
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

यस अ$यायका मूल पदह-: .हॄू ६:४-६, म2ी १६:२४, रोमी ६:६, .हॄू 
१०:२६-२९, .हॄ ६:९-१३ र .हॄ ६:१७-२०। 

यस अ$यायको मूल सार पद: "हाॆा आ? माको @निC त Eढ़ र सरुिHत लIरको 
-पमा यो आशा हामी@सत छ। यो आशा पदाL@भऽको प.वऽः थानमा ूवेश 
गदLछ, जहाँ हाॆा पHमा अमदूत भएर मY कZसेदेकको दजाLअनसुार येशू 
सदाकालको @निCत ूधान पूजाहार\ भई ूवेश गनुLभएको छ" (.हॄू ६:१९-२० 
^पा_त`रत)।  
    .व@भa ईँ वर\य cान, @थयोलोिजकल वा आ?मcानको dयाeयालाई 
रोकेर .हॄू ५:११-६:१९,२० पावलले हाॆो पHमा भ@ूमका खे@लरहनहुनेु 
येशूकोबारे चचाL गदLछन।् कोह\ dयिk एक फेरा येशूलाई महण गरेप@छ, 
बिn तःमाको समयमा शपथ वा भाकल गरेप@छ ?यस अनसुार न.हँडी उहाँको 
मागLलाई वेवाःता गदाL वा ?यसबाट प@तत हुँदा उसले कःतो खतराको सामना 
गनुLपछL भनेर पावलले कडा चेतावनी ती पदह-मा rदएका छन।् पावलकै 
समयमा क@तपय मा@नसह- बिn तःमा @लएर येशूको प@छ लाtछु भनेर दावी 
गनuह- नै उहाँलाई .वँ वासघात वा आwनो जीवन र बोल\ वचनबाट अःवीकार 
गदx आि?मक जीवनमा िचिnलएका ूसःत इसाईह- @थए। आwनो भाऊ 
अनसुार चYन नपाएकोमा वा आwनो अपेHा अनसुार उहाँबाट वा चचLबाटै .कन 
नहोस ् फाइदा उठाउन नपाएकोले क@तपय िभ.}यानह-ले येशूू@तको 
ू@तव~तालाई पावलकै समयमा ?यागेका @थए। आwना पाठक र ौोताह-को 
आि?मक .ववेकह- @स@थल भएकोमा ूे̀ रत पावल अ?य_तै िचि_तत @थए। 
@तनीह-को ?यो अवःथा कrठन प`रिःथ@तको सामना गनुLपरेकोले हनुस�छ। 

७ हा#ो आ'माको अंकुश, 
येशू  
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?यसको फलःव-प ससुमाचारमा प.हले उ?साह, उमI, जोश जाँगरमा @स@थल 
भएका @थए र परमेँ वरको वचनू@तको मोह प@न सेलाएर गएका @थए र 
@तनीह- आि?मक-पमा बाउaे हनु थालेका @थए। 
   वाःत.वक-पमा भaुपदाL यःतो आि?मक खतरा वा समःया के 
पावलको समयमामाऽ @थयो र के हाॆो समयमा वा हाॆ ै चचLका 
.वँ वासीह-को बीचमा प@न छैनन ्र? @तनीह-ले द:ुखक}, प`रHा र अपेHा 
गरेको अनसुार @तनीह-को इ�छा पूरा हनु नसकेकोले चचLबाटमाऽ होइन 
येशूमा@थको .वँ वास नै ?यागीरहेको समाचारह- इसाई जगतमा �ाप�ाn ती 
छन।् 
    येशूलाई .वँ वास गछुL र उहाँको वचन अनसुार चYछु भनेर पछा@ड 
ह�नेह-लाई कडा चेतावनी rदइसकेप@छ प@न @तनीह- फे`र ससुमाचारको 
बाटोमा आउन ् भनेर उनले बडो ःनेहपूवLक आमह गछLन ् र उ?साह प@न 
rद_छन।् आwना पाठकह-को बीचमा भएको .वँ वासलाई पावलले मkुकंठले 
ूशंसा गदLछन ् र परमेँ वरको ू@तcा अनसुार क.हYयै असफल नहनेु 
@तनीह-लाई rदइने मिुk येशूमा छन ्भनेर उनले उहाँको ूशंसा गदx उहाँलाई 
उचाYदछन ् (.हॄू ६:९-२०)। चेतावनी र उ?साहrदन वचनह- पावलले .हॄू 
१०:२६-३९मा दोहो� याउँछन।् 
   पावलका ती चेतावनी र उ?सा.हत बनाउने वचनह-को साथै येशूले 
हामीलाई उपल�ध गराउनभुएको हौशला rदने खालका वचनह- यस अ$यायमा 
हामी @नयाYनेछ�। 
 
