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कुराह बाट िब  तारै िब  तारै िनका  नु भयो। “पुराना छालाका भाँडाह मा नयाँ दाखम  रा  न 
स कँदनै”। 

उपसहंारउपसहंारउपसहंारउपसहंार    
दईु किसमम  ये कुनै एक किसमले तपा  िजउन स  नु  छ। दिेखने कुरामा तपा  आ  नो 

दिृ  ट लगाएर आ  नो  वभािवक मन अथवा शरीरअनुसार िह न स  नु  छ। अथवा अदृ  यमा 
तपा को दय लगाएर आ  माअनसुार िह न स  नु  छ। यी दईुम  ये पिहलोचा ह ँपुरानो करार र 
दो ोचा ह ँनयाँ करारको िह  ने बाटो हो। 

जीिवत (जीवनको) रोटी मािनसले कुनै चाड़, उ  सव वा िनयमले दन स  ने कुरो होइन। यो 
रोटी येशू आफै नु  छ। तपा  उहाँलाई िभ  आ  मामा मा  िच  न र िव  वासले उहाँलाई खान 
(भोजन गन) स  नु  छ। आि  मक दाखरसचा हँ, हा ो िनि  त पोखाइएको येशूको जीवन हो, 
जसलाई िपएर हामी स  तु  ट  छौ।ँ िन  तार चाड़को ठाउँमा भु भोज को िविध  थािपत भएको 
होइन, तर आ  चयपूवक येशूको जीवनमा िस  भएको र एक मृत िविधबाट अमर अनुभवमा 
प रवतन भएको हो। 

यसकारण हामी  यव  थाका मृत कायह लाई  यागेर येशूमा भएको मिहिमत प रपूणताको 
जीिवत वा  तिवकतामा िव  वास ारा उहाँलाई स  गराउने िस  जीवन िजउन आफूलाई 
दइहालौ।ँ 
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रोटी र दाखरस 
  

जुन रात उहाँ प ाउ पनुभयो  यस रात 
  

भु येशूले 
  

रोटी िलनुभयो र 
ध  यबाद दनुभएपिछ उहाँले  यो भाँ  नुभयो र भ  नुभयो 

  
"यो ितमीह को िनि  त मेरो शरीर हो। 

यो मेरो स  झनाको िनि  त गर।" 
  

 यसैगरी खाइस  नुभएपिछ कचौरा िलएर यसो भ  नुभयो 
  

"यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो ,  
जिहले जिहले ितमीह  िपउँछौ मेरो स  झनामा यो अ  सर गनगर।" 

  

१ कोर  थी ११  :२३-२५  
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““““मरेो स  झमरेो स  झमरेो स  झमरेो स  झनामानामानामानामा””””    
येशूले आिखरी भोजमा भ  नुभएको ते ो मु  य कुरा यो िथयो, “यो मरेो स  झनामा अ  सर गन 

गर”। पिहलो पटक सु  नेह मा यस वचनले भाव पारेको कुरा हामीले पिहले नै बुिझसकेका छौ।ँ 
हा ो िनि  त यसले अिहले के क  तो अथ लगाउँछ ? येशूको पिहलो अनुयायीह ले एउटा ठूलो 
प रवतनको समयमा जीवन  यितत गरेथे। संसारलाई उलट-पुलट पान मािनस ितनीह  नै न् भ  ने 
दोष िथयो। ितनीह ले िबगतका सबै कुराह  तु  तै  यागेका होस् भनी येशू चाहनु   यो। 
चेलाह ले य दीह को सभाघर धाएर चाड़बाड़ह  मा  ने काम गरी नै रहे। धेरै समय पिछस  म 

े रतको पु  तकमा पावल पेि  तकोसको चाड़मा य शलेम फकने हतार गरेको ( े रत २०:६) र 
ितनको भाकल पूरा गन आ  नो कपाल खौरेको हामी प  छौ(ँ े रत १८:१८) । 

मश: पावलको िवचारमा प रवतन आयो, उनले कल  सीह लाई ले  छन्, “यसकारण कुनै 
मािनसले ितमीलाई खान वा िपउनमा अथवा पवको दनमा वा सी क िब ामको दन मा  न े
िवषयमा ई  साफ गन नपाओस योचाँिह आउने कुराका छाया ( ितिव  व) मा  न्, तर मुल 
कुराचा ह ँ ी  ट हो” (कल  सी २: १६,१७)। उनी अझ बढी जोड़ दएर ले  छन् “ितमीह  दनह , 

मिहनाह , ऋतुह  र वषह  मा  दछौ। मलाई त य  तो ला  छ, क ितमीह का िनि  त ग ररहेको 
मेरो प र म  यथ भयो” (गलाती ४: १०-११)। 

