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१. वपता वयनीहरुलाई माफ गनुह
ु ोस्
मेरो मनमा वत तवस्वरहरु झवककए जसको कारण ममा आत्मग्लावनको बोध
भयो । मेरो नवजक भएका व्यविहरुसंग वबताएका वत दु:खलाग्दा
अन्तरक्रक्रयाहरुको सुचीको सम्झना गदाु मेरो आत्मा भारी भएर आयो । तब
मैले शावन्तको लावग खोज व्यग्र गरे । जब मैले हालको आफ्नो व्यवहारहरु
सम्झे तब मेरो मन आत्मग्लावन र घृणाले भररएर आयो र त्यस पररवस्र्वतमा
आफु लाई पररवतुन गने ईच्छा जागेर आयो । तब मेरो मनमा एउटा शब्द
स्पष्ट रुपमा देखा पयो “माफी” र मलाई त्यसको खााँचो वर्यो ।
के तपाईं आफ्नो जीवनको यस्तो वबन्दुमा आउनुभएको छ जहााँ तपाईलाई यो
आभास हुन्छ क्रक तपाईले सोचेको जस्तो व्यवि तपाई हुनुहुन्न । आफु ले
सोचेको जस्तो व्यवि बन्न तपाईले धेरै मेहनत गनुुभयो तर घुमीक्रफरी तपाई
फे री त्यही वबन्दुमा आउनुभयो र तपाईको हृदयमा भएको बोझ अझै हटेको
छैन । कसरी तपाईले आफै लाई त्यो वबन्दुबाट अगाडी बढाउनु हुन्छ र आफ्नो
दु:खलाग्दो तवस्बरलाई आफु बाट हटाउनु हुन्छ ?
पववत्र धमुशास्त्र बाइबलले मेरो अनुभव यसरी वाख्या गरे को छ ।

“धमी कोवह छैन, एक जना पवन छैन,
बुझ्ने कोवह छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोवह छैन ।
वत सब बरावलएका छन्,
वतनीहरु एकसार् बेकम्मा भएका छन् । कसैले असल गदैन, असल
गने एक जना पवन छैन ।”
- रोमी ३:१०-१२
धेरै व्यविहरु यस्ता छन् जो यस पररवस्र्वतबाट भाग्न आफ्नो व्यवहाररक
घरटकमीप्रवत आाँखा बन्द गछुन र अरुको गवकत खोज्न लागी पछुन । हामी
सबैमा भएको घरटकमीको कारण जब हामी आफै लाई मुवस्कल पररवस्र्वतमा
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पाउछौं तब हामी अरुमावर् दोष र्प्छौं । हाम्रो यस्तो व्यवहारद्वारा शावन्त
खोज्ने प्रयास गछौं तब हाम्रो वररपरी भएका व्यविहरुसंग हाम्रो सम्बन्ध
वबवग्रन र्ाकछ र हामी आफै लाई एकदम एक्लोपनमा र गवहरो वपडामा
पाउछौं ।
आफ्नो घरटकमीहरुको वजम्मेवारी वलनु हो र आफ्नो सृवष्टकताुबाट माफी
माग्नु नै शावन्त र स्वतन्त्रताको लावग एक मात्र बाटो हो ।

उहााँले मुख खोकनुभयो र वतनीहरुलाई वशक्षा क्रदन लाग्नुभयो:
“धन्य आत्मामा दीन हुनेहरु, क्रकनभने स्वगुको राज्य वतनीहरुको हो ।
धन्य शोक गनेहरु, क्रकनभने वतनीहरुले सान्त्वना पाउनेछन् ।
- मत्ती ५:२-४
यो त्यही पररवस्र्वत हो जहााँ मैले आफै लाई पाएाँ । आफ्नो गवकत र
स्वार्ुपनले गदाु अरुले पाएको दु:ख र वपडाको कारण म शोकमा परें ।
म एक इशाई पररवारमा हुके को हुाँ र कसरी येशु ख्रीष्टमा परमेश्वरको प्रेम
प्रकट भएको छ भनेर वसकाईएको वर्यो । म जब बालक वर्एाँ तब मैले यो
शब्दहरु धेरै पटक सुनेको छु :

“हे सबै र्ाके का र बोझले दवबएका हो, मकहााँ आओ, म वतवमहरुलाई
ववश्राम क्रदनेछु ।”
- मत्ती ११:२८
जब मेरो मनमा यो सोच आयो क्रक म येशुमा ववश्राम र आफ्नो बोझबाट
छु टकारा पाउन सक्छु तब म प्रोत्सावहत भए । म येशुको जीवनलाई
गवहररएर पढ्न र्ालें र ववशेष गरी उहााँको मृत्युभन्दा अगाडी अवन्तम
क्षणहरुमा ध्यान क्रदन र्ालें । क्रुसको कर्ामा टुटेको हृदय जो आफ्नो अवन्तम
क्षणमा आईपुगेको छ उसलाई बचाउन सक्ने अर्ाह शवि छ । क्रुसले शावन्त र
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ाँ ो हृदयलाई पररवर्तुत गरे को छ । यो कु रामा एउटा
आशा क्रदएर लाख क
पहेली छ । कसरी २००० वषु अगाडी एक जना वनदोष व्यविले पाएको
ववश्वासघात, यातना र मृत्युले मेरो आत्मामा शावन्त कयाउछ ? कसरी
आजको क्रदनमा पवन यो कु रा सान्दर्भुक छ ?
सुरुवातमा यो कर्ा बुझ्न अवल करिन छ । यदी कु नै स्र्ानमा शावन्त र
वमिासले भररएको वासनादार खुस्बु र शावन्तपूणु संगीत सुन्दै प्राक्रकवतक
सुन्दरताको मनोरम दृश्यले मनमा शावन्त भछु भन्ने कु रा बुझ्न सवजलो छ ।
जब हामी क्रुसको कर्ालाई बुझ्न प्रयास गछौं तब हामी वसपाहीको स्वर
सुन्छौं, ख्रीष्टको वपिमा कोराुको आवाज सुन्छौं, क्रुस कािीको बोझ तल
मुविदाता बेहोस हुनु भएको दृश्य देख्दछौं । हामी त्यस क्रुरताको दृश्यमा
वभडको आवाज र खुसीले भरे को अनुहार देख्दछौं ।
यस पहेलीको रहस्य के हो त ? कसरी यो कर्ाले मलाई शावन्त क्रदन्छ ?
कसरी यो कर्ाले हामीलाई वस्र्र बनाउछ र मनमा शावन्त क्रदन्छ ?
गोलगर्ा, जसको दृश्यबाट मावनसहरुले आफ्नो नजर हटाउने कोवशस गछुन्
तर त्यहााँ भएको शविले मावनसहरुमा यस नाटकलाई रुपान्तरण भएको हेने
चाहना जगाउाँ छ । त्यस िाउाँ को क्रूरता मावनसहरुमा पररवचत भए पवन
डरलाग्दा छन् । हामी खप्परे पहाडमा आईपुग्य जसको अको नाम गोलगर्ा
हो । ख्रीष्टले ववनम्रताका सार्् यातनाहरु सहनु भयो, चोटले भररएको
वशरमा उहााँले कााँडाको मुकुट लगाउनु भयो र त्यहााँबाट रगतको धारा
बवगरहेको वर्यो । उहााँसंग यो वपडा सहनेहरुले यो यातनालाई आफु बाट
हटाउन कोवशस गर्े । कोराुको चोटबाट मुविदाताको वपि वचन्न नवमकने
भएको वर्यो तर उहााँले के चाहहं त्यस्तो काम गनुुभयो जसको कारण
उहााँसंग वनमुमतापूवुक व्यवहार गररयो ।
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फलाममावर् फलाम हान्दा आएको आवाजले हाम्रो ध्यान आफु तफु वखच्यो र
कााँटी िोक्रकएका वत कोमल हातहरुद्वारा धेरैले आवशष पाएका छन् । वत
बहुमुकय पााँवहरु जो इस्राएलको धुलाम्मे बाटोमा हहंडेका वर्ए, वत पााँवहरु
कािको क्रुसमा बााँवधएको वर्ए र वत पााँवहरुमा कााँटी िोक्रकएको वर्यो । तब
त्यो क्रुसलाई सारा संसारले र्ाहा पाउने गरी खडा गररयो । धमुशास्त्रमा यो
घटनाको रटपोट गररयो र त्यहााँबाट लाख -ाँ हजारौंले पढे र यो कु रालाई बााँडे
।
जब म मेरो दोषहरुबाट छु टकारा पाउन क्रुसको घटनालाई ध्यान लगाएर
पढ्छु तब त्यस वनदोष व्यवि जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन््यो, उहााँप्रवत मेरो
हृदयबाट सहानुभूवतको भावना वनस्के र आउाँ छ । मैले मेरो ध्यान
गेतसमनीदेवख कलवरीसम्म उहााँको पाइलालाई पछ्याए । तब मैले मेरो
ध्यान रोमी राज्यपाल वपलातसले बोलेको शब्दहरुमा गयो ।

“हेर, यो मावनस !”
- यूहन्ना १९:५
मैले उहााँको पााँवहरु लडखदाएको र बगैंचामा तीव्र वपडाको कारण उहााँको
रगत पवसनाको रुपमा वनस्के को देखेको छु । मैले उहााँको चेलाहरु उहााँलाई
वभडको दयामा छाडेर भागेका देखेको छु । जब वभडले बरब्बालाई रोजे र
परमेश्वरको पुत्रलाई क्रुसमा चढाउाँ न खोजेको देखें तब म छक्क परें । क्रकन
वयनीहरुले यसो गरीरहेका छन् ? उहााँले के चाहहाँ त्यस्तो घोर पाप गनुुभयो
र यस्तो दुख पाउनु भयो । मैले उहााँलाई वखसी गररएको, वपरटएको र
यातना गररएको देखें:

वतनीहरुले उहााँको वस्त्र फु कालेर उहााँलाई लाल वस्त्र लगाइक्रदए ।
वतनीहरुले कााँढाको मुकुट गांर्रे उहााँको वशरमा लगाइक्रदए, र
उहााँको दावहने हातमा वनगालो क्रदए, र उहााँको सामु घुाँडा टेकेर
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उहााँलाई यसो भन्दै उहााँको वगकला गरे , “हे यहुदीहरूका राजा,
प्रणाम ।” तब वतनीहरुले उहााँलाई र्ुके, र त्यो वनगालो वलएर
उहााँको वशरमा वहकाुए । उहााँको वगकला गररसके पवछ वतनीहरुले त्यो
वस्त्र फु कावलक्रदए, र उहााँको आफ्नै वस्त्र पवहराएर उहााँलाई क्रुसमा
झुण्ड्याउन लगे ।
- मत्ती २७:२८-३१
यस नाटकको खलनायकहरुलाई दोष क्रदन एकदम मन लाग्छ तर जब म
अरुप्रवत आफ्नो व्यवहार सम्झन्छु तब म आफू लाई वत खलनायकहरु जस्तो
दोषी िान्छु । तब ख्रीष्टको वत शब्दहरु मेरो मनमा आउाँ छ:

“सााँच्चै, म वतमीहरुलाई भन्दछु , वतमीहरुले यी मेरा भाइहरुमध्ये
सबैभन्दा सानामा एक जनालाई जे-जवत गयौं, त्यो वतमीहरुले
मलाई नै गयौ ।”
- मत्ती २५:४०
के मैले अरुमावर् हासेंको छैन र अरुको वखसी गरे को छैन ? के मैले यस्तो
वसनेमाहरु हेरेको छैन र जसमा क्रुरता र वनमुमता दशाुइएको छ र जब त्यस
वसनेमाको खलनाएकहरुले आफ्नो अन्त पाए तब म खुसी हुन्र्ें । जब अरुले
म प्रवत गलत व्यवहार गर्े तब मेरो मुखबाट अपशब्दहरु वनस्कन्र्े । जब म
पढ्दै गएाँ तब मेरो हृदय ग्लावनले भररयो । जब मैले क्रुसमा येशुसंग
टांवगएको दुई चोरहरुको वाताुलाप सुने तब वतवनहरुले बोलेको शब्दहरुमा
मेरो ध्यान गयो ।

हाम्रो दण्ड्ड त न्यायोवचत छ, क्रकनकी हामीले त आफ्नो कामको
उवचत फल भोवगरहेका छौं, तर यी मावनसले त के वह अनुवचत काम
गरे का छैनन् ।
- लूका २३:४१
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जब मैले क्रुसमावर् ख्रीष्टलाई झुण्ड्डाएको देखें तब वत वनन्दाहरु जो मैले
अरुमावर् र्ोपेको वर्एाँ जसले मलाई बाधा र असुववधा क्रदएका वर्ए, वत
शब्दहरुले मेरो मनमा नराम्रो असर पायो । तब मैले यी शब्दहरुको महत्व
बुझें:

“क्रकनभने जसरी वतमीहरु अरुलाई दोषी िहराउाँ छ , त्यसरी वतमीहरु
पवन दोषी िहराइनेछ । जुन नापले वतमीहरु नाप्तछ , त्यसै गरी
वतमीहरुका वनवम्त पवन नावपनेछ ।”
- मत्ती ७:२
यस क्षणमा मैले मेरो नजर क्रुसमा एकटकसंग लगाएाँ । यद्धवप यो घटना
घटेको २००० वषु भइसके को छ तर पवन यो घटना घट्दा म आफै लाई त्यहााँ
उपवस्र्त भएको महसुस गछु ु । जब मैले परमेश्वरको एक मात्र पुत्र ख्रीष्टलाई
क्रुसमावर् झुण्ड्डाइएको देखें र उहााँको सुन्दर मुहारमा मेरो ध्यान गयो तब
मेरो सारा संसार वधवम गवतमा घुम्न र्ाकयो र क्रुसको वररपरी भएको
आवाज हराउदै गयो र उहााँको मुखबाट उच्चारण भएको वत शब्दहरु मेरो
ध्यान गयो:

“हे वपता, वयनीहरुलाई क्षमा गनुह
ु ोस्, क्रकनकी वयनीहरुले के गदैछन्
सो जान्दैनन् ।”
- लुका २३:३४
जब वत शब्दहरुको महत्वले मेरो अन्तस्करण छेयो तब म वभत्र आशाको
वझकको बकयो । म वभत्र क्षमा जसको लावग मैले लामो समयदेवख पखेको
वर्एाँ त्यो मेरो सामु देखा पयो । जब म मेरो सृवष्टकताुको सामु घुाँडा टेाँके तब
मेरो गहभरर आसुाँ भररएर आयो र झनु र्ाकयो । जब मैले प्रेमले भररएको
त्यो मुहार हेराँ े तब मेरो हृदय पवग्लएर आयो । त्यो प्रेवमलो मुहारमा कु नै
पवन दोष वर्एन । तब मेरो मनमा वास्तववकताले प्रवेश गयो र यो कु रा बुझें
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क्रक क्रुसमा उहााँले पाउनुभएको दुखको कारण मेरो पापमय जीवन पवन हो
तर पवन मैले उहााँको मुहारमा मप्रवत कु नै पवन दोष देहखाँन र के वल प्रेम र
क्षमाको भावना देखें ।
मेरो कारणले गदाु उहााँले पाउनुभएको दुखको दोष मलाई क्रदनु भएन ।
उहााँले वसत्तैमा मलाई क्षमा क्रदनुभयो । तर यी प्रश्नहरुले मलाई घेछु - के म
यसलाई स्वीकार गछु ु ? मैले क्षमा पाएको छु भन्ने कु रामा के म ववश्वास
गदुछु ? यी दुवै प्रश्नहरुको उत्तरमा मैले मेरो दुवै हातहरु उिाएाँ र अनन्त
जीवनको उत्तरावधकारको दावी गरें । जब मैले येशुसंग मेरा पाप र
अधमुकोलावग क्षमा मागें र मेरो जीवनको परमेश्वर हुनको लागी उहााँसंग
अनुरोध गरे तब मेरो हृदय शावन्तले भररयो र यो शावन्त चंगाई र
स्वतन्त्रताले भररएको वर्यो । दोषको भावनाले भररएको मेरो हृदय उहााँको
प्रेमले हलुको भयो र मैले आत्मामा अनुभव गरे को खुवस शब्दले बयान गनु
सवक्दन तर जसले यो शावन्तलाई अंगालेका छन् वतनीहरुले अनुभव गनु
सक्छन ।
जीवनको पानीको मुहानबाट पानी बगेझैं कृ तज्ञताको कारण मेरो आाँखाबाट
आाँसु बग्न र्ाले । जुन कु रा मैले खोवजरहेको वर्ए त्यो मैले पाएाँ । मेरो हृदय
कृ तज्ञताले भररयो र खुवससार् मैले आफै लाई मेरो मुविदाताको प्रभुत्वमा
सुवम्पए ।
क्रुससंग मेरो भेट एकदम आवशवषत र सुन्दर वर्यो तर धेरै प्रश्नहरु पवन
मनमा उठ्दछन । कसरी त्यो भयानक दृश्यबाट यवत सुन्दर कु रा वनस्कन
सक्छ ? कसरी २००० वषु अगाडी घटेको घटना आजको क्रदनमा घटेको
जस्तो लाग्न सक्छ ? क्रुस र तपाईको व्यविगत अनुभवमा मुख्य कु राहरु के
हुन् र वत कु राहरुको के महत्व छ ? आउनुहोस् हामी वमलेर क्रुसलाई जााँच
गर ाँ र हेरौं -
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२. उहााँलाई क्रुसमा टााँग !

“...अब मावनसको पुत्र मुख्य पूजाहारी र शास्त्रीहरुको हातमा
सुम्पीइनेछ, र वतनीहरुले उसलाई मृत्युदण्ड्डको दोषी िहराउनेछन् ।
उसलाई वगकला गनु, कोराु लाउन, र क्रुसमा टााँग्न भनी वतनीहरुले
उसलाई अन्यजावतहरुका हातमा सुवम्पनेछन्,...”
- मत्ती २०:१८-१९
क्रकन इस्राएलको अगुवाहरुले येशुलाई यस्तो घृणा गरे ? क्रकन उहााँलाई नाश
गनु वतनीहरु लावग परे ? कसरी त्यो मावनस अरुको लावग खतरा बन्न पुग्यो
जसले यस संसारमा यवत धेरै खुशी र आनन्द वलएर आउनुभयो ?

“हरे क मावनसलाई ज्ञान प्रदान गने सााँचो ज्योवत संसारमा
आउाँ दैहुनुहुन््यो । उहााँ संसारमा हुनुहुन््यो, संसार उहााँद्वारा बवनयो,
तापवन संसारले उहााँलाई वचनेन । उहााँ आफ्नै मावनसहरुकहााँ
आउनुभयो, तर उहााँका आफ्ना मावनसहरुले उहााँलाई ग्रहण गरे नन्
।”
- यूहन्ना १:९-११
वत अगुवाहरुले आफ्नो चररत्र र परमेश्वरको पुत्र जो वपताद्वारा अवभवषत
हुनुहुन््यो उहााँप्रवत वतनीहरुको व्यवहारमा मावनस जावतको प्रवतवनवधत्व
गरीरहेका वर्ए ।

“ऊ उहााँको सामु कवललो बोटजस्तो र सुक्खा जवमनबाट वनस्के को
जरोजस्तो बढ्यो । ऊवसत हामीलाई आकषुण गने न के वह सुन्दरता न
त महत्व नै वर्यो । उसको अनुहारमा हामीलाई मन पने के वह वर्एन
। ऊ मावनसहरुबाट घृवणत वर्यो र इन्कार गररयो, अफसोसमा
परे को मावनस र कष्टवसत पररवचत । ऊ त्योजस्तो वर्यो, जसलाई
देखरे मावनसहरु आफ्ना मुख फकाुउाँछन् । ऊ घृवणत वर्यो, र हामीले
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उसलाई के वह मोलको गनेनौं ।”
- यशैया ५३:२-३
“परमप्रभु र उहााँका अवभवषि जनको ववरुद्धमा पृ्वीका राजाहरु
खडाा़ हुन्छन्, शासकहरु आपसमा सकलाह गछुन । वतनीहरु भन्छन्,
“हामी उनीहरुका साङ्लाहरु वछनालौं,” “र उनीहरुका बन्धनहरु
फु काऔं ।”
- भजनसंग्रह २:२-३
मानव जावतको इवतहासभरर परमेश्वरको पुत्रप्रवत आदमबाट सुरु भएको
मानव जावतको एकमुष्ट व्यवहारको संगालो क्रुसको कर्ा हो । पावलको
वचनलाई यो कर्ाले सत्य पुवष्ट गदुछ:

