
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू १:५-१४, लूका १:३०-३३, भजन 
१३२:१-५, .हॄू २:१४-१६, .हॄू ५:१-४,१ पऽसु २:९ र .हॄू ८:८-१२। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "अब हामीले भD न चाहेको मूFय कुराचा.हँ यहH 
हो: हाॆा यः ता ूधान पूजाहारH हनुहुDु छ, जो ः वगQमा महान ् परमेँ वरका 
Tसंहासनको दा.हनेप.V .वराजमान हनुहुDु छ" (.हॄू ८:१)।  
   .हॄूको पःुतक लेखेको कXरब सय वषQपTछ एउटा Tलिखत पऽ 
पाइएको Tथयो जसमा ूाथQना लेिखएको Tथयो: "हे ूभ,ु तपा`को साम ुयी सबै 
कुराह- भनेको छु, .कनभने तपा`लाई भcुभएको Tथयो .क हाॆ ै Tनिdत यस 
संसार तपा`ले स.ृf गनुQभएको हो।...हे ूभ,ु अब यी देशह-Tतर नजर 
लगाउनहुोस।् हनु त Tतनीह- केहH पTन होइन, यh.प Tतनीह-ले हामीलाई 
दमन गनQ चाहDछ र Tनiन चाहDछ। तर हामी तपा`का जनह- हj, तपा`ले 
हामीलाई जेk पऽु भcुभएको छ र तपा`कै सDतान हj। तपा`को Tनिdत हामी 
जोिशला छj। हामी तपा`का अTत .ूय पाऽह- हj तर हामीलाई Tतनीह-को 
हातमा सिुdपएको छ।"-जेdस एच. चालQःवथQ, सdपादन, द ओiड टेःटामेDट 
सडुो.पमाफा, ठेलH १, (Dय ु योकQ : हेिDसकसन, १९८३), प.ृ ५३६बाट 
-पाDतXरत। 
   .हॄूको पःुतकका पाठकह-ले पTन rयहH खालको अनभुव गरेको 
हनुपुछQ। यsद Tतनीह- परमेँ वरका सDतान हनु ्भने .कन यःतो महाकfमा 
Tतनीह- पXररहेकाछन?् Tतनीह-को द:ुखकf, पXरtा र सतावटमा 
Tतनीह-लाई हौशला sदन र Tतनीह-को .वँ वासलाई बTलयो पानQ पावलले 
.हॄूको पःुतक लेखेका Tथए। Tतनीह-लाई (र हामीलाई पTन) पावलले 
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सdझाउन खोwछ .क परमेँ वरको ूTतxाह- येशूyारा पूरा हनु लागेको छ। 
उहाँ परमेँ वर .पताको दा.हने हातमा बTसरहनभुएको छ र हामीलाई TछVै घर 
लानहुनेुछ। तर उहाँ आउनभुDदा प.हले हामीले आिशष पाउन ् भनेर उहाँले 
परमेँ वर .पतासँग हाॆो Tनिdत .वDतीभाउ गXररहनभुएको छ। rयसकारण 
अिDतम समयसdम हामीले उहाँमाTथको आःथालाई पि}ड राF न ुआवँयक छ। 
   
१. येशू हाॆो राजा हनुहुDुछ 
    .हॄूको पःुतकको मूFय .वषयबःत ुहो: येशू हाॆो ःवामी, शासक र 
सव~सवाQ। उहाँ परमेँ वर .पताको दा.हने हातमा बTसरहनभुएको छ (.हॄू 
८:१)। परमेँ वर जःतै येशू सदाकालदेिख सारा जगतको शासक 
भइरहनभुएको छ। तर जब आदम र ह�वाले पाप गरे तब Tतनीह-ले 
सैतानलाई यस संसारको शासक बनाए (यूहcा १२:३१, यूहcा १४:३०, 
यूहcा १६:११)। जब येशू आउनभयो र बूसमा टाँTगनभुयो र बौXरउ�नभुयो 
तब उहाँले सैतानलाई परािजत गनुQभयो। rयसको फलःव-प जसले उहाँलाई 
आ�नो मिु�दाता भनेर महण गछQ उसमाTथ शासन गन~ सैतानको अTधकार 
खोTसएको छ र येशूले उसमाTथ शासन  गन~ पून अTधकार उसले sदन 
लगाएको हDुछ (कलःसी २:१३-१५)। 
   येशू भीf फेXर राजा हनुभुएको राwयTभषकेलाई .वशेष केDि.वDद ु
बनाउँदै .हॄू पःुतकको ूथम दईु अ$याय लेिखएको छ। 
   .हॄू १:५-१४ प�नहुोस।् यहाँ के भइरहेको छ? हेनुQहोस,् "५ 
“Tतमी मेरा पऽु हौ, मैले नै आज Tतमीलाई जD माएको छु” भनी के कुनै 
ः वगQदूतलाई परमेँ वरले क.हi यै भD नभुयो? र फेXर, “म Tतनका .पता हनेुछु, र 
Tतनी मेरा पऽु हनेुछन ्” भनी कुनै ः वगQदूतलाई क.हi यै भD नभुयो? ६ आ� नो 
ूथम जD मेकालाई संसारमा i याउनहुुँदा उहाँ फेXर भD नहुDु छ, “परमेँ वरका 
सारा ः वगQदूतह-ले उहाँलाई नै पजूुन ्।” ७ ः वगQदूतका .वषयमा उहाँ 
भD नहुDु छ, “उहाँले आ� ना ः वगQदूतह-लाई बतास र आ� ना दासह-लाई 
आगोको w वाला तiु याउनहुDु छ।”  ८ तर पऽुको .वषयमा चा.हँ उहाँ 
भD नहुDु छ, “हे परमेँ वर, तपा�को Tसंहासन सदासवQदाको Tनिd त र.हरहD छ, र 
D यायको राजद� ड तपा�का राw यको राजद� ड हो। ९ तपा�ले धाTमQकतालाई 
ूमे गनुQभएको छ, र अधमQलाई घणृा गनुQभएको छ। यसकारण परमेँ वर, 
तपा�का परमेँ वरले तपा�लाई आ� ना साथीह-भD दा ब� ता गरेर हषQको तेलले 
अTभषके गनुQभएको छ।” १० उहाँ फेXर भD नहुDु छ, “हे परमूभ,ु तपा�ले 
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आsदमा प�ृ वीको जग बसाi नभुयो, र आकाशम� डल तपा�का बाहलुHको काम 
हो। ११ Tतनीह- त नं ट हनेुछन ्, तर तपा�चा.हँ र.हरहनहुDु छ। Tतनीह- 
वः ऽझ� परुाना भइहाi नेछन ्,  १२ खाः टोझ� तपा�ले Tतनीह-लाई लपे� नहुDु छ, 
वः ऽझ� ती फेXरनेछन ्। तर तपा� एकैनास हनुहुDु छ, र तपा�का वषQह-को 
अD r य क.हi यै हनेुछैन।”  १३ तर कुन ः वगQदूतलाई उहाँले क.हले यसो 
भD नभुयो, “Tतमी मेरो दा.हने हातप.V बस, जबसd म म Tतॆा शऽहु-लाई Tतॆा 
खVुाको पाउदान तiु याउँsदन”ँ?  १४ के ती सबै ः वगQदूतह- मिु� 
पाउनेह-का खाTतर सेवा गनQलाई पठाइएका सेवा गन~ आr माह- होइनन ्?" 
   ती पदह- तीन भागमा बाँTडएको छ। ूrयेक भागमा परमेँ वरको 
पऽुलाई Tसंहासनमा Tबराजमान गXरएको समारोहको पtलाई पXरिचत गराइएको 
छ। ूथम, आ�नो राजकुमार भनेर परमेँ वरले येशूलाई ःथापना गनुQहDुछ 
(.हॄू १:५)। दोॐो, परमेँ वरले ःवगQको दरवारमा परमेँ वरले आ�नो पऽुलाई 
ूःततु गनुQहDुछ ता.क rयहाँका जीवह-ले उहाँलाई ढोगनु ् (.हॄू १:६,८)। 
अTन .पताले आ�नो पऽुलाई अनDतको स.ृfकताQ र अनDतको शासक हनुभुएको 
परमेँ वरले घोषणा गनुQहDुछ (.हॄू १:८-१२)। तेॐो, परमेँ वरले आ�नो 
पऽुमा Tसंहासनमा बसाiनहुDुछ र उहाँलाई sदइएको संसारमाTथको अTधकार 
तथा शि�लाई अनमुोदन गनुQहDुछ (.हॄू १:१३,१४)। 
   दाउदलाई परमेँ वरले sदनभुएको ूTतxा (२ शमूएल ७:८-१६ र 
लूका १:३०-३३) येशूमा परुा भएको Tथयो भनेर नयाँ करारमा लेिखएको 
मह�वपूणQ िशtा तथा .वँ वासह-मा एक हनु।् राजा दाउदको सहरमा 
दाउदको घरानामा येशू जिDमन ु भएको Tथयो (म�ी १४:१-१६, लूका 
२:१०,११)। उहाँको सेवाकालमा माTनसह-ले ूायजसो उहाँलाई "दाउदको 
पऽु" भनेर सdबोधन गरेका Tथए। उहाँ "यहूदHह-को राजा" (म�ी २७:३७) 
भनेर दावी गनुQभएकोले rयसको आरोपमा उहाँलाई हrया गXरएको Tथयो। 
दाउदलाई नै गXरएको ूTतxाह- अनसुार rयसलाई पूरा गनQ येशू मrृयबुाट 
बौXरउ�नभुएको Tथयो (ूXेरत २:२२-३६, ूXेरत १३:२२-३७)। र येशू 
"यहूदा बंशको Tसँह" हनहुDुछ भनेर यूहcाले उहाँको प.हचान गरेका Tथए 
(ूकाश ५:५)। 
   .हॄूको पःुतकमा येशूको बारेमा एकै साथ वणQन गXरएको छ।  
दाउदलाई परमेँ वरले sदनभुएको ूTतxाह- पूरा भएका छन:् परमेँ वरले 
उहाँलाई सdमान  गरेर महान ्नाउँ sदनभुएको छ (.हॄू १:४), उहाँले आ�नै 
पऽु भनेर ःथापना गनुQभएको छ (.हॄू १:५), उहाँ स.ृfकताQ र ूभ ु वा 
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जगतका ःवामी हनुहुDुछ भनेर परमेँ वरले अनमुोदन गनुQभएको Tथयो (.हॄू 
१:८-१२), र आ�नो दा.हने बाहलुHमा बसाiनभुएको छ (.हॄू १:१३,१४)। 
.हॄू ४को अनसुार येशूले आ�ना जनह-लाई परमेँ वरको बारेमा सबै xानमा 
डो� याउनहुDुछ र येशू नै परमेँ वरको घरको TनमाQणकताQ हनुहुDुछ भनेर 
हामीलाई याद sदलाउँछ (.हॄू ३:३,४)। 
   rयसकारण, येशू यस संसारको आTधकाXरक शासक हनुहुDुछ र उहाँ 
सैतानसँगको Tभषण य�ुमा लाTगरहनभुएको छ। सैतानले हाॆो जीवनलाई 
उलटपलुट पारेर आ�नो काबमुा राF न चाहDछ। 
   यस सारा जगतको शासक येशू नै हनुहुDुछ भनेर हामीलाई य.कन 
भयो भने हामीले जनुसकैु कfह- भो�नपुरेतापTन के हामीलाई साDrवना हुँदैन 
र? 
 
