येश,ू 'ब)कुल दोषर1हत
4स6ध ब4ल

९

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू ९:१५, उ4पि6 १५:६-२१, य9म:या ३४:८-

२२, ए.फसी ३:१४-१९: .ह/ू ७:२७, .ह/ू १०:१० र .ह/ू ९:२२-२८।
यस अ$यायको मूल सार पद: ".कन.क एउटै ब9लJारा जो प.वM तुPयाइँदैछन्,

9तनीह-लाई उहाँले सदाको 9निWत 9सX बनाउनुभएको छ" (.ह/ू १०:१४)।

दोषले ला[दएका र अपराधमा ग9नएको ^यि_ जसलाई `ूसमा

झुbcाएर माdरयो, 4यसलाई परमेeवर भनेर उहाँको पूजा वा आराधना
गनुभ
: नेको पौरािणक सiयताका [दमागको 9निWत वाjक लाkदो 9थयो। रोमको

सा.ह4य र इ9तहासमा येशूको बारे मा कममै लेिखएकोले उहाँo9त रोमले pची
नदे खाएको पाइrछ। यहू दsह-को ^यवtथामा प9न, जो मा9नस `ूस वा -खमा

झुrcाइrछ 4यो मा9नसमा परमेeवरको uाप परे को छ भvे धारणा छ
(^यवtथा २१:२३)।

प.हलो शताwदsमा इसाईह- यातना सहन नस.क रोमका अं$यारो

गुफाह-मा लुकेका 9थए र 4यहाँ मरे का इसाईह-लाई गाडेका 9थए। 4यसबेला
9तनीह-ले

ती गुफाका 9भ6ाह-मा .व9भv िचMह- कोरे का 9थए। ती

िचMह-मा मयुर (पौरािणक 9zक सiयतामा मयुर अनrत जीवनको o9तक
9थयो), ढु jकुर, 9बजयी खेलाडीले हातमा खजुरको -खको पात हातमा 9लएको

र माछा 9थए। प9छ लुकेका इसाईह-ले सुp|को 9भ6ामा कोरे का िचMह-मा,
नोहाको

जहाज,

अ/ाहमले

इसहाकको

स}ा

भ~डा

ब9ल[दएका,

दा9नएल

9सँहह-को खोरमा परे को, माछाले योनालाई मुखबाट 9नकालेको, गोठालाले

पाठोलाई बोकेको, येशूले प€ाघात भएकोलाई 9नको पानुभ
: एको र लाजरसको
पुनp4थान जtतो अचWमका कामह- दे खाउने िचMह- 9थए। ती िचM वा
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o9तकह-ले मुि_, .वजयी, र हे रचाहकोबारे मा िचMण गरे का 9थए। तर
येशूलाई `ूसमा झुrcाइएको िचM भने छै न, ब- अ‚कुसको छ जसले

येशूमा9थको भरोसालाई दे खाउँदछ। 4यस समयका मा9नसह-को [दमागमा

`ूस, हार र लाज वा बेइƒजतको o9तक 9थयो। य„.प, इसाई जगतमा `ूस
इसाई िचrह हुन गयो। अझ, पावलले त सुसमाचारलाई "`ूस, परमेeवरको
वचन वा सुसमाचार र उहाँको शि_" भनेर १ कोरrथी १:१८मा ठोकुवा
गद:छन्।

.ह/ूको पुtतकमा `ूसलाई कसरs िचMण गरे को छ, यस अ$यायमा

हामीले हे न…छ†।

१. पशुब9लह-को आवeयकता .कन?

येशूको ब9लबारे मा पावलले आ‡नो tपˆ धारणा .ह/ू ९:१५मा यसरs

ु rु छ, यस हे तल
ु े .क
रा‰दछन् "यसै कारण उहाँ नयाँ करारका म$यtथ हुनह
बोलावट भएकाह-ले o9तŠा गdरएको अनrत उ6रा9धकार oा‹त ग-न्, .कन.क
एक जनाको मृ4युको मोल भइसकेको छ, जसJारा प.हलो करारको समयमा
भएका अपराधह-बाट उXार पाइrछ," अथा:त,् प.हला करारका मा9नसह-ले

करारका आŠाह- भ| गरे को हुनाले परमेeवरका जनह-ले अनrत जीवनको
ु े येशू ब9ल हुनभ
ु एर `ूसमा मनुभ
हकदार हुन सकुन् भvे हे तल
: एको 9थयो।

पौरािणक म$यपूवम
: ा, दुई ^यि_ह- वा रा•ह-को बीचमा भएको

करार वा सWझौता एकदम गिWभर .वषय 9थयो। जब करार वा सWझौता
गdरrछ तब 4यसलाई अनुमोदन गन: दे वताह-को नाउँमा .कdरया खाrदै

o9तŠाह- गद:थे। य[द .कdरया खाएर प9न सWझौता भ| गरे , दे वीदे वताह-ले
9तनीह-लाई दbड [दनेछन् भनेर अनुमान गdरrŽयो। oायजसो पशूको रगतले
करारलाई अनुमोदन गdरrŽयो।

उदाहरणमा, जब परमेeवरले

अ/ाहमसँग करार बाँ$नुभयो, तब

पशूह-लाई आधा आधा गरे र का•न लगाउनुभएको 9थयो (उ4पि6 १५:६-

१२)। जब का.टएको पशुह-को बीचमा करार बाँ9धएका समूह .हँ•छन् तब
य[द करार भ| गरे 9तनीह-को ग9त प9न 4यtतै हुनेछ भनेर दे खाउँŽयो। तर,
अ/ाहमको मा9मलामा, केवल परमेeवरमाM ती पशूह-को बीचमा .हँ•नुभएको

9थयो। 4यसको अथ: परमेeवरले अ/हामसँग गनुभ
: एको करार उहाँले तो•नुहv
ु
भvे सrदे श अ/ाहमलाई [दइएको 9थयो।
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उ4पि6 १५:६-२१ र य9म:या ३४:८-२२लाई तुलना गद‘ प’नुहोस्।

ती दुवै अं शह-ले करारको बारे मा हामीलाई के 9सकाउँछ? हे नह
:ु ोस्, "५ अ9न
उहाँले 9तनलाई बा.हर लगेर भrनुभयो, “आकाश9तर हे रेर तारा गrन सjछौ

.क सjदै नौ, ग9नहे र त।” उहाँले 9तनलाई भrनुभयो, “9त“ा सrतानह- प9न
4यtतै हुनेछन्।” ६ अ9न 9तनले परमoभुमा9थ .वeवास गरे , र यो 9तनको
9निWत धा9म:कता ग9नयो। ७ फेdर उहाँले 9तनलाई भrनुभयो, “यो दे श 9त“ो
अ9धकारमा [दनलाई कPदsह-को ऊरबाट 9तमीलाई Pयाउने परमoभु म नै
हुँ।”

८ तर अ/ामले भने, “हे परमoभु परमेeवर, मैले यसको अ9धकार गन:

पाउँछु भनेर म कसरs थाहा पाऊँ?”

९ उहाँले 9तनलाई भrनुभयो, “मेरो

9निWत तीन वष:को एउटा कोरलs, तीन वष:को एउटा बा•ा, तीन वष:को एउटा
भेड़ा, एउटा ढु कुर र एउटा परे वाको ब—चा Pयाऊ।” १० 9तनले ती सबै

उहाँकहाँ Pयाए, र माझमा दुई-दुई ‡याक पारे र हरे क ‡याक आमनेसामने

रािख[दए। तर पr€ीह-चा.हँ 9तनले दुई-दुई ‡याक पारे नन्। ११ अ9न चील

र 9गXह- ती मरे का पशुपr€ीह-मा9थ झWटँदा अ/ामले 9तनीह-लाई धपाए।
१२ सूय: अtताउँदा अ/ाम मtत 9न˜ामा परे , अ9न डरलाkदो र घोर
अrधकारले 9तनलाई छो‹यो। १३ तब परमoभुले अ/ामलाई भrनुभयो, “यो

9नeचय जा9नराख्, .क 9त“ा सrतानह- कुनै एउटा दे शमा oवासी भएर
बtनेछन्, जुन दे श 9तनीह-को होइन, र 4यस दे शका मा9नसह-का कमारा-

