येश,ू 'व)वासीलो र भरपद3
पुजाहार7

६

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू ५:१-१०; उ4पि6 १४:१८-२०; १ प:ुस
२:९; .ह/ू ७:१-३ र

.ह/ू ७:११-१६,२२,२६।

यस अ$यायको मूल सार पद: ".कन.क यो उिचत Fथयो वा हाIो FनिJत योKय

ु दSछ, जो प.व:,
Fथयो .क हाIा लाFग यMता एक जना Pधान पूजाहारR हुनप
दोषर.हत, FनVकलW, पापीह-बाट अलग र MवगSभ\दा पFन माFथ उचाFलएका
ु \ु छ" (.ह/ू ७:२६ -पा\त]रत)।
हुनह

परमे_वर र माFनसको बीचमा भइरहे को फाटो पापले गदाS भएको

Fथयो। यो समMया अ4य\तै ज.टल Fथयो .कन.क पापले माFनसको P4येक
Mवभावलाई

de

पारे को

Fथयो।

परमे_वर

प.व:

ु \ु छ,
हुनह

र

उहाँको

उपिMथFतमा पाप रहन सgदै न; 4यसकारण, हाIो आjनै de Mवभाव वा

च]र:ले गदाS हामीलाई परमे_वरबाट अलग हुन वा$य भएको छ। जसरR दुई
kवFतर
फकlको च ुJबक एक आपसमा आउँदैन 4यसरR नै हामी परमे_वरको
ु

सामु आउन सgदै नm। अझ थपमा, हाIो de Mवभावले गदाS हामी मानव
जाFतले परमे_वरको oयवMथा वा दश आqाह-लाई पालन गनS असJभव

पा]रrदएको छ। पापले गदाS कFतपय सोचाइमा गलत वा Fमसअ\डरMटाि\डt
भइरहे को हु\छ। परमे_वरको Pेम र दयाको u.e पापले गदाS मानव जगतमा
बा.tन पुगेको छ। परमे_वरलाई माया, Mनेह, दयाको u.eले हे नक
Sु ो सvा उहाँ

डरलाKदो, कठोर र हामीले के गदx छm सो आलोचना4मक u.eले हे ]ररहने जMता

परमे_वरको बारे मा नकारा4मक u.eकोणह- माFनसको rदमागमा घुFसरहे को
छ। .पता र पु: Fमलेर हाIो बीचमा भएको फाटोलाई कसरR अचJम त]रकाले

पुल बनाएर जोzनुभयो भनेर हामी यस अ$यायमा हे नlछm। येशूको पुजारR4वको

७९

बारे मा .ह/ू ५-७मा rदएको िश{ालाई केलाएर हे नlछm। पुजारRको सु| र
ल}यलाई

लेखकले

केलाउँदछन् (.ह/ू

५:१-१०)

र

पाठकवृ\धह-लाई

4यसलाई वेवाMता नगनS अनुरोध गदSछन् (.ह/ू ५:११-६-८) ब| यस
पुजारRपनाले उपल•ध गराएको आशाको .व_वसनीयतालाई पकडी राख भनेको
छ (.ह/ू ६:९-२०)। येशूको पुरो.ह4वको Mवभावह-लाई लेखकले oया‚या

पFन गदSछन् (.ह/ू ७:११-२८)। हामीले .वशेष गरे र .ह/ू ५:१-१० र .ह/ू
७:१-२८ अंशमा यस अ$याय केि\„त गनlछm।
१. मानव Pाणीको प{मा पुजारR
.ह/ू ५:१-१० प…नुहोस्। यी पदह-को अनुसार पुजारRको भूFमका

वा काम के हो र येशूले 4यस भूFमका वा काम कसरR पूरा गनुभ
S यो? हे नह
Sु ोस्:
"१ P4येक Pधान पूजाहारR माFनसह-म$येबाट छाFन\छ, र माFनसह-को
प{मा पापको FनिJत परमे_वरमा भेटR र बFलदानह- चढ़ाउन Fनयु‡
ग]र\छ। २ अजान र कुबाटोFतर लागेकाह-सँग Fतनले नIतासाथ oयवहार

गनS सgतछ, .कनभने Fतनी आफै पFन दुबल
S ताले घे]रएको हु\छ। ३ यसै कारण
माFनसह-का पापको FनिJत मा: होइन, तर आjनै पापको FनिJत पFन
बFलदान चढ़ाउन Fतनलाई कर लाKछ। ४ कसै ले यो सJमान आफै Fलन
सgदै न, तर हा-नजMतै Fतनलाˆ परमे_वरले बोलाउनुह\ु छ। ५ ‰ीVटले पFन
Pधान पूजाहारR हुन आफैले आफैलाई उŠच पानुभ
S एन, तर उहाँलाई यसो

ु यो, “Fतमी मेरा पु: हौ, मैले नै आज Fतमीलाई
भ\नुहन
ु ेबाट Fनयु‡ हुनभ
ज\माएको छु ।” ६ अकŒ ठाउँमा पFन उहाँ भ\नुह\ु छ, “म•कŽसेदेकको
दजाSबमोिजम Fतमी सध• भ]रको FनिJत पूजाहारR हौ।”

७ येशू आjनो शारR]रक

ु ँद
जीवनमा हुनह
ु ा उहाँलाई मृ4युबाट बचाउन सgनुहन
ु ेलाई उहाँले बड़ो ‘\दन
ँ स
ु .हत PाथSना चढ़ाउनुभयो, अFन आjनो भि‡पूणS समपSणको कारणले
र आस
ु \ु ’यो, तापFन आफूले
उहाँको PाथSना र नI Fनवेदन सुFनयो। ८ उहाँ पु: हुनह