“क्रकनभने पापमय शरीरवतर लागेको मनचाहीं परमेश्वरप्रवत शत्रुता
हो । परमेश्वरको व्यवस्र्ाको अवधनमा त्यो हुाँदन
ै , न त त्यो कवहकयै
हुन् सक्छ ।”
- रोमी ८:७
यो शत्रुता कहााँबाट आयो ? आक्रदमा, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई
बगैचाको वबचमा रहेको रुखको फल नखान भवन प्रेमपुवुक आदेश क्रदनुभयो ।
त्यो फल खााँदा वतनीहरुको मृत्यु हुनेछ र वतनीहरु नाश हुनेछन् । बगैचाको
वबचमा रावखएको रुखले आदम र हव्वालाई वतनीहरुको सृवष्टकताुको सेवा
गने रोजाईको अवसर प्रदान गरे को वर्यो । यो अवसरवबना वतनीहरुसंग
आफ्नो रोजाईको शवि प्रयोग गने क्षमता वतनीहरुमा वर्एन ।
परमेश्वरको वचनलाई कसरी बुझ्ने ? के वत वचनहरु आदम र हव्वाप्रवत
अवसवमत प्रेम र अनुग्रहको कारण क्रदइएको वर्यो ? शैतानले सपुको
माध्यमबाट परमेश्वरको वचनलाई मोडेर हव्वाको सामु प्रस्तुत गयो:
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“सपुले स्त्रीलाई भन्यो, “वतमीहरु मदैन । क्रकनकी परमेश्वर जान्नुहुन्छ
क्रक जुन क्रदन वतमीहरु त्यो खान्छ त्यही क्रदन वतमीहरुका आाँखा
खुकनेछन्, र असल र खराबको ज्ञान पाएर वतमीहरु परमेश्वरजस्तै
हुनेछ ।”
- उत्पवत ३:४-५
सैतानले परमेश्वरलाई स्वार्ी र हिीको रुपमा प्रस्तुत गयो । आदम र
हव्वालाई यो कु राको भान गरायो क्रक परमेश्वरले उनीहरुलाई उवनहरुको
पूणु सामर्ुमा पुग्न क्रदनुहुन्न । परमेश्वरको वचनमावर् यो कु रा र्पेर
परमेश्वरको वचनको वास्तववक अर्ुलाई मोडेर परमेश्वरको आदेशमावर् प्रश्न
वचन्ह उिाए । सैतानले परमेश्वरको वचनमा आफ्नो धारणा हालेर प्रस्तुत
गयो, “वतमीहरु मदैन ” । यो धारणाले यो कु राको भान गरायो क्रक
वतनीहरुलाई उवनहरुको पूणु सामर्ुमा पुग्न नक्रदन यसमा परमेश्वरको आफ्नो
स्वार्ु छ । आदम र हव्वाले यो गलत कु रा बुझे क्रक वतनीहरु अवश्य मनेछन
र वतनीहरुको ध्यान परमेश्वरको वचनबाट हट्यो । वतनीहरुले यो कु रा बुझे
क्रक उहााँको आदेश नमानेको कारण परमेश्वरले उवनहरुलाई उनीहरुको पापी
चररत्रमा नाश गनुहु
ु नेछ । यो वभन्नता एकदम महत्वपूणु छ ।
परमेश्वरले हव्वालाई उसको पापको कारण नाश गनुहु
ु न्छ भन्ने सोचको
कारण आदमले त्यो फल खाएका वर्ए । परमेश्वर क्रुर हुनुहुन्छ भन्ने गलत
धारणाको कारण आदमले परमेश्वरको आज्ञा उलंघन गरे र चाहे जे पवन होस्
हव्वाको सार्मा उवभन तयार भए । त्यही समयमा आदमले यो कु रामा
सपुको कु रामा ववश्वास लाग्न र्ाकयो र त्यसले उसलाई फल खान र
परमेश्वरको ववरुद्धमा सपुसंग उवभन ह सला पाए ।
हामीले यहााँ परमेश्वरप्रवत मावनसको घृणाको स्रोत पाउछौं । यहााँ हामी
आदमले परमेश्वरको चररत्रको गलत धारणा राखेको र्ाहा पाउछौं र त्यो
गलत धारणाको कारण उसले गलत कदम उिाएका वर्ए । परमेश्वरले
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अरुलाई नाश गरे र आफ्नो स्वार्ु पुरा गनुुहुन्छ भन्ने गलत धारणाको कारण
आदम आफ्नो ज्यानको लावग डराएका वर्ए र यो प्रश्न गरे :

“उनले भने, “मैले तपाईको स्वर बगैंचामा सुने र म डराएाँ, क्रकनभने
म नांगै वर्एाँ, र म लुकें ।” उहााँले सोध्नुभयो, “ताँ नांगै छस् भनेर कसले
भन्यो ? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले ताँलाई आज्ञा क्रदएको वर्एाँ
के तैंले त्यो खाइस् ?” मावनसले भने, “जुन स्त्री तपाईले मलाई मसंगै
रहन भनी क्रदनुभएको वर्यो, त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल क्रदई र
मैले खाएाँ ।”
- उत्पवत ३:१०-१२
आदम यो गलत धारणामा वर्ए क्रक परमेश्वर उसलाई नाश गनु
आउनुभएको छ । जब परमेश्वरले आदमलाई सोध्नुभयो क्रक यदी उसले नखानु
भएको फल उसले खायो क्रक खाएन तब उसले सारा दोष आफ्नो श्रीमती र
परमेश्वरमावर् र्पीक्रदयो । उसले यो सोच्यो क्रक “यदी कसैलाई मनुु नै छ भने
मेरो श्रीमतीलाई मानुुहोस् र तपाईलाई पवन मनुप
ु छु क्रकनभने तपाईले
त्यसलाई सृवष्ट गनुुभयो !”
यो सबै कु राको सुरुवात परमेश्वरले आफ्नो स्वार्ु पुरा गनु अरुलाई नाश
गनुहु
ु न्छ भन्ने गलत धारणाबाट सुरु भयो । आदमले यो सोच्यो क्रक अरुको
मृत्युवबना आफु उवम्कन सक्रकदैन त्यही भएर उसले सारा दोष आफ्नो श्रीमती
र परमेश्वरमावर् र्पीक्रदयो ताकी उ बाच्न सकोस् । हामीले यो कु रा जान्न
सक्छौं क्रक जब मावनसको पतन भयो तब परमेश्वरको पुत्रले मानव जावत र
परमेश्वरको बीचमा मध्यस्र्कताुको भूवमका वनभाउनु भयो (१ वतमोर्ी
२:५) । यसरी आदमले परमेश्वरको पुत्रलाई मृत्युदण्ड्डको सन्देश सुनायो
क्रकनभने उहााँले स्त्रीलाई बनाउनु भयो जसले आदमलाई परमेश्वरको आज्ञा
भंग गनु उक्साई । “जुन स्त्री तपाईले मलाई मसंगै रहन भनी क्रदनुभएको
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वर्यो...” यी शब्दहरुमा ४००० वषु पछाडी बोवलएको शब्दहरु “उहााँलाई
क्रुसमा टांग” को वबउ पाउन सक्छौं ।
यो वबउ आदमको हृदयमा गवहरो रुपमा गावडएको वर्यो र यो वततो
सत्यआदम आफै बाट लुक्रकएको वर्यो । यदी परमेश्वरको पुत्रले आदमलाई
उसको यो योजनाको लावग प्रश्न सोध्नु भएको भए आदमले आफ्नो भववष्यको
पुस्ताले क्रदएको जस्तै जवाफ क्रदने सोच बनाए ।

“वतमीहरु क्रकन मलाई मानु खोज्दछ ? भीडले जवाफ क्रदयो,
वतमीलाई भुत लागेको छ । कसले वतमीलाई मानु खोज्दैछ ?”
- यूहन्ना ७:१९, २०
आदमले परमेश्वरको पुत्रको अवधकारलाई आफ्नो गवकत लुकाउनको लावग
ईन्कार गयो । जब आदमले परमेश्वरको पुत्रप्रवत आफु ले गरे को गवकत स्वीकार
गरे र र पश्चाताप गरे को खण्ड्डमा मात्र पापको वबउ हट्न सक््यो ।
हरे क पुरुष र स्त्रीको उत्तरावधकारको रुपमा मृत्युको वबउ आएको हो । अदृश्य
र रहस्यमय रुपमा हामीले परमेश्वर प्रवत ववद्रोहको भावना राख्छौं र उहााँको
पुत्रलाई हावन गछौं । यही कारण हो २००० वषु अगाडी उहााँलाई हेवपयो र
घृणा गररयो र क्रुसमा टााँवगयो ।
यो कु राहरु एकदम गवहरो छ र स्पष्ट वछ क्रक क्रुसको घटना मानव इवतहासको
खास क्रदनमा मात्र वसवमत छैन तर मानव ईवतहासको हरे क क्रदनसंग
जोवडएको छ ।
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३. वतनीहरुको कष्टमा उहााँले कष्ट भोग्नुभयो

“र पृ्वीमा वास गने सबैले त्यस पशुको पूजा गनेछन्, अर्ाुत वतनीहरुले,
जसको नाउाँ संसारको सृवष्टदेवख नै माररनुभएका र्ुमाका जीवनको
पुस्तकमा लेवखएको छैन ।”
- प्रकाश १३:८
जब येशुले क्रुसको बारे मा बोकनुभएको वर्यो तब उहााँले मावनसहरुले बुझेको
भन्दा पवन गवहरो रुपमा बोकनुभएको वर्यो ।

तब येशुले आफ्ना चेलाहरुलाई भन्नुभयो, “कोही मेरो पछी आउने
इच्छा गदुछ भने, उसले आफै लाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस
उिाएर मेरो पवछ लागोस् ।”
- मत्ती १६:२४
आफु ले आफै लाई इन्कार गनुु नै क्रुसको वसद्धान्त हो । येशुले यो वसद्धान्तलाई
क्रुसको मृत्युदण्ड्डसम्म नै पालन गनुुभएको वर्यो । जुन घृणा, वतरस्कार र
यातना येशुले भोग्नुभयो, वतबाट उहााँले आफै लाई बचाउनु भएन । गवहरो
वपडाको बाबजुद पवन उहााँले चुपचाप सहनु भयो । सारा ब्रम्हाण्ड्डमावर्
अवधकार गने शवि उहााँसंग वर्यो र आाँखाको एक वनमेषमा उहााँले सबै कु रा
पररवतुन गनु सक्नुहुन््यो र उहााँलाई वपडा क्रदनेहरुले आफ्नो मन पररवतुन
गनु सक्नुहुन््यो । ४० वषुपछी हुने येरुशलेम शहरको ववनाशमा उवनहरु नाश
हुनुभन्दा अगाडी वतनीहरुले आफ्नो मन पररवतुन गरे को येशु चाहनुहुन््यो ।
सारा ब्रम्हाण्ड्डमा भएको र्ोकहरु उहााँले बााँधेर राख्नुभएको कु रा वास्तववकता
हो ।
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“उहााँ नै सबै कु राभन्दा अगावड हुनुहुन्छ, उहााँमा नै सबै कु रा बााँवधएर
रहेका छन् ।”
- ककलसी १:१७
“उहााँ नै परमेश्वरका मवहमाको प्रवतववम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको
वास्तववक प्रवतरुप हुनुहुन्छ, र सम्पूणु ववश्वलाई आफ्नो शविको
वचनले सम्हाकनुहुन्छ ।...”
- वहब्रु १:३
उहााँले हामीलाई सृवष्ट गनुुभएको कारण उहााँले हरे क पुरुष, मवहला र
बालकको अवभभावक हुनुहुन्छ । आफ्नो हरे क सन्तान खुशीमा, स्वास््यमा र
शान्त वातवरणमा हुके को हेनु चाहनुहुन्छ । उहााँको इच्छा उहााँको वपताको
प्रवतरुप हो जो हरे क र्ोकको स्रोत हुनुहुन्छ । यसबाट यो कु रा बुझ्न सक्रकन्छ
क्रक जब उहााँको सन्तानले कष्ट भोगछन् तब उहााँले पवन कष्ट भोग्नुहुन्छ ।
मानव जावतले पाएको कष्टमा उहााँको हृदय दुख्दछ । यस ववषयमा यशैया
अगमविाले यो लेखेका छन्:

“वतनीहरुका सारा दुखमा उहााँ पवन दुवखत हुनुभयो, र उहााँको
उपवस्र्वतका दूतले वतनीहरुलाई बचाए । उहााँको प्रेम र कृ पामा
उहााँले मोल वतरे र उनीहरुलाई छु टकारा क्रदनुभयो । उहााँले
वतनीहरुलाई उिाउनुभयो, र प्रावचनका सबै क्रदनमा उहााँले
वतनीहरुलाई बोक्नुभयो ।”
- यशैया ६३:९
हरे क कु राहरु जो इस्राएलले व्यविगत रुपमा होस् या देशको रुपमा भोग्यो,
वत सबै दुखहरु ख्रीष्टले वतनीहरुसंग भोग्नुभयो । तर इस्राएल मात्रको लावग
उहााँले कष्ट भोग्नुभएन तर यस पृ्वीमा रहने हरे कको वनवम्त उहााँले भोग्नुभयो
।
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तपाईहरु जो अवभभावक हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लावग एउटा प्रश्न छ, यदी
तपाईको बालक एकदम वपडामा छ तपाईले कस्तो महसुस गनुुहुन्छ ? त्यो
दृश्य देख्दा तपाईको हृदय वछया-वछया हुन्छ हैन ? यदी तपाईको
बालकहरुले एक अकाुलाई वपडा क्रदन र्ाले भने तपाई के गनुु हुन्छ ? यो
कु राले झन् धेरै वपडा वलएर आउाँ छ । तपाई आफ्नो बालकहरुमावर् दुख
जताउनु हुन्छ जब एकले अकाुलाई चोट क्रदएर वपडा क्रदन्छन ।
जब पररवार बावहरको व्यविले आफ्नो सन्तानलाई चोट ददंदा अवभभावकले
कस्तो महसुस गछुन ? त्यो व्यविलाई सजाय क्रदनु हरे कले चाहना गछुन ।
जब आफ्नो बालकहरुमध्ये कोवह एक जनाको बलात्कार जस्तो घृवणत काम
हुाँदा येशुको मन कवत दुख्छ होला ? येशुले मानव अवभभावक भन्दा पवन धेरै
वपडा पाउनु हुन्छ । मानव अवभभावकले त त्यो अपराधीलाई सजाय क्रदने
वनणुय गछुन तर येशुको नजरमा त त्यो अपराधी पवन उहााँको सन्तान हो ।
वतनीहरुको घृवणत कामले गदाु उहााँको मन दुख्छ तर यदी उहााँले
वतनीहरुबाट सुरक्षाको घेरा उिाउनुभयो भने वतनीहरु नाश हुनेछन् र कोवह
पवन नाश भएको उहााँ चाहनुहुन्न । यसकारण जब मानव जावतले एक
अकाुलाई चोट ददंदा, दुख ददंदा उहााँ चुपचापले सहनुहुन्छ ।
जब हामी पाप गछौं तब हामी हाम्रो आत्माको लावग उहााँको आत्माको
अनुरोधलाई इन्कार गछौं । हरे क समस्य जब हावम के वह कु रा गलत गछौं तब
हामी ख्रीष्टलाइ चोट पुराउछ ाँ ।

त्यसपछी पवन ववश्वास त्याग गरी वतनीहरु पवतत भए भनेता
वतनीहरुलाइ पश्चाताप गने वस्र्वतमा फे री कयाउनु असम्भव छ ।
क्रकनभने वतनीहरुले आफ्नै खावतर परमेश्वरका पुत्रलाई फे री क्रुसमा
टााँग््न, र खुकलमखुकला उहााँको अपमान गछुन ।
- वहब्रु ६:६
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जब एक मावनसले आफ्नो सार्ीलाई र्प्पड हान्छ तब त्यो र्प्पड ख्रीष्टले
महसुस गनुुहुन्छ । जब हरे क बालकले आफ्नो बाबुले आफ्नो आमालाई
वपटेको देखेर उ डराउछ तब त्यस डरको महसुस येशुले गनुु हुन्छ । तर येशुले
मानव जावतलाई यो गनु देवख रोक्नु हुन्न क्रकनभने यो सब कु रा रोक्न बल
प्रयोग गनु चाहनु हुन्न तर मावनसहरु आफ्नो स्वेच्छाले यो पापी काम गनु
छाडू न भन्ने चाहनुहुन्छ । यदी उहााँले बल प्रयोग गनुुभएको भए परमेश्वरको
चररत्रमा पररवतुन हुन््यो । तर धमुशास्त्रले भन्दछ, परमप्रभु पररवतुन
हुनुहुन्न (मलाकी ३:६) । यो कु रा हामीले बुझ्न जरुरी छ क्रक यदी कोवह
मावनसले यो सोच्दछ क्रक परमप्रभुले बल प्रयोग गरे र उनीहरुलाई पररवतुन
गनु चाहनुहुन्छ, तब वतनीहरु झन ववद्रोही हुन्छन र पाप गछुन ।
जब हामी मानव जावतले एक अकाुलाई दुख क्रदन्छन, कष्ट क्रदन्छन र यी
कु राहरुले येशुको मन दुखेको महसुस गछौं तब हामी क्रुसको महत्वलाई पूणु
रुपमा बुझ्छौं । ववश्व स्वास््य संस्र्ाको जानकारीनुसार संसारमा वार्षुकी
रुपमा ४०-५० वमवलयनको संख्यामा गभुपतन हुन्छन । यस त्यलाई बुझेर
हेदाु क्रदनमा १२५,००० जवत गभुपतन हुन्छन । एक वछन हामी यो कु रालाई
गवहररएर हेरौं क्रक जब एक क्रदनमा १२५,५०० जवत गभुपतन हुन्छ तब
परमेश्वरको मन कवत वछयावछया हुन्छ होला । जब एउटी आमाले गभुपतन
गछे र आफु वभत्र बसेको वशशुलाई फाकछे तब उसको मनमा के चलेको हुन्छ
त्यो हामी बुझ्न पवन सक्दैन । मानव मवस्तष्कले यो सवेक्षणमा सामेल
भएको वपडाहरुलाई पूणु रुपले बुझ्न सक्दैन ।
यस संसारमा कम्तीमा पवन ३००० जना मावनसहरुले दैवनकी रुपमा सडक
दुघुटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउछन् र २८०० जना मावनसहरुले दैवनकी
रुपमा आत्महत्या गछुन । यो सवेक्षण गदाु मृतकहरुको वपडा त हामी बुझ्न
सक्दैन तर त्यहााँ मृतकसंग जोवडएको मावनसहरुले पवन वपडा पाईरहेका
हुन्छन । कवत मवहला वा बालबावलकाहरु य नजन्य हहाँसाको वसकार हुन्छन
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। सवेक्षणले भन्दछ क्रक कम्तीमा पवन २५ वमवलयन मावनसहरु मानव
तस्करीको वसकार हुन्छन र वयनमा आधा भन्दा धेरै य नजन्य हहंसाको
वसकार बन्छन । २५ वमवलयनको ७१% जवत मवहला र नाबावलकाहरु
हुन्छन ।
हरे क क्रदन १३७ मवहलाहरु आफ्नो प्रेमी, श्रीमानहरुको हातबाट आफ्नो प्राण
गुमाउछन् । यी घटनाले येशुको मनमा कवत वपडा हुन्छ त्यो कु रा हामी बुझ्न
पवन सक्दैन । यी त र्ोरै सवेक्षणहरु हुन् जसबाट हामी मावनस जावतको
वपडा हेनु सक्छौं ।
हरे क क्रदन मावनस जावतको हहंसा र स्वार्ुपनलाई ख्रीष्टले बाध्यतापुवुक
सहनुहुन्छ । तब एउटा प्रश्न उठ्छ क्रक, “क्रकन ख्रीष्टले आत्म-अस्वीकारको
क्रुसबाट आफै लाई बचाउनु भएन ?” हरे क क्रदन उहााँलाई यो कु राहरु हेदाु मन
दुख्छ र जब उहााँको जनहरुलाई रक्षा गनु उहााँले स्वगुदत
ु हरु पिाउनुहुन्छ तब
वतनीहरुले यी कु राहरु हेदाु उनीहरुको मनमा के हुन्छ होला त्यो कु रा हामी
ककपना पवन गनु सक्दैनौं । के तपाईले स्वगुदत
ु बन्ने रहर गनुु भएको छ ? यो
कु रालाई हामी बुझ्ने कोवशस गर ाँ क्रक यी स्वगुदत
ु हरुले पतन भएको मानव
जावतको रक्षा गदाु उनीहरुले कवत धेरै दुख सहनुपछु ? के यो काम तपाई गनु
चाहनुहुन्छ ? के आफ्नो बालक वपडामा हुाँदा तपाई के वह नगरी हेनु सक्नुहुन्छ
? ख्रीष्टलाई कस्तो महसुस हुन्छ होला जब उहााँको छोरा-छोरीहरु पापको
कारणले गदाु वपडामा हुन्छन र उहााँकहााँ आउन छोडेर यता उता भवककएको
उहााँ देख्नुहुन्छ । उनीहरुले पाएको ज्योवतलाई ईन्कार गरे र वतनीहरुले
ख्रीष्टबाट आफ्नो मनको ढोका बन्द गरे र राखेका छन् । यी दृश्यहरु हेदाु
स्वगुदत
ु हरुको मन कवत दुख्छ होला ?
वत अवभभावकको मन कवत दुख्छ होला जब वतनीहरुको प्यारी छोरी जब
लागु औषधको दुव्युसनमा फसेकी छे र आफ्नो पवतसंग टाढा भएकी छे । यो
कु रालाई तपाई कसरी अन्त गनुु हुन्छ ? के तपाई आफ्नो छोरीलाई पररवतुन
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हुन् आग्रह गनुुहुन्छ ? के तपाईले चुट्की बजाएको भरमा सबै दुखहरु अन्त
गनु सक्नु हुन्छ ? तपाइाँले त्यो समय के गनु सक्नुहुन्छ जब तपाईको छोरीले
तपाईको मदद अस्वीकार गछे तब तपाइाँ ले कसरी आफ्नो छोरीलाई
पररवतुन गनु सक्नुहुन्छ ? उसको स्वीकृ वत वबना तपाईले उसको लावग के ही
पवन गनु सक्नुहुन्न । उसमावर् पररवतुनको जोड ददंदा तपाइाँ ले उसलाई झन
िु लो समस्यामा धके कनु हुन्छ ।
हाम्रो वपता र मुविदाता उस्तै पररवस्र्वतमा हुनुहुन्छ । उहााँहरुसंग अर्ाह
स्रोतहरु भएता पवन आफ्नो सन्तानहरुमावर् उहााँले आफ्नो ईच्छा जबजुस्ती
गनुुहुन्न, उहााँले तब हामीलाई मदद गनुहु
ु न्छ जब हामी उहााँसंग अगुवाइको
वनवम्त पुकार गछौं ।
मानव मवष्तस्कमा, हाम्रो अलग प्रकारको सोचाईको कारण हामी क्रुसमावर्
ववश्वास गनु असम्भव िान्छौं । त्यहााँ आत्म-सुरक्षा, स्वार्ुपना छैन । यहााँ
आफु लाई सेवाको वनवम्त अपुण गछौं र अरुलाई आत्म-स्वार्ुवबना मदद गछौं
।
धेरै मावनसहरु परमेश्वरसंग ररसाउने गछुन क्रकनभने उवनहरुले यो सोच्ने
गछुन क्रक परमेश्वरले वतनीहरुको प्रार्ुना सुन्नुहुन्न । वतनीहरुले उहााँलाई र
उहााँको आज्ञाहरुलाई इन्कार गछुन र उहााँको बाटोमा वहकन छोडेर
सैतानलाई आफ्नो जीवन नास गनु वनम्तो क्रदन्छन ।
जब हामी परमेश्वरमा ववश्वास गछौं तब हामी यो कु रा र्ाहा पाउछौं क्रक
क्रुसमा ख्रीष्टको मृत्यु एक क्रदनको घटना हैन तर सारा मानव इवतहासलाई
समेट्ने अनुभव हो । यो कु रा सत्य हो क्रक ख्रीष्टले मानव शरीरमा हाम्रो लावग
बवलदान हुनुभयो तर यो घटनाले हामीलाई यो सत्यतामा हाम्रो ध्यान
वखच्छ क्रक हाम्रो सोचाई, बोवल-व्यवहारले ख्रीष्टलाई हरे क क्रदन वपडा क्रदन्छौं
झुण्ड्याउछ ाँ । यी पदहरुमा ध्यानसंग हनुुहोस्:
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“म ख्रीष्टसंगै क्रुसमा टांवगएको छु , अब उप्रान्त वजउने म होइन, तर
ख्रीष्ट ममा वजउनुहुन्छ । जुन जीवन शरीरमा म अवहले वजउाँ छु , त्यो
परमेश्वरका पुत्रमा ववश्वास गरे र वजउाँ छु , जसले मलाई प्रेम गनुभ
ु यो,
र मेरो वनवम्त आफु लाई अपुण गनुुभयो ।”
- गलाती २:२०
क्रकन पावलले “म ख्रीष्टसंगै क्रुसमा टांवगएको छु भने” ? क्रकन उसले म
ख्रीष्टजस्तै टांवगएको छु भनेनन्? म ख्रीष्टसंगै टांवगएको छु भन्ने शब्दहरुले यो
कु रा दशाुउछ क्रक मावनसहरुको पापको कारणले गदाु ख्रीष्ट आजको क्रदनमा
पवन क्रुसमा टााँवगनु भएको छ ।