१. परमेँ वरको वचन क@तको असल छ भनेर जाँ� न ु
    भी}ू@त बफादार भइरहनेबममा .वँ वासीह-लाई भी}मा पाउने 
ःवाद के हो भनेर पावलले िज.कर गरेको .हॄू ६:४,५मा प�नहुोस:् ".कन.क 
@तनीह-, जसले एक चो.ट � यो@त पाएर ः वग�य वरदान चाखेका छन ्, र प.वऽ 
आ? माका सहभागी भएका छन ्, ५ र परमेँ वरको उ2म वचनको र आउने 
यगुका शिkको ः वाद चाखेका छन ्।" 
    "cानको �यो@त पाउन ुवा आ?मcानले rदमाग चCकाउने" अनभुवको 
अथL हो कठोर संघषLमा प@न परमेँ वरमा@थको आःथामा िःथर रहन ु हो। 
यसलाई आि?मक प`रवतLन प@न भ@न_छ। सैतानको "अ_धकारको शिkबाट" 
परमेँ वरको "�यो@त वा आ?मcानमा" @भ@ऽने मा@नसह-लाई आि?मक cानी वा 
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परमेँ वरू@तको cानमा rदमागलाई चCकाएर चYने (ूे̀ रत २६:१७,१८) भनेर 
पावलले सCबोधन गदLछन।् यसको अथL पापबाट (ए.फसी ५:११) र 
अcानताबाट (१ थेःसोलो@नकZ ५:४,५) ःवत_ऽ बनाइन ुहो। जनु शैल\मा यो 
वचन ूकट ग`रएको हो यसले कोह\ मा@नस cानको �यो@त वा rदdयcान 
पाउँछ भने ?यो परमेँ वरको काम हो जनु ् येशू�ारा ूाn त ह_ुछ, जो 
"परमेँ वरका म.हमाको ू@त@बC ब र परमेँ वरकै ः वभावको वाः त.वक ू@त-प 
हनुहु_ु छ" (.हॄू १:३)।  
   "ःवगLको बरदानको ःवाद पाएको" र "प.वऽ आ?मामा सहभागी हनु"ु 
भनेको एकै खालको बोल\ हनु।् परमेँ वरको "बरदान" भनेकव उहाँबाट 
पाउने अनमुह हो (रोमी ५:१५) वा प.वऽ आ?मा�ारा परमेँ वरले आwनो 
अनमुह .वँ वासीह-लाई ूदान गनुLह_ुछ (ूे̀ रत २:३८)। जो मा@नसह- प.वऽ 
आ?माको ःवाद पाएका छन ्(यूहaा ७:७-९, १ कोर_थी १२:१३) @तनीह-ले 
परमेँ वरको "अनमुह"को अनभुव गरेका ह_ुछन ् जसमा उहाँको सrद�छा 
अनसुार चYन र पूरा गनL शिk समावेश भएको ह_ुछ (गलाती ५:२२,२३)। 
    "परमेँ वरको वचनको भलाइको ःवाद" (.हॄू ६:५ -पा_त`रत) 
भaुको अथL नै dयिkगत-पमा ससुमाचारको स?यताको अनभुव गनुL हो (१ 
पऽसु २:२,३)। "आउने यगुका शिkह-" भaुको अथL भ.वंयमा 
.वँ वासीह-को @निCत परमेँ वरले गनुLहनेु आँ चयL कामह- हनु:् पनु^?थान 
(यूहaा ५:२८,२९), नाशवान भौ@तक चोलाको  .वनाशी चोलामा -पा_त`रत 
वा प`रवतLन र अन_त जीवन। 
   ती आमूल प`रवतLन येशूको दोॐो आगमनमा हनेु भएताप@न उहाँमा@थ 
आःथा, भरोसा राखेर उहाँको चाहना अनसुार जीवनशैल\ चYनेह-ले अ.हल नै 
?यो "ःवाद" पाइरहेको ह_ुछ। @तनीह- आि?मक-पमा पनु^?थान भएको 
अनभुवा गदLछन ्(कलःसी २:१२,१३), नयाँ rदमाग वा सोच (रोमी १२:२), 
र भी}मा अन_त जीवन (यूहaा ५:२४)। 
   जब पावलले ती कुराह-को चचाL गरे तब उनको rदमागमा 
इॐाएल\ह-ले म^भ@ूममा याऽा गदाL परमेँ वरको अनमुह र मिुkको 
अनभुवलाई सCझेको हनुपुदLछ। म^भ@ूममा याऽा गदाL ती इॐाएल\ह-लाई 
आगोको खCबाबाट (नेह@मया ९:१२,१९, भजन १०५:३९) @तनीह- 
चिCकएका @थए, ःवगLको बरदान मaाले @तनीह-लाई आनि_दत बनाएको @थयो 
(ूःथान १६:१५), प.वऽ आ?माको अनभुव गरेका @थए (नेह@मया ९:२०), 
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"परमेँ वरको असल वचन"को (यहोशू २१:४५) ःवाद @तनीह-ले पाएका 
@थए, "र आउने यगुका शिkह-" वा @तनीह-लाई इिजn टबाट छुटकारा गदाL 
@तनीह-को @निCत अनेकौ अचCमका काम र िच_हह- ग`रएका @थए (ूे̀ रत 
७:३६)। जसर\ राती बादलको खCबा र rदउँसो आगोको खCबा ती 
इॐाएल\ह-मा@थ ४० वषLसCम सँगसँगै गएका @थए र .व@भa च@तLकलाह-�ारा 
परमेँ वरको उपिःथ@त @तनीह-मा@थ वािःतवक-पमा छ भनेर देखाएताप@न 
(ग_ती १४:१-३५) क@तपय ती इॐाएल\ह- पथॅ} भएर परमेँ वरमा@थ 
ग�ार\ गरेर नाशको बाटोमा .हँडेका @थए  ?यसर\ नै .हॄूमा पाठकह- प@न 
.हँ�ने खतरामा @थए भनेर पावल िचि_तत @थए। इॐाएल\ह-को पHमा 
परमेँ वर रहनभुएर उहाँका आिशषह-को उपभोग गरेर एक फेरा आन_द 
मनाएताप@न @तनीह- परमेँ वरबाट िचिnलएको जःतै इसाई हुँ भनेर दावी 
गनuह- प@न उहाँको उपिःथ@त र आिशषको अनभुवको वावजदु प@न 
परमेँ वरबाट िचिnलने वा खिःकने सCभावना भएको @थयो भनेर पावलले 
खलुासा गदLछन।् 
    पावलले .हॄूमा dयk गरेका मा@थका वचनह-को स_दभLमा तपा�को 
आwनो dयिkगत अनभुव कःतो छ? के तपा�ले परमेँ वरको वचनबाट 
आ?मcानको �यो@त पाएर तपा�को मन र जीवन चिCकरहेको छ? 
 
