५

येशू ख्री ट वगर्को पिवत्र
मि दरमा

यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:३, यूह ा १:२९, ूकाश ५:१२, िहॄू
७:१-२८, ९:११-१५, लेबी १६:१३ र िहॄू ९:२०-२३।

यस अध्यायको मूल सार पद: "९ परमेँवरले उहाँलाई अित उच्च पानुभ
र् यो, र

उहाँलाई त्यो नाउँ ूदान गनुभ
र् यो, जो हरे क नाउँभन्दा उच्च छ,

१० िक

ँ ा
ःवगर्मा, पृथ्वीमािथ र पृथ्वीमुिन भएको हरे क ूाणीले येशूको नाउँमा घुड़

टे क्नुपछर्,

११ र हरे क िजॄोले परमेँवर िपताका मिहमाको िनिम्त येशू

भींटलाई ूभ ु भनी ःवीकार गनुप
र् छर्।" िफिलप्पी २:९-११

पान्तिरत।

ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा येशूको चचार् गद िहॄूको पुःतकले भन्दछ:

"२० जहाँ हाॆा पक्षमा अमदूत भएर मल्कीसेदेकको दजार्अनुसार येशू ूधान
पूजाहारी भई ूवेश गनुभ
र् एको छ।" (िहॄू ६:२०)

ु एपिछ ःवगर्मा जानुभएको येशूको
यस सं सारमा हाॆो िनिम्त बिल हुनभ

मूल पूजारीको भूिमका बारे मा बाइबलमा िबशेष गरे र नयाँ करारमा ःप

पमा

बताइएको छ। (हेनह
र्ु ोस्: "तर भींटले त पापह का िनिम्त सदाको लािग एउटै

बिलदान चढ़ाउनुभयो, अिन उहाँ परमेँवरको दािहने बाहुलीतफर् िवराजमान
ु यो।" िहॄू १०:१२)।
हुनभ

ःवगर्मा रहेको पिवऽ मिन्दरमा येशूले गनुह
र् न
ु े सेवाकायर्को िबषयमा यस

अध्यायमा हामी छलफल गनछ । हाॆो िनिम्त येशूले गिररहनुभएको पहलले

उहाँका जनह लाई तयारी अबःथामा रहन अत्यन्त िनणार्यात्मक भूिमका

खेल्दछ। यस बारे मा हामीलाई अत्यन्त मह वपूणर् जानकारी िदइएको छ:
"पिवऽ मिन्दर र छानिबनको न्यायको बारे मा परमेँवरका जनह ले ःप
बुझ्न अत्यन्त आवँयक छ। आफू कुन ःथानमा उिभएको छु

पमा

र ितनीह को

महान् र मूल पूजारीको काम के हो सोको आत्मा ान सबैलाई हुन ु आवँयक

छ। नऽ भने परीक्षाको घडीमा ितनीह
परमेँवरले खटाउनुभएको काममा ितनीह

हुन्छ।"-एलेन जी

िन ावान हुन असम्भव हुन्छ वा

कसरी लाग्ने भ े कुरा बुझ्न गार्हो

ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्, पृ. ४८८बाट
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पान्तिरत।

येशू ःवगर्मा जानुहँद
ु ा त्यहाँको पिवऽ मिन्दरमा पःनुभयो भनेर िहॄूको

पुःतकले बताउँदछ तर त्यहाँ उहाँले के गिररहनुभएको छ त? अिन्तम

िदनह मा रहनेह को िनिम्त त्यो आत्म ान हुन ु िकन ज री छ त?
१. सव म तथा उत्कृ

बिलदान

येशू भी को उत्कृ

अथार्त ् सव म त्याग वा बिलले अन्तको युगमा

रिहरहेका िवँवासीह लाई तयार हुन

धेरै सहयोग िमल्दछ। अगािडका

लआयह लाई हेरेर हामी चल्दछ जसले गदार् हामी उत्साहसाथ अिघ बढ्दछ ।
तर पछािडको लआयलाई पिन हेरेर चल्नु हाॆो िनिम्त असल हुनसक्छ। हामी

कलबरीको बारे मा सोच्दछ । जुन लआयमा येशू त्यहाँ पुग्नुभयो त्यो फकार्उन
नसिकने लआय हो। यो अिन्तम लआय हो र अगािड बढ्नको िनिम्त पिन त्यही
लआयले काम गिररहेको हुनपु छर्।
परमिपता परमेँवरले

यस सं सारमा येशूलाई िकन पठाउनुभयो?

हे नह
र्ु ोस् दे हायका केही पदह : रोमी ८:३ “3 मािनसको कमजोर शारीिरक
ःवभावले गदार् व्यवःथा पालन गरे र हुन नसक्ने कुरा परमेँवर आफले

गनुभ
र् यो। परमेँवरले आफ्नै पुऽलाई पठाउनुभयो। पुऽचािहँ पापी मािनसको

जःतै शारीिरक ःवभाव िलएर जन्म िलनुभयो अिन मािनसको पापको िनिम्त

उहाँलाई दण्ड िदइयो र उहाँको शरीर ारा पापको शिक्त नंट गनुभ
र् यो।", १
ितमोथी १:१५-१७ “15 भींट येशू पापीह लाई नै बचाउन यस सं सारमा

आउनुभएको हो, यो सबैले मान्नुपन साँचो कुरा हो। ितनीह मा मचािहँ

ँ 16 यही कारणले नै उहाँले मलाई दया गनुभ
सबैभन्दा पापी हु।
र् यो। मजःतो

सबैभन्दा पापीलाई आफ्नो धै य र् ूकट गनर् उहाँले मलाई नमुना बनाउनुभयो।

यो नमुना पिछ उहाँमािथ िवँवास गन र अनन्त जीवन पाउनेह का लािग हो।

17 अब सधको राजा सध िजउने र दे ख्न नसिकने एकमाऽ परमेँवरलाई

सधभिर आदर र सम्मान् होइरहोस्। आमेन।", १ ितमोथी ६:१५-१६ “15

परमेँवरले उहाँलाई ठीक समयमा फेिर पठाउनुहन
ु ेछ। परमेँवर नै सबै

ु न्ु छ। 16 उहाँ
शिक्तका मािलक, राजाह का पिन राजा र ूभ ुह का ूभ ु हुनह

सधभिर रहने र कोही पुग्न नसक्ने उज्यालोमा रहनुहन्ु छ। उहाँलाई कसै ले

पिन अिहलेसम्म दे खेको छै न र दे ख्न पिन सक्दै न। सधभिर रहने शिक्त र
आदर उहाँमै रहोस्। आमेन।" र १ कोरन्थी १५:५१-५७ “50 भाइह ,

मैले भन्न खोजेको चािहँ यो रगत र मासुले परमेँवरको राज्यमा पःने हक
पाउन सक्दै न। नाश हुनेले नाश नहुने हक पाउन सक्दै न। 51 सुन, म एउटा
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रहःयको कुरो भन्छु , हामी सबै त मनछै न , तर सबै जना फेिरनेछ । 52 त्यो
आिखरी िबगुलको आवाज हुनेिबि कै मरे काह

फेिर किहले नमन भई

ँ ाकै पलमा हामी फेिरनेछ । िबगुल बज्नेछ र मरे काह
उठ्नेछन्। आख

किहले नमन भई हामी सबै फेिरनेछ । 53 मन अमर बन्नुपछर्, मरे र जाने
नमनमा बदिलनुपछर्। 54 नाश हुने नाश नहुने हुँदा मन नमन भएर फेिरं दा

ृ यु
् नै मािरयो, िजत पूरा भयो,” 55 ख
धमर्शाःऽले भनेको कुरा पूरा हुन्छ, म
“ त
“ ै

मृत्यु, तले कहाँ िजितस्? मृत्यु तेरो शिक्त खै?” 56 मृत्युको शिक्त पाप हो,

पापको शिक्त नै व्यवःथा हो। 57 तर परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले

हाॆो ूभ ु येशू भींट ारा हामीलाई जीत िदनुहन्ु छ।"

येशूको आफ्नै मानवीय हाड र छालाबाट पापको दोष हटुन ् जहाँ हाॆो

िनिम्त पापको बिल हुनलाई परमेँवरले येशूलाई पठाउनुभएको िथयो। त्यसको
ु एकोले भी
अथर् के हो? अमर हुनभ

