
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू १३, रोमी १२:१३, ए.फसी ५:३-५, १ 

पऽसु ५:१-४, .हॄू २:९, .हॄू ४:१६ र गलाती २:२० 
यस अ$यायको मूलसार पद: "Aतमीह-को बीचमा भातृू मेले AनरIतरता 
पाओस"् (.हॄू १३:१ -पाIतLरत)। 
   ूLेरत पावलले .हॄूको पःुतकलाई अ$याय १३Qारा टुSTयाउँछन।् 
भातृू मे AनरIतर-पमा चAलरहोस ् (.हॄू १३:१) भXे अAतY Zदँदै .हॄूको 
पःुतकको अिIतम अ$याय १३ पावलले ले]दछन।् येशूलाई .वँ वास गन̀, 
उहाँमा र.हरहने, उहाँको वचन अनसुार चaने ूbयेक भcजन मलु पजुारe र  
राजा येशूका पLरवारका घराना हनु ् भनेर पावलले आhनो अडान AलIछ। 
येशूमा हामी सबै जना दाजभुाइ Zददe ब.हनीह- हk भXे कुरामा हामी कAतवl 
हनुपुछY भXे पावलको िशmा हो। कAतपय इसाईह- आhनो .वँ वास 
आफूमामाऽ राखेर अ-ह-सँग अलग बःन oचाउँछन।् येशूसँगमाऽ सpबIध 
राखे पAुगहाaछ Aन, अ-ह-सँगको .कन सरोकार रा] ने भनेर समाजबाट अलग 
हनु चाहIछन ् र आफूले मिुc पाए पAुगहाaछ भXे एकल जीवन वा आhनै 
कुटeमा बःन oचाउँछन।् तर, .हॄूको लेखकले bयस खालको धारणालाई 
समथYन गदtन। हामी एuलैलाईमाऽ होइन, तर पLरवार, घराना वा परमेँ वरका 
जनह-को समूहलाई मिुc ZदनहुIुछ। मिुcको बाटोमा हामी सबैसँग Aमलेर 
अिघ बvनपुछY भXे पावलको चाहना हो। "भातृू मेले ःथान पाउन"् भXे भनाइ 
रा] दा हाॆो जीवनमा हनुपुन̀ येशूको कामको चLरऽलाई देखाउँदछ। येशू आफै 
पAन उहाँका भcह-लाई आhना दाजभुाइZददeब.हनीह- भX -चाउनभुएको 
Aथयो र Aतनीह-देिख आफू लजाउनभुएको Aथएन वा Aतनीह-लाई AछAछदरुदरु 
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गनुYभएको Aथएन बo Aतनीह-लाई आhनै पोaटोमा रा] नभुएको Aथयो भXे 
आभास ्पावलले हामीलाई Zदँदछ (.हॄू २:११)। bयसकारण, येशूले उहाँका 
जनह-सँग कसरe Aमaनभुयो, माया देखाउनभुयो र सहयोग गनुYभयो, bयसरe नै 
.वँ वासीह- पAन उहाँको अनसुरण गनुYपछY। भातृू मेमा एक आपसलाई 
उचाaने, Aसकाउने, सहयोग गन̀ भXे गणुह- समावेश भएका छन।् यZद हामी 
AमAलजलुe एक भएर चaन सuयk भने परमेँ वरको अनमुहको कमी हनेुछैन 
(.हॄू ३:१३, .हॄू १०:२४,२५, .हॄू १२:१५-१७)। अ$याय १३ भातृू मे 
वा .वँ वासीह-को बीचमा हनुपुन̀ मायामा धेरै तbव वा गणुह- उaलेख 
गLरएको छ, जःतै: अAतथी सbकार गन̀ (.हॄू १३:२), दzुयYवहार, अIयायको 
मारमा परेर .पAडत भएर कैदमा परेका येशूका .वँ वासीह-लाई भे{न जाने 
(.हॄू १३:३), .ववाहको गLरमा वा इ|जतलाई थामी रा] ने (.हॄू १३:४), 
लोभ, आhनो भाऊ खो|ने ूविृ~बाट अलग बःने (.हॄू १३:५,६), चचYका 
अगवुाह-लाई सिpझने र Aतनीह-लाई माXे (.हॄू १३:७-१७), र .हॄूको 
लेखकको Aनिpत ूाथYना गन̀ (.हॄू १३:१८,१९)। 
 
१. परमेँ वरका जनह-को हेरचाह 
     सoुको चचYमा आhना .वँ वासी जनह-, अ.पLरिचत, .वदेशी 
पाहनुाह-लाई सbकार गन̀ चलन कःतो Aथयो? हेनुYहोस,् देहायका पदह-मा: 
.हॄू १३:१,२ "१ भात-ृूमे बAनरहोस ्। २ परदेशीह-को अAतAथ-सb कार गनY 
नAबसY, .कन.क यसरe नै कसै-कसैले थाहै नपाई ः वगYदूतह-को सb कार गरेका 
छन ्।", रोमी १२:१३ "सI तह-को खाँचोमा सहायता देओ, अAतAथसb कार 
कायम राख।", १ Aतमोथी ३:२ "यसकारण चचYको अगवुा वा Aबशपचा.हँ 
कसैले दोष लगाउन नसu ने, एउटै पb नीका पAत, संयमी, समझदार, सp माAनत, 
अAतAथसb कार गन̀, सयुोT य िशmक होऊन ् ।", Aततस १:८ "तर 
अAतAथसb कार गन̀, भलाइ ूमेी, आफूलाई वशमा रा] ने, ईमानदार, प.वऽ र 
संयमी हनुपुदYछ।" र १ पऽसु ४:९ ".वनागनगन एउटाले अकाYको 
अAतAथसb कार गर।"  
   येशूका सoुका भcह- घAुमरहने अAभयान Aथए। Aतनीह- दवैु इसाई 
र गैरइसाइको अAतAथ सbकारमा भर परेका Aथए। "नAबAसYन ुवा याद गनुY" 
भXे अत�ले कसैलाई आhनो घरमा पाहनुालाई सbकार गन̀माऽ होइन 
जानाजानी वेवाःता नगनुY भXे अथY पAन लगाइIछ। केवल आफIत, िचनेको 
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माAनस वा आhना .वँ वासी पLरवारको माऽ सbकार गन̀ होइन भXे पावलको 
भनाइ Aथयो। अपLरिचत पाहनुाह-को सbकार गदाY थाहै नपाइकन कAतले 
ःवगYदूतह-लाई नै सbकार गरेका Aथए भनेर पावलले उनका पाठकह-लाई 
याद Zदलाउँछन ् (.हॄू १३:२)। अॄाहम र साराकहाँ तीन अपLरिचत 
zयिcह- आएको कुरा पावलले याद Zदलाउन खोजेको हनुसuछ (उbपि~ 
१८:२-१५)। अAतथी सbकार भनेको आफूसँग भएको भौAतक आिशषह- 
अक�लाई बाँ�ने र अ-को द:ुखमा सहभागी हनेु कुरा समावेश हIुछ, जनु 
येशूले पAन हाॆो Aनिpत गनुYभयो (.हॄू २:१०-१८)। 
   कैदमा परेकाह-लाई भातृू मे देखाउनभुनेको केवल Aतनीह-लाई 
ूाथYनामा सिpझनमुाऽ होइन, Aतनीह-लाई राहत Zदन ुर Aतनीह-को भावनाूAत 
संवेदनशील भएर सहयोग गनुY वा हौशला Zदन ुपAन हो। कैदeह-लाई वाःता 
गनुY जोिखमपूणY पAन हनु सuछ। समाजले दोषी ठह� याएकोह-लाई सहयोग 
गनुY र साथ Zदँदा आफूह-पAन Aतनीह-सँग दोषी ठहLरन पगेुको हIुछ। 
Aतनीह-लाई साथ Zदँदा साथ Zदनेह- पAन समाजको दzुयYवहारमा पनY सuछ 
(.हॄू १०:३२-३४)। 
   .वAभX िचऽण र भाषा शैलeQारा कैदमा परेकाह-लाई उbसाह देऊ 
भनेर पावलले आhना पाठकह-लाई अनरुोध गदYछन।् ूथमत:, .वगतको 
समयमा पाठकह-ले कैदमा पLररहेका .वँ वासीह-लाई सहयोग गरेको पावलले 
याद Zदलाउँछ। समाजले द:ुख Zदएका, यातना Zदएका, बेइ|जत पाएका 
परमेँ वरका .ूय जनह-लाई साथ Zदँदा ती पाठकह- पAन Aतनीह-सँग 
सहभागी हनु वा$य भएका Aथए भनेर पावलले याद Zदलाउँछन।् दोॐो, 
दzुयYवहारको मारमा पनुYभIदा मोशाको उदाहरण पावलको मनमा हनुपुदYछ, 
उनले ले]छन,् "२५ पापको mिणक सखु भोT नभुI दा बo परमेँ वरका 
माAनसह-सँग AथचोAमचोमा पनY Aतनले रोजे। २६ Aमौदेशको धन-सpपि~भI दा 
भीं टको Aनिp त AनिI दत हनु Aतनले मूa यवान ् सp पि~ ठाने" (.हॄू ११:२५-
२६)। आिखरमा आएर पावलले भातृू मेको मह�वको बारेमा आhना 
पाठकह-लाई जानकारe यसरe ZदIछन,् ूbयेक .वँ वासीह- एक आपसमा 
"एकै शरeर हनु"् (.हॄू १३:३ -पाIतLरत)। .वँ वासीह-को क�पूणY मानवीय 
अवःथामा Aतनीह- पAन पिIछएका छैनन ् र जसरe अ-ह-ले Aतनीह-लाई 
zयवहार गoन ् भXे Aतनीह- चाहIछन ् bयसरe नै अ-ह-लाई पAन bयसै 
zयवहार गनुYपदYछ। आhना .वँ वासी जनह- �यालखानामा छन ्भने आफूह- 
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पAन �यालखानामै छन ् भXे महससु गनुYपदYछ। bयसकारण, �यालखानामा 
परेकाह-लाई चा.हने भौAतक र भावानाbमक सहयोगह- .वँ वासीह-ले Zदन ु
जoरe छ। bयसो गदाY कैदमा परेकाह-लाई कसैले वाःता गरेका छैनन ्भXे 
महससु नगoन।् 
   चाहे चचYका सदःयह- होउन ्वा नहोउन,् �यालखानमा परेकाह-लाई 
कसरe सहयोग गनुYपदYछ? 
 