२. पनुथाL.पत वा प.हलेकै िःथ@तमा आउन असCभब  
     बूसमा लटप.टएको जीवन भनेको के हो भनेर देहायका पदह-ले 
कःतो आ?मcान हामीलाई ूदान गदLछ? ती पदह- एक आपसमा तलुना गरेर 
अ$ययन गनुLहोस:् .हॄू ६:४-६ ".कन.क @तनीह-, जसले एक चो.ट � यो@त 
पाएर ः वग�य वरदान चाखेका छन ्, र प.वऽ आ? माका सहभागी भएका छन ्, र 
परमेँ वरको उ2म वचनको र आउने यगुका शिkको ः वाद चाखेका छन ्, 
? यसप@छ प@न .वँ वास ? याग गर\ @तनीह- प@तत भए भनेता @तनीह-लाई 
पँ चा2ाप गनu िः थ@तमा फे`र Y याउन ुअसC भव छ। .कनभने @तनीह-ले आw नै 
खा@तर परमेँ वरका पऽुलाई फे`र बूसमा टाँt छन ्, र खYु लमखYु ला उहाँको 
अपमान गछLन ्।", म2ी १६:२४ "तब येशूले आw ना चेलाह-लाई भ_ नभुयो, 
'कोह\ मेरो प@छ आउने इ� छा गदLछ भने, उसले आफूलाई इ_ कार गरोस ् र 
आw नो बूस उठाएर मेरो प@छ लागोस ्।', रोमी ६:६ "हामी जा_ दछ� .क हाॆो 
परुानो मनुं  य? व उहाँसँग बूसमा टाँ@गयो, ता.क हाॆो पापमय शर\र नाश होस ्, 
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र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं", गलाती २:२० "म भीं टसँगै 
बूसमा टाँ@गएको छु, अब उूा_ त िजउने म होइन,ँ तर भीं ट ममा 
िजउनहु_ु छ। जनु जीवन शर\रमा म अ.हले िजउँछु, ? यो परमेँ वरका पऽुमा 
.वँ वास गरेर िजउँछु, जसले मलाई ूमे गनुLभयो, र मेरो @निC त आफूलाई 
अपLण गनुLभयो।", गलाती ५:२४ "तर @तनीह-, जो भीं ट येशूका हनु ्, 
@तनीह-ले पापमय ः वभावलाई ? यसको वासना र लालसास.हत बूसमा 
टाँ@गrदएका छन ्।" र  गलाती ६:१४ "हाॆा ूभ ुयेशू भीं टको बूस बाहेक 
अ- कुनै प@न कुरामा@थ घम� ड गनu कुरा मदेिख दूर रहोस ्, जस�ारा मचा.हँ 
संसारको लेिख, र संसार मेरो लेिख बूसमा झ�ु �ाइएको छ।"  
   .हॄू ६:६मा उYलेिखत श�द "असCभव" मीक भाषामा अझ जोर 
उYलेिखत गरेको छ। एक फेरा जो dयिk येशूलाई उ?साह, उमIसाथ महण 
गछL तर ?यो dयि� त प@तत भएभने वा ?यस .वँ वासलाई सेलाउन rदयो भने 
?यो dयिkले मिुk पाउन असCभव छ .कनभने उसले परमेँ वरको पऽुलाई 
ताजै-पमा बुसमा टाँ@गरहेको ह_ुछ। अ- कुनै त`रका, .व@ध वा dयवःथा 
पालन गरेर मिुk पाइने होइन तर येशूबाटमाऽ मिुk पाइ_छ (ूे̀ रत ४:१२) 
भनेर पावलले जोर rदएको चाह_छ। अ- कुनै बाटो, त`रका, धमLकमL 
आrदबाट मिुk पाउन असCभव छ .कनभने जसर\ "परमेँ वरले झठुो बोYन" 
असCभव छ (.हॄू ६:१८) ?यसर\ नै अ- कुनै बाटो अपनाएर मिुk पाउन ुवा 
अ.हले नै मिुkको ःवाद पाउन ुअसCभव छ। यrद कोह\ dयिk परमेँ वरमा 
स.बय आःथा वा .वँ वास भएन भने ?यो dयिkले उहाँलाई खशुी पानL 
असCभव छ (.हॄू ११:६)। 
   येशूलाई बूसमा फे`र टाँ@गरहने भaे श�दिचऽले येशूलाई 
dयिkगत-पमा .वँ वासीको सCब_ध छ भनेर देखाउँदछ। आwनो 
जीवनशैल\बाट येशूलाई प_छाएर .हँ�छ भने ?यस dयिkले येशूलाई बूसमा 
अ.हले प@न टाँ@गरहेको ह_ुछ। ?यसको अथL, उहाँको ?याग, ब@ल, चाहना र 
ूमेू@त ?यो dयिk संवेदनशील नभएको वा वाःता नभएको देखाउँछ। 
dयिkगत -पमा उहाँलाई बूसमा टाँ@गरहने वा नटाँ@गरहने अ@धकार ू?येक 
येशूभk वा इसाई हुँ भनेर दावी गनuमा@थ नै @न.हत भएको छ। 
   येशूलाई बूसमा टाँtनेह- बाइबल वा परुानो करारका धरु_धर 
.व�ानह-, शा�ीह-, धा@मLक अगवुा वा पि�डतह- नै @थए। @तनीह- येशू र 
उहाँको इ�जतभ_दा आफू उ�च हनु चाहेको @थए, @तनीह-ले आwना 
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अ@धकारलाई सि� चत गनL चाहेका @थए। येशूको बाहYुयताबाट अलग हनु 
चाहेका @थए। मा@नसह-बाट पाउने मान सCमानमा ध� का पाउने भएकोले नै 
@तनीह-ले येशूलाई बूसमा टाँगेका  @थए। @तनीह-को @निCत येशू अ?य_तै 
शिkशाल\, ूभावकार\, खतरा हनुभुएको @थयो। @तनीह-लाई उहाँले नै हाँक 
वा चनुौ@त rदनभुएको @थयो जसको फलःव-प उहाँले @तनीह-को इ�जत, 
ओहोदा, मान मयाLदा र ू@त�ाको भ_डाफोर गनुLभएको @थयो। ?यसले गदाL नै 
येशू @तनीह-को परमशऽ ु भaुभएको @थयो (अ.हले प@न ती ूविृ2 भएका 
धमLग-ुह- जोसकैु .कन नहोस ् म} भएको छैन भa @मYदैन-अनवुादक)। 
?यसैकारण ?यस शिkशाल\ र खतरापूणL शऽलुाई सदाको @निCत तय गनL वा 
हटाउन @तनीह-ले @मलोम2ो गरेका @थए। ?यसर\ नै आज प@न ू?येक 
dयिkको आ?म@नणLय र ूभ?ुवलाई मौ@लक वा उसको अ_तर.ववेकको तहमा 
नै ससुमाचार चनुौतीको -पमा खडा भइरहेको ह_ुछ। इसाई जीवनको मeुय 
सार rदHा, @नचौड र मौ@लक िशHा नै आwनो बूस उठाउन ु र आफूलाई 
?याtन ुहो (म2ी १६:२४)। यसको अथL "संसार वा संसारको आwनो भाऊ 
खो�ने ूविृ2लाई (गलाती ६:१४) बूसमा टाँtन ु हो। पावलले ?यसलाई 
"परुानो मा@नस वा वतLमान पूवLज_म" भनेर सCबोधन गदLछन ् (गलाती ५:२४ 
-पा_त`रत)। सांसा`रक लोभ, मह वाकाँHा वा भौ@तक जीवनले खोजेको 
अनरुाग वा चाहनालाई येशूभिkले मानुL हो। हाॆो जीवनमा ?यस अनभुव वा 
मनिःथ@त @बना परमेँ वरले हामीलाई rदन चाहनभुएको अन_त जीवन वा नयाँ 
जीवन जनु अ.हलेदेिखनै सु̂  ह_ुछ हामी पाउन स�दैन� (रोमी ६:१-११)। 
  हाॆो ¡दयको @संहासनमा येशूलाई राe ने हो .क आफै बःने हो ?यो 
�_�मा पनुL भनेकै म?ृयकुो अनभुव गनुL हो (रोमी ८:७,८; गलाती ५:१७)। 
यो कrठन य~ु  एकैचोट\ लडेर @स.~ने वा िज@तने होइन। यस अंशले 
क.हलेकाह\¢माऽ "आwनो परुानो dयिk?व" र "भौ@तक अथाLत ् शार\`रक" 
-पमा संघषL गरेर असफल हनु ु भनेको छैन। एकफेरा येशूलाई ¡दयदेिख 
महण गरेर उहाँको मिुkको अनभुव गनu र उहाँको वचन अनसुार चYछु भनेर 
.क`रया खाने rदनदेिख हाॆो जीवनमा येशू र हाॆो शिkको बीचमा संघषL सु̂  
ह_ुछ (.हॄू ६:४,५)। कःतो खालको जीवन येशूले हामी @बताउन चाहनहु_ुछ 
भaे उहाँको चाहना र कःतो खालको प@तत जीवन हामी @बताउन चाह_छ� 
?यसको घCसाघCसी च@लनै रहेको ह_ुछ .कन.क हाॆो पापमय जीवन वा 
आwनो भाऊलाई मा@थ उचाYने, शार\`रक अ@भलाषा, आखँाको अ@भलाषाको 
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@निCत येशूले धावा बो@लरहनभुएको ह_ुछ। तर यrद कोह\ .वँ वासी आwनो 
जीवनमा ल@डबडुी खेYन वा$य भएताप@न वा येशूलाई पूरै न?या@गकन उहाँलाई 
¡दयमा सजाएर राe न स.कयो भने ?यसको @निCत मिुkको आशा पYहाइनै 
रहेको ह_ुछ। एकफेरा .वँ वासमा च�ुयो भ_दैमा सध£ च�ुछ भaे छैन, 
मिुkको @निCत उसलाई अवसर ूदान ग`रनै रहेको ह_ुछ। 
    "आफू मनुL वा आफूलाई मा`रन"ु, "आफूलाई बूसमा टाँ@गन"ु भaुको 
अथL के हो? तपा�को जीवनमा तपा�लाई अ?य_तै मनपनu वा तपा�लाई दवाइ 
राe ने कुन त?वलाई येशूलाई सCुपन ुअ?य_तै कrठन भइरहेको छ भनेर अनभुव 
ग`ररहनभुएको छ? 
 