२. येशू हाॆो म$यःथकताQ अथाQत ्हाॆो Tनिdत TबिDत गनुQहनेु 
     परुानो करारमा एक धाTमQक xानको अवधारणा रोचकपूणQ छ। rयो 
हो राजा दाउदको घरानाको राजाले परमेँ वरको साम ु दाउदको राwयको 
ूTतTनTधrव गन~छ भcे धारणा। 
   देहायका पदह- एक आपसलाई तलुना गरेर प�नहुोस।् दाउद 
बंशको घरानाबाट आउने अब राजाको ूTतxाले के ूTतxाह- इॐाएलको 
Tनिdत पूरा गनुQहनेुछ भनेर ती पदह-ले खलुाउँछन?्  हेनुQहोस:् 
  ूःथान ४:२२,२३ "२२ तब Tतमीले फारोलाई भन ्, Õपरमूभ ु
भD नहुDु छ: इॐाएल मेरो जेठो छोरो हो। २३ मैले Tतमीलाई भन�, “मेरो 
छोरालाई जान देऊ, र r यसले मेरो सेवा गरोस ्।”सँग २ शमूएल ७:१२-१४ 
"१२ जब Tतॆो (दाउदको) sदन पूरा हनेुछ, र Tतमी आ� ना .पऽह-सँग 
.वौाम गन~छौ, तब म Tतॆ ैसD तानम$ येबाट, Tतॆ ैशरHरबाट एक जना, Tतॆो 
उ�राTधकारH हनुलाई उठाउनेछु, र r यसको राw य िः थर गराउनेछु। १३ 
r यसले नै मेरो नाउँको Tनिd त एउटा भवन बनाउनेछ, र म r यसको राजक�य 
Tसंहासन सध�को Tनिd त िः थर गन~छु।  १४ म r यसका .पता हनेुछु, र r यो 
मेरो छोरो हनेुछ। r यसले अधमQ ग� यो भने, माTनसको ल�ीले म r यसलाई 
सजाय sदनेछु, र माTनसह-yारा r यसलाई कोराQबाजीको ूहार गन~छु।", 
�यवःथा १२:८-१० "८ आज हामी ूr येकले आ� नो �िं टमा ठ�क ठहरेको 
कुरा गरेझ� Tतमीह-ले नगनूQ, ९ .कन.क जनु .वौामः थान र उ�राTधकार 
परमूभ ु Tतमीह-का परमेँ वरले Tतमीह-लाई sदन ला� नभुएको छ, r यहाँ 
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Tतमीह- अझ आइपगेुका छैनौ। १० तर यदQन पाXर परमूभ ु Tतमीह-का 
परमेँ वरले sदनहुनेु देश अTधकार गरेर r यहाँ बसोबास गछ�, अTन उहाँले 
Tतमीह-लाई सरुिtत राखेर चारैTतरका शऽहु-देिख Tतमीह-लाई .वौाम 
sदनहुनेुछ।" सँग २ शमूएल ७:९-११ "७ म इॐाएलसँग जहाँ पTन याऽा 
गर� , के मैले मेरो ूजा इॐाएलका गोठालाह-म$ ये कुनै शासकलाई “मेरो 
Tनिd त देवदा�को घर .कन बनाएनौ?” भनेर सोध� र?Ö  ८ “यसैले मेरो दास 
दाऊदलाई भन ्, ÕसवQशि�मान ् परमूभ ु भD नहुDु छ: मैले Tतमीलाई मेरो ूजा 
इॐाएलको गोठालो हनुलाई खकQ बाट र भेड़ाह-का पTछपTछ ला� नबाट 
बोलाए।ँ  ९ जहाँ-जहाँ Tतमी गयौ म Tतमीसँग रह�, र Tतॆा सबै शऽलुाई Tतॆो 
बाटोदेिख नाश गXरsदए।ँ अब प�ृ वीका ूTतिं ठत � यि�ह-का बीचमा म Tतॆो 
नाउँ महान ् बनाउनेछु।  १० म मेरो ूजा इॐाएलको Tनिd त एउटा ः थान 
Tनय�ु गन~छु, र Tतनीह-का आ� नै एउटा वासः थान हनेुछ र Tतनीह-लाई 
कसैले फेXर क.हi यै सताउनेछैन। स�ु-स�ुमा गरेझ�,  ११ अTन मेरो ूजा 
इॐाएलमाTथ D यायकताQह- Tनय�ु गरेको समयदेिख यसो, Tतनीह-लाई दुं  ट 
माTनसह-ले अr याचार गन~छैनन ्। म Tतमीलाई Tतॆा सबै शऽहु-देिख .वौाम 
पTन sदनेछु। “ Õपरमूभलेु Tतॆो राजघराना ः थापना गनुQहनेुछ भनी परमूभलेु 
Tतमीलाई भD नभुएको छ।" �यवःथा १२:१३,१४ "१३ होिशयार बस। 
Tतमीह-ले आ� नो होमबTल Tतमीह-ले देखेको जनुसकैु ठाउँमा नचढ़ाउनू। 
१४ तर परमूभलेु Tतमीह-का कुलबाट छाD नभुएको ठाउँमा माऽै चढ़ाउनू, र 
मैले आदेश sदएका सबै काम पTन r यहH¡ गनूQ।" सँग भजन १३२:१-५, ११-
१४ "१ हे परमूभ,ु दाऊदलाई ः मरण गनुQहोस ्, अTन Tतनले भोगेका सबै 
.वपि�ह- सd झनहुोस ्। २ Tतनले परमूभकुो नाउँमा शपथ खाए, र याकूबका 
सवQशि�मान ्को नाउँमा भाकल गरे,  ३ “म तबसd म आ� नो घरTभऽ ूवेश 
गन~छैन,ँ न ओ¢ानमा ले� न जानेछु!  ४ मेरा आखँामा म Tनिा आउन 
sदनेछैन,ँ अTन आ� ना पलकह-लाई िझTम} क पTन हनु sदनेछैन,ँ  ५ जबसd म 
परमूभकुो Tनिd त एउटा ः थान, याकूबका सवQशि�मान ्को Tनिd त एउटा 
Tनवासः थान म भेVाउँsदन.ँ.. १० तपा�का दास दाऊदको खाTतर तपा�का 
अTभ.ष�लाई इD कार नगनुQहोस ्। ११ परमूभलेु दाऊदसँग एउटा गंTभर शपथ 
हाi नभुयो, जसबाट उहाँ त.कQ नहुDु न: “म Tतॆो Tसंहासनमा Tतॆा छोराह-म$ ये 
एक जनालाई बसाi नेछु। १२ यsद Tतॆा छोराह-ले मेरो करार, र मैले 
Tतनीह-लाई Tसकाएका मेरा कानूनह- पालन गरे भने, Tतनीह-का छोराह- 
पTन सदाको Tनd ती Tतॆो Tसंहासनमा बः नेछन ्।” १३ .कनभने परमूभलेु 
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Tसयोनलाई छाD नभुएको छ, उहाँले r यसलाई आ� नो Tनवासको Tनिd त 
चाहनभुएको छ। १४ “यो सदाकालको Tनिd त मेरो .वौामः थान हो, म यहाँ 
Tसंहासनमा बः नेछु, .कन.क मैले यहH चाहेको छु।"   
   इॐाएल रा£ परमेँ वरको छोरो Tथयो। परमेँ वरले Tतनीह-लाई 
यःतो Tबौाम ःथान sदनहुनेुछ जहाँ Tतनीह- आ�ना शऽहु-बाट .वौाम 
पाउनेछन।् Tतनीह-कै माझमा परमेँ वरको नाउँलाई थामी राF न वा रािखरहन 
उहाँले एक ःथान चcुु हनेुछ। इॐाएललाई sदएका ती ूTतxाह- ूTतxा 
गXरएको दाउद बंशको राजामा साXरएका Tथए। उनी परमेँ वरको आ�नै छोरो 
कहलाइनहुनेुछ, उनको शऽहु-बाट उनलाई परमेँ वरले आराम sदनहुनेुछ र 
उनले Tसयोनमा एक प.वऽःथान बनाउनेछ जहाँ परमेँ वरको नाउँ रहनेछ। 
rयसको अथQ दाउदबंशबाट आउने ूTतxा गXरएको राजाबाट परमेँ वरले उहाँले 
गनुQभएको ूTतxाह- पूरा गनुQहनेुछ। दाउदबंिशय राजाले परमेँ वरको साम ु
इॐाएलको ूTतTनTनTधrव गन~छ। 
    परमेँ वर र इॐाएलको बीचमा हनेु सdबDधलाई उ� ूTतTनTधले 
स�ुढ गनुQहनेुछ। परमेँ वरले इॐाएलसँग गनुQभएको करारको सdबDधलाई 
उनले नै TनरDतरता sदनहुनेुछ। परमेँ वरले मोशाyारा इॐाएलसँग गनुQभएको 
करारको सdझौतालाई कायQDवयन गनQ Tतनीह-ले rयस करारूTत बफादार वा 
