
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू १०:३५-३९, रोमी १:१७, .हॄू ११, 

यहोशू २:९-११ र .हॄू १२:१-३। 
यस अ$यायको मूल सार पद: "हाॆा .वँ वास स@ु गनुCहनेु र पूरा गनुCहनेु 
येशूलाई हेरF, जसले उहाँको सामJु ने रािखMदएका आनJ दको PनिQ त अपमानलाई 
केहSजः तो नठानी बूसको कं ट भोZ नभुयो, र परमेँ वरको Pसंहासनको 
दा.हनेप.\ .वराजमान हनुहुJु छ" (.हॄ १२:२)।  
    येशूका समःत भ^ह-मा .हॄू ११ र १२ शायद सबभJदा मनपन̀ 
अ$यायह- भएको पाइJछ। येशूभ^को जीवन दौड ूPतयोPगतामा भाग Pलने 
जःतो हो, जसमा हामी सबैले भाग Pलन पाउँछf र जो नथा.ककन डगhुररहJछ 
वा .वँ वासमा अPडग रहJछ उसले परुःकार पाउने Pनिँ चत छ। मिु^को 
नाटक भनेको एउटा दौड ूPतयोPगता हो जसमा .वँ वास तथा आःथामा अPडग 
रहने .वगतका जनह-को मिु^को मकुुट सरुिjत रािखएको छ, Pतनीह-ले 
जPतसकैु द:ुखकk भोZनपुरेतापPन अझै पPन Pतनीह-ले परुःकार पाएका Pथएनन ्
भनेर पPन ती अ$यायह-ले वणCन गदCछन।् तर .कन त भJदा, Pतनीह-को 
कथा वा Pतनीह-ले भोगेका अनभुवह- Pतनीह-मामाऽै अJत भएको छैन। 
pयसको अJत वा समापन हामी हf वा पrृवीको अJतसQम र.हरहनेह-। 
मिु^को नाटक pयसबेला समापन हJुछ जब दौडको अJतमा पZुछf र 
hरबनलाई Pछचोsदै Pभऽ पःदछf, र परमेँ वरको दा.हने हातमा बःनभुएको येशू 
जो हाॆो गJतtय ःथान वा गोलमा पZुदछf। हाॆो जीवनमा जीवनको दौडमा 
कसरS भाग PलनपुछC भनेर उहाँले नै हामीलाई PसकाउनहुJुछ, ूरेणा MदनहुJुछ। 
यस संसारमा हुँदा दोडमा कसरS भाग PलनपुछC भनेर उहाँ हाॆो PनिQत मूल 
अनकुरणीय उदाहरण भएर देखाउनभुएको Pथयो। हामीले पाउने परुःकार कुनै 
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मनगढJते वा हावादारS अ$यािpमक धारणा नभएर सpय र  वाःत.वक हो भनेर 
उहाँ नै हाॆो चरम साjी हनुभुएको छ, साथै दौडमा उहाँ अमज हनुभुएर हाॆो 
PनिQत बाटो खलुाइरहनभुएको छ (.हॄू ६:१९,२०; .हॄू १०:१९-२३)। 
   अ.हले हामीले देy न नसकेतापPन परमेँ वरका ूPतzाह-मा 
.वँ वास{ारा भरोसा राy नपुछC भनेर .हॄू ११ले tयाyया गदCछ। .वँ वास वा 
परमेँ वरमाPथको अटल आःथा भनेको के हो र .वगतको उदाहरणह-{ारा pयो 
.वँ वास हामीले कसरS ूा| त गनCस}छf भ~े .वषयवःत ुयस अ$यायमा हामी 
Pनयाsनेछf, तर pयो .वँ वासको केJि.वJद ु .वशेष गरेर येशूको उदाहरण{ारा 
हेन̀छf जो हाॆो .वँ वासको जग र pयसलाई पूणCता Mदने उहाँ नै हनुहुJुछ (.हॄू 
१२:२)। 
 
१. परमेँ वरका धाPमCक जन .वँ वास{ारा िजउनेछ 
    .हॄू १०:३५-३९ प�नहुोस।् ती पदह-{ारा परमेँ वरले हामीलाई 
के भPनरहनभुएको छ? हेनुCहोस,् "३५ p यसकारण आ� नो यो भरोसा नp याग, 
जसमा ठूलो इनामको ूPतफल छ। ३६ परमेँ वरको इ� छा पूरा गनC र ूPतzा 
गhरएको ूPतफल ूा| त गनC Pतमीह-लाई िः थर रहन ुआवँ यक छ। ३७ 
.कन.क अब एकै Pछनमा, “आउनहुनेुचा.हँ आउन ु नै हनेुछ, र Pबयाँलो 
गनुCहनेुछैन। ३८ तर मेरो धाPमCक जनचा.हँ .वँ वास{ारा बाँ� नेछ,  र यMद ऊ 
पPछ ह� छ भनेता म उसँग खशुी हनेुछैन”ँ  (.हॄू १०:३५-३८)।  
   यगुको अJतमा रहने परमेँ वरका जनह-का मूyय गणुह- भनेकै 
आःथामा िःथर र धैयCधारण गरेर बःन ु हो। यी गणुह- Pबना परमेँ वरले 
Mदनभुएका ूPतzाह- पाउन सjम ् हुँदैन (ूकाश १३:१०,१४:१२)। तर, 
.वँ वासमा िःथर रहन .वँ वासीह- .वँ वासमा दि� हलो भएर बःनपुदCछ वा 
आःथालाई बPलयोसँग पकPड राy नपुदCछ (.हॄू १०:२३, .हॄू ४:१४)। ४० 
वषCसQमा म@भPूममा याऽा गनC वा$यभएका पःुताले Pतनीह-लाई ूPतzा 
गhरएको देशमा Pतनीह- पZुन सकेनन ् .कन.क Pतनीह-मा .वँ वासको कमी 
Pथयो (.हॄू ३:१९) भनेर पावलले उsलेख गदCछन।् परमेँ वरले ूPतzा 
गनुCभएको पूरा हनु .वँ वासीह- दैलोमा नै छन ्भनेर पावलले िचऽण गदCछन ्
(.हॄू ९:२८; .हॄू १०:२५,३६-३८)। तर Pतनीह-लाई Mदइएको 
ूPतzाह-को उपभोग गनC चाहJछ भने Pतनीह-ले .वँ वासलाई ूयोगमा 
sयाउनपुदCछ वा Pतनीह-को जीवन र आचरणशैलSले परमेँ वरमाPथको आःथा 
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वा .वँ वासले स.बय-पमा काम गhररहेको भनेर Pतनीह-ले देखाइरहनपुदCछ 
(.हॄू १०:३९)।  
    पावलले .वँ वासको पhरभाषालाई हबकूक २:२-४लाई उ� धृत गद� 
tयाyया गदCछन।् परमेँ वरका धम� जनह-लाई .वँ वासघाती र पpथर �दय 
भएका माPनसह-ले सािःत Mदँदा  पPन र दवाएतापPन .वना हःतjेप नगhर 
उहाँले कसरS हे� याको हेरेरै गhररहनभुयो भनेर अगमव^ा हवकूकले आ�नो 
दखेुसो पोखाउँछन ् (हवकूक १:१२-१७)। भौPतक-पमै अगव^ा र उनका 
जनह-ले द:ुखकk र साःती पाइरहेका Pथए; pयसकारण, परमेँ वरले तरुJतै 
केहS ग@न ्भ~े Pतनीह-को चाहना Pथयो। तर, परमेँ वरले यो जवाफ Mदनभुयो 
.क उहाँले PनधाCरण गनुCभएको समयमा उहाँको ूPतzा पूरा गनC Pतनीह- पखCनै 
पन̀ पदCछ (हबकूक २:२-४)। हबकूक र उनका जनह-, हाॆो जःतै 
समयमा, रहेका Pथए, अथाCत ् ूPतzाको समय र ूPतzा पूरा हनेु समयको 
बीचमा। हबकूकलाई Mदएको सJदेश .हॄूको पःुतकमा पPन PनरJतरता 
Mदइएको छ, "जो आउने हनुहुJुछ उहाँ आउनहुJुछ र .ढलो गनुCह~ु (.हॄू 
१०:३७ -पाJतhरत) र ".कन.क ूकाश ठहhरएको समय पूरा हनुलाई 
पिखCरहेछ। p यसले अJ तको .वषयमा बताउँछ र p यो झूटो ठहhरनेछैन। p यो 
पूरा हनु .ढलो भए तापPन p यसको ूतीjा गद�बस ्, .कनभने p यो Pनँ चय नै पूरा 
हनेुछ, p यसले .ढलो गन̀छैन" (हबकूक २:३)।  
  यो सJदेशले येशूलाई सQबोधन गदCछ। उहाँ नै धम� जन हनुहुJुछ, 
उहाँ नै .वँ वासको साकार वा मूतC-प हनुहुJुछ। उहाँले परमेँ वरलाई ूस~ 
पानुCहJुछ र जीवन MदनहुJुछ (.हॄू १०:५-१०)। 
  तब, उहाँ .कन .ढलो गनुCहJुछ त? अहँ, उहाँ गनुCह~ु। उहाँ 
आइस}नभुयो र हाॆो PनिQत मhरस}नभुयो (.हॄू ९:१५-२६), PनधाCरण 
गhरएको समयमा उहाँ Pनँ चयनै आउनहुनेुछ (.हॄू ९:२७,२८; .हॄू 
१०:२५)। 
   परमेँ वरको सJदेशले यसरS PनरJतरता Mदँदछ: "मेरो धाPमCक जनचा.हँ 
.वँ वास{ारा बाँ� नेछ,” ( .हॄू १०:३८)। यहS धारणा पावलले रोमी १:१७ र 
गलाती ३:११मा दोहो� याउँछन।् रोमी १:१६,१७ .वशेष गरेर आिpमक-पमा 
अथCमूलक छ .कनभने परमेँ वरको धाPमCकता वारेमा पावलले यसरS tयाyया 
गदCछन,् "१६ .कन.क ससुमाचारसँग म शमाCउँMदन।ँ .कनभने .वँ वास गन̀ 
ूp येकका मिु^को PनिQ त यो परमेँ वरको शि^ हो, प.हले यहूदSह-का PनिQ त 
र अJ यजाPतह-का PनिQ त पPन।१७ .कन.क ससुमाचारमा परमेँ वरबाट आउने 
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धाPमCकता ूकट भएको छ, p यो धाPमCकता जोचा.हँ सQ पूणC -पले .वँ वास{ारा 
नै आउँछ। यः तो लेिखएको छ, “धम�चा.हँ .वँ वास{ारा नै िजउनेछ।”  
आ�नो ूPतzाह-ूPत परमेँ वरको .वँ वसनीयता प.हलो हो भनेर पावलले 
tयाyया गदCछन।् उहाँकै .वँ वसनीयताको नPतजाले हामीमा पPन .वँ वास 
उpपादन हJुछ, जसको फलःव-प हामी उहाँूPत Pन�ावान भएर बाँ�दछf। 
   pयसकारण, आ�ना ूPतzाह-ूPत परमेँ वर Pन�ावान हनुभुएकोले (२ 
Pतमोथी २:१३), उहाँको .वँ वसनीयताले गदाC धम� जनह- पPन .वँ वास वा 
Pन�ामा अPडग भएर बःदछन।् 
   हाॆो .वँ वास वा परमेँ वरूPतको हाॆो आःथा परमेँ वरको 
.वँ वसनीयताको नPतजाले आउँदछ र .वँ वास बढाउन उहाँले Mदनभुएको 
zानमा ब.ढरहनपुछC भ~े कुरो हामीले .कन मह�वपूणC मानेर महससु गनुCपदCछ? 
हामीूPत उहाँको .वँ वसनीयता र हामीलाई Mदनभुएको उहाँका ूPतzाह-मा 
अझ भरोसा राy न हामीले व.ढ कसरS Pस}ने? 
 
