
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू २:३, .हॄू ४:१; १ पऽसु ४:१४,१६; .हॄू 

१३:१-९,१३; १ राजा १९:१-१८; .हॄू ३:१२-१४; ग<ती १३। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "Aतमीह- िः थर रहन ु आवँ यक छ ता.क 
Aतमीह-ले परमेँ वरको इL छा पूरा गरेपAछ ूAतNा गOरएको ूAतफल ूाR त 
गरोस"् (.हॄू १०:३६ -पा<तOरत नयाँ .कVस ्जेWस भजYनबाट)। 
    येशू वा उहाँका चेलाह-म$येबाट एक जनाले ससुमाचार ूचार गरेको 
स<ुदा कःतो हनेु होला, के तपा_ले क.ह`यै क`पना गनुYभएको छ? हामीसँग 
Aतनीह-का Aलिखत ूवचनह- र सारांशका केहd भागह- सरुिeत छन।् तर 
ती सबै साममीह- Aतनीह-ले सनुाएका .वचार र िच<तनह-को केवल  AसAमत 
लेखह- हनु।् Aतनीह-कै मखुबाट ती .वचार र िच<तनह- सgु पाएको भए 
कःतो हनेु होला? परमेँ वरले हामीलाई धेरै माया गरेर कमसेकम एउटा पूणY 
ूवचन हाॆो ूयोजनको AनिWत सरुिeत राl नभुएको छ: mयो हो, .हॄूह-को 
AनिWत पावलको पऽ।  
   (यस पऽको लेखक पावल हो भनेर परWपरागत बाइबलको 
.वnानह-ले ठोकुवा गरेकाछन,् तर अ- पऽह-मा जःतै यसमा पावलले 
आpनो नाउँ समावेश गOरएको छैन। तर पावलको शैलd, Aबचार, Aसnा<तसँग 
सतूAतसत मेल खाने भएकोले यस पऽको लेखक पावल नै हनु ुभनेर यस 
अ$ययन पःुतको लेखकले उ`लेख गरेका छन-्अनवुादक)। आpना वचनह- 
येशूलाई .वँ वास गनqह-को AनिWत उपदेश वा अतrह- हनु ् भनेर पावलले 
लेlदछन ् (.हॄू १३:२२)। इसाईह-को बीचमा (१ Aतमोथी ४:१३) र 
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यहूदdह-को सभाघर AसAनगगमा (ूOेरत १३:१५) पावलले ूवचन uदँदा उनले 
यहd कथन vयw गरेका Aथए, अथाYत ् आpना वचनह- अतrह-को AनिWत 
हनु।् mयसकारण इसाईह-को AनिWत हामीमा भएको सबभ<दा प.हलो पूरा 
ूवचन .हॄूको पःुतक नै हो भनेर बाइबलdय .वxानह-ले तकY  गदYछन।् 
येशूलाई .वँ वास गरेर अनेकy कuठन र समःया भोAगरहेका .वँ वासीह-लाई 
सWबोधन गरेर लेिखएको .हॄूको पःुतक हो। कAतपय येशूभwह-लाई त 
सावYजAनक ःथलमै गालdगलौज, अपमान र बेइ{जत गरेर सताइएका Aथए वा 
मार.पट गरेका Aथए (.हॄू १०:३२-३४)। येशूलाई .वँ वास गरेपAछ 
कAतपयलाई त आAथYक समःयाह-मा परेका Aथए (.हॄू ३:१२,१३) (सायद, 
Aतनीह-लाई कामबाट AनकाAलuदएका हनुस|छन,् काम छो}न वा$य पारेका 
हनुस|छन ्वा येशूभw भनेर कसैले काम नuदएको हनुस|छ-अनवुादक)। अझ 
कAतपय त येशू आउनहु<ुछ भनेर पख�दा पख�दै उहाँ नआउभएकोले थाकेर 
Aतनीह-को .वँ वासमै ूँ न गनY थालेका Aथए (.हॄू ३:१२,१३)। के 
हामीम$ये mयस पOरवेशमा कोहd छैनy र? 
   तर ूOेरतले uदमागै ह`लाउने, खलबलाउने ूवचन ूःततु गरेर 
Aतनीह-मा भएको येशूूAतको .वँ वासलाई उहाँAतर आखँाह- लगाएर थामी 
राख भनेर .हॄूका mयसबेलाका पाठकह-लाई (र अ.हले हामीलाई पAन) चनुौती 
uद<छन।् येशू झन प.वऽ मि<दरमा हाॆो AनिWत Aबि<त गOररहनभुएको 
पOरूआेयमा लेखकको उपदेश सा<दAभYक र समयसापेिeत नै माgुपदYछ। 
 
१. गौरवशालd तथा भvय स�ुवात 
     .हॄूको पःुतकमा लेिखएको ूवचन हामीले ब�ुन ुर mयसलाई ूयोगमा 
`याउन ुज�रd छ। तर mयस पःुतक कुन स<दभYमा, कुन .वँ वासीह-लाई र 
कुन पOरिःथAतमा लेिखएको Aथयो सो ब�ुन ु ज�रd छ। अथाYत ् .हॄूको 
पःुतकको ऐAतहाAसक प�ृभAूम हामीले थाहा पाउन सके हाॆो AनिWत अथYमूलक 
ह<ुछ र vयवहारमा लाग ुगराउन आmमसात ्गनY स|छy। 

.हॄू २:३, ४ प�नहुोस।् जब .हॄू वा यहूदdह- येशूलाई .वँ वास 
गनY पगेु तब Aतनीह-को प.हलो अनभुव कःतो Aथयो? हेनुYहोस,् "३ तब 
हामीले यAत महान ् मिुwको वाः ता राखेन� भने हामी कसरd उW क�ला? यो 
मिुw सवYू थम ूभबुाटै घोषणा गOरएको Aथयो, र उहाँको वचन स<ु नेह-xारा 
हाॆा AनिW त प| का साAबत गOरयो। ४ परमेँ वरले पAन िच< हह-, अचW मका 
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कामह-, .वAभ< न आँ चयYकमYह- र उहाँको आp नो इL छाबमोिजम बाँAड़एका 
प.वऽ आm माका वरदानह-xारा यस कुराको गवाहd uदनभुयो।" 
   यस पःुतकका पाठकह-ले vयिwगत-पमा येशूकै मखुारबाट 
मिुwको स<देश सनेुका Aथएनन ्भgे आभास ्uद<छ। तर Aतनीह-ले ससुमाचार 
अ- ूचारकह-तफY बाटै सनेुका Aथए। Aतनीह-लाई घोषणा गOरएको समाचार 
मिुwको बारेमा Aथयो। 
   ससुमाचार ूचारकह-ले Aतनीह-लाई uदएको स<देश सmय सा.वत 
भएको र परमेँ वर आफैले .वAभg िच<ह र अचWमका कामह- गनुYभएर mयस 
स<देशलाई अनमुोदन गनुYभएको Aथयो भनेर पावलले िज.कर गदYछन।् mयसको 
अथY .वAभg िच<ह र शिwशालd अचWमका कामह-xारा ससुमाचारलाई 
vयिwगत-पमै अनभुव गनY र mयसलाई सmय साAबत गनY परमेँ वरले .वAभg 
साधनह- ूयोग गनुYभएको Aथयो। ती साधनह-मा Aतनीह-लाई uदइएको 
प.वऽ आmमाका बरदानह- पAन Aथए अथाYत ् .वAभg .वँ वासीह-लाई 
Aतनीह-को eमता अनसुार प.वऽ आmमाका बरदानह- बाँडफाँड गOरएका 
Aथए। नयाँ ठाउँह-मा ससुमाचार सनुाउने बममा ूायजसो अचWम तOरकाले 
Aबरामीह- Aनको हनेु, द�ु आmमाह-लाई ध.पने र आिmमक बरदानह- खAनने 
जःता ू.बयाह-ले साथ uद<�यो। 
    परमेँ वरले य�शलेममा ूOेरतह-लाई प.वऽ आmमा ख<याउन ुभएको 
स�ुको इसाई चचYको इAतहासले बताउँदछ। mयसबेला ती ूOेरतह-लाई थाहा 
नभएको लवजह-xारा .वAभg देशको यहूदdह-लाई Aतनीह-को आpनै भाषामा 
ती ूOेरतह-ले ससुमाचार सनुाएका Aथए, साथै Aतनीह-ले आँ चयY कामह- पAन 
गनY सeम ्भएका Aथए (ूOेरत २,३)। .फAलपले सामOरयामा अचWमको काम 
गरे भने (ूOेरत ८), पऽसुले योRपा र AसजOरयामा गरेका Aथए (ूOेरत ९,१०)। 
पावलले त उनको सेवाकालभOर एिशया र पिँ चमी देश अथाYत ्यरुोपमा .वAभg 
अचWमका कामह- गरेर माAनसह-लाई ससुमाचारAतर आक.षYत गरेका Aथए 
(ूOेरत १३-२८)। ती ूभावकारd .बयाकलापह- ूयोगाmमक ूमाणह- Aथए 
जसले मिुwको स<देशको अनमुोदन गरेको Aथयो। परमेँ वरको रा{यको 
ःथापना भएको, माAनसह- पापको दोषबाट मिुw भएको र द�ु तथा द�ु 
आmमाका शिwह-बाट माAनसह- ःवत<ऽ भएको ती आँ चयY कामह-ले 
ूमािणत गरेको Aथयो (.हॄू १२:२५-२९)। 
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   स�ुका इसाईह-लाई Aतनीह-का पापह- eमा uदएका छन ् भनेर 
प.वऽ आmमाले .वँ वास uदलाएका Aथए। mयसले गदाY Aतनीह-माAथ <याय हनेु 
कुरामा Aतनीह- डर  मानेका Aथएनन।् mयसको फलःव�प Aतनीह-का 
ूाथYनाह- सरुो Aथए र Aतनीह- परमेँ वरमाAथ भरोसा र .वँ वास गरेर अिघ 
बढेका Aथए। Aतनीह-को आिmमक अनभुव आन<दमय र रमाइलो Aथयो (ूOेरत 
२:३७-४७)। जो माAनसह- द�ु आmमाका शिwले दास बAनरहेका Aथए 
Aतनीह-लाई प.वऽ आmमाले उnार गरेका Aथए। द�ु, पापी, अधमr र 
सैतानको शिw भ<दा परमेँ वरको शिw सव�Lच छ भनेर कसैले पAन .ववाद 
गनY नस|ने ूमाण प.वऽ आmमाको शिwले देखाएको Aथयो। येशूलाई .वँ वास 
गनqह-को जीवनमा तmकालै परमेँ वरको रा{य ःथापना भएको Aथयो भनेर 
प.वऽ आmमाको .वAभg .बयाकलापह-ले देखाएको Aथयो। 
   जब तपा_ येशूAतर फ.कY नभुयो तब तपा_को अनभुव कःतो Aथयो? 