rयस करारलाई पालन गनुQ आवँयकता Tथयो। अTन करारमा ूTतब� भएर 
चले Tतनीह- परमेँ वरको सरुtा र आिशषह- पाउन यो�य हDुथे। यस 
माTमलामा यहोशू ७:१-१३ हेनुQ ज�रH छ, जसमा लेिखएको छ: "१ तर 
नाशको Tनिd त अपQण गXरएका कुरामा इॐाएलHह-ले अपराध गरे, .कन.क 
आकान, जो यहूदा कुलको जेरहको छोरो ज¤ दH, r यसको छोरो कम¥को छोरो 
Tथयो, नाशको Tनिd त अपQण गXरएका मालबाट केहH कुरा Tलयो। r यसकारण 
परमूभकुो बोध इॐाएलHह-माTथ दिD कयो। २ तब यहोशूले यरHहोबाट 
बेथेलको पूवQप.V बेथ-आवनको निजक ऐ सहरमा माTनसह-लाई यसो भनेर 
पठाए, “Tतमीह- गएर r यस देशको चेवा गर।” ती माTनसह- गएर ऐको भेद 
Tलए। ३ अTन Tतनीह-ले यहोशूकहाँ फक~ र आई भने, “सबै जना नगए पTन 
हDु छ, करHब दईु-तीन हजार माTनसह- गएर ऐलाई आबमण ग-न ्। सबै 
जनालाई r यहाँ जाने द:ुख नsदनहुोस ्, .कन.क r यहाँकाह- थोरै माऽ छन ्।” ४ 
यसैले Tतनीह-म$ ये करHब तीन हजार माTनसह- गए, तर Tतनीह-लाई ऐका 
माTनसह-ले पराः त गरे। ५ करHब छ�ीस जना जTतलाई ऐका माTनसह-ले 
मारे, र उनीह-ले सहरको मूल ढोकादेिख शबारHमसd म खेदेर ओ॑ालोमा 
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Tतनीह-लाई मारे। अTन इॐाएलHह-को ¨दय डरले गलेर पानीजः तै भयो।  
६ तब यहोशू र इॐाएलका धमQ-ग�ुह-ले आ� ना लगुा © यातेर िशरमा धूलो 
हालH परमूभकुा सD दूकको अगाTड़ भइँूमा घोª टो परेर साँझसd मै बTसरहे। ७ 
अTन यहोशूले भने, “हाय! परमूभ ु परमेँ वर, तपा�ले यस जाTतलाई यदQन 
तारेर एमोरHह-का पD जामा हालH हामीलाई नाश गनQ .कन i याउनभुयो? ब� 
हामी सD तोष गरेर यदQन पाXर नै रहनेTथय«। ८ हे परमूभ,ु इॐाएलHह-ले 
आ� ना शऽकुो साम ुपीठ फकाQएपTछ अब म के भनू?ँ ९ .कन.क कनानीह- 
र देशका सबै बाTसD दाह-ले यो सनेुर हामीलाई घेन~छन ्, र प�ृ वीबाट हाॆो 
नाउँ मे.टsदनेछन ्। r यसपTछ तपा�को महान ् नाउँको खाTतरमा तपा� के 
गनुQहDु छ?”  १० परमूभलेु यहोशूलाई भD नभुयो, “उ¬ , Tतमी .कन यसरH 
घोª टो पछ�? ११ इॐाएलले पाप गरेको छ। जनु करार मैले Tतनीह-सँग 
बाँधेको Tथए,ँ सो Tतनीह-ले भ गरेका छन ्। नाशको Tनिd त अपQण गXरएका 
मालबाट Tतनीह-ले Tलएका छन ्। Tतनीह-ले चोरH गरेका छन ् र झूठो काम 
गरेर Tतनीह-ले ती Tतनका आ� नै मालतालसँग राखेका छन ्। १२ यसैकारण 
इॐाएलHह- आ� ना शऽकुो साम ुअब खड़ा हनु स} दैनन ्। Tतनीह- ौा.पत 
भएका हनुाले Tतनीह-ले आ� ना शऽहु-का सामDु ने .पsठउँ फकाQउनेछन ्। 
Tतमीह-ले आ� ना बीचबाट सो नाशको Tनिd त अलग गXरएका माललाई नं ट 
नपा�® जेल म अब उूाD त Tतमीह-सँग रहनेछैन। १३ “उ¬ , माTनसह-लाई 
श�ु पार ्, र Tतनीह-ले भोTलको Tनिd त आफैलाई श�ु राF नू भन ्, .कन.क 
परमूभ ुइॐाएलका परमेँ वर भD नहुDु छ: Õहे इॐाएल, Tतमीह-का बीचमा कुनै 
अ.पQत माल छ। Tतमीह-का बीचबाट Tतमीह-ले r यो अ.पQत माल 
न� याँकु® जेल Tतमीह-का शऽहु-का सामDु ने Tतमीह- खड़ा हनु स} दैनौ। १४ 
“ Õयसकारण Tबहान Tतमीह- आ� नो-आ� नो कुलअनसुार निजकै आउनू र जनु 
कुललाई परमूभलेु पबनहुDु छ, r यो सD तान-सD तान गरH निजक आओस ्, र 
जनु सD तानलाई परमूभ ुपबनहुDु छ, सो पXरवार-पXरवार गरH निजक आओस ्, 
र जनु पXरवारलाई परमूभलेु पबनहुDु छ, r यसबाट एक-एक माTनस गरH 
निजक आओस ्। १५ अTन जो माTनस अ.पQत मालसमेत पबाउ पछQ, r यो र 
r यसको साथमा भएका जd मै आगोमा जलाइनेछन ्, .कनभने r यसले परमूभकुो 
करार भ गरेको छ, र r यसले इॐाएलमा घणृाः पद काम गरेको छÖ।”  
१६ यहोशूले Tबहान सबेरै उठेर इॐाएलHह-लाई कुल-कुल गरेर निजक 
i याए, र यहूदाको कुल पबाउ प� यो। १७ अTन Tतनले यहूदाका सD तान-
सD तान गरेर निजक i याए, र जेरहको सD तानलाई Tतनले पबे। अTन Tतनले 
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जेरहका सD तानका पXरवार-पXरवार गरH निजक i याए, र ज¤ दHको पXरवार 
पबाउ प� यो। १८ अTन Tतनले r यसको घरका माTनस-माTनस गरH निजक 
i याए, र आकान, जो यहूदाका कुलका जेरहको छोरो ज¤ दH, r यसको छोरो 
कम¥को छोरो Tथयो, पबाउ प� यो। १९ तब यहोशूले आकानलाई भने, “हे 
मेरो छोरो, परमूभ ु इॐाएलका परमेँ वरलाई नै म.हमा दे, र उहाँको साम ु
साTबती गरH त̄ले के गरेको छस ् सो मलाई भन ्। मबाट r यो कुरो नलकुा।”  
२० आकानले यहोशूलाई भD यो, “साँचो हो, मैले परमूभ ु इॐाएलका 
परमेँ वरको .व��मा पाप गरेको छु, र मेरो अपराध यो हो। २१ जब मैले 
लूटेको धनमा बेTबलोTनया देशको एक ब.ढ़या ओ� ने, दईु सय शेकेल 
ओजनको* चाँदH, र पचास शेकेल ओजनका सनुको एक ड� डा देख�, तब 
मलाई लोभ ला� यो, र ती Tलए।ँ ती मेरो पालको बीचमा जTमनTभऽ गाTड़एका 
छन ्, र सबैभD दा मTुन चाँदH छ।”  २२ तब यहोशूले दूतह- पठाए, र 
Tतनीह- दगरेुर r यस पालमा गए, र ती r यसको पालमा गाTड़राखेका रहेछन ् र 
चाँदHचा.हँ सबैभD दा मTुन रहेछ। २३ अTन Tतनीह-ले ती मालह- पालको 
बीचबाट Tनकालेर यहोशू र सबै इॐाएलHह-कहाँ i याए, र परमूभकुो साम ु
रािखsदए। २४ तब सबै इॐाएलHह-का साथमा यहोशूले जेरहवंशी 
आकानलाई र सो चाँदH, ओ� ने, र सनुको ड� डा, अTन r यसका छोराछोरHह-, 
र r यसका गो�ह-, गधाह-, र भेड़ाह- र r यसको पाल, र r यससँग जो-जTत 
Tथए, ती सबैलाई आकोरको ब°सीमा लगे। २५ यहोशूले भने, “त̄ले हामीमाTथ 
.कन यः तो स±ं ट i याइस ्? आज तँमाTथ परमूभलेु स±ं ट i याउनहुनेुछ।”  

