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हा#ो &व(वास अथा,त आ/थाको
लेखक र 5यसलाई पूरा गनह
ु, ु ने, येशू

यस अ$यायका मूल पदह-: .ह/ू १०:३५-३९, रोमी १:१७, .ह/ू ११,
यहोशू २:९-११ र .ह/ू १२:१-३।

यस अ$यायको मूल सार पद: "हा<ा .व>वास सु@ गनुह
C न
C न
ु े र पूरा गनुह
ु े

येशूलाई हे रF, जसले उहाँको सामुJने रािखMदएका आनJदको PनिQत अपमानलाई
केहSजTतो

नठानी

Vूसको

कWट

भोZनुभयो,

ु Jु छ" (.ह/ १२:२)।
दा.हनेप.\ .वराजमान हुनह

र

परमे>वरको

Pसं हासनको

येशूका समTत भ^ह-मा .ह/ू ११ र १२ शायद सबभJदा मनपन`

अ$यायह- भएको पाइJछ। येशूभ^को जीवन दौड dPतयोPगतामा भाग Pलने

जTतो हो, जसमा हामी सबैले भाग Pलन पाउँछf र जो नथा.ककन डगुhररहJछ
वा .व>वासमा अPडग रहJछ उसले पुरTकार पाउने Pनि>चत छ। मुि^को

नाटक भनेको एउटा दौड dPतयोPगता हो जसमा .व>वास तथा आTथामा अPडग
रहने .वगतका जनह-को मुि^को मुकुट सुरिjत रािखएको छ, Pतनीह-ले

जPतसुकै दु:खकk भोZनुपरे तापPन अझै पPन Pतनीह-ले पुरTकार पाएका Pथएनन्
भनेर पPन ती अ$यायह-ले वणCन गदCछन्। तर .कन त भJदा, Pतनीह-को

कथा वा Pतनीह-ले भोगेका अनुभवह- Pतनीह-मामाoै अJत भएको छै न।
pयसको अJत वा समापन हामी हf वा पृrवीको अJतसQम र.हरहनेह-।
मुि^को नाटक pयसबेला समापन हुJछ जब दौडको अJतमा पुZछf र

hरबनलाई Pछचोsदै Pभo पTदछf, र परमे>वरको दा.हने हातमा बTनुभएको येशू
जो हा<ो गJतtय Tथान वा गोलमा पुZदछf। हा<ो जीवनमा जीवनको दौडमा

कसरS भाग PलनुपछC भनेर उहाँले नै हामीलाई PसकाउनुहJु छ, dेरणा MदनुहJु छ।
यस सं सारमा हुँदा दोडमा कसरS भाग PलनुपछC भनेर उहाँ हा<ो PनिQत मूल
अनुकरणीय उदाहरण भएर दे खाउनुभएको Pथयो। हामीले पाउने पुरTकार कुनै
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मनगढJते वा हावादारS अ$यािpमक धारणा नभएर सpय र

वाTत.वक हो भनेर

ु एको छ, साथै दौडमा उहाँ अwज हुनभ
ु एर हा<ो
उहाँ नै हा<ो चरम साjी हुनभ
PनिQत बाटो खुलाइरहनुभएको छ (.ह/ू ६:१९,२०; .ह/ू १०:१९-२३)।
अ.हले

हामीले

दे yन

नसकेतापPन

परमे>वरका

dPतzाह-मा

.व>वास{ारा भरोसा राyनुपछC भनेर .ह/ू ११ले tयाyया गदCछ। .व>वास वा

परमे>वरमाPथको अटल आTथा भनेको के हो र .वगतको उदाहरणह-{ारा pयो
.व>वास हामीले कसरS dा|त गनCस}छf भ~े .वषयवTतु यस अ$यायमा हामी
Pनयाsनेछf, तर pयो .व>वासको केJ€.वJदु .वशेष गरे र येशूको उदाहरण{ारा

ु Jु छ (.ह/ू
हे न`छf जो हा<ो .व>वासको जग र pयसलाई पूणत
C ा Mदने उहाँ नै हुनह
१२:२)।

१. परमे>वरका धाPमCक जन .व>वास{ारा िजउनेछ

.ह/ू १०:३५-३९ प•नुहोस्। ती पदह-{ारा परमे>वरले हामीलाई

के भPनरहनुभएको छ? हे नह
Cु ोस्, "३५ pयसकारण आ‚नो यो भरोसा नpयाग,
जसमा ठू लो इनामको dPतफल छ। ३६ परमे>वरको इ„छा पूरा गनC र dPतzा

गhरएको dPतफल dा|त गनC Pतमीह-लाई िTथर रहनु आव>यक छ। ३७
.कन.क अब एकै Pछनमा, “आउनुहन
ु ेचा.हँ आउनु नै हुनेछ, र Pबयाँलो
गनुह
C न
ु ेछैन। ३८ तर मेरो धाPमCक जनचा.हँ .व>वास{ारा बाँ„नेछ,
पPछ ह‡छ भनेता म उसँग खुशी हुनेछैन”ँ

(.ह/ू १०:३५-३८)।

र यMद ऊ

युगको अJतमा रहने परमे>वरका जनह-का मूyय गुणह- भनेकै

आTथामा िTथर र धै यध
C ारण गरे र बTनु हो। यी गुणह- Pबना परमे>वरले

Mदनुभएका dPतzाह- पाउन सjम् हुँदैन (dकाश १३:१०,१४:१२)। तर,
.व>वासमा िTथर रहन .व>वासीह- .व>वासमा दि‰हलो भएर बTनुपदCछ वा

आTथालाई बPलयोसँग पकPड राyनुपदCछ (.ह/ू १०:२३, .ह/ू ४:१४)। ४०
वषCसQमा म@भूPममा याoा गनC वा$यभएका पुTताले Pतनीह-लाई dPतzा
गhरएको दे शमा Pतनीह- पुZन सकेनन् .कन.क Pतनीह-मा .व>वासको कमी

