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!ह#ूको पु*तकमा स/दे श

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू १:५-१४, लूका १:३०-३३, भजन

१३२:१-५, .ह/ू २:१४-१६, .ह/ू ५:१-४,१ प:ुस २:९ र .ह/ू ८:८-१२।

यस अ$यायको मूल सार पद: "अब हामीले भDन चाहे को मूFय कुराचा.हँ यहH

ु Dु छ, जो JवगQमा महान् परमेSवरका
हो: हाIा यJता Lधान पूजाहारH हुनह
ु Dु छ" (.ह/ू ८:१)।
Tसं हासनको दा.हनेप.V .वराजमान हुनह

.ह/ूको पुJतक लेखेको कXरब सय वषQपTछ एउटा Tलिखत प:

पाइएको Tथयो जसमा LाथQना लेिखएको Tथयो: "हे Lभु, तपा`को सामु यी सबै

कुराह- भनेको छु , .कनभने तपा`लाई भcुभएको Tथयो .क हाIै Tनिdत यस
सं सार तपा`ले सृ.f गनुभ
Q एको हो।...हे Lभु, अब यी दे शह-Tतर नजर

लगाउनुहोस्। हुन त Tतनीह- केहH पTन होइन, यh.प Tतनीह-ले हामीलाई
दमन गनQ चाहDछ र Tनiन चाहDछ। तर हामी तपा`का जनह- हj, तपा`ले

हामीलाई जेk पु: भcुभएको छ र तपा`कै सDतान हj। तपा`को Tनिdत हामी

जोिशला छj। हामी तपा`का अTत .Lय पा:ह- हj तर हामीलाई Tतनीह-को
हातमा सुिdपएको छ।"-जेdस एच. चालQJवथQ, सdपादन, द ओiड टे JटामेDट

सुडो.पnाफा, ठे लH १, (Dयु योकQ: हे िDqकसन, १९८३), पृ. ५३६बाट
-पाDतXरत।

.ह/ूको पुJतकका पाठकह-ले पTन rयहH खालको अनुभव गरे को

हुनपु छQ। यsद Tतनीह- परमेSवरका सDतान हुन ् भने .कन यJतो महाकfमा
Tतनीह-

पXररहे काछन्?

Tतनीह-को

दु:खकf,

पXरtा

र

सतावटमा

Tतनीह-लाई हौशला sदन र Tतनीह-को .वSवासलाई बTलयो पानQ पावलले

.ह/ूको पुJतक लेखेका Tथए। Tतनीह-लाई (र हामीलाई पTन) पावलले
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सdझाउन खोwछ .क परमेSवरको LTतxाह- येशूyारा पूरा हुन लागेको छ।
उहाँ परमेSवर .पताको दा.हने हातमा बTसरहनुभएको छ र हामीलाई TछVै घर

लानुहन
ु ेछ। तर उहाँ आउनुभDदा प.हले हामीले आिशष पाउन् भनेर उहाँले
परमेSवर .पतासँग हाIो Tनिdत .वDतीभाउ गXररहनुभएको छ। rयसकारण
अिDतम समयसdम हामीले उहाँमाTथको आJथालाई पि}ड राFनु आवSयक छ।
ु Dु छ
१. येशू हाIो राजा हुनह

.ह/ूको पुJतकको मूFय .वषयबJतु हो: येशू हाIो Jवामी, शासक र

सव~सवाQ। उहाँ परमेSवर .पताको दा.हने हातमा बTसरहनुभएको छ (.ह/ू
८:१)।

परमेSवर

जJतै

येशू

सदाकालदे िख

सारा

जगतको

शासक

भइरहनुभएको छ। तर जब आदम र ह•वाले पाप गरे तब Tतनीह-ले

सै तानलाई यस सं सारको शासक बनाए (यूहcा १२:३१, यूहcा १४:३०,
यूहcा १६:११)। जब येशू आउनभयो र €ूसमा टाँTगनुभयो र बौXरउ•नुभयो

तब उहाँले सै तानलाई परािजत गनुभ
Q यो। rयसको फलJव-प जसले उहाँलाई
आ‚नो मुिƒदाता भनेर nहण गछQ उसमाTथ शासन गन~ सै तानको अTधकार
खोTसएको छ र येशूले उसमाTथ शासन
लगाएको हुDछ (कलJसी २:१३-१५)।

गन~ पून अTधकार उसले sदन

ु एको राwयTभषेकलाई .वशेष केD….वDदु
येशू „ीf फेXर राजा हुनभ

बनाउँदै .ह/ू पुJतकको Lथम दुई अ$याय लेिखएको छ।

.ह/ू १:५-१४ प†नुहोस्। यहाँ के भइरहे को छ? हे नह
Qु ोस्, "५

“Tतमी मेरा पु: हौ, मैले नै आज Tतमीलाई जDमाएको छु ” भनी के कुनै

JवगQदूतलाई परमेSवरले क.हiयै भDनुभयो? र फेXर, “म Tतनका .पता हुनेछु, र
Tतनी मेरा पु: हुनेछन्” भनी कुनै JवगQदूतलाई क.हiयै भDनुभयो? ६ आ‚नो
Lथम जDमेकालाई सं सारमा iयाउनुहँद
ु ा उहाँ फेXर भDनुहDु छ, “परमेSवरका
सारा

JवगQदूतह-ले

उहाँलाई नै

् ” ७ JवगQदूतका
पुजून।

.वषयमा

उहाँ

भDनुहDु छ, “उहाँले आ‚ना JवगQदूतह-लाई बतास र आ‚ना दासह-लाई
आगोको wवाला तुiयाउनुहDु छ।”

८ तर पु:को .वषयमा चा.हँ उहाँ

भDनुहDु छ, “हे परमेSवर, तपाˆको Tसं हासन सदासवQदाको Tनिdत र.हरहDछ, र

Dयायको राजद‰ड तपाˆका राwयको राजद‰ड हो। ९ तपाˆले धाTमQकतालाई
Lेम गनुभ
Q एको छ, र अधमQलाई घृणा गनुभ
Q एको छ। यसकारण परमेSवर,
तपाˆका परमेSवरले तपाˆलाई आ‚ना साथीह-भDदा बŠता गरे र हषQको तेलले
अTभषेक गनुभ
Q एको छ।” १० उहाँ फेXर भDनुहDु छ, “हे परमLभु, तपाˆले
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आsदमा पृ‹वीको जग बसाiनुभयो, र आकाशम‰डल तपाˆका बाहुलHको काम

हो। ११ Tतनीह- त नŒट हुनेछन्, तर तपाˆचा.हँ र.हरहनुहDु छ। TतनीहवJ:झ• पुराना भइहाiनेछन्,

१२ खाJटोझ• तपाˆले Tतनीह-लाई लपेŽनुहDु छ,

अDrय क.हiयै हुनेछैन।”

१३ तर कुन JवगQदूतलाई उहाँले क.हले यसो

ु Dु छ, र तपाˆका वषQह-को
वJ:झ• ती फेXरनेछन्। तर तपाˆ एकैनास हुनह
भDनुभयो, “Tतमी मेरो दा.हने हातप.V बस, जबसdम म TतIा श:ुह-लाई TतIा
खुVाको

पाउदान

तुiयाउँsदन”ँ ?

१४

के

ती

सबै

JवगQदूतह-

मुिƒ

पाउनेह-का खाTतर सेवा गनQलाई पठाइएका सेवा गन~ आrमाह- होइनन्?"

ती पदह- तीन भागमा बाँTडएको छ। Lrयेक भागमा परमेSवरको

पु:लाई Tसं हासनमा Tबराजमान गXरएको समारोहको पtलाई पXरिचत गराइएको

छ। Lथम, आ‚नो राजकुमार भनेर परमेSवरले येशूलाई Jथापना गनुह
Q Dु छ
(.ह/ू १:५)। दो•ो, परमेSवरले JवगQको दरवारमा परमेSवरले आ‚नो पु:लाई

LJतुत गनुह
Q Dु छ ता.क rयहाँका जीवह-ले उहाँलाई ढोगुन ् (.ह/ू १:६,८)।
ु एको
अTन .पताले आ‚नो पु:लाई अनDतको सृ.fकताQ र अनDतको शासक हुनभ

परमेSवरले घोषणा गनुह
Q Dु छ (.ह/ू १:८-१२)। ते•ो, परमेSवरले आ‚नो

पु:मा Tसं हासनमा बसाiनुहDु छ र उहाँलाई sदइएको सं सारमाTथको अTधकार
तथा शिƒलाई अनुमोदन गनुह
Q Dु छ (.ह/ू १:१३,१४)।

दाउदलाई परमेSवरले sदनुभएको LTतxा (२ शमूएल ७:८-१६ र

लूका १:३०-३३) येशूमा पुरा भएको Tथयो भनेर नयाँ करारमा लेिखएको
्
मह‘वपूणQ िशtा तथा .वSवासह-मा एक हुन।
राजा दाउदको सहरमा
दाउदको घरानामा येशू जिDमनु भएको Tथयो (म’ी १४:१-१६, लूका

