
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:३, यूह ा १:२९, ूकाश ५:१२, िहॄू 

७:१-२८, ९:११-१५, लेबी १६:१३ र िहॄू ९:२०-२३। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "९ परमेँ वरले उहाँलाई अित उच् च पानुर्भयो, र 
उहाँलाई त् यो नाउँ ूदान गनुर्भयो, जो हरेक नाउँभन् दा उच् च छ,  १० िक 
ः वगर्मा, पथृ् वीमािथ र पथृ् वीमिुन भएको हरेक ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़ँा 
टेक् नपुछर्,  ११ र हरेक िजॄोले परमेँ वर िपताका मिहमाको िनिम् त येशू 
भीं टलाई ूभ ुभनी ः वीकार गनुर्पछर्।" िफिलप्पी २:९-११ पान्तिरत। 

    ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशूको चचार् गद िहॄूको पःुतकले भन्दछ: 
"२० जहाँ हाॆा पक्षमा अमदूत भएर मल् कीसेदेकको दजार्अनसुार येशू ूधान 
पूजाहारी भई ूवेश गनुर्भएको छ।" (िहॄू ६:२०)   
   यस संसारमा हाॆो िनिम्त बिल हनुभुएपिछ ःवगर्मा जानभुएको येशूको 
मूल पूजारीको भिूमका बारेमा बाइबलमा िबशेष गरेर नयाँ करारमा ःप पमा 
बताइएको छ। (हेन ुर्होस:् "तर भीं टले त पापह का िनिम् त सदाको लािग एउटै 
बिलदान चढ़ाउनभुयो, अिन उहाँ परमेँ वरको दािहने बाहलुीतफर्  िवराजमान 
हनुभुयो।" िहॄू १०:१२)। 

    ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा येशूले गनुर्हनेु सेवाकायर्को िबषयमा यस 
अध्यायमा हामी छलफल गनछ । हाॆो िनिम्त येशूले गिररहनभुएको पहलले 
उहाँका जनह लाई तयारी अबःथामा रहन अत्यन्त िनणार्यात्मक भिूमका 
खेल्दछ। यस बारेमा हामीलाई अत्यन्त मह वपूणर् जानकारी िदइएको छ: 
"पिवऽ मिन्दर र छानिबनको न्यायको बारेमा परमेँ वरका जनह ले ःप पमा 
बझु्न अत्यन्त आवँयक छ। आफू कुन ःथानमा उिभएको छु  र ितनीह को 
महान ्र मूल पूजारीको काम के हो सोको आत्मा ान सबैलाई हनु ुआवँयक 
छ। नऽ भने परीक्षाको घडीमा ितनीह  िन ावान हनु असम्भव हनु्छ वा 
परमेँ वरले खटाउनभुएको काममा ितनीह  कसरी लाग्ने भ  ेकुरा बझु्न गार् हो 
हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, द मटे कन्ऽोभसीर्, प.ृ ४८८बाट पान्तिरत। 

५ येश ूख्री  ट वगर्को पिवत्र 
मि दरमा 
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   येशू ःवगर्मा जानहुुँदा त्यहाँको पिवऽ मिन्दरमा पःनभुयो भनेर िहॄूको 
पःुतकले बताउँदछ तर त्यहाँ उहाँले के गिररहनभुएको छ त? अिन्तम 
िदनह मा रहनेह को िनिम्त त्यो आत्म ान हनु ुिकन ज री छ त?            
 

१. सव म तथा उत्कृ  बिलदान   

     येशू भी को उत्कृ  अथार्त ्सव म त्याग वा बिलले अन्तको यगुमा 
रिहरहेका िवँ वासीह लाई तयार हनु  धेरै सहयोग िमल्दछ। अगािडका 
लआयह लाई हेरेर हामी चल्दछ  जसले गदार् हामी उत्साहसाथ अिघ बढ्दछ । 
तर पछािडको लआयलाई पिन हेरेर चल्न ुहाॆो िनिम्त असल हनुसक्छ। हामी 
कलबरीको बारेमा सोच्दछ । जनु लआयमा येशू त्यहाँ पगु्नभुयो त्यो फकार्उन 
नसिकने लआय हो। यो अिन्तम लआय हो र अगािड बढ्नको िनिम्त पिन त्यही 
लआयले काम गिररहेको हनुपुछर्। 

    परमिपता परमेँ वरले यस संसारमा येशूलाई िकन पठाउनभुयो? 
हेन ुर्होस ् देहायका केही पदह : रोमी ८:३ “3 मािनसको कमजोर शारीिरक 
ः वभावले गदार् व्यवःथा पालन गरेर हनु नसक् ने कुरा परमेँ वर आफले 
गनुर्भयो। परमेँ वरले आफ् नै पऽुलाई पठाउनभुयो। पऽुचािहँ पापी मािनसको 
जः तै शारीिरक ः वभाव िलएर जन् म िलनभुयो अिन मािनसको पापको िनिम् त 
उहाँलाई दण् ड िदइयो र उहाँको शरीर ारा पापको शिक्त नं ट गनुर्भयो।", १ 
ितमोथी १:१५-१७ “15 भीं ट येशू पापीह लाई नै बचाउन यस संसारमा 
आउनभुएको हो, यो सबैले मान् नपुन साचँो कुरा हो। ितनीह मा मचािहँ 
सबैभन्दा पापी हु।ँ 16 यही कारणले नै उहालेँ मलाई दया गनुर्भयो। मजः तो 
सबैभन्दा पापीलाई आफ् नो धैयर् ूकट गनर् उहालेँ मलाई नमनुा बनाउनभुयो। 
यो नमनुा पिछ उहाँमािथ िवँ वास गन र अनन्त जीवन पाउनेह का लािग हो। 
17 अब सधको राजा सध िजउने र देख् न नसिकने एकमाऽ परमेँ वरलाई 
सधभिर आदर र सम् मान ्होइरहोस।्  आमेन।", १ ितमोथी ६:१५-१६ “15 
परमेँ वरले उहाँलाई ठीक समयमा फेिर पठाउनहुनेुछ। परमेँ वर नै सबै 
शिक्तका मािलक, राजाह का पिन राजा र ूभहु का ूभ ुहनुहुनु् छ। 16 उहाँ 
सधभिर रहने र कोही पगु् न नसक् ने उज् यालोमा रहनहुनु् छ। उहाँलाई कसैले 
पिन अिहलेसम् म देखेको छैन र देख् न पिन सक्दैन। सधभिर रहने शिक्त र 
आदर उहाँमै रहोस।् आमेन।" र १ कोरन्थी १५:५१-५७ “50 भाइह , 

मैले भन् न खोजेको चािहँ यो रगत र मासलेु परमेँ वरको राज् यमा पः ने हक 
पाउन सक् दैन। नाश हनेुले नाश नहनेु हक पाउन सक् दैन। 51 सनु, म एउटा 
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रहः यको कुरो भन् छु, हामी सबै त मनछैन , तर सबै जना फेिरनेछ। 52 त् यो 
आिखरी िबगलुको आवाज हनेुिबि कै मरेकाह  फेिर किहले नमन भई 
उठ् नेछन।् आखँाकै पलमा हामी फेिरनेछ । िबगलु बज् नेछ र मरेकाह  
किहले नमन भई हामी सबै फेिरनेछ । 53 मन अमर बन् नपुछर्, मरेर जाने 
नमनमा बदिलनपुछर्। 54 नाश हनेु नाश नहनेु हुँदा मन नमन भएर फेिरंदा 
धमर्शाः ऽले भनेको कुरा पूरा हनु् छ, “मतृ ् य ुनै मािरयो, िजत पूरा भयो,”  55 “खै 
मतृ् य,ु तले कहाँ िजितस?्  मतृ् य ुतेरो शिक्त खै?”  56 मतृ् यकुो शिक्त पाप हो, 
पापको शिक्त नै व्यवःथा हो। 57 तर परमेँ वरलाई धन् यवाद होस,् उहाँले 
हाॆो ूभ ुयेशू भीं ट ारा हामीलाई जीत िदनहुनु् छ।"   
    येशूको आफ्नै मानवीय हाड र छालाबाट पापको दोष हटुन ्जहाँ हाॆो 
िनिम्त पापको बिल हनुलाई परमेँ वरले येशूलाई पठाउनभुएको िथयो। त्यसको 
अथर् के हो? अमर हनुभुएकोले भी  मनर् सक्नहुु थ्यो। त्यसैकारण ूभलेु मानव 
चोला िलनभुयो र हाॆ ैनाशवान शरीरको प धारणा गनुर्भयो। जसले गदार् उहाँ 
हाॆो  स ामा मनर् सक्नभुयो वा पापको बिल हनुसक्नभुयो। येशू ईँ वरीय 
शिक्तले सम्प  हनुभुएतापिन उहाँले हाॆो मानव ःवभाव िलनभुयो  बुसको 
मतृ्यसुम्मै आ ाकारी हनुभुयो (िफिलप्पी २:६-८)। परमेँ वरलाई थाहा पाएको 
अनसुार येशूको ईँ वरीय गणु बुसमा मरेको िथएन। मानबीय ानभन्दा 
बािहरको कुरो हो िक परमेँ वर मिरयमको कोखमा नौ मिहनासम्म कसरी 
रहनभुयो न त िचहानमा कसरी रहनभुयो। येशूले आफ्नो मानवकालको 
सेवाकायर्मा कुनै मािनसको सहायता िलनभुएन। 