मनर् सक्नुह ु थ्यो। त्यसैकारण ूभ ुले मानव

चोला िलनुभयो र हाॆै नाशवान शरीरको

हाॆो

प धारणा गनुभ
र् यो। जसले गदार् उहाँ

स ामा मनर् सक्नुभयो वा पापको बिल हुनसक्नुभयो। येशू ईँवरीय
ु एतापिन उहाँले हाॆो मानव ःवभाव िलनुभयो
हुनभ

बुसको

अनुसार येशूको ईँवरीय गुण बुसमा मरे को िथएन। मानबीय

ानभन्दा

शिक्तले सम्प

ु यो (िफिलप्पी २:६-८)। परमेँवरलाई थाहा पाएको
मृत्युसम्मै आ ाकारी हुनभ

बािहरको कुरो हो िक परमेँवर मिरयमको कोखमा नौ मिहनासम्म कसरी

रहनुभयो न त िचहानमा कसरी रहनुभयो। येशूले आफ्नो मानवकालको
सेवाकायर्मा कुनै मािनसको सहायता िलनुभएन।

येशूको मृत्युको िनयत वा लआयको बारे मा दे हायका पदह ले के

भन्छ? हे नह
र्ु ोस्: “18 येशू एकपल्ट एक्लै ूाथर्ना गिररहनुभएको बेलामा

चेलाह

पिन उहाँकै छे उमा िथए। उहाँले ितनीह लाई सोध्नुभयो, “मािनसह ले

मलाई को हो भन्छन्” 19 ितनीह ले जवाफ िदए, क
“ सै ले बिप्तःमा िदने

यूहन्ना हो भन्छन् कसै ले एिलया हो भन्छन् अिन कितले चािहँ उिहलेका कुनै

अगमवक्ता मरे काबाट िबउँतेका होलान् भन्छन्।” 20 येशूले ितनीह लाई

सोध्नुभयो, अ
“ िन ितमीह चािहँ मलाई को हो भन्छौ त” पऽुसले जवाफ िदए,

“ पाईं परमेँवरले पठाउनुभएको भींट हुनहु न्ु छ!” 21 तर येशूले ितनीह लाई
त

‘यो कुरा कसै लाई पिन नभन्नू’ भनेर कडा आ ा िदनुभयो 22 अिन

ितनीह लाई कुरा बुझाउँदै भन्नुभयो, मानव पुऽले धेरै दु:ख भोग्नुपछर्। अगुवा,
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मुख्य पूजाहारी र धमर्-गु ह ले उसलाई मान्नेछैनन् अिन मानछन्। तर तेॐो
िदनमा ऊ फेिर मरे कोबाट िबउँतनेछ।” लूका 9:18-22।

येशूको जन्मको मूल कारण नै उहाँ हाॆो िनिम्त मनर्को लािग हो।

उहाँले यस सं सारमा मानव

प धारण गनुभ
र् न्दा अिघदे िख वा अनन्त कालदे िख

नै उहाँ हासोको पाऽ हुनहु न
े , उहाँलाई िनमर्म
ु छ

िपटाइ र थुकाइ भोग्नु पनछ,

दयिवदारक

पमा कोरार् लगाइनेछ, धेरै

तिरकाले उहाँलाई बुसमा

टाँिगइनेछ भ े िबषयमा उहाँ लािगरहनुभएको िथयो भनेर हामीले कल्पना गनर्

सक्छ । यो अतुलनीय ूेम हो। जगतले यो किहल्यै दे खेको छै न न त बुझ्न नै
सकेको छ।

त्यस खालको ूेमकोसामु हामी मानव ूाणीले के गनर् सक्छ र केवल

ँ ा टे केर उहाँको िन ामा रहे र उहाँको आ ा पालन गनुब
उहँको सामु घुड
र् ाहे क?
बुसको वाःतिवकताको सामु मािनसले गन कुनै पिन धािमर्क िबयाकलाप वा

धमर्कमर्को मूल्य के छ र?

२. मािनसको पाप उठाइलाने परमेँवरको पाठो

दे हायका पदह ले येशूको बारे मा एक साझा िचऽण गरे को छ। त्यो

के हो र त्यसमा मुिक्तको योजनाको आभास् कसरी िदइएको छ? हे नह
र्ु ोस्:

यूह ा १:२९ “29 भोिलपल्ट येशूलाई आफूितर आइरहनुभएको दे खेर

यूहन्नाले भने, “हेर, सारा सं सारलाई पापबाट छु ट्कारा िदनुहन
ु े परमेँवरको

थुमा!", ूकाश ५:१२ “12 उनीह ले मूल िसं हासन, चार जीिवत ूाणीह

र

धमर्-गु ह को विरपिर उिभएर गाइरहे का िथए: “बिल भई मािरनुभएका थुमा

ु न्ु छ!” र
अिधकार, धन, बुि , बल, मान, आदर र जयजयकार िलन योग्यको हुनह
ूकाश १३:८ “8 मािरएका थुमाको जीवनको पुःतकमा सं सारको उत्पि भन्दा

पिहले नै नाउँ लेिखएका व्यिक्तह

जनावरलाई मान-आदर गनछन्।"

बाहे क पृथ्वीमा रहनेह

सबैले नै त्यो

जब बिप्तःमा िदने यूह ाले येशूलाई “परमेँवरको पाठो" भनेर

ँ
सम्बोधन गरे का िथए तब उनले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरलाई औल्याएका
िथए भ े

कुरामा कुनै िबवाद छै न। अझ ःप

पमा भ े हो भने उनले येशूलाई हाॆो

बिलको पाठो भनेर िसधै सम्बोधन गरे का िथए। त्यस पाठोले यस पृथ्वीमा

रहेका पिवऽ मिन्दरमा हुने सम्पूणर् पाप र अन्य बिलूथालाई अन्त्य गराने
ँ
िबषयलाई औल्याएको
िथयो। सुसमाचारको चारै वटा पुःतकह ले यस सं सारको

सबै पापह

उठाइ लैजाने येशू परमेँवरको थुमा हुन ् भनेर िसकाएको छ।
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तर येशूको कथा र हाॆो पापको िनिम्त िदनुभएको बिलदानको िबबरण

चारवटा सुसमाचारको पुःतकमै अन्त हुँदैन। उहाँको मृत्यु र पुन त्थाले पिन
उहाँको कथाको अन्त हुँदैन।
येशू भी

ु एपिछ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा उहाँले
बिलको पाठो हुनभ

िनबार्ह गनुर् भएको मूल पूजारीको भूिमकालाई िहॄूको पुःतकमा शु दे िख नै

ँ
औल्याइएको
िथयो। उहाँको बुसको भूिमका (िहॄू १:३)लाई िहॄूको पुःतकको
शु मै उल्लेख गरे र बाँकी अध्यायमा उहाँ मूल पूजारी हुन जानुभएको भ े

िववरण रहेको छ। मूल पूजारी हुन जानुभएको येशूको िवःतृत

७:१-२८मा उल्लेख गिरएको छ।

पमा िहॄू

येशूको बारे मा लेखकले के भिनरहे का िथए हे नह
र्ु ोस् िहॄू ७:१-२८ “

1 मल्कीसेदेकचािहँ शालेमका राजा र सव च्च परमेँवरका पूजाहारी िथए।

अॄाहामले चार जना राजाह लाई लडाइँमा हराएर फकर्ंदै गदार् मल्कीसेदेकले

उनलाई भेटेर आशीवार्द िदए। 2 अॄाहामले राजाह लाई िजतेर ल्याएका सबै

धनको दशांश मल्कीसेदेकलाई िदए। मल्कीसेदेक नाउँको अथर् ‘धािमर्कताको

राजा’ हो र उनी शालेमका राजा भएकोले उनको नाउँले ‘शािन्तका राजा’ भन्ने
पिन बुझाउँछ। 3 मल्कीसेदेकका बुबा, आमा र िपता-पुखार् कसै को बारे मा

केही जानकारी छै न। उनको जन्म र मरणको बारे मा पिन केही जानकारी
्
छै न। परमेँवरका पुऽजःतै उनी सदाकालका पूजाहारी हुन।

