
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू ९:१५, उ4पि6 १५:६-२१, य9म:या ३४:८-
२२, ए.फसी ३:१४-१९: .हॄू ७:२७, .हॄू १०:१० र .हॄू ९:२२-२८। 

यस अ$यायको मूल सार पद: ".कन.क एउटै ब9लJारा जो प.वऽ तPु याइँदैछन ्, 
9तनीह-लाई उहाँले सदाको 9निW त 9सX बनाउनभुएको छ" (.हॄू १०:१४)। 
   दोषले ला[दएका र अपराधमा ग9नएको ^यि_ जसलाई बूसमा 
झbुcाएर माdरयो, 4यसलाई परमेँ वर भनेर उहाँको पूजा वा आराधना 
गनु:भनेको पौरािणक सiयताका [दमागको 9निWत वाj क लाkदो 9थयो। रोमको 
सा.ह4य र इ9तहासमा येशूको बारेमा कममै लेिखएकोले उहाँू9त रोमले pची 
नदेखाएको पाइrछ। यहूदsह-को ^यवःथामा प9न, जो मा9नस बूस वा -खमा 
झrुcाइrछ 4यो मा9नसमा परमेँ वरको ौाप परेको छ भvे धारणा छ 
(^यवःथा २१:२३)। 
   प.हलो शताwदsमा इसाईह- यातना सहन नस.क रोमका अं$यारो 
गफुाह-मा लकेुका 9थए र 4यहाँ मरेका इसाईह-लाई गाडेका 9थए। 4यसबेला 
9तनीह-ले ती गफुाका 9भ6ाह-मा .व9भv िचऽह- कोरेका 9थए। ती 
िचऽह-मा मयरु (पौरािणक 9मक सiयतामा मयरु अनrत जीवनको ू9तक 
9थयो), ढुj कुर, 9बजयी खेलाडीले हातमा खजरुको -खको पात हातमा 9लएको 
र माछा 9थए। प9छ लकेुका इसाईह-ले सpु|को 9भ6ामा कोरेका िचऽह-मा, 
नोहाको जहाज, अॄाहमले इसहाकको स}ा भ~डा ब9ल[दएका, दा9नएल 
9सँहह-को खोरमा परेको, माछाले योनालाई मखुबाट 9नकालेको, गोठालाले 
पाठोलाई बोकेको, येशूले प�ाघात भएकोलाई 9नको पानु:भएको र लाजरसको 
पनुp4थान जःतो अचWमका कामह- देखाउने िचऽह- 9थए। ती िचऽ वा 
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ू9तकह-ले मिु_, .वजयी, र हेरचाहकोबारेमा िचऽण गरेका 9थए। तर 
येशूलाई बूसमा झrुcाइएको िचऽ भने छैन, ब- अ� कुसको छ जसले 
येशूमा9थको भरोसालाई देखाउँदछ। 4यस समयका मा9नसह-को [दमागमा 
बूस, हार र लाज वा बेइ�जतको ू9तक 9थयो। य�.प, इसाई जगतमा बूस 
इसाई िचrह हनु गयो। अझ, पावलले त ससुमाचारलाई "बूस, परमेँ वरको 
वचन वा ससुमाचार र उहाँको शि_" भनेर १ कोरrथी १:१८मा ठोकुवा 
गद:छन।् 
   .हॄूको पःुतकमा बूसलाई कसरs िचऽण गरेको छ, यस अ$यायमा 
हामीले हेन�छ�।  
    