कमारs हुनेछन्, र चार सय वष:सWम 9तनीह- 9थचो9मचोमा पन…छन्। १४ तर
9तनीह- जुन जा9तका दास बrनेछन्, उनीह-को प9न म इrसाफ गन…छु, र

प9छबाट 9तनीह- धेरै धन-सWपि6 9लएर 9निtकआउनेछन्। १५ 9तमीचा.हँ
आ‡ना

.पतृह-कहाँ

.कन.क

एमोरsह-को

शािrत9सत

जानेछौ।

9त“ो

पूरो

बुढ़ेसकालमा

9तमी

गा9ड़नेछौ। १६ चौथो पुtतामा 9त“ा सrतानह- 9तनीह- फेdर यहाँ आउनेछन्,
अधम: अ.हलेसWम

अ$ँ यारो

अtताएप9छ

जब

4यसै

परमoभुले

भयो

तब

पूरा

मासुका

भएको

छै न।”

टु `ाह-का

१७

बीचबाट

सूय:

धू वाँ

आइरहे को आगोको एउटा मकल र ब9लरहे को एउटा राँको 9छdरगयो। १८
[दन

अ/ाम9सत

यसो

भनेर

करार

बाँ$नुभयो,

“9त“ा

सrतानह-लाई 9मuदे शको नदsदे िख महानदs यूšे.टससWमको यो दे श मैले

[दएको छु Ñ १९ केनी, कनƒजी, कदमोनी, २० .ह6ी, पdरƒजी, रपाई, २१
एमोरs, कनानी, 9गगा:शी र यबूसीह-का दे शह- [दएको छु " (उ4पि6 १५:५-

२१) र "८ परमoभुको वचन य9म:याकहाँ 4यस बेला आयो, जब 9सद.कयाह
राजाले य-शलेमका सबै मा9नसह-9सत कमाराह-का 9निWत छु टकाराको
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घोषणा गन… करार बाँधेका 9थए। ९ हरे कले आ‡नाआ‡ना .ह/ू कमारा-

कमारsह-लाई tवतrM गdर[दनुपŽय›। कसै ले प9न आ‡नो यहू दs दाजुभाइलाई
कमारो तुPयाउनुहँद
ु ै नŽयो। १० यसै ले यस करारमा सं लkन भएका अ9धकारs र

मा9नसह- सबैले आ-आ‡ना कमारा-कमारsलाई tवतrM गdर[दन र फेdर
कमारा

नतुPयाउन

भनी

tवीकार

गरे ।

अ9न

9तनीह-ले

सहमत

भएर

उनीह-लाई tवतrM गdर[दए। ११ तर प9छ 9तनीह-ले आ‡नो मन बदलs

गरे र आफूले tवतrM गरे का कमारा-कमारsलाई Pयाए र फेdर कमारा-कमारs

नै तुPयाए। १२ तब परमoभुबाट यो वचन य9म:याकहाँ आयो: १३ “परमoभु
इœाएलका परमेeवर यसो भrनुहrु छ: जब मैले 9तमीह-का .पता-पुखा:ह-लाई
9मuदे श, अथा:त ् दास4वको दे शबाट 9नकालेर Pयाए,ँ तब मैले 9तनीह-9सत यसो
भनेर करार बाँधेको 9थए,ँ १४ Õo4येक सात† वष:मा 9तमीह-का हातमा

आफूलाई बेचेका 9तमीह-का .ह/ू दाजुभाइह-लाई tवतrM गनू।
: छ वष:सWम
9तमीह-को चाकरs गdरसकेप9छ 4यसलाई मु_ गरे र छो9ड़[दनैपछ:Ö। ताप9न

9तमीह-का .पता-पुखा:ले मेरा कुरा सुनेनन् अथवा $यानै [दएनन्। १५
9तमीह-ले

चा.हँ

भख:रै

पeचा6ाप

ग•यौ।

9तमीह-

हरे कले

आ‡ना

दे शवासीह-लाई मु_ गरे र मेरो žिŸटमा जे असल छ 4यो ग•यौ। मेरो नाउँ

कह9लएको घरमा मेरो सामुrने 9तमीह-ले एउटा करार बाँ$यौ। १६ तर अब
9तमीह-ले मन बदलs गरे र मेरो नाउँ 9बटु लो पारे का छौ। 9तमीह- हरे कले

जुन कमारा-कमारsलाई 9तनीह-को इ—छाअनुसार छो9ड़[दएर मु_ गdर[दएका
9थयौ,

उनीह-लाई

फेdर

आ‡ना

कमारा-कमारs

तुPयाउनलाई

बलजफती

ग•यौ। १७ “यसकारण परमoभु यसो भrनुहrु छ: 9तमीह-ले मेरो आŠापालन
गरे का छै नौ, र आ‡ना tवदे शी दाजुभाइलाई tवतrM पान… घोषणा गरे का

छै नौ। यसकारण म अब 9तमीह-का 9निWत ÕtवतrMताÖ घोषणा गछु :Ñ
9तमीह-लाई तरवार, -ढ़s र अ9नकालJारा मन… tवतrMताको घोषणा गद‘ छु।
म 9तमीह-लाई पृŽवीका सबै राƒयह-का 9निWत घृिणत तुPयाउनेछु। १८ मेरो
करार भ| गन… र मेरो सामु गरे का करारका शत:ह- पूरा नगन… ती

मा9नसह-सँग म 4यहs बाछासँग जtतै ^यवहार गन…छु, जसलाई 9तनीह-ले दुई
‡याक पारे र 9तनका बीचबाट .हँड़े। १९ यहू दाका र य-शलेमका अगुवाह-,

महलका अ9धकृतह-, पूजाहारsह- र दे शका सबै मा9नसह- जो बाछाका दुई

‡याकका बीचबाट .हँड़ेर गए, २० म 9तनीह-लाई 9तनीह-का oाण 9लन
खोƒने

शMुह-का

हातमा

[दनेछु।

9तनीह-का

पr€ीह- र पृŽवीका पशुह-का आहार हुनेछन्।
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लाशह-चा.हँ

आकाशका

२१

“यहू दाका

राजा

9सद.कयाह

र

4यसका

अ9धकारsह-लाई

9तनीह-का oाण 9लन खोƒने शMुह-का हातमा र बे9बलोनको राजाका सेनाको

हातमा सुिWप[दनेछु, जुन सेना 9तमीह-दे िख फक…र गएको छ। २२ परमoभु
भrनुहrु छ, म हुकुम [दनेछु, र उनीह-लाई यस सहरमा फका:एर Pयाउनेछु।
उनीह-ले यस सहरको .वpXमा लड़ाइँ गरे र 4यसलाई 9लइहाPनेछन्, र
4यसलाई जलाइ[दनेछन्। अ9न म यहू दाका नगरह-लाई बा9सrदा नै नभएको

उजाड़-tथान बनाइ[दनेछु, ता.क 4यहाँ कोहs बtन नपाओस्" (य9म:या ३४:८२२)।

परमेeवरसँग गdरएको करारमा परमेeवरले इœाएलsह-लाई o9तŠा

गdरएको दे श 9तनीह-लाई आ‡नै बनाउन सुWपनु भएको 9थयो। 4यसमा

आदे शह- पालन गनुप
: Žय› र बेदsमा रगत छ.क:नुपद:Žयो। य[द कसै ले करार

भ| गdरयो भने उसको ग9त के हुनेछ भनेर छ.क:एको रगतले दे खाउँŽयो।
4यसकारण .ह/ूमा यसरs लेिखएको छ, "^यवtथाअनुसार रगतले oाय: सब
थोक शुX पाद:छ, र रगत नबगाईकन पापको €मा हुनै सjदै न" (.ह/ू
९:२२)।

जब इœाएलले करार तोcो तब परमेeवर दद:नाक वा क[ठन

[J.वधा वा धम:स¡टमा पनुभ
: एको 9थयो। करारले करार भ| गन…को मृ4युको

माग गdरएको 9थयो, तर परमेeवरले उहाँका जनह-लाई oेम गनुह
: rु Žयो। य[द
परमेeवरले ल जे भयो भइहाPयो भनेर र 9तनीह-लाई 4यसै छो9ड[दनुभयो वा

करार भ| गन…लाई सजायँ [दइएन भने उहाँका आŠाह-लाई क.हPयै प9न लागु
गन: सjदै नŽयो, र यस सं सार भ˜गोल अवtथामा खिtकrŽयो।

