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पदा$ खो(दै येशूले बाटो
खो(नह
ु ु 4छ

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू ९:२४; 34थान १९:३,४; .ह/ू १२:१८२१; लेबी १६:१,२; .ह/ू १०:१९-२२; कल4सी ३:१।

यस अ$यायको मूल सार पद: "BीCट हातले बनाएको प.वH4थानIभH 3वेश

गनुभ
N एन, जोचा.हँ साँचो प.वH4थानको नकल माH हो, तर उहाँ 4वगNIभHै

ु एको छ"
3वेश गनुभ
N यो, र उहाँ हाTो पUमा परमेVवरको सामु उपि4थत हुनभ
(.ह/ू ९:२४)।

ु को पहाडमा भौIतक-पमा आ_ना
पुनYZथानपIछ अि[तम पटक, जैतन

चेलाह-सँग येशू दे खापनुभ
N एको Iथयो र Iतनीह-सँग छलफल गनुभ
N एको Iथयो

(3ेbरत १:६-८)। सारा सं सारमा Iतनीह- सुसमाचारको गवाहd बe आदे श
fदनुभएपIछ Iतनीह-ले हे दाN हे दg उहाँ 4वगNमा उिhलनुभएको Iथयो। जब

ु यो तब Iतनीह-मा खुशी, हषN, आन[द
Iतनीह-बाट येशू आकाशमा गायब हुनभ
र .वजयको उjलासले भbरएको Iथयो। Iतनीह-को 4वामी, 3भु र अIभe IमH,

ु एको Iथयो।
4वगNमा सारा पृlवीमाIथ 3भुmव जमाउन उhलेर शिnसoपe हुनभ

येशूले Iतनीह-लाई Iनडर भएर परमेVवरकहाँ उहाँको नाउँमा उहाँमाIथ पूणN
भरोसा राrदै आउन आम[Hण गनुभ
N एको Iथयो, साथै यfद Iतनीह- उहाँको
नाउँमा 3ाथNना गरे र जे मागे पIन उहाँले fदनुहन
ु ेछ भeे बाचा (यूहeा
१४:१३,१४) Iतनीह-को sदयमा पIन

गुिtजरहे को Iथयो।

Iतनीह-

सं सारमै Iथए वा सं सारबाट कुनै सुरिUत 4थानमा भागेका Iथएनन् न त कहd v
कुटd बनाएर सबैबाट अलग भएर बसे। तर, Iतनीह- सं सारको मानव जगतमै

रहे र दुwको अनेकx वाण वा आyमणह-मा होIमन पुगेतापIन Iतनीह-को

आशा दzहो Iथयो र कुनै पIन Iभषण पbरि4थIतले Iतनीह-मा भएको Zयो

आशालाई हjलाउन सकेको Iथएन। Iतनीह-को Iनिoत ठाउँ तयार पानN
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(यूहeा १४:१-३) येशू 4वगNमा जानुभएको Iथयो भeे कुरामा Iतनीह- य.कन
ु [ु lयो भeे कुरा Iतनीह-को
Iथए। Iतनीह-को मुिnको अगुवा येशू हुनह

sदयमा गाIभएको Iथयो। 4वIगNय घरमा उहाँको रगतले Iतनीह-को Iनिoत
बाटो खुलाउनुभएको Iथयो।

4वगNमा उिhलनुभएको येशू, .ह/ू वा येशूभnह-को Iथयोलोजी वा

ईVवरdय}ान, अथाNत िशUामा 3मुख 4थान ओगटे को छ। यसले येशूको
शासनको सुYलाई औjv याउँछ, साथै 4वगNको प.वH 4थानमा मूल पुजारdको
है िशयतले हाTो Iनिoत परमेVवरसँग पहल गbररहनुभएको छ भनेर ठोकुवा
गदNछ। अझ ठोस-पमा भeे हो भने, 4वगNमा उहाँ उिhलनुभएको समयमा नयाँ

करारको उ•घाटन भएको Iथयो, जसले गदाN हामीह-मा भएको येशू3Iतको
आ4था वा .वVवासको आधारमा परमेVवर .पताकहाँ सुरो भएर खडा हुनसhने
3ावधान उपलƒध गराइएको छ।

येशू र उहाँका धाIमNकताका गुणह-लाई बाजी राखेर …ढतासाथ हामी जोसुकै

भएतापIन परमेVवरकहाँ Iस‡ै आउनु हाTो शुभअवसर हो।
१. परमेVवर .पताको सामु येशू
हामीलाई

येशू Bीw 4वगNमा उhलनुको अथN के हो भनेर .ह/ू ९:२४मा
कसरd

खुल4त

गरे को

छ?

हे नह
Nु ोस्,

"BीCट

हातले

बनाएको

प.वH4थानIभH 3वेश गनुभ
N एन, जोचा.हँ साँचो प.वH4थानको नकल माH हो,
तर उहाँ 4वगNIभHै 3वेश गनुभ
N यो, र उहाँ हाTो पUमा परमेVवरको सामु
ु एको छ।"
उपि4थत हुनभ

यYशलेममा वषNको तीनपटक इˆाएलका पुYषह- 3भुको सामु उIभन

जानु भनेर परमेVवरले इˆाएललाई Iनद‰ शन fदनुभएको Iथयो। Zयो पIन खाIल
हातले होइन तर भेटd Iलएर जानु पदNlयो। ती तीन Iनद‰ िशत समयह- Iथए:
Iन4तार चाढ वा अखIमरd नहालेको रोटd खाने चाड, हŠतxसoम लाIगरहने

कटनीको चाड वा पेि[टको4ट, र छा3ोबास वा झुपडीको चाड (34थान

२३:१४-१७, Œयव4था १६:१६)। परमेVवरले इˆाएलdह-लाई Iम•दे शबाट
उ‡ार गनुभ
N एको सoझनामा Iन4तार चाड मनाइएको Iथयो। जो वा अeको
कटनीको समयमा चाडलाई पेि[टको4टको चाड भIन[छ। नयाँ करारमा

आइपुŽदा परमेVवरले Iसनै पहाडमा fदनुभएको .वIध.वधानको सoझनामा यो
कटनी वा पेि[टको4टको चाड मनाउन थाIलएको Iथयो। मYभूIमको याHामा
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परमेVवरले इˆाएलdह-लाई 4याहार गनुभ
N एको सoझनामा झु3ो वा छा3ोवासको