३. पापको @निCत ब@ल बाँ.क हुँदैन  

जनु भावनाह- dयिk गरेर चेतावनी वा सतकL  गराइएका श�दह- 
.हॄू ६:४-६मा पाइ_छ ?यःतै खालका भावनाह- .हॄू १०:२६-२९मा प@न 
पाइ_छ। येशूले आ¤ान गनुLभएको परमेँ वर@तर फ.कL ने आ¤ानलाई नमाaे, 
उहाँको ब@ललाई वेवाःता गनu, एकफेरा .वँ वास गरेप@छ फे`र उहाँलाई आwनो 
मन, वचन र जीवनशैल\बाट ?यागीरहने र उहाँको बारेमा सनेुर प@न उहाँलाई 
प_छाउनेह-को @निCत पापको Hमा बाँ.क हुँदैन भनेर पावलले आwना 
पाठकह-लाई आwनो ःप} धारणा राeदछन ् .कनभने येशूबाट पाइने पापको 
Hमा बाहेक अ- कसैबाट पाइ_दैन (.हॄू १०:१-१४)। 
    बाइबल अनसुार परमेँ वरको आcा नमाaु नै पापको प`रभाषा त हो। 
येशूलाई .वँ वास गरेर उहाँको कदममा .हँ�नेलाई पापको Hमा उपल�ध त 
छ, तर .हॄूको लेखकले पापको Hमा कुन तीन िःथ@तह-मा गायब ह_ुछ भनेर 
बताउँदछन?् हेनुLहोस,् .हॄू १०:२६-२९ ".कन.क यrद स? यताको cान पाएर 
प@न हामीले जानी-जानी पाप ग� य� भने पापको @निC त अब उसो अ- कुनै 
ब@लदान रहँदैन, तर इ_ साफको डरलाt दो ूतीHा र .वरोधीह-लाई भः म गनu 
बोधको अिt न माऽ रहनेछ। मोशाको d यवः थालाई उY ल¥न गनu मा@नस दईु 
वा तीन साHीह-का गवाह\मा दया.वना मनुLपछL भने @तमीह- आफै .वचार 
गर: परमेँ वरका पऽुलाई ख¦ुाम@ुन कुY चने, आफूलाई प.वऽ तYु याएको 
करारको रगतलाई (येशूको रगत) अप.वऽ बनाउने र अनमुहका आ? मालाई 
अपमान गनuचा.ह ँ झन ् क@त बढ़\ कड़ा द� डको योt य ठह`रनेछ" 
(-पा_त`रत)। 
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    याद गनुLहोस,् स?यको आ?मcान पाएप@छ फे`र कसैले पाप ग� यो वा 
क@मकजोर\को कारण .वँ वासमा असफल हनु गयो भने ?यसले Hमा पाउँदैन 
भनेर लेखकले यहाँ भa खोजेको छैन। हाॆो @निCत पैरवी गनL, @ब_ती गनL र 
हाॆो पHमा बोYन परम.पता परमेँ वरले येशूलाई @नयिुk गनुLभएको @थयो (१ 
यूहaा २:१)। उहाँ�ारा नै हामीले गरेका पापह-को Hमा पाउँछ� (१ यूहaा 
१:९)। तर पापको @निCत कुनै ब@ल उपल�ध हनु स�दैन वा नजानी वा 
क.हलेकाह\¢ जानी पाप वा अधमLमा फःदा ?यसको @निCत पापको ब@ल वा Hमा 
हुँदैन भनेर लेखकले भनेको छैन। तर जब कुनै प@न dयिkले यी तीन 
िःथ@तमा आफूलाई प�ु याउँछन,् उसको @निCत पापब@ल र Hमा उपल�ध हुँदैन 
वा मिुk पाइनेछैन भनेर लेखकले आwनो ःप} धारणा यसर\ राe दछन:् (१) 
परमेँ वरको पऽुलाई कुिYचने वा उहाँको बारेमा सनेुर प@न उहाँलाई हेपेर पाखा 
लगाउने (२) करारको रगत वा येशूको ब@लले परमेँ वर र मा@नसको बीचमा 
Yयाउने @मलनको दु̂ पयोग, अनादर, @बटुलो पानu वा हो�याउने, (३) र 
आ_त`रक .ववेकमा कुन असल, उिचत र धा@मLकताको बाटोमा .हँ�न ु पछL 
भनेर प.वऽ आ?माले बो@लरहनहुनेु आवाजलाई अपमान ग`ररहने वा वेवाःता 
गनu (.हॄू १०:२९)। लेखकले dयk गरेका मा@थका भावनाह-को अथLलाई 
अ@लक@त केलाऔ¢। 
   "परमेँ वरका पऽुलाई ख¦ुाम@ुन कुY चने" (.हॄू १०:२९) भaुको अथL 
उहाँलाई .वँ वास नगनuमाऽ नभएर आwनो जीवनमा उहाँको ूभ?ुवलाई ?याtने  
वा जीवनमा उहाँको @नदuशन अनसुार चYन नचाहने भनेर dयाeया ग`र_छ। 
"परमेँ वरको पऽु" भaे उहाँको दजाLले उहाँलाई परमेँ वरको दा.हने हाततफL  
आ@सन गराइएको छ भनेर आwना पाठकह-लाई लेखकले याद rदलाउँछन,् 
साथै उहाँले उहाँका शऽहु-लाई उहाँको पाऊम@ुन राe नेछन ् (.हॄू १:१३, 
१:५-१२,१४)। उहाँका शऽहु-भ_दा उहाँलाई .वँ वास नगर\ द}ु जीवन 
^चाउनेह-माऽ होइन,परमेँ वरको ू@तcालाई प@न सरासर अःवीकार गनuह- 
हनु।् ?यसको अथL येशूका .वरोधीह- वा उहाँलाई .वँ वास नगनu वा उहाँलाई 
.वँ वास गरेर प@न आwनो आःथामा पछा@ड फ.कL नेह-ले उहाँलाई आwनो 
शऽजुःतै ठाaुह_ुछ। यस .क@समले येशूू@तको आःथालाई ?याtने मा@नसले 
आwनो ¡दयको @संहासनमा @बराजमान हनुभएको येशूलाई ?यहाँबाट घचेटेर 
आफू वा सैतानलाई नै ?यसमा राe द rदन ुहो वा येशूको ूभ?ुवलाई अःवीकार 
गनुLनै उहाँलाई पाऊम@ुन राe न ु हो भaे स_देश ?यस dयिkले ू?येक 
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मा@नसलाई देखाउँदछ। यो चाहना ःवगLमा लिुशफरको @थयो (यशैया १४:१२-
१४)। मा@नसको ¡दयको ग�ीमा आफू बःने र .व@धको शासन नमाaे वा 
परमेँ वरको आcा अनसुार चYन नचाहने लिुशफरले अ.हलेमाऽ ूयास ग`ररहने 
होइन येशू नआउ� जेल भ.वंयमा प@न ?यो ूयास जार\ राe नेछ (२ 
थेःसो@ल@नकZ २:३,४)। 