२:१०,११)। उहाँको सेवाकालमा माTनसह-ले Lायजसो उहाँलाई "दाउदको

पु:" भनेर सdबोधन गरे का Tथए। उहाँ "यहू दHह-को राजा" (म’ी २७:३७)

भनेर दावी गनुभ
Q एकोले rयसको आरोपमा उहाँलाई हrया गXरएको Tथयो।
दाउदलाई नै गXरएको LTतxाह- अनुसार rयसलाई पूरा गनQ येशू मृrयुबाट

बौXरउ•नुभएको Tथयो (LेXरत २:२२-३६, LेXरत १३:२२-३७)। र येशू
"यहू दा बं शको Tसँह" हनुहDु छ भनेर यूहcाले उहाँको प.हचान गरे का Tथए
(Lकाश ५:५)।

.ह/ूको पुJतकमा येशूको बारे मा एकै साथ वणQन गXरएको छ।

दाउदलाई परमेSवरले sदनुभएको LTतxाह- पूरा भएका छन्: परमेSवरले
उहाँलाई सdमान

गरे र महान् नाउँ sदनुभएको छ (.ह/ू १:४), उहाँले आ‚नै

पु: भनेर Jथापना गनुभ
Q एको छ (.ह/ू १:५), उहाँ सृ.fकताQ र Lभु वा
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ु Dु छ भनेर परमेSवरले अनुमोदन गनुभ
जगतका Jवामी हुनह
Q एको Tथयो (.ह/ू

१:८-१२), र आ‚नो दा.हने बाहुलHमा बसाiनुभएको छ (.ह/ू १:१३,१४)।
.ह/ू ४को अनुसार येशूले आ‚ना जनह-लाई परमेSवरको बारे मा सबै xानमा

ु Dु छ भनेर
डो“याउनुहDु छ र येशू नै परमेSवरको घरको TनमाQणकताQ हुनह
हामीलाई याद sदलाउँछ (.ह/ू ३:३,४)।

ु Dु छ र उहाँ
rयसकारण, येशू यस सं सारको आTधकाXरक शासक हुनह

सै तानसँगको Tभषण यु”मा लाTगरहनुभएको छ। सै तानले हाIो जीवनलाई
उलटपुलट पारे र आ‚नो काबुमा राFन चाहDछ।

ु Dु छ भनेर हामीलाई य.कन
यस सारा जगतको शासक येशू नै हुनह

भयो भने हामीले जुनसुकै कfह- भो•नुपरे तापTन के हामीलाई साDrवना हुँदैन
र?

२. येशू हाIो म$यJथकताQ अथाQत ् हाIो Tनिdत TबिDत गनुह
Q न
ु े

पुरानो करारमा एक धाTमQक xानको अवधारणा रोचकपूणQ छ। rयो

हो राजा दाउदको घरानाको राजाले परमेSवरको सामु दाउदको राwयको
LTतTनTधrव गन~छ भcे धारणा।

दे हायका पदह- एक आपसलाई तुलना गरे र प†नुहोस्। दाउद

बं शको घरानाबाट आउने अब राजाको LTतxाले के LTतxाह- इ•ाएलको
Tनिdत पूरा गनुह
Q न
ु ेछ भनेर ती पदह-ले खुलाउँछन्?

हे नह
Qु ोस्:

LJथान ४:२२,२३ "२२ तब Tतमीले फारोलाई भन्, ÕपरमLभु

भDनुहDु छ: इ•ाएल मेरो जेठो छोरो हो। २३ मैले Tतमीलाई भन–, “मेरो

छोरालाई जान दे ऊ, र rयसले मेरो सेवा गरोस्।”सँग २ शमूएल ७:१२-१४
"१२ जब TतIो (दाउदको) sदन पूरा हुनेछ, र Tतमी आ‚ना .प:ह-सँग
.व˜ाम गन~छौ, तब म TतIै सDतानम$येबाट, TतIै शरHरबाट एक जना, TतIो

उ’राTधकारH हुनलाई उठाउनेछु, र rयसको राwय िJथर गराउनेछु। १३
rयसले नै मेरो नाउँको Tनिdत एउटा भवन बनाउनेछ, र म rयसको राजक™य
Tसं हासन सध• को Tनिdत िJथर गन~छु।

१४ म rयसका .पता हुनेछु, र rयो

मेरो छोरो हुनेछ। rयसले अधमQ ग“यो भने, माTनसको लšीले म rयसलाई
सजाय sदनेछु, र माTनसह-yारा rयसलाई कोराQबाजीको Lहार गन~छु।",
•यवJथा १२:८-१० "८ आज हामी Lrयेकले आ‚नो ›िŒटमा ठœक ठहरे को

कुरा गरे झ• Tतमीह-ले नगनू,Q ९ .कन.क जुन .व˜ामJथान र उ’राTधकार
परमLभु Tतमीह-का परमेSवरले Tतमीह-लाई sदन ला•नुभएको छ, rयहाँ
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Tतमीह- अझ आइपुगेका छै नौ। १० तर यदQन पाXर परमLभु Tतमीह-का

परमेSवरले sदनुहन
ु े दे श अTधकार गरे र rयहाँ बसोबास गछ•, अTन उहाँले
Tतमीह-लाई सुरिtत राखेर चारै Tतरका श:ुह-दे िख Tतमीह-लाई .व˜ाम
sदनुहन
ु ेछ।" सँग २ शमूएल ७:९-११ "७ म इ•ाएलसँग जहाँ पTन या:ा

गर– , के मैले मेरो Lजा इ•ाएलका गोठालाह-म$ये कुनै शासकलाई “मेरो
Tनिdत दे वदाžको घर .कन बनाएनौ?” भनेर सोध– र?Ö

८ “यसै ले मेरो दास

दाऊदलाई भन्, ÕसवQशिƒमान् परमLभु भDनुहDु छ: मैले Tतमीलाई मेरो Lजा

इ•ाएलको गोठालो हुनलाई खकQबाट र भेड़ाह-का पTछपTछ ला•नबाट
ँ
बोलाए।

९ जहाँ-जहाँ Tतमी गयौ म Tतमीसँग रह– , र TतIा सबै श:ुलाई TतIो

ँ अब पृ‹वीका LTतिŒठत •यिƒह-का बीचमा म TतIो
बाटोदे िख नाश गXरsदए।
नाउँ महान् बनाउनेछु।

१० म मेरो Lजा इ•ाएलको Tनिdत एउटा Jथान

Tनयुƒ गन~छु, र Tतनीह-का आ‚नै एउटा वासJथान हुनेछ र Tतनीह-लाई
कसै ले फेXर क.हiयै सताउनेछैन। सुž-सुžमा गरे झ•,

११ अTन मेरो Lजा

इ•ाएलमाTथ DयायकताQह- Tनयुƒ गरे को समयदे िख यसो, Tतनीह-लाई दुŒट

माTनसह-ले अrयाचार गन~छैनन्। म Tतमीलाई TतIा सबै श:ुह-दे िख .व˜ाम
पTन sदनेछु। “ ÕपरमLभुले TतIो राजघराना Jथापना गनुह
Q न
ु ेछ भनी परमLभुले

Tतमीलाई भDनुभएको छ।" •यवJथा १२:१३,१४ "१३ होिशयार बस।

Tतमीह-ले आ‚नो होमबTल Tतमीह-ले दे खेको जुनसुकै ठाउँमा नचढ़ाउनू।
१४ तर परमLभुले Tतमीह-का कुलबाट छाDनुभएको ठाउँमा मा:ै चढ़ाउनू, र
मैले आदे श sदएका सबै काम पTन rयहH ¡ गनू।
Q " सँग भजन १३२:१-५, १११४ "१ हे परमLभु, दाऊदलाई Jमरण गनुह
Q ोस्, अTन Tतनले भोगेका सबै

.वपि’ह- सdझनुहोस्। २ Tतनले परमLभुको नाउँमा शपथ खाए, र याकूबका
सवQशिƒमान्को नाउँमा भाकल गरे ,

गन~छैन,ँ न ओ¢ानमा लेŽन जानेछु!

