
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू ९:२४; ूःथान १९:३,४; .हॄू १२:१८-

२१; लेबी १६:१,२; .हॄू १०:१९-२२; कलःसी ३:१। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "भीं ट हातले बनाएको प.वऽः थानIभऽ ूवेश 
गनुNभएन, जोचा.हँ साँचो प.वऽः थानको नकल माऽ हो, तर उहाँ ः वगNIभऽै 
ूवेश गनुNभयो, र उहाँ हाॆो पUमा परमेँ वरको साम ुउपिः थत हनुभुएको छ" 
(.हॄू ९:२४)। 
   पनुYZथानपIछ अि[तम पटक, जैतनुको पहाडमा भौIतक-पमा आ_ना 
चेलाह-सँग येशू देखापनुNभएको Iथयो र Iतनीह-सँग छलफल गनुNभएको Iथयो 
(ूbेरत १:६-८)। सारा संसारमा Iतनीह- ससुमाचारको गवाहd बe आदेश 
fदनभुएपIछ Iतनीह-ले हेदाN हेदg उहाँ ःवगNमा उिhलनभुएको Iथयो। जब 
Iतनीह-बाट येशू आकाशमा गायब हनुभुयो तब Iतनीह-मा खशुी, हषN, आन[द 
र .वजयको उjलासले भbरएको Iथयो। Iतनीह-को ःवामी, ूभ ुर अIभe Iमऽ, 
ःवगNमा सारा पlृवीमाIथ ूभmुव जमाउन उhलेर शिnसoपe हनुभुएको Iथयो। 
येशूले Iतनीह-लाई Iनडर भएर परमेँ वरकहाँ उहाँको नाउँमा उहाँमाIथ पूणN 
भरोसा राrदै आउन आम[ऽण गनुNभएको Iथयो, साथै यfद Iतनीह- उहाँको 
नाउँमा ूाथNना गरेर जे मागे पIन उहाँले fदनहुनेुछ भeे बाचा (यूहeा 
१४:१३,१४) Iतनीह-को sदयमा पIन  गिुt जरहेको Iथयो।  Iतनीह- 
संसारमै Iथए वा संसारबाट कुनै सरुिUत ःथानमा भागेका Iथएनन ्न त कहdv 
कुटd बनाएर सबैबाट अलग भएर बसे। तर, Iतनीह- संसारको मानव जगतमै 
रहेर दwुको अनेकx वाण वा आबमणह-मा होIमन पगेुतापIन Iतनीह-को 
आशा दz हो Iथयो र कुनै पIन Iभषण पbरिःथIतले Iतनीह-मा भएको Zयो 
आशालाई हjलाउन सकेको Iथएन। Iतनीह-को Iनिoत ठाउँ तयार पानN 
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(यूहeा १४:१-३) येशू ःवगNमा जानभुएको Iथयो भeे कुरामा Iतनीह- य.कन 
Iथए। Iतनीह-को मिुnको अगवुा येशू हनुहु[ुlयो भeे कुरा Iतनीह-को 
sदयमा गाIभएको Iथयो। ःवIगNय घरमा उहाँको रगतले Iतनीह-को Iनिoत 
बाटो खलुाउनभुएको Iथयो। 
   ःवगNमा उिhलनभुएको येशू, .हॄू वा येशूभnह-को Iथयोलोजी वा 
ईँ वरdय}ान, अथाNत िशUामा ूमखु ःथान ओगटेको छ। यसले येशूको 
शासनको सYुलाई औvjयाउँछ, साथै ःवगNको प.वऽ ःथानमा मूल पजुारdको 
हैिशयतले हाॆो Iनिoत परमेँ वरसँग पहल गbररहनभुएको छ भनेर ठोकुवा 
गदNछ। अझ ठोस-पमा भeे हो भने, ःवगNमा उहाँ उिhलनभुएको समयमा नयाँ 
करारको उ� घाटन भएको Iथयो, जसले गदाN हामीह-मा भएको येशूूIतको 
आःथा वा .वँ वासको आधारमा परमेँ वर .पताकहाँ सरुो भएर खडा हनुसhने 
ूावधान उपल�ध गराइएको छ। 
  येशू र उहाँका धाIमNकताका गणुह-लाई बाजी राखेर �ढतासाथ हामी जोसकैु 
भएतापIन परमेँ वरकहाँ Iस�ै आउन ुहाॆो शभुअवसर हो। 
 
