अध्यायमा हामी हेनछ । 
 

१.  परमेँ वरको ःतिुतगानह  

      नहेम्याह १२:२७-२९लाई केलाएर पढ्नहुोस।्जहाँ परमेँ वरको ःतिुत र 
ूशंसा गन बमको ूिबया उल्लेख गिरएका केही मूल शब्दह  ूयोग गिरएका 
छन।् त्यसलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गनुर्हनु्छ? हेन ुर्होस ् "२७ य शलेमका 
पखार्लको समपर्ण गदार् य शलेममा रमाहट गरेर धन् यवादका भजन गाउँदै, 

झ् याली, सार ी र वीणाका साथमा समपर्णको उत् सव मनाउन ितनीह ले 
लेवीह लाई आफू बसेका सबै िनवास-ः थानह बाट खोजेर ल् याए। २८ 
गवैयाह  य शलेमको चारैितरका ठाउँह बाट, अथार्त ् नतोपातीह का 
गाउँह बाट, २९ बेथ-िगलगालबाट, अिन गेबा र अज् मावेतका इलाकाह बाट 
ल् याइएका िथए, िकनभने ती गवैयाह ले य शलेमका चारैितर आफ् ना िनिम् त 
गाउँह  बनाएका िथए।" 

    पिवऽ मिन्दरको सेवाकायर्मा चािहने भजन गायकह  र 
बादयबादकह को िवशेष समूह लेबीको बंशबाट इॐाएलको रा ले खटाएको 
िथयो। यो ूिबया परमेँ वरकै िनदशनमा भएको िथयो। मिन्दरमा गिरने 
परमेँ वरको आराधना अत्यन्तै व्यविःथत, सौन्दयर्मय र कुशल तिरकाले कसरी 
गनुर्पछर् भनेर उहाँले नै िसकाउनभुएको िथयो। 

    पिहलाभन्दा अत्यन्तै गौरबमय र अझ िवःततृ वा धेरै थप गरेर राजा 
दाउदले आराधनाको ूिबया व्यविःथत गरेका िथए। त्यसैकारण मिन्दरमा 
गिरने आराधना ूिबयामा राजा दाउदले िनयकु्त गरेका आसाफको सन्तानलाई 
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"परमेँ वरको मिन्दरको सेवाकायर्मा चलाउने भजनमण्डलीको नाइके" चिुनएको 
िथयो (नहेम्याह ११:२२ पान्तिरत)। 

जब हामी परमेँ वरको आराधना र उपासना गदर्छ  त्यसबेला 
"परमेँ वरका भजनह " गाउँदा स ीत र वाजाह  कितको मह वपूणर् र 
आराधनाको ूिबयाको केन्ििवन्द ु हनुपुछर् भनेर १ इितहास २५:६-९ले 
हामीलाई के िसकाउँछ? हेन ुर्होस ्"६ ितनीह  सबै परमूभकुो मिन् दरमा आफ् ना 
िपताह को अधीनमा सेवा गथ। ितनीह  झ् याली, सार ी र वीणा ारा परमूभकुा 
भवनको सेवामा भाग िलन् थे। आसाप, यदूतून र हेमानचािहँ राजाको अधीनमा 
िथए। ७ ितनीह का कुटुम् बह का साथमा स ीतकारह को संख् या २८८ 
िथयो। ८ जवान र बूढ़ा, गाउनमा िनपूणर् र िसका  दवैुले ितनीह का कामको 
िनिम् त िच ा हाल् थे। ९ पिहलो िच ा, जो आसापको िनिम् त िथयो, योसेफ र 
ितनका छोराह  र दाजभुाइह का नाउँमा पर् यो -१२ जना। दोॐो िच ा 
गदल् याह र ितनका छोराह  र दाजभुाइह को नाउँमा -१२ जना।" 

    भजन गाउनेह  स ीतकारह  िथए। ितनीह  लेबी बंशबाट आएका 
िथए। त्यसकारण ितनीह लाई आिधकािरक पमै मिन्दरको भजनमण्डलीमा 
खटाइएको िथयो। राजा दाउदको समयमा स ीत िसकाउने िव ालयको 
ःथापना गिरएको िथयो। त्यसको रेखदेख राजा दाउद आफैले गरेका िथए। 
त्यहाँ स ीत िसकाउने कुशल िशक्षकह  िथए र िसक्ने िव ाथीर्ह  िथए। 
त्यहाँ यवुा र उमेर ढल्केका मािनसह  पिन िथए। मिन्दरमा भजन गाउँदा 
ितनीह  पालै पालोसँग स ीत र बाजा उपलब्ध गराउँथे। त्यसबेला त्यहाँ 
कोही बाजा बनाउने कलाकमीर्ह  िथए भने अ  भजन गाउनेह  िथए। त्यहा ँ
बाजा बजाउने र भजन गाउनेह ले लाउने पोशाकह  उपलब्ध गराउने 
मािनसह को पिन समूह िथयो। यसरी कुशल, व्यविःथत र व्यवासाियक 
तिरकाले भजन मण्डलीको ःथापना गनुर्को उ ेँय के हो त? यसले 
स ीतकारह को दक्षताको िबकास गरेको िथयो भने परमेँ वरको आराधना 
हचवुा तिरकाले होइन तर अित उ म तिरकाले गनुर्पछर् भ े पिरकल्पना गरेर 
त्यो भजनमण्डलीको ःथापना गिरएको िथयो। जब परमेँ वरको ःतिुत ूशंसा 
गिरन्छ त्यो ःतिुत भक्तह को दयदेिख नै आउनपुछर् र ौोताह  पिन 
आित्मक पमा उहाँितरै उचािलन ूिेरत होऊन ्भ े हेतलेु भजन गाउनपुदर्छ। 
परमेँ वरको मिन्दरको आराधना कायर्बमको सेवामा चिुनएका भजन गाउने र 
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सि तकारह  अत्यन्तै होिसयािरपूवर्क िनयकु्त गिरएका िथए भ े कुरामा हामी 
यिकन हनुसक्छ । 

   स ीतलाई उपयोग गरेर परमेँ वरको ःतिुत गदार् तपाईँमा आएको 
आनन्दको उपभोग गनुर्भएको छ? तपाईँले गन व्यिक्तगत उपासना वा स ितमा 
गीत गाउन ुकितको मह वपूणर् ठा  ुभएको छ? 
 