३ “म तबसdम आ‚नो घरTभ: Lवेश
ँ ामा म Tन…ा आउन
४ मेरा आख

sदनेछैन,ँ अTन आ‚ना पलकह-लाई िझTम}क पTन हुन sदनेछैन,ँ

५ जबसdम

परमLभुको Tनिdत एउटा Jथान, याकूबका सवQशिƒमान्को Tनिdत एउटा

TनवासJथान म भेVाउँsदन.ँ .. १० तपाˆका दास दाऊदको खाTतर तपाˆका
अTभ.षƒलाई इDकार नगनुह
Q ोस्। ११ परमLभुले दाऊदसँग एउटा गंTभर शपथ
हाiनुभयो, जसबाट उहाँ त.कQनुहDु न: “म TतIो Tसं हासनमा TतIा छोराह-म$ये

एक जनालाई बसाiनेछु। १२ यsद TतIा छोराह-ले मेरो करार, र मैले

Tतनीह-लाई Tसकाएका मेरा कानूनह- पालन गरे भने, Tतनीह-का छोराहपTन सदाको Tनdती TतIो Tसं हासनमा बJनेछन्।” १३ .कनभने परमLभुले

२४

Tसयोनलाई

छाDनुभएको

छ,

उहाँले

rयसलाई

आ‚नो

Tनवासको

Tनिdत

चाहनुभएको छ। १४ “यो सदाकालको Tनिdत मेरो .व˜ामJथान हो, म यहाँ
Tसं हासनमा बJनेछु, .कन.क मैले यहH चाहे को छु ।"

इ•ाएल रा£ परमेSवरको छोरो Tथयो। परमेSवरले Tतनीह-लाई

यJतो Tब˜ाम Jथान sदनुहन
ु ेछ जहाँ Tतनीह- आ‚ना श:ुह-बाट .व˜ाम
पाउनेछन्। Tतनीह-कै माझमा परमेSवरको नाउँलाई थामी राFन वा रािखरहन
उहाँले एक Jथान च ुcु हुनेछ। इ•ाएललाई sदएका ती LTतxाह- LTतxा

गXरएको दाउद बं शको राजामा साXरएका Tथए। उनी परमेSवरको आ‚नै छोरो

कहलाइनुहन
ु ेछ, उनको श:ुह-बाट उनलाई परमेSवरले आराम sदनुहन
ु ेछ र

उनले Tसयोनमा एक प.व:Jथान बनाउनेछ जहाँ परमेSवरको नाउँ रहनेछ।
rयसको अथQ दाउदबं शबाट आउने LTतxा गXरएको राजाबाट परमेSवरले उहाँले

गनुभ
Q एको LTतxाह- पूरा गनुह
Q न
ु ेछ। दाउदबं िशय राजाले परमेSवरको सामु
इ•ाएलको LTतTनTनTधrव गन~छ।

परमेSवर र इ•ाएलको बीचमा हुने सdबDधलाई उƒ LTतTनTधले

सु›ढ गनुह
Q न
Q एको करारको सdबDधलाई
ु ेछ। परमेSवरले इ•ाएलसँग गनुभ
उनले नै TनरDतरता sदनुहन
Q एको
ु ेछ। परमेSवरले मोशाyारा इ•ाएलसँग गनुभ
करारको सdझौतालाई कायQDवयन गनQ Tतनीह-ले rयस करारLTत बफादार वा

rयस करारलाई पालन गनुQ आवSयकता Tथयो। अTन करारमा LTतब” भएर

चले Tतनीह- परमेSवरको सुरtा र आिशषह- पाउन यो•य हुDथे। यस
माTमलामा यहोशू ७:१-१३ हे न Qु जžरH छ, जसमा लेिखएको छ: "१ तर

नाशको Tनिdत अपQण गXरएका कुरामा इ•ाएलHह-ले अपराध गरे , .कन.क
आकान, जो यहू दा कुलको जेरहको छोरो ज¤दH, rयसको छोरो कम¥को छोरो

Tथयो, नाशको Tनिdत अपQण गXरएका मालबाट केहH कुरा Tलयो। rयसकारण
परमLभुको €ोध इ•ाएलHह-माTथ दिDकयो। २ तब यहोशूले यरHहोबाट
बेथेलको पूवप
Q .V बेथ-आवनको निजक ऐ सहरमा माTनसह-लाई यसो भनेर

पठाए, “Tतमीह- गएर rयस दे शको चेवा गर।” ती माTनसह- गएर ऐको भेद
Tलए। ३ अTन Tतनीह-ले यहोशूकहाँ फक~र आई भने, “सबै जना नगए पTन
हुDछ, करHब दुई-तीन हजार माTनसह- गएर ऐलाई आ€मण ग-न्। सबै

जनालाई rयहाँ जाने दु:ख नsदनुहोस्, .कन.क rयहाँकाह- थोरै मा: छन्।” ४
यसै ले Tतनीह-म$ये करHब तीन हजार माTनसह- गए, तर Tतनीह-लाई ऐका
माTनसह-ले पराJत गरे । ५ करHब छ’ीस जना जTतलाई ऐका माTनसह-ले

मारे , र उनीह-ले सहरको मूल ढोकादे िख शबारHमसdम खेदेर ओ§ालोमा
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Tतनीह-लाई मारे । अTन इ•ाएलHह-को ¨दय डरले गलेर पानीजJतै भयो।
६ तब यहोशू र इ•ाएलका धमQ-गुžह-ले आ‚ना लुगा ©यातेर िशरमा धू लो

हालH परमLभुका सDदूकको अगाTड़ भूइँमा घोªटो परे र साँझसdमै बTसरहे । ७
अTन यहोशूले भने, “हाय! परमLभु परमेSवर, तपाˆले यस जाTतलाई यदQन

तारे र एमोरHह-का पDजामा हालH हामीलाई नाश गनQ .कन iयाउनुभयो? बž
हामी सDतोष गरे र यदQन पाXर नै रहनेTथय«। ८ हे परमLभु, इ•ाएलHह-ले

ँ ९ .कन.क कनानीहआ‚ना श:ुको सामु पीठ फकाQएपTछ अब म के भनू?
र दे शका सबै बाTसDदाह-ले यो सुनेर हामीलाई घेन~छन्, र पृ‹वीबाट हाIो

नाउँ मे.टsदनेछन्। rयसपTछ तपाˆको महान् नाउँको खाTतरमा तपाˆ के
गनुह
Q Dु छ?”

१० परमLभुले यहोशूलाई भDनुभयो, “उ¬, Tतमी .कन यसरH

घोªटो पछ•? ११ इ•ाएलले पाप गरे को छ। जुन करार मैले Tतनीह-सँग
बाँधेको Tथए,ँ सो Tतनीह-ले भ- गरे का छन्। नाशको Tनिdत अपQण गXरएका

मालबाट Tतनीह-ले Tलएका छन्। Tतनीह-ले चोरH गरे का छन् र झू ठो काम

गरे र Tतनीह-ले ती Tतनका आ‚नै मालतालसँग राखेका छन्। १२ यसै कारण
इ•ाएलHह- आ‚ना श:ुको सामु अब खड़ा हुन स}दै नन्। Tतनीह- ˜ा.पत

भएका हुनाले Tतनीह-ले आ‚ना श:ुह-का सामुDने .पsठउँ फकाQउनेछन्।
Tतमीह-ले आ‚ना बीचबाट सो नाशको Tनिdत अलग गXरएका माललाई नŒट

नपाž®जेल म अब उLाDत Tतमीह-सँग रहनेछैन। १३ “उ¬, माTनसह-लाई

शु” पार,् र Tतनीह-ले भोTलको Tनिdत आफैलाई शु” राFनू भन्, .कन.क
परमLभु इ•ाएलका परमेSवर भDनुहDु छ: Õहे इ•ाएल, Tतमीह-का बीचमा कुनै
अ.पQत

माल

छ।

Tतमीह-का

बीचबाट

Tतमीह-ले

rयो

अ.पQत

माल

न‚याँकु®जेल Tतमीह-का श:ुह-का सामुDने Tतमीह- खड़ा हुन स}दै नौ। १४
“ Õयसकारण Tबहान Tतमीह- आ‚नो-आ‚नो कुलअनुसार निजकै आउनू र जुन
कुललाई परमLभुले प€नुहDु छ, rयो सDतान-सDतान गरH निजक आओस्, र
जुन सDतानलाई परमLभु प€नुहDु छ, सो पXरवार-पXरवार गरH निजक आओस्,

र जुन पXरवारलाई परमLभुले प€नुहDु छ, rयसबाट एक-एक माTनस गरH

निजक आओस्। १५ अTन जो माTनस अ.पQत मालसमेत प€ाउ पछQ, rयो र
rयसको साथमा भएका जdमै आगोमा जलाइनेछन्, .कनभने rयसले परमLभुको

करार भ- गरे को छ, र rयसले इ•ाएलमा घृणाJपद काम गरे को छÖ।”

१६ यहोशूले Tबहान सबेरै उठे र इ•ाएलHह-लाई कुल-कुल गरे र निजक
iयाए, र यहू दाको कुल प€ाउ प“यो। १७ अTन Tतनले यहू दाका सDतानसDतान गरे र निजक iयाए, र जेरहको सDतानलाई Tतनले प€े। अTन Tतनले
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जेरहका सDतानका पXरवार-पXरवार गरH निजक iयाए, र ज¤दHको पXरवार

प€ाउ प“यो। १८ अTन Tतनले rयसको घरका माTनस-माTनस गरH निजक
iयाए, र आकान, जो यहू दाका कुलका जेरहको छोरो ज¤दH, rयसको छोरो
कम¥को छोरो Tथयो, प€ाउ प“यो। १९ तब यहोशूले आकानलाई भने, “हे

मेरो छोरो, परमLभु इ•ाएलका परमेSवरलाई नै म.हमा दे , र उहाँको सामु
साTबती गरH त¯ ले के गरे को छस् सो मलाई भन्। मबाट rयो कुरो नलुका।”
२० आकानले