   येशूको मतृ्यकुो िनयत वा लआयको बारेमा देहायका पदह ले के 
भन्छ? हेन ुर्होस:् “18 येशू एकपल् ट एक् लै ूाथर्ना गिररहनभुएको बेलामा 
चेलाह  पिन उहाँकै छेउमा िथए। उहाँले ितनीह लाई सोध् नभुयो, “मािनसह ले 
मलाई को हो भन् छन”् 19 ितनीह ले जवाफ िदए, “कसैले बिप् तः मा िदने 
यूहन् ना हो भन् छन ्कसैले एिलया हो भन् छन ्अिन कितले चािहँ उिहलेका कुनै 
अगमवक्ता मरेकाबाट िबउँतेका होलान ् भन् छन।्” 20 येशूले ितनीह लाई 
सोध् नभुयो, “अिन ितमीह चािहँ मलाई को हो भन् छौ त” पऽसुले जवाफ िदए, 
“तपाईं परमेँ वरले पठाउनभुएको भीं ट हनुहुनु् छ!”  21 तर येशूले ितनीह लाई 
‘यो कुरा कसैलाई पिन नभन् नू’ भनेर कडा आ ा िदनभुयो 22 अिन 
ितनीह लाई कुरा बझुाउँदै भन् नभुयो, मानव पऽुले धेरै द:ुख भोग् नपुछर्। अगवुा, 
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मखु् य पूजाहारी र धमर्-गु ह ले उसलाई मान् नेछैनन ्अिन मानछन।् तर तेॐो 
िदनमा ऊ फेिर मरेकोबाट िबउँतनेछ।”  लूका 9:18-22। 

    येशूको जन्मको मूल कारण नै उहाँ हाॆो िनिम्त मनर्को लािग हो। 
उहाँले यस संसारमा मानव प धारण गनुर्भन्दा अिघदेिख वा अनन्त कालदेिख 
नै उहाँ हासोको पाऽ हनुहुनेुछ, उहाँलाई िनमर्म पमा कोरार् लगाइनेछ, धेरै 
िपटाइ र थकुाइ भोग्न ु पनछ, दयिवदारक  तिरकाले उहाँलाई बुसमा 
टाँिगइनेछ भ  े िबषयमा उहाँ लािगरहनभुएको िथयो भनेर हामीले कल्पना गनर् 
सक्छ । यो अतलुनीय ूमे हो। जगतले यो किहल्यै देखेको छैन न त बझु्न नै 
सकेको छ। 

   त्यस खालको ूमेकोसाम ुहामी मानव ूाणीले के गनर् सक्छ  र केवल 
उहँको साम ुघुडँा टेकेर उहाँको िन ामा रहेर उहाँको आ ा पालन गनुर्बाहेक?  
बुसको वाःतिवकताको साम ुमािनसले गन कुनै पिन धािमर्क िबयाकलाप वा 
धमर्कमर्को मूल्य के छ र? 
 

२. मािनसको पाप उठाइलाने परमेँ वरको पाठो 
    देहायका पदह ले येशूको बारेमा एक साझा िचऽण गरेको छ। त्यो 
के हो र त्यसमा मिुक्तको योजनाको आभास ्कसरी िदइएको छ? हेन ुर्होस:् 
यूह ा १:२९ “29 भोिलपल् ट येशूलाई आफूितर आइरहनभुएको देखेर 
यूहन् नाले भने, “हेर, सारा संसारलाई पापबाट छुट् कारा िदनहुनेु परमेँ वरको 
थमुा!", ूकाश ५:१२ “12 उनीह ले मूल िसंहासन, चार जीिवत ूाणीह  र 
धमर्-गु ह को विरपिर उिभएर गाइरहेका िथए: “बिल भई मािरनभुएका थमुा 
अिधकार, धन, बिु , बल, मान, आदर र जयजयकार िलन योग् यको हनुहुनु् छ!”  र 
ूकाश १३:८ “8 मािरएका थमुाको जीवनको पःु तकमा संसारको उत् पि भन्दा 
पिहले नै नाउँ लेिखएका व् यिक्तह  बाहेक पथृ् वीमा रहनेह  सबैले नै त्यो 
जनावरलाई मान-आदर गनछन।्"  
    जब बिप् तःमा िदने यूह ाले येशूलाई “परमेँ वरको पाठो" भनेर 
सम्बोधन गरेका िथए तब उनले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरलाई औलँ्याएका िथए भ  े
कुरामा कुनै िबवाद छैन। अझ ःप पमा भ  ेहो भने उनले येशूलाई हाॆो 
बिलको पाठो भनेर िसधै सम्बोधन गरेका िथए। त्यस पाठोले यस पथृ्वीमा 
रहेका पिवऽ मिन्दरमा हनेु सम्पूणर् पाप र अन्य बिलूथालाई अन्त्य गराने 
िबषयलाई औलँ्याएको िथयो। ससुमाचारको चारैवटा पःुतकह ले यस संसारको 
सबै पापह  उठाइ लैजाने येशू परमेँ वरको थमुा हनु ्भनेर िसकाएको छ। 
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  तर येशूको कथा र हाॆो पापको िनिम्त िदनभुएको बिलदानको िबबरण 
चारवटा ससुमाचारको पःुतकमै अन्त हुँदैन। उहाँको मतृ्य ु र पनु त्थाले पिन 
उहाँको कथाको अन्त हुँदैन। 

    येशू भी  बिलको पाठो हनुभुएपिछ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा उहाँले  
िनबार्ह गनुर् भएको मूल पूजारीको भिूमकालाई िहॄूको पःुतकमा शु देिख नै 
औलँ्याइएको िथयो। उहाँको बुसको भिूमका (िहॄू १:३)लाई िहॄूको पःुतकको 
शु मै उल्लेख गरेर बाँकी अध्यायमा उहाँ मूल पूजारी हनु जानभुएको भ  े
िववरण रहेको छ। मूल पूजारी हनु जानभुएको येशूको िवःततृ पमा िहॄू 
७:१-२८मा उल्लेख गिरएको छ। 