“सताइएका छौं, तापवन त्यावगएका छैनौं । प्रहार गरे र ढलेका छौं,
तापवन नष्ट पाररएका छैनौं । येशुको जीवन हाम्रा शरीरमा प्रकट
होस् भनेर हामी उहााँको मृत्यु सधैं हाम्रा शरीरमा बोकीवहकछौं ।”
- २ कोररन्र्ी ४:९-१०
क्रकन पावले उहााँको मृत्यु सधैं हाम्रा शरीरमा बोक्रकवहकछौं भने ? यो
कु रालाई व्याकरणको दृवष्टकोणबाट हेने हो भने मावर्का वत शब्दहरु वतुमान
कालमा लेवखएका छन्, भुत कालमा होइन । यो कु रा यो दशाुउछ क्रक
ख्रीष्टको पछी लाग्दा मावनसहरुले पाएको दुख र कष्टमा ख्रीष्ट आफै सहभागी
हुनु हुन्छ र वत दुख र कष्ट भोग्नु हुन्छ ।
क्रुस प्रवत मावनसहरुको धारणा के हो ? यदी तपाई उहााँको दुखहरुको बारे मा
सोच्नु हुन्छ भने तपाइाँ लाई आफ्नो लावग वजउन गाह्रो हुन्छ । तपाई कसरी
आफै लाई खुशी पानु वजउन सक्नुहुन्छ जब तपाईलाई यो र्ाहा छ क्रक हरे क
क्रदन ख्रीष्ट दुख र कष्टमा हुनुहुन्छ ?
एक क्रदन म यो कु रामा ध्यान गदै वर्एाँ क्रक र उहााँको वपडामा आफ्नो ध्यान
लगाएको वर्एाँ र प्रार्ुनामा उहााँलाई सोधें, “कसरी म तपाईको वनवम्त
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आवशष हुन सकूाँ र यो कु राहरुलाई प्रकाशमा कयाउन सकूाँ ?” र जवाफ यो
वर्यो, “के एक घन्टाको वनवम्त मसंग हुन सक्छौं ?” वप्रय पािक, ख्रीष्टको दुख
र कष्टमा ध्यान क्रदन तपाईलाई अनुरोध गछु ुं । के तपाईले यस जीवनमा
खोज्नुभएको कु राहरुले तपाईलाई आफ्नो मुविदातासंग वहकनमा रोके को छ
? के वत कु राहरु ख्रीष्टको कष्टभन्दा मुकयवान छन् त ? जसरी हरे क क्षण यो
संसार आफ्नो वतुमान वस्तवर्मा बढी रहेको छ, ख्रीष्टले बयान गनु नसक्रकने
वपडा भोगी रहनु भएको छ । हामीले वलने हरे क श्वाश मुकयवान छ क्रकन भने
त्यो श्वाश परमेश्वरको पुत्रले भोग्नुभएको वपडाको देन हो । दयाले भररएको
उहााँको हृदयले मावनसलाई पररवतुन हुन जबजुस्ती गदैन तर हामी उहााँकहााँ
आफ्नो इच्छाले आउन भन्ने उहााँ चाहनुहुन्छ ।
यस संसारमा भएको दुख र कष्टको वजम्मेवार उहााँले हामीलाई िहराउनु हुन्न
र हामी आफै ले आफ्नो भरमा संसार पररवतुन गनु सक्दैन । जब हामी
ख्रीष्टले वसकाउनु भएको जस्तै आफै लाई इन्कार गछौं तब हामी उहााँको प्रेम र
धैयुतालाई बुझ्न सक्छौं र पररवतुन हुन सक्छौं र अरु प्रवत प्रेम र धैयुतासार््
व्यवहार गनु सक्छौं ।
यो अनन्तकालको समयले पवन ख्रीष्टले क्रुसमा भोग्नु भएको वपडालाई पूणु
रुपमा बयान गनु सक्दैन । यो घटनामा भएको स्वार्ुवहन भावनाले हाम्रो
स्वार्ीपनालाई पूणु रुपमा प्रकट गरे को छ । जब हामी क्रुसको बारे मा
सोच्छौं तब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई पूणु रुपमा बुझ्न सक्छौं र नम्र हुन
सक्छौं ।
क्रुसमा प्रकट भएको प्रेमप्रवत के तपाई आफै लाई आकर्षुत भएको महसुस गनुु
भएको छ र यस संसारको जगदेवख ख्रीष्टको बवलदानलाई सोच्नुभएको छ ?
यदी क्रुस नभएको भए हामी ख्रीष्टप्रवत हाम्रो आफ्नो सााँचो भावनाहरुलाई
बुझ्न सक्दैन वर्यौं होला । २००० वषु अगाडी भएको ख्रीष्टको मृत्युले
आदममा भएको शत्रुताको वबजलाई पूणु रुपमा देखायो र मानवताले यसको
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पुरा पररणाम देख्यो जो आदमको हृदयमा अववकवसत र बुझ्न नसक्रकने
रुपमा गावडएको वर्यो ।
अब हामीलाई क्रुसको बारे मा र्ाहा छ, अब हामी के गने त ?

22

४. के वतमीहरु मसंग एक घन्टा पवन जागा रहन सके न ?
क्रुसमा ख्रीष्टको कर्ाले मावनसको मनमा मानवता जगाउाँ छ । वत व्यविहरु
जसले मावनसहरुलाई, जनावरहरुलाई हावन पुराउाँ छन् वतनीहरुको लावग यो
एक पीडादायी अनुभव हुन सक्छ ।
चेलाहरुले जब येशुले मावनसहरुको माझमा खडा भएर स्वगुको राज्यको
बारे मा बोकनु हुाँदा, उहााँसंग जोवडएकोमा वतनीहरु खुशी भए । त्यो अलग
कर्ा हो जब येशु कलवरीको बाटोमा आफ्नो क्रुस बोके र वहकनु भयो ।
क्रुसमा भएको त्यो बेइज्जत र मृत्यु यस्तो कु रा हुन् जससंग मावनसहरु जोवडन
चाहन्नन् । यो कु रा पत्रुसको जीवनमा पुरा भएको हामी देख्छौं “उहााँ कसरी यरूशलेममा जानुपछु, र धमु-गुरु र मुख्य पूजाहारीहरू र
शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपछु, माररनुपछु र तेस्रो क्रदनमा जीववत
भइउि् नुपछु भनी उहााँले त्यस बेलादेवख आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन
र्ाकनुभयो । पत्रुसले उहााँलाई एकावतर लगेर हप्काउन लागे, “परमेश्वरले
यसो नगरून्, प्रभु, तपाईंमावर् यस्तो कवहकयै हुनेछैन ।”
- मत्ती १६:२१-२२

पत्रुस चाहदैनन् वर्यो क्रक येशुले क्रुसको बारे मा बोलुन भनेर र त्यो कु रा पुरा
भएको उ चाहदैन वर्यो । जब येशुलाई कोराु हावनएको बेला पत्रुसलाई
उहााँको चेला हो क्रक हैन भनेर सोवधएको वर्यो तर उसले सहजतासार््
इन्कार गरे का वर्ए “वतनी बावहर दलानमा वनस्के पवछ अकीले वतनलाई देखी, र त्यहााँ
भएकाहरूलाई भनी, “यो मावनस पवन येशू नासरीसाँगै वर्यो ।” वतनले
फे रर शपर् खाएर इन्कार गरे, “म ती मावनसलाई वचवन्दनाँ ।”
- मत्ती २६:७१-७२

23

येशुको दुख र वपडाको सत्यतालाई स्वीकार गदाु मावनस पूणु रुपमा
आफै लाई उहााँको सार्मा वहकनको लावग र अरुको सेवामा आफै लाई समर्पुत
गछु । पावल प्रेररतले यो सत्यतालाई यसरी लेखेका छन् -

“सााँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई वचन्न पाउने अमूकय
कु राको तुलनामा सबै कु रालाई म हावन नै िान्दछु । ख्रीष्टलाई प्राप्त
गनु सकूाँ भनेर उहााँको वनवम्त मैले सबै कु राको नोक्सानी भोगेको छु ,
अवन ती सबैलाई फोहोर-मैला तुकय म गन्दछु , र सम्पूणु रूपले म
उहााँमा भएको पाइन सकूाँ । व्यवस्र्ामावर् आधाररत भएको मेरो
आफ्नै धार्मुकता होइन, तर मेरो धार्मुकता यही हो, जो ख्रीष्टमावर्
वनभुर हुन्छ, जुनचाहहाँ ववश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मुकता
हो । म उहााँलाई र उहााँको पुनरुत्र्ानको शवि जान्न सकूाँ , र उहााँको
मृत्युमा उहााँजस्तै भई उहााँका दुुःख-भोगमा सहभागी हुन सकूाँ ।”
- क्रफवलप्पी ३:८-१०
यो वपडाबाट छु टकाराको जीवन पाउन हामीले यो नाटक गनुु पछु क्रक यी
वपडा र दुखहरु हाम्रो जीवनमा छैन र आरामसार् सुत्नु पछु । यदी तपाई
आफ्नो जीवन रोमान्चकपूणु, मोजमज्जा र भोज भतेरले भरे को हेनु
चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्रुसलाई वबसुनु पछु । यदी तपाई धवन बन्न
चाहनुहुन्छ र धन र्ुपानु चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्रुसलाई वबसुनुपछु
क्रकनभने क्रुसले हामीलाई स्वार्ुवहन जीवन वजउन प्रेरणा गछु ।
येशुले आफ्नो चेलाहरुलाई यो दुखलाग्दो समयको लावग तयार पानु दश
कन्याको कर्ा भन्नुभएको वर्यो “तब स्वगुको राज्य दश कन्याहरूसाँग तुलना गनु सक्रकन्छ।

वतनीहरूले आ-आफ्नो बत्ती वलएर दुलहालाई भेट्न वनस्के । तीमध्ये
पााँच जना वनबुवु द्ध र पााँच जनाचाहहाँ बुवद्धमती वर्ए । क्रकनक्रक जब
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वनबुवु द्धहरूले आफ्ना बत्ती लगे, तब वतनीहरूले सार्मा तेलचाहहाँ
लगेनन् । तर बुवद्धमतीहरूले चाहहाँ आफ्ना बत्तीसाँगसाँगै पात्रमा तेल
पवन लगे । दुलहाले वबयााँलो गदाु ती सबै वनद्राले लट्ठ भए र वनदाए
।”
- मत्ती २५:१-५
वनस्तार चाड मनाएको के वह क्षणपछी येशु आफ्नो चेलाहरुसंग गेतसमनीको
बगैंचामा जानुभयो । येशुको वररपरीको अवस्र्ा एकदम भयावह र गवम्भर
भएको वर्यो । चेलाहरुले उहााँको दुखलाई महसुस र देख्न सके का वर्एनन् ।
उहााँले पत्रुस, याकु ब र यूहन्नालाई आफु संग प्रार्ुना गनुु एकान्त िाउाँ लैजानु
भयो ।
“र आफू साँग पत्रुस र जवब्दयाका दुई छोराहरूलाई वलएर उहााँ

शोक्रकत र व्याकु ल हुन लाग्नुभयो । तब उहााँले वतनीहरूलाई
भन्नुभयो, “मेरो प्राण गवहरो शोकले मरे तकु य भएको छ । वतमीहरू
यही ाँ बस, र मसाँग जागा रहो ।” अवन उहााँले अवल अगावड गएर
लम्पसार परी प्रार्ुना गनुभ
ु यो, “हे मेरा वपता, हुन सक्छ भने, यो
कच रा मबाट हटोस् । तरै पवन मैले इच्छा गरे बमोवजम होइन, तर
तपाईंले इच्छा गनुुभएबमोवजम होस् ।”
- मत्ती २६:३७-३९
चेलाहरुले यो देख्न सक्र्े क्रक येशु गवहरो तनावमा हुनुहुन््यो तर पवन
वतनीहरु वनन्द्राको बसमा परे र सुते । वपडासार् के वह क्षण प्रार्ुना गरे पवछ
येशु, आफ्नो सुवतरहेका चेलाहरुको नवजक आउनुभयो र उिाउनु भयो ।

“तब उहााँ चेलाहरूकहााँ आएर वतनीहरूलाई वनदाइरहेका
भेट्टाउनुभयो, र पत्रुसलाई भन्नुभयो, “के वतमीहरू मसाँग एक घण्ड्टा
पवन जागा बस्न सके न ? जागा रहो, प्रार्ुना गर, र परीक्षामा
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नपर। आत्मा त सााँच्चै तयार छ, तर शरीर दुबल
ु छ ।”
- मत्ती २६:४०-४१
आफै मा ववश्वास गने पत्रुस जसले येशुको वनवम्त मने दावी गरे को वर्यो, तर
जब उसले येशुलाई वपडामा देख्यो तब ऊ वनन्द्रामा पयो । यस्तो समयमा ऊ
कसरी सुत्न सक्यो ?
आफ्नो स्वार्र्ुपनलाई जीववत राख्नको लावग मावनसले येशुको वपडालाई
ईन्कार गदुछन् । यदी हामीले येशुको वपडालाई पूणु हृदयसार् ध्यान क्रदयौं
भने हामीले यो हेनु सक्छौं क्रक यस संसारको सुख ववलासलाई हामी उहााँको
खावतर त्याग्न सक्छौं ।
हरे क क्रदन हामीले आफ्नो स्वार्र्ु चररत्रमावर् ववजय पाउन येशुको
ववलदानलाई याद गनुुपछु । पुरानो वनयममा हरे क वबहान र बेलुका
बवलदान क्रदइन््यो । यी ववलदानहरुले ख्रीष्टको वपडा र ववलदानलाई
प्रवतवनवधत्व ग्यो जसको कारण मावनसहरुले अनुग्रह र क्षमा पाउन सक्र्े र
आफ्नो पापमय चररत्रलाई छोकन सक्र्े ।
हामी ववलदानहरुको बारे मा पछी कु रा गनेछौं, तर हामीले यो कु रा बुझ्न
जरुरी छ क्रक येशुको अनुयायीहरुले उहााँको ववलदानलाई ध्यानमा राख्नु पछु
र वत ववलदानहरुको महत्व जान्न जरुरी छ ।

“पत्रुस र यूहन्ना क्रदउाँ सो तीन बजे प्रार्ुनाको समयमा मवन्दरमा
जााँदवै र्ए ।”
- प्रेररत ३:१
प्रार्ुनाको समय बेलुकाको ववलदानको समयमा हुन््यो तर चेलाहरु ख्रीष्टको
वपडा र ववलदानमार्ी ध्यान क्रदन र प्रार्ुना गनु र उहााँको वनवम्त वजउनको
लावग आफ्नो जीवन समर्पुत गनु प्रार्ुना गरे ।
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यदी तपाई ख्रीष्टको अनुयायी हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई आफ्नो क्रदनको के वह
समय ख्रीष्टको ववलदान र उहााँको वपताको वपडालाई सम्झनुहोस् । येशुले
आज पवन यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ क्रक, “के वतमीहरु मसंग एक घण्ड्टा पवन
जागा बस्न सके न ?”
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५. ववलदान र भेरटहरु तपाईले चाहनुभएन
क्रुसको वपडालाई नबुझ्नुको एउटा मुख्य कारण यो हो क्रक हामीले पुरानो
वनयममा स्र्ावपत भएको ववलदानको व्यवस्र्ालाई राम्ररी बुझेको छैन ।

“इस्राएलका सारा समुदायलाई यसो भन, क्रक मवहनाको दश ाँ क्रदनमा
वतनीहरू हरे कले आ-आफ्नो पररवारको वनवम्त, हरे क घरानाअनुसार
एउटा-एउटा पािो कयाएर राखोस् । कसैको घरानामा एउटा
पािाको लावग मावनस र्ोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नवजकको
वछमेकीसाँग मावनसहरूको गन्तीअनुसार वमलोस्। हरे क मावनसको
खुवाइअनुसार पािोको गन्ती गनूु । वतमीहरूको पािो खोटरवहत
होस् - एक वषुको पािो । वतमीहरूले त्यो भेडा अर्वा बाख्राबाट
वलनू । त्यो वतमीहरूले त्यस मवहनाको च ध ाँ क्रदनसम्म राख्नू, र
इस्राएलको समुदायका सबै मावनसहरूले यो बेलक
ु ीपख मारून् । तब
वतनीहरूले त्यसको रगत वलएर जुन-जुन घरमा त्यो खाइन्छ,
त्यसको ढोकाको च कोसका दुईपरट्टका खम्बाहरू र मावर्कलो
भागमा लाऊन् ।”
- प्रस्र्ान १२:२-७
“मेरो वनवम्त माटोको वेदी बनाएर त्यसैमा वतमीहरूका होमबवल,
मेलबवल, भेडाबाख्राहरू र गाईबस्तुहरू चढाउनू । जहााँ-जहााँ म मेरो
नाउाँ को आदर गराउनेछु, त्यहााँ-त्यहााँ आएर म वतमीहरूलाई आवशष्

क्रदनेछु ।
- प्रस्र्ान २०:२४
यी पदहरु हेदाु यस्तो लाग्छ क्रक परमेश्वर चाहनुहुन््यो क्रक मावनसहरुले
पशुलाई मारे र उहााँको वनवम्त ववलदान क्रदउन र वतनीहरुले यसो गरे को
खण्ड्डमा उहााँले वतनीहरुलाई आवशष क्रदनुहुन््यो । जब बवप्तस्मा क्रदने यूहन्नाले
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संसारको सामु मवसहलाई प्रस्तुत गयो तब उसले उहााँलाई परमेश्वरको र्ुमा
भनेर प्रस्तुत गरे को वर्यो ।

“भोवलपकट उनले येशूलाई आफू वतर आइरहनुभएको देखरे भने, “हेर,
संसारको पाप उिाइलैजाने परमेश्वरका र्ुमा !”
- यूहन्ना १:२९
यदी येशु परमेश्वरको र्ुमा हुनुहुन्छ भने मावनसहरु यो वनष्कषुमा पुग्छन क्रक
हाम्रो पापको मोल वतनु परमेश्वर आफ्नो पुत्र ववलदान भएको चाहनुहुन्छ ।
यो गलत ववचारधारासार्् मावनसहरु यो कु रामा ववश्वाश गनु पुग्छन क्रक
मानवजावतले परमेश्वरको पुत्रलाई मारे को हैन तर जे कु रा परमेश्वर
चाहनुहुन्छ, त्यही कु रा उनीहरु गदैछन ।

“तापवन उसलाई चकनाचूर र कष्टमा पानु परमप्रभुको इच्छा वर्यो,
र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोषबवलझै ाँ बनाउनुभए तापवन, उसले
आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो क्रदन बढाउनेछ र
परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ ।”
- यशैया ५३:१०
यदी क्रुसको ववलदानमा परमेश्वर खुशी हुनु भएको भए, मावनसहरु यो
धारणामा पुग्छन क्रक हाम्रो पापको ववरूद्धमा उहााँको क्रोध शान्त पानु
परमेश्वरलाई ववलदानको खााँचो पदुछ । यसको कारण यो हो क्रक परमेश्वरको
न्यायलाई पुरा गनु जरुरी छ । हाम्रो पाप कवत भयानक छ त्यो देखाउन
येशुले हाम्रो स्र्ान वलनुभयो र आफ्नो प्राणद्वारा पापको मोल वतनुुभयो र
वपताको न्यायलाई पुरा गनुुभयो । यो कु रालाई एउटा बहुचर्चुत भजन
“के वल येशम
ु ा” ले दशाुएको छ । यो भजन अंग्रेजीमा “In Christ Alone”
भन्ने भजनको रुपान्तरण हो ।
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क्रुसको ववचारधाराले सबै कु रा पूणु रुपमा पररवतुन गरीक्रदन्छ । यसले
परमेश्वरलाई एक किोर तानाशाहको रुपमा प्रस्तुत गरीक्रदन्छ जसले
हामीबाट मृत्यु माग्दछ तर हामीले हाम्रो पापपूणु चररत्र कवत भयानक र
डरलाग्दो छ, त्यो कु रा हामी वबर्सुन्छ ाँ । यदी हाम्रो पापको कारण
परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको मृत्युको माग गनुुभयो, तब परमेश्वरप्रवत हाम्रो
क्रोध जायज छ र हामी दुई धारणामा पुग्छौं - पवहलो, यहुदीहरु र
रोमीहरुले उहााँलाई मारे । दोस्रो, यो सब कु राहरु परमेश्वरको ईच्छा
बमोवजम भइरहेको छ ।

“दक्ष ववशषज्ञहरु जसले हराएको भवनएको यहूदाद्वारा लेवखएको
सुसमाचारको पत्रलाई खोज गरे र, अध्धयन गरे र र अनुवाद गरे का
छन्, वतनीहरुले भनेका छन्, “आफ्नो संसाररक शरीररुपी कै दबाट
मुवि पाउन येशल
ु े आफ्नो नवजकको वमत्र यहूदा ईस्कारीवटलाई
आफु लाई रोमीहरुको हवावल गनुु भनेर आग्रह गनुभ
ु यो । यस
सुसमाचारको वत २६ पानाहरुले यहूदालाई इसाई जगतमा एक
नायकको रुपमा प्रस्तुत गदुछ, खलनायकको रुपमा हैन ।
क्रेग इभान्स, जो अकक्रदया क्रदभीवनटी कलेजमा नया वनयमको एक
वशक्षक हुन्, उसले भनेका छन्, “यहूदाले लेखक
े ो सुसमाचारले
यहूदाले गरे को घातलाई ववश्वासघात हैन तर आज्ञापालनको रुपमा
प्रस्तुत गरे को छ ।”
- Anne McIlroy, Was Judas a True Christian Hero? The Globe and
Mail April 7, 2006

वत व्यविहरु जसले बाइबललाई वशरोपर गछुन, वतनीहरुको लावग यो कु रा
एकदम बकम्फु से लाग्दछ । यो प्रश्न अझै पवन कायम छ, के परमेश्वरलाई
ववलदानको आवश्यक छ ? के उहााँको न्यायले यी कु राहरुको माग गदुछ ?
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“बवलदान र भेटी तपाईंले चाहनुभएन, तर मेरा कानहरू तपाईंले
खोवलक्रदनुभएको छ । होमबवल र पापबवलको माग तपाईंले गनुुभएन
।”
- भजनसंग्रह ४०:६
बाइबलले स्पष्ट रुपमा भन्दछ क्रक परमेश्वरले बवलदान चाहनुहुन्न । यो कु रा
पवन एकदम स्पष्ट छ क्रक उहााँले होमबवल र पापबवलको माग गनुुभएन ।
हामी अझै पढ्न सक्छौं:

“क्रकनक्रक वतमीहरूका वपता-पुखाुहरूलाई वमश्रदेशबाट वनकालेर
कयाएको क्रदन जब मैले वतनीहरूसाँग बोलें, तब मैले वतनीहरूलाई
के वल होमबवल र बवलदानका बारे मा आज्ञा मात्र क्रदइनाँ, तर मैले
वतनीहरूलाई यो आज्ञा क्रदएको वर्एाँ: मेरो आज्ञापालन गर, र म
वतमीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र वतमीहरूचाहहाँ मेरा प्रजा हुनेछ ।
जुन मागुका ववषयमा म वतमीहरूलाई आज्ञा गदुछु ती सबैमा हहाँड ,
ताक्रक वतमीहरूको भलो होस् ।”
- यर्मुया ७:२२-२३
कसरी परमेश्वरले इस्राएलको प्रजालाई होमबली र अरु बवलदानहरुको
लावग आज्ञा गनुभ
ु एन जब क्रक यो कु रा स्पष्ट देवखन्छ क्रक उहााँले वनस्तार
चाडको वववध र वलीको वववध स्र्ापना गनुुभएको वर्यो । के यहााँ बाइबल
आफै मा गलत सावबत भएको छ ?