यहोशूलाई भDयो, “साँचो हो, मैले परमLभु इ•ाएलका

परमेSवरको .वž”मा पाप गरे को छु , र मेरो अपराध यो हो। २१ जब मैले

लूटेको धनमा बेTबलोTनया दे शको एक ब.ढ़या ओŠने, दुई सय शेकेल
ओजनको* चाँदH, र पचास शेकेल ओजनका सुनको एक ड‰डा दे ख–, तब
ँ ती मेरो पालको बीचमा जTमनTभ: गाTड़एका
मलाई लोभ ला•यो, र ती Tलए।
छन्, र सबैभDदा मुTन चाँदH छ।”

२२ तब यहोशूले दूतह- पठाए, र

Tतनीह- दगुरेर rयस पालमा गए, र ती rयसको पालमा गाTड़राखेका रहे छन् र
चाँदHचा.हँ सबैभDदा मुTन रहे छ। २३ अTन Tतनीह-ले ती मालह- पालको

बीचबाट Tनकालेर यहोशू र सबै इ•ाएलHह-कहाँ iयाए, र परमLभुको सामु
रािखsदए।
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तब

सबै

इ•ाएलHह-का

साथमा

यहोशूले

जेरहवंशी

आकानलाई र सो चाँदH, ओŠने, र सुनको ड‰डा, अTन rयसका छोराछोरHह-,

र rयसका गोžह-, गधाह-, र भेड़ाह- र rयसको पाल, र rयससँग जो-जTत

Tथए, ती सबैलाई आकोरको ब°सीमा लगे। २५ यहोशूले भने, “त¯ ले हामीमाTथ
.कन यJतो स±Œट iयाइस्? आज तँमाTथ परमLभुले स±Œट iयाउनुहन
ु ेछ।”

तब सारा इ•ाएलHह-ले rयसलाई ढु -ाले हाने, अTन बाँक™लाई ढु -ाले

हाTनसकेपTछ जलाइsदए। २६ Tतनीह-ले आकानमाTथ ढु -ाको ठू लो थुLो

लगाए, जो आजको sदनसdम छँदैछ। तब परमLभु आ‚ना जiदो €ोधदे िख
ु यो। यसकारण rयस ठाउँको नाउँ आजको sदनसdम आकोरको
शाDत हुनभ
ब°सी रहे को छ।" (याद गनुह
Q ोस्, इ•ाएलको इTतहासमा जे भयो rयो भ.वŒयमा

परमेSवरले गनुह
Q न
ु े Dयायको फैसलाको LTतक पTन हो भनेर हामीले ठाcु जžरH

छ। अ.हले तुरDतै हाIो सामु लागु नहोला न त हामीले कुनै भौTतक कायQवाहH

नै गरjला तर rयो लागु गन~ ल²य परमेSवरमा सुरिtत रािखएको छअनुवादक)।

दाउद राजाले परमेSवरLTत भरोसा र आJथा राखेकोले र उहाँLTत

बफादारH भएकोले परमेSवरको करारका आिशषह- इ•ाएलले उपभोग गनQ
पाएका Tथए। तर दुभाQ•यवस दाउद पTछका अTधकाँश राजाह-ले परमेSवरLTत
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बफादार रहे न र कTतले त उहाँसँग .वSवासघात वा ग³ारH पTन गरे जसको

फलJव-प परमेSवरले चाहनुभएको अनुसार इ•ाएललाई आिशष sदनुभएन।
दाउदपTछ आउने राजाह- परमेSवरLTत कTतको ग³ारH गरे भcे इTतहासको
बृताDतले पुरानो करार भXरएको छ।

तर शुभ समाचार त यो छ .क परमेSवरले आ‚नो पु:लाई दाउदको

घरानमा जDमन sदनुभएर उनी दाउदको पु: भनेर कहलाउन sदनुभएको Tथयो।
ु एको
उनको जीवन र कामyारा उहाँ परमेSवरLTत सतLTतसत बफादार हुनभ

Tथयो भनेर Lमािणत गरे को छ। rयसकारण परमेSवरले आ‚ना जनह-लाई

ु Dु छ भcे कुरा हामी ढु }क छj।
गनुभ
Q एको सबै LTतxाह- पूरा गनQ सtम् हुनह
जब परमेSवरले राजालाई आिशष sदनुहDु छ तब rयस राजाका सबै जनताले
rयस

आिशषको

उपभोग

गनQ

स}दछ।

rयसै कारण

येशू

हाIो

Tनिdत

ु यो ता.क परमेSवरले sदनु हुने आिशष हामीले उपभोग गनQ
म$यJथकताQ हुनभ
ु एको छ .क उहाँyारा नै परमेSवरका
सकुन्। उहाँ म$यJथकताQ यसरH हुनभ

आिशषह- बहDछ। हाIो मुिƒको चरम आशा केवल येशूमामा:ै पाइDछ र

उहाँले हाIो Tनिdत के गनुभ
Q यो rयसमा पTन मुिƒ पाउने Lावधान हामीलाई
sदइएको छ।

तपा` आफै करारLTत वा (बिªतJमा Tलने बेलामा खाएको शपथ)

कTत च ु}नुभयो होला, सो सो©नुहोस्। हाIो मुिƒको Tनिdत हामीले केवल
येशूLTतमा: भर पनुप
Q छQ भनेर rयस आrमxानले हामीलाई कसरH Tसकाउँछ?
३. येशू हाIो सवQ˜ेk Tबजेता अथाQत ् ©यािdपयन

१ शमूएल ८:१९,२०सँग .ह/ू २:१४-१६ तुलना गनुह
Q ोस्। राजामा

ु छQ भनेर इ•ाएलHह-ले ठानेका Tथए र ती गुणह- वा
के गुणह- हुनप
Tतनीह-को चाहनाह- येशूमा कसरH पूरा भए? हे नह
Qु ोस्, "१९ तर माTनसह-ले

शमूएलको कुरा सुDन इDकार गरे । Tतनीह-ले भने, “होइन, हामीमाTथ राजा
हुनैपछQ। २० तब हामीलाई शासन गन~ र लड़ाइँ गनQ लै जाने राजा पाउँदा

हामी अ- जाTतह-जJतै हुनेछ«” ( १ शमूएल ८:१९-२०" र "१४ .कन.क
छोरा-छोरHह- मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पTन rयहH

Jवभाव Tलनुभयो, ता.क मृrयुyारा नै मृrयुको शिƒ भएकोलाई, अथाQत ्
sदयाबलसलाई उहाँले नŒट ग-न्, १५ र मृrयुको डरले आजीवन बDधनमा
परे काह-लाई

उहाँले

मुƒ

गXरदे ऊन्।

१६

.कन.क

साँ©चै

नै

उहाँले

JवगQदूतह-को होइन, तर अ/ाहामका सDतानको वाJता गनुह
Q Dु छ। १७

२८

यसै कारण हरे क कुरामा उहाँ आ‚नै भाइह-जJतै बनाइनुप“यो, र माTनसह-का

पापको LायिSचत गनQलाई परमेSवरको सेवामा उहाँ कृपालु र .वSवJत Lधान
पूजाहारH बDनुभयो। १८ .कन.क उहाँ आफैले कŒट भो•नुभयो र परHिtत
ु यो, यसै ले परHtामा पन~ह-लाई उहाँले सहायता गनQ स}नुहDु छ।"
हुनभ

ु Dु छ भcे कुरालाई Tतनीह-ले Tबस~
परमेSवर इ•ाएलHह-का राजा हुनह

र Tतनीह-ले राजा मागे। rयस राजा अगुवा, DयायकताQ र यु”मा अगुवाइ

गनुप
Q छQ भनेर Tतनीह-ले माग गरे का Tथए। परमेSवरका जनह-माTथ उहाँले
Lभुrव गनQहन
ु े उहाँको LTतxा येशूमा पूरा भएको Tथयो। उहाँ हाIो राजा
ु Dु छ र हाIा श:ु सै तान र उसका मTतयारह-सँग यु” गनQ उहाँले नै
हुनह
अगुवाइ गनुह
Q Dु छ।

ु Dु छ भनेर .ह/ू
कमजोर मानव Lाणीको Tबजेता वा ©यािdपयन येशू हुनह

२:१४-१६मा बताइएको छ। सै तानसँगको एकाएक मुठभेटमा येशूले उसलाई

पराजय गनुभ
Q एको Tथयो। rयसको फलJव-प यsद हामी येशूमा छj भने उहाँले
सै तानको बDधनबाट छु ´कारा sदनुहDु छ। यस कुराले हामीलाई दाउद र

गोTलयाथको बीचमा भएको TभडDतलाई याद sदलाउँछ (१ शमूएल १६)।
गोTलयाथलाई पराजय गरे र दाउदले आ‚ना दाजुह-लाई उसको दासrवबाट
उ”ार गरे का Tथए। जब इ•ाएलHह- र श:ुह- यु” मैदानमा उ:ेका Tथए

तब Tतनीह-को बीचमा समाझदारH भएको Tथयो। rयसमा जुन दलले िजrछ
rयस दलले हाXरएको दे ललाई आ‚नो दास बनाउँछ (१ शमूएल १७:८-