कसै कसैले हामीलाई पेि  तकोसको दनमा एक युगबाट अक  युगमा अचानक प रवतनमा 
पु  याएको कुरा िसकाएका छन्, र भ  छन्-  यस समयमा  यव  थाको अ  त औ अनु ह अथवा 
म  डली युग आर  भ भयो। आकाशमा अचानक लिगने दन नआएस  म म  डली युग यथावत भइ नै 
रह  छ। 

मलाई ला  छ परमे  वर आ  नो  वभावमा कुनै य  ले अचानक काम गनज  तो नु  न। उहाँले 
मश: पुरानो कुरालाई िनका  नु औ नयाँलाई कटमा  याउनु  छ। आप से आप उ  प  न िपढीभ  दा 

ब  ज  म र वृि चा ह ँउहाँको िनयम हो। पुरानो खुइिल  छ अिन झु ो भएर जा  छ, नयाँ ज  म  छ 
अिन ब छ र पाको  छ। 

मु  य कुराचा ह ँबािहरको उ  सब मनाउनु होइन तर िभ को अनुभब हो। रोटी र दाखरस खानु 
साधरण कुरा हो, मह  वपूण कुरा येशूलाई नै खानु (भोजन गनु) हो। “दिेखने कुरामा हामी आँखा 
लगाउँदनैौ ँ तर नदिेखने कुरामा, दिेखने अ  थाई  छ, तर नदिेखनेचा ह ँ अन  त को  छ” (२ 
को र  थी ४: १८)। 

“जिहले जिहले ितमीह  यो िपउँछौ मेरो स  झनामा यो अ  सर गन गर”। येशूले भ  नुभएको 
यो वचनमा ठीक समय र ठाउँ तोकेर दएको छैन। यसमा पिव  आ  माले नै अगुवाइ गनु पदछ। 

े रतको पु  तकमा हामी पढछौ ँकसरी पिव  आ  माले सु मा येशकूा चेलाह लाई य दी धमका 
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सभाभ  दा येशू नै एक मा  स  य र िजउँदो रोटी हो भनी दखेाउदैनन्। तर ी  ट येशूमा भएको 
मिहिमत स  पि अनुसार ितमीह का सबै अभावलाई पूरा गनस  नु  छ।    

““““यो मरेो रगत होयो मरेो रगत होयो मरेो रगत होयो मरेो रगत हो””””    
येशूको दो ो सा ी िथयो “यो मरेो रगत हो, जो धेरैको िनि  त पापको ायि  चतको लािग 

बगाइ  छ” (म ी २६: २८) र पिहलो कोरी  थी ११: २५ मा यसरी भिनएको छ, “यो कचौरा मेरो 
रगतमा भएको नयाँ करार हो।” पुरानो करारमा लगातार रगत बगाइ   यो, दन दनै मि  दरमा बिल 

चढाइ   यो, औ सालै िप  छेको िन  तार चाड़मा ठूलो स   यामा बिल चढाइ   यो। पिहलो िन  तार 
चाड़मा ढोकाको चौकसमा रगत लगाइएको िथयो र नाश गन दतू आउँदा इ ाएली प रवारह  
 यसबाट बाँचेका िथए। 

पुरानो करारको रगतले जे गन स  द  यो,  यो सीिमत िथयो र हरेक काम बािहरी पमा मा  
िथयो। जसले केवल पापलाई छो  द  यो तर हटाउन भने स  दनै  यो। छोिपएको पाप नदिेखएकोमा 

मा भएको   यो। तैपिन मािनसको दय पापपूण नै रह   यो र जसको कारण उसको िववेक दोषी 
नै रिहर ो। 

ाय: गरेर रगत वेदीमा, हा न अिन उसको व मा र अ  मािनसह मा छ कने ग र यो । 
यसैरी नै पापको ायि  चत ग र   यो। िह ू भाषामा ‘ क  पुर’ भनेको ायि  चत हो (योम क  पुर 
भनेको ायि  चतको दन)। क  पुर श  दको अथ हो छो  ने। पाप छोिपएको िथयो तर हटाइएको 
िथएन। हामी यो पिन भ  न स  छौ:ँ घैमल बढ़ारेर सुकुल मिन राखेझै ँ राखेको िथयो। पापको 
जरालाई कसैले चुनौती गरेन तर यो अप रव तत र ो। 

येशूको रगत नयाँ करारको रगत िथयो। यसलाई पूरै नयाँ कारले लगाइनु पद  यो। “यो 

िपओ” भनेर येशूले आ  ना चेलाह लाई भ  नुभयो। उहाँले रगतमा पखािलनु होइन तर िपउनु 
भ  नुभयो। पखािलनु र िपउनुमा ठूलो अ  तर छ। पखािलनु बािहरबाट  छ औ िपउनु िभ बाट। 
येशूले आफूलाई ू शमा टाँिगन दनु दँा आफूलाई ख  याउनु भयो। येशूको रगतले उहाँको 
जीवनलाई ितिनिध  व गदछ। उहाँले आफूलाई ख  याउनुभयो यसकारण हामीले िपउनैपछ। यो 
िपउनु  वभािवक होइन तर आि  मक हो। हामीले आफूिभ  उहाँको िस  जीवन हण ग ररहेका 
छौ।ँ 