भोKनुभएको कVट“ारा उहाँले आqापालन गनS Fसgनुभयो, ९ र Fस” तु•याइएर
उहाँको

आqापालन

ब\नुभयो।

१०

गनlह-

सबैका

म•कŽसेदेकको

FनिJत

दजाSअनुसार

उहाँ

अन\त

Pधान

मुि‡को

पूजाहारRको

•ोत
पदमा

ु यो।"
परमे_वर“ारा उहाँ Fनयु‡ हुनभ

लेबी पुजारRको (नेपालR oयाकरणमा पुजारR, पुजाहारR, पूजाहारR र

पूजारR श•दह-लाई मा\यता rदएको पाइ\छ-अनुवादक) मू‚य काम भनेकै पापी
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माFनस र परमे_वरको बीचमा म$यMथता गनुS Fथयो र 4यसै को FनिJत उसलाई

Fनयुि‡ ग]रएको Fथयो। 4यसकारण Fतनीह- सदाशयी, दयालु, क|णामय
हुनपु छS र माFनसह-को कमीकमजोरRह-PFत सं वेदनशील हुनपु दSछ।

येशूले ती उ–े_यह- Fस” वा प]रपgव-पमा पूरा गनुभ
S एको Fथयो

भनेर पावलले

.ह/ू ५:५-१०मा उ•लेख गदSछन्: परमे_वरले उहाँलाई Fनयु‡

गनुभ
S यो (.ह/ू ५:५,६) र येशू आफैले दु:खकe पाउनुभ
S एकोले उहाँ हामीPFत
ु \छ र हाIा दु:ख.परह- बु—नुह\ु छ (.ह/ू ५:७,८)। तर
सं वेदशील हुनह

मानवीय पुजारR र येशूको बीचमा केहR उ•लेखनीय Fभ˜ताह- छन्। येशूलाई

माFनसह-बाट Fनयुि‡ वा च ुFनएको Fथएन (.ह/ू ५:१)। ब|, उहाँले
माFनसको Mवभाव ™हण गनुभ
S यो ता.क अ-ह-साथै उहाँ हाIो प{मा पुजारR
भएर सेवा गनS सकुन्। अ- पुजारRह-ले जMतै उहाँले आjना पापह-को
FनिJत बFलह- rदनु पनl भएको Fथएन (.ह/ू ५:३) तर केवल हाIा पापह-को

ु यो .कनभने उहाँ पापर.हत हुनह
ु \ु ’यो (.ह/ू ४:१५, .ह/ू
FनिJत उहाँ बFल हुनभ
७:२६-२८)।

येशूले "उहाँसँग PाथSना गनुभ
S यो जसले उहाँलाई मृ4युबाट उ”ार गनS

सgनुह\ु छ र उहाँको PाथSना सु˜ुभयो" भनेर .ह/ूमा लेिखएको छ (.ह/ू ५:७
-पा\त]रत)। .ह/ूले येशूको दो•ो मृ4युको बारे मा चचाS गरे को Fथयो। जब
उहाँको पुन|4थान भयो तब उहाँलाई दो•ो मृ4युबाट परमे_वरले उ”ार
गनुभ
S एको

Fथयो

(.ह/ू

१३:२०)।

"दु:खकe“ारा

उहाँ

आqाकारR

हुन

Fसgनुभयो" भनेर पFन .ह/ूले बताउँदछ (.ह/ू ५:८ -पा\त]रत)। माFनसको
-प FलनुभएपFछ आqाकारR हुन ु उहाँको FनिJत नौलो कुरो Fथयो, उहाँ

ु \ु ’यो। सारा
अनाqाकारR भएकोले होइन .कन.क उहाँ त आफै परमे_वर हुनह

ु एकोले उहाँले कसै PFत जवाफदे हR हुन आव_यक
जगतको सवŒŠच Mवामी हुनभ
Fथएन ब- सबैले उहाँको आqा पालन गनुप
S रे को Fथयो।

येशूको दु:खकe र ‘ूसमा उहाँको मृ4युले उहाँको पुजारR4वको मू‚य

कामह-लाई बताउँदछ। उहाँले 4याग, तपMया (PाथSना) र दु:खकe पाउनुभएर
ु एको Fथएन .कनभने उहाँ नैFतक वा आचरणमा सुधार गनुप
उहाँ Fस” हुनभ
S नl

आव_यक Fथएन। उहाँ दु:खकe पाउनुभएर सदाशयी, क|णामय, दयालु र
ु एको Fथएन। ब| 4यसको Fबप]रत, येशू यस सं सारमा आउनुभयो
मायालु हुनभ
ु \ु ’यो र ती
.कन.क उहाँ सदासवSदा दयालु, क|णामय र सदाशयी हुनह

गुणह-माFथ ख\याउनु उहाँले मानव-प धारण गनुभ
S एको Fथयो (.ह/ू २:१७)।
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ु एर उहाँको
.ह/ूले यो Mपe पानS चाहे को दे िख\छ: दु:खकeमा सहभागी हुनभ

Pेमको वाMत.वकतालाई उहाँले Pकट गनुभ
S एको Fथयो। मानव जाFतको FनिJत
PFतFनFध4व

गनS

त•लोभ\दा

त•लो

Mतरमा

झनुभ
S एर

परमे_वर

.पताको

सrदइŠछामा उहाँले आफूलाई सुिJपनुभएको Fथयो। मानव Mवभाव Fलनुभएर

परमे_वरको चाहनालाई आjनो जीवन र मरणबाट oय‡ गदx Pमािणत वा पु.e
ु यो" भ˜ुको अथS उहाँको दु:खकeह-ले
गनुभ
S एको Fथयो। उहाँ "Fस” हुनभ

उहाँ हाIो Pधान पुजारR हुन योKय ठह]रनुभएको Fथयो। उहाँको Fस”, पgका,

स4यको जीवन र ‘ुसमा उहाँको मृ4यु नै उहाँ हाIो FनिJत बFलदानको भेटR

ु एको Fथयो जुन परमे_वर .पताको सामु हाIो पुजारR भएर उहाँले
हुनभ
चढाउनुभएको Fथयो।

"हामी राजकŽय पूजारR हm" भनेर प:ुसले २ प:ुस २:९मा उ•लेख

गदSछन्। येशूको जीवनीले तपा›लाई के बताउँदछ .क अ- माFनसह-सँगको
सJब\धमा हाIो प.व: पदलाई कायम राखेर कसरR च•नुपछS?
२. म•कŽसेदेकको मयाSदा अनुसार

