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नयाँ करारमा पिवत्र थान

यस अध्यायका मूल पदह : ूःथान २५:८, यशैया ५३:४-१२, िहॄू १०:४,
िहॄू ९:१४, िहॄू ८:१-६ र १ ितमोथी २:५,६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यसकारण उहाँ नयाँ करारको मध्यःथकतार्

हुनहु न्ु छ। त्यसले गदार् जसजसलाई बोलाहत भएको हो ितनीह

उ रािधकारीको ूित ाको उपभोग गनर् सकुन्" (िहॄू ९:१५

अनन्त

पान्तिरत)।

जुन नभएको एक रात आकाश कालो मसीले भिरएको जःतो िथयो।

त्यस अन्धकारमा ृान्क सहरका खाली सडकमा िहँिडरहेको िथयो। केही
समयपिछ उसको पिछ कोही ँ िहँडेको आवाज सुन्यो। त्यस रातमा कसैले उसको

िपछा गिररहेको िथयो। अिन त्यो व्यिक्त ृान्ककहाँ आइपुगरे सोध्यो, "ृान्क,

के तपाईँ पुःतक छाप्ने व्यिक्त होइन?" "हो, महुँ। तर तपाईँले मलाई कसरी
िच भ
ु यो?"

"अ"ँ , तपाईँलाई म िचिन्दँन" त्यस अपिरिचत व्यिक्तले भन्यो, "तर

ँ िचन्छु । अन्धकारमा पिन उनको व्यवहारले
तपाईँको दाइलाई म धेरै राॆोसग

म उनलाई िचन्दछु । तपाईँको आकार र तपाईँ िहँड्नुभएको शैलीले तपाईँको

दाजुको जःतो भएकोले तपाईँ उनको दाजु नै हो भनेर ठम्याउन सकेको िथए,ँ

िकनिक मेरो भाइ छ भनेर उनले मलाई भनेका िथए।"
यस

कथाले

इॐाएलीह को

पिवऽःथानमा

गिरने

सेवािविधह को

ूभावकारी सत्यलाई ूकट गदर्छ। यो पिवऽःथान, बाइबलले भन्दछ िक

ःवगर्मा रहेको वाःतिवक पिवऽःथानको छायाँ, ूितक वा िचऽण हो। तैपिन यस

पृथ्वीमा रहेको पिवऽःथानमा ूसःत छायाँ, ूितक र िचऽणह

पाइन्थ्यो जसले गदार् त्यस ःथान र त्यहाँ अपनाइएका िविभ

ःप माऽा

िविधह ले आउने

र ूकट गिरने सत्यह लाई ूितिनिधत्व गन वा गिरनुपन दे खाइएको िथयो:

ःवगर्को पिवऽःथान वा मिन्दरमा भी को मृत्यु र ूधान-पुजारीको सेवाकायर्।
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यस अध्यायको झलक: परमेँवरले इॐाएलीह लाई पिवऽःथान बनाउन िक

चाहनुभएको िथयो? येशू भी

ु एको छ भनेर त्यस
हाॆो बदली हुनभ

ु एर येशूले ःवगर्मा
पिवऽःथानले हामीलाई के िसकाउँछ? हाॆो ूितिनिधत्व हुनभ
के गनुह
र् न्ु छ?

१. सम्बन्धह

"११ ितमीह लाई घृणा नगरी वा नहेिप म ितमीह कै बीचमा वास

गनछु वा पिवऽःथान राख्नेछु।१२ म ितमीह का बीचमा िहँड़डुल गनछु , र म
ितमीह का परमेँवर हुनछ
े ु , अिन ितमीह चािहँ मेरा ूजा हुनछ
े ौ" (लेवीह
२६:११-१२

पान्तिरत)।

चाहे पुरानो करारमा होस् वा नयाँ करारमा होस् परमेँवरले उहाँका

जनह िसत घिन

र ूेिमलो सम्बन्ध राख्न ूयास गनुह
र् न्ु छ भ े िवषय

अिहलेसम्ममा हामीलाई ःप

हुनपु दर्छ। यथाथर्मा करारह

त्यस सम्बन्धलाई

सहयोग गन "नीितह " हुन भनेपिन हुन्छ (त्यो भन्दा अ

नपाइएको पिरवेशमा)।

उ म शब्द

कुनै पिन करारमा सम्बन्ध गाँिसराख्नु अत्यन्त िनणार्यक हुन्छ।

जुनसुकै पिरवेश वा समयमा वा जहाँ र जोसुकैसँग होस्। तर िवशेष गरे र

पापी, कमजोरी, श ा गन र गलत काम गनर् ढल्केका मािनसह को िनिम्त
अन्तिबर्या गरे र हुन्छ िक, सम्बाद गरे र हुन्छ िक सम्पकर् जारी राखेर हुन्छ

िक

परमेँवरसँगको

सम्बन्धको

िनिम्त

कायम

गिरराख्नु

ज री

छ।

परमेँवरलाई यही कुरो थाहा पाएर हामीमा ूकट हुन उहाँ आफैले कदम

चाल्नुभयो। हामी पितत मानव ूाणीले हामीह ले नै बुझेको अनुसार उहाँ
ूकट हुने ूावधान बनाउनु भएको िथयो। त्यस ूावधानबाट परमेँवरसँग
हामी अथर्पूणर् तिरकाले सम्पकर् राख्न सिकने भएको िथयो।

ूःथान २५:८मा परमेँवरले इॐाएलीह लाई पिवऽबासःथान बनाउन

आदे श िदनुभएको िथयो पढ्नुहोस्। परमेँवरले कुन कारण िदनुभयो सो काम

ितनीह लाई गनर् िदइएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, "“म ितनीह का मध्यमा बःनलाई

ितनीह ले मेरो लािग एउटा पिवऽःथान बनाऊन।"

यस ूँनको जवाफले अक ूँनपिन खडा हुन्छ, त्यो हो िकन त?

उहाँका मािनसह को बीचमा परमेँवर िकन रहन चाहनुभएको?