चाड मनाइ[lयो। नयाँ करारको अनुसार, पुरानो करारमा भएका सबै पवNहभ.वCयवाणी Iथए र Iतनीह- अथNपूणN Iथए।

4वगNमा .पताको सoमुख येशू जानुभएको Iथयो भनेर .ह/ू ९:२४ले

.कटान गदNछ। पृlवीबाट उिhलएर उहाँ 4वगNको प.वH4थानमा पुŽनुभएको

Iथयो। आ_नो उ•म बIल•ारा सZय र सhकल प.वH4थानमा परमेVवरको
सामु उIभन पुŽनुभएको Iथयो (.ह/ू ९:२३,२४), Zयो पIन उहाँले आ_नै
रगतको आधारमा। १३३

इˆाएलdह-ले आ_ना याHाको दौरानमा गbरने धेरै चाडह- जसले

येशूलाई औjv याइएका Iथए, Iतनीह-ले औjयाएको उjलेखनीय भ.वCयवाणीहसबै अचoम र fठकठ‘क तbरकाले येशूले पूरा गbरदे खाउनुभएको Iथयो।
तयारdको fदनमा अथाNत ् शुyवार तीन बजेIतर Iन4तार चाडमा पुजारdले

पाठाह-लाई बIल fदन fठक भएका Iथए, Zयहd बेला येशूको मृZयु भएको Iथयो

(यूहeा १९:१४, म•ी २७:४५-५०)। तेˆो fदनमा येशूको पुनYZथान भएको
Iथयो र 4वगNमा उhलनुभएको Iथयो। आ_नो बIल 4वीकायNभएको IनVचयता

पाउन उहाँ 4वगNमा जानुभएको Iथयो (यूहeा २०:१७, १ कोर[थी १५:२०)।
Zयसबेला पुजारdले पाकेको जौको बाला हावामा हjलाएर फसलका फलह-को

प.हलो फल भनेर दे खाइनुपदNlयो (लेबी २३:१०-१२)। अIन, ४० fदनपIछ
उहाँ सबै चेलाह-को सामुeे 4वगNमा उिhलनुभयो र परमेVवरको दा.हने

हातप“ी ब4नुभयो। Zयसबेला उहाँले नयाँ करारको उ•घाटन गनुभ
N एको Iथयो,
जुन पेि[टको4टको fदन Iथयो (3ेbरत १,२)।

पौरािणक इˆाएलले मYभूIममा याHा गनुक
N ो उ”ेVय परमेVवरको

अनुहारलाई हे न N वा उहाँको सामु दे खा पनN Iथयो (भजन ४२:२)। Zयसै गbर,

"परमेVवरको अनुहारलाई खो•नु" भeे .ह/ू भाषामा Œयn गbरएको अथN
परमेVवरसँग सहायताको माग गनुN हो (भजन २७:८, भजन १०५:४)। .ह/ू

भाषाको अनुसार यो येशूको 4वगNमा उhलनुभएको अथN लाŽछ। आफू Iस‡
बIल भएर येशू परमेVवरमा जानुभएको Iथयो। 4वगNमा उहाँ उIHनुभएकोले

पIछ पुनYZथान भएर परमेVवरको सIमपमा पुŽने भnह-को अ–ज भनेर
दे खाउँछ (.ह/ू ६:१९:२०)। परमेVवरका भnह-लाई fदइएको यो 3Iत}ा
उहाँ•ारा वा4त.वक-पमा दे खाउनुभएको Iथयो: "८ .वVवास•ारा अ/ाहामले

आ}ापालन गरे , र जाऊ भनेको ठाउँIतर गए, जुन ठाउँ उ•राIधकारको -पमा
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उनले पIछ पाउनेIथए, य˜.प उनी कताIतर गइरहे का Iथए, Zयो उनलाई थाहा

Iथएन। ९ .वVवासै •ारा उनी एक परदे शीझ™ 3Iत}ाको दे शमा इसहाक र
याकूबज4तै तoबूह-मा बसोबास गरे । उनीह- अ/ाहामसँगसँगै उहd 3Iत}ाका

हकदार Iथए। १० .कन.क उनले एउटा जग भएको सहरको 3तीUा गथ‰ ,
ु [ु छ।...१३ 3Iत}ा गbरएको
जसलाई बनाउने र IनमाNण गन‰ परमेVवर नै हुनह

कुरा 3ाŠत नगरd .यनीह- सबै .वVवासै मा मरे , तर टाढ़ै बाट Zयसलाई दे खेर
4वागत गरd Iतनीह-ले माIनIलए, .क Iतनीह- यस पृlवीमा परदे शी र 3वासी
Iथए। १४ य4ता कुरा भ[ने माIनसह-ले आ_नो Iनिoत एउटा दे श खोिजरहे का

छन् भ[ने कुरा 3Cट हु[छ। १५ जुन दे शबाट Iतनीह- Iन4केर गएका Iथए,
यfद Iतनीह-ले Zयहd दे शको .वषयमा सोचेका भए Iतनीह-लाई फ.कNजाने

मौका Iमjने Iथयो। १६ तर Iतनीह- अझ उ•म दे श, अथाNत ् एक 4वग›य

् यसै कारण परमेVवर Iतनीह-का परमेVवर भनी पुकाbरनु
दे शको इœछा गछNन।
शमाNउनुह[ु न,

पाbरfदनुभएको

.कनभने
छ"

उहाँले

(.ह/ू

Iतनीह-का

११:८-१०,

Iनिoत

१३-१६)।

एउटा

अथाNत

सहर

तयार

परमेVवरका

भnह- उहाँले नै IनमाNण गनुभ
N एको उ•म सहरमा जाने 3Iत}ा येशूले पूरा
गनुभ
N एको Iथयो।

यस स[दभNमा, येशूले हाTो Iनिoत yूसमा के गनुभ
N यो ZयसलेमाH

होइन, अ.हले पIन के गbररहनुभएको छ, Zयसले हाTो मुिn सुरिUत छ भनेर
कसरd दे खाउँछ?