१. पशबु9लह-को आवँयकता .कन? 
    येशूको ब9लबारेमा पावलले आ�नो ःप� धारणा .हॄू ९:१५मा यसरs 
रा�दछन ् "यसैकारण उहाँ नयाँ करारका म$ यः थ हनुहुrु छ, यस हेतलेु .क 
बोलावट भएकाह-ले ू9त�ा गdरएको अनr त उ6रा9धकार ूा� त ग-न ्, .कन.क 
एक जनाको म4ृ यकुो मोल भइसकेको छ, जसJारा प.हलो करारको समयमा 
भएका अपराधह-बाट उXार पाइr छ," अथा:त,् प.हला करारका मा9नसह-ले 
करारका आ�ाह- भ| गरेको हनुाले परमेँ वरका जनह-ले अनrत जीवनको 
हकदार हनु सकुन ्भvे हेतलेु येशू ब9ल हनुभुएर बूसमा मनु:भएको 9थयो। 
   पौरािणक म$यपूव:मा, दईु ^यि_ह- वा रा�ह-को बीचमा भएको 
करार वा सWझौता एकदम गिWभर .वषय 9थयो। जब करार वा सWझौता 
गdरrछ तब 4यसलाई अनमुोदन गन: देवताह-को नाउँमा .कdरया खाrदै 
ू9त�ाह- गद:थे। य[द .कdरया खाएर प9न सWझौता भ| गरे, देवीदेवताह-ले 
9तनीह-लाई दbड [दनेछन ्भनेर अनमुान गdरr�यो। ूायजसो पशूको रगतले 
करारलाई अनमुोदन गdरr�यो। 
   उदाहरणमा, जब परमेँ वरले अॄाहमसँग करार बाँ$नभुयो, तब 
पशूह-लाई आधा आधा गरेर का�न लगाउनभुएको 9थयो (उ4पि6 १५:६-
१२)। जब का.टएको पशहु-को बीचमा करार बाँ9धएका समूह .हँ�छन ्तब 
य[द करार भ| गरे 9तनीह-को ग9त प9न 4यःतै हनेुछ भनेर देखाउँ�यो। तर, 
अॄाहमको मा9मलामा, केवल परमेँ वरमाऽ ती पशूह-को बीचमा .हँ�नभुएको 
9थयो। 4यसको अथ: परमेँ वरले अॄहामसँग गनु:भएको करार उहाँले तो�नहुvु 
भvे सrदेश अॄाहमलाई [दइएको 9थयो। 
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   उ4पि6 १५:६-२१ र य9म:या ३४:८-२२लाई तलुना गद� प�नहुोस।् 
ती दवैु अंशह-ले करारको बारेमा हामीलाई के 9सकाउँछ? हेनु:होस,् "५ अ9न 
उहाँले 9तनलाई बा.हर लगेर भr नभुयो, “आकाश9तर हेरेर तारा गr न सj छौ 
.क सj दैनौ, ग9नहेर त।” उहाँले 9तनलाई भr नभुयो, “9तॆा सr तानह- प9न 
4 यः तै हनेुछन ्।” ६ अ9न 9तनले परमूभमुा9थ .वँ वास गरे, र यो 9तनको 
9निW त धा9म:कता ग9नयो। ७ फेdर उहाँले 9तनलाई भr नभुयो, “यो देश 9तॆो 
अ9धकारमा [दनलाई कP दsह-को ऊरबाट 9तमीलाई P याउने परमूभ ु म नै 
हुँ।”  ८ तर अॄामले भने, “हे परमूभ ुपरमेँ वर, मैले यसको अ9धकार गन: 
पाउँछु भनेर म कसरs थाहा पाऊँ?”  ९ उहाँले 9तनलाई भr नभुयो, “मेरो 
9निW त तीन वष:को एउटा कोरलs, तीन वष:को एउटा बाभा, तीन वष:को एउटा 
भेड़ा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको ब� चा Pयाऊ।” १० 9तनले ती सबै 
उहाँकहाँ P याए, र माझमा दईु-दईु � याक पारेर हरेक � याक आमनेसामने 
रािख[दए। तर पr�ीह-चा.हँ 9तनले दईु-दईु � याक पारेनन ्। ११ अ9न चील 
र 9गXह- ती मरेका पशपुr�ीह-मा9थ झW टँदा अॄामले 9तनीह-लाई धपाए। 
१२ सूय: अः ताउँदा अॄाम मः त 9निामा परे, अ9न डरलाk दो र घोर 
अr धकारले 9तनलाई छो� यो। १३ तब परमूभलेु अॄामलाई भr नभुयो, “यो 
9नँ चय जा9नराख् , .क 9तॆा सr तानह- कुनै एउटा देशमा ूवासी भएर 
बः नेछन ्, जनु देश 9तनीह-को होइन, र 4 यस देशका मा9नसह-का कमारा-
कमारs हनेुछन ्, र चार सय वष:सW म 9तनीह- 9थचो9मचोमा पन�छन ्। १४ तर 
9तनीह- जनु जा9तका दास बr नेछन ्, उनीह-को प9न म इr साफ गन�छु, र 
प9छबाट 9तनीह- धेरै धन-सW पि6 9लएर 9निः कआउनेछन ्। १५ 9तमीचा.हँ 
आ� ना .पतहृ-कहाँ शािr त9सत जानेछौ। 9तॆो पूरो बढ़ेुसकालमा 9तमी 
गा9ड़नेछौ। १६ चौथो पःु तामा 9तॆा सr तानह- 9तनीह- फेdर यहाँ आउनेछन ्, 
.कन.क एमोरsह-को अधम: अ.हलेसW म पूरा भएको छैन।” १७ सूय: 
अः ताएप9छ जब अ$ँ यारो भयो तब मासकुा टुबाह-का बीचबाट धूवाँ 
आइरहेको आगोको एउटा मकल र ब9लरहेको एउटा राँको 9छdरगयो। १८ 
4 यसै [दन परमूभलेु अॄाम9सत यसो भनेर करार बाँ$ नभुयो, “9तॆा 
सr तानह-लाई 9मौदेशको नदsदेिख महानदs यूृे.टससW मको यो देश मैले 
[दएको छुÑ १९ केनी, कन� जी, कदमोनी, २० .ह6ी, पdर� जी, रपाई, २१ 
एमोरs, कनानी, 9गगा:शी र यबूसीह-का देशह- [दएको छु" (उ4पि6 १५:५-
२१) र "८ परमूभकुो वचन य9म:याकहाँ 4 यस बेला आयो, जब 9सद.कयाह 
राजाले य-शलेमका सबै मा9नसह-9सत कमाराह-का 9निW त छुटकाराको 
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घोषणा गन� करार बाँधेका 9थए। ९ हरेकले आ� नाआ� ना .हॄू कमारा-
कमारsह-लाई ः वतr ऽ गdर[दनपु� य�। कसैले प9न आ� नो यहूदs दाजभुाइलाई 
कमारो तPु याउनहुुँदैन� यो। १० यसैले यस करारमा संलk न भएका अ9धकारs र 
मा9नसह- सबैले आ-आ� ना कमारा-कमारsलाई ः वतr ऽ गdर[दन र फेdर 
कमारा नतPु याउन भनी ः वीकार गरे। अ9न 9तनीह-ले सहमत भएर 
उनीह-लाई ः वतr ऽ गdर[दए। ११ तर प9छ 9तनीह-ले आ� नो मन बदलs 
गरेर आफूले ः वतr ऽ गरेका कमारा-कमारsलाई P याए र फेdर कमारा-कमारs 
नै तPु याए। १२ तब परमूभबुाट यो वचन य9म:याकहाँ आयो: १३ “परमूभ ु
इॐाएलका परमेँ वर यसो भr नहुrु छ: जब मैले 9तमीह-का .पता-पखुा:ह-लाई 
9मौदेश, अथा:त ् दास4 वको देशबाट 9नकालेर P याए,ँ तब मैले 9तनीह-9सत यसो 
भनेर करार बाँधेको 9थए,ँ १४ Õू4 येक सात� वष:मा 9तमीह-का हातमा 
आफूलाई बेचेका 9तमीह-का .हॄू दाजभुाइह-लाई ः वतr ऽ गनू:। छ वष:सW म 
9तमीह-को चाकरs गdरसकेप9छ 4 यसलाई म_ु गरेर छो9ड़[दनैपछ:Ö। ताप9न 
9तमीह-का .पता-पखुा:ले मेरा कुरा सनेुनन ् अथवा $ यानै [दएनन ्। १५ 
9तमीह-ले चा.हँ भख:रै पँ चा6ाप ग� यौ। 9तमीह- हरेकले आ� ना 
देशवासीह-लाई म_ु गरेर मेरो �िं टमा जे असल छ 4 यो ग� यौ। मेरो नाउँ 
कह9लएको घरमा मेरो सामrु ने 9तमीह-ले एउटा करार बाँ$ यौ। १६ तर अब 
9तमीह-ले मन बदलs गरेर मेरो नाउँ 9बटुलो पारेका छौ। 9तमीह- हरेकले 
जनु कमारा-कमारsलाई 9तनीह-को इ� छाअनसुार छो9ड़[दएर म_ु गdर[दएका 
9थयौ, उनीह-लाई फेdर आ� ना कमारा-कमारs तPु याउनलाई बलजफती 
ग� यौ। १७ “यसकारण परमूभ ुयसो भr नहुrु छ: 9तमीह-ले मेरो आ�ापालन 
गरेका छैनौ, र आ� ना ः वदेशी दाजभुाइलाई ः वतr ऽ पान� घोषणा गरेका 
छैनौ। यसकारण म अब 9तमीह-का 9निW त Õः वतr ऽताÖ घोषणा गछु:Ñ 
9तमीह-लाई तरवार, -ढ़s र अ9नकालJारा मन� ः वतr ऽताको घोषणा गद�छु। 
म 9तमीह-लाई प�ृ वीका सबै रा� यह-का 9निW त घिृणत तPु याउनेछु। १८ मेरो 
करार भ| गन� र मेरो साम ु गरेका करारका शत:ह- पूरा नगन� ती 
मा9नसह-सँग म 4 यहs बाछासँग जः तै ^ यवहार गन�छु, जसलाई 9तनीह-ले दईु 
� याक पारेर 9तनका बीचबाट .हँड़े। १९ यहूदाका र य-शलेमका अगवुाह-, 
महलका अ9धकृतह-, पूजाहारsह- र देशका सबै मा9नसह- जो बाछाका दईु 
� याकका बीचबाट .हँड़ेर गए, २० म 9तनीह-लाई 9तनीह-का ूाण 9लन 
खो� ने शऽहु-का हातमा [दनेछु। 9तनीह-का लाशह-चा.हँ आकाशका 
पr�ीह- र प�ृ वीका पशहु-का आहार हनेुछन ्।   
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  २१ “यहूदाका राजा 9सद.कयाह र 4 यसका अ9धकारsह-लाई 
9तनीह-का ूाण 9लन खो� ने शऽहु-का हातमा र बे9बलोनको राजाका सेनाको 
हातमा सिुW प[दनेछु, जनु सेना 9तमीह-देिख फक� र गएको छ। २२ परमूभ ु
भr नहुrु छ, म हकुुम [दनेछु, र उनीह-लाई यस सहरमा फका:एर P याउनेछु। 
उनीह-ले यस सहरको .वpXमा लड़ाइँ गरेर 4 यसलाई 9लइहाP नेछन ्, र 
4 यसलाई जलाइ[दनेछन ्। अ9न म यहूदाका नगरह-लाई बा9सr दा नै नभएको 
उजाड़-ः थान बनाइ[दनेछु, ता.क 4 यहाँ कोहs बः न नपाओस"् (य9म:या ३४:८-
२२)।  
   परमेँ वरसँग गdरएको करारमा परमेँ वरले इॐाएलsह-लाई ू9त�ा 
गdरएको देश 9तनीह-लाई आ�नै बनाउन सWुपन ु भएको 9थयो। 4यसमा 
आदेशह- पालन गनु:प�य� र बेदsमा रगत छ.क: नपुद:�यो। य[द कसैले करार 
भ| गdरयो भने उसको ग9त के हनेुछ भनेर छ.क: एको रगतले देखाउँ�यो। 
4यसकारण .हॄूमा यसरs लेिखएको छ, "^ यवः थाअनसुार रगतले ूाय: सब 
थोक शXु पाद:छ, र रगत नबगाईकन पापको �मा हनैु सj दैन" (.हॄू 
९:२२)।  
  जब इॐाएलले करार तोcो तब परमेँ वर दद:नाक वा क[ठन 
[J.वधा वा धम:स¡टमा पनु:भएको 9थयो। करारले करार भ| गन�को म4ृयकुो 
माग गdरएको 9थयो, तर परमेँ वरले उहाँका जनह-लाई ूमे गनु:हrु�यो। य[द 
परमेँ वरले ल जे भयो भइहाPयो भनेर र 9तनीह-लाई 4यसै छो9ड[दनभुयो वा 
करार भ| गन�लाई सजाय ँ[दइएन भने उहाँका आ�ाह-लाई क.हPयै प9न लाग ु
गन: सjदैन�यो, र यस संसार भिगोल अवःथामा खिःकr�यो। 
  तर, 4यसबेला परमेँ वरको पऽुले ती मा9नसह-को स}ा आफै मन� 
भनेर आफूलाई सिुWपनभुयो। हाॆो स}ामा उहाँ मनु:भयो। .हॄूमा यसरs 
लेिखएको छ "१५ यसैकारण उहाँ नयाँ करारका म$ यः थ हनुहुrु छ, यस हेतलेु 
.क बोलावट भएकाह-ले ू9त�ा गdरएको अनr त उ6रा9धकार ूा� त ग-न ्, 
.कन.क एक जनाको म4ृ यकुो मोल भइसकेको छ, जसJारा प.हलो करारको 
समयमा भएका अपराधह-बाट उXार पाइr छ।...२६ नऽता संसारको 
उ4 पि6देिख नै उहाँले बारW बार द:ुख भोk नपुन�9थयो। तर यस यगुको अr 4 यमा 
आ� नै ब9लJारा पाप हटाउनलाई उहाँ सध¢को 9निW त एकै पP ट ूकट 
हनुभुएको छ। २७ जसरs मा9नसको 9निW त एक पटक मनु: 9निँ चत छ, र 
4 यसप9छ इr साफ, २८ 4 यसरs भीं ट प9न धेरै जनाका पाप बोj नलाई एकै 
पP ट ब9ल हनुभुयो, र उहाँ दोॐो पP ट देखा पनु:हनेुछ, पाप बोj नका 9निW त 
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होइन, तर उ4 सकुतापूव:क उहाँको ूती�ा गन�ह-का उXारको 9निW त" (.हॄू 
९:१५, २६)। यसै सrदभ:मा रोमीको पःुतकमा प9न यसरs [दइएको छ, "२१ 
तर अब त ^ यवः था.वनै परमेँ वरबाट आउने धा9म:कता ूकट भएको छ। 
4 यसैको गवाहs ^ यवः था र अगमव_ाह-ले [दएका छन ्। २२ येशू भीं टमा 
.वँ वास गन� सबैमा9थ परमेँ वरको धा9म:कता .वँ वासJारा ूकट भएको छ। 
.कनभने केहs भेद छैन, २३ .कन.क सबैले पाप गरेका छन ्, र परमेँ वरको 
म.हमासW म पkु नबाट चकेुका छन ्। २४ परमेँ वरका अनमुहको वरदानले 
भीं ट येशूमा भएको उXारबाट 9तनीह- 9स6¢मा धम£ ठहdरएका छन ्। २५ 
परमेँ वरले भीं टलाई उहाँको रगतJारा ूायिँ चतको ब9लदान ः व-प ूः ततु 
गनु:भयो, जनु ूायिँ चत .वँ वासJारा महण गनु:पद:छ। यो काम परमेँ वरले 
आ� नो धा9म:कता देखाउनलाई गनु:भयो, .कनभने उहाँको ईँ वरsय धैय:मा 
अगा9डका पापह-लाई उहाँले वाः ता गनु:भएको 9थएन। २६ परमेँ वर आफै 
धम£ हनुहुrु छ र येशूमा .वँ वास रा� नेह-लाई उहाँले धम£ ठहराउनहुrु छ भr ने 
कुरा ूमाण गन:लाई उहाँले वत:मान समयमा यो गनु:भयो" (रोमी ३:२१-
२६)। 4यसको अथ: उहाँको ^यवःथाको प.वऽता र गdरमालाई उहाँले उचा9ल 
रा� नहुनेुछ र 4यसैबखत 4यस ^यवःथालाई भ| गन�लाई प9न उXार गनु:हनेुछ। 
तर, 4यसको ला9ग उहाँले केवल बूसबाटमाऽ सWभव भएको 9थयो। 
   ससुमाचारको केrि.वrद ुपरमेँ वरको ^यवःथा वा दश आ�ा हनु ्भनेर 
मा9थको .ववरणबाट हामीले कसरs हेन: सjछ�?  
 