तर, 4यसबेला परमेeवरको पुMले ती मा9नसह-को स}ा आफै मन…

भनेर आफूलाई सुिWपनुभयो। हा“ो स}ामा उहाँ मनुभ
: यो। .ह/ूमा यसरs

ु rु छ, यस हे तल
ु े
लेिखएको छ "१५ यसै कारण उहाँ नयाँ करारका म$यtथ हुनह
.क बोलावट भएकाह-ले o9तŠा गdरएको अनrत उ6रा9धकार oा‹त ग-न्,

.कन.क एक जनाको मृ4युको मोल भइसकेको छ, जसJारा प.हलो करारको
समयमा

भएका

अपराधह-बाट

उXार

पाइrछ।...२६

नMता

सं सारको

उ4पि6दे िख नै उहाँले बारWबार दु:ख भोkनुपन…9थयो। तर यस युगको अr4यमा

आ‡नै ब9लJारा पाप हटाउनलाई उहाँ सध¢ को 9निWत एकै पPट oकट
ु एको छ। २७ जसरs मा9नसको 9निWत एक पटक मनु: 9निeचत छ, र
हुनभ

4यसप9छ इrसाफ, २८ 4यसरs •ीŸट प9न धेरै जनाका पाप बोjनलाई एकै
ु यो, र उहाँ दोœो पPट दे खा पनुह
पPट ब9ल हुनभ
: न
ु ेछ, पाप बोjनका 9निWत
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होइन, तर उ4सुकतापूवक
: उहाँको oती€ा गन…ह-का उXारको 9निWत" (.ह/ू

९:१५, २६)। यसै सrदभ:मा रोमीको पुtतकमा प9न यसरs [दइएको छ, "२१
तर अब त ^यवtथा.वनै परमेeवरबाट आउने धा9म:कता oकट भएको छ।
4यसै को गवाहs ^यवtथा र अगमव_ाह-ले [दएका छन्। २२ येशू •ीŸटमा

.वeवास गन… सबैमा9थ परमेeवरको धा9म:कता .वeवासJारा oकट भएको छ।
.कनभने केहs भेद छै न, २३ .कन.क सबैले पाप गरे का छन्, र परमेeवरको
म.हमासWम पुkनबाट च ुकेका छन्। २४ परमेeवरका अनुzहको वरदानले

•ीŸट येशूमा भएको उXारबाट 9तनीह- 9स6¢ मा धम£ ठहdरएका छन्। २५
परमेeवरले •ीŸटलाई उहाँको रगतJारा oायिeचतको ब9लदान tव-प otतुत
गनुभ
: यो, जुन oायिeचत .वeवासJारा zहण गनुप
: द:छ। यो काम परमेeवरले

आ‡नो धा9म:कता दे खाउनलाई गनुभ
: यो, .कनभने उहाँको ईeवरsय धै यम
: ा

अगा9डका पापह-लाई उहाँले वाtता गनुभ
: एको 9थएन। २६ परमेeवर आफै
ु rु छ र येशूमा .वeवास रा‰नेह-लाई उहाँले धम£ ठहराउनुहrु छ भrने
धम£ हुनह

कुरा oमाण गन:लाई उहाँले वत:मान समयमा यो गनुभ
: यो" (रोमी ३:२१-

२६)। 4यसको अथ: उहाँको ^यवtथाको प.वMता र गdरमालाई उहाँले उचा9ल

रा‰नुहन
: न
ु ेछ र 4यसै बखत 4यस ^यवtथालाई भ| गन…लाई प9न उXार गनुह
ु ेछ।
तर, 4यसको ला9ग उहाँले केवल `ूसबाटमाM सWभव भएको 9थयो।

सुसमाचारको केr˜.वrदु परमेeवरको ^यवtथा वा दश आŠा हुन ् भनेर

मा9थको .ववरणबाट हामीले कसरs हे न : सjछ†?
२. .व9भv खालका पशुबलs र भेटsह-

हा“ा पापह-बाट €मा पाउन वा 9तनीह-लाई पखाPने oावधान,

येशूको मृ4युले उपलwध गराएको छ। तर, हा“ा पापह-बाट हामीले €मा
पाउनु भनेको केवल हामीले भ| गरे का करारका आŠाह-को कारण पाउने

ँ ाट मु_ हुन ु वा हा“ा पापह- मे•नुमाM होइन। यसमा अ- मह¤वपूण:
सजायब
त4वह-

प9न

समावेश

भएको

छ।

4यसै कारण,

इœाएलsह-मा

भएका

ब9लoथामा पाँच .क9समका ब9लह- छन्। o4येक ब9लले •ीˆको `ूसको अथ:
अ4यrतै उPलेखनीय तdरकाले ^य_ गद:छ र मुि_को .वŠानको योजना बु¥न,
ती अथ:ह- थाहा पाउन आवeयक छ।

पावलले आ‡नो .वeवासी जनह-को 9निWत .वशेष oाथ:ना गरे का

9थए। 4यस oाथ:नामा पावलको के अनुरोध 9थयो? हे नह
:ु ोस्, ए.फसी ३:१४ँ ा टे jतछु , १५ जसJारा
१९, "१४ यसै कारण म .पताको सामने आ‡ना घुड़
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tवग: र पृŽवीमा भएको हरे क पdरवारको नाउँ रािखएको छ। १६ म oाथ:ना

गछु :, .क उहाँका म.हमाको सWपि6अनुसारको शि_ले उहाँका आ4माJारा 9भMी
मनुŸय4वमा 9तमीह-लाई शि_शालs पा-न्, १७ र .वeवासJारा

•ीŸट

9तमीह-का ¦दयमा वास ग-न्, र oेममा जरा गा9डएका र द.§ला भएर, १८

सबै सrतह-सँग चौडाइ, लमाइ, उचाइ र ग.हराइ के रहे छ सो बु¥ने शि_
oा‹त गन: सक, १९ र Šानलाई माथ गन… •ीŸटको oेमलाई थाहा पाउन सक,
ता.क परमेeवरको सारा पूणत
: ाले 9तमीह- भdरपूण: होओ।"

अkनी वा होम ब9लमा, माdरएको पशुलाई पूरै जलाउनु पद:Žयो (लेबी

१)। यसले येशूको o9त9न9ध4व गद:छ अथा:त ् यो येशूको o9तक 9थयो। उहाँ

मानव शरsरमा आउनुभएर हा“ो 9निWत पूरै जीवन अप:ण गनुभ
: एको 9थयो।
मानौ, हा“ो 9निWत उहाँ `ूसको आगोमा आफूलाई हो9मनु भएको 9थयो। हा“ो

पापको oायिeचत गन: वा हा“ा पापह-लाई धुन, हा“ो 9निWत येशूको पूण:
ु एताप9न हा“ो
समप:णता आवeयक 9थयो। उहाँ परमेeवरको बराबरs हुनभ

9निWत आफूलाई पूरै dर4याउनुभयो र मा9नसको सेवक हुनको 9निWत मानव
चोला 9लएर आफूलाई अप:ण गनुभ
: यो (.फ9ल‹पी २:५-८)।
मा9नसह-लाई परमेeवरले

पु•याउनुभएको भरण-पोषण वा जीवन

सुचाp-पमा च9लरहन उहाँको भौ9तक आिशषo9त आभाdरत भएर 9तनीह-ले

अv ब9ल वा भेटs चढाउँछन् (लेबी २)। यसले येशूको o9त9न9ध4व गद:छ वा

ु rु छ (यूहvा ६:३५,४८)।
उहाँको o9तक हो, जो हा“ो जीवनको रोटs हुनह
4यहs रोटs वा उहाँबाट हामी अनrत जीवन पाउँछौ।

शािrत वा स|9तको भेटs भनेको पdरवार र 9मMह- 9मलेर सामु.हक

भोजन गन… हो। परमेeवरले हामीलाई उपलwध गराउनुभएको आिशषहसबैसँग 9मलेर रमाउँदै उ4सब मनाउन यो भेटs चढाइrछ (लेबी ३)। यसले
•ीˆको o9त9न9ध4व गद:छ वा यो भेटs •ीˆको o9तक हो। उहाँको ब9लले

हामीह-को बीचमा शािrत उपलwध गराइएको छ (यशैया ५३:५, रोमी ५:१,

ए.फसी २:१४)। oभु येशूको रगत र मासु खाएर (यूहvा ६:५१-५६)