१. परमेँ वर .पताको साम ुयेशू 
    येशू भीw ःवगNमा उhलनकुो अथN के हो भनेर .हॄू ९:२४मा 
हामीलाई कसरd खलुःत गरेको छ? हेनुNहोस,् "भीं ट हातले बनाएको 
प.वऽः थानIभऽ ूवेश गनुNभएन, जोचा.हँ साँचो प.वऽः थानको नकल माऽ हो, 
तर उहाँ ः वगNIभऽै ूवेश गनुNभयो, र उहाँ हाॆो पUमा परमेँ वरको साम ु
उपिः थत हनुभुएको छ।" 
   यYशलेममा वषNको तीनपटक इॐाएलका पYुषह- ूभकुो साम ुउIभन 
जान ुभनेर परमेँ वरले इॐाएललाई Iनद�शन fदनभुएको Iथयो। Zयो पIन खाIल 
हातले होइन तर भेटd Iलएर जान ुपदNlयो। ती तीन Iनद� िशत समयह- Iथए: 
Iनःतार चाढ वा अखIमरd नहालेको रोटd खाने चाड, ह� तxसoम लाIगरहने 
कटनीको चाड वा पेि[टकोःट, र छाूोबास वा झपुडीको चाड (ूःथान 
२३:१४-१७, �यवःथा १६:१६)। परमेँ वरले इॐाएलdह-लाई Iमौदेशबाट 
उ�ार गनुNभएको सoझनामा Iनःतार चाड मनाइएको Iथयो। जो वा अeको 
कटनीको समयमा चाडलाई पेि[टकोःटको चाड भIन[छ। नयाँ करारमा 
आइप�ुदा परमेँ वरले Iसनै पहाडमा fदनभुएको .वIध.वधानको सoझनामा यो 
कटनी वा पेि[टकोःटको चाड मनाउन थाIलएको Iथयो। मYभIूमको याऽामा 
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परमेँ वरले इॐाएलdह-लाई ःयाहार गनुNभएको सoझनामा झुू ो वा छाूोवासको 
चाड मनाइ[lयो। नयाँ करारको अनसुार, परुानो करारमा भएका सबै पवNह- 
भ.वंयवाणी Iथए र Iतनीह- अथNपूणN Iथए। 
   ःवगNमा .पताको सoमखु येशू जानभुएको Iथयो भनेर .हॄू ९:२४ले 
.कटान गदNछ। पlृवीबाट उिhलएर उहाँ ःवगNको प.वऽःथानमा प�ुनभुएको 
Iथयो। आ_नो उ�म बIल�ारा सZय र सh कल प.वऽःथानमा परमेँ वरको 
साम ु उIभन प�ुनभुएको Iथयो (.हॄू ९:२३,२४), Zयो पIन उहाँले आ_नै 
रगतको आधारमा। १३३ 
   इॐाएलdह-ले आ_ना याऽाको दौरानमा गbरने धेरै चाडह- जसले 
येशूलाई औvjयाइएका Iथए, Iतनीह-ले औjयाएको उjलेखनीय भ.वंयवाणीह- 
सबै अचoम र fठकठ�क तbरकाले येशूले पूरा गbरदेखाउनभुएको Iथयो। 
तयारdको fदनमा अथाNत ् शबुवार तीन बजेIतर Iनःतार चाडमा पजुारdले 
पाठाह-लाई बIल fदन fठक भएका Iथए, Zयहd बेला येशूको मZृय ुभएको Iथयो 
(यूहeा १९:१४, म�ी २७:४५-५०)। तेॐो fदनमा येशूको पनुYZथान भएको 
Iथयो र ःवगNमा उhलनभुएको Iथयो। आ_नो बIल ःवीकायNभएको Iनँ चयता 
पाउन उहाँ ःवगNमा जानभुएको Iथयो (यूहeा २०:१७, १ कोर[थी १५:२०)। 
Zयसबेला पजुारdले पाकेको जौको बाला हावामा हjलाएर फसलका फलह-को 
प.हलो फल भनेर देखाइनपुदNlयो (लेबी २३:१०-१२)। अIन, ४० fदनपIछ 
उहाँ सबै चेलाह-को सामeेु ःवगNमा उिhलनभुयो र परमेँ वरको दा.हने 
हातप�ी बःनभुयो। Zयसबेला उहाँले नयाँ करारको उ� घाटन गनुNभएको Iथयो, 
जनु पेि[टकोःटको fदन Iथयो (ूbेरत १,२)। 
   पौरािणक इॐाएलले मYभIूममा याऽा गनुNको उ�ेँय परमेँ वरको 
अनहुारलाई हेनN वा उहाँको साम ु देखा पनN Iथयो (भजन ४२:२)। Zयसैगbर, 
"परमेँ वरको अनहुारलाई खो�न"ु भeे .हॄू भाषामा �यn गbरएको अथN 
परमेँ वरसँग सहायताको माग गनुN हो (भजन २७:८, भजन १०५:४)। .हॄू 
भाषाको अनसुार यो येशूको ःवगNमा उhलनभुएको अथN ला�छ। आफू Iस� 
बIल भएर येशू परमेँ वरमा जानभुएको Iथयो। ःवगNमा उहाँ उIऽनभुएकोले 
पIछ पनुYZथान भएर परमेँ वरको सIमपमा प�ुने भnह-को अमज भनेर 
देखाउँछ (.हॄू ६:१९:२०)। परमेँ वरका भnह-लाई fदइएको यो ूIत}ा 
उहाँ�ारा वाःत.वक-पमा देखाउनभुएको Iथयो: "८ .वँ वास�ारा अॄाहामले 
आ}ापालन गरे, र जाऊ भनेको ठाउँIतर गए, जनु ठाउँ उ�राIधकारको -पमा 
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उनले पIछ पाउनेIथए, य�.प उनी कताIतर गइरहेका Iथए, Z यो उनलाई थाहा 
Iथएन। ९ .वँ वासै�ारा उनी एक परदेशीझ� ूIत}ाको देशमा इसहाक र 
याकूबजः तै तo बूह-मा बसोबास गरे। उनीह- अॄाहामसँगसँगै उहd ूIत}ाका 
हकदार Iथए। १० .कन.क उनले एउटा जग भएको सहरको ूतीUा गथ�, 
जसलाई बनाउने र IनमाNण गन� परमेँ वर नै हनुहु[ु छ।...१३ ूIत}ा गbरएको 
कुरा ूा� त नगरd .यनीह- सबै .वँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट Z यसलाई देखेर 
ः वागत गरd Iतनीह-ले माIनIलए, .क Iतनीह- यस पlृ वीमा परदेशी र ूवासी 
Iथए। १४ यः ता कुरा भ[ ने माIनसह-ले आ_ नो Iनिo त एउटा देश खोिजरहेका 
छन ् भ[ ने कुरा ूं ट ह[ु छ। १५ जनु देशबाट Iतनीह- Iनः केर गएका Iथए, 
यfद Iतनीह-ले Z यहd देशको .वषयमा सोचेका भए Iतनीह-लाई फ.कN जाने 
मौका Iमj ने Iथयो। १६ तर Iतनीह- अझ उ�म देश, अथाNत ् एक ः वग�य 
देशको इ� छा गछNन ्। यसैकारण परमेँ वर Iतनीह-का परमेँ वर भनी पकुाbरन ु
शमाNउनहु[ु न, .कनभने उहाँले Iतनीह-का Iनिo त एउटा सहर तयार 
पाbरfदनभुएको छ" (.हॄू ११:८-१०, १३-१६)। अथाNत परमेँ वरका 
भnह- उहाँले नै IनमाNण गनुNभएको उ�म सहरमा जाने ूIत}ा येशूले पूरा 
गनुNभएको Iथयो। 
   यस स[दभNमा, येशूले हाॆो Iनिoत बूसमा के गनुNभयो Zयसलेमाऽ 
होइन, अ.हले पIन के गbररहनभुएको छ, Zयसले हाॆो मिुn सरुिUत छ भनेर 
कसरd देखाउँछ? 
 