जब हामीले साँ  चै येशूको रगत िपउछौ,ँ तब आ  त रक पमा पापबाट शु   छौ।ँ येशूको 
पापरिहत जीवन हामीिभ  वेश भएकोले आदममा भएको पुरानो  वाथ  जीवनलाई भगाइ द  छ। 
तब येशूमा हामी नयाँ सिृ  ट ब  दछौ।ँ  
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
ाय: इसाई समुदायका मािनसह  एक साथ भेला दँा ितनीह ले रोटी र दाखरस खाने 

गदछन्। धेरैले यो मिहनामा एक प  ट खाने गछन् भने कसै कसैले धेरै पटक त कसैले थोरै पटक। 
कसैले यसलाई भु भोज वा रोटी भचाइ भ  ने गछन् त कसैले यसलाई भुसँगको पिव  स गित 
(Holy Communion) को सं ा द  छन्।  याथोिलकह ले यसलाई िम  सा बिलदान (Mass) वा 
Eucharist भ  ने गछन्। 

कसैले यसलाई धेरै मह  वपूण मा  छन् त कसैले अिल कम, तर जसले यसमा भाग िल  छन्, 
ितनीह ले यो िव  वास गछन, क उनीह ले भु येशूको आ ालाई मािनरहकेा छन्। यही कुरा उहाँ 
फे र नआउ  जेलस  म गरी रहन भुले आ ा गनु भएको िथयो। यसको सु वात कसरी भयो भनी 
हामी अ  ययन गरी हरेौ।ँ 

िन  तािन  तािन  तािन  तार चाड़र चाड़र चाड़र चाड़    
िन  तार चाड़ य दीह ले मा  ने एउटा िवशेष चाड़ िथयो, जुन लेवीको पु  तक २५ अ  यायमा 

उ  लेिखत सात चाड़ह म  ये एक िथयो। यो अित मह  वपूण वा षक उ  सव िथयो। इ ाएलीह  
िम दशेबाट िन  केको रात यो चाड सु  भएको िथयो,  यही दन उनीह को आ  नो दशेको ज  म 
भयो।  यो ितनीह को  वत  ताको दन िथयो। २००७ साल फागुण ७ गते नेपाल  वत   भएको 
िथयो।  यसैले वष िप  छे फागुण ७ गतेलाई राणा शासनबाट  वत   भएको दनको स  झनामा 
उ  सव मनाइ  छ र यो स  पूण दशेबासीको लािग मह  वपूण दन हो। 

धेरै दशेह ले ितनीह को आ  नो दशेको ज  ममा गौरव गछन् र आ  ना पुराना कुराह  
अथात् इितहासको स  झना गन चाउँछन्, तर यस िवषयमा इ ाएल दशेको दाँजोमा कुनै अ  दशे 
आउन स  दनै। ठूलो होस् वा सानो कुनै पिन दशेको इितहासमा खो  नुहोस्,  थानको पु  तकमा 
भएको नाटक य प रवतनज  तो घटना अ  क ह ँपिन पाउन स कँदनै होला भ  ने ला  छ। 

इ ाएलीह ले ८० वषभ  दा बढी समय िम ीह को दास भएर ब  नु प  यो। अिन परमे  वरले 
य  तो ह  त ेप गनु भयो, क जुन इितहासमा न त पिहले घटेको िथयो न त पिछ घ  ने छ। आ  ना 
दास मोशा ारा िविभ  न भय  कर िवपि ह  पठाइकन, इ ाएलीह लाई िम  दशेदिेख छुटकारा 
दलाउनु भयो। जबस  म िम का राजा फरऊन आफै न  भएर इ ाएलीह लाई िम  छो न 
दएन, तबस  म एक-एक गरी परमे  वरले दश वटा महाँ भय कर िवपि ह  पठाउनु भयो। लाल 

समु लाई उहाँको परा मी हात ारा दईु भागमा िवभािजत गनुभएर इ ाएलीह को सामु िम ी 
सेनाह  डुबे र यसरी उनीह को आ  नो रा  को ज  म भयो। यो साँ  चै नै  मरण यो  य एक दन र 
रात िथयो। 
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 थान १३ अ  यायमा मोशाले इ ाएलीह लाई आ ा दएको पाइ  छ, “दास  वको दशे 
िम बाट छुटकारा पाएको दनलाई मा  नू, कनभने परमे  वरको शि शाली हात ारा ितमीह ले 
 वत  ता पाएको दन... ितमीह ले यस दनलाई स  झना गरेर उ  सव मनाउनू, यो दन म 