दे हायका पदह- पढे र म•कŽसेदेक को हुन ् र उनले येशूलाई कसरR

PFतFबिJबत गरे का Fथए सो थाहा पाउनुहोस्। हे नह
Sु ोस्, उ4पि6 १४:१८-२०
"१८ अFन शालेमका राजा म•कŽसेदेक रोटR र दाखमœ Fलएर अ/ामकहाँ
आए। उनी सवŒŠच परमे_वरका पूजाहारR Fथए। १९ उनले अ/ामलाई यसो
भनेर आशीवाSद rदए, “MवगS र पृ’वी सृिVट गनुह
S न
ु े सवŒŠच परमे_वरबाट
अ/ामलाई आिशष् Fमलोस्। २० सवŒŠच परमे_वर ध\यका होऊन्,

जसले

FतIा श:ुह-लाई FतIा हातमा सुिJपrदनुभयो।” अFन अ/ामले उनलाई सबै
कुराको दशांश rदए।" र .ह/ू ७:१-३ "१ .यनै म•कŽसेदेक शालेमका राजा
र सवŒŠच परमे_वरका पूजाहारR Fथए। राजाह-लाई पराMत गरे र फकžदा
.यनले अ/ाहामलाई भेटे, र Fतनलाई आशीवाSद rदए। २ .यनैलाई अ/ाहामले
सबै थोकको दशांश छु Ÿ

ाइrदए। .यनको नाउँको अथSअनुसार .यनी प.हले

धाFमSकताका राजा र 4यसपFछ चा.हँ शालेमका राजा हुन,् अथाSत ् शाि\तका
राजा। ३ .वना.पता, .वनामाता, .वनावंशावलR, जीवनको आrद र अ\4य
नभएका, तर परमे_वरका पु: Mव-प, .यनी सदाकाल पूजाहारR भइरह\छन्।"

म•कŽसेदेक दुवै राजा र पुजारR Fथए। उनी अ/ाहमभ\दा उŠच

दजाSका Fथए। 4यसै कारण, अ/ाहमले उनलाई दशांस rदएका Fथए। 4यहR
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ु \ु छ (.ह/ू १:३)। म•कŽसेदेक जMतो
-पमा येशू पFन राजा र पुजारR हुनह
ु \ु ’यो (.ह/ू ७:२६-२८)।
नभएर येशू पापर.हत हुनह

येशू म•कŽसेदेक जMतै पुजारR Fथए भनेर .ह/ू ७:१५मा बताइएको

छ। यो अगाFड .ह/ू ५:६मा म•कŽसेदेकको बारे मा oय‡ गरे को जMतै पFन छ
जसमा लेिखएको छ "अकŒ ठाउँमा पFन उहाँ भ\नुह\ु छ,

“म•कŽसेदेकको

दजाSबमोिजम Fतमी सध• भ]रको FनिJत पूजाहारR हौ।” 4यसको अथS येशू
म•कŽसेदेक

पFछ

Fनयु‡

हुने

पुजारR

म•कŽसेदेकको जMतै छ भ˜े खोिजएको हो।

होइन

तर

उहाँको

पुजारRपना

उदाहरणमा, म•कŽसेदेकको बाबुआमा, वंशावलR, ज\म र मृ4युको

लेखा छै न। अ/ाहमको समयमा

म•कŽसेदेक येशूको अवतार Fथए भनेर

कसै कसै ले oय‡ गरे का छन्। तर यो सोच .ह/ूको तकSसँग Fम•दै न।

म•कŽसेदेक येशू जMतै Fथए तर उनी येशू नै Fथएन। उनी येशूभ\दा फरक
Fथए (.ह/ू ७:३)।

कFतले यो पFन भ\दछ .क म•कŽसेदेक MवगSको जीव Fथए, तर यसले

.ह/ूमा भ˜ खोिजएको तकSलाई FबगादSछ। यrद म•कŽसेदेकको .पता, माता,
आrद र अ\त छै न भने उहाँ परमे_वर आफै पFन हुनसgछ। तर 4यस तकSमा

समMया पFन छ। यrद म•कŽसेदेक MवगSको र उनको ई_वरRय पुजारR भएको

भए येशू उनकै पFछबाट सेवा गनS आउनुभएको हो भनेर इ.tत गदSछ। तर
.ह/ूले Mपeसँग भ\दछ, "अब यrद लेवीको पूजाहारR पद“ारा Fस”ता Pा¡त हुँदो

हो त (.कनभने यसै को आधारमा माFनसह-लाई oयवMथा Fमलेको Fथयो)
हा-नको दजाSबमोिजम नै नभएर फे]र म•कŽसेदेकको दजाSअनुसार अकŒ
पूजाहारR खड़ा हुनलाई के ज-रत प’यŒ?" ( .ह/ू ७:११)।

तर म•कŽसेदेकको ज\म, मृ4यु र बं शावलRको बारे मा पुरानो करारमा

rदएको गो¡य सहMयलाई .ह/ूले येशूको पुजारRय सेवाकायSको PFतक वा

िच\हलाई Pकट ग]रएको Fथयो (उ4प6ी १४:१८-२०)। येशू आफै अन\तको

ु \ु छ तर म•कŽसेदेक जMतो होइन। छोटकरRमा भ˜ुपदाS म•कŽसेदेक
हुनह
कनानी जातका राजा-पुजारR Fथए जसले येशूको PFतक भएर सेवा गरे का Fथए।
"म•कŽसेदेक सवŒŠच परमे_वरको पुजारR Fथए। म•कŽसेदेक“ारानै ‰ीe
बो•नुभएको

Fथयो।

म•कŽसेदेक

‰ीe

होइन

तर

उनी

यस

सं सारमा

परमे_वरको आवाज Fथए र यस सं सारमा उनी परमे_वर .पताको PFतFनFध
Fथए। .वगतका पुMताह-“ारा ‰ीeले बो•नुभएको Fथयो; ‰ीeले नै उहाँका
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जनह-लाई अगुवाइ गनुभ
S एको Fथयो, र यस सं सारको FनिJत उहाँ उ¢यालो

ु \ु ’यो।"-एलेन जी £ाइट, सेलेgटे ड मेसेजेज,् बुक १, पृ. ४०९बाट
¢योFत हुनह
-पा\त]रत।

कोहR पFन PचारकFबना परमे_वरले माFनसह-को बीचमा पFन कसरR

काम गनुह
S \ु दो रहे छ भनेर म•कŽसेदेकको बारे मा rदएको आ4मqानले हामीलाई
के Fसकाउँदछ?