२. शु ीकरण वा चोखो बनाउने 

       पखार्लको समपर्ण र भजन गाउनेह  जम्मा भएको बेहोरा पिछ 
नहेम्याह १२:३०ले शु  तथा चोखो बनाउने कुराको चचार् गदर्छ। "पजुारी  
लेबीह ले आफूह लाई शु  वा चोखो पारे। त्यसपिछ मािनसह , ढोका र 
पखार्लह लाई चोखो पारे। 

   "शु  पारे" भ े िहॄू भाषामा हो। त्यसको अथर् "सफा गनुर्, चोखो 
गनुर्" हो। परुानो करारमा यो शब्द धेरै सन्दभर्ह मा ूयोग गिरएको छ। 
नैितक र आित्मक पमा परमेँ वरको साम ुसफा र शु  हनु ुभ े धारणा िदन 
त्यो शब्द ूयोग गिरएको पाइन्छ। 
    यो ध्यानपूवर्क सोच्नहुोस:् "७ तर उहाँ ज् योितमा हनुभुएझ यिद हामी 
पिन ज् योितमा िहँ  छ  भने, एक-अकार्िसत हाॆो स ित हनु् छ, र उहाँका पऽु 
येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शु  पाछर्। ८ यिद हामीमा पाप छैन (वा 
हामी आफै धमार्त्मा वा धमीर् छ ) भनी हामी भन् छ  भनेता हामीले आफैलाई 
धोका िदइरहेका हनु्छ , र हामीमा सत् य हुँदैन। ९ यिद हामीले आफ् ना पापह  
ः वीकार गर् य  भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुर्हनु् छ, र सबै अधमर् वा पापबाट 
हामीलाई शु  पानुर्हनु् छ, िकनिक उहाँ िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ।" (१ 
यूहन् ना १:७-९)। (१) मािनसको ःवभाव (२) परमेँ वरको क्षमाशीलता र (३) 
हाॆो जीवनमा परमेँ वरको शिक्तको बारेमा उक्त पदले हामीलाई के भन्छ? 
     मिन्दर र त्यहाँ गिरने आराधना िविधह  पौरािणक इॐाएलको धमर्मा 
अत्यन्तै मह वपूणर् भाग िथयो। तर परमेँ वरको आराधना गन ूिबयामा 
मिन्दर र त्यसमा गिरने सेवाकायर्ह  आफैमा उहाँसँगको सम्बन्धको अन्त्य 
िथएन तर केवल साधनमाऽ िथयो। ितनीह ले करार बाँधेका परमेँ वर र 
पापबाट मोचन गराउने ूभ ु येशूसँगको सम्बन्धमा ती िविधह ले ितनीह लाई 
अिघ बढाउन ु पथ्य । साथै ती िविधह ले ितनीह को जीवनमा गन 
परमेँ वरको शु  पान शिक्तको ान िदनपुथ्य । परमेँ वरले हामीलाई के 
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गनुर्भयो, कसबाट हामीलाई मिुक्त िदनभुयो भ े आत्म ानले उहाँलाई ूमे गनर्, 
उहाँको भक्त हनु र उहाँको उपासना गनर् हामी डोर् याइनपुदर्छ। िवगत समयमा 
परमेँ वरले के गनुर्भयो सो बारम्बार सिम्झरहन ु पौरािणक इॐाएलको 
आराधनाको एउटा  भाग नै हनु गएको िथयो। जब हामी िवगतका कुरा 
सिम्झन्छ  तब त्यसले परमेँ वरको सदाशयता, हामीूित उहाँको िहत र 
ूमेलाई हामी सम्झीरहन्छ  जनु ्हामीमा आनन्द ल्याउने ूमखु भाग हो। अिन 
हामीले गन आराधना सेवामा उहाँूित आभारी भएर उहाँको ःतिुत गन 
कायार्नभुवमा हामी ूवेश गनर् सक्षम हनेुछ । 
     हाॆो जीवनमा सामना गनुर्पन चनुौितह लाई पार गराइरहनभुएकोले र 
परमेँ वरले हाॆो पाप तथ घिट किमह लाई क्षमा िदनभुएकोले त्यसूित 
आभार व्यक्त गद िभऽी दयदेिख िनरन्तर पमा हामीले आनन्द मनाइरनपुछर्। 
त्यसो भएमा परमेँ वरको ूशंसा गनर् र उहाँको चिरऽको सौन्दयर्ताूित सराहना 
व्यक्त गनर् हामी सक्षम ् हनेुछ । अनेक  धमर्कमर्को ूयास ारा हाॆो पाप 
क ाहनु नपरोस ् भनेर येशूले हाॆो पापको दण्ड बुसमा भोगेर हामीलाई 
पापबाट छुट्कारा िदनभुएको आत्म ानले परमेँ वरको ूमे र चिरऽको ूदशर्न 
गनुर् भन्दा ठूलो काम अ  के हनुसक्छ र? त्यसैले अब हामीले हाॆो पाप 
मोचन गनर् कुनै धमर्कमर् गिररहन ुनपन भएको छ। 

     तपाईँको िवगतको पाप अधमर् वा वतर्मान ःवभावले िकन बुसको 
छहारीमा पूरा क्षमा पाउन सक्नहुनु्छ। त्यो क्षमा तपाईँ मरेपिछ होइन तर 
अिहले नै र त्यो तपाईँको कुनै काम ारा नभएर उहाँमािथको िवँ वास ारा पाउन 
सक्नहुनु्छ। येशूले उपलब्ध गराउनभुएको क्षमालाई अिहले नै तपाईँले िकन 
दावी नगन? 
 

३. धन्यवाद ःतिुत गन दईु ठूला गीित समूह वा क्वायर   

      जब मािनसह ले परमेँ वरको आराधना र ःतिुत गरेर उत्सब मनाए 
तब बाजागाजा, सि त र भजन त्यसको मह वपूणर् भाग हनु पगेुको िथयो। त्यो 
िकन भयो त? हेन ुर्होस ् नहेम्याह १२:२७-४३ "२७ य शलेमका पखार्लको 
समपर्ण गदार् य शलेममा रमाहट गरेर धन् यवादका भजन गाउँदै, झ् याली, सार ी 
र वीणाका साथमा समपर्णको उत् सव मनाउन ितनीह ले लेवीह लाई आफू 
बसेका सबै िनवास-ः थानह बाट खोजेर ल् याए। २८ गवैयाह  य शलेमको 
चारैितरका ठाउँह बाट, अथार्त ् नतोपातीह का गाउँह बाट, २९ बेथ-
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िगलगालबाट, अिन गेबा र अज् मावेतका इलाकाह बाट ल् याइएका िथए, िकनभने 
ती गवैयाह ले य शलेमका चारैितर आफ् ना िनिम् त गाउँह  बनाएका िथए। 
३० पूजाहारीह  र लेवीह ले िविधअनसुार आफू-आफूलाई पिवऽ गरे। 
त् यसपिछ ितनीह ले मािनसह , मूल ढोकाह  र पखार्ललाई शु  पारे। ३१ 
तब मैले यहूदाका अगवुाह लाई सहरको पखार्लमािथ जान लाए।ँ साथै धन् यवाद 
िदन दईु वटा ठूला ः तिुत गाउनेह का दल िनयकु्त गर। एक दल दािहनेितर 
पखार्लमा फोहोर ढोकासम् म जानपुथ् य । ३२ त् यस दलको पिछपिछ होशयाह र 
यहूदाका आधा अगवुाह का साथमा ३३ अजयार्ह, एळा, मशलु् लाम, ३४ यहूदा, 
बेन् यामीन, शमायाह र यिमर्या लागे। ३५ तरुहीको साथमा कित जना 
पूजाहारीह , र जकिरया, जो जोनाथनका छोरा, जो शमायाहका छोरा, जो 
म न् याहका छोरा, जो मीकायाका छोरा, जो जक् कूरका छोरा, ३६ जो आसापका 
छोरा िथए, र ितनका सहयोगीह  -शमायाह, अळले, िमललै, िगललै, माऐ, नतनेल, 