यसकारण मा  दछु, कन क परमे  वरले िम बाट मलाई छुटकारा दनुभएको दन भनेर आ  ना 
छोरा छोरीलाई भनी दऊे। यो आ ा हात र िनधारमा ित ो िनि  त एउटा िच  ह नेछ, परमे  वरको 
करार ित ो ओठमा नेछ। वषिप  छे यो ठहराइएको दनलाई ितमीह ले आ ाकारी भएर मा  न ु
पछ ...। जब कुनै दन ित ो छोराले ‘यसको अथ के हो ?’ भनी सो  यो भने  यसलाई भिनदऊे, ‘यो 
 यही दन हो जुन दन परमे  वरको शि शाली हात ारा दास  वको दशे िम बाट हामीले छुटकारा 

पाएका िथयौ’ँ”। 
यस कार मोशाले परमे  वरबाट उ  े रत भएर य दीह को िनि  त िन  तार चाड़को  थापना 

गरे जसमा उनीह ले हरेक वष परमे  वरले आ  नो जाितको  थापना जसरी गनुभयो सो मानून्। 
मोशाले यसको ार  भ गरेको धेरै समयपिछ परमे  वरले दनु भएको िन  तार चाड़ र अ  
चाड़ह लाई पिछबाट इ ाएलीह ले बेवा  ता गरी िबस। २ राजा २३:२१-२३ मा “करारको यस 
पु  तकमा आदशे गरेझै ँ राजाले मािनसह काई परम भु आ  ना परमे  वरको िन  तार चाड़ पालन 
गन कूम गरे। य  तो िन  तार चाड़ इ ाएलीह मािथ  यायकताह ले शासन गरेको समयमा औ 
इ ाएल र य दामा राजाह ले शासन गरेको समयमा पिन किह  यै मनाएको िथएन। तर 
योिशयाहको शासनको अठा ौ ँ वषमा य शलेममा परम भुको िनि  त यो िन  तार चाड़ मनाइयो 
भ  ने राजाले उ द दएको कुरा” हामी प न स  छै।ँ 

बाबेलमा भएको ब  धनको समय र  यसपिछका समयदिेख प रवतन आयो। मािनसह  आ  नो 
दशेबाट टाढा भएर रहँदा आ  नो दशेको प रचय वा िचनारी गराउने आव  यकताको महशुस 
गदछन्।  यव  थाको नयाँ अथ लगाएर य दीह का सभाघर  थापना ग रए।  यव  थाका अ  यापक 
ए ाले  यव  थाको पु  तकबाट खु  लम खु  ला पढ़ी ितनीह ले सुनेका कुराह लाई मा  न उ  सािहत 
गरे। दाऊद राजा र सुलेमान राजाको शासनकालदिेख ितनीह  किह  यै पिन एउटा  वत   रा  य 
भएका िथएनन्। तर आजको पचास वषअिघ य दीह को आ  नै  वत   रा   इ ाएल दशे भयो। 
 यित  जेलस  म युनानी र रोमी सा ा  यमा य दीह  िततर िबतर भएका िथए। तर उनीह ले 

इ ाएल दशे र य शलेम शहरलाई आ  नै राि  य िचनारीका पमा हे ररह।े 
मोशाको  यव  थाअनुसार िन  तार चाड़को समयमा सबै य दीह  परमे  वरको उपि  थितमा 

य शलेममा जानुप  य । त  काल िततर िबतर भएका मािनसह का लािग जातीय एकता न  यो 
एउटा अित मह  वपूण समय िथयो। कन क ितनीह  आ  नै दशेमा पिन एक घृिणत िबदशेी 
सा ा  यको परािधनमा िथए। 
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बालकह लाई  यस बेलास  म खुवाउनु पछ, जबस  म उनीह  आफै खान स  ने दँनैन्। बढी खाने र 
कम खाने बालकह  दबुै दयनीय ला  दा  छन। 

येशूले तीन बषस  म आ  ना चेलाह लाई िसकाउँद ै र खुवाउँद ैजानुभयो। र  यसपिछ भ  नु 
भयो “म जान ु नै ितमीह को लािग असल छ।” जबस  म उहाँ ितनीह सँग शरीरमा सगँसगै 

नु   यो, तबस  म पिव  आ  मा आउन स  नु  न  यो। उहाँ शरीरमा ितनीह सँग होउ  जेल 
ितनीह ले उहाँमा नै आशा राखीरह  थे। जब उहाँले ितनीह लाई छो नु भयो, तब ितनीह  आफैले 
परमे  वर िपतालाई िच  न सके। पावलले पिन  यही या अपनाए। उनले ए फसस छो न अगािड 
३ वषस  म ए फसीका िव  वासीह सँग समय िबताए। उनले १८ मिहनास  म कोरी  थीका 
िव  वासीह सँग समय िबताए। पावलको प अनुसार उनीह का िनि  त यो पया  त समय िथएन। 
ए फसीका मािनसह को दाँजोमा को र  थीह  प रप  क भएका िथएनन्। उनले कोरी  थीह लाई 
लेखे, “भाइ हो ितमीह िसत आि  मक सँग बोलेझै ँ बो  न त होइन तर शारी रकह सँग ी  टमा 
काखे बालकह सँगझै ँ म बो  न सकेँ। मैले ितमीह लाई दधुै खुवाएँ तर खँ दलो कुरा त होइन 
कन क ितमीह   यो खान स  दनै िथयौ र अझस  म पिन खान स  दनैौ।” 