त्यस ूँनको सत्य जवाफ पाउने हो भने मािथका दुई पदह

दे खाउँदछ। याद गनुह
र् ोस्, परमेँवर ितनीह सँग "रहनुहन
ु ेछ वा पिवऽःथान
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ु न
हुनह
ु ेछ; अिन उहाँले भ ुहन्ु छ ितनीह लाई हे प्ने छै न वा घृणा गनछै न। अिन

उहाँले भ ुहन्ु छ उहाँ " ितनीह को माझमा िहँडडुल गनुह
र् न
ु ेछ र उहाँ

ितनीह को परमेँवर हुनेछ र ितनीह

उहाँका जनह

वा ूजा हुनेछन् (लेबी
फेिर हे नह
र्ु ोस्।

२६:११,१२)। ती पदह मा उल्लेख गिरएका तत्वह

ितनीह मा परमेँवरले आफ्ना जनह सँग राख्न चाहने सम्बन्धको पक्षलाई
ःप

पमा दे खाइएको छ।

एक िछन समय िलनुहोस्: लेबी २६:११,१२ र ूःथान २५:१२ शब्द

ँ राख्ने सम्बन्धको
शब्दमा केलाएर पढ्नुहोस्। परमेँवरले आफ्ना जनह सग

ूयासमा त्यहाँ के कदमह

उल्लेख गिरएकाछन् सो लेख्नुहोस्।

िबशेष गरे र "मेरो आत्मा ितमीह लाई घृणा गनछै न वा मैले ितमीह लाई

हेप्ने छै न" भ े शब्दह मा िवशेष ध्यान िदनुहोस्। पिवऽःथान आफैमा के छ
वा ितनीह को िबिधमा के छ जसले गदार् पितत र पापी मािनसह लाई
परमेँवरले महण गन ूावधान बनाइएको िथयो साथै करार बाध्ने ूिबयामा त्यो

िकन मह वपूणर् छ?

२. पाप, बिलूथा, र महण वा ःवीकायर् (िहॄू ९:२२)

पशु बिल ारा पापीले आफ्नो पाप हटाउन र दोष मुक्त हुने ूथा

पुरानो करारमा परमेँवरले नै ःथापना गनुभ
र् एको िथयो।

इॐाएलीह लाई
अध्यायसम्ममा

िदइएको

पाइन्छ।

होिशयारसाथ कसरी

िवःतृत
िविभ

ूयोग गन र

िववरण

ूकारका

लेबी

बिलूथाको बारे मा

अध्याय

पशुबिलको

१दे िख

रगतलाई

७

बढो

व्यवःथापन गन बारे मा िवःतृत आदे श

िदइएको छ। इॐाएलीह ले गिरने पशुबिलका ूथाह मा धेरै िवशेषताह

छन्। रगतको भूिमका पिन एक हो जसले बिलूथाह लाई एक शुऽमा बाँिध
राख्छ।

गिरएको

यिद कसै ले पाप गर्यो भन्यो भने उसले करारको सम्बन्धलाई उल न
ठहर्याउँथ्यो

साथै

त्यसमा

भएको

िनयमलाई

तोडेको

भनेर

ःवीकानुप
र् थ्य । आफू मनुप
र् न स ामा यिद उसले पशुलाई बिल िदयो भने उसले

परमेँवर र मानवतासँगको सम्बन्ध पूणर् पमा पुनःथािपत भएको दे खाएको
हुन्थ्यो। पशुबिलह

र ितनीह सँग गाँिसएका िविभ

भएको पाप र दोषीमनिःथितलाई शु

गनुभ
र् एको िथयो। पापीलाई शु

िरितह

ारा मािनसमा

पान ूथा परमेँवरले नै िनयुक्त

पानर् ती ूथाह को ःथापना भएको िथयो।

पिवऽःथानमा रगत छदार् ितनीह को पाप र दोष त्यहाँ सािरएको दे खाउँथ्यो
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साथै

ितनीह लाई

उ ार

गन

व्यिक्तगत

परमेँवरसँग

फेिर

सम्पकर्मा

आउनसक्ने र पुरै करारको स ितमा पँचातापी पापी लाग्न सक्ने ूावधान

त्यस चलनमा िथयो।

ँ ाको अन्तमा िदएका ूँनह लाई बुझाउन मािथ व्यक्त
अगािडको बुद

गिरएका अवधारणाह ले कसरी सहयोग गदर्छ?

ँ
ँ छ। त्यो महत्वपूणर्
पशुबिलले मह वपूणर् भिवंयवाणीलाई औल्याउ

भिवंयवाणी के हो र त्यसको अथर् के हो? हेनह
र्ु ोस्, यशैया ५३:४-१२ "४
िनँचय नै उसले हाॆा िनबर्लताह

बोक्यो, र हाॆा दु:ख भोग्यो, तापिन हामीले

उसलाई परमेँवरबाट िहकार्इएको, उहाँबाट िपिटएको र दु:खमा परे को सम्झ्य ।

५ तर ऊ त हाॆा अपराधह का िनिम्त छे िड़यो। हाॆा अधमर्का िनिम्त ऊ
पेिलयो। हामीमा शािन्त ल्याउने दण्ड उसमािथ पर्यो, र उसको कोरार्को चोटले
हामी िनको भय । ६ हामी सबै भेड़ाझ बरािलएका छ । हामी हरे क आफ्नै

बाटोितर लागेका छ , र परमूभ ुले उसमािथ हामी सबैको अधमर् हािलिदनुभएको

छ। ७ ऊ िथचोिमचोमा पर्यो, र उसलाई कंट पर्यो, तापिन उसले आफ्नो मुख

खोलेन। मािरनलाई लगेको थुमाजःतै ऊ डोर्याएर लिगयो। आफ्नो ऊन
कऽनेको सामु भेड़ा मौन भएझ उसले पिन आफ्नो मुख खोलेन। ८ अत्याचार र
इन्साफ ारा ऊ लिगयो। उसका सन्तानका बारे मा कसले िवचार गनर् सक्छ?