२. .व9भv खालका पशबुलs र भेटsह- 
      हाॆा पापह-बाट �मा पाउन वा 9तनीह-लाई पखाPने ूावधान, 
येशूको म4ृयलेु उपलwध गराएको छ। तर, हाॆा पापह-बाट हामीले �मा 
पाउन ुभनेको केवल हामीले भ| गरेका करारका आ�ाह-को कारण पाउने 
सजायबँाट म_ु हनु ुवा हाॆा पापह- मे�नमुाऽ होइन। यसमा अ- मह¤वपूण: 
त4वह- प9न समावेश भएको छ। 4यसैकारण, इॐाएलsह-मा भएका 
ब9लूथामा पाँच .क9समका ब9लह- छन।् ू4येक ब9लले भी�को बूसको अथ: 
अ4यrतै उPलेखनीय तdरकाले ^य_ गद:छ र मिु_को .व�ानको योजना ब¥ुन, 
ती अथ:ह- थाहा पाउन आवँयक छ। 
    पावलले आ�नो .वँ वासी जनह-को 9निWत .वशेष ूाथ:ना गरेका 
9थए। 4यस ूाथ:नामा पावलको के अनरुोध 9थयो? हेनु:होस,् ए.फसी ३:१४-
१९, "१४ यसैकारण म .पताको सामने आ� ना घुड़ँा टेj तछु, १५ जसJारा 
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ः वग: र प�ृ वीमा भएको हरेक पdरवारको नाउँ रािखएको छ। १६ म ूाथ:ना 
गछु:, .क उहाँका म.हमाको सW पि6अनसुारको शि_ले उहाँका आ4 माJारा 9भऽी 
मनुं  य4 वमा 9तमीह-लाई शि_शालs पा-न ्, १७ र .वँ वासJारा भीं ट 
9तमीह-का ¦दयमा वास ग-न ्, र ूमेमा जरा गा9डएका र द.॑ला भएर, १८ 
सबै सr तह-सँग चौडाइ, लमाइ, उचाइ र ग.हराइ के रहेछ सो ब¥ु ने शि_ 
ूा� त गन: सक, १९ र �ानलाई माथ गन� भीं टको ूमेलाई थाहा पाउन सक, 
ता.क परमेँ वरको सारा पूण:ताले 9तमीह- भdरपूण: होओ।" 
    अkनी वा होम ब9लमा, माdरएको पशलुाई पूरै जलाउन ुपद:�यो (लेबी 
१)। यसले येशूको ू9त9न9ध4व गद:छ अथा:त ्यो येशूको ू9तक 9थयो। उहाँ 
मानव शरsरमा आउनभुएर हाॆो 9निWत पूरै जीवन अप:ण गनु:भएको 9थयो। 
मानौ, हाॆो 9निWत उहाँ बूसको आगोमा आफूलाई हो9मन ुभएको 9थयो। हाॆो 
पापको ूायिँ चत गन: वा हाॆा पापह-लाई धनु, हाॆो 9निWत येशूको पूण: 
समप:णता आवँयक 9थयो। उहाँ परमेँ वरको बराबरs हनुभुएताप9न हाॆो 
9निWत आफूलाई पूरै dर4याउनभुयो र मा9नसको सेवक हनुको 9निWत मानव 
चोला 9लएर आफूलाई अप:ण गनु:भयो (.फ9ल�पी २:५-८)।  
  मा9नसह-लाई परमेँ वरले प�ु याउनभुएको भरण-पोषण वा जीवन 
सचुाp-पमा च9लरहन उहाँको भौ9तक आिशषू9त आभाdरत भएर 9तनीह-ले 
अv ब9ल वा भेटs चढाउँछन ्(लेबी २)। यसले येशूको ू9त9न9ध4व गद:छ वा 
उहाँको ू9तक हो, जो हाॆो जीवनको रोटs हनुहुrुछ (यूहvा ६:३५,४८)। 
4यहs रोटs वा उहाँबाट हामी अनrत जीवन पाउँछौ। 
   शािrत वा स|9तको भेटs भनेको पdरवार र 9मऽह- 9मलेर साम.ुहक 
भोजन गन� हो। परमेँ वरले हामीलाई उपलwध गराउनभुएको आिशषह- 
सबैसँग 9मलेर रमाउँदै उ4सब मनाउन यो भेटs चढाइrछ (लेबी ३)। यसले 
भी�को ू9त9न9ध4व गद:छ वा यो भेटs भी�को ू9तक हो। उहाँको ब9लले 
हामीह-को बीचमा शािrत उपलwध गराइएको छ (यशैया ५३:५, रोमी ५:१, 
ए.फसी २:१४)। ूभ ु येशूको रगत र मास ु खाएर (यूहvा ६:५१-५६) 
उहाँको ब9लमा सहभागी हनुपुद:छ भvे यस भेटsको अथ:ले जोड गद:छ। जब 
हामी सँगसँगै 9मलेर, एक मन भएर, शािrतमा रहेर ूभभुोज गद:छ� तब, हामी 
उहाँको 4याग र ब9लमा सहभागी भएका छ� भनेर देखाउँदछ। 