    येशूको बारेमा लेखकले के भिनरहेका िथए हेन ुर्होस ्िहॄू ७:१-२८ “ 
1 मल् कीसेदेकचािहँ शालेमका राजा र सव च् च परमेँ वरका पूजाहारी िथए। 
अॄाहामले चार जना राजाह लाई लडाइँमा हराएर फकर्ं दैगदार् मल् कीसेदेकले 
उनलाई भेटेर आशीवार्द िदए। 2 अॄाहामले राजाह लाई िजतेर ल् याएका सबै 
धनको दशांश मल् कीसेदेकलाई िदए। मल् कीसेदेक नाउँको अथर् ‘धािमर्कताको 
राजा’ हो र उनी शालेमका राजा भएकोले उनको नाउँले ‘शािन् तका राजा’ भन् ने 
पिन बझुाउँछ। 3 मल् कीसेदेकका बबुा, आमा र िपता-पखुार् कसैको बारेमा 
केही जानकारी छैन। उनको जन् म र मरणको बारेमा पिन केही जानकारी 
छैन। परमेँ वरका पऽुजः तै उनी सदाकालका पूजाहारी हनु।्  4 उनी कित 
ठूला िथए भन् ने कुरा ितमीह  नै बझु् छौ। हाॆा पखुार् अॄाहामले समेत 
लडाइँबाट िजतेर ल् याएका चीजबाट दशांश उनलाई बझुाए। 5 लेवीको 
सन् तानका पूजाहारीह  आफ् ना दाजभुाइ इॐाएलीबाट कमाइको दशांश 
उठाउँछन।् यो त ितनीह लाई व्यवःथाले अ॑ाएको हो। लेवीका सन् तान र 
इॐाएली सबै अॄाहामकै सन् तान हनु।् 6 पूजाहारी मल् कीसेदेक त लेवीका 
सन् तान होइनन।् तर पिन उनले त पूजाहारीह का पखुार् अॄाहामबाट दशांश 
िलए अिन ितनले परमेँ वरको ूित ा पाउने अॄाहामलाई आशीवार्द िदए। 7 
ठूलाबाट सानाले आशीवार्द पाउँछ भन् ने कुरा सबैलाई थाहै छ। 8 मरेर जाने 
पूजाहारीले इॐाएलीह मा कमाइको दशांश उठाउने गदर्छन।् तर धमर्शाः ऽले 
भन् दछ िक सध बािँचरहने मल् कीसेदेकले दशांश उठाए। 9 अिन यसो पिन 
भन् न सिकन् छ, अॄाहामले दशांश िदँदा दशांश िलने लेवीले पिन िदए। 10 
िकनभने मल् कीसेदेकले अॄाहामलाई भेट्दा त लेवी आफ् ना पखुार् अॄाहामको 
शरीरिभऽै िथए।  11 लेवीका सन् तानले पूजाहारीको पद पाएका िथए। 

७६



यसैकारण इॐाएलीह ले व्यवःथा पाएका िथए। अब लेवी पूजाहारीको सेवाले 
सबै कुरा िस  हनेु भए हा नको सन् तानजः तो नभएर मल् कीसेदेकजः तो अक  
पूजाहारीको खाँचो पन िथएन।  12 कारण पूजाहारी पद फेिरयो भने व्यवःथा 
पिन फेिरनपुछर्। 13 हाॆा ूभ,ु जसका िवषयमा यी कुराह  भिनएका छन,् 

उहाँ त िभन् नै कुलका हनुहुनु् छ। उहाँको कुलमा कसैले पिन पूजाहारी भएर 
काम गरेका िथएनन।् 14 सबैलाई थाहै छ, हाॆा ूभ ुत यहूदाको कुलमा 
जन् मनभुएको हो। यहूदाको कुलबाट पूजाहारी छािनने बारेमा मोशाले केही पिन 
भनेका िथएनन।् 15 अब यो कुरो झन ्सफा हनु् छ िक मल् कीसेदेकजः तै अकार् 
पूजाहारी आइसकेका छन।् 16 उहाँ मािनसह लाई िदएको आ ा र 
िनयमबाट पूजाहारी हनुभुएको होइन, तर किहल् यै नाश नहनेु जीवनको शिक्तले 
बनाइनभुएको पूजाहारी हनुहुनु् छ। 17 धमर्शाः ऽले नै यसरी भनेको छ, 

“मल् कीसेदेकजः तै तपाईं सधका लािग पूजाहारी हनुहुनु् छ।” 18 केही गनर् 
नसक् ने र काम नलाग् ने भएकोले परुानो व्यवःथा खारेज गिरएको छ 19 
िकनभने मोशाको व्यवःथाले त केही पिन िस  पानर् सकेन। तर अब त अझ 
असल आशा हामीलाई िदइएको छ, जसले हामीलाई परमेँ वरको निजकै 
परु् याउँछ। 20 अ लाई चािहँ परमेँ वरले शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनभुएको 
िथएन, तर उहाँलाई शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनभुएको हो। 21 तर येशूलाई 
भने उहाँले शपथ खाएरै पूजाहारी बनाउनभुयो, जसरी धमर्शाः ऽमा लेिखएको छ, 

“परमूभलेु शपथ खाएर भन् नभुएको छ र उहाँले आफ् नो मन बदल् नहुनु् न। ितमी 
सधको लािग पूजाहारी हनेुछौ।”  22 यही शपथले नै येशूलाई उ म करारको 
जमानत बनाउँदछ।  23 अक  िभन् नता के िथयो भने ती अ  पूजाहारीह को 
सङ् ख् या धेरै भएको िथयो, कारण ितनीह  मरेर जानपुरेकोले आफ् नो सेवा 
सधभिर गनर् सकेनन।् 24 तर येशू भने सध बाँिचरहनहुनु् छ, उहाँ सधभिरका 
लािग पूजाहारी हनुहुनु् छ। 25 यसैकारण येशूमा िवँ वास गरेर परमेँ वरकहाँ 
आउनेह लाई उहाँले अिहले र सधभिरका लािग बचाउन सक् नहुनु् छ िकनभने 
ितनीह का लािग परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनहुनु् छ।  26 
हामीलाई चािहएको ूधान पूजाहारी पिन यः तै नै हो। उहाँ पिवऽ, िनद ष, शु  
हनुहुनु् छ र परमेँ वरले उहाँलाई पापी मािनसह बाट छुटाएर सबैभन्दा मािथ 
ः वगर्मा बसाल् नभुयो। 27 अ  ूधान पूजाहारीह ले गरेजः तै उहाँले आफ् नो र 
अ को पापलाई मेट् न िदनिदनै बिल चढाइरहनपुदन िकनभने उहाँले सधभिर 
पगु् ने गरी एकै चोिट आफलाई बिल चढाउनभुयो। 28 व्यवःथाले कमजोर 

७७



मािनसलाई ूधान पूजाहारीह  हनु िनयकु्त गर् यो, तर व्यवःथाभन्दा पिछ 
परमेँ वरले शपथ खाएर िदनभुएको ूित ाले सधको लािग िस  बनाइनभुएको 
पऽुलाई िनयकु्त गरेको छ।"   
    मािथ उल्लेख गिरएका पदह  अत्यन्तै गिहरा र धेरै आत्म ानले 
भिरएका छन।् तर त्यसको मूल सारचाही ँयो हो िक यस पथृ्वीमा भएको पिवऽ 
मिन्दरमा हा नको बंशले चलाएका पूजारीकामह मा येशू भी को पूजा उत्कृ  
िथयो। ःवगर्को मिन्दरमा हाॆो िनिम्त पहल गन मूल पजुाहारी हनुहुनु्छ। उहाँ 
हाॆ ै सेवाको िनिम्त खिटरहनभुएको छ। त्यसकारण जब हामीले उहाँलाई 
फोकस गछ  वा हेदर्छ  तब उहाँ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा मूल पजुाहारी 
भइरहनभुएको अनभुव गनछ । 
 

३. हाॆो मूल पजुारी  
    देहायका पदह मा हाॆो िनिम्त अत्यन्त महान आशा ूःततु गिरएको 
छ। त्यो के हो? हेन ुर्होस:् “15 अब यो कुरो झन ् सफा हनु् छ िक 
मल् कीसेदेकजः तै अकार् पूजाहारी आइसकेका छन।् 16 उहाँ मािनसह लाई 
िदएको आ ा र िनयमबाट पूजाहारी हनुभुएको होइन, तर किहल् यै नाश नहनेु 
जीवनको शिक्तले बनाइनभुएको पूजाहारी हनुहुनु् छ। 17 धमर्शाः ऽले नै यसरी 
भनेको छ, “मल् कीसेदेकजः तै तपाईं सधका लािग पूजाहारी हनुहुनु् छ।” 18 केही 
गनर् नसक् ने र काम नलाग् ने भएकोले परुानो व्यवःथा खारेज गिरएको छ 19 
िकनभने मोशाको व्यवःथाले त केही पिन िस  पानर् सकेन। तर अब त अझ 
असल आशा हामीलाई िदइएको छ, जसले हामीलाई परमेँ वरको निजकै 
परु् याउँछ। 20 अ लाई चािहँ परमेँ वरले शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनभुएको 
िथएन, तर उहाँलाई शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनभुएको हो। 21 तर येशूलाई 
भने उहाँले शपथ खाएरै पूजाहारी बनाउनभुयो, जसरी धमर्शाः ऽमा लेिखएको छ, 