िकनिक ऊ जीिवतह को दे शबाट अलग गिरयो, र मेरो ूजाका अपराधको िनिम्त

उसमािथ कुटाइ पर्यो। ९ उसको िचहान दुंटह िसत बनाइयो, र मृत्युमा
धनीह

उसको साथमा िथए, य िप उसले केही उपिव गरे को िथएन न त

उसको मुखमा केही छल िथयो। १० तापिन उसलाई चकनाचूर र कंटमा पानर्

परमूभ ुको इच्छा िथयो, र परमूभ ुले उसको ूाणलाई दोषबिलझ बनाउनुभए

तापिन, उसले आफ्ना छोराछोरीलाई दे ख्नेछ र आफ्नो िदन बढ़ाउनेछ र

परमूभ ुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनछ
े । ११ उसका ूाणको वेदनापिछ
उसले जीवनको ज्योित दे ख्नेछ र सन्तुंट हुनछ
े । आफ्नो

ान ारा मेरो धमीर्

दासले धेरैलाई धमीर् बनाउनेछ, र उसले ितनीह का अधमर् बोक्नेछ। १२
ँ ै उसलाई पिन म एक भाग िदनेछु, र उसले लूटको माल
यसैकारण महान्ह सग

सामथीर्ह िसत बाँ नेछ। िकनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो, र ऊ
अपराधीह को गन्तीमा गिनयो। िकनिक उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले
अपराधीह का िनिम्त मध्यःथता गर्यो।" र िहॄू १०:४

बोकाह को रगतले पाप हरण गनर् असम्भव छ।"
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"साढ़े (वा राँगा?) र

पापीको पाप मेटाउन र उसमा भएको दोषी मनिःथितलाई पखाल्न

पिवऽःथानमा पशुबिलह

िदइन्थ्यो। यो ूथा पुरानो करारमा िथयो र यो

परमेँवरकै इच्छा अनुसार चलनमा ल्याइएको िथयो। यस ूथाले दोषी र

मृत्युदण्डको योग्य भएको पापीको िःथितलाई क्षमा पाइएको वा िनद ष सािबत
भएको िःथितमा ल्याइन्थ्यो र परमेँवर र मािनसको बीचमा गिरएको करारको

सम्बन्ध फेिर ःथापना भएको पिन दे खाउँथ्यो। तर पशुबिलह ले मािनसलाई
ँ
मुिक्त िदने नभएर ितनीह ले औल्याएका
भिवंयमा हुने िस

बिलले मािनस

पापबाट मुक्त हने आभास् ती इॐाएलीह ले पाउनुपथ्य । कुनै पिन पशु

मािनसको स ामा मािरन्दा मािनसको पाप र दोष िनमूल
र् हुन पयार्प्त छै न।
ःप

मा भ े हो भने पशुबिलले मािनसको पापलाई मोचन गराउँदैन। पावलले

आफ्नो ःप
पापह

धारणा यसरी राख्दछन्: "साँढे (वा राँगा) र बोकाह का रगतले

पखाल्न

असम्भव

छ"

(िहॄू

१०:४

पान्तिरत)।

एक

िदन

परमेँवरको ईँवरीय-मानव सेवक सं सारको पापको िनिम्त आउनुभएर पापीको
स ामा मनुह
र् न
ु े घट्नालाई

जसले

पशुबिल

िदइन्थ्यो

ँ
पशुबिलले औल्याएको
िथयो र ूत्येक इॐाएली
उसले

त्यस

आउनेवाला

घट्नाितर

ि गत

गिररहनुपदर्थ्यो। येशू भी को मृत्युको ूिबया ारा पापीको पापलाई क्षमा

िदइन्छ र परमेँवरले उसलाई ःवीकार गनुह
र् न्ु छ भ े आत्म ान हुन ु ज री

छ। यही आउनुहन
ु े येशूकै आधारमा परमेँवरसँग करारको सम्बन्ध ःथािपत

हुन पुगेको िथयो।

पुरानो करारको समयमा रहेको कुनै मािनसको ठाउँमा तपाईँ आफूलाई

राख्नुहोस्। त्यसबेला ती इॐाएलीह ले पिवऽःथानमा पशुबिल चढाउँदा के
सोचेका हुन्थे होला? यो

पिन सम्झनुहोस् िक ितनीह को आिथर्क, सं ःकृित वा

सं ःकार र पूरै जीवनको िनिम्त बःतु वा पशु कितको मह वपूणर् िथयो? ती

पशुह को बिलबाट पापको मोल कितको ठू लो रहेछ भनेर ितनीह ले कसरी
िसक्नुपथ्य ?

३. बदलीमा

"४ हाॆा परमेँवर र िपताको इच्छाअनुसार उहाँले यस वतर्मान दुंट

युगबाट हामीलाई छु टकारा िदनलाई हाॆा पापका िनिम्त आफैलाई अपर्ण
गनुभ
र् यो। ५ परमेँवरलाई सदासवर्दा मिहमा भइरहोस्। आमेन।" (गलाती
१:४-५)।
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एउटा ूँन िववादरिहत छ: नयाँ करारका िविभ

एउटा वा केवल एउटामाऽ छ त्यो हो येशू भी

िवषयबःतुह मा

सं सारका पापह को िनिम्त

बिलिदएर मनुभ
र् यो। मुिक्तको सारा योजनाको आधारभूत सत्य वा जग नै यो

सत्य हो। कुनै पिन इसाई धािमर्क िव ा जसले मािनसलाई क्षमा िदन भी ले

रगत बगाउनुभयो भ े िवषयलाई अःवीकार गदर्छ त्यस िव ाले इसाई
आःथाको आत्मा र मुटुलाई नै ल

कसै लाई पिन मुिक्त िदन सक्दै न।

ाएको ठहछर्। येशूको रगतिबनाको बुसले

मािथ िदएको पदमा ध्यान गनुह
र् ोस् र दे हायका ूँनह को जवाफ

ु यो? कसको िनिम्त उहाँ
िदनुहोस्: के येशू आफै ःवइच्छाले मनर् तयार हुनभ
मनुभ
र् यो? उहाँको मृत्युले के लआय पूरा भयो?