२. लोभी र अनैAतक यौनसpपकY   
    बाइबलको आदशYनीAत .वपLरत माAनसका दईु खराब ूविृ~ह- छन।्  
ती के हनु?् हेनुYहोस,् देहायका पदह-: .हॄू १३:४,५ "४ सबैका बीचमा 
.ववाहचा.हँ आदरणीय होस ्, वैवा.हक सp बI ध नAबटुAलओस ्, .कन.क दरुाचारe र 
z यAभचारeह-को इI साफ परमेँ वरले गनुYहIु छ। ५ Aतमीह-का जीवन 
o.पयाँपैसाको मोहबाट अलT ग राख। Aतमीह-सँग भएका कुरामा सI तुं  ट बस, 
.कन.क उहाँले भI नभुएको छ, “म Aतमीह-लाई कुनै रeAतले छो� नेछैन,ँ म 
Aतमीह-लाई b याT नेछैन।ँ”, लूका १६:१०-१८ "१० “जो थोरै कुरामा 
ईमानदार हIु छ, b यो धेरैमा पAन ईमानदार हIु छ, र जो अAत सानो कुरामा 
बेईमान हIु छ, b यो धेरैमा पAन बेईमान हIु छ। ११ यसकारण Aतमीह- 
सांसाLरक धनमा ईमानदार भएनौ भने, Aतमीह-लाई साँचो धनको िजp मा कसले 
देला? १२ यZद Aतमीह- अकाYको धनमा ईमानदार भएनौ भने, Aतमीह-को 
आh नै धन Aतमीह-लाई कसले देला र?  १३ “कुनै नोकरले दईु माAलकको 
सेवा गनY सu दैन, .कन.क b यसले एउटालाई घणृा गरेर अकाYलाई ूमे गछY, 
अथवा b यो एउटाको भc भएर अकाYलाई त�ु छ ठाI छ। Aतमीह- परमेँ वर र 
धन दवैुको सेवा गनY सu दैनौ।”  १४ धनका लोभी फLरसीह-ले यी सबै कुरा 
सनेुर उहाँको उपहास गरे। १५ तब उहाँले Aतनीह-लाई भI नभुयो, 
“माAनसह-का सामIु ने आफैलाई धम� ठहराउने Aतमीह- नै हौ, तर 
परमेँ वरले Aतमीह-का �दय जाI नहुIु छ, .कन.क माAनसह-का बीचमा जे 
उ� च गAनएको छ, परमेँ वरको �िं टमा b यो त�ु छ ठहLरI छ। १६ “बि� तः मा-
Zदने यूहI नाको समयसp म मोशाको z यवः था र अगमवcाह- ूचार गLरए। 
b यस बेलादेिख परमेँ वरका रा| यको ससुमाचार ूचार गLरएको छ, र सबै जना 
b यस रा| यAभऽ बलपूवYक ूवेश गदYछन ्। १७ तर z यवः थाबाट एक माऽा 
मे.टनभI दा ः वगY र प�ृ वी टAलजान सिजलो छ। १८ “जसले आh नी पb नीलाई 
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b यागेर अक�लाई .ववाह गछY, b यसले z यAभचार गदYछ, र ौीमान ्बाट 
b याAगएक� ः ऽीलाई .ववाह गन̀ माAनसले पAन z यAभचार गदYछ।", १ कोरIथी 
५:१ "Aतमीह-का बीचमा z यAभचार छ भI ने कुरा पu का गरe सAुनएको छ, 
यः तो z यAभचार जो अI यजाAतह-मा पAन हुँदैन। Aतमीह-म$ ये कुनै एक जनाले 
आh नै बाबकु� पb नी राखेको छ अरे।", ए.फसी ५:३-५ "३ तर Aतमीह-का 
बीचमा z यAभचार र सारा अशlुता अथवा लोभको नाउँसमेत नAलइओस ्, जो 
सI तह-का बीचमा हनु सहुाउँदैन। ४ कुनै अँ लeल कुरा, मूखY बातिचत 
अथवा बेफाइदाको ठ�ौलe नगनूY, यी सहुाउने कुरा होइनन ्। तर बo 
धI यवाद Zदने काम होस ्। ५ .कन.क यो त Aतमीह- Aनँ चय नै जान, .क 
कुनै z यAभचारe .क अशlु माAनस अथवा लोभी माAनसलाई (जो मूAतYपूजक हो) 
भीं ट र परमेँ वरको रा| यमा कुनै उ~राAधकार छैन।" र कलःसी ३:५ 
"यसकारण Aतमीह-मा जो सांसाLरक ः वभावका कुराह- छन ् Aतनलाई मार: 
z यAभचार, अशlुता, कामकुता, खराब इ� छा र लोभ, जो मूAतYपूजा हो।" 
  अनैAतक यौन सpबIध र लोभको .वolमा पावलले आhनो ठूलो 
आवाज Aनकाaदछन ् र ती खराब आचरणह-बाट अलग बस भनेर उनले 
चेतावनी Zदँदछन।् भातृू मेलाई ती दईु खराब आचरणह-ले गिpभर धu का 
aयाउँदछ। साँि�चकै भनk भने, नयाँ करारका लेखकह-ले र पौरािणक 
नैAतकवादeह-ले लोभ र अनैAतक यौनसpबIधको बीचमा निजकको सpबIध 
भएको उaलेख गरेकाछन।् 
   वैवा.हक वा दाpपbय जीवनलाई आदर गनुY वा सरुिmत रा] न ुभनेर 
पावलले आ�ान गदYछन।् bयसको अथY, bयस गLरमामय संःथालाई कम मह�व 
ठाXु वा अवमूaयन गन̀ कुनै पAन कायYबाट पर बःनपुछY भXे पावलको िज.कर 
छ। .ववाहको समयमा गLरएको शपथलाई भ� गनुY र अनाहकमा पारपाचकेु 
गनुY (म~ी १९:९) जःतो आचरणबाट अलग बःन ु बाइबलको नीAत हो। 
दाpपbय जीवनको ओ�ान शlु रा] न ु भXे अत�ले ौीमान र ौीमतीको 
सpबIधलाई .वगान̀ कुनै पAन वा� अनैAतक यौन .बयाकलापबाट जोगेर बःन ु
भXे अथY लाTदछ। "zयAभचार नगनुY" भXे आदेश दश आ�ाको माऽ नभएर 
नयाँ करारले यो बझुाउँछ .कन कुनै पAन ूकारका यौन अनैAतक सpबIधमा 
नलाTन नयाँ करारका लेखकह-को आदेश छ (१ कोरIथी ५:९-११, १ 
कोरIथी ६:९,१०, ए.फसी ५:५, १ Aतमोथी १:९,१०, ूकाश २१:८, ूकाश 
२२:१५)। तbकाAलन Aमस र रोमन स�यतामा यौन सpबIधको नीAतमा 
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लिचलो Aथयो (अ.हले पAन कतपय समाजमा खास फरक छैन)। यस 
माAमलामा पाख डी हनु ु साधारणै भएको पाइIछ: अथाYत ् लकु� लकु� यौन 
सpपकY  रा] न ुकAतपय ¡ी वा पoुषलाई समाजले इजाजत नै Zदएको हIुछ 
(कAतपय देशमा त वेँयालय खोaन सरकारले नै इजाजत Zदएको हIुछ। 
bयःतो ठाउँलाई रेड लाइट mेऽ भAनIछ र कAतपय होटेलह-मा यौन zयवसाय 
खलेुआम चaदछ-अनवुादक)। परमेँ वरले zयAभचार वा कामकुतामा लpपट 
हनेुह-लाई Iयाय गनुYहनेुछ भनेर पावलले चेतावनी Zदँदछन।् समाज वा 
स�यताले जे गनY छुट ZदएतापAन येशूका भcह-को उ�च आदशY नीAत वा 
नैAतकता छ जनु कसैसँग सpझौता गनY छुट छैन। 
   bयसबेलाको Aमक र रोमी स�यतामा पैसा वा धनसpपि~को लोभ पAन 
सवYमाIय खराब तbव Aथयो। अझ, पावलले अक� पऽमा सबै द�ुताको जरा नै 
पैसाूAतको ूमे हो भनेर उaलेख गदYछन ् (१ Aतमोथी ६:१०)। bयस खराब 
तbवको ूAतरोध गनY सहe मनिःथAत रा] न पावलले आमह गदYछन।् यो आमह 
उनले आhना कAतपनय पऽह-मा उaलेख गरेकाछन।् ूथमत: आफूसँग जे 
छ bयोसँग संत�ु हनु AसuनपुदYछ भनेर उनले भIदछन ् (२ कोरIथी ९:८, 
.फAल�पी ४:११,१२)। अझ, येशूभcह-ले परमेँ वरको यो ूAत�ालाई 
.वँ वास गनुYपछY र �दयमा सजाइरा] नपुदYछ "Aतमीह-का जीवन o.पयाँपैसाको 
मोहबाट अलT ग राख। Aतमीह-सँग भएका कुरामा सI तुं  ट बस, .कन.क 
उहाँले भI नभुएको छ, “म Aतमीह-लाई कुनै रeAतले छो� नेछैन,ँ म Aतमीह-लाई 
b याT नेछैन”ँ (.हॄू १३:५)। यो खालको ूAत�ा परमेँ वरले आhना जनह-लाई 
धेरै पaट Zदनभुएको छ र अ.हले पAन हामीलाई यो उपल¢ध छ (उbपि~ 
२८:१५, zयवःथा ३१:६,८, यहोशू १:५, १ इAतहास २८:२०)। अAन, 
भजन ११८:६मा उaलेख गLरएको परमेँ वरको यो वचनलाई �दयमा सजाइ 
रा] न पAन आ�ान गLरएको छ: "परमूभ ु मेरो साथमा हनुहुIु छ, म भयभीत 
हुँZदन,ँ माAनसले मलाई के गनY सu छ र?" भजन ११८मा उaलेिखत यो 
ूAत�ा अbयIतै उिचत र समसामयीक छ, .कनभने माAनसह-बाट जAतसकैु 
द:ुखक� आफूले पाएता पAन भजनका लेखकले परमेँ वरूAत आhनो भरोसा 
अटल छ  भनेर देहाउँदछ। 
    आधAुनक समाजमा शlु यौन आचरणलाई Aबथोaन .कन इजाजत 
Zदइरहेको हIुछ र फेLर bयसै वखत मानव जीवनलाई पैसाको लोभमा फसाउन  
हरदम ूयास गLररहेको छ? कुन कुन ूयासह-Qारा bयस जालोमा 
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माAनसह-लाई फसाइरहेको छ? यस खालको दईु खतरापूणY द�ुताबाट जोAगन 
र बल पाउन के के zयवहाLरक उपायह- £न?् 
 