“परमूभलेु शपथ खाएर भन् नभुएको छ र उहाँले आफ् नो मन बदल् नहुनु् न। ितमी 
सधको लािग पूजाहारी हनेुछौ।”  22 यही शपथले नै येशूलाई उ म करारको 
जमानत बनाउँदछ।  23 अक  िभन् नता के िथयो भने ती अ  पूजाहारीह को 
सङ् ख् या धेरै भएको िथयो, कारण ितनीह  मरेर जानपुरेकोले आफ् नो सेवा 
सधभिर गनर् सकेनन।् 24 तर येशू भने सध बाँिचरहनहुनु् छ, उहाँ सधभिरका 
लािग पूजाहारी हनुहुनु् छ। 25 यसैकारण येशूमा िवँ वास गरेर परमेँ वरकहाँ 
आउनेह लाई उहाँले अिहले र सधभिरका लािग बचाउन सक् नहुनु् छ िकनभने 
ितनीह का लािग परमेँ वरसँग ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनहुनु् छ।  26 
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हामीलाई चािहएको ूधान पूजाहारी पिन यः तै नै हो। उहाँ पिवऽ, िनद ष, शु  
हनुहुनु् छ र परमेँ वरले उहाँलाई पापी मािनसह बाट छुटाएर सबैभन्दा मािथ 
ः वगर्मा बसाल् नभुयो। 27 अ  ूधान पूजाहारीह ले गरेजः तै उहाँले आफ् नो र 
अ को पापलाई मेट् न िदनिदनै बिल चढाइरहनपुदन िकनभने उहाँले सधभिर 
पगु् ने गरी एकै चोिट आफलाई बिल चढाउनभुयो। 28 व्यवःथाले कमजोर 
मािनसलाई ूधान पूजाहारीह  हनु िनयकु्त गर् यो, तर व्यवःथाभन्दा पिछ 
परमेँ वरले शपथ खाएर िदनभुएको ूित ाले सधको लािग िस  बनाइनभुएको 
पऽुलाई िनयकु्त गरेको छ।" िहॄू 7:15-28 (िबशेष गरेर पद २७,२८) र 
“1 हामीले भनेका मखु् य कुरा पिन ियनै हनु,् हाॆा यः ता ूधान पूजाहारी 
हनुहुनु् छ, जो ः वगर्मा परमेँ वरको िसंहासनको दािहनेपि  बः नभुएको छ। 2 
उहाँले महापिवऽ ःथानमा ूधान पूजाहारी भएर सेवा गनुर्हनु् छ। यो महापिवऽ 
ःथानचािहँ मािनसले होइन तर परमेँ वरले टाँग् नभुएको साँचो पाल हो। 3 सबै 
ूधान पूजाहारीह  परमेँ वरलाई िदइएको भेटी र पशबुिल चढाउन खिटएका 
हनु् छन।् यसकारण हाॆो ूधान पूजाहारीले पिन केही कुरा त चढाउनैपर् यो। 
4 उहाँ यस पथृ् वीमा नै हनुभुएको भए पूजाहारी बन् नहुनेु िथएन िकनभने 
व्यवःथाले भने झ भेटी चढाउने पूजाहारीह  त यहाँ अिघदेिख नै छँदैछन।् 5 
ितनीह ले गन काम ः वगर्मा भएको साँचो कुराको नकल र छायाँ माऽ हो। 
मोशालाई पिन यः तै गनर् अ॑ाइएको िथयो, जसले पिवऽ पाल बनाउन लाग् दा 
परमेँ वरले उनलाई यसो भन् नभुएको िथयो, “हेर, ितमीलाई पहाडमा देखाइएको 
नमनुाजः तै सबै कुरा बनाउनू।”  6 येशूलाई िदइएको पूजाहारीको काम ती 
अ  ूधान पूजाहारीको कामभन्दा अझ ठूलो छ। त् यसरी नै परमेँ वर र 
उहाँका मािनसह बीच येशूले बाँध् नभुएको नयाँ करार पिन पिहले गिरएको 
परुानो करारभन्दा ठूलो हो कारण यो करारमा अझ राॆा कुराह को ूित ा 
छ। 7 पिहलो करार अपूरो नहुँदो हो त दोॐो करार बाँध् न ुनै पन िथएन। 8 
तर परमेँ वरले आफ् ना मािनसह मा दोष भे ाउनभुयो अिन भन् नभुयो, “ती 
िदनह  आउँदै छन,् परमूभ ुभन् नहुनु् छ, जब म इॐाएल र यहूदाका घरानासँग 
नयाँ करार बाँध् नेछु।”  िहॄू  8:1-8 (िबशेष गरेर ६ पद)। 
    येशूसँग धेरै योग्यताह  छन ् जनु अ  कुनै पूजाहारीह सगँ छैन, 
त्यसैले उहाँ हाॆो उ ार गनर् सक्षम हनु पगु्नभुयो। उहाँ आफै परमेँ वर 
हनुहुनु्छ जसले पापलाई क्षमा िदन सक्नहुनु्छ। उहाँ सदाको िनिम्त पजुाहारी 
ब भुएको छ।यो संसारको इितहासमा उहाँले आफ्ना जनह को िनिम्त हरदम 
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पहल गिररहनभुएको छ। जसरी उहाँले संसारमा मानव चोला िलनभुएको बेलामा 
उहाँले िबरामीह लाई क णा र दया देखाउनभुएको िथयो र सान्त्वना िदनभुएको 
िथयो र एक्लो र उदािसन भएका मािनसह लाई सेवा गनुर्भएको िथयो त्यसरी नै 
उहाँले अिहले पिन उहाँका जनह लाई क णा देखाइरहनभुएको छ र सान्त्वना 
िदइरहनभुएको छ। उहाँले मानव चोला िलनभुएतापिन पापरिहत हनुहुनु्थ्यो र 
उहाँ सदासदा त्यही पापरिहत िःथितमा रहनहुनेुछ। पापरिहत हनुभुएको येशूले 
सारा मानव ूाणीको पापको ग॑ौ भारी बोकेर मनुर्भएको िथयो। उहाँ  एकमाऽ 
मानब पी ईँ वर भएको हैिसयतले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा पापीह को िनिम्त 
पहल गनर् सक्नहुनु्छ। 

   येशूको बिल सदाको िनिम्त भएको िथयो भनेर उपयुर्क्त पदह ले 
बताउँछ। त्यो बिल केवल एक पटक माऽ हनु आवँयक िथयो र यस 
संसारको ूत्येक मानव ूाणीको पापको क्षमाको िनिम्त त्यो पयार्प् त िथयो। 
बुसमा को मनुर्भयो त्यसलाई ख्याल गदार् के मािनसको िनिम्त बिल भएको 
पयार्प् त छैन र? 

     िहॄू ९:११-१५मा येशूले आफ्नो मतृ्यु ारा के उपलिब्ध हािसल 
गनुर्भयो र अिहले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा कःतो खालको सेवाकायर् 
गिररहनभुएको छ सो बताइएको छ। हेन ुर्होस:् “11 तर भीं ट त यहाँ भएका 
सबै असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आइसक् नभुएको छ। उहाँ झन ्
ठूलो र िस  मिन् दरमा पूजाहारी हनुहुनु् छ। यो मािनसले बनाएको मिन् दर होइन 
र सिृं ट गिरएको यस संसारको कुरो पिन होइन। 12 उहाँ सोझै उक्त 
मिन् दरको महापिवऽ ठाउँमा सधको िनिम् त एकैपल् ट पः नभुयो। उहाँले बोका र 
साँढेको बिल चढाइएको रगत िलएर पः नभुएन। तर आफ् नै बिलको रगत 
िलएर पः नभुयो र हामीलाई सधभिर रहने मिुक्त िदनभुयो। 13 बोका वा 
साँढेको रगत र होमको कोरली बाछीको खरानी अशु  मािनसह मािथ छकर 
ितनीह लाई बािहरी पले शु  पािरन् छ। 14 तर भीं टको रगतमा हामीलाई 
शु  तलु् याउने अझ ठूलो शिक्त छ। सधभिर रिहरहनहुनेु परमेँ वरका 
आत ् मा ारा उहाँले िस  बिल भएर आफलाई परमेँ वरकहाँ चढाउनभुयो। 
त् यसो हो भने हामीले जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् सक  भनी हाॆा िववेकलाई 
भीं टको रगतले झन ्कित ज् यादा गरी शु  पानर् सक् छ। 15 परमेँ वरले 
ूित ा गनुर्भएको सधभिर रिहरहने आिशषह  उहाँ ारा बोलाइएकाह ले पाऊन ्
भनेर नै यो नयाँ करार िमलाउनहुनेु भीं ट हनुहुनु् छ। पिहलो करारको बेलामा 
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मािनसह ले गरेका अपराधबाट अब छुटकारा पाइन् छ िकनभने यही कामको 
लािग उहाँ मिरसक् नभुएको छ।"  
    िहॄू ९:१२मा भिनएको छ, “हामीलाई सधभिर रहने मिुक्त 
िदनभुयो।" मीक भाषामा मिुक्तको अथर् अ  पिन छन:् िफरौती ितिरएको, 
बन्धकबाट उ ार गिरएको, छुटकारा, ःवतन्ऽ बनाइएको। लूका १:६८मा पिन 
त्यही शब्द ूयोग गिरएको िथयो। त्यसबेला जकिरयाले यो घोषणा गरेका िथए, 
“परमेँ वर उहाँका जनह कहा ँआउनभुयो र उ ार गनुर्भयो।" भी को रगत 
भनेर सम्बोधन गदार् उहाँको रगत हो जनु मािनसह को पापबाट मिुक्त िदलाउन 
पयार्प् त िथयो। मानव शरीर िलएर उहाँ हाॆो बिलको पाठो हनुभुएको िथयो। 
अत्यन्त उदेक र अचम्मको ससुमाचार त यो छ िक उहाँ आफ्नो िनिम्त होइन 
तर हाॆो िनिम्त त्यो कायर् सम्प  गनुर्भयो। जसले येशू भी लाई आफ्नो ूभ ु
भनेर ःवीकार गछर् त्यसको िनिम्त उहाँको रगत नै सारा पापको क्षमाको िनिम्त 
पयार्प् त हनु जान्छ। 