ूभ ु येशू भी� तपा_को मिुwदाता र ूभ ुहनुहु<ुछ भनेर तपा_को आःथा र 
.वँ वासले कसरd अनमुोदन गरेको छ? परमेँ वरले तपा_को िजवनमा प.हलो 
प`ट कसरd काम  गनुYभयो र उहाँले तपा_लाई कसरd उहाँतफY  फकाYउनभुयो 
भgे रमाइलो आिmमक अनभुवलाई बराबर याद गनुY .कन असल छ? 
 
२. संघषY 
    जब येशूूAत आःथा राखेर च`न कुनै vयिwले AनणYय गछY भने 
mयसले अ- माAनसभ<दा आफू फरक भएको देखाउन आpनो जीवनको वOरपOर 
Aसमाना लगाएको ह<ुछ। स�ुका इसाईह- एक दल Aथयो, Aतनीह- समाजको 
रहनसहन, संःकार, OरAतAथAत भ<दा अलग Aथए। Aतनीह-को िचनारd नै 
Aतनीह-को तmकाAलन समाज भ<दा छु�ै भएर बसेको देखाएको Aथयो। तर 
दभुाY�यवस, Aतनीह- समाजबाट अलग हनेु बानीले गदाY mयो .ववादको ॐोत 
हनुप�ुयो। माAनसह-ले Aतनीह-को समाज र मू`यमा<यतामाAथ नकाराmमक 
.टका.टRपणी गनY थाले। 
   जब यहूदdह- येशूलाई .वँ वास गरे तब अ- माAनसह-ले 
Aतनीह-ूAत हेनq �.�कोण कःतो हनु पगेुको Aथयो? हेनुYहोस ्देहायका पदह-: 
".हॄू १०:३२-३४ "३२ ती अिघका uदनह-लाई सW झ, m यस बेला ूकाश 
पाएपAछ Aतमीह- कं टह-स.हत कठोर स�षYमा िः थर रहेका Aथयौ। ३३ 
क.हले त Aन< दा र कं टह-ले अ-को तमाशा बनाइएका Aथयौ भने क.हलेचा.हँ 
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m यः तै अवः थामा परेकाह-सँगसँगै सहभागी भएका Aथयौ। ३४ कैदdह-माAथ 
Aतमीह-ले दया देखायौ, आp नो सW पि� ल.ुटँदा पAन हषYसाथ स�ौ, .कन.क 
Aतमीह- जा< दAथयौ, .क Aतमीह-को आp नै अझ उ�म र सदा रहने सW पि� 
छ।" र .हॄू १३:३ "आफै पAन Aतनीह-सँग कैदमा परेझ� � यालखानमा 
हनेुह-को l याल राख, र आफैले द:ुख-भोग गरेझ� अm याचारमा परेकाह-लाई 
पAन सW झ। .कन.क Aतमीह- आफै पAन शरdरमा छौ।" 
    .हॄूका पाठकह-ले शारdOरक .पटाइ, अपमान तथा गाAलगलौजको 
स� क�मा परेका Aथए। Aतनीह-को .व�nमा Aतनीह-को Aबरोधीह-ले 
Aभडँह-लाई नै उ|साएर Aतनीह-लाई बारWबार साःती uदएको Aथयो 
(उदाहरणमा, ूOेरत १६:१९-२२, ूOेरत १७:१-९)। Aतनीह-लाई 
�यालखानमा कोिचएको Aथयो र Aतनीह-ूAत कठोर भौAतक कायYवाहd येशूका 
शऽहु-ले गरेका Aथए। कुनै <याय इ<साफै नगOर जसलाई पायो उसलाई द�ड 
uदने र कु�ने mयसबेलाका शासक वगYलाई अAधकार Aमलेको Aथयो। Aतनीह- 
Aनद�ष छन ् .क छैन भनेर ूमािणतनै नगOरकन Aतनीह-लाई शासक वगYह-ले 
Aतनीह-लाई कुकुर जःतै vयवहार गदYथे (उदाहरणमा, ूOेरत १६:२२,२३)। 
   .हॄू ११:२४-२६ र १ पऽसु ४:१४ प�नहुोस।् येशूभwह-लाई 
सतावट गनq संसारको संःकार नै रहेछ भनेर मोशाको अनभुव र १ पऽसुमा 
लेिखएको .ववरणले हामीलाई बझुाउन ूयास गदYछ? हेनुYहोस,् "२३ मोशा 
ज< मदँा Aतनका आमा-बबुाले Aतनलाई स<ु दर देखे, र .वँ वासxारा तीन 
म.हनासW म Aतनलाई लकुाइराखे, र राजाका हकुुमको Aतनीह-ले डरै मानेनन ्। 
२४ जवान भएपAछ .वँ वासxारा मोशाले फारोक� छोरdका छोरा कहलाइन 
इ< कार गरे। २५ पापको eिणक सखु भो� नभु< दा ब� परमेँ वरका 
माAनसह-सँग AथचोAमचोमा पनY Aतनले रोजे। २६ Aमौदेशको धन-सWपि�भ< दा 
भीं टको AनिW त Aनि< दत हनु Aतनले मू` यवान ् सW पि� ठाने। .कनभने Aतनले 
आp नो �िं ट इनामAतर लाएका Aथए" (.हॄू ११:२३-२६), "१२ .ूय हो, 
Aतमीह-लाई पारख गनq अि� नमय परdeा Aतमीह-माAथ आइपदाY केहd अनौठो 
कुरा भएजः तै Aतमीह- छ| क नपर। १३ तर भीं टका कं ट-भोगमा सहभागी 
हुँदा रमाओ, ता.क उहाँको म.हमा ूकट हुँदा Aतमीह- पAन आनि< दत र ह.षYत 
हनु सक। १४ यuद भीं टको नाउँमा Aतमीह- Aनि< दत भयौ भने Aतमीह- 
ध< यका हौ। .कनभने म.हमाका र परमेँ वरका आm मा Aतमीह-माAथ 
रहनहु<ु छ। १५ तर Aतमीह-म$ ये कसैले पAन हm यारा, वा चोर, वा खराबी 
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गनq, वा अकाYको कुरामा हात हा` नेले झ� द:ुख नभोग। १६ तर कसैले 
भीिं टयान भएको कारण द:ुख भो� दछ भनेता उसले लाज नमानोस, तर m यहd 
नाउँमा उसले परमेँ वरलाई म.हमा देओस ्" (१ पऽसु ४:१२-१६)।  
   "येशूको क�मा सहभागी हनु ुवा उहाँले पाएको क� भो�न"ुको अथY 
आफूलाई येशूको प.हचानमा उ¡याउन ुहो। येशूले सहनपुरेको अपमान, क�, 
दvुयYवहार, बेइ{जत र लाज येशूभwह-ले भो�नपुदाY Aतनीह- उहाँसँग सहभागी 
भएको महससु गनुYपदYछ। येशूलाई .वँ वास गनqह-ले परमेँ वरको मागYमा 
.हँ}ने र उहाँको आदशY नीAत अनसुार च`ने AनणYय गरेकै कारणको फलःव�प 
Aतनीह-लाई हेRने, Aतरःकार गनq, दवाउने र शऽवुत vयवहार गनq संसारको 
समाजको नीAत नै रहेको छ। Aतनीह-को उिचत धाAमYक 
गAत.वAधह-,जीवनशैलd र नैAतक जीवनलाई नब�ुने माAनसह- आफूह- दोषी 
भएको देl ने र लाजमा पनqभएकोले नै येशूभwह-ूAत Aतनीह-को Oरसको राँको 
ब`न जाने ह<ुछ। ूथम शता¢दdको म$यAतरको रोमी इAतहासकार टाAसटसले 
इसाईह-ूAत यःतो कथन कोरेका Aथए, "इसाईह- सारा मानव ूाणीलाई घणृा 
फैलाउनमा दोषी £न"्-अ`ृेड जे. चचY र .वAलयम जे. ॄडOरब, अनवुाद: द 
किWRलट व|सY अभ टाAसटस, (<य ु योकY : मोडनY, १९४२) आनलस ्
१५.४४.१ बाट -पा<तOरत। स�ुका येशूभwह-माAथ जे आरोप लगाएतापAन 
(र अ.हले पAन) mयो झठुो Aथयो। पावलले सWबोधन गरेका जःता स�ुका 
इसाईह-ले आpनो आःथाको AनिWत महाक� सहेका Aथए। (कAतपय 
इसाईह-लाई पशकुो छाला ओढाइ uद<थे, कुकुरह-बाट लछुाछुड गराइuद<थे 
र माOर<थे, बुसमा टाँAगuद<थे र रातमा ब�ी हनुको AनिWत Aतनीह-लाई िजउँदै 
जलाएर सडकमा राlदथे। ती देखेर माAनसह- अmय<तै रमाउँथे-उw 
पःुतकबाट नै अनवुादकको थप)। 
    हो, द:ुखक� पाउन इसाई नै हनुपुछY भgे छैन। कAतपय माAनसह- 
पAन अनाहकमा .वAभg मारमा परेर-राजनैAतक, आAथYक, शारdOरक, मानAसक 
क� भोAगरहेका ह<ुछन।् तर येशूको AनिWत क� भो�न ुभgुको अथY के हो? 