३. PभावकारR पुजारR

"अब यrद लेवीको पूजाहारR पद“ारा Fस”ता Pा¡त हुँदो हो त

(.कनभने यसै को आधारमा माFनसह-लाई oयवMथा Fमलेको Fथयो) हा-नको
दजाSबमोिजम नै नभएर फे]र म•कŽसेदेकको दजाSअनुसार अकŒ पूजाहारR खड़ा
हुनलाई के ज-रत प’यŒ?" ( .ह/ू ७:११)।

परमे_वर र माFनसको बीचमा म$यMथता गनl पुजारRह-का काम

् , तर मानव पुजारRह- Fस”, FनVखोट र पापर.हत नभएकोले (.ह/ू
हुन।

७:११,१८,१९) Fतनीह-ले गनl काम पूण,S Fस” Fथएन न त Fतनीहपरमे_वरको सामु कोहR सुरो भएर आउन सg’यो। Fतनीह- आफै Fस” र

पापर.हत नभएकोले Fतनीह-ले अ-माFथ कसरR Fस”ता वा धाFमSकता Pदान
गनS सgदछन् र?

न त कुनै पशुबFलले पापीको .ववेकलाई पखा•नसgछ। पुजारRह-को

काम भनेकै येशूको हुने सेवाकायS र बFललाई औ•¥ याउने Fथयो। येशूलेमा:
माFनसह-लाई Fतनीह-को पापबाट स4य-पमा पखा•न सgदछ (.ह/ू ९:१४,
.ह/ू १०:१-,१०-१४)। लेबी बं शका पुजारRह- र Fतनीह-ले मि\दरमा गनl

पशुबFल जMता .वFधह- अMथाइ Fथए र Fतनीह- िश{ाPद Fथए। Fतनीह-कै
सेवाकायS“ारा

भ.वVयमा

हुने येशूको

सेवाकायSमाFथ .व_वास तथा

भरोसा

रा‚नेFतर अगुवाइ होउन् भ˜े परमे_वरको चाहना Fथयो। बि¡तMमा rदने
यूह˜ाले यसलाई यसरR पु.e गरे का छन्, "सं सारको पाप उठाइ लै जाने
परमे_वरको थुमालाई हे र!" (यूह˜ा १:२९ -पा\त]रत)।

.ह/ू ७:११-१६ प…नुहोस्। oयवMथा वा .वFधमा .कन प]रवतSन

•याउन आव_यक Fथयो? हे नह
Sु ोस्, "११ अब यrद लेवीको पूजाहारR पद“ारा

Fस”ता Pा¡त हुँदो हो त (.कनभने यसै को आधारमा माFनसह-लाई oयवMथा
Fमलेको

Fथयो)

हा-नको

दजाSबमोिजम

नै
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नभएर

फे]र

म•कŽसेदेकको

दजाSअनुसार अकŒ पूजाहारR खड़ा हुनलाई के ज-रत प’यŒ? १२ .कन.क
पूजाहारR पद ब¦Fलँदा oयवMथा पFन ब¦FलनैपछS। १३ .कन.क जसको

ु \ु छ, जुन
.वषयमा यी कुराह- भFनएका हुन,् उहाँ त अकx कुलका हुनह
कुलबाट कसै ले पFन क.ह•यै वेदRमा सेवा गरे को छै न। १४ .कनभने यो PVटै

ु एको हो। यस कुलको
छ, .क हाIा Pभु त यहू दाको कुलबाट उ4प\न हुनभ
.वषयमा पूजाहारRह-का सJब\धमा मोशाले केहR पFन भनेका छै नन्। १५ यrद
म•कŽसेदेकजMतै अकŒ पूजाहारR खड़ा हुने हो भनेता यो कुरा अझ बढ़R PVट
हु\छ, १६ जो पु‚य§लRसJब\धी Fनयमको आधारमा होइन, तर अ.वनाशी
जीवनका शि‡को आधारमा पूजाहारR बनेका छन्।"

पुजारRको प]रवतSनले oयवMथा वा .वFधमा प]रवतSन •याउन आव_यक

भएको Fथयो भनेर .ह/ू ७:१२ले oया‚या गदSछ। .कन त? .कनभने हा|नको

बं शबाट बाहे क अ- कुनै बं शबाट आएको माFनस पुजारR हुन कडा रोक
लगाइएको .वFध वा Fनयम Fथयो (ग\ती ३:१०; ग\ती १६:३९,४०)। येशू
यहू दाको बं शबाट आउनुभएको Fथयो भनेर .ह/ू ७:१३,१४ले बताउँछ। लेबी

पुजारRको बं शको .वFध वा oयवMथाले येशू पुजारR हुन रोक लगाइएको Fथयो।
4यसकारण येशूलाई पुजारRको -पमा परमे_वरले Fनयु‡ गनुभ
S एकोले उहाँले
पुजारRको oयवMथा वा पुजारR छा˜े .वFधलाई प]रवतSन गनुभ
S एको Fथयो भनेर
पावलले िज.कर गदSछन्।

येशू आउनुहँद
ु ा बFलPथाको oयवMथा वा .वFध पFन प]रवतSन भएको

Fथयो भनेर दे खाउँदछ। प_चाताप वा {मा पाउन वा पापलाई कvा गनS
पापीह-ले .वFभ˜ खालका भेटR तथा पशुह- •याउनुप’यŒ (लेबी १-७),