4 उनी कित

ठू ला िथए भन्ने कुरा ितमीह

नै बुझ्छौ। हाॆा पुखार् अॄाहामले समेत

सन्तानका

दाजुभाइ

लडाइँबाट िजतेर ल्याएका चीजबाट दशांश उनलाई बुझाए। 5 लेवीको
पूजाहारीह

आफ्ना

इॐाएलीबाट

कमाइको

दशांश

उठाउँछन्। यो त ितनीह लाई व्यवःथाले अ॑ाएको हो। लेवीका सन्तान र

् 6 पूजाहारी मल्कीसेदेक त लेवीका
इॐाएली सबै अॄाहामकै सन्तान हुन।

सन्तान होइनन्। तर पिन उनले त पूजाहारीह का पुखार् अॄाहामबाट दशांश
िलए अिन ितनले परमेँवरको ूित ा पाउने अॄाहामलाई आशीवार्द िदए। 7

ठू लाबाट सानाले आशीवार्द पाउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। 8 मरे र जाने
पूजाहारीले इॐाएलीह मा कमाइको दशांश उठाउने गदर्छन्। तर धमर्शाःऽले

भन्दछ िक सध बाँिचरहने मल्कीसेदेकले दशांश उठाए। 9 अिन यसो पिन

भन्न सिकन्छ, अॄाहामले दशांश िदँदा दशांश िलने लेवीले पिन िदए। 10

िकनभने मल्कीसेदेकले अॄाहामलाई भेट्दा त लेवी आफ्ना पुखार् अॄाहामको
शरीरिभऽै िथए।

11 लेवीका सन्तानले पूजाहारीको पद पाएका िथए।

७६

यसै कारण इॐाएलीह ले व्यवःथा पाएका िथए। अब लेवी पूजाहारीको सेवाले
सबै कुरा िस

हुने भए हा नको सन्तानजःतो नभएर मल्कीसेदेकजःतो अक

पूजाहारीको खाँचो पन िथएन।

12 कारण पूजाहारी पद फेिरयो भने व्यवःथा

पिन फेिरनुपछर्। 13 हाॆा ूभ,ु जसका िवषयमा यी कुराह

भिनएका छन्,

ु न्ु छ। उहाँको कुलमा कसै ले पिन पूजाहारी भएर
उहाँ त िभन्नै कुलका हुनह
काम गरे का िथएनन्। 14 सबैलाई थाहै छ, हाॆा ूभ ु त यहू दाको कुलमा

जन्मनुभएको हो। यहू दाको कुलबाट पूजाहारी छािनने बारे मा मोशाले केही पिन

भनेका िथएनन्। 15 अब यो कुरो झन् सफा हुन्छ िक मल्कीसेदेकजःतै अकार्
पूजाहारी आइसकेका छन्। 16 उहाँ मािनसह लाई िदएको आ ा र
ु एको होइन, तर किहल्यै नाश नहुने जीवनको शिक्तले
िनयमबाट पूजाहारी हुनभ

ु न्ु छ। 17 धमर्शाःऽले नै यसरी भनेको छ,
बनाइनुभएको पूजाहारी हुनह

“मल्कीसेदेकजःतै तपाईं सधका लािग पूजाहारी हुनहु न्ु छ।” 18 केही गनर्
नसक्ने र काम नलाग्ने भएकोले पुरानो व्यवःथा खारे ज गिरएको छ 19
िकनभने मोशाको व्यवःथाले त केही पिन िस

पानर् सकेन। तर अब त अझ

असल आशा हामीलाई िदइएको छ, जसले हामीलाई परमेँवरको निजकै

पुर्याउँछ। 20 अ लाई चािहँ परमेँवरले शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनुभएको

िथएन, तर उहाँलाई शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनुभएको हो। 21 तर येशूलाई

भने उहाँले शपथ खाएरै पूजाहारी बनाउनुभयो, जसरी धमर्शाःऽमा लेिखएको छ,
ु े शपथ खाएर भन्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहन्ु न। ितमी
“ रमूभल
प

सधको लािग पूजाहारी हुनेछौ।” 22 यही शपथले नै येशूलाई उ म करारको
जमानत बनाउँदछ।

23 अक िभन्नता के िथयो भने ती अ

सङ्ख्या धेरै भएको िथयो, कारण ितनीह

पूजाहारीह को

मरे र जानुपरे कोले आफ्नो सेवा

सधभिर गनर् सकेनन्। 24 तर येशू भने सध बाँिचरहनुहन्ु छ, उहाँ सधभिरका

ु न्ु छ। 25 यसै कारण येशूमा िवँवास गरे र परमेँवरकहाँ
लािग पूजाहारी हुनह

आउनेह लाई उहाँले अिहले र सधभिरका लािग बचाउन सक्नुहन्ु छ िकनभने
ितनीह का लािग परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनुहन्ु छ।

26

हामीलाई चािहएको ूधान पूजाहारी पिन यःतै नै हो। उहाँ पिवऽ, िनद ष, शु

ु न्ु छ र परमेँवरले उहाँलाई पापी मािनसह बाट छु टाएर सबैभन्दा मािथ
हुनह
ःवगर्मा बसाल्नुभयो। 27 अ

ूधान पूजाहारीह ले गरे जःतै उहाँले आफ्नो र

अ को पापलाई मेट्न िदनिदनै बिल चढाइरहनुपदन िकनभने उहाँले सधभिर
पुग्ने गरी एकै चोिट आफलाई बिल चढाउनुभयो। 28 व्यवःथाले कमजोर
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मािनसलाई ूधान पूजाहारीह

हुन िनयुक्त गर्यो, तर व्यवःथाभन्दा पिछ

परमेँवरले शपथ खाएर िदनुभएको ूित ाले सधको लािग िस

पुऽलाई िनयुक्त गरे को छ।"

मािथ उल्लेख गिरएका पदह

बनाइनुभएको

अत्यन्तै गिहरा र धेरै आत्म ानले

भिरएका छन्। तर त्यसको मूल सारचाही ँ यो हो िक यस पृथ्वीमा भएको पिवऽ

मिन्दरमा हा नको बंशले चलाएका पूजारीकामह मा येशू भी को पूजा उत्कृ

िथयो। ःवगर्को मिन्दरमा हाॆो िनिम्त पहल गन मूल पुजाहारी हुनहु न्ु छ। उहाँ

हाॆै सेवाको िनिम्त खिटरहनुभएको छ। त्यसकारण जब हामीले उहाँलाई

फोकस गछ

वा हेदर्छ

तब उहाँ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा मूल पुजाहारी

भइरहनुभएको अनुभव गनछ ।
३. हाॆो मूल पुजारी

दे हायका पदह मा हाॆो िनिम्त अत्यन्त महान आशा ूःतुत गिरएको

छ। त्यो के हो? हे नह
र्ु ोस्: “15 अब यो कुरो झन् सफा हुन्छ िक
मल्कीसेदेकजःतै अकार् पूजाहारी आइसकेका छन्। 16 उहाँ मािनसह लाई

ु एको होइन, तर किहल्यै नाश नहुने
िदएको आ ा र िनयमबाट पूजाहारी हुनभ

ु न्ु छ। 17 धमर्शाःऽले नै यसरी
जीवनको शिक्तले बनाइनुभएको पूजाहारी हुनह

ु न्ु छ।” 18 केही
भनेको छ, “मल्कीसेदेकजःतै तपाईं सधका लािग पूजाहारी हुनह

गनर् नसक्ने र काम नलाग्ने भएकोले पुरानो व्यवःथा खारे ज गिरएको छ 19
िकनभने मोशाको व्यवःथाले त केही पिन िस

पानर् सकेन। तर अब त अझ

असल आशा हामीलाई िदइएको छ, जसले हामीलाई परमेँवरको निजकै

पुर्याउँछ। 20 अ लाई चािहँ परमेँवरले शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनुभएको

िथएन, तर उहाँलाई शपथ खाएर पूजाहारी बनाउनुभएको हो। 21 तर येशूलाई

भने उहाँले शपथ खाएरै पूजाहारी बनाउनुभयो, जसरी धमर्शाःऽमा लेिखएको छ,
ु े शपथ खाएर भन्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहन्ु न। ितमी
“ रमूभल
प