२. परमेVवरको आम[Hण
Iसनै पहाडको फेदdमा इˆाएलdह-को अनुभव के Iथयो? हे नह
Nु ोस्, .ह/ू

१२:१८-२१ "१८ Iतमीह- एउटा छु न स.कने पवNतमा आएका छै नौ, र

ँ ीको निजक
Iतमीह- 3च•ड अिŽन, कालो बादल, घोर अ[धकार अथवा आध
पIन आएका छै नौ। १९ तुरहdको ठू लो आवाजको समीप, र एउटा सोरको
छे उ पIन Iतमीह- आएका छै नौ, जसका शƒद सु[नेह-ले “अब अ- बढ़d एक
वचन पIन नबोIलओस्” भनी Iब[ती गरे । २० .कनभने “यfद कुनै जनावरले
Zयो पवNत छोए, Zयसलाई ढु žाले हानेर मानू”N भ[ने आ}ा Iतनीह-ले सहन
सकेनन्। २१ र Zयहाँको …Vय य4तो भयानक Iथयो, .क मोशाले पIन “म
डरले काoदछु ” भनेका Iथए।"
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जब

परमेVवरले

इˆाएलdह-लाई

Iम•

दे शबाट

उ‡ार

गरे र

jयाउनुभयो, तब Iतनीह-को Iनिoत उहाँको ठू लो योजना Iथयो। Iतनीह-सँग
Œयिnगत र घIनŸ सoब[ध राखेर उहाँको .वशेष Iनजी 3जा सृजना गन‰

उहाँको योजना Iथयो। उहाँले योजना यसरd Œयn गbरएको छ, " ३ तब
मोशा परमेVवरकहाँ गए र परम3भुले Iतनलाई पवNतबाट भ[नुभयो, “याकूबका

घराना र इˆाएलdह-लाई Iतभीले यसो भ[नू: ४ हे र, Õमैले Iम•ीह-लाई के
गर, र Iतमीह-लाई कसरd गYडका पखेटामा झ™ बोकेर मकहाँ jयाए,ँ सो

Iतमीह-ले दे खेका छौ। ५ अब यfद Iतमीह-ले मेरा कुरा साँœचै नै सु[यौ र

मेरो करार पालन गzयौ भने, सम4त जाIतह-म$ये Iतमीह-चा.हँ मेरो बहुमूjय
Iनज धन हुनेछौ। सारा पृlवी मेरै भए तापIन ६ Iतमीह- मेरो Iनिoत

पूजाहारdह-को एक रा•य र एक प.वH जाIत हुनेछौÖ। इˆाएलdह-लाई
Iतमीले भ[नुपन‰ कुरा यी नै हुन”् ( 34थान १९:३-६)।

यसरd, परमेVवरले मोशा•ारा उहाँसँग भे¡नको लाIग तयार हुन

आवVयक Iनद‰ शनह- इˆाएलdह-लाई fदनुभएको Iथयो। 3थमत:, माIनसहआफै परमेVवर3Iत सम.पNत हुन आवVयक Iथयो (34थान १९:१०-१५)। यfद

कोहd तयार नभइकन Iसनै पहाडको फेदdमा गयो भने Zयो Œयिn मbर[lयो।
य˜.प, जब Iतनीह- दुई fदन लगाएर आफूह-लाई तयार गbरयो भने, तेˆो

fदनमा जब तुरहdको आवाज लामो समयसoम फु.क[lयो तब IतनीहपहाडIतर लाŽने Iनद‰ शन परमेVवरले fदनुभएको Iथयो (34थान १९:१३)। जब
मोशा र इˆाएलdह-को अगुवाह- पहाडमा गएका Iथए, Zयहाँ Iतनीह-ले

परमेVवरलाई दे खेका Iथए, Iतनीह- उहाँकै उपि4थIतमा खाएका र .पएका Iथए

(34थान २४:९-११)। इˆाएलd जनह- पIन Zयहd खालको अनुभव गनN
सकुन् भeे परमेVवरको चाहना Iथयो। पIछ परमेVवरको म.हमा दे rन र
माIनसह-सँग उहाँ बोjन सoभव भएको Iथयो र अझै िजउन सकेकै Iथयो भeे

माIनसह-ले महसुस गरे का Iथए (Œयव4था ५:२४)। तर जब समय आयो तब
Iतनीह-मा .वVवासको कमी भएको दे िखएको Iथयो। धेरै वषNपIछ मोशाले

Iतनीह-लाई यो सुनाएको Iथयो, "५ (Zयस बेला म नै परम3भु र Iतमीह-का

बीचमा भएर परम3भुका वचन Iतमीह-लाई जनाउन खड़ा भए,ँ .कन.क
Iतमीह- अिŽनको कारण डराएका Iथयौ, र पवNतमा उhलेनौ" (Œयव4था
५:५)। ब-, Iतनीह-को Iनिoत पहल गनN Iतनीह-ले मोशासँग अनुरोध गरे का
Iथए (Œयव4था ५:२५-२७ साथै 34थान २०:१८-२१)।
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तब

जब परमेVवरको प.वHता र म.हमा Iसनै पहाडमा 3कट भएको Iथयो,

परमेVवरको

भय

माe

वा

उहाँ3Iत

•‡ा

दे खाउन

माIनसह-लाई

Iसकाइएको Iथयो। परमेVवर3Iत भय वा हाTो जीवनमा हरदम उहाँको

उपि4थIतको अनुभवले हामीलाई जीवन, बु.‡}ान, आZम}ान, आफूले आफूलाई
र अ-ह-लाई कदर गनN अगुवाइ गbर[छ (Œयव4था ४:१०, भजन १११:१०,
.हतोपदे श १:७, .हतोपदे श ९:१०, .हतोपदे श १०:२७)। फेbर, हाTो जीवनमा

उहाँको उपि4थIतको अनुभव गनुभ
N नेकै उहाँ दयालु, सदाशयी, अनु–हd र
ु [ु छ भनेर हामी Iसhदछx (34थान ३४:४-८)।
3ेIमलो हुनह

यसरd, इˆाएलdह- आ_नो सIमपमा आउन परमेVवरले चाहनुभएको

Iथयो, तर माIनसह- उहाँसँग तIसNए र Iतनीह-को Iनिoत पहल गनN मोशालाई

Iतनीह-ले अनुरोध गरे का Iथए। Iसनै पहाड र ZयसपIछ .ह/ूह-को .वIभe
अनुभवह-लाई rयालमा राखेर मोशाले Iतनीह-लाई यी कुराह- 4मरण
गराएका Iथए: Iतनीह-मा .वVवासको कमी, Iतनीह- परमेVवरलाई .वVवासघात

गरे र सुनको बाœछोलाई पु•न गएको र Iतनीह-को पापले गदाN परमेVवरसँग
भेटघाट गनN Iतनीह- डर मानेका (Œयव4था ९:१९)। जुन -पमा माIनसह-ले

3Iत.yया दे खाए Zयो Iतनीह-को Iनिoत परमेVवरको योजना Iथएन; तर
Iतनीह-कै .वVवासघातको कारण परमेVवरसँग नकाराZमक सoब[ध हुन गएको
Iथयो।

3भु येशूको कारण प.वH परमेVवरको सामु आउन हामी .कन

डराउनुहe
ु ? तर, के के सतNह- छन् जसले गदाN उहाँको सIमपमा Iनडर भएर
निजक आउन सhछx?