तब सारा इॐाएलHह-ले r यसलाई ढुाले हाने, अTन बाँक�लाई ढुाले 
हाTनसकेपTछ जलाइsदए। २६ Tतनीह-ले आकानमाTथ ढुाको ठूलो थुू ो 
लगाए, जो आजको sदनसd म छँदैछ। तब परमूभ ुआ� ना जi दो बोधदेिख 
शाD त हनुभुयो। यसकारण r यस ठाउँको नाउँ आजको sदनसd म आकोरको 
ब°सी रहेको छ।" (याद गनुQहोस,् इॐाएलको इTतहासमा जे भयो rयो भ.वंयमा 
परमेँ वरले गनुQहनेु Dयायको फैसलाको ूTतक पTन हो भनेर हामीले ठाcु ज�रH 
छ। अ.हले तरुDतै हाॆो साम ुलाग ुनहोला न त हामीले कुनै भौTतक कायQवाहH 
नै गरjला तर rयो लाग ु गन~ लआय परमेँ वरमा सरुिtत रािखएको छ-
अनवुादक)।  
   दाउद राजाले परमेँ वरूTत भरोसा र आःथा राखेकोले र उहाँूTत 
बफादारH भएकोले परमेँ वरको करारका आिशषह- इॐाएलले उपभोग गनQ 
पाएका Tथए। तर दभुाQ�यवस दाउद पTछका अTधकाँश राजाह-ले परमेँ वरूTत 
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बफादार रहेन र कTतले त उहाँसँग .वँ वासघात वा ग³ारH पTन गरे जसको 
फलःव-प परमेँ वरले चाहनभुएको अनसुार इॐाएललाई आिशष sदनभुएन। 
दाउदपTछ आउने राजाह- परमेँ वरूTत कTतको ग³ारH गरे भcे इTतहासको 
बतृाDतले परुानो करार भXरएको छ। 
   तर शभु समाचार त यो छ .क परमेँ वरले आ�नो पऽुलाई दाउदको 
घरानमा जDमन sदनभुएर उनी दाउदको पऽु भनेर कहलाउन sदनभुएको Tथयो। 
उनको जीवन र कामyारा उहाँ परमेँ वरूTत सतूTतसत बफादार हनुभुएको 
Tथयो भनेर ूमािणत गरेको छ। rयसकारण परमेँ वरले आ�ना जनह-लाई 
गनुQभएको सबै ूTतxाह- पूरा गनQ सtम ्हनुहुDुछ भcे कुरा हामी ढु} क छj। 
जब परमेँ वरले राजालाई आिशष sदनहुDुछ तब rयस राजाका सबै जनताले 
rयस आिशषको उपभोग गनQ स}दछ। rयसैकारण येशू हाॆो Tनिdत 
म$यःथकताQ हनुभुयो ता.क परमेँ वरले sदन ुहनेु आिशष हामीले उपभोग गनQ 
सकुन।् उहाँ म$यःथकताQ यसरH हनुभुएको छ .क उहाँyारा नै परमेँ वरका 
आिशषह- बहDछ। हाॆो मिु�को चरम आशा केवल येशूमामाऽै पाइDछ र 
उहाँले हाॆो Tनिdत के गनुQभयो rयसमा पTन मिु� पाउने ूावधान हामीलाई 
sदइएको छ। 
   तपा` आफै करारूTत वा (बिª तःमा Tलने बेलामा खाएको शपथ) 
कTत च}ुनभुयो होला, सो सो©नहुोस।् हाॆो मिु�को Tनिdत हामीले केवल 
येशूूTतमाऽ भर पनुQपछQ भनेर rयस आrमxानले हामीलाई कसरH Tसकाउँछ? 
 
