
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यस अ$यायका मूल पदह-: लेबी २५:२५-२७, 4हॄू २:१४-१६, 4हॄू 
११:२४-२६, १ कोर;थी १५:५०, 4हॄू ५:८,९ र 4हॄू १२:१-४। 

यस अ$यायको मूल सार पद:"4कन4क छोरा-छोरCह- मास ुर रगतका सहभागी 
भएका हनुाले उहाँले पKन L यहC ः वभाव Kलनभुयो, ता4क मLृ यPुारा नै मLृ यकुो 
शिT भएकोलाई, अथाVत ् Xदयाबलसलाई उहाँले नं ट ग-न ्, र मLृ यकुो डरले 
आजीवन ब; धनमा परेकाह-लाई उहाँले मTु ग_रदेऊन ्" (4हॄू २:१४-१५)। 
   येशू परमेँ वरको पऽु हनुहु;ुछ, ःवगVदूतह-को शासक र "उहाँ नै 
परमेँ वरका म4हमाको ूKतKबd ब र परमेँ वरकै ः वभावको वाः त4वक ूKत-प 
हनुहु;ु छ" (4हॄू १:३) भनेर 4हॄू १मा उहाँको बारेमा चचाV ग_रएको छ। येशू 
माKनसको पऽु जो ःवगVदूतभ;दा अKल कम गरेर मानव अवतार Kलनभुएको र 
मानव जीवनको सबै कमीकमजोरC ःवभावह- महण गनुVभएर जनु मLृय ुपKन हो 
(4हॄू २:७) भनेर 4हॄू २मा उहाँको बारेमा चचाV ग_रएको छ। 
  4हॄू १मा परमेँ वरले येशूलाई "Kतमी मेरो पऽु हौ" (4हॄू १:५) 
भjुभएको Kथयो। मानव स;तान येशूका ब;ध ु वा भाइब4हनीह- हनु ् (4हॄू 
२:१२) भनेर 4हॄू २मा येशूको बारेमा सdबोधन ग_रएको छ। पऽुको 
सावVभौKमकतालाई 4पताले घोषणा गनुVभएको 4हॄू १मा पाइ;छ (4हॄू १:८-
१२)। पऽुले 4पताूKत आnनो 4वँ वास तथा ूKतबoता जनाउनभुएको 4हॄू २ 
मा उpलेख ग_रएको छ (4हॄू २:१३)। 
   येशू सनातन परमेँ वर, स4ृrकताV, सँभारकताV र साबVभौKमक ूभ ु
हनुहु;ुछ भनेर 4हॄू १मा बताइएको छ। येशू मानव पूजारC, दयाल,ु सदाशयी, 
4वँ वाKसलो र भरपदs ूभ ु हनुहु;ुछ भनेर 4हॄू २ मा उहाँको बारेमा वणVन 
ग_रएको छ। 
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   संuेv तमा भjे हो भने, जब येशूलाई 4वँ वासीलो, भरपदs, कwणामय 
र दयाल ुदाज ुभनेर उहाँको बारेमा बयान गनुVको अथV उहाँ सनातन, स4ृrकताV 
परमेँ वरको चरम ूकट हनुभुएको Kथयो भनेर िचऽण ग_रएको हामीले 
बxुनपुदVछ (4हॄू १:१-४)। 
 