पाप वा शXु गन� भेटs वा ब9लले पापह- पखाPन ूायिँ चत गdरएको 
छ भvे देखाउँदछ (लेबी ४:१-५:१३)। यस भेटs वा ब9लमा पशकुो रगतको 
भ9ूमकालाई जोड गद:छ। यसले पापह-बाट मिु_ पाउने ूावधानको 
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ू9त9न9ध4व गद:छ वा यो मिु_को ू9तक हो (लेबी १७:११)। यस भेटs वा 
ब9लले येशूको रगतलाई औ©Pयाउँछ जो हामीलाई पापबाट म_ु गन: बूसमा 
आ�नो रगत बगाउनभुएको 9थयो (म6ी २६:२८, रोमी ३:२५, .हॄू 
९:१४)। 

दोष ब9ल वा सधुार गन� ब9ल वा भेटs (लेबी ५:१४-६:७), य[द 
सधुार गन: सWभव छ वा अपराध वा पापको हजा:ना 9तन: स.कrछ भने, यो ब9ल 
वा भेटs चढाइrछ। परमेँ वरले हामीलाई �मा [दनभुयो भrदैमा सधुार गन� वा 
अ-लाई �9तपू9त: [दने हाॆो िजWमेवारsबाट सकेसWम पिrछनहुvु यस भेटsले 
9सकाउँदछ। य[द कुनै ^यि_ू9त हामी गPती गरेका छ� वा उसलाई हानी वा 
नोjसान प�ु याएका छ� भने 4यसको वापत 4यस ^यि_सँगको सWबrधमा हामी 
मम:त गनु:पद:छ र गPती वा नोjसान नगन: हाॆो बानीमा सधुार गनु:पद:छ। 
अ9न प.वऽ मिrदरमा .व9भv पशबु9ल वा भेटsह- चढाइr�यो। ती ब9लह-ले 
येशू भी� हाॆो मिु_को 9निWत मनु:भयो भनेर ःवीकान�माऽ होइन भनेर 
9सकाउँदछ। उहाँको वचन हामीले खानपुद:छ, उहाँले [दनभुएका 
आिशषह-लाई अ-लाई बाँ�न ु पद:छ, र हामीले गPती गन�ह-लाई सोधभना: 
9तनु:पद:छ। 
 
३. येशू 9सX ब9ल 
      येशूको ब9ललाई देहायका पदह-ले कसरs वण:न गद:छ? हेनु:होस,् 
"२६ .कन.क यो उिचत 9थयो .क हाॆा ला9ग यः ता एक जना ूधान पूजाहारs 
हनुपुद:छ, जो प.वऽ, दोषर.हत, 9नं कल¡, पापीह-बाट अलग र ः वग:भr दा प9न 
मा9थ उचा9लएका हनुहुrु छ। २७ अ- ूधान पूजाहारsह-ले जः तै प.हले 
आ� नै पापको 9निW त र 4 यसप9छ मा9नसह-का पापको 9निW त उहाँले [दनहुँ 
ब9लदान चढ़ाइरहनपुद�न। आफैलाई अप:ण गरेर उहाँले यो काम सध¢को 9निW त 
एकै पP टमा पूरा गdर[दनभुयो। २८ .कन.क ^ यवः थाले दबु:ल मा9नसह-लाई 
ूधान पूजाहारs 9नय_ु गछ:, तर सदासव:दाको 9निW त 9सX तPु याइनभुएको 
परमेँ वरका पऽुलाई ^ यवः थाभr दा प9छ आएको शपथको वचनले 9नय_ु गछ:" 
(.हॄू ७:२६-२८) र "७ तब मैले भने, Õहेनु:होस ्, हे परमेँ वर, पःु तकको 
मªुोमा मेरो बारेमा लेिखएजः तै तपा«कै इ� छा पूरा गन: म आएको छुÖ।” ८ 
प.हले उहाँले भr नभुयो, “ब9ल र भेटsह-, होमब9ल र पापब9लह- तपा«ले 
चाहनभुएन। तपा« 9तनीह-मा ूसr न हनुभुएन।” (यी त ^ यवः थाबमोिजम 
चढ़ाइr छन ्।) ९ अ9न प9छबाट भr नभुयो, “हेनु:होस ्, तपा«कै इ� छा पूरा गन: म 
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आएको छु। “ दोॐोलाई ः था.पत गन: प.हलोचा.हँ उहाँले खारेज गनु:हrु छ। 
१० 4 यहs इ� छाबाट येशू भीं टका शरsरको ब9लJारा सदाको 9निW त हामी 
प.वऽ बनाइएका छ¬। ११ हरेक पूजाहारs एकै .क9समको ब9ल बारW बार 
चढ़ाउँदै ू9त[दन सेवामा खड़ा रहr छ, जनु ब9लले क.हP यै पाप हरण गन: 
सj दैन। १२ तर भीं टले त पापह-का 9निW त सदाको ला9ग एउटै ब9लदान 
चढ़ाउनभुयो, अ9न उहाँ परमेँ वरको दा.हने बाहलुsतफ:  .वराजमान हनुभुयो" 
(.हॄू १०:७-१२)।  
   लेबी पजुारsह- "धेरै सं� यामा 9थए, .कन.क म4ृ यलेु 9तनीह-लाई 
काय:मा ला9गरहन [दँदैन� यो" (.हॄू ७:२३)। येशू 9तनीह-को 9बपdरत 
हनुहुrु�यो। उहाँ अनrतसWम र.हरहनहुनेु पजुारs हनुहुrु�यो (.हॄू ७:२४,२५)। 
लेबी पजुारsह-ले "[दन[दनै" (.हॄू ७:२७) र "ू4येक वष:" (.हॄू ९:२५) 
भेटsह- चढाइr�यो र पशबु9लह- [दइr�यो। तर 9तनीह- मानव ूाणी भएको 
हनुाले 9तनीह-का भेटs र पशबु9लले आराधना गन�ह-को .ववेक वा [दमागलाई 
9सX वा सफा गन: सjदैन�यो। यस बारे पावलले यसरs ^य_ गद:छन,् "यो 
त अ.हले वत:मान समयको 9निW त एक �ं टाr त वा ू9तक हो। यसले यहs 
देखाउँछ, .क चढ़ाएका भेटs र ब9लह-ले आराधकको चेतना र .ववेकलाई 
शXु तPु याउन सj दैनन ्" (.हॄू ९:९) र "१ .कनभने ^ यवः था अब आउने 
उ6म कुराह-को खास -प होइन, तर 9तनको छाया माऽ हो। यसकारण 
सा9लr दै 9न4 य चढ़ाइने 4 यहs .क9समका ब9लह-Jारा निजक आउनेह-लाई 
यसले 9सX पान: सj दैन। २ नऽता ब9ल चढ़ाउने काम रो.कने9थएन र? 
.कन.क आराधकह- एकै खेपमा शXु पाdरने भए 9तनीह-मा 4 यसप9छ पापको 
चेतना हनेु9थएन। ३ तर ती ब9लदानह-ले सा9लr दा पापको सW झना 
गराउँछन ्। ४ .कन.क साढ़े (वा राँगो) र बोकाह-को रगतले पाप हरण गन: 
असW भव छ" (.हॄू १०:१-४)।  
   ती मानवीय परुो.हतह-को 9बपdरत, येशू, आफै "एक फेरा सदाको 
9निWत" एकै "ब9ल" हनुभुयो (.हॄू १०:१०,१२-१४) र हाॆा पापलाई 
थrjयाउनभुयो (.हॄू ९:२६)। येशूको ब9ल शाँ वत, िचरःथायी, सध¢भdर 
र.हरहनेमाऽ होइन 4यो कुनै प9न पशबु9लभrदा ौे, उ6म र उ4कृ� छ 
.कनभने उहाँ परमेँ वरको पऽु हनुहुrु�यो (.हॄू ७:२६-२८)। परमेँ वरको 
इ�छा उहाले 9सX-पमा पूरा गनु:भएको 9थयो (.हॄू १०:५-१०)। 
   "एक फेरा गdरएको ब9ल सदाको 9निWत कायम छ" भvे येशूको 
ब9लको वण:नको अथ: धेरै छन।् प.हलो त, उहाँको ब9ल 9सX र पूण:-पमा 
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ूभावकारs छ जसलाई कसैले माथ गन: सjदैन अथा:त ्4यो भrदा अक� महान ्
.वकPप कुनै छैन। ूभावकारs नभएकै कारणले लेबी कूलका पजुारsह-ले 
ब9लह- चढाइनै रहनपुरेको 9थयो। यस मा9मलामा पावलले यसरs ^य_ 
गद:छन,् "१ .कनभने ^ यवः था अब आउने उ6म कुराह-को खास -प होइन, 
तर 9तनको छाया माऽ हो। यसकारण सा9लr दै 9न4 य चढ़ाइने 4 यहs .क9समका 
ब9लह-Jारा निजक आउनेह-लाई यसले 9सX पान: सj दैन। २ नऽता ब9ल 
चढ़ाउने काम रो.कने9थएन र? .कन.क आराधकह- एकै खेपमा शXु पाdरने 
भए 9तनीह-मा 4 यसप9छ पापको चेतना हनेु9थएन। ३ तर ती ब9लदानह-ले 
सा9लr दा पापको सW झना गराउँछन ्" (.हॄू १०:१-३)।  