यहूदा र हनानी- परमेँ वरका जन दाऊदले तोकेका बाजाह का साथमा िथए। 
शाः ऽी एळाचािहँ जलूुसका अगवुा िथए। ३७ ितनीह  फुहारा ढोकाबाट भएर 
दाऊदको सहरका िसँढ़ीह बाट सोझै पखार्लमा उकालो च  ने बाटो भएर 
दाऊदको घर नाघेर पूवर्ितर भएको पानी ढोकासम् म गए। ३८ भजन गाउँदै 
िहँ  ने दोॐो दलचािहँ देॄेितर लाग् यो। ितनीह का पिछपिछ मािनसको आधा 
भागसँग म िहँड। यो दल पखार्ल मािथमािथ भ ीको बजुार् भएर, ३९ चौड़ा 
पखार्लसम् म र एृाइमको ढोका, येशना ढोका, माछा ढोका, हननेलको बजुार् र 
सयको बजुार्देिख भेड़ा ढोकासम् म गएपिछ ितनीह  गारदको ढोकामा अिड़ए।  
४० ती दईु भजन गाउने दल परमूभकुो भवनमा आ-आफ् नै ः थानमा बसे। म 
पिन अिधकृतह को आधा दलसँग बस। ४१ यसै गरी पूजाहारीह  एल् याकीम, 

मासेयाह, िमन् यामीन, मीकाया, एल् योएनै, जकिरया र हनन् याह तरुहीका साथमा 
िथए। ४२ र मासेयाह, शमायाह, एलाजार, उज् जी, येहोहानान, मिल् कयाह, एलाम र 
एसेर पिन िथए। ियळिहयाहको िनदशनमा गवैयाह ले गाए। ४३ र त् यस िदन 
ितनीह ले आनन् द गरेर ठूला बिलदानह  चढ़ाए, िकनिक परमूभ ुपरमेँ वरले 
ितनीह लाई रमाहट गन अवसर िदनभुएको िथयो। ः ऽीह  र बाल-
बािलकाह ले पिन आनन् द मनाए। य शलेमको आनन् दउत् सव टाढ़ा-टाढ़ासम् म 
पिन सिुनयो।"   

   िविभ  बाजागाजा सिहत दईु गीित समूह परमेँ वरलाई धन्यवाद िदँदै 
गीत गाउँदै य शलेम सहरभिर घमेुका िथए। यो आराधनाको सेवा नहेम्याहले 
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सजेृका िथए। ितनीह ले सो कायर् एक ठाउँबाट सु  गरेर दईु भागमा 
िबभािजत भई सहरको पखार्लको विरपिर िबिभ  िदशातफर्  गएका िथए। 
अगािडको पिङ्क्तमा एळाले अगवुाई गरेका िथए भने पछािड नहेम्याह िथए। 
दईु गीित समूह फेिर चौडा पखार्लमा भेला भए अिन ितनीह  त्यहाँबाट 
मिन्दरितर बढे। ूत्येक जलुसुमा पजुारीह ले तरुही बजाउँदै गएका िथए। 
जब गीितसमूहह  मिन्दरिभऽ गए तब ितनीह  एक आपसमा मखुामखु गरेर 
उभेए।ितनीह ले अत्यन्तै व्यवःथित ढंगले जलुसु र आराधना सेवाको 
आयोजना गरेका िथए। 

    उत्सब र आराधना सेवाको कायर्बममा स ीतको मह व िकन िथयो 
भनेर थाहा पाउन मिन्दरको पिरवेशमा त्यसलाई हेन ुर्पदर्छ। जसरी मािनसह  
िविभ  स ीत कायर्बम सु  स ीत हलमा जम्मा हनु्छन ्त्यसरी नै मिन्दरमा 
स ीत सु  भेला भएका िथएनन।् तर जब भजन गाउनेले भजन गाए र बाजा 
बजाउनेले बाजा बजाए तब मािनसह ले िशर झकुाएर परमेँ वरको ूाथर्ना 
गरेका िथए। यो रमझम र रमाइलो गन समय िथएन तर परमेँ वरूित 
आराधना गन र ौ ा देखाउने समय िथयो। यो आराधनाको एउटा शैली 
िथयो। 

    तर मिन्दर र आराधनाको मूल सेवाकायर्बम भनेको पशबुिल िथए 
जनु रमाइलो पक्ष त िथएन। पशहु को घाँटी िनमोठेको हेन ुर्पन ँय 
दयिबदारक हनु्थ्यो अथार्त ् रमाइलो स ीत बजाउँदै पशकुो बन्दन सनेुर 
आराधना गनुर् भनेको िन य नै राॆो होइन। तर जे भएतापिन त्यो पशबुिलले 
येशूलाई इि तगन भएकोले ितनीह को सोच ःवगर्ितर उचािलन्थ्यो जसले गदार् 
आराधनाको अनभुव झन रमाइलो हनु्थ्यो। 

    आराधनाको मह वपूणर् पक्ष भनेको ःतिुत, ूशंसा र स ीत िथए भनेर 
देहायका केही पदह ले पिन देखाउँछ। हेन ुर्होस,् ूःथान १५:१,२ "१ तब 
मोशा र इॐाएलीह ले परमूभकुो नाउँमा यो ः तिुत गाए: म परमूभकुो 
ः तिुतगान गाउनेछु, िकनिक उहाँ धेरै उचािलनभुएको छ। घोड़ा र त् यसको 
सवारलाई उहाँले समिुमा फािलिदनभुएको छ। २ परमूभ ुनै मेरो शिक्त र गीत 
हनुहुनु् छ, र उहाँ मेरो मिुक्त हनुभुएको छ। उहाँ मेरा परमेँ वर हनुहुनु् छ, म 
उहाँको ः तिुत गनछु। मेरा िपता-पखुार्का परमेँ वर, म उहाँको नाउँ उच् च 
पानछु।", २ इितहास २०:१८-२२ "१८ यहोशापात भइँूमा घोप् टो परे, र यहूदा 
र य शलेमका सबै बािसन् दाह  परमूभकुो सामनु् ने दण् डवत ् गनर् घोप् टो परे। 
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१९ तब कहात र कोरहका वंशका कोही लेवीह  खड़ा भए, र चक  सारेले 
परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वरको ूशंसा गरे।  २० तब ितनीह  िबहान सबेरै 
उठेर तकोको उजाड़-ः थानमा गए। ितनीह  िनः केर जाँदा खड़ा भएर 
यहोशापातले भने, 'हे यहूदा र य शलेमका बािसन् दा हो, मेरो कुरा सनु। 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िवँ वासमा ितमीह  िः थर भइरहो, र उहाँले 
ितमीह लाई थािमराख् नहुनेुछ। उहाँका अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गर, र 
ितमीह को फिलफाप हनेुछ।' २१ मािनसह िसत सल् लाह गरेपिछ ितनले कित 
जनालाई परमूभकुो ः तिुतगान र उहाँका पिवऽताको ूतापको ूशंसा गनर् 
सेनाको अिगअिग गएर गाउनलाई िनयकु्त गरे। अिन ितनीह ले यसो भनेर गाए, 