सधको लािग पूजाहारी हुनेछौ।” 22 यही शपथले नै येशूलाई उ म करारको
जमानत बनाउँदछ।

23 अक िभन्नता के िथयो भने ती अ

सङ्ख्या धेरै भएको िथयो, कारण ितनीह

पूजाहारीह को

मरे र जानुपरे कोले आफ्नो सेवा

सधभिर गनर् सकेनन्। 24 तर येशू भने सध बाँिचरहनुहन्ु छ, उहाँ सधभिरका

ु न्ु छ। 25 यसै कारण येशूमा िवँवास गरे र परमेँवरकहाँ
लािग पूजाहारी हुनह

आउनेह लाई उहाँले अिहले र सधभिरका लािग बचाउन सक्नुहन्ु छ िकनभने
ितनीह का लािग परमेँवरसँग ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनुहन्ु छ।
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26

हामीलाई चािहएको ूधान पूजाहारी पिन यःतै नै हो। उहाँ पिवऽ, िनद ष, शु

ु न्ु छ र परमेँवरले उहाँलाई पापी मािनसह बाट छु टाएर सबैभन्दा मािथ
हुनह
ःवगर्मा बसाल्नुभयो। 27 अ

ूधान पूजाहारीह ले गरे जःतै उहाँले आफ्नो र

अ को पापलाई मेट्न िदनिदनै बिल चढाइरहनुपदन िकनभने उहाँले सधभिर
पुग्ने गरी एकै चोिट आफलाई बिल चढाउनुभयो। 28 व्यवःथाले कमजोर
मािनसलाई ूधान पूजाहारीह

हुन िनयुक्त गर्यो, तर व्यवःथाभन्दा पिछ

परमेँवरले शपथ खाएर िदनुभएको ूित ाले सधको लािग िस

बनाइनुभएको

पुऽलाई िनयुक्त गरे को छ।" िहॄू 7:15-28 (िबशेष गरे र पद २७,२८) र

“1 हामीले भनेका मुख्य कुरा पिन ियनै हुन,् हाॆा यःता ूधान पूजाहारी
ु न्ु छ, जो ःवगर्मा परमेँवरको िसं हासनको दािहनेपि
हुनह

बःनुभएको छ। 2

उहाँले महापिवऽ ःथानमा ूधान पूजाहारी भएर सेवा गनुह
र् न्ु छ। यो महापिवऽ
ःथानचािहँ मािनसले होइन तर परमेँवरले टाँग्नुभएको साँचो पाल हो। 3 सबै

ूधान पूजाहारीह

परमेँवरलाई िदइएको भेटी र पशुबिल चढाउन खिटएका

हुन्छन्। यसकारण हाॆो ूधान पूजाहारीले पिन केही कुरा त चढाउनैपर्यो।

ु एको भए पूजाहारी बन्नुहन
4 उहाँ यस पृथ्वीमा नै हुनभ
ु े िथएन िकनभने

व्यवःथाले भने झ भेटी चढाउने पूजाहारीह

त यहाँ अिघदे िख नै छँदैछन्। 5

ितनीह ले गन काम ःवगर्मा भएको साँचो कुराको नकल र छायाँ माऽ हो।

मोशालाई पिन यःतै गनर् अ॑ाइएको िथयो, जसले पिवऽ पाल बनाउन लाग्दा

परमेँवरले उनलाई यसो भन्नुभएको िथयो, ह
“ े र, ितमीलाई पहाडमा दे खाइएको

नमुनाजःतै सबै कुरा बनाउनू।” 6 येशूलाई िदइएको पूजाहारीको काम ती

अ

ूधान पूजाहारीको कामभन्दा अझ ठू लो छ। त्यसरी नै परमेँवर र

उहाँका मािनसह बीच येशूले बाँध्नुभएको नयाँ करार पिन पिहले गिरएको

पुरानो करारभन्दा ठू लो हो कारण यो करारमा अझ राॆा कुराह को ूित ा
छ। 7 पिहलो करार अपूरो नहुँदो हो त दोॐो करार बाँध्नु नै पन िथएन। 8
तर परमेँवरले आफ्ना मािनसह मा दोष भे ाउनुभयो अिन भन्नुभयो, “ती
िदनह

आउँदै छन्, परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, जब म इॐाएल र यहू दाका घरानासँग

नयाँ करार बाँध्नेछु।” िहॄू 8:1-8 (िबशेष गरे र ६ पद)।
ँ धेरै योग्यताह
येशूसग

छन् जुन अ

ँ छै न,
कुनै पूजाहारीह सग

त्यसैले उहाँ हाॆो उ ार गनर् सक्षम हुन पुग्नुभयो। उहाँ आफै परमेँवर

हुनहु न्ु छ जसले पापलाई क्षमा िदन सक्नुहन्ु छ। उहाँ सदाको िनिम्त पुजाहारी

ब भ
ु एको छ।यो सं सारको इितहासमा उहाँले आफ्ना जनह को िनिम्त हरदम
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पहल गिररहनुभएको छ। जसरी उहाँले सं सारमा मानव चोला िलनुभएको बेलामा

उहाँले िबरामीह लाई क णा र दया दे खाउनुभएको िथयो र सान्त्वना िदनुभएको

िथयो र एक्लो र उदािसन भएका मािनसह लाई सेवा गनुभ
र् एको िथयो त्यसरी नै

उहाँले अिहले पिन उहाँका जनह लाई क णा दे खाइरहनुभएको छ र सान्त्वना

िदइरहनुभएको छ। उहाँले मानव चोला िलनुभएतापिन पापरिहत हुनहु न्ु थ्यो र
ु एको येशूले
उहाँ सदासदा त्यही पापरिहत िःथितमा रहनुहन
े । पापरिहत हुनभ
ु छ

सारा मानव ूाणीको पापको ग॑ौ भारी बोकेर मनुभ
र् एको िथयो। उहाँ

एकमाऽ

मानब पी ईँवर भएको है िसयतले ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा पापीह को िनिम्त

पहल गनर् सक्नुहन्ु छ।

येशूको बिल सदाको िनिम्त भएको िथयो भनेर उपयुक्त
र्
पदह ले

बताउँछ। त्यो बिल केवल एक पटक माऽ हुन आवँयक िथयो र यस

सं सारको ूत्येक मानव ूाणीको पापको क्षमाको िनिम्त त्यो पयार्प्त िथयो।
बुसमा को मनुभ
र् यो त्यसलाई ख्याल गदार् के मािनसको िनिम्त बिल भएको

पयार्प्त छै न र?
गनुभ
र् यो

िहॄू ९:११-१५मा येशूले आफ्नो मृत्यु ारा के उपलिब्ध हािसल
र

अिहले

ःवगर्को

पिवऽ

मिन्दरमा

कःतो

खालको

सेवाकायर्

गिररहनुभएको छ सो बताइएको छ। हे नह
र्ु ोस्: “11 तर भींट त यहाँ भएका

सबै असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आइसक्नुभएको छ। उहाँ झन्
ठू लो र िस

ु न्ु छ। यो मािनसले बनाएको मिन्दर होइन
मिन्दरमा पूजाहारी हुनह

र सृिंट गिरएको यस सं सारको कुरो पिन होइन। 12 उहाँ सोझै उक्त
मिन्दरको महापिवऽ ठाउँमा सधको िनिम्त एकैपल्ट पःनुभयो। उहाँले बोका र

साँढेको बिल चढाइएको रगत िलएर पःनुभएन। तर आफ्नै बिलको रगत
िलएर पःनुभयो र हामीलाई सधभिर रहने मुिक्त िदनुभयो। 13 बोका वा

साँढेको रगत र होमको कोरली बाछीको खरानी अशु
ितनीह लाई बािहरी

शु

पले शु

मािनसह मािथ छकर

पािरन्छ। 14 तर भींटको रगतमा हामीलाई

तुल्याउने अझ ठू लो शिक्त छ। सधभिर रिहरहनुहन
ु े परमेँवरका

आत्मा ारा उहाँले िस

बिल भएर आफलाई परमेँवरकहाँ चढाउनुभयो।

त्यसो हो भने हामीले जीिवत परमेँवरको सेवा गनर् सक भनी हाॆा िववेकलाई
भींटको रगतले झन् कित ज्यादा गरी शु

ूित ा गनुभ
र् एको सधभिर रिहरहने आिशषह

पानर् सक्छ। 15 परमेँवरले

उहाँ ारा बोलाइएकाह ले पाऊन्

ु न्ु छ। पिहलो करारको बेलामा
भनेर नै यो नयाँ करार िमलाउनुहन
ु े भींट हुनह

८०

मािनसह ले गरे का अपराधबाट अब छु टकारा पाइन्छ िकनभने यही कामको
लािग उहाँ मिरसक्नुभएको छ।"
िहॄू