२. परमेँ वरको आम[ऽण 
    Iसनै पहाडको फेदdमा इॐाएलdह-को अनभुव के Iथयो? हेनुNहोस,् .हॄू 
१२:१८-२१ "१८ Iतमीह- एउटा छुन स.कने पवNतमा आएका छैनौ, र 
Iतमीह- ूच� ड अि� न, कालो बादल, घोर अ[ धकार अथवा आधँीको निजक 
पIन आएका छैनौ। १९ तरुहdको ठूलो आवाजको समीप, र एउटा सोरको 
छेउ पIन Iतमीह- आएका छैनौ, जसका श� द स[ु नेह-ले “अब अ- बढ़d एक 
वचन पIन नबोIलओस ्” भनी Iब[ ती गरे। २० .कनभने “यfद कुनै जनावरले 
Z यो पवNत छोए, Z यसलाई ढु�ाले हानेर मानूN” भ[ ने आ}ा Iतनीह-ले सहन 
सकेनन ्। २१ र Z यहाँको �ँ य यः तो भयानक Iथयो, .क मोशाले पIन “म 
डरले काo दछु” भनेका Iथए।"   
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  जब परमेँ वरले इॐाएलdह-लाई Iमौ देशबाट उ�ार गरेर 
jयाउनभुयो, तब Iतनीह-को Iनिoत उहाँको ठूलो योजना Iथयो। Iतनीह-सँग 
�यिnगत र घIन� सoब[ध राखेर उहाँको .वशेष Iनजी ूजा सजृना गन� 
उहाँको योजना Iथयो। उहाँले योजना यसरd �यn गbरएको छ, " ३ तब 
मोशा परमेँ वरकहाँ गए र परमूभलेु Iतनलाई पवNतबाट भ[ नभुयो, “याकूबका 
घराना र इॐाएलdह-लाई Iतभीले यसो भ[ नू: ४ हेर, Õमैले Iमौीह-लाई के 
गर  , र Iतमीह-लाई कसरd गYडका पखेटामा झ� बोकेर मकहाँ j याए,ँ सो 
Iतमीह-ले देखेका छौ। ५ अब यfद Iतमीह-ले मेरा कुरा साँ� चै नै स[ु यौ र 
मेरो करार पालन गz यौ भने, समः त जाIतह-म$ ये Iतमीह-चा.हँ मेरो बहमूुj य 
Iनज धन हनेुछौ। सारा पlृ वी मेरै भए तापIन ६ Iतमीह- मेरो Iनिo त 
पूजाहारdह-को एक रा� य र एक प.वऽ जाIत हनेुछौÖ। इॐाएलdह-लाई 
Iतमीले भ[ नपुन� कुरा यी नै हनु ्” (  ूःथान १९:३-६)। 
    यसरd, परमेँ वरले मोशा�ारा उहाँसँग भे¡नको लाIग तयार हनु 
आवँयक Iनद�शनह- इॐाएलdह-लाई fदनभुएको Iथयो। ूथमत:, माIनसह- 
आफै परमेँ वरूIत सम.पNत हनु आवँयक Iथयो (ूःथान १९:१०-१५)। यfद 
कोहd तयार नभइकन Iसनै पहाडको फेदdमा गयो भने Zयो �यिn मbर[lयो। 
य�.प, जब Iतनीह- दईु fदन लगाएर आफूह-लाई तयार गbरयो भने, तेॐो 
fदनमा जब तरुहdको आवाज लामो समयसoम फु.क[lयो तब Iतनीह- 
पहाडIतर ला�ने Iनद�शन परमेँ वरले fदनभुएको Iथयो (ूःथान १९:१३)। जब 
मोशा र इॐाएलdह-को अगवुाह- पहाडमा गएका Iथए, Zयहाँ Iतनीह-ले 
परमेँ वरलाई देखेका Iथए, Iतनीह- उहाँकै उपिःथIतमा खाएका र .पएका Iथए 
(ूःथान २४:९-११)। इॐाएलd जनह- पIन Zयहd खालको अनभुव गनN 
सकुन ् भeे परमेँ वरको चाहना Iथयो। पIछ परमेँ वरको म.हमा देr न र 
माIनसह-सँग उहाँ बोjन सoभव भएको Iथयो र अझै िजउन सकेकै Iथयो भeे 
माIनसह-ले महससु गरेका Iथए (�यवःथा ५:२४)। तर जब समय आयो तब 
Iतनीह-मा .वँ वासको कमी भएको देिखएको Iथयो। धेरै वषNपIछ मोशाले 
Iतनीह-लाई यो सनुाएको Iथयो, "५ (Z यस बेला म नै परमूभ ुर Iतमीह-का 
बीचमा भएर परमूभकुा वचन Iतमीह-लाई जनाउन खड़ा भए,ँ .कन.क 
Iतमीह- अि� नको कारण डराएका Iथयौ, र पवNतमा उh लेनौ" (�यवःथा 
५:५)। ब-, Iतनीह-को Iनिoत पहल गनN Iतनीह-ले मोशासँग अनरुोध गरेका 
Iथए (�यवःथा ५:२५-२७ साथै ूःथान २०:१८-२१)। 
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   जब परमेँ वरको प.वऽता र म.हमा Iसनै पहाडमा ूकट भएको Iथयो, 
तब परमेँ वरको भय माe वा उहाँूIत ौ�ा देखाउन माIनसह-लाई 
Iसकाइएको Iथयो। परमेँ वरूIत भय वा हाॆो जीवनमा हरदम उहाँको 
उपिःथIतको अनभुवले हामीलाई जीवन, ब.ु�}ान, आZम}ान, आफूले आफूलाई 
र अ-ह-लाई कदर गनN अगवुाइ गbर[छ (�यवःथा ४:१०, भजन १११:१०, 
.हतोपदेश १:७, .हतोपदेश ९:१०, .हतोपदेश १०:२७)। फेbर, हाॆो जीवनमा 
उहाँको उपिःथIतको अनभुव गनुNभनेकै उहाँ दयाल,ु सदाशयी, अनमुहd र 
ूIेमलो हनुहु[ुछ भनेर हामी Iसhदछx (ूःथान ३४:४-८)। 
  यसरd, इॐाएलdह- आ_नो सIमपमा आउन परमेँ वरले चाहनभुएको 
Iथयो, तर माIनसह- उहाँसँग तIसNए र Iतनीह-को Iनिoत पहल गनN मोशालाई 
Iतनीह-ले अनरुोध गरेका Iथए। Iसनै पहाड र ZयसपIछ .हॄूह-को .वIभe 
अनभुवह-लाई rयालमा राखेर मोशाले Iतनीह-लाई यी कुराह- ःमरण 
गराएका Iथए: Iतनीह-मा .वँ वासको कमी, Iतनीह- परमेँ वरलाई .वँ वासघात 
गरेर सनुको बा�छोलाई प�ुन गएको र Iतनीह-को पापले गदाN परमेँ वरसँग 
भेटघाट गनN Iतनीह- डर मानेका (�यवःथा ९:१९)। जनु -पमा माIनसह-ले 
ूIत.बया देखाए Zयो Iतनीह-को Iनिoत परमेँ वरको योजना Iथएन; तर 
Iतनीह-कै .वँ वासघातको कारण परमेँ वरसँग नकाराZमक सoब[ध हनु गएको 
Iथयो। 

ूभ ु येशूको कारण प.वऽ परमेँ वरको साम ु आउन हामी .कन 
डराउनहुeु? तर, के के सतNह- छन ्जसले गदाN उहाँको सIमपमा Iनडर भएर 
निजक आउन सhछx? 
 