“भोवल यसै समय बेन्यामीनको इलाकाबाट एक जना मावनसलाई
पिाउनेछु । त्यसलाई मेरो प्रजा इस्राएलको राजा अवभषेक गर् ।
त्यसले मेरो प्रजालाई पवलश्तीहरूका हातबाट छु टाउनेछ । मैले मेरो
प्रजाको दु:ख देखेको छु , क्रकनक्रक वयनीहरूको क्रन्दन मेरा कानमा
आइपुगक
े ो छ ।” जसै शाऊल देखा परे तब परमप्रभुले शमूएललाई
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भन्नुभयो, “मैले ताँलाई भनेको मावनस यही हो । यही मावनसले मेरो
प्रजामावर् शासन गनेछ ।”
- १ शमुएल ९:१६-१७
यो कर्ामा परमेश्वरले आफ्नो अगमविा शमुएललाई इस्राएलको प्रजामावर्
एक जना व्यविलाई राजा वनयुि गनुुभनेर आज्ञा गनुु भएको छ । यसो हेदाु
यो कु रा परमेश्वरको ईच्छा बमोवजम भएको देवखन्छ तर हामीले राम्ररी
अध्धयन गयौं भने यो कु रा र्ाहा पाउछौं क्रक राजाको माग इस्राएलले गरे का
वर्ए र परमेश्वरले वतनीहरुको माग पुरा गनुुभएको वर्यो ।

“तर शासनको वनवम्त राजाको माग सुनी शमूएल दु:खी भए, वतनले
परमप्रभुवसत प्रार्ुना गरे । तब परमप्रभुले शमूएललाई यसो
भन्नुभयो, “मावनसहरूले भनेका सबै कु रा सुन् । वतनीहरूले ताँलाई
इन्कार गरे का होइनन् । वतनीहरूले मलाई नै इन्कार गरे का हुन्,
मलाई नै वतनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्
। वमश्रदेशबाट वतनीहरूलाई कयाएको क्रदनदेवख वतनीहरूले मलाई
जे-जसो गरे अब वतनीहरूले ताँलाई त्यसै गरररहेका छन् । वतनीहरूले
मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरे का छन् ।
- १ शमुएल ८:६-८
बाइबलले यो कु रा स्पष्ट पारे को छ क्रक परमेश्वरले इस्राएललाई राजा क्रदन
चाहनुभएन तर जब वतनीहरुले राजाको माग गरे तब वतनीहरुको माग पुरा
गरीक्रदनुभयो ।
“हे इस्राएल, म वतमीहरूलाई सवुनाश गनेछु, क्रकनक्रक वतमीहरू मेरो
ववरुद्धमा, वतमीहरूका सहायकको ववरुद्धमा छ । वतमीहरूको राजा
कहााँ छ, क्रक त्यसले वतमीहरूलाई बचाउन सकोस्? वतमीहरूका सबै
नगरका शासकहरू कहााँ छन्, जसका ववषयमा वतमीहरू भन््य ,
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‘हामीलाई एउटा राजा र राजकु मारहरू क्रदनुहोस्’ ? यसैले मेरो
रीसमा मैले वतमीहरूलाई एउटा राजा क्रदएाँ, र मेरो क्रोधमा मैले

त्यसलाई उिाइलगें ।”
- होशे १३:९-११
आफ्नो ररसमा परमेश्वरले इस्राएललाई एउटा राजा क्रदनुभयो, यो कु राले के
अर्ु जनाउाँ छ ? के परमेश्वरले आफ्नो ररसमा मावनसको गलत ईच्छा पुरा
गनुहु
ु न्छ ? बाइबलको धेरै िाउाँ हरुमा हामी यो पाउछौं क्रक मावनसले माग
गरे को कु रा परमेश्वरले पुरा गनुभ
ु एको छ । उदाहरणको लावग:

“परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “कनान देशवभत्र गुप्तचरहरू पिा
। त्यो देश म इस्राएलीहरूलाई क्रदनेछु । आ-आफ्नो पुखाुको कु लबाट
एक-एक जना नायक पिा ।”
- गन्ती १३:१-२
झट्ट मावर्बाट हेदाु यो लाग्छ क्रक परमेश्वर चाहनुहुन्छ क्रक इस्राएल गएर
कनान देशमा भेद वलओस् तर गहन रुपमा अध्धयन गदाु हामी अकै कु रा
पढ्न सक्छौं ।

“अवन वतमीहरू सबैले मकहााँ आएर भन्य , “भेद वलनलाई हाम्रा
अवग मावनसहरू पिाऔं । त्यस देशमा हामी कु न बाटो जानुपने हो र
कु न-कु न सहरमा आइपुग्नेछौं भन्ने खबर वतनीहरूले हामीकहााँ
कयाउनेछन् ।”
- व्यवस्र्ा १:२२
कनान देशको भेद वलन इस्राएलले चाहेको वर्यो र परमेश्वरले के वल
वतनीहरुको चाहलाई पुरा गनुुभएको वर्यो । परमेश्वरले क्रकन यसो गनुुभयो
?
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“व्यवस्र्ा आयो र अपराधको वृवद्ध भयो, तर जहााँ पाप बढ़्यो
अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ़्यो,”
- रोमी ५:२०
जब मावनसको हृदयमा पापले प्रवेश गदुछ तब परमेश्वरको पवहलो कायु
वयनीहरुको हृदयमा भएको पापलाई देखाउनु हो । मावनसको हृदयले
आफै लाई धोका क्रदन सक्ने क्षमता राखेको हुन्छ । आफ्नो पापी चररत्रप्रवत यो
अन्धो हुन्छ । जब हाम्रो ईच्छा परमेश्वरको ईच्छाववपररत हुन्छ तब उहााँले
हाम्रो ईच्छा कवतसम्म गलत छ भनेर देखाउन वत ईच्छाहरु पुरा गरी क्रदनु
हुन्छ । हाम्रो यो ईच्छा कवतसम्म गलत छ रहेछ भनेर जान्ने अवसर
परमेश्वरले हामीलाई क्रदनुहुन्छ । परमेश्वरले यी कु राहरु पुरा गनुहु
ु दााँ हाम्रो
पापमय चररत्रको कारणले गदाु हामीले यो गलत धारणामा हुन्छौं क्रक यो
सब परमेश्वरको ईच्छा बमोवजम भईरहेको छ । हामी यसकारण पवन यो
गलत धारणामा हुन्छौं क्रक हामी यसद्वारा हाम्रो पापमय चररत्रको औवचत्य
देखाउन खोज्छौं ।
दोस्रो पािमा हामीले हेरेका वर्यौं क्रक आदमको हृदयमा मृत्युको वबज
रोवपएको वर्यो । उसले आफ्नो पापमय चररत्रको कारणले गदाु आफु मावर्
आएको मृत्युको दण्ड्ड उसले परमेश्वरको पुत्रमा र्ोपीक्रदएको वर्यो क्रकनभने उ
परमेश्वरदेवख डराएको वर्यो । मृत्युबाट बाच्न उसले आफ्नो पत्नीमावर् दोष
र्पेको वर्यो । आफ्नो स्र्ानमा आफ्नो श्रीमतीले दण्ड्ड पाएको हेनु उ तयार
वर्यो । आदमले सोच्यो क्रक परमेश्वरको व्यवस्र्ाले मृत्युको माग गदुछ ।
उसले सोच्यो क्रक यो दोष अरुमावर् र्प्न सक्रकन्छ र अरुले यो ऋण वतनु
सक्छन । उसको हृदयमा भएको कु रा बुझाउन परमेश्वरले आदमलाई
बवलदानको व्यवस्र्ा क्रदनुभयो । बवलदानको व्यवस्र्ा मावनसको हृदयमा
भएको ववचारको प्रवतवबम्ब हो, परमेश्वरको हैन । बवलदानको व्यवस्र्ा
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मावनसको मवस्तकलाई हेने एक ऐना हो । आउनुहोस्, बवलदानको वबषयमा
लेवखएको पदहरुलाई हेरौं:

“तर शमूएलले भने, “होमबवल र बवलदानभन्दा बेसी परमप्रभुले
आज्ञापालन नै रुचाउनुहुन्न र? आज्ञापालन बवलदानभन्दा उत्तम हो,
र उहााँको वचन मान्नु भेडाको बोसोभन्दा असल हो ।”
- १ शमुएल १५:२२
परमेश्वर चाहनुहुन्छ क्रक हामी उहााँको अनुग्रहमावर् आशा र भरोसा राख्दै
उहााँको आज्ञा पालन गर ाँ । परमेश्वर चाहनुहुन्न क्रक मावनसले बवलदान क्रदउन
तर पूणु हृदयसार्् उहााँकहााँ आउन भनेर उहााँ चाहनु हुन्छ । त्यसो भए क्रकन
परमेश्वरले मोशालाई बवलदानको वववधको ववषयमा एकदम ववस्तार रुपमा
भन्नुभयो ?

वतमीहरू मेरो वनवम्त पूजाहारीहरूको एक राज्य र एक पववत्र जावत
हुनेछ ’। इस्राएलीहरूलाई तैंले भन्नुपने कु रा यी नै हुन्।” अवन मोशा
तल आए, र मावनसहरूका धमु-गुरुहरूलाई बोलाउन पिाए, र
परमप्रभुले वतनलाई बोकनू भनी आज्ञा गनुुभएका यी सबै कु राहरू
वतनीहरूका सामु रावखक्रदए, सारा मावनसहरूले एकसार् यसो भने,
“परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कु राहरू हामी पालन गनेछौं ।” तब
मोशाले मावनसहरूको जवाफ परमप्रभुलाई सुनाइक्रदए।”
- प्रस्र्ान १९:६-८
जब परमेश्वर इस्राएलकहााँ आउनूभयो तब उहााँ चाहनुहुन््यो क्रक वतनीहरु
सबै उहााँको करारको पालना गदै उहााँको वनवम्त पुजाहारीहरु बनुन । तर
इस्राएलले यो कु रा स्पष्ट पायो क्रक यदी उनीहरुको ईच्छा पुरा गरे को खण्ड्डमा
वतनीहरुले परमेश्वरको सेवा गनेछन । यसो कु रा गदाु वतनीहरुले परमेश्वरको
ववरुद्धमा ववद्रोह गदैवर्ए ।
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“क्रकनक्रक वतमीहरूका वपता-पुखाुहरूलाई वमश्रदेशबाट वनकालेर
कयाएको क्रदन जब मैले वतनीहरूसाँग बोलें, तब मैले वतनीहरूलाई
के वल होमबवल र बवलदानका बारे मा आज्ञा मात्र क्रदइनाँ, तर मैले
वतनीहरूलाई यो आज्ञा क्रदएको वर्एाँ: मेरो आज्ञापालन गर , र म
वतमीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र वतमीहरूचाहहाँ मेरा प्रजा हुनेछ ।
जुन मागुका ववषयमा म वतमीहरूलाई आज्ञा गदुछु ती सबैमा हहाँड ,
ताक्रक वतमीहरूको भलो होस् । तर वतनीहरूले आज्ञापालन गरे नन् न
त वतनीहरूले ध्यान नै क्रदए । त्यसको सट्टा वतनीहरू आफ्नै दुष्ट
हृदयको अटेरीपनामा हहाँड्दैरहे । वतनीहरू पवछ हटे, अवग बढेनन्
। वतमीहरूका वपता-पुखाु वमश्रदेशबाट वनस्के को समयदेवख यसो
अवहलेसम्म मैले बारम्बार क्रदनैवपच्छे मेरा सेवक, अगमविाहरूलाई
वतमीहरूकहााँ पिाएाँ । तर वतनीहरूले मेरो वचन सुनन
े न्, मेरो
कु रामा कान र्ापेनन्, तर अटेरी भए, र वतनीहरूका वपतापुखाुहरूले भन्दा पवन अझ खराबी गरे ’ ।”
- यर्मुया ७:२२-२६
बाइबलले यो कु रालाई स्पष्ट पारे को छ क्रक जुन क्रदन इस्राएलीहरु वमश्र
देशबाट वनस्के र आए, वतनीहरुले परमेश्वरको ईच्छा ववपरीत वबद्रोह गरे का
वर्ए । जुन रात वतनीहरुले वनस्तार चाडको र्ुमा खादैं वर्ए तब वतनीहरुले
ख्रीष्टलाई ईन्कार गदै वर्ए । वतनीहरुले यसरी नै ख्रीष्टलाई पवन ईन्कार
गरे का वर्ए । वतनीहरु आफ्नो हृदयको गलत ववचार अनुसार चकदै वर्ए ।
जब परमेश्वरले वतनीहरुलाई वनस्तार चाडको र्ुमाको ववषयमा नीवत
वनयमहरु क्रददैं हुनुहुन््यो तब उहााँले वतनीहरुले गरे का कामलाई देखाउनु हुाँदै
वर्यो । यो वतवनहरुको पापको प्रकाश वर्यो ।
“यसकारण इस्राएलीहरूलाई भन्, ‘म परमप्रभु हुाँ’ । म वतमीहरूलाई
वमश्रीहरूका बोझामुवनबाट वनकाकनेछु, र वतनीहरूको दासत्वबाट
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छु टकारा क्रदनेछु । आफ्नो हात उिाएर वतनीहरूलाई िू लो दण्ड्ड
क्रदएर म वतमीहरूको उद्धार गनेछु । म वतमीहरूलाई मेरै प्रजा
हुनलाई ग्रहण गनेछु, र म वतमीहरूका परमेश्वर हुनेछु । अवन म
वतमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुाँ, जसले वतमीहरूलाई वमश्रीहरूको
दासत्वबाट वनकाकनुभयो भन्ने कु रा वतमीहरूले जान्नेछ । अवन म
वतमीहरूलाई त्यस देशमा कयाउनेछु जो अब्राहाम, इसहाक र
याकू बलाई क्रदने मैले शपर् खाएर प्रवतज्ञा गरे को वर्एाँ । म त्यो
वतमीहरूको अवधकारमा क्रदनेछु। म परमप्रभु हुाँ ।” तब मोशाले
इस्राएलीहरूलाई त्यसै भनेर सुनाए, तर किोर दासत्व र नैराश्यले
गदाु वतनीहरूले मोशाका कु रा सुनेनन् ।”
- प्रस्र्ान ६:६-९
जब इस्राएलीहरुले वमश्रीको हातबाट दुख, कष्ट भोगेका वर्ए तब वतनीहरुले
आफ्नो पापमय चररत्र र मुर्तुपूजाबाट पश्चताप गनुुको सट्टा सारा दोष
परमेश्वरलाई क्रदएका वर्ए । यदी वतनीहरुको हृदयमा परमेश्वरप्रवत दोष र
ररस भएको भए वतनीहरुले वाचा गररएको देशलाई कसरी इन्कार गनु सक्र्े
? यो सब वनस्तार चाडको र्ुमाको वबज हो । यदी त्यस समय वतवनहरुकहााँ
परमेश्वरको पुत्र आउनु भएको भए वतनीहरुले उहााँलाई पवन माने वर्ए
जसरी १५०० वषुपछी उहााँलाई मारे का वर्ए ।
यी सबै कु राहरुको बाबजुद पवन परमेश्वरले वतनीहरुलाई आफ्नो घरको
ढोकाको च कसमा रगतको चोपको चाप लगाउन वसकाउनु भयो । पाप
क्षमाको ववषयमा वतनीहरुको गलत धारणालाई आफ्नो अनुग्रहमा देखाउनु
भएको वर्यो । आफ्नो दया र अनुग्रहमा पढाउन र्ाकनु भयो ।
दश आज्ञा र व्यवस्र्ा पाएको हप्ता क्रदन नवबत्दै वतनीहरुले परमेश्वरसंग
गरे का बाचालाई तोडेर सुनको बाछाको वररपरी नाचेका वर्ए । आवेगमा
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आएर मोशाले परमेश्वरले क्रदनुभएको दश आज्ञाको वशलापारटलाई तोडेका
वर्ए ।

“परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, “पवहलेका जस्तै ढु ङ्गाका दुई वटा
पाटी काटेर ले । म ती पाटीमा त्यही कु रा लेख्नेछु, जो तैंले फु टाएको
पवहलेका पाटीमा लेवखएका वर्ए ।”
- प्रस्र्ान ३४:१
ढु ंगाले बनेको १० आज्ञाको दोस्रो वशलापाटी मावनसको हातबाट बनेको
वर्यो र परमेश्वरले त्यसमा लेख्नु भएको वर्यो । यसले परमेश्वर र मावनस
दुवैको कामको प्रवतवनवधत्व गदुछ । मावनसहरुले परमेश्वरले वसत्तैमा
क्रदनुभएको अनुग्रहको प्रस्तावलाई ईन्कार गरे को वर्यो । आफ्नो धार्मुकता र
भलाईलाई देखाउनको लावग मावनसले यस्तो गरे को वर्यो । यसकारण
मावनसले आफ्नो गवकत देखोस भनेर परमेश्वरले वतनीहरुको माग पुरा
गनुुभएको वर्यो । वतनीहरुको हृदय पूणु रुपले भेरट र बवलदानले भरे को छ ।
यसकारण त वतनीहरु सुनको बाछाको वररपरी नाचेका वर्यो । यसकारण
परमेश्वरले वतनीहरुको हृदयको वबचार बुझेर १० आज्ञा क्रदनुभएको वर्यो ।

“मैले वतनीहरूलाई यस्ता धार्मुक-ववधानहरू पवन क्रदएाँ जो असल
वर्एनन्, र यस्ता वनयमहरू क्रदएाँ जसद्वारा वतनीहरू बााँच्न
सक्नेवर्एनन् ।”
- ईजक्रकएल २०:२५
यो कसरी हुन् सक्छ क्रक परमेश्वरले मावनसहरुलाई त्यो कु राहरु क्रदनुहुन्छ जो
वतनीहरुले पुरा वा पालन गनु नै सक्दैनन् ? परमेश्वरले वतनीहरुले चाहेको
कु रा वतनीहरुलाई क्रदनुहुन्छ । वत भेरट र बवलदानद्वारा परमेश्वरलाई खुशी
पानु मावनस कवतसम्म अगाडी बढ्न सक्छ ?
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“तब राजा र सबै मावनसहरूले परमप्रभुको सामुन्ने बवलदान चढाए
। राजा सोलोमनले बाईस हजार सााँढे र एक लाख बीस हजार
भेडाबाख्रा बवल चढाए । राजा र सबै मावनसहरूले यसरी
परमेश्वरको मवन्दरलाई समपुण गरे ।”
- २ इवतहास ७:४, ५
कवहले परमेश्वरले यी कु राहरुको माग गनुुभयो ? बाइबलले स्पष्ट रुपमा
भन्दछ क्रक परमेश्वरले भेरट र बवलदानहरु चाहनुहुन्न । आक्रदमा परमेश्वरले
आदमलाई उसको हृदयमा भएको कु रा देखाउन उसलाई वार्षुक्रक रुपमा
एउटा र्ुमा बवलदान क्रदन आज्ञा गनुुभएको वर्यो ।

“के ही समय वबतेपवछ कवयनले परमप्रभुकहााँ भूवमको उब्जनीबाट
के ही कयाए । तर हावबलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पवहले
वबयाएका पािाहरूका बोसे भाग कया ए। परमप्रभुले हावबल र
वतनको भेटी ग्रहण गनुुभयो,
- उत्पवत ४:३-४
यो पदलाई जोन वेस्ली (John Wesley) को कमेंटरीमा यसरी व्याख्या
गररएको छ ।

“के वह समय वबतेपछी - क्रदनको अन्तमा वा वषुको अन्तमा, त्यो
समय हो जब मावनसहरुले आफ्नो फसल जम्मा गर्े । तोके को
समयमा कवयन र हावबलले आदमको सामु परमेश्वरको वनवम्त
बवलदान वलएर आएका वर्ए । आदम आफ्नो पररवारको वनवम्त एक
पुजाहारी वर्ए । यो कु रालाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौं क्रक
परमेश्वरले आदमलाई एक पववत्र वजम्मेवारी क्रदनुभएको वर्यो ।”
- जोन वेस्ली (John Wesley) को कमेंटरी, उत्पवत ४:३
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वषुको अन्तमा भन्ने शब्दको लावग वहब्रु शब्दलाई बाइबलमा धेरै िाउाँ मा
एउटै शब्द प्रयोग गररएको छ ।

यो वववध वषेनी िहराइएको समयमा मान्ने गनूु ।”
- प्रस्र्ान १३:१०
“हरे क साल वतनकी आमाले वतनलाई एउटा सानो कु ताु
बनाइक्रदवन्र्न्, र वतनका पवतसाँग वार्षुक बवलदान चढाउन जााँदा
शमूएलको वनवम्त त्यो लवगक्रदवन्र्न् ।”
- १ शमुएल २:१९
कसरी एउटा पशु प्रवत पररवार पछी गएर १२०,००० र्ुमाहरु र २२,०००
गोरुमा पररवतुन भयो र एउटा राजाले वत पशुहरुको बवल चढाए ? आफु ले
सोचेको परमेश्वरलाई खुशी पानु मावनसहरु आफ्नो बालबच्चालाई सम्म बवल
क्रदन तयार वर्ए । यो ववषयमा बाइबलले के भन्छ ?