येशूको AनिWत द:ुख हामी कAत पाउँछy र हाॆ ै AनणYयको खाAतर हामी कAत 
द:ुख पाउँछy? 
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३. बेचैन वा vयाकुलता 
       जAतसकैु क�, सतावट, हेपाइ, घणृाको पाऽ, समाजबाट ब.हंकार 
जःता अनभुवह-मा गळुनपुरेतापAन .हॄूका पाठकह-ले येशू भी�माAथको 
समपYणता र आःथा सफलतापूवYक थामी राखेका Aथए। तर जब इसाई 
इAतहास ब�दै गयो तब इसाईह-ले पाएका द:ुखक� वा संघषYले Aतनीह-को 
आःथामाAथ हानी प¦ु याउन थालेको Aथयो। तर Aतनीह- असल लडा_ त लडे 
र कAतपय .वजयी पAन भए तर कAतपय त था|न पAन थालेका Aथए 
Aन�mसा.हत हनु थालेका Aथए। 
    देहायका पदह- प�नहुोस।् येशूभwह-ले के चनुौती तथा 
समःयाह-को सामना गOररहेका Aथए? हेनुYहोस,् "उहाँ (येशू) आफैले कं ट 
भो� नभुयो र परdिeत हनुभुयो, यसैले परdeामा पनqह-लाई उहाँले सहायता गनY 
स| नहु<ु छ" (.हॄू २:१८), "१२ भाइ हो, होश गर, Aतमीह-म$ ये कसैमा 
भएको दुं  ट र अ.वँ वासी §दयले Aतमीह-लाई जी.वत परमेँ वरबाट टाढ़ा 
नलैजाओस ्। १३ जबसW म “आजको uदन” भ< ने कुरा छ, तबसW म एउटाले 
अकाYलाई अतr देओ, र पापको छलछामले Aतमीह- कसैको §दय कठोर 
नहोस ्। १४ यuद हामीले हाॆो स�ुको भरोसालाई अ< m यसW मै �ढ़तासाथ 
थाAमराl य� भने, हामी भीं टका सहभागी भएका छ�। १५ धमYशाः ऽले भ< दछ, 
“आजै Aतमीह-ले उहाँको श¢ द स<ु यौ भने .विोहका uदनमा जः तै गरd आp नो 
§दय कठोर नपार” (.हॄू ३:१२-१५), "१४ आकाश Aछचोलेर जानभुएका 
परमेँ वरका पऽु येशू हाॆा महान ् ूधान पूजाहारd हनुभुएको हनुाले हामीले 
प| कासँग ः वीकार गरेको यो .वँ वास थाAमराख�। १५ .कन.क हाॆा ूधान 
पूजाहारd हाॆो दबुYलतामा हामीसगँ सहानभुAूत देखाउन नस| ने हनुहु<ु न। तर 
हामीजः तै उहाँ सबै कुरामा परdिeत हनुभुयो, र पAन पापर.हत हनुहु<ु � यो। १६ 
यसकारण साहससँग अनमुहको Aसंहासन निजक जाऔ,ं र खाँचोको समयमा 
सहायता पाउनलाई कृपा र अनमुह ूाR त गनY सक�" (.हॄू ४:१४-१६), 
"कAत जनाको सVAतमा नजाने बानी ह<ु छ, तर हामीचा.हँ एकसाथ भेला हनु 
नछोड�। तर ूभकुो uदन निजक आइरहेको Aतमीह-ले देखेका हनुाले एउटाले 
अकाYलाई झन ् ूोm साहन देओ" (.हॄू १०:२५), "३ पापीह-बाट उहाँको 
.व�nमा भएका यAतका .ववादह- सहनहुनेुलाई .वचार गर, र Aतमीह- िशAथल 
नहोओ, अAन हरेस नखाओ।   
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  ४ पापको .व�nमा Aतमीह-ले गरेका स�षYमा रगत बगाउनपुनq 
अवः थासW म Aतमीह- पगेुका छैनौ। ५ के Aतमीह-ले अतrका ती वचन 
भलेुका छौ जसले Aतमीह-लाई पऽुह- भनी सW बोधन गरेको छ? “हे मेरो 
पऽु, परमूभकुो ताड़नालाई हलकुा नसW झ,  
उहाँबाटको द� डमा हरेस नखाऊ, ६ .कनभने जसलाई परमूभलेु ूमे गनुYह<ु छ 
m यसैलाई ताड़ना uदनहु<ु छ, र आफूले महण गनुYभएको हरेक छोरालाई उहाँले 
द� ड uदनहु<ु छ।”   
  ७ ताड़नाको AनिW त नै Aतमीह- कं ट सह< छौ। परमेँ वरले 
Aतमीह-सँग छोरालाई झ� v यवहार गनुYह<ु छ। .कन.क बाबलेु ताड़ना नuदएको 
कुनचा.हँ छोरा ह<ु छ र? ८ तर यuद सबै जना सहभागी भएको m यो ताड़ना 
Aतमीह-ले पाएका छैनौ भनेता Aतमीह- आp ना बाबकुा खास छोराह- होइनौ, 
तर v यAभचारमा ज< मेका छोराह- हौ। ९ यसबाहेक हामीलाई ताड़ना uदने 
हाॆा शारdOरक बबुा Aथए, र हामीले Aतनको आदर ग¦ य�। के झन ् बढ़d हाॆा 
आm माका .पताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन ूाR त गद¬न� र? १० .कन.क 
Aतनीह-ले असल ठानेबमोिजम केहd uदन हामीलाई ताड़ना uदए। तर हामी 
उहाँका प.वऽताको सहभागी हनु सक� भनेर हाॆो फाइदाको AनिW त उहाँले 
ताड़ना uदनहु<ु छ। ११ सबै ताड़ना स�ुमा सखुद हुँदैन तर द:ुखदायी ह<ु छ, 
तर ताड़नाxारा तालdम पाएकाह-का लाAग यसले पAछ धाAमYकताको शाि< तपूणY 
फल उm प< न गराउँछ। १२ यसकारण लऽेका हातह- उठाओ, र दबुYल 
घुड़ँाह- बAलया बनाओ। १३ Aतमीह- .हँ ने बाटो सोझो बनाओ, ता.क 
लVड़ो गोडा नखःु कोस ्, तर Aनको होस ्" (.हॄू १२:३-१३) र "३ आफै पAन 
Aतनीह-सँग कैदमा परेझ� � यालखानमा हनेुह-को l याल राख, र आफैले 
द:ुख-भोग गरेझ� अm याचारमा परेकाह-लाई पAन सW झ। .कन.क Aतमीह- 
आफै पAन शरdरमा छौ। ४ सबैका बीचमा .ववाहचा.हँ आदरणीय होस ्, 
वैवा.हक सW ब< ध नAबटुAलओस ्, .कन.क दरुाचारd र v यAभचारdह-को इ< साफ 
परमेँ वरले गनुYह<ु छ।   
  ५ Aतमीह-का जीवन �.पयाँपैसाको मोहबाट अल� ग राख। 
Aतमीह-सँग भएका कुरामा स< तुं  ट बस, .कन.क उहाँले भ< नभुएको छ,  “म 
Aतमीह-लाई कुनै रdAतले छो नेछैन,ँ म Aतमीह-लाई m या� नेछैन।ँ” ६ 
यसकारण AनधY| क भएर हामी भ< दछ�, “ूभ ु मेरा सहायक हनुहु<ु छ, म 
डराउनेछैन।ँ माAनसले मलाई के गनY स| छ?” ७ आp ना अगवुाह-को 
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सW झना राख, जसले परमेँ वरको वचन Aतमीह-लाई सनुाए। Aतनीह-का 
जीवनको पOरणामलाई $ यान देओ, र Aतनीह-का .वँ वासको अनकुरण गर। 
८ येशू भीं ट .हजो, आज र सदासवYदा एकसमान हनुहु<ु छ। ९ .वAभ< न र 
अनौठा िशeाको ॅममा नपर। .कन.क खाने-.पउने कुरा सW बि< धत .वAधxारा 
होइन, तर अनमुहxारा §दय स�ुढ़ भएको असल हो। m यः ता .वAध पालन 
गनqह-को उपकार भएको छैन। १० हाॆो एउटा वेदd छ, जसबाट प.वऽ 
वासः थानमा सेवा गनqह-लाई खाने अAधकार छैन। ११ ूधान पूजाहारdले 
पापबAलको AनिW त जनावरको रगत महाप.वऽ ः थानमा ` याउँछन ्, तर Aतनका 
शरdरचा.हँ छाउनीबा.हर लगेर जलाइ< छन ्। १२ यसकारण येशूले पAन उहाँको 
आp नै रगतxारा माAनसह-लाई प.वऽ गराउन ढोकाबा.हर कं ट भो� नभुयो। 
१३ यसैकारण हामी पAन छाउनीबा.हर उहाँकहाँ जाऔ,ं र उहाँले सहनभुएको 
बेइ{ जत हामी पAन सह�। १४ .कन.क हाॆो यहाँ र.हरहने सहर छैन, तर 
आउनेचा.हँ सहरको हामी ूतीeा गदYछ�" (.हॄू १३:३-१४)।  
   कAतपय माAनसह- इसाई भएपAछ सबै कुराह- uठक uठक ह<ुछ, 
केहd ध<दा, .फब� गनुYपद¬न, येशूले हाॆो िःथAत सहज बनाइ हा`छ Aन भgे 