Pथयो (.ह/ू ३:१९) भनेर पावलले उsलेख गदCछन्। परमे>वरले dPतzा

गनुभ
C एको पूरा हुन .व>वासीह- दै लोमा नै छन् भनेर पावलले िचoण गदCछन्
(.ह/ू

९:२८;

.ह/ू

१०:२५,३६-३८)।

तर

Pतनीह-लाई

Mदइएको

dPतzाह-को उपभोग गनC चाहJछ भने Pतनीह-ले .व>वासलाई dयोगमा

sयाउनुपदCछ वा Pतनीह-को जीवन र आचरणशैलSले परमे>वरमाPथको आTथा
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वा .व>वासले स.Vय-पमा काम गhररहे को भनेर Pतनीह-ले दे खाइरहनुपदCछ
(.ह/ू १०:३९)।

पावलले .व>वासको पhरभाषालाई हबकूक २:२-४लाई उŠधृत गद‹

tयाyया गदCछन्। परमे>वरका धमŒ जनह-लाई .व>वासघाती र पpथर Žदय
भएका माPनसह-ले सािTत Mदँदा

पPन र दवाएतापPन .वना हTतjेप नगhर

उहाँले कसरS हे ‰याको हे रेरै गhररहनुभयो भनेर अगमव^ा हवकूकले आ‚नो
दुखेसो पोखाउँछन् (हवकूक १:१२-१७)। भौPतक-पमै अगव^ा र उनका
जनह-ले दु:खकk र साTती पाइरहे का Pथए; pयसकारण, परमे>वरले तुरJतै

केहS ग@न् भ~े Pतनीह-को चाहना Pथयो। तर, परमे>वरले यो जवाफ Mदनुभयो

.क उहाँले PनधाCरण गनुभ
C एको समयमा उहाँको dPतzा पूरा गनC Pतनीह- पखCनै
पन` पदCछ (हबकूक २:२-४)। हबकूक र उनका जनह-, हा<ो जTतै

समयमा, रहे का Pथए, अथाCत ् dPतzाको समय र dPतzा पूरा हुने समयको
बीचमा। हबकूकलाई Mदएको सJदे श .ह/ूको पुTतकमा पPन PनरJतरता

ु Jु छ उहाँ आउनुहJु छ र .ढलो गनुह
Mदइएको छ, "जो आउने हुनह
C ~
ु (.ह/ू
१०:३७ -पाJतhरत) र ".कन.क dकाश ठहhरएको समय पूरा हुनलाई
पिखCरहे छ। pयसले अJतको .वषयमा बताउँछ र pयो झू टो ठहhरनेछैन। pयो
पूरा हुन .ढलो भए तापPन pयसको dतीjा गद‹ बस्, .कनभने pयो Pन>चय नै पूरा
हुनेछ, pयसले .ढलो गन`छैन" (हबकूक २:३)।

ु Jु छ,
यो सJदे शले येशूलाई सQबोधन गदCछ। उहाँ नै धमŒ जन हुनह

ु Jु छ। उहाँले परमे>वरलाई dस~
उहाँ नै .व>वासको साकार वा मूतC प हुनह
पानुह
C Jु छ र जीवन MदनुहJु छ (.ह/ू १०:५-१०)।

तब, उहाँ .कन .ढलो गनुह
C Jु छ त? अहँ, उहाँ गनुह
C ~
ु । उहाँ

आइस}नुभयो र हा<ो PनिQत मhरस}नुभयो (.ह/ू ९:१५-२६), PनधाCरण
गhरएको

समयमा

१०:२५)।

उहाँ

Pन>चयनै

आउनुहन
ु ेछ

(.ह/ू

९:२७,२८;

.ह/ू

परमे>वरको सJदे शले यसरS PनरJतरता Mदँदछ: "मेरो धाPमCक जनचा.हँ

.व>वास{ारा बाँ„नेछ,” ( .ह/ू १०:३८)। यहS धारणा पावलले रोमी १:१७ र
गलाती ३:११मा दोहो‰याउँछन्। रोमी १:१६,१७ .वशेष गरे र आिpमक-पमा
अथCमूलक छ .कनभने परमे>वरको धाPमCकता वारे मा पावलले यसरS tयाyया
ँ .कनभने .व>वास गन`
गदCछन्, "१६ .कन.क सुसमाचारसँग म शमाCउँMदन।

dpयेकका मुि^को PनिQत यो परमे>वरको शि^ हो, प.हले यहू दSह-का PनिQत
र अJयजाPतह-का PनिQत पPन।१७ .कन.क सुसमाचारमा परमे>वरबाट आउने

१५४

धाPमCकता dकट भएको छ, pयो धाPमCकता जोचा.हँ सQपूणC -पले .व>वास{ारा

नै आउँछ। यTतो लेिखएको छ, “धमŒचा.हँ .व>वास{ारा नै िजउनेछ।”
आ‚नो dPतzाह-dPत परमे>वरको .व>वसनीयता प.हलो हो भनेर पावलले

tयाyया गदCछन्। उहाँकै .व>वसनीयताको नPतजाले हामीमा पPन .व>वास
उpपादन हुJछ, जसको फलTव-प हामी उहाँdPत Pन•ावान भएर बाँ„दछf।

ु एकोले (२
pयसकारण, आ‚ना dPतzाह-dPत परमे>वर Pन•ावान हुनभ

Pतमोथी २:१३), उहाँको .व>वसनीयताले गदाC धमŒ जनह- पPन .व>वास वा
Pन•ामा अPडग भएर बTदछन्।
हा<ो

.व>वास

वा

परमे>वरdPतको

हा<ो

आTथा

परमे>वरको

.व>वसनीयताको नPतजाले आउँदछ र .व>वास बढाउन उहाँले Mदनुभएको

zानमा ब.ढरहनुपछC भ~े कुरो हामीले .कन मह•वपूणC मानेर महसुस गनुप
C दCछ?
हामीdPत उहाँको .व>वसनीयता र हामीलाई Mदनुभएको उहाँका dPतzाह-मा
अझ भरोसा राyन हामीले व.ढ कसरS Pस}ने?
२. .व>वास{ारा अ/ाहम