१०)। जब दाउदले गोTलयाथलाई परािजत गरे तब उनी इ•ाएलको Tनिdत
Tबजेता, बहादुर वा ©यािdपएन भए। दाउदले इ•ाएलको LTतTनTधrव गरे का
Tथए।

दे हायका पदह- प†नुहोस्। यµे परमेSवरले आफूलाई ती पदह-मा

कसरH LJतुत गनुभ
Q एको छ? हे नह
Qु ोस्, यशैया ४२:१३ "परमLभु शिƒशालH
पुžषझ• TनJकनुहन
ु ेछ। एउटा यो”ाझ• उहाँले आ‚नो जोश दे खाउनुहन
ु ेछ। उहाँ
कराउनुहन
ु ेछ,

र

ठू लो

सोरले

यु”-$वTन

उठाउनुहन
ु ेछ।

उहाँ

आ‚ना

ु न
श:ुह-माTथ .वजयी हुनह
ु ेछ।" र यशैया ५९:१२-२१ "१२ .कन.क हाIा

अपराध तपाˆको ›िŒटमा अनेक छन्, र हाIा पापले हाIै .वž”मा गवाहH

sदDछन्। हाIा अपराध हामीTसतै छन्, र हाIा अधमQह- हामी Jवीकार

गदQछ«। १३ परमLभुको .वž”मा बागीपन र .वSवासघात, हाIा परमेSवरलाई
.पsठउँ दे खाई अrयाचार र .व…ोह रचेका छ«, र हाIा ¨दयले उrपDन गरे का

झू टा कुराह- हामीले बोलेका छ«। १४ यसै ले Dयाय पTछिiतर हटाइएको छ,

२९

र धाTमQकता टाढ़ा भएको छ, सrयले चा.हँ सड़कह-मा ठे स खाएको छ, र
ईमानदारHले Lवेश गनQ स}दै न। १५ सrयता कहH ¡ पTन पाइँदैन, र दुŒटदे िख
अलग बJने जोसुकै पTन िशकार बDछ। परमLभुले हे नभ
Qु यो, र Dयाय रहे न
भनेर उहाँ Xरसाउनुभयो। १६ कोहH रहे नछ भनी उहाँले दे Fनुभयो, र कोहH
म$यJथ पTन नभएकोले अचdम माDनुभयो। यसथQ उहाँकै आ‚नै बाहुलHले

rयसको Tनिdत उ”ार iयाउनुभयो, र उहाँकै धाTमQकताले rयसलाई थाdनुभयो।

१७ उहाँले धाTमQकताको छाती-पाता र िशरमा मुिƒको टोप प.हXरनुभयो।
उहाँले साटो Tलने वJ: लाउनुभयो र जोशलाई पोशाकजJतै प.हXरनुभयो। १८
Tतनीह-ले

गरे अनुसार

उहाँले

Tतनीह-लाई

साटो

Tलनुहन
ु ेछ,

उहाँका

.वरोधीह-माTथ €ोध, र उहाँका वैरHह-माTथ बदला! टापूका दे शह-लाई

Tतनीह-ले गरे जJतै उहाँले बदला sदनुहन
ु ेछ।"१९ पिSचमका दे शह-दे िख
माTनसह-ले परमLभुका नाउँको भय माDनेछन्, र सूय¶दयदे िख Tतनीह-ले

उहाँका म.हमाको सdमान गन~छन्। .कन.क उहाँ उलं द¶ बाढ़जJतै आउनुहDु छ,
जसलाई परमLभुको सासले हाँकेर iयाउँछ।

२० “आ‚ना पापको पSचा’ाप गन~ याकूबका सDतानह-का Tनिdत

मुिƒदाता Tसयोनमा आउनुहन
Q Dु छ। २१ परमLभु
ु ेछ,” परमLभु घोषणा गनुह
भDनुहDु छ, “मेरो करार Tतनीह-Tसत चा.हँ यहH हुनेछ। मेरो आrमा जो
TतमीमाTथ छ, र मेरो वचन जो मैले TतIो मुखमा हाTलsदएको छु , rयो TतIो

मुखबाट, TतIो छोराछोरHका मुखबाट, र Tतनीह-का सDतानका मुखबाट
अबदे िख उसो सध• भXरका Tनिdत हŽनेछैन,” परमLभु भDनुहDु छ।"

एकाएक

बीचमा

हुने

यु”मा

इ•ाएललाई

परमेSवरले

सहायता

गनुह
Q न
ु ेछ भcे आभास् .ह/ू २:१४-१६ sदDछ। येशूको पुJतकबाट यो अंश
हे नह
Qु ोस्, "२५ तर परमLभु यो भDनुहDु छ: “हो, यो”ाह-बाट कैदHह- र

TनŒठु रह-बाट लूटको माल खोJन स.कDछ। TतमीTसत झगड़ा गन~सँग म
झगड़ा गन~छु, र TतIा छोराछोरHह-लाई म बचाउनेछु। २६ Tतमीलाई
अrयाचार गन~ह-लाई म Tतनीह-को आ‚नै मासु खान लगाउनेछु। दाखमhले

मातेझ• Tतनीह- आ‚नै रगतले माrनेछन्। तब सारा माTनस-जाTतले यो कुरा
थाहा पाउनेछन्, .क म, परमLभु TतIा उ”ारक, मोल Tतरे र Tतमीलाई छु टाउने
याकूबको शिƒशालH जन हुँ" (यशैया ४९:२५-२६)।

येशूभƒ भएको है िशयतले कTतपय समयमा हामी यो सो©दछj .क

सै तानसँगको मुठभेटमा हामी ए}लै छj। हो यsद हामीले ए.फसी ६:१०-१८
प·j भने हामी सै तान र उसका मTतयारह-सँग यु” गद¸ छj। तर परमेSवर

३०

ु Dु छ र हाIो लडा`मा उहाँ हामीसँग
हाIो Tबजेता वा ©यािdपयन हुनह

जानुहDु छ। हामी उहाँको सै Tनक शिƒको एक भाग हj। rयसै कारण उहाँले
उपल¤ध गराउनुभएको हTतयारह- हामी TभनुQ जžरH छ। र हामी ए}लै

छै नj। ए.फसी ६मा सdबोधन गXरएको "Tतमी" भDदा "Tतमीह-" वा बहुबचन

जनाउँछ। हामी चचQ भएर हTतयार Tभनुप
Q छQ र सँगसँगै Tमलेर यु” गनुप
Q छQ।
ु Dु छ।
rयस यु”को अगुवा, Tबजेता वा ©यािdपयल परमेSवर आफै हुनह

परमेSवरका हTतयारह- TभनुQ भनेको के हो? हामी sदन sदने हाIो

जीवनमा आफूसँग, Lलोभन, पXरtा आsदसँग TभTडरहे का हुDछj। परमेSवरले

उपल¤ध गराउनुभएको शिƒलाई हामी कसरH उपयोग गनQ स}छj र उहाँको

शिƒ वा बल पाएर उहाँLTत जुनसुकै पXरिJथTतमा पTन .वSवाTसलो भएर बJन
सकj?

४. येशू हाIो महापुजारH

.ह/ू ५-७ले येशूको दो•ो काम, दजाQ वा उ’रदा.यrवको बारे मा

ु Dु छ। दाउदको घरानमाबाट
हामीलाई Tसकाउँछ। उहाँ हाIो महापूजारH हुनह
आउने राजालाई परमेSवरले गनुभ
Q एको LTतxा पूरा कसरH गनुभ
Q एको छ भनेर
•याFया गद¸
लेFदछन्,
हौ।”

लेखकले

भजन ११०:४लाई .ह/ू ५:५,६मा उ¹धृत गद¸

“मiक™सेदेकको दजाQबमोिजम Tतमी सध• भXरको Tनिdत पूजाहारH

पौरािणक इ•ाएलको पुजारHका गनुप
Q न~ कामह- के के Tथए? हे नह
Qु ोस्

दे हायका पदह-: लेबी १:१-९ "१ परमLभुले मोशालाई भेट हुने पालTभ:बाट
बोलाएर भDनुभयो, २ “इ•ाएलHह-लाई भन्: ÕTतमीह-म$ये कुनै पTन माTनसले

परमLभुको Tनिdत बTल चढ़ाउँदा Tतमीह-को पशु-बTल गाई-गोžको बथान

अथवा भेड़ाबा„ाका बगालबाट rयसले चढ़ाओस्। ३ “ Õयsद rयसको बTल
गाई-गोžको होमबTल हो भने, rयसले TनŒखोट बाछोचा.हँ चढ़ाओस्। भेट हुने
पालको ढोकामा rयसले rयो चढ़ाओस्, र परमLभुको सामुDने rयो nहणयो•य
हुनेछ। ४ rयसले होमबTलको टाउकोमाTथ आ‚नो हात राखोस्, र rयो

rयसको LायिSचतको लाTग nहणयो•य हुनेछ। ५ rयसले rयस बाछालाई
परमLभुको सामु काटे र मारोस्। अTन हा-नका छोराह-, अथाQत ् पूजाहारHह-ले

