घोषणा गदछन्। ितनीहले धूप र बीको पिन योग गदछन्। अ धमका पूजाहारीहले पिन
मािनसहको तफबाट िविभ%न कारका भेटीह र बिलदानह चढाउने काम गदछन्। अिन येशूले
चा)ह के चढाउनुभयो त?
िह,ू ७:२७ मा हामी यसरी प-दछौ:ँ “अ धान पूजाहारीहले ज.तै पिहले आ1नै पापको
िनि2त र 3यसपिछ मािनसहका पापको िन2त उहाँले 5दन6ँ बिलदान चढाइरहनुपद8न। आफै लाई
ँ ो िनि2त एकै प<टमा पूरा ग=र5दनुभयो।”
अपण गरे र उहाँले यो काम सधैक
जब बि>त.मा 5दने यूह%नाले येशूलाई पिहलोपटक देखे, तब उनले यसो भने, “हेर, संसारको
पाप उठाइलैजाने परमे@वरका थुमा!” (यूह%ना १:२९)। येशू पुरानो करारमा बिलदान ग=रने
थुमाहको पूणता 6नु6%छ भ%ने अित गहन अिन अच2मको दशन यूह%नाले पाए। ती सांसा=रक

मकचेदक
े को

बिलदानहको आफै मा कु नै मह3व िथएन। वा.तवमा ती कु राह येशूले आफै लाई Eू समा अपण गरी
मनुभएको साँचो बिलदानको छायाह माF िथए।
येशूले अकG पिन बिलदान गनुभयो, जसले परमे@वरलाई स%न तु<याउँ Iयो। िह,ू ५:७ मा
य.तो कु रा लेिखएको छ: “येशू आ1नो शारी=रक जीवनमा 6नु6द
ँ ा उहाँलाई मृ3युबाट बचाउन
सKनु6नेलाई उहाँले बडो E%दन र आँसुसिहत ाथना चढाउनुभयो, अिन आ1नो भिMपूण समपणको
कारणले उहाँको ाथना र नN िनवेदन सुिनयो।” साँOचै भ%ने हो भने उहाँको जीवन आ1नो िपतालाई
िनर%तर ाथना र शंसा चढाउने भेटी िथयो। हानले परमे@वरलाई चढाएको धूपको साँचो अथ
यही हो। धूप भनेको छाया माF हो तर ाथना र शंसाचा)ह वा.तिवक कु रा हो।
हामी आ1नो मािलकको पाइलाहलाई पPाउँ छौ ँ तर आ1नो पापको िनि2त जीवन नै
बिलदान गन भने सKदैनौ।ँ 3यसको पिहलो कारण के हो भने हामी येशूज.तो दागरिहत र िसR छैनौ,ँ
अिन दोSो कारणचा)ह येशूको बिलदान सबै युगको सबै मािनसहका लािग पया>त छ, जसलाई फे =र
दोहोTयाइरहन आव@यक छैन। तैपिन पावलले रोमीहलाई जुन कु रा भ%नुभयो, 3यसलाई हामीले
पालन गनुपदछ: “यसकारण भाइ हो, परमे@वरको कृ पालाई Vयानमा राखी म ितमीहलाई अनुरोध
गदछु , 5क ितमीहको आि3मक उपासनाको पमा आ-आ1ना शरीरलाई पिवF र परमे@वरलाई
XहणयोYय 6ने िजउँ दो बिलको पमा अपण गर” (रोमी १२:१)। हामी पिन परमे@वरलाई मीठो
धूपको बा.नाज.तै ाथना र शंसा चढाउन सKछौ।ँ
य5द हामीले आफू लाई िजउँ दो बिलको पमा परमे@वरको सामु .तुत गदछौ ँ र उहाँलाई
िनर%तर ाथना र शंसाको भेटी चढाउँ छौ ँ भने पKकै पिन हामी म<कZचेदक
े को दजाअनुसारको
पुजाहारीह 6न सKदछौ।ँ परमे@वरको मिहमा र आराधना गनको लािग अिहले य.तै कारको
पूजाहारीहको खाँचो छ।