मनिःथAतमा जा.कन पगेुको ह<ुछ तर येशूलाई .वँ वास गरेपAन अनेकy कuठन, 
बेचैन, ¢याकुलता तथा अभावै अभावह-को ओइरो र क�को अनभुव 
Aनर<तर-पमा अनभुव गOररहनपुनq ह<ुछ भनेर  .हॄूको पःुतकले हामीलाई 
खलुःत गरेको छ। येशूलाई .वँ वास गरेको कारण कAतपयले गालd, बेइ{जत, 
सतावट, आत¯ र सावYिजक-पमा Aछ:Aछ: दरुदरुको सामना Aनर<तर-पमा 
गOररहनपुनq ह<ुछ (.हॄू १३:१३)। .हॄूको पःुतक लेखेकै समयसWम पAन 
कAतपय .वँ वासीह- �यालखानामा पOररहेका Aथए (.हॄू १३:३)। चचYलाई वा 
.वँ वासीह- त आAथYक अभाव र मानAसक पीडाको पOरब<धमा परेका Aथए। 
Aतनीह- थ.कत र पेAलत भएका Aथए (.हॄू १२:१२,१३) र कAतपय त 
येशूमाAथको आःथा नै सिजलैसँग गमुाउनपुनq अवःथामा परेका Aथए (.हॄू 
१२:३)। जब कोहd माAनस वा समाज येशूलाई स�ुमा .वँ वास गरेर 
आिmमक-पमा जागतृ भएर उmसा.हत ह<ुछ तर समय Aबmदै जाँदा mयो जागरण 
AसAथल हनु था`दछ। Aतनीह-मा स�ुमा पाएको Aबजयीको उmसाहलाई 
मानAसक र आिmमक संरचनाले मजबतु पाOररहेन भने Aतनीह- AसAथलमाऽ 
होइन Aतनीह-का शऽहु-को आबमणको तारो हनु स|छ। प.हलो प`ट 
vयिw वा समाजमा आिmमक शिwले पOरचाAलत भएर बAलयो भएको महससु 
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ह<ुछ र स�ुको सतावत सामना गनY सरुो ह<ुछ, तर जोश र शिwलाई 
Aनर<तरता uदन स.कएन भने दोॐो सतावतलाई थाWन गा¦ हो पनY स|छ। 
   परमेँ वरको बहादरु अगमवwा एAलयालाई के भयो? हेनुYहोस,् १ 
राजा १९:१-४ "१ अब एAलयाले गरेका सबै काम र Aतनले सबै 
अगमवwाह-लाई तरवारले मारेको कुरो आहाबले ईजेबेललाई सनुाइuदए। २ 
यसकारण ईजेबेलले एAलयाकहाँ यसो भनेर एउटा समाचारवाहक पठाइन ्, 
“जसरd त°ले उनीह-को ूाण Aलइस ्, m यसरd नै भोAल यहd बेलासW म तेरो ूाण 
पAन मैले Aलइन ँ भने, देवताह-ले मलाई m यः तै वा m योभ< दा बढ़d v यवहार 
ग-न ्।”  ३ एAलया डराए, र आp नो ूाण बचाउनलाई भागे। जब Aतनी 
यहूदाको बेशqबामा पगेु, तब Aतनले आp नो चाकरलाई m यहd± छाड़े, ४ र 
आफूचा.हँ म�भAूममा एक uदनको बाटो गए। Aतनी अAॆसको एउटा झाड़ीमा 
आइपगेु, र m यसमAुन बसेर आp नो मmृ यकुो AनिW त ूाथYना गनY लागे। Aतनले 
भने, “हे परमूभ,ु मेरो ूाण Aलनहुोस ्, मैले पूरै भोAगसक² । म त मेरा .पता-
पखुाYह-भ< दा असल छैन!ँ”  
   "आःथाको गौरबशालd सफतालताूAत एAलया ह.षYत भएका Aथए र 
mयःतै खालको अनभुव Aनर<तर-पमा हनु उनलाई चाप पOररहेको Aथयो। जनु 
आिmमक जागरण र सधुार कामqलको पहाडमा उनले स�ु गरे mयसले 
Aनर<तरता पाउन स|दैन भgे कुरामा उनी िचि<तत भएका Aथए। mयसले गदाY 
उनमा उदाAसनता आएको Aथयो। आिmमक-पमा उनी पहाडको चचुरुोमा 
पगेुको Aथयो अब उनी खा`डोमा झरेको महससु गरे। शिwशालd परमेँ वरको 
ूरेणाले उनी आःथाको कuठन पOरeामा सफल भएका Aथए; तर रानी 
यजबेलले uदएको धWक� उनको कानमा पगेुपAछ उनी Aनराश भए। mयस द�ु 
रानीले एAलयालाई नास गनY खडय<ऽ रिचरहेक� Aथइन।् mयसको फलःव-प 
परमेँ वरमाAथको एAलयाको पकड खिुःकएको Aथयो। सारा जनसमूहले उनलाई 
ठूलो सWमान गरेको Aथयो। mयसको ूAत.बया उ`लेखनीय Aथयो। तर जब 
रानीको धWक� उनले पाए तब उनले परमेँ वरलाई Aबसq र आpनो घरबाट 
सइुकुLचा ठोकेर भागे। उनी अब नरमाइलो र uद| कला�दो ठाउँमा ए|लै पनY 
गएको Aथयो।"-एलेन जी ³ाइट, ूोफेटस ्ए�ड .कVस, प.ृ १६१,१६२बाट 
-पा<तOरत। 
   तपा_को आःथाको जीवनमा कAतपय असफल हनुभुयो र तपा_लाई 
Aनराश पानY कःता पOरिःथAतह-ले तपा_लाई घेरेका Aथए सो समयलाई 
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सोLनहुोस।् तपा_ले कःतो फरक तOरका अपनाएर ती पOरिःथAतह-बाट 
जोAगन स|ने हनु स|�यो, सो सोLनहुोस।् 
 
४. सँगसँगै Aमलेर आःथामा अडान Aलँदै अिघ ब�ने 
      येशूलाई .वँ वास गनq यहूदdह- अmय<तै डरला�दो पOरिःथAतमा 
गळुीरहेका Aथए। यस संसारमा Aतनीह- अलAगएर अनेकy समःयाह-को 
सामना गOररहेका Aथए। mयस पOरिःथAतमा ूOेरत पावलले आpना 
पाठकब<ृधह-लाई के स`लाह uदएका Aथए? mयस स`लाहबाट हामी के फाइदा 
Aस|न स|छy? एAलयालाई उनको Aनराशमय पOरिःथAतबाट उWकन परमेँ वरले 
कसरd सहयोग गनुYभयो सो हामी केलाएर पढy। 
   १ राजा १९:५-१८ प�नहुोस।् आpनो सेवकको .वँ वासलाई 
परमेँ वरले कसरd पनुःथाY.पत गनुY भएको Aथयो? हेनुYहोस,् "५ तब Aतनी m यहd 
झाड़ीमAुन ढ` के र भसु|ु कै Aनदाए। तब झ�ै एउटा ः वगYदूतले Aतनलाई छोएर 
भने, “उठेर खाऊ।” ६ Aतनले यताउता हेरे, र आp नो टाउकोनेर ताता 
भ ु́  मामा पोलेको एउटा रोटd र पानीको एउटा सरुाहd देखे। ती खाएर Aतनी 
फेOर ढ` के। ७ परमूभकुा ः वगYदूत फेOर आएर दोॐो प` ट Aतनलाई छोएर 
भने, “उठेर खाऊ, .कन.क याऽा Aतॆो लाAग सा॑ै लामो छ।” ८ यसैले Aतनी 
उठेर खानपान गरे। m यहd भोजनको बल पाएर Aतनी चालdस uदन र चालdस 
रात याऽा गरेर परमेँ वरको पवYत होरेबमा पगेु। ९ Aतनी m यहाँ एउटा 
ओड़ारAभऽ पसे र m यहd± रात Aबताए। तब परमूभकुो यो वचन Aतनीकहाँ 
आयो, “हे एAलया, Aतमी यहाँ के गद¬छौ?” १० Aतनले भने, “सवYशिwमान ् 
परमूभ ु परमेँ वरको AनिW त म सा॑ै जोिशलो भएको छु। इॐाएलdह-ले 
तपा¶को करार m यागेका छन ्, तपा¶का वेदdह- भm काइuदएका छन ्, र 
तपा¶का अगमवwाह-लाई तरवारले मारेका छन ्। केवल म माऽै बाँक� 
रहेको छु, र अब Aतनीह- मलाई पAन मानY खो{ दैछन ्।”  ११ परमूभलेु 
भ< नभुयो, “पवYतमा गएर परमूभकुो उपिः थAतमा खड़ा हो, .कन.क परमूभ ु
m यहाँबाट जान ला� नभुएको छ।”  तब परमूभकुो अAगअAग एउटा ठूलो र 
ूच� ड बतास पहाड़ह- फुटाउँदै र च�ानह- िचद¬आयो, तर बतासमा परमूभ ु
हनुहु<ु न� यो। बतासपAछ भ�चालो आयो, तर भ�चालोमा परमूभ ु हनुहु<ु न� यो। 
१२ भ�चालोपAछ एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमूभ ुहनुहु<ु नAथयो। अAन 
आगोपAछ एउटा मधरुो कानेखसुी आयो। १३ जब एAलयाले m यो सनेु तब 
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Aतनले आp नो खाः टोले मखु छोपे, र बा.हर गएर ओड़ारको मखुमा उAभए। 