१. हामीलाई उoार गनुVहनेु येशू हाॆो दाजकुो-पमा 
     पौरािणक इॐाएलमा कोहC कसैको दास भएर बेिचनपुरे अथाVत ्आnनो 
ःवत;ऽता हरण भए वा आnनो सdपि{ गमुाउनपुरे Lयसलाई उoार गनV वा 
छुटाउन कसले उoार गनV स|}यो? हेनुVहोस,् लेबी २५:२५-२७, ४७-४९ 
"२५ “ ÕयXद गरCबीले गदाV Kछमेक~ह-म$ ये कसैले आn नो ज� गाजKमनको 
कुनै 4हः सा बे� नपु� यो भने, L यसको निजकको आफ; त आएर L यो Kनखनोस ्। 
२६ तर कसैको यसरC KनखKनXदने कोहC छैन र L यो आफै पKछ धनी भएर 
Kनख; न स| छ भने, २७ L यसले L यो बेचेको वषVह- गनोस ्, र जसलाई बेचेको 
हो L यस बाँक~ वषVका उ� जनीको दाम फकाVइXदओस ्। अKन L यो आn नो 
जKमनमा फकsस ्।...४७ “Kतमीह-कै कोहC गरCब दाजभुाइले Kतमीह-का 
बीचमा वास गन� धनी भएको परदेशी वा ूवासीको वा L यसको प_रवारको 
हातमा आफैलाई बे� यो भने, ४८ L यो बेिचएपKछ Kनख; न स4क; छ। L यसकै 
दाजभुाइम$ येको कसैले L यसलाई Kनख; न स| छ। ४९ L यसकै काका, 
दाजभुाइ, अथाVत ् कोहC निजकको साइन ुपन� कसैले L यसलाई Kनखनोस ्। अथवा 
पKछ L यसको औकात प�ु यो भने L यसले आफैलाई Kनखनोस ्।" 
    यXद कोहC �यिT असा$यै ग_रब भयो र उसले आnनो सdपि{ वा 
आफूलाई नै बे�नपुरे ूLयेक पचास वषVमा वा पनुःथाVपनाको वषVमा आnनो 
सdपि{ वा आnनो ःवत;ऽता 4फताV पाउनपुछV भनेर मोशाको �यवःथामा 
लेिखएको छ अथाVत ् लेबीह-को पःुतकमा। यो पनुःथाVपनाको वषV अLय;तै 
महान ्र उpलासमय Kथयो जसलाई साबथ वषV पKन भKन;छ। Lयसबेला सबै 
ऋणह- माफ~ ह;ुथ्, आnना ज�गाजKमन वा Kधतो राखेका सdपि{ह- 4फताV 
पाउँथे र कोहC माKनसह- ब;धकमा वा दासLवमा छन ्भने पKन Kतनीह-लाई 
फु| का ग_र;}यो। 
   हनु त पचास वषV धेरै वषVह- हनु जसलाई पिखVन कKतलाई गा� हो 
पKन ह;ुछ। Lयसैकारण मोशाको �यवःथामा अकs ूावधान पKन को_रएको 
Kथयो। कोहC ब;धनमा छ भने निजकको आफ;तले ऋण Kतरेर उसलाई 
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छुटाउन स|}यो। उसको आफ;तले 4फरौती वा मिुTधन Kतरेर Kतरेर Kछ�ै 
उसलाई राहत Xदन स|}यो। 
  यXद कसैको हLया भएको छ भने निजकको आफ;तले हLया गन�ले 
उिचत ;याय पाओस ्भनेर �यारे;टC पKन Xदन स|}यो। हLयाराको 4पछा गरेर 
मानV चाहनेको Kनिdत उिचत ;याय पाउन निजकको आफ;तले हेनV स|}यो नऽ 
ऊ आफै आnनो आफ;तको Kबना ;यायफैसला नग_र हLया गनV खो�नेलाई 
उसले नै बदला Kलन स|}यो वा द�ड Xदन स|}यो (ग;ती ३५:९-१५)। 
    उT प_रूआेयमा येशूको बारेमा कसरC �या�या ग_रएको छ? हेनुVहोस,् 
4हॄू २:१४-१६ "१४ 4कन4क छोरा-छोरCह- मास ुर रगतका सहभागी भएका 
हनुाले उहाँले पKन L यहC ः वभाव Kलनभुयो, ता4क मLृ यPुारा नै मLृ यकुो शिT 
भएकोलाई, अथाVत ् Xदयाबलसलाई उहाँले नं ट ग-न ्, १५ र मLृ यकुो डरले 
आजीवन ब; धनमा परेकाह-लाई उहाँले मTु ग_रदेऊन ्। १६ 4कन4क साँ� चै 
नै उहाँले ः वगVदूतह-को होइन, तर अॄाहामका स; तानको वाः ता गनुVह;ु छ। 
१७ यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आn नै भाइह-जः तै बनाइनपु� यो, र 
माKनसह-का पापको ूायिँ चत गनVलाई परमेँ वरको सेवामा उहाँ कृपाल ु र 
4वँ वः त ूधान पूजाहारC ब; नभुयो। १८ 4कन4क उहाँ आफैले कं ट भो� नभुयो 
र परCिuत हनुभुयो, यसैले परCuामा पन�ह-लाई उहाँले सहायता गनV 
स| नहु;ु छ।"   
   हामी सैतानका दासह- ह� तर येशू हाॆो उoारकताV हनुहु;ुछ भनेर 
माKथको अंशले हामीलाई बताउँछ। आदमले पाप गरेकै कारण सबै मानव 
ूाणी सैतानको शिTमKुन रहनपुरेको Kथयो। Lयसको फलःव-प हामीले 
पापसँग मकुाKबला गनV हाॆो शिT वा तागत छैन (रोमी ७:१४-२४)। अझ 
झन खराब कुरो त के Kथयो भने हाॆो पापको Kनिdत हामीलाई पKन 
मLृयदु�डको फैसला सनुाइएको छ जनु हामीले KतनV असdभव छ (रोमी 
६:२३)। Lयसले गदाV वाःत4वक-पमा हाॆो प_रिःथKत आशा4हन Kथयो। 
   तर येशूले हाॆो मानव चोला Kलएर आउनभुयो र भौKतक-प वा रगत 
र मासमुा उहाँ हामी जःतै हनुभुयो। उहाँ हाॆो अLय;तै निजकको आफ;त 
हनुभुयो र र हामीलाई उoार गनV स|ने हनुभुयो। परमेँ वर भएर पKन 
हामीलाई उहाँका "भाइब4हनीह-" भj उहाँ लजाउनभुएन (4हॄू २:११ 
-पा;त_रत)। उहाँ हाॆो ःवभावलाई महण गनुVभएर हामीलाई मिुTमाऽ 
Xदनभुएन तर उहाँको सनातन ईँ वरCय ःवभाव पKन उहाँले ूकट गनुVभयो। 
परुानो करारमा इॐाएलको सLय मिुTदाता वा Kतनीह-को निजकको सLय 
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आफ;त य�े नै हनुहु;ुछ भनेर उpलेख ग_रएको छ। हेनुVहोस ् उदाहरणमा, 
भजन १९:१४, यशैया ४१:१४, यशैया ४३:१४, यशैया ४४:२२, यKमVया 
१:११ र होशे १३:१४)। 

ूभ ु येशू तपा�को निजक हनुहु;ुछ भjे आभास ् पाउन वा Lयसको 
वाःत4वकतालाई महससु गनV तपा�ले कःतो कःतो उपायह- वा अनभुवह- 
पाउन स|नहु;ुछ? तपा�को आःथा वा 4वँ वासको Kनिdत यो अनभुव हनु ु4कन 
जwरC छ? 
 
२. Kतनीह-लाई आnना भाइह- भj लजाउनभुएन 
     हामीलाई आnना भाइब4हनीह- (म{ी १२:५०) भj उहाँ लाज 
माjुभएन भनेर 4हॄूको पःुतकले बताउँछ (4हॄू २:११)। येशू परमेँ वर 
4पतासँग एक हनुभुएतापKन उहाँले हामीलाई उहाँको प_रवारमा सिdमKलत 
गराउनभुयो। 4हॄूका पाठकह-लाई समाजको, देशको वा अझै आफ;तह-को 
हेपाइ र सावVजKनक-पै बेइ�जत सहनपुरेको Kथयो (4हॄू १०:३३)। 
येशूभTह- सबैको Kनिdत तमासा बनेको स;दभVमा येशूले Kतनीह-सँग 
ऐ|यवoता वा एकूाणता जनाउन ु हुँदा Kतनीह-लाई �यवहार गन�मा उहाँ 
जःतो यस संसारको कोहC पKन छैन भनेर देखाउँदछ। 
   4हॄू ११:२४-२६ प�नहुोस।् मोशाले जनु KनणVय गरे Lयसले हाॆो 
Kनिdत येशूले गनुVहनेु KनणVयलाई कसरC उदाहरणको -पमा ूःततु ग_रएको छ? 
हेनुVहोस,् "२४ जवान भएपKछ 4वँ वासPारा मोशाले फारोक~ छोरCका छोरा 
कहलाइन इ; कार गरे। २५ पापको uिणक सखु भो� नभु; दा बw परमेँ वरका 
माKनसह-सँग KथचोKमचोमा पनV Kतनले रोजे। २६ Kमौदेशको धन-सdपि{भ; दा 
भीं टको Kनिd त Kनि; दत हनु Kतनले मूp यवान ् सd पि{ ठाने। 4कनभने Kतनले 
आn नो �िं ट इनामKतर लाएका Kथए।" 
    मोशालाई "राजा फारोहको छोरो" भ;दा उनलाई कःतो ला�}यो 
होला, के तपा�ले सो�नभुएको छ? उनी Lयसबेलाको अLय;तै शिTशालC 
साॆा�यको अLय;तै शिTशालC �यिT Kथए। उनले Lयस देशमा भएको 
अLय;तै उ�च नाग_रक र सैKनक ताKलमह- ूाv त गरेका Kथए। उनी 
उpलेखनीय, शोभनीय आदरणीय च_रऽका Kथए। िःतफनसको अनसुार "मोशा 
आn ना वचन र काममा शिTशालC Kथए" (ू_ेरत ७:२२)। Kमौ देशका 
सैKनकह-को बीचमा उनी 4ूय Kथए भनेर एलेन जी �ाइटले भjुह;ुछ र 
फारोले उनलाई नाती बनाएर ग�ीको हकदार बनाउन उनले Kनधो गरेका Kथए 