२. .वँ वास{ारा अॄाहम 
     .हॄूको पःुतकले .वँ वास तथा आःथालाई यसरS पhरभा.षत गhरएको 
छ, "अब .वँ वासचा.हँ आशा रािखएका कुराको Pनँ चय वा pयसमाPथ भरोसा 
राy ने हो र नदेिखएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो" (.हॄू ११:१ -पाJतhरत)। 
pयसपPछ, लेखकले परमेँ वरमाPथको आःथा वा .वँ वासमा अPडग रहने 
इॐाएल इPतहासका अनकुरणीय उदाहरणह-को सूची ूःततु गदCछ। 
Pतनीह-को जीवनशैलSले नदेिखएको परमेँ वरमाPथ आःथा राy न ुभनेको के हो 
भनेर देखाएको Pथयो साथै, .वँ वास तथा आःथा कुनै आिpमक�माऽ होइन वा 
संसारबाट अलग भएर कुनै गफुामा $यान गन̀ होइन, तर संसारमा संसारकै 
माPनसह-को बीचमा रहेर आःथाको ूयोगाpमक जीवन हो भनेर Pतनीह-का 
.बयाकलापह-ले देखाएको Pथयो। 

.हॄू ११:१-१९ प�नहुोस।् साधारण तर .वँ वास तथा आःथाका 
"बीरह-" को हनु ् र Pतनीह-को आःथाको अनसुरण .कन गनुCपछC भनेर 
लेखकले कसरS िज.कर गदCछन?् Pतनीह-कै .बयाकलापले Pतनीह-ले नदेखेको 
आशामा Pतनीह- कसरS अPडग भएर बसेका Pथए भनेर Pतनीह-को .ववरणले 
कसरS देखाउँदछ? हेनुCहोस,् "१ अब .वँ वासचा.हँ आशा रािखएका कुराको 
Pनँ चय र नदेिखएका कुराको ढृढ़ भरोसा हो। २ .कन.क यसै .वँ वास{ारा 
ूाचीन माPनसह-लाई परमेँ वरले महण गनुCभयो। ३ .वँ वास{ारा हामी 
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ब�ु दछF .क सारा .वँ व परमेँ वरको वचन{ारा सिृं ट भयो, र जो �ँ य छ p यो 
अ�ँ य कुराबाट बJ यो। ४ .वँ वास{ारा हाPबलले परमेँ वरलाई क.यनले भJ दा 
अझ महणयोZ य बPल चढ़ाए, र p यस{ारा नै हाPबल धम� ठहhरए। Pतनको बPल 
ः वीकार गरेर परमेँ वरले आ� नो सQ मPत जनाउनभुयो। Pतनी मरे तापPन 
.वँ वास{ारा नै Pतनी अझै बोPलरहेका छन ्। ५ .वँ वास{ारा मpृ य ु नचाखी 
हनोक ः वगCमा उठाइलPगए, र Pतनी कतै फेला परेनन ्, .कन.क परमेँ वरले 
Pतनलाई लानभुएको Pथयो। Pतनी उठाइलPगनभुJ दा अिघ परमेँ वरलाई Pतनले 
ूसJ न पारेका कुराको पिुं ट भएको Pथयो। ६ .वँ वास.वना परमेँ वरलाई 
ूसJ न पानुC असQ भव छ। .कन.क जो परमेँ वरको निजक आउँछ, p यसले 
परमेँ वर हनुहुJु छ र उहाँलाई खो� नेह-लाई उहाँले ूPतफल MदनहुJु छ भJ ने 
प} का .वँ वास गनुCपछC।  ७ .वँ वास{ारा नोआले p यPत बेलासQ म अदेख 
रहेका घटनाका बारेमा परमेँ वरबाट चेताउनी पाएर भि^साथ आ� नो 
घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरS संसारलाई दोषी ठहराएर 
.वँ वास{ारा उनी आउने धाPमCकताका उ�राPधकारS भए। ८ .वँ वास{ारा 
अॄाहामले आzापालन गरे, र जाऊ भनेको ठाउँPतर गए, जनु ठाउँ 
उ�राPधकारको -पमा उनले पPछ पाउनेPथए, य�.प उनी कताPतर गइरहेका 
Pथए, p यो उनलाई थाहा Pथएन। ९ .वँ वासै{ारा उनी एक परदेशीझ� ूPतzाको 
देशमा इसहाक र याकूबजः तै तQ बूह-मा बसोबास गरे। उनीह- 
अॄाहामसँगसँगै उहS ूPतzाका हकदार Pथए। १० .कन.क उनले एउटा जग 
भएको सहरको ूतीjा गथ̀, जसलाई बनाउने र PनमाCण गन̀ परमेँ वर नै 
हनुहुJु छ। ११ .वँ वासै{ारा साराले पPन आ� नो उमेर ढिs कसकेपPछ गभCधारण 
गन̀ शि^ ूा| त गhरन ्। .कनभने ूPतzा गनुCहनेुलाई Pतनले .वँ वासयोZ य 
ठानेक� Pथइन ्। १२ यसैकारण मरेतsु य शरSर भइसकेको एउटै माPनसबाट 
आकाशका तारा जि�कै असंy य र समिुका .कनारका अनPगJ ती बालवुाका 
कण जि�कै सJ तान उp पJ न भए। १३ ूPतzा गhरएको कुरा ूा| त नगरS 
.यनीह- सबै .वँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट p यसलाई देखेर ः वागत गरS 
Pतनीह-ले माPनPलए, .क Pतनीह- यस पrृ वीमा परदेशी र ूवासी Pथए। १४ 
यः ता कुरा भJ ने माPनसह-ले आ� नो PनिQ त एउटा देश खोिजरहेका छन ् भJ ने 
कुरा ूं ट हJु छ। १५ जनु देशबाट Pतनीह- Pनः केर गएका Pथए, यMद 
Pतनीह-ले p यहS देशको .वषयमा सोचेका भए Pतनीह-लाई फ.कC जाने मौका 
Pमs ने Pथयो। १६ तर Pतनीह- अझ उ�म देश, अथाCत ् एक ः वग�य देशको 
इ� छा गछCन ्। यसैकारण परमेँ वर Pतनीह-का परमेँ वर भनी पकुाhरन ु
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शमाCउनहुJु न, .कनभने उहाँले Pतनीह-का PनिQ त एउटा सहर तयार 