     हाॆो िनिम्त भी ले सदाको िनिम्त मिुक्त उपलब्ध गराउनभुयो भ े 
धारणाको बारेमा अझ गिहिरएर सोच्नहुोस।् उहाँले त्यो मिुक्त हाॆो िनिम्त 
उपलब्ध गराउन त्यसबेलामाऽ सफल हनुभुयो जब उहाँ बुसमा मनुर्भएर बौिर 
उठेर ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा पःनभुयो। अिहले  येशूले हाॆो िनिम्त ःवगर्को 
पिवऽ मिन्दरमा के गिररहनभुएको छ त्यसलाई सम्झदा हामीमा आशाको 
िकरण िकन झिुल्कन्छ? 
 

४. हाॆो सहजकतार्, हाॆो िनिम्त पहल गन वा िबिन्त गन ूभ ुयेशू  
      पापले गदार् परमेँ वर र मािनसको बीचमा भयङ् कर खाडल िसजर्ना 
भइ एक आपसको सम्बन्ध तोिडन पगेुको िथयो। तर येशू हाॆो िनिम्त मनुर् 
भएर पापको बिल हनुभुएको कारण मािनस परमेँ वरतफर्  निजक हनु पगेुको हो 
र िनरन्तर पमा अब मािनस परमेँ वरको सिमपमा पगु्न सक्षम हनेुछ। हेन ुर्होस ्
देहायका पदह : एिफसी २:११-१८ “ 11 एक समय ितमीह  कः ता िथयौ, 
सम् झ। शरीरको अ मा हात ारा खतना लाउने इॐाएलीह ले आफलाई 
शरीरमा खतना लाएका र ितमीह लाई खतना नलाउने अ  जाितका मािनस 
भन् छन।् 12 त् यस बेला ितमीह  भीं टदेिख अलग् गै िथयौ। ितमीह  
परमेँ वरका छािनएका जाित इॐाएलीसँग सम् बन् ध नै नभएको िवदेशी िथयौ। 
परमेँ वरले ूित ाह  गरेर जोड् नभुएको करारमा ितमीह को कुनै ः थान िथएन 
अिन संसारमा ितमीह  िबनाआशा र िबनापरमेँ वर िथयौ। 13 हामीलाई मेल 
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गराउने नै भीं ट हनुहुनु् छ िकनभने उहाँले नै आफ् नो रगत बगाएर इॐाएली र 
अ  जाितका मािनसलाई परमेँ वरको छेउमा ल् याउनभुयो। 14 आफ् नो शरीर 
िदएर उहाँले हामीलाई अलग गन पखार्ल भत् काउनभुयो। 15 उहाँले इॐाएली 
र अ  जाितका मािनसलाई िमलाउन र उहाँमा नया ँ जाित बनाउन उहाकैँ 
आफ् नो शरीरमा व्यवःथा र यसका रीितिथितलाई खारेज गनुर्भयो। 16 दुँ  मनी 
नाश गनर् र एउटै जाित बनाएर परमेँ वरसँग मेल गराउन उहाँ बूसमा बिल 
हनुभुयो। 17 उहाँले आएर इॐाएली र अ  जाित अथार्त ्परमेँ वरको निजक 
र टाढा हनेु दवैुलाई मेलिमलाप गराउन ससुमाचार सनुाउनभुयो। 18 उहाँले 
गदार् नै हामी दवैु थरी अथार्त ्यहूदी र अन् यजाित एउटै पिवऽ आत् मा पाएर 
परमेँ वर िपताको साम ुजान सक् ने भएका छ ।"  र १ पऽसु ३:१८ “ भीं ट 
सधभिर पगु् ने गरी पापका लािग मिरिदनभुयो। ितमीह लाई परमेँ वरकहाँ 
परु् याउन पापिबनाको भएर पिन पापीका लािग मिरिदनभुयो। उहा ँ मािनसको 
शरीरमा हुँदा मािरनभुयो, तर आत् माको शिक्तले िजउँदो हनुभुयो।"  
  र  “19 यही आशामािथ हाॆो जीवन अिडएको छ। यो साचँो र पक् का 
छ। यो ः वगीर्य मिन् दरको पदार्देिख महापिवऽ ःथानसम् म जान् छ। 20 हाॆो 
लािग येशू हामीभन्दा अिघ नै त् यस ठाउँमा गएर बिससक् नभुएको छ। 
मल् कीसेदेक पूजाहारीजः तै उहाँ सधको लािग ूधान पूजाहारी हनुभुएको छ।" 
िहॄू 6:19-20। उपयुर्क्त पदह  अनसुार हाॆो िनिम्त येशूले के गनुर्भयो? 

  येशूको काममा के समावेश भएको छ भनेर िहॄू ९:२४ले के 
भन्दछ? “24 भीं ट त मािनसले बनाएको महापिवऽ ःथानिभऽ जानभुएन, 

जनुचािहँ खास कुराको नक्क़ल माऽ िथयो। उहाँ त वाःतिवक ठाउँ ः वगर्मा 
जानभुयो। उहा ँअिहले हाॆा लािग परमेँ वरको साम ुत् यहाँ हािजर हनुहुनु् छ।"  
      हामी जानभुन्दा पिहले येशू हाॆो ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा हाॆो 
ूितिनिध भएर जानभुएको िथयो। हाॆो िनिम्त उहाँ परमेँ वरको साम ुजानभुएको 
िथयो। त्यसको अथर् येशू उहाँको आफ्नो रगतको बिलले गदार् हामीलाई ूदान 
गनुर्भएको अनन्त मिुक्तको िनिम्त परमेँ वर िपताको साम ु उिभन ु भएर हाॆो 
िनिम्त पहल गिररहनभुएको छ। हो, जब हामी येशूलाई हाॆो मिुक्तदाता भनेर 
ःवीकार गछ  तब हाॆो पाप क्षमा हनु्छ, परमेँ वरको साम ुहामी क्षमा पाएर 
िनद ष भएर खडा हनु्छ । तर एउटा िततो सत्य के छ भने हामी येशूभक्त 
भएरपिन पाप गनर् पगु्छौ। हामीलाई िबजयी जीवन जीउन धेरै अचम्मका 
ूित ाह  िदइएतापिन अझै पिन पापको भमुरीमा फिसरहेका हनु्छ । यःतो 
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पिरिःथितमा येशू मूल पजुारी हनुभुएर ःवगर्को मिन्दरमा परमेँ वरको साम ुहाॆो 
िनिम्त ूाथर्ना वा पहल गनुर्हनु्छ। उहाँ पँ चातापी पापीको ूितिनिध गनुर्हनु्छ, 
हाॆो धमर्कमर् वा असल कामलाई अिघ तेःयार्एर होइन तर उहाँको आफ्नै 
त्यागको बाजी राखेर परमेँ वरको साम ु हाॆो िनिम्त िबिन्त गनुर्हनु्छ। “25 
यसैकारण येशूमा िवँ वास गरेर परमेँ वरकहाँ आउनेह लाई उहाँले अिहले र 
सधभिरका लािग बचाउन सक् नहुनु् छ िकनभने ितनीह का लािग परमेँ वरसँग 
ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनहुनु् छ।" (िहॄू 7:25)। 