उहाँको ब9लमा सहभागी हुनपु द:छ भvे यस भेटsको अथ:ले जोड गद:छ। जब
हामी सँगसँगै 9मलेर, एक मन भएर, शािrतमा रहे र oभुभोज गद:छ† तब, हामी
उहाँको 4याग र ब9लमा सहभागी भएका छ† भनेर दे खाउँदछ।

पाप वा शुX गन… भेटs वा ब9लले पापह- पखाPन oायिeचत गdरएको

छ भvे दे खाउँदछ (लेबी ४:१-५:१३)। यस भेटs वा ब9लमा पशुको रगतको
भू9मकालाई

जोड

गद:छ।

यसले

पापह-बाट
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मुि_

पाउने

oावधानको

o9त9न9ध4व गद:छ वा यो मुि_को o9तक हो (लेबी १७:११)। यस भेटs वा
ब9लले येशूको रगतलाई औP© याउँछ जो हामीलाई पापबाट मु_ गन: `ूसमा
आ‡नो

रगत

९:१४)।

बगाउनुभएको

9थयो

(म6ी

२६:२८,

रोमी

३:२५,

.ह/ू

दोष ब9ल वा सुधार गन… ब9ल वा भेटs (लेबी ५:१४-६:७), य[द

सुधार गन: सWभव छ वा अपराध वा पापको हजा:ना 9तन: स.कrछ भने, यो ब9ल
वा भेटs चढाइrछ। परमेeवरले हामीलाई €मा [दनुभयो भrदै मा सुधार गन… वा
अ-लाई €9तपू9त: [दने हा“ो िजWमेवारsबाट सकेसWम पिrछनुहv
ु यस भेटsले

9सकाउँदछ। य[द कुनै ^यि_o9त हामी गPती गरे का छ† वा उसलाई हानी वा
नोjसान पु•याएका छ† भने 4यसको वापत 4यस ^यि_सँगको सWबrधमा हामी
मम:त गनुप
: द:छ र गPती वा नोjसान नगन: हा“ो बानीमा सुधार गनुप
: द:छ।

अ9न प.वM मिrदरमा .व9भv पशुब9ल वा भेटsह- चढाइrŽयो। ती ब9लह-ले

येशू •ीˆ हा“ो मुि_को 9निWत मनुभ
: यो भनेर tवीकान…माM होइन भनेर
9सकाउँदछ।

उहाँको

वचन

हामीले

खानुपद:छ,

उहाँले

[दनुभएका

आिशषह-लाई अ-लाई बाँ•नु पद:छ, र हामीले गPती गन…ह-लाई सोधभना:
9तनुप
: द:छ।

३. येशू 9सX ब9ल

येशूको ब9ललाई दे हायका पदह-ले कसरs वण:न गद:छ? हे नह
:ु ोस्,

"२६ .कन.क यो उिचत 9थयो .क हा“ा ला9ग यtता एक जना oधान पूजाहारs

ु द:छ, जो प.वM, दोषर.हत, 9नŸकल¡, पापीह-बाट अलग र tवग:भrदा प9न
हुनप
ु rु छ। २७ अ- oधान पूजाहारsह-ले जtतै प.हले
मा9थ उचा9लएका हुनह

आ‡नै पापको 9निWत र 4यसप9छ मा9नसह-का पापको 9निWत उहाँले [दनहुँ
ब9लदान चढ़ाइरहनुपद‘ न। आफैलाई अप:ण गरे र उहाँले यो काम सध¢ को 9निWत
एकै पPटमा पूरा गdर[दनुभयो। २८ .कन.क ^यवtथाले दुबल
: मा9नसह-लाई
oधान पूजाहारs 9नयु_ गछ:, तर सदासव:दाको 9निWत 9सX तुPयाइनुभएको

परमेeवरका पुMलाई ^यवtथाभrदा प9छ आएको शपथको वचनले 9नयु_ गछ:"
(.ह/ू ७:२६-२८) र "७ तब मैले भने, Õहे नह
:ु ोस्, हे परमेeवर, पुtतकको

मुªोमा मेरो बारे मा लेिखएजtतै तपा«कै इ—छा पूरा गन: म आएको छु Ö।” ८
प.हले उहाँले भrनुभयो, “ब9ल र भेटsह-, होमब9ल र पापब9लह- तपा«ले

ु एन।” (यी त ^यवtथाबमोिजम
चाहनुभएन। तपा« 9तनीह-मा oसrन हुनभ
चढ़ाइrछन्।) ९ अ9न प9छबाट भrनुभयो, “हे नह
:ु ोस्, तपा«कै इ—छा पूरा गन: म
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आएको छु । “ दोœोलाई tथा.पत गन: प.हलोचा.हँ उहाँले खारे ज गनुह
: rु छ।
१० 4यहs इ—छाबाट येशू •ीŸटका शरsरको ब9लJारा सदाको 9निWत हामी

प.वM बनाइएका छ¬। ११ हरे क पूजाहारs एकै .क9समको ब9ल बारWबार

चढ़ाउँदै o9त[दन सेवामा खड़ा रहrछ, जुन ब9लले क.हPयै पाप हरण गन:
सjदै न। १२ तर •ीŸटले त पापह-का 9निWत सदाको ला9ग एउटै ब9लदान
ु यो"
चढ़ाउनुभयो, अ9न उहाँ परमेeवरको दा.हने बाहुलsतफ: .वराजमान हुनभ
(.ह/ू १०:७-१२)।

लेबी पुजारsह- "धेरै सं ‰यामा 9थए, .कन.क मृ4युले 9तनीह-लाई

काय:मा ला9गरहन [दँदैनŽयो" (.ह/ू ७:२३)। येशू 9तनीह-को 9बपdरत

ु rु Žयो। उहाँ अनrतसWम र.हरहनुहन
ु rु Žयो (.ह/ू ७:२४,२५)।
हुनह
ु े पुजारs हुनह
लेबी पुजारsह-ले "[दन[दनै" (.ह/ू ७:२७) र "o4येक वष:" (.ह/ू ९:२५)
भेटsह- चढाइrŽयो र पशुब9लह- [दइrŽयो। तर 9तनीह- मानव oाणी भएको

हुनाले 9तनीह-का भेटs र पशुब9लले आराधना गन…ह-को .ववेक वा [दमागलाई
9सX वा सफा गन: सjदै नŽयो। यस बारे पावलले यसरs ^य_ गद:छन्, "यो

त अ.हले वत:मान समयको 9निWत एक žŸटाrत वा o9तक हो। यसले यहs

दे खाउँछ, .क चढ़ाएका भेटs र ब9लह-ले आराधकको चेतना र .ववेकलाई
शुX तुPयाउन सjदै नन्" (.ह/ू ९:९) र "१ .कनभने ^यवtथा अब आउने

उ6म कुराह-को खास -प होइन, तर 9तनको छाया माM हो। यसकारण

सा9लrदै 9न4य चढ़ाइने 4यहs .क9समका ब9लह-Jारा निजक आउनेह-लाई

यसले 9सX पान: सjदै न। २ नMता ब9ल चढ़ाउने काम रो.कने9थएन र?
.कन.क आराधकह- एकै खेपमा शुX पाdरने भए 9तनीह-मा 4यसप9छ पापको
चेतना

हुने9थएन।

३

तर

ती

ब9लदानह-ले

सा9लrदा

पापको

सWझना

गराउँछन्। ४ .कन.क साढ़े (वा राँगो) र बोकाह-को रगतले पाप हरण गन:
असWभव छ" (.ह/ू १०:१-४)।

ती मानवीय पुरो.हतह-को 9बपdरत, येशू, आफै "एक फेरा सदाको

ु यो (.ह/ू १०:१०,१२-१४) र हा“ा पापलाई
9निWत" एकै "ब9ल" हुनभ
थrjयाउनुभयो (.ह/ू ९:२६)। येशूको ब9ल शाeवत, िचरtथायी, सध¢ भdर

र.हरहनेमाM होइन 4यो कुनै प9न पशुब9लभrदा uे -, उ6म र उ4कृˆ छ
ु rु Žयो (.ह/ू ७:२६-२८)। परमेeवरको
.कनभने उहाँ परमेeवरको पुM हुनह
इ—छा उहाले 9सX-पमा पूरा गनुभ
: एको 9थयो (.ह/ू १०:५-१०)।