९:१२मा

भिनएको

छ,

“हामीलाई

िदनुभयो।" मीक भाषामा मुिक्तको अथर् अ

सधभिर

रहने

मुिक्त

पिन छन्: िफरौती ितिरएको,

बन्धकबाट उ ार गिरएको, छु टकारा, ःवतन्ऽ बनाइएको। लूका १:६८मा पिन

त्यही शब्द ूयोग गिरएको िथयो। त्यसबेला जकिरयाले यो घोषणा गरे का िथए,
“परमेँवर उहाँका जनह कहाँ आउनुभयो र उ ार गनुभ
र् यो।" भी को रगत

भनेर सम्बोधन गदार् उहाँको रगत हो जुन मािनसह को पापबाट मुिक्त िदलाउन

ु एको िथयो।
पयार्प्त िथयो। मानव शरीर िलएर उहाँ हाॆो बिलको पाठो हुनभ

अत्यन्त उदे क र अचम्मको सुसमाचार त यो छ िक उहाँ आफ्नो िनिम्त होइन
तर हाॆो िनिम्त त्यो कायर् सम्प

गनुभ
र् यो। जसले येशू भी लाई आफ्नो ूभ ु

भनेर ःवीकार गछर् त्यसको िनिम्त उहाँको रगत नै सारा पापको क्षमाको िनिम्त
पयार्प्त हुन जान्छ।

हाॆो िनिम्त भी ले सदाको िनिम्त मुिक्त उपलब्ध गराउनुभयो भ े

धारणाको बारे मा अझ गिहिरएर सोच्नुहोस्। उहाँले त्यो मुिक्त हाॆो िनिम्त

ु यो जब उहाँ बुसमा मनुभ
उपलब्ध गराउन त्यसबेलामाऽ सफल हुनभ
र् एर बौिर
उठे र ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा पःनुभयो। अिहले

येशूले हाॆो िनिम्त ःवगर्को

पिवऽ मिन्दरमा के गिररहनुभएको छ त्यसलाई सम्झदा हामीमा आशाको
िकरण िकन झुिल्कन्छ?

४. हाॆो सहजकतार्, हाॆो िनिम्त पहल गन वा िबिन्त गन ूभ ु येशू

पापले गदार् परमेँवर र मािनसको बीचमा भयङ्कर खाडल िसजर्ना

भइ एक आपसको सम्बन्ध तोिडन पुगेको िथयो। तर येशू हाॆो िनिम्त मनुर्

ु एको कारण मािनस परमेँवरतफर् निजक हुन पुगेको हो
भएर पापको बिल हुनभ

र िनरन्तर पमा अब मािनस परमेँवरको सिमपमा पुग्न सक्षम हुनेछ। हे नह
र्ु ोस्
दे हायका पदह : एिफसी २:११-१८ “ 11 एक समय ितमीह

कःता िथयौ,

सम्झ। शरीरको अ मा हात ारा खतना लाउने इॐाएलीह ले आफलाई
शरीरमा खतना लाएका र ितमीह लाई खतना नलाउने अ

भन्छन्। 12 त्यस बेला ितमीह

जाितका मािनस

भींटदे िख अलग्गै िथयौ। ितमीह

परमेँवरका छािनएका जाित इॐाएलीसँग सम्बन्ध नै नभएको िवदे शी िथयौ।

परमेँवरले ूित ाह

अिन सं सारमा ितमीह

गरे र जोड्नुभएको करारमा ितमीह को कुनै ःथान िथएन
िबनाआशा र िबनापरमेँवर िथयौ। 13 हामीलाई मेल
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ु न्ु छ िकनभने उहाँले नै आफ्नो रगत बगाएर इॐाएली र
गराउने नै भींट हुनह
अ

जाितका मािनसलाई परमेँवरको छे उमा ल्याउनुभयो। 14 आफ्नो शरीर

िदएर उहाँले हामीलाई अलग गन पखार्ल भत्काउनुभयो। 15 उहाँले इॐाएली

र अ

जाितका मािनसलाई िमलाउन र उहाँमा नयाँ जाित बनाउन उहाँकै

आफ्नो शरीरमा व्यवःथा र यसका रीितिथितलाई खारे ज गनुभ
र् यो। 16 दुँमनी

नाश गनर् र एउटै जाित बनाएर परमेँवरसँग मेल गराउन उहाँ बूसमा बिल
ु यो। 17 उहाँले आएर इॐाएली र अ
हुनभ

जाित अथार्त ् परमेँवरको निजक

र टाढा हुने दुवैलाई मेलिमलाप गराउन सुसमाचार सुनाउनुभयो। 18 उहाँले

गदार् नै हामी दुवै थरी अथार्त ् यहू दी र अन्यजाित एउटै पिवऽ आत्मा पाएर

परमेँवर िपताको सामु जान सक्ने भएका छ ।"

र १ पऽुस ३:१८ “ भींट

सधभिर पुग्ने गरी पापका लािग मिरिदनुभयो। ितमीह लाई परमेँवरकहाँ

पुर्याउन पापिबनाको भएर पिन पापीका लािग मिरिदनुभयो। उहाँ मािनसको
ु यो।"
शरीरमा हुँदा मािरनुभयो, तर आत्माको शिक्तले िजउँदो हुनभ
र

“19 यही आशामािथ हाॆो जीवन अिडएको छ। यो साँचो र पक्का

छ। यो ःवगीर्य मिन्दरको पदार्देिख महापिवऽ ःथानसम्म जान्छ। 20 हाॆो
लािग येशू हामीभन्दा अिघ नै त्यस ठाउँमा गएर बिससक्नुभएको छ।

ु एको छ।"
मल्कीसेदेक पूजाहारीजःतै उहाँ सधको लािग ूधान पूजाहारी हुनभ
िहॄू 6:19-20। उपयुक्त
र् पदह

अनुसार हाॆो िनिम्त येशूले के गनुभ
र् यो?

येशूको काममा के समावेश भएको छ भनेर िहॄू ९:२४ले के

भन्दछ? “24 भींट त मािनसले बनाएको महापिवऽ ःथानिभऽ जानुभएन,

जुनचािहँ खास कुराको नक्क़ल माऽ िथयो। उहाँ त वाःतिवक ठाउँ ःवगर्मा

ु न्ु छ।"
जानुभयो। उहाँ अिहले हाॆा लािग परमेँवरको सामु त्यहाँ हािजर हुनह

हामी जानुभन्दा पिहले येशू हाॆो ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा हाॆो

ूितिनिध भएर जानुभएको िथयो। हाॆो िनिम्त उहाँ परमेँवरको सामु जानुभएको

िथयो। त्यसको अथर् येशू उहाँको आफ्नो रगतको बिलले गदार् हामीलाई ूदान
गनुभ
र् एको अनन्त मुिक्तको िनिम्त परमेँवर िपताको सामु उिभनु भएर हाॆो

िनिम्त पहल गिररहनुभएको छ। हो, जब हामी येशूलाई हाॆो मुिक्तदाता भनेर

ःवीकार गछ तब हाॆो पाप क्षमा हुन्छ, परमेँवरको सामु हामी क्षमा पाएर

िनद ष भएर खडा हुन्छ । तर एउटा िततो सत्य के छ भने हामी येशूभक्त
भएरपिन पाप गनर् पुग्छौ। हामीलाई िबजयी जीवन जीउन धेरै अचम्मका

ूित ाह

िदइएतापिन अझै पिन पापको भ ुमरीमा फिसरहेका हुन्छ । यःतो
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ु एर ःवगर्को मिन्दरमा परमेँवरको सामु हाॆो
पिरिःथितमा येशू मूल पुजारी हुनभ