तब एउटा आवाजले Aतनलाई भ< यो, “एAलया, Aतमी यहाँ के गद¬छौ?” १४ 
Aतनले जवाफ uदए, “सवYशिwमान ् परमूभ ुपरमेँ वरको AनिW त म सा॑ै जोिशलो 
भएको छु। इॐाएलdह-ले तपा¶को करारलाई m यागेका छन ्, तपा¶का वेदdह- 
भm काइuदएका छन ्, र तपा¶का अगमवwाह-लाई तरवारले मारेका छन ्। 
केवल म माऽ बाँक� रहेको छु, र अब Aतनीह- मलाई पAन मानY खो{ दैछन ्।”  
१५ परमूभलेु Aतनलाई भ< नभुयो, “Aतमी जनु बाटोबाट आएका छौ, m यहd 
बाटो फ.कY गएर दमः कसको म�भAूममा जाऊ। जब Aतमी m यहाँ प�ु छौ तब 
हजाएललाई अरामको राजा अAभषके गर ्। १६ तब AनW शीको छोरो येहूलाई 
पAन इॐाएलको राजा, र हाAबलमहोलाको शाफातको छोरो एलdशालाई 
AतमीपAछ आउने अगमवwा अAभषके गर ्। १७ हजाएलको तरवारबाट 
उW कनेलाई येहूले मानqछ, र येहूको तरवारबाट उW कनेलाई एलdशाले मानqछ। 
१८ तापAन सात हजार जनालाई म इॐाएलमा बचाइराl छुÑ ती सबै जसले 
बालको साम<ु ने आp ना घुड़ँा टेकेका छैनन ् र जसका ओठले m यसलाई चWु बन 
गरेका छैनन ्।”   
    कारमेलको  पहाडमा सारा जनसमदुायको साम ुएAलयाले ूाथYना गरेर 
आकाशबाट आगो बषाYएर वेदdको बAल र बेदdलाई भंम पारेका Aथए। mयो 
उनको जीवनको आिmमक अनभुवको उLच�म अनभुव Aथयो। तर रानीको 
धWक�देिख भयAभत भएर जVलमा भागेर Aनराश भएर बसेका र आफूलाई 
परमेँ वरले {यान Aलउन ् भनेर uद| क मानेर बसेका एAलयालाई परमेँ वरले 
कसरd सWहा`नभुयो mयो कथा आक.षYत र मनमोहक छ। आःथासँग संघषY 
गOररहेका र Aनराशको खा`डोमा डAुबरहेका आpना भwलाई परमेँ वरले कसरd 
आpना कोमलता देखाउनहु<ुछ र ब.ुn प¦ु याउनभुएर सेवा गनुYह<ुछ भgे 
{वल<त उदाहरण एAलयाको घ�ना हो। परमेँ वरको  हःतeेपले नै एAलयाले 
आpनो .वँ वास फेOर जगाउन सकेका Aथए। जVलमा ए|लै भाAगरहेका 
यAलयालाई परमेँ वरले धेरै थोकह- गनुYभएको Aथयो। प.हलो त उहाँले उनको 
भौAतक आवँयकता पूरा गOरuदनभुयो। उहाँले उनलाई खाना उपल¢ध 
गराउनभुयो। उनको थकाइूAत संवेदनशील हनुभुएर उनलाई आराम गनY 
uदनभुयो। अAन गफुामा हुँदा परमेँ वरले मायाल ु तOरकाले सWझाउनभुयो: 
"होइन, ए एAलया Aतमी यहाँ के गद¬छौ?" यस ूँ न आफै पAन ग.हरो छ। 
परमेँ वरले कसरd काम गनुYह<ुछ र उहाँको लआय कसरd पूरा गनुYह<ुछ भgे 
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समझको ग.ह¦ याइमा एAलयालाई प¦ु याउन mयस ूँ न उहाँले सो$नभुएको 
Aथयो। (हामी जहाँ भएतापAन जे गरेतापAन mयो ूँ न परमेँ वरले हामीह-लाई 
पAन सोAधरहनहु<ुछ भgे कुराको आmमसात ्गनुY ज�रd छ। येशूलाई .वँ वास 
गनुY vयिwगत माAमला हो, अ-लाई सनुाउन आवँयक छैन वा आpनै 
घरAभऽ, कुटdमा वा गफुामा बःन �चाउनेह-लाई आज पAन परमेँ वरले 
सो$नहु<ुछ, "Aतमी यहाँ के गOररहेकाछौ"-अनवुादक)। 
     जब एAलया पहाडको गफुामा Aथए mयसबेला ठूलो हरुdबतास च`यो, 
अAन भकूWप आएर पहाडै ह`लाइ uदयो, अAन सायद चmयाV परेर होला 
आगोका {वाला एAलयाको साम ु देखा प¦ यो। तर ती कुनै पAन ूाकृAतक 
अ· भतु �ँयह-मा परमेँ वर Aथएन। तर उहाँ त सानो, मधरुो, सOुरलो, शा<त 
आवाजमा हनुहु<ु�यो। अAन परमेँ वरले एAलयालाई काम uदनभुयो र उहाँ 
उनको साथमा हनुहुनेु भनेर उनलाई .वँ वःत पानुYभयो। 
    येशूभwह-ले के गनुYपछY भनेर पावलले देहायका पदह-मा 
सरस`लाह uद<छन?् हेनुYहोस,्  .हॄू २:१-३ "१ यसकारण जे सनेुका छ� 
m यसमाAथ हामीले अझ बढ़d $ यान uदनपुछY, नऽता हामी m यसबाट बह.कएर 
जानेछ�। २ यuद ः वगYदूतह-ले घोषणा गरेको स< देश अटल र�ो भने, र 
हरेक अपराध र अनाNाकाOरताको AनिW त उिचत द� ड uदइयो भने, ३ तब 
हामीले यAत महान ् मिुwको वाः ता राखेन� भने हामी कसरd उW क�ला? यो 
मिुw सवYू थम ूभबुाटै घोषणा गOरएको Aथयो, र उहाँको वचन स<ु नेह-xारा 
हाॆा AनिW त प| का साAबत गOरयो।", .हॄू ३:१२-१५ "१२ भाइ हो, होश 
गर, Aतमीह-म$ ये कसैमा भएको दुं  ट र अ.वँ वासी §दयले Aतमीह-लाई 
जी.वत परमेँ वरबाट टाढ़ा नलैजाओस ्। १३ जबसW म “आजको uदन” भ< ने 
कुरा छ, तबसW म एउटाले अकाYलाई अतr देओ, र पापको छलछामले Aतमीह- 
कसैको §दय कठोर नहोस ्। १४ यuद हामीले हाॆो स�ुको भरोसालाई 
अ< m यसW मै �ढ़तासाथ थाAमराl य� भने, हामी भीं टका सहभागी भएका छ�। 
१५ धमYशाः ऽले भ< दछ, “आजै Aतमीह-ले उहाँको श¢ द स<ु यौ भने .विोहका 
uदनमा जः तै गरd आp नो §दय कठोर नपार।”, .हॄू ५:७-६:३ " ७ येशू 
आp नो शारdOरक जीवनमा हनुहुुँदा उहाँलाई मmृ यबुाट बचाउन स| नहुनेुलाई 
उहाँले बड़ो ब< दन र आसँसु.हत ूाथYना चढ़ाउनभुयो, अAन आp नो भिwपूणY 
समपYणको कारणले उहाँको ूाथYना र नॆ Aनवेदन सAुनयो। ८ उहाँ पऽु 
हनुहु<ु � यो, तापAन आफूले भो� नभुएको कं टxारा उहाँले आNापालन गनY 
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Aस| नभुयो, ९ र Aसn तु̀  याइएर उहाँको आNापालन गनqह- सबैका AनिW त 
उहाँ अन< त मिुwको ॐोत ब< नभुयो। १० म` क�सेदेकको दजाYअनसुार ूधान 
पूजाहारdको पदमा परमेँ वरxारा उहाँ Aनयwु हनुभुयो। ११ यस .वषयमा 
हामीलाई भ< न ुत धेरै छ, तर बझुाउन ुगा॑ो छ, .कन.क Aतमीह-को स<ु ने 
शिw म< द भएको छ। १२ .कन.क यAतको समयसW म त Aतमीह- िशeक 
भइस| नपुदYAथयो, तर अझै पAन Aतमीह-लाई कसैले परमेँ वरका वचनको 
आधारभतू िशeाह- Aसकाउनपुरेको छ। Aतमीह-लाई खँuदलो भोजन होइन, 
तर दूध चा.ह< छ। १३ दूध माऽ खाएर बाँL ने माAनसचा.हँ धाAमYकताको 
वचनमा Aनपणु हुँदैन, .कन.क m यो बालकै ह<ु छ। १४ खँuदलो भोजन त 
पOरप| व माAनसह-का AनिW त हो। .यनीह-को मानAसक शिw Aनर< तर 
अ¡ यासxारा असल र खराब छु�¸ाउन स| ने भएको ह<ु छ।...१ यसकारण 
भीं टसW ब< धी ूाथAमक Aसnा< तह-लाई छोड़ेर हामी पOरप| वतातफY  बढ़�। 
मmृ यAुतर लैजाने कमYह-बाट पँ चा�ाप र परमेँ वरमाAथको .वँ वासका कुराको 
जग फेOर नबसाल�। २ .वAभ< न बिR तः माह-सW ब< धी िशeा, हात राl ने काम, 