"आफूलाई प.वऽ तYु याएको करारको रगतलाई अप.वऽ बनाउने" 
भaुको अथL मा@नसलाई पापबाट मkु गनL आफूलाई ब@ल चढाउनभुएको 
कामलाई उसले ठाडै अःवीकार गनुL हो (.हॄू ९:१५-२२)। ?यसको अथL 
ःप} छ: येशूको रगतमा मा@नसको पाप धनेु शिk वा अ@धकार छैन। ब- 
आwनै धमLकमL, अथक ूयास, असल वा परोपकार\य काम आrद�ारा मिुk 
पाउन खो�न ु वा ःवगL जान खो�न ु हो। आwनो आि?मक वा आ$याि?मक 
जीवनमा येशूको कुनै सरोकार नभएको भaे स_देश rदन ुप@न हो। 
  "अनमुहका आ? मालाई अपमान गनu" (.हॄू १०:२९) भaे कथन 
अ?य_तै शिkशाल\ वा ूभावशाल\ छ। यसमा ूयोग ग`रएको @मक श�द 
enbrisas-इन@ॄसास हो जसको अथL "बेइ�जत गनुL, अ@तबमण गनुL, @तरःकार 
गनुL, आघात प�ु याउन,ु उYल¥न गनुL वा `रस उठाउन"ु जःता हनु।् यस 
मनिःथ@तले मा@नसलाई अ?य@भमान, सेखी, अहम, घम�डी, हठ© र आफूलाई 
परमेँ वरभ_दा महान ्भaे ूविृ2मा धकेYछ। यसले मा@नसलाई उ~_त वा उम 
बनाउँछ। मा@नसमा हनेु ती सबै प@तत ःवभाव वा @मजासले सिजएर मान@सक 
िःथ@तले म} हनुकुो @बप`रत प.वऽ आ?माको ःवभाव @बलकुल फरक छ। 
उहाँलाई "अनमुहको आ?मा वा @मजास" भनेर प`रभा.षत ग`रएको छ। 
परमेँ वरको भिkमागLमा ॅ} भएर चYने मा@नसले उहाँको अनमुहको 
उपहारलाई बेइ�जत गछLन ्वा कुकुरले मोतीलाई कुYचेको जःतै हो। 
   यस प.वऽ आ?मा वा परमेँ वरको आवाजलाई मेचेर चYने ूविृ2 
भएको मा@नसले आफूलाई सैतान वा कसैको आबमणबाट सरुिHत नहनेु 
बनाउँछ। यस खालको मा@नस पराजयको िःथ@त वा अ-ले सध£ दवाउन 
स�नेह_ुछ। उसले येशूलाई, उहाँको ?याग र ब@ललाई र प.वऽ आ?मालाई 
अःवीकार गदx आफूलाई उहाँको .वरोधी पHमा उªयाइरहेको ह_ुछ। 
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४. उ2म कुराह-   
       .हॄू ६:४-८मा पावलले ¡दयदेिख नै कडा चेतावनी .हॄूका 
पाठकह-लाई rदएका @थए। ?यस चेताव@नको लग2ै @तनीह- त?का@लन र 
प@छ प@न येशूू@त @तनीह-को .वँ वास @नर_तर-पमा भइरहेको होला र होस ्
भनेर @तनीह-मा@थ आwनो .वँ वास पावलले ूकट गदLछन।् आwना 
पाठकह-ले उनले rदएका चेतावनीह- सकारा?मक-पमा @लएर ?यसबाट 
@तनीह-ले उिचत फलह- फलाउन सहयोग गनuछ भaे कुरामा आफू .वँ वःत 
भएको जानकार\ उनले rदँदछन।् उनका वचन तथा चेतावनीह- "ज@मन" 
जःतै छन ्जसलाई परमेँ वरले खनजोत गनुLह_ुछ र उहाँले अपेHा गनुLभएको 
अनसुार @तनीह-ले फल फलाउँछन।् ती मा@नसह-ले परमेँ वरबाट आिशष 
पाउनेछन ्(.हॄू ६:७), जनु "मिुk" हो (.हॄू ६:९)। 
    .हॄू ६:९-१२मा .हॄूका पाठकह-ले असल कामह- गरेको सूची 
उYलेख ग`रएको छ। @तनीह-ले ती उिचत र असल कामह-लाई @नर_तरता 
देओस ्भaे पावलको चाहना @थयो। ती कामह-को अकL  के हो? सो�नहुोस।् 
हेनुLहोस:् "९ हामीले यः ता कुरा भने ताप@न @तमीह-का .वषयमा चा.हँ, .ूय 
हो, मिुkसC ब_ धीका अझ असल कुराको बारेमा हामी @निँ चत छ�। १० 
परमेँ वर अ_ यायी हनुहु_ु न, र @तमीह-का काम र उहाँको खा@तर स_ तह-का 
सेवामा @तमीह-ले देखाएको ूमे उहाँले भYु नहु_ु न। @तमीह- अझै प@न ? यः तै 
सेवा ग`रराखेका छौ। ११ हामी चाह_ छ�, .क @तमीह- ू? येकले आw ना 
सC पूणL आशा ूाn त गनLका @निC त अ_ ? यसC मै ? यह\ त? परता देखाउनेछौ, १२ 
यस उ�ेँ यले .क @तमीह- सःु त हनेुछैनौ, तर @तनीह-का अनकुरण गनuछौ, 
जनुह- .वँ वास र धैयL�ारा ू@तcाका हकदार ह_ु छन ्।   
   जब परमेँ वरका भkजनह-ले @तनीह-को ूमे परमेँ वरको 
"नाउँ"@तर देखाउँछन ् ?यसको अथL परमेँ वर आफैलाई @तनीह-ले ूमे र 
सCमान गरेको उहाँले ठह� याउनहु_ुछ। @तनीह-ले परमेँ वरलाई ूमे गरेको छ 
भनेर देखाउने ूमाण नै स_त अथाLत ् उहाँका भkजनह-को सेवा हो। 
@तनीह-ले .वगतमा प@न स_तह-को सेवा गरेका @थए, तर वतLमान समयमा 
प@न ?यसले @नर_तरता पाउन ् भaे पावलको चाहना @थयो। ठूला ठूला वा 
असाधारण कामह- गरेर dयिkले आwनो असल\ च`रऽ देखाउँदैनन।् 
परमेँ वरू@तको ूमे ठूलो छ भनेर अनेक� "धा@मLक वा धमLकमL" काम 
आफैबाट देखाउँदैन। तर मा@नसह-ू@त ूमे देखाउन ु नै परमेँ वरू@त ूमे 
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देखाउन ु हो, र ?यसमा प@न .वशेष गरेर द:ुख, क}, अभावमःत र .प@डत 
मा@नसह-ू@त संवेदनशील भएर @तनीह-को सेवा गदाL परमेँ वरू@तको ूमे र 
भिkको खलुा-पमा dयk ग`रएको ह_ुछ (मि2 १०:४२, म2ी २५:३१-
४६)। ?यसकारण, मानव कYयाणको @निCत असल काम गनL "न@बसLन"ु भनेर 
पावलले येशूभkह-लाई सCझाउँछन ् (.हॄू १३:२,१६)। .हॄू ६:१२ 
केलाएर हेनुLहोस।् यहाँ ती मा@नसह-को सःुत मनिःथ@तलाई श�दकोषमा, 
"गो�या«मो," "अ-ह-ू@त ^ची नदेखाउने वा असंवेदनशील हनेु", "अYछ©", 
"जोस जाँगर नभएको" भनेर dयाeया ग`रएको छ। इसाई हुँ भनेर दावी गनu नै 
.कन नहनु,् यrद @तनीह-मा यस खालको ःवभाव छ र आwनो खबुीमा 
प`रप� व हनु अःवीकार गनuह- .वँ वासबाटै भि�कएर जाने संभावना धेरै ह_ुछ 
भनेर पावलले िज.कर गदLछन ् (.हॄू ५:११, .हॄू ६:१२)। म .वँ वास गछुL 
भनेर rदमागमामाऽ खेलाएर वा rदमागलाई कसरत गराएर आशालाई जी.वत 
रािख_दैन, तर .वँ वास�ारा प`रचा@लत भएर ूमेका कामह- गरेर हामीमा 
भएका येशूू@तको आःथालाई जलाइ राखेको ह_ुछ (रोमी १३:८-१०)। 
परमेँ वरू@तको आःथा र धैयLताले सCपa भएर ू@तcाह-मा सहभागी 
हनेुह-को अनसुरण गर भनेर पावलले आwनो पाठकह-लाई आमह गदLछन।् 
उजाड ःथान वा म^भ@ूममा ४० वषL याऽा गनL वा$य भएका इॐाएल\ह-को 
उदाहरण नकारा?मक @थए, .कनभने @तनीह-मा परमेँ वरू@तको .वँ वास, 
भरोसा र E� ताको कमी @थयो। ?यसको फलःव-प @तनीह-लाई ग`रएको 
ू@तcा अनसुारको देश @तनीह-ले क�जा गनL सकेनन।् @तनीह-को ?यो 
अनभुव पावलले आwना पाठकह-लाई ूःततु गरेका @थए। अ@न ?यसको 
.वप`रत अॄाहममा (.हॄू ६:१३-१५) ".वँ वास र धैयLता" भएकोले उनलाई 
ूदान गरेका ू@तcाह- उनले पाएका @थए भनेर पावलले पाठकह-लाई 
यादrदलाउँछन।् अनकुरणीय उदाहरण बनेका .वँ वास अथाLत ् परमेँ वरमा 
भरोसा राe ने सकारा?मक पाऽह-को सूची .हॄू ११मा लामो छ। ?यस सूचीमा 
येशूको .वँ वास र ध¬यLताको अनकुरणीय उदाहरण अ?य_तै उ?कृ} छ भनेर 
.हॄू १२:१-४मा पावलले उYलेख गदLछन।् यगुको अ_तमा र.हरहने 
परमेँ वरका भkजन वा स_तह-को च`रऽमा .वँ वास, धैयLता र आcाह- 
पालन गनuले सिजनपुछL भनेर ूकाश १४:१२मा उYलेख ग`रएको छ। 
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   क.हलेकाह\¢ हामीले माया गनuह-लाई चेतावनीका वचनह- 
rदनपुदLछ। .वँ वासीह-लाई चेतावनी rदने र उ?साह rदने पावलको 
उदाहरणबाट हामीले के @स�न स�छ�? 
 