"एक फेरा गdरएको ब9ल सदाको 9निWत कायम छ" भvे येशूको

ब9लको वण:नको अथ: धेरै छन्। प.हलो त, उहाँको ब9ल 9सX र पूण: पमा
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oभावकारs छ जसलाई कसै ले माथ गन: सjदै न अथा:त ् 4यो भrदा अक› महान्
.वकPप कुनै छै न। oभावकारs नभएकै कारणले लेबी कूलका पुजारsह-ले

ब9लह- चढाइनै रहनुपरे को 9थयो। यस मा9मलामा पावलले यसरs ^य_
गद:छन्, "१ .कनभने ^यवtथा अब आउने उ6म कुराह-को खास -प होइन,
तर 9तनको छाया माM हो। यसकारण सा9लrदै 9न4य चढ़ाइने 4यहs .क9समका

ब9लह-Jारा निजक आउनेह-लाई यसले 9सX पान: सjदै न। २ नMता ब9ल
चढ़ाउने काम रो.कने9थएन र? .कन.क आराधकह- एकै खेपमा शुX पाdरने
भए 9तनीह-मा 4यसप9छ पापको चेतना हुने9थएन। ३ तर ती ब9लदानह-ले
सा9लrदा पापको सWझना गराउँछन्" (.ह/ू १०:१-३)।

दोœो, पुरानो करार वा पौरािणक इœाएलsह-ले गन… .व9भv खालका

ब9ल र भेटs चढाउने dर9तह- `ूसमा पूरा भएको 9थयो वा 4यसमा टु .|एको

9थयो। 4यसको अथ:, येशूले हामीलाई हा“ो पापमाM पखाPनुहv
(.ह/ू
ु
९:१४),

उहाँले

हामीलाई

प.वM

जीवन

9बताउन

(.ह/ू

१०:१०-१४)

शि_सWपv गनुह
: rु छ। हा“ो जीवनबाट पापह- हटाएर (.ह/ू ९:२६) उहाँले
असल र भि_ जीवन [दन बल [दनुहrु छ। .वगतका पुजारsह- प.वM मिrदरमा

जानुभrदा अिघ 9तनीह- आफै प.हला सफा, चोखो, प.वM वा अप:ण गनुप
: द:Žयो
(लेबी ८,९)।

ु rु छ र परमेeवरको सामु
तर येशूको ब9लले हा“ो पापलाई उहाँले धुनह

उहाँले हामीलाई समप:ण गनुह
: rु छ (.ह/ू १०:१९-२३) ता.क हामी उहाँको

"राजक®य र बफादारs पुजारsह- भएर" उहाँको सेवा गन: सक† (.ह/ू ९:१४,
१ पMुस २:९)।

अrतमा आएर, येशूको ब9लले हा“ो आि4मक जीवनलाई चा.हने

पौ.ˆक त4वह- उपलwध गराउनुहrु छ। उहाँको ब9ल हा“ो 9निWत अनुकरणीय
उदाहरण हो, 4यसलाई आ4मसात् गरे र प¯ाउनुपछ:

र 4यस अनुसार

चPनुपछ:। तर, 4यो खुबी वा हामीलाई आ4मŠानको खुराक हामी आफैलाई

ँ ालाई एक
हे रेर होइन, न त कुनै अगुवाह-लाई हे रेर, तर येशूमा नै हा“ो आख
टक लगाएर रा‰न सकेप9छमाM पाउँदछ। .वशेष गरे र, .व9भv घ•नाह-Jारा
उहाँलाई `ूसमा टाँ9गन पुगेको र उहाँको अगुवाइलाई प¯ाउन हामीले

o9तवXता गन: सjय† भने हामी सकलs-पमा उहाँका भ_ ह† भvे सुहाउने
अवtथामा पुkन सjछ† (.ह/ू १२:१-४, .ह/ू १३:१२,१३)।
परमेeवरले

[दन चाहनुहन
ु े सबै आिशष, बरदान र फाइदा वा

.हतह-को आधार नै `ूस हो। यसले हा“ो पापबाट हामीलाई शुX वा सफा
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गद:छ, सेवा गन: प.वM वा अलग जीवन 9बताउन [दँदछ, र आि4मक-पमा

बढन् यसले खुराक oदान गद:छ। oभु येशूमा हामीलाई के उपलwध गराएको
छ, 4यसको अझ अथ:मूलक-पमा उ6मतdरकाले कसरs अनुभव गन: सjछ†?
४. `ूस र €माको 9निWत च ुकाइएको मोल

येशू tवग:को प.वM मिrदरमा हा“ो 9निWत सेवाकाय: गdररहनुभएको

छ। .ह/ू ९:२२-२८ले 4यसको वण:न कसरs गdरrछ? हे नह
:ु ोस्, "२२
वाtतवमा, ^यवtथाअनुसार रगतले oाय: सब थोक शुX पाद:छ, र रगत
नबगाईकन पापको €मा हुनै सjदै न।

२३ य[द tवग£य कुराह-का नमूनालाई शुX पान: यी .व9धह- चा.हए

भने tवग:कै कुराह-लाई शुX पानु: त अझ उ6म ब9लको आवeयकता प•यो।
२४ •ीŸट हातले बनाएको प.वMtथान9भM oवेश गनुभ
: एन, जोचा.हँ साँचो

प.वMtथानको नकल माM हो, तर उहाँ tवग:9भMै oवेश गनुभ
: यो, र उहाँ हा“ो

ु एको छ। २५ येशू आफैलाई बारWबार
प€मा परमेeवरको सामु उपिtथत हुनभ
ब9ल चढ़ाउन tवयम् पtनुभएको होइन, जसरs oधान पूजाहारs सा9लrदा आ‡नै

रगत होइन, तर अका:को रगत 9लएर महाप.वM tथान9भM oवेश गन… गद:छन्।
२६ नMता सं सारको उ4पि6दे िख नै उहाँले बारWबार दु:ख भोkनुपन…9थयो। तर

यस युगको अr4यमा आ‡नै ब9लJारा पाप हटाउनलाई उहाँ सध¢ को 9निWत एकै

ु एको छ। २७ जसरs मा9नसको 9निWत एक पटक मनु:
पPट oकट हुनभ
9निeचत छ, र 4यसप9छ इrसाफ, २८ 4यसरs •ीŸट प9न धेरै जनाका पाप

ु यो, र उहाँ दोœो पPट दे खा पनुह
बोjनलाई एकै पPट ब9ल हुनभ
: न
ु ेछ, पाप
बोjनका 9निWत होइन, तर उ4सुकतापूवक
: उहाँको oती€ा गन…ह-का उXारको
9निWत" (.ह/ू ९:२२-२८)।

tवग:मा भएको प.वM tथानको शु.Xकरण गनुप
: छ: भvे धारणा पुरानो

करारमा उPलेिखत प.वM tथानमा हुने सेवाकाय:ले बुझाउँछ। य[द पौरािणक
इœाएलको प.वM tथान वा मिrदरको बारे मा हामीलाई जानकारs छै न भने,

tवग:मा भएको प.वM tथान वा मिrदरको अथ: बुिझrदै न। प.वM tथान

परमेeवरको शासनको o9तक हो (१ शमूएल ४:४, २ शमूएल ६:२)।
आ‡ना जनह-को पापलाई कसरs oभावकारs -पमा सWहाPनुहrु छ भनेर

सव:साधारणलाई 4यहाँ भएको .व9धह-ले बुझाउँछ। परमेeवरको शासन उ6म

र धम£ छ भनेर प.वM मिrदरको अवधारणाले बुझाउँछ (भजन २७:२)।
ु rु छ। उहाँले आ‡ना जनह-को rयाय
परमेeवर सारा जगतको शासक हुनह
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गनुह
: rु छ, र उहाँ rयायोिचत हुन उहाँबाट अपे€ा गdरएको छ। 9नद›षलाई
उहाँले सफाइ [दनुहrु छ र दोषी

वा

दुˆलाई उहाँले दbड [दनुहrु छ।

4यसकारण, जब उहाँले पापीको पापलाई €मा [दनुहrु छ, तब त उहाँले
rयायoणालsको िजWमेवारs बोjनुहrु छ। मा9नसको पापले गदा: परमेeवरको