३. पदाNको आवँयकता  
      पदाNको दईु काम छ। .हॄू भाषामा ूयोग गbरएको पदाN वा घoुटो 
केटरपे¡सामा katepetasma चोक वा ूा�नमा भएको पदाNलाई सoवोधन गनN 
ूयोग गbर[छ (ूःथान ३८:१८)। प.वऽ ःथानIभऽ जाने ढोकामा रािखएको 
पदाN (ूःथान ३६:३७) वा प.वऽ ःथानIभऽ भएको दईु प.वऽ र महाप.वऽ 
कोठालाई अलग गbरन राखेको पदाN पIन हो (ूःथान २६:३१-३५)। ती तीन 
पदाNह-Iभऽ जान केवल तो.कएका केहd �यिnह-माऽै जान सhथे। 
   लेबी १६:१,२ र लेबी १०:१-३मा चेतावनी fदएको छ। Zयो के हो 
त? हेनुNहोस,् "१ हा-नका दईु छोराह- परमूभकुो निजक गएर मरेपIछ 
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परमूभलेु मोशाIसत कुरा गनुNभयो। २ परमूभलेु मोशालाई भ[ नभुयो, “Iतॆो 
दाज ु हा-नलाई स[ दूकमाIथ भएको कृपा-आसनको साम[ु ने पदाNIभऽ महा-
प.वऽः थानमा मनपरd नआओस ् भन ्। नऽता Z यो मलाN, .कनभने म कृपा-
आसनमाIथ बादलमा देखा पछुN" (लेवीह- १६:१-२) र " १ हा-नका 
छोराह- नादाब र अबीहूले आ_ नो-आ_ नो धपुौरो Iलएर Z यसमा आगो भरे, र 
Z यस आगोमा धूप हालेर परमूभलेु आ}ा नगनुNभएको आगो हालेर उहाँको 
साम ुचढ़ाए। २ यसकारण Z यIतखेर परमूभबुाट आगो Iनः केर उनीह-लाई 
भः म पाz यो, र उनीह- परमूभकुो साम ुमरे। ३ तब मोशाले हा-नलाई भने, 
“परमूभलेु भ[ नभुएको कुरा यहd हो: Õमेरो निजक आउनेह-मा म प.वऽ 
ब[ नेछु, अIन सारा माIनसह-का साम ुम म.हIमत हनेुछुÖ।” हा-न चपू बसे" 
(लेवीह- १०:१-३)। 
    प.वऽ परमेँ वरको साम ु सेवाकायNमा ला�ने पजुारdह-लाई पदाNले 
सरुिUत राrदlयो। सनुको बा�छालाई परमेँ वर भनेर पूजा गरेपIछ परमेँ वर 
इॐाएलdह-सँग बु� हनुभुएको Iथयो (कुनै छोराले आ_नो बाबलुाई गाइको 
बा�छालाई "तपा£ नै मेरो बबुा हनुहु[ुछ" भनेर ढो�दा Zयस बाबलुाई कःतो 
होला?-अनवुादक)। अIन, आफू प.हला जःतै ती इॐाएलdह-को साथमा 
ूIत}ा गbरएको देशसoम सँगसँगै याऽा नगन� भनेर परमेँ वरले मोशालाई 
भeुभएको Iथयो। उहाँले उनलाई यसरd भeु भयो" ३ दूध र मह बहने Z यो 
देशमा जाओ। तर Iतमीह- हठ� माIनस हौ, यसकारण म Iतमीह-का बीचमा 
.हँ¤ नेछैन,ँ नऽता बाटैमा म Iतमीह-लाई नाश गYँला" (ूःथान ३३:३)। 
Zयसको फलःवYप, मोशाले प.वऽ ःथानको पाललाई इॐाएलdह- बसेको 
िश.वर बा.हर परIतर सारेका Iथए (ूःथान ३३:७)। तर जब मोशाले 
परमेँ वरसँग उहाँ आफूह-सँग आउन अननुय Iबि[त गरे, तब Iतनीह-सँग 
.हँ¥न उहाँले मt जरु गनुNभयो (ूःथान ३३:१२-२०)। तर, जब परमेँ वर 
Iतनीह-को माझमा हनुहु[ुlयो तब माIनसह-को बचावको Iनिoत उहाँले धेरै 
IनIत वा कदमह- ःथापना गनुNभएको Iथयो। उदाहरणमा, इॐाएलdह-ले 
आ_ना पालह- टाँ�दा कडा �यवःथापन वा बमव� Iनयमह- अपनाउन ु
पदNlयो। Iतनीह-को िशIबरको बीचमा ठूलो खालd चौर ह[ुlयो। लेबीह-ले 
Zयस चौरमा प.वऽःथान खडा गदNथे र Zयसको वbरपbर Iतनीह-ले आआ_ना 
पालह- टाँ�दथे। Zयस प.वऽःथानलाई बा.हरबाट कुनै अपbरिचत माIनसह-ले 
हःतUेप नगरोस ्भनेर Zयसको सरुUाको Iनिoत लेIबह- रह[थे (ग[ती १:५१, 
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ग[ती ३:१०)। Iतनीह- मानव धाल वा पदाN भएका Iथए। Zयसले गदाN 
Iतनीह-ले इॐाएलdह-लाई पIन सरुिUत राrदथे। ग[तीमा यसरd लेिखएको 
छ: " ५२ इॐाएलdह-ले आ-आ_ नो दलको समूहIभऽ र आ_ नै झ[ डाको 
छेउछाउमा आ_ नो िश.वर लगाऊन ्। ५३ तर लेवीह-ले चा.हँ गवाहdको 
म� डपको वbरपbर आ_ नो िश.वर लगाऊन ्, ता.क इॐाएलdह-को समदुायमाIथ 
बोध नपरोस ्। लेवीह-ले नै गवाहdको म� डपको सेवा-टहलको िजo मा 
Iलऊन ्।”  ५४ परमूभलेु मोशालाई fदनभुएका सबै आ}ाबमोिजम नै 
इॐाएलdह-ले गरे" (ग[ती १:५२-५४)।  
   येशू, हाॆो पजुारd हनुहु[ुछ। उहाँपIन हाॆो Iनिoत पदाN हनुभुएको 
छ। मानव अवतार हनुभुएर, परमेँ वरले हाॆो बीचमा उहाँको पाल 
टाँ�नभुएको छ र उहाँको म.हमाको $यान गनN सoभव भएको छ (यूहeा 
१:१४-१८)। उहाँले गदाN नै पापी र अIस� माIनसह-को बीचमा प.वऽ 
परमेँ वर रहन सoभब हनु गएको छ। 
    सारा जगतको स.ृwकताN र माIलक उहाँका जनह-को बीचमा रहनकुो 
अथN के हो सो�नहुोस।् इॐाएलdह- Iमौदेशका माIनसह-ले हेपेका Iथए, 
Iतनीह-लाई दास बनाएका Iथए, ती स¦य भनेर गौरब गन� Iमौी स¦यताका 
माIनसह-ले यहूदdह-लाई धलुो.पठो गbर �यवहार गरेका Iथए, तैपIन 
Iतनीह-को माझमा परमेँ वर रहन राजी हनुभुयो। परमेँ वर हाॆो निजक 
कIतको हनुसhनहु[ुछ भनेर Zयसले के Iसकाउँछ? 
 