मािनसको बदलीमा वा िबकल्पमा येशूको मृत्यु नै मुिक्तको सारा

योजनाको साँचो वा मह वपूणर् जग हो। हाॆो पापले गदार् हामी मनर् योग्यका

छ । हामीलाई भी ले अितनै ूेम गनुभ
र् एकोले हाॆो पापको िनिम्त उहाँ

आफैलाई सुम्पनुयो (गलाती १:४)। हामी मनुप
र् न ठाउँमा वा हामी मनर्को

दोिषत सािबत भएको तर हाॆो बदलीमा उहाँ मनुभ
र् यो। पापीह को बदलीमा
येशूको मृत्यको महान् सत्य ारा नै अ

सत्यह

बहन्छ। हाॆो आशा, हाॆो

पुनःथार्पन, हाॆो ःवतन्ऽता, हामीले पाउने क्षमा, ःवगर्मा पाउने अनन्त जीवन

आिद सबै येशूको काममा िनभर्र भएको छ। त्यो काम हो हाॆा पाप, अधमर् र

दु ताह को िनिम्त येशूले आफैलाई सुम्पनु। यो िबना हाॆो िवँवास, आःथा,

जीवन, िजउनुको साथर्कता सबै बेकारको हुन्छ। उहाँमा िवँवास गनर् सिकएन

भने माछाको मूतीर्लाई हाॆो आशा र भरोसा राखेपिन हुन्छ। मुिक्त केवल
रगतबाटमाऽै आउँछ त्यो पिन येशूको रगतले।
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ती पदह ले हामीलाई रगतको बारे मा के

सन्दे श िदन्छ? मुिक्तको योजनामा रगतले कःतो भूिमका खेल्दछ? हेनह
र्ु ोस्, म ी

२६:२८ "िकनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका िनिम्त पापको

ूायिँचतको लािग बहाइन्छ।", एिफसी २:१३ "तर ितमीह , जो त्यस बेला

भींट येशूबाट टाढ़ा िथयौ, अब भींटको रगतले निजक भएका छौ।", िहॄू

९:१४ "भींटको रगतले त झन् कित बढ़ी गरी ितमीह का िववेकलाई मरे का

कामह बाट शु
िकनिक

उहाँले

पानछ, तािक ितमीह
अनन्त

आत्मा ारा

जीिवत परमेँवरको सेवा गनर् सक।

आफैलाई

िनंखोट

बिलको

पमा

परमेँवरलाई अपर्ण गनुभ
र् यो।" र १ पऽुस १:१९ "तर िनंखोट र िनंकल

थुमाको जःतो भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्
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ाइएका छौ।"

"तपाईँ पापी र अयोग्य भएकोले परमेँवरले तपाईँलाई महण गनुह
र् ु

भनेर उहाँमािथ भरोसा नराख्ने र तपाईँले आफूले आफैलाई साःती िदने चाल

परमेँवरको इच्छा अनुसार होइन।॰॰॰तपाईँले भ

सक्नुहन्ु छ: 'मलाई थाहा छ

म पापी हुँ, त्यसै कारण मलाई मुिक्तदाताको आवँयकता छ॰॰॰म कुनै कुनै

योग्यता वा असल गुणह

छै न जसले गदार् मैले मुिक्तलाई दावी गनर् सक्छु ,

तर म आफूलाई परमेँवरको िनंखोट थुमाको सबै पाप क्षमा गन रगतमािथ

दावी गरे र परमेँवरको सामु उपिःथत हुन्छु । सारा सं सारको पाप उठाइ लाने

येशूलाई आत्मसात गद म परमेँवरकहाँ पुग्छु । यो नै मेरो केवल िबिन्त

हो।'"-एलेन जी

ाइट, द फेथ आइ िलभ बाइ, पृ॰ १००बाट

मािथ एलेन जी

पान्तिरत।

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको भावनामा मनन गनुह
र् ोस्।

तपाईँको आफ्नै शब्दह ले त्यसलाई

पान्तिरत गरे र लेख्नुहोस्। यो तपाईँको

आफ्नो व्यिक्तगत धारणा हो भनेर िलनुहोस्। तपाईँको डर, पीडा लेख्नुहोस् र

त्यहाँ के ूित ाह

छन् जुन तपाईँलाई िदइएको छ सो लेख्नुहोस्। नयाँ

करारको रगतले तपाईँमा के आशा पल्हाइ िदन्छ?

४. नयाँ करारको ूधान पुजारी

आफ्ना जनह सँग परमेँवर रहन

पृथ्बीको पिवऽःथान उहाँले

रोज्नुभएको िथयो। त्यस पिवऽःथानको केन्ििबन्दु पशुह को बिल िथयो। तर

ती पशुह को मृत्युमा पिवऽःथानमा हुने सेवािविधह को अन्त्य भएको िथएन।

जब पापीले पशुलाई बिल िदन्थ्यो तब त्यस पापीको िनिम्त रगत िलएर

पुजारीले पिवऽःथानमा िबिधपूवक
र् सेवाकायर् गिरन्थ्यो। त्यहाँ गिरने सबै िविध

वा सेवाकायर् येशू यस सं सारको िनिम्त के गनुह
र् न
ु ेछ केवल छायाँ, ूितक वा

िचन्हमाऽ िथयो।

जसरी पशुको मृत्युले ूितकह को अन्त्य भएको िथएन

त्यसरी नै बुसमा येशू मनुभ
र् एपिछ हाॆो िनिम्त उहाँको काम अन्त्य भएको

िथएन।

िहॄू

८:१-६

ध्यान

िदएर

पढ्नुहोस्।

ती

पदह

ूाथर्नापूवक
र्

पढ्नुहोस्। यहाँ के भिनरहेको छ र त्यो हामीले थाहा पाउन िकन ज री छ

ँ सहयोग माग्नुहोस्। यो गनर् सकेपिछ हाॆो िनिम्त
भनेर बुझ्न परमेँवरसग
परमेँवरको सन्दे श के रहेछ सो तपाईँले आफ्नै शब्दह मा लेख्नुहोस्। तपाईँ
आफैले पिन आफूलाई सोध्नुहोस्, ती पदह ले नयाँ करारलाई बुझाउन कसरी

सहयोग गदर्छ? हेनह
र्ु ोस्, "१ अब हामीले भन्न चाहेको कुराचािहँ यही हो: हाॆा

यःता ूधान पूजाहारी हुनहु न्ु छ, जो ःवगर्मा महान् परमेँवरका िसं हासनको
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दािहनेपि