१०

पूजाहारीपन

तेलले अिभषेक गनु
हान र उसको छोराहले पूजाहारीको िवशेष पोशाक लगाइसके पिछ हानलाई तेलले
अिभषेक गनको िनि2त परमे@वरले मोशालाई अ[ाउनुभयो। “3यसपिछ अिभषेक गन\ तेल िलएर
3यसको िशरमा ख%याई 3यसलाई अिभषेक गनू” (.थान २९:७)।
यूह%नाले येशूलाई बि>त.मा ]ददा ितनले उहाँलाई तेलले अिभषेक गरे नन् ब^ 3यसको स_ामा
“.वग उि`यो, र उहाँले परमे@वरका आ3मालाई ढु कुरझै ँ ओcलरहनुभएको र आफू मािथ आइरहनुभएको
देdनुभयो” (मी ३:१६)। अिन परमे@वरले य.तो कु रा घोषणा गनुभयो: “ियनी मेरा िय पुF 6न्,
ियनीसँग म अित स%न छु ” (मी ३:१७)। तेलले आफै मा कु नै मह3व राdदैन तर जब 3यसले पिवF
आ3माित सeके त गदछ, तब माF 3यसको मह3व 6%छ। 3यही शिMfारा येशूले पूजाहारीको सेवकाइ
गनुभयो। उहाँले गनुभएको सबै कु रामा पिवF आ3माले अगुवाइ, शिM र अिधकार 5दने काम
गनुभएको िथयो।
धान पूजाहारी येशूको त=रका य.तो िथयो, 3यसैले उहाँलाई पPाउने पूजाहारीहले पिन
3यही त=रका अपनाउनुपदछ। पुन^3थान 6नुभएपिछ येशू चेलाहकहाँ आउनुभएर यसो भ%नुभयो,
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“ितमीहलाई शाि%त! जसरी िपताले मलाई पठाउनुभयो, 3यसरी म पिन ितमीहलाई पठाउँ दछु ।”
अिन यित भनेर उहाँले ितनीहमािथ @वास फु के र भ%नुभयो, “पिवF आ3मा लेओ” (यूह%ना २०:२१२२)। 3यसको के ही पिछ पेि%तकोसको 5दनमा पिवF आ3मा ठू लो शिMको साथमा चेलाहमािथ
आउनुभयो। अिन ितनीह पूणपमा प=रवतन भएर आ1नो बोलावटअनुसारको सेवकाइ गनको
िनि2त सुसिhजत भए।
सांसा=रक पूजाहारीपनह (चाहे 3यो लेवीको होस् अथवा आफू लाई इसाई भ%न चाहनेहको
होस्) हरे क कु रामा ितनीह असफल भएका छन् 5कनभने ितनीहले के वल मानवीय शिM र
सामथमा काम गरे का छन्। म<कZचेदक
े पूजाहारीपनचा)ह सधै ँ नै सफल 6%छ 5कनभने यसले पिवF
आ3माfारा काम गदछ।

पूजाहारीपनको बिलदानह
सबै धमका पूजाहारीहले आफू परमे@वर र मािनसबीचको मVय.थकता 6ँ भनी दाबी गदछन्।
लेवी पूजाहारीहले मािनसहको तफबाट परमे@वरलाई िविभ%न भेटीह र बिलदानह चढाउने
काम गदथे। यस िवषयमा लेवीको पु.तकले िव.तृत कारले वणन गदछ। ितनीहले परमे@वरलाई
पशु बिल र धूप चढाउँ थे।
रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीहले 'हामी पिन परमे@वरलाई भेटीह चढाउँ छौ'ँ भनी दाबी गन\
गदछन्। '3येकपटक भुभोज गदा, 3यो िविधfारा येशूको शरीर र रगत चढाउँ छौ'ँ भनी ितनीह
९

यसकारण परमे@वर, तपाkका परमे@वरले तपाkलाई आ1ना साथीहभ%दा ब-ता गरे र हषको तेलले
तपाkलाई अिभषेक गनुभएको छ। तपाkका सबै पोशाकह मूर, एलवा र तेजपातको बा.नाले
सुगि%धत छन्। हि.तहाँडले सुसिhजत महलबाट तारको सु=रलो सeगीतले तपाkलाई स%न
तु<याउँ छ।”
काश १:१३ मा यूह%नाले य.तो दशन देख:े “सामदानहका माझमा मािनसको पुFज.तै
पाउस2मै पोशाक लाउनुभएको र छातीमा सुनौला चौडा 5फा लाउनुभएको एक जनालाई मैले देखेँ।”
मािनसको आँखाको लािग येशू य.तो 6नु6%Iयो: “ऊिसत हामीलाई आकषण गन\ न के ही
सु%दरता नता मह3व नै िथयो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पन\ के ही िथएन” (यशैया ५३:२)।
उहाँको आि3मकZ पोशाक यित मिहिमत िथयो, जसलाई हामी क<पना पिन गन सKदैनौ।ँ
य5द धान पूजाहारी 6नु6ने येशूले य.तो कारको पोशाक पिह=रनुभयो भने उहाँलाई
पPाउने पूजाहारीहले क.तो पोशाक लगाउँ छन् त? फे =र हामी भ%दछौ,ँ 5क येशूले लगाउनुभएको
ज.तै ती पूजाहारीहको पोशाकह पिन मानवीय आँखाको सामु अदृ@य 6%छन्।
भजनसङXह १३२:९ ले हामीलाई उM @नको ठीक उर 5द%छ: “तपाkका पूजाहारीहले
धाcमकताको व.F धारण गन्, र तपाkका पिवF जनह आन%दले जयजयकार गन्।” देdन स5कने
सेतो पोशाकह मानवीय आँखाको सामु राNो र सफा 6%छन् तर धाcमकताको सेतो आ%त=रक
पोशाकले परमे@वरलाई स%न तु<याउँ छ र साँचो पूजाहारीह 6नको िनि2त 3यसले हामीलाई योYय
तु<याउँ छ। आ1नो कोिससfारा हामी किहले पिन परमे@वरको धाcमकताको मापदnडस2म पुYन
सKदैनौ।ँ यशैयाले यस कु रालाई ठीक कारले लेखेका छन्: “... हाNा सबै धाcमक काम फोहोर झुFाझै ँ
ू ारा हामी धाcमक ब%न सKछौ।ँ जब आदम र हpवाले आफू ह नाeगै
छन्” (यशैया ६४:६)। तर येशf
छौ ँ भ%ने कु रा थाहा पाए, तब लाज ढाKनको लािग ितनीहले अqजीरको पातह िसलाएर लगाए
(उ3पि ३:७)। तर 3यसको के हीपिछ हामी यसरी प-दछौ:ँ “परमभु परमे@वरले आदम र ितनकZ
प3नीका िनि2त छालाका लुगा बनाई ितनीहलाई लगाइ5दनुभयो” (उ3पि ३:२१)। उM छालाको
लुगाले 3यो थुमालाई िचFण गदछ, जसलाई उहाँको धाcमकताfारा हाNो नाeगोपना ढाKनको िनि2त
मा=रएको िथयो। पावलले रोमीहलाई यसो भने: “भु येशू rीष्टलाई धारण गर” (रोमी १३:१४),
र म<कZचेदेकको दजाअनुसारको पूजाहारी भएर सेवा गनको लािग यही त=रकाfारा माF हामीले
उिचत कारको पोशाक पिह=रन सKछौ।ँ