अब

ु एकोले पशुबFलPथाको अ\4य भएको
येशू Fस”, शु” र सgकल बFल हुनभ
Fथयो (.ह/ू १०:१७,१८)। यसको नFतजा वा येशूको भूFमकाले मुि‡को
योजना र करारलाई पूणS पमा Pकट ग]रएको Fथयो।

पौरािणक इ•ाएलमा .वFभ˜ खालका अ\4य नहुने पशुबFलको बारे मा

¥
सोŠनुहोस्। ती सबैले येशूलाई औ•याएका
Fथए। तर ती कुनै पशुबFलले हाIो
पापलाई हरण गनS सgदै न’यो। तर केवल येशूको मृ4युलेमा: हाIो पापको
हरण .कन हु\छ वा पापको मोल FतनS सgछ?
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४. सनातन तथा अन\तको पुजारR
ु यो? हे नह
कुन आधारमा येशू पुजारR हुनभ
Sु ोस्, .ह/ू ७:१६ "जो

पु‚य§लRसJब\धी Fनयमको आधारमा होइन, तर अ.वनाशी जीवनका शि‡को
आधारमा पूजाहारR बनेका छन्।"

Pभु येशूले पुजारRको दजाS उहाँको क.हले नाश नहुने िजवनको

आधारमा पाउनुभएको Fथयो .कनभने उहाँको सेवाकायS सनातन वा सदासवSदा

उपल•ध भइरहे को हु\छ। यसको अथS उहाँको सेवाकायS क.ह•यै पFन कसै को

दाँजोमा हुँदैन वा सबैभ\दा उŠच भइर.हरहे को हु\छ र उहाँ कुनै पFन वगS,

जाFतको दाँजोमा हु˜ तर सबैभ\दा माFथ नै भइरहे को हुनेछ। माFनस जFतसुकै

नाजुक, पापी, अधम¨, दुe, कमजोरR, Fनराशको बादलमा प]ररहे तापFन यrद ऊ
येशूकहाँ आउँछ भने उसलाई पूणS पमा र अन\तसJम उ”ार गनS सदै व त4पर
ु \ु छ (.ह/ू ७:२५)। Pभु येशूले उपल•ध गराउनुभएको मुि‡ पूण,S Fस”,
हुनह

अि\तम र FनVखोट छ। माFनसको Fभ:ीभ\दा पFन Fभ:ी Mवभाव र 4यसका

प{ह-लाई आमूल प]रवतSन गनS उहाँको मुि‡ले काम ग]ररहे को हु\छ (.ह/ू
४:१२, .ह/ू ९:१४, .ह/ू १०:१-४)। हाIो FनिJत नयाँ करारमुFन उपल•ध
गराइएका सबै
उपल•ध छ।
जा˜ु

फाइदाह-, परमे_वर .पताकोसामु येशूको Fबि\तभाऊ“ारा

हाIो पापको {मामामा: येशूले rदनुहन
ु े मुि‡ FसFमत छै न। यो पFन

आव_यक

छ।

येशू

केवल

हामीलाई

पापबाट

मुि‡

rदनमा:

आउनुभएको होइन। परमे_वरको oयवMथा वा दश आqाह- हाIा ©दयह-मा

गाFभन पFन उहाँ आउनुभएको हो। 4यसको फलMव-प अ.हले नै उहाँमा

पुनजS\मको अनुभFू त Pा¡त गरे र नयाँ oयि‡4वले सिजएका हु\छm। यहR आयाम
वा oयि‡4वको मनिMथFतले Fसं गादx हामी सं सारमा सुसमाचार फैलाउ सgने

ु एको है िशयतले र
हु\छm (.ह/ू ८:१०-१२)। येशू परमे_वरसँग एक हुनभ

ु एको है िशयतले .पताको सामु उहाँ हाIो PFतFनFध4व
माFनससँग पFन एक हुनभ
गनुह
S \ु छ। हाIो FनिJत उहाँको सारा ©दय, सारा मन वा rदमाग र सारा

बाहुबल Pयोग गनुभ
S एर आjनो जीवन बFलको -पमा अपSण गनुभ
S एकोले येशू
परमे_वरको सामु क.ह•यै नडगमFगने वा िMथर समथSन Fलएर उFभनुह\ु छ।
छ।

.ह/ू ७:२२मा येशूको नयाँ करारसँगको सJब\ध उ•लेख ग]रएको

4यो

बनाउँदछ।"

के

हो?

हे नह
Sु ोस्,

"यसै ले

येशूलाई
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उ6म

करारको

जमानत

ु \ु छ .कनभने येशू सदाको FनिJत
येशू नयाँ करारको जमानत हुनह

ु न
(.ह/ू ७:२१) पुजारR हुनह
S एको Fथयो।
ु ेछ भनेर परमे_वरले वाचा गनुभ
परमे_वरको यस वाचालाई नबु—न धेरै सिजलो छ। अ/ाहमका स\तानलाई

म|भूFममा परमे_वरले बाँ$नुभएको वाचा पावलले सJबोधन गरे का Fथए (.ह/ू
३:७-११, .ह/ू ६:१३-१५)। तर परमे_वरले ती इ•ाएलRह-सँग गनुभ
S एको

वाचा र उहाँको पु:सँग गनुभ
S एको वाचामा Fभ˜ता छ। इ•ाएलRह-सँग
गनुभ
S एको वाचा मरणशील मानव Pाणीसँग गनुभ
S एको Fथयो। 4यो वाचा

4यसबेलासJम लागुभइरहु\छ जब 4यसको फाइदा उठाउनेह- वा इ•ाएलRहवा अªाहमका स\तान जी.वत रह\छन् (गलाती ३:२९)।

तर क.ह•यै नाश नहुने अमर आjनो पु: येशूसँग गनुभ
S एको वाचा

सदाको FनिJत र.हर\छ। यrद कोहR माFनस कसै को जमानतमा बMछ भने 4यो

जमानत बFसने oयि‡ कानुनी-पमा जमाना बसेको oयि‡को िजJमेवारR हु\छ।

4यो oयि‡ यMतो वा$या4मक हु\छ .क जमानत बसेको oयि‡को FनिJत मनS
पFन तयार हुनपु दSछ। आjना PFतqाह- यताउती नहोस् भनेर नै परमे_वर
.पताले हाIो FनिJत येशूलाई जमानत Mथापना गनुभ
S एको Fथयो। येशूमा पाइने