३. येशू हाॆो सवQौेk Tबजेता अथाQत ्©यािdपयन  
    १ शमूएल ८:१९,२०सँग .हॄू २:१४-१६ तलुना गनुQहोस।् राजामा 
के गणुह- हनुपुछQ भनेर इॐाएलHह-ले ठानेका Tथए र ती गणुह- वा 
Tतनीह-को चाहनाह- येशूमा कसरH पूरा भए? हेनुQहोस,् "१९ तर माTनसह-ले 
शमूएलको कुरा सDु न इD कार गरे। Tतनीह-ले भने, “होइन, हामीमाTथ राजा 
हनैुपछQ। २० तब हामीलाई शासन गन~ र लड़ाइँ गनQ लैजाने राजा पाउँदा 
हामी अ- जाTतह-जः तै हनेुछ«” ( १ शमूएल ८:१९-२०" र "१४ .कन.क 
छोरा-छोरHह- मास ु र रगतका सहभागी भएका हनुाले उहाँले पTन r यहH 
ः वभाव Tलनभुयो, ता.क मrृ यyुारा नै मrृ यकुो शि� भएकोलाई, अथाQत ् 
sदयाबलसलाई उहाँले नं ट ग-न ्, १५ र मrृ यकुो डरले आजीवन बD धनमा 
परेकाह-लाई उहाँले म�ु गXरदेऊन ्। १६ .कन.क साँ© चै नै उहाँले 
ः वगQदूतह-को होइन, तर अॄाहामका सD तानको वाः ता गनुQहDु छ। १७ 
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यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आ� नै भाइह-जः तै बनाइनपु� यो, र माTनसह-का 
पापको ूायिँ चत गनQलाई परमेँ वरको सेवामा उहाँ कृपाल ुर .वँ वः त ूधान 
पूजाहारH बD नभुयो। १८ .कन.क उहाँ आफैले कं ट भो� नभुयो र परHिtत 
हनुभुयो, यसैले परHtामा पन~ह-लाई उहाँले सहायता गनQ स} नहुDु छ।"   
  परमेँ वर इॐाएलHह-का राजा हनुहुDुछ भcे कुरालाई Tतनीह-ले Tबस~ 
र Tतनीह-ले राजा मागे। rयस राजा अगवुा, DयायकताQ र य�ुमा अगवुाइ 
गनुQपछQ भनेर Tतनीह-ले माग गरेका Tथए। परमेँ वरका जनह-माTथ उहाँले 
ूभrुव गनQहनेु उहाँको ूTतxा येशूमा पूरा भएको Tथयो। उहाँ हाॆो राजा 
हनुहुDुछ र हाॆा शऽ ु सैतान र उसका मTतयारह-सँग य�ु गनQ उहाँले नै 
अगवुाइ गनुQहDुछ। 
  कमजोर मानव ूाणीको Tबजेता वा ©यािdपयन येशू हनुहुDुछ भनेर .हॄू 
२:१४-१६मा बताइएको छ। सैतानसँगको एकाएक मठुभेटमा येशूले उसलाई 
पराजय गनुQभएको Tथयो। rयसको फलःव-प यsद हामी येशूमा छj भने उहाँले 
सैतानको बDधनबाट छु´कारा sदनहुDुछ। यस कुराले हामीलाई दाउद र 
गोTलयाथको बीचमा भएको TभडDतलाई याद sदलाउँछ (१ शमूएल १६)। 
गोTलयाथलाई पराजय गरेर दाउदले आ�ना दाजहु-लाई उसको दासrवबाट  
उ�ार गरेका Tथए। जब इॐाएलHह- र शऽहु- य�ु मैदानमा उऽेका Tथए 
तब Tतनीह-को बीचमा समाझदारH भएको Tथयो। rयसमा जनु दलले िजr छ 
rयस दलले हाXरएको देललाई आ�नो दास बनाउँछ (१ शमूएल १७:८-
१०)। जब दाउदले गोTलयाथलाई परािजत गरे तब उनी इॐाएलको Tनिdत 
Tबजेता, बहादरु वा ©यािdपएन भए। दाउदले इॐाएलको ूTतTनTधrव गरेका 
Tथए। 
   देहायका पदह- प�नहुोस।् यµे परमेँ वरले आफूलाई ती पदह-मा 
कसरH ूःततु गनुQभएको छ? हेनुQहोस,् यशैया ४२:१३ "परमूभ ुशि�शालH 
प�ुषझ� Tनः कनहुनेुछ। एउटा यो�ाझ� उहाँले आ� नो जोश देखाउनहुनेुछ। उहाँ 
कराउनहुनेुछ, र ठूलो सोरले य�ु-$ वTन उठाउनहुनेुछ। उहाँ आ� ना 
शऽहु-माTथ .वजयी हनुहुनेुछ।" र यशैया ५९:१२-२१ "१२ .कन.क हाॆा 
अपराध तपा�को �िं टमा अनेक छन ्, र हाॆा पापले हाॆ ै .व��मा गवाहH 
sदD छन ्। हाॆा अपराध हामीTसतै छन ्, र हाॆा अधमQह- हामी ः वीकार 
गदQछ«। १३ परमूभकुो .व��मा बागीपन र .वँ वासघात, हाॆा परमेँ वरलाई 
.पsठउँ देखाई अr याचार र .विोह रचेका छ«, र हाॆा ¨दयले उr पD न गरेका 
झूटा कुराह- हामीले बोलेका छ«। १४ यसैले D याय पTछिi तर हटाइएको छ, 
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र धाTमQकता टाढ़ा भएको छ, सr यले चा.हँ सड़कह-मा ठेस खाएको छ, र 
ईमानदारHले ूवेश गनQ स} दैन। १५ सr यता कहH¡ पTन पाइँदैन, र दुं  टदेिख 
अलग बः ने जोसकैु पTन िशकार बD छ। परमूभलेु हेनुQभयो, र D याय रहेन 
भनेर उहाँ Xरसाउनभुयो। १६ कोहH रहेनछ भनी उहाँले देF नभुयो, र कोहH 
म$ यः थ पTन नभएकोले अचd म माD नभुयो। यसथQ उहाँकै आ� नै बाहलुHले 
r यसको Tनिd त उ�ार i याउनभुयो, र उहाँकै धाTमQकताले r यसलाई थाd नभुयो। 
१७ उहाँले धाTमQकताको छाती-पाता र िशरमा मिु�को टोप प.हXरनभुयो। 
उहाँले साटो Tलने वः ऽ लाउनभुयो र जोशलाई पोशाकजः तै प.हXरनभुयो। १८ 
Tतनीह-ले गरेअनसुार उहाँले Tतनीह-लाई साटो Tलनहुनेुछ, उहाँका 
.वरोधीह-माTथ बोध, र उहाँका वैरHह-माTथ बदला! टापूका देशह-लाई 
Tतनीह-ले गरेजः तै उहाँले बदला sदनहुनेुछ।"१९ पिँ चमका देशह-देिख 
माTनसह-ले परमूभकुा नाउँको भय माD नेछन ्, र सूय¶दयदेिख Tतनीह-ले 
उहाँका म.हमाको सd मान गन~छन ्। .कन.क उहाँ उलंद¶ बाढ़जः तै आउनहुDु छ, 
जसलाई परमूभकुो सासले हाँकेर i याउँछ।   
  २० “आ� ना पापको पँ चा�ाप गन~ याकूबका सD तानह-का Tनिd त 
मिु�दाता Tसयोनमा आउनहुनेुछ,” परमूभ ु घोषणा गनुQहDु छ। २१ परमूभ ु
भD नहुDु छ, “मेरो करार Tतनीह-Tसत चा.हँ यहH हनेुछ। मेरो आr मा जो 
TतमीमाTथ छ, र मेरो वचन जो मैले Tतॆो मखुमा हाTलsदएको छु, r यो Tतॆो 
मखुबाट, Tतॆो छोराछोरHका मखुबाट, र Tतनीह-का सD तानका मखुबाट 
अबदेिख उसो सध�भXरका Tनिd त ह� नेछैन,” परमूभ ुभD नहुDु छ।"   
    एकाएक बीचमा हनेु य�ुमा इॐाएललाई परमेँ वरले सहायता 
गनुQहनेुछ भcे आभास ् .हॄू २:१४-१६ sदDछ। येशूको पःुतकबाट यो अंश 
हेनुQहोस,् "२५ तर परमूभ ु यो भD नहुDु छ: “हो, यो�ाह-बाट कैदHह- र 
Tनं ठुरह-बाट लूटको माल खोः न स.कD छ। TतमीTसत झगड़ा गन~सँग म 
झगड़ा गन~छु, र Tतॆा छोराछोरHह-लाई म बचाउनेछु। २६ Tतमीलाई 
अr याचार गन~ह-लाई म Tतनीह-को आ� नै मास ुखान लगाउनेछु। दाखमhले 
मातेझ� Tतनीह- आ� नै रगतले माr नेछन ्। तब सारा माTनस-जाTतले यो कुरा 
थाहा पाउनेछन ्, .क म, परमूभ ुTतॆा उ�ारक, मोल Tतरेर Tतमीलाई छुटाउने 
याकूबको शि�शालH जन हुँ" (यशैया ४९:२५-२६)।  
   येशूभ� भएको हैिशयतले कTतपय समयमा हामी यो सो©दछj .क 
सैतानसँगको मठुभेटमा हामी ए}लै छj। हो यsद हामीले ए.फसी ६:१०-१८ 
प·j भने हामी सैतान र उसका मTतयारह-सँग य�ु गद̧छj। तर परमेँ वर 
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हाॆो Tबजेता वा ©यािdपयन हनुहुDुछ र हाॆो लडा`मा उहाँ हामीसँग 
जानहुDुछ। हामी उहाँको सैTनक शि�को एक भाग हj। rयसैकारण उहाँले 
उपल¤ध गराउनभुएको हTतयारह- हामी TभनुQ ज�रH छ। र हामी ए}लै 
छैनj। ए.फसी ६मा सdबोधन गXरएको "Tतमी" भDदा "Tतमीह-" वा बहबुचन 
जनाउँछ। हामी चचQ भएर हTतयार TभनुQपछQ र सँगसँगै Tमलेर य�ु गनुQपछQ। 
rयस य�ुको अगवुा, Tबजेता वा ©यािdपयल परमेँ वर आफै हनुहुDुछ। 
   परमेँ वरका हTतयारह- TभनुQ भनेको के हो? हामी sदन sदने हाॆो 
जीवनमा आफूसँग, ूलोभन, पXरtा आsदसँग TभTडरहेका हDुछj। परमेँ वरले 
उपल¤ध गराउनभुएको शि�लाई हामी कसरH उपयोग गनQ स}छj र उहाँको 
शि� वा बल पाएर उहाँूTत जनुसकैु पXरिःथTतमा पTन .वँ वाTसलो भएर बःन 
सकj? 
 