िवराजमान हुनहु न्ु छ। २ मािनसले होइन, तर परमूभ ुले खड़ा

गनुभ
र् एको पिवऽःथान, साँचो पिवऽ वासःथानमा उहाँ सेवक हुनहु न्ु छ।

३

िकनिक हरे क ूधान पूजाहारी भेटी र बिलदान चढ़ाउन िनयुक्त भएका हुन्छन्।

ँ पिन अपर्ण गन केही साममी हुन ु आवँयक
यसकारण यी ूधान पूजाहारीसग
छ। ४ उहाँ यस पृथ्वीमै हुनहु ँद
ु ो हो त उहाँ पूजाहारी हुनहु न
ु े नै िथएन, िकनभने
व्यवःथाबमोिजम भेटी चढ़ाउने पूजाहारीह

त छँदैछन्। ५ ितनीह ले ःवगीर्य

पिवऽःथानको नकल र छायाको सेवा गदर्छन्, िकनिक मोशाले पिवऽ वासःथान
बनाउन लाग्दा परमेँवरको यःतो आदे श पाएका िथए, “पवर्तमा ितमीलाई

दे खाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” ६ तर यसै पिन

भींटले ूाप्त गनुभ
र् एको सेवा त्यितकै बढ़ी ौे ंठ छ, जि को उहाँले मध्यःथता

गनुभ
र् एको करार पुरानोभन्दा उ म छ। िकनभने यो करारको जग उ म

ूित ाह मा बसािलएको छ।"

जसरी यस पृथ्वीमा पिवऽःथान, पुजारी र पुरानो करारमुिन सेवाकायर्

हुन्थ्यो त्यसरी नै ःवगर्मा पिन पिवऽःथान छ, ःविगर्य पूजारीपन र नयाँ करार
मुिन ःवगर्को पिवऽःथानमा सेवाकायर् िविध छ। पुरानो करारमा जे ूितकह ,
िचन्हह , िचऽणह

हुनगएको िथयो।

र छायाँ (िहॄू ८:५) िथए त्यो नयाँ करारमा वाःतिवकता

त्यो भन्दापिन अमुक र िववेक वा नीितहीन पशु हाॆो बदलीमा

मनुप
र् नमा िववेकशील पापरिहत येशू हाॆो बदली मनुभ
र् यो; पशुको रगतभन्दा,
हामीमा भी को रगत छ, मािनसले िनमार्ण गरे को पिवऽःथानभन्दा हामीसँग
सक्कल, सत्य पिवऽःथान छ जुन परमेँवरले नै िनमार्ण गनुभ
र् एको िथयो
मािनसले होइन (िहॄू ८:२); र पापी, कमजोर र भूल गन मानवीय पुजारी

ु एर सेवाकायर् गिररहनुभएको छ।
भन्दा, हाॆो तफर्बाट येशू ूधान पुजारी हुनभ
यी

सबै कुराह

िदमागमा राखेर पावलले व्यक्त गरे का शब्दह

सोच्नुहोस्:

"यःतो महान् मुिक्तलाई हामीले वेवाःता गनुब
र् ाट हामी कसरी भाग्न सक्छ

र?" (िहॄू २:३

पान्तिरत)।

यो सोच्नुहोस्: तपाईँको िनिम्त वा तपाईँको तफर्बाट येशू पापरिहत

जीवन िबताउनुभयो, तपाईँको िनिम्त मनुभ
र् यो र अिहले ःवगर्मा हुनहु न्ु छ जहाँ
तपाईँको लािग वा तपाईँको तफर्बाट सेवाकायर् गिररहनुभएको छ। पापको

अिन्तम र भयानक पिरणामबाट तपाईँलाई उ ार गनर् ती सबै थोक येशूले

गनुभ
र् एको िथयो। यस गजबको सन्दे श कसै लाई सुनाउन योजना बनाउनुहोस्।
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ँ ामा छलफल
यो सन्दे श कसले सु ुपछर् सो उसलाई सुनाउनुहोस्। यस बुद

गिरएको आधारमा तपाईँले के भ ुहन
ु ेछ सो भ

ु ोस्।
तयार हुनह

५. ःवगर्को पिवऽःथानमा भइरहेको सेवाकायर् (िहॄू ९:२४)

िहॄू ९:२३,२४ पढ्नुहोस्। िवशेष गरे र कुन सन्दभर्मा त्यो लेिखएको

हो सो बुझ्न खोज्नुहोस्। हाॆो िनिम्त बुसमा आफ्नो जीवन त्याग गनुभ
र् एर

ु एर ःवगर्मा हाॆो पक्षमा सेवाकायर् गिररहनुभएको छ। धेरै
उहाँ पुन त्थान हुनभ
कुराह

गनर् सिकन्छ तर परमेँवरको उपिःथितमा अिहले येशू हाॆो पक्षमा

उिभरहनुभएको एउटा वाक्यलाई िवशेष ध्यान िदनुहोस्। हे नह
र्ु ोस्, "२३ यिद
ःवगीर्य कुराह का नमूनालाई शु

कुराह लाई शु

पानर् यी िविधह

चािहए भने ःवगर्कै

पानुर् त अझ उ म बिलको आवँयकता पर्यो। २४ भींट

हातले बनाएको पिवऽःथानिभऽ ूवेश गनुभ
र् एन, जोचािहँ साँचो पिवऽःथानको

नकल माऽ हो, तर उहाँ ःवगर्िभऽै ूवेश गनुभ
र् यो, र उहाँ हाॆो पक्षमा
ु एको छ।"
परमेँवरको सामु उपिःथत हुनभ

त्यसको अथर् के हो सो सोच्नुहोस्। हामी, पापी, पितत मानव जाित

ह ; यिद परमेँवरको सामु हामी अिहले उिभय भने हामी उहाँको मिहमाको
चमले भंम हुनेछ । हामी जितसुकै खराब भएतापिन परमेँवरको व्यवःथालाई

जितसुकै हाकाहाकी उल न गरे तापिन परमेँवरको सामु हाॆो पक्षमा वकालत
गद

ु न्ु छ।
हुनह

हाॆो

ूितिनिधत्व

गद

परमेँवर

िपताको

सामु

येशू

उिभरहनुभएको छ। यस सं सारमा रहनुहँद
ु ा क णामय, ूेिमलो, क्षमाशील,

सदाशय, िमलनसार र सबैलाई महण गन येशूको बारे मा सोच्नुहोस्। त्यही

व्यिक्त अिहले ःवगर्मा हाॆो मध्यःथता वा वकालत गिररहनुभएको छ। के
यसलाई सोच्न सक्नुहन्ु छ?