५४ 



(पा4शयाकV  ए�ड ूोफेटस,् २४५)। आफूलाई इॐाएलCह-सँग प4हचान गराउन 
मोशाले ती सबै अवसरह- गमुाउन उनले KनणVय गरेका Kथए। ती इॐाएलCह- 
दासLवको रा� Kथयो जसको न त िशuा Kथयो न त शिT नै। 
   परमेँ वरले हामीबाट के अपेuा गनुVभएको छ? हेनुVहोस ् देहायका 
पदह-:  म{ी १०:३२,३३ "३२ “यसकारण हरेक जसले माKनसह-का साम ु
मलाई ः वीकार गछV, म पKन उसलाई ः वगVमा हनुहुनेु मेरा 4पताको साम;ु ने 
ः वीकार गन�छु।  ३३ तर हरेक जसले मलाई माKनसह-का साम;ु ने इ; कार 
गछV, म पKन उसलाई ः वगVमा हनुहुनेु मेरा 4पताको साम;ु ने इ; कार गन�छु।", 
२ Kतमोथी १:८,१२ "८ यसकारण हाॆा ूभकुो गवाहC Xदन शमV नमान, न त 
म, उहाँको कैदCको, तर परमेँ वरको शिTमा ससुमाचारको Kनिd त द:ुख-भोगमा 
Kतमी सहभागी होऊ... १२ यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पKन छु। तर म 
शमाVउँXदन,ँ 4कनभने मैले कसमाKथ 4वँ वास राखेको छु सो म जा; दछु, र 
मलाई Kनँ चय छ, जनु कुरा L यस Xदनसd म मैले उहाँलाई सdु पेको छु, L यो 
सरुिuत रा� न स| ने उहाँ हनुहु;ु छ।" र 4हॄू १३:१२-१५ "११ ूधान 
पूजाहारCले पापबKलको Kनिd त जनावरको रगत महाप4वऽ ः थानमा p याउँछन ्, 
तर Kतनका शरCरचा4हँ छाउनीबा4हर लगेर जलाइ; छन ्। १२ यसकारण येशूले 
पKन उहाँको आn नै रगतPारा माKनसह-लाई प4वऽ गराउन ढोकाबा4हर कं ट 
भो� नभुयो। १३ यसैकारण हामी पKन छाउनीबा4हर उहाँकहाँ जाऔ,ं र उहाँले 
सहनभुएको बेइ� जत हामी पKन सह�। १४ 4कन4क हाॆो यहाँ र4हरहने सहर 
छैन, तर आउनेचा4हँ सहरको हामी ूतीuा गदVछ�। १५ यसकारण 
परमेँ वरलाई येशूPारा ूशंसाको बKल Kनर; तर चढ़ाऔ।ं यो ूशंसा उहाँको 
नाउँ ः वीकार गन� ओठको फल हो। १६ भलाइ गनV र आफूसँग भएका कुरा 
बाँड़चूड़ँ गनV नभलु, 4कन4क यः तै बKलह-मा परमेँ वर ूस; न हनुहु;ु छ।"   
   4हॄूका कKतपय पाठकह-मा भएका समःयाह-मा आफूह-लाई येशू 
र उहाँका भTह-सँग िचनारC गनुVबाट 4हि�क�याउन ु पKन एक भाग Kथयो।  
अनेक� कr, सतावट र माKनसह-ले Kतरःकृत हनुपुदाV धेरै 4वँ वासीह- येशूका 
भTह- ह� भj लाज मानेका Kथए। अझ भन� भने ती इसाई भनाउँदाह-नै 
येशूलाई आदर गनुVको स�ा सावVजKनक-पमै बेइ�जत गनV थालेका Kथए (4हॄू 
६:६)। 
   Lयसकारण, पावलले बारdबार पाठकह-लाई आफूले ःवीकारेका 
4वँ वास वा आःथालाई पकडी राख भनेर आ�ान गदVछन ् (4हॄू ४:१४, 4हॄू 
१०:२३)। येशू हाॆो परमेँ वर र दाज ुहनुहु;ुछ भनेर हामीले ःवीकार गwन ्
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भjे परमेँ वरको चाहना हो। हाॆो मिुTदाता हनुभुएर उहाँले हाॆो ऋण 
KतरCXदनभुएको छ; हाॆो दाज ुहनुभुएर हामी कसरC िजउनपुछV, कःतो खालको 
जीवनशैलC अपनाउनपुछV भनेर येशूले उदाहरणबाटै देखाउनभुएको छ। यस 
संसारमा हाॆो अिःतLवको उ�ेँय नै उहाँको चाहना हो "जस-जसलाई उहाँले 
प4हलेबाटै िच; नभुएको छ, उहाँले Kतनीह-लाई आn ना पऽुको -पसमान 
बनाउनलाई, धेरै भाइह-म$ ये उहाँचा4हँ � यें ठ होऊन ् भनेर, अिघबाटै KनयTु 
गनुVभयो" (रोमी ८:२९) अथाVत ् उहाँको चाहना हो 4क उहाँको ःवभाव वा 
च_रऽमा हामी बKुनन सक�। 
     हामी येशूका सहोदर दाजभुाइ ह� भjे देखाउन उहाँले कःतो KनणVय 
गनुVभएको Kथयो सो एक Kछन सो�नहुोस।् मोशाभ;दा येशूले आफूलाई 4कन 
यःतरC हो�याउनभुयो ता4क उहाँले पाउनपुन� आदर वा सdमान हामी पाउन 
सक�? यसले हामीूKत परमेँ वरको ूमेको बारेमा के Kसकाउँदछ? 
 