दोॐो, परुानो करार वा पौरािणक इॐाएलsह-ले गन� .व9भv खालका 
ब9ल र भेटs चढाउने dर9तह- बूसमा पूरा भएको 9थयो वा 4यसमा टु.|एको 
9थयो। 4यसको अथ:, येशूले हामीलाई हाॆो पापमाऽ पखाPनहुvु (.हॄू 
९:१४), उहाँले हामीलाई प.वऽ जीवन 9बताउन (.हॄू १०:१०-१४) 
शि_सWपv गनु:हrुछ। हाॆो जीवनबाट पापह- हटाएर (.हॄू ९:२६) उहाँले 
असल र भि_ जीवन [दन बल [दनहुrुछ। .वगतका पजुारsह- प.वऽ मिrदरमा 
जानभुrदा अिघ 9तनीह- आफै प.हला सफा, चोखो, प.वऽ वा अप:ण गनु:पद:�यो 
(लेबी ८,९)। 
   तर येशूको ब9लले हाॆो पापलाई उहाँले धनुहुrुछ र परमेँ वरको साम ु
उहाँले हामीलाई समप:ण गनु:हrुछ (.हॄू १०:१९-२३) ता.क हामी उहाँको 
"राजक®य र बफादारs पजुारsह- भएर" उहाँको सेवा गन: सक� (.हॄू ९:१४, 
१ पऽसु २:९)। 

अrतमा आएर, येशूको ब9लले हाॆो आि4मक जीवनलाई चा.हने 
पौ.�क त4वह- उपलwध गराउनहुrुछ। उहाँको ब9ल हाॆो 9निWत अनकुरणीय 
उदाहरण हो, 4यसलाई आ4मसात ् गरेर प¯ाउनपुछ: र 4यस अनसुार 
चPनपुछ:। तर, 4यो खबुी वा हामीलाई आ4म�ानको खरुाक हामी आफैलाई 
हेरेर होइन, न त कुनै अगवुाह-लाई हेरेर, तर येशूमा नै हाॆो आखँालाई एक 
टक लगाएर रा� न सकेप9छमाऽ पाउँदछ। .वशेष गरेर, .व9भv घ�नाह-Jारा 
उहाँलाई बूसमा टाँ9गन पगेुको र उहाँको अगवुाइलाई प¯ाउन हामीले 
ू9तवXता गन: सjय� भने हामी सकलs-पमा उहाँका भ_ ह� भvे सहुाउने 
अवःथामा पkुन सjछ� (.हॄू १२:१-४, .हॄू १३:१२,१३)। 
   परमेँ वरले [दन चाहनहुनेु सबै आिशष, बरदान र फाइदा वा 
.हतह-को आधार नै बूस हो। यसले हाॆो पापबाट हामीलाई शXु वा सफा 
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गद:छ, सेवा गन: प.वऽ वा अलग जीवन 9बताउन [दँदछ, र आि4मक-पमा 
बढन ्यसले खरुाक ूदान गद:छ। ूभ ुयेशूमा हामीलाई के उपलwध गराएको 
छ, 4यसको अझ अथ:मूलक-पमा उ6मतdरकाले कसरs अनभुव गन: सjछ�? 
 
४. बूस र �माको 9निWत चकुाइएको मोल 
    येशू ःवग:को प.वऽ मिrदरमा हाॆो 9निWत सेवाकाय: गdररहनभुएको 
छ। .हॄू ९:२२-२८ले 4यसको वण:न कसरs गdरrछ? हेनु:होस,् "२२ 
वाः तवमा, ^ यवः थाअनसुार रगतले ूाय: सब थोक शXु पाद:छ, र रगत 
नबगाईकन पापको �मा हनैु सj दैन।   
  २३ य[द ः वग£य कुराह-का नमूनालाई शXु पान: यी .व9धह- चा.हए 
भने ः वग:कै कुराह-लाई शXु पानु: त अझ उ6म ब9लको आवँ यकता प� यो। 
२४ भीं ट हातले बनाएको प.वऽः थान9भऽ ूवेश गनु:भएन, जोचा.हँ साँचो 
प.वऽः थानको नकल माऽ हो, तर उहाँ ः वग:9भऽै ूवेश गनु:भयो, र उहाँ हाॆो 
प�मा परमेँ वरको साम ुउपिः थत हनुभुएको छ। २५ येशू आफैलाई बारW बार 
ब9ल चढ़ाउन ः वयम ् पः नभुएको होइन, जसरs ूधान पूजाहारs सा9लr दा आ� नै 
रगत होइन, तर अका:को रगत 9लएर महाप.वऽ ः थान9भऽ ूवेश गन� गद:छन ्। 
२६ नऽता संसारको उ4 पि6देिख नै उहाँले बारW बार द:ुख भोk नपुन�9थयो। तर 
यस यगुको अr 4 यमा आ� नै ब9लJारा पाप हटाउनलाई उहाँ सध¢को 9निW त एकै 
पP ट ूकट हनुभुएको छ। २७ जसरs मा9नसको 9निW त एक पटक मनु: 
9निँ चत छ, र 4 यसप9छ इr साफ, २८ 4 यसरs भीं ट प9न धेरै जनाका पाप 
बोj नलाई एकै पP ट ब9ल हनुभुयो, र उहाँ दोॐो पP ट देखा पनु:हनेुछ, पाप 
बोj नका 9निW त होइन, तर उ4 सकुतापूव:क उहाँको ूती�ा गन�ह-का उXारको 
9निW त" (.हॄू ९:२२-२८)।  
   ःवग:मा भएको प.वऽ ःथानको श.ुXकरण गनु:पछ: भvे धारणा परुानो 
करारमा उPलेिखत प.वऽ ःथानमा हनेु सेवाकाय:ले बझुाउँछ। य[द पौरािणक 
इॐाएलको प.वऽ ःथान वा मिrदरको बारेमा हामीलाई जानकारs छैन भने, 
ःवग:मा भएको प.वऽ ःथान वा मिrदरको अथ: बिुझrदैन। प.वऽ ःथान 
परमेँ वरको शासनको ू9तक हो (१ शमूएल ४:४, २ शमूएल ६:२)। 
आ�ना जनह-को पापलाई कसरs ूभावकारs -पमा सWहाPनहुrुछ भनेर 
सव:साधारणलाई 4यहाँ भएको .व9धह-ले बझुाउँछ। परमेँ वरको शासन उ6म 
र धम£ छ भनेर प.वऽ मिrदरको अवधारणाले बझुाउँछ (भजन २७:२)। 
परमेँ वर सारा जगतको शासक हनुहुrुछ। उहाँले आ�ना जनह-को rयाय 
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गनु:हrुछ, र उहाँ rयायोिचत हनु उहाँबाट अपे�ा गdरएको छ। 9नद�षलाई 
उहाँले सफाइ [दनहुrुछ र दोषी वा द�ुलाई उहाँले दbड [दनहुrुछ। 
4यसकारण, जब उहाँले पापीको पापलाई �मा [दनहुrुछ, तब त उहाँले 
rयायूणालsको िजWमेवारs बोjनहुrुछ। मा9नसको पापले गदा: परमेँ वरको 
चdरऽ र शासक®य ूणालs ूद.ुषत भएकोछ। प.वऽ ःथानले परमेँ वरको चdरऽ 
र शासन ूणालsको ू9त9न9ध4व गद:छ। जब परमेँ वरले हामीलाई �मा 
[दनहुrुछ तब उहाँले हाॆो पाप प9न बोjनहुrुछ भvे अवधारणा प.वऽःथानमा 
भएका .व9धह-ले ^या�या गद:छन ् (ूःथान ३४:७, गrती १४:१७-१९)। 
.हॄू भाषाको सpुको "�मा [दन"ु (nōśē नोजे) को अथ: "बोjन,ु धारण" गनु: 
हो। 
   इॐाएलमा भएको प.वऽ ःथानमा गdरने .व9भv ब9ल तथा भेटs 
ूथाह-ले यस अवधारणाको बारेमा 9सकाउँछ। पौरािणक इॐाएलमा जब 
कसैले अपराध गरे 4यसको �मा पाउन आफू मनु:को स}ा पशलुाई 
Pयाइr�यो। पशकुो िशरमा9थ आ�नो पाप रा��यो, र 4यसलाई मारr�यो। 
4यस पशकुो रगतले वेदsका 9सं|ह-मा9थ छ.क: r�यो वा मिrदरको प.हलो 
कोठामा भएको पदा:मा छ.क: r�यो। यसले गदा:, पापीको पाप ू9तकको -पमा 
उसबाट प.वऽ मिrदरमा साdरr�यो। 4यसको अथ:, परमेँ वर आफैमा 4यो पाप 
साdरएको देखाएको 9थयो। वष:को अrतमा, वा ूायिँ चतको [दनमा, जसलाई 
rयायको [दन प9न भ9नr�यो, परमेँ वरले प.वऽ मिrदरलाई शXु गनु:हrु�यो। 
अ9न .व9धपूव:क rयाय गन� िजWमेवार, प.वऽ ःथानबाट अझेल वा सैतान-पी 
ब9लको बोकोमा साdरr�यो (लेबी १६:१५-२२)। 
   प�ृवीमा भएको प.वऽःथान दईु प.वऽ कोठाह-मा गdरने 4यस दईु 
.क9समको .व9धले ःवग:को प.वऽःथानको नमनुालाई देखाउँदछ (ूःथान 
२५:९, .हॄू ८:५)। यस .व9धले परमेँ वर दयाल ु  र rयायी हनुहुrुछ भनेर 
देखाएको 9थयो। वष:भdर जसले आ�ना पापह- ःवीकाद� ूायिँ चतको [दनमा 
गिWभर हुँदै .वौाम पालन गद� र चोखो हनेु .व9ध पालन गद:थे, 9तनीह- 
परमेँ वरू9त बफादार वा 9नावान भएको देखाउँ�यो। जसले परमेँ वरू9त 
9नावान भएको देखाउँदैनथे, 9तनीह- "बा.हरrथे" (लेबी २३:२७-३२)। 
    तपा°को पापको कारण तपा°ले उिचत सजाय ँभोkनपुरे तपा°लाई के 
हrु�यो होला, सो सो�नहुोस।् भी�ले तपा°लाई के गनु:भयो सो 4यस स4य 
आ4म�ानले तपा°लाई कसरs बझुाउन खो�दछ? 
 