मरेकाह-को पनु�m थान र अन< त द� डजः ता कुराह-को जग फेOर नबसाल�। 
३ यuद परमेँ वरको अनमुAत भयो भने हामी यसै गनqछ�।" र .हॄू १०:१९-
२५ "१९ यसकारण भाइ हो, येशूको रगतxारा महाप.वऽ ः थानमा ूवेश गनq 
साहस हामीलाई ह<ु छ। २० हाॆा AनिW त एउटा नयाँ र जी.वत मागY उहाँले 
खोAलuदनभुयो, जसको कारण पदाYxारा, अथाYत ् उहाँको शरdरxारा भएर हामी 
Aभऽ पः न स| छ�। २१ परमेँ वरको घरानामा हाॆा एक जना महान ् पूजाहारd 
हनुभुएको हनुाले, २२ हाॆा §दय खराब .ववेकबाट छक�xारा चोl याइएर र 
शnु पानीले हाॆो शरdरलाई धोएर साँचो §दयले .वँ वासको सW पूणY भरोसामा 
हामी परमेँ वरको समीप जाऔ।ं २३ हामीले �ढ़ ः वीकार गरेको आशालाई 
दोधार नभईकन द.॑लोसँग थाAमराख�, .कन.क जसले ूAतNा गनुYभयो, उहाँ 
.वँ वासयो� य हनुहु<ु छ। २४ हामी एउटाले अकाYलाई ूमे र असल कामको 
AनिW त कसरd उm सा.हत गराउने m यस कुरामाAथ .वचार गर�। २५ कAत 
जनाको सVAतमा नजाने बानी ह<ु छ, तर हामीचा.हँ एकसाथ भेला हनु नछोड�। 
तर ूभकुो uदन निजक आइरहेको Aतमीह-ले देखेका हनुाले एउटाले अकाYलाई 
झन ् ूोm साहन देओ।"   
   स�ुमा जोश, जाँगर र उmसा.हत भएर येशूमाAथ .वँ वास राखेर .हॄूका 
पाठकह- बलबान हनुगएका Aथए। ती तmवह-लाई जगाइनै राl न ूOेरत 
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पावलले धेरै उपदेश, Aनदqशन र अतrह- uदएको .हॄूको पःुतकभरd पाइ<छ। 
पावलले uदएका Aनदqशनह-मा आpना सह.वँ वासीह-को भौAतक 
आवँयकतामा हेरAबचार गनुY भनेर उनले जोरदार अ.पल गदYछन।् अAतथी 
सmकार गनq बानी बसा`नपुदYछ र �यालखानामा परेकाह-लाई भे�ने र 
Aतनीह-को आवँयकतालाई सहयोग गनुY पछY भनेर उनले स`लाह uद<छन।् 
परमेँ वरले Aतनीह-लाई mया�नहुgु (.हॄू १३:१-४) भgे कुरामा .वँ वःत 
पारेर ूOेरतले आpना पाठकह-लाई उदार हनु अतr uद<छन।् .वःतारै Aबःतारै 
येशूमाAथको आःथाबाट िचRलेर नजान ु(.हॄू २:१)मा उनले Aतनीह-लाई सजग 
गराउँछन।् अ.वँ वास वा परमेँ वरमाAथको आःथालाई सेलाएर द�ु §दयका 
नहनु ु(.हॄू ३:१२) भनेर उनी भ<दछन।् परमेँ वरमाAथको आःथाको बझुाइमा 
ब�दै जान ुभनेर उनले Aतनीह-लाई ूोmसाहन uद<छन ् (.हॄू ५:११-६:३)। 
सVAत वा चचYको भेलामा AनयAमत-पमा सामेल हनु ुअmय<तै ज�रd छ भनेर 
पAन उनले आpनो म<तvय vयw गदYछन ् (.हॄू १०:२५)। Aनचौडमा भgु 
पदाY, सबै .वँ वासीह- एकजटु भएर अगाAड ब�न,ु एक आपसलाई उmसा.हत 
गनुY, ूमेले पOरचाAलत हनु ु र असल कामह- गनुY साथै Aतनीह-को AनिWत 
ःवगYमा रहेको प.वऽःथानमा येशूले गOररहनभुएको सेवा र उहाँलाई उचा`न ु
भनेर लेखकले आpना पाठकह-लाई सनुाउँछन ् (.हॄू ८:१,२; .हॄू १२:१-
४)। 
 
५. यी आिखरd uदनह-मा 
     .वशेष गरेर समयलाई lयाल गद¬ पावलले देहायका पदह-मा के जोर 
uदइरहेका छन?् हेनुYहोस:् .हॄू १:२ "यी आिखरd uदनह-मा उहाँ आp ना 
पऽुxारा हामीसँग बो` नभुएको छ। पऽुलाई नै उहाँले सबै कुराका 
उ�राAधकारd Aनयwु गनुYभयो, उहाँxारा नै समः त सिृं ट रL न ु पAन भयो।", 
.हॄू ९:२६-२८ "२३ यuद ः वगrय कुराह-का नमूनालाई शnु पानY यी 
.वAधह- चा.हए भने ः वगYकै कुराह-लाई शnु पानुY त अझ उ�म बAलको 
आवँ यकता प¦ यो। २४ भीं ट हातले बनाएको प.वऽः थानAभऽ ूवेश 
गनुYभएन, जोचा.हँ साँचो प.वऽः थानको नकल माऽ हो, तर उहाँ ः वगYAभऽै 
ूवेश गनुYभयो, र उहाँ हाॆो पeमा परमेँ वरको साम ुउपिः थत हनुभुएको छ। 
२५ येशू आफैलाई बारW बार बAल चढ़ाउन ः वयम ् पः नभुएको होइन, जसरd 
ूधान पूजाहारd साAल< दा आp नै रगत होइन, तर अकाYको रगत Aलएर 
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महाप.वऽ ः थानAभऽ ूवेश गनq गदYछन ्। २६ नऽता संसारको उm पि�देिख नै 
उहाँले बारW बार द:ुख भो� नपुनqAथयो। तर यस यगुको अ< m यमा आp नै बAलxारा 
पाप हटाउनलाई उहाँ सध�को AनिW त एकै प` ट ूकट हनुभुएको छ। २७ 
जसरd माAनसको AनिW त एक पटक मनुY Aनिँ चत छ, र m यसपAछ इ< साफ, २८ 
m यसरd भीं ट पAन धेरै जनाका पाप बो| नलाई एकै प` ट बAल हनुभुयो, र उहाँ 
दोॐो प` ट देखा पनुYहनेुछ, पाप बो| नका AनिW त होइन, तर उm सकुतापूवYक 
उहाँको ूतीeा गनqह-का उnारको AनिW त।", .हॄू १०:२५, ३६-३८ "२५ 
कAत जनाको सVAतमा नजाने बानी ह<ु छ, तर हामीचा.हँ एकसाथ भेला हनु 
नछोड�। तर ूभकुो uदन निजक आइरहेको Aतमीह-ले देखेका हनुाले एउटाले 
अकाYलाई झन ् ूोm साहन देओ।...३५ m यसकारण आp नो यो भरोसा नm याग, 
जसमा ठूलो इनामको ूAतफल छ। ३६ परमेँ वरको इL छा पूरा गनY र ूAतNा 
गOरएको ूAतफल ूाR त गनY Aतमीह-लाई िः थर रहन ुआवँ यक छ। ३७ 
.कन.क अब एकै Aछनमा, “आउनहुनेुचा.हँ आउन ु नै हनेुछ, र Aबयाँलो 
गनुYहनेुछैन। ३८ तर मेरो धाAमYक जनचा.हँ .वँ वासxारा बाँL नेछ, र यuद ऊ 
पAछ ह¹ छ भनेता म उसँग खशुी हनेुछैन।ँ” ३९ तर हामी पAछ ह¹ ने र 
.वनाश पाOरनेह-म$ येका होइन�, तर .वँ वास गरd बचाइएकाह-म$ येका ह�।" 
र .हॄू १२:२५-२८ "२५ होिशयार बस, जो बो` दैहनुहु<ु छ, उहाँलाई Aतमीह- 
इ< कार नगर। .कन.क यuद प�ृ वीमा चेताउनी uदनहुनेुलाई इ< कार गनqह- 
उW केनन ् भने ः वगYबाट चेताउनी uदनहुनेुलाई अः वीकार ग¦ य� भने हामी कसरd 
उW कन स| छ�? २६ उहाँको सोरले m यस बेला प�ृ वी काW यो, तर अब त 
उहाँले यसो भनेर ूAतNा गनुYभएको छ, “अझ एक प` ट, प�ृ वी माऽ होइन, 
तर ः वगYलाई समेत म ह` लाउनेछु।” २७ “अझ एक प` ट” भ< ने वचनले यो 
देखाउँछ, .क ह` लाउन स.कने कुराह-, अथाYत ् सिृं ट भएका कुराह- 
हटाइनेछन ्, तर ह` लाउन नस.कने कुराह- िः थर रहनेछन ्। २८ यसकारण 
ह` लाउन नस.कने रा{ य पाएकोमा हामी कृतN होऔ।ं m यसैले हामी भिw र 
भयसाथ परमेँ वरलाई महणयो� य हनेु आराधना चढ़ाऔ।ं २९ .कनभने हाॆा 
परमेँ वर भः म पानq आगो हनुहु<ु छ।"   
   येशूका भwह-लाई आफूले uदएको अतrमा ूOेरतले एउटा अmय<तै 
ज�रd स<देश जोरदार-पमा ूःततु गदYछन:् उनका पाठकह- आिखर 
uदनह-को सँघारमै िजइरहेकाछन ् (.हॄू १:२) र ूAतNाह- पूरा हनैु लागेको 