.ह/ूको पुTतकले .व>वास तथा आTथालाई यसरS पhरभा.षत गhरएको

छ, "अब .व>वासचा.हँ आशा रािखएका कुराको Pन>चय वा pयसमाPथ भरोसा

राyने हो र नदे िखएका कुराको ढृ ढ़ भरोसा हो" (.ह/ू ११:१ -पाJतhरत)।
pयसपPछ, लेखकले परमे>वरमाPथको आTथा वा .व>वासमा अPडग रहने
इ’ाएल

इPतहासका

अनुकरणीय

उदाहरणह-को

सूची

dTतुत

गदCछ।

Pतनीह-को जीवनशैलSले नदे िखएको परमे>वरमाPथ आTथा राyनु भनेको के हो
भनेर दे खाएको Pथयो साथै, .व>वास तथा आTथा कुनै आिpमक“माo होइन वा

सं सारबाट अलग भएर कुनै गुफामा $यान गन` होइन, तर सं सारमा सं सारकै
माPनसह-को बीचमा रहे र आTथाको dयोगाpमक जीवन हो भनेर Pतनीह-का
.Vयाकलापह-ले दे खाएको Pथयो।

.ह/ू ११:१-१९ प•नुहोस्। साधारण तर .व>वास तथा आTथाका

"बीरह-" को हुन ् र Pतनीह-को आTथाको अनुसरण .कन गनुप
C छC भनेर
लेखकले कसरS िज.कर गदCछन्? Pतनीह-कै .Vयाकलापले Pतनीह-ले नदे खेको
आशामा Pतनीह- कसरS अPडग भएर बसेका Pथए भनेर Pतनीह-को .ववरणले

कसरS दे खाउँदछ? हे नह
Cु ोस्, "१ अब .व>वासचा.हँ आशा रािखएका कुराको

Pन>चय र नदे िखएका कुराको ढृ ढ़ भरोसा हो। २ .कन.क यसै .व>वास{ारा

dाचीन माPनसह-लाई परमे>वरले wहण गनुभ
C यो। ३ .व>वास{ारा हामी
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बु”दछF .क सारा .व>व परमे>वरको वचन{ारा सृिWट भयो, र जो •>य छ pयो

अ•>य कुराबाट बJयो। ४ .व>वास{ारा हाPबलले परमे>वरलाई क.यनले भJदा

अझ wहणयोZय बPल चढ़ाए, र pयस{ारा नै हाPबल धमŒ ठहhरए। Pतनको बPल
Tवीकार गरे र परमे>वरले आ‚नो सQमPत जनाउनुभयो। Pतनी मरे तापPन
.व>वास{ारा नै Pतनी अझै बोPलरहे का छन्। ५ .व>वास{ारा मृpयु नचाखी
हनोक TवगCमा उठाइलPगए, र Pतनी कतै फेला परे नन्, .कन.क परमे>वरले
Pतनलाई लानुभएको Pथयो। Pतनी उठाइलPगनुभJदा अिघ परमे>वरलाई Pतनले

dसJन पारे का कुराको पुिWट भएको Pथयो। ६ .व>वास.वना परमे>वरलाई
dसJन पानुC असQभव छ। .कन.क जो परमे>वरको निजक आउँछ, pयसले

ु Jु छ र उहाँलाई खो–नेह-लाई उहाँले dPतफल MदनुहJु छ भJने
परमे>वर हुनह
प}का .व>वास गनुप
C छC।
रहे का

घटनाका

बारे मा

७ .व>वास{ारा नोआले pयPत बेलासQम अदे ख

परमे>वरबाट

चेताउनी

पाएर

भि^साथ

आ‚नो

घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरS सं सारलाई दोषी ठहराएर
.व>वास{ारा उनी आउने धाPमCकताका उ—राPधकारS भए। ८ .व>वास{ारा
अ/ाहामले

आzापालन

गरे ,

र

जाऊ

भनेको

ठाउँPतर

गए,

जुन

ठाउँ

उ—राPधकारको -पमा उनले पPछ पाउनेPथए, य˜.प उनी कताPतर गइरहे का

Pथए, pयो उनलाई थाहा Pथएन। ९ .व>वासै {ारा उनी एक परदे शीझ™ dPतzाको
दे शमा

इसहाक

र

याकूबजTतै

तQबूह-मा

बसोबास

गरे ।

उनीह-

अ/ाहामसँगसँगै उहS dPतzाका हकदार Pथए। १० .कन.क उनले एउटा जग
भएको सहरको dतीjा गथ` , जसलाई बनाउने र PनमाCण गन` परमे>वर नै

ु Jु छ। ११ .व>वासै {ारा साराले पPन आ‚नो उमेर ढिsकसकेपPछ गभCधारण
हुनह
गन` शि^ dा|त गhरन्। .कनभने dPतzा गनुह
C न
ु ेलाई Pतनले .व>वासयोZय

ठानेक“ Pथइन्। १२ यसै कारण मरे तsु य शरSर भइसकेको एउटै माPनसबाट
आकाशका तारा जि—कै असं yय र समु€का .कनारका अनPगJती बालुवाका

कण जि—कै सJतान उpपJन भए। १३ dPतzा गhरएको कुरा dा|त नगरS
.यनीह- सबै .व>वासै मा मरे , तर टाढ़ै बाट pयसलाई दे खेर Tवागत गरS

Pतनीह-ले माPनPलए, .क Pतनीह- यस पृrवीमा परदे शी र dवासी Pथए। १४
यTता कुरा भJने माPनसह-ले आ‚नो PनिQत एउटा दे श खोिजरहे का छन् भJने