३. भौKतक शरCर वा हाड र रगतमा येशू हामी जःतो हनुभुएको 
    येशूले मानव ःवभाव महण गनुVभयो ता4क उहाँले हाॆो ूKतKनLव 
गwन ्र हाॆो Kनिdत मwन ्भनेर 4हॄूको पःुतकले बताउँदछ (4हॄू २:९,१४-
१६,4हॄू १०:५-१०)। मिुTको योजना र हाॆो अन;त जीवनको केवल 
आशाको जग यहाँ बताइएको छ। 
    हाॆो भौKतक वा हाड, छाला र रगतको शरCरमा के कमी 
कमजोरCह- छन ्जनु देहायका पदह-ले बताउँछन?् हेनुVहोस,् म{ी १६:१५-
१७ "१५ उहाँले Kतनीह-लाई सो$ नभुयो, “Kतमीह- के भ; छौ, म को हुँ?” 
१६ Kसमोन पऽसुले जवाफ Xदए, “तपा� भीं ट हनुहु;ु छ, जी4वत परमेँ वरको 
पऽु।”  १७ येशूले Kतनलाई भ; नभुयो, “योनाको छोरो Kसमोन, Kतमी ध; य 
हौ। 4कनभने माKनसबाट Kतमीलाई यो ूकट भएको होइन, तर ः वगVमा हनुहुनेु 
मेरा 4पताले ूकट गनुVभएको हो।" गलाती १:१६,१७ "१६ जब 
अ; यजाKतह-का बीचमा उहाँको ूचार गनVलाई आn ना पऽु ममा ूकट गराउन 
उहाँलाई खशुी ला� यो, तब मैले कुनै माKनससँग केहC सp लाह Kलइन,ँ १७ न 
त मभ; दा अिघ ू_ेरत हनेुह-कहाँ म य-शलेममा गए,ँ तर तwु; तै अरब देशमा 
गए,ँ र पKछ दमः कसमा फक� र आए।ँ", १ कोर;थी १५:५० "अब भाइ हो, 
म Kतमीह-लाई यो भ; दछु, मास ु र रगत ः वगVका रा� यको हकदार हनु 
स| दैन, न त 4वनाश अ4वनाशको हकदार हनु स| छ।" र ए4फसी ६:१२ 
"4कन4क हामीह-को यoु शरCर र रगतको 4वwo होइन, तर ूधानताह-का 
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4वwo, शिTह-का 4वwo, वतVमान अ; धकारका सांसा_रक शासकह-का 
4वwo र ः वग य ः थानह-मा भएका दुं  ¡ाइँका आिL मक सेनाह-का 4वwo 
हो।"  
   "शरCर र रगत" भनेर �यT गनुVको अथV नँ वर मानव जीवनको 
कमीकमजोरCलाई बताउँछ। यो शरCरमा कमजोरCह- छन ् (ए4फसी ६:१२), 
आफैमा समझशिTको कमी (म{ी १६:१७, गलाती १:१६) र मLृयमुा 
सहभागी हनुपुन� (१ कोर;थी १५:५०)। सबै थोकमा येशू उहाँका भाइह- 
जःतै बKननभुएको Kथयो भनेर 4हॄू २:१७ले बताउँदछ। यसको अथV येशू 
पूणV-पमा माKनस हनुभुएको Kथयो। उहाँ सLय माKनस वा वाःत4वक मनुं य 
हनुभुयो, उहाँ सLय-पमा हामीम$ये एक हनुभुएको Kथयो। तर पापको 
माKमलामा येशू हामीभ;दा फरक हनुहु;ु}यो भनेर 4हॄूले भ;दछ। प4हलो त, 
उहाँले कुनै पाप गनुVभएन (4हॄू ४:१५)। दोॐोमा, येशूमा मानव ःवभाव Kथयो 
जनु "प4वऽ, Kनदsषी, खोटर4हत र पापीह-बाट अलग" (4हॄू ७:२६)। 
हामीमा खराब गन� बानी, झकुाव, ूविृ{ वा Kनयत छ। हामी पापको ब;धनमा 
परेकोले हाॆो ग4हरो ःवभावबाट पाप गन� ूविृ{ ह;ुछ। हामी "भौKतक वा 
शारC_रक र पापमा बेिचएका" ह� (रोमी ७:१४, रोमी ७:१५-२० पKन 
हेनुVहोस)्। हामीले जKतसकैु असल काम गरेतापKन वा गनV चाहेतापKन हामीमा 
केहC न केहC 4कKसमको घम�ड, अहंकार, इ�जत वा भाऊ खो�ने ूविृ{ जःता 
पापी Kनयतह-ले ूद4ुषत भएका छ�। क4हलेकाहC¢ हाॆो असल काम पKन दाग 
भएको हामी भे�ाउँछ�। माKनसको ज;म KलएपKछ Lयो ःवभाव ःवत: हामीले 
बोकेर आएका ह;ुछ�। यXद येशू पKन हामी जःतो "भौKतक वा शारC_रक र 
पापमा बेिचनभुएको" भए उहाँलाई पKन हामीलाई जःतै मिुTदाताको आवँयक 
हनुपु}यs। बw उहाँ मिुTदाता भएर आउनभुयो र हाॆो Kनिdत परमेँ वरमा 
Kनंखोट बKलदान हनु ःवइ�छाले आउनभुयो (4हॄू ७:२६-२८), 4हॄू 
९:१४)। हाॆा पापह-को Kनिdत Kनंखोट बKल वा भेटC हनुभुएर बुसमा 
मनुVभयो जसले गदाV उहाँले सैतानको शिTलाई नाश गनुVभयो। उहाँको Lयस 
कायVले गदाV हामी uमा पाउन स|ने भय� र परमेँ वरसँग Kमpन स|ने भय� 
(4हॄू २:१४-१७)। हामी Xठक वा धम  जीवन Kबताउन उहाँले हामीलाई 
शिT Xदनभुएर येशूले हामीमाKथ पापको शिTलाई तो¤नभुयो। Lयो उहाँले 
परमेँ वरको �यवःथालाई हाॆा ¥दयह-मा ले� नभुएर नयाँ करारको ूKत¦ालाई 
पूरा गनुVभएको Kथयो (4हॄू ८:१०)। यसरC येशूले शऽलुाई परािजत गनुVभयो र 
ूभवाकारC-पमा हामीलाई यसरC ःवत;ऽ गनुVभयो 4क अब हामीले जी4वत 

५७ 



परमेँ वरको सेवा गनV स|ने भएका छ� (4हॄू ९:१४)। अि;तम ;यायमा 
(ूकाश २०:१-३, १०) शैतानको अिःतLव अि;तम हनेुछ। 
    येशूमा हामीले 4वजय पाउन स|छ� भjे ूKत¦ाको बाबजदु पKन 
कKतपय हामी पापसँग 4कन संघषV ग_ररहेका ह;ुछ�? हामीले के गलत काम 
ग_ररहेका छ� र अझ मह§वपूणV कुरो त भीrले आ�ान गनुVभएको उ�च 
आदशVको जीवन Kबताउन कःतो कदमह- चाpन सwु गनुVपछV? 
 