रगत निजक लगेर भेट हुने पालका ढोकाका सामुDनेको वेदHमा वXरपXर
छकूQन्। ६ rयसपTछ rयसले होमबTलको छाला काढ़े र rयसलाई टु €ा-टु €ा
गरH काटोस्। ७ पूजाहारH हा-नका छोराह-ले

३१

वेदHमा आगो लगाएर

दाउराह-

सजाएर

आगोमाTथ

्
राखू न।

८

हा-नका

छोराह-,

अथाQत ्

पूजाहारHह-ले वेदHमाTथको आगोमा राखेका दाउरामाTथ ती टु €ाह-, टाउको र
ँ ी र खुVाह-चा.हँ पानीले
् ९ rयसले rयसका आD…ा-भुड़
बोसो सजाएर राखू न।

धोओस्, र ती जdमैलाई पूजाहारHले वेदHमा जलाऊन्। यो परमLभुलाई मन पन~

मीठो बाJना, आगोyारा चढ़ाइएको बTल, अथाQत ् होमबTल हो।", लेबी १०:८-

११ "८ rयसपTछ परमLभुले हा-नलाई भDनुभयो, ९ “Tतमीह- भेट हुने
पालमा जाँदा Tतमी र TतIा छोराह-ले दाखमh अथवा अ- मh न.पउनू,
न:ता Tतमीह- मरौला।” यो Tतमीह-का आउँदा पुJताह-मा अDनबTलको

.वTध होस्। १० प.व: र साधारण, अTन शु” र अशु”मा Tतमीह-ले भेद
राFनुपछQ। ११ परमLभुले मोशाyारा sदनुभएको .वTध सबै इ•ाएलHह-लाई
Tतमीह-ले TसकाउनुपछQ।”, मलाक™ २:७ ".कन.क पूजाहारHका ओठले xानको
रtा गनुप
Q दQछ, र माTनसह-ले rयसको मुखबाट िशtा खोwनुपदQछ, .कनभने

rयो सवQशिƒमान् परमLभुको समाचारवाहक हो।" , गDती ६:२२-२६ "२२
परमLभुले मोशालाई भDनुभयो, २३ “हा-न र rयसका छोराह-लाई भन्,
Õइ•ाएलHह-लाई Tतमीह-ले आशीवाQद sदँदा यसो भDनू: २४ परमLभुले

Tतमीह-लाई आिशष् sदऊन्, र Tतमीह-लाई रtा ग-न्। २५ परमLभुले

आ‚नो मुख Tतमीह-माTथ चdकाऊन्, र Tतमीह-लाई अनुnह ग-न्। २६
परमLभुले आ‚नो चेहरा Tतमीह-माTथ Lकाश ग-न्, र Tतमीह-लाई शािDत

sदऊन्Ö।" र .ह/ू ५:१-४ "१ Lrयेक Lधान पूजाहारH माTनसह-म$येबाट
छाTनDछ,

र

माTनसह-को

पtमा

पापको

Tनिdत

परमेSवरमा

भेटH

र

बTलदानह- चढ़ाउन Tनयुƒ गXरDछ। २ अजान र कुबाटोTतर लागेकाह-सँग
Tतनले नIतासाथ •यवहार गनQ स}तछ, .कनभने Tतनी आफै पTन दुबल
Q ताले

घेXरएको हुDछ। ३ यसै कारण माTनसह-का पापको Tनिdत मा: होइन, तर
आ‚नै पापको Tनिdत पTन बTलदान चढ़ाउन Tतनलाई कर ला•छ।
यो

सdमान

आफै

बोलाउनुहDु छ।"

Tलन

स}दै न,

तर

हा-नजJतै

Tतनलाˆ

४ कसै ले

परमेSवरले

मानव जाTतको LTतTनTधrव गन~, माTनसह- र परमेSवरको बीचमा

म$यJथता गन~ र परमेSवरसँगको माTमलामा जनसमt पु“याउँने कामह-को
Tनिdत पुजारHह- Tनयुƒ गXरएका Tथए। .वशेष गरे र पूजारH म$यJथकताQ

Tथए। पूजारHको यो काम जुनसुकै धमQ वा सं Jकारको हो, चाहे यहू दH, nीक,
रोमी (वा .हDदु वा बु”धमQमा नै

.कन नहुन)् । पौरािणक इ•ाएलमा

परमेSवरसँग सdबDध राFने माTमलामा पूजारHको कारोबारले सdबभ हुD‹यो।
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rयसकारण, पूजारHले जे गरे तापTन उनी परमेSवर र माTनसह-को बीचमा

सहजकताQ भएर उहाँसँग सdबDध सु›ध गन~ ल²यले गXरD‹यो। माTनसह-को

Tनिdत पूजारHले बTल चढाउँ‹यो। परमेSवरको सामु उहाँलाई nहणयो•य कJतो

बTल वा भेटHह- हामीले चढाउनुपछQ भcे माTमला पूजारHलाई थाहा हुD‹यो।
ती बTल तथा भेटHह- LTतकको -पमा परमेSवरले माTनसह-लाई tमा sदन
स}नुहDु ‹यो

बनाइD‹यो।

र

Tतनीह-का

पापह-

पखाTलD‹यो

वा

Tतनीह-लाई

चोखो

पूजारHह-ले माTनसह-लाई परमेSवरको •यवJथा र आrमxानह- पTन

Tसकाउँथे। Tतनीह- परमेSवरका आxाह- Tसकाउन दt Tथए र ती आxाह-

तथा परमेSवरका अ- वचनह-लाई •याFया गनQ र Tतनीह-लाई कसरH
Lयोगमा iयाउने भनेर Tतनीह-ले Tसकाउँथे।
आिशष

अDतमा आएर, पूजारHह-लाई यµे परमेSवरको नाउँमा माTनसह-लाई

sदने

िजdमेवारH

पTन

सुिdपएको

Tथयो।

Tतनीह-को

मा$यमबाट

परमेSवरले उहाँका जनह-को .हत •यƒ गनुह
Q Dु ‹यो र Tतनीह-लाई आिशष
sदनुहDु ‹यो।

तर १ प:ुस २:९मा पूजारHको काम अक¶ पTन उiलेख गXरएको

छ। येशूका सबै .वSवासीह-लाई राजक™य पूजारH भनेर प:ुसले सdबोधन
गदQछन्। येशूका .वSवासीह-लाई sदएको यस िजdमेवारHमा अrयDतै अचdमका

अTधकारह- Lदान गXरएका छन्। पूजारHह- परमेSवरको प.व:Jथानमा Lवेश
गनQ स}थे। आज हामी LाथQनाyारा ढु }क भएर परमेSवरकहाँ आउन स}छj

(.ह/ू ४:१४-१६; .ह/ू १०:१९-२३)। अक¶ मह‘वपूणQ िजdमेवारH पTन

पूजारH वगQलाई सुिdपएको हुDछ। यस सं सारमा माTनसह-लाई पापबाट मुƒ
गराउनु हामी परमेSवरसँग हातेमालो गनQ स}छj। परमेSवरका •यवJथाह-,
.वTध.वधान, DयायइसDसाफ र वचनह- अ-ह-लाई Tसकाउन गनQ र •याFया

गनQ उहाँले हामीबाट अपेtा गनुभ
Q एको छ। असल कामह-को Tनिdत र

JतुTतLशंसाका भेटHह- हामीले उहाँलाई चढाऔ ¡ भcे पTन उहाँको चाहना हो।
ु न
यसबाट परमेSवर हामीसँग खुशी हुनह
ु ेछ। यो कJतो अवसर र िजdमेवारH हो
जुन येशूभƒह-लाई सुिdपएको छ!
हामी

परमेSवरका

राजक™य

पूजारHह-

हj

भcे

दजाQ

पाएपTछ

ु छQ? यस सrय आrमxानले हाIो जीवनमा
हामीह-को जीवनशैलH कJतो हुनप
कJतो Lभाव पानQ sदनुपदQछ?
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५. येशूले दुवै करारको म$यJथता गनुह
Q Dु छ

नयाँ करारको म$यJथकताQ भएर येशूले काम गनुह
Q Dु छ भनेर लेखकले

rयसकामलाई केिD…त गरे र .ह/ू ८-१०मा •याFया गदQछन्। पुरानो करारको

माTमलामा हामीले यो सो©नुपछQ .क rयो कुनै काम नला•ने वा वेकारको नभएर

rयो आउनेवाला असल कुराह-लाई औi¡ याउने काम गXरएको Tथयो। येशूले
भ.वŒयमा गनुह
Q न
ु े कामको -परे खा दे खाउन र िच:ण गनQ rयस पुरानो करारका

.वTधह- Jथा.पत भएका Tथए। यसरH पूजारHह- पापी र मरणशील भएतापTन
Tतनीह-ले येशूलाई औi¡ याएका Tथए। तर Tतनीह-ले गन~ काम येशूको जJतो

Tस”, प}का, :ुटHर.हत र आदशQ Tथएन। Tतनीह-ले सेवा गन~ प.व:Jथान
JवगQमा रहे को प.व:Jथानको केवल न}कल र छायाँमा: Tथयो (.ह/ू ८:५)।
गनुह
Q Dु छ