मुि‡ कFतको Fन_चय, पgका, Fस” र भरपदŒ छ भ˜े त’य उहाँ हाIो
ु एकोले दे खाउँदछ।
जमानत हुनभ
५. पापर.हत पुजारR
येशूका पाँचवटा .विशe oयि‡4व वा गुणह- .ह/ू ७:२६मा rदइएको

् हे नह
छ। ती के हुन?
Sु ोस्, "यो उिचत Fथयो .क हाIा लाFग यMता एक जना

ु दSछ, जो प.व:, दोषर.हत, FनVकलW, पापीह-बाट अलग
Pधान पूजाहारR हुनप
ु \ु छ।"
र MवगSभ\दा पFन माFथ उचाFलएका हुनह

ु \ु छ। 4यसको अथS परमे_वरसँगको सJब\धमा
येशू "प.व:" हुनह

उहाँमा कुनै खोट, कमीकमजोरR Fथएन (.ह/ू २:१८, .ह/ू ४:१५, .ह/ू
५:७,८)। यस श•दलाई अनुवाद गदाS पुरानो करारमा लेिखएको F™क भाषामा
ु एको भ˜े
उ•लेिखत परमे_वर र अ-ह-सँगको सJब\धमा उहाँ प.व: हुनभ
श•दलाई कायमै रािखएको छ।

ु \ु ’यो। उहाँले सबै प]र{ा, Pलोभन,
येशू "दोषर.हत वा FनमSल" हुनह

लालसा भोKनुभएतापFन (.ह/ू ४:१५, .ह/ू २:१८) कुनै पFन पाप वा खराबले

उहाँलाई छु न सकेको Fथएन। उहाँ शु” र FनमSल नै भइरहनुभएको Fथयो।

८७

येशूको पुजारR4वको FनिJत उहाँ Fस” पापर.हत हुन ु आव_यक Fथयो। यो
Mवभाव वा च]र: अ4य\तै मह«वपूणS छ। FनVखोट पशुलाई बFल rदइनुपछS भ˜े

पुरानो करारको Fनयम छ। यस खालको बFलमा: परमे_वरको FनिJत
™हणयोKय हुनेFथयो (लेबी १:३,१० आrद)। यस सं सारमा उहाँ मानव जीवन
ु एको Fथयो। 4यसले
Fबताउनुहँद
ु ा परमे_वरPFत उहाँ सतPFतसत आqाकारR हुनभ

ु एको Fथयो (.ह/ू
गदाS नै उहाँ परमे_वरको सामु ™हण योKय बFल हुनभ
९:१४)।

ु एको"
येशू "पापीह-बाट अलग हुनभ

Fथयो। 4यो

िMथFत उहाँ

4यसबेला पुKनुभयो जब उहाँ MवगSमा उिgलनु भयो। F™क भाषाको .‘यापदले

येशूको यो अवMथा .वगतको नभएर बतSमान िMथFत हो भनेर जनाउँछ। उहाँ

जब यस सं सारमा रहनुभयो तब पापीह-को माझमा त रहनुभएको Fथयो।
पापीह-को

„ोह,

gलेष,

श:ुतापूणS oयवहार

आjनो

सांसा]रक

जीवनमा

ु एर परमे_वरको दा.हने
सहनुभएको Fथयो, तर उहाँ Fतनीह-बाट .वजयी हुनभ

हातमा रहन जानुभएको Fथयो (.ह/ू १२:२,३)। "पापीह-बाट उहाँ अलग
ु एको Fथयो" भ\दा उहाँ Fस” पापर.हत हुनभ
ु एको Fथयो (.ह/ू ४:१५)।
हुनभ
येशूलाई

"MवगSह-बाट

भ\दा

माFथ

उचाFलनुभएको

Fथयो"

(-पा\त]रत)। 4यसको अथS उहाँ पृ’वी र जगतको सबै थोकह-भ\दा

ु एको Fथयो।
उचाFलनुभएको Fथयो। 4यसको अथS उहाँ परमे_वरसँग एक हुनभ
भजनको

पुMतकमा

"सबै

MवगSह-भ\दा

माFथ

उचाFलनुभएको"

५७:५,११; भजन १०८:५) भनेर परमे_वरलाई सJबोधन ग]रएको छ।

(भजन

ु \ु ’यो, तर उहाँ हामी जMतो पापी मानव
येशू पूणS पमा माFनस हुनह

Pाणी Fथएन (.ह/ू २:१४-१६, .ह/ू ४:१५)। येशू :ुटRर.हत, दोषर.हत,

ु \ु ’यो। 4यो च]र: उहाँ हामी जMतो पापले de
आदशS र ¬े - oयि‡4व हुनह
भएको

Fथएन

तर

उहाँ

यस

सं सारमा

आउनुहँद
ु ामा

नै

पापर.हत

भएर

आउनुभएको Fथयो। उहाँले कुनै धमSकमS, आ4मqान Pा¡त गरे र, 4यागतपMया

ु एको Fथएन तर उहाँ यस सं सारमा आउनुहँद
गरे र Fस” हुनभ
ु ा अिघदे िख नै Fस”
ु \ु ’यो।
हुनह

फे]र 4यसै बखत, उहाँ

ु \ु छ। उहाँ हाIो आदशS
पूणS पमा माFनस हुनह

ु \ु छ। हामी हाIो जीवनमा कसरR दगुनप
र नमुना हुनह
Sु छS भनेर उहाँले
हामीलाई दे खाउनुभएको छ (.ह/ू १२:१-४)। उहाँ हाIो आदशS oयि‡4व,

ु \ु छ जसलाई इसाई हुँ भनेर
अनुकरणीय उदाहरण वा नमुना oयि‡4व हुनह

८८

दावी गनlले जोसुकैले पFन अनुसरण गनुS ज|रR छ (१ प:ुस २:२१-२३)।

.कनभने उहाँ "प.व:, FनदŒष, कुनै पFन पापको दाग नभएको र पापीह-बाट
ु एकोले (.ह/ू ७:२६ -पा\त]रत), उहाँ हाIो मुि‡दाता हुनह
ु \ु छ,
अलग" हुनभ