मकचेदक
े को िथए?
म<कZचेदक
े (उ.को =ठक ही,ू िहsे 3य.तो छ) भ%ने pयिM पुरानो करारमा उ<लेख ग=रएका
मुdय र dयात च=रFहमा पद8नन्। 3यहाँ दुईपटक माF उनको िवषयमा चचा ग=रएको हामी
पाउँ दछौ।ँ उ3पि १४:१८-२० मा उनको िवषयमा छोटो पमा वणन ग=रएको छ : अिन शालेमका
राजा म<कZचेदक
े रोटी र दाखमt िलएर अ,ामकहाँ आए। उनी सवGOच परमे@वरका पूजाहारी िथए।
उनले अ,ामलाई यसो भनेर आशीवाद 5दए, “.वग र पृIवी सृिuट गनु6ने सवGOच परमे@वरबाट
अ,ामलाई आिशष् िमलोस्। सवGOच परमे@वर ध%यका होऊन्, जसले ितNा शFुलाई ितNा हातमा
सुि2प5दनुभयो।” अिन अ,ामले उनलाई सबै थोकको दशांश 5दए। 3यसपिछ भजनसंXह ११०:४ मा
उनको िवषयमा हामी य.तो कारको बुvन गा[ो कु रा पाउँ दछौ:ँ परमभुले शपथ हा<नुभएको छ, र
ँ =रको िनि2त पूजाहारी हौ।”
े को दजाबमोिजम ितमी सधैभ
आ1नो मन बद<नु6नेछैन, “म<कZचेदक
यित थोरै जानकारीको आधारमा म<कZचेदक
े लाई नयाँ करारमा देdने कु रा सायद तपाk अपेwा
गनु6%न, तर 3य.तो िवचार गनु गलत हो! वा.तवमा उनको बारे मा पुरानो करारमा भ%दा नयाँ
करारमा अझ धेरै कु राह उ<लेख ग=रएको छ! िह,ूको पFको लेखकले यस िवषयमा शिMशाली
काश पाए।

येशू कसरी धान पूजाहारी "न स#नु"$
"$%यो?
यो?
येशू को 6नु6%Iयो, र उहाँले आ1नो जीवन, मृ3यु र पुन^3थानfारा के पूरा गनुभएको िथयो
भ%ने कु रा वणन गनको लािग एक अxात लेखकले िह,ूको पF लेखे। अVयाय १ मा उनले येशूलाई
.वगदूतहसँग तुलना गरे अिन उहाँ ितनीहभ%दा महान् 6नु6%छ भ%ने तIय .तुत गरे । 3यसैगरी
अVयाय ३ मा उनले येशूलाई मोशासँग, अVयाय ४ मा यहोशूसँग र अVयाय ५ मा हानसँग तुलना
गरे । येशू ती सबै yिMहभ%दा महान् 6नु6%छ भनेर 3यहाँ बताइएको छ। 3यसपिछ लेखकलाई
िवषेश सम.या आइपTयो। ाचीन इSाएलमा दुई ठू ला पदह िथए: राजाको पद र धान
पूजाहारीको पद। जिहले पिन राजा यzदाको कु लबाट अिन धान पूजाहारीचा)ह लेवीको कु लबाट
आउँ Iयो। येशू यzदाको कु लबाट आउनुभयो र उहाँ राजा दाऊदको वंशको 6नु6%Iयो। यस कु राले
उहाँलाई राजा 6न योYय ठहरायो। यो कु रा .पuट छ 5क उहाँ लेवी कु लबाट आउनुभएको िथएन।
3यसोभए कसरी उहाँ धान पूजाहारी ब%नको िनि2त योYय 6नु6%Iयो त?
यो सम.याको समाधान खोhनको लािग सायद उM लेखक रातभ=र सु3न सके नन् होला! लेवी
कु लको pयिM माF पूजाहारी ब%न सKछ भ%ने कु राको xान पाउँ दै उनी 6क\ का िथए, र येशू लेवी
कु लको 6नु6%थेन भ%ने कु रा उनलाई राNोसँग थाहा िथयो। अिन यस िवषयमा परमे@वरले ितनलाई
मह3वपूण काश 5दनुभयो। ितनले भजनसंXह ११० मा भएका यी श{दह याद गरे : परमभुले
ँ =रको
शपथ हा<नुभएको छ, र आ1नो मन बद<नु6नेछैन, “म<कZचेदेकको दजाबमोिजम ितमी सधैभ
िनि2त पूजाहारी हौ।” यो अकG 5किसमको पूजाहारीपन िथयो! 3यसोभए के येशू म<कZचेदक
े को
पूजाहारीपनअनुसारको पूजाहारी 6नु6%Iयो त?
3यो अकG 5किसमको पूजाहारीपनचा)ह के िथयो त? अिन म<कZचेदक
े भ%ने pयिM को िथए?