५. येशू, हाॆो ूाण वा जीवनको अ« कुस  
     येशूलाई .वँ वास गनu आwना .ूयजनह- अथाLत ् .हॄूका 
पाठकह-लाई @तनीह-ले पाएका आःथाबाट ॅ} नहोस ् भनेर चेतावनी 
rदइसकेप@छ आwनो पऽलाई ूमेपूवLक र .वँ वासमा ढाडस गराउँदै आwनो 
भनाइको अ_?य अ?य_तै सो_दयLमय त`रकाले गदLछन।् ?यस अ_?यमा पावलले 
येशूमा पाइने आँ वासन, उ?साह, भरोसा, जोश र जाँगरलाई उYलेखनीय 
त`रकाले उजागर अथाLत ्dयाeया गदLछन।् 
   .हॄू ६:१७-२० प�नहुोस।् परमेँ वरले हामीलाई rदनभुएको 
ू@तcाह-को tयारे_ट\ वा ू?याभ@ूत उहाँले कसर\ ूदान गनुLभएको छ त? 
हेनुLहोस,् "१७ परमेँ वरले आw नो ू@तcाका हकदारह-लाई बदल\ हनु नस� ने 
उहाँको अ@भूाय प� का गर\ देखाउन चाहनभुयो। उहाँले शपथ खाएर नै ? यो 
@नँ चय ग`रrदनभुयो। १८ बदल\ हनु नस� ने यी दईु कुराह-मा परमेँ वर 
अस? य ठह`रन ु असC भव छ। यसैकारण हामी शरण @लनेह-ले हाॆा साम ु
रािखrदएको आशा ूाn त गनu ठूलो हौसला पाएका छ�। १९ हाॆा आ? माको 
@निC त Eढ़ र सरुिHत लIरको -पमा यो आशा हामी@सत छ। यो आशा 
पदाL@भऽको प.वऽः थानमा ूवेश गदLछ, २० जहाँ हाॆा पHमा अमदूत भएर 
मY कZसेदेकको दजाLअनसुार येशू ूधान पूजाहार\ भई ूवेश गनुLभएको छ।   
   परमेँ वरले rदनभुएका ू@तcाह-को tयारे_ट\ वा वचनव~ता .व@भa 
त`रकाले हामीलाई rदनहु_ुछ। प.हलो त, उहाले शपथनै खाएर उहाँको 
वचनको tयारे_ट\ वा कबलु गनुLभएको @थयो (.हॄू ६:१७)। धमLशा� 
बाइबलको अनसुार, परमेँ वरले अॄाहम र दाउदसँग बाँ$नभुएको शपथ नै 
आिखरमा आएर उहाँ इॐाएल\ह-को पHमा हनुहु_ुछ भaे .वँ वास तथा 
भरोसाको आधार बनेको @थयो। इॐाएल\ह-ले सनुको बा�छो बनाएर 
आफूह-को परमेँ वर ?यह\ हो भनेर उहाँलाई पशमुा झारेर पूजा गदाL 
परमेँ वर अ?य_तै बो@धत भएर @तनीह-लाई सखाप पाछुL भनेर मोशालाई 
भaुभएको @थयो। ?यसबेला @तनीह-को @निCत अननुय .व_ती गदx परमेँ वरले 
अॄाहमसँग गनुLभएको शपथलाई मोशाले उहाँलाई याद rदलाएका @थए (ूःथान 
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३२:११-१४, उ?पि2 २२:१६-१८)। परमेँ वरको शपथ क.हYयै प@न र� 
हुँदैन भaे आधारमा बल पाउँदै मोशाले मू@तLपूजा गनu इॐाएल\ह-को @निCत 
@बि_त गरेका @थए (रोमी ९:४, रोमी ११:२८,२९)। 
   ?यसर\ नै भजनसँमहको लेखकले इॐाएल\ह-को @निCत जब पहल वा 
@बि_त गरे तब परमेँ वरले दाउदसँग गनुLभएको करार वा शपथलाई दावी 
गरेका @थए। परमेँ वरले भaुभएको @थयो: "३४ म मेरो करार भI गनuछैन,ँ 
अथवा मेरो मखुबाट @नः केको वचन ब लनेछैन।ँ ३५ मैले सदाकालको @निC त 
आw नो प.वऽताको यो शपथ खाएको छुÑ अ@न दाऊदलाई म ढाँ® नेछैनÑँ  
३६ .क ? यसको वंश सदाको @निC त रहनेछ, र ? यसको @संहासनचा.हँ सूयLझ£ 
मेरो अगा@ड िः थर रहनेछ। ३७ आकाशमा रहेको .वँ वसनीय साHी च_ िमाझ£, 
सदाकालको ला@ग ? यो ः था.पत रहनेछ”  (भजनसंमह ८९:३४-३७)। नयाँ 
करारमा उYलेख ग`रएको अनसुार परमेँ वरले अॄाहमसँग गनुLभएको उहाँले 
उनलाई rदनहुनेु स_तान र दाउदको @संहासनमा उ�लेर राज गनुLहनेु dयिk 
येशूबाट नै पूरा भएको @थयो (गलाती ३:१३-१६, लूका १:३१,५४,५५)। 
दोॐोमा, येशू परमेँ वरको @संहासनको दा.हनेप¦ी बःनभुएको कारणले 
परमेँ वरले हामीलाई rदनभुएको ू@तcाह-को tयारे_ट\ वा जमानत हनु पगेुको 
@थयो। .वँ वासीह-सँग बाँ$नभुएको ू@तcाको ूमाणलाई अनमुोदन गनL येशूको 
लआय पूरा गनu उहाँ @संहासनमा उि�लनभुएको @थयो। पावलले यो िज.कर 
गदLछन,् "हाॆा पHमा अमदूत भएर मY कZसेदेकको दजाLअनसुार येशू ूधान 
पूजाहार\ भई ूवेश गनुLभएको छ" (.हॄू ६:२०)। ूभ ु येशू ःवगLको 
@संहासनमा उि�लनलेु नै परमेँ वरले हामीलाई rदनहुनेु मिुkको @निँ चयताको 
ूकट गदLछ। "सबैको @निCत म?ृय"ु चाe नभुएर येशूलाई परमेँ वरले म.हमामा 
लानभुएको @थयो। उहाँले धेरै स_तान वा .वँ वासीह-लाई म.हमामा लान नै 
(.हॄू २:९,१०) उहाँ प.हले ?यहाँ उि�लनभुएको @थयो। 
   हाॆो "आ?मा,जीवन वा ूाणको अ« कुस वा लIर" (.हॄू ६:१९) नै 
परमेँ वर .पताको साम ु येशूको उपिःथ@त हो। ?यो अ« कुस  परमेँ वरको 
@संहासनमा बाँ@धएको छ। येशू�ारा पूरा ग`रएको परमेँ वरको ू@तcा नै उहाँको 
शासनको सCमान @थयो। हामीमा@थ परमेँ वरले गनुLभएको @नगाहाको ू@तcा 
येशूको अथक ूयासमा पूरा भएको @थयो। ?यो भ_दा ब.ढ आँ वासन, भरोसा, 
ढाडस र वचनव~ता हामीलाई अ- के चा.ह_छ र? 
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    परमेँ वरले तपा�सँग शपथ खानभुएको @थयो भaे धारणाले तपा�लाई 
कःतो अनभुव ह_ुछ? तपा� अयोtय, पापी, कमजोर, @न`रह भएताप@न, ?यस 
धारणाले तपा�को मिुk tयारे_ट\ छ भनेर तपाँईलाई कसर\ ू?याभ@ूत rदँदछ? 
 