३. पदाNको आवVयकता

पदाNको दुई काम छ। .ह/ू भाषामा 3योग गbरएको पदाN वा घुoटो

केटरपे¡सामा katepetasma चोक वा 3ाžनमा भएको पदाNलाई सoवोधन गनN
3योग गbर[छ (34थान ३८:१८)। प.वH 4थानIभH जाने ढोकामा रािखएको

पदाN (34थान ३६:३७) वा प.वH 4थानIभH भएको दुई प.वH र महाप.वH
कोठालाई अलग गbरन राखेको पदाN पIन हो (34थान २६:३१-३५)। ती तीन
पदाNह-IभH जान केवल तो.कएका केहd Œयिnह-माHै जान सhथे।

लेबी १६:१,२ र लेबी १०:१-३मा चेतावनी fदएको छ। Zयो के हो

त? हे नह
Nु ोस्, "१ हा-नका दुई छोराह- परम3भुको निजक गएर मरे पIछ
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परम3भुले मोशाIसत कुरा गनुभ
N यो। २ परम3भुले मोशालाई भ[नुभयो, “IतTो
दाजु हा-नलाई स[दू कमाIथ भएको कृपा-आसनको सामु[ने पदाNIभH महाप.वH4थानमा मनपरd नआओस् भन्। नHता Zयो मलाN, .कनभने म कृपाआसनमाIथ बादलमा दे खा पछु N" (लेवीह- १६:१-२) र " १ हा-नका
छोराह- नादाब र अबीहू ले आ_नो-आ_नो धुपौरो Iलएर Zयसमा आगो भरे , र
Zयस आगोमा धू प हालेर परम3भुले आ}ा नगनुभ
N एको आगो हालेर उहाँको
सामु चढ़ाए। २ यसकारण ZयIतखेर परम3भुबाट आगो Iन4केर उनीह-लाई
भ4म पाzयो, र उनीह- परम3भुको सामु मरे । ३ तब मोशाले हा-नलाई भने,

“परम3भुले भ[नुभएको कुरा यहd हो: Õमेरो निजक आउनेह-मा म प.वH
ब[नेछु, अIन सारा माIनसह-का सामु म म.हIमत हुनेछुÖ।” हा-न चूप बसे"
(लेवीह- १०:१-३)।

प.वH परमेVवरको सामु सेवाकायNमा लाŽने पुजारdह-लाई पदाNले

सुरिUत राrदlयो। सुनको बाœछालाई परमेVवर भनेर पूजा गरे पIछ परमेVवर
ु एको Iथयो (कुनै छोराले आ_नो बाबुलाई गाइको
इˆाएलdह-सँग yु‡ हुनभ
ु [ु छ" भनेर ढोŽदा Zयस बाबुलाई क4तो
बाœछालाई "तपा£ नै मेरो बुबा हुनह
होला?-अनुवादक)। अIन, आफू प.हला ज4तै ती इˆाएलdह-को साथमा

3Iत}ा गbरएको दे शसoम सँगसँगै याHा नगन‰ भनेर परमेVवरले मोशालाई
भeुभएको Iथयो। उहाँले उनलाई यसरd भeु भयो" ३ दूध र मह बहने Zयो
दे शमा जाओ। तर Iतमीह- हठ‘ माIनस हौ, यसकारण म Iतमीह-का बीचमा

.हँ¤नेछैन,ँ नHता बाटै मा म Iतमीह-लाई नाश गYँला" (34थान ३३:३)।
Zयसको फल4वYप, मोशाले प.वH 4थानको पाललाई इˆाएलdह- बसेको
िश.वर बा.हर परIतर सारे का Iथए (34थान ३३:७)। तर जब मोशाले

परमेVवरसँग उहाँ आफूह-सँग आउन अनुनय Iबि[त गरे , तब Iतनीह-सँग
.हँ¥न उहाँले मtजुर गनुभ
N यो (34थान ३३:१२-२०)। तर, जब परमेVवर
ु [ु lयो तब माIनसह-को बचावको Iनिoत उहाँले धेरै
Iतनीह-को माझमा हुनह
IनIत वा कदमह- 4थापना गनुभ
N एको Iथयो। उदाहरणमा, इˆाएलdह-ले

आ_ना पालह- टाँŽदा कडा Œयव4थापन वा yमव‡ Iनयमह- अपनाउनु
पदNlयो। Iतनीह-को िशIबरको बीचमा ठू लो खालd चौर हु[lयो। लेबीह-ले

Zयस चौरमा प.वH4थान खडा गदNथे र Zयसको वbरपbर Iतनीह-ले आआ_ना
पालह- टाँŽदथे। Zयस प.वH4थानलाई बा.हरबाट कुनै अपbरिचत माIनसह-ले

ह4तUेप नगरोस् भनेर Zयसको सुरUाको 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 इˆाएलdह-लाई पIन सुरिUत राrदथे। ग[तीमा यसरd लेिखएको
छ: " ५२ इˆाएलdह-ले आ-आ_नो दलको समूहIभH र आ_नै झ[डाको

छे उछाउमा आ_नो िश.वर लगाऊन्। ५३ तर लेवीह-ले चा.हँ गवाहdको

म•डपको वbरपbर आ_नो िश.वर लगाऊन्, ता.क इˆाएलdह-को समुदायमाIथ
yोध नपरोस्। लेवीह-ले
Iलऊन्।”