छ (.हॄू १०:३६-३८)। यो पAन घ�ला�दो छ .क .हॄूको पःुतकभOर 
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पावलले आpना पाठकह-लाई म�भAूममा याऽा गOररहेका पौरािणक 
इॐाएलdह-सँग तलुना गछYन।् Aतनीह-पAन म�भAूममा याऽा गनq बममा 
ूAतNा गOरएको देश कनानमा पःन Aसमानामा नै पगेुका Aथए। mयसलाई याद 
uदलाउँदै उनले भ<दछन,् ".कन.क अब एकै Aछनमा, 'आउनहुनेुचा.हँ आउन ुनै 
हनेुछ र Aबयाँलो गनुYहनेुछैन'" (.हॄू १०:३७)। अAन Aतनीह-लाई उmसा.हत 
बनाउँदै भ<दछन:् "तर हामी पAछ ह¹ ने र .वनाश पाOरनेह-म$ येका होइन�, 
तर .वँ वास गरd बचाइएकाह-म$ येका ह�" (.हॄू १०:३९)। परमेँ वरले 
ूAतNा गनुYको भएको ूAतNाह- पूरा हनैु लागेको बेलामा उहाँ जनह- चकेुको 
ऐAतहाAसक अनभुव गरेका Aथए र mयो कःतो खतरा छ भनेर पावलले आpना 
पाठकह- र हामीलाई आpनो अि<तम अतrमा याद uदलाउँछन।् 
   ग<तीको पःुतकले यहd कुराको चचाY गदYछ। ूAतNा गOरएको देशमा 
प�ुन ु दईु प`ट प�ुन ु अिघ इॐाएलdह- उ`लेखनीय-पमा हार खान पगेुका 
Aथए। प.हलो हार ग<ती १३ र १४मा लेिखएको छ। इॐाएलdह-लाई केहd 
अगवुाह-ले ूAतNा गOरएको देशमा पःन असWभव छ भनेर हतोmसाह पारेका 
Aथए। mयसको फलःव-प परमेँ वरूAतको आःथा इॐाएलdह-मा खिःकन 
पगेुको Aथयो। इॐाएलdह-ले नयाँ अगवुा चनेुर Aमौदेश मै फ.कY ने Aनधो 
गरेका Aथए। कनान देशमा पःन लागेकै बेलामा Aतनीह- Aन�mसा.हत भएर 
फेOर Aमौ देशमै जाने सरुसार कसेका Aथए। 
   दोॐो प`ट इॐाएलdह- कामबासनामा AलR त हुँदै वा ड¢ुदै ःथानीय 
देवता बाल .पयोरलाई (ग<ती २४,२५) पूजा गनq फ<दामा परेका Aथए। 
Aतनीह-को भ.वंयवwा वा धमYग�ु बेलामले इॐाएलdह-लाई सराRन राजाले 
उ|साएका Aथए तर mयो सफल भएन। तर सैतानले इॐाएलdह-लाई फसाउन 
यौन.बयाको जालोमा फसायो जसको फलःव�प Aतनीह-ले झठुा वा मानवीय 
आ.वँ काOरत देवतालाई पूजा गनY उ|सायो र पापमा फसायो। Aतनीह- मातेर 
अिँ लल vयवहारमा चWके र बालकह-लाई बAल uदने .हँॐक धमYको जालोमा 
परे। mयसले परमेँ वरको बोध Aतनीह-माAथ बळकेो Aथयो। 
   दबैु खतरादेिख होिशयार हनु पावलले आpनो .हॄूका पाठकह-लाई 
चेतावनी uद<छन।् प.हलो त Aतनीह-ले ःवीकार गरेको आःथालाई बAलयोसँग 
पकडी राl न ुर Aतनीह-को आखँाह-लाई येशूAतर लगाइरहन ुभनेर उनले अतr 
uद<छन ् (.हॄू ४:१४, .हॄू १०:२३, .हॄू १२:१-४)। दोॐो, अनैAतक र 
लोभलालचमा फसेको कारण mयसको .वरोध गद¬ ती vयवहार वा आचरणबाट 
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अलग हनु कडा अतr uद<छन ् (.हॄू १३:४-६)। अ<तमा, Aतनीह-का 
अगवुाह-को आदेश पालन गनुY र जे uठक छ सो गनुY भनेर उनले Aनदqशन 
uद<छन ्(.हॄू १३:७,१७)। 
    माAनस मरेपAछ उसको अवःथा कःतो ह<ुछ भgे Nान हामीलाई 
भएको अनसुार मmृयमा हामी आखँा ब<द गछº र अक� Aनमेषमा येशूको दोॐो 
आगमनमा आखँा खो`नेछy। यस पOरूआेयमा सबै माAनसह- आिखरd 
uदनह-मा बाँचीरहेका छन ्भgे धारणा अथYपूणY हनु स|छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारd: देAभद ए. AडAस`भाले स�ुका इसाईह- .कन सतावतमा परे 
भनेर ःप�-पमा vयाlया गदYछन:् "इसाईह-ले mयःतो जीवनशैलd अपनाएका 
Aथए जनु तmकाAलन समाजले असमािजक वा समाजको .व�nमा गएको र 
बाि<तकारd तथा .विोहd ठानेका Aथए।  परWपराले मानेका देवीदेवताह-ूAत 
बफादार हनु,ु .वAभg पूजापाठ, चाडबाड र बAलूथा संःकारह-मा भाग Aलएर 
धमाYmमा देखाउन ुभनेकै रा{य, शासक वगY, Aमऽ र पOरवारह-ूAत बफादार 
भएको िच<ह Aथयो। समाजलाई ःथा.यmवमा रािखराl न र सामािजक उgतीलाई 
थामी राl न देवीदेवताह-लाई पूजा गनुY र Aतनीह-ूAत सम.पYत भएर बःन ु
आवँयक माAन<�यो। चलनच`तीमा आएको धमYू Aत आःथावान हनु ुनै असल 
नागOरकको प.हचान माAन<�यो। जब इसाईह- (यहूदdह- पAन) ती 
संःकारह-बाट अलAगन जाँदा Aतनीह- काननुको उ`ल�न गनq र साॆा{यको 
.व�nमा जाने तmवह- हनु ्भनेर Aतनीह-लाई नकाराmमक आखँाले हेदYथे।"-
पसYभरे<स इन मा.ट¸ुड (मा�ड रा.पड, Aमिशगन: इडYमानस, २०००), प.ृ 
१२बाट -पा<तOरत। 
    "Aनराशाको बादलमा पOररहेकाह-लाई यथोिचत उपचार छ-mयो हो, 
परमेँ वरमाAथको आःथा र .वँ वासमा अAडग भएर बःन,ु ूाथYना गनुY र 
बेकाममा नबसी काममा स.बय हनु।ु जब कोहd आःथा र .बयाकलापमा 
च`छ तब Aतनीह-ले आmम.वँ वास बढाउँछन ्र uदनuदनै संत�ु हनेु माAमलामा 
ब�दै जा<छन।् जब तपा_ अmय<तै Aनराशको बादलमा पनुYभएको समयमा 
िचि<तत हुँदै आpनो भावनामामाऽ भरपनq मनिःथAतमा हनुहु<ुछ? अ<धकार 
समयमा र पOरिःथAत कठोर भएको देिखएको बेलामा नडराउनहुोस।् 
परमेँ वरमा .वँ वास गनुYहोस।् तपा_को आवँयकता उहाँलाई थाहा छ। सबै 
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शिw उहाँको हातमा छ। उहाँको अAसAमत ूमे र क�णा क.ह`यै पAन 
था.कएको हुँदैन। उहाँले गनुYभएको ूAतNामा उहाँ िचRलनहुनेुछ र पूरा 
गनुYहनेुछैन भgे कुराको डर नमाgु होस।् उहाँ अन<त सmय हनुहु<ुछ। 
आफूलाई ूमे गनुYहनेुसँग गनुYभएको करार उहाँले क.ह`यै पAन बद`नहुनेुछैन। 
आpना भरपद� र .वँ वसनीय सेवकह-को आवँयकताको माग अनसुार 
Aतनीह-ले धाgस|ने कायYeमता उहाँले ूदान गनुYहनेुछ। यस माAमलामा ूOेरत 
पावलले आpनो गवाहd यसरd uद<छन:् '९ मलाई उहाँले भ< नभुयो, “मेरो 
अनमुह Aतॆो AनिW त पयाYR त छ, .कनभने मेरो शिw दबुYलतामा नै Aसn 
ह<ु छ।” यसकारण भीं टको शिw ममा वास गरोस ् भनेर म ब� मेरो 
दबुYलतामा बढ़d खशुीसाथ गवY गनqछु। १० यसकारण भीं टको खाAतर 
दबुYलताह-मा, बदनामीह-मा, कuठनाइह-मा, सतावटह-मा, आप» ह-मा म 
स< तुं  ट रह< छु। .कन.क जब म दबुYल छु, तब म शिwशालd छु'" २ 
कोOर<थी १२:९,१०।"-एलेन जी ³ाइट, ूोफेटस ए�ड .कVस,् प.ृ 
१६४,१६५बाट -पा<तOरत। 
 
िच<तनमनन: 

अ. येशूूAत सम.पYत जीवन Aबताएको कारणले "अलग" हनु ु के सWभव 
छ, र फेOर mयसै समय अ-लाई वाःता नगनq र अलग भएर बःने 
भgे जःता आरोपह-बाट के पि<छएर बःन स.क<छ? 