४. द:ुखकr र सतावटबाट Kसo हनु ु
     येशूको जीवनमा अनेक� सतावट, द:ुख कr सहनभुएको Kथयो। के 
कामको लाKग उहाँले ती कrह- भो�नभुएको Kथयो? हेनुVहोस,् 4हॄू 
२:१०,१७-१८ "१० यो उिचत Kथयो, 4क परमेँ वर, जसको Kनिd त र 
जसPारा सबै थोकको अिः तL व छ, उहाँले नै धेरै स; तानलाई म4हमामा 
p याउनहुुँदा Kतनीह-का मिुTका कताV येशूलाई कं टह-Pारा Kसo तpु याउनभुयो 
...१७ यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आn नै भाइह-जः तै बनाइनपु� यो, र 
माKनसह-का पापको ूायिँ चत गनVलाई परमेँ वरको सेवामा उहाँ कृपाल ु र 
4वँ वः त ूधान पूजाहारC ब; नभुयो। १८ 4कन4क उहाँ आफैले कं ट भो� नभुयो 
र परCिuत हनुभुयो, यसैले परCuामा पन�ह-लाई उहाँले सहायता गनV 
स| नहु;ु छ।" र 4हॄू ५:८,९ "८ उहाँ पऽु हनुहु;ु } यो, तापKन आफूले 
भो� नभुएको कं टPारा उहाँले आ¦ापालन गनV Kस| नभुयो, ९ र Kसo तpु याइएर 
उहाँको आ¦ापालन गन�ह- सबैका Kनिd त उहाँ अन; त मिुTको ॐोत 
ब; नभुयो।"  
    परमेँ वरले येशूलाई ""कrह-Pारा Kसo" बनाउनभुयो भनेर ू_ेरतले 
भ;दछन।् यो अKभ�यिT अचdमको छ। येशूको बारेमा लेखकले यसरC 
उpलेख गरेका Kथए "उहाँ नै परमेँ वरका म4हमाको ूKतKबd ब र परमेँ वरकै 
ः वभावको वाः त4वक ूKत-प हनुहु;ु छ, र सd पूणV 4वँ वलाई आn नो शिTको 
वचनले सd भाp नहु;ु छ" (4हॄू १:३) र उहाँ पापर4हत, Kनंखोट, प4वऽ र शoु 
हनुहु;ुछ (4हॄू ४:१५, 4हॄू ७:२६-२८, 4हॄू ९:१४, 4हॄू १०:५-१०)। 
यसको अथV कुनै 4कKसमको नैKतक वा चा_रKऽक अKसoपनामाKथ 4वजय पाउन 
उहाँले केहC पKन गनुVपरेको Kथएन। उहाँ नैKतकता र आचारमा Kसo 
हनुहु;ु}यो। 
   तर येशू "शoु" हनेु ू4बयामा जानभुएको Kथयो भनेर 4हॄूको 
पःुतकले 4कटान गरेको छ। Lयसको अथV उहाँको Lयस ू4बयाले हामीलाई 
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मिुT उपल�ध गराएको Kथयो। उहाँ हाॆो मिुTदाता हनु सि�जन ुवा प_रशoु 
ग_रनभुएको Kथयो। द:ुखकrPारा हाॆो मिुTको अमज, अगवुा वा |याvटेन 
हनुभुएको Kथयो (4हॄू २:१०)। परमेँ वर 4पताले हामीलाई काननुी-पमा मिुT 
Xदन येशू बुसमा बKल हनुपुरेको Kथयो। येशू Kसo र केवल उहाँमाऽ भेटC 
बKल हनुभुएको Kथयो। परमेँ वरले जःतै येशूले पKन हामीलाई ;याय गनुVहनेुछ; 
4कनभने उहाँको बKलदान वा  Lयागले येशूले हामीलाई उoार पKन गनV 
स|नहु;ुछ। 
  मानव चोला Kलएर आउनभुएको येशूले द:ुखकrबाट आ¦ाकारC हनु 
Kस|नभुएको Kथयो (4हॄू ५:८)। दईु कारणले आ¦ाकारC हनु ु आवँयक 
Kथयो। प4हलो त, उहाँ आ¦ाकारC हनुभुएकोले उहाँ आफू बKल हनेु कुरालाई 
ःवीकार गनुVभएको Kथयो (4हॄू ९:१४, 4हॄू १०:५-१०)। दोॐोमा, उहाँको 
द:ुखकrले गदाV उहाँ हाॆो अनकुरणीय उदाहरण बj प�ुनभुएको Kथयो (4हॄू 
५:९)। आ¦ाकारC हनु क4हpयै पKन अनभुव नगनुVभएकोले वा नगनुVपरेकोले 
उहाँले "Kस|न ुपरेको" Kथयो। उहाँ आफै परमेँ वर हनुभुएकोले उहाँले कसको 
आ¦ा पालन गनुVप}यs र?  परमेँ वरको अन;तको पऽु र परमेँ वरसँग एक 
हनुभुएकोले सारा जगतको शासक हनुभुएको हैिशयतले सारा जगतका 
जीवह-ले उहाँको आ¦ा पालन गदVथे। Lयसकारण, हामी जःतो उहाँ अ�ेरC वा 
अना¦ाकारCबाट ूगKत गद̈ र Kसo हुँदै आ¦ाकारC हुँदै Kसo हनुभुएको Kथएन। 
तर उहाँ सारा जगतको सावVभौKमक र माKलक हनुभुएर मानव कpयाणको 
Kनिdत उहाँले आफूलाई अपूणV पानुVभयो र आ¦ाकारC हनुपन� हनुभुयो। उ�च 
पा_रनभुएको परमेँ वरको पऽु आ¦ाकारC हनु माKनसको पऽु हनुभुयो। 

येशू प_रuामा पनुVभएर जनु कr पाउनभुयो र Lयसबाट उहाँ 4वजयी 
हनुभुयो Lयसको फलःव-प उहाँ कwणामय र दयाल ु ूधान पूजारC  हनु ु
भएको Kथयो(4हॄू २:१७,१८)। उहाँले द:ुखकr पाउनभुएकोले धेरै दयाल ुवा 
सदाशयी हनुभुएको होइन। तर Lयसको Kबप_रत उहाँ दयाल,ु सदाशयी र 
कwणामयी हनुभुएकोले ःवइ�छाले बुसमा मनV आउनभुएको Kथयो ता4क 
हामीले मिुT पाउन ्(4हॄू १०:५-७सँग रोमी ५:७,८ तलुना गनुVहोस।् उहाँले 
अनेक� द:ुखकr पाउनभुएकोले नै उहाँको भातLृव ूमेको वाःत4वकतालाई 
सLय-पमा �यT र ूकट ग_रएको Kथयो। 
   यXद पापर4हत, Kनदsष, Kनंखोट येशूले त अनेक� द:ुखकr र प_रuामा 
पनुVभयो भने हामी त झन कKत द:ुखकr र प_रuामा पछ©, होइन त? हाॆो 
जीवनमा आउने अनेक� 4वयोगह-, द:ुखकr, आपद4वपद, महामारCलाई सहन 
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हामी कसरC Kस|ने, फे_र Lयसैवखत ूभबुाट आशा र मिुTXदने Kनँ चयतामा 
भर प_ररहन कसरC सuम ् भइरह;छ�? ूभलेु हामीलाई उहाँको ूमे धेरै 
ूभावकारC-पमा ूकट गनुVभएको छ, Lयसलाई आLमसात ्गदाV सबै कुरा सहन 
के हामीले उहाँबाट बल पाउँदैन� र?  
 