“के परमप्रभु हजार ाँ भेडाहरू र तेलका दश हजार नदीवसत प्रसन्न
हुनुहुन्छ र ?के म आफ्नो अपराधको लावग मेरो जेिो छोरालाई र
मेरो प्राणको पापको लावग मेरो शरीरको फललाई चढाऊाँ ? ए
मावनस, जे असल छ, त्यो उहााँले ताँलाई देखाउनुभएको छ । र
परमप्रभुले ताँबाट के चाहनुहुन्छ ? के वल यवत, िीकवसत काम गनूु र
कृ पालाई प्रेम गनूु र तेरा परमेश्वरवसत ववनम्र भएर हहाँड्नू ।”
- वमका ६:७-८
परमेश्वर चाहनुहुन्छ क्रक मावनसहरु उहााँमावर् ववश्वास गरुन र उहााँको आज्ञा
पालन गरुन । उहााँलाई खुशी पानु बवलदानको आवश्यक छैन । यो कु रा
पढ्दा मनमा एउटा पद याद आउाँ छ ।
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“वास्तवमा, व्यवस्र्ाअनुसार रगतले प्राय: सब र्ोक शुद्ध पादुछ, र
रगत नबगाईकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन ।”
- वहब्रु ९: २२
व्यवस्र्ाले क्रकन रगत नबगाई पाप क्षमा हुन् सक्दैन र छु टकारा पाउन
सक्रकन्न भन्दछ ? क्रकनभने व्यवस्र्ा मावनसको हृदयमा भएको कु रालाई
देखाउने एउटा ऐना हो ।

“यसैकारण व्यवस्र्ाको कमुले कोही प्राणी उहााँको दृवष्टमा धमी
िहररनेछैन, क्रकनक्रक व्यवस्र्ाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ ।”
- रोमी ३:२०
भेरट र बवलदानको कायुद्वारा मावनसको पाप क्षमा हुने हैन तर वत
बवलदानहरुले हाम्रो हृदयमा के छ भनेर देखाउाँ छ र हामी वत पापबाट
पश्चताप गरे को छ क्रक छैन त्यो कु रा महत्वपूणु छ । व्यवस्र्ाले हामीलाई
पापबाट पश्चताप गनु लगाउाँ छ । रगत नबगाई पाप क्षमा हुन्न भन्ने कु रा
परमेश्वरले माग गनुुभएको छैन तर मावनसले यो कु रालाई ववश्वास गरे को छ
क्रक बवलदानवबना परमेश्वरली उसलाई माफ गनुुहुन्न । जसको कान छ उसले
सुनोस र बुझोस् ।
बवलदानको व्यवस्र्ाको ववषयमा यो कु रा बुझ्न जरुरी छ क्रक यसले हाम्रो
पापमय हृदयलाई देखाउने काम गदुछ । धमुशास्त्रमा यसो लेवखएको छ:

“क्रकनक्रक वतमीहरूका वपता-पुखाुहरूलाई वमश्रदेशबाट वनकालेर
कयाएको क्रदन जब मैले वतनीहरूसाँग बोलें, तब मैले वतनीहरूलाई
के वल होमबवल र बवलदानका बारे मा आज्ञा मात्र क्रदइनाँ ।”
- यर्मुया ७:२२
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यो सब कु रालाई हामी व्यवस्र्ासंग यसरी बुझ्न सक्छौं क्रक यो व्यवस्र्ा
मावनसको हृदयमा भएको कु रा र ऊवभत्र भएको पापलाई देखाउने ऐना हो ।
परमेश्वरलाई खुशी बनाउन बवलदान क्रदनुपछु भन्ने मावनसको सोच भएता
पवन परमेश्वरले मावनसलाई पाप क्षमा गने उहााँको दयामयी चररत्रको
वबषयमा वसकाउनु भयो र भववष्यमा आउने मवसहलाई देखाउनु भयो
जसको चररत्र र्ुमाको जस्तो वर्यो । भववष्यमा आउने यो पात्रको प्रकाशले
मावनसहरुको हृदय परमेश्वरप्रवत फकाुउने छ । ख्रीष्टमा प्रकट भएको
परमेश्वरको चररत्रले मावनसको हृदय परमेश्वरतफु फकाुउाँछ र एक बनाउाँ छ ।
यसकारण आफ्नो मृत्युभन्दा अवघकलो रातमा येशुले यस्तो भन्नुभयो:

“अब अनन्त जीवन यही हो, क्रक वतनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य
परमेश्वरलाई वचनून्, र तपाईंले पिाउनुभएको येशू ख्रीष्टलाई
वचनून् । जुन काम तपाईंले मलाई क्रदनुभयो, त्यो पूरा गरी तपाईंलाई
पृ्वीमा मैले मवहवमत तुकयाएको छु ।”
- यूहन्ना १७:३-४
यदी आफ्नो मृत्युभन्दा अवघकलो रातमा वपताले क्रदनुभएको कामलाई पुरा
गनुभ
ु एको भए येशुको बवलदानको आवश्यक वर्एन्, के वल आफ्नो प्रेवमलो
दयामय चररत्र देखाए पुग््यो । हाम्रो वनवम्त येशुले बवलदान क्रदन जरुरी
वर्यो क्रकनभने हाम्रो पापमय चररत्रमा दण्ड्डवबना क्षमा असम्भब वर्यो ।
मानव जावतले परमेश्वरको क्षमा पाउन ख्रीष्टको मृत्यु अवत आवश्यक वर्यो ।
यसकारण आफ्नो मृत्युभन्दा अगाडी येशुले अब वसवद्धयो भन्ने शब्दहरु
उच्चारण गनुुभयो ।
के यो वसवद्धएको वर्यो ? उहााँले त्यो कामलाई पुरा गनुुभएको वर्यो
जसद्वारा मावनसले यो कु रा देख्न सक्यो क्रक ऊ क्षमा पाउनको योग्य भयो ।
यसकारण परमेश्वरले बवलदानहरुको आज्ञा क्रदनुभएको वर्यो, क्रकनभने
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मावनसले यो कु रा देख्न र ववश्वास गनु सकोस क्रक उसको स्र्ानमा येशुले
बवलदान क्रदनुभयो ।
यो प्रश्नको सााँचो महत्वलाई बुझ्न हामीले ख्रीष्टको क्रुसलाई अलग प्रकाशमा
कयाउनुपछु, त्यो प्रकाश एकदम पववत्र र स्वतन्त्र छ । के तपाईं यो प्रकाशमा
प्रवेश गनुुहुन्छ ?
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६. हामीसंग एउटा व्यवस्र्ा छ
इस्राएलको धमुगुरुहरुसंग कु रा गनुहु
ु द
ाँ ा परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ:

“वतमीहरू आफ्नो वपता क्रदयाबलसका ह , र वतमीहरूका वपताको
इच्छा पूरा गने वतमीहरूको सङ्ककप छ । त्यो त सुरुदेवख नै हत्यारा
वर्यो, र सत्यसाँग त्यसलाई के ही वास्ता छैन । क्रकनभने त्यसमा के ही
सत्य छैन । जब त्यसले झूट बोकदछ, त्यो आफ्नै स्वभावअनुसार
बोकदछ, क्रकनभने त्यो झूटो हो र झूटको वपता हो ।”
- यूहन्ना ८:४४
इस्राएलको धमुगुरुले जब येशुसंग कु रा गदै वर्ए तब वतनीहरु शैतानको
शब्दहरु बोकदै वर्ए क्रकनभने येशुले वतनीहरुको वपता शैतान हो भन्नुभएको
वर्यो र वतनीहरुले आफ्नो वपता शैतानले भनेको कु राहरु पालन गछुन । यी
यहुदी धमुगुरुहरुको बोवलवचनले शैतानको मानवसकता र न्यायलाई वलएर
मावनसको मानवसकतालाई दशाुउछ ।

“यहूदीहरूले उनलाई जवाफ क्रदए, “हाम्रो एउटा व्यवस्र्ा छ, र त्यस
व्यवस्र्ाअनुसार यो मनैपछु , क्रकनक्रक यसले आफै लाई परमेश्वरको
पुत्र तुकयाएको छ ।”
- यूहन्ना १९:७
“तर वतनीहरूमध्ये एक जना, कै याफा, जो त्यस वषुका प्रधान
पूजाहारी वर्ए, उनले वतनीहरूलाई भने, “वतमीहरू के ही पवन
जान्दैन ! समस्त राष्र नष्ट हुनुभन्दा बरु जनताको वनवम्त एक जना
मावनस मनुम
ु ा नै वतमीहरूको ककयाण छ भनी वतमीहरू बुझ्दैन ।”
- यूहन्ना ११:४९-५०
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आफ्नो मन-मवष्तस्कमा यी धमुगुरुहरुले येशुलाई दोषी सावबत गरीसके का
वर्ए । व्यवस्र्ालाई वलएर वतनीहरुको बुझाई अनुसार येशु मृत्युको योग्य
हुनुहुन््यो । वनकोदेमसले आफ्नो सावर्हरुलाई यो प्रश्न सोध्छन्:
“के हाम्रो व्यवस्र्ाले पवहले मावनसको सुनव
ु ाइ नभई, र त्यसले के
गरे को छ सो नजावनकन त्यसलाई दोषी िहराउाँ छ र?”

- यूहन्ना ७:५१
यदी रोमीहरुले आफ्नो देशमा कब्जा नगरे को भए, यी यहुदी धमुगुरुहरुले
येशुलाई धेरै अगाडी मारीसक्र्े ।

“वपलातसले वतनीहरूलाई भने, “वतमीहरू वयनलाई लैजाओ, र
वतमीहरूको आफ्नै व्यवस्र्ाबमोवजम वयनको इन्साफ गर ।”
यहूदीहरूले उनलाई भने, “कु नै मावनसलाई प्राणदण्ड्ड क्रदने अवधकार
हामीलाई छैन ।”
- यूहन्ना १८:३१
मोशाको व्यवस्र्ालाई यी यहुदी धमुगरु
ु हरुले व्यवस्र्ा भंग गनेहरुलाई
मृत्युदण्ड्ड क्रदनको लावग प्रयोग गने गर्े । व्यवस्र्ामा ढु ंगाले हान्ने सजाय
लेवखएको छ । तर येशुले मोशाको व्यवस्र्ालाई अलग प्रकारमा व्याख्या
गनुुभयो ।

“शास्त्री र फररसीहरूले व्यवभचारमा पक्राउ परे की एउटी स्त्रीलाई
कयाए, र त्यसलाई माझमा उभ्याए । वतनीहरूले उहााँलाई भने,
“गुरुज्यू, यो स्त्री व्यवभचारको कमुमा पक्राउ परी । व्यवस्र्ामा
मोशाले यस्ताहरूलाई ढु ङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा क्रदएका छन् ।
तपाईं यसको बारे मा के भन्नुहुन्छ ?” तर वतनीहरूले उहााँको जााँच
गनुलाई, र उहााँमावर् अवभयोग लाउन सक्रकन्छ क्रक भनी यसो भनेका
ाँ
वर्ए । येशूले वनहुरे र भूइाँमा औलाले
लेख्नुभयो । तर जब वतनीहरूले
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उहााँलाई सोधी नै रहे, तब उहााँले खडा भएर वतनीहरूलाई
भन्नुभयो, “वतमीहरूमा जो पापरवहत छ, त्यसैले यस स्त्रीलाई
ाँ
पवहले ढु ङ्गा हानोस् ।” अवन फे रर वनहुरे र उहााँले भूइाँमा औलाले
लेख्नुभयो । तर जब वतनीहरूले यो सुने, तब िू लादेवख सुरु गरी
सानासम्म एक-एक गरे र गए, र येशू त्यस स्त्रीसाँग एकलै
छोवडनुभयो, अवन त्यो स्त्रीचाहहाँ उहााँको अवग उवभरही । येशूले त्यस
स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, “ए नारी, वतनीहरू कहााँ गए ? के कसैले
वतमीलाई दण्ड्ड क्रदएन ?” त्यसले भनी, “प्रभु, कसैले क्रदएन ।” येशल
ू े
भन्नुभयो, “म पवन वतमीलाई दण्ड्ड क्रदन्नाँ। जाऊ, अवन फे रर पाप
नगर ।”
- यूहन्ना ८:३-११
यहुदी धमुगुरुहरुले एक मवहला र पुरुषलाई व्यवभचारमा पक्रक्रन््न ।
व्यवस्र्ालाई वलएर वतनीहरुको बुझाई अनुसार वत मवहलालाई ढु ंगाले हानेर
मृत्युदण्ड्ड क्रदनुपने वर्यो । येशुले जवमनमा के वह लेख्नुहुन्छ । उहााँले लेख्नुहुन्छ
क्रक जो मावनस पापरवहत छ, उसले पवहला ढु ंगा हानोस् भनेर लेख्नुहुन्छ । यी
शब्दहरु पढ्दा वतनीहरु आफै दोषी सावबत भएका वर्ए । आफ्नो पापबाट
क्षमा माग्नुको सट्टा वतनीहरु आफै लाई दोषी िहराउदैं उहााँको उपवस्र्वतबाट
भागेर जान्छन । उहााँले वत मवहलालाई उसको पापको लावग क्षमा
गरीक्रदनुहुन्छ र उसलाई पाप नगर भनेर आज्ञा गनुहु
ु न्छ । यो कु राले यी
मवहलाको मनमा शावन्त कयाउाँ छ र यी मवहला आफ्नो मुविदाताप्रवत
आभारी हुवन्छन । जुन व्यवस्र्ालाई फाररसीहरुले अरुलाई मृत्युदण्ड्ड क्रदन
प्रयोग गर्े, येशुले अरुलाई बचाउन प्रयोग गनुुभयो ।
परमेश्वरको न्याय र शैतानको न्यायमा यही नै वभन्नता छ । धेरै मावनसहरुले
यो वबश्वाश गछुन क्रक परमेश्वरको न्यायले मृत्युको माग गदुछ । वयनीहरु यो
कु रामा ववश्वास गछुन क्रक अनुग्रह र न्याय एक अकाुको ववपररत छन् र जब
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परमेश्वरको अनुग्रह आफ्नो वबन्दुमा पुग्छ तब उहााँको न्यायरुपी हातले
दोषीलाई सजाय क्रदन्छ ।
आउनुहोस्, यस ववषयमा बाइबलमा लेवखएको पदहरु हामी हेरौं:

“धार्मुकता र न्याय तपाईंको हसंहासनका जग हुन्, प्रेम र ववश्वस्तता
तपाईंको अवग जान्छन् ।”
- भजनसंग्रह ८९:१४
यी कु राहरु हेनह
ु ोस्, तब तपाईंले र्ाहा पाउनुहुन्छ क्रक परमेश्वरको न्यायको
मुख्य उद्देश्य भनेको नै अनुग्रह देखाउनु हो । न्यायको अर्ु भनेको सही काम
गनुु हो र परमेश्वरको लावग सही काम गनुु भनेको सत्यताको प्रकाशमा
अनुग्रह देखाउनु हो ।

“क्रकनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, र उहााँको करुणा सदाकाल रहन्छ
। उहााँको ववश्वसनीयता पुस्तादेवख पुस्तासम्म रही नै रहन्छ ।”
- भजनसंग्रह १००:५
“परमप्रभुलाई धन्यवाद देओ, क्रकनभने उहााँ भलो हुनुहुन्छ, उहााँको
प्रेम अनन्तकालसम्म रवहरहन्छ ।
देवताहरूका परमेश्वरलाई धन्यवाद देओ, उहााँको प्रेम
अनन्तकालसम्म रवहरहन्छ ।
प्रभुहरूका परमप्रभुलाई धन्यवाद देओ, क्रकनभने उहााँको प्रेम
अनन्तकालसम्म रवहरहन्छ ।
उहााँले मात्र आश्चयु कामहरू गनुहु
ु न्छ: उहााँको प्रेम अनन्तकालसम्म
रवहरहन्छ ।
उहााँले आफ्नो समझशविले स्वगु सृवष्ट गनुुभयो: उहााँको प्रेम
अनन्तकालसम्म रवहरहन्छ ।”
- भजनसंग्रह १३६:१-५
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परमेश्वरको दृवष्टकोणमा, उहााँको अनुग्रह अवसवमत छ तर जसले उहााँलाई
इन्कार गरे काछन्, वतनको लावग कोवह पवन भगवान यवत दयालु छैन र
वतनीहरु आफ्नो पापको सजाय पखेर बसेकाछन् र परमेश्वरले वतनीहरुलाई
उनीहरुको ववचारधारामा छोडी क्रदनुहुन्छ ।

“परमप्रभु त उहााँकै न्यायद्वारा वचवननुहुन्छ । दुष्टहरूचाहहाँ आफ्नै
हातका कामको जालमा फसेका छन् ।”
- भजनसंग्रह ९:१६
पापीहरुको लावग परमेश्वरको न्याय कस्तो छ ? उहााँले वतनीहरुलाई
वतनीहरुको आफ्नो वनणुयको प्रवतफलमा छाडीक्रदनु हुन्छ । उहााँले यो कु रा
हुनबाट प्रवतबन्ध लगाउनु हुन्न । के यो सही कु रा हो त ? यदी वतनीहरुले
दयाको लावग पुकार गरे भने परमेश्वरले वतनीहरुको पुकार सुन्नुहुन्छ र
वतनीहरुको हालतबाट वतनीहरुलाई अवघ बढ्ने शवि क्रदनुहुन्छ तर यदी
वतनीहरुले दयाको आशा राखेका छैनन् भने वतनीहरुले पाउनेछैनन् क्रकनभने
वतनीहरुले त्यसको लावग पुकार नै गरे का हुदैनन् । दुखलाग्दो कु रा यो हो क्रक
अवधकााँश मावनसहरुले यो सोच्छन क्रक परमेश्वर वतनीहरुजस्तो हुनुहुन्छ ।
वतनीहरुले यो सोच्छन क्रक परमेश्वरको न्यायी चररत्र वतनीहरुसंग वमकछ ।

“तैंले यी सब काम गरे को छस्, र म चूप लागें, तैंले सोवचस् म सवुर्ा
ताँजस्तै छु । तर म ताँलाई हप्काउनेछु,”
- भजनसंग्रह ५०:२१
यदी परमेश्वरको न्यायले मृत्युको माग गरे को भए, परमेश्वर मृत्युको
सृजनकताु बन्नुहुन््यो । यदी आफ्नो सृवष्टले आफ्नो आज्ञा भंग गरे को खण्ड्डमा
उहााँले वतनीहरुको प्राण वलनुभएको भए मृत्युको वशद्वांतले उहााँमा बास
ग्यो । तर जब हामी येशुमा प्रकट गररएको उहााँको वपताको प्रवतवबम्ब हेछौं
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तब हामी, उहााँमा प्रेम र जीवनले वास गरे को मात्र हामी पाउाँ छ । मृत्युले
उहााँमा वास गरे को हामी पाउदैनौं ।

“येशूले वतनलाई भन्नुभयो, “पुनरुत्र्ान र जीवन म नै हुाँ । मलाई
ववश्वास गने मर्यो भने पवन जीववत हुनेछ ।”
- यूहन्ना ११:२५
“जीवनको त्यस वचनको ववषयमा, जो सुरुदेवख वर्यो, जो हामीले
सुनक
े ा छौं, जो हाम्रै आाँखाले हामीले देखक
े ा छौं, जो हामीले हेर्यौं र
हाम्रा हातले छोयौं, त्यो जीवन प्रकट भयो, र हामीले देख्यौं, र हामी
गवाही क्रदन्छौं, र वतमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश
सुनाउाँ छौं, जो वपतासाँग वर्यो, र हामीकहााँ प्रकट भयो ।”
- १ यूहन्ना १:१, २
पापको सजाय मृत्यु भनेर परमेश्वरले सृवष्ट गनुु भएन । पाप आफै मा
आत्मनासी छ । पापको ज्याला मृत्यु हो । पापमा फस्दा हामीले मृत्युलाई
कमाउछौं । पापको ज्याला परमेश्वरले क्रदनुहुन्न तर पाप आफैं ले क्रदन्छ ।
बाइबलमा पापको लावग ज्याला मृत्यु भनेर लेखेको छैन तर पापको ज्याला
भनेर लेवखएको छ, यी दुई कु राहरु फरक हुन् ।
बाइबलले पुरानो करारमा भएको कर्ाहरुद्वारा यस संसारमा पापको प्रवेश
कसरी भयो देखाउाँ छ ।

“अवघअवघ लेवखएका कु राहरू हाम्रो वशक्षाको वनवम्त लेवखएका वर्ए,
यस उद्देश्यले क्रक पववत्र-शास्त्रबाट आउने वस्र्रता र उत्साहद्वारा
हामी आशा प्राप्त गनु सकौं ।”
- रोमी १५:४
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पापको लावग ज्याला मृत्यु भन्ने कु रालाई शैतानले अगाडी वलएर आएको हो
। दावनएल र हसंहको खोर भन्ने कर्ाद्वारा मृत्युदण्ड्डको ववधीलाई हामी
राम्ररी बुझ्न सक्छौं ।