१३३ 



५. rयाय र परमेँ वरको चdरऽ १२७ 
     बूसमा हाॆो 9निWत मनु:भएर हाॆो पापको �मा उपलwध गराइएकोमा 
4यसले परमेँ वरको चdरऽको बारेमा हामीलाई के ूकट गद:छ? हेनु:होस,् 
देहायका पदह-: रोमी ३:२१-२६ "२१ तर अब त ^ यवः था.वनै 
परमेँ वरबाट आउने धा9म:कता ूकट भएको छ। 4 यसैको गवाहs ^ यवः था र 
अगमव_ाह-ले [दएका छन ्। २२ येशू भीं टमा .वँ वास गन� सबैमा9थ 
परमेँ वरको धा9म:कता .वँ वासJारा ूकट भएको छ। .कनभने केहs भेद छैन, 
२३ .कन.क सबैले पाप गरेका छन ्, र परमेँ वरको म.हमासW म पkु नबाट 
चकेुका छन ्। २४ परमेँ वरका अनमुहको वरदानले भीं ट येशूमा भएको 
उXारबाट 9तनीह- 9स6¢मा धम£ ठहdरएका छन ्। २५ परमेँ वरले भीं टलाई 
उहाँको रगतJारा ूायिँ चतको ब9लदान ः व-प ूः ततु गनु:भयो, जनु ूायिँ चत 
.वँ वासJारा महण गनु:पद:छ। यो काम परमेँ वरले आ� नो धा9म:कता 
देखाउनलाई गनु:भयो, .कनभने उहाँको ईँ वरsय धैय:मा अगा9डका पापह-लाई 
उहाँले वाः ता गनु:भएको 9थएन। २६ परमेँ वर आफै धम£ हनुहुrु छ र येशूमा 
.वँ वास रा� नेह-लाई उहाँले धम£ ठहराउनहुrु छ भr ने कुरा ूमाण गन:लाई 
उहाँले वत:मान समयमा यो गनु:भयो।," रोमी १:१६,१७ "१६ .कन.क 
ससुमाचारसँग म शमा:उँ[दन।ँ .कनभने .वँ वास गन� ू4 येकका मिु_को 9निW त 
यो परमेँ वरको शि_ हो, प.हले यहूदsह-का 9निW त र अr यजा9तह-का 9निW त 
प9न। १७ .कन.क ससुमाचारमा परमेँ वरबाट आउने धा9म:कता ूकट भएको 
छ, 4 यो धा9म:कता जोचा.हँ सW पूण: -पले .वँ वासJारा नै आउँछ। यः तो 
लेिखएको छ, “धम£चा.हँ .वँ वासJारा नै िजउनेछ।” र रोमी ५:६-८ "६ 
.कन.क हामी दबु:ल हुँदा नै भीं ट अधम£ह-का 9निW त ठ±क समयमा मनु:भयो। 
७ धा9म:क मा9नसको 9निW त मन: तयार हनेु कोहs 9बरलै पाइएला, कतै असल 
मा9नसको 9निW त कसैले मन� आटँ गरs प9न हाP ला। ८ तर परमेँ वरले हाॆा 
9निW त उहाँको ूमे यसैमा देखाउनहुrु छ, .क हामी पापी छँदै भीं ट हाॆा 9निW त 
मनु:भयो।" 
    हाॆो पापह- �मा [दनकुो अथ: ःवग:मा भएको प.वऽ ःथानमा भएको 
दईु कोठाह-मा येशूको म$यःथताको दईु प�ह-लाई देखाउँदछ। ूथमत:, 
येशूले हाॆा पापह- हटाएर बूसमा आफैले बोjनभुएको 9थयो, जसले गदा: 
ू4येक ^यि_ जसले उहाँमा9थ .वँ वास गद:छ उसलाई �मा उपलwध 
गराइएको हrुछ (ूdेरत २:३८, ूdेरत ५:३१। जसले उहाँलाई .वँ वास गछ: 
उसले पाउने �माको अ9धकार येशूले बूसJारा उपलwध गराउनभुएको 9थयो, 
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.कनभने उहाँले 9तनीह-को पाप बोjनभुएको 9थयो। उहाँले नयाँ करारको प9न 
उ² घाटन गनु:भएको 9थयो। 4यसमा परमेँ वरको ^यवःथा वा दश आ�ाह- 
प.वऽ आ4माको सहयोगले .वँ वासीह-को ¦दयमा रा� न वा ले� न उहाँलाई 
अनमु9त [दएको हrुछ र सो काम गन: उहाँलाई सिजलो बनाउँछ(.हॄू ८:१०-
१२, इज.कएल ३६:२५-२७)। 
  दोॐो प�, येशूको सेवाकाय:मा rयायको प� गा9भएको छ। 4यो 
rयाय येशूको दोॐो आगमनभrदा प.हले हनेु9थयो जनु .हॄूको �.�कोणमा 
भ.वंयमा हनेु9थयो (.हॄू २:१-४, .हॄू ६:२, .हॄू ९:२७, .हॄू १०:२५)। 
यो rयाय परमेँ वरका जनह-बाट सpु हrुछ जनु देहायका पदह-मा उPलेख 
गdरएको छ: दा9नएल ७:९-२७, म6ी २२:१-१४, र ूकाश १४:७। यसको 
लआय नै परमेँ वर धम£ हनुहुrुछ र उहाँका जनह-को पापलाई उहाँले �मा 
गनु:हrुछ भनेर देखाउन ु हो। यस rयायमा सारा जगतले दे� ने गरेर 
.वँ वासीह-को लेखा उघान�छ। जब पापी मा9नसह-ले येशूलाई .वँ वास 
गछ:न,् उहाँ मिु_दाता भनेर महण गछ:न ् र प.वऽ आ4मालाई काम गन: 
[दrछन ् तब 9तनीह-को ¦दय र जीवनमा के हनेुरहेछ भनेर 4यस rयायमा 
परमेँ वरले देखाउनहुनेुछ। 
   यस rयायको मा9मलामा एलेन जी ´ाइटले यसरs ^य_ गद:9छन,् 
"पापको दोषबाट सफाइ पाउन मा9नस आफै स�म ् छैन। पापको दागले 
भdरएको उसका पोशाकह- ओ�दै, आ�ना दोष ःवीकाद�, 4यो ^यि_ 
परमेँ वरको साम ुउ9भएको हrुछ। तर हाॆो व.कल येशू सबै मा9नसह-को 
9निWत ूभावकारs-पमा अननुय.वrती गद� परमेँ वरको अगा9ड रा� नहुrुछ। तर 
9तनीह- आ�ना पापह-लाई ःवीकार गद�, पँ चातापी भएर 9तनीह-को 
.वँ वास, आःथा र 9ना येशूमा रािखरहनपुद:छ। 9तनीह-को 9निWत येशूले 
9बिrतभाउ गनु:हrुछ गनु:हrुछ र 9तनीह-लाई दोष [दनेलाई बूसको शि_शालs 
तक: ले पराµ गनु:हrुछ। परमेँ वरको ^यवःथाको आ�ाकाdरतामा बूसमा 
मनु:परेताप9न उहाँ पूण: र 9सX हनुभुएकोले उहाँलाई ःवग: र प�ृवीमा सबै शि_ 
र अ9धकार [दएको 9थयो। दोषी मा9नस, उहाँको .पतासँग पनु9म:लन गन:  र 
उहाँको दया र सदाशयताको दावी उहाँले गनु:हrुछ।...हामी हाॆा पापको 
अवःथाको महससु गद�, हामी येशूमा भर पनु:पद:छ, जो हाॆो धा9म:कता, हाॆो 
प.वऽतता र मिु_ हनुहुrुछ। सैतानले हामीमा9थ दोष थपुारेको छ भने हामी 
4यसको सामना गन: सjदैन�। हाॆो 9निWत भी�लेमाऽ ूभावकारs-पमा .विrत 
गनु:हrुछ। उहाँले दोष [दनेको मखु टाPनहुrुछ। तर हाॆो धम:कम: वा अथक 
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ूयास र गणुह-लाई सा�ी राखेर होइन उहाँको आ�नै गणुह-ले हामीलाई 
ढाकेर हाॆो ू9तJrJी सैतानसँग उहाँ मकुा9बला गनु:हrुछ।"-टेिःटमो9नज फर 
द चच:, ठेलs ५, प.ृ ४७१,४७२बाट -पाrतdरत। 
   हाॆो 9निWत येशूको सेवाकाय: र बूसमा जे गdरयो 4यसले हामी ढुj क 
भएर कता हेdररहन ुसघाउँछ, तर, फेdर 4यसैबखत rयायको मा9मलामा हामी 
नॆ र पँ चातापी मनिःथ9तमा .कन र.हरहनपुद:छ? 
 