४. येशू हाॆो महापजुारH  

.हॄू ५-७ले येशूको दोॐो काम, दजाQ वा उ�रदा.यrवको बारेमा 
हामीलाई Tसकाउँछ। उहाँ हाॆो महापूजारH हनुहुDुछ। दाउदको घरानमाबाट 
आउने राजालाई परमेँ वरले गनुQभएको ूTतxा पूरा कसरH गनुQभएको छ भनेर 
�याFया गद̧ लेखकले भजन ११०:४लाई .हॄू ५:५,६मा उ¹ धृत गद̧ 
लेFदछन,्  “मi क�सेदेकको दजाQबमोिजम Tतमी सध�भXरको Tनिd त पूजाहारH 
हौ।”  
    पौरािणक इॐाएलको पजुारHका गनुQपन~ कामह- के के Tथए? हेनुQहोस ्
देहायका पदह-: लेबी १:१-९ "१ परमूभलेु मोशालाई भेट हनेु पालTभऽबाट 
बोलाएर भD नभुयो, २ “इॐाएलHह-लाई भन ्: ÕTतमीह-म$ ये कुनै पTन माTनसले 
परमूभकुो Tनिd त बTल चढ़ाउँदा Tतमीह-को पश-ुबTल गाई-गो�को बथान 
अथवा भेड़ाबाभाका बगालबाट r यसले चढ़ाओस ्। ३ “ Õयsद r यसको बTल 
गाई-गो�को होमबTल हो भने, r यसले Tनं खोट बाछोचा.हँ चढ़ाओस ्। भेट हनेु 
पालको ढोकामा r यसले r यो चढ़ाओस ्, र परमूभकुो सामDु ने r यो महणयो� य 
हनेुछ। ४ r यसले होमबTलको टाउकोमाTथ आ� नो हात राखोस ्, र r यो 
r यसको ूायिँ चतको लाTग महणयो� य हनेुछ। ५ r यसले r यस बाछालाई 
परमूभकुो साम ुकाटेर मारोस ्। अTन हा-नका छोराह-, अथाQत ् पूजाहारHह-ले 
रगत निजक लगेर भेट हनेु पालका ढोकाका सामDु नेको वेदHमा वXरपXर 
छकूQ न ्। ६ r यसपTछ r यसले होमबTलको छाला काढ़ेर r यसलाई टुबा-टुबा 
गरH काटोस ्। ७ पूजाहारH हा-नका छोराह-ले वेदHमा आगो लगाएर 
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दाउराह- सजाएर आगोमाTथ राखून ्। ८ हा-नका छोराह-, अथाQत ् 
पूजाहारHह-ले वेदHमाTथको आगोमा राखेका दाउरामाTथ ती टुबाह-, टाउको र 
बोसो सजाएर राखून ्। ९ r यसले r यसका आD िा-भ ुड़ँी र खVुाह-चा.हँ पानीले 
धोओस ्, र ती जd मैलाई पूजाहारHले वेदHमा जलाऊन ्। यो परमूभलुाई मन पन~ 
मीठो बाः ना, आगोyारा चढ़ाइएको बTल, अथाQत ् होमबTल हो।", लेबी १०:८-
११ "८ r यसपTछ परमूभलेु हा-नलाई भD नभुयो, ९ “Tतमीह- भेट हनेु 
पालमा जाँदा Tतमी र Tतॆा छोराह-ले दाखमh अथवा अ- मh न.पउनू, 
नऽता Tतमीह- मरौला।” यो Tतमीह-का आउँदा पःु ताह-मा अD नबTलको 
.वTध होस ्। १० प.वऽ र साधारण, अTन श�ु र अश�ुमा Tतमीह-ले भेद 
राF नपुछQ। ११ परमूभलेु मोशाyारा sदनभुएको .वTध सबै इॐाएलHह-लाई 
Tतमीह-ले TसकाउनपुछQ।”, मलाक� २:७ ".कन.क पूजाहारHका ओठले xानको 
रtा गनुQपदQछ, र माTनसह-ले r यसको मखुबाट िशtा खोw नपुदQछ, .कनभने 
r यो सवQशि�मान ् परमूभकुो समाचारवाहक हो।" , गDती ६:२२-२६ "२२ 
परमूभलेु मोशालाई भD नभुयो, २३ “हा-न र r यसका छोराह-लाई भन ्, 
ÕइॐाएलHह-लाई Tतमीह-ले आशीवाQद sदँदा यसो भD नू: २४ परमूभलेु 
Tतमीह-लाई आिशष ् sदऊन ्, र Tतमीह-लाई रtा ग-न ्। २५ परमूभलेु 
आ� नो मखु Tतमीह-माTथ चd काऊन ्, र Tतमीह-लाई अनमुह ग-न ्। २६ 
परमूभलेु आ� नो चेहरा Tतमीह-माTथ ूकाश ग-न ्, र Tतमीह-लाई शािD त 
sदऊन ्Ö।" र .हॄू ५:१-४ "१ ूr येक ूधान पूजाहारH माTनसह-म$ येबाट 
छाTनD छ, र माTनसह-को पtमा पापको Tनिd त परमेँ वरमा भेटH र 
बTलदानह- चढ़ाउन Tनय�ु गXरD छ। २ अजान र कुबाटोTतर लागेकाह-सँग 
Tतनले नॆतासाथ � यवहार गनQ स} तछ, .कनभने Tतनी आफै पTन दबुQलताले 
घेXरएको हDु छ। ३ यसैकारण माTनसह-का पापको Tनिd त माऽ होइन, तर 
आ� नै पापको Tनिd त पTन बTलदान चढ़ाउन Tतनलाई कर ला� छ।  ४ कसैले 
यो सd मान आफै Tलन स} दैन, तर हा-नजः तै Tतनला� परमेँ वरले 
बोलाउनहुDु छ।" 
    मानव जाTतको ूTतTनTधrव गन~, माTनसह- र परमेँ वरको बीचमा 
म$यःथता गन~ र परमेँ वरसँगको माTमलामा जनसमt प�ु याउँने कामह-को 
Tनिdत पजुारHह- Tनय�ु गXरएका Tथए। .वशेष गरेर पूजारH म$यःथकताQ 
Tथए। पूजारHको यो काम जनुसकैु धमQ वा संःकारको हो, चाहे यहूदH, मीक, 
रोमी (वा .हDद ु वा ब�ुधमQमा नै .कन नहनु)्। पौरािणक इॐाएलमा 
परमेँ वरसँग सdबDध राF ने माTमलामा पूजारHको कारोबारले सdबभ हDु�यो। 
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rयसकारण, पूजारHले जे गरेतापTन उनी परमेँ वर र माTनसह-को बीचमा 
सहजकताQ भएर उहाँसँग सdबDध स�ुध गन~ लआयले गXरD�यो। माTनसह-को 
Tनिdत पूजारHले बTल चढाउँ�यो। परमेँ वरको साम ुउहाँलाई महणयो�य कःतो 
बTल वा भेटHह- हामीले चढाउनपुछQ भcे माTमला पूजारHलाई थाहा हDु�यो। 
ती बTल तथा भेटHह- ूTतकको -पमा परमेँ वरले माTनसह-लाई tमा sदन 
स}नहुDु�यो र Tतनीह-का पापह- पखाTलD�यो वा Tतनीह-लाई चोखो 
बनाइD�यो। 
   पूजारHह-ले माTनसह-लाई परमेँ वरको �यवःथा र आrमxानह- पTन 
Tसकाउँथे। Tतनीह- परमेँ वरका आxाह- Tसकाउन दt Tथए र ती आxाह- 
तथा परमेँ वरका अ- वचनह-लाई �याFया गनQ र Tतनीह-लाई कसरH 
ूयोगमा iयाउने भनेर Tतनीह-ले Tसकाउँथे। 
  अDतमा आएर, पूजारHह-लाई यµे परमेँ वरको नाउँमा माTनसह-लाई 
आिशष sदने िजdमेवारH पTन सिुdपएको Tथयो। Tतनीह-को मा$यमबाट 
परमेँ वरले उहाँका जनह-को .हत �य� गनुQहDु�यो र Tतनीह-लाई आिशष 
sदनहुDु�यो। 
   तर १ पऽसु २:९मा पूजारHको काम अक¶ पTन उiलेख गXरएको 
छ। येशूका सबै .वँ वासीह-लाई राजक�य पूजारH भनेर पऽसुले सdबोधन 
गदQछन।् येशूका .वँ वासीह-लाई sदएको यस िजdमेवारHमा अrयDतै अचdमका 
अTधकारह- ूदान गXरएका छन।् पूजारHह- परमेँ वरको प.वऽःथानमा ूवेश 
गनQ स}थे। आज हामी ूाथQनाyारा ढु} क भएर परमेँ वरकहाँ आउन स}छj 
(.हॄू ४:१४-१६; .हॄू १०:१९-२३)। अक¶ मह�वपूणQ िजdमेवारH पTन 
पूजारH वगQलाई सिुdपएको हDुछ। यस संसारमा माTनसह-लाई पापबाट म�ु 
गराउन ु हामी परमेँ वरसँग हातेमालो गनQ स}छj। परमेँ वरका �यवःथाह-, 
.वTध.वधान, DयायइसDसाफ र वचनह- अ-ह-लाई Tसकाउन गनQ र �याFया 
गनQ उहाँले हामीबाट अपेtा गनुQभएको छ। असल कामह-को Tनिdत र 
ःतTुतूशंसाका भेटHह- हामीले उहाँलाई चढाऔ¡ भcे पTन उहाँको चाहना हो। 
यसबाट परमेँ वर हामीसँग खशुी हनुहुनेुछ। यो कःतो अवसर र िजdमेवारH हो 
जनु येशूभ�ह-लाई सिुdपएको छ! 
   हामी परमेँ वरका राजक�य पूजारHह- हj भcे दजाQ पाएपTछ 
हामीह-को जीवनशैलH कःतो हनुपुछQ? यस सrय आrमxानले हाॆो जीवनमा 
कःतो ूभाव पानQ sदनपुदQछ? 
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५. येशूले दवैु करारको म$यःथता गनुQहDुछ 
    नयाँ करारको म$यःथकताQ भएर येशूले काम गनुQहDुछ भनेर लेखकले 
rयसकामलाई केिDित गरेर .हॄू ८-१०मा �याFया गदQछन।् परुानो करारको 
माTमलामा हामीले यो सो©नपुछQ .क rयो कुनै काम नला�ने वा वेकारको नभएर 
rयो आउनेवाला असल कुराह-लाई औ¡iयाउने काम गXरएको Tथयो। येशूले 
भ.वंयमा गनुQहनेु कामको -परेखा देखाउन र िचऽण गनQ rयस परुानो करारका 
.वTधह- ःथा.पत भएका Tथए। यसरH पूजारHह- पापी र मरणशील भएतापTन 
Tतनीह-ले येशूलाई औ¡iयाएका Tथए। तर Tतनीह-ले गन~ काम येशूको जःतो 
Tस�, प} का, ऽटुHर.हत र आदशQ Tथएन। Tतनीह-ले सेवा गन~ प.वऽःथान 
ःवगQमा रहेको प.वऽःथानको केवल न} कल र छायाँमाऽ Tथयो (.हॄू ८:५)। 
   येशूले ःवगQमा रहेको स} कल र सrय प.वऽःथानमा सेवाकायQ 
गनुQहDुछ र परमेँ वरकहाँ हामी Tसधै जान ूावधान TमलाउनहुDुछ। 
पशबुTलह-ले हाॆो लाTग येशूले गनुQहनेु बTल अथाQत ् मrृयलुाई औ¡iयाएको 
Tथयो। तर कुनै पTन पशकुो बTल वा Tतनीह-को रगतले हाॆा पापह- वा 
हाॆो .ववेकलाई धनु गनQ स}दैन�यो वा सफा गनQ स}दैन�यो। तर येशूको 
रगतले हाॆा पापह-माऽ होइन हाॆो .ववेकलाई पTन श�ु गनुQहDुछ, उहाँyारा 
नै उहाँमाTथ .वँ वास राखेर र हाॆो Tनिdत म$यःथताको काम गXररहनभुएको 
छ भनेर ःवीकाद̧ र परमेँ वरको साम ु Tनडर भएर हामी आउन स}ने भएका 
छj (.हॄू १०:१९-२२)। 
   नयाँ करारमा परमेँ वरले हामीलाई के वाचा गनुQभएको छ? हेनुQहोस,् 
.हॄू ८:६-१२ "६ तर यसै पTन भीं टले ूाª त गनुQभएको सेवा r यTतकै बढ़H 
ौें ठ छ, जि�को उहाँले म$ यः थता गनुQभएको करार परुानोभD दा उ�म छ। 
.कनभने यो करारको जग उ�म ूTतxाह-मा बसाTलएको छ। ७ .कनभने 
प.हलो करार खोटर.हत भएको भए त दोॐोको आवँ यकता पन~Tथएन। ८ 
.कनभने ती माTनसह-को दोष देखाउँदै उहाँ भD नहुDु छ, “परमूभ ुभD नहुDु छ, 
ती sदन आउनेछन ्, जब इॐाएलको घरानासँग र यहूदाको घरानासँग म एउटा 
नयाँ करार ः थापना गन~छु। ९ Tतनीह-का पखुाQह-सँग मैले बाँधेको 
करारजः तै यो हनेुछैन, जब मैले Tतनीह-लाई हातमा समातेर Tमौदेशबाट 
डो� याएर i याएको Tथए।ँ परमूभ ुभD नहुDु छ, Tतनीह- मेरो करारमा िः थर भई 
बसेनन ्, यसैले मैले Tतनीह-को वाः ता गXरन।ँ १० परमूभ ु भD नहुDु छ, ती 
sदनपTछ म इॐाएलको घरानासँग यो करार बाँ$ नेछु,  Tतनीह-का मनमा मेरो 
� यवः था रािखsदनेछु, र Tतनीह-का ¨दयमा r यो लेिखsदनेछु, र म Tतनीह-का 
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परमेँ वर हनेुछु, अTन Tतनीह- मेरा ूजा हनेुछन ्। ११ Õपरमूभलुाई िचनÖ 
भनेर अब उसो कुनै माTनसले आ� नो Tछमेक�लाई वा आ� ना दाजभुाइलाई 
Tसकाउनेछैन। .कन.क सानादेिख Tलएर ठूलासd म Tतनीह- सबैले मलाई 
िचD नेछन ्। १२ .कन.क Tतनीह-का अपराधह- म tमा गन~छु, र Tतनीह-का 
पाप फेXर क.हi यै सd झनेछैन।ँ”   