“सम्पूणु राज्यको शासन गनुलाई एक सय बीस जना प्रान्तका
बडाहाक्रकमहरू वनयुि गनु दारालाई मन लाग्यो । तीमावर् तीन
जना अध्यक्ष वनयुि गररए, जसमध्ये दावनएल एक वर्ए । राजाको
काममा हावन नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाक्रकमहरू उनीहरूप्रवत
उत्तरदायी गराइए । अब दावनएलले असाधारण गुणहरूद्वारा
आफै लाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडाहाक्रकमहरूका बीचमा यस्तो
फरक देखाए क्रक राजाले वतनलाई सम्पूणु राज्यको शासक वनयुि
गने योजना गरे । तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडाहाक्रकमहरूले
दावनएलको ववरुद्ध अवभयोग लगाउनका वनवम्त सरकारी
कामकारबाहीहरूमा वतनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गनु
उनीहरू असमर्ु भए । उनीहरूले वतनमा कु नै पवन भ्रष्टाचार
भेट्टाउन सके नन्, क्रकनभने वतनी ववश्वासयोग्य वर्ए, र वतनी न त
भ्रष्ट न लापरवाही नै वर्ए । अन्तमा ती मावनसहरूले भने, “हामीले
यस दावनएलको ववरुद्धमा अवभयोगको लावग, उसका परमेश्वरको
व्यवस्र्ासम्बन्धमा बाहेक, कु नै पवन आधार कवहकयै पाउन सक्नेछैनौं
।” यसकारण अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडाहाक्रकमहरू एउटा समूह भई
राजाकहााँ गएर भने, “हे महाराजा दारा, अमर रहून् ! राजकीय
अध्यक्षहरू, प्रान्तका बडाहाक्रकमहरू, इलाका अवधकारीहरू,
राज्यपालहरू, र सकलाहकारहरू, सबैले यो मन्जूर गरे का छन्, क्रक
राजाले एउटा आदेश वनकाकनुपछु र त्यस आदेशलाई लागू गनुप
ु छु ,
जसअनुसार आगामी तीस क्रदनसम्म हजूरबाहेक कु नै देवता वा
मावनसलाई कसैले प्रार्ुना गरे भने, हे महाराजा त्यस्ता व्यवि
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हसंहको खोरमा फावलनेछन् ।”
- दावनएल ६:१-७
यो कर्ालाई हाम्रो बुझाईको वनवम्त लेवखएको हो । यहााँ दारालाई वपता र
दावनएललाई ख्रीष्टको रुपमा बुझ्न सक्छौं । राजा पछीको िु लो पदमा
दावनएल वर्यो । यस कु राले दावनएल भन्दा तकलो ओहोदाका भारदारहरुमा
ईष्याुको भावनालाई उत्पन्न गरायो । ईष्याुको कारण वत भारदारहरु
दावनएलको ववरुद्ध षदयन्त्र रचे र दावनएलको ववरुद्ध मृत्युदण्ड्डको सजाय
तोके । राजाले यो योजना बनाएको हैन तर यसको प्रवतफल जाने वबना नै
उसले यो उदीमा छाप लगाए । आफु भन्दा उच्च ओहोदामा बस्नुहुने ख्रीष्टको
ववरुद्धमा शैतानले रचेको योजनालाई परमेश्वरले जान्नुहुन््यो । परमेश्वरको
पुत्रलाई देखेर शैतान एकदम डाही वर्यो र ख्रीष्टलाई पदाच्युत गनु शैतानले
धेरै स्वगुदत
ू हरुलाई आफ्नो पक्षमा पारे को वर्यो । जब आफ्नो जालमा
शैतानले मानव जावतलाई फसायो तब परमेश्वरले शैतानलाई आफ्नो योजना
लागु गनु क्रदनुभयो जसले भववष्यमा ख्रीष्टको मृत्युमा लैजान््यो । अवधकांश
मावनसहरु यो सोच्छन क्रक राजाको मागलाई पुरा गनु ख्रीष्टको मृत्यु भएको
हो तर ख्रीष्टलाई नष्ट गनु शैतानको योजनालाई प्रकट गनु ख्रीष्टको मृत्यु
भएको हो ।
जुन क्षणलाई शैतानले आफ्नो महान ववजयको क्षण भनेर सोचेको वर्यो,
त्यही क्षण उसको यो डरलाग्दो हत्यारुपी योजनाको भण्ड्डाफोर भयो र
स्वगुमा उसको लावग जवत पवन दया वर्यो, त्यो समाप्त भयो ।

“दावनएललाई झूटो आरोप लगाउने मावनसहरू राजाको हुकु ममा
वभत्र कयाइए र श्रीमती र नानीहरूसमेत उनीहरू हसंहको खोरमा
फ्यााँक्रकए। अवन उनीहरू खोरको भूइाँमा नपुग्दै हसंहहरूले
उनीहरूमावर् झम्टेर उनीहरूका हड्डीहरूसमेत कर्याककु रुक पारे र
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खाए ।”
- दावनएल ६:२४
वत षयन्त्रकारीहरु जसले दावनएलको ववरुद्ध षडयन्त्र रचेका वर्ए,
वतनीहरुले त्यही नवतजा पाए जुन वतनीहरुले दावनएलको ववरुद्धमा रचेका
वर्ए । स्वगुमा बस्नुहुने हाम्रो वपताले शैतानलाई त्यही प्रवतफल क्रदनुहुन्छ जुन
प्रवतफल त्यसले येशुको लावग राखेको वर्यो । जसरी दावनएल वसहंको
खोरमा बसेर अको क्रदन वनस्के का वर्ए, त्यसरी नै येशु पवन क्रुसरुपी हसंहको
खोरमा पनुुभएको वर्यो र पछी ववजयी भएर आउनुभयो ।
यो कर्ाको भन्नुको एउटा महत्वपूणु कारण यो हो क्रक परमेश्वरको पुत्रको तल
रहने मावनसहरुले वत मावनसहरुको ववरुद्धमा मृत्युदण्ड्डको उदी वनकाले
जसले उहााँको आदर गदैनन् । परमेश्वरले यो योजना बनाउनु भएको हैन तर
उहााँले यो योजनालाई अवघ बढ्न क्रदनुभयो क्रकनभने उहााँ चाहनुहुन््यो क्रक
मावनसहरुले शैतानको योजनालाई प्रष्ट रुपमा देख्न सकु न् । बेवबलोन
साम्राज्यको राज्यपालहरुको कतुव्य भनेको राजाको तफु बाट न्याय प्रदान गनुु
वर्यो । वतनीहरु राजाको प्रवतवनवध वर्ए । तर वतनीहरुको दुष्ट योजनाले
वतनीहरुलाई नै नाश गयो ।
पुरानो करारमा भएको अको एउटा कर्ामा हामी राजाले गने न्याय र
उसको छोराले गने न्यायमा वभन्नता देखाएको छ ।

“वतनी वबहान सबेरै उिे र सहरको मूल ढोकावतर जाने बाटोनेर
उवभने गर्े । अवन कु नै मावनस राजाकहााँ इन्साफ माग्न आउाँ दा
अब्शालोमले त्यस मावनसलाई बोलाएर कु न सहरबाट आएको हो
भनी सोध्र्े । “हजूर, म इस्राएलको फलानो कु लको हुाँ,” भनी जब
वतनले जवाफ पाउाँ र्े, तब अब्शालोमले त्यसलाई भन्र्े, “वतम्रो मुद्दा
त िीकै रहेछ, तर वतम्रो मुद्दा सुन्ने राजाको कु नै प्रवतवनवध नै छैन
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।” अवन अब्शालोमले अझै यसो पवन भन्र्े, “यक्रद म यस देशमा
न्यायाधीश वनयुि भएको भए यस्तो मुद्दा कयाउने हरे क मावनसको
िीक इन्साफ गररक्रदने मेरो कतुव्य हुनेवर्यो ।” जब कु नै मावनस
वतनलाई साष्टाङ्ग-दण्ड्डवत् गनुलाई आउाँ ्यो, तब अब्शालोमले
आफ्नो हात पसारे र त्यसलाई समाती अाँगालो हालेर म्वाइाँ खान्र्े
। राजाकहााँ इन्साफ माग्ने हरे कसाँग यस्तै व्यवहार गरेर अब्शालोमले
इस्राएलीहरूको प्यार आफू वतर हखाँचे ।”
- २ शमुएल १५:२-६
अब्शालोमको अर्ु “शावन्तको वपता” हो तर यो नामवभत्र लडाई र ईष्याुको
चररत्र लुकेको वर्यो । आफ्नो बवहनी तामारलाई शारररक शोषण गने
आफ्नो स तेला भाई अमनोनलाई आफ्नो वपताले सजाय क्रदएको ऊ हेनु
चाहन््यो तर जब उसले सोचेको जस्तो भएन तब उसले आफ्नो वपतालाई
घृणा गनु र्ाकयो र आफ्नो वपतालाई राजगद्दीबाट हटाउने वनश्चय गयो ।
उसले यो कु रालाई आफ्नो हातमा वलयो र उसलाई रिक लागेको झै ाँ
अमनोनलाई मृत्युदण्ड्ड क्रदयो । तब उ इस्राएलको प्रजाहरुको मन वजत्ने अिोट
बनायो ।

“तर अब्शालोमले फे रर वजद्दी गरे । यसैले दाऊदले अमनोन र अरू
सबै राजकु मारहरूलाई वतनीवसत जान क्रदए । अब्शालोमले आफ्ना
मावनसहरूलाई यस्तो आज्ञा क्रदए, “म का हेररबस, अवन जब
अमनोन मातेर मस्त भएका हुन्छन् र म ‘अमनोनलाई मार् !’
भन्नेछु, तब वतमीहरूले उनलाई मानूु । डराउने के ही काम छैन । यो
मेरो हुकु म हो । वहम्मत गरी दृढ बस ।” अवन अब्शालोमका
मावनसहरूले वतनले भनेझै ाँ गरे । तब सबै राजकु मारहरू हतार-हतार
आ-आफ्नो खच्चरमा चढेर घरवतर लागे ।”
- २ शमुएल १३:२७-२९
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लुवसफर, जो पछी गएर शैतान बन्यो, उ परमेश्वरको पुत्र उचावलएको देख्दा
खुशी वर्एन । उसलाई लाग्यो क्रक उसाँग अन्याय भईरहेको छ र परमेश्वरको
पुत्रलाई हटाउने वनणुय गयो । जब राजाले हस्तक्षप गरे र आफ्नो न्याय
सुनाए तब लुवसफरले आफ्नो योजनामा कायुन्वयन गने अिोट वलए । यो
योजनामा उसले धेरै स्वगुदत
ू लाई आफ्नो पक्षमा पायो ।

“अवन अब्शालोमले अझै यसो पवन भन्र्े, “यक्रद म यस देशमा
न्यायाधीश वनयुि भएको भए यस्तो मुद्दा कयाउने हरे क मावनसको
िीक इन्साफ गररक्रदने मेरो कतुव्य हुनेवर्यो ।”
- २ शमुएल १५:४
अब्शालोमले यो दावा गरे क्रक राजाले आफ्नो प्रजाको न्याय राम्रोसंग गरे को
छैनन् तर उसको यो दावा एकदम गलत वर्यो । हामीले शमुएलको पुस्तकमा
यो पढेको छौं ।

“दाऊदले सारा इस्राएलमावर् राज्य गरे , र आफ्ना सबै प्रजाका
वनवम्त जे-जवत िीक वर्यो, त्यही गरे ।”
- २ शमुएल ८:१५
दाउदले आफ्नो प्रजालाई न्याय गर्े तर यो न्याय अब्शालोमले सोचेको
जस्तो वर्एन । दाउदले आफ्नो प्रजामावर् अनुग्रह देखाउर्े क्रकनभने
परमेश्वरले उमावर् अनुग्रह देखाउनुभएको वर्यो र उसको राज्यको स्र्ापना
गनुभ
ु एको वर्यो ।

“यसले नै मेरो नाउाँ को वनवम्त एउटा भवन बनाउनेछ, र म त्यसको
ाँ वनवम्त वस्र्र गनेछु । म त्यसका वपता
राजकीय हसंहासन सधैको
हुनेछु, र त्यो मेरो छोरो हुनेछ । त्यसले अधमु गर्यो भने, मावनसको
लट्ठीले म त्यसलाई सजाय क्रदनेछु, र मावनसहरूद्वारा त्यसलाई
कोराुबाजीको प्रहार गनेछु । तर मैले मेरो प्रेम शाऊलबाट हटाएझै,ाँ
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जसलाई मैले तेरो बाटोदेवख पन्छाएाँ, म मेरो प्रेम त्यसदेवख कवहकयै
ाँ
हटाउनेछैनाँ । तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैभरर
रवहरहनेछ, र तेरो हसंहासन सदासवुदाको लावग वस्र्र हुनेछ’ ।”
- २ शमुएल ७:१३-१६
अनुग्रह देखाउने न्यायको आधारमा बसावलएको राज्यलाई अब्शालोम
चाहदैन वर्यो । वबना अनुग्रह सजाय क्रदने न्याय व्यवस्र्ा उ चाहन््यो । यो
कर्ाले स्वगुमा भएको लडाईलाई देखाउाँ छ । शैतानले बाक्रक स्वगुदत
ु हरुलाई
यो ववश्वास क्रदलायो क्रक राज्यलाई कायम गनु उसको न्यावयक व्यवस्र्ा
एकदम महत्वपूणु छ । त्यसरी नै अब्शालोमले आफ्नो राज्यको
मावनसहरुलाई यो ववश्वास क्रदलायो क्रक उसको धारणा र ववश्वासले
राज्यलाई अवध बढाउाँ छ र यसरी उसले धेरै मावनसहरुको मन वजत्यो ।
शैतानले धेरै स्वगुदत
ु हरुको मन वजतेको वर्यो तर कयौं स्वगुदत
ु हरु शैतानको
यो योजनाप्रवत एकदम उत्सुक वर्ए र ध्यानसंग हेदै वर्ए ।

“उहााँले वतनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले शैतानलाई स्वगुबाट
वबजुलीझै ाँ खवसरहेको देखें ।”
- लुका १०:१८
“त्यसको पुच्छरले स्वगुको एक वतहाइ ताराहरूलाई सोहोरे र
पृ्वीमा फावलक्रदयो । बालक जन्मनासार् त्यसलाई वनवलहालूाँ भनी
त्यो अवजङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा वर्यो
। त्यस स्त्रीले सारा जावतलाई फलामको डन्डाले शासन गने एउटा
छोरो जन्माई । त्यसको बालक परमेश्वरकहााँ उिाइएर उहााँको
हसंहासनमा लवगयो ।”
- प्रकाश १२:४, ५
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शैतानले आफु संग एकवतहाई स्वगुदत
ु लाई लागेको वर्यो । उसले यस
पृ्वीमा भएको मण्ड्डलीमा आक्रमण गयो र परमेश्वरको पुत्रलाई नाश गनु
खोज्यो ।

“अवन स्वगुमा लडाइाँ भयो । वमखाएल र वतनका दूतहरूले त्यस
अवजङ्गरसाँग युद्ध गरे । अवजङ्गर र त्यसका दूतहरूले पवन युद्ध
गरे , तर वयनीहरू हारे , र वयनीहरूका वनवम्त स्वगुमा कु नै िाउाँ रहेन
। त्यो िू लो अवजङ्गर तल फावलयो - त्यो प्राचीन सपु, जो सारा
संसारलाई बहकाउने क्रदयाबलस वा शैतान हो । त्यो पृ्वीमा
फ्यााँक्रकयो र त्यसका दूतहरू त्यसका सार्सार्ै फ्यााँक्रकए । तब मैले
स्वगुमा यसो भवनरहेको एउटा िू लो आवाज सुनें, “अब हाम्रा
परमेश्वरको मुवि, शवि, राज्य र उहााँका ख्रीष्टको अवधकार आएको
छ । क्रकनक्रक हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा
परमेश्वरको सामुन्ने वतनीहरूलाई क्रदनरात दोष लगाउाँ छ, त्यो तल
फ्यााँक्रकएको छ ।”
- प्रकाश १२:७-१०
शैतान र उसको दुत अवन ख्रीष्ट र उहााँको दुतहरुको बीचमा लडाई भएको
वर्यो । एक वतहाई स्वगुदत
ु हरुले लुवसफरको पछी लागेका वर्ए र वतनीहरुले
स्वगु छाडे ।

“आफ्नो अवधकारको मयाुदा कायम नराखेर उवचत वासस्र्ान त्याग्ने
स्वगुदत
ू हरूलाई उहााँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस िू लो
क्रदनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नुभएको छ,”
- यहूदा १:६
यो कु रा सत्य हो क्रक परमेश्वरले वतनीहरुलाई स्वगुबाट वनकाकनुभएको वर्यो
तर यदी हामीले यो कु रालाई गहन रुपमा हेयौं भने र्ाहा पाउछौं क्रक
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वतनीहरुको पत्न वतनीहरुको आफ्नो गकतीले भएको वर्यो । वतनीहरुले यो
सोचे क्रक परमेश्वर एकदम क्रुर र वनदुयी हुनुहुन्छ र वतनीहरु उनीहरुले नै
बनाएको परमेश्वरको गलत छबीबाट भागेका वर्ए ।
शैतानले आफ्नो राज्य बसाकन खोजेको वर्यो जसको हसंहासन छु ट्टै प्रकारको
न्यावयक व्यवस्र्ामा बसावलएको हुन्छ । परमेश्वरको सबै सृवष्टमावर् शैतान
राज गनु चाहन््यो ।

“तैंले आफ्नो हृदयमा भवनस्, “म स्वगुमा उक्लनेछु। परमेश्वरका
ताराहरूभन्दा मावर् म मेरो हसंहासनलाई उच्च पानेछु । पववत्र
पवुतको सबैभन्दा उच्च टाकु रामा सभासद्को पवुतमा म ववराजमान
हुनेछु । म बादलको टुप्पाभन्दा मावर् उक्लनेछु, म आफू लाई
सवोच्च परमेश्वर जवत्तकै बनाउनेछु ।”
- यशैया १४:१३-१४
अब्शालोमको कर्ाद्वारा हामी यो कु रा र्ाहा पाउछौं क्रक सारा राज्य उसको
ववचारधाराद्वारा प्रभाववत भएको वर्यो । पृ्वीको प्रवतवनवधको रुपमा
शैतान स्वगुमा जान सके को वर्यो, यो कु रालाई धेरै मावनसहरु बुझ्न सक्दैनन्
। यो कु रा यवत जरटलताले भररपूणु छ क्रक यो कु रालाई स्वगुदत
ु हरुले पवन
पूणु रुपमा बुझ्न सके का वर्एनन् ।

“एकक्रदन स्वगीयदूतहरू परमप्रभुको सामुन्ने उपवस्र्त हुाँदा
शैतान पवन वतनीहरूसाँग आयो । परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो,
“ताँ कहााँबाट आईस् ?” त्यसले भन्यो, “पृ्वीमा चारै वतर घुमक्रफर
गदै आएको हुाँ ।”
- अय्युब १:६-७
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स्वगीय दरवारमा शैतानको उपवस्र्वतलाई हामी यो कु रासंग दााँज्न सक्छौं
क्रक जब अब्शालोमले आफ्नो वपताको उपपत्नीहरुसंग संबन्ध गास्न खोजेको
वर्यो र राजकीय वंशलाई बद्नाम गनु खोजेको वर्यो ।

“अहीतोपेलले जवाफ क्रदए, “तपाईंका वपताले महलको वजम्मेवारीमा
छोवडगएका तपाईंका वपताका उपपत्नीहरूवसत सहवास गनुह
ु ोस् ।
तब तपाईंले आफ्ना वपताको नाक कारटक्रदएको काम सबै इस्राएलले
सुन्नेछन्, र तपाईंको पवछ लाग्नेहरूको हात अझै बवलयो हुनेछ
।” यसैले वतनीहरूले क सीमा अब्शालोमको वनवम्त एउटा पाल
टााँवगक्रदए, र सबै इस्राएलले देख्ने गरी वतनी आफ्ना बुबाका
उपपत्नीहरूवसत सुते ।”
- २ शमुएल १६:२१-२२
शैतानको शब्दहरुले मानव मवष्तस्कमा वबजको रुपमा काम गछुन र सारा
संसारमा नराम्रो प्रभाव पानु सक्छ । जबसम्म आदमको हृदयमा रोपेको
वबजले ख्रीष्टको मृत्युमा आफ्नो रुप देखाएन तबसम्म मावनसहरुले शैतानको
योजनालाई प्रष्ट रुपमा देख्नसके का वर्एन् । यसले गदाु शैतानले आफ्नो
चररत्र परमेश्वरमा देखाउन सके को वर्यो । जबसम्म शैतानले आफ्नो असली
रुप लुकाउन सक््यो तबसम्म उसले मावनसहरुलाई परमेश्वरको झुिो रुप
देखाएर फसाउन सक््यो । उसाँग यो गने शवि छ क्रकनभने उ एक स्वगुदत
ु
वर्यो र परमेश्वरप्रवत आफ्नो ज्ञानमा ववश्वास वर्यो ।

“के दुष्ट शासकहरू तपाईंसाँग वमकन सक्छन्, जसले आफ्ना ऐनद्वारा
ववपद् कयाउाँ छन् ?”
- भजनसंग्रह ९४:२०
अन्यायको हसंहासनमा बसेको शैतानले परमेश्वरको व्यवस्र्ालाई अरुमावर्
मृत्युदण्ड्डको सजाय क्रदन प्रयोग गयो । दावनएल र हसंहको खोरको कर्ाले यो
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कु रालाई प्रकट गरे को छ । अब्शालोमको कर्ाले यो कु रा देखाउाँ छ क्रक
न्यायको व्यवस्र्ाले राज्यमा धेरैको मनलाई छोएको वर्यो । यो सबै कर्ाले
स्वगुमा भएको लडाईलाई देखाउाँ छ र कसरी त्यो लडाई स्वगुबाट सुरु भएर
पृ्वीमा पवन चलेको वर्यो । यो कु रा अवहलेसम्म समाप्त भएको छैन ।
जब ख्रीष्टको मृत्यु भयो तब शैतानको असली उद्देश्य प्रकट भएको वर्यो ।
ख्रीष्टले सारा संसारलाई परमेश्वरको वास्तववक प्रेवमलो चररत्रलाई प्रकाशमा
कयाउनु भएको वर्यो । ख्रीष्टले यो देखाउनुभयो क्रक परमेश्वरले आफ्नो
शत्रुलाई प्रेम गनुहु
ु न्छ । उहााँले आफ्नो अको गाला फकाुउनु हुन््यो र कु नै
पवन प्रवतकार वबना त्यो भयानक मृत्युलाई स्वीकार गनुुभयो । यस संसारमा
ख्रीष्टप्रवत गररएको व्यवहारद्वारा शैतानको सााँचो चररत्रको उजागर भएको
वर्यो । ख्रीष्टमा प्रकट भएको परमेश्वरको चररत्र, शैतानले देखाएको
परमेश्वरको चररत्र एकदम अलग र वभन्न वर्यो । आफ्नो मृत्युद्वारा ख्रीष्टले
मृत्युले राज गरे को राज्यमावर् ववजयी प्राप्त गनुुभयो ।