८
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3यितबेला इSाएलमा लेवी कु लका पूजाहारीह सबैितर िथए। ितनीहको बारे मा सबैलाई थाहा
िथयो, ज.तै: अिहले रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीह अथवा नेपाल र भारतमा भएका ,ा2हण
पूजाहारीहको बारे मा ाय: सबैलाई थाहा छ। तर 5कन 3यहाँ म<कZचेदक
े पूजाहारीह िथएनन्?
अथवा के ितनीह 3यहाँ िथए?
यी @नहका उरहबारे उ3पि १४ अVयायमा चचा ग=रएका छन्। हामी 3यस खnडलाई
फे =र हेरौ।ँ हामी 3यहाँ पढ् दछौ ँ 5क जब अ,ाहामले युR गरी लोतलाई िवदेशीको क{जाबाट छु टाएर
<याउँ दै िथए, 3यसै Eममा ितनले म<कZचेदक
े लाई भेट गरे । अिन शालेमको राजा म<कZचेदेक, जो
सवGOव परमे@वरका पूजाहारी 6नु6%Iयो अ,हामलाई भेट गन आउँ दा रोटी र दाखमt िलएर
आउनुभयो। उहाँले यसो भनेर आिशष् 5दनुभयो, “.वग र पृIवी सृिuट गनु6ने सवGOच परमे@वरबाट
अ,ामलाई आिशष् िमलोस्। सवGOच परमे@वर ध%यका होऊन्, जसले ितNा शFुलाई ितNा हातमा
सुि2प5दनुभयो।” अिन अ,ामले उनलाई सबै कु राको दशांश 5दए।

.वग~य वा.तिवकताको सांसा=रक छाया हो।
मी ३:१३ मा हामी यो कु रा प-दछौ:ँ “तब येशू गालीलबाट यूह%नाकहाँ ितनीfारा बि>त.मा
िलन यदनमा आउनुभयो।” येशूलाई बि>त.मा 5दन यूह%ना इOछु क िथएनन् भ%ने कु रा हामी बुvन
सKछौ।ँ आफू 3यस कामको लािग योYय छैन भ%ने कु रा ितनले िवचार गरे । अिन १४ र १५ पदमा
हामी प-दछौ:ँ “तर यूह%नाले यसो भनेर उहाँलाई रोKन खोजे, 'ब^ मलाई पो तपाkबाट बि>त.मा
िलनु आव@यक छ, र के तपाk मकहाँ आउनु6ने?” तर येशूले ितनलाई भ%नुभयो, “अिहलेलाई यसै 6न
देऊ। 5कनभने यसरी नै हामीहले सबै धाcमकता पूरा गनुपदछ।” यtिप उहाँलाई बि>त.मा र धुने
5Eयाको आव@यMा िथएन र पिन yव.था पूरा गनको िनि2त 3यो िविध पालन गन8 पछ भ%ने कु रा
येशूलाई थाहा िथयो। यूह%ना लेवी पूजाहारीको छोरा भएकोले गदा परमे@वरले उM कामको िनि2त
ितनलाई चु%नुभयो।

उM लेखकले पिहले म<कZचेदेक सवGOच परमे@वर, जसलाई िह,ू भाषामा एल-ए<योण (El

येशूलाई पPाउने पूजाहारीह 3यही बाटोमा )हनुपदछ। 3यसको िनि2त थम अिन

Elyon) भिन%छ, उहाँको पूजाहारीको पमा देखे। 3यसपिछ ितनले म<कZचेदक
े लेवीभ%दा उOच

आधारभूत कु राचा)ह ितनीहको पाप धोइएको 6नुपदछ। बािहरी सरसफाइले 3यो काम कदािप 6न

अथवा महान् 6न् भ%ने कु रा देdन सके 5कनभने अ,ाहाम लेवीहका पुखा िथए र उनले
म<कZचेदक
े लाई दशांश 5दए। िह,ू ७:४-७ मा हामी यसरी प-दछौ:ँ अब िवचार गर त, ियनी क.ता
महान् पु^ष िथए, जसलाई अ,ाहाम कु लिपताले पिन िवजयमा हािसल गरे का थोकहको दशांश
5दए? पूजाहारी पदमा िनयुM भएका लेवी वंशका मािनसहले आ1नै दाhयू-भाइहबाट दशांश
िलने आxा pयव.थाबमोिजम पाएका िथए, यtिप ितनीह पिन अ,ाहामकै स%तान िथए। तर
लेवीका वंशावलीमा नपन\ ियनै मािनसले अ,ाहामबाट दशांश िलएका 6न्, र ितxाह पाउनेलाई
नै ियनले आिशवाद 5दएका 6न्। यसमा िववाद गन\ के ही कु रै छैन, 5क सानाले ठू लाबाट आशीवाद
पाउँ छ। 3यसैले लेवी कु लको पूजाहारीपनभ%दा म<कZचेदक
े को पूजाहारीपन ठू लो र |ेuठ िथयो भ%ने
कु रा .पuट 6%छ।