पाhरMदनभुएको छ। १७ .वँ वास{ारा आ� नो परSjा हुँदा अॄाहामले 
इसहाकलाई बPल चढ़ाए। उनले ूPतzाह- पाएका Pथए, तापPन आ� नो एउटै 
छोराको बPल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ .यनकै .वषयमा यसो भPनएको 
Pथयो, “इसहाक{ारा नै तेरो सJ तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँ वरले 
माPनसह-लाई मरेकोबाट पPन फेhर जी.वत पानC स} नहुJु छ भJ ने कुरा 
अॄाहामले सोचे, र भनF भने, उनले इसहाकलाई .फताC पाए।   
  यस अ$यायको सबभJदा उsलेखनीय पाऽ शायद अॄाहम हनुस}छ। 
अॄाहमको .वँ वासको अिJतम कामले परमेँ वरमाPथ सpय .वँ वास तथा Pन�ा 
भनेको के हो भनेर देखाउँदछ। यो हाॆो PनिQत .वशेष गरेर िशjाूद वा 
उपदेशाpमक छ। 
    परमेँ वरले अॄाहमलाई आ�नो छोरो इसहाकलाई बPल चढाउन 
आदेश Mदएको तrयले परमेँ वरको आ�नै ूPतzासँग बािझनभुएको देखाइएको 
Pथयो (.हॄू ११:१७,१८)। इसहाकमाऽ अॄाहमको छोरो Pथएन। अॄाहमको 
घरमा जिJमने जेठो छोरो इँमायल Pथयो। साराले इँमायल र उसको आमा 
हागारलाई घरबाट Pनकाल भनेर कचकच गरेक� Pथइन।् pयो कचकच वा 
दवावले अॄाहम अpयJतै Pनराश र बेचैन भएका Pथए। उनको Mदमागमा महान ्
{J{ चPलरहेको Pथयो। तर, परमेँ वरले साराको कुरा सनेुर Pतनीह-लाई 
घरबाट Pनकाल भनेर अॄाहमलाई अ� हाउनभुयो र Pतनीह-लाई उहाँले नै 
सQहाsनहुनेुछ भनेर भ~ुभएको Pथयो। जी.वत स.ृkकताC परमेँ वरको आराधना 
गन̀ र उहाँमाPथ Pन�ा राy ने .वशेष जाPत अॄाहमकै छोरो इसहाकबाट 
आउनेछ भनेर उहाँले ूPतzा गनुCभएको Pथयो (उpपि� २१:१२,१३)। अPन 
अक� अ$यायमा त परमेँ वरले इसहाकलाई नै होमबPल चढाउन ु भनेर 
अॄाहमलाई आदेश Mदनभुयो। अॄाहमलाई उpपि� २२मा Mदइएको आदेश 
उpपि� १२-२१मा उहाँले उनलाई Mदनभुएको ूPतzाह-सँग सरासर बािझएको 
Pथयो। 
   अॄाहमले सामना गरेका ज.टल र अलमलमा पन̀ समःयालाई अचQम 
तhरकाले सिुsझनेछ भनेर उनलाई आँ वास Mदएको Pथयो .हॄूको पःुतकले 
बताएको छ, pयो हो यMद अॄाहमले इसहाकलाई बPल Mदइयो भने परमेँ वरले 
उसलाई पनु@pथान गनुCहनेुछ। यो अचQमको छ, .कनभने एक फेरा बPल 
Mदएको tयि^ फेhर क.हsयै पPन पनु@pथान भएको Pथएन। तर, अॄहामको 
प.हलाको अनभुवले आ�नो छोरोलाई परमेँ वरले िजउँदो पानुCहनेुछ भ~े कुरामा 
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उनी य.कन हनु गएको देखाउँछ। .हॄू ११:१२ले देखाउँदछ .क परमेँ वरको 
शि^लाई इसहाकले कsपना गरेको Pथयो। आफू मhरतsुय भएपPन 
परमेँ वरको शि^लाई अनभुव गरेको Pथयो। पावलले यो बताउँदछ .क 
अॄाहम मरेतsुय भएतापPन र सारा बाँझी भएतापPन उनले परमेँ वरमाPथ आशा 
राखेका Pथए। अॄाहमको Mदमागमा के Pथयो भनेर पावलले यसरS tय^ 
गदCछन:् "१७ जसो लेिखएको छ, “मैले Pतमीलाई धेरै जाPतह-का .पता 
बनाएको छु।” जनु परमेँ वरमाPथ अॄाहामले .वँ वास गरे, उहाँको �िं टमा 
उनी हामी सबैका .पता हनु ्। उहाँले मरेकाह-लाई पPन जीवन MदनहुJु छ, र 
अिः तp वमा नभएका थोकह-लाई बोलाई अिः तp वमा s याउनहुJु छ। १८ “Pतॆा 
सJ तान पPन यः तै असंy य हनेुछन ्” भनेर परमेँ वरले भJ नभुएअनसुार, आशा 
पट} कै नहुँदा पPन अॄाहामले आशा राखी .वँ वास गरे, र यसरS उनी धेरै 
जाPतह-का .पता बने। १९ ूाय: सय वषC पPुगसकेका अॄाहाम मरेतsु य 
भइसकेको आ� नो शरSर तथा साराको कोख बाँझो भएको बझेुर पPन 
.वँ वासमा कमजोर भएनन ्। २० परमेँ वरको ूPतzाबारे कुनै श�ाले उनलाई 
डगमगाउन सकेन, तर आ� नो .वँ वासमा द.॑लो भएर उनले परमेँ वरलाई 
म.हमा Mदए। २१ ूPतzा गनुCभएको कुरा परमेँ वरले गनC पPन स} नहुJु छ भJ ने 
अॄाहामलाई पूरा Pनँ चय Pथयो" (रोमी ४:१७-२१)। केहS हदमा मरेको 
इसहाकलाई परमेँ वरले जीवन Mदनभुएको Pथयो भने उहाँले फेhर 
Pबउँताउनहुनेुछ भ~े कुरामा अॄाहम .वँ वःत भएको हामीलाई आभास ्MदJछ। 
परमेँ वरसँग .वगतमा बा}लो सQबJध भएकोले भ.वंयमा पPन उहाँले के गनC 
स}नहुJुछ सो उनलाई थाहा Pथयो। 
   .वगतको समयमा परमेँ वरले हाॆो जीवनमा कसरS अगवुाइ गनुCभयो 
pयसमा िचJतन गदाC भ.वंयमा पPन उहाँले अगवुाइ गनुCहनेुछ भनेर अ.हले नै 
उहाँमाPथ हामी .वँ वास र भरोसा राyदै अिघ .कन नब�ने? 
 