र यrद हामी येशूभ‡ हm भनेर हामीले दावी गनl .हgमत छ भने उहाँको च]र:
वा गुणलाई अनुसरण गदx उहाँलाई PFत.विJबत गनxपछS।

ु एको भएतापFन उहाँले क.ह•यै पFन पाप
हामी जMतो मानव जाFत हुनभ

गनुभ
S एन। यो अचJमको आ4मqानलाई हाIो rदमागमा कसरR साँिच रा‚ने?
ु \ु छ सो सोŠनुहोस्! अFन 4यहR प.व:ता हामीलाई हाIो
उहाँ कMतो प.व: हुनह

.व_वासको कारण Pदान ग]रनेछ भ˜े PFतqालाई कायम ग]ररा‚दा हाIो मुि‡
सुरि{त छ भनेर कसरR य.कन ग]ररहने?
उपसं हार:

थप जानकारR: "Pभु येशू ‰ीeले हामीलाई हे ]ररहनुभएको छ। हाIो सबै बोझ,

.पडा, .परह-, हामीले सामना ग]ररहे का खतराह-, हाIा कrठन प]रिMथFतहउहाँलाई सबै थाहा छ।

हाIो प{मा आjनो मुखभरR जवाफ उहाँले

भनुभ
S एको छ। P4येक oयि‡को आव_यकता अनुसार उहाँले हाIो FनिJत
Fबि\त

गनुह
S \ु छ।

जसरR

उहाँले

प:ुसको

माFमलामा

गनुभ
S एको

Fथयो।...परमे_वरका जनह-को िखलाफमा सै तानले •याउने अनेकm प]र{ाको

सामना गनS के तकSह- गनुप
S छS भनेर उहाँले Fसकाउनुह\ु छ। सै तानसँग

मुकाFबला गनS उहाँसँग मुखभ]र छ। श:ुको P4येक कदमको चाललाई उहाँले
अथSपूणS

त]रकाले

हे ]ररहनुह\ु छ।

घŸनाह-लाई

उहाँले

नै

प]रचालन

गनुह
S \ु छ।"-एलेन जी £ाइट, एसFडए कमे\टरR, ठे लR ७, पृ. ९३१बाट
-पा\त]रत।

"परमे_वर र माFनसको बीचमा अन\तसJम फाटो •याउने ल}य

सै तानको Fथयो; तर ‰ीeमा हामी परमे_वरसँग अझ निजकसँग एक हुने अवसर
पाउँदछm। येशूले गदाS परमे_वरसँग हामी क.ह•यै पFतत नभएको जMतै भएर
निजक हुन सgछm। हाIो Mवभाव Fलनुभएर मुि‡दाताले मानवतासँग क.ह•यै

नफुिŸकने र नभाँिचने गाँठो बाँ$नुभएको छ...परमे_वरले अपनाउनुभएको

PFतव”ताको वचन येशूले पूरा गनुह
S न
ु ेछ। 'हाIो FनिJत बालकको ज\म भएको
छ, हाIो FनिJत पु: rदइएको छ: र उहाँको काँधमा शासन रािखनेछ' यशैया
९:६।'

परमे_वरले

उहाँको

पु:को

oयि‡4व“ारा

८९

मानव

Mवभाव

™हण

गनुभ
S एको Fथयो जुन MवगSको उŠच Mथानमा लानुभएको Fथयो। 'माFनसको पु:'
ु एको छ। 'माFनसको पु:लाई नै' 'अचJमका
जगतको Fसं हासनमा साझेदार हुनभ

स•लाहकार, शि‡शालR परमे_वर, अन\तका .पता, शाि\तका राजकुमार
कहलाइनुहन
ु ेछ' यशैया ९:६। परमे_वर र माFनसको बीचमा सदासवSदा

ु \ु छ। उहाँ नै दुवै परमे_वर र मानवताको बीचमा
र.हरनुहन
ु े 4यहR 'म हुँ' हुनह

हातेमालो गनुभ
S एको छ। उहाँ जो 'प.व:, दोषर.हत, FनVकलW, पापीह-बाट
ु \ु छ' हामीलाई उहाँको
अलग र MवगSभ\दा पFन माFथ उचाFलएका हुनह
भाइब.हनी भ˜ लजाउनुह˜
ु ' .ह/ू ७:२६;२:११। MवगSको प]रवार र पृ’वीको

ु एको ‰ीe
प]रवारलाई ‰ीeले नै एकतामा जोzनु भएको छ। म.हFमत हुनभ
ु \ु छ। मानवतामा MवगS सिजएको छ, र अन\त Pेमको काखमा
हाIो दाजु हुनह

मानवता गुटमु.टएको छ।"-एलेन जीच £ाइट, द Fडजाएर अभ एजेज,् पृ.
२५,२६बाट -पा\त]रत।
िच\तनमनन:
अ.

माFथको प.हलो उ®गारमा एलेन जी £ाइटले भ˜ुभएको छ, "उहाले
(येशू) हाIो प{मा मुखभरR तकSह- भनुभ
S एको छ।" तपा›को FनिJत
4यो PFतqाकFतको अथSमूलक छ? परमे_वरको Pेमको बारे मा उहाँले
हामीलाई Fसकाउनुभएको साम™ी सोŠनुहोस्। यो धारणाले हामीलाई

.कन उ4सा.हत गराउँछ? हाIो FनिJत बोFलrदनेको .कन आव_यक
छ?

आ. दो•ो कथनमा एलेन जी £ाइट भ˜ुह\ु छ, "‰ीeमा हामी परमे_वरसँग
अझ निजकै हुन गएकाछm मानm हामीले क.ह•यै पFन पFतत भएका

छै नm।" यसको अथS के हो? परमे_वरसँग 4यMतो घFनe सJब\ध
कसरR अनुभव गनl, र 4यस अनुभवबाट हामीलाई कसरR सा\4वना

Fम•दछ? कसै सँग निजक हुन ु भनेको के हो? कसै सँग टाँFसएर रहनु
भनेको के हो? "हाIो FनिJत बोFलrदनुहन
ु े" येशूलाई िचनेर हाIो 4यस
अनुभवलाई कसरR साकार बनाउन सgछm?