आि  मआि  मआि  मआि  मक  प रप  वक  प रप  वक  प रप  वक  प रप  वताताताता    
बालकपनबाट कशोर दँै हामी पाको मािनस नुपदछ। यस अव  थाको िबषयमा युह  नाले 

आ  नो पिहलो प मा ले  दछन्। “ितमीह ले उहाँबाट पाएको अिभषेक ितमीह मा रिहरह  छ, र 
कसैले ितमीह लाई िसकाउने आव  यकता पदन। तर उहाँको अिभषेकले ितमीह लाई सबै कुराका 
िवषयमा िसकाउँछ। अिन  यो अिभषेक स  य छ र न ली होइन। यस अिभषेकले ितमीह लाई 
िसकाए बमोिजम ी  टमा रिहरहो।” (१ यूह  ना २:२७) यो अव  था येशूबाट सोझै भोजन गनु हो। 
जसको लािग हामीले आि  मक  उ  कृ  ट इ  छा गनुपदछ। िह ू ८:११ मा पिन य  तै िवचार पाइ  छ। 
 यसमा नयाँ करारको िवषयमा भिनएको छ,  “कसैले आ  नो िछमेक लाई वा दाजु-भाइलाई फे र 

यसो भनेर िसकाउनु पनछैन, परम भुलाई िचन, कनभने सानादिेख ठूलास  म सबैले मलाई िच  ने 
छन्।” आि  मक प रप  वता भनेको अ को म  य  थता िबना येशू ारा परमे  वरसँग अटुट स  ब  धमा 
रहनु हो। हामी सोझै उहाँसँग भोज गछ (खा  छौ)ँ। अब हामी कुनै पा  टर िश क अथवा सभा र 
स  मेलनह मा भर पनु पदन। येशू नै हा ो सबै कुरा र सबैमा नु  छ। 

आि  मक प रप  वता ा  त गन नस  ने ल  होइन, यो स  पूण पापरिहत िस ता पिन होइन, 
ब  यो एउटा साधारण आि  मक पमा पाको मािनस हो। जसरी शरीरमा पूरा कदमा ब न खो  छौ ँ
 यसरी आि  मक प रप  वतामा पिन पु  न खो  नुपछ। 

ी  टीय अगुवाले िव  वासीह लाई आफूमािथ भर पन बा  यअव  थामा नै रा  न चाहकेो 
बुिझ  छ। कितपय सेवकह  र पा  टरह ले ितनीह का म  डलीका मािनसह लाई आफू र म  डली 
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५५: ८,९। जसरी आ  मा मनभ  दा उ  च छ  यसरी नै शरीरभ  दा मन उ  च  छ। आ  माले 
आ  मालाई बु  दछ। आि  मक समझ परमे  वरको काशबाट आउँछ न क मनको सोच 
िवचारबाट।येशूले िनकोदमेसलाई  प  ट र सरल पममा भ  नुभयो, “साँ  चै म ितमीलाई भ  दछु, 
कोही मािनस मािथबाट नयाँगरी नज  मेस  म उसले परमे  वरको रा  य दे  न स  दनै। कोही पानी र 
आ  माबाट ज  मने भने परमे  वरको रा  यमा प  न स  दनै। शरीरले शरीरलाई ज  म द  छ तर 
आ  माले आ  मालाई नै ज  म द  छ।” 

कोही पिन आ  मामा नजि  मकन आि  मक कुराह  बु  न स  दनै। मानिसक ानमा ानी न 
स  छ तर मानिसकता त  लो तहको कुरा हो। शायद धा मक िवषयमा िनकोदमेस  नातक तहका 
िथए होलान् तर उनी आि  मक कुरामा अनिभ  र अ  याँरोमा नै िथए। 

नयाँ ज  मले तपा लाई ारि  भक आि  मक समझ द  छ।  यसपिछ तपा ले ठीक भोजन 
खानुभयो भने येशूझै ँ बुि  र समझमा ब द ै जानु स  नु  छ। तपा  िशश,ु बा  यपन, त ण 
अव  थाबाट प रप  क मािनसको पमा ब द ैजानु नेछ। आि  मक पमा तरल दधुज  तो खानाबाट 
आि  मक ठोस खानामा तपा को गित  छ। 