चdरM र शासक®य oणालs oदु.षत भएकोछ। प.वM tथानले परमेeवरको चdरM
र शासन oणालsको o9त9न9ध4व गद:छ। जब परमेeवरले हामीलाई €मा
[दनुहrु छ तब उहाँले हा“ो पाप प9न बोjनुहrु छ भvे अवधारणा प.वMtथानमा

भएका .व9धह-ले ^या‰या गद:छन् (otथान ३४:७, गrती १४:१७-१९)।

.ह/ू भाषाको सुpको "€मा [दनु" (nōśē नोजे) को अथ: "बोjनु, धारण" गनु:

हो।

इœाएलमा भएको प.वM tथानमा गdरने .व9भv ब9ल तथा भेटs

oथाह-ले यस अवधारणाको बारे मा 9सकाउँछ। पौरािणक इœाएलमा जब
कसै ले

अपराध

गरे

4यसको

€मा

पाउन

आफू

मनुक
: ो

स}ा

पशुलाई

PयाइrŽयो। पशुको िशरमा9थ आ‡नो पाप रा‰Žयो, र 4यसलाई मारrŽयो।
4यस पशुको रगतले वेदsका 9सं |ह-मा9थ छ.क:rŽयो वा मिrदरको प.हलो
कोठामा भएको पदा:मा छ.क:rŽयो। यसले गदा:, पापीको पाप o9तकको -पमा

उसबाट प.वM मिrदरमा साdरrŽयो। 4यसको अथ:, परमेeवर आफैमा 4यो पाप

साdरएको दे खाएको 9थयो। वष:को अrतमा, वा oायिeचतको [दनमा, जसलाई

rयायको [दन प9न भ9नrŽयो, परमेeवरले प.वM मिrदरलाई शुX गनुह
: rु Žयो।
अ9न .व9धपूवक
: rयाय गन… िजWमेवार, प.वM tथानबाट अझेल वा सै तान-पी
ब9लको बोकोमा साdरrŽयो (लेबी १६:१५-२२)।

पृŽवीमा भएको प.वMtथान दुई प.वM कोठाह-मा गdरने 4यस दुई

.क9समको .व9धले

tवग:को प.वMtथानको नमुनालाई दे खाउँदछ (otथान

२५:९, .ह/ू ८:५)। यस .व9धले परमेeवर दयालु

ु rु छ भनेर
र rयायी हुनह

दे खाएको 9थयो। वष:भdर जसले आ‡ना पापह- tवीकाद‘ oायिeचतको [दनमा

गिWभर हुँदै .वuाम पालन गद‘ र चोखो हुने .व9ध पालन गद:थे, 9तनीहपरमेeवरo9त बफादार वा 9न-ावान भएको दे खाउँŽयो। जसले परमेeवरo9त
9न-ावान भएको दे खाउँदैनथे, 9तनीह- "बा.हरrथे" (लेबी २३:२७-३२)।

तपा°को पापको कारण तपा°ले उिचत सजायँ भोkनुपरे तपा°लाई के

हुrŽयो होला, सो सो—नुहोस्। •ीˆले तपा°लाई के गनुभ
: यो सो 4यस स4य
आ4मŠानले तपा°लाई कसरs बुझाउन खोƒदछ?
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५. rयाय र परमेeवरको चdरM १२७

`ूसमा हा“ो 9निWत मनुभ
: एर हा“ो पापको €मा उपलwध गराइएकोमा

4यसले परमेeवरको चdरMको बारे मा हामीलाई के oकट गद:छ? हे नह
:ु ोस्,
दे हायका

पदह-:

रोमी

३:२१-२६

"२१

तर

अब

त

^यवtथा.वनै

परमेeवरबाट आउने धा9म:कता oकट भएको छ। 4यसै को गवाहs ^यवtथा र

अगमव_ाह-ले [दएका छन्। २२ येशू •ीŸटमा .वeवास गन… सबैमा9थ
परमेeवरको धा9म:कता .वeवासJारा oकट भएको छ। .कनभने केहs भेद छै न,

२३ .कन.क सबैले पाप गरे का छन्, र परमेeवरको म.हमासWम पुkनबाट
च ुकेका छन्। २४ परमेeवरका अनुzहको वरदानले •ीŸट येशूमा भएको

उXारबाट 9तनीह- 9स6¢ मा धम£ ठहdरएका छन्। २५ परमेeवरले •ीŸटलाई

उहाँको रगतJारा oायिeचतको ब9लदान tव-प otतुत गनुभ
: यो, जुन oायिeचत
.वeवासJारा

zहण

गनुप
: द:छ।

यो

काम

परमेeवरले

आ‡नो

धा9म:कता

दे खाउनलाई गनुभ
: यो, .कनभने उहाँको ईeवरsय धै यम
: ा अगा9डका पापह-लाई
ु rु छ र येशूमा
उहाँले वाtता गनुभ
: एको 9थएन। २६ परमेeवर आफै धम£ हुनह

.वeवास रा‰नेह-लाई उहाँले धम£ ठहराउनुहrु छ भrने कुरा oमाण गन:लाई

उहाँले वत:मान समयमा यो गनुभ
: यो।," रोमी १:१६,१७ "१६ .कन.क
ँ .कनभने .वeवास गन… o4येकका मुि_को 9निWत
सुसमाचारसँग म शमा:उँ[दन।
यो परमेeवरको शि_ हो, प.हले यहू दsह-का 9निWत र अrयजा9तह-का 9निWत
प9न। १७ .कन.क सुसमाचारमा परमेeवरबाट आउने धा9म:कता oकट भएको

छ, 4यो धा9म:कता जोचा.हँ सWपूण: -पले .वeवासJारा नै आउँछ। यtतो

लेिखएको छ, “धम£चा.हँ .वeवासJारा नै िजउनेछ।” र रोमी ५:६-८ "६
.कन.क हामी दुबल
: हुँदा नै •ीŸट अधम£ह-का 9निWत ठ±क समयमा मनुभ
: यो।
७ धा9म:क मा9नसको 9निWत मन: तयार हुने कोहs 9बरलै पाइएला, कतै असल
ँ गरs प9न हाPला। ८ तर परमेeवरले हा“ा
मा9नसको 9निWत कसै ले मन… आट

9निWत उहाँको oेम यसै मा दे खाउनुहrु छ, .क हामी पापी छँदै •ीŸट हा“ा 9निWत
मनुभ
: यो।"

हा“ो पापह- €मा [दनुको अथ: tवग:मा भएको प.वM tथानमा भएको

दुई कोठाह-मा येशूको म$यtथताको दुई प€ह-लाई दे खाउँदछ। oथमत:,
येशूले हा“ा पापह- हटाएर `ूसमा आफैले बोjनुभएको 9थयो, जसले गदा:

o4येक ^यि_ जसले उहाँमा9थ .वeवास गद:छ उसलाई €मा उपलwध
गराइएको हुrछ (oेdरत २:३८, oेdरत ५:३१। जसले उहाँलाई .वeवास गछ:

उसले पाउने €माको अ9धकार येशूले `ूसJारा उपलwध गराउनुभएको 9थयो,
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.कनभने उहाँले 9तनीह-को पाप बोjनुभएको 9थयो। उहाँले नयाँ करारको प9न

उ²घाटन गनुभ
: एको 9थयो। 4यसमा परमेeवरको ^यवtथा वा दश आŠाहप.वM आ4माको सहयोगले .वeवासीह-को ¦दयमा रा‰न वा ले‰न उहाँलाई
अनुम9त [दएको हुrछ र सो काम गन: उहाँलाई सिजलो बनाउँछ(.ह/ू ८:१०१२, इज.कएल ३६:२५-२७)।

दोœो प€, येशूको सेवाकाय:मा rयायको प€ गा9भएको छ। 4यो

rयाय येशूको दोœो आगमनभrदा प.हले हुने9थयो जुन .ह/ूको ž.ˆकोणमा

भ.वŸयमा हुने9थयो (.ह/ू २:१-४, .ह/ू ६:२, .ह/ू ९:२७, .ह/ू १०:२५)।

यो rयाय परमेeवरका जनह-बाट सुp हुrछ जुन दे हायका पदह-मा उPलेख
गdरएको छ: दा9नएल ७:९-२७, म6ी २२:१-१४, र oकाश १४:७। यसको
ु rु छ र उहाँका जनह-को पापलाई उहाँले €मा
ल³य नै परमेeवर धम£ हुनह
गनुह
: rु छ