३. Aतॆा अगवुाह-लाई याद गनुY 
     चचYका अगवुाह-ूAत हाॆो मनिःथAत र सpबIध कःतो हनुपुछY भXे 
पावलको अनरुोधलाई .हॄू १३:७-१७मा केलाएर पvनहुोस:् "७ आh ना 
अगवुाह-को सp झना राख, जसले परमेँ वरको वचन Aतमीह-लाई सनुाए। 
Aतनीह-का जीवनको पLरणामलाई $ यान देओ, र Aतनीह-का .वँ वासको 
अनकुरण गर। ८ येशू भीं ट .हजो, आज र सदासवYदा एकसमान हनुहुIु छ। 
९ .वAभI न र अनौठा िशmाको ॅममा नपर। .कन.क खाने-.पउने कुरा 
सp बिI धत .वAधQारा होइन, तर अनमुहQारा �दय स�ुढ़ भएको असल हो। 
b यः ता .वAध पालन गन̀ह-को उपकार भएको छैन। १० हाॆो एउटा वेदe छ, 
जसबाट प.वऽ वासः थानमा सेवा गन̀ह-लाई खाने अAधकार छैन। ११ ूधान 
पूजाहारeले पापबAलको Aनिp त जनावरको रगत महाप.वऽ ः थानमा a याउँछन ्, 
तर Aतनका शरeरचा.हँ छाउनीबा.हर लगेर जलाइI छन ्। १२ यसकारण येशूले 
पAन उहाँको आh नै रगतQारा माAनसह-लाई प.वऽ गराउन ढोकाबा.हर कं ट 
भोT 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 ूतीmा गदYछ¨। १५ यसकारण 
परमेँ वरलाई येशूQारा ूशंसाको बAल AनरI तर चढ़ाऔ।ं यो ूशंसा उहाँको 
नाउँ ः वीकार गन̀ ओठको फल हो। १६ भलाइ गनY र आफूसँग भएका कुरा 
बाँड़चूड़ँ गनY नभलु, .कन.क यः तै बAलह-मा परमेँ वर ूसI न हनुहुIु छ। १७ 
Aतमीह-का अगवुाह-को आ�ापालन गर, र Aतनीह-का अधीनमा बस। 
.कन.क लेखा ZदनपुछY भI ने कुरा जानेर नै Aतनीह-ले Aतमीह-का ूाणको 
हेरचाह गछYन ्। यो काम Aतनीह-ले आनI दसाथ ग-न ्। द:ुख मानेर होइन, 
नऽता b यसबाट Aतमीह-लाई कुनै लाभ हुँदैन।" 
   .हॄूले औªaयाएका अगवुाह- .वशेष गरेर चचY वा .वँ वासीह-को 
अगवुालाई सpबोधन गLरएको हो। Aतनीह-लाई आदर गर र Aतनीह-को 
आ�ा, अत�, वचन वा सनुाएको कुराह-लाई सनु भनेर पावलले अत� Zदँदछन।् 
.वगतका अगवुाह-ले के गर सो याद गनुY भनेर आhनो अत� सoु गछYन।् 
.वगतमा Aतनीह-ले पाठकह-लाई परमेँ वरको वचन सनुाएका Aथए, र वतYमान 
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समयमा ती अगवुाह-को आ�ा "पालन गनुYपछY" भनेर पावलले आ�ान गदYछन ्
(.हॄू १३:१७)। जब .वगतका अगवुाह- भIदा पावलको मनमा ती अगवुाह- 
वा ससुमाचार ूचारकह- Aथए जसले ससुमाचार प.हला सनुाएका Aथए र 
.वँ वासीह-को समूह खडा गरेका Aथए। "याद गनुY" भXे भनाइ केवल 
मनमामाऽ रा] न ुवा मनलेमाऽ मानेको देखाउन,ु वा .वगतमा Aतनीह-ले गरेका 
कामूAत आभाLरतभएर बा.हLरय-पमा सpमान वा कदर गनुYमाऽ होइन। तर, 
Aतनीह-को आदशY चLरऽ र ःवभावको नAतजाले Aतनीह-लाई कःतो बनाइएको 
छ र येशूूAत Aतनीह-मा भएको .वँ वास वा आःथाको अनकुरणीय 
उदाहरणको अनसुरण गनुY भनेर पावलले zया]या गदYछन।् 
     पावलको Aनिpत परमेँ वरलाई .वँ वास गन̀ र उहाँूAत बफादार 
हनेुह-को ओठे ूशंसा होइन तर Aतनीह-लाई याद गदt, Aतनीह-को सराहना 
वा ूशंसा गदt Aतनीह-को अनसुरण गनुY नै Aतनीह-लाई देखाएको ठूलो 
सpमान वा कदर हो। अAन, पावलले .वँ वासी समूहको संःथापकह-का 
नाउँह- परमेँ वरूAत बफादार हनेुह-को बीरह-को सूचीमा थ�दै भIदछन ्
Aतनीह-का जीवनलाई .वँ वासीह-ले राॆोसँग $यान ZदनपुदYछ। bयस सूचीमा 
.हॄू ११मा उaलेख गLरएका .वँ वासी बीरह-का नाउँह-, र येशू, जो 
.वँ वासको अनकुरणीय उदाहरणलाई Aनँ कषYमा प�ु याउनभुएको Aथयो। अAन, 
"येशू भीं ट .हजो, आज र सदासवYदा एकसमान हनुहुIु छ" (.हॄू १३:८) भनेर 
आhनो भनाइ लेखकले ूःततु गदYछन।् पावलको समयमा नै इसाई हुँ भनेर 
इसाईको खोल ओढेर आउने झठुा धमYगoु वा ूचारकह- Aथए। Aतनीह- 
समय र आhनो अनकुुल अनसुार िशmाह- Aसकाउँथे वा परमेँ वरको सbय 
वचनमा अAडग Aथएनन।् Aतनीह-ले बाइबलसpमत नभएका अनेकk अनौठा र 
ॅममा पान̀ िशmाह- इसाईह-मा फैलाइरहेका Aथए। Aतनीह-सँग Aबलकुल 
अलग भएर बःन पावलले येशूभcह-लाई आमह गदYछन ्(.हॄू १३:९)। 
    .हॄू १३:७मा यस अंशको अIतमा अगवुाह-को याद गनुY भIदै 
जोडदार अनरुोध पावलले दोहो� याउँछन।् .वँ वासीह-ले अगवुाह-लाई .कन 
सिpझनपुछY भनेर पावलले तकY  गदYछन।् ती अगवुाह-ले .वँ वासीह-को 
आिbमक जीवनूAत सजग भइरहने भएकोले Aतनीह-ले अगवुाह-को कदर 
गनुYपछY भनेर उनले बताउँदछन।् अगवुाह- भIदा चचYका पाःटरह- वा 
.वँ वासी झ ुडह-का अगवुाह- हनु,् जसले Aतनीह-को चचY वा झ ुडको 
आिbमक ःवाः�यको रखवालe गदYछन ् र .वँ वासीह-को आिbमक िःथAतको 
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लेखाजोखा परमेँ वरको साम ुती अगवुाह-ले पेश गनुYपदYछ। यस माAमलामा 
देहायका पदह- पAन हेनुY असल देिखIछ: १ पऽसु ५:१-४ "१ भीं टका 
कं टको साmी र ूकट हनेु म.हमाको सहभागी भएको नाताले र एक स�ी-
एa डरको हैAसयतले Aतमीह-म$ येका एa डरह-लाई म आमह गदYछु। २ 
Aतमीह-को देखरेखमा रािखएको परमेँ वरका बगालको हेरचाह गर। करले 
होइन तर ः वे� छाले, धनको लोभले होइन तर उb साहसाथ, ३ Aतमीह-को 
िजp मामा रहेकाह-माAथ अAधकार जमाएर होइन, तर बगालको Aनिp त उदाहरण 
भएर। ४ र जब मूल गोठालो ूकट हनुहुनेुछ, तब Aतमीह-ले म.हमाको 
नओइलाउने मकुुट ूा� त गन̀छौ।" र १ कोरIथी ३:१०-१५ "१० मलाई 
Zदइएको परमेँ वरको अनमुहअनसुार, घर बनाउने Aनपणु कारeगरले जः तै मैले 
जग बसाल«, र अकाYले b यसमाAथ घर बनाउँदैजाI छ। b यसमाAथ बनाउँदैजाने 
हरेक माAनसले कसरe बनाउँदैछ, सो $ यान देओस ्। ११ .कन.क जनु जग 
बसाAलस.कएको छ, जो येशू भीं ट हनुहुIु छ, b यसबाहेक कुनै माAनसले अक� 
जग बसाa न सu दैन। १२ यZद कुनै माAनसले यस जगमाAथ सनु, चाँदe, 
बहमूुa य पb थर, काठ, घाँस वा पराल ूयोग गरेर घर बनायो भने, १३ ूb येक 
माAनसको काम ूकट हनेुछ, .कन.क I यायको Zदनले b यो खलुः त गLरZदनेछ। 
b यो आगोQारा ूकट हनेुछ, र हरेकले कः तो काम गरेको छ, सो आगोले 
जाँच गन̀छ। १४ यZद कुनै माAनसले b यस जगमाAथ बनाएको काम र.हर�ो 
भने उसले इनाम पाउनेछ। १५ यZद कुनै माAनसको काम जलेर नं ट भयो 
भने b यसले नोu सानी भोT नपुन̀छ, तर b यो आफैचा.हँ आगोबाट उp केझ¬ 
बाँ� नेछ।" 
  अगवुाह- भIदा चचY वा झ ुडका नाइकेह-, अमजह-, िशmकह- र 
एडभेिIटःट संःथाका Aनकायह-का अगवुा ओहोदामा रहने सबैलाई 
सिpझनपुदYछ।   
   पावलले यो पAन भX खोिजएको पाइIछ .क ती अगवुाह- Aतनीह-ले 
सेवा गLररहेका येशूमAुनका गोठालाह- हनु,् जो सबभIदा महान ् गोठाला 
हनुहुIुछ (.हॄू १३:२०)। जब चचYका अगवुाह-ले .वँ वासीह-को हेरचाह 
गदYछन ्र Aतनीह-लाई सिुpपएको िजpमेवारeूAत Aतनीह- बफादारe हIुछन,् र 
.वँ वासीह-ले Aतनीह-को कुरा सIुछन ् वा Aतनीह-माAथ भर पदYछन ् तब 
bयसको नAतजा चचYमा आनIद र हषYको वातावरण हIुछ। bयसको अथY यो 
पAन हनुसuछ .क अगवुाह- करले होइन, Aमसनले खटाएकोले होइन, जाAगर 
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थाpन होइन तर परमेँ वरबाट नै खटाएको भनेर उहाँूAत बफादार हुँदै आhना 
झ ुडह-लाई खिुशयालe र आनIदसाथ सेवा गनुY Aतनीह-ले जoरe ठाXुपदYछ। 
जब Aतनीह-ले परमेँ वरको साम ुआhना झ ुडह-को बारेमा लेखाजोखा ूःततु 
गदYछन ्Aतनीह-ले खशुी भएर ZदनपुदYछ, िखX भएर होइन। 
   तपाको झ ुड वा चचYमा भएका अगवुाह- र .वँ वासीह-को बीचमा 
सpबIध समुधरु, मजबतु र सधुार गनY तपाले कःतो भAूमका खेaन ुजoरe छ? 
तपाको ःथानीय अगवुाह-को माऽ होइन सारा संसारका चचYका अगवुाह-ूAत 
पAन तपाको मनिःथAत कःतो सकाराbमक हनुपुदYछ? 
 