कुरा dWट हुJछ। १५ जुन दे शबाट Pतनीह- PनTकेर गएका Pथए, यMद
Pतनीह-ले pयहS दे शको .वषयमा सोचेका भए Pतनीह-लाई फ.कCजाने मौका

Pमsने Pथयो। १६ तर Pतनीह- अझ उ—म दे श, अथाCत ् एक TवगŒय दे शको

्
इ„छा गछCन।
यसै कारण परमे>वर Pतनीह-का परमे>वर भनी पुकाhरनु

१५६

शमाCउनुहJु न,

पाhरMदनुभएको

.कनभने
छ।

उहाँले

१७

Pतनीह-का

.व>वास{ारा

PनिQत

आ‚नो

एउटा

परSjा

हुँदा

सहर

तयार

अ/ाहामले

इसहाकलाई बPल चढ़ाए। उनले dPतzाह- पाएका Pथए, तापPन आ‚नो एउटै

छोराको बPल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ .यनकै .वषयमा यसो भPनएको
Pथयो, “इसहाक{ारा नै तेरो सJतानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमे>वरले

माPनसह-लाई मरे कोबाट पPन फेhर जी.वत पानC स}नुहJु छ भJने कुरा
अ/ाहामले सोचे, र भनF भने, उनले इसहाकलाई .फताC पाए।

यस अ$यायको सबभJदा उsलेखनीय पाo शायद अ/ाहम हुनस}छ।

अ/ाहमको .व>वासको अिJतम कामले परमे>वरमाPथ सpय .व>वास तथा Pन•ा
भनेको के हो भनेर दे खाउँदछ। यो हा<ो PनिQत .वशेष गरे र िशjाdद वा
उपदे शाpमक छ।

परमे>वरले अ/ाहमलाई आ‚नो छोरो इसहाकलाई बPल चढाउन

आदे श Mदएको तrयले परमे>वरको आ‚नै dPतzासँग बािझनुभएको दे खाइएको

Pथयो (.ह/ू ११:१७,१८)। इसहाकमाo अ/ाहमको छोरो Pथएन। अ/ाहमको
घरमा जिJमने जेठो छोरो इ>मायल Pथयो। साराले इ>मायल र उसको आमा
हागारलाई घरबाट Pनकाल भनेर कचकच गरे क“ Pथइन्। pयो कचकच वा

दवावले अ/ाहम अpयJतै Pनराश र बेचैन भएका Pथए। उनको Mदमागमा महान्
{J{ चPलरहे को Pथयो। तर, परमे>वरले साराको कुरा सुनेर Pतनीह-लाई
घरबाट Pनकाल भनेर अ/ाहमलाई अ‰हाउनुभयो र Pतनीह-लाई उहाँले नै

सQहाsनुहन
ु ेछ भनेर भ~ुभएको Pथयो। जी.वत सृ.kकताC परमे>वरको आराधना

गन` र उहाँमाPथ Pन•ा राyने .वशेष जाPत अ/ाहमकै छोरो इसहाकबाट
आउनेछ भनेर उहाँले dPतzा गनुभ
C एको Pथयो (उpपि— २१:१२,१३)। अPन
अकš अ$यायमा त परमे>वरले इसहाकलाई नै होमबPल चढाउनु भनेर

अ/ाहमलाई आदे श Mदनुभयो। अ/ाहमलाई उpपि— २२मा Mदइएको आदे श
उpपि— १२-२१मा उहाँले उनलाई Mदनुभएको dPतzाह-सँग सरासर बािझएको
Pथयो।

अ/ाहमले सामना गरे का ज.टल र अलमलमा पन` समTयालाई अचQम

तhरकाले सुिsझनेछ भनेर उनलाई आ>वास Mदएको Pथयो .ह/ूको पुTतकले
बताएको छ, pयो हो यMद अ/ाहमले इसहाकलाई बPल Mदइयो भने परमे>वरले

उसलाई पुन@pथान गनुह
C न
ु ेछ। यो अचQमको छ, .कनभने एक फेरा बPल
Mदएको tयि^ फेhर क.हsयै पPन पुन@pथान भएको Pथएन। तर, अ/हामको

प.हलाको अनुभवले आ‚नो छोरोलाई परमे>वरले िजउँदो पानुह
C न
ु ेछ भ~े कुरामा

१५७

उनी य.कन हुन गएको दे खाउँछ। .ह/ू ११:१२ले दे खाउँदछ .क परमे>वरको
शि^लाई

इसहाकले

कsपना

गरे को

Pथयो।

आफू

मhरतुsय

भएपPन

परमे>वरको शि^लाई अनुभव गरे को Pथयो। पावलले यो बताउँदछ .क
अ/ाहम मरे तsु य भएतापPन र सारा बाँझी भएतापPन उनले परमे>वरमाPथ आशा

राखेका Pथए। अ/ाहमको Mदमागमा के Pथयो भनेर पावलले यसरS tय^
गदCछन्: "१७ जसो लेिखएको छ, “मैले Pतमीलाई धेरै जाPतह-का .पता

बनाएको छु ।” जुन परमे>वरमाPथ अ/ाहामले .व>वास गरे , उहाँको •िWटमा

् उहाँले मरे काह-लाई पPन जीवन MदनुहJु छ, र
उनी हामी सबैका .पता हुन।
अिTतpवमा नभएका थोकह-लाई बोलाई अिTतpवमा sयाउनुहJु छ। १८ “Pत<ा

सJतान पPन यTतै असं yय हुनेछन्” भनेर परमे>वरले भJनुभएअनुसार, आशा

पट}कै नहुँदा पPन अ/ाहामले आशा राखी .व>वास गरे , र यसरS उनी धेरै

जाPतह-का .पता बने। १९ dाय: सय वषC पुPगसकेका अ/ाहाम मरे तsु य
भइसकेको आ‚नो शरSर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पPन
.व>वासमा कमजोर भएनन्। २० परमे>वरको dPतzाबारे कुनै श›ाले उनलाई