येशूलाई ूधान पूजारH ःथा.पत गनुQभएर .पताले नयाँ करारको 
उ¹ घाटन गनुQभएको Tथयो। परुानो करारले केवल औ¡iयाएको कामलाई येशूले 
सdपc गनुQभएको Tथयो। Tस�, आदशQ, सनातन र मानवीय-ईँ वर पूजारHलेमाऽ 
नयाँ करारको काम सdपc गनQ स}नहुDु�यो। उ� ूधान पूजारHले 
परमेँ वरको �यवःथालाई �याFयामाऽ गनुQहनेु होइन तर उहाँलाई महण गन~ 
ूrयेक मानव ¨दयमा rयस �यवःथालाई रोªनहुDुछ। यस  ूधान पूजारHले 
यःतो बTल चढाउनभुएको जसले tमा iयाउँदछ। हाॆा पrथरका ¨दयह-लाई 
उहाँले मासमुा पXरवतQन वा -पाDतXरत गनुQहDुछ, अथाQत ्नरम पारH sदनहुDुछ 
(इज.कएल ३६:२६)। उहाँले हामीलाई नयाँ गरH सजृना गनुQहDुछ, उहाँमा 
हामी नयाँ जDम वा नयाँ स.ृf हनु जाDछj (२ कोरDथी ५:१७)। यस पूजारHले 
हामीलाई अrयDतै यःतो अचdम तXरकाले आिशष sदनहुDुछ .क उहाँले 
परमेँ वर .पताकै सTमपमा हामीलाई लानहुDुछ। 
   भ.वंयलाई औ¡iयाउन नै परमेँ वरले परुानो करारको -परेखा तयार 
पानुQभएको Tथयो। rयो भ.वंय Tथयो, येशूको .बयाकलाप। rयस परुानो 
करारको खाका सDुदर र लआय अTभूXेरत Tथयो। तर कTतले rयसको 
लआयलाई गलत सdझे। परुानो करारको प.वऽःथानमा गXरने .वTभc .वTधह- 
ूTतक, छायाँ वा िचDहको -पमा Tथए जसले येशू भीfको सेवाकायQलाई 
औ¡iयाएको Tथयो। तर कTतले ती ूTतक, छायाँ वा िचDहलाई पकTड राखे र 
येशूले पूरा गनुQ भएका ती ूTतक, छायाँ वा िचDहलाई वाःता गरेन वा छो»न 
अःवीकार गरे। "प.वऽ मिDदरको जग येशू भीf हनुहुDु�यो। यहाँ गXरएका 
.वTभc XरTत वा सेवाकायQह-ले परमेँ वरको पऽुको बTल तथा सेवाकायQह-का 
ूTतकह- Tथए। पूजारHको दजाQले येशूको म$यःथकताQ ःवभाव र कामलाई 
ूTतTनTधrव गरेको Tथयो। प.वऽ मिDदरमा गXरने सबै बTलूथा तथा 
सेवाकायQह-ले संसारलाई पापबाट म�ु गनQ उ�ारकताQको मrृयलुाई 
औ¡iयाइएको Tथयो। जब मिDदरमा गXरने ती बTलूथा र सेवाकायQह- येशू 
भीfमा पूरा भयो तब ती बTलूथा र मिDदरमा गXरने सेवाकायQको औिचrय 
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समाª त भएको Tथयो।"-एलेन जी µाइट, द Tडजाएर अभ एजेज,् प.ृ १६५बाट 
-पाDतXरत। 
  
उपसंहार: 
थप जानकारH: .हॄूको पःुतकमा अनेकj असल र आशाका सrयह- छन।् तर 
rयस पःुतकमा गिdभर चेतावनीह- पTन छन ् जनु अ$याय १०-१२मा 
लेिखएका छन।् .हॄूको पःुतकको असल र आशावादH सrयह-को चरम.वDद ु
.हॄू १०-१२ अ$यायह- हनु।् सrय जानेरमाऽ प�ुदैन rयसलाई 
�यि�गत-पमा ूयोग गनुQपदQछ वा rयस पःुतकमा उiलेख गरेका सrयह- 
समयसापेिtत भएकोले केवल Tतनीह-लाई इTतहासमामाऽै TसTमत नराखी 
ूrयेक येशूभ�ले "मेरो लाTग हो" भcे कुरालाई आrमसात ्गनुQपदQछ। ती दईु 
अ$यायह-मा कमसेकम दईु साझा तrव वा जानकारHह- छन।् प.हलो त, 
.हॄूका पाठकह-लाई पौरािणक इॐाएलका जनह-ले म�भTूममा भोगेका 
अनभुवह-सँग हाॆो अनभुवह-लाई तलुना गदQछ। दोॐोमा, ती दईु 
अ$यायह-ले हामी आ�नै आःथा तथा .वँ वासमा अTडग भएर बःन अत¥ 
sदँदछन।् 
  जब Tमौ देशबाट इॐाएलHह-लाई परमेँ वरले अनेकj शि� ूयोग 
गनुQभएर र .वTभc अचdमका िचDह तथा कामह-yारा उ�ार गनुQभएको ती 
म�भTूमको पःुताले अनभुव गरेको Tथयो। Tसनै पहाडबाट परमेँ वरले 
बोiनभुएको पTन Tतनीह-ले सनेुका Tथए। उहाँले Tतनीह-कै अगाTड दश 
आxाह- sदनभुएको Tथयो। चाTलस वषQसdम रातमा Tतनीह-को TसTबरमाTथ 
रातमा आगोको मःुलो Tथयो भने sदनमा बादलले Tतनीह-लाई ढाकेका Tथए। 
ती असाधारण ूाकृTतक कामले Tतनीह-लाई सरुtा sदएको Tथयो। Tतनीह-ले 
ःवगQको खाना मcा खाए। जहाँ जहाँ Tतनीह- TसTबर खडा गरे rयहाँ rयहाँ 
चVानह-बाटै भएपTन पानीको महुान Tनःकेको Tथयो जसबाट Tतनीह-ले .पएका 
Tथए। तर जब Tतनीह-लाई ूTतxा गXरएको देशको Tसमानामा Tतनीह- 
आइपगेु तब Tतनीह- परमेँ वरलाई .वँ वास गनQ असमथQ भए। Tतनीह-मा 
.वँ वासको कमी Tथयो जनु परमेँ वरले माग गनुQभएको आवँयकताको मूल 
तrव Tथयो। ".वँ वासTबना परमेँ वरलाई खशुी पानQ असdभव छ (.हॄू 
१०:३७-३९)। हामीह-का अवसरह- र िजdमेवारH अझ महान ्छन।् Tसनै 
पहाडबाट परमेँ वरले बोiनभुएको हामीले सनेुनj तर Tसनै पहाडभDदा 
परमेँ वरको उ©च ूकट धमQशा¼ बाइबलyारा हामीले देF दछj। rयो हो 
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परमेँ वर शरHर वा येशू भीfमा आउनभुएको Tथयो (.हॄू १२:१८-२४)। तर 
हामीलाई तेःयाQइको ूँ नचा.हँ: के हामीमा परमेँ वरमाTथ स} कल आःथा वा 
.वँ वास छ? .हॄूको लेखकले बाइबलमा उiलेख गरेका .वँ वासका .वTभc 
महान ् चXरऽह-को अनसुरण गनुQपछQ भनेर हामीलाई हौशला sदDदछन।् ती 
सबै चXरऽह-को चरम.वDद ुयेशू आफै हनुहुDु�यो। 
 