    येशूलाई िवँ वास गरेर नयाँ जन्म िलएका िवँ वासीह ले येशूको 
िनरन्तर क णा, ूमे र अनमुहको आवँयकता भएको कसले महससु गरेको 
छैन र? हामीले येशूमा नयाँ जीवन पाएतापिन, हाॆो जीवनमा नयाँ र 
अचम्मको पिरवतर्नको अनभुव गरेतापिन हाॆो कमजोरीूित संवेदनशील भएर 
हामीलाई उहाँको अनमुहको िनरन्तर आवँयकता भएको कसले ठानेको छैन 
र? त्यसैकारण, येशू हाॆो मूल पजुाहारी हनुहुनु्छ भ े आत्म ान हामीमा हनु ु
हाॆोलािग अत्यन्त मूल्यवान िबषय हो। 
 

५. ूायिँ चतको िदन वा पापको हजार्ना ितन िदन 

      यस पथृ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरचािहँ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको 
ूितिलिप हो भनेर िहॄूको पःुतकले ःप पमा िसकाउँदछ। येशूको 
पनु त्थानपिछ जब उहाँ ःवगर्मा जानभुयो तब उहाँ त्यस मिन्दरमा मूल 
पजुाहारीको पमा ूितःथािपत हनुभुएको िथयो। अथार्त ् उहाँ हाॆो मूल 
पजुारीको दजार्लाई महण गरी मिन्दरमा ूवेश गनुर्भएको िथयो। पथृ्वीको  
मिन्दरको दवैु पिवऽ कोठाह मा हनेु बािषर्क शु ीकरण को िबिध र बिलको 
िबिधचािहँ ःवगर्को  हो भनेर पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन ् ितनीह ले ः वगीर्य 
पिवऽः थानको ूितिलिप वा नक्क़ल र छायाको सेवा गदर्छन ्, िकनिक मोशाले 
पिवऽ वासः थान बनाउन लाग् दा परमेँ वरको यः तो आदेश पाएका िथए, “पवर्तमा 
ितमीलाई देखाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” िहॄू 8:5। 

    त्यसले गदार् जसरी पथृ्वीको मिन्दरमा पिवऽ र महापिवऽ ःथानह  
िथए त्यसरी नै ःवगर्को मिन्दरमा पिवऽ र महापिवऽ ःथान छन।् ती दवैु 
ःथानह मा येशूको सेवाकायर्को व्याख्या गिरएको छ। पथृ्वीको मिन्दरमा 
ूायिँ चतको िदनमा िबशेष िबिध ारा मिन्दर शु  गिरन्छ त्यसको अथर् न्याय वा 
भक्तह को फैसलाको िदन भएको भ  ेअवधारणालाई बझुाउँछ। यो िविधको 
बारेमा वणर्न लेबी १६मा उल्लेख गिरएको छ। वषर्को एक िदनमाऽै मूल 
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पजुारी मिन्दरको महापिवऽ ःथानमा मिन्दर शु  पानर् र मािनसह को िनिम्त 
ूायिँ चत गनर् वा पापको हजार्ना ितनर् वा क्षमापूजा गनर् पःदछ (लेबी 
१६:१२-१४)। 

   मिन्दरमा के शु  र सफा गनुर्पछर्? र यो ूायिँ चतको िदनमा गिरने 
िविधले येशूको सेवालाई कसरी बझुाउँछ? हेन ुर्होस ्िहॄू ९:११-२८ “11 जब 
भीं ट अिघबाटै आइसकेका असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनभुयो, 
उहाँ अझ महान ् र िस  पिवऽ वासः थान ारा जानभुयो, जो हातले बनेको होइन, 

अथार्त ् यस सिृं टको अ  होइन। 12 बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर 
आफ् नै रगत ारा अनन् त उ ार ूाप् त गिरिदएर सधको िनिम् त एकै पल् ट 
महापिवऽ ः थानिभऽ उहाँ ूवेश गनुर्भयो। 13 बोका र साढ़ेह को रगत र 
कोरलीको खरानी अशु  मािनसह मािथ छकर् दा ितनीह को शरीर शु  हनु् छ 
भने, 14 भीं टको रगतले त झन ् कित बढ़ी गरी ितमीह का िववेकलाई मरेका 
कामह बाट शु  पानछ, तािक ितमीह  जीिवत परमेँ वरको सेवा गनर् सक। 
िकनिक उहालेँ अनन् त आत् मा ारा आफैलाई िनं खोट बिलको पमा 
परमेँ वरलाई अपर्ण गनुर्भयो। 15 यसैकारण उहाँ नयाँ करारका मध् यः थ 
हनुहुनु् छ, यस हेतलेु िक बोलावट भएकाह ले ूित ा गिरएको अनन् त 
उ रािधकार ूाप् त ग न ्, िकनिक एक जनाको मतृ् यकुो मोल भइसकेको छ, 

जस ारा पिहलो करारको समयमा भएका अपराधह बाट उ ार पाइन् छ। 16 
िकनिक जहाँ इच् छापऽको ूँ न छ त् यहाँ इच् छापऽ लेख् नेको मतृ् य ु भएको 
ूमािणत हनुपुदर्छ। 17 उसको मतृ् य ुभएपिछ माऽ इच् छापऽ पक् का हनु् छ, 

िकनिक इच् छापऽ िदने बाँचञु् जेल त् यो पक् का ठहदन। 18 यसकारण पिहलो 
करार पिन रगतिवना पक् का हनु सकेन। 19 जब मोशाले व् यवः थाको हरेक 
आ ा मािनसह लाई सनुाइसके, तब उनले बाछा र बोकाह को रगत, पानी, 
रातो ऊन र िहसपका ः याउलासिहत, व् यवः थाको पःु तकमािथ र सबै 
मािनसह मािथ छक। 20 अिन उनले यसो भने, “परमेँ वरले ितमीह लाई 
आ ा गनुर्भएको करारको रगत यही हो।” 21 यसै गरी उनले पिवऽ 
वासः थानमािथ र आराधनामा चलाइने सबै भाँड़ाह मािथ त् यसै िकिसमले रगत 
छक। 22 वाः तवमा, व् यवः थाअनसुार रगतले ूाय: सब थोक शु  पादर्छ, र 
रगत नबगाईकन पापको क्षमा हनैु सक् दैन।  23 यिद ः वगीर्य कुराह का 
नमूनालाई शु  पानर् यी िविधह  चािहए भने ः वगर्कै कुराह लाई शु  पानुर् त 
अझ उ म बिलको आवँ यकता पर् यो। 24 भीं ट हातले बनाएको 
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पिवऽः थानिभऽ ूवेश गनुर्भएन, जोचािहँ साचँो पिवऽः थानको नक्क़ल माऽ हो, 
तर उहाँ ः वगर्िभऽै ूवेश गनुर्भयो, र उहाँ हाॆो पक्षमा परमेँ वरको साम ु
उपिः थत हनुभुएको छ। 25 येशू आफैलाई बारम् बार बिल चढ़ाउन ः वयम ् 
पः नभुएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन् दा आफ् नै रगत होइन, तर 
अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ः थानिभऽ ूवेश गन गदर्छन ्। 26 नऽता 
संसारको उत् पि देिख नै उहाँले बारम् बार द:ुख भोग् नपुनिथयो। तर यस यगुको 
अन् त् यमा आफ् नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम् त एकै पल् ट ूकट 
हनुभुएको छ। 27 जसरी मािनसको िनिम् त एक पटक मनुर् िनिँ चत छ, र 
त् यसपिछ इन् साफ, 28 त् यसरी भीं ट पिन धेरै जनाका पाप बोक् नलाई एकै 
पल् ट बिल हनुभुयो, र उहा ँदोॐो पल् ट देखा पनुर्हनेुछ, पाप बोक् नका िनिम् त 
होइन, तर उत् सकुतापूवर्क उहाँको ूितक्षा गनह का उ ारको िनिम् त।" 
    ःवगर्को पिवऽ मिन्दरलाई शु  गिरनपुन अवधारणा कितपय इसाई 
िव ानह को िनिम्त आ यर्को िवषय पिन हनुसक्छ। तर ूायिँ चतको िदनमा 
पथृ्वीको मिन्दरमा गिरने शु  िबिधलाई बझु्न सिकयो भने ःवगर्को मिन्दरमा 
येशूले गनुर्भएको कामको बारेमा बझु्न किठन नहनु सक्छ। इॐायलीह को 
पथृ्वीको पिवऽ मिन्दरमा बािषर्क ूायिँ चतको िदनमा पजुाहारीले गन कामले 
ःवगर्मा येशूले गनुर्भएको कामलाई सही पमा व्यक्त गदर्छ भनेर  िहॄू 
९:२३मा देखाइएको छ। जनु शु  गन काम पजुाहारी ारा यस पथृ्वीको 
मिन्दरमा गिरएको िथयो जनु एक िदन ःवगर्मा भएको मिन्दरमा येशूले गनुर्हनेु 
कामको नक् कल वा ूितिलिप िथयो। यो िविध येशू ःवगर्मा जाने िबि कै सम्प  
गनुर्भयो भनेर िहॄू ९:२३ले बताउँदैन। दािनएलको पःुतक अध्ययनबाट यो 
बिुझन्छ िक येशूले त्यो िबिध सन ्१८४४मा शु  गनुर्भएको िथयो। त्यसकारण 
हामी येशूभक्त भएको हैिसयतले हामी कुन समयमा आइपगेुका छ  भनेर 
गम्भीर पमा बझु्न ुआवँयक छ। ूभ ु येशूले िबगत समयमा के गनुर्भयो र 
अिहले ःवगर्को महापिवऽ ःथानमा के गिररहनभुएको छ सो हामीले बझु्न सक्य  
भने हाॆो जीवनलाई उहाँमा राखेर ढुक् क भइ अथर्पूणर् जीवन िबताउन सफल 
हनेुछ । 