३. मोशा: नदेखेको कुरामा .वँ वास गन̀ 

.हॄू ११:२०-२८मा परमेँ वरमाPथ Pन�ामा अPडग हनेुह-को बारेमा 
थप जानकारS उsलेख गhरएको छ। ती .वँ वासका समूत बीरह-ले के गरे? 
Pतनीह-को .बयाकलापले नदेिखएको आशामाPथ Pतनीह-को .वँ वास कःतो 
रहेछ भनेर कसरS देखाए? हेनुCहोस,् "११ .वँ वासै{ारा साराले पPन आ� नो 
उमेर ढिs कसकेपPछ गभCधारण गन̀ शि^ ूा| त गhरन ्। .कनभने ूPतzा 
गनुCहनेुलाई Pतनले .वँ वासयोZ य ठानेक� Pथइन ्। १२ यसैकारण मरेतsु य शरSर 
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भइसकेको एउटै माPनसबाट आकाशका तारा जि�कै असंy य र समिुका 
.कनारका अनPगJ ती बालवुाका कण जि�कै सJ तान उp पJ न भए। १३ ूPतzा 
गhरएको कुरा ूा| त नगरS .यनीह- सबै .वँ वासैमा मरे, तर टाढ़ैबाट p यसलाई 
देखेर ः वागत गरS Pतनीह-ले माPनPलए, .क Pतनीह- यस पrृ वीमा परदेशी र 
ूवासी Pथए। १४ यः ता कुरा भJ ने माPनसह-ले आ� नो PनिQ त एउटा देश 
खोिजरहेका छन ् भJ ने कुरा ूं ट हJु छ। १५ जनु देशबाट Pतनीह- Pनः केर 
गएका Pथए, यMद Pतनीह-ले p यहS देशको .वषयमा सोचेका भए Pतनीह-लाई 
फ.कC जाने मौका Pमs ने Pथयो। १६ तर Pतनीह- अझ उ�म देश, अथाCत ् एक 
ः वग�य देशको इ� छा गछCन ्। यसैकारण परमेँ वर Pतनीह-का परमेँ वर भनी 
पकुाhरन ुशमाCउनहुJु न, .कनभने उहाँले Pतनीह-का PनिQ त एउटा सहर तयार 
पाhरMदनभुएको छ।१७ .वँ वास{ारा आ� नो परSjा हुँदा अॄाहामले 
इसहाकलाई बPल चढ़ाए। उनले ूPतzाह- पाएका Pथए, तापPन आ� नो एउटै 
छोराको बPल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ .यनकै .वषयमा यसो भPनएको 
Pथयो, “इसहाक{ारा नै Pतॆो सJ तानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमेँ वरले 
माPनसह-लाई मरेकोबाट पPन फेhर जी.वत पानC स} नहुJु छ भJ ने कुरा 
अॄाहामले सोचे, र भनF भने, उनले इसहाकलाई .फताC पाए।   
  २० .वँ वास{ारा इसहाकले याकूब र एसावलाई Pतनीह-का 
भ.वं यको बारेमा आशीवाCद Mदए। २१ .वँ वास{ारा मन̀ बेलामा याकूबले 
आ� नो लौरोको टु| पामा घो| टो परेर परमेँ वरको आराधना गरे, र योसेफको 
ूp येक छोरालाई आशीवाCद Mदए। २२ .वँ वास{ारा योसेफले आ� नो जीवनको 
अJ p यPतर इॐाएलSह-का ूः थानको .वषयमा उs लेख गरे, र उनका अिः थको 
.वषयमा आदेश Mदए।  २३ मोशा जJ मदँा Pतनका आमा-बबुाले Pतनलाई 
सJु दर देखे, र .वँ वास{ारा तीन म.हनासQ म Pतनलाई लकुाइराखे, र राजाका 
हकुुमको Pतनीह-ले डरै मानेनन ्। २४ जवान भएपPछ .वँ वास{ारा मोशाले 
फारोक� छोरSका छोरा कहलाइन इJ कार गरे। २५ पापको jिणक सखु 
भोZ नभुJ दा ब@ परमेँ वरका माPनसह-सँग PथचोPमचोमा पनC Pतनले रोजे। २६ 
Pमौदेशको धन-सQपि�भJ दा भीं टको PनिQ त PनिJ दत हनु Pतनले मूs यवान ् 
सQ पि� ठाने। .कनभने Pतनले आ� नो �िं ट इनामPतर लाएका Pथए। २७ 
राजाको बोधसँग नडराएर .वँ वास{ारा Pतनले Pमौदेश छोड़े। .कन.क अ�ँ य 
हनुहुनेुलाई देखेझ� गरS Pतनी िः थर रहे। २८ � यें ठलाई नाश गन̀ले 
Pतनीह-लाई छुन नपाऊन ् भनेर Pतनले .वँ वास{ारा Pनः तार-चाड़को .वPध 
पालन गरे र रगत छक̀" (.हॄू ११:११-२८)। 
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   .वँ वासको अ$यायमा मोशा दोॐो मूyय उदाहरण भएको देिखJछ। 
मोशाको जJमदेिख राजाको हकुुमको .वरोधमा दईु ूकारको अटेरSह-लाई 
िचनाएर उनको जीवनको कथा अJत गhरएको छ। प.हलोत:, राजाको हकुुमको 
डर नमानेर उनका बबुाआमाले मोशालाई लकुाएका Pथए (.हॄू ११:२३), र 
राजाको hरसको डर नमानेर मोशाले Pमौदेशलाई छोडेका Pथए (.हॄू 
११:२३)। तर, मोशाको उsलेखनीय चhरऽत: यो देखाइएको Pथयो .क उनले 
आफूलाई फारोको छोरSको पऽु कहलाउन अःवीकार गरे (.हॄू ११:२४)। 
"फारो राजाको छोरS" भनेर सQबोधन गhरएकोले यो देखाउँछ .क मोशा अक� 
फारो राजा हनेु अवसर Pमलेको Pथयो। य�.प, pयस समयको अpयJतै 
शि^शालS रा  र स¡यताको गौरव भएको Pमौ देशको भावी सॆात ् हनेु 
अवसरलाई pयागेका Pथए। ब-, तpकाPलन .वँ वको स¡य, धनी र शि^शालS 
रा को शासक हनुकुो स\ा भखCरै ःवतJऽ भएको शरणाथ� भएर Pनःकेका 
दासको अगवुा चाए। 
   .हॄू ११:२४-२७सँग .हॄू १०:३२-३५ तलुना गरेर प�नहुोस।् 
स@ुका .हॄूह-मा भएको पhरिःथPत र मोशाको अनभुवमा के समानता छ? 
हेनुCहोस,् "२४ जवान भएपPछ .वँ वास{ारा मोशाले फारोक� छोरSका छोरा 
कहलाइन इJ कार गरे। २५ पापको jिणक सखु भोZ नभुJ दा ब@ परमेँ वरका 
माPनसह-सँग PथचोPमचोमा पनC Pतनले रोजे। २६ Pमौदेशको धन-सQपि�भJ दा 
भीं टको PनिQ त PनिJ दत हनु Pतनले मूs यवान ् सQ पि� ठाने। .कनभने Pतनले 
आ� नो �िं ट इनामPतर लाएका Pथए। २७ राजाको बोधसँग नडराएर 
.वँ वास{ारा Pतनले Pमौदेश छोड़े। .कन.क अ�ँ य हनुहुनेुलाई देखेझ� गरS 
Pतनी िः थर रहे।" र "३२ ती अिघका Mदनह-लाई सQ झ, p यस बेला ूकाश 
पाएपPछ Pतमीह- कं टह-स.हत कठोर स¢षCमा िः थर रहेका Pथयौ। ३३ 
क.हले त PनJ दा र कं टह-ले अ-को तमाशा बनाइएका Pथयौ भने क.हलेचा.हँ 
p यः तै अवः थामा परेकाह-सँगसँगै सहभागी भएका Pथयौ। ३४ कैदSह-माPथ 
Pतमीह-ले दया देखायौ, आ� नो सQ पि� ल.ुटँदा पPन हषCसाथ स£ौ, .कन.क 
Pतमीह- जाJ दPथयौ, .क Pतमीह-को आ� नै अझ उ�म र सदा रहने सQ पि� 
छ। ३५ p यसकारण आ� नो यो भरोसा नp याग, जसमा ठूलो इनामको ूPतफल 
छ। ३६ परमेँ वरको इ� छा पूरा गनC र ूPतzा गhरएको ूPतफल ूा| त गनC 
Pतमीह-लाई िः थर रहन ुआवँ यक छ।"  
   Pमौ देशको राजा हनेु ूPतzा वा अवसरह-भJदा अपार थोक देy न 
स}न ुवा नदेिखने वा थाहै नपाएका परमेँ वरका ूPतzाह-Pतर आखँा लगाउने 