उपसंहार:  
थप जानकार\:  एलेन जी ¤ाइट�ारा @लिखत द आ�टस ्अभ आपोःटलसको 
प.ृ ५३९-५४५को "जोन द @बलªद" र द @डजाएर अभ एजेजको प.ृ ७१६-
७२२को "जडुास" प�नहुोस।्  
     ".वँ वको मानवीय इ@तहासमा आफूसँग आफै ल�ने वा ःवय~ु 
सबभ_दा ठूलो य~ु हो। आwनो ःवाथLसँग ल�ने य~ु @नर_तर-पमा च@लरहेको 
ह_ुछ। आwनो ःवाथLलाई ?याtन, परमेँ वरको इ�छामा आwनो इ�छालाई 
समपLण गनLको @निCत ठूलो संघषL गनुLपछL। तर कोह\, प.वऽ, @नद±ष र श~ु 
जीवन @बताउन चाह_छ भने, उसले आwनो ूाण परमेँ वरलाई समपLण गनxपछL" 
एलेन जी ¤ाइट, ःटेnस टु बाइःट, प.ृ ४३बाट -पा_त`रत। 
   "यूहaा येशूजःतै हनु चाहेका @थए, र मा@नसको जीवनलाई आमूल 
प`रबतLन गनu भी}को ूमेको ूभावमा उनी नॆ, सोझो र घम�डर.हत भएका 
@थए। उनको आwनो ःवाथL येशू@भऽ ल.ुकएको @थयो। उनका सबै 
सहकम�ह-मा, ?यस अचCमको जीवनको शिkलाई यूहaाले आफूलाई 
सिुCपएका @थए... 
   "येशूू@तको अगाढ र ग.हरो ूमेले गदाL नै यूहaा ज.हले प@न उहाँको 
@नकट हनु चाहेका @थए। उ~ारकताLले सबै बा� ह चेलाह-लाई ूमे गनुLह_ु²यो, 
तर @तनीह-मा उहाँलाई महण गनu आ?मा सबभ_दा धेरै यूहaाको @थयो। उनी 
अ- चेलाह-भ_दा उमेरमा कमै @थए। बालकमा भएको भरोसा राe ने .वँ वास 
उनमा बढ\ @थयो, जसले गदाL उनले आwनो ¡दय येशूू@त खलुा राe न सकेका 
@थए। ?यसले गदाL, उनी येशूको नजरमा धेरै सहानभु@ूत ूाn त गनu अवसर 
पाएका @थए। ?यसको फलःव-प, उ~ारकताLले ग.हरो आ?मcानको िशHा 
उनीबाट अ- मा@नसह-लाई स� चार गनL स�नभुएको @थयो... 
   "उनलाई आमूल प`रवतLन गनu प.वऽताको सौ_दयLता उनको 
अनहुारबाट चCकेको @थयो। उनको अनहुार हेदाL येशूको जःतै तेज उनमा 
@थयो। ौ~ा, भिk र ूमेले भ`रपूर भएर उनले येशू@तर हेरका @थए, जसको 
फलःव-प, उनी येशू जःतै हनु पगेुका @थए। उनको @तॄ चाहना नै येशूको 
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सIतमा रहन ु @थयो। उनको च`रऽले उनको ःवामीको च`रऽलाई ू@त@बCब 
गरेको @थयो।"-एलेन जी ¤ाइट, द आ�टस अभ द आपोःटलस,् प.ृ 
५४४,५४५बाट -पा_त`रत। 
 
िच_तनमनन: 

अ. अ?य_तै .ूय चेला यूहaाको र यहूदा इःकय±तीका जीवनह- एक 
आपसमा @बप`रत @थए। सु̂ मा, जब येशूले यूहaा र उनका दाजलुाई 
भेटेका @थए, तब उहाँले @तनीह-लाई बोनज�ज वा वळका छोराह- 
भaुभएको @थयो। यूहaाको च`रऽमा गिCभर कमजोर वा खोटह- 
@थए। यहूदासँग प@न कमजोर वा च`रऽमा खोटह- @थए तर ती 
च`रऽह- यूहaाको जःतो गिCभर र नाट.कय @थएनन।् तर, दवैु जना 
येशूका चेलाह- @थए, दवैु जनाले येशूलाई हे`ररहेका @थए। तर, 
यूहaाचा.हँ येशूको ःव-पमा .कन प`रवतLन भए जब यहूदालेचा.हँ 
प.वऽ आ?माको .व^~मा पाप गरे। ती दईु चेलाह-मा के @भaता 
@थयो? 