सुसमाचारको अक खुशीको खबर त्यो हो। येशूले हाॆा पापह को

िनिम्त बुसमा दण्डमाऽ भोग्नुभएन (१ पऽुस २:२४),

उहाँ अिहले

परमेँवरको सामु ःवगर् र पृथ्वीको बीचमा, मानव र ईँवरको बीचमा
मध्यःथकतार् भएर उिभरहनुभएको छ।

यो अत्यन्तै अथर्मूलक आत्म ान हो। येशू जो परमेँवर र मािनस

(पापरिहत िश

ु एको छ।
मािनस)माऽ मािनस र परमेँवरको बीचमा पुल हुनभ

पापले गदार् मािनस र परमेँवरको बीचमा गिहरो खाल्दो भएको िथयो।
यी र अ

धेरै कुराह मा सिम्झनु पन एक िनणार्यक िवषयचाही ँ यो

हो िक अिहले मािनस वा मानव ूाणी जो हाॆो सबै दु:खक , पीडा र
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ु एका
भोग्नुभएका (िहॄू ४:१४,१५) र त्यसूित सं वेदनसील हुनभ

पिरक्षाह

ु न्ु छ।
येशू, परमेँवरको िपताको सामु हाॆो ूितिनिधत्व गद हुनह
"४ सबै मािनसह ले मुिक्त पाऊन् र ितनीह

सत्यको

ानमा आऊन्

भन्ने इच्छा उहाँ गनुह
र् न्ु छ। ५ िकनिक परमेँवर एउटै हुनहु न्ु छ, परमेँवर र

मािनसह का बीचमा मध्यःथ पिन एउटै हुनहु न्ु छ– मािनस, भींट येशू। ६
उहाँले सबैका छु टकाराका मोलको िनिम्त आफैलाई सुिम्पिदनुभयो, जुन कुराको

गवाही ठीक समयमा िदइयो। ७ यसको खाितर म ूचारक र ूेिरत िनयुक्त
भए,ँ र िवँवास र सत्यतामा अन्यजाितह का िनिम्त चािहँ िशक्षक। म साँचो

भन्दछु , म ढाँ िदन"ँ (१ ितमोथी २:४-७)। यी पदह मा येशूको दुई

भूिमकाह

दे खाइएको छ र ती भूिमकाह ले पृथ्वीमा भएको पिवऽःथानमा हुने

सेवाकायर्लाई कसरी वाःतिवकतामा उतारे को छ? अथार्त ् पृथ्वीको पिवऽःथानमा

गिरने सेवाकायर्ले ःवगर्मा येशूले गनुह
र् न
ु े सेवाकायर्लाई कसरी अगािड नै िचऽण

गिरएको िथयो?

नयाँ करारको महान् र उल्लेखनीय सं देश त यो छ िक येशूले गदार्

पँचातािप

पापीह को

पक्षमा

ूितिनिधत्व

गद

परमेँवर

िपताको

सामु

उिभरहनुभएको छ। पापी मािनसह को कुनै पिन धमर्कमर्, त्याग तपःया,

परोपकारीय वा असल कामले किहल्यै पिन आजर्न गनर् नसिकने जुन िस

धािमर्कता जसले गदार्माऽै परमेँवरको सामु उिभन सक्छन् तर येशू हाॆो
िनिम्त उिभरहनुभएको छ। उहाँको जीवनको क

ारा िस

धािमर्कता हाॆो

िनिम्त आजर्न गनुभ
र् एको िथयो (िहॄू २:१०)। हाॆो पापबाट क्षमा र पापमािथ

ु न्ु छ। येशूको त्यो
शिक्त पाउन येशू परमेँवरको सामु िबिन्तभाऊ गद हुनह

काम िबना हाॆो आशा न त अिहले न त न्यायको समयमा हुनेछ।
मािनस नै जो पापले गदार् ल्याउने दु:खक

पिरक्षा के हो सो अनुभव

गनुह
र् न
ु े येशू ःवगर्मा परमेँवरको सामु हाॆो पक्षमा वकालत गनर् उिभरहनुभएको

छ,

यस

आत्म ानको

बारे मा

ूाथर्ना

गनुह
र् ोस्

र

ध्यानमग्न

हुनहु ोस्।

व्यिक्तगत पमा त्यसको अथर् तपाईँलाई के हो? यसबाट कःतो खालको आशा
र उत्साह तपाईँको जीवनमा जगाउन सक्दछ?

उपसं हार:

थप जानकारी: "ःवगर्को कुनै उच्च ःवगर्दूतमा त्यो शिक्त र अिधकार िदइएको

छै न जनु पितत वा पापमा हराएको मािनसको िनिम्त दण्ड भोग्न सक्छ वा

िफरौित िदन सक्छ। क ब र सरािफम ःवगर्दूतह मा केवल तीमाऽ मिहमाछ
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जुन ् सृि कतार्ले आफ्ना सृि ह लाई उपलब्द गराउनुभएको िथयो। मािनसलाई