१६० 



खबुी हनु ु नै मोशाको महानता Pथयो। इिज| ट वा Pमौ देशको सQप~ता, 
स¡यता, राजक�य शि^, सखुस.ुवधा, ऐसाआरामPतर होइन तर परमेँ वरले 
Mदनहुनेु "इनाम"Pतर मोशाको आखँाको $यान केJिSभतू गरेका Pथए भनेर 
.हॄूको पःुतकले ठोकुवा गदCछ। यो इनाम केवल मोशालाईमाऽ होइन तर 
उहाँलाई .वँ वास गन̀ सबैलाई ूPतzा गhरएको छ भनेर .हॄू १०:३५ले 
उsलेख गदCछ। 
   पावलका स@ुका पाठकह-को Mदमाग वा मनमा उनले बताएको 
मोशाको PनणCय अpयJतै ूभावकारS भएर गाPडएको हनुपुदCछ। येशूमा .वँ वास 
राखेकोले Pतनीह- गालS, बेइ�जत, अपमान, दtुयCवहार, Pतरःकार र सतावट 
सहन वा$य भएका Pथए। शऽहु-ले Pतनीह-लाई सताएकोले आ�ना 
धनसQपि�, घर, जZगा जPमनह- छोडेर भाZनपुरेको Pथयो। आ�ना tयि^गत 
सQपि� गमुाउँदा Pतनीह-लाई ठूलो मकाC र चोट परेको Pथयो (.हॄू १०:३२-
३४)। pयो पPन Pतनीह-ले सहनै परेको Pथयो। Pतनीह-लाई �यालखानमा 
पPन थPुनएका Pथए (.हॄू १३:३)। pयःतै गरेर मोशाले पPन परमेँ वरको 
जनह-लाई गरेको दtुयCवहारसँगै आफू सहभागी हनु @चाए। आफू भीkसँग 
Pमsन गएकोले Pमौ देशको धनसQपि�, अPधकार, शि^ आMद pयाZन तयार 
भए .कन.क भीkले Mदनहुनेु इनाम इिज|टको कुनै पPन इनामभJदा महान ्
Pथयो। 
   तपा¥ले ूभ ु येशूमाPथ .वँ वास गरेकोले कःता कःतो संघषCह- 
भोZनभुयो, सो सो�नहुोस।् pयसको लाPग तपा¥ले के pयाZन वा$य हनुभुयो? 
.कन, आिखरमा तपा¥ले अ.हले देy न नसकेपPन परमेँ वरले Mदनहुनेु इनाम के 
संसारले Mदने कुनै पPन इनामभJदा ौे� छ भ~े कुरामा के तपा¥ Pनिँ चत 
हनुभुएको छ? 
 