ूकाश १४:७मा िदइएको ूथम ःवगर्दूतको सन्देशले यो सन्देश 
घोषणा गदर्छ: “परमेँ वरको भय मान अथार्त उहाँमािथ ौ ा राख र उहाँको 
मिहमा गर िकनभने उहाँको न्यायको समय आएको छ।" ( पान्तिरत)। 
न्यायको समय आएको छ आइसकेको िथएन भनेर त्यसबेला आभास ्
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िदइएतापिन अन्तको समयको िबषयमा औलँ्याइएको उक्त न्यायको िदनको 
वािःतवकतालाई ध्यान िदँदा हामीले कःतो जीवन जीउनपुछर् भ े कुरा थाहा 
पाउन िकन ज री छ? 
 

उपसंहार:   
इॐायलीह को िनिम्त िनमार्ण गिरएको पथृ्वीको पिवऽ मिन्दर ःवगर्को मिन्दरको 
ूितिलिप हो भनेर िहॄूको पःुतकले बताउँदछ। हाॆो िनिम्त बिल हनुभुइ ूधान 
पजुारी हनुभुएर येशू भी ले ःवगर्मा के गनुर्हनेुछ भनेर उक्त पथृ्वीको मिन्दरमा 
हनेु ूायिँ चतको िदनको िविधले बताउँदछ। इॐायलीह को पिवऽ मिन्दर 
ससुमाचारको सन्देश िसकाउने पाठ भनेर सध जािनरहनपुछर्। मिुक्तको योजना 
जसमा बिलूथा, ूाथर्नाको चलन, न्याय र पापको अन्त कसरी हनेुछ भनेर 
यहूदीह लाई िसकाउन त्यो मिन्दर खडा गिरएको िथयो। पाठक वगर्ह लाई 
अन्तको समयमा ःवगर्को मिन्दरमा येशूले गनुर्हनेु कामलाई दािनएलको पःुतकले 
अझ थप सूचना िदँदछ। “शु  गिरने िविध, न्यायको समय र पापको फैसला 
गन नीितमा जोड िदएर दािनएलले अन्तको समयमा हनेु घट्नालाई 
ःवप्नदशर्न ारा देखेका िथए। पथृ्वीमा हनेु ूायिँ चतको िदनको िबिधले पथृ्वीको 
अन्त हनेु िदनलाई दािनएलमाफर् त औलँ्याइएको िथयो। शु  गिरने िबिधले िसधै 
ःवगर्को मिन्दरसगँ सम्बिधत भएको देखाउँदछ र ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा मसीह 
राजा र पजुारी भएर गनुर्हनेु कामलाई पिन देखाइएको िथयो। दािनएलले देखेका 
ःवप् नदशर्नमा समयको पिरिध देखाइएको िथयो तािक पाठकह ले मिुक्तको 
योजनामा तोिकएको समयमा कायार्न्वयन हनेु मसीहले अिन्तम शु  गनुर्हनेु काम, 
न्याय र पापको अन्त्यलाई बझु्न सम्भव होस।् परमेँ वर रहनहुनेु ःवगर्मा 
पापको उपिःथित अथार्त ्लिुशफरले ल्याएको कचकच सदाको िनिम्त येशूले अन्त 
गनुर्हनेुछ भनेर दािनएललाई ःवप्नदशर्नमा देखाइएको िथयो।"-हान्डबकु अफ 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयोलोजी (हागरटाउन,मेिरल्याण्ड: िरभ्यस एण्ड हेराल्ड 
पिब्लिश  एसोिशयशन, २०००), प.ृ ३९४बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको भावना पढ्नहुोस:् 

“पौरािणक समयमा इॐाएलीह ले िबिभ  बिलूथामा 
रगत ारा ितनीह को पाप पथृ्वीको पिवऽ मिन्दरमा 
ूतीकको पमा सनछ भनेर िवँ वास गदर्थे। त्यो िविध एक 
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ूतीक िथयो जनु पापीह ले ूायिँ चत गरेर भी मािथ 
िवँ वास राख् दथे र ितनीह को पाप येशूमा सािरएको हनु्छ 
भ े कुरालाई देखाउँदथ्यो। खास गरेर ितनीह को पापको 
ूायिँ चत ःवगर्को मिन्दरमा सािरएको िथयो। पथृ्वीको 
पिवऽ मिन्दरमा ूदिुषत भएको पाप शु  गन िबिध ारा 
हट्दथ्यो त्यसरी नै ःवगर्मा भएको हाॆो पाप वा पापको 
लेखीलाई येशूले आफ्नो शु ताको िबिधले हटाउनहुनेुछ वा 
मेट्न ुहनेुछ। तर त्यो काम सम्प  हनुभुन्दा अिघ लेखाको 
पःुतकमा लेिखएको हाॆो कामको छानिबन हनु ुज री छ 
जसले यो देखाउँदछ िक पँ चाताप गिर येशूमा िवश ् वास 
राखेर जीउनेह को पाप मेिटएको छ िक छैन। हाॆो िनिम्त 
उहाँले गनुर्भएको ूायिँ चतको काम वा पापको हजार्ना 
उहाँले ितनुर्भएको वा उहाँले गनुर्भएको क्षमापूजाको कामको 
फाइदा िलएका छ  िक छैन  भनेर हाॆो लेखीको छानिबन 
हनु ु ज री छ।"-द मटे कन्शोभसीर्, प.ृ ४२१,४२२बाट 
पान्तिरत। यगुको अन्तमा परमेँ वरका जनह मा हनेु 

अनेक  क ह  बझु्न िकन ज री छ? 
आ.  रगतको अथर् के हो भनेर लेबी १६:१५,१६मा बताइएको 

छ। रगतले केको ूितिनिधत्व गदर्छ? ूायिँ चतको िदनमा 
हनेु िविधमा रगतको भिूमका िकन िनणार्यक छ? यिद 
त्यसबेला रगतको त्यःतो मह व िथयो भने अिहले हामीले 
बझेु अनसुार येशूको रगतको मह व िकन छ? हेन ुर्होस ्
लेबीको पःुतकमा रगतको गिरमा: “15 तब त् यसले 
मािनसह का िनिम् त पापबिलको बोका मारोस ्, र त् यसको 
रगत पदार्िभऽ ल् याएर साँढ़ेको रगतजः तै कृपा-आसनमािथ र 
कृपा-आसनको सामनु् ने छक स ्। 16 यसरी इॐाएलीह का 
अशिु , अपराध र ितनीह का सबै पापको कारणले 
महापिवऽः थानका िनिम् त त् यसले ूायिँ चत गरोस ्। 
ितनीह का अशिु को बीचमा भएको भेट हनेु पालको िनिम् त 
पिन त् यसले त् यसै गरोस ्।" (लेबी १६:१५,१६)।   
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कथा ५ 
उहाँितर िखिचन ु