नै

गवाहdको म•डपको सेवा-टहलको िजoमा

५४ परम3भुले मोशालाई fदनुभएका सबै आ}ाबमोिजम नै

इˆाएलdह-ले गरे " (ग[ती १:५२-५४)।
छ।

ु [ु छ। उहाँपIन हाTो Iनिoत पदाN हुनभ
ु एको
येशू, हाTो पुजारd हुनह

मानव

अवतार

ु एर,
हुनभ

परमेVवरले

हाTो

बीचमा

उहाँको

पाल

टाँŽनुभएको छ र उहाँको म.हमाको $यान गनN सoभव भएको छ (यूहeा

१:१४-१८)। उहाँले गदाN नै पापी र अIस‡ माIनसह-को बीचमा प.वH
परमेVवर रहन सoभब हुन गएको छ।

सारा जगतको सृ.wकताN र माIलक उहाँका जनह-को बीचमा रहनुको

अथN के हो सोœनुहोस्। इˆाएलdह- Iम•दे शका माIनसह-ले हे पेका Iथए,
Iतनीह-लाई दास बनाएका Iथए, ती स¦य भनेर गौरब गन‰ Iम•ी स¦यताका
माIनसह-ले

यहू दdह-लाई

धुलो.पठो

गbर

Œयवहार

गरे का

Iथए,

तै पIन

ु यो। परमेVवर हाTो निजक
Iतनीह-को माझमा परमेVवर रहन राजी हुनभ
कIतको हुनसhनुह[ु छ भनेर Zयसले के Iसकाउँछ?
४. पदाNIभH
.ह/ू १०:१९-२२मा हामीलाई आम[Hण गbरएकोछ। Zयो के हो,

हे नह
Nु ोस्, " १९ यसकारण भाइ हो, येशूको रगत•ारा महाप.वH 4थानमा 3वेश
गन‰ साहस हामीलाई हु[छ। २० हाTा Iनिoत एउटा नयाँ र जी.वत मागN
उहाँले खोIलfदनुभयो, जसको कारण पदाN•ारा, अथाNत ् उहाँको शरdर•ारा भएर
हामी IभH प4न सhछ§। २१ परमेVवरको घरानामा हाTा एक जना महान्
ु एको हुनाले, २२ हाTा sदय खराब .ववेकबाट छक¨•ारा
पूजाहारd हुनभ
चोrयाइएर र शु‡ पानीले हाTो शरdरलाई धोएर साँचो sदयले .वVवासको
सoपूणN भरोसामा हामी परमेVवरको समीप जाऔ ं।"

येशू 4वगNमा रहे को प.वH4थानमा IभIHनुभयो र हामीलाई पIन उहाँ

प4नुभएको 4थानमा जान आम[Hण गbरएको छ भनेर .ह/ूको पु4तकले िज.कर
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गदNछ। येशू हाTो अगुवा र .वVवासीह-को अ–ज भeे अिघjलो धारणाह-लाई
(.ह/ू २:१०; .ह/ू ६:१९,२०; .ह/ू १२:२) यसले पु.w गदNछ। येशू आ_नो

बIल•ारा र 4वगNमा जानुभएर नयाँ करारको उ•घाटन गनुभ
N एको Iथयो। Zयो
नयाँ र जी.वत करार Iथयो। .ह/ू १०:२०मा उjलेिखत "नयाँ र जी.वत" भeे

धारणाले पुरानो करारको Œयाrया Iबपbरत छ, जुन .ह/ू ८:१३ अनुसार "पुरानो

र थोHो" छ। येशूबाट पाएको नयाँ करारले हामीलाई पापबाट Uमा पाउँछx र

परमेVवरको Œयव4था वा दश आ}ाह- हाTा sदयह-मा लेिखन पुगेको हु[छ।
यसले गदाN परमेVवरको सामु IनभNय भएर हामी उIभन सhछx। हामीले केहd
काम वा धमNकमN, परोपकारdय आfद कामह- गरे र होइन, तर येशूले हाTो

Iनिoत जे गनुभ
N यो Zयसले गदाN परमेVवरको सामु उIभन सhछx, .कनभने उहाँले
नै करारका सबै माग तथा अIभभाराह- पुरा गनुभ
N एको Iथयो।
पुरानो

करारको

उ•घाटनमा

प.वHबास4थानको

उ•घाटन

र

पुजारdह-को समपNण समावेश भएको Iथयो भनेर .ह/ूको लेखकले .टŠपणी

गदNछ (.ह/ू ९:१८-२१सँग 34थान ४० र लेबी ८,९ तुलना गनुह
N ोस्)।
Zयसबेलाको करारको ल©य Iथयो .क परमेVवर र उहाँका जनह-को बीचमा

सुमधुर सoब[धको सृजना गरोस् (34थान १९:४-६)। जब परमेVवरले 34ताव

गनुभ
N एको करारमा इˆाएलdह-ले सहमIत जनाए तब Zयसको लग•ै उहाँले
Iतनीह-लाई

प.वH4थान

बनाउन

आदे श

fदनुभयो।

Iतनीह-को

बीचमा

ु [ु छ भeे आभास् Iतनीह-ले पाओस् भeे उहाँको चाहना Iथयो।
परमेVवर हुनह
प.वH4थानको उ•घाटन र उहाँका जनह-को बीचमा परमेVवरको उपि4थIतको
Uण नै परमेVवर र इˆाएलको बीचमा भएको करार पूरा भएको दे खाइएको
Iथयो।

नयाँ करारमा Zयहd कुरो सZय भएको छ। नयाँ करारले पIन हाTो

Iनिoत येशूको पुजाहारdय सेवाकायNको उ•घाटन भएको जनाउँछ (.ह/ू ५:१-

१०, .ह/ू ७:१-८:१३)। जब येशू, परमेVवर .पताको सामु यस सं सारबाट
उिhलएर जानुभयो, तब परमेVवरका जनह-को Iनिoत नयाँ युगको उ•घाटन

भएको Iथयो। परमेVवरका जनह-लाई दोष fदन सै तान परमेVवरको सामु
उIभएको Iथयो भनेर जकbरया ३ले उjलेख गदNछ। ती जनह- महापुजारd
यहोशूले 3IतIनIधZव गरे का Iथए। Zयो दोष लगाउने Zयहd सै तान Iथयो जसले

परमेVवर3Iत .वVवासमा अडान भएका अªयूबलाई पIन दोष लगाएको Iथयो

(अªयूब १,२)। येशूको बIलदानले सै तानलाई 4वगNबाट IनCकाशन गbरएको
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Iथयो

(3काश

१२:७-१२सँग

यूहeा

१२:३१,

यूहeा

१६:११

तुलना

गनुह
N ोस्)। अब परमेVवरको सामु हाTो Iनिoत पहल गन‰, Iबि[तभाऊ गन‰ येशू
ु [ु छ।
हुनह

उहाँको

बIलदान

र

.वVवसनीयताले

गराइएको मुिnको दावी गनN सhछx!