“क्रकनक्रक छोरा-छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले
उहााँले पवन त्यही स्वभाव वलनुभयो, ताक्रक मृत्युद्वारा नै मृत्युको
शवि भएकोलाई, अर्ाुत् क्रदयाबलसलाई उहााँले नष्ट गरून्,”
- वहब्रु २:१४
शैतानको न्यायप्रवतको ववचारधाराद्वारा यहुदी धमुगुरुहरु प्रभाववत भएका
वर्ए । त्यसैले उनीहरुले ख्रीष्टलाई माने योजना बनाए । ख्रीष्टले उनीहरुलाई
मानु खोज्नु भएन र उनीहरुलाई माने धम्की क्रदनु भएन ।

“तब प्रधान पूजाहारीले उिे र उहााँलाई भने, “के ताँ के ही जवाफ
ददाँदन
ै स् ? यी मावनसहरूले तेरो ववरुद्धमा क्रदएको गवाही के हो
?” तर येशू चूप रहनुभयो । प्रधान पूजाहारीले उहााँलाई भने,
“जीववत परमेश्वरको शपर् खाएर भन्दछु , हामीलाई बता, के ताँ
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परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्?” येशूले वतनलाई भन्नुभयो, “तपाईंले
नै भवनहाकनुभयो । तापवन म तपाईंहरूलाई भन्दछु , अब उप्रान्त
तपाईंहरूले मावनसको पुत्रलाई सवुशविमान्को दावहने हातपरट्ट
बसेको, र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ ।” तब प्रधान
पूजाहारीले आफ्ना वस्त्र च्याते र भने, “यसले त ईश्वर-वनन्दा
बोकयो । हामीलाई अब अरू साक्षीहरूको के दरकार पर्यो र ?
तपाईंहरूले अवहले यसले बोलेको ईश्वर-वनन्दा सुवनहाकनुभयो
। तपाईंहरूको के राय छ ?” वतनीहरूले जवाफ क्रदए, “यो
प्राणदण्ड्डको योग्य छ ।”
- मत्ती २६:६२-६६
जब येशुले धमुगुरुहरुलाई उहााँको मवहवमत आगमनको बारे मा भन्नुभयो र
उहााँले भन्नुभयो क्रक उनीहरुले उहााँलाई देख्नेछन तर उनीहरुले त उहााँलाई
मृत्युदण्ड्डको सजाय सुनाए । कु रा रिक यसको ववपररत छ । यस कु राको
प्रमाण खोज्नेहरुको वनवम्त पयाुप्त प्रमाण छ । परमेश्वरको न्यायले मृत्युको
माग गदैन तर शैतानको व्यवस्र्ाले माग गछु । परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई
हाम्रो वनवम्त बवलदान हुन् क्रदनु भयो ताकी हावमले शैतानको डाह र उसको
राज्यको न्याय व्यवस्र्ालाई स्पष्ट रुपमा हेनु सकौं ।
यो बुझाईसंग क्रुसको अर्ु नै पररवतुन हुन्छ । न्यायलाई पुरा गनु परमेश्वरले
ख्रीष्टको मृत्यु माग गनुुभएको हैन । तैपवन मावनसहरुले भन्छन क्रक
उनीहरुसंग व्यवस्र्ा छ ।

“तर मेरा अङ्गहरूमा अको वनयमले मेरो मनमा रहेको वनयमसाँग
युद्ध गदुछु, र मेरा अङ्गहरूमा वास गने पापको वनयमले मलाई
बन्धनमा पादुछ । हाय, म कस्तो दुुःखी मावनस ! यस मृत्युको
शरीरबाट मलाई कसले छु टाउला ?”
- रोमी ७:२३-२४
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मृत्युको यो व्यवस्र्ाबाट के तपाइाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ? व्यवस्र्ा भंग गदाु
मृत्युको सजाय माग गने व्यवस्र्ाबाट तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ? क्रुसमा
बवलदान हुनुभएको ख्रीष्टलाई हेनुहोस र हाम्रो वनवम्त उहााँले वतनुुभएको
मोललाई बुझ्ने कोवशस गनुुहोस् । शैतानको व्यवस्र्ा क्रुसमा शान्त भएको
वर्यो क्रकनभने उसले परमेश्वरको सन्तानको मन चोरे को वर्यो र क्रफर तीमा
के वह माग गरे को वर्यो र हामीले यो कु रा ववश्वास गयौं क्रक हामीले क्रफर ती
वतरे पछी मात्र हावमले छु टकारा पाउन सक्छौं । परमेश्वरले क्रफर ती
तोक्नुभएको हैन तर शैतानले हो ।
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७. जसरी मोशाले उजाड-स्र्ानमा सपुलाई उचाले
शैतानको न्यावयक व्यवस्र्ालाई पुरा गनु येशु क्रुसमा बवलदान हुनुभयो ताकी
परमेश्वरले मानव जावतलाई माफ गनु सक्नुहुन्छ भन्ने मानवचत्रलाई ध्यानमा
राख्दै हामी खाम्बामा झुन्डेको सपुको ववषयमा येशुले भन्नुभएको कु रालाई
वनयालेर हेरौं ।

“जसरी मोशाले उजाड-स्र्ानमा सपुलाई उचाले, त्यसरी नै
मावनसको पुत्र उचावलनुपछु”
- यूहन्ना ३:१४
धमुशास्त्र अध्धयन गने धेरै ववद्यार्ीहरुको लावग पवन येशु र मोशाले
उचालेको सपुको बीचमा भएको तुलना बुझ्न अवल गाह्रो हुन्छ । यी दुई
कु राहरु कसरी एक आपसमा जोवडएको छ ?

“वतनीहरू एदोम देशलाई फे रो मारे र जान भनी होर पवुतबाट लाल
समुद्रको बाटो भएर गए । तर यात्राको कारण मावनसहरू साह्रै
अधीर बने । तब वतनीहरूले परमेश्वर र मोशाको ववरुद्धमा यसो
भन्न लागे, “यस उजाड-स्र्ानमा मनु हामीलाई तपाईंहरूले क्रकन
वमश्रदेशबाट कयाउनुभयो ? यहााँ रोटी छैन, यहााँ पानी पवन छैन ।
यस तुच्छ खानेकुरादेवख त हामीलाई वाक्कै लावगसक्यो ।” तब
परमप्रभुले ती मावनसहरूका बीचमा ववषालु सपुहरू पिाइक्रदनुभयो ,
र सपुले मावनसहरूलाई डसे, र इस्राएलीहरूका धेरै जना मरे । अवन
मोशाकहााँ आएर मावनसहरूले भने, “परमप्रभु र तपाईंको ववरुद्धमा
बोलेर हामीले पाप गरे का छौं । उहााँले हामीबाट यी सपुहरू
हटाइदेऊन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्ुना गनुुहोस् ।” तब मोशाले ती
मावनसहरूका वनवम्त प्रार्ुना गरे । मप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो,
“तैंले ववषालु सपुको एउटा प्रवतमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा
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झुण्ड्या । सपुले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपवछ वतनीहरू बााँच्नेछन्
।” तब मोशाले एउटा कााँसाको सपु बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा
झुण्ड्याए । सपुले डसेका सबैले कााँसाको सपुलाई हेरेपवछ बााँचे ।”
- गन्ती २१:४-९
सपुहरु आउनुको मुख्य कारण यो वर्यो क्रक मावनसहरुले आफ्नो गनगनद्वारा
आफ्नो सुरवक्षत घेरालाई तोडेका वर्ए ।

“खाडल खन्ने मावनस आफै त्यसमा जाक्रकन सक्छ, र पखाुल
भत्काउने मावनसलाई सााँपले डस्न सक्छ ।”
- उपदेशक १०:८
जब मावनसहरुले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र उहााँलाई मवहमा क्रदन्छन
वतनीहरुलाई स्वगुदत
ु ले रक्षा गछुन । जसले उहााँको आज्ञा तोडी रहन्छन,
स्वगुदत
ु हरुलाई वतनीहरुलाई रक्षा गनु अवल गाह्रो हुन्छ ।

“परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारै वतर परमप्रभुका स्वगुदत
ू ले
सुरक्षाको घेरा लाउाँ छन्, र उहााँले वतनीहरूलाई छु टकारा क्रदनुहुन्छ ।”
- भजनसंग्रह ३४:७
“परमप्रभुको भय बुवद्धको सुरु हो, उहााँका आदेशहरू पालन
ाँ
गनेहरूको समझशवि िीक हुन्छ, उहााँको प्रशंसा सधैभरर
रवहरहन्छ
।”
- भजनसंग्रह १११:१०
परमेश्वरले सपुहरुलाई पिाउनु भएको हैन, तर उहााँले वत सपुहरुलाई आउन
क्रदनुभयो क्रकनभने उहााँको आज्ञा भंग गरे को कारण उहााँको स्वगुदत
ु हरुले
इस्राएलीहरुलाई सुरक्षा क्रदन सके का वर्एनन् । तर मावनसहरुले यो सोचे क्रक
वत सपुहरुलाई परमेश्वरले पिाउनुभएको हो । वतनीहरुले यो सोचेको वर्ए
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क्रक हरे क पापले सजाय पाउनु नै पछु । यसकारण वतनीहरुले यो सोचे क्रक
परमेश्वरले वतनीहरुको पापको लावग वतनीहरुलाई मादै हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरले मोशालाई एउटा कााँसाको सपुको प्रवतमा बनाउनु भनेर आदेश
क्रदनुभयो । यो धातु एकदम महत्वपूणु छ क्रकनभने यो धातुलाई प्राकृ वतक
रुपमा यस संसारमा भेट्टाउन सक्रकन्न । यो धातु परमेश्वरले बनाउनु भएको
दुई धातुहरु, तामा (copper) र जस्ता (zinc) को वमश्रण हो । कवयनको
वंशबाट एक जनाले यो कााँसालाई बनाएको वर्ए ।

“वसकलाले तूबल-कवयनलाई जन्माइन् । उनी सबै क्रकवसमका कााँसो र
फलामका हवतयारहरू बनाउाँ र्े । तूबल-कवयनकी बवहनी नामा
वर्इन् ।”
- उत्पवत ४:२२
मावनसद्वारा बनाइएको कााँसा परमेश्वरले बनाउनुभएको धातुहरुको वमश्रण
हो । कवहले काहीं कााँसाको प्रयोग धमुशास्त्रमा नकरात्मक कु रा देखाउन
गररएको छ । उदाहरणको लावग:

“अवन वतमीहरूका वशरमावर् भएको आकाश कााँसो र
वतमीहरूमुवनको धरती फलामजस्तै हुनेछन् ।”
- व्यवस्र्ा २८:२३
इस्राएलको पाप र वतनीहरुद्वारा व्यवस्र्ा-भंगलाई सुची बनाइसके पछी,
उहााँले भन्नुहुन्छ:
“ए मावनसको छोरो, इस्राएलको घराना त मेरो दृवष्टमा वर्ग्रो
भएको छ । वतनीहरू सबै भट्टीमा भएका तामा, जस्ता, फलाम र

सीसाका वर्ग्रा भएका छन्।” वतनीहरू चााँदीका वर्ग्रा मात्र छन्।
- इजक्रकएल २२:१८
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कााँसाले बनेको त्यो सपुले मावनसको हातबाट बनेको सपुको न्यायलाई
देखाउाँ छ । त्यो सपुले शैतानलाई देखाउाँ छ ।

“त्यो िू लो अवजङ्गर तल फावलयो - त्यो प्राचीन सपु, जो सारा
संसारलाई बहकाउने क्रदयाबलस वा शैतान हो । त्यो पृ्वीमा
फ्यााँक्रकयो र त्यसका दूतहरू त्यसका सार्सार्ै फ्यााँक्रकए ।”
- प्रकाश १२:९
जब के वह इस्राएलीहरु सपुको टोकाईबाट आफ्नो ज्यान गुमाएपछी बााँकी
इस्राएलीहरुले पापको फल पाइसके भनेर गनगन गनु र्ाकछन । वतनीहरुले
त्यो सपुलाई वतनीहरुको पापको नाशकताु भनेर मान्छन । जो मारीए,
वतनीहरु पापको लावग बवल वर्ए । यो घटनाद्वारा परमेश्वरले वतनीहरुलाई
यो देखाउनुभयो क्रक वतनीहरुको पाप क्षमा हुन सक्छ र वतनीहरु वनको हुन
सक्छन । वतनीहरुले यो कु रालाई ववश्वास गनु सके नन् क्रक न्यायको ववषयमा
वतनीहरुको ववचारधारा शैतानको ववचारधारा हो, त्यसकारण परमेश्वरले
वतनीहरुको ववचारधारा प्रयोग गनुभ
ु यो र वतनीहरुलाई पश्चताप
गराउनुभयो र वतनीहरुलाई वनको पानुुभयो ।
त्यसरी नै ख्रीष्ट पवन उचावलनु र सपुको न्यायको हातमा पनुुभयो ताकी हामी
क्रुसलाई हेरेर पापक्षमाको अनुभूवत गनु सकौं । परमेश्वरको पुत्रको मृत्युद्वारा
मात्र मावनस जावतले यो ववश्वास गनु सकु न क्रक परमेश्वरले वतनीहरुलाई
क्षमा गनु सक्नुहुन्छ र यो क्रफर ती रकमले हाम्रो मवस्तष्कलाई छु टकारा क्रदन्छ
।
हाम्रो यो प्राकृ वतक अवस्र्ामा, हाम्रो पापको प्रायवश्चतमा येशुले हाम्रो स्र्ान
वलनुभयो । कााँसाको सपुले पश्चतापलाई देखाउाँ छ क्रकनभने त्यो हाम्रो
छु टकाराको क्रफर ती हो । यो सपुको न्यावयक व्यवस्र्ाको सबुत यो कााँसा हो
। यो स्वगुको सृवष्ट हैन तर मावनसको सृवष्ट हो ।
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क्रकन ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको लावग मनु जरुरी वर्यो भन्ने कु रालाई हामीले
यो पािमा एक नयााँ दृवष्टकोणबाट हेने म का पाएको छ ाँ । हाम्रो मुविको
लावग आफ्नो पुत्रको बवलदान माग गनुुभयो भनेर मण्ड्डलीले वसकाउाँ छ । तर
धमुशास्त्रमा स्पष्ट रुपमा लेवखएको छ:

“बवलदान र भेटी तपाईंले चाहनुभएन, तर मेरा कानहरू तपाईंले
खोवलक्रदनुभएको छ । होमबवल र पापबवलको माग तपाईंले गनुुभएन
।”
- भजनसंग्रह ४०:६
परमेश्वरले मृत्युको माग गनुु भएन तर उहााँलाई यो कु रा र्ाहा वर्यो क्रक
मानव जावत एक चोटी शैतानको हातमा परे पछी मानव जावतलाई उहााँले
माफ गनुुहुन्छ भन्ने कु रालाई उहााँले तबसम्म बुझाउन सक्नुहुन्न जबसम्म हाम्रो
स्र्ानमा उहााँको पुत्रको बवलदान हुदैन् ।
यदी परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको मृत्युको माग गनुुभएको भए, परमेश्वरको
आरधनामा बवलदानको भेरट सदाको लावग स्र्ावपत हुन््यो । तर यसको
रिक ववपररत भएको छ । ख्रीष्टको मृत्युद्वारा बवलदानको वववध अन्त भएको
छ।

“धेरै जनावसत एक ‘सात’ को लावग वतनले एउटा करारको सदर
गनेछन् । ‘सात’ को बीचमा वतनले बवलदान र भेटीलाई समाप्त
गनेछन् ।”
- दावनएल ९:२७
ख्रीष्टले बवलदान र भेरटलाई अन्त गनुहु
ु नेछ । ख्रीष्ट उचावलनुभएको छ र
मावनसहरुलाई आफु वतर वखच्नुभएको छ (यूहन्ना १२:३२) । जब हामीले
पश्चताप गरे र पापबाट क्षमा पाउाँ छ तब परमेश्वरको आत्मालाई हामी
स्वीकार गनु सक्छौं र हाम्रो मनवस्र्वतमा पररवतुन आउाँ छ । जब हाम्रो
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मनवस्र्वतमा पररवतुन आउाँ छ तब हामीले चट्टानलाई वहकाुउनु पदैन तर
के वल बोलेमात्र पुग्छ ।
“यो लहुरो वलएर ताँ र तेरो दाजु हारून गएर समुदायलाई जम्मा गर

। वतनीहरूका आाँखाकै सामुन्ने यस चट्टानलाई हुकु म गर् र चट्टानबाट
पानी वनस्कनेछ, र तैंले यस चट्टानबाट वतनीहरूका वनवम्त पानी
वनकाकनेछस् । यसरी तैंले समुदाय र वतनका गाईबस्तुहरूलाई पानी
क्रदनेछस् ।”
- गन्ती २०:८
दुखलाग्दो कु रो, मोशाले परमेश्वरको वनदेशनलाई पालना गरे र चट्टानसंग
बोलेनन् । मावनसहरुको गनगनले ऊ ररसाएका वर्ए र उसले चट्टानलाई
वहकाुएर बवलदानको संकेत गरे र न्यायको गलत धारणालाई प्रस्तुत गरे ।
यसकारण परमेश्वरले मोशालाई स्वगु जानु भन्दा अगाडी मनु क्रदनुभयो । यो
कु रा गलत वर्यो भनेर मावनसहरुले हेनु जरुरी वर्यो । वतनीहरुले यो हेनु
आवश्यक वर्यो क्रक परमेश्वर चाहनुहुन्छ क्रक मावनसहरुले उहााँसंग कु रा गरुन
र वबना दण्ड्ड क्षमा मागुन ।
मावनसले यो गवकत गछु क्रक उसले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न चाहदैन ।
वास्तवमा हामीलाई ख्रीष्टकहााँ पुयाुउन उहााँले हाम्रो न्यावयक व्यवस्र्ासंग
काम गनुुहुन्छ । वहकाुइएको चट्टानको कर्ाद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यो
कु राको ववश्वास गराउन चाहनुहुन्छ क्रक हामीले क्षमा पाउन सक्छौं र
पानीको मुहान येशु ख्रीष्टलाई पाउन सक्छौं ।

“सबैले आवत्मक पानी वपए, क्रकनक्रक वतनीहरूका सार्सार्ै हहाँड्ने
आवत्मक चट्टानको पानी वतनीहरूले वपए र त्यो चट्टानचाहहाँ ख्रीष्ट नै
हुनुहुन््यो ।”
- १ कोररन्र्ी १०:४
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“ववश्वासद्वारा हामी धमी िहररन सकौं भनेर व्यवस्र्ालाई हाम्रो
संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म डोर्याउने वजम्मा क्रदइयो । तर अब
ववश्वास आएको हुनाले अब उप्रान्त हामी संरक्षकको अधीनमा छैनौं
।”
- गलाती ३:२४-२५
मोशाको सेवाकाईले हृदय किोर भएका मावनसहरुलाई परमेश्वरको
व्यवस्र्ामा ध्यानाकषुण गराउनु हो ताकी उनीहरुले त्यसमा आफ्नो पापी
चररत्रलाई देख्न सकु न् ।

“तर मृत्यु कयाउने व्यवस्र्ाका अक्षरहरू ढु ङ्गामा खोवपएका वर्ए ।
त्यो व्यवस्र्ा यस्तो मवहमामय भएर आयो, क्रक त्यसको तेजले गदाु
इस्राएलीहरूले मोशाको अनुहार हेनु सके नन्, यद्यवप त्यो तेज
हराउाँ दै जााँदवै र्यो ।”
- २ कोररन्र्ी ३:७
यो कु रा एकदम अच्चमको छ क्रक मावनसहरुले आफ्नो पापी चररत्रलाई देख्न
सक्छन । मावनसहरु आफ्नो पापी चररत्रप्रवत अंधा हुन्छन तर मोशाद्वारा
क्रदईएको व्यवस्र्ाले हामीमा ख्रीष्टको सुसमाचारको कमीलाई देखाउाँ छ । यो
एक आवशवषत ऐना हो जसले हाम्रो हालतलाई देखाउाँ छ । यो ऐना वबना
हामीले हाम्रो दुखदायी अवस्र्ालाई देख्न सक्दैनौं र हामी बचाइन सक्दैनौं ।

“क्रकनभने व्यवस्र्ा मोशाद्वारा क्रदइयो, अनुग्रह र सत्यताचाहहाँ येशू
ख्रीष्टद्वारा आए ।”
- यूहन्ना १:१७
यो कु रालाई ईन्कार गनु सक्रकन्न क्रक यस संसारको जग बसावलए देवख येशुको
अनुग्रह उपलब्ध वर्यो र आज हामीलाई हाम्रो पवतत अवस्र्ा जान्न बुझ्न यो
व्यवस्र्ारुपी ऐनाको आवश्यकता छ ।
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“उहााँले हामीलाई उद्धार गनुुभयो, र एउटा पववत्र बोलावटद्वारा
बोलाउनुभयो । हाम्रो कामको आधारमा होइन, तर उहााँको आफ्नै
अवभप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहााँले ख्रीष्ट येशम
ू ा युगयुग अवघदेवख हामीलाई क्रदनुभएको वर्यो”
- २ वतमोर्ी १:९
मावनसको पतनको सुरुवातदेवख वलएर आजको क्रदनसम्म व्यवस्र्ा र
सुसमाचारले वमलेर काम गदैछन । परमेश्वरसंग मावनसको सम्बन्धलाई
पूणुस्र्ावपत गनु यी दुई कु राहरुको महत्वपूणु भूवमका छ ।
कााँसाको सपुको यो कर्ा धेरै कारणहरुले गदाु एकदम महत्वपूणु छ ।
शैतानले कयाएको न्यायको व्यवस्र्ा जसलाई मावनसले स्वीकार गरे को छ
त्यसको माग पुरा गनु ख्रीष्ट उचावलनुभयो भनेर यो कर्ाले प्रकट गदुछ ।
हामीले यो कु रा पवन र्ाहा पाउाँ छ क्रक जब हामी पववत्रस्र्ान जो इस्राएलको
आरधनाको के न्द्र वर्यो त्यहााँ भएको कााँसालाई अध्धयन गछौं तब हामी यो
कु राको सबुत पाउछौं क्रक हाम्रो प्रेवमलो वपताले आफ्नो पुत्रको मृत्यु
चाहनुभएन तर हामीले ववश्वास गरुन भनेर हाम्रो खावतर क्रदनुभयो ।

“जसले आफ्नै वनज पुत्रलाई बााँकी राख्नुभएन, तर हामी सबैका
वनवम्त उहााँलाई क्रदनुभयो, के उहााँले हामीलाई सबै र्ोक पवन उहााँकै
सार्मा क्रदनुहुनेछैन र ?”
- रोमी ८:३२
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८. हे परमेश्वर तपाईले आफ्नो मागु पववत्रस्र्ानबाट प्रकट