उपसंहार   
थप जानकारs: एलेन जी ´ाइटJारा 9लिखत देहायका साममीह- प�नहुोस ्
(हातमा पःुतक नभएप9न देहायको वेवसाइटमा पानहुrुछ: 
https://m.egwwritings.org/)। द [दजाएर अभ एजेजको प.ृ ७४१-७५७को 
"कलभरs" र प.ृ ७५८-७६४को "इट इज .फ9नँड।" 
    आr¶यजु य9ुनभ9स:टको ू$यापक िजरs मोःकालाले येशूको 
आगमनभrदा प.हले हनेु rयायको बारेमा ^या�या गनु:भएको छ। परमेँ वर 
"पसलमा जःतै हाॆा पापह-लाई सबैको अगा9ड देखाउन चाहनहुvु। 4यसको 
.वपdरत, सारा जगतको साम ु उहाँको मानव जीवनलाई पdरवत:न गन: सjने 
अचWमको अनमुह उहाँले औ©Pयाउनहुrुछ। उहाँ नै हाॆो जीवनको सहs वा 
स4य सा�ी हनुहुrुछ। परमेँ वरू9त मेरो मनिःथ9तलाई, मेरा 9नयतह-लाई, 
मेरा सोच.वचारह-लाई, मेरा कामह-लाई, मेरा पdरिःथ9तह- र मेरो जीवनका 
9नद�शनह-लाई उहाँले जगतका सारा जीवह-को साम ुरािख[दनहुनेुछ। उहाँले 
नै ती सबै कुराह- देखाइ[दनहुनेुछ। मैले धेरै गPतीह- गर~ , मैले उहाँको 
प.वऽ ^यवःथालाई भ| गर~ भनेर येशूले सा�ी [दनहुनेुछ। तर, मैले पँ चाताप 
गर~ , �मा माग~ र उहाँको अनमुहले म नयाँ ^यि_मा पdरवत:न भए ँ भनेर 
उहाँले ^या�या गनु:हनेुछ। जगतको साम ुउहाँले यो घोषणा गनु:हनेुछ: "पापी 
मोःकालाको पाप धनु मेरो रगत नै पया:� त छ, उसको जीवनको सबै 
आयामह-ह- ममा छ, मू9त र अ- मा9नसह-ू9त उसको मनिःथ9त rयानो 
र 9नँ वाथ£ छ, ऊ अब भरपद� भएको छ। ऊ मेरो असल र .वँ वासीलो 
सेवक हो।"-टुवाड: अ 9बिwलकल 9थयोलोजी अभ ग�स जजमेrट: अ 
से9लॄेशन अभ द बस इन सेभेन फेसेज अभ 9डभाइन य9ुनभस:ल जजमेrट," 
जन:ल अभ एडभेिrटःट 9थयोलोिजकल सोसाइटs १५ (बसrत ऋत ु२००४): 
प.ृ १५५बाट -पाrतdरत। 
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   "दवैु मिु_ पाएका मानव ूाणीह- र प9तत नभएका जगतका 
जीवह-ले येशूको बूसमा 9तनीह-को .व�ान र गीत पाउनेछन।् जब 
9तनीह-ले येशूको महुारमा म.हमाको चमक दे�दछन ् तब 4यो ःवाथ:-4याग 
ूमेको म.हमा हो भनेर थाहा पाउनेछन।् कलभरsको ूकाशको साम ुःवाथ:-
4याग ूमेको नी9त प�ृवी र ःवग:को नी9त हो भनेर देिखनेछ: आ�नै भलाइको 
वा आ�नै भाऊ नखो�ने ूमेको ॐोत परमेँ वरको ¦दय हो; अ9न 4यस ूमेले 
ओटूोट भएको ^यि_ले नॆ, कोमल भएर र झjुदै परमेँ वरको ःवभाव वा 
चdरऽलाई आ�नो जीवनशैलsबाट ूकट गन�छ। परमेँ वर 4यस �यो9तमा 
रहनहुrुछ जहाँ कोहs ^यि_ प9न आ�नो धम:कम:ले पkुन सjदैन।"-एलेन जी 
´ाइट, द 9डजाएर अभ एजेज, प.ृ १९,२०बाट -पाrतdरत। 
 
िचrतनमनन: 