डगमगाउन सकेन, तर आ‚नो .व>वासमा द.œलो भएर उनले परमे>वरलाई
म.हमा Mदए। २१ dPतzा गनुभ
C एको कुरा परमे>वरले गनC पPन स}नुहJु छ भJने

अ/ाहामलाई पूरा Pन>चय Pथयो" (रोमी ४:१७-२१)। केहS हदमा मरे को
इसहाकलाई

परमे>वरले

जीवन

Mदनुभएको

Pथयो

भने

उहाँले

फेhर

Pबउँताउनुहन
ु ेछ भ~े कुरामा अ/ाहम .व>वTत भएको हामीलाई आभास् MदJछ।

परमे>वरसँग .वगतमा बा}लो सQबJध भएकोले भ.वWयमा पPन उहाँले के गनC
स}नुहJु छ सो उनलाई थाहा Pथयो।

.वगतको समयमा परमे>वरले हा<ो जीवनमा कसरS अगुवाइ गनुभ
C यो

pयसमा िचJतन गदाC भ.वWयमा पPन उहाँले अगुवाइ गनुह
C न
ु ेछ भनेर अ.हले नै
उहाँमाPथ हामी .व>वास र भरोसा राyदै अिघ .कन नब•ने?
३. मोशा: नदे खेको कुरामा .व>वास गन`

.ह/ू ११:२०-२८मा परमे>वरमाPथ Pन•ामा अPडग हुनेह-को बारे मा

थप जानकारS उsलेख गhरएको छ। ती .व>वासका समूत बीरह-ले के गरे ?
Pतनीह-को .Vयाकलापले नदे िखएको आशामाPथ Pतनीह-को .व>वास कTतो
रहे छ भनेर कसरS दे खाए? हे नह
Cु ोस्, "११ .व>वासै {ारा साराले पPन आ‚नो
उमेर ढिsकसकेपPछ गभCधारण गन` शि^ dा|त गhरन्। .कनभने dPतzा

गनुह
C न
ु ेलाई Pतनले .व>वासयोZय ठानेक“ Pथइन्। १२ यसै कारण मरे तsु य शरSर

१५८

भइसकेको एउटै माPनसबाट आकाशका तारा जि—कै असं yय र समु€का
.कनारका अनPगJती बालुवाका कण जि—कै सJतान उpपJन भए। १३ dPतzा

गhरएको कुरा dा|त नगरS .यनीह- सबै .व>वासै मा मरे , तर टाढ़ै बाट pयसलाई
दे खेर Tवागत गरS Pतनीह-ले माPनPलए, .क Pतनीह- यस पृrवीमा परदे शी र

dवासी Pथए। १४ यTता कुरा भJने माPनसह-ले आ‚नो PनिQत एउटा दे श
खोिजरहे का छन् भJने कुरा dWट हुJछ। १५ जुन दे शबाट Pतनीह- PनTकेर

गएका Pथए, यMद Pतनीह-ले pयहS दे शको .वषयमा सोचेका भए Pतनीह-लाई

फ.कCजाने मौका Pमsने Pथयो। १६ तर Pतनीह- अझ उ—म दे श, अथाCत ् एक
् यसै कारण परमे>वर Pतनीह-का परमे>वर भनी
TवगŒय दे शको इ„छा गछCन।

पुकाhरनु शमाCउनुहJु न, .कनभने उहाँले Pतनीह-का PनिQत एउटा सहर तयार
पाhरMदनुभएको

छ।१७

.व>वास{ारा

आ‚नो

परSjा

हुँदा

अ/ाहामले

इसहाकलाई बPल चढ़ाए। उनले dPतzाह- पाएका Pथए, तापPन आ‚नो एउटै

छोराको बPल चढ़ाउन उनी तयार भए। १८ .यनकै .वषयमा यसो भPनएको
Pथयो, “इसहाक{ारा नै Pत<ो सJतानको नाउँ रहनेछ।” १९ परमे>वरले

माPनसह-लाई मरे कोबाट पPन फेhर जी.वत पानC स}नुहJु छ भJने कुरा
अ/ाहामले सोचे, र भनF भने, उनले इसहाकलाई .फताC पाए।
२०

.व>वास{ारा

इसहाकले

याकूब

र

एसावलाई

Pतनीह-का

भ.वWयको बारे मा आशीवाCद Mदए। २१ .व>वास{ारा मन` बेलामा याकूबले

आ‚नो लौरोको टु |पामा घो|टो परे र परमे>वरको आराधना गरे , र योसेफको
dpयेक छोरालाई आशीवाCद Mदए। २२ .व>वास{ारा योसेफले आ‚नो जीवनको

अJpयPतर इ’ाएलSह-का dTथानको .वषयमा उsलेख गरे , र उनका अिTथको
.वषयमा आदे श Mदए।

ँ ा Pतनका आमा-बुबाले Pतनलाई
२३ मोशा जJमद

सुJदर दे खे, र .व>वास{ारा तीन म.हनासQम Pतनलाई लुकाइराखे, र राजाका
हुकुमको Pतनीह-ले डरै मानेनन्। २४ जवान भएपPछ .व>वास{ारा मोशाले

फारोक“ छोरSका छोरा कहलाइन इJकार गरे । २५ पापको jिणक सुख
भोZनुभJदा ब@ परमे>वरका माPनसह-सँग PथचोPमचोमा पनC Pतनले रोजे। २६

Pम•दे शको धन-सQपि—भJदा žीWटको PनिQत PनिJदत हुन Pतनले मूsयवान्
सQपि— ठाने। .कनभने Pतनले आ‚नो •िWट इनामPतर लाएका Pथए। २७

राजाको Vोधसँग नडराएर .व>वास{ारा Pतनले Pम•दे श छोड़े । .कन.क अ•>य
ु न
हुनह
ु ेलाई

दे खेझ™

गरS

Pतनी

िTथर

रहे ।

२८

–येWठलाई

नाश

गन`ले

Pतनीह-लाई छु न नपाऊन् भनेर Pतनले .व>वास{ारा PनTतार-चाड़को .वPध
पालन गरे र रगत छक̀" (.ह/ू ११:११-२८)।
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.व>वासको अ$यायमा मोशा दो’ो मूyय उदाहरण भएको दे िखJछ।