सKदैन। येशूले पFुसलाई यसो भ%नुभयो: “मैले ितमीलाई धोइ5दइनँ भनेता मिसत ितNो के ही िह.सा

ँ ो लािग धान पूजाहारी
यसरी सम.या समाधान भयो! “म<कZचेदक
े को दजाअनुसार येशू सधैक
6नुभएको िथयो” (िह,ू ६:२०)!

िवशेष कारका पोशकह लगाउँ थे। परमे@वरले मोशालाई य.तो आxा 5दनुभयो: “गौरव र शोभाको

अ पूजाहारीह
येशू म<कZचेदक
े को दजाअनुसारको धान पूजाहारी 6नु6%छ, तर के उहाँ माF पूजाहारी
6नु6%छ त? पKकै होइन! जबस2म सामा%य पूजाहारीह 6ँदन
ै न्, तबस2म धान पूजाहारीको कु नै
अथ रहँदन
ै । अिन यो कु रा .पuट छ, 5क िन2न .तरका पूजाहारीहिवना उOच अथवा मुख्य
पूजाहारी पाउन स5क%न। अझै यस कु रालाई .पuट पान\ हो भने पूजाहारीहलाई दजाअनुसार
वcगकरण गनको लािग अ पूजाहारीह 6नुपदछ, जसले आफू भ%दा उOच .तरको पूजाहारीलाई
पPाउनुपदछ। यस कु राको .प} ता3पय यही हो 5क येशू माF म<कZचेदक
े को दजाअनुसारको
पूजाहारी 6नु6%न ब^ उहाँ त पूजाहारीहको नयाँ दजाअनुसार थम अिन मुdय पूजाहारी 6नु6%छ।
अब अ पूजाहारीहचा)ह को-को 6न् त? िह,ूको पFको लेखकले म<कZचेदेकको
२

6नेछैन।” काशको पु.तकमा यूह%नाले य.ता yिMहको दशन देख,े जसले “आ1ना-आ1ना
पोशाकह थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्” (काश ७:१४)।

पूजाहारीको पोशाक
हान र उसका छोराहलाई नुहाइसके पिछ हानलाई पूजाहारीको पोशाक लगाइ5दनू भनी
परमे@वरले मोशालाई भ%नुभयो (.थान २९:५)। ती पोशाकहको बारे मा .थान २८ अVयायमा
िव.तृत पमा वणन ग=रएको छ। रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीहले ज.तै गरी लेवी पूजाहारीहले
िनि2त तले तेरो दाhयू हानको िनि2त पिवF पोशाकह बनाउनू” (.थान २८:२)। उM अVयायको
बाँकZ भागमा ती पोशाकहबारे yाdया ग=रएको छ। के म<कZचेदक
े ले िवशेष कारको पोशाक
पिहरे का िथए? यस िवषयमा बाइबलले कु नै जानकारी ]ददैन। येशूको बारे मा िन? के उहाँले िवशेष
पोशाक लगाउनु6%Iयो? हो, तर 3यो पोशाक मािनसको आँखाले देdन स5कने सांसा=रक लुगाह
िथएनन्। उहाँले लगाउनुभएको सांसा=रक पोशाक 3यसबेलाका अ मािनसहको ज.तै िथयो भ%ने
कु रामा कु नै िfिवधा 6न सKदैन। उहाँको िवशेष पोशाकचा)ह .वगबाटको िथयो, जुन मानवीय
आँखाको सामु अदृ@य िथयो।
येशू अिन उहाँको पोशाकको बारेमा हामी भजनसeXह ४५:६-८ मा सु%दर कारले pयाdया
ग=रएको छ: “हे परमे@वर, तपाkको सहासन सदासवदाको िनि2त रिहरह%छ, र %यायको राजदnड
तपाkका राhयको राजदnड 6नेछ। तपाk धाcमकतालाई ेम गनु6%छ, र अधमलाई घृणा गनु6%छ।
७

मैले छोटकरीमा यो कु रा चचा गनु नै पदछ 5क आफू सँग 'म<कZचेदक
े को पूजाहारीपन' छ भनी
ममनह दाबी गदछन्। तैिपन ितनीहसँग बाइबलमा उ<लेख ग=रएको म<कZचेदक
े को पूजाहारीपन
छैन। ममनहले धमशा.Fमा उ<लेख भएको पदह र श{दहलाई योग गन\ गदछन्, जुन कु रा
रोमन Kयाथोिलकहसँग 3यित िम<दैन। तैपिन साँचो म<कZचेदक
े को पूजाहारीपनभ%दा ितनीह
आि3मक पमा रोमन Kयाथोिलकहसँग िनकै निजक छन्। ितनीहको माझमा मािनसले िनमाण
गरे को अक8 yव.थाहले .थान ओगटेको छ, जुन देखावटीपन, घमnड र आड2बरले भ=रपूण छ तर
वा.तवमा भ%ने हो भने येशू थम अिन धान पूजाहारी 6नुभएको पूजाहारीपनको ज.तो ितनीहमा
छैन।