४. .वAभX खालका अनौठा र परमेँ वरको वचनलाई खलबaयाउने वा उहाँको 
वचनसँग सहमत नहनेु िशmादemादेिख सतकY  हनु ु
   हामीह-को जीवनमा चा.हने अनमुह कहाँबाट उपल¢ध हIुछ? हाॆा 
�दयह- कसरe बAलयो हIुछन?् हेनुYहोस,् देहायका पदह-: .हॄू १३:९ 
".वAभI न र अनौठा िशmाको ॅममा नपर। .कन.क खाने-.पउने कुरा सp बिI धत 
.वAधQारा होइन, तर अनमुहQारा �दय स�ुढ़ भएको असल हो। b यः ता .वAध 
पालन गन̀ह-को उपकार भएको छैन।", .हॄू २:९ "हामी येशूलाई दे] तछ¨। 
उहाँ अAल बेरको Aनिp त ः वगYदूतह-भI दा केहe तल हो� याइनभुयो, मbृ यकुो 
कं टको कारण म.हमा र आदरको मकुुट उहाँलाई प.हराइयो, यस हेतलेु .क 
परमेँ वरको अनमुहQारा हरेक माAनसको Aनिp त उहाँले मbृ यकुो ः वाद 
चाखून ्।" .हॄू ४:१६ "यसकारण साहससँग अनमुहको Aसंहासन निजक जाऔ,ं 
र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनमुह ूा� त गनY सक¨।" र 
.हॄू ६:१९,२० "१९ हाॆा आb माको Aनिp त �ढ़ र सरुिmत ल�रको -पमा 
यो आशा हामीAसत छ। यो आशा पदाYAभऽको प.वऽः थानमा ूवेश गदYछ, २० 
जहाँ हाॆा पmमा अमदूत भएर मa क�सेदेकको दजाYअनसुार येशू ूधान पूजाहारe 
भई ूवेश गनुYभएको छ।"   
   खानेकुराह- र झठुो वा अनौठो िशmादemाह-को बीचमा भएको 
सpबIधमा शlु र अशlु खानासँग सरोकार नभएको भनेर .हॄू १३:९ले 
आभास ्ZदIछ। .कन त? 
   पावलले आhनो पऽमा शlु र अशlु खाना सpबIधी bयःतो चासो 
देखाएको पाइIदैन। ूLेरत १५मा उaलेख गरेको अनसुार .वँ वासीह- 
अनमुहबाट मिुc पाइIछ भXे .वषयमा सoुको चचYले ूAतवlता देखाएको कुरा 
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हामीलाई थाहा छ (ूLेरत १५:७-११) साथै खान.पनको माAमलामा Aतनीह-ले 
अपनाएका नीAतह-लाई AनरIतरता ZदनपुछY भनेर पAन यoशलेममा बसेको 
चेलाह-को पLरषदले अनमुोदन गरेको Aथयो। अझ, पावलले यो िज.कर गदYछ 
.क नयाँ करारले परमेँ वरको zयवःथालाई �दयमा रािखसकेको छ (.हॄू 
८:१०-१२)। तर, लेखकले भX चाहेको कुरा हामीलाई ःप� हनुपुदYछ: 
प.हलोत:,पशबुAल .वAधह- र लेबीह-लाई Zदइएको पजुारe ओहोदाले गLरएको 
प.वऽःथानमा गLरने म$यःथतालाई येशूको बAल र पजुारeय सेवाकायYले 
सव��चता हाAसल गLरसकेको छ, अथाYत ् येशूले जे गनुYभयो सो मानव 
.वAधह-भIदा उ~म छ वा ती .वAधह-लाई येशूले माथ गLरसuनभुएको छ 
(.हॄू ८:४,५, .हॄू १०:१-१८)।दोॐो, फेLर जनु सIदभYमा केहe खानाह-बाट 
अलग बःनपुछY भXे पावलले आhना पाठकह-लाई Zदइएको उपदेशमा ती 
खानाह-बाट अलग हनु आलोचना गLररहेका Aथएनन ्बo जब ती खानाह- 
खाIछन ् Aतनीह-ले अनमुह पाउँछन ् वा धम� हIुछन ् भXे Aतनीह-को 
धारणाूAत उनले असहमती जनाएका Aथए (.हॄू १३:९)। यहूदe .वAभX 
.वAधह-मा उपयोग गLरएका वा देवीदेवताह-लाई चढाउने खानेकुरा वा 
ूसादह-मा सहभागी हनेु वा खानमा अलग बःन ु भनेर पावलले चेतावनी 
Zदएका Aथए, .कन.क ती रeAतAथAत र मिIदरका देवताह-लाई चढाइने 
पशबुAलले आराधकह-ले आिbमक फाइदा वा अनमुह उपल¢ध भXे 
माAनसह-को धारणा Aथयो (ती धाAमYक परpपरा वा रeAतAथAत सबैले परमेँ वर 
वा देवीदेवताह-लाई खशुी पानY गLरI�यो ता.क Aतनीह-ले आिशष Zदउन)्। 
तर, ूसाद खाएर, पशलुाई बAल चढाएर परमेँ वरबाट अनमुह पाइIदैत तर 
केवल येशूको बAल र उहाँ पजुारe भएर म$यःथता गनुYभएको कायYQारामाऽ 
अनमुह पाइIछ भXे पावलको िज.कर Aथयो। .वँ वासीह-को "बेदe छ" (.हॄू 
१३:१०), bयो हो, येशूको बुस, bयहeªबाट Aतनीह-ले खान सuछन ् (यूहXा 
६:४७-५८)। 
  .हॄूको पःुतकमा "अनमुह" परमेँ वरको Aसंहासनबाट आउँछ भनेर 
उaलेख गLरएको छ (.हॄू ४:१६)। भी�Qारा म$यःथता गनुYभएको यो अनमुह 
हाॆो Aनिpत "अS कुस" हो र यो "�ढ र सरुिmत" छ .कनभने यो परमेँ वर 
आफैको Aसंहासनमा बेLरएको छ (.हॄू ६:१९,२०, ४:१६)। हामीले पाउने 
अनमुह येशूको bयाग र बAलबाट उपल¢ध हIुछ। यसले हाॆा �दयह-मा 
ःथायीbव, आशा र Aनँ चयता रोपी ZदIछ। जब हाॆो �दयले bयस खालको  
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ःथायीbव पाउँदछ, तब .वAभX नयाँ तथा बाइबलसँग सहमत नभएका अनेकk 
िशmाZदmा, दशYनह-ले (.हॄू १३:९) गदाY हामी परमेँ वरबाट AबचAलत हुँदैनk 
वा Aतनीह-ले हामीलाई सहe सbयबाट बगाएर लान सuदैन (.हॄू २:१)। 
   येशूको शाःवत, िशl र पूणY बAलको बारेमा $यान गनुYहोस।् यस 
बAलमा हाॆो धमYकमY आZदले थ� न खो|न ुससुमाचार र येशूमा पाइने अनमुहको 
AबपLरत हो भनेर हामीले .कन सिpझनपुदYछ? 
 