िचDतनमनन:    

अ.  सैतानसँगको य�ुमा हाॆो Tबजेता वा ©यािdपएल येशू हामीसँग 
सामेल हनुहुDुछ भनेर हामीले Tस}यj। हामी चचQसँग Tमलेर हाॆो 
Tबजेताको पTछ एकजटु भएर कसरH ल»ने? इसाई हj भनेर दावी 
गन~ तर Tमलेर सैतानसँग य�ु नगन~ ूविृ�लाई केले बाधा 
sदइरहेको छ? चचQलाई कमजोर पान~ सैतानको के के यिु�ह- 
छन?् .वगत समयमा सैतानले इॐाएलHह-लाई कसरH कमजोर 
बनायो? 

आ  हामी येशूभ�ह- भएको नाताले परमेँ वरको Tनद~शनमा हामी 
पूजारHको समाज हj। तपा`को ःथानीय चचQले परमेँ वरको ूशंसा 
र उहाँको कामको सराहना अझ राॆोसँग कसरH चढाउन स}छ? 
�यवहाXरक र सःुपfसँग सो©नहुोस।् 

इ हामीह- पTन परमेँ वरको राwयमा पःन लाTगरहेकाछj। ूTतxा 
गXरएको देशमा प�ुन लागेका म�भTूमको पःुतासँग हाॆो पXरिःथTत 
कसरH Tमiदोजiुदो छ? Tतनीह-बाट हामीले के पाठ Tस}न 
स}छj? 
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कथा २ 
परमे½रको बग�चाको हेरचाह 

मXरयो डा कोःटा, ४४ .टमोर-लेःट 
 

परमे½रको वचन Tसकाउने थलो तरकारH बग�चा पTन 
एक हो। सrयका Tबउह- गाTडने ठाउँ बग�चा हो। 
.टमोर-Tलःटका धेरै घरह-को पXरसरह-मा तरकारH 
बग�चाह- हDुछन।् खानाको Tनिdत र बेचTबचखनको 
Tनिdत बालHको आवँयकता पदQछ। मकै, }यासाभा 
वा हXरयो तरकारH, सखरख�डह- पाXरवाXरक 

बग�चामा उमादQछन।् हXरयो सागपात, फस¥ह-, मेवाह-, केराह- र बदामह- 
पाXरवाXरक बग�चाका ूचTलत बालHह- हनु।् 
एक sदन म मेरो बग�चामा काम गद̧ Tथए,ँ एक जना एडभेिDटःट अगवुा मेरो 
घरमा आउनभुयो। "हामी तीन म.हना बाइबल सेवामाहHह-को Tनिdत 
कायQबम चलाउँदैछj। तपा` पTन आउन ुहोस,्" उनले अनरुोध गनुQभयो। rयो 
ूःताब मलाई मलाई मन ला�यो। भखQर बT¾ःमा Tलएकोले मेरो नयाँ आःथा 
अ-ह-लाई सनुाउन म उrसकु Tथए।ँ तीन म.हने कायQबम पTछ सबै 
.वhाथ¥ह- .टमोर-Tलःटको राजधानी TडलHको एडभेिDटःट चचQमा एक sदन 
भेला भए। को कहाँ ख´ने भcे काममा सेवामाहHह-लाई लगाउन rयो भेला 
भएको Tथयो। ससुमाचार ूचार गन~ह- धेरै भएकोलेर मेरो आवँयकता 
नभएकोले म आ�नै घरमा फक¿  र आ�नै बग�चामा काम गनQ थाल° र चचQमा 
पTन स.बय भएर काम गनQ थाल°। 
धेरै वषQपTछ TडलHको अक¶ चचQको अगवुाले मेरो ूाDतमा बाइबल सेवामाहH 
काम गनQ ूःताव राखे। मलाई यो मनपय¶। केहH समयपTछ मेरो ूाDतको 
कोडो गाउँमा आए ँर rयहाँ आडोiफो भcे एक जना गाउँलेसँग िचनापच¥ गर°। 
म टाढाबाट एडभेिDटःटले बाइबल सनुाउन उनको गाउँमा म आएको बताए।ँ 
rयस चचQको बारेमा उनलाई थाहा Tथएन र rयसको बारेमा सcु उनी उrसकु 
भए। बाइबलले Tसकाएको अनसुार बाइबलमा लेिखएको ह¾ाको सातj sदन 
साबथ मैले TसकेपTछ एडभेिDटिःटःट चचQमा म कसरH सXरक भए ँभनेर मैले 
उनलाई सनुाए।ँ परमे½रले Tनय�ु गनुQभएको सहH sदन शTनबार हो, आइतबार 
होइन भनेर मैले बाइबलबाट उनलाई सनुाए।ँ मेरो वचनले उनलाई rयःतो 
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ग.हरो ूभाव पारेको मैले महससु गXरन।ँ rयसकारण, प.वऽ आrमाले उनलाई 
ूभाव पा�न ्भनेर ूाथQना गनQ थाल°। 
तीन sदनपTछ म आडोiफोको घरमा आए ँ र Tछमेक� आDजेलोको बग�चामा 
काम सघाउन अनरुोध गर°। गाउँलेह-ले मेरो सहयोगको Tनिdत सराहना 
गरेको महससु गर° र Tतनीह-लाई बाइबल पTन Tसकाउन थाल°। परमे½रको 
वचन पTन Tतनीह-लाई सनुाउन थाल°। Tबःतारै उहाँह-ले हाॆा कुराकानी 
रमाइलो मानेको थाहा पाए।ँ एक sदन sदउँसोको काम सकेपTछ बाइबल 
Tसकाउन आडोiफोले मलाई अनरुोध गरे। केहH रात हामी बाइबल प·j। 
TबजलुH नभएकोले म�ीतेलको भरमा  अ$ययन गयÀ। sदउँसो अ-ह-को 
बग�चामा काममा सघाउन गए ँ र बाइबल पTन Tसकाए।ँ rयस गाउँबाट 
आडोiफो प.हलो पiट एडभेिDटःट चचQमा सXरक भए। अTन आDजेलोले 
बाइबल अ$ययन गनQ मसँग अनरुोध गरे। उनले ःथानीय चचQको अगवुा भएर 
१२ वषQसdम सेवा गरेका Tथए। मसँग बाइबल अ$ययन गरेको हनुाले 
माTनसह- उनीसँग Xरसाए र मलाई .प´न सरेुको थाहा पाए।ँ मेरो सरुिtतको 
Tनिdत मसँग बाइबल प�न रो}ने उनले TनणQय गरे। उनको घरमा सकेुको 
नXरवरलको बोबो छोडाएर खाँदै Tथए।ँ एउटा नXरवल मौलाएको थाहा पाए।ँ 
"यsद परमे½रको इ©छा भए यो नXरवल जTमनमै गाTडराÁछेj। यो उTॆनेछ। 
यsद परमे½रको इ©छा भए यो उTॆनेछ र मन~ छैन। यsद उहाँको इ©छा भए 
यो उTॆनेछैन र मन~छ। उहाँको हाॆो बीचमा यो कारोबार भयो," भनेर 
आDजेलोलाई सनुाए।ँ तर दश वषQपTछ rयो नXरवलको बोट ठूलो र ःवःथ 
भयो। आDजेलोले यो देखे र बT¾ःमा Tलन उनले मसँग अनरुोध गरे। म 
आशा गछुQ rयस देशमा ूभलेु धेरै माTनसह-लाई मेरो बग�चाको कामले गदाQ 
धेरैलाई उहाँकहाँ iयाउन सकुन।् 
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