येशूले JवगQमा रहे को स}कल र सrय प.व:Jथानमा सेवाकायQ
र

परमेSवरकहाँ

हामी

Tसधै

जान

Lावधान

TमलाउनुहDु छ।

पशुबTलह-ले हाIो लाTग येशूले गनुह
Q न
ु े बTल अथाQत ् मृrयुलाई औi¡ याएको
Tथयो। तर कुनै पTन पशुको बTल वा Tतनीह-को रगतले हाIा पापह- वा

हाIो .ववेकलाई धुन गनQ स}दै न‹यो वा सफा गनQ स}दै न‹यो। तर येशूको
रगतले हाIा पापह-मा: होइन हाIो .ववेकलाई पTन शु” गनुह
Q Dु छ, उहाँyारा

नै उहाँमाTथ .वSवास राखेर र हाIो Tनिdत म$यJथताको काम गXररहनुभएको
छ भनेर Jवीकाद¸ र परमेSवरको सामु Tनडर भएर हामी आउन स}ने भएका
छj (.ह/ू १०:१९-२२)।

नयाँ करारमा परमेSवरले हामीलाई के वाचा गनुभ
Q एको छ? हे नह
Qु ोस्,

.ह/ू ८:६-१२ "६ तर यसै पTन „ीŒटले Lाªत गनुभ
Q एको सेवा rयTतकै बढ़H

˜े Œठ छ, जि’को उहाँले म$यJथता गनुभ
Q एको करार पुरानोभDदा उ’म छ।
.कनभने यो करारको जग उ’म LTतxाह-मा बसाTलएको छ। ७ .कनभने

प.हलो करार खोटर.हत भएको भए त दो•ोको आवSयकता पन~Tथएन। ८
.कनभने ती माTनसह-को दोष दे खाउँदै उहाँ भDनुहDु छ, “परमLभु भDनुहDु छ,
ती sदन आउनेछन्, जब इ•ाएलको घरानासँग र यहू दाको घरानासँग म एउटा
नयाँ

करार

Jथापना

गन~छु।

९

Tतनीह-का

पुखाQह-सँग

मैले

बाँधेको

करारजJतै यो हुनेछैन, जब मैले Tतनीह-लाई हातमा समातेर Tम˜दे शबाट
ँ परमLभु भDनुहDु छ, Tतनीह- मेरो करारमा िJथर भई
डो“याएर iयाएको Tथए।
ँ १० परमLभु भDनुहDु छ, ती
बसेनन्, यसै ले मैले Tतनीह-को वाJता गXरन।
sदनपTछ म इ•ाएलको घरानासँग यो करार बाँ$नेछु,

Tतनीह-का मनमा मेरो

•यवJथा रािखsदनेछु, र Tतनीह-का ¨दयमा rयो लेिखsदनेछु, र म Tतनीह-का
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परमेSवर हुनेछु, अTन Tतनीह- मेरा Lजा हुनेछन्। ११ ÕपरमLभुलाई िचनÖ
भनेर अब उसो कुनै माTनसले आ‚नो Tछमेक™लाई वा आ‚ना दाजुभाइलाई

Tसकाउनेछैन। .कन.क सानादे िख Tलएर ठू लासdम Tतनीह- सबैले मलाई
िचDनेछन्। १२ .कन.क Tतनीह-का अपराधह- म tमा गन~छु, र Tतनीह-का
ँ ”
पाप फेXर क.हiयै सdझनेछैन।

येशूलाई Lधान पूजारH Jथा.पत गनुभ
Q एर .पताले

नयाँ करारको

उ¹घाटन गनुभ
Q एको Tथयो। पुरानो करारले केवल औi¡ याएको कामलाई येशूले

सdपc गनुभ
Q एको Tथयो। Tस”, आदशQ, सनातन र मानवीय-ईSवर पूजारHलेमा:
नयाँ

करारको

काम

सdपc

गनQ

स}नुहDु ‹यो।

उƒ

Lधान

पूजारHले

परमेSवरको •यवJथालाई •याFयामा: गनुह
Q न
ु े होइन तर उहाँलाई nहण गन~
Lrयेक मानव ¨दयमा rयस •यवJथालाई रोªनुहDु छ। यस

Lधान पूजारHले

यJतो बTल चढाउनुभएको जसले tमा iयाउँदछ। हाIा पrथरका ¨दयह-लाई

उहाँले मासुमा पXरवतQन वा -पाDतXरत गनुह
Q Dु छ, अथाQत ् नरम पारH sदनुहDु छ
(इज.कएल ३६:२६)। उहाँले हामीलाई नयाँ गरH सृजना गनुह
Q Dु छ, उहाँमा
हामी नयाँ जDम वा नयाँ सृ.f हुन जाDछj (२ कोरDथी ५:१७)। यस पूजारHले

हामीलाई अrयDतै यJतो अचdम तXरकाले आिशष sदनुहDु छ .क उहाँले
परमेSवर .पताकै सTमपमा हामीलाई लानुहDु छ।

भ.वŒयलाई औi¡ याउन नै परमेSवरले पुरानो करारको -परे खा तयार

पानुभ
Q एको Tथयो। rयो भ.वŒय Tथयो, येशूको .€याकलाप। rयस पुरानो
करारको खाका सुDदर र ल²य अTभLेXरत Tथयो। तर कTतले rयसको

ल²यलाई गलत सdझे। पुरानो करारको प.व:Jथानमा गXरने .वTभc .वTधहLTतक, छायाँ वा िचDहको -पमा Tथए जसले येशू „ीfको सेवाकायQलाई
औi¡ याएको Tथयो। तर कTतले ती LTतक, छायाँ वा िचDहलाई पकTड राखे र

येशूले पूरा गनुQ भएका ती LTतक, छायाँ वा िचDहलाई वाJता गरे न वा छो»न
ु Dु ‹यो। यहाँ गXरएका
अJवीकार गरे । "प.व: मिDदरको जग येशू „ीf हुनह

.वTभc XरTत वा सेवाकायQह-ले परमेSवरको पु:को बTल तथा सेवाकायQह-का

LTतकह- Tथए। पूजारHको दजाQले येशूको म$यJथकताQ Jवभाव र कामलाई
LTतTनTधrव

गरे को

सेवाकायQह-ले

Tथयो।

सं सारलाई

प.व:

पापबाट

मिDदरमा
मुƒ

गXरने

गनQ

सबै

बTलLथा

उ”ारकताQको

तथा

मृrयुलाई

औi¡ याइएको Tथयो। जब मिDदरमा गXरने ती बTलLथा र सेवाकायQह- येशू
„ीfमा पूरा भयो तब ती बTलLथा र मिDदरमा गXरने सेवाकायQको औिचrय
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समाªत भएको Tथयो।"-एलेन जी µाइट, द Tडजाएर अभ एजेज,् पृ. १६५बाट
-पाDतXरत।
उपसं हार:

थप जानकारH: .ह/ूको पुJतकमा अनेकj असल र आशाका सrयह- छन्। तर

rयस पुJतकमा गिdभर चेतावनीह- पTन छन् जुन अ$याय १०-१२मा

लेिखएका छन्। .ह/ूको पुJतकको असल र आशावादH सrयह-को चरम.वDदु
.ह/ू

१०-१२

अ$यायह-

्
हुन।

सrय

जानेरमा:

पु•दै न

rयसलाई

•यिƒगत-पमा Lयोग गनुप
Q दQछ वा rयस पुJतकमा उiलेख गरे का सrयहसमयसापेिtत भएकोले केवल Tतनीह-लाई इTतहासमामा:ै TसTमत नराखी

Lrयेक येशूभƒले "मेरो लाTग हो" भcे कुरालाई आrमसात् गनुप
Q दQछ। ती दुई
अ$यायह-मा कमसेकम दुई साझा तrव वा जानकारHह- छन्। प.हलो त,
.ह/ूका पाठकह-लाई पौरािणक इ•ाएलका जनह-ले मžभूTममा भोगेका
अनुभवह-सँग

हाIो

अनुभवह-लाई

तुलना

गदQछ।

दो•ोमा,

ती

दुई

अ$यायह-ले हामी आ‚नै आJथा तथा .वSवासमा अTडग भएर बJन अत¥
sदँदछन्।

जब Tम˜ दे शबाट इ•ाएलHह-लाई परमेSवरले अनेकj शिƒ Lयोग

गनुभ
Q एर र .वTभc अचdमका िचDह तथा कामह-yारा उ”ार गनुभ
Q एको ती
मžभूTमको

पुJताले

अनुभव

गरे को

Tथयो।

Tसनै

पहाडबाट

परमेSवरले

बोiनुभएको पTन Tतनीह-ले सुनेका Tथए। उहाँले Tतनीह-कै अगाTड दश
आxाह- sदनुभएको Tथयो। चाTलस वषQसdम रातमा Tतनीह-को TसTबरमाTथ

रातमा आगोको मुJलो Tथयो भने sदनमा बादलले Tतनीह-लाई ढाकेका Tथए।
ती असाधारण LाकृTतक कामले Tतनीह-लाई सुरtा sदएको Tथयो। Tतनीह-ले