आ. बाइबलमा अतr uदने भgे श¢दले उmसाह uदन ुवा सLयाउन ुभgे पAन 
अथY ला�न स|छ। Aनराश भएका माAनसह-लाई सLयाएर कसरd 
उmसा.हत बनाउने? 

   इ. .हॄू पःुतकका पाठकह-को अनभुव र ूकाश ३:१४-२२मा उ`लेख 
गरेको लेओडे.कया चचYका .वँ वासीह-को अनभुवको बीचमा के 
समानता छ? दईु हजार वषY पAछ, mयहd खालका अनभुव हामीमा 
कःतो छ र ती समान अनभुवह-बाट हामी के Aस|न स|छy? 
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कथा १ 
सहd बाटो भे�ाइएको .टमोर-लेःट 

मOरयो डा कोःटा, ४४ 
 

.टमोर-Aलःटमा ठूलो धाAमYक चाड 
भइरहेको Aथयो। सहरमा अmय<तै रमझम 
भइरहेको Aथयो। म पAन घोडा जाऽामा 
जान AनणYय गर¼। 
घोडा जाऽा हेनY जाने बाटोमा सेभे<थ-डे 
एडभेि<टःट चचY भएर जानपुदY�यो। जब म 
.हँ}दै Aथए ँतब मैले ससुमाचार काम गनq 
माOरयाना मेरो पAछ लागे। "यuद तपा_सँग 
समय भए मसँग बाइबल अ$ययन गनY 

चाहनहु<ुछ .क?" उनले सोधे। एडभेि<टःटह-को घरमा केहd uदन बाइबल 
अ$ययन गरेको Aथए।ँ तर मेरो आpनै चचYले Aसकाएको अनसुार Aतनीह-ले 
पAन Aसकाउने भएकोले म Aतनीह-को सVAतमा जान छोडेको Aथए।ँ तर 
ससुमाचार ूचारक मेरो पAछ लागेकोले मेरो §दयमा बाइबल अ$ययन गनq 
ग.हरो इLछा भयो।  "ह<ुछ तपा_सँग म बाइबल अ$ययन गछुY," मैले भन¼। 
"मेरो घरमा तपा_ आउन ुआवँयक छैन। म तपा_कै घरमा घोडा जाऽा पAछ 
आउँछु," माOरयानोले भने। घोडा जाऽा सकेपAछ मेरो घरमा सँगसँगै बाइबल 
अ$ययन गनY था`यy। हामी चार म.हनासँगै बाइबल अ$ययन गयº। mयस 
बाइबलdय काम गनqसँग ूmयेक साबथ चचY जान थाल¼। तैपAन ूmयेक 
आइतबार मेरै चचYमा पAन गए।ँ कुन uदनमा परमे½रको आराधना गनq mयसको 
खास अथY मलाई लागेको Aथएन। केहd समयपAछ  एक जना एडभेि<टःट 
ससुमाचार ूचारक मेरो सहरमा आए। उनीसँग दाAनएल र ूकाश अ$ययन 
गर¼। दाAनएल ७:२५मा हामी प¾y, "उसले सव�L चको .व�nमा बो` नेछ र 
उहाँका प.वऽ जनह-लाई अm याचार गनqछ र ठह¦ याइएका समय र 
v यवः थाह- फेनY ूयm न गनqछ।" घरमा गएर मैले फेOर mयहd पद पढ¼ , " 
उसले सव�L चको .व�nमा बो` नेछ र उहाँका प.वऽ जनह-लाई अm याचार 
गनqछ र ठह¦ याइएका समय र v यवः थाह- फेनY ूयm न गनqछ।" यसलाई मैले 
सोचेको Aथए ँ .क यो सmय Aथएन। बाइबल ब<द गरेर म स¿ु खोज¼। 
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एडभेि<टःटह-ले मलाई धोका पो uदन थालेको हो .क भनेर मैले सोLन थाल¼। 
Aतनीह-को चचYमा म आओस ्भनेर mयो पद मलाई देखाएको जःतो मलाई 
ला�यो।राती उठेर ब�ी बा`द� mयो पद फेOर पढ¼ , "उसले सव�L चको .व�nमा 
बो` नेछ र उहाँका प.वऽ जनह-लाई अm याचार गनqछ र ठह¦ याइएका समय र 
v यवः थाह- फेनY ूयm न गनqछ।" जब म $यान uदएर पढ¼ तब मेरो चचYले 
साबथ र vयवःथालाई पOरवतYन गरेको Aथयो भgे कुरामा म .व½ःत भए।ँ 
   पAछ थाहाभयो .क प.वऽ आmमाले मलाई सहd बाटो .हँ}न अगवुाइ 
गद¬ हनुहु<ु�यो। तरु<तै, मैले उपवास बःन थाल¼ र ूाथYना गर¼ , "के शAनबार 
वा आइतबार कुन ्सmय साबथ हो? मेरो चचY .क एडभेि<टःट चचY कुन सmय 
चचY हो?" एक हÀा उपवास र ूाथYना पAछ मेरो चेतनामा एउटा आवाज आयो, 
"बाइबलमा के छ mयो अनसुार चल।" अAन बाइबलमा नै देखाएको अनसुार 
परमे½रको बचन पालन गनq मैले AनणYय गर¼। हरेक हÀा चचY गएतापAन 
पाःटरले मलाई बAÀःमा Aलन अनरुोध गरेको Aथएन। चचYको सेवा पAछ उनी 
र म Aमलेर खाना खा<�यy र बाइबलको बारेमा छलफल ग�यº। एक uदन 
साबथ ःकूल र चचYको बीचमा मैले पाःटरसँग यो सोध¼, "नयाँ माAनसह-ले 
बAÀःमा Aलने uदन क.हले हो?" "mयो बAÀःमा Aलन चाहने माAनसको 
भरमापछY," उनले भने। "जब कोहd बAÀःमा Aलन चाह<छ भने र तयार छ 
भने हामी बAÀःमाको AनिWत तयार गछº," उनले थपे। "यuद बAÀःमा  
कायYबम ह<ुछ भने म म बAÀःमा Aलन चाह<छु," मैले भन¼। तरु<तै पाःटरले 
मलाई अVालोमाय�। जब बAÀःमाबाट हामी Aनः|यy सबै जना खशुी भएर 
हाॆा हातह- समातेर अVालो मारे। "परमे½रले तपा_लाई बोलाउनभुएको 
छ," Aतनीह-ले मलाई भने। जब मैले ती श¢दह- सनु¼, तब म रोए।ँ मैले 
परमे½रको सहd बाटो प.ह`याउन पाएको Aथए।ँ 
  आज, मOरयो बाइबल Aसकाउने िशeक हनुहु<ुछ र उनको 
स.बयतामा धेरै माAनसह- परमे½रको सहd बाटोमा .हँAडरहेका छन।् उनको 
बाइबल अ$ययन uदने र प.वऽ आmमको अगवुाइमा च`ने कदम जारd छ। 
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