'परमूभलुाई धन् यवाद देओ, िकनभने उहाँको ूमे अनन् तकालसम् म रिहरहन् छ।' 
२२ ितनीह का ूशंसाको चक  आवाज सिुनने िबि कै परमूभलेु यहूदासँग यु  
गनर् आएका अम् मोनी, मोआबी र सेइर पवर्तका मािनसह लाई 
अलमल् याइिदनभुयो, र उनीह  पराः त भए।" र ूकाश १५:१-४ "१ मैले 
ः वगर्मा ठूलो र अचम् मको अक  एउटा िचन् ह देख: सात ः वगर्दूतह ले सात वटा 
अिन् तम िवपि  िलएका िथए, िकनिक ितनीह मा नै परमेँ वरको बोध समाप् त 
भएको छ। २ आगोसँग िमिसएका काँचको समिुजः तो मैले देख। त् यहाँ पश ुर 
त् यसको मूितर्मािथ र त् यसका नाउँको संख् यामािथ िवजय पाउनेह  आफ् ना हातमा 
परमेँ वरको वीणा िलई त् यस काँचका समिुको िकनारमा खड़ा िथए। ३ 
ितनीह ले यसो भनेर परमेँ वरका दास मोशाको भजन र थमुाको भजन 
गाउँदैिथए, 'हे परमूभ ु परमेँ वर सवर्शिक्तमान ्, तपाईंका कायर् महान ् र 
आँ चयर्पूणर् छन ्, यगु-यगुका महाराजा, तपाईंका मागर् धािमर्क र सत् य छन ्। ४ हे 
परमूभ,ु तपाईंको डर कसले मान् दैन? र तपाईंका नाउँको मिहमा कसले गदन? 

िकनिक तपाईं माऽ पिवऽ हनुहुनु् छ। सबै जाितले आएर तपाईंलाई दण् डवत ् 
गनछन ्, िकनभने तपाईंका धािमर्क कायर्ह  ूकट भएका छन ्।" 

   पथृ्वी र ःवगर् दवैु साि ितक आराधना सेवा कायर्बमको भाग हो। यो 
पिन हेन ुर्होस ्िक त्यहाँ गाइएका गीतह को मूल िवषयबःत ुउहाँका जनह लाई 
परमेँ वरले के गनुर्भयो सोको बखान त्यहाँ गिरएको िथयो। त्यसमा "पशमुािथ" 
िबजय पिन समावेश भएको िथयो (पश ुवा शैतानमािथ िबजय नगिर िबजयको 
गीत कसरी गाइन सक्छ र?)। परमेँ वरले गनुर्भएको मिुक्तको कामकोलािग 
उहाँका जनह ले िबजय उल्लास गनुर् उिचत िथयो। 
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   तपाईँको जीवनमा परमेँ वरले के के गनुर्भयो जसले गदार् उहाँको ःतिुत 
ूशंसा गाउन उिचत देख् नभुएको छ? 
 

४. पशबुिल आराधनाको भाग  

      आराधनाको उत्सबमा "ठूलो बिलह " चढाए रे। त्यसको आशय के 
हो? हेन ुर्होस,् नहेम्याह १२:४३ "त् यस िदन ितनीह ले आनन् द गरेर ठूला 
बिलदानह  चढ़ाए, िकनिक परमूभ ुपरमेँ वरले ितनीह लाई रमाहट गन अवसर 
िदनभुएको िथयो। ः ऽीह  र बाल-बािलकाह ले पिन आनन् द मनाए। 
य शलेमको आनन् दउत् सव टाढ़ा-टाढ़ासम् म पिन सिुनयो।"   

    पौरािणक इॐाएलको मिन्दरमा हनेु िविभ  आराधना कायर्बमको 
ूमखु र आवँयक भाग िविभ  थोकह को अपर्ण र पशबुिल िथयो। िविभ  
िकिसमका बिल वा अपर्णह  मिन्दरमा ूयोग गिरन्थे। पाप क्षमाको िनिम्त 
िदइएको ूित ा, स ितमा आउँदा हनेु आनन्दलाई व्यक्त गनर् र परमेँ वरूित 
आभार व्यक्त गनर् ती बिलह  चढाइन्थे। आराधनाको ठोस अथर् बिलह ारा 
बझुाइन्थ्यो। त्यसले परमेँ वर को हनुहुनु्छ भनेर उहाँको सत्यतालाई 
देखाउँथ्यो भने आउने ूित ाको सन्तान वा मसीहलाई औलँ्याउँथ्यो। उहाँ 
परमेँ वरको थमुा भएको कारण उहाँले पापीह को िनिम्त आफ्नो जीवन 
बिलदान गनुर्हनेुछ भनेर ती बिलह ले िसकाउँथ्यो। 

    येशू आउनभुन्दा अिघ मिन्दरमा हनेु िविभ  बिल र अपर्णह ले अन्तमा 
कसलाई औलँ्याएका िथए भनेर देहायका पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? 
यिद पौरािणक इॐाएलीह ले मरेको पशबुिल ारा आनन्द मनाएथे भने 
ितनीह भन्दा हामीलाई बढी ान भएकोले हामी झन धेरै िकन रमाउनपुछर्? 
त्यसबेलाका पशबुिलह ले देखाउने सत्यताको ान ती मािनसह मा िसिमत नै 
िथयो, तर अिहले हामीमा के अिसिमत ान छ? हेन ुर्होस,् यूह ा १:२९-३७ 
"२९ भोिलपल् ट उनले येशूलाई आफूितर आइरहनभुएको देखेर भने, 'हेर, 
संसारको पाप उठाइलैजाने परमेँ वरका थमुा! ३० उनी उहाँ नै हनुहुनु् छ, जसको 
िवषयमा मैले भनेको िथए,ँ 'मपिछ एक जना मािनस आउनहुनु्छ, जो मभन् दा उच् च 
हनुहुनु् छ, िकनभने उहाँ मभन् दा अिघबाटै हनुहुनु् थ् यो। ३१ म आफैले उहाँलाई 
िचनेको िथइन,ँ तर उहाँ इॐाएलमा ूकट होऊन ् भनेर नै पानीले बिप् तः मा िदँदै 
म आए।ँ' ३२ यूहन् नाले यसो भन् दै गवाही िदए, 'मैले पिवऽ आत् मालाई ढुकुरको 
पमा ः वगर्बाट ओलर आई उहाँमािथ बः नभुएको देख। ३३ मैले उहाँलाई 
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िचनेको िथइन,ँ तर जसले मलाई पानीले बिप् तः मा िदनू भनी पठाउनभुयो, उहाँले 
नै मलाई भन् नभुयो, 'जसमािथ ितमी पिवऽ आत् मालाई ओलर्ंदै र बः दैगनुर्भएको 
देख् छौ, पिवऽ आत् माले बिप् तः मा िदनहुनेु उहाँ नै हनुहुनु् छ।' ३४ मैले देखेको छु, 