गदाN

हामीलाई

उपलƒध

यfद परमेVवरले अनुमIत fदनुभयो भने सै तानले तपा£लाई के दोष

लगाउन सhदछ? सै तान फताहा त हो, तपा£लाई दोष fदन उसले कIतको
झुठो आरोपह- लगाउन सhदछ? तपा£को आशा केवल के हो?
५. Iतनीह-ले उहाँको मुहार हे न‰छन्

जब हामी परमेVवरको सामु येशूको नाउँमा उपि4थत हु[छx तब

अ.हले नै हामी 4वगNको यYशलेममा पुIगरहे का छx भeे आभास् हामीले कसरd

पाउँछx? हे नह
Nु ोस्, .ह/ू १२:२२-२४ " २२ तर Iतमीह- त Iसयोन पवNतमा

आएका छौ, जी.वत परमेVवरको सहर, 4वग›य य-शलेममा, र असं rय
4वगNदूतह-को आन[द-उZसवमा आएका छौ। २३ 4वगNमा नाउँ दताN भएका
प.हला

ज[मेकाह-का

[यायकताN

सभामा

परमेVवरकहाँ,

Iस‡

Iतमीह-

आएका

छौ।

Iतमीह-

पाbरएका

धाIमNक

माIनसह-का

सबका

आZमाका

बीचमा, २४ र नयाँ करारका म$य4थ येशूको सoमुख तथा छ.कNएको Zयस
रगतको सामु आएका छौ, जसले हाIबलको रगतभ[दा अझ उ•म वचन
बोjदछ।" (यसै स[दभNमा ए.फसी २:४-६, " ४ परमेVवर, जो कृपामा धनी
ु [ु छ, उहाँले आ_नो महान् 3ेम•ारा हामीलाई 3ेम गनुभ
हुनह
N यो, ५ यसकारण

पापमा हामी मरे का भए तापIन उहाँले हामीलाई BीCटसँगै जी.वत पानुभ
N योÑ

ँ हामीलाई
अनु–हबाट नै Iतमीह-ले उ‡ार पाएका छौ। ६ र उहाँसग
उठाउनुभयो,

अIन

अनुवादकको थप)।

4वग›य

4थानह-मा

BीCट

ँ
येशूसग

बसाjनुभयो।"

जब .वVवासी 3भु येशूलाई .वVवास गछNन ् र उहाँले प.हjयाउनुभएको

सZय मागNमा .हँ¥छन् तब Iतनीह- पIन Iसयोन पहाड वा 4वगNको यYशलेममा

आइपुIगसकेका छन् भनेर िज.कर गनN सhदछन्। यसको अथN, वतNमान
अनुभवले भ.वCयको यथाथNतामा Iतनीह- भाग Iलइरहे का हु[छन्। यसरd,

ँ ाले नदे िखएको"
4वगNको यYशलेम "आशा गbरएको" तर "अ.हले नै आख
UेHमा भएका थोकह-को अIधनमा हामी छx। 4वगNको यYशलेम .वVवास•ारा

सुरिUत भएको ठोकुवा गनुN जYरd छ (.ह/ू ११:१)। हामी हाTा 3IतIनIध
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येशू•ारा, Iसयोनको पहाडमा वा परमेVवरकै उपि4थIतमा छx (ए.फसी २:५,६,
कल4सी ३:१)। येशू Bीw 4वगNमा जानुभयो भeे तlय केवल .वVवास वा

आिZमक« कुरामाH होइन, यो वा4त.वकता हो। येशू 4वगNमा जानुभएको

ऐIतहाIसक तlयले नै .ह/ूका पाठकह-लाई Iतनीह-को .वVवासमा अIडग भएर

ब4न लेखकले जोडदार अIतN वा 3ोZसाहन fदँदछन्( .ह/ू ४:१४, .ह/ू
१०:२३)। पावलले

यो यसरd Œयn गछNन,् " १४ आकाश Iछचोलेर

ु एको हुनाले
जानुभएका परमेVवरका पुH येशू हाTा महान् 3धान पूजाहारd हुनभ

हामीले पhकासँग 4वीकार गरे को यो .वVवास थाIमराख§। १५ .कन.क हाTा

ु [ु न।
3धान पूजाहारd हाTो दुबल
N तामा हामीसँग सहानुभIू त दे खाउन नसhने हुनह
ु यो, र पIन पापर.हत हुनह
ु [ु lयो।
तर हामीज4तै उहाँ सबै कुरामा परdिUत हुनभ
१६ यसकारण साहससँग अनु–हको Iसं हासन निजक जाऔ ं, र खाँचोको

समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनु–ह 3ाŠत गनN सक§" (.ह/ू ४:१४१६)।

Zयसकारण,

हाTो

3IतIनIध

येशू•ारा

4वगNको

यYशलेममा

आइपुIगसकेकाछx, र Zयहd अनुसार हाTो आचरण पIन हुनपु दNछ। उहाँ•ारा
हामीले " ४ •योIत पाएर 4वग›य वरदान चाखेका छx, र प.वH आZमाका

सहभागी भएका छx, ५ र परमेVवरको उ•म वचनको र आउने युगका

शिnको 4वाद चाखेका छx, ६ ZयसपIछ पIन .वVवास Zयाग गरd यfद हामी

पIतत भयx भनेता हामीह-लाई पVचा•ाप गन‰ ि4थIतमा फेbर jयाउनु असoभव
छ। .कनभने हामीह-ले आ_नै खाIतर परमेVवरका पुHलाई फेbर yूसमा