४. पदाNIभऽ  
     .हॄू १०:१९-२२मा हामीलाई आम[ऽण गbरएकोछ। Zयो के हो, 
हेनुNहोस,् " १९ यसकारण भाइ हो, येशूको रगत�ारा महाप.वऽ ः थानमा ूवेश 
गन� साहस हामीलाई ह[ु छ। २० हाॆा Iनिo त एउटा नयाँ र जी.वत मागN 
उहाँले खोIलfदनभुयो, जसको कारण पदाN�ारा, अथाNत ् उहाँको शरdर�ारा भएर 
हामी Iभऽ पः न सh छ§। २१ परमेँ वरको घरानामा हाॆा एक जना महान ् 
पूजाहारd हनुभुएको हनुाले, २२ हाॆा sदय खराब .ववेकबाट छक¨�ारा 
चोr याइएर र श�ु पानीले हाॆो शरdरलाई धोएर साँचो sदयले .वँ वासको 
सo पूणN भरोसामा हामी परमेँ वरको समीप जाऔ।ं"  
    येशू ःवगNमा रहेको प.वऽःथानमा IभIऽनभुयो र हामीलाई पIन उहाँ 
पःनभुएको ःथानमा जान आम[ऽण गbरएको छ भनेर .हॄूको पःुतकले िज.कर 
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गदNछ। येशू हाॆो अगवुा र .वँ वासीह-को अमज भeे अिघjलो धारणाह-लाई 
(.हॄू २:१०; .हॄू ६:१९,२०; .हॄू १२:२) यसले प.ुw गदNछ। येशू आ_नो 
बIल�ारा र ःवगNमा जानभुएर नयाँ करारको उ� घाटन गनुNभएको Iथयो। Zयो 
नयाँ र जी.वत करार Iथयो। .हॄू १०:२०मा उjलेिखत "नयाँ र जी.वत" भeे 
धारणाले परुानो करारको �याrया Iबपbरत छ, जनु .हॄू ८:१३ अनसुार "परुानो 
र थोऽो" छ। येशूबाट पाएको नयाँ करारले हामीलाई पापबाट Uमा पाउँछx र 
परमेँ वरको �यवःथा वा दश आ}ाह- हाॆा sदयह-मा लेिखन पगेुको ह[ुछ। 
यसले गदाN परमेँ वरको साम ु IनभNय भएर हामी उIभन सhछx। हामीले केहd 
काम वा धमNकमN, परोपकारdय आfद कामह- गरेर होइन, तर येशूले हाॆो 
Iनिoत जे गनुNभयो Zयसले गदाN परमेँ वरको साम ुउIभन सhछx, .कनभने उहाँले 
नै करारका सबै माग तथा अIभभाराह- परुा गनुNभएको Iथयो। 
   परुानो करारको उ� घाटनमा प.वऽबासःथानको उ� घाटन र 
पजुारdह-को समपNण समावेश भएको Iथयो भनेर .हॄूको लेखकले .ट�पणी 
गदNछ (.हॄू ९:१८-२१सँग ूःथान ४० र लेबी ८,९ तलुना गनुNहोस)्। 
Zयसबेलाको करारको लआय Iथयो .क परमेँ वर र उहाँका जनह-को बीचमा 
समुधरु सoब[धको सजृना गरोस ्(ूःथान १९:४-६)। जब परमेँ वरले ूःताव 
गनुNभएको करारमा इॐाएलdह-ले सहमIत जनाए तब Zयसको लग�ै उहाँले 
Iतनीह-लाई प.वऽःथान बनाउन आदेश fदनभुयो। Iतनीह-को बीचमा 
परमेँ वर हनुहु[ुछ भeे आभास ् Iतनीह-ले पाओस ्भeे उहाँको चाहना Iथयो। 
प.वऽःथानको उ� घाटन र उहाँका जनह-को बीचमा परमेँ वरको उपिःथIतको 
Uण नै परमेँ वर र इॐाएलको बीचमा भएको करार पूरा भएको देखाइएको 
Iथयो। 
   नयाँ करारमा Zयहd कुरो सZय भएको छ। नयाँ करारले पIन हाॆो 
Iनिoत येशूको पजुाहारdय सेवाकायNको उ� घाटन भएको जनाउँछ (.हॄू ५:१-
१०, .हॄू ७:१-८:१३)। जब येशू, परमेँ वर .पताको साम ुयस संसारबाट 
उिhलएर जानभुयो, तब परमेँ वरका जनह-को Iनिoत नयाँ यगुको उ� घाटन 
भएको Iथयो। परमेँ वरका जनह-लाई दोष fदन सैतान परमेँ वरको साम ु
उIभएको Iथयो भनेर जकbरया ३ले उjलेख गदNछ। ती जनह- महापजुारd 
यहोशूले ूIतIनIधZव गरेका Iथए। Zयो दोष लगाउने Zयहd सैतान Iथयो जसले 
परमेँ वरूIत .वँ वासमा अडान भएका अªयूबलाई पIन दोष लगाएको Iथयो 
(अªयूब १,२)। येशूको बIलदानले सैतानलाई ःवगNबाट Iनंकाशन गbरएको 
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Iथयो (ूकाश १२:७-१२सँग यूहeा १२:३१, यूहeा १६:११ तलुना 
गनुNहोस)्। अब परमेँ वरको साम ुहाॆो Iनिoत पहल गन�, Iबि[तभाऊ गन� येशू 
हनुहु[ुछ। उहाँको बIलदान र .वँ वसनीयताले गदाN हामीलाई उपल�ध 
गराइएको मिुnको दावी गनN सhछx! 
   यfद परमेँ वरले अनमुIत fदनभुयो भने सैतानले तपा£लाई के दोष 
लगाउन सhदछ? सैतान फताहा त हो, तपा£लाई दोष fदन उसले कIतको 
झठुो आरोपह- लगाउन सhदछ? तपा£को आशा केवल के हो? 
 