आि  मआि  मआि  मआि  मक बा  यक बा  यक बा  यक बा  यपनपनपनपन    
आि  मक उ  नितको म शरी रक उ  नितको मज  तो  छ। आि  मक ब  चा शरी रक 

ब  चाज  तै हो। ाय:  यसले आफै खान स  दनै, आ  नो खाना खानलाई ऊ अ ित िनभर नुपछ। 
नयाँ करारमा यो दृ  टा  त धेरै  ट दिेख  छ। पावलले कोर  थीह लाई लेखेका छन, “भाइ हो 

ितमीह िसत आि  मक ह सँग बोलेझै ँबो  न ता होइन तर शारी रकह सँग ी  टमा काखे बालकझै ँ
म बो  न सकेँ। मैले ितमीह लाई दधुै खुवाएँ, खँ दलो कुरा त होइन कन क ितमीह  खान 
स  दनै  यौ। अझस  म पिन खान स  दनैौ अथवा तयार छैनौ।” (१ कोर  थी ३:१,२)। 

उनले ए फिसह लाई प  लेखेर यसो भने, “उहाँले नै कुनैलाई े रत, कुनैलाई अगमव  ता, 
कुनैलाई चारक र कुनैलाई िश क नलाई सेवाको काम र ी  टको शरीरको  थापनामा पिव  
जनह को िस ता नको िनि  त िनयु  गनुभयो। जबस  म हामी सबै जनाले परमे  वरको पु को 

ानको एकता ा  त गदनैौ ँ अथात् ी  टको पूणताको कदको नापस  मको पूरा पाको मािनस 
दँनैौ।ँ” 

धेरै मािनसह  यी पदमा उ  लेिखत ५ कारका सेवकाइह का बारेमा जा  दछन् र  यसको 
उ े  यको  या  या पिन गन स  दछन्। यो असल र लाभदायक पिन छ कनभने  वगारोहण नु 
भएका भु येशूले दनु भएका यी सेवकाइ अमु  य छन् र हामी य  ता वरदान िबना रहन पिन 
स  दनैौ ँतथािप हामीले यो मु  य श  द """"जबस  मजबस  मजबस  मजबस  म""""  लाई  यान दनु पदछ। परमे  वरले दनु भएका 
यी सेवकाइ नयाँ िव  वासीह लाई खुवाउनको लािग हो। साँचो भुको सेवकले आि  मक 
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आिखरी भोजआिखरी भोजआिखरी भोजआिखरी भोज    
येशूको  वगारोहणको अिघ  लो रात उहाँले आ  ना चेलाह सँग िन  तार चाड़ मनाउद ै

नु   यो र ये शलेमका शहरभ र हजारौ ँ मािनसह ले  य  तै ग ररहेका िथए। स ग वा  ट 
पिन हो, यो उहाँको  यस  यात वचनको  “मेरो स  झनामा, यो अ  सर गन गर”। 

म  डलीले यस अवसर र यी वचनह लाई मु  य उ  सवको पमा मनाउँदछन्। येशूले यो 
पर  परागत िविध म  डलीले सधै ँ तथा सबैले मा  नू भनी दनुभयो भनी करोडौ ँ मािनसह लाई 
िसकाइएको छ, तर के यो ठीक हो त ? यसलाई एक पटक नयाँ काशको आँखाले हनेु हा ो कत  य 
हो। 

“मेरो स  झनामा यो अ  सर गन गर”। येशूको यो वचन पिहलो प  ट सु  नेह को लािग यसको 
के अथ िथयो? ितनीह ले यो सु  दा ई  वरिन  दाज  तो ला  यो। येशूले ितनीह को मह  वपूण धा मक 
र राि  य चाड़ जो िम बाट ितनीह को उ  लेखनीय छुटकराको उ  सवलाई िलएर यसको अथमा 
पूण पले प रवतन ग र दनुभयो। उहाँले भावशाली श  दमा भ  नुभयो, “िम दशेबाट िन  क  
आएको िवषयलाई पूण पले िब सदऊे। म  योभ  दा पिन मह  वपूण काम गदछु अथात् छुटकारा, 
यस कुराले मोशा र मोशाको  यव  थालाई धेरैपिछ पाछ।  यसको स ामा अब उ ा  त जबस  म 
िन  तार चाड़ औ रोटी र दाखम  िल  छौ ँयो मेरो स  झनामा अ  सर गन गर”। उहाँको यो वचनले 
चेलाह को मुटु नै थकायो होला। य द कसैले पर  परादिेख मा  द ै आएको धा मक िनयमलाई 
प रवतन ग र दयो भने र  यो  यि ले आफूलाई अिघ घटेको घटना र ती  यि ह भ  दा आफूलाई 
मह  वपूण भएको मािणत गदछ भने हामीलाई क  तो ला  ला ? तथािप ितनीह को अ  त  करणमा 
उहाँले बोलेको वचन स  य र ठीक छ भनी ला  यो। अव  य पिन यो न  मािनस जससँग ितनीह ले 
िबतेका तीन वष िबताए, उहाँ मोशाभ  दा महान् नु   यो। 