४. .वँ वास{ारा राहाब र अ- .वँ वासको बीरह- 
     .हॄू ११:३१ र यहोशू २:९-११ प�नहुोस।् अक�  जाPत, 
परमेँ वरूPत .वँ वास नभएका देशवासीह-को बीचमा रहने र मूPतCपूजा गन̀ 
pयो पPन आ�नो नाउँमा कल� लगाएर बेँया भएको राहाब पPन प.वऽ 
बाइबलमा उsलेिखत चhरऽह-मा सQमानसाथ उनको नाउँ .कन समावेश 
भएको छ? हेनुCहोस,् "जासूसह-लाई राॆो ः वागत गरेक� हनुाले 
अनाzाकारSह-का साथमा राहाब वेँ या नाश भइनन ्" (.हॄू ११:३१) र "८ 
ती जासूसह- सpु न अिघ माPथ कौसीमा p यो ः ऽी उ} लेर आई, ९ र p यसले 
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ती माPनसह-लाई भनी, “मलाई थाहा छ, यो देश परमूभलेु तपा¦ह-लाई 
Mदनभुएको छ, र हामीह-का बीच तपा¦ह-को कारण आत� फैPलएको छ, र 
यहाँका बाPसJ दाह- तपा¦ह-को भयले काQ न थालेका छन ्। १० तपा¦ह- 
Pमौदेशबाट Pनः केर आउनहुुँदा तपा¦ह-का सामJु ने परमेँ वरले लाल समिुको 
पानी सकुाइMदनभुएको र यदCन पाhरका एमोरSह-का दवैु राजा, सीहोन र 
ओगलाई तपा¦ह-ले नाश गनुCभएको पPन हामीह-ले सनेुका छF। ११ यो 
सJु ने Pबि�कै हामी भयाकुल बJ यF र तपा¦ह-को कारण हामीह- कसैमा 
साहस रहेन, .कन.क परमूभ ुतपा¦ह-का परमेँ वर नै माPथ ः वगCमा र तल 
पrृ वीमा परमेँ वर हनुहुJु छ" (यहोशू २:८-११)।  
    परमेँ वरमाPथको .वँ वास गन̀ह-को .वरह-को सूचीमा राहाब जःतो 
कल.�त वेँयाको नाउँ उsलेख गhरन ुशायद कसैले अपेjा गरेका Pथएनन।् 
दईु म.हलाह-को नाउँ .कटान गhरएकोमा राहाबको नाउँ पPन उsलेख गरेको 
छ। सूचीमा उनको नाउँ दसf ःथानमा छ, प.हलोमा इॐाएलका पूखाCह- र 
अगवुाह-का नाउँह- उsलेख गhरएका छन।् ती सबै परमेँ वरको साम ुधम� 
वा Pनद�षी Pथए। तर जब राहाबको माPमलामाभने, उनी केवल ¨ीमाऽ 
Pथइनन ्अक̀ जातका वा अयहदुS वेँया Pथइन।् 
   तर, अचQमको .वषयबःत ुके छ भने यस अ$यायको  केJि.वJद ुर 
PनणाCयक भPुमका खेsने पाऽ उनी नै भएक� Pछन।् .वँ वासीह-को .वँ वासको 
सूची पPन .वशेष तhरकाले Pमलाएको पाइJछ। pयसमा उsलेख गhरएको 
ढाँचामा ".वँ वास{ारा pयो र उसले यो यो काम गरे" वा ".वँ वास{ारा यी यी 
कामह- ती ती tयि^ह-लाई भए" भनेको छ। जनु -पमा .वँ वासका 
पाऽह-को बारेमा दोहो� याउँदै उsलेख गhरएको छ, pयसको PनणाCयक वा 
Pनँ कषCमा के भयो भ~े कुरो पाठकह-मा उpसकु हJुछ। .वँ वास{ारा यहोशूले 
के गरे त? "उनले माPनसह-लाई ूPतzा गhरएको देशमा लान नेतpृव गरे।" 
   सूचीको बममा यहोशूले इॐाएलSह-को नेतpृव गरेर कनानमा लगे 
भनेर तरुJतै PनँकषC Pनकालेको छैन, ब@ अचानक वेँयाको नाउँ उsलेख 
गरेको छ। .वँ वास भ~े श©द उsलेख गद� जनु ढाँचामा वणCन गhरएको छ, 
जब राहाबको नाउँ उsलेख गरेपPछ पावलले अचानक आ�नो लेखन शैलSलाई 
रो}दछ र भJदछ "अझ धेरै मैले के कुरा गन̀?" (.हॄू ११:३२)। अPन, 
पावलले हतार हतारमा अ- केहS नाउँह- र घªनाह-को उsलेख गदCछन ्तर 
धेरै tयाyयाचा.हँ नगhरकनै।  
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   परमेँ वरलाई .वँ वास गनC के के कदमह- अपनाउन ु पछC राहबले 
ूकट गरेक� Pथइन,् जनु हामीलाई पPन उि�कै साJदPभCक छ। ूथमत: उनले 
.वँ वासका कदमह- सPुनन ् (परमेँ वरले इॐाएलSह-लाई के गनुCभयो सो 
सPुनन।् इॐाएलSह-को गवाहS उनको �दयमा सिजएको Pथयो)। दोॐो, 
इॐायलSह-लाई परमेँ वरले के गनुCभयो सो उनलाई पPन गhरनेछ भनेर उनले 
.वँ वास गhरन ्अथाCत ्परमेँ वरमाPथ उनले आःथा रािखने, तेॐो, उनले पPन 
परमेँ वरका आzाह- पालन गनC राजी भइन।् Pमौ देशमा भएका महामारSह- 
उनले देखेक� Pथइनन ्न त लालसमिुबाट इॐाएलSह-लाई उ«ार गhरएको, वा 
च\ानबाट पानी वगेको न त आकाशबाट म~ा वष̀को उनले देिखन;् तैपPन ती 
सबै थोकह- भएको उनले .वँ वास गhरन।् pयसले गदाC .हॄूका पाठकह-को 
PनिQत उनी अनकुरणीय उदाहरण बPनन।् .हॄूका पाठकह-ले येशूले ूचार 
गनुCभएको ूतआय-पमा सनेुका Pथएनन ्न त उनले गरेका आँ चयC कामह-। 
हामीले पPन ती कुनै पPन देखेका छैनf तैपPन हामीले उहाँलाई .वँ वास गछ। 
   "यhरहो सहरको  पखाCलPभऽ रहेक� राहब चhरऽ.हन वेँया Pथइन।् 
यहोशूले पठाएका दईु इॐाएलS जाससुह-लाई उनले लकुाएक� Pथइन।् ती 
जाससुह- यhरहो सहरको सरुjाको बारेमा जाँ�न आएका Pथए। Pतनीह-माPथ 
उनले देखाएको दयाले गदाC र परमेँ वरमाPथको .वँ वास उनले ूकट गरेको 
कारणले जब यhरहो सहरमाPथ आबमण हJुछ तब उनको जीवन र उनका 
पhरवारको जीवन सरुिjत हनेुछ भनेर ती जाससुह-ले वाचा गरेका Pथए।" 
एलेन जी ®ाइट, डटसC अभ गड, प.ृ ३५बाट -पाJतhरत। 
   अPन पावलले .वँ वासी बीरह-को कथालाई PनरJतरता MदJछन ्(.हॄू 
११:३५-३८)। ती वतृाJतह-मा परमेँ वरको भ^ह-को सूची Mदइएको छ। 
ती बीरह-ले कःता कःतो साःती वा कMठन पhरिःथPत जीवनको सामना गनC 
वा$य भएका Pथए भनेर उsलेख गhरएको छ। पावलले उsलेख गरेको वा}य 
"अ-ह-ले मpृ यपुPछ अझ उ�म जीवन ूा| त गनCलाई छुटकारा इJ कार गरेर 
ब@ साःती भोगे" (.हॄू ११:३५)को अथC Pतनीह- भाZन सQभव भएको Pथयो 
तर आफूले पाउने द:ुखबाट भागेनन,् .कन.क Pतनीह-को �.k परमेँ वरको 
इनामPतर Pथयो। 
   परमेँ वरले छMदन लगाएर स.ृk गनुCभएको काम हामीले देखेका छैनf, 
ूःथानको पःुतकमा इॐाएलSह-को याऽाको हामी ूतआयदस� पPन होइनf न त 
येशूको बूस, य�.प, Pतनीह-ले जेजे गरे pयसूPत हामीले .वँ वास गनुCपछC भ~े 
असल कारणह- .कन छन?् 