५. Iतनीह-ले उहाँको महुार हेन�छन ्
     जब हामी परमेँ वरको साम ु येशूको नाउँमा उपिःथत ह[ुछx तब 
अ.हले नै हामी ःवगNको यYशलेममा पIुगरहेका छx भeे आभास ्हामीले कसरd 
पाउँछx? हेनुNहोस,् .हॄू १२:२२-२४ " २२ तर Iतमीह- त Iसयोन पवNतमा 
आएका छौ, जी.वत परमेँ वरको सहर, ः वग�य य-शलेममा, र असंr य 
ः वगNदूतह-को आन[ द-उZ सवमा आएका छौ। २३ ः वगNमा नाउँ दताN भएका 
प.हला ज[ मेकाह-का सभामा Iतमीह- आएका छौ। Iतमीह- सबका 
[ यायकताN परमेँ वरकहाँ, Iस� पाbरएका धाIमNक माIनसह-का आZ माका 
बीचमा, २४ र नयाँ करारका म$ यः थ येशूको सo मखु तथा छ.कN एको Z यस 
रगतको साम ु आएका छौ, जसले हाIबलको रगतभ[ दा अझ उ�म वचन 
बोj दछ।" (यसै स[दभNमा ए.फसी २:४-६, " ४ परमेँ वर, जो कृपामा धनी 
हनुहु[ु छ, उहाँले आ_ नो महान ् ूमे�ारा हामीलाई ूमे गनुNभयो, ५ यसकारण 
पापमा हामी मरेका भए तापIन उहाँले हामीलाई भीं टसँगै जी.वत पानुNभयोÑ 
अनमुहबाट नै Iतमीह-ले उ�ार पाएका छौ। ६ र उहाँसगँ हामीलाई 
उठाउनभुयो, अIन ः वग�य ः थानह-मा भीं ट येशूसगँ बसाj नभुयो।" 
अनवुादकको थप)।  
    जब .वँ वासी ूभ ुयेशूलाई .वँ वास गछNन ्र उहाँले प.हjयाउनभुएको 
सZय मागNमा .हँ¥छन ्तब Iतनीह- पIन Iसयोन पहाड वा ःवगNको यYशलेममा 
आइपIुगसकेका छन ् भनेर िज.कर गनN सhदछन।् यसको अथN, वतNमान 
अनभुवले भ.वंयको यथाथNतामा Iतनीह- भाग Iलइरहेका ह[ुछन।् यसरd, 
ःवगNको यYशलेम "आशा गbरएको" तर "अ.हले नै आखँाले नदेिखएको" 
Uेऽमा भएका थोकह-को अIधनमा हामी छx। ःवगNको यYशलेम .वँ वास�ारा 
सरुिUत भएको ठोकुवा गनुN जYरd छ (.हॄू ११:१)। हामी हाॆा ूIतIनIध 
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येशू�ारा, Iसयोनको पहाडमा वा परमेँ वरकै उपिःथIतमा छx (ए.फसी २:५,६, 
कलःसी ३:१)। येशू भीw ःवगNमा जानभुयो भeे तlय केवल .वँ वास वा 
आिZमक« कुरामाऽ होइन, यो वाःत.वकता हो। येशू ःवगNमा जानभुएको 
ऐIतहाIसक तlयले नै .हॄूका पाठकह-लाई Iतनीह-को .वँ वासमा अIडग भएर 
बःन लेखकले जोडदार अIतN वा ूोZसाहन fदँदछन(् .हॄू ४:१४, .हॄू 
१०:२३)। पावलले यो यसरd �यn गछNन,्" १४ आकाश Iछचोलेर 
जानभुएका परमेँ वरका पऽु येशू हाॆा महान ् ूधान पूजाहारd हनुभुएको हनुाले 
हामीले पh कासँग ः वीकार गरेको यो .वँ वास थाIमराख§। १५ .कन.क हाॆा 
ूधान पूजाहारd हाॆो दबुNलतामा हामीसँग सहानभुIूत देखाउन नसh ने हनुहु[ु न। 
तर हामीजः तै उहाँ सबै कुरामा परdिUत हनुभुयो, र पIन पापर.हत हनुहु[ु l यो। 
१६ यसकारण साहससँग अनमुहको Iसंहासन निजक जाऔ,ं र खाँचोको 
समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनमुह ूा� त गनN सक§" (.हॄू ४:१४-
१६)। 
   Zयसकारण, हाॆो ूIतIनIध येशू�ारा ःवगNको यYशलेममा 
आइपIुगसकेकाछx, र Zयहd अनसुार हाॆो आचरण पIन हनुपुदNछ। उहाँ�ारा 
हामीले " ४ � योIत पाएर ः वग�य वरदान चाखेका छx, र प.वऽ आZ माका 
सहभागी भएका छx, ५ र परमेँ वरको उ�म वचनको र आउने यगुका 
शिnको ः वाद चाखेका छx, ६ Z यसपIछ पIन .वँ वास Z याग गरd यfद हामी 
पIतत भयx भनेता हामीह-लाई पँ चा�ाप गन� िः थIतमा फेbर j याउन ुअसo भव 
छ। .कनभने हामीह-ले आ_ नै खाIतर परमेँ वरका पऽुलाई फेbर बूसमा 