िनिम्त ूाथर्ना वा पहल गनुह
र् न्ु छ। उहाँ पँचातापी पापीको ूितिनिध गनुह
र् न्ु छ,

हाॆो धमर्कमर् वा असल कामलाई अिघ तेःयार्एर होइन तर उहाँको आफ्नै

त्यागको बाजी राखेर परमेँवरको सामु हाॆो िनिम्त िबिन्त गनुह
र् न्ु छ। “25

यसैकारण येशूमा िवँवास गरे र परमेँवरकहाँ आउनेह लाई उहाँले अिहले र

ँ
सधभिरका लािग बचाउन सक्नुहन्ु छ िकनभने ितनीह का लािग परमेँवरसग

ूाथर्ना गनर् उहाँ सधभिर रहनुहन्ु छ।" (िहॄू 7:25)।

येशूलाई िवँवास गरे र नयाँ जन्म िलएका िवँवासीह ले येशूको

िनरन्तर क णा, ूेम र अनुमहको आवँयकता भएको कसले महसुस गरे को

छै न र? हामीले येशूमा नयाँ जीवन पाएतापिन, हाॆो जीवनमा नयाँ र
अचम्मको पिरवतर्नको अनुभव गरे तापिन हाॆो कमजोरीूित सं वेदनशील भएर

हामीलाई उहाँको अनुमहको िनरन्तर आवँयकता भएको कसले ठानेको छै न

ु न्ु छ भ े आत्म ान हामीमा हुन ु
र? त्यसै कारण, येशू हाॆो मूल पुजाहारी हुनह

हाॆोलािग अत्यन्त मूल्यवान िबषय हो।

५. ूायिँचतको िदन वा पापको हजार्ना ितन िदन
ूितिलिप

यस पृथ्वीमा रहेको पिवऽ मिन्दरचािहँ ःवगर्को पिवऽ मिन्दरको
हो

भनेर

िहॄूको

पुःतकले

ःप

पमा

िसकाउँदछ।

येशूको

पुन त्थानपिछ जब उहाँ ःवगर्मा जानुभयो तब उहाँ त्यस मिन्दरमा मूल

पुजाहारीको

ु एको िथयो। अथार्त ् उहाँ हाॆो मूल
पमा ूितःथािपत हुनभ

पुजारीको दजार्लाई महण गरी मिन्दरमा ूवेश गनुभ
र् एको िथयो। पृथ्वीको

मिन्दरको दुवै पिवऽ कोठाह मा हुने बािषर्क शु ीकरण को िबिध र बिलको
िबिधचािहँ ःवगर्को

हो भनेर पावलले यसरी व्यक्त गदर्छन् ितनीह ले ःवगीर्य

पिवऽःथानको ूितिलिप वा नक्क़ल र छायाको सेवा गदर्छन्, िकनिक मोशाले

पिवऽ वासःथान बनाउन लाग्दा परमेँवरको यःतो आदे श पाएका िथए, प
“ वर्तमा
ितमीलाई दे खाइिदएको नमूनाबमोिजम ितमीले सब थोक बनाउनू।” िहॄू 8:5।
त्यसले गदार् जसरी पृथ्वीको मिन्दरमा पिवऽ र महापिवऽ ःथानह

िथए त्यसरी नै ःवगर्को मिन्दरमा पिवऽ र महापिवऽ ःथान छन्। ती दुवै

ःथानह मा येशूको सेवाकायर्को व्याख्या गिरएको छ। पृथ्वीको मिन्दरमा
ूायिँचतको िदनमा िबशेष िबिध ारा मिन्दर शु

गिरन्छ त्यसको अथर् न्याय वा

भक्तह को फैसलाको िदन भएको भ े अवधारणालाई बुझाउँछ। यो िविधको

बारे मा वणर्न लेबी १६मा उल्लेख गिरएको छ। वषर्को एक िदनमाऽै मूल
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पुजारी मिन्दरको महापिवऽ ःथानमा मिन्दर शु

पानर् र मािनसह को िनिम्त

ूायिँचत गनर् वा पापको हजार्ना ितनर् वा क्षमापूजा गनर् पःदछ (लेबी

१६:१२-१४)।

मिन्दरमा के शु

र सफा गनुप
र् छर्? र यो ूायिँचतको िदनमा गिरने

िविधले येशूको सेवालाई कसरी बुझाउँछ? हे नह
र्ु ोस् िहॄू ९:११-२८ “11 जब

भींट अिघबाटै आइसकेका असल कुराह का ूधान पूजाहारी भएर आउनुभयो,

उहाँ अझ महान् र िस

पिवऽ वासःथान ारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन,

अथार्त ् यस सृिंटको अ

होइन। 12 बोका र बाछाह को रगतले होइन, तर

आफ्नै रगत ारा अनन्त उ ार ूाप्त गिरिदएर सधको िनिम्त एकै पल्ट

महापिवऽ ःथानिभऽ उहाँ ूवेश गनुभ
र् यो। 13 बोका र साढ़े ह को रगत र

कोरलीको खरानी अशु

मािनसह मािथ छकर्दा ितनीह को शरीर शु

हुन्छ

भने, 14 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। 15 यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यःथ

ु न्ु छ, यस हे तल
ु े िक बोलावट भएकाह ले ूित ा गिरएको अनन्त
हुनह

उ रािधकार ूाप्त ग न्, िकनिक एक जनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ,

जस ारा पिहलो करारको समयमा भएका अपराधह बाट उ ार पाइन्छ। 16

िकनिक जहाँ इच्छापऽको ूँन छ त्यहाँ इच्छापऽ लेख्नेको मृत्यु भएको

ूमािणत हुनपु दर्छ। 17 उसको मृत्यु भएपिछ माऽ इच्छापऽ पक्का हुन्छ,

िकनिक इच्छापऽ िदने बाँच ुञ्जेल त्यो पक्का ठहदन। 18 यसकारण पिहलो

करार पिन रगतिवना पक्का हुन सकेन। 19 जब मोशाले व्यवःथाको हरे क

आ ा मािनसह लाई सुनाइसके, तब उनले बाछा र बोकाह को रगत, पानी,

रातो

ऊन

र

िहसपका

ःयाउलासिहत, व्यवःथाको

पुःतकमािथ

र

सबै

मािनसह मािथ छक। 20 अिन उनले यसो भने, प
“ रमेँवरले ितमीह लाई

आ ा गनुभ
र् एको करारको रगत यही हो।” 21 यसै गरी उनले पिवऽ

वासःथानमािथ र आराधनामा चलाइने सबै भाँड़ाह मािथ त्यसै िकिसमले रगत
छक। 22 वाःतवमा, व्यवःथाअनुसार रगतले ूाय: सब थोक शु

रगत नबगाईकन पापको क्षमा हुनै सक्दै न।
नमूनालाई शु

अझ

उ म

पानर् यी िविधह

बिलको

23 यिद ःवगीर्य कुराह का

चािहए भने ःवगर्कै कुराह लाई शु

आवँयकता

पर्यो।
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पादर्छ, र

24

भींट

हातले

पानुर् त

बनाएको

पिवऽःथानिभऽ ूवेश गनुभ
र् एन, जोचािहँ साँचो पिवऽःथानको नक्क़ल माऽ हो,

तर उहाँ ःवगर्िभऽै ूवेश गनुभ
र् यो, र उहाँ हाॆो पक्षमा परमेँवरको सामु

ु एको छ। 25 येशू आफैलाई बारम्बार बिल चढ़ाउन ःवयम्
उपिःथत हुनभ
पःनुभएको होइन, जसरी ूधान पूजाहारी सािलन्दा आफ्नै रगत होइन, तर

अकार्को रगत िलएर महापिवऽ ःथानिभऽ ूवेश गन गदर्छन्। 26 नऽता

सं सारको उत्पि दे िख नै उहाँले बारम्बार दु:ख भोग्नुपनिथयो। तर यस युगको

अन्त्यमा आफ्नै बिल ारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधको िनिम्त एकै पल्ट ूकट

ु एको छ। 27 जसरी मािनसको िनिम्त एक पटक मनुर् िनिँचत छ, र
हुनभ
त्यसपिछ इन्साफ, 28 त्यसरी भींट पिन धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै
ु यो, र उहाँ दोॐो पल्ट दे खा पनुह
पल्ट बिल हुनभ
र् न
े , पाप बोक्नका िनिम्त
ु छ
होइन, तर उत्सुकतापूवक
र् उहाँको ूितक्षा गनह का उ ारको िनिम्त।"
ःवगर्को पिवऽ मिन्दरलाई शु

गिरनुपन अवधारणा कितपय इसाई

िव ानह को िनिम्त आ यर्को िवषय पिन हुनसक्छ। तर ूायिँचतको िदनमा
पृथ्वीको मिन्दरमा गिरने शु