मोशाको जJमदे िख राजाको हुकुमको .वरोधमा दुई dकारको अटे रSह-लाई
िचनाएर उनको जीवनको कथा अJत गhरएको छ। प.हलोत:, राजाको हुकुमको

डर नमानेर उनका बुबाआमाले मोशालाई लुकाएका Pथए (.ह/ू ११:२३), र
राजाको

hरसको

डर

नमानेर

मोशाले

Pम•दे शलाई

छोडेका

Pथए

(.ह/ू

११:२३)। तर, मोशाको उsलेखनीय चhरoत: यो दे खाइएको Pथयो .क उनले

आफूलाई फारोको छोरSको पुo कहलाउन अTवीकार गरे (.ह/ू ११:२४)।
"फारो राजाको छोरS" भनेर सQबोधन गhरएकोले यो दे खाउँछ .क मोशा अकš
फारो राजा हुने अवसर Pमलेको Pथयो। य˜.प, pयस समयको अpयJतै
शि^शालS रा

र स¡यताको गौरव भएको Pम• दे शको भावी स<ात् हुने

अवसरलाई pयागेका Pथए। ब-, तpकाPलन .व>वको स¡य, धनी र शि^शालS
ु ो स\ा भखCरै TवतJo भएको शरणाथŒ भएर PनTकेका
रा को शासक हुनक
दासको अगुवा चाए।

.ह/ू ११:२४-२७सँग .ह/ू १०:३२-३५ तुलना गरे र प•नुहोस्।

सु@का .ह/ूह-मा भएको पhरिTथPत र मोशाको अनुभवमा के समानता छ?
हे नह
Cु ोस्, "२४ जवान भएपPछ .व>वास{ारा मोशाले फारोक“ छोरSका छोरा

कहलाइन इJकार गरे । २५ पापको jिणक सुख भोZनुभJदा ब@ परमे>वरका
माPनसह-सँग PथचोPमचोमा पनC Pतनले रोजे। २६ Pम•दे शको धन-सQपि—भJदा
žीWटको PनिQत PनिJदत हुन Pतनले मूsयवान् सQपि— ठाने। .कनभने Pतनले

आ‚नो •िWट इनामPतर लाएका Pथए। २७ राजाको Vोधसँग नडराएर
ु न
.व>वास{ारा Pतनले Pम•दे श छोड़े । .कन.क अ•>य हुनह
ु ेलाई दे खेझ™ गरS

Pतनी िTथर रहे ।" र "३२ ती अिघका Mदनह-लाई सQझ, pयस बेला dकाश
पाएपPछ Pतमीह- कWटह-स.हत कठोर स¢षCमा िTथर रहे का Pथयौ। ३३
क.हले त PनJदा र कWटह-ले अ-को तमाशा बनाइएका Pथयौ भने क.हलेचा.हँ

pयTतै अवTथामा परे काह-सँगसँगै सहभागी भएका Pथयौ। ३४ कैदSह-माPथ

Pतमीह-ले दया दे खायौ, आ‚नो सQपि— लु.टँदा पPन हषCसाथ स£ौ, .कन.क
Pतमीह- जाJदPथयौ, .क Pतमीह-को आ‚नै अझ उ—म र सदा रहने सQपि—

छ। ३५ pयसकारण आ‚नो यो भरोसा नpयाग, जसमा ठू लो इनामको dPतफल

छ। ३६ परमे>वरको इ„छा पूरा गनC र dPतzा गhरएको dPतफल dा|त गनC
Pतमीह-लाई िTथर रहनु आव>यक छ।"

Pम• दे शको राजा हुने dPतzा वा अवसरह-भJदा अपार थोक दे yन

ँ ा लगाउने
स}नु वा नदे िखने वा थाहै नपाएका परमे>वरका dPतzाह-Pतर आख
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खुबी हुन ु नै मोशाको महानता Pथयो। इिज|ट वा Pम• दे शको सQप~ता,
स¡यता, राजक“य शि^, सुखसु.वधा, ऐसाआरामPतर होइन तर परमे>वरले

ँ ाको $यान केJ€Sभूत गरे का Pथए भनेर
Mदनुहन
ु े "इनाम"Pतर मोशाको आख
.ह/ूको पुTतकले ठोकुवा गदCछ। यो इनाम केवल मोशालाईमाo होइन तर
उहाँलाई .व>वास गन` सबैलाई dPतzा गhरएको छ भनेर .ह/ू १०:३५ले
उsलेख गदCछ।

पावलका सु@का पाठकह-को Mदमाग वा मनमा उनले बताएको

मोशाको PनणCय अpयJतै dभावकारS भएर गाPडएको हुनपु दCछ। येशूमा .व>वास
राखेकोले Pतनीह- गालS, बेइ–जत, अपमान, दुtयCवहार, PतरTकार र सतावट
सहन

वा$य

भएका

Pथए।

शoुह-ले

Pतनीह-लाई

सताएकोले

आ‚ना

धनसQपि—, घर, जZगा जPमनह- छोडेर भाZनुपरे को Pथयो। आ‚ना tयि^गत
सQपि— गुमाउँदा Pतनीह-लाई ठू लो मकाC र चोट परे को Pथयो (.ह/ू १०:३२३४)। pयो पPन Pतनीह-ले सहनै परे को Pथयो। Pतनीह-लाई ”यालखानमा

पPन थुPनएका Pथए (.ह/ू १३:३)। pयTतै गरे र मोशाले पPन परमे>वरको

जनह-लाई गरे को दुtयCवहारसँगै आफू सहभागी हुन @चाए। आफू žीkसँग
Pमsन गएकोले Pम• दे शको धनसQपि—, अPधकार, शि^ आMद pयाZन तयार