५. बा.हर िश.वरमा येशूकहाँ जाऊ 
     िश.वरबाट बा.हर येशूकहाँ जाऊ भXुको अथY के हो? हेनुYहोस,् 
देहायका पदह-, .हॄू १३:१०-१४ "१० हाॆो एउटा वेदe छ, जसबाट 
प.वऽ वासः थानमा सेवा गन̀ह-लाई खाने अAधकार छैन। ११ ूधान 
पूजाहारeले पापबAलको Aनिp त जनावरको रगत महाप.वऽ ः थानमा a याउँछन ्, 
तर Aतनका शरeरचा.हँ छाउनीबा.हर लगेर जलाइI छन ्। १२ यसकारण येशूले 
पAन उहाँको आh नै रगतQारा माAनसह-लाई प.वऽ गराउन ढोकाबा.हर कं ट 
भोT 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 ूतीmा गदYछ¨।", मकूY स ८:३४ "तब 
उहाँले आh ना चेलाह-का साथमा भीड़लाई आफूकहाँ बोलाएर Aतनीह-लाई 
भI नभुयो, “कोहe माAनस मपAछ लाT ने इ� छा गदYछ भने b यसले आफूलाई 
इI कार गरोस ्, र आh नो बूस उठाएर मेरो पAछ लागोस ्।", म~ी १०:३७-
३९ "३७ “जसले मलाई भI दा बढ़e आh ना बबुा वा आमालाई ूमे गदYछ, 
b यो मेरो योT यको हुँदैन। जसले मलाई भI दा बढ़e आh ना छोरा वा छोरeलाई 
ूमे गदYछ, b यो मेरो योT यको हुँदैन। ३८ जो आh नो बूस उठाएर मेरो पAछ 
लाT दैन, b यो मेरो योT यको हुँदैन।  ३९ जसले आh नो ूाण जोगाउँछ, b यसले 
b यो गमुाउनेछ, र आh नो ूाण मेरो Aनिp त गमुाउनेले b यो बचाउनेछ।", लूका 
१४:२६-२७ "२६ “यZद कोहe मकहाँ आउँछ, र आh ना बबुा, आमा, पb नी, 
छोरा-छोरeह- र दाजभुाइ, Zददe-ब.हनीह-लाई र आh नै ूाणलाई समेत त�ु छ 
ठाI दैन भने, b यो मेरो चेला हनु सu दैन। २७ जनु z यिc आh नो बूस बोकेर 
मेरो पAछ लाT दैन, b यो मेरो चेला हनु सu दैन।" र गलाती २:२० "म 
भीं टसँगै बूसमा टाँAगएको छु, अब उूाI त िजउने म होइन,ँ तर भीं ट ममा 
िजउनहुIु छ। जनु जीवन शरeरमा म अ.हले िजउँछु, b यो परमेँ वरका पऽुमा 
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.वँ वास गरेर िजउँछु, जसले मलाई ूमे गनुYभयो, र मेरो Aनिp त आफूलाई 
अपYण गनुYभयो।"  
    िश.वरको घेराबाट बा.हरको ःथान सबै िश.वरको Aनिpत अbयIतै 
अशlु ठाउँ Aथयो। लेबी ४:११,१२मा लेिखएको छ, "११ तर (पापबAल 
चढाएको) साँढ़ेको छाला, b यसका जp मै मास,ु b यसका टाउको, ख®ुा र आI िा-
भ ुड़ँी गोबरसमेत, १२ अथाYत ् Aस�ै साँढ़े छाउनीदेिख बा.हर h याँu ने चोखो 
ठाउँमा लगेर दाउरामाAथ राखेर आगोमा जलाऊन ्Ñ जहाँ खरानी h याँ.कI छ, 
b यहeª नै b यो जलाऊन ्" अथाYत ्िशAबर बा.हर बAल चढाइएका कAतपय पशहु- 
जलाइI�यो। कु� रोग लागेका माAनसह- पAन िश.वरAभऽ आउन Zदँदैन�यो 
(लेबी १३:४६) र परमेँ वरलाई AनIदा गन̀ह- र अ- अपराधीह-लाई िशAबर 
वा सहरबा.हर माLरI�यो (लेबी २४:१०-१६,२३, १ राजा २१:१३, ूLेरत 
७:५८)। िश.वरAभऽ परमेँ वरको उपिःथAत हIु�यो भनेर ती Aनयमह-ले 
आभास Zदएका Aथए। जनुसकैु अशlु थोकह- िश.वर वा सहरको पखाYल 
बा.हर hया.कI�यो .कनभने िश.वरAभऽ वा सहरको पखाYलAभऽ कुनै पAन 
"अशlु", "अशोभनीय", "अनिुचत" वा "ल|जाःपद" तbवह- सहर वा 
िश.वरAभऽ रहेको परमेँ वरले चाहनभुएको Aथएन (गIती ५:३, zयवःथा 
२३:१४)। 
   यoशलेम बा.हर बूसमा येशूले क� भोTनभुएको Aथयो (यूहXा 
१९:१७-२०)। bयसको अथY येशूले सहनभुएको लाज र बेइ|जतलाई जोर 
Zदँदछ (.हॄू १२:२)। परमेँ वरको नाउँ उहाँले AनIदा गनुYभएकोले उहाँलाई 
आAधकाLरक-पमै मbृयदु ड Zदइएको Aथयो। यहूदe धमYगoुह-कै सहमतमा 
उहाँलाई सहरको पखाYल बा.हर मbृयदु ड Zदइएको Aथयो (मकूY स १४:६३,६४, 
हेनुYहोस,् लेबी २४:११,१६)। येशूलाई िश.वर वा सहरको पखाYलबा.हर 
"अशlु", "कल.°त", "ल|जाःपद", "अपमाAनत" र "बेइ|जती" zयिc भनेर 
AनकाAलएको Aथयो (.हॄू १२:२)। तर, पावलले आhना .वँ वासी 
पाठकह-लाई सहरको पखाYलबा.हर AनकाAलएका येशूलाई पखाYल बा.हरै 
प�ाउन ुभनेर आमह गदYछन।् जनु बेइ|जत, AनIदा, साःती येशूले सहनभुयो 
bयहe खालको िःथAतलाई सहन .वँ वासीह-लाई उनले अत� ZदIछन ् (.हॄू 
१२:२, .हॄू १३:१३)। यहe बाटो मोशाले अ�ालेका Aथए, जसले Aमौदेशको 
धनसpपि~ वा यशभIदा "भी�को बेइ|जत वा AनIदा" सहे (.हॄू ११:२६)। 
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 तर, पौरािणक इॐाएलको नीAत .वपLरत, परमेँ वरको उपिःथAत अ.हले िश.वर 
वा सहरको पखाYल बा.हर हIुछ भनेर .हॄूको पःुतकले बताउँदछ। यस 
.बयाकलापले येशूको बेइ|जत वा ल|जाःपद zयवहारलाई आफूह-ले पAन 
बोuनेमाऽ नभएर िश.वर बा.हर वा सहरको पखाYल बा.हर उहाँसँगै जानपुदYछ 
भXे पावलको धारणा छ। पौरािणक इॐाएलमा िश.वरAभऽ सनुको बा�छोलाई 
पगालेर इॐाएलeह-लाई .पउन ZदएपAछ परमेँ वरको प.वऽःथान िश.वर वा.हर 
सारेका Aथए र इॐाएलeह- िश.वर बा.हरै परमेँ वरलाई खोजेका Aथए (ूःथान 
३३:७)। अ.वँ वासीह-ले येशूलाई Aतरःकार वा अँ वीकार गनुYको अथY 
परमेँ वरलाई नै अँ वीकार वा Aतरःकार गनुY हो भXे bयस घ{नाले आभास ्
ZदIछ, जसरe इॐाएAलह-ले सनुको बा�छोको माAमलामा गरे (ूःथान 
३२,३३)। तसथY, द:ुख,क�,बेइ|जत, गालe, यातना, लाज आZद सहनपुन̀ 
.वँ वासीह-को मागY, यस संसारमा परमेँ वरको पAन मागY हो भXे ब�ुनपुदYछ। 
  .वँ वासीह-को .वँ वासको लेखक वा सoु गनुYहनेु र bयसलाई पूणY-प 
Zदनहुनेु वा समापन गनुYहनेु येशूको पAछ लाTन पावलले आhना पाठकह-लाई 
आ�ान गदYछन ् (.हॄू १२:२)। अ.हलेको द:ुखक�, ताडना, साःती, यातना 
आZद अनशुासनको Aनिpत mिणकमाऽ हनु ् जसले पAछ गएर "धाAमYकताको 
शािI तपूणY फल उb पI न गराउँछ" (.हॄू १२:११)। Aतनीह-ले ॅ� सहर वा 
िश.वर bयाTदै आउनेवाला सहरको खोिजमा छन ् जसको AनमाYता परमेँ वर 
हनुहुIुछ (.हॄू १३:१४, .हॄू ११:१०,१६)। 
  "पखाYल वा िश.वर बा.हर" येशूलाई प�ाउनकुो अथY तपाको Aनिpत 
के हो? तपाको आःथाको जीवनमा कःता कःतो पLरिःथतीह-को सामना 
गनुYपछY जनु तपाँईका वLरपLर रहनेह-ले तपामाAथ बेइ|जत, अपमान, गाAल, 
लाज आZद खIयाउन सuछ? 
 