टाँŽछx, र खुjलमखुjला उहाँको अपमान गछ-" (.ह/ू ६:४-६ -पा[तbरत)।
4वगNको प.वH4थानमा येशू उिhलनुभएर सेवाकायN गbररहनुको अथाN नै हाTो
Iनिoत " …ढ़ र सुरिUत लžरको -पमा यो आशा हामीलाई fदइएको छ। यो

आशा पदाNIभHको प.वH4थानमा 3वेश गदNछ" (.ह/ू ६:१९ -पा[तbरत)। येशू
ु [ु छ" (.ह/ू ७:२२)। Zयसकारण,
हाTो Iनिoत "उ•म करारको जमानत हुनह
उहाँ•ारा हामीले पाएका 3Iत}ाका तZवह-मा जमानत वा Žयारे [टd छ र Zयो
.वVवासयोŽय छ। हाTो Iनिoत हामीमा भएको आ4था वा .वVवास कुनै
अ$याZमकमाH नभएर ऐIतहाIसक अ®कुसमा गाँIसएको छ।

परमेVवरको उ”ेVय येशूमामाH होइन, हामीमा पIन पूरा हु[छ।

पौरािणक इˆाएलdह-ले यYशलेममा तीन पjट IतथNयाHा गनुप
N दNlयो, Zयो हो

Iन4तार चाड र पेि[टको4टमा। येशू 4वगNमा उिhलनुभएपIछ ती दुवै चाडह-
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पूरा भएका Iथए। तर, .ह/ूको पु4तक र 3काशको पु4तक अनुसार अि[तम
IतथN याHा वा झोपडी अथाNत ् छा3ोबासको याHा आिZमक इˆाएलdह-को Iनिoत
पूरा भएको छै न। तर Zयो चाड Zयसबेला मनाउनेछx जब हामी येशूसँग "
परमेVवरले जग बसाjनुभएको र IनमाNण गनुभ
N एको सहरमा भौIतक-पमा नै

हुनेछx" (.ह/ू ११:१०)। 4वगN हाTो Iनिoत घर हो। हामीले छा3ोह-को

IनमाNण गन‰छैनx, तर परमेVवरको छा3ो, पाल वा यYशलेम सहर 4वगNबाट
ओIलNनेछ र हामी Zयहाँ उहाँसँग सदा सदा र.हरहनेछx (3काश ७:१५-१७;
3काश २१:१-४, 3काश २२:१-५; ग[ती ६:२४-२६)।

अन[त जीवनको 3Iत}ा अ.हले नै हामीले कसरd वा4त.वक बनाउन

सhछx,

जब

हाTो

सं सार

महामारd,

दु:खददN,

कw,

आत¯,

दुwह-को

IबIगIबगीमा पौIडखेIलरहे को छ? कIतले यो त केवल मनगढ[ते र माIनसलाई
साoय पान‰ धारणामाH हो भनेर भ[छन्, Iतनीह-को Iनिoत तपा£को के जवाफ
छ?
उपसं हार:

थप जानकारd: "4वगNमा येशू उिhलनुभएको खबर येशूका चेलाह-को Iनिoत यो

स®केत Iथयो .क Iतनीह-लाई 3Iत}ा गbरएको 3Iत}ा Iतनीह-ले पाउनेछन्।
Iतनीह- काममा लाŽनुभ[दा अिघ Iतनीह- पिखNन ु पदNlयो। जब 4वगNका
ढोकाह-मा

येशू

प4नुभयो

तब

सारा

4वगNदूतह-को

उjलास,

•‡ा

र

सoमानको बीचमा उहाँलाई Iसं हासनमा .वराजमान गbरएको Iथयो। यो समारोह
सhने.वि•कै प.वH आZमा ठू लो 3वाहसाथ चेलाह-मा ओल‰ का Iथए। Zयसबेला

येशू Bीwको म.हमा भएको Iथयो, जुन परमेVवर .पतासँग अन[तकालदे िख
Iथयो। पेि[टको4टमा जब प.वH आZमा खIननुभयो तब Zयसले मुिnदाताको

उ•घाटन सoप[त भयो भeे 4वगNको स[दे श Iथयो। उहाँले 3Iत}ा गनुभ
N एको
अनुसार उहाँले उहाँका अनुयायीह-लाई 4वगNबाट प.वH आZमा पठाउनुभएको

ु एको, 4वगN र पृlवीमा सारा अIधकार
Iथयो। उहाँ पुजारd र राजा हुनभ
पाउनुभएको र उहाँका जनह-को Iनिoत अIभषेक गbरने काम सoपe भएको

Zयस प.वH आZमाको वषाNले सूिचत गरे को Iथयो।..."अब Iतनीह-, IनधNhक

भएर येशूको नाउँमा बोjन सhlयो; के उहाँ Iतनीह-को IमH र जेठो दाजु
होइन त? येशू Bीwसँगको सoपकNमा Iतनीह- निजक भएकोले, Iतनीह4वगNको 4थानमा उहाँसँग बसेका Iथए। जब Iतनीह-ले उहाँको Iनिoत बोले
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तब Iतनीह-को बोIल र वचनमा क4तो आगो सjकेको Iथयो!"-एलेन जी
°ाइट, द आhटस् अभ द आपो4टjस, पृ. ३८,४८बाट -पा[तbरत।
िच[तनमनन:

अ. भजनसं –हको लेखकले यो Œयn गरे का Iथए, "१ जसरd हbरणले

खोलाका पानीको तृCणा गदNछ, Zयसरd नै, हे परमेVवर, मेरो 3ाणले
तपा±को तृCणा गदNछ।

२ मेरो 3ाण परमेVवरको Iनिoत, जी.वत

परमेVवरको Iनिoत IतखाNउँछ। म क.हले गएर परमेVवरलाई भेटूँ?"

(भजनसं –ह ४२:१-२)। परमेVवरको सoमुखमा आउन हामीमा पIन
Zयहd खालको तृCणा कसरd गन‰? जब उपासना गदाN अ.हले नै हामी
उहाँकहाँ .वVवास•ारा आएर रमाउँदैनx भने के भ.वCयमा हामी
रमाउनेछx त? परमेVवरको सoमुख आन[द हुने के के तZवह- छन्?