९०

कथा ६

.पटाइले आMथा बFलयो बनाउँछ
एFलिजटा डा Fस•भा, ३७
.टमोर-लेMट

एक rदन मेरR ब.हनीले जोिशलो भएर मलाई

बोलाइन्, "rददR, म त बाइबल प…दै छु।
मलाई धेरै रमाइलो लाFगरहे को छ। तपा›

पFन आउनु र हामी सुसमाचार Pचारकसँग
सँगसँगै Fमलेर बाइबल पढm।" उनको कुरा

सुनेर मलाई पFन उ4सुकता जाKयो र उनी र

अकŒ दJपि6 युFलयाना र लुइससँग बाइबल

अ$ययन गनS थाल¯ । Fतनीह- बाइबल सेवा™ाहRह- Fथए। "मलाई पFन
बाइबल Fसकाउनुहोस्," Fतनीह-लाई मैले अनुरोध गर̄। म .टमोर-लेMटको
ँ मेरR ब.हनी, एरFमFल\डा
राजधानी FडलRको .व°.वœालयमा अ$ययन गदx Fथए।

4यहR सहरको हाइMकूलमा प…दै Fथइन्। हामी दुवै जना एउटा सानो गाउँबाट
आएका Fथयm। 4यस दJपि6सँग मैले rदनrदनै बाइबल अ$ययन गनS थाल¯

बाइबलका पाठह-ले मलाई आक.षSत गराएको Fथयो। परमे°रको महान्
Pेमको बारे मा मैल Fसक̄। MवMथ र शु” खाना खाएर मैले मेरो शरRरबाट
उहाँको म.हमा गनS सgछु भनेर पFन मैले Fसक̄। उहाँका आqाह- पालन गर̄

भने मैले उहाँलाई Pेम गरे को दे खाएको हु\छु भनेर पFन मैले Fसक̄। येशूले
भ˜ुभएको Fथयो, “Fतमीह-ले मलाई Pेम गछ§ भने मेरा आqाह- पालन

गनlछौ" (यूह\ना १४:१५)। दश आqाह-को बारे मा अझ मलाई जा˜
ँ 4यो
मनलाKयो र चौथो आqाको बारे मा मैले क.ह•यै पFन सुनेको Fथइन।

Fथयो, “शबाथ-rदन प.व: मा\नुपछS भनी याद रा‚नू" (PMथान २०:८)।
उहाँको प.व: rदनलाई आइतबारमा क.ह•यै पFन प]रवतSन गनुभ
S एन भनेर मैले
सुनेपFछ ती दJपि6सँग साबथमा चचS कहाँ जान स.क\छ भनेर मैले सोध¯ । "म

साबथ पालन गनS चाह\छु तर कुन चचSमा जाने?" भनेर Fतनीह-लाई मैले
सोध¯ । "FडलRमा हाIो चचS छ। Fतमी हरे क साबथ चचS जान सgछm,"

Fतनीह-ले मलाई सुनाए। ब.हनी र म Fमलेर सँगसँगै चचS जान था•यm। दुई
ह±ा चचS गएपFछ हामी बF±Mमा Fलएर एडेि\टMट हुने FनणSय गय²। हाIा

९०-१

दाजुह- हामीसँग धेरै ]रसाए र मलाई धिJकrदएर .पŸन पFन थाले। "अब
Fतमी

यस

सहरमा

प…न

पाउनेछैनm।

Fतमीह-लाई

गाउँमै

फकाSउनेछm,"Fतनीह-ले हामीलाई सुनाए। मेरा दाजुह-ले मलाई अ$ययन
छाडेर गाउँमा जबरजMती बोलाए। Fतनीह-सँग हरे क आइतबाट चचS जान पFन
कर गरे र सुtुरको मासु खान पFन कर गरे । मलाई दु:ख लाKयो। बाथ|ममै
बाइबल प…न र PाथSना गनS थाल¯ । तै पFन दाजुह-ले मलाई .पटे तर 4यसले

गदाS मेरो .व°ास झन बFलयो भयो। परमे°रलाई Pेम गनl र उहाँका आqाहँ
पालन गनl मैले PFतव”ता जनाए।
मैले एक म.हनासJम डर, धJकŽ र
ँ मेरR ब.हनीचा.हँ सहरमै बMन पाएकŽ Fथइन्। बाइबलको
.पटाइह- खाए।
FनिJत सुसमाचारRय काम गनS दुई म.हना ताFलमको कायS‘म हु\द• भनेर उनले

ँ एक rदन
मलाई बताइन्। म पFन युFलयाना र लुइस जMतो हुन चाहे को Fथए।

कसै लाई नभFन म घरबाट भाग¯। दुई म.हनाको ताFलमपFछ म पFन बाइबल
ँ मलाई यो काम धेरै मन पयŒ। 4यहR काममा म सम.पSत
Fसकाउन सgने भए।
ँ मेरा प]रवार र दाजुह-को FनिJत मैले rदनrदन• PाथSना गनS थाल¯ । दुई
भए।
वषS पFछ ]रना•डो एडभेि\टMटसँग मैले .ववाह गर̄। 4यस .ववाहमा मेरा घरको

कुनै प]रवारले भाग Fलएनन्। केहR समयपFछ मेरा प]रवारले मसँग बोFलचालR
गनS थाले। मेरा तीन जना छोराछोरRह- .टमोर-लेMटको एडभेि\टMट Mकूलमा

प…दै छन्। 4यसको FनिJत म Pभुलाई धेरै ध\यवाद rद\छु । मेरा दाजु र

प]रवारको FनिJत PाथSना ग]रrदनुहोला। येशू र उहाँको बचनको बारे मा 4यस
Mकूलले

धेरै

ग]रrदनुहोला।
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