१६३ 



५. येशू, हाॆो .वँ वासको लेखक र पूरा गनुCहनेु वा Pस« बनाउनहुनेु 
    हामीले के गनुCपछC भनेर .हॄू १२:१-३ले के उsलेख गरेको छ? 
हेनुCहोस,् "१ यसकारण यPतका साjीह-को ठूलो बादलले हामीलाई 
घेhरराखेको हनुाले, हर.कPसमका बोझा र हामीलाई सिजलैPसत अs झाउने 
पापलाई पJ छाएर हाॆा सामJु ने रािखMदएको दौड धैयCसाथ दौडF। २ हाॆा 
.वँ वास स@ु गनुCहनेु र पूरा गनुCहनेु येशूलाई हेरF, जसले उहाँको साम~ेु 
रािखMदएका आनJ दको PनिQ त अपमानलाई केहSजः तो नठानी बूसको कं ट 
भोZ नभुयो, र परमेँ वरको Pसंहासनको दा.हनेप.\ .वराजमान हनुहुJु छ। ३ 
पापीह-बाट उहाँको .व@«मा भएका यPतका .ववादह- सहनहुनेुलाई .वचार 
गर, र Pतमीह- िशPथल नहोओ, अPन हरेस नखाओ।"   
   .वँ वासको बारेमा वाyया गरेपPछ pयसको चरमPबJदमुा येशूलाई 
पावलले .हॄू १२मा प�ु याउँछन।् "आउनहुनेु" र ".ढलो गनुCनहनेु" (.हॄू 
१०:३७) भनेर येशूको बारेमा लेy दै पावलले आ�नो पऽ स@ु गछCन,् र उहाँनै 
हाॆो .वँ वासलाई "पूरा गनुCहनेु वा Pस« बनाउनहुनेु" (.हॄू १२:२) भनेर 
.वँ वासको बारेमा आ�नो भनाइ टु¯Zयाउँछन।् " हाॆा .वँ वास स@ु गनुCहनेु 
र पूरा गनुCहनेु वा pयसलाई पूणCता Mदनहुनेु" येशू नै हनुहुJुछ। यसको अथC 
येशूले गदाC नै हाॆो .वँ वास सQभव भएको छ र .वँ वासीको जीवन कःतो 
हनेुरहेछ भ~े Pस« अनकुरणीय उदाहरण उहाँ नै हनुहुJुछ। .वँ वासको मूतC-प 
उहाँ नै हनुहुJुछ र .वँ वास भनेको के हो pयसको सहS पhरभाषा Mदने उहाँ नै 
हनुहुJुछ। येशूले गदाC नै, .वँ वासलाई tय^ गन̀ Pस« पhरभाषा सहS -पमा 
ब�ुन गएको छ। येशू नै हाॆो .वँ वासको "संःथापक, लेखक, अमज" 
हनुहुJुछ। येशूमा भएको .वँ वासको पhरभाषा कमसेकम तीन ूकारले हामी 
ब�ुछf। 
  प.हलो, वाःत.वक-पमा भ~े हो भने .वँ वासको दौडलाई Pस$याउने 
उहाँमाऽ हनुहुJुछ। .वँ वासलाई पूणCता Mदने उहाँ नै हनुहुJुछ। अ$याय ११मा 
उsलेख गhरएका .वँ वासका बीरह- पPन .वँ वासको दौडमा भाग Pलएका Pथए 
तर Pतनीह-ले Pस$यायका Pथएनन ् (.हॄू ११:३९,४०)। तर, येशूले 
.वँ वासको दौडलाई समापन गरेर ःवगCमा परमेँ वरको .वौाममा पःनभुएको 
Pथयो र .पताको दायाँ हातमा बPसरहनभुएको छ। .वगतका वा अ.हलेका 
.वँ वासका वीरह-सँग हामी दौडमा सहभागी भएपPछ अJतमा आएर येशूमै 
हामी Pस$याउँछf र भ.वंयमा उहाँसँग ःवगCको रा�यमा शासन गन̀छf (ूकाश 
२०:४)। 
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दोॐो, येशूको Pस« वा पhरप} व जीवनले गदाC नै ती पाऽह-को 
दौडमा भाग Pलन सQभव भएको Pथयो (.हॄू १०:५-१४)। यMद येशू 
आउनभुएको Pथएन भने .हॄू ११मा उsलेिखत .वँ वासका पाऽह-को दौड 
बेकारको हJुrयो। 
  अJतमा, हामीमा .वँ वास वा आःथा हनुपुन̀ कारण येशू नै हनुहुJुछ। 
उहाँ परमेँ वरसँग एक हनुभुएकोले नै हामीूPत परमेँ वरको .वँ वसनीयता 
उहाँले नै tय^ वा ूकट गनुCभएको Pथयो। हामीलाई मिु^ Mदने उहाँको 
ूयासलाई उहाँले क.हsयै पPन pयाZनभुएको Pथएन, pयसैकारण यMद उहाँूPतको 
Pन�ा वा .वँ वासलाई pयागेनf भने हामीले पPन पाउने इनाम ूा| त गन̀छf। 
येशूले बढो धैयCतापूवCक .वँ वासको दौडमा लाZनभुएको Pथयो। हामीमा 
.वँ वासको कमी भएतापPन, हामी दौडमा ढलपल भएतापPन उहाँ .वँ वासमा 
अPडग हनुभुएको Pथयो (२ Pतमोथी २:१३)। अब, उहाँको .वँ वसनीयता वा 
उहाँको अटल .वँ वासको ूpय�ुरमा उहाँमाPथ .वँ वास गनुCको  .वकsप अ- 
छैन। 
   अJतमा आएर, हाॆो .वँ वासलाई मूतC-प Mदने वा पूणCता गन̀ येशू नै 
हनुहुJुछ .कनभने .वँ वासको दौडमा कसरS दगनुुC पछC भनेर उहाँले नै 
Pसकाउनभुएको Pथयो। उहाँको उदाहरण हाॆो लाPग Pस« र प} का छ। 
.वँ वासको दौडमा उहाँ कसरS दगनुCभयो त? हाॆो PनिQत उहाँले सबै थोक वा 
ःवगCको भार नै उहाँले थJ}याएर यस संसारमा आउनभुयो (.फPल|पी २:५-
८)। उहाँले क.हsयै पPन पाप गनुCभएन। उहाँले आ�नो �.k अटल इनाममा 
लगाउनभुयो, जनु उहाँको साम ुआनJदसाथ रािखएको Pथयो। pयो इनाम Pथयो, 
मानव जगत उहाँको अनमुहले मिु^ पाउने उहाँले देy नभुएको Pथयो। 
pयसकारण, उहाँको बारेमा गhरने सबै गलत धारणा र उहाँमाPथ गरेको सबै 
साःती र दtुयCवहार उहाँले सहनभुयो। ल�जाःपद र कठोर बूसको मpृय ु
भोZनभुयो (.हॄू १२:२,३)। 
   हाॆो दगन̀ु पालो हो। येशूले ूा| त गनुCभएको लआयमा हामीह-ले 
आ�नै बल, अथक ूयास वा धमCकमCले पZुन स}दैनf। तर, उहाँको Pस« र 
अनकुरणीय उदाहरण हाॆो साम ुछ, र उहाँमा .वँ वास राखेर, र हाॆो आखँा 
उहाँमा नै रािखरहेर (जसरS हामीह-को अमजह-ले राखेका Pथए), हामी 
.वँ वासमा अPडग भएर अिघ ब.ढरहनपुदCछ। उहाँले हामीलाई Mदनहुनेु महान ्
इनाम वा ूPतफलका ूPतzाह-मा भरोसा राy दै जनुसकैु भयानक पhरिःथPतको 
सामना गनुCपरेतापPन हामी .वँ वासको दौडमा लाPगरहf। 
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उपसंहार: 
थप जानकारS: ".वँ वास{ारा तपा¥ येशूको हनुभुएको छ, र .वँ वासै{ारा तपा¥ 
उहाँमा ब�नहुJुछ, pयो पPन Mदँदै र PलJदै। तपा¥ले तपा¥को सबै थोक 
MदनपुदCछ,-तपा¥को �दय, तपा¥को चाहना, तपा¥को सेवा,-उहाँले PनधाCरण 
गनुCभएका सबै आवँयकताह- मा~ तपा¥ले आफूलाई उहाँलाई नै सिुQपनहुोस;् 
र उहाँले जे MदनहुJुछ pयो सबै थोक PलनैपछC,-ूभ ु येशू भीk जो सारा 
आिशषको पूणCता हो, उहाँलाई तपा¥को �दयमा सजाइ राy नहुोस,् तपा¥को 
बल, धाPमCकता, अनJतको सहायक उहाँ नै हनुहुJुछ। तपा¥को �दयमा 
उहाँलाई रहन Mदनभुए उहाँले नै परमेँ वरका वचन तथा आzाह- पालन गनC 
शि^ Mदनहुनेुछ।"-एलेन जी ®ाइट, ःटे|स टु बाइःट, प.ृ ७०बाट 
-पाJतhरत।  
   "हाॆो .वँ वासको आधारलाई पयाC| त ूमाण नMदइकन, परमेँ वरले 
हामीलाई क.हsयै पPन उहाँमाPथ .वँ वास राख भ~ुभएको छैन। उहाँको 
अिःतpव, उहाँको चhरऽ, आ�नो वचनूPत उहाँको वचनव«ता सबै थोक 
साjीस.हत ःथापना भएको छ। ती तpवह-ले हाॆो Mदमागलाई 
घचघ�याइरहेको हJुछ; र उहाँको बारेमा ूमाणह- ूसःत छन।् य�.प, श�ा 
गन̀ सQभावनालाई हाॆो Mदमागबाट क.हsयै पPन मेटाउनभुएको छैन। हाॆो 
.वँ वास ूमाणको आधारमा हनुपुछC, तर भावनाpमक वा उ�ेजनाpमक 
ूदशCनबाट होइन। जसले श�ा गनC चाहJछ उसलाई श�ा गन̀ अवसर 
Mदइएको हJुछ; तर, जसले सpयलाई �दयदेिख चाहJछ Pतनीह-को 
.वँ वासलाई अPडग बनाउन Pतनीह-ले पयाC| तमाऽामा ूमाणह- पाउन 
स}दछन।् 
   "हाॆो PसPमत मानवीय Mदमागले अPसPमत परमेँ वरको चhरऽ वा 
कामह-लाई ब�ुन असQभव छ। जो माPनसको वौ.«क jमता तीखो छ, जो 
िशिjत Mदमागको छ, उसको PनिQत परमेँ वरको बारेमा आpमzान रहःयमा नै 
बेhररहेको हनुपुदCछ।  अ°यूब ११:७,८मा pयसबारे ःपk धारणा यसरS 
रािखएको छ, " ७ “के तपा¦ परमेँ वरको रहः यको ग.हराइलाई ब�ु न 
स} नहुJु छ? के तपा¦ सवCशि^मान ्को सीमालाई जाँ� न स} नहुJु छ?  ८ p यो त 
ः वगCभJ दा अs गो छ, तपा¦ के गनC स} नहुJु छ? p यो ता िचहानभJ दा ग.हरो छ, 
तपा¦ के जाJ न स} नहुJु छ?"-एलेन जी ®ाइट, ःटे|स टु बाइःट, प.ृ 
१०५बाट -पाJतhरत।   
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िचJतनमनन: 
अ. एकजना पौरािणक इसाई .व{ानले ला.टन भाषामा यो लेखेका Pथए 