िबिधलाई बुझ्न सिकयो भने ःवगर्को मिन्दरमा

येशूले गनुभ
र् एको कामको बारे मा बुझ्न किठन नहुन सक्छ। इॐायलीह को

पृथ्वीको पिवऽ मिन्दरमा बािषर्क ूायिँचतको िदनमा पुजाहारीले गन कामले

ःवगर्मा येशूले गनुभ
र् एको कामलाई सही
९:२३मा दे खाइएको छ। जुन शु

पमा व्यक्त गदर्छ भनेर

िहॄू

गन काम पुजाहारी ारा यस पृथ्वीको

मिन्दरमा गिरएको िथयो जुन एक िदन ःवगर्मा भएको मिन्दरमा येशूले गनुह
र् न
ु े

कामको नक्कल वा ूितिलिप िथयो। यो िविध येशू ःवगर्मा जाने िबि कै सम्प

गनुभ
र् यो भनेर िहॄू ९:२३ले बताउँदैन। दािनएलको पुःतक अध्ययनबाट यो

बुिझन्छ िक येशूले त्यो िबिध सन् १८४४मा शु

गनुभ
र् एको िथयो। त्यसकारण

हामी येशूभक्त भएको है िसयतले हामी कुन समयमा आइपुगक
े ा छ

भनेर

गम्भीर पमा बुझ्नु आवँयक छ। ूभ ु येशूले िबगत समयमा के गनुभ
र् यो र
अिहले ःवगर्को महापिवऽ ःथानमा के गिररहनुभएको छ सो हामीले बुझ्न सक्य

ू र् जीवन िबताउन सफल
भने हाॆो जीवनलाई उहाँमा राखेर ढुक्क भइ अथर्पण
हुनछ
े ।

ूकाश १४:७मा िदइएको ूथम ःवगर्दूतको सन्दे शले यो सन्दे श

घोषणा गदर्छ: “परमेँवरको भय मान अथार्त उहाँमािथ ौ ा राख र उहाँको

मिहमा गर िकनभने उहाँको न्यायको समय आएको छ।" ( पान्तिरत)।
न्यायको

समय

आएको

छ

आइसकेको
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िथएन

भनेर

त्यसबेला

आभास्

िदइएतापिन अन्तको समयको िबषयमा औल्ँ याइएको उक्त न्यायको िदनको

वािःतवकतालाई ध्यान िदँदा हामीले कःतो जीवन जीउनुपछर् भ े कुरा थाहा
पाउन िकन ज री छ?

उपसं हार:

इॐायलीह को िनिम्त िनमार्ण गिरएको पृथ्वीको पिवऽ मिन्दर ःवगर्को मिन्दरको

ु इ ूधान
ूितिलिप हो भनेर िहॄूको पुःतकले बताउँदछ। हाॆो िनिम्त बिल हुनभ

ु एर येशू भी ले ःवगर्मा के गनुह
पुजारी हुनभ
र् न
े भनेर उक्त पृथ्वीको मिन्दरमा
ु छ

हुने ूायिँचतको िदनको िविधले बताउँदछ। इॐायलीह को पिवऽ मिन्दर

सुसमाचारको सन्दे श िसकाउने पाठ भनेर सध जािनरहनुपछर्। मुिक्तको योजना

जसमा बिलूथा, ूाथर्नाको चलन, न्याय र पापको अन्त कसरी हुनछ
े भनेर
यहू दीह लाई िसकाउन त्यो मिन्दर खडा गिरएको िथयो। पाठक वगर्ह लाई
अन्तको समयमा ःवगर्को मिन्दरमा येशूले गनुह
र् न
ु े कामलाई दािनएलको पुःतकले

अझ थप सूचना िदँदछ। “शु

गन

नीितमा

जोड

िदएर

गिरने िविध, न्यायको समय र पापको फैसला

दािनएलले

अन्तको

समयमा

हुने

घट्नालाई

ःवप्नदशर्न ारा दे खेका िथए। पृथ्वीमा हुने ूायिँचतको िदनको िबिधले पृथ्वीको

ँ
अन्त हुने िदनलाई दािनएलमाफर्त औल्याइएको
िथयो। शु

गिरने िबिधले िसधै

ँ सम्बिधत भएको दे खाउँदछ र ःवगर्को पिवऽ मिन्दरमा मसीह
ःवगर्को मिन्दरसग

राजा र पुजारी भएर गनुह
र् न
ु े कामलाई पिन दे खाइएको िथयो। दािनएलले दे खेका
ःवप्नदशर्नमा समयको पिरिध दे खाइएको िथयो तािक पाठकह ले मुिक्तको
योजनामा तोिकएको समयमा कायार्न्वयन हुने मसीहले अिन्तम शु

गनुह
र् न
ु े काम,

न्याय र पापको अन्त्यलाई बुझ्न सम्भव होस्। परमेँवर रहनुहन
ु े ःवगर्मा

पापको उपिःथित अथार्त ् लुिशफरले ल्याएको कचकच सदाको िनिम्त येशूले अन्त
गनुह
र् न
भनेर दािनएललाई ःवप्नदशर्नमा दे खाइएको िथयो।"-हान्डबुक अफ
े
ु छ
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथयोलोजी (हागरटाउन,मेिरल्याण्ड: िरभ्यस एण्ड हेराल्ड

पिब्लिश

एसोिशयशन, २०००), पृ. ३९४बाट

िचन्तनमनन:

अ.

एलेन

जी

“पौरािणक
रगत ारा

ूतीकको

ाइटले

समयमा

व्यक्त

ितनीह को

पान्तिरत।

गनुभ
र् एको

इॐाएलीह ले
पाप

पृथ्वीको

भावना

िबिभ

पिवऽ

पढ्नुहोस्:

बिलूथामा

मिन्दरमा

पमा सनछ भनेर िवँवास गदर्थे। त्यो िविध एक

८६

ूतीक िथयो जुन पापीह ले

ूायिँचत गरे र भी मािथ

िवँवास राख्दथे र ितनीह को पाप येशूमा सािरएको हुन्छ
भ े कुरालाई दे खाउँदथ्यो। खास गरे र ितनीह को पापको
ूायिँचत

ःवगर्को

मिन्दरमा

सािरएको

पिवऽ मिन्दरमा ूदुिषत भएको पाप शु

िथयो।

पृथ्वीको

गन िबिध ारा

हट्दथ्यो त्यसरी नै ःवगर्मा भएको हाॆो पाप वा पापको

लेखीलाई येशूले आफ्नो शु ताको िबिधले हटाउनुहन
ु ेछ वा
ु न्दा अिघ लेखाको
हुनभ

मेट्नु हुनेछ। तर त्यो काम सम्प

पुःतकमा लेिखएको हाॆो कामको छानिबन हुन ु ज री छ

जसले यो दे खाउँदछ िक पँचाताप गिर येशूमा िवश्वास

राखेर जीउनेह को पाप मेिटएको छ िक छै न। हाॆो िनिम्त

उहाँले गनुभ
र् एको ूायिँचतको काम वा पापको हजार्ना

उहाँले ितनुभ
र् एको वा उहाँले गनुभ
र् एको क्षमापूजाको कामको

फाइदा िलएका छ िक छै न भनेर हाॆो लेखीको छानिबन

हुन ु ज री छ।"-द मेट कन्शोभसीर्, पृ. ४२१,४२२बाट
पान्तिरत। युगको अन्तमा परमेँवरका जनह मा हुने

आ.

अनेक क ह

बुझ्न िकन ज री छ?