र गवाही िदएको छु, िक परमेँ वरका पऽु उहाँ नै हनुहुनु् छ।' ३५ फेिर अक  
िदन यूहन् ना उनका चेलाह मध् ये दईु जनासँग उिभरहेका िथए। ३६ उनले 
येशूलाई गइरहनभुएको देखेर भने, 'हेर, परमेँ वरका थमुा!'  ३७ उनले भनेका यो 
कुरा सनेुर ती दईु चेलाह  येशूको पिछ लागे।", १ कोरन्थी ५:६-८ "६ 
ितमीह को घमण् ड ठीक होइन। अिलकता खिमरले जम् मै िढकालाई खिमरा 
बनाइहाल् छ भन् ने के ितमीह लाई थाहा छैन? ७ नयाँ िढका बन् नलाई परुानो 
खिमरलाई िनकाल, िकनिक ितमीह  वाः तवमा अखिमरी नै हौ। हाॆो िनः तारको 
थमुा, भीं टको बिलदान भइसकेको छ। ८ यसकारण हामी परुानो खिमरले, 

अथार्त ् कुकमर् र दुं  टताको खिमरले होइन, तर िनं कपटता र सत् यताको अखिमरी 
रोटीले चाड मनाऔ।ं" र ूकाश ५ "१ िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुको दािहने 
बाहलुीमा िभऽ र बािहरपि  लेिखएको एउटा चमर्पऽको मु ो मैले देख, जो सात 
वटा मोहोर लगाएर बन् द गिरएको िथयो। २ अिन एउटा बलवान ् ः वगर्दूतलाई 
ठूलो आवाजले यसो भिनरहेको मैले देख, 'यो मु ो खोल् न र यसका मोहोरह  
तो  न योग् य को छ? ३ ः वगर्मा अथवा पथृ् वीमा वा पथृ् वीमिुन यो चमर्पऽको मु ो 
खोल् न वा त् यसिभऽ हेनर् सक् ने कोही िथएन। ४ कोही पिन त् यो चमर्पऽको मु ो 
खोल् ने अथवा त् यसिभऽ हेन योग् यको नपाइएको हनुाले म खूबै रोए।ँ ५ तब 
धमर्-गु ह मध् ये एक जनाले मलाई भने, 'नरोऊ! हेर, यहूदाका कुलको िसंह, 

दाऊदको मूल यो मु ो र यी सात वटा मोहोरह  खोल् न िवजयी हनुभुएको छ।' 
६ तब मैले एउटा थमुा उिभरहनभुएको देख, जो मािरएको जः तो देखा 
पनुर्हनु् थ् यो। उहाँ िसंहासन र चार जीिवत ूाणीह का बीचमा, र धमर्-गु ह का 
माझमा हनुहुनु् थ् यो। उहाँका सात वटा िसङ र सात वटा आखँा िथए, जनुह  
सारा पथृ् वीमा पठाइएका परमेँ वरका सात आत् मा हनु ्। ७ उहाँ जानभुयो, र 
िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुको दािहने बाहलुीबाट त् यो मु ो िलनभुयो। ८ जब 
उहाँले त् यो मु ो िलनभुयो, तब ती चारै जीिवत ूाणी र चौबीसै धमर्-गु ह  
थमुाको सामनु् ने घोप् टो परे। ूत् येकको हातमा वीणा र धूपले भिरएका सनुका 
पाऽह  िथए, जो सन् तह का ूाथर्ना हनु ्। ९ ितनीह ले यसो भन् दै एउटा नयाँ 
गीत गाए: 'तपाईं यो चमर्पऽको मु ो िलने र त् यसका मोहोरह  तो  ने योग् यका 
हनुहुनु् छ, तपाईं मािरनभुयो र आफ् नो रगत ारा तपाईंले परमेँ वरको िनिम् त हरेक 
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कुल, भाषा, मािनस र जाितबाट मािनसह लाई छुटकारा िदनभुयो, १० र 
ितनीह लाई राज् य र हाॆा परमेँ वरका पूजाहारी बनाउनभुएको छ, र ितनीह ले 
पथृ् वीमा राज् य गनछन ्।' ११ तब मैले हेर, अिन िसंहासन, जीिवत ूाणीह  र 
धमर्-गु ह का विरपिर धेरै ः वगर्दूतह का आवाज सनु। ितनीह को संख् या 
लाख  र करोड  िथयो। १२ ितनीह  चक  सोरले यसो भिनरहेका िथए, 

'मािरएका थमुा सामथ् यर्, वैभव, बिु , शिक्त सम् मान, मिहमा, र ः तिुत महण गन 
योग् यका हनुहुनु् छ।' १३ अिन ः वगर्मा, पथृ् वीमा, पथृ् वीमिुन, समिु र त् यहाँ भएको 
हरेक ूाणीले यसो भिनरहेको मैले सनु, 'िसंहासनमा िवराजमान हनुहुनेुलाई र 
थमुालाई ः तिुत, सम् मान, मिहमा, र सामथ् र् य सदासवर्दा होस ्।' १४ तब ती चारै 
जीिवत ूाणीले भने, 'आमेन।' अिन ती धमर्-गु ह ले घोप् टो परेर दण् डवत ् गरे।" 

    नहेम्याह १२:४३मा मािनसह ले खिुशयाली र आनन्द मनाएको 
धारणा धेरै पल्ट दोहोर् याइएको छ। परमेँ वरूित ौ ा देखाउँदै र ईँ वरको 
भय मान्दै उहाँको आराधना गरेका िथए (ितनीह को पापको िनिम्त गिरने 
पशबुिलको सन्देश गम्भीर िथयो)। त्यो आराधना कायर्बममा खिुशयाली र 
आनन्दको आवाज ःवतः बलंुद भइरहेको िथयो। जब हामी परमेँ वरको साम ु
उिभन्छ  तब उहाँूित हामीमा ौ ा हनुपुछर्, आदर, भिक्त हनुपुछर् साथै उहाँको 
अचम्मको कामले गदार् आँ चयर्को भावना हाॆो दयमा उत्प  हनुपुछर्। जब 
हामी सत्य आराधना वा परमेँ वरको उपासना गदर्छ  तब हामीले खशुीसाथ 
गीत गाउनपुछर् र बाजाह  बजाउनपुछर् भनेर भजन ९५मा यसरी खलुासा 
गिरएको छ "१ आओ, परमूभकुो िनिम् त हामी आनन् दले गाऔ,ं हाॆो उ ारको 
च ानकहाँ चक  सोरले कराऔ।ं २ धन् यवाद चढ़ाउँदै उहाँको सामनु् ने आऔ,ं 
भजन र गीतले उहाँको ूशंसा गर । ३ िकनिक परमूभ ु महान ् परमेँ वर 
हनुहुनु् छ, सारा देवह मािथका महाराजा। ४ उहाँको बाहलुीमा पथृ् वीका गिहरा-
गिहरा ः थानह  छन ्, र पहाड़का िशखरह  उहाँकै हनु ्। ५ समिु उहाँको हो, 
उहाँले नै त् यसलाई बनाउनभुएको हो, र सकु् खा भिूम उहाँले नै रच् नभुएको हो।  
६ आओ, दण् डवत ् गर  र िनहरु , हाॆा सिृं टकतार् परमेँ वरकै साम ुघुड़ँा टेक , 