५. अनकुरणीय उदाहरणको -पमा हाॆो दाज ु
      येशूले मानव ःवभाव 4कन महण गनुV भयो र Lयस अनसुार हामीसँग 
रहन ु भयो भjे अकs कारण पKन छ। Lयो हो, उहाँ हाॆो अनकुरणीय 
उदाहरण हनु सकोस।् परमेँ वरको साम ुकसरC उिचत जीवन KबताउनपुछV भjे 
आदशV नमनुा केवल उहाँमाऽ हनुहु;ुछ। 
   येशूभTको जीवनयाऽा एक 4कKसमले दौडमा भाग Kलन ुजःतो हो। 
4हॄूको लेखकको अनसुार Lयो दौडमा हामी कसरC दगरुCरहनपुछV भनेर 4हॄू 
१२:१-४मा लेखेको प�नहुोस:् "१ यसकारण यKतका साuीह-को ठूलो 
बादलले हामीलाई घे_रराखेको हनुाले, हर4कKसमका बोझा र हामीलाई 
सिजलैKसत अp झाउने पापलाई प; छाएर हाॆा साम;ु ने रािखXदएको दौड धैयVसाथ 
दौड�। २ हाॆा 4वँ वास सwु गनुVहनेु र पूरा गनुVहनेु येशूलाई हेर�, जसले 
उहाँको साम;ु ने रािखXदएका आन; दको Kनिd त अपमानलाई केहCजः तो नठानी 
बूसको कं ट भो� नभुयो, र परमेँ वरको Kसंहासनको दा4हनेप4� 4वराजमान 
हनुहु;ु छ। ३ पापीह-बाट उहाँको 4वwoमा भएका यKतका 4ववादह- 
सहनहुनेुलाई 4वचार गर, र Kतमीह- िशKथल नहोओ, अKन हरेस नखाओ। ४ 
पापको 4वwoमा Kतमीह-ले गरेका सªषVमा रगत बगाउनपुन� अवः थासd म 
Kतमीह- पगेुका छैनौ।" 
   ू_ेरतले 4हॄू ११ अ$यायमा अनकुरणीय उदाहरणका पाऽह-को 
लामो सूची ूःततु गरेका छन।् येशूलाई ती 4वँ वासका पाऽह-मा उनले 
िशखरमा राखेका छन।् यस अंशमा लेखकले येशूलाई "हाॆो 4वँ वासको 
ःथापक र Kसo वा प_रप|व बनाउनहुनेु" (-पा;त_रत) भनेर उpलेख गरेका 
छन।् ःथापक भjे Kमक भाषामा archegos (आ4कV गोस)् हो जसलाई "अमज" 
भनेर पKन अनवुाद गनV स4क;छ। येशू दौडको अमज हनुहु;ुछ अथाVत ्उहाँ सबै 
4वँ वासीह-को अगाKड दगनुुVह;ुछ। 4हॄू ६:२०मा उहाँलाई "अमदूत" वा 
"पूवVज" भनेर सdबोधन ग_रएको छ। "Kसo" वा "पूरा गनुVहनेु" भjे श�दले 
येशूले परमेँ वरमाKथको 4वँ वास स|दो शoु-पमा ूःततु गनुVभएको Kथयो भjे 
अथV Xद;छ। यस अंशले येशूको बारेमा हामीलाई दईु धारणाह- Kसकाउँदछन:् 
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उहाँ हाॆो दौडमा अगाKड दगनुुVभएर Lयो दौड सफलतासाथ पूरा गन� प4हलो 
हनुहु;ुछ। उहाँले नै 4वँ वासPारा िजउन ुभjे के हो भjे कलालाई Kसo-पमा 
ूःततु गनुVभएको Kथयो। 4हॄू २:१३मा यसरC लेिखएको छ: "र फे_र, “म 
उहाँमाKथ मेरो भरोसा रा� नेछु।” र फे_र उहाँ भ; नहु;ु छ,  “हेर, म र 
परमेँ वरले मलाई Xदनभुएका यी छोरा-छोरCह-।”  यहाँ के भइरहेको छ भने 
येशूले उहाँको भरोसा परमेँ वरमाKथ रा� नहुनेुछ भjुभएको Kथयो। यो कथन 
यशैया ८:१७,१८मा लेिखएको जःतै हो। 
   जब यहूदा देशलाई उ{रC इॐाएल र Kस_रयाले लडा� गनV धdक~ 
Xदएका Kथए (यशैया ७:१,२), तब यशैयाले आnना जनह-लाई परमेँ वरूKत 
ूKतबoता �यT गद̈ यसरC बोलेका Kथए "१७ याकूबको घरानादेिख आn नो 
मखु लकुाउनहुनेु परमूभकुो म ूतीuा गन�छु, र उहाँमा नै म मेरो भरोसा 
रा� नेछु। १८ म र परमूभलेु मलाई Xदनभुएका छोराछोरCह- यहC¢ नै छ�। 
Kसयोन पवVतमा 4वराजमान हनुहुनेु सवVशिTमान ् परमूभतुफV बाट इॐाएलमा 
हामी िच; ह र लuण ह�" (यशैया ८:१७-१८)। परमेँ वरमाKथ उनको 
4वँ वास यहूदाका राजा आहाजको 4वप_रत Kथयो (२ राजा १६:५-१६)। 
यहूदाले परमेँ वरमाKथ 4वँ वास राखेका Kथएन। उनी दाउदको छोरा वा 
घरानाको भएकोले परमेँ वरले उनलाई आnनै छोरो जःतै गरेर सरुuा Xद;छु 
भjु भएको Kथयो। परमेँ वरले उनलाई सदाशयता देखाउनभुएर आnनो 
ूKत¦ालाई ूमािणत गनV िच;ह माग भjुभएको Kथयो। तर, राजा आहाजले 
परमेँ वरको कुरा सjु अःवीकार गरे र िच;ह मा�न चाहेनन।् जी4वत 
परमेँ वरमाKथ 4वँ वास गनुVको स�ा उनले असे_रयाका राजा Kत�लाथ-
4पलेसरलाई आnनो दूतPारा यो खबर पठाए, "म तपा�को दास हुँ र तपा�को 
छोरो" (२ राजा १६:७ -पा;त_रत)। यो कःतो द:ुख ला�दो कुरो छ! आहाज 
परमेँ वरको छोरो हनुकुो स�ा 4वदेशी मूKतVपूजक राजा Kत�लाथ-4पलेसरको 
"छोरो" भएको मन पराए। 
   तर येशूले परमेँ वरमाKथ आnनो भरोसा रा� नभुयो र उहाँको 