परमेँवरसँग मेलिमलाप गराउन केवल त्यहीलेमाऽ मध्यःथकतार्भएर काम गनर्

सक्छन् जो

ःवभावह
पितत

परमेँवरको

बराबरीमा

छन्।

जोसँग

परमेँवरका

गुण

र

छन् जुन परमेँवरकै मयार्दाको उचाईँमा रहे र मािनसको िनिम्त र

सं सारको

िनिम्त

परमेँवरको

दाँजोमा

रहे र

सनातन,

परमेँवरलाईजःतै सत्कार गनर् योग्य भएको घोषणा गिरनुपदर्छ।

अनन्त

मािनसको

बदली हुन र उसको िनिम्त जमानत बःन त्यो व्यिक्त मािनसकै ःवभाव

हुनपु दर्छ र उनले ूितिनिधत्व गन मानव पिरवारसँग सम्पकर् भएको हुनपु दर्छ र

परमेँवरको राजदूत भएर उनले ईँवरीय ःवभाव पिन धारण गनपछर् र

सनातन अनन्त परमेँवरसँग सम्पकर् वा सम्बन्ध रािखरहनुपदर्छ। त्यःतो
व्यिक्तमाऽ

परमेँवर

र

मािनसको

बीचमा

मध्यःथ

भएर

परमेँवरलाई ूकट गनर् अिधकार पाएको हुन्छ"-एलेन जी
मेसेजेज, बुक १, पृ॰ २५७बाट

पान्तिरत।

यस

सं सारमा

ाइट, सेलेक्टे ड

"येशूले आफ्नो भनाई यसरी जारी राख्नुहन्ु छ: जसरी ितमीह ले

मािनसह को अगािड मलाई ःवीकार गछ

त्यसरी नै म पिन परमेँवर र

पिवऽ ःवगर्दूतह को सामु ितमीलाई ःवीकार गनछु । यस सं सारमा ितमीह

मेरा साक्षीह

हौ। ितमीह कै माध्यमबाट मेरो अनुमहलाई ूवाह गनर्

सक्नेछौ जसले यस सं सारको घाऊलाई िनको पानर् सिकन्छ। ःवगर्मा म
ितमीह को ूितिनिधत्व गनछु । िपताले ितॆो किमकमजोरी, दोषी चिरऽलाई
हे नह
र्ु न
ु ेछैन,

तर

मेरो

िस ताको

दे ख्नुहन
ु ेछ। ःवगर्का आिशषह

पोशाक

ितमीह ले

लगाइरहे को

उहाँले

ितमीह लाई मबाट नै ूवाह गनछु । पापमा

हराइरहे का मािनसह को बीचमा मेरो बिलदानलाई ःवीकारे र सुनाउने ूत्येक

व्यिक्त मुिक्त पाएकाह को मिहमा र आनन्दमा सहभागी हुनेछन्।"-एलेन जी
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज,् पृ॰ ३५७बाट

िचन्तनमनन:
अ.

हामी येशूमाफर्त परमेँवर िपताको

पान्तिरत।

पहुँचमा पुग्नुसक्छ भनेर दे हायका

पदह ले कसरी िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस्, " १ यसैकारण िवँवास ारा धमीर्

ँ हाॆो िमलाप भएको छ।
ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसग
२ उहाँ ारा हामीले यस अनुमहमा िवँवास ारा ूवेश पाएका छ । यस

अनुमहमा हामी खड़ा छ , र परमेँवरका मिहमाको सहभागी हुने हाॆो

आशामा हामी रमाउँछ ।" रोमी ५:१-२, " १४ िकनिक उहाँ नै हाॆो

शािन्त हुनहु न्ु छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनुभएको छ, र
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िवभाजन ल्याउने शऽुताको पखार्ल भत्काइिदनुभएको छ। १५ र उहाँले

व्यवःथालाई त्यसका आ ाह

र धािमर्क-िवधानह समेत आफ्नै शरीरमा

खारे ज गनुभ
र् एको छ, िक यी दुईका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ

मािनस सृिंट ग न्, र यसरी शािन्त ःथापना होस्। १६ अिन उहाँले

बूस ारा

हामी

दुवैलाई

एउटै

शरीरमा

ँ
परमेँवरसग

मेल

गराएर

शऽुतालाई शेष पानुभ
र् यो। १७ उहाँले आएर ितमी टाढ़ा भएका र निजक

भएकाह लाई िमलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो, १८ िकनिक उहाँ ारा नै

हामी दुवैले एउटै पिवऽ आत्मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका छ । १९

यसरी अब ितमीह

ँ ितमीह
िवदे शी र ूवासी होइनौ, तर सन्तह सग

स ी-नागिरक र परमेँवरको पिरवारका सदःयह

भएका छौ।" एिफसी

२:१४-१९ र " उहाँमािथ रािखएको हाॆो िवश्वास ारा साहस र

आ.

भरोसामा हामी परमेँवरमा ूवेश पाउँछ ।" एिफसी ३:१२।
मध्यःथकतार्को भूिमका के हो भने एलेन जी

ाइटले व्यिक्त गनुभ
र् एको

र्ु न्ु छ
मािथका भनाईह लाई हेनह
र्ु ोस्। जब परमेँवर िपताले हामीलाई हेनह

उहाँले हाॆो कमजोरी, पितत र दोषी चिरऽलाई हेनह
र्ु ु

इ.

ढ़

ब

भी को

िस तालाई हेनह
र्ु न्ु छ। त्यसको गिहरो अथर् के हो र िचन्तन गनुह
र् ोस्।

यस अध्यायमा हामीले अध्ययन गरे को िवषयलाई सोचेर यो ूँनको
जवाफ तपाईँले कसरी िदन सक्नुहन्ु छ, "हुन्छ त, भी

ःवगर्को

पिवऽःथानमा हुनहु न्ु छ। तर त्यसको मतलब मलाई के छ र? मेरो

दै िनक र व्यवहािरक जीवनमा त्यसको अथर् के छ र?

सारांश: पुरानो करारको बिलूथालाई नयाँ करारले ूितःथािपत गरे को छ;

पृथ्वीको पिवऽःथानमा पापी पुजारीह ले पशुलाई बिलिदनुको स ा
ु न्ु छ जो िस
अिहले हाॆो येशू हुनह

ु न्ु छ। ःवगर्मा रहे को
बिल हुनह

पिवऽःथानमा परमेँवर िपताको सामु हाॆो ूितिनिध भइरहनुभएको

छ। यो नै नयाँ करार र त्यससँग गाँिसएका ूित ाह को आधार

्
हुन।
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कथा ११
यो मेरो बाटो होइन
फािबयोला पािडला, ३६, मेिक्सको

उनको

बिप्तःमा िलएको अ ार वषर्सम्म फािबयोलाले आफ्नो बुबाले पिन
दय येशूलाई दे ओस् भनेर ूाथर्ना गद रिहन्। ितनीह

िभलाहे म सामा रहन्थे। तर बुबाले येशूलाई

दे िखएको

िवँवास

मेिक्सकोको

गन कुरामा कुनै आशा

िथएन। उनले बाइबललाई िवँवास गदनथे। उनले येशूकी आमा

मिरयम र इसाई

सन्तह लाई ूाथर्ना गदर्थे। उनी जाँडरक्सी अक्सर ितल्ल

गिर िपउँथे। आफ्नी ौीमतीलाई गािलगदर्थे र उनको मुख सध िरसले अध्ँ यारो

दे िखन्थ्यो। जब फािबयोलाले बुबासँग येशूको बारे मा कुरा गिथर्न ् तब उनी

वेवाःता गरे र िहँड्थे। तर बुबाको िनिम्त ूाथर्ना गनर् उनी थािकनन्। चचर्का
साथीह लाई पिन आफ्नो बुबाको िनिम्त ूाथर्ना गनर् अनुरोध गरे की िथइन्।
आिखरमा परमेँवरले उनको ूाथर्नाको जवाफ िदनुभयो। तर त्यो जवाफ
उनले अपेक्षा गरे को अनुसार िथएन। ७५ वषर्को बुबा कलेजोको क्यान्सरले