आ. एउटा आ4थामाIथ उपहास गन‰ पु4तकमा कसै ले मानव य[Hको
सृजना

गरे को

बनाइएको

Iथयो।

Iथयो।

हाTो

यो

Iनिoत

उपहासको

उसले

-पमा

.वVवास

लेिखएको

गन‰

भनेर

भएतापIन

मYभूIमको याHामा इˆाएलdह-ले गरे को भूल हामीले नदोहोzयाउन
के गन‰? परमेVवरसँग Iसधै बोjने अवसर हुँदाहुँदै पIन Iतनीह-ले

म$य4थकताNह-को माग गरे का Iथए। हाTो Iनिoत अ-ह-ले 3ाथNना
गरोस् र बाइबल पढोस् र हामीलाई चा.हने बाइबलका मोतीहभे“ाइfदयोस् भeे चाहना गन‰ हाTो बानी छ। कIतपयले त आ_नो
Iनिoत

अ-ह-ले

3ाथNना

गरे

परमेVवरले

ब.ढ

सुeहु[छ

भनेर

सोœदछन्। यो आिZमक धरापबाट हामी कसरd उिoकने? येशूले गदाN,
हामी Iसधै परमेVवरकहाँ पुŽन सhछx र अ- मा$यमको आवVयकता
छै न भeे सोचमा हामी क.हले पुŽने?

इ. .ह/ूको पु4तकले हामीलाई मुिn fदलाएको छ भनेर IनVचयता fदएको

छ। तर Zयसो भयो भ[दै मा हामीले मुिn पाइ हाjछx Iन भनेर हाTो
उिचत मानIसक, भौIतक र आिZमक जीवनको जीवनशैलdलाई .कन
वेवा4ता गनुह
N e
ु ?
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कथा १०
ओडोमेhसेको Iबधुवा
साडुआ लd, ३३, लाओस

उ•रd आऔसमा साडुवा सनN चाहे का Iथएनन।
एडभेि[ट[ट नभएको ओडोमेhसेमा सुसमाचारdय
3चारको काम गनN अगुवाह-ले आ–ह गरे का

Iथए। अ[तमा उनी र उनक« •ीमती Zयहाँ जान
म²ुर गरे र िचसोमा नयाँ घर बहालमा Iलएर
Zयस 3ा[तमा सरे । Zयो ठाउँ िचसो भएकोले

कIतपय पशु र Iब-वा मदNथे। िचसो घर खालd

Iथयो र Zयहाँ कुनै सुखसुIबधा Iथएन। जाडोमा केवल छाना, पखाNल र भु£ले

Iतनीह-लाई सुरUा fदएका Iथए। सहानुभIू त भएका Iछमेक«ह-ले Iतनीह-लाई
ओ¥नेह-

jयाइ

fदए।

सुसमाचार3Iत

.व³ोह

गन‰

समाजमा

काम

गनN

Iतनीह-लाई सिजलो Iथएन। Iतनीह- कुनै साथीको सžIतIबना आराधना गनN
थाले। Iतनीह- एhलो र Iनराश भएका Iथए। अ-ह-लाई कसरd सुसमाचार

सुनाउने Iतनीह-लाई थाहा Iथएन। केहd समयपIछ सरकारd कमNचारdहआएर Iतनीह- Zयहाँ आएको खोजनीIत गरे । Iतनीह- हताश Iनराश र
डराएका Iथए। चचNको अगुवासँग Iतनीह-ले सहयोग मागे तर Iतनीह-ले

Iतनीह-लाई सहयोग गनN सकेनन्। 3ाथNना गनुN र 3भुसँग के गन‰ भनेर सो$नु
भनेर एक जना अगुवाले सjलाह fदए। पा4टर लdले Zयहd गनN थाले। उनी

ँ ा टे केर 3ाथNना गनN थाले। केहd समयपIछ केहd
गाउँको पहाडमा गएर घुड
गाउँलेह-कहाँ साबथ अपरा[ह भेटघाट गनN उनी जान थाले।
आZमा

लागेक«

म.हलालाई

Iसy«ले

बाँधेको

उनले

दे खे।

एक fदन दुw
पाँच

जना

छोराछोरdह-भएको म.हलालाई दुई म.हनासoम बाँIधराखेको Iथयो। उनी

कुकुरज4तै जीवन Iबताइरहे क« Iथइन्। उनको •ीमान मरे को केहd समयमा

उनलाई दुwआZमाले सताएको Iथयो। गाउँका ठू लाह-कहाँ उनको Iनिoत
3ाथNना गनN उनले अनुमIत मागे। Iतनीह- सहमत भए। Iतनीह-ले उनलाई
Iनको पानN धेरै 3यासह- गरे का Iथए। लdले उनको िशरमा हात हालेर 3ाथNना

गरे । केहd ह´ा उनी Zयस म.हलाकहाँ गएर उनको Iनिoत 3ाथNना र 4याहार

गनN थाले। एक ह´ापIछ उनले खान .पन र कुराकानी गनN थाIलन्। एक fदन
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उनले आ_नो sदय येशूलाई fदइन् र दुw आZमाले पIन उनलाई छोµो।

अ[तमा आएर गाउँको अगुवाले उनको Iसy« फुकालd fदए र लाउन लुगाहपIन उनलाई fदए। तर आफ[तह- फेbर डराए .कन.क दुw आZमा फेbर
फक‰ला भनेर ठानेका Iथए। Zयो Iबधुवी आ_ना छोराछोरdह-सँग लdको घरमा

सरे । पIछ उनका आफ[तह-ले उनी आ_नै घरमा सुरिUत हुने दे खेर उनकै
घरमा लगे। उनी र उनका दुई जेठा छोराह-ले बाइबल अ$ययन गनN थाले र

Iतनीह-ले बI´4मा पIन Iलए। Iतनीह- Zयस 3ा[तका प.हला एडभेि[ट4टह-

भए। उनको बारे मा सुनेर धेरै माIनसह- लdकहाँ 3ाथNना गनN र चžाइ पानN
आए। धेरैले येशूलाई Iतनीह-को Œयिnगत मुिnदाता भनेर –हण गरे । आज
ती Iबधुवीले Iछमेक«को खेतबारdमा गएर धानखेत रोपी जी.वका चलाइरहे क«

Iछन्। उनको आ_नै जŽगा छै न र पाँच जनालाई rवाउन खान पIन पुŽदै न।
Zयस Iबधवी र लाओसका अमूjय जनताह-को Iनिoत 3ाथNना गनुह
N ोस्।

-आ[¶यु मेकचे4ने।
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