भए .कन.क žीkले Mदनुहन
ु े इनाम इिज|टको कुनै पPन इनामभJदा महान्
Pथयो।

तपा¥ले dभु येशूमाPथ .व>वास गरे कोले कTता कTतो सं घषCह-

ु यो?
भोZनुभयो, सो सो„नुहोस्। pयसको लाPग तपा¥ले के pयाZन वा$य हुनभ

.कन, आिखरमा तपा¥ले अ.हले दे yन नसकेपPन परमे>वरले Mदनुहन
ु े इनाम के
सं सारले Mदने कुनै पPन इनामभJदा •े • छ भ~े कुरामा के तपा¥ Pनि>चत
ु एको छ?
हुनभ

४. .व>वास{ारा राहाब र अ- .व>वासको बीरह.ह/ू

११:३१

र

यहोशू

२:९-११

प•नुहोस्।

अक‹

जाPत,

परमे>वरdPत .व>वास नभएका दे शवासीह-को बीचमा रहने र मूPतCपूजा गन`

pयो पPन आ‚नो नाउँमा कल› लगाएर बे>या भएको राहाब पPन प.वo

बाइबलमा उsलेिखत चhरoह-मा सQमानसाथ उनको नाउँ .कन समावेश
भएको

छ?

हे नह
Cु ोस्,

"जासूसह-लाई

रा<ो

Tवागत

गरे क“

हुनाले

अनाzाकारSह-का साथमा राहाब वे>या नाश भइनन्" (.ह/ू ११:३१) र "८
ती जासूसह- सुpन अिघ माPथ कौसीमा pयो Toी उ}लेर आई, ९ र pयसले
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ती माPनसह-लाई भनी, “मलाई थाहा छ, यो दे श परमdभुले तपा¦ह-लाई
Mदनुभएको छ, र हामीह-का बीच तपा¦ह-को कारण आत› फैPलएको छ, र

यहाँका बाPसJदाह- तपा¦ह-को भयले काQन थालेका छन्। १० तपा¦हPम•दे शबाट PनTकेर आउनुहँद
ु ा तपा¦ह-का सामुJने परमे>वरले लाल समु€को

पानी सुकाइMदनुभएको र यदCन पाhरका एमोरSह-का दुवै राजा, सीहोन र
ओगलाई तपा¦ह-ले नाश गनुभ
C एको पPन हामीह-ले सुनेका छF। ११ यो
सुJने Pबि—कै हामी भयाकुल बJयF र तपा¦ह-को कारण हामीह- कसै मा

साहस रहे न, .कन.क परमdभु तपा¦ह-का परमे>वर नै माPथ TवगCमा र तल
ु Jु छ" (यहोशू २:८-११)।
पृrवीमा परमे>वर हुनह

परमे>वरमाPथको .व>वास गन`ह-को .वरह-को सूचीमा राहाब जTतो

कल.›त वे>याको नाउँ उsलेख गhरनु शायद कसै ले अपेjा गरे का Pथएनन्।
दुई म.हलाह-को नाउँ .कटान गhरएकोमा राहाबको नाउँ पPन उsलेख गरे को

छ। सूचीमा उनको नाउँ दसf Tथानमा छ, प.हलोमा इ’ाएलका पूखाCह- र
अगुवाह-का नाउँह- उsलेख गhरएका छन्। ती सबै परमे>वरको सामु धमŒ

वा Pनदšषी Pथए। तर जब राहाबको माPमलामाभने, उनी केवल ¨ीमाo
Pथइनन् अक̀ जातका वा अयहुदS वे>या Pथइन्।

तर, अचQमको .वषयबTतु के छ भने यस अ$यायको

केJ€.वJदु र

PनणाCयक भुPमका खेsने पाo उनी नै भएक“ Pछन्। .व>वासीह-को .व>वासको

सूची पPन .वशेष तhरकाले Pमलाएको पाइJछ। pयसमा उsलेख गhरएको

ढाँचामा ".व>वास{ारा pयो र उसले यो यो काम गरे " वा ".व>वास{ारा यी यी
कामह- ती ती tयि^ह-लाई भए" भनेको छ। जुन -पमा .व>वासका

पाoह-को बारे मा दोहो‰याउँदै उsलेख गhरएको छ, pयसको PनणाCयक वा

Pन>कषCमा के भयो भ~े कुरो पाठकह-मा उpसुक हुJछ। .व>वास{ारा यहोशूले
के गरे त? "उनले माPनसह-लाई dPतzा गhरएको दे शमा लान नेतpृ व गरे ।"

सूचीको Vममा यहोशूले इ’ाएलSह-को नेतpृ व गरे र कनानमा लगे

भनेर तुरJतै Pन>कषC Pनकालेको छै न, ब@ अचानक वे>याको नाउँ उsलेख
गरे को छ। .व>वास भ~े श©द उsलेख गद‹ जुन ढाँचामा वणCन गhरएको छ,

जब राहाबको नाउँ उsलेख गरे पPछ पावलले अचानक आ‚नो लेखन शैलSलाई
रो}दछ र भJदछ "अझ धेरै मैले के कुरा गन`?" (.ह/ू ११:३२)। अPन,

पावलले हतार हतारमा अ- केहS नाउँह- र घªनाह-को उsलेख गदCछन् तर
धेरै tयाyयाचा.हँ नगhरकनै।
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परमे>वरलाई .व>वास गनC के के कदमह- अपनाउनु पछC राहबले

dकट गरे क“ Pथइन्, जुन हामीलाई पPन उि—कै साJदPभCक छ। dथमत: उनले

.व>वासका कदमह- सुPनन् (परमे>वरले इ’ाएलSह-लाई के गनुभ
C यो सो

सुPनन्। इ’ाएलSह-को गवाहS उनको Žदयमा सिजएको Pथयो)। दो’ो,
इ’ायलSह-लाई परमे>वरले के गनुभ
C यो सो उनलाई पPन गhरनेछ भनेर उनले