JवगQको खाना मcा खाए। जहाँ जहाँ Tतनीह- TसTबर खडा गरे rयहाँ rयहाँ

चVानह-बाटै भएपTन पानीको मुहान TनJकेको Tथयो जसबाट Tतनीह-ले .पएका

Tथए। तर जब Tतनीह-लाई LTतxा गXरएको दे शको Tसमानामा Tतनीहआइपुगे तब Tतनीह- परमेSवरलाई .वSवास गनQ असमथQ भए। Tतनीह-मा

.वSवासको कमी Tथयो जुन परमेSवरले माग गनुभ
Q एको आवSयकताको मूल
तrव Tथयो। ".वSवासTबना परमेSवरलाई खुशी पानQ असdभव छ (.ह/ू
१०:३७-३९)। हामीह-का अवसरह- र िजdमेवारH अझ महान् छन्। Tसनै
पहाडबाट

परमेSवरले

बोiनुभएको

हामीले

सुनेनj

तर

Tसनै

पहाडभDदा

परमेSवरको उ©च Lकट धमQशा¼ बाइबलyारा हामीले दे Fदछj। rयो हो

३६

परमेSवर शरHर वा येशू „ीfमा आउनुभएको Tथयो (.ह/ू १२:१८-२४)। तर
हामीलाई तेJयाQइको LSनचा.हँ: के हामीमा परमेSवरमाTथ स}कल आJथा वा

.वSवास छ? .ह/ूको लेखकले बाइबलमा उiलेख गरे का .वSवासका .वTभc
महान् चXर:ह-को अनुसरण गनुप
Q छQ भनेर हामीलाई हौशला sदDदछन्। ती
ु Dु ‹यो।
सबै चXर:ह-को चरम.वDदु येशू आफै हुनह
िचDतनमनन:
अ.

सै तानसँगको यु”मा हाIो Tबजेता वा ©यािdपएल येशू हामीसँग

ु Dु छ भनेर हामीले Tस}यj। हामी चचQसँग Tमलेर हाIो
सामेल हुनह
Tबजेताको पTछ एकजुट भएर कसरH ल»ने? इसाई हj भनेर दावी
गन~

तर

Tमलेर

सै तानसँग यु” नगन~

Lवृि’लाई

केले

बाधा

sदइरहे को छ? चचQलाई कमजोर पान~ सै तानको के के युिƒहछन्? .वगत समयमा सै तानले इ•ाएलHह-लाई कसरH कमजोर
आ

बनायो?

हामी येशूभƒह- भएको नाताले परमेSवरको Tनद~ शनमा हामी

पूजारHको समाज हj। तपा`को Jथानीय चचQले परमेSवरको Lशंसा

र उहाँको कामको सराहना अझ राIोसँग कसरH चढाउन स}छ?
•यवहाXरक र सुJपfसँग सो©नुहोस्।

इ हामीह- पTन परमेSवरको राwयमा पJन लाTगरहे काछj। LTतxा

गXरएको दे शमा पु•न लागेका मžभूTमको पुJतासँग हाIो पXरिJथTत

कसरH Tमiदोजुiदो छ? Tतनीह-बाट हामीले के पाठ Tस}न
स}छj?

३७

कथा २
परमे½रको बग•चाको हे रचाह
मXरयो डा कोJटा, ४४ .टमोर-लेJट

परमे½रको वचन Tसकाउने थलो तरकारH बग•चा पTन

एक हो। सrयका Tबउह- गाTडने ठाउँ बग•चा हो।
.टमोर-TलJटका धेरै घरह-को पXरसरह-मा तरकारH
बग•चाह- हुDछन्। खानाको Tनिdत र बेचTबचखनको
Tनिdत बालHको आवSयकता पदQछ। मकै, }यासाभा
वा

हXरयो

तरकारH,

सखरख‰डह-

पाXरवाXरक

बग•चामा उमादQछन्। हXरयो सागपात, फस¥ह-, मेवाह-, केराह- र बदामह्
पाXरवाXरक बग•चाका LचTलत बालHह- हुन।

एक sदन म मेरो बग•चामा काम गद¸ Tथए,ँ एक जना एडभेिDटJट अगुवा मेरो
घरमा

आउनुभयो।

"हामी

तीन

म.हना

बाइबल

सेवाnाहHह-को

Tनिdत

कायQ€म चलाउँदैछj। तपा` पTन आउनु होस्," उनले अनुरोध गनुभ
Q यो। rयो
LJताब मलाई मलाई मन ला•यो। भखQर बT¾Jमा Tलएकोले मेरो नयाँ आJथा
ँ
अ-ह-लाई सुनाउन म उrसुक Tथए।
तीन म.हने कायQ€म पTछ सबै

.वhाथ¥ह- .टमोर-TलJटको राजधानी TडलHको एडभेिDटJट चचQमा एक sदन
भेला भए। को कहाँ ख´ने भcे काममा सेवाnाहHह-लाई लगाउन rयो भेला
भएको Tथयो। सुसमाचार Lचार गन~ह- धेरै भएकोलेर मेरो आवSयकता
नभएकोले म आ‚नै घरमा फक¿ र आ‚नै बग•चामा काम गनQ थाल° र चचQमा
पTन स.€य भएर काम गनQ थाल° ।

धेरै वषQपTछ TडलHको अक¶ चचQको अगुवाले मेरो LाDतमा बाइबल सेवाnाहH
काम गनQ LJताव राखे। मलाई यो मनपय¶। केहH समयपTछ मेरो LाDतको

कोडो गाउँमा आएँ र rयहाँ आडोiफो भcे एक जना गाउँलेसँग िचनापच¥ गर° ।

ँ
म टाढाबाट एडभेिDटJटले बाइबल सुनाउन उनको गाउँमा म आएको बताए।

rयस चचQको बारे मा उनलाई थाहा Tथएन र rयसको बारे मा सुc उनी उrसुक
भए। बाइबलले Tसकाएको अनुसार बाइबलमा लेिखएको ह¾ाको सातj sदन

साबथ मैले TसकेपTछ एडभेिDटिJटJट चचQमा म कसरH सXरक भएँ भनेर मैले
ँ परमे½रले Tनयुƒ गनुभ
उनलाई सुनाए।
Q एको सहH sदन शTनबार हो, आइतबार
ँ मेरो वचनले उनलाई rयJतो
होइन भनेर मैले बाइबलबाट उनलाई सुनाए।
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ँ rयसकारण, प.व: आrमाले उनलाई
ग.हरो Lभाव पारे को मैले महसुस गXरन।
Lभाव पाžन् भनेर LाथQना गनQ थाल° ।

तीन sदनपTछ म आडोiफोको घरमा आएँ र Tछमेक™ आDजेलोको बग•चामा

काम सघाउन अनुरोध गर° । गाउँलेह-ले मेरो सहयोगको Tनिdत सराहना

गरे को महसुस गर° र Tतनीह-लाई बाइबल पTन Tसकाउन थाल° । परमे½रको
वचन पTन Tतनीह-लाई सुनाउन थाल° । TबJतारै उहाँह-ले हाIा कुराकानी

ँ
रमाइलो मानेको थाहा पाए।
एक sदन sदउँसोको काम सकेपTछ बाइबल

Tसकाउन आडोiफोले मलाई अनुरोध गरे । केहH रात हामी बाइबल प·j।
TबजुलH नभएकोले म’ीतेलको भरमा

अ$ययन गयÀ। sदउँसो अ-ह-को

ँ
बग•चामा काममा सघाउन गएँ र बाइबल पTन Tसकाए।
rयस गाउँबाट
आडोiफो प.हलो पiट एडभेिDटJट चचQमा सXरक भए। अTन आDजेलोले

बाइबल अ$ययन गनQ मसँग अनुरोध गरे । उनले Jथानीय चचQको अगुवा भएर
१२ वषQसdम सेवा गरे का Tथए। मसँग बाइबल अ$ययन गरे को हुनाले

ँ मेरो सुरिtतको
माTनसह- उनीसँग Xरसाए र मलाई .प´न सुरेको थाहा पाए।
Tनिdत मसँग बाइबल प†न रो}ने उनले TनणQय गरे । उनको घरमा सुकेको

ँ एउटा नXरवल मौलाएको थाहा पाए।
ँ
नXरवरलको बो€ो छोडाएर खाँदै Tथए।

"यsद परमे½रको इ©छा भए यो नXरवल जTमनमै गाTडराÁेछj। यो उTIनेछ।
यsद परमे½रको इ©छा भए यो उTIनेछ र मन~ छै न। यsद उहाँको इ©छा भए
यो उTIनेछैन र मन~छ। उहाँको हाIो बीचमा यो कारोबार भयो," भनेर

ँ तर दश वषQपTछ rयो नXरवलको बोट ठू लो र JवJथ
आDजेलोलाई सुनाए।
भयो। आDजेलोले यो दे खे र बT¾Jमा Tलन उनले मसँग अनुरोध गरे । म
आशा गछु Q rयस दे शमा Lभुले धेरै माTनसह-लाई मेरो बग•चाको कामले गदाQ
धेरैलाई उहाँकहाँ iयाउन सकुन्।
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