Credo utintelligam (बेडो य.ुटनटेPलगाम) अथाCत ्"म .वँ वास गछुC 
ता.क म ब�ुन सकँु।" .हॄू ११:३मा लेिखएको छ, ".वँ वास{ारा 
हामी ब�ुदछf" (-पाJतhरत)। आःथा वा .वँ वास र बझुाइको 
बीचमा के सQबJध छ? कुनै कुरो ब�ुनभुJदा अिघ .वँ वास प.हला 
.कन आउनपुदCछ? अथाCत,् हामीले नबझेुतापPन कPतपय समयमा 
.वँ वास{ारा .कन अिघ ब�नपुछC, कमसेकम प.हलो कदममा? 
तpकालै नबझेुतापPन .वँ वास गhरयो भने हामीले .वँ वास गनुC 
आवँयकता हJुछ, अPन पPछ pयसको बारेमा zान वा बझुाइ 
बम-पमा बढाउन स.कJछ। 

आ. Pमक भाषामा .पिःटस pistis को अथC दवैु ".वँ वास" र "Pन�ावान" 
हो। ".वँ वास{ारा" िजउन भनेको केहो सो ब�ुन, ती दवैु 
अथCह-लाई खोतsदै .कन अिघ ब�नपुदCछ? .हॄू ११मा उsलेिखत 
.वँ वासका बीरह-ले Pतनीह-को Pन�ालाई कसरS देखाएको Pथयो, 
जनु Pतनीह-को .वँ वासको वाःत.वकता Pथयो? हामीले पPन pयहS 
कसरS गनC स}छf वा कPतपय कुराह- नबझेुतापPन हाॆो .वँ वासमा 
Pन�ावान भएर बःन कसरS Pस}ने? 

इ. यथाथCमा, .वँ वास भनेकोपरमेँ वरको बरदान हो (रोमी १२:३) भनेर 
हामीले बझेुतापPन pयस बरदानलाई हाॆो जीवनमा पाउन र कायम 
राy न हाॆो भPूमका के हनुपुदCछ? 
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कथा ११ 
jमा Mदने आमा, भाग १ 
चारमेन कु, ३८, थाइलाJड 

 
   जब मैले मेरो जीवनलाई येशूमा सQुप± तब मेरो जीवनमा पापसँग 
स¢षC गhररहेको प.वऽ आpमाले मलाई .व²ःत तsुयाएका Pथए। आमाबाबलुाई 
आदर गर भ~े एउटा आzालाई मैले वेवाःता गhररहेको Pथए।ँ मेरो पापको 
महससु गरेपPछ मैले दाउदको ूाथCना गर± , "हे परमेँ वर, मलाई जाँ� नहुोस ्, र 
मेरो �दयलाई जाJ नहुोस ्। मलाई जाँ� नहुोस ्, र मेरा िचJ ताह-लाई जाJ नहुोस ्। 
हेनुCहोस ्, ममा कुनै खराब चाल छ .क, र मलाई अनJ तको मागCमा 
डो� याइMदनहुोस ्" (भजनसंमह १३९:२३-२४)। येशूलाई .व²ास नगन̀ यवुासँग 
मेरो देश मलेिशयामा हेमचेम गनC थाल±। मेरS आमाले pयो मनपराएक� 
Pथइनन।् यसरS मेरS आमा र मसँग ८ वषCसQम तनाव चPलरहेको Pथयो। म 
हठ³ पPन Pथए।ँ आमासँग यसबारे मैले क.हsयै पPन सोPधन।ँ मैले गदाC 
आमालाई गाह� पPन भइरहेको Pथयो। उनीसँग मेरो राॆो बोPलचालS पPन 
Pथएन। म घरमा सु́ माऽ आउँथे। jमाको PनिQत ूभसँुग ूाथCना पPन गनC 
थाल±। पाचf आzा पालन गनC सहयोग गनC पPन मैले Pबहान Pबहान ूाथCना 
गदCथ±। तर मेरो आमा र मेरो बीचमा कचकच चPलनै र£ो। उनले खाना 
खान बोलाए.क पPन मलाई मन पनC छोडेको Pथयो। म आमालाई अपमान गन̀ 
छोरS भएको Pथए।ँ दईु म.हनासQम त आमासँग बोsन पPन छोड±। उनले कुरा 
गनC खो�दा मैले वेवाःता गर±। मैले उनलाई jमा Mदन सकेको Pथइन।ँ तर 
मैले फेhर ूाथCना गनC थाल±। एक Mदन Pबहान बाइबलमा मैले यो पद पढ± , 
".कन.क Pतमीह-ले माPनसह-का अपराध jमा ग� यौ भने Pतमीह-का ः वगCमा 
हनुहुनेु .पताले पPन Pतमीह-लाई jमा गनुCहनेुछ। तर Pतमीह-ले माPनसह-का 
अपराध jमा गरेनौ भने Pतमीह-का .पताले Pतमीह-का अपराध jमा 
गनुCहनेुछैन" (म�ी ६:१४-१५)।  अPन ःटे|स टु बाइःटमा लेिखएको एलेन 
जी ®ाइटको यो कथन पढ± , "आफूसँग य«ु नै सबभJदा ब.ढ य«ु हो। आ�नो 
ःवाथC ूभमुा सQुपन ु भनेको ठूलो संघषC हो। तर कोहS नयाँ प.वऽ जीवन 
Pबताउन चाहJछ भने उनले आ�नो आpमालाई ूभलुाई सिुQपनै पदCछ" (प.ृ 
४३बाट -पाJतhरत)। 
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 मैले खतरा पाप बो.करहेको मैले महससु गर±। मैले आमालाई jमा MदनपुछC 
भनेर महससु त गर± तर म झ}ुन चा.हन।ँ तर ूभलेु मेरो जीवनमा काम गद� 
रहनभुयो र फेhर आमासँग बोPलचालS हनु थाsयो। यो स@ु Pथयो। उहाँलाई 
धJयवाद होस।् तर हामीमा बोPलचालS भएतापPन माया र ममता Pथएन। 
उनीूPत म .कन @खो हनुपुछC भनेर सोचेक� Pथए।ँ उनकै कारणले मेरो यःतो 
गPत भएको भनेर मैले सोचेको Pथए।ँ यMद मलाई नभएतापPन आमालाई 
पhरवतCन गनC सकुन ्भPन मैले ूाथCना गनC थाल±। एक Mदन एक जनाको भनाइ 
मलाई याद आयो, "कPतपय समयमा ूभलेु Pतॆो पhरिःथPतलाई बदsनहु~ु 
.कन.क Pतॆो �दय बदलेको उहाँ चाहनहुJुछ। ूभलेु म पhरवतCन भएको 
चाहनभुएको मैले महससु त गर± , तर कसरS? 

   आज चारमेल थाइलाJडको एडेभिJटःट ःकूलमा .कJडर गाड̀न 
िशिjका Pछन।् तर आ�नी आमासँगको सQबJध कसरS ममCत भयो त? अक� 
कथामा हामी हेन̀छf। 

  -चारमेन कु 
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