येशू कुनै नयाँ िविध  थापना गन आउनुभएको िथएन। उहाँले पुरानै िविधलाई नयाँ अथ दएर 
घोषणा गन आउनुभएको िथयो। परुानो रीितथीितको ठाउँमा नयाँ रीितथीित  थािपत गन उहाँको 
उ े  य िथएन। उहाँ  यव  थालाई नाश गन होइन नता  यसको ठाउँमा नया ँ  यव  था  याउनलाई हो 
तर  यव  थालाई पूरा गन आउनु भएको िथयो। यसको अथ  वभािवकबाट आि  मक अथमा उका  नु 
हो। पुरानो करारमा भएको िन  तार चाड़को अथ िम  दशेमा भएका  वभािवक कमारापनबाट 
 वभािवक छुटकारा िथयो। नयाँ करारमा भएको िन  तार चाड़को अथ आि  मक कमारापन, ज  तै :

शैतान, पाप र  वाथज  ता कुराह बाट आि  मक छुटकारा पाउनु हो। 
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 व व व वभािवक र आि  मभािवक र आि  मभािवक र आि  मभािवक र आि  मकककक    
“हामीह को अित अमु  य धा मक िविध ितमीले खो  दैछौ” भनेर य दीह ले िवरोध गरेझै ँ

धेरै मािनसह ले यस िवचारको िवरोध गलान्। अझ उ म कुरो दनको लािग येशूले पुरानोचा ह ँ
ितनीह बाट िलनुभयो अथवा ितिव  वको ठाउँमा वा  तिवक कुरा दन चाहनु   यो। पुरानो 
छायाको करारपिछ आउन लागेको कुरा दखेाउने पूव छाया कन हो। नयाँ करार नै वा  तिवक 
भएकोले यो अ  य  तै असल छ। येशूले जुन आि  मक वा  तिवकता सु  गनु दँिैथयो,  यो य दी 
िन  तार चाड़  यसको ितिव  व (छाया) मा ै िथयो। 

हामीले सुसमाचारीय पु  तकह मा यी कुराह  बार  बार प दै आइरहकेा छौ-ँ “उहाँले के भ  नु 
भएको हो  यो ितनीह ले बुझेनन्”। कन य  तो भयो नु   यो जो आ  मा नु  छ। उनीह  अझै 

ाकृितक अथात् शारी रक मनका िथए। उनीह  रोमी शासनबाट ाकृितक (  वभािवक)  वत  ता 
चाहा  थे। येशू ितनीह लाई पापबाट आि  मक छुटकारा दन आउनभुएको िथयो। उनीह  ढु गाले 
बनाएको मि  दरको मिहमा शारी रक आँखाले दे  न स  थे। तर मािनसिभ को आि  मक मि  दर दे  न 
उहाँ अित इ  छुक नु   यो। 

ू शको कुरा शरीरको लािग मृ  यु र आ  माको लािगचा ह ँजीवनको अथ हो। ू श शारी रक 
कुराको घम  ड गनह को लािग बाधा र परमे  वरलाई आ  मामा खो  नेह को लािग अच  मको 
छुटकारा हो।  

भु येशूलाई िव  वास गरेपिछ कुनै य दीले जातीय घम  ड गनु अथहीन िथयो। िन  तार 
चाड़ज  तो र अ  य ठूला चाड़ह  पिन केवल छायाभ  दा बढ़ी अ  केही िथएनन्। तर  वभािवक 
ज  मभ  दा नयाँ आि  मक ज  म अित मह  वपूण  छ। संसा रक य शलेम एउटा छायामा  हो। 
साँचो मिहमा  वग य य शलेममा  छ। मािनसले बनाएको मि  दरलाई परमे  वरले रोमीह ारा 
न  ट न दनुभयो। तर  वग य मि  दर सधैकँो िनि  त रहन दनुभयो। 

हामीह  शारी रक आँखाले दखेेका कुराह   यागेर आि  मक आखँाले दखेेका कुराह लाई 
अगा  दछौ।ँ  यसैले हामी संसारको दिृ  टकोणमा मूख तर परमे  वरको दिृ  टकोणमा बुि मान छौ।ँ 

धेरैजसो य दी मािनसह ले येशूका स  दशेह लाई अ  वीकार गरे। “उहाँ आ  ना 
मािनसह कहाँ आउनु भयो तर आ  ना मािनसह ले उहाँलाई हण गरेनन्”। ू शको कुरा राि  य 
घम  ड वा अ  कुनै पिन घम  डको िनि  त मृ  यु हो। ितनीह ले उ  च र अदृ  य पूणताको साटो 
परमे  वरले िवशेष अवसरह मा दनुभएको दिेखने िविधह लाईमा  मन पराए। िव  वासले बु  न 
स कने महान् कुराह  नहरेेर, ितनीह ले  वभािवक आँखाले दिेखने कुराह लाईमा  प राखे। 