ूKत¦ामाKथ भरपनुVभयो। Lयस ूKत¦ामा उहाँले उहाँका शऽहु-लाई उहाँको 
पाऊमKुन रा� ने भKनएको Kथयो (4हॄू १:१, 4हॄू १०:१२,१३)। LयहC ूKत¦ा 
परमेँ वरले पKन हामीलाई Xदनभुएको छ, र जसरC येशूले उहाँमाKथ 4वँ वास 
गनुVभयो LयसरC हामीले उहाँमाKथ 4वँ वास गनुV जwरC छ (रोमी १६:२०)। 
    हाॆो दैKनक जीवनमा हामीले गरेका KनणVयह-ले हामी परमेँ वरमाKथ 
भरोसा राखेका छ� भनेर देखाउन कसरC Kस|ने? तपा�ले गन� मह§वपूणV KनणVय 
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के हो र Lयस KनणVयले परमेँ वरमाKथ तपा�को भरोसा छ भनेर कसरC Kनिँ चत 
भएर देखाउने? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारC: आnना भाइह-लाई उहाँको 4पतालाई ूःततु गद̈ येशूले 
भjुभएको Kथयो "हेनुVहोस,् फे_र तपा� परमेँ वरले मलाई Xदनभुएका यी छोरा-
छोरCह-।”  भनेर 4हॄू २:१३मा (-पा;त_रत) उहाँका श�दह- उpलेख 
ग_रएका छन।् एक जना बाइबलको 4वPानले भ;दछन 4क येशूले आफूलाई 
उहाँका भाइब4हनीह-को संरuक भएको ःवीकानुVभएको Kथयो। रोमको 
नाग_रक काननुमा tutela impuberu (¡ुटला इdvयबुwम) ूावधान लेिखएको 
छ। यसमा बाबकुो मLृयमुा "िशuक जो ूायजसो जेठो दाजलेु का;छा 
भाइब4हनीह-को ःयाहारससुार गनुVपन�छ। Kतनीह- ठूलो नह«ु जेल बाबकुो सबै 
सdपि{को संरuक जेठो दाज ुहनेुछ। यसले गदाV साना भाइब4हनीह-ूKतको 
िजdमेवार ःव:त जेठो दाजकुो भएकोले उसको काँधमा ग4हरो िजdमेवारC 
ह;ुछ।"-ग¤लC 4फयर: द इपःटल टु द 4हॄूज ए�ड Kमको-रोमन 4ब4ट|स 
अभ सपुरिःटटशन (आटला;टा: सोसाइटC, २००३), प.ृ १२६बाट 
-पा;त_रत। Lयसबेलाको प_रूआेयमा येशूले उहाँका 4वँ वासीह-लाई उहाँका 
सहोदर भाइब4हनी र उहाँकै छोराछोरC भनेर 4हॄूमा सdबोधन ग_रएको Kथयो। 
हाॆो ठूलो दाज ु हनुभुएकोले येशू हाॆो िशuक, संरuक र सरुuा Xदनहुनेु 
हनुहु;ुछ। 
    "यस प}ृवीमा येशूले मानव चोला Kलनभुएकोमा एउटा 4वशेष कारण 
छ। उहाँ परमेँ वरको साम ुमाKनसको ूKतKनKधLव गरेर उKभरहनभुएको छ। 
जनु ःव-पमा परमेँ वरले माKनसलाई स4ृr गनुVभएको Kथयो Lयो ःव-पसँग 
4पता र पऽुको सdब;ध कायमै छ भनेर उहाँ र शैतानको बीचमा भइरहेको 
महान ् 4ववादमा उहाँले देखाउनभुएको Kथयो। येशू आफै मानव-प धारण 
गनुVभएर परमेँ वरका ूLयेक आ¦ा वा आवँयक Kनद�शनह- आफूले पालन 
गनV सकेकोमा माKनस जKतसकैु पKतत भएतापKन उहाँको सहायताले ती Kनद�शन 
र आ¦ाह- पालन गनV स|छ भनेर उहाँले ूमािणत गनुVभएको Kथयो।"-एलेन 
जी �ाइट, सेले|टेड मेसेजेज,् बकु १, प.ृ २५३बाट -पा;त_रत।                   
  "परमेँ वरबाटै सwुभएको Kनँ वाथV सेवाको उLकृr र प| का उदाहरण 
येशूले आnनो जीवन र िशuादCuाबाट हाॆो साम ु ूःततु गनुVभएको Kथयो। 
परमेँ वर आnनो Kनिdतमाऽ िजउन ुहjु। जगत र संसारलाई स4ृr गनुVभएर र 
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सबै थोकह- सdहाpनभुएर उहाँले Kनर;तर-पमा अ-ह-को सेवा गद̈ 
हनुहु;ुछ। यस माKमलामा येशूले पKन भjुभएको Kथयो, "४३ “Kतमीह-ले यसो 
भनेको सनेुका छौ, ÕKतॆो Kछमेक~लाई ूमे गर, र Kतॆो शऽलुाई घणृा गर।Ö  
४४ तर म Kतमीह-लाई भ; दछु, आn ना शऽहु-लाई ूमे गर, र Kतमीह-लाई 
सताउनेह-का Kनिd त ूाथVना गर,  ४५ र Kतमीह- ः वगVमा हनुहुनेु आn ना 
4पताका छोराह- हनेुछौ। उहाँले दुं  ट र स� जन दवैुलाई सूयVको ताप 
Xदनहु;ु छ, र धम  र पापी दवैुलाई विृं ट Xदनहु;ु छ।  ४६ 4कनभने यXद 
Kतमीह-सँग ूमे गन�ह-लाई माऽ ूमे गदVछौ भने Kतमीह-लाई के इनाम छ? 
के महसलु उठाउनेह-ले पKन L यसै गद̈नन ् र?"  (म{ी ५:४३-४६)। यो 
आदशVमय सेवाको िजdमेवारC परमेँ वरले येशूलाई सdुपjुभएको Kथयो। सारा 
माKनसको मूलC वा ूधान भएर उKभन येशूलाई िजdमा लगाइएको Kथयो ता4क 
उहाँको उदाहरणले अ-ह-लाई सेवा गनुV भनेको के हो भनेर उहाँले Kसकाउन 
सकुन।्"-एलेन जी �ाइट, द Kडजाएर अभ एजेज,् प.ृ ६४९बाट -पा;त_रत। 
  