पूजाहारीहको समपण
.थान २९ अVयामा हामी हान र ितनका छोराहलाई पूजाहारीको लािग समपण ग=रएको
घटनाबारे प-दछौ।ँ यो अित नै िवशेष कारको समारोह हो। उM समारोहको चार वटा भागह

दजाअनुसारको धान पूजाहारी, येशूको बारे मा माF लेखेका छन् तर पFुसले यस िवषयमा अझ बढी
काश पाए। “तर ितमीह त चुिनएका वंश राजकZय पूजाहारीह, पिवF जाित, परमे@वरका िनजी
जा हौ। उहाँले ितमीहलाई अ%धकारदेिख उहाँका उदेकको hयोितमा <याउनुभयो, ता5क ितमीह
उहाँका आ@चयपूण कायहको घोषणा गन सक” (१ पFुस २:९)। परमे@वरले हामीलाई पूजाहारीह
6नको िनि2त बोलाउनुभएको छ, म<कZचेदकज.तै म<कZचेदकज.तै अथात् येशूज.तै राजकZय
पूजाहारीह 6नको िनि2त उहाँले हामीलाई बोलाउनुभएको छ।

नयाँ पूजाहारीपनको
ाहारीपनको िभ$नताह
नताह
अब पूजाहारीपनस2ब%धी यी दुई बाइबलीय दजाहको बीचमा 6ने मह3वपूण िभ%नताह के के 6न् त? अिन हामीमा य.तो @न 6नसKछ: अ कारका पूजाहारीपनह, ज.तै: रोमन
Kयाथोिलक र िह%दू धमको ,ा2हण पूजाहारीपनहलाई कसरी ितनीहसँग तुलना गन स5क%छ?
अब हामी यी पूजाहारीपनहको फरक पwहलाई हेन\छौ।ँ

'वग)य
वग)य पूजाहारीपन

6%थे।
•
•
•
•

पानीले धुनु
पूजाहारीको पोशाक लगाउनु
तेलले अिभषेक गनु
बिलदानह चढाउनु

वा.तवमा उM समारोहको कु नै िवशेष मह3व िथएन भ%ने कु रा हामी हेन\छौ।ँ 3यो त के वल
.वग~य वा.तिवकताको (स3यताको) सांसा=रक छाया अथवा नकल माF िथयो। समय आएपिछ कट
गनको लािग परमे@वरसँग अझ ठू लो कु रा िथयो।
अब हामी समपणको ती भागह पिहले धान पूजाहारी येशूमा अिन 3यसपिछ उहाँलाई
पPाउने पूजाहारीहमा कसरी पूरा 6%छन् भ%ने कु रालाई िवचार गन\छौ।ँ

पानीले धुनु
.थान २९:४ मा परमे@वरले मोशालाई य.तो िनद\शन 5दनुभयो: “3यसपिछ हान र 3यसका
छोराहलाई भेट 6ने पालको ढोकानेर <याएर ितनीहलाई तले पानीले नुहाइ5दनू।”
ती पूजाहारीहको लािग पिहलो आव@यMा भनेको ितनीह सफा अथात् शुR 6नुपदIयो ।
पूजाहारीको पोशाक पिह=रनुभ%दा पिहले ितनीह धोइनु पदIयो। वा.तवमा भ%ने हो भने 3यो

म<कZचेदक
े को पूजाहारीपन र लेवीहको पूजाहारीपनको बीचमा 6ने एउटा आधारभूत
िभ%नताको मुिन अ िभ%नताह पदछन्। 3यो के हो भने म<कZचेदक
े को पूजाहारीपन .वग~य
पूजाहारीपन हो। लेवीहको पूजाहारीपनचा)ह सांसा=रक पूजाहारीपन िथयो, जुन अ%य
पूजाहारीपनहसँग िम<दछ। िह,ू ८ अVयायले यस िभ%नतालाई देखाउँ दछ, १ र २ पदमा हामी
यसरी प-दछौ:ँ “... हाNा य.ता धान पूजाहारी 6नु6%छ, जो .वगमा महान् परमे@वरको सहासनको
दािहनेप=_ िवराजमान 6नु6%छ। मािनसले होइन, तर परमभुले खडा गनुभएको पिवF.थान, साँचो
पिवF वास.थानमा उहाँ सेवक 6नु6%छ।” लेवी कु लका पूजाहारीहको बारे मा ५ पदमा यसरी
लेिखएको छ: “ितनीहले .वग~य पिवF.थानको नकल र छायाको सेवा गदछन्।” छाया भनेको मूल
(मौिलक) कु राको नकल हो। 3यसको आकार 3य.तै 6%छ तर 3यसमा वा.तिवक मूल त3वको चा)ह
अभाव (कमी) 6%छ। उदाहरणको लािग कु नै व.तुको त.वीरलाई िलन स5क%छ। 3यसलाई हेदाखेरी
मौिलक व.तुज.तै देिख%छ तर वा.तवमा 3यो जीवनरिहत कु रा भएकोले गदा के ही काम गन सKदैन।
पूजाहारी 6नुको अथ के हो भ%ने कु रा दशन गनको िनि2त परमे@वरले मोशाfारा लेवीहलाई
पूजाहारीपन अिभषेक गन लगाउनुभयो। परमे@वरले 3यो काम अ.थाइ पमा गन लगाउनुभयो र
ँ ो लािग 3यो कु रा कायम गराउने उहाँको अिभाय िथएन। जब साँचो पूजाहारीपन कट 6ने
सधैक
समय आयो, तब 3यसको उे@य पूरा भयो र उM पूजाहारीपनको अ%त भयो। 3यो 5Eया पुरानो
करारको एक भाग िथयो, जुन परमे@वरले यस संसारमा आफू ले चु%नुभएको मािनसह अथात्
इSाएलीहfारा पूरा गराउनुभयो।