७ िकनभने उहाँ नै हाॆा परमेँ वर हनुहुनु् छ, र हामी उहाँको खकर् का ूजा, र 
उहाँका हातका भेड़ाह  ह । आज ितमीह ले उहाँको शब् द सनु् यौ भने, ८ 
ितमीह ले मेरीबामा गरेजः तै आफ् ना दय कठोर नपार, जः तो ितमीह ले त् यस 
िदन म भिूममा भएको मः साहमा गरेका िथयौ, ९ जहाँ मैले गरेका काम 
ितमीह का पूवर्जह ले देखेका भए तापिन ितनीह ले मलाई जाँच गरे र मेरो 
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परीक्षा गरे। १० चालीस वषर्सम् म त् यस पःु तासँग म बोिधत भए,ँ र मैले भन, 

'यी त् यः ता मािनस हनु ्, जसका दय बरािलएर जान् छन ्, र ितनीह ले मेरा मागर् 
िचनेका छैनन ्।' ११ यसैले मैले आफ् नो बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ 'मेरो 
िवौाममा ितनीह  किहल् यै पः नेछैनन ्।" 

   ौ ा, भिक्त, आनिन्दत भएर सिृ कतार् परमूभ ुसनातन परमेँ वरको 
आराधना गनर्, ूशंसा गनर् ूयत् न गनुर् ूत्येक ूभभुक्तको िजम्मेवारी हो। 
शन्तलुन र संयमता देखाएर आराधना गनुर्  नै परमेँ वरूित देखाइने िनणार्यक 
संःकार हो। 

    यूह ा १:१-४ले येशू, हाॆो सिृ कतार् र हामीलाई अन्धकारबाट 
ज्योितमा िहँडाइराख् ने परमेँ वर भनेर ःप  पारेको छ। जनु परमेँ वर उहाँको 
सिृ को पापको िनिम्त बुसमा झिुण्डएर मािरनभुएको िथयो भ  ेआत्म ानले 
तपाईँको भावनामा कसरी असर पादर्छ? बुसले गदार् हाॆो आराधनामा कसरी 
आनन्दको अनभुिूत हनु्छ? 
 

५. परमेँ वरको आराधनामा पजुारीह  र लेबीह को संलग्नता 
     मिन्दरमा सेवा गन पजुारीह  र लेबीह देिख यहूदा िकन ूश  भए? 
ितनीह  िकन मह वपूणर् छन?् हेन ुर्होस ्नहेम्याह १२:४४-४७ "४४ त् यस बेला 
भेटीह  अगौटे फलह  र दशांशका िनिम् त भण् डारको िजम् मा िलन, र सहरह का 
विरपिर बः तीह बाट पूजाहारीह  र लेवीह का िनिम् त व् यवः थाले तोकेबमोिजम 
िहः सा बटुल् न मािनसह  िनयकु्त गिरए। िकनभने पूजाहारीह  र लेवीह को 
सेवाबाट सबै यहूदा सा॑ै ूसन् न िथए। ४५ दाऊद र ितनका छोरा सोलोमनले 
िदएका िनयमअनसुार आफ् ना परमेँ वरको सेवा र शिु को सेवा ितनीह ले गरे, र 
यसै गरी गवैयाह  र ारपालह ले पिन सेवा गरे। ४६ िकनिक उिहले नै 
दाऊद र आसापको पालोमा गवैयाह  परमेँ वरको ूशंसा र धन् यवादका 
भजनका िनिम् त िनदशकह  भएका िथए। ४७ यसैले य बाबेल र नहेम् याहका 
पालामा गवैयाह  र ारपालह लाई सबै इॐाएलले ूितिदनको चािहएको भाग 
िदन् थे। ितनीह ले अ  लेवीह का भाग पिन छुट् ाएर राख् थे। अिन 
लेवीह ले चािहँ हा नका सन् तानको भाग छुट् ाएर राख् थे।" 

     पजुारीह को काम के को ूतीक िथयो? ती पजुारीह  लेबीह  िथए। 
हेन ुर्होस ् िहॄू ९:१-११ "१ पिहलाको करारमा आराधनाका धमर्-िविधह  र 
पािथर्व पिवऽः थान पिन िथए। २ एउटा पिवऽ वासः थान तयार भएको िथयो, 
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जसको पिहलो कोठािभऽ सामदान, टेिबल र भेटीका रोटीह  िथए। यसलाई 
पिवऽः थान भिनन् थ् यो। ३ दोॐो चािहँ पदार्िभऽ महापिवऽ ः थान भिनने कोठा 
िथयो, ४ जसमा सनुको धपुौरो र सनुले मोहोिरएको करारको सन् दूक िथयो। 
सन् दूकिभऽ मन् न राखेको सनुको भाँड़ो, कोिपला लागेको हा नको लौरो र 
करारका िशला-पाटीह  िथए। ५ सन् दूकमािथ कृपा-आसनमा छाया पािरराख् ने 
ईँ वरीय मिहमाका क बह  िथए। तर यी कुराका िवषयमा अिहले हामी 
िबः तारपूवर्क भन् न सक् दैन । ६ अब यी कुराह को ूबन् ध गिरसकेपिछ 
पूजाहारीह  आफ् ना िविध र कतर्व् य पालन गद िनरन् तर बािहरपि को 
पिवऽः थानिभऽ ूवेश गथ। ७ तर िभऽपि को कोठामा भने ूधान पूजाहारी 
माऽै एकलै वषर्मा एक चोिट जान् छन ्, सो पिन रगत नलगी होइन। त् यो रगत 
उनले आफ् नो िनिम् त र मािनसह का पापको िनिम् त चढ़ाउँछन ्। ८ यसैबाट 
पिवऽ आत् मा देखाउनहुनु् छ, िक जबसम् म बािहरपि को पिवऽः थान रिहरहन् छ, 

तबसम् म महापिवऽः थानिभऽ जाने बाटो खलु् नेछैन। ९ यो त अिहले वतर्मान 
समयको िनिम् त एक ं टान् त हो। यसले यही देखाउँछ, िक चढ़ाएका भेटी र 
बिलह ले आराधकको िववेकलाई शु  तलु् याउन सक् दैनन ्। १० ती केवल 
खाने, िपउने र िविभन् न िविधका ः नानह  माऽ हनु ्, अथार्त ् शारीिरक धमर्-िविधह  
हनु ्, जनुह  सधुारको समय नआउञ् जेल ः थापना गिरएका िथए।  ११ जब 
भीं ट अिघबाटै आइसकेका असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनभुयो, 
उहाँ अझ महान ् र िस  पिवऽ वासः थान ारा जानभुयो, जो हातले बनेको होइन, 

अथार्त ् यस सिृ को अ  होइन।"  

      "ःवगर्मा रहेको पिवऽ ःथानमा मािनसको िनिम्त गिरने िबिन्तभाऊ 
उहाँ बुसमा मनुर्परे झ मिुक्तको योजनाको िनिम्त आवँयक िथयो। जब उहा ँ
मतृ्यबुाट बौिरउठेर ःवगर्मा जानभुयो तब उहाँले मािनसको िनिम्त पहल गन 
काम पूरा गनर् सु  गनुर्भएको िथयो। हामी िवँ वास ारा पदार्िभऽको पिवऽ 
ःथानमा पःनैपछर् जहाँ "हाॆो पक्षमा अमदूत भएर येशू भी  पःनभुएको 
िथयो।" िहॄू ६:२० पान्तिरत-एलेन जी ाइट द मटे कन्शोभसीर्, प.ृ 
४८९बाट पान्तिरत। 