िच;तनमनन: 

अ.  हामीलाई मिुT Xदन येशू हाॆो दाज ुहनुभुयो भनेर 4हॄूको पःुतकले 
हामीलाई बताउँदछ। हामीलाई उoार गनV परमेँ वरले कKतसdम 
आnनो कदम चाpनभुएको रहेछ सो सो�नहुोस।् उहाँको Lयस 
अचdमको वाःत4वक ूमेबाट अलग भएर बःन wचाउँदा मानव 
जीवनको Kनिdत कःतो कहालCला�दो भलू 4कन हनेु रहेछ? 

आ.  येशू ज;मनभुयो तर "पापमा नबेिचन"ु (रोमी ७:१४) 4कन 
मह§वपूणV धारणा हो? मोशाको बारेमा सो�नहुोस।् इॐाएलCह- 
जःतै मोशा दास नभएको Kतनीह-को Kनिdत 4कन मह§वपूणV छ? 
सानै 4कKसमले 4कन नहोस ्मोशाको कथाले हाॆो Kनिdत येशूले के 
गनुVभयो सो Kसकाउन हामीलाई कसरC सहयोग गदVछ? 

इ. हाॆो जीवनमा आउने द:ुखकr वा सतावटको बारेमा अझ 
सो�नहुोस।् क4हलेकाहC¢ द:ुखबाट असलै नKतजा आएतापKन द:ुखकr 
पाउन ुअसल हो भjे मनिःथKतमा हामी 4कन पनुVहjु? 
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कथा ४ 
बाइबल त केवल पादरC, धमVगwु, पि�डत वा फादरह-को Kनिdतमाऽ हो 

आ;जेलो पे_रइरा, ४३ 
4टमोर-लेःट 

 
मेरो ¥दयले बाइबल प�न चाहेको Kथयो, तर मेरा 
चचVका अगवुाह-ले बाइबल केवल फादर वा 
धमVगwुह-लेमाऽ प�ने हो भनेर मलाई Kसकाएका 
Kथए। अKन के भयो त? म इसाई प_रवारमा नै 
हकु� को Kथए ँर मेरो कोडो गाउँको चचVमा म ज4हले 
पKन स4बय Kथए।ँ   जब म २३ वषVको Kथए ँतब 
मेरो चचVका यवुाह-को अगवुा हनु थाल¬। २७ 

वषVको उमेरमा मेरो गाउँबाट बा4हर ससुमाचार ूचार गनV गए।ँ मेरो जोश 
देखेर चचVका अगवुाह-ले मलाई गाउँको चचVको अगवुा हनु KनयिुT गरे। 
Lयसबेला म ३१ वषVको Kथए।ँ मैले १२ वषVसdम चचVको पःुतकबाट ूLयेक 
आइतबार ूवचन Xदन थालेको Kथए।ँ अKन एक Xदन एडभेि;टःट चचVको 
म_रयो मेरो घरको बगचामा सघाउन आए। Lयसबेला उनले मैले क4हpयै 
नसनेुको बाइबलको वचन सनुाए। मलाई बाइबलको बारेमा झन Kस|न 
मनला�यो। एक Xदन मेरो चचVमा ठूलो भेला भएको Kथयो र Lयसबेला 
हामीलाई पKन बोpने मौका Xदइयो। ूLयेक सदःयले बाइबलबाट पाठह- 
Kसकुन ्भनेर मैले ूःताब राख¬। तर धमVगwु Kबशपले Lयसको आप{ी जनाए, 
"बाब,ु बाइबल त केवल धमVगwुह-को Kनिdतमाऽ हो। सवVसाधारणले बाइबल 
प�ने अनमुKत छैन। हामीले जे Kसकाउँछ� Lयोमाऽ अ-ह-लाई 
KसकाउनपुदVछ। जब भेला स4कयो तब मेरो ¥दय वेचैन भयो। "मैले बाइबल 
4कन प�न सि|दन?ँ" भनेर अचdम मान¬। ूाथVना गद̈ मैले ूभलुाई सोध¬,"सLय 
ूभ ुको हनुहु;ुछ? मेरा जवानह-लाई म Kसकाउन चाह;छु।" घर फक� पKछ 
मेरो मन वेचैन भइरहेको Kथयो। मेरो ¥दयले एडभेि;टःट बाइबल ससुमाचारCय 
कायVकताVसँग बाइबल Kस|न अनरुोध गद̈ भन¬, "म तपा�सँग एक वषV नै 
बाइबल प�नेछु।" मे_रयो र मैले Kमलेर २८वटा बाइबलका िशuादCuाह- 
Kसक¬ । केहC म4हनापKछ उनले मलाई भने, "अब तपा�लाई सLय के हो सो 
तपा�लाई थाहा छ। असLय बाटोमा नलाKगरहनहुोस।् तपा�का चचVका 
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सदःयह-लाई असLय िशuादCuा नKसकाउनहुोस।् नऽ तपा� परमे®रको 
रा�यको अनभुव गनV स|नहुjु। मे_रयोले सLय बोKलरहेको मैले महससु 
ग_ररहेको Kथए।ँ आnना चेलाह-लाई येशूले भjुभएको वचन मलाई याद 
आयो, "यसैकारण जसले यी आ¦ाह-म$ ये सबैभ; दा सानोलाई उp लªन गलाV, 
र माKनसह-लाई L यसै गनV Kसकाउला, ः वगVको रा� यमा L यो सबैभ; दा सानो 
कहलाइनेछ। तर जसले ती आ¦ाह- पालन गलाV र Kसकाउला, ः वगVको 
रा� यमा L यो ठूलो कहलाइनेछ।  4कनभने म Kतमीह-लाई भ; दछु, Kतमीह-को 
धाKमVकता धमVगwु,  शाः ऽी र फ_रसीह-को भ; दा बढ़C भएन भने Kतमीह- 
कुनै रCKतले ः वगVको रा� यमा ूवेश गन�छैनौ" (म{ी ५:१९-२०)। परमे®रको 
रा�यमा म महान ्कहलाउन चाहेको Kथए,ँ तर मेरो 4वगतको दोषले मलाई 
द:ुिखत बनाएको Kथयो। तरु;तै चचVको अगवुाबाट मैले रािजनामा Xदए,ँ तर चचV 
तरु;तै छो¤ने आटँ आएन। ६ वषV मैले ूाथVना गर¬ , "ूभ ु म तपा�का 
जनह-सँग क4हले समाबेश हनु स|छु र?" 
   एक Xदन मेरो काकाको घरमा गएको Kथए ँजहाँ मे_रयो उनीसँग कुरा 
गद̈ Kथए। Lयसबेला बK¯ःमा Kलएर मेरो मिुTदातालाई जीवन Xदने Kतॄ 
चाहना गर¬। "म क4हले बK¯ःमा Kलन स|छु?" मे_रयोसँग सोध¬। उनले 
एडभेि;टःट पाःटरसँग तरु;तै सdपकV  गरे। कोKभड १९ ले गदाV उनको Kनिdत 
4वशेष बK¯ःमाको कायVबमको आयोजना गरे। मेरा ौीमतीका 
बाबआुमाह-स4हत सन ्२०२० मा मैले बK¯ःमा Kलए।ँ 
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