रगतको अथर् के हो भनेर लेबी १६:१५,१६मा बताइएको
छ। रगतले केको ूितिनिधत्व गदर्छ? ूायिँचतको िदनमा

हुने िविधमा रगतको भूिमका िकन िनणार्यक छ? यिद

त्यसबेला रगतको त्यःतो मह व िथयो भने अिहले हामीले

बुझे अनुसार येशूको रगतको मह व िकन छ? हे नह
र्ु ोस्

लेबीको

पुःतकमा

रगतको

गिरमा:

“15

तब

त्यसले

मािनसह का िनिम्त पापबिलको बोका मारोस्, र त्यसको

रगत पदार्िभऽ ल्याएर साँढ़ेको रगतजःतै कृपा-आसनमािथ र
कृपा-आसनको सामुन्ने छक स्। 16 यसरी इॐाएलीह का
अशुि ,

अपराध

महापिवऽःथानका

र

ितनीह का

िनिम्त

त्यसले

सबै

पापको

ूायिँचत

कारणले

गरोस्।

ितनीह का अशुि को बीचमा भएको भेट हुने पालको िनिम्त

पिन त्यसले त्यसै गरोस्।" (लेबी १६:१५,१६)।

८७

कथा ५
उहाँितर िखिचनु
दािनएल िग्वबोशे, ५६
अलबतार्, क्यानाडा
जब

अल्बटार्

क्यानाडामा

रहे को

मामावे

आटोसिकटान

ःथानीय

ःकूलको चचर्मा अगुवाई गनर् नयाँ पाःटर दािनयल िग्वबोशे ःकूलको समय
सिकन लाग्दा आइपुगे तब ितनलाई त्यहाँ केिह असिजलो लागेको िथयो।
फःटर् नेशन ःकूलका िव ाथीर्ह

र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िशक्षकह ले

दािनएललाई पिहले नै िचनेका िथए, त्यसकारण ितनीह ले उनलाई कुनै नयाँ
आितथ्य सत्कार गरे नन् तर ११ वषर्की छाऽा योयो वुल्फले बािहर गएर
उनको ःवागत गरे जसले गदार् दािनएललाई आफ्नै घरमा आएको जःतो भएको

िथयो।

"ःकूलको

हाफ

टाइममा

योयो

म

भएको

ठाउँमा

आउन

मनपराउिथन्। मसँग ितनी िकन टािसिन्छन् त्यो मलाई थाहा छै न तर ितनी
मसँग रहन

असाध्यै मनपराउँिथन्" दािनएलले भने।

पाःटर दािनएल र ती सानी छाऽा आफ्नो होमवकर् र साथीह को

बारे मा

खेल्ने

मैदानमा

कुराकानी

गदर्थे।

दािनएलले

योयो

र

उनका

साथीह लाई येशू र मुिक्तको योजनाको बारे मा कक्षामा िसकाउँथे। येशूको

बारे मा थाहा पाउने पिहलो ठाउँ एडभेिन्टःट िमसन ःकूल िथयो।

एक िदन एउटा राॆो िकराको िचऽ कागजमा कोरे र दािनएललाई

ु न्ु छ। तपाईँ मलाई
छक्क पाद लेखेकी िथइन् "तपाईँ धेरै असल पाःटर हुनह

धेरै मनपराउनुहन्ु छ।" त्यसमा व्याकरणका केही भूलह

िथए।

केही हप्तापिछ ःकूलको हे डमाःटरले दािनएललाई फोन गरे र भने िक

ु ली अकःमात योयोको िनधन भयो। जन्मिदनको समारोहमा
शिनबार बेलक

ु मा भरे को ग्यास सुँघेकी िथइन्। त्यितकैमा टाउको दुख्यो भन्दै
उनले बेलन
सुत्न गएकी योयो अचानक त्यही ँ मरे की िथइन्।

"यो खबर सुनेर मलाई ठू लो सन्ताप भयो। मैले त िवँवासै गनर्

सिकँन। मलाई उनीसँग समय िबताएका पलह को याद आयो। ' िकन यःतो
किललो उमेरमा उनको दे हान्त भयो' होला भनेर मेरो मनमा धेरै ूँनह

उठ्न थाल्यो। त्यसको जवाफ मैले अिहलेसम्म पाउन सकेको छै न। तर

१

येशूको आगमनमा त्यो ूँनको जवाफ पाउनेछु भ े मैले आशा गरे को छु "
दािनएलले दु:ख व्यक्त गद भने। ःकूलका िशक्षकह

र िव ाथीर्ह

पिन

योयोको मृत्युको खबर सुनेपिछ धेरै दुखी भए र उनको सम्झनामा एक िदन

ःकूल पिन बन्द भयो। फःट नेशनको खेलखेल्ने हलमा योयोको पिरवारले
ितन िदन सम्म परम्परा अनुसार शोक मनाए। टाढा-टाढाबाट मािनसह
आए। योयोको सम्झनामा धेरै भाषणह

भए, सबैले सान्त्वना र सहानुभिू तिदं दै

योयोको कफनमा अिन्तम ौ ाञ्जली व्यक्त गरे । िशक्षक र िव ाथीर्ह ले पिन

उक्त शोक सभामा भाग िलए र ितन िदनसम्मै ःकूलको भान्सा घरमा तयार
गिरएको खानाह

आगन्तुकह लाई ख्वाइयो।

दािनएलले

शोक

व्यक्त

गनर् आएकाह लाई

भने,

"तपाईँह को

उपिःथित नै पिरवारको िनिम्त ठू लो सान्त्वना भएको छ। तपाईँह को
उपिःथितले नै पिरवारूित र योयोूित तपाईँह को माया कित छ भनेर
दे खाउँछ।"

बी भाषामा मामावी आटोःकेटान ःकूलको नाउँ "हामीसँगसँगै काम गदर्छ "

हो, त्यसै अनुसार िशक्षक र िव ाथीर्ह
भनेर दािनएलले भने।

एकै पिरवार जःतै भएर काम गदर्छन्

आज योयोले आफ्नै हातले कोरे को िचऽ दािनएलको अिफसमा

झुिण्डरहे को छ। त्यो ःकूलको िव ाथीर्ले िदएको ूथम िचऽ िथयो।

"जब म ःकूलमा आए,ँ योयोकै कारण मलाई यो ःकूल आफ्नै घर

जःतो लागेको िथयो। उनको ःनेह र वात्सल्य ूेमलाई म सिम्झरहन
चाहन्छु । मेरो िनिम्त होइन अ को िनिम्त म के गनर् सक्छु भ े पाठ उनले
मलाई दे खाएकी िछन्" मािमर्क भएर दािनएलले भने।
दािनएलले

ःकूलका

येशूको

िव ाथीर्ह लाई

ितमीह को िनिम्त के गनुभ
र् यो र ितमीह

बारे मा

िसकाउँदा

उहाँले

पिन अ को िनिम्त के गनर् सक्छौ?

भनेर िसकाउँछन्। येशूसँग भएको आफ्नै अनुभव उनले ती िव ाथीर्ह लाई

सुनाउछन्। येशूलाई उचाल्ने र बाँकी काम पिवऽ आत्मालाई गनर् िदने
दािनएलको मुख्य लआय िथयो।

"येशूले भ ुभएको िथयो 'यिद मलाई पृथ्वीमा उचाल्यौ भने म सबै

मािनसह लाई मकहाँ िखच्छु ,' म िव ाथीर्ह को माझमा येशूलाई उचाल्दछु
तािक ितनीह

उहाँितर िखिचउन्।

२

यस ऽैमािसक भेटीको केही भाग मामावी आटोःकेटन नािटभ ःकूलको

िशक्षालाई िवःतार गनर् सहयोग िमल्नेछ तािक अ
बारे मा जा

अ)

सकुन्।

बालबािलकाह ले येशूको

लेखक: आन्ि ु मेकचःनी
क्यानाडाको बारे मा जानकारी:

सपिछ क्यानडा सं सारको सबभन्दा ठू लो दोॐो दे श हो।

आ) क्यानाडाका समुि िकनारा सं सारको सबभन्दा लामो छ। यो २०२,०८०
िकलोिमटर लामो छ। यिद तपाईँ िदनको २० िकलोिमटरको िहसाबले

त्यहाँको समुिको िकनारमा िहँड्नुभयो भने एक कुनाबाट अक कुनासम्म

पुग्न तपाईँलाई ३५ वषर् लाग्दछ।
इ) अमेिरका र क्यानाडाको िसमाना दुई दे शबीचको सं सारको सबभन्दा लामो
अन्तराि य िसमाना हो।

ई)ःथानीय इरोिक्वयन भाषा अनुसार क्यानाडा गाउँ हो र ल्यािटन भाषामा त्यस
गाउँलाई

क्यानाडा

भिनन

पुगेको

हो।

क्यानाडाको

सन्त

उपत्यकामा चलेको इरोिक्वयन भाषा सन् १६०० मा दुलभ
र् ब

लोरे न्सको
पुगेको

िथयो। अिहले पिन उक्त भाषा कतै कतै माऽ बोिलन्छ र त्यो भाषा पुरानो

भाषासँग केही हदसम्म िमल्दछ। ितनीह को भाषामा “सहर" लाई मोहाक
कानाटा भिनन्छ।

३