    फेिर त्यसबेलाका यहूदीह मा अिहले हामीले पाए झै आत्म ान 
िथएन। पिवऽ मिन्दरमा सेवा गन लेबीह को बारेमामाऽै ितनीह ले 
चािहँदोमाऽामा बझेुका िथए। ितनीह बाट परमेँ वरको काम सम्प  हनेुछ 
भनेर थाहा पाउँदा ितनीह  उत्सािहत भएका िथए। 
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    सु मा सारा रा  नै परमेँ वरको वचन पढेर, ूाथर्ना गरेर, आराधना 
गरेर आफूलाई पनुःसमिपर्त गरेर समय िबताइरहेका िथए। तर मिन्दरमा 
गनुर्पन सेवाकायर्को वेवाःता गरेको र त्यसको पनुःथार्पना गनर् ज री भएको 
कुरा त्यसैबीचमा ितनीह ले महससु गरेका िथए। अब सबै कुराको ूवन्ध 
िमलाइसकेपिछ मािनसह को िनिम्त लेबीह ले गन मह वपूणर् कामूित 
ितनीह ले खिुशयाली मनाएका िथए। मिन्दरमा गिरने सेवाकायर्ह  उहाँको 
आराधनाको ढाँचाको भाग हनुपुन िवषयमा परमेँ वरले नै यहूदी रा लाई ूभाव 
पानुर्भएको िथयो। 

     कितपय समयमा परमेँ वरका अगवुा पाःटरह , वचनका िशक्षकह , 
चचर् संचालन गन अगवुाह  र स ीतकारह लाई ितनीह कै काम त हो िन 
भनेर सवर्साधारण िवँ वासीह ले ती सबै काम ितनीह लाई नै पन्छाइरहेका 
हनु्छन।् नहेम्याहको पालामा पिन लेबीह को सहयोग बिलयो िथयो भने 
कितपय समयमा कमजोर िथयो। कितपय समयमा लेबीह  परमेँ वरको काम 
गदार् आफ्नो पिरवारको िनिम्त खचर् जटुाउन अन्यऽ काम गनर् वाध्य भएका 
िथए िकनभने मािनसह ले दशाशं र भेटी मिन्दरमा ल्याउन रोकेका िथए 
(जसरी अिहले पिन बिप् तःमामा आफ्नो दशांश र भेटी ारा चचर्लाई सहयोग 
गनछु भनेर शपथ त खान्छन ् तर त्यसको पालना गनर् कितपयले ज री 
ठानेका हुँदैनन)्। 

    दशांश र भेटीिबना चचर् िवँ वव्यापी पमा संगिठत हनु सक्दैनन।् 
यिद परमेँ वरको कामलाई िनरन्तरता िदने हो भने येशूका ूत्येक िवँ वासीले 
केवल मखुले माऽ होइन आिथर्क पमा पिन सहयोग गनर् समिपर्त हनैुपदर्छ। 
यसले चचर्मा भएका र चचर्कै काममामाऽै समिपर्त कमर्चारी तथा 
पाःटरह लाई खचर् जटुाउँछ। यो तीतो सत्य हो िक िमसन वा चचर् किहल्यै 
पिन िस  छैन वा चचर्का मािनसह  सबै साध ुवा िस  छैनन ्तर संसारमा 
परमेँ वरको कामलाई िनरन्तरता िदन िमसनका कमर्चारीह को होइन तर  
परमेँ वरको मखु हेरेर िवँ वासीह ले चचर् वा िमसनलाई सहयोग गन आफ्नो 
िजम्मेवारी पूरा गनुर्पछर्। 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: एलेन जी ाइट, "मोइ  अप इनटु बाइःट" प.ृ ६७-७५ 

     "अनन्तकाल भिर मिुक्त पाएकाह ले के गरेर बःने छन ्त? भी को 
बुसको िव ान वा मिुक्तको योजनाको िवषयबःतमुा मिुक्त पाएकाह ले अध्ययन 
गिररहनेछन ्साथै परमेँ वरको कामूित आभारी भएर ितनीह  ूशंसाको स ीत 
रच्दै गाइरहनेछन।्  येशूले आफ्नै शिक्तले सबै थोकको सिृ  गनुर्भएको 
िथयो। िबशाल अन्तिरक्षमा भएका अनिगिन्त नक्षऽह , आकाशग ाह  र 
जैिवक संसारह लाई  सम्हाली रहनहुनेु उहाँ ःवगर्को तेजःवीमय राजामहाराजा, 
परमेँ वरको िूय, क ब र अनेक  तेिजलो ःवगर्दूतह ले मनपराएका, 
ौ ामयी, आदरणीय र पजुनीय ूभ ु हनुहुनु्थ्यो। उहाँ पितत मािनसह को 
िनिम्त िनहिुरनभुयो, उहाँले मानव जगतको लजाःपद पाप र दोषलाई आफ्नै 
काँधमा बोक्नभुयो। बुसको पीडामा परमेँ वर िपताको अनहुार लकु्न गएको 
आभास ् उहाँले पाउनभुएको िथयो। िनदर्यी, पापी र परमेँ वरबाट हराउन 
पगेुको पितत संसारको भारले उहाँ लािदनहुुँदा उहाकँो दय िछया िछया भएको 
िथयो। कलबरीको बुसको िनमर्म यातनामा उहाँको जीवन धजुा धजुा हनु 
पगेुको िथयो। सारा जगतका सिृ कतार् र सबैको भिवंय आफ्नो हातमा 
सम्हाल्ने ूभलेु आफ्ना सबै यश र मिहमालाई थन्क्याएर मािनसूितको ूमेले 
गदार् आफूलाई तल्लो ःतरमा िगराउनभुएको िथयो। उहाँको त्यो कदमलाई 
मिुक्त पाएकाह ले किहल्यै िबसर्ने छैनन।्  सारा जगतले उहाँको यो महान ्
त्याग र ूमेलाई अचम्म तिरकाले हेिररहनेछ र उहाँूित भिक्तभाव जगाएर 
उहाँको आराधना गिररहनेछ। जब मिुक्त पाएका रांट्ह ले ितनीह को 
मिुक्तदातालाई हेनछन ् जहाबँाट परमेँ वर िपताको अनन्त मिहमाको ज्योित  
चिम्करहेको हनु्छ, जब ितनीह ले सदा सदा रिहरहने उहाँको िसंहासन हेनछन ्
तब ितनीह ले यो थाहा पाउनेछन ् िक उहाँको राज्यको अन्त किहल्यै 
हनेुछैन। त्यसबेला हषर्ले भाविवभोर भएर यो गीत घन्काउनेछन:् "मािरनभुएको 
थमुा योग्य, योग्यको हनुहुनु्छ। उहाँको आफ्नै अत्यन्तै अमूल्य रगतले 
हामीलाई परमेँ वरितर फकार्उनभुएको  छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे 
कन्ऽोभसीर्, प.ृ ६५१,६५२बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन:् 
अ.  आराधनाको समयमा परमेँ वरूित ौ ा देखाउने र खशुीले आनिन्दत 

भएर गाउने गीतको बीचमा कसरी शन्तलुन राख् ने? के आराधनामा 
हषर् र ौ ाको पारःपिरक पमा सम्बन्ध छ? 