टाँ� छx, र खjु लमखjु ला उहाँको अपमान गछ" (.हॄू ६:४-६ -पा[तbरत)। 
ःवगNको प.वऽःथानमा येशू उिhलनभुएर सेवाकायN गbररहनकुो अथाN नै हाॆो 
Iनिoत " �ढ़ र सरुिUत ल�रको -पमा यो आशा हामीलाई fदइएको छ। यो 
आशा पदाNIभऽको प.वऽः थानमा ूवेश गदNछ" (.हॄू ६:१९ -पा[तbरत)। येशू 
हाॆो Iनिoत "उ�म करारको जमानत हनुहु[ुछ" (.हॄू ७:२२)। Zयसकारण, 
उहाँ�ारा हामीले पाएका ूIत}ाका तZवह-मा जमानत वा �यारे[टd छ र Zयो 
.वँ वासयो�य छ। हाॆो Iनिoत हामीमा भएको आःथा वा .वँ वास कुनै 
अ$याZमकमाऽ नभएर ऐIतहाIसक अ® कुसमा गाँIसएको छ। 
   परमेँ वरको उ�ेँय येशूमामाऽ होइन, हामीमा पIन पूरा ह[ुछ। 
पौरािणक इॐाएलdह-ले यYशलेममा तीन पjट IतथNयाऽा गनुNपदNlयो, Zयो हो 
Iनःतार चाड र पेि[टकोःटमा। येशू ःवगNमा उिhलनभुएपIछ ती दवैु चाडह- 
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पूरा भएका Iथए। तर, .हॄूको पःुतक र ूकाशको पःुतक अनसुार अि[तम 
IतथN याऽा वा झोपडी अथाNत ्छाूोबासको याऽा आिZमक इॐाएलdह-को Iनिoत 
पूरा भएको छैन। तर Zयो चाड Zयसबेला मनाउनेछx जब हामी येशूसँग " 
परमेँ वरले जग बसाjनभुएको र IनमाNण गनुNभएको सहरमा भौIतक-पमा नै 
हनेुछx" (.हॄू ११:१०)। ःवगN हाॆो Iनिoत घर हो। हामीले छाूोह-को 
IनमाNण गन�छैनx, तर परमेँ वरको छाूो, पाल वा यYशलेम सहर ःवगNबाट 
ओIलNनेछ र हामी Zयहाँ उहाँसँग सदा सदा र.हरहनेछx (ूकाश ७:१५-१७; 
ूकाश २१:१-४, ूकाश २२:१-५; ग[ती ६:२४-२६)। 
   अन[त जीवनको ूIत}ा अ.हले नै हामीले कसरd वाःत.वक बनाउन 
सhछx, जब हाॆो संसार महामारd, द:ुखददN, कw, आत¯, दwुह-को 
IबIगIबगीमा पौIडखेIलरहेको छ? कIतले यो त केवल मनगढ[ते र माIनसलाई 
साoय पान� धारणामाऽ हो भनेर भ[छन,् Iतनीह-को Iनिoत तपा£को के जवाफ 
छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारd: "ःवगNमा येशू उिhलनभुएको खबर येशूका चेलाह-को Iनिoत यो 
स® केत Iथयो .क Iतनीह-लाई ूIत}ा गbरएको ूIत}ा Iतनीह-ले पाउनेछन।् 
Iतनीह- काममा ला�नभु[दा अिघ Iतनीह- पिखNन ु पदNlयो। जब ःवगNका 
ढोकाह-मा येशू पःनभुयो तब सारा ःवगNदूतह-को उjलास, ौ�ा र 
सoमानको बीचमा उहाँलाई Iसंहासनमा .वराजमान गbरएको Iथयो। यो समारोह 
सhने.वि�कै प.वऽ आZमा ठूलो ूवाहसाथ चेलाह-मा ओल�का Iथए। Zयसबेला 
येशू भीwको म.हमा भएको Iथयो, जनु परमेँ वर .पतासँग अन[तकालदेिख 
Iथयो। पेि[टकोःटमा जब प.वऽ आZमा खIननभुयो तब Zयसले मिुnदाताको 
उ� घाटन सoप[त भयो भeे ःवगNको स[देश Iथयो। उहाँले ूIत}ा गनुNभएको 
अनसुार उहाँले उहाँका अनयुायीह-लाई ःवगNबाट प.वऽ आZमा पठाउनभुएको 
Iथयो। उहाँ पजुारd र राजा हनुभुएको, ःवगN र पlृवीमा सारा अIधकार 
पाउनभुएको र उहाँका जनह-को Iनिoत अIभषके गbरने काम सoपe भएको 
Zयस प.वऽ आZमाको वषाNले सूिचत गरेको Iथयो।..."अब Iतनीह-, IनधNh क 
भएर येशूको नाउँमा बोjन सhlयो; के उहाँ Iतनीह-को Iमऽ र जेठो दाज ु
होइन त? येशू भीwसँगको सoपकN मा Iतनीह- निजक भएकोले, Iतनीह- 
ःवगNको ःथानमा उहाँसँग बसेका Iथए। जब Iतनीह-ले उहाँको Iनिoत बोले 
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तब Iतनीह-को बोIल र वचनमा कःतो आगो सjकेको Iथयो!"-एलेन जी 
°ाइट, द आhटस ्अभ द आपोःटjस, प.ृ ३८,४८बाट -पा[तbरत।  
 