5Eयाको आफै मा कु नै मह3व िथएन। पानीलाई चाहे बि>त.माको लािग अथवा अ%य कु राको लािग
योग ग=रएको होस्, यसले शरीरलाई माF सफा गन सKछ तर यसले किहले पिन मािनसको दय
प=रवतन गन सKदैन। यसले ितिनिध3व गन\ र सeके त गन\ कु राको माF मह3व राdदछ। यो के वल
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पूजाहारीहको
ाहारीहको छनौट
लेवी कु लका पूजाहारीहलाई कसरी छनौट ग=र%Iयो भनी के ही चचा गरौ।ँ
िह%दू धमको ,ा2हण पूजाहारीपनज.तै लेवी पूजाहारीपन िवशेष कु ल अथवा जाितमा सीिमत
पा=रएको िथयो र 3यो कायाभार बाबुबाट छोरामा ह.ता%तरण 6ँदैजा%Iयो। लेवी कु लको pयिM माF
पूजाहारी पदमा िनयुM 6न सKIयो। हान लेवी कु लको पिहलो पूजाहारी िथए। ितनलाई धान
पूजाहारीको पदमा िनयुM गनको लािग परमे@वरले मोशालाई िनद\शन 5दनुभयो। यसको पिहलो चचा
हामी .थान २८:३ पाउँ दछौ: “जित िश<पकारह छन्, जसलाई य.ता कु रामा मैले बुिRले प=रपूण
पारेको छु , ितनीहलाई तले भ%नू, 5क ितनीहले हानका पोशाक 3यसलाई यो कामको िनि2त
िनयुM गनलाई बनाऊन्, र 3यसले पूजाहारीको पदमा मेरो सेवा गरोस्।” 3यसपिछ पूजाहारीपन
हानको छोराह र ितनीहका स%तानहमा सद8 गयो। नेपाल र भारतमा भएका ,ा2हण
पूजाहारीपन पिन 3य.तै कारले एक पु.तादेिख अकG पु.तामा सद8 गएको देdन स5क%छ।
पूजाहारीपनको य.तो pयव.थामा Fु=ट र कमजोरीह 6%छन्। पिहलो पूजाहारी हान
परमे@वरित िव@वासयोYय धाcमक मािनस िथए। अ धेरै लेवी पूजाहारीहले असल र धाcमक
जीवन िजएर हानको उदाहरणलाई पPाए। तर दु:खलाYदो कु रा के हो भने अ धेरै
पूजाहारीहले भने 3यसो गरे नन्। दोSो पु.ताका पूजाहारीह, नादाब र अबीzले परमे@वरले आxा
नगनुभएको 'अनौठो कारको आगो' उहाँलाई चढाए, जसको कारणले गदा ितनीहको मृ3यु भयो
(लेवी १०:१)। असल िपताका स%तानह सधै ँ असल 6ँदन
ै न्!
अिन पूजाहारीपन झन् नराNो 6ँदग
ै यो। येशूको समयमा कै याफा नाम भएको मािनस
यशलेमको धान पूजाहारी िथए। ितनले येशूलाई मानुपदछ भनी यzदीहलाई स<लाह 5दए अिन
उहाँलाई मृ3युदnड 5दनको लािग िपलातसको हातमा सुि2प5दए।
राजत%Fमा पिन उ.तै कारका सम.याह िथए। राजा दाऊदको राजकु ललाई हेन\ हो भने
सायद उहाँ इितहासको अित dयात राजा 6नु6%Iयो। उहाँलाई भुले धेरै ेम गनु6%Iयो। उहाँको
छोरा अथात् उरािधकारी सलोमन पिन राNै िथए तर 3यसपिछको पु.ताहचा)ह राNा भएनन्।
पिछ उहाँको स%तानहमा दु}ता ब-दैगयो र 3यसको फल.वप राजा मन.सेले यzदीहमािथ
परमे@वरको %यायलाई िन23याए। अिन यzदा राhयको अ%त भयो र यzदीह बेिबलोनको क{जामा
गए।
परमे@वरको राhयको लािग मानवीय वंशमा आधा=रत 6ने yव.था उपयुM 6न सKदैन।
ई@वरीय वंशfारा माF उहाँको राhय <याउन स5क%छ।
रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीपन पुरानो करारको yव.था ज.तै छ। पोप र िबशपहको पदह
िनर%तर पमा अ नयाँ पोप र िबशपहमा सद8आइरहेको छ। येशूले पFुसलाई पिहलो पोपमा
िनयु गनुभयो भनी ितनीह भ%ने गदछन्। 3यसबेलादेिख अिहलेस2म नै पोप, िबशप र
पूजाहारीहका पदह िनर%तरपमा एक yिMदेिख अकG yिMमा ह.ता%तरण 6ँदै आइरहेको छ।