गनुभ
ु एको छ
मलाई बाकयकालदेवख नै बाइबल पूरा पढ्ने रहर वर्यो । जब म प्रस्र्ानको
पुस्तक पढ्र्े तब मलाई त्यो पुस्तक बुझ्न अवल असवजलो भयो । १२ वषुको
बालकको लावग परमेश्वरको पववत्रस्र्ानको वनमाुणको ववषयमा क्रदइएको
वनदेशनहरु बुझ्न अवल गाह्रो नै छ । तर हामीले यो कु रा बुझ्न जरुरी छ क्रक
वत वनदेशनहरुमा सुसमाचारलाई बुझ्न सवजलो बनाउने बहुमुकय सत्यता
लुकेको छ । हामीलाई र्ाह छ क्रक तस्वीरले हजार शब्दहरु बोकछन,
त्यसकारण यहााँ पववत्रस्र्ानलाई बुझाउन के वह तस्वीरहरु छन ।
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पववत्रस्र्ानमा भएको सामग्रीहरुमा प्रयोग भएको धातुहरु :
सामग्री

प्रयोग भएको धातु

स्र्ान

बवलको वेदी

कााँसा

आाँगन

हात धुने भाडा

कााँसा

आाँगन

सामदान

सुन

पववत्रस्र्ान

अखमीरी रोरटको टेबुल

सुन

पववत्रस्र्ान

सुगवन्धत धुपको वेदी

सुन

पववत्रस्र्ान

करारको सन्दुक

सुन

महापववत्रस्र्ान

पववत्रस्र्ानको वभत्तामा प्रयोग भएको फकयाकहरु सुनले बनेका वर्ए र
चााँदीको खोवपकटोले जोवडएका वर्ए ।
“पववत्र वासस्र्ानको वनवम्त बबुल कािका फकयाकहरू िाडो-िाडो

बनाउनू । हरे क फकयाकको लमाइ दश हात र च डाइ एक हात
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आधाको होस् । हरे क फकयाकमा दुई-दुई वटा चोसाहरू एकअकोको
सामुन्ने रावखएका होऊन् । पववत्र वासस्र्ानका सबै फकयाकहरू तैंले
यसरी नै बनाउनू । पववत्र वासस्र्ानको दवक्षण भागको वनवम्त बीस
वटा फकयाक बनाउनू । ती बीसै वटा फकयाकहरूका मुवन्तर चााँदीका
चालीस वटा आधार बनाउनू - दुई आधारहरू एक फकयाकको
मुवन्तर र हरे क चोसोमुवन एउटा ।
फकयाकहरू सुनले मोहोनूु । बारहरू पक्रनका वनवम्त सुनका मुन्द्राहरू
बनाउनू । बारहरू पवन सुनले मोहोनूु ।”
- प्रस्र्ान २६:१५-१९, २९
पववत्रस्र्ानको वभत्र प्रयोग पदाुहरुलाई सुनको अंकुशले बााँवधएका वर्ए र
बावहर प्रयोग भएका पदाुहरुलाई कााँसाको अंकुशले बााँवधएका वर्ए ।
“तैंले दश वटा पदाु भएको पववत्र वासस्र्ान बनाउनू। ती पदाु
मवसनो गरी बाटेको सूती कपडाका र नीलो , बैजनी र रातो रङ्गको

धागोका होऊन् । वतनमा वसपालु वशकपकारको काम भएका
करूबहरूसमेत तैंले बनाउनू ।
तब सुनका पचास वटा अङ् कु से बनाएर पदाुहरू एक-अकोवसत ती
अङ् कु सेहरूले जोड् नू, र यसरी पववत्र वासस्र्ान एउटै हुनेछ ।
“पववत्र वासस्र्ानमावर्का पालको वनवम्त बाख्राको भुत्लाका
पदाुहरू बनाउनू । तैंले एघार वटा पदाु बनाउनू ।
पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैंले कााँसाका पचास वटा अङ् कु से
बनाउनू, र ती अङ् कु से सुकाुउनीहरूमा लगाउनू । पालका पदाुहरूका
बााँकी रहेको भाग, अर्ाुत् आधा पदाुचाहहाँ पववत्र वासस्र्ानको
पवछवकतर झुवण्ड्डरहोस् ।”
- प्रस्र्ान २६:१, ६, ७, ११, १२
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वत जसलाई सुसमाचारद्वारा पववत्र बनाइएका छन् वतनीहरुको चररत्रबाट
सबै कााँसालाई हटाइएका छन । वतनीहरुका बोवलहरु शुद्ध बोवलहरु हुन् ।

“िीकवसत बोवलएको वचन चााँदीमा जडान गररएको सुनका
स्याउहरूजस्तै हुन्छन् ।
सुनको कु ण्ड्डल वा वनखुर सुनको गहनाझै ाँ बुवद्धमान् मावनसको हप्की
सुन्ने कानको लावग हुन्छ ।”
- वहतोपदेश २५:११-१२
पववत्रस्र्ानको बावहरी पदाुमा भएको कााँसाले हाम्रो शरीरलाई प्रवतवनवधत्व
गदुछ । जब ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हाम्रो ववनाशी शरीरले अमरत्व रुप
धारण गनेछ तब वत कााँसाहरु सबैलाई नास गररनेछ ।

“हेर, म वतमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु , हामी सबै सुत्दैनौं, तर
हामी सबैको पररवतुन हुनेछ, एकै क्षणमा, आाँखाको एक वनमेषमा,
तुरहीको आवखरी आवाजमा । क्रकनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकहरू
अववनाशी भएर जीववत हुनेछन् । अवन हाम्रोचाहहाँ पररवतुन
हुनेछ। क्रकनक्रक यस ववनाशी स्वभावले अववनाशी, र यस मरणशील
शरीरले अमरत्व धारण गनुुपछु ।”
- १ कोररन्र्ी १५:५१-५३
स्वगीय शहर पूणु रुपमा शुद्ध सुनले बनेको वर्यो जसले त्यहााँ बास गनेहरुको
चररत्रहरुको प्रवतवनवधत्व गदुछ ।

“त्यो पखाुल वबकल रले बनेको वर्यो, र सहरचाहहाँ वनखुर सुनले
बनेको वर्यो र सफा कााँचजस्तै त्यो चम्कन््यो ।”
- प्रकाश २१:१८
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“यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारे को सुन र आफ्नो नग्नताको
शमु ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र वतमीले देख्न सक भनी वतम्रा आाँखामा
लाउनलाई मलहम, यी सबै मबाट क्रकन्ने म वतमीलाई सकलाह क्रदन्छु
।”
- प्रकाश ३:१८
हामीले अगाडीको पािमा पढ्यौं क्रक मावनसले कााँसालाई बनाएको वर्यो
(उत्पवत ४:२२) । कााँसाले मावनसको ववचारधारालाई परमेश्वरसंग
जोवडएको प्रवतवनवधत्व गछु । पववत्रस्र्ानद्वारा हामी परमेश्वरको नवजक पुग्न
सक्छौं । जब हामी आाँगनदेवख महापववत्रस्र्ानसम्म यात्रा गछौं तब हामी
कााँसालाई नाश गररएको र सुन र चााँदी छावडएको देख्छौं । जब हामी हाम्रो
इसाई जीवनमा अगाडी बढ्छौं तब हामी आाँगनलाई छाडेर अगाडी बढ्छौं
क्रकनभने त्यो अन्यजावतहरुको वनवम्त रावखएको छ ।

“यसपवछ नाप्ने टााँगोजस्तै एउटा वनगालो मलाई क्रदइयो, र यसो
भवनयो, “उि, र परमेश्वरको मवन्दर र वेदीको नाप लेऊ, र त्यहााँ
आराधना गनेहरूको गन्ती लेऊ । तर मवन्दरबावहर रहेका आाँगनलाई
चाहहाँ छोड र ननाप, क्रकनक्रक त्योचाहहाँ जावत-जावतहरूलाई क्रदइएको
छ, र बयालीस मवहनासम्म पववत्र सहरलाई वतनीहरूले
कु कचीवमकची गनेछन् ।”
- प्रकाश ११:१-२
अन्यजावतहरुको वनवम्त आाँगनलाई छावडएको छ । यो त्यो िाउाँ हो जहााँ
पापीहरूले कााँसालाई प्रदूवशत गछुन जब वतनीहरुले सुसमाचारलाई पवहलो
पटक सुन्छन । आाँगनमा बवलको वेदीले ख्रीष्टको क्रुसलाई प्रवतवनवधत्व गछु ।
कााँसाको धातुले क्रुसलाई प्रवतवनवधत्व गछु । यो एक मावनसले बनाएको
र्ोक हो । यो त्यो कु रा हो जसद्वारा मावनसले आफ्नो न्यायको वसद्वान्तलाई
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पुरा गरे को छ । जब हामी क्रुसलाई पाउछौं तब परमेश्वरले हाम्रो पापपूणु
चररत्रलाई कााँसाको हात धुने भााँडामा भएको ऐनामा देखाउनुहुन्छ ।

“वतनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गने स्त्रीहरूका ऐनाबाट
कााँसाका धुने भााँडा र त्यसका खुट्टा बनाए ।”
- प्रस्र्ान ३८:८
जब व्यवस्र्ाको प्रकाशमा मावनसले आफै लाई हेछु तब हीनताबोधले
उनीहरुलाई आफ्नो जीवनको लावग दुवख बनाउाँ छ । जब ख्रीष्टको आत्मा
हामीमा आउनुहुन्छ तब हाम्रो पापले हामीलाई गवम्भर दोषी भएको
देखाउाँ छ ।

“अवन जब उहााँ आउनुहुन्छ, उहााँले संसारलाई पाप, धार्मुकता र
न्यायको ववषयमा दोषी िहराउनुहुनेछ ।”
- यूहन्ना १६:८
वत जसले पूणु रुपमा ववश्वास गछुन क्रक वतनीहरुको वतुमान वस्र्वतमा
परमेश्वरले वतनीहरुलाई माफ गनु सक्नुहुन्छ वतनीहरुले बवलको वेदीमा
भएको र्ुमा;लाई खडा भएको देख्छन र अनुग्रह वतनीहरुमावर् आउाँ छ र
वतनीहरुले वपडाको भट्टीमा खाररएको सुनरुपी सााँचो ववश्वासलाई पाउाँ छन ।

“व्यवस्र्ा आयो र अपराधको वृवद्ध भयो, तर जहााँ पाप बढ़्यो
अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ़्यो”
- रोमी ५:२०
जब हाम्रो ववश्वासको सुन बढ्दै जान्छ तब हाम्रो कााँसारुपी पुरानो ववचार
हटेर जान्छ र हामीमा पापको बोध हुाँदैन ।

“नत्रता बवल चढाउने काम रोक्रकनेवर्एन र ? क्रकनक्रक आराधकहरू
एकै खेपमा शुद्ध पाररने भए वतनीहरूमा त्यसपवछ पापको चेतना

75

हुनेवर्एन ।”
- वहब्रु १०:२
तब बवल प्रर्ा हुदैन न त चट्टानलाई वहकाुईनेछ के वल चट्टानसंग कु रा
गररनेछ ।

“तर ती बवलदानहरूले सावलन्दा पापको सम्झना गराउाँ छन् । क्रकनक्रक
सााँढे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गनु असम्भव छ । यसकारण
संसारमा आउनुहुदाँ ा ख्रीष्टले भन्नुभयो, “बवल र भेटीहरू तपाईंले
चाहनुभएन, तर तपाईंले मेरो वनवम्त एउटा शरीर तयार पानुुभएको
छ । होमबवल र पापबवलहरूमा तपाईं प्रसन्न हुनुहुन्न । तब मैले
भने, ‘हेनह
ु ोस्, हे परमेश्वर, पुस्तकको मुट्ठोमा मेरो बारे मा
लेवखएजस्तै तपाईंकै इच्छा पूरा गनु म आएको छु ’ ।” पवहले उहााँले
भन्नुभयो, “बवल र भेटीहरू, होमबवल र पापबवलहरू तपाईंले
चाहनुभएन । तपाईं वतनीहरूमा प्रसन्न हुनुभएन ।” (यी त
व्यवस्र्ाबमोवजम चढाइन्छन् ।) अवन पवछबाट भन्नुभयो, “हेनुहोस्,
तपाईंकै इच्छा पूरा गनु म आएको छु ।” दोस्रोलाई स्र्ावपत गनु
पवहलोचाहहाँ उहााँले खारे ज गनुहु
ु न्छ । त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका
शरीरको बवलद्वारा सदाको वनवम्त हामी पववत्र बनाइएका छौं ।”
- वहब्रु १०:३-१०
येशु एकै चोटी सबैको लावग मनुुभयो भन्ने कु रालाई कााँसाको वेदीमा भएको
कााँसाको सपुले संकेत गरे को छ । तर जब हामी पववत्र आत्माले भरपुर हुन्छौं
तब हामी यो र्ाहा पाउछौं क्रक क्रुसले एकदम अलग मोड वलएको छ । क्रुसको
कर्ाले ख्रीष्टले आफु लाई इन्कार गरे र आफु मा प्रकट भएको वपताको चररत्रमा
जोड क्रदएको हामी पाउाँ छ । बवलदानको वेदी (चट्टानलाई वहकाुउनु) को
स्र्ान सुगवन्धत धुपको वेदी (चट्टानसंग कु रा गनु)ु ले वलएको हामी पाउाँ छ ।
गेतसमनीको बगैंचामा बगेको येशुको रगत र कलवरीमा बगेको येशुको
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रगतले हामीलाई यो देखाउाँ छ क्रक आफ्नो वपताले क्रदनुभएको काम येशुले
पुरा गनुुभयो ।

“जुन काम तपाईंले मलाई क्रदनुभयो, त्यो पूरा गरी तपाईंलाई
पृ्वीमा मैले मवहवमत तुकयाएको छु ।”
- यूहन्ना १७:४
हरे क पापीले मावर् हेरेर वजउनुपछु । संसारलाई दोषी िहराउन परमेश्वरले
आफ्नो पुत्रलाई पिाउनु भएन (यहुन्ना ३:१६, १७) । सुन लो वेदीको
मापचीत्रमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पापदोष उिाउन पिाउनु भयो
ताकी परमेश्वरको क्षमामा हामीले ववश्वास गनु सकौं ।
परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो भन्न पिाउनु भएन, “मैले वतवमहरुको पापको
लावग वतवमहरुलाई यो गनु सक्र्े तर मैले मेरो ररसको झोंकमा आफ्नो
पुत्रलाई माने वनधो गरें ।” कु न चाहहाँ वपताले आफ्नो सन्तानलाई यस्तो गनु
सक्छ ? बवलको वेदीको नजरबाट क्रुसलाई हेनह
ु ोस् र तपाईले एकदम
बहुमुकय तवस्वर हेनु सक्नु हुनेछ जसको कारण तपाईले खुसीको आाँसु
झानुहु
ु नेछ ।
जब तपाई कााँसाको आाँगनबाट अगाडी बढेर सुन र चााँदीले बनेको
पववत्रस्र्ानमा आइपुग्नु हुन्छ तब तपाइाँ ले परमेश्वरको न्यायको व्यवस्र्ा
मावनसको ववचारधाराभन्दा फरक भएको पाउनुहुनेछ । हामीलाई यो
भवनएको छ:

दुष्टले आफ्नो बाटो र अधमीले आफ्नो ववचार त्यागोस्, र
परमप्रभुवतर फकोस्, र उहााँले त्यसमावर् कृ पा गनुहु
ु नेछ । हाम्रा
परमेश्वरतफु त्यो फकोस्, र उहााँले त्यसलाई वसत्तैमा क्षमा गनुहु
ु नेछ
। “क्रकनक्रक मेरा ववचारहरू वतमीहरूका ववचार होइनन्, र
वतमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्,” परमप्रभु भन्नुहुन्छ । जसरी
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आकाश पृ्वीभन्दा अकगो छ, त्यसरी नै मेरा चाल वतमीहरूका
चालभन्दा र मेरा ववचार वतमीहरूका ववचारभन्दा अकगा छन्
। जसरी वृवष्ट र वहउाँ आकाशबाट झछु र त्यतैवतर फके र जााँदन
ै , तर
जवमनलाई वभजाएर बाली उमाछु , र छनेलाई बीउ र खानेलाई
भोजन क्रदन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट वनस्कने मेरो वचन पवन हुनेछ।
त्यो मकहााँ व्यर्ै फकु नेछैन, तर मैले इच्छा गरे को काम त्यसले पूरा
गनेछ, र जुन कामको वनवम्त म त्यसलाई पिाउाँ छु , त्यसमा त्यो
सफल हुनेछ । वतमीहरू आनन्दसार् जानेछ , र शावन्तमा
डोर्याइनेछ । पवुतहरू र डााँडाहरू वतमीहरूका सामुन्ने गीत
गाउनेछन्, र मैदानका सारा रूखहरूले ताली बजाउनेछन् । तब
कााँढाको सट्टा सकलो, वसउाँ डीको सट्टा असारे -फू लको रूख उम्रनेछ।
त्यो परमप्रभुका ख्यावतको वनवम्त हुनेछ । त्यो कवहकयै नष्ट नहुने
सदासवुदाको वचन्हको वनवम्त हुनेछ ।”
- यशैया ५५:७-१३
मेरो यो प्रार्ुना छ क्रक तपाईले ख्रीष्टको क्रुसलाई अझ गवहरो र फराक्रकलो
रुपमा हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र पतन भेन्को मानव जावत र स्वगुदत
ु हरुको
न्यायको सुन्दर वचत्र हेनु सक्नुहुनेछ । परमेश्वरको प्रेमको न्यानो प्रकाशमा
आउनुहोस् जहााँ उहााँको प्रेममा तपाईले आफ्नो हरे क डरलाई भगाउने शवि
पाउनु हुनेछ ।

अचम्मको अनुग्रहले,बााँच्यो तुच्छ प्राण मेरो,
हराएको वर्एाँ अब पाइएको छु ,अन्धो देख्ने
भएाँ ।
अनुग्रहले ईश्वरको भय,अनुग्रहले शावन्त,
कस्तो अमूकय स्वाद अनुग्रहको,जब ववशवास
गरें ।
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ाँ
अनेक ाँ ज्योवखम परीक्षा,भएर आइपुगे,
यहााँसम्म कयाउने त्यो अनुग्रहले,पुग्नछ
े ु स्वगु मै
।
प्रभुको वाचा भलाईको,यो मेरो भरोसा,
उहााँ नै मेरो सूयु र ढाल,प्राण मेरो रहुन्जेल ।
हजार ाँ वषु स्वगुमा,सूयझ
ु ै ाँ चम्कन्छ ,ाँ
यो अनुग्रहको प्रशंसा गाउाँ दै,युग युग ाँ रहन्छ ाँ
।

79

९. सेलाह
मेरो प्यारो मुविदाता,
मेरो पापको अन्धकारले मलाई छोपेको बेला तपाई मेरो सामु आउनुभयो ।
मैले वपताको अनुग्रह र क्षमा बुझ्न सकु र पाउन सकु भनेर तपाईले मलाई
क्रदलाशा क्रदनुभयो । मेरो वनवम्त तपाईले पाउनु भएको वपडाको वनवम्त म
आाँसु झार्दछु ु । आफ्नो वपताको दयाले भरे र आफ्नो हराएको भेडालाई खोज्न
तपाईले यस संसारको कालो रातसंग तपाई डराउनु भएन ।
तपाईले गनुु भएको कु राहरु बुझ्न मेरो हृदय एकदम सुस्त छ । तपाईको
प्रेमको गहराई बुझ्न अनन्तकाल पवन प्रयाप्त छैन । तपाईको प्रेम कवहले पवन
अन्त नहुने पानीको मुहान हो जसबाट म जवत वपउन्छु त्यवत नै मेरो प्यास
बढ्दै जान्छ र यसको स्वादबाट म कवहले पवन र्ाक्दीन ।
तपाई जहााँ जानु हुन्छ, त्यहााँ जाने मेरो रहर हो । बहुमुकय मोल वतरे र
तपाईले मलाई क्रकन्नु भएको छ । कवहलेकाहीं म आफै लाई तपाईको प्रेमको
लायक सोवच्दन तर तपाईले मलाई छोकनु भएन र त्याग्नु भएन । आफ्नो
आत्मा पिाएर मलाई ढाडस र आवशष क्रदनुभएकोमा म तपाईलाई धन्यवाद
क्रदन चाहन्छु ।
प्यारो मुविदाता, यो मेरो चाहना हो जजसले यो पुस्तकको सन्देश पढ्नेछन्
वतनीहरु पवन मसंग स्वगुमा होउन् । उनीहरु प्रवत तपाईको प्रेमलाई म मेरो
हृदयमा महसुस गदुछु र वतनीहरुको मुविको चाहना म राख्दछु । तपाईको
सन्तानप्रवत तपाईको प्रेमलाई म महसुस गनु पाएकोमा तपाईलाई धन्यवाद
क्रदन चाहन्छु र यस संसारले तपाईलाई वचनोस भन्ने योजनामा म सामेल हुन
चाहन्छु ।
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ममा तपाईको आत्मा खनाउनुहोस् ताकी जसरी तपाईले हाम्रो लावग आफ्नो
वपतालाई मवहवमत पानुुभयो त्यसरी नै म तपाईलाई मवहवमत पानु सकूाँ ।
हाम्रो शरीरबाट त तपाई मवहवमत हुनुहोस् ताकी मावनसहरुको हृदयले
प्रायवश्चत गनु सकु न क्रकनभने तपाईले हामीलाई वमलापको कायुको वनवम्त
बोलाउनु भएको छ ।
जसले यी पुस्तक पढ्छन वतनीहरुले क्रुसको सााँचो सुन्दरतालाई देख्न सकु न
भनेर उनीहरुको आाँखा खोवल क्रदनुहोस् ताकी हामीबाट क्रुसको डर हटोस् र
हरे क घुाँडाले टेकेर र हरे क वजब्राले तपाई मवहवमत वपताको पुत्र र हाम्रो
मुविदाता हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गनेछ ।
प्रभु येशु ख्रीष्टको प्यारो नाममा...
आमेन् ।

क्रुसको आवश्यकता क्रकन र कसलाई वर्यो ?
के हाम्रो मुविको वनवम्त क्रुस जरुरी वर्यो ?
के आफ्नो पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरको क्रोध
शान्त भयो ?
परमेश्वरको न्यावयक व्यवस्र्ा भनेको के हो र के
यो हाम्रो न्यावयक व्यवस्र्ाभन्दा फरक छ ?
क्रकन येशुले खााँबोमा झुण्ड्डेको कााँसाको सपुसंग
आफै लाई तुलना गनुुभयो ?
इस्राएली पववत्रस्र्ानले हामीलाई क्रुसको
बारे मा के भन्दछ ?