िच[तनमनन: 

अ. भजनसंमहको लेखकले यो �यn गरेका Iथए, "१ जसरd हbरणले 
खोलाका पानीको तृं  णा गदNछ, Z यसरd नै, हे परमेँ वर, मेरो ूाणले 
तपा±को तृं  णा गदNछ।  २ मेरो ूाण परमेँ वरको Iनिo त, जी.वत 
परमेँ वरको Iनिo त IतखाNउँछ। म क.हले गएर परमेँ वरलाई भेटँू?"  
(भजनसंमह ४२:१-२)। परमेँ वरको सoमखुमा आउन हामीमा पIन 
Zयहd खालको तृं णा कसरd गन�? जब उपासना गदाN अ.हले नै हामी 
उहाँकहाँ .वँ वास�ारा आएर रमाउँदैनx भने के भ.वंयमा हामी 
रमाउनेछx त? परमेँ वरको सoमखु आन[द हनेु के के तZवह- छन?् 

आ.  एउटा आःथामाIथ उपहास गन� पःुतकमा कसैले मानव य[ऽको 
सजृना गरेको Iथयो। हाॆो Iनिoत उसले .वँ वास गन� भनेर 
बनाइएको Iथयो। यो उपहासको -पमा लेिखएको भएतापIन 
मYभIूमको याऽामा इॐाएलdह-ले गरेको भलू हामीले नदोहोz याउन 
के गन�? परमेँ वरसँग Iसधै बोjने अवसर हुँदाहुँदै पIन Iतनीह-ले 
म$यःथकताNह-को माग गरेका Iथए। हाॆो Iनिoत अ-ह-ले ूाथNना 
गरोस ् र बाइबल पढोस ् र हामीलाई चा.हने बाइबलका मोतीह- 
भे�ाइfदयोस ्भeे चाहना गन� हाॆो बानी छ। कIतपयले त आ_नो 
Iनिoत अ-ह-ले ूाथNना गरे परमेँ वरले ब.ढ सeुह[ुछ भनेर 
सो�दछन।् यो आिZमक धरापबाट हामी कसरd उिoकने? येशूले गदाN, 
हामी Iसधै परमेँ वरकहाँ प�ुन सhछx र अ- मा$यमको आवँयकता 
छैन भeे सोचमा हामी क.हले प�ुने? 

इ. .हॄूको पःुतकले हामीलाई मिुn fदलाएको छ भनेर Iनँ चयता fदएको 
छ। तर Zयसो भयो भ[दैमा हामीले मिुn पाइ हाjछx Iन भनेर हाॆो 
उिचत मानIसक, भौIतक र आिZमक जीवनको जीवनशैलdलाई .कन 
वेवाःता गनुNहeु?   
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कथा १० 
ओडोमेhसेको Iबधवुा 

साडआु लd, ३३, लाओस 
 

उ�रd आऔसमा साडवुा सनN चाहेका Iथएनन। 
एडभेि[ट[ट नभएको ओडोमेhसेमा ससुमाचारdय 
ूचारको काम गनN अगवुाह-ले आमह गरेका 
Iथए। अ[तमा उनी र उनक« ौीमती Zयहाँ जान 
म²ुर गरे र िचसोमा नयाँ घर बहालमा Iलएर 
Zयस ूा[तमा सरे। Zयो ठाउँ िचसो भएकोले 
कIतपय पश ुर Iब-वा मदNथे। िचसो घर खालd 

Iथयो र Zयहाँ कुनै सखुसIुबधा Iथएन। जाडोमा केवल छाना, पखाNल र भ£ुले 
Iतनीह-लाई सरुUा fदएका Iथए। सहानभुIूत भएका Iछमेक«ह-ले Iतनीह-लाई 
ओ¥नेह- jयाइ fदए। ससुमाचारूIत .विोह गन� समाजमा काम गनN 
Iतनीह-लाई सिजलो Iथएन। Iतनीह- कुनै साथीको स�IतIबना आराधना गनN 
थाले। Iतनीह- एhलो र Iनराश भएका Iथए। अ-ह-लाई कसरd ससुमाचार 
सनुाउने Iतनीह-लाई थाहा Iथएन। केहd समयपIछ सरकारd कमNचारdह- 
आएर Iतनीह- Zयहाँ आएको खोजनीIत गरे। Iतनीह- हताश Iनराश र 
डराएका Iथए। चचNको अगवुासँग Iतनीह-ले सहयोग मागे तर Iतनीह-ले 
Iतनीह-लाई सहयोग गनN सकेनन।् ूाथNना गनुN र ूभसँुग के गन� भनेर सो$न ु
भनेर एक जना अगवुाले सjलाह fदए। पाःटर लdले Zयहd गनN थाले। उनी 
गाउँको पहाडमा गएर घुडँा टेकेर ूाथNना गनN थाले। केहd समयपIछ केहd 
गाउँलेह-कहाँ साबथ अपरा[ह भेटघाट गनN उनी जान थाले।  एक fदन दwु 
आZमा लागेक« म.हलालाई Iसब«ले बाँधेको उनले देखे। पाँच जना 
छोराछोरdह-भएको म.हलालाई दईु म.हनासoम बाँIधराखेको Iथयो। उनी 
कुकुरजःतै जीवन Iबताइरहेक« Iथइन।् उनको ौीमान मरेको केहd समयमा 
उनलाई दwुआZमाले सताएको Iथयो। गाउँका ठूलाह-कहाँ उनको Iनिoत 
ूाथNना गनN उनले अनमुIत मागे। Iतनीह- सहमत भए। Iतनीह-ले उनलाई 
Iनको पानN धेरै ूयासह- गरेका Iथए। लdले उनको िशरमा हात हालेर ूाथNना 
गरे। केहd ह´ा उनी Zयस म.हलाकहाँ गएर उनको Iनिoत ूाथNना र ःयाहार 
गनN थाले। एक ह´ापIछ उनले खान .पन र कुराकानी गनN थाIलन।् एक fदन 
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उनले आ_नो sदय येशूलाई fदइन ् र दwु आZमाले पIन उनलाई छोµो। 
अ[तमा आएर गाउँको अगवुाले उनको Iसब« फुकालd fदए र लाउन लगुाह- 
पIन उनलाई fदए। तर आफ[तह- फेbर डराए .कन.क दwु आZमा फेbर 
फक� ला भनेर ठानेका Iथए। Zयो Iबधवुी आ_ना छोराछोरdह-सँग लdको घरमा 
सरे। पIछ उनका आफ[तह-ले उनी आ_नै घरमा सरुिUत हनेु देखेर उनकै 
घरमा लगे। उनी र उनका दईु जेठा छोराह-ले बाइबल अ$ययन गनN थाले र 
Iतनीह-ले बI´ःमा पIन Iलए। Iतनीह- Zयस ूा[तका प.हला एडभेि[टःटह- 
भए। उनको बारेमा सनेुर धेरै माIनसह- लdकहाँ ूाथNना गनN र च�ाइ पानN 
आए। धेरैले येशूलाई Iतनीह-को �यिnगत मिुnदाता भनेर महण गरे। आज 
ती Iबधवुीले Iछमेक«को खेतबारdमा गएर धानखेत रोपी जी.वका चलाइरहेक« 
Iछन।् उनको आ_नै ज�गा छैन र पाँच जनालाई rवाउन खान पIन प�ुदैन। 
Zयस Iबधवी र लाओसका अमूjय जनताह-को Iनिoत ूाथNना गनुNहोस।् 

  -आ[¶य ुमेकचेःने। 
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