आ. य शलेमको  पखार्लको जब समपर्ण गिरयो तब त्यसको सरुक्षा 
इॐाएलीह ले परमेँ वरमै छोडेका िथए। यिद परमेँ वरले त्यसको 
सरुक्षा गनुर् भएन भने त्यो पखार्लको कुनै औिचत्य छैन भनेर 
ितनीह ले ःवीकारेका िथए। सोलोमन राजाले यसरी उपयकु्त 
तिरकाले भनेका िथए, "यिद परमेँ वरले घरको िनमार्ण गनुर्भएन भने 
िनमार्णकतार्ह को पिरौम बेकारको हनु्छ। यिद सहरमा परमेँ वरले 
िचयाउन ुभएन भने सरुक्षा िदनेह को सरुक्षा बेकारको हनु्छ" (भजन 
१२७:१ पान्तिरत)। हामी ूभकुो िनिम्त जे जे ूयास गछ  
सोलोमनले व्यक्त गरेको कथनले हामीलाई के िसकाउँछ? 

इ.  तपाईँको चचर्मा स ीतको भिूमका कःतो छ। 
ई.  धमर्शा  बाइबल ःप  छ: ःवगर्मा भएको पिवऽ मिन्दरको हाॆो मलु 

पजुारी येशू हनुहुनु्छ। अिहले उहाँले ाक् कै के काम गिररहनभुएको 
छ? पथृ्वीमा भएको मिन्दरमा पजुारीह ले गन सेवाकायर्ले ःवगीर्य 
मिन्दरमा येशूले हाॆो िनिम्त गिररहनभुएको सेवाकायर्लाई कसरी 
संकेत गछर्? 
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कथा १0 

आबखािजयामा ितन चेतावनीह , आन्द्र्य ुमेचेःनी 
 

सोिभयत गणतन्ऽ जिजर्याबाट छुटेर गएको रा  
आखािजयाको सखुमुी सहरको बािहरी बजारमा 
भ्यालेिन्टना डिमिशन फटाफट िहँड्दै 
िथइन।्उनी आफ्नो पिरवारको िनिम्त रोटी 
वनाउन मकैको िपठो खोज्दैिथइन।् उनीसँग धेरै 
पैसा िथएन। उनी वसेको सहर सखुमुीमा एक 
मिहनासम्म गहृयु  हुँदा त्यस ठाउँमा 
खानेकुराको गम्भीर अभाव भएको िथयो। 

भ्यालेिन्टनाले कपडाको झोलामा सकेुको मकै बेिचरहेकी एक मिहलालाई 
भेिटन।् तर त्यो िक  उनीसँग पैसा िथएन। भ्यालेिन्टना चपुचाप िठ  उिभएर 
मेरो पिरवारलाई कसरी खान िदने होला भनेर सोिचरहेकी िथइन।् 

   अचानक कसैले उनको बायाँ काधँमा िहकार्एर गम्भीर आवाजमा भन्यो 
“भाल्या यहाँबाट िछटो िनःकी।" अचम्म मान्दै उनले पछािड हेिरन ् त्यहाँ 
कोही पिन िथएन। एक िछन त भ्यालेिन्टना अकमक पिरन,् तर उनले आफ्नो 
ौीमान ् पाभेल र १६ वषर्को छोरो नताशालाई सिम्झन।् उनको ौीमान ्
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट पाःटर िथए। भ्यालेिन्टनाले मकै बेिचरहेकी मिहलालाई 
लालाियत भएर हेिरन।् फेिर पछािड कुममा कसैले िहकार्एर “यहाँबाट झ  गइ 
हाल" भ े आवाज आयो। केही न केही नराॆो हनेुवाला छ जःतो देखेर उनी 
बजारबाट बािहर िनिःकन खोिजन ्तर उनी आफ्ना दईु जना िछमेकीह  यरुी र 
टाइिसयालाई वोलाउन भिन रोिकइन।् उनले त्यसबेला परालको कुचोह  
बेिचरहेकी मिहलालाई देिखन ् र सोिधन ् “कित हो?" तर तेॐो पल्ट पिन 
कसैवाट कुममा हात राखेर “भाल्या यहाँबाट अिहले नै तरुन्त िनःकी हाल" 
भ े आवाज फेिर आयो। त्यसपिछ भ्यालेिन्टना त्यहाँवबाट भािगन।् दईु िमनेट 
पिछ उनको िशरमािथ बन्दकुका गोलीह  उिडरहेको उनले देिखन।् फेिरपिन 
अक  दईुवटा गोलीह  उडे। भ्यालेिन्टना मरेतलु्य भएर जहाँको त्यही ँघोप्टो 
परेर लिडन।् एक िछनमै सहरको बजारभिर ठूलो बम पड्केको आवाज 
आयो। भ्यालेिन्टनाले बजारबाट धवुाँको मःुलो बादल जःतै उिडरहेको देिखन।् 
त्यही बजारबाट धलुोह  पिन उिडरहेका िथए। आखँाभिर आसँ ुझारेर ूाथर्ना 
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गद ितनी घरितर दगिुरन ्“ूभ ुमलाई बचाउनभुएकोमा धन्यवाद। तर म को 
हुँ र? मलाई िकन रक्षा गनुर्भयो?" 

  केिह समयको अन्तरालपिछ भ्यालेिन्टना त्यही बजारमा फकर आइन।् त्यहाँ 
बमले जिमनमा ठूला प्वालह  वनाएका िथए। उनी जहाँ उिभएर मकै र 
कुचोलाई लालाियत भएर हेद िथइन ् त्यहाँको जिमनमा पिन दईु वटा ठूला 
प्वालह  उनले देिखन।् 

   यो घट्ना सन १९९३मा भएको िथयो। त्यो कुराको सम्झना गद 
उनी यशैया ४३:२पदलाई याद गिछर्न ् जहाँ लेिखएको छ “जब ितमी 
पानीह बाट जान्छ  म ितमीिसत हनेुछु। ितमी नदीह बाट जाँदा त्यहाँको 
वाढीले ितमीलाई डवुाउने छैन। जब ितमी आगोमा पछ  त्यसले ितमीलाई 
जलाउनेछैन। यसले ितमीलाई पोल्ने छैन" ( पान्तिरत)। 

    गोलावारी आगो जःतै हो जसले मािनसलाई पोल्छ। “तर परमेँ वरले 
ूित ा गनुर्भएको छ “म ितमीसँग हनेुछु" उहाँसँग िहँडेर उहाँको िनिम्त िजएर 
हामीले उहाँलाई नै हाॆो सरुक्षाको िजम्मा िदएका हनु्छ । हाॆो सम्पूणर् जीवन 
नै उहाँको सेवाको िनिम्त समिपर्त गरेका  छौ। येशू यस संसारमा िकन 
आउनभुयो त? एलेन जी ाइटको भनाइ अनसुार उहाँ सेवा गनर् आउनभुएको 
हो। हाॆो जीवनको लआय नै सेवा गनुर् हो" ढुक् क हुँदै भ्यालेिन्टना यी 
लेखकलाई सनुाउँिछन।् 
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