िपिडत भएको उनले थाहा पाइन्। उनको शरीरमा क्यान्सर धेरै फैिलएको र

त्यसलाई शल्यिबया गनर् नसक्ने भनेर डाक्टरले भने। जब आफ्नो बाबु मनर्
लागेको फािबयोलाले थाहा पाइन्, उनी झन आफ्नो बाबुको मुिक्तको िनिम्त

ूाथर्ना

गनर्

थािलन्।

"तपाईँको

बारे मा

ठीक

शब्दह

बोल्न

मलाई

ु ादे िख ूाथर्ना गिरन्।
िसकाउनुहोस्" बाबु मनर् लागेको थाहा पाएको बेलक

ु ा
उनले ूत्येक िबहान पिन ूाथर्ना गिरन्। एक हप्तासम्म िबहान र बेलक

नटु टाइकन आफ्नो बुबाको िनिम्त ूाथर्ना गिरन्। "मलाई साहस िदनुहोस्,"

उनले परमेँवरसँग िबिन्त गिरन्। अिन उनी बाबुको ओ

ानिनर गइन् र

उनको हात समाितन्। उनी डराइरहे की िथइन्। बाबुले हात छोडे र आफूबाट
जानु भनेर भन्ला िक भनेर उनी डराएकी िथइन्। तर आफूले ूाथर्ना गरे को

उनले सिम्झन्। "बुबा, मतपाईँलाई

धेरै माया गछु र्। आज िबहान म

परमेँवरको बारे मा तपाईँसँग कुरा गनर् चाहन्छु जसलाई तपाईँले पिन िवँवास

गनुह
र् न्ु छ। उहाँले तपाईँलाई िनको पानर् सक्नुहन्ु छ। तपाईँसँग ूाथर्ना गनर्
िदनुहोस्। बुबाले उनलाई ूाथर्ना गनर् अनमती िदएकोमा उनी छक्क पिरन्।

ु ा ूाथर्ना गनर् थाले।
त्यस िदनदे िख उनी र बुबा सँगसँगै हरे क िबहान र बेलक

ूाथर्ना पिछ उनले बाइबल पिढ्थन् र भजन गाउँिथन्। बुबाले च ुपचाप सुन्थे।
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आफ्नो

ूयास खेर जाने होिक भनेर सोच्दिथन्। तै पिन उनले बाइबल पढ्दै

गिरन् र भजन गाउँदै गिरन्। उनले आफ्ना चचर्का सदःयह लाई आफ्नो

बुबाको िनिम्त एक िदन उपबास र ूाथर्ना गनर् अनुरोध गिरन्।

क्यान्सर एकदम फैिलरहे को िथयो र बुबा झन झन कमजोर हुन

थालेको िथयो। फािबयोलालाई के गन थाहा भएन। फािबयोलाकी एक जना

एडभेिन्टःट साथी रीताले उनको बुबालाई बाइबल िसकाउने ूःताव रािखन्।
जब बुबाले बाइबल अध्ययन गन मञ्जुर दे खाए तब फािबयोला छक्क पिरन्।

बुबाको िबमार चक हुँदै गएकोदे खेर रीताले िछटो िछटो बाइबल िसकाइन।

एक हप्तामा सातवटा पाठह
बुबालाई उनको

उनले िसकाउँदै िथइन्। सात पाठ पिछ रीताले

दय येशूलाई सुम्पन चाहनुहन्ु छ िक भनेर सोिधन्। "तपाईँले

िकन बिप्तःमा निलने" उनले सोिधन्। बुबाले आफू बिप्तःमा िलन चाहे को
कुरा व्यक्त गरे । साउथइःट एडभेिन्टःट अःपतालको पाःटर रोजर पेकले

बच्चाह को पौडी खेल्ने प्लािःटकको पोखरीमा बुधवारको िदन १:३०बजे
बुबालाई बिप्तःमा िदए। त्यो पोखरी आफ्नो पिरवारको घरको बािहर िथयो।

ु ा बुबा आफ्नो कोठामा सुत्न जान मानेनन्। पिरवारसँगै
त्यस िदन बेलक

बेठकमा उनी बःन चाहे का िथए। त्यही रात मध्यरातितर बुबाले लामो ःवाँसा

ँ ा खोलेर हे रे र अिन्तम सास पिन
गनर् थाले। अिन उनले अिन्तम पटक आख

ँ ा बन्द गरे । बुबाको जीवनभिर उनको अनुहार िरसले कचाककुच ुक
फेरे र आख

भएको िथयो। तर उनलाई सुताएको लासको बाकसमा उनको अनुहार अचम्म

ूकारले शान्त िथयो। अचम्म मानेर मलामी जानेह ले कसै ले थाहा नपाइकन
उनी चचर् जान्थेिक भनेर सोधे। मनुर् केही घन्टा अिघ आफ्नो बुबाले येशूलाई

आफ्नो

दय

िदएको

ितनीह लाई

सुनाइन्।

परमेँवरले

अचम्म

काम

गनुभ
र् एको िथयो भनेर फािबयोलालाई िवँवास भएको िथयो। बुबाको

दय

पिरवतर्न हुन थालेको केवल दुई मिहनामाऽ भएको िथयो जब उनले आफूलाई

क्यान्सर भएको थाहा पाएका िथए।
"बुबाले उनको

दय येशूलाई िदनुभयो, मैले चाहे को

अनुसार वा

चाहे को बेलामा होइन तर उहाँकै चाहना अनुसार भएको िथयो," फेिबयोलाले
भिनन्। "मािनसलाई जे

असम्भव छ त्यो परमेँवरलाई सम्भव छ।"

-आन्ड्र्यु मेकचेःनी
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