आ. येशूले आwना भkह-लाई आआwनै बूसह- बोकेर उहाँलाई 
प�ाऊ भaुभएको @थयो। आwनो बूस आफैले बो�न ु र कसैको 
दमन, हेपाइ र दdुयLवहारमा समपLण गनुLको बीचमा के @भaता छ? 

इ. हाॆो पूरै जीवन र ूाण परमेँ वरमा समपLण गनL परमेँ वरले .कन 
अपेHा गनुLह_ुछ? 

ई. आ?म@नणLयको ःवत_ऽता र मिुkको बीचमा के सCब_ध छ? 
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कथा ७ 
.टनाको प`रHा 

.टना आYभस,् ३९ 
 

.टमोर-लेःटका .टना, उनका ौीमान 
र चार जना छोराछोर\ह-को @निCत 
आ@थLक अवःथा कमजोर @थयो। 
.टना माहकलाई स?कार गथ� भने 
उनका ौीमान काम गनu य_ऽशालामा 
आCदानीको रेखदेख गथ�। जसोतसो 
गरेर @तनीह-ले गजुारा तारेर एक 

जना छोरोलाई @छमेकZ देश इ_डोने@सयाको एडभेि_टःट आवा@सय ःकूलमा 
पठाउन सकेका @थए। छोरो ला@ग पढाउन धेरै महंगो भइरहेको @थयो। 
प`रवारमा भएका म?ृयहु- र अ- स�कटले पैसा @तनL @तनीह-लाई धौधौ 
भइरहेको @थयो। .टनालाई के गर� के गर� भइरहेको @थयो। अःशे@लयाको 
ःशबेर\ खेतबार\मा वषLको छ म.हना काम गनL आफूलाई खटाइन।् ?यसबाट 
केह\ आCदानीले केह\ खचL ता_छ .क भनेर उनले आशा गरेकZ @थइन।् 
टाःमे@नयाको बार\मा उनी काम गनL था@लन।् प.हलो हµामा यrद श@नबार 
काम गरे जtगा धनीले उनलाई दोबर तलब rदने घोषणा गरे। उनको साथीले 
त काम ग`रन ्तर श@नबार उनी आwनै कोठामा ब@सर.हन।् दईु म.हना उनी 
आwनै कोठामा साबथमा आराधना गनL था@लन।् एक rदन साबथ एडेि_टःट 
चचLमा जान निजकको सहर लौकेःटमा गइन ्तर ?यहाँ @तनी हराइन।् िचि_तत 
भएर आwनो बार\मा उनी फकL न था@लन।् दईु घ_टा .हँडेप@छ उनले एक जना 
मा@नस आwनो चौरमा काम ग`ररहेको उनले देिखन।् "नमःते दाज,ु बस 
ःटेशन कहाँ छ मलाई देखाइrदनहुोस ् न?" उनले अनरुोध ग`रन।् "तपा� 
कहाँबाट आउनभुएको र कहाँ जाँदै हनुहु_ुछ?" उनले सोधे। "म .टमोर-
लेःटबाट आएको हुँ र म एडभेि_टःट चचLमा जान चाह_छु," उनले जवाफ 
rदइन।् "ए, मेर\ ौीमती एडभेि_टःट हनु।् तर उनी चचLमा जाँदैन। तर 
चचLका अ- केह\ .व¶ासीह-लाई मैले िचनेको छु।" उनले .टनालाई एक 
जना .व¶ासीको घरमा ल@गrदए र साबथमा आराधना गनL था@लन।् चचLका 
सदःयह-ले उनलाई स?कार गरे र उनलाई खानेकुरा, लगुा र भा_साको @निCत 
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सामान प@न rदए। उनीसँग हातभ`र उपहारह- भएकोले उनका कोठे@मऽ र 
अ- साथीह- उनीू@त डाहा गनL थाले। "@तमी अःशे@लयामा आउनकुो के 
मूeय कारण हो। श@नबार प@न @तमी .कन काम गदxनौ, श@नबार काम गय· 
भने दोबर पाउँछ�, तर @तमी त रमाइलो गनLमाऽ यहाँ आएका रहेछौ," 
@तनीह-ले उनलाई सCझाए। @तनीह-को आरोपू@त .टनालाई द:ुख लाtयो। 
"म छ rदन काम गछुL र एक rदनमाऽ ूभलुाई मेरो rदन rद_छु। मलाई दोबर 
पैसाको @निCत काम नगरेताप@न उहाँले मलाई सहायता गनुLह_ुछ भaे कुरा 
मलाई थाहा छ," उनले @तनीह-लाई सनुाइन।् कमLचार\ह-ले ज@म_दारलाई 
.टनाले श@नबार प@न काम ग^न ्भनेर दवाव rदए। तर कामको सु̂ मै आफू 
एडभेि_टःट भएको र उनलाई श@नबार काम गनL कर छैन भनेर उनले 
@तनीह-लाई सनुाए। अःशे@लया ःवत_ऽ देश हो र मा@नसह- जनु rदन 
मनलाtयो ?यो rदनमा ूभकुो आराधना गनL स.क_छ भनेर प@न @तनीह-लाई 
सCझाए। कामको सु̂ मै म ब^ आwनै देशमा फ.कL _छु तर श@नबार काम 
गrदLन भनेर हा.कमलाई सनुाएकZ @थइन।् समय @ब?दै गएप@छ अ- चार जना 
कामदारह- प@न .टनासँग चचL जान थाले। छ म.हनाप@छ आफूले rठक काम 
गरेको छ .क भनेर .टनाले सो�न था@लन ् .कन.क ःकूलको पैसा @तनL प@न 
उनीसँग पयाLµ पैसा जCमा गनL स.कनन।् तर जब उनी आwनो देशमा फकu  
तब उनका साथीह-को भ_दा ब.ढ पैसा उनीसँग रहेछ। के भयो त? 
अःशे@लया छो�नभु_दा अिघ उनका .व¶ासी@मऽह-ले उनलाई उपहार र 
खामको चाI rदए। चचLको बाथ^मा खामह- खोYदा त ?यहाँ पैसा पो रहेछ। 
उनीसँग यःतो पैसा @थयो .क उनले श@नबार दोबर काम गरेको भ_दा बेसी 
@थयो। आखँाभ`र आशँ ुझारेर उनी घुडँा टे.कन,् "ूभ ुतपा�का यी अचCमका 
आिशषह-को @निCत म तपा�लाई ध_यवाद rद_छु। यो अचCमको छ .क मैले 
य@तको पैसा पाउनछुु भनेर सोचेको प@न @थइन।ँ तर तपा�ले मलाई सबै थोक 
rदनभुयो। येशूले लूका १८:२७मा भनेकै अनसुार मलाई भयो, “मा@नसह-का 
ला@ग जे असC भव छ, ? यो परमेँ वरको ला@ग सC भव छ।”   

 -लेखक रेमो_ड हाउस। 
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