उपसंहार:  
थप जानकारe: "जब प.वऽ आbमा .वँ वासीह-मा खAनयो,...तब Aतनीह- सIत 
वा एक आपससँगको सpबIधमा Aमठासपना आएको Aथयो जसले गदाY Aतनीह- 
हषYले भाव.वभोर भएका Aथए। Aतनीह- कोमल भएका Aथए, एस आपसमा .हत 
खोजेका Aथए, ःवाथYमा Aतनीह-ले ूाथAमकता Zदएका Aथएन वा Aतनीह- ःवाथ� 
बनेन, र सbयको Aनिpत जनुसकैु मोल चकुाउन पAन Aतनीह- राजी भएका 
Aथए। जब Aतनीह- ZदनZदनै भेला भए वा स�Aत गरे तब Aतनीह-मा गाAभएको 
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भी�को ूमे ूकट गरेका Aथए। Aतनीह-को Aनँ वाथ� वचनह- र कामह-Qारा 
आफूह-मा भएको येशूको ूमेलाई जलाइ राखेका Aथए...। 
   तर समय Aबbदै जाँदा (.वशेष गरेर चचYमा देखावटe इसाईह- AभAऽदँा 
वा येशूको ूमे सेलाउँदै जाँदा) .वःतारै .वँ वासीह-मा पLरवतYन आउन 
थाaयो। येशूलाई हेनुYको स®ा .वँ वासीह-ले एक आपसमा भएका खोट वा  
दोषह- हेनY थाले। जब .वँ वासीह- एक आपसमा टोकाटोक गरे, आआhना 
भलूह-को पदाYफास गनY थाले, AनदYयी तLरकाले एक आपसको आलोचना र 
मूaया°न गनY थाले तब Aतनीह-ले मिुcदाताAतर Zदन $यान हराउन थाले र 
उहाँको ूमे पAन Aतनीह-मा सेलाउन थाले। देखावटe वा औपचाLरक .वAध वा 
संःकार पालन गनY Aतनीह- धेरै कडा हनु थाले। .वँ वासलाई ूयोगमा 
aयाउनकुो स®ा Aतनीह-ले धाAमYक मत, AसlाIत वा िशmाूAत ब.ढ झकुाव 
Aतनीह-ले देखाउन थाले। मतमा फरक भएकोले एक आपसलाई दोष Zदन 
Aतनीह- जोिशलो हनेु बममा आफैमा भएका दोष वा गलत िशmाह- भaुन 
थाले। येशूको चाहना अनसुार Aतनीह-मा हनुपुन̀ भातृू मे सेलाएर जान 
थाaयो। सबभIदा द:ुखलाTदो कुरो त, बादAबवाद र एक आपसमा दोष 
लगाउने बममा Aतनीह-ले के गमुाइरहेका छन ् सो Aतनीह-मा अचेत हनु 
थाaयो वा एक आपसको zयिcगत ःव.ववेकको अAधकारूAत संवेदनशील हनु 
छो±ो। सoुमा भएको जोश जाँगर, खिुशयालeपन, आनIद र एक आपसमा  
भएको वा हनुपुन̀ भातृू मे Aतनीह-को जीवनमा सेलाउँदै गएका Aथए। जब 
Aतनीह-ले Aतनीह-को �दयमा परमेँ वरको ूमेलाई ओग{ न Zदन छो±ो तब 
Aतनीह- Aछ®ै अIधकारमा .हँ�न थाले। 
   "सoुको चचYमै .वँ वासीह-को बीचमा हनुपुन̀ एक आपसी ूमे 
सेलाएर जान थालेको यूहXाले महससु गरेका Aथए। bयसकारण, Aतनीह-मा 
bयस ूमेले AनरIतरता पाउनपुछY भने उनले जोडदार अनरुोध गरेका Aथए। 
उनले चचYलाई लेखेका पऽह-मा .वँ वासीह-को बीचमा ूमेको Zदयो 
बाAलरा] नपुछY भXे भनाइले भLरएको Aथयो। यूहXाले ले] दछन,् "७ .ूय हो, 
हामी एउटाले अक�लाई ूमे गर¨, .कनभने ूमे परमेँ वरबाट आउँछ। जसले 
ूमे गछY b यो परमेँ वरबाट जI मेको हो, र परमेँ वरलाई िचI छ। ८ ूमे 
नगन̀ले परमेँ वरलाई िचI दैन, .कनभने परमेँ वर ूमे हनुहुIु छ। ९ परमेँ वरको 
ूमे हाॆा माझमा यसरe ूकट भयो, .क उहाँले आh ना एकमाऽ पऽु संसारमा 
पठाउनभुयो, ता.क पऽुQारा हामी िजउन सक¨। १० ूमे यसैमा छ, .क 
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हामीले परमेँ वरलाई ूमे गरेका होइन¨, तर उहाँले हामीलाई ूमे गनुYभयो, र 
हाॆा पापको ूायिँ चत हनुका Aनिp त आh ना पऽु पठाउनभुयो। ११ .ूय हो, 
यZद परमेँ वरले हामीलाई यसरe ूमे गनुYभएको हो भने, हामीले पAन एउटाले 
अक�लाई ूमे गनुYपछY। १२ परमेँ वरलाई कसैले क.हa यै देखेको छैन। यZद 
हामीले एउटाले अक�लाई ूमे ग� य¨ भने परमेँ वर हामीमा रहनहुIु छ, र 
उहाँको ूमे हामीमा Aसl भएको हIु छ" (१ यूहI ना ४:७-१२)"-एलेन जी 
�ाइट, द आuटस ्अभ आपोःटaस, प.ृ ५४७,५४८बाट -पाIतLरत।  
 