भनेर

दे खाउनु हो।

यस

rयायमा

सारा

जगतले

दे ‰ने

गरे र

.वeवासीह-को लेखा उघान…छ। जब पापी मा9नसह-ले येशूलाई .वeवास

गछ:न,् उहाँ मुि_दाता भनेर zहण गछ:न ् र प.वM आ4मालाई काम गन:
[दrछन् तब 9तनीह-को ¦दय र जीवनमा के हुनेरहे छ भनेर 4यस rयायमा
परमेeवरले दे खाउनुहन
ु ेछ।

यस rयायको मा9मलामा एलेन जी ´ाइटले यसरs ^य_ गद:9छन्,

"पापको दोषबाट सफाइ पाउन मा9नस आफै स€म् छै न। पापको दागले

भdरएको उसका पोशाकह- ओ’दै , आ‡ना दोष tवीकाद‘ , 4यो ^यि_
परमेeवरको सामु उ9भएको हुrछ। तर हा“ो व.कल येशू सबै मा9नसह-को

9निWत oभावकारs-पमा अनुनय.वrती गद‘ परमेeवरको अगा9ड रा‰नुहrु छ। तर
9तनीह- आ‡ना पापह-लाई tवीकार गद‘ , पeचातापी भएर 9तनीह-को

.वeवास, आtथा र 9न-ा येशूमा रािखरहनुपद:छ। 9तनीह-को 9निWत येशूले
9बिrतभाउ गनुह
: rु छ गनुह
: rु छ र 9तनीह-लाई दोष [दनेलाई `ूसको शि_शालs
तक:ले पराµ गनुह
: rु छ। परमेeवरको ^यवtथाको आŠाकाdरतामा `ूसमा

ु एकोले उहाँलाई tवग: र पृŽवीमा सबै शि_
मनुप
: रे ताप9न उहाँ पूण: र 9सX हुनभ
र अ9धकार [दएको 9थयो। दोषी मा9नस, उहाँको .पतासँग पुन9म:लन गन:

र

उहाँको दया र सदाशयताको दावी उहाँले गनुह
: rु छ।...हामी हा“ा पापको

अवtथाको महसुस गद‘ , हामी येशूमा भर पनुप
: द:छ, जो हा“ो धा9म:कता, हा“ो
ु rु छ। सै तानले हामीमा9थ दोष थुपारे को छ भने हामी
प.वMतता र मुि_ हुनह

4यसको सामना गन: सjदै न†। हा“ो 9निWत •ीˆलेमाM oभावकारs-पमा .विrत

गनुह
: rु छ। उहाँले दोष [दनेको मुख टाPनुहrु छ। तर हा“ो धम:कम: वा अथक
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oयास र गुणह-लाई सा€ी राखेर होइन उहाँको आ‡नै गुणह-ले हामीलाई
ढाकेर हा“ो o9तJrJी सै तानसँग उहाँ मुका9बला गनुह
: rु छ।"-टे िtटमो9नज फर

द चच:, ठे लs ५, पृ. ४७१,४७२बाट -पाrतdरत।

हा“ो 9निWत येशूको सेवाकाय: र `ूसमा जे गdरयो 4यसले हामी ढु jक
भएर कता हे dररहनु सघाउँछ, तर, फेdर 4यसै बखत rयायको मा9मलामा हामी
न“ र पeचातापी मनिtथ9तमा .कन र.हरहनुपद:छ?

उपसं हार

थप जानकारs: एलेन जी ´ाइटJारा 9लिखत दे हायका सामzीह- प’नुहोस्

(हातमा

पुtतक

नभएप9न

दे हायको

वेवसाइटमा

पानुहrु छ:

https://m.egwwritings.org/)। द [दजाएर अभ एजेजको पृ. ७४१-७५७को
"कलभरs" र पृ. ७५८-७६४को "इट इज .फ9नeड।"
आr¶युज

यु9नभ9स:टको

o$यापक

िजरs

मोtकालाले

येशूको

आगमनभrदा प.हले हुने rयायको बारे मा ^या‰या गनुभ
: एको छ। परमेeवर
"पसलमा जtतै हा“ा पापह-लाई सबैको अगा9ड दे खाउन चाहनुहv
ु । 4यसको
.वपdरत, सारा जगतको सामु उहाँको मानव जीवनलाई पdरवत:न गन: सjने

अचWमको अनुzह उहाँले औP© याउनुहrु छ। उहाँ नै हा“ो जीवनको सहs वा

ु rु छ। परमेeवरo9त मेरो मनिtथ9तलाई, मेरा 9नयतह-लाई,
स4य सा€ी हुनह
मेरा सोच.वचारह-लाई, मेरा कामह-लाई, मेरा पdरिtथ9तह- र मेरो जीवनका

9नद… शनह-लाई उहाँले जगतका सारा जीवह-को सामु रािख[दनुहन
ु ेछ। उहाँले
नै ती सबै कुराह- दे खाइ[दनुहन
ु ेछ। मैले धेरै गPतीह- गर~ , मैले उहाँको

प.वM ^यवtथालाई भ| गर~ भनेर येशूले सा€ी [दनुहन
ु ेछ। तर, मैले पeचाताप
गर~ , €मा माग~ र उहाँको अनुzहले म नयाँ ^यि_मा पdरवत:न भएँ भनेर
उहाँले ^या‰या गनुह
: न
: न
ु ेछ। जगतको सामु उहाँले यो घोषणा गनुह
ु ेछ: "पापी
मोtकालाको पाप धुन मेरो रगत नै पया:‹त छ, उसको जीवनको सबै

आयामह-ह- ममा छ, मo9त र अ- मा9नसह-o9त उसको मनिtथ9त rयानो
र 9नeवाथ£ छ, ऊ अब भरपद› भएको छ। ऊ मेरो असल र .वeवासीलो
सेवक हो।"-टु वाड: अ 9बिwलकल 9थयोलोजी

अभ ग•स जजमेrट:

अ

से9ल/े शन अभ द `स इन सेभेन फेसेज अभ 9डभाइन यु9नभस:ल जजमेrट,"

जन:ल अभ एडभेिrटtट 9थयोलोिजकल सोसाइटs १५ (बसrत ऋतु २००४):
पृ. १५५बाट -पाrतdरत।
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"दुवै मुि_ पाएका मानव oाणीह- र प9तत नभएका जगतका

जीवह-ले

येशूको `ूसमा 9तनीह-को .वŠान र गीत पाउनेछन्। जब

9तनीह-ले येशूको मुहारमा म.हमाको चमक दे ‰दछन् तब 4यो tवाथ:-4याग
oेमको म.हमा हो भनेर थाहा पाउनेछन्। कलभरsको oकाशको सामु tवाथ:4याग oेमको नी9त पृŽवी र tवग:को नी9त हो भनेर दे िखनेछ: आ‡नै भलाइको
वा आ‡नै भाऊ नखोƒने oेमको œोत परमेeवरको ¦दय हो; अ9न 4यस oेमले

ओटoोट भएको ^यि_ले न“, कोमल भएर र झुjदै परमेeवरको tवभाव वा

चdरMलाई आ‡नो जीवनशैलsबाट oकट गन…छ। परमेeवर 4यस ƒयो9तमा
रहनुहrु छ जहाँ कोहs ^यि_ प9न आ‡नो धम:कम:ले पुkन सjदै न।"-एलेन जी
´ाइट, द 9डजाएर अभ एजेज, पृ. १९,२०बाट -पाrतdरत।
िचrतनमनन:

अ. पापबाट €मा पाउन वा आफूले गरे का अपराधह-बाट चोखो हुन वा

मुि_ पाउन मानव जगतले .व9भv खालका ब9ल, 4याग, तपtया,

धम:कम:, पूजाआजा आ[द गन… बानी भएको भएको छ। क9तले त

आ‡नो शरsरलाई कˆ [दएर लामो 9तथ:याMा गद‘ र अझ ज9मनमा
लWपछार

गद‘

सयौ

.कलो9मटर

याMा

गद‘

9तथ:tथलमा

गएको

दे िखrछ। क9तले त धम: कमाउन आ‡नो जीवनलाई सेवाको-पमा
प9न

समप:ण

गरे को

हुrछ।

अझ

क9तले

त

आ‡नो

शरsरका

अ|ह-लाई भगवानलाई चढाउने भrदै हात वा खु}ा ठाडो पाद‘ चPनै
नसjने गरे र रा‰दछन्। परमेeवरलाई खुशी पान… यtता र आफूले