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यस yव.थामा एकदमै खराब सम.याह छन्। पFुसलाई .वयम् येशूले छा%नुभयो, े=रत
6नको लािग बोलाउनुभयो र 3यो पदमा िनयुM गनुभयो। परमे@वरको सेवाको िनि2त उनले सु%दर,
उदाहरणीय र अच2मको जीवन िजए। रोमन Kयाथोिलक पोप, िबशप र पूजाहारीहले यtिप
आफू लाई पFुसको अनुयायी र ितिनिध हौ ँ भनी दाबी गरे तापिन 3यो कु रा स3यताभ%दा धेरै टाढा
छ। इितहासलाई हेन\ हो भने मािनसले क<पना गन सKने सबै 5किसमका पाप ितनीहले गरे का छन्।
अिन हालसालैको खबरहfारा यो कु रा .पuट 6%छ 5क रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीह पिहलेको
भ%दा के ही सुिएका छन्। ितनीहका अनैितक जीवनले ितनीह परमे@वरfारा अिभषेक भएका
होइनन् भ%ने कु रालाई मािणत गरे को छ। धेरै रोमन Kयाथोिलक पूजाहारीहले इमा%दारीपूवक
धाcमक जीवन िजएको कु रामा सeका गन स]कदैन, उनीह आ1ना बगालको वा.ता र हेरचाह गन\
अगुवा भएका छन् तर 3यसो 6नु कदािप ितनीहको yव.थाको कारणले गदा होइन।
म<कZचेदक
े को पूजाहारीपनमा य.तो कारको कु नै सम.या 6ँदन
ै । यो पिन िपताबाट पुFमा
सरे र जाने वंशानुगत पुजाहारीपन हो तर यहाँ .मरणयोYय कु रा के छ भने िपता भनेको परमे@वर
6नु6%छ अिन पिहलो पुFचा)ह .वयम् येशू! र येशू धेरै भाइहमVये जे 6नु6%छ भनी पावल भ%दछन्
(रोमी ८: २९)।
म<कZचेदक
े को बारे मा अVययन गदा पुरानो करारको अ धेरै yिMहज.तो उहाँको वंशावली
पाइँ दन
ै । उहाँको सांसा=रक माता-िपताको बारे मा कु नै कु रा उ<लेख ग=रएको छैन र 3यसैगरी उहाँको
ज%म र मृ3युको बारे मा पिन कु नै जानकारी पाउन स]कदैन। िह,ू ७:३ मा उहाँको बारे मा यसरी
लेिखएको छ: “िवनािपता, िवनामाता, िवनावंशावली, जीवनको आ5द र अ%3य नभएका, तर
परमेरका पुF .वप, ियनी सदाकाल पूजाहारी भइरह%छन्।” यसलाई अकG श{दमा भे हो भने
उहाँ दुई 5किसमले येशूज.तो 6नु6%Iयो। पिहलो, सामा%य पमा लेवी कु लका पूजाहारीहले ज.तो
गरी उहाँले आ1नो सांसा=रक िपताबाट पूजाहारीपनको उरािधकार ा गनुभएन, तर 3यसलाई
सीधै परमे@वरबाट Xहण गनुभयो। दोSो, उहाँको पूजाहारीपन सदासवदाको लािग ि.थर रह%छ।
म<कZचेदक
े ले आ1नो कामको िनि2त आव@यक योYयताह पिन दशन गनु6%छ। िह,ू ७:२ मा
हामी उहाँको बारे मा यसरी प-दछौ:ँ “ियनको नाउँ को अथअनुसार ियनी पिहले धाcमकताका राजा र
3यसपिछ चा)ह शालेमका राजा 6न्, अथात् शाि%तका राजा।” (िह,ू भाषामा 'मेलेक' भनेको राजा हो
र 'चेदक
े ' भनेको धाcमकता हो।) साँOचै भ%ने हो भने हामी य.तो गुण र योYयताह येशूमा देdदछौ।ँ
उहाँ धाcमकताका राजा र शाि%तका राजकु मार 6नु6%छ। उहाँमा कु नै पाप िथएन अिन मािनस र
परमे@वरको बीचमा िमलाप गराउनको लािग पूजाहारीको काम पूरा गन उहाँ आउनुभयो। येशू
पूजाहारी 6नुभयो भ%ने बारे मा िह,ू ७:१६ हामी यसरी प-दछौ:ँ “जो पुख् यलीस2ब%धी िनयमको
आधारमा होइन, तर अिवनाशी जीवनका शिMको आधारमा पूजाहारी बनेका छन्।”
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