िचIतनमनन: 

अ.  कAतपय समयमा वा ूायजसो माAनसह-ले इसाई जीवन भनेको 
zयिcगत, येशूसँगको zयिcगत सpबIध हो। हो, इसाई जीवनको यो 
एउटा पm धेरै मह�वपूणY छ। तर, हामी एक एकलाई अलग पारेर 
होइन, समूहगत-पमै परमेँ वरले हामीलाई अगवुाइ गLररहनभुएको छ 
भXे कुरालाई सिpझन ु.कन मह�वपूणY छ? चचYमा वा .वँ वासीह-को 
झ ुडमा मेरो िजpमेवारe के छ? .वँ वासीह-को समूहबाट मैले के 
अपेmा गनुYपदYछ? 

आ.  चचYमा .वँ वासीह-को बीचमा भातृू मे बAलयो छ भनेर देखाउने 
.बयाकलापह- के हनु?् bयसको सूची बनाउनहुोस।् 

इ. आिखरमा, भातृू मे भनेको के हो? bयसमा के गणुह- छन ्जसले 
गदाY bयसले सकाराbमक र सदभावको वातावरणको सजृना गदYछ? 
देखावटe .ङ�च पान̀ ूमे र Aभऽी �दयदेिखको ूमे बीचमा हामीले 
कसरe छु�ाउने? 
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कथा १३ 
परमे³रलाई अिIतम अवसर 
चाचरमेन कु, ३८, थाइलाIड 

 
मैले सरुो भएर ूभसँुग ूाथYना गर́। "ूभ ुम अब तपालाई अिIतम अवसर 
Zदइरहेको छु। मैले चचYका धेरै कायYबमह-मा समाबेश भए ँतर मलाई केहe 
खास फरक पारेको छैन। म अझ असफल नै भइरहेको छु। म तलमाAथ 
भइरहेको छु। अब दईु हµा छु®ीको समय आइरहेको छ। म घरबाट टाढा 
रहन चाहIछु। म बाइबल ताAलममा समावेश हनु चाहIछु। यो तपाको 
अिIतम अवसर हो। यZद यसले काम गरेन भने म तपाबाट सध¬ टाढा हनेुछु! 
"ूाथYनामा मैले द:ुख पोखाए।ँ मलेAसयामा एडभेिIटःट चचYकै पLरवारमा म 
हक̀ुतापAन र चचYका कायYबमह-मा भाग AलएतापAन मेरो आिbमक जीवन िचसो 
Aथयो। आठ वषYसpम येशूलाई .व³ास नगन̀सँग साथी बनाए।ँ अIतरा.¶य 
ःकूलमा सँAगत Aसकाएर मैले राॆ ै तलब पाएको Aथए।ँ तर मलाई शािIत 
भएन। bयसकारण एडभेिIटःट ःकूलमा बाइबल Aसuन  गए।ँ bयहाँ दईु 
हµासpम प.वऽ मिIदरको बारेमा मैले Aसक́। बाइबल पढेर चचY जाने हाॆो 
चलन Aथएन तर AनयAमत-पमा चचYमामाऽै म जाIथ́। साथीह-ले कसरe 
एडभेिIटःट हनेु भनेर त सनुाए तर ूभसँुग zयिcगत सpबIध क.हaयै भएको 
Aथएन। अAन एक Zदन बाइबल ःकूलमा इज.कयल ३७:१-६ पढ́, 
"परमूभकुो हात ममाAथ प� यो, अAन उहाँले मलाई परमूभकुा आb माQारा 
a याउनभुई हाड़ै-हाड़ भएको ब́सीमा रा] नभुयो। उहाँले मलाई ती हाड़ह- 
भLरएको बीचमा तल-माAथ लानभुयो, र मैले b यस ब́सीको जAमनमा थुू  ैहाड़ह- 
देख«। ती हाड़ह- असा$ य सकेुका Aथए। 