दािनएल िग्वबोशे, ५६ 

अलबतार्, क्यानाडा 
 

   जब अल्बटार् क्यानाडामा रहेको मामावे आटोसिकटान ःथानीय 
ःकूलको चचर्मा अगवुाई गनर् नयाँ पाःटर दािनयल िग्वबोशे ःकूलको समय 
सिकन लाग्दा आइपगेु तब ितनलाई त्यहाँ केिह असिजलो लागेको िथयो। 
फःटर् नेशन ःकूलका िव ाथीर्ह  र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षकह ले 
दािनएललाई पिहले नै िचनेका िथए, त्यसकारण ितनीह ले उनलाई कुनै नया ँ
आितथ्य सत्कार गरेनन ् तर ११ वषर्की छाऽा योयो वलु्फले बािहर गएर 
उनको ःवागत गरे जसले गदार् दािनएललाई आफ्नै घरमा आएको जःतो भएको 
िथयो। 

    "ःकूलको हाफ टाइममा योयो म भएको ठाउँमा आउन 
मनपराउिथन।् मसँग ितनी िकन टािसिन्छन ् त्यो मलाई थाहा छैन तर ितनी 
मसँग रहन  असाध्यै मनपराउँिथन"् दािनएलले भने। 

   पाःटर दािनएल र ती सानी छाऽा आफ्नो होमवकर्  र साथीह को 
बारेमा खेल्ने मैदानमा कुराकानी गदर्थे। दािनएलले योयो र उनका 
साथीह लाई येशू र मिुक्तको योजनाको बारेमा कक्षामा िसकाउँथे। येशूको 
बारेमा थाहा पाउने पिहलो ठाउँ एडभेिन्टःट िमसन ःकूल िथयो। 

   एक िदन एउटा राॆो िकराको िचऽ कागजमा कोरेर दािनएललाई 
छक् क पाद लेखेकी िथइन ्"तपाईँ धेरै असल पाःटर हनुहुनु्छ। तपाईँ मलाई 
धेरै मनपराउनहुनु्छ।" त्यसमा व्याकरणका केही भलूह  िथए। 

   केही हप् तापिछ ःकूलको हेडमाःटरले दािनएललाई फोन गरेर भने िक 
शिनबार बेलकुली अकःमात योयोको िनधन भयो। जन्मिदनको समारोहमा 
उनले बेलनुमा भरेको ग्यास सुँघेकी िथइन।् त्यितकैमा टाउको दखु्यो भन्दै 
सतु् न गएकी योयो अचानक त्यही ँमरेकी िथइन।् 

     "यो खबर सनेुर मलाई ठूलो सन्ताप भयो। मैले त िवँ वासै गनर् 
सिकँन। मलाई उनीसँग समय िबताएका पलह को याद आयो। ' िकन यःतो 
किललो उमेरमा उनको देहान्त भयो' होला भनेर मेरो मनमा धेरै ूँ नह  
उठ्न थाल्यो। त्यसको जवाफ मैले अिहलेसम्म पाउन सकेको छैन। तर 
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येशूको आगमनमा त्यो ूँ नको जवाफ पाउनेछु भ े मैले आशा गरेको छु" 
दािनएलले द:ुख व्यक्त गद भने। ःकूलका िशक्षकह  र िव ाथीर्ह  पिन 
योयोको मतृ्यकुो खबर सनेुपिछ धेरै दखुी भए र उनको सम्झनामा एक िदन 
ःकूल पिन बन्द भयो। फःट नेशनको खेलखेल्ने हलमा योयोको पिरवारले 
ितन िदन सम्म परम्परा अनसुार शोक मनाए। टाढा-टाढाबाट मािनसह  
आए। योयोको सम्झनामा धेरै भाषणह  भए, सबैले सान्त्वना र सहानभुिूतिदंदै 
योयोको कफनमा अिन्तम ौ ाञ् जली व्यक्त गरे। िशक्षक र िव ाथीर्ह ले पिन 
उक्त शोक सभामा भाग िलए र ितन िदनसम्मै ःकूलको भान्सा घरमा तयार 
गिरएको खानाह  आगन्तकुह लाई ख्वाइयो। 

   दािनएलले शोक व्यक्त गनर् आएकाह लाई भने, "तपाईँह को 
उपिःथित नै पिरवारको िनिम्त ठूलो सान्त्वना भएको छ। तपाईँह को 
उपिःथितले नै पिरवारूित र योयोूित तपाईँह को माया कित छ भनेर 
देखाउँछ।" 
  बी भाषामा मामावी आटोःकेटान ःकूलको नाउँ "हामीसँगसँगै काम गदर्छ " 
हो, त्यसै अनसुार िशक्षक र िव ाथीर्ह  एकै पिरवार जःतै भएर काम गदर्छन ्
भनेर दािनएलले भने। 

   आज योयोले आफ्नै हातले कोरेको िचऽ दािनएलको अिफसमा 
झिुण्डरहेको छ। त्यो ःकूलको िव ाथीर्ले िदएको ूथम िचऽ िथयो। 

   "जब म ःकूलमा आए,ँ योयोकै कारण मलाई यो ःकूल आफ्नै घर 
जःतो लागेको िथयो। उनको ःनेह र वात्सल्य ूमेलाई म सिम्झरहन 
चाहन्छु। मेरो िनिम्त होइन अ को िनिम्त म के गनर् सक्छु भ े पाठ उनले 
मलाई देखाएकी िछन"् मािमर्क भएर दािनएलले भने। 

  दािनएलले ःकूलका िव ाथीर्ह लाई येशूको बारेमा िसकाउँदा उहालेँ 
ितमीह को िनिम्त के गनुर्भयो र ितमीह  पिन अ को िनिम्त के गनर् सक्छौ? 
भनेर िसकाउँछन।् येशूसँग भएको आफ्नै अनभुव उनले ती िव ाथीर्ह लाई 
सनुाउछन।् येशूलाई उचाल्ने र बाँकी काम पिवऽ आत्मालाई गनर् िदने 
दािनएलको मखु्य लआय िथयो। 

    "येशूले भ ुभएको िथयो 'यिद मलाई पथृ्वीमा उचाल्यौ भने म सबै 
मािनसह लाई मकहाँ िखच्छु,' म िव ाथीर्ह को माझमा येशूलाई उचाल्दछु 
तािक ितनीह  उहाँितर िखिचउन।् 
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  यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग मामावी आटोःकेटन नािटभ ःकूलको  
िशक्षालाई िवःतार गनर् सहयोग िमल्नेछ तािक अ  बालबािलकाह ले येशूको 
बारेमा जा  सकुन।् 

लेखक: आन्ि ुमेकचःनी 
 

क्यानाडाको बारेमा जानकारी: 
अ) सपिछ क्यानडा संसारको सबभन्दा ठूलो दोॐो देश हो। 

आ) क्यानाडाका समिु िकनारा संसारको सबभन्दा लामो छ। यो २०२,०८० 
िकलोिमटर लामो छ। यिद तपाईँ िदनको २० िकलोिमटरको िहसाबले 
त्यहाँको समिुको िकनारमा िहँड्नभुयो भने एक कुनाबाट अक  कुनासम्म 
पगु्न तपाईँलाई ३५ वषर् लाग्दछ। 

इ)  अमेिरका र क्यानाडाको िसमाना दईु देशबीचको संसारको सबभन्दा लामो 
अन्तराि य िसमाना हो। 

ई)ःथानीय इरोिक्वयन भाषा अनसुार क्यानाडा गाउँ हो र ल्यािटन भाषामा त्यस 
गाउँलाई क्यानाडा भिनन पगेुको हो। क्यानाडाको सन्त लोरेन्सको 
उपत्यकामा चलेको इरोिक्वयन भाषा सन ्१६०० मा दलुर्भ ब  पगेुको 
िथयो। अिहले पिन उक्त भाषा कतै कतै माऽ बोिलन्छ र त्यो भाषा परुानो 
भाषासँग केही हदसम्म िमल्दछ। ितनीह को भाषामा “सहर" लाई मोहाक 
कानाटा भिनन्छ। 

 

३



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