येशूको समयका य दीह भ  दा हामी  वभावैले असल छौ ँभनेर सो  नु ठूलो भूल हो। येशू नै 
मुि दाता र परमे  वरको पु  नु  छ भनेर िव  वास गनुमा  पूण उपलि  ध होइन। तपा  ी  टीय 
समाजको सद  य भएर सबै धम िविध वा चाड़बाड़ पालन गन भएर पिन िबतेका समयका य दी र 
फ रसीज  तो अनिभ  रहन स  नु  छ। परमे  वरले दनु भएको  यव  थाका चाड़ र िविधह लाई 
य दीह ले रा री पालन ग ररहे। ितनीह ले मोशाको  यव  थालाई प ाए र  वग य ेरणा 
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पाएर पिन पुरानो िनयमलाई मािनरह।े येशूले आ  ना चेलाह लाई फ रसीह झै ँन नू भनेर कड़ा 
चेताउनी दनु भएको िथयो। अिहले आएर हामीह  बाइबलमा आधार नभएको पि  चमी स  यताका 
धा मक पर  परामा अ  धाधु  द  पमा झुि  डरहकेा छौ।ँ 

परमे  वरबाट पाएको काशले मा  अ  धो आँखालाई खो  न स  छ। येशूले भ  नुभएको छ, “म 
धनी छु, मिसत धनस  पि  छ, र मलाई केही कुराको खाँचो छैन” भनेर ितमीह  भ  दछौ, तर 
ितमीलाई थाह ैछैन क ितमी द:ुखी, दयनीय, द र , अ  धा र ना गो छौ ( काश ३:१७)। 

““““यो मरेो शरीर होयो मरेो शरीर होयो मरेो शरीर होयो मरेो शरीर हो””””    
आिखरी भोजमा येशूले तीन मह  वपूण कुराह  भ  नुभएको िथयो।  

)१ ( “यो मेरो शरीर हो”,  

)२ ( “यो मेरो रगत हो” र 
)३ ( “यो मेरो स  झनाको लािग गन गर”।  

हामी यसलाई एक-एक गरी पालैसँग िवचार गनछौ।ँ 
पिहलो वा  य यूह  ना ६:५३-५६ पदह मा भएको वचनसँग  प  ट स  ब  ध रा  दछ। “म 

साँ  चै भ  दछु जबस  म मािनसको पु को दहे खाँदनैौ र रगत पँउदैनौ ितमीमा जीवन दँनै। मेरो 
दहे खाने र रगत िपउनेिसत अन  त जीवन छ र अ   यको दनमा म  यसलाई जीिवत पानछु, 

कनभने मेरो देह साँ  चै खानेकुरो हो, र मेरो रगत साँ  चै िपउनेकुरो हो। मेरो दहे खाने र मेरो रगत 
िपउनेचा ह ँममा रह  छ, र म  यसमा रह  छु”। 

 यसअिघ येशूले भ  नुभयो, “जीवनको रोटी म ,ँ मकहाँ आउने भोकाउने छैन, र ममािथ 
िव  वास गन किह  यै ितखाउने छैन”। 

तपा लाई कुनै समुदाय मा  नेले यसो भ  लान्, “यो िविध पालना गदा तपा  येशूलाई खाँदै 
नु  छ”। अ ह ले यसो भ  लान,् “बाइबल तपा को भोजन हो”। ती दबुै भनाइह ले येशूलाई 

उिचत  थान ददँनै। तर दबुैले अदृ  यलाई दृ  यले पू त गदछन्। येशू अथात् येशूमा  जीवनको रोटी 
नु  छ, हामीले उहाँलाई नै खानु पदछ। 

हामीले येशूलाई कसरी खा  छौ ँत ? म यसको िनि  त कुनै िवशेष िविध वा सू  दन सि  दन। 
येशू आि  मक भोजन नु  छ। आि  मक तह मानिसक तहभ  दा धेरै महान्  छ। यसलाई बुझाउन 
िनयमह  बनाएर भ  न स कँदनै। यशैयाको पु  तकमा यस स  ब  धमा भिनएको स  यतालाई कसैले 
आि  मक अथमा बु  ने कोिसस गन बाँक  नै रहेको पाइ  छ। “ कनभने मेरा िवचारह  ितमीह का 
िवचार होइनन्। औ ितमीह का चाल मेरा चाल होइनन्।” परम भु भ  नु  छ। “ कन क जसरी 
आकाश पृ  वीभ  दा अ  लो छ  यसरी नै मेरो िवचार ितमीह का िवचारभ  दा अ  लो छ।” यशैया 