उहाँले मलाई सो$ नभुयो, “हे माAनसको छोरो, के यी हाड़ह- फेLर 
जी.वत हनु सu छन ्?” मैले जवाफ Zदए,ँ “हे परमूभ ु परमेँ वर, यो त केवल 
तपा·ले माऽ जाI नहुIु छ।” तब उहाँले मलाई भI नभुयो, “यी हाड़ह-लाई 
अगमवाणी कहेर भन ्, ‘हे सकेुका हाड़ हो, परमूभकुो वचन सनु!’ यी 
हाड़ह-लाई परमूभ ुपरमेँ वर यसो भI नहुIु छ: म Aतमीह-मा सास हाAलZदनेछु, 

र Aतमीह- जी.वत हनेुछौ। म Aतमीह-मा नसाह- टाँAसZदनेछु, र Aतमीह-मा 
मास ुबढ़ाइZदI छु, र छालाले म ढा.कZदनेछु, र Aतमीह-मा सास हाAलZदनेछु, र 
Aतमीह- जी.वत हनेुछौ। तब Aतमीह-ले म नै परमूभ ुहुँ भनी जाI नेछौ’।”  
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ूभकुो वचन मैल यो पढेपAछ मेरो जीवनमा प.वऽ आbमाको सास आयो। 
ूभसँुग मेरो Aसधै सpबIध भएको मैले चाहेको Aथए।ँ प.वऽःथानको बारेमा 
अ$ययन गरेपAछ मैले ूभकुो ूमेको बारेमा bयो सबै रहेछ भनेर मैले थाहा 
पाए।ँ मेरो जीवनमा mमा Zदने शिc उहाँसँग छ भनेर मैले महससु गर́ र 
उहाँसँग ग.हरो सpबIध राखेर चaने मेरो इ�छा भयो। मेरो जीवनमा ूभकुो 
ूमेले पूरै बास बःयो। मैले येशूलाई मेरो �दय सpुप́। मेरो जीवनमा उहाँले 
काम गनY थाaनभुयो।  म फेLर ५ देिख ६ वषYका बालबाAलकाह-लाई सँगीत 
Aसकाउन गए।ँ  

ःकूलमा साIटा uलज, पLरह-, बाहXेुह- र बोuसीको बारेमा गीत 
Aसकाउनपुन̀ भएको Aथयो। एक Zदन मनगढIते आZद गीतह- Aसकाउँदै Aथए,ँ 
मेरा दईु असल .व¸ाथ�ह- इथान र लकुासमा bयसमा भाग नAलएको थाहा 
पाए।ँ Aतनीह-ले कान बIद गदYथे जब तसाYउने आवाज भएको गीत गाउन  
सXु थालेका Aथए। "Aतमीह-लाई के भयो? .कन uलासमा भाग नAलएको?" 
मैले माग गर́। "म इसाई हुँ र bयःतो कुरामा म भाग Aलन सिuदन,ँ" 
इथानले मलाई भIयो। अAन ऊ oन पAन थाaयो। लकुासले पAन आhनो 
साथीसँग सहमत जनाइरहेको Aथयो। यो ूभबुाट मैले ठूलो पाठ Aसक́। 
"शैतानको बारेमा मैले केटाकेटeह-लाई .कन Aसकाइरहेको छु?" भनेर मैले 
आफूले आफूलाई सोध́। अक� दईु हµाको छु®ीमा बाइबल ःकूलमा दाAनएल 
र उनका तीन साथीह-को बारेमा Aसक́। राजा नबuुदनेजारको अगाAड 
Aतनीह-ले ूभमुा बफादार भएका Aथए। इथान र लकुासले पAन मेरै अगाAड 
ूभमुा अAडग भएको मैले देख́। म bयस ःकूलमा काम गनY नसuनेभए।ँ तर 
म bयो ःकूल छा�न पAन नसuने भएको Aथए।ँ यो कथा मैले बाइबल 
िशmकलाई सनुाए।ँ "Aतॆो गवाहe बAलयो छ। तर Aतमीमा स.बयता छैन," 
उनले मलाई सनुाए। एक Zदन एलेन�ाइटको बाइःट अवजेuट लेसनह-मा 
पढ́, "जब प.वऽ आbमाको आवाज आउँछ तब उनको आवाज .ढलो नगLर 
सXुुमा नै हाॆो .हत हIुछ। जब मेरो बग¬चामा काम गनY जाऊ भIयो भने 
न.हच.कचाइकन जान।ु 'फेLर परमेँ वरले “आज” भनी एक Zदन ठहराउनभुएको 
छ, जब उहाँले धेरै समयपAछ दाऊदQारा अिघ भAनएकै कुरा फेLर भI नभुयो, 
“आज Aतमीह-ले उहाँको श¢ द सIु यौ भने Aतमीह-का �दय कठोर नपार” 

(.हॄू ४:७)। ूभलुाई मेरो �दय सम.पYत गरेर मैले bयस ःकूलबाट रािजनामा 
Zदए।ँअक� पाँच म.हनासpम बाइबल ःकूलमा गए।ँ  
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मेरो Zदमागमा फेLर QIQ चaयो .कन.क मेरो आpदानी Aथएन। अक� 
कामको खोिजमा गए ँ तर साबथमा पAन काम गनुYपन̀ भएको Aथयो। मेरो 
पाःटरले मलाई खास हौशला Zदएनन।् तर अिIतम mणमा ूभलेु अक� ढोका 
खोaनभुयो र थाइलाIडको एडभेिIटःट ःकूलमा काम पाए।ँ bयो समयले मलाई 
अचpम बनायो। तब उहाँको वचन याद आयो, “.कन.क मेरा .वचारह- 
Aतमीह-का .वचार होइनन ्, र Aतमीह-का चाल मेरा चाल होइनन ्,” परमूभ ु
भI नहुIु छ।जसरe आकाश प�ृ वीभI दा अa गो छ, b यसरe नै मेरा चाल 
Aतमीह-का चालभI दा र मेरा .वचार Aतमीह-का .वचारभI दा अa गा छन ्।  
जसरe विृं ट र .हउँ आकाशबाट झछY र b यतैAतर फक̀र जाँदैन, तर जAमनलाई 
Aभजाएर बालe उमाछY, र छन̀लाई बीउ र खानेलाई भोजन ZदI छ, b यसरe नै मेरो 
मखुबाट Aनः कने मेरो वचन पAन हनेुछ। b यो मकहाँ z यथt फकY नेछैन, तर मैले 
इ� छा गरेको काम b यसले पूरा गन̀छ, र जनु कामको Aनिp त म b यसलाई 
पठाउँछु, b यसमा b यो सफल हनेुछ। Aतमीह- आनI दसाथ जानेछौ, र शािI तमा 
डो� याइनेछौ।  

पवYतह- र डाँड़ाह- Aतमीह-का सामIु ने गीत गाउनेछन ्, र मैदानका 
सारा -खह-ले तालe बजाउनेछन ्।तब काँढ़ाको स®ा सa लो, Aसउँड़ीको स®ा 
असारे-फूलको -ख उॆनेछ। b यो परमूभकुा ] याAतको Aनिp त हनेुछ। b यो 
क.हa यै नं ट नहनेु सदासवYदाको िचI हको Aनिp त हनेुछ" (यशैया ५५:८-
१३)। ूभ ुभलो हनुहुIुछ। दईु वषYसpम .कIडर गाट̀को िशिmका भएपAछ 
मलाई सं�ीत Aबभागको Aनद̀शक बनाइ Zदयो। मेरो Zदमागमा शािIत आयो र 
मलाई आनIदले भLरZदनभुयो। ूभलेु मेरो जीवनलाई िज¹भुयो र अ-ह-लाई 
उहाँको ूमेको सIुदयYताको बारेमा म सनुाउन चाहIछु। 

-चारमेन कु। 
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