अ. पापबाट �मा पाउन वा आफूले गरेका अपराधह-बाट चोखो हनु वा 
मिु_ पाउन मानव जगतले .व9भv खालका ब9ल, 4याग, तपःया, 
धम:कम:, पूजाआजा आ[द गन� बानी भएको भएको छ। क9तले त 
आ�नो शरsरलाई क� [दएर लामो 9तथ:याऽा गद� र अझ ज9मनमा 
लWपछार गद� सयौ .कलो9मटर याऽा गद� 9तथ:ःथलमा गएको 
देिखrछ। क9तले त धम: कमाउन आ�नो जीवनलाई सेवाको-पमा 
प9न समप:ण गरेको हrुछ। अझ क9तले त आ�नो शरsरका 
अ|ह-लाई भगवानलाई चढाउने भrदै हात वा ख}ुा ठाडो पाद� चPनै 
नसjने गरेर रा� दछन।् परमेँ वरलाई खशुी पान� यःता र आफूले 
आफैलाई .प�ने र आ�नो शरsरलाई जोिखममा पारेर उपवास बसेको 
बसै गद� अ- बहादरु कामह- गरेका हrुछन।् येशूको ब9ल र बूसले 
गदा: सबै खालका मानवीय धम:कम:, 4याग, तपःया, पशपंु�ी ब9ल 
अझ मानव ब9ल [दने जःता .बयाकलापह-को अr4य भएको 
बाइबलले ठोकुवा गद:छ। हेनु:होस,् "२५ “यो जान र बझु, 
य-शलेमको पनुः था:पन र पनु9न:मा:ण गन: यो आदेश जारs गरेको 
समयदेिख अ9भ.ष_ जन, अथा:त ् एक शासक नआउ¸ जेलसW म सात 
Õसातह-Ö र बयसªी Õसातह-Ö हनेुछन ्। गP लs र सpुङह-स.हत 
यसको पनु9न:मा:ण हनेुछ, तर द:ुखको समयमा। २६ बयसªी 
Õसातह-Ö प9छ ती अ9भ.ष_ जन हटाइनेछन ् र 9तनीसँग केहs प9न 
रहनेछैन। शासकका मा9नसह- आएर 4 यस सहर र प.वऽः थानलाई 
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.वनाश गन�छन ्। अr त बाढ़sझ¢ आउनेछ: लड़ाइँ अr तसW म रहनेछ, र 
उजाड़ अवः थाह-को आदेश जारs भएको छ। २७ धेरै जना9सत एक 
ÕसातÖ * को ला9ग 9तनले एउटा करारको सदर गन�छन ्। ÕसातÖ-
को बीचमा 9तनले ब9लदान र भेटsलाई समा� त गन�छन ्। अ9न 
मिr दरको एक भागमा 9तनले .वनाशकारs घिृणत थोक खड़ा गन�छन ्, 
जबसW म 9तनीमा9थ आदेश गdरएको अr त खr याइनेछैन” (दा9नएल 
९:२५-२७) र "१५ प.वऽ आ4 माले प9न हामीलाई गवाहs 
[दनहुrु छ। प.हला उहाँ भr नहुrु छ, १६ “ती [दनप9छ 9तनीह-सँग 
बाँ$ ने मेरो करार यहs हो, परमूभ ुभr नहुrु छ, 9तनीह-का ¦दयमा म 
मेरो ^ यवः था रािख[दनेछु, र 9तनीह-का मनमा प9न म 4 यो 
लेिख[दनेछु।” १७ तब उहाँ भr नहुrु छ, “9तनीह-का पाप र 
9तनीह-का दुं  कम:ह- म फेdर सW झनेछैन।ँ” १८ अब जहाँ यी 
सबैको �मा हrु छ, 4 यहाँ अब फेdर पापको 9निW त कुनै ब9ल छैन" 
(.हॄू १०:१५-१८)।  

आ.  फेdर 4यसैबखत, .वँ वासीको जीवनमा 4याग वा 9नः वाथ: जीवनको 
भ9ूमका के छ? आ�नो बूस उठाएर उहाँलाई प¯ाउन ुपछ: (म6ी 
१६:२४), वा ूdेरत पावलले हाॆा शरsरह-लाई "िजउँदो ब9ल, 
प.वऽ र परमेँ वरको 9निWत महण योkय गdर अप:ण गनु:पछ:" (रोमी 
१२:१)को अथ: के छ? येशूले म6ी १६:२४ र पावलले रोमी 
१२:१मा [दएका 9नद�शनह- र .हॄू १३:१५,१६को बीचमा के 
सWबrध छ? हेनु:होस,् .हॄू १३:१५,१६ "१५ यसकारण 
परमेँ वरलाई येशूJारा ूशंसाको ब9ल 9नरr तर चढ़ाऔ।ं यो ूशंसा 
उहाँको नाउँ ः वीकार गन� ओठको फल हो। १६ भलाइ गन: र 
आफूसँग भएका कुरा बाँड़चूड़ँ गन: नभलु, .कन.क यः तै ब9लह-मा 
परमेँ वर ूसr न हनुहुrु छ।"  
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कथा ९ 
.वºासको 9निWत सतावट 
.कना, १४, लाओस 

 
एक [दन १४ वष:क® .कना हःया|फःया| गद� 
लाओसमा रहेको एडभेिrटःट पाःटरको घरको 
ढोकामा घच�याइन।् उनको हातमा उनका 
आमाबाबहु-ले बाँधेका डोरsह- 9थए। आमाबाबलेु 
उनलाई कुटेका 9थए र दाजलेु प9न उनलाई 
ला6ीले हानेका 9थए। उनको अपराध? येशूलाई 
.वºास गरेर एडभेिrटःट चच:मा ब9»ःमा 9लने 
उनको 9नण:यले गदा: सबै थोकह- भताभ|ु भएको 

9थयो। मायाल ुआमाबाब ुउनको 9निWत भयानक भएर 9नःके .कन.क उनले 
परWपराको धम:बाट अल9गन 9नधो गरेका 9थए। .कनाले आ�नो आःथा 
गमुाउन चा.हनन ्र केहs नयाँ .वºासी9मऽह-ले उनलाई खास केहs सहयोग 
गन: सकेका 9थएनन।् 9तनीह- गdरब .कसानीह- 9थए र आ�नै जीवन धाv 
9तनीह-लाई मिुँकल भइरहेको 9थयो। तर 9तनीह-को ूमे र प.वऽ आ4माको 
शि_ले उनलाई शािrत र आशा 9मलेको 9थयो। आ�नै शरsरको हाडरगतमा 
भएको सतावटलाई सहन सjने शि_ उनमा भइरहेको 9थयो। तर येशूको 
9निWत सबै जोिखम 9लन उनी तयार भए.क 9थइन।् तर क.हलेसWम यो 
सतावट सहने र कसको संर�णमा जाने? आ�नो घरमा फ.क: ने बाहेक उनी 
कहs© जाने ठाउँ 9थएन। आफrतह-ले प9न येशूलाई 4यागेर ूकृ9तपूजामा 
फ.क: न उनलाई जोड [दए। गाउँको कुनै अगवुाह-ले उनलाई सहयोग गरेनन ्
.कनभने 9तनीह-ले प9न आ�नै आमाबाबकुो कुरा सvुुपछ: भनेर उjसाएका 
9थए। लाओसमा होस जहाँ होस ्आमाबाबकुो कुरा सvुु असलै छ .कनभने 
ए.फसी ६:१मा लेिखएको छ, "छोरा-छोरs हो, ूभमुा आ� ना आमा-बबुाको 
आ�ापालन गर, .कन.क यो उिचत हो।" तर क9तसWम बालबा9लकाले आ�ना 
आमाबाबकुो कुरा सvेु? घाऊ नै घाऊ भएको शरsर 9लएर पाःटरको घरमा 
उनी आएक® 9थइन ्तर केहs समयप9छ उनको आफrतकहाँ .कनालाई राखे। 
उनको आमाबाबलेु उनलाई खो�न आउला भनेर उनी डराएक® 9थइन।् उनी 
आ�नो घरबाट पाँच [दन लकेुर ब9सन।् आमाबाबलेु उनलाई माला: भनेर उनी 
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तस�क® 9थइन।् एक [दन त उनको बबुाले उनको टाउकोमा बrदकु प9न 
प�काएको 9थयो। तर ज9त द:ुख पाएताप9न .कनाको [दमाग र .वºास ःप� 
9थयो। उनको 9निWत ूाथ:ना गनु:होस।् ःवग:दूतह-ले उनलाई र�ा गpन ्भनेर 
ूाथ:ना गनु:होस।् उनका आमाबाबकुो 9निWत प9न ूाथ:ना गनु:होस ् ता.क 
9तनीह-ले उनलाई आ4म9नण:यको ःवतrऽता ूदान गpन।् चच:का 
.वºासीह-ले प9न उनलाई राहत [दन सकुन ् भनेर ूाथ:ना गनु:होस।् सायद 
उनी एडभेिrटःट ःकूलमा प�न पाए राहत 9मPला.क भनेर ूाथ:ना गनु:होस।् 
चच:का सदःयह-लाई यस क[ठन पdरिःथ9तमा सहयोग गन: सकुन ्भ9न ूाथ:ना 
गdर[दनहुोस।् 

  -आrसय ुमेकचेःने। 
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