आफैलाई .प•ने र आ‡नो शरsरलाई जोिखममा पारे र उपवास बसेको
बसै गद‘ अ- बहादुर कामह- गरे का हुrछन्। येशूको ब9ल र `ूसले

गदा: सबै खालका मानवीय धम:कम:, 4याग, तपtया, पशुपं€ी ब9ल
अझ

मानव

बाइबलले

ब9ल

ठोकुवा

[दने

जtता

गद:छ।

.`याकलापह-को

हे नह
:ु ोस्,

"२५

अr4य

भएको

“यो जान र बुझ,

य-शलेमको पुनtथा:पन र पुन9न:मा:ण गन: यो आदे श जारs गरे को

समयदे िख अ9भ.ष_ जन, अथा:त ् एक शासक नआउ¸जेलसWम सात
Õसातह-Ö र बयसªी Õसातह-Ö हुनेछन्। गPलs र सुpङह-स.हत
यसको

पुन9न:मा:ण

हुनेछ,

तर

दु:खको

समयमा।

२६

बयसªी

Õसातह-Ö प9छ ती अ9भ.ष_ जन हटाइनेछन् र 9तनीसँग केहs प9न
रहनेछैन। शासकका मा9नसह- आएर 4यस सहर र प.वMtथानलाई
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.वनाश गन…छन्। अrत बाढ़sझ¢ आउनेछ: लड़ाइँ अrतसWम रहनेछ, र

उजाड़ अवtथाह-को आदे श जारs भएको छ। २७ धेरै जना9सत एक

ÕसातÖ * को ला9ग 9तनले एउटा करारको सदर गन…छन्। ÕसातÖ-

को बीचमा 9तनले ब9लदान र भेटsलाई समा‹त गन…छन्। अ9न

मिrदरको एक भागमा 9तनले .वनाशकारs घृिणत थोक खड़ा गन…छन्,

जबसWम 9तनीमा9थ आदे श गdरएको अrत खrयाइनेछैन” (दा9नएल
९:२५-२७)

र

"१५

प.वM

आ4माले

प9न

हामीलाई

गवाहs

[दनुहrु छ। प.हला उहाँ भrनुहrु छ, १६ “ती [दनप9छ 9तनीह-सँग
बाँ$ने मेरो करार यहs हो, परमoभु भrनुहrु छ, 9तनीह-का ¦दयमा म
मेरो

^यवtथा

लेिख[दनेछु।”

रािख[दनेछु,

१७

तब

र

उहाँ

9तनीह-का
भrनुहrु छ,

मनमा

प9न

“9तनीह-का

म

पाप

4यो
र

ँ ” १८ अब जहाँ यी
9तनीह-का दुŸकम:ह- म फेdर सWझनेछैन।

सबैको €मा हुrछ, 4यहाँ अब फेdर पापको 9निWत कुनै ब9ल छै न"

(.ह/ू १०:१५-१८)।

आ. फेdर 4यसै बखत, .वeवासीको जीवनमा 4याग वा 9नtवाथ: जीवनको

भू9मका के छ? आ‡नो `ूस उठाएर उहाँलाई प¯ाउनु पछ: (म6ी

१६:२४), वा oेdरत पावलले हा“ा शरsरह-लाई "िजउँदो ब9ल,
प.वM र परमेeवरको 9निWत zहण योkय गdर अप:ण गनुप
: छ:" (रोमी

१२:१)को अथ: के छ? येशूले म6ी १६:२४ र पावलले रोमी

१२:१मा [दएका 9नद… शनह- र .ह/ू १३:१५,१६को बीचमा के
सWबrध

छ?
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परमेeवरलाई येशूJारा oशंसाको ब9ल 9नरrतर चढ़ाऔ ं। यो oशंसा

उहाँको नाउँ tवीकार गन… ओठको फल हो। १६ भलाइ गन: र

ँ गन: नभुल, .कन.क यtतै ब9लह-मा
आफूसँग भएका कुरा बाँड़चूड़
ु rु छ।"
परमेeवर oसrन हुनह

१३८

कथा ९
.वºासको 9निWत सतावट
.कना, १४, लाओस

एक [दन १४ वष:क® .कना हtया|फtया| गद‘
लाओसमा
ढोकामा

रहे को

एडभेिrटtट

घच—याइन्।

उनको

पाtटरको
हातमा

घरको

उनका

आमाबाबुह-ले बाँधेका डोरsह- 9थए। आमाबाबुले
उनलाई कुटे का 9थए र दाजुले प9न उनलाई

ला6ीले हानेका 9थए। उनको अपराध? येशूलाई
.वºास गरे र एडभेिrटtट चच:मा ब9»tमा 9लने

उनको 9नण:यले गदा: सबै थोकह- भताभु| भएको

9थयो। मायालु आमाबाबु उनको 9निWत भयानक भएर 9नtके .कन.क उनले

परWपराको धम:बाट अल9गन 9नधो गरे का 9थए। .कनाले आ‡नो आtथा

गुमाउन चा.हनन् र केहs नयाँ .वºासी9मMह-ले उनलाई खास केहs सहयोग
गन: सकेका 9थएनन्। 9तनीह- गdरब .कसानीह- 9थए र आ‡नै जीवन धाv
9तनीह-लाई मुिeकल भइरहे को 9थयो। तर 9तनीह-को oेम र प.वM आ4माको
शि_ले उनलाई शािrत र आशा 9मलेको 9थयो। आ‡नै शरsरको हाडरगतमा

भएको सतावटलाई सहन सjने शि_ उनमा भइरहे को 9थयो। तर येशूको

9निWत सबै जोिखम 9लन उनी तयार भए.क 9थइन्। तर क.हलेसWम यो
सतावट सहने र कसको सं र€णमा जाने? आ‡नो घरमा फ.क:ने बाहे क उनी
कहs © जाने ठाउँ 9थएन। आफrतह-ले प9न येशूलाई 4यागेर oकृ9तपूजामा

फ.क:न उनलाई जोड [दए। गाउँको कुनै अगुवाह-ले उनलाई सहयोग गरे नन्
.कनभने 9तनीह-ले प9न आ‡नै आमाबाबुको कुरा सुvुपछ: भनेर उjसाएका
9थए। लाओसमा होस जहाँ होस् आमाबाबुको कुरा सुvु असलै छ .कनभने

ए.फसी ६:१मा लेिखएको छ, "छोरा-छोरs हो, oभुमा आ‡ना आमा-बुबाको
आŠापालन गर, .कन.क यो उिचत हो।" तर क9तसWम बालबा9लकाले आ‡ना

आमाबाबुको कुरा सुvे? घाऊ नै घाऊ भएको शरsर 9लएर पाtटरको घरमा

उनी आएक® 9थइन् तर केहs समयप9छ उनको आफrतकहाँ .कनालाई राखे।
उनको आमाबाबुले उनलाई खोƒन आउला भनेर उनी डराएक® 9थइन्। उनी
आ‡नो घरबाट पाँच [दन लुकेर ब9सन्। आमाबाबुले उनलाई माला: भनेर उनी
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तस… क® 9थइन्। एक [दन त उनको बुबाले उनको टाउकोमा बrदुक प9न

प•काएको 9थयो। तर ज9त दु:ख पाएताप9न .कनाको [दमाग र .वºास tपˆ
9थयो। उनको 9निWत oाथ:ना गनुह
: ोस्। tवग:दूतह-ले उनलाई र€ा गpन् भनेर

oाथ:ना गनुह
: ोस्। उनका आमाबाबुको 9निWत प9न oाथ:ना गनुह
: ोस् ता.क
9तनीह-ले

उनलाई

आ4म9नण:यको

tवतrMता

oदान

गpन्।

चच:का

.वºासीह-ले प9न उनलाई राहत [दन सकुन् भनेर oाथ:ना गनुह
: ोस्। सायद

उनी एडभेिrटtट tकूलमा प’न पाए राहत 9मPला.क भनेर oाथ:ना गनुह
: ोस्।
चच:का सदtयह-लाई यस क[ठन पdरिtथ9तमा सहयोग गन: सकुन् भ9न oाथ:ना
गdर[दनुहोस्।

-आr¼यु मेकचेtने।
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