.व>वास गhरन् अथाCत ् परमे>वरमाPथ उनले आTथा रािखने, ते’ो, उनले पPन

परमे>वरका आzाह- पालन गनC राजी भइन्। Pम• दे शमा भएका महामारSहउनले दे खेक“ Pथइनन् न त लालसमु€बाट इ’ाएलSह-लाई उ«ार गhरएको, वा
च\ानबाट पानी वगेको न त आकाशबाट म~ा वष`को उनले दे िखन्; तै पPन ती

सबै थोकह- भएको उनले .व>वास गhरन्। pयसले गदाC .ह/ूका पाठकह-को

PनिQत उनी अनुकरणीय उदाहरण बPनन्। .ह/ूका पाठकह-ले येशूले dचार

गनुभ
C एको dत¬य-पमा सुनेका Pथएनन् न त उनले गरे का आ>चयC कामह-।
हामीले पPन ती कुनै पPन दे खेका छै नf तै पPन हामीले उहाँलाई .व>वास गछ-।
"यhरहो सहरको

पखाCलPभo रहे क“ राहब चhरo.हन वे>या Pथइन्।

यहोशूले पठाएका दुई इ’ाएलS जासुसह-लाई उनले लुकाएक“ Pथइन्। ती

जासुसह- यhरहो सहरको सुरjाको बारे मा जाँ„न आएका Pथए। Pतनीह-माPथ
उनले दे खाएको दयाले गदाC र परमे>वरमाPथको .व>वास उनले dकट गरे को
कारणले जब यhरहो सहरमाPथ आVमण हुJछ तब उनको जीवन र उनका

पhरवारको जीवन सुरिjत हुनेछ भनेर ती जासुसह-ले वाचा गरे का Pथए।"
एलेन जी ®ाइट, डटसC अभ गड, पृ. ३५बाट -पाJतhरत।

अPन पावलले .व>वासी बीरह-को कथालाई PनरJतरता MदJछन् (.ह/ू

११:३५-३८)। ती वृताJतह-मा परमे>वरको भ^ह-को सूची Mदइएको छ।

ती बीरह-ले कTता कTतो साTती वा कMठन पhरिTथPत जीवनको सामना गनC
वा$य भएका Pथए भनेर उsलेख गhरएको छ। पावलले उsलेख गरे को वा}य
"अ-ह-ले मृpयुपPछ अझ उ—म जीवन dा|त गनCलाई छु टकारा इJकार गरे र
ब@ साTती भोगे" (.ह/ू ११:३५)को अथC Pतनीह- भाZन सQभव भएको Pथयो

तर आफूले पाउने दु:खबाट भागेनन्, .कन.क Pतनीह-को •.k परमे>वरको
इनामPतर Pथयो।

परमे>वरले छMदन लगाएर सृ.k गनुभ
C एको काम हामीले दे खेका छै नf,

dTथानको पुTतकमा इ’ाएलSह-को याoाको हामी dत¬यदसŒ पPन होइनf न त
येशूको Vूस, य˜.प, Pतनीह-ले जेजे गरे pयसdPत हामीले .व>वास गनुप
C छC भ~े
असल कारणह- .कन छन्?
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५. येशू, हा<ो .व>वासको लेखक र पूरा गनुह
C न
ु े वा Pस« बनाउनुहन
ु े
हे नह
Cु ोस्,

हामीले के गनुप
C छC भनेर .ह/ू १२:१-३ले के उsलेख गरे को छ?
"१

यसकारण

यPतका

साjीह-को

ठू लो

बादलले

हामीलाई

घेhरराखेको हुनाले, हर.कPसमका बोझा र हामीलाई सिजलै Pसत अsझाउने

पापलाई पJछाएर हा<ा सामुJने रािखMदएको दौड धै यस
C ाथ दौडF। २ हा<ा

.व>वास सु@ गनुह
C न
C न
ु े र पूरा गनुह
ु े येशूलाई हे रF, जसले उहाँको सामु~े
रािखMदएका आनJदको PनिQत अपमानलाई केहSजTतो नठानी Vूसको कWट

ु Jु छ। ३
भोZनुभयो, र परमे>वरको Pसं हासनको दा.हनेप.\ .वराजमान हुनह
पापीह-बाट उहाँको .व@«मा भएका यPतका .ववादह- सहनुहन
ु ेलाई .वचार
गर, र Pतमीह- िशPथल नहोओ, अPन हरे स नखाओ।"

.व>वासको बारे मा वाyया गरे पPछ pयसको चरमPबJदुमा येशूलाई

पावलले .ह/ू १२मा पु‰याउँछन्। "आउनुहन
C हुने" (.ह/ू
ु े" र ".ढलो गनुन
१०:३७) भनेर येशूको बारे मा लेyदै पावलले आ‚नो पo सु@ गछCन,् र उहाँनै
हा<ो .व>वासलाई "पूरा गनुह
C न
ु े वा Pस« बनाउनुहन
ु े" (.ह/ू १२:२) भनेर

C न
.व>वासको बारे मा आ‚नो भनाइ टु ¯Zयाउँछन्। " हा<ा .व>वास सु@ गनुह
ु े

ु Jु छ। यसको अथC
र पूरा गनुह
C न
C ा Mदनुहन
ु े वा pयसलाई पूणत
ु े" येशू नै हुनह

येशूले गदाC नै हा<ो .व>वास सQभव भएको छ र .व>वासीको जीवन कTतो

ु Jु छ। .व>वासको मूतहुनेरहे छ भ~े Pस« अनुकरणीय उदाहरण उहाँ नै हुनह
C प
ु Jु छ र .व>वास भनेको के हो pयसको सहS पhरभाषा Mदने उहाँ नै
उहाँ नै हुनह

ु Jु छ। येशूले गदाC नै, .व>वासलाई tय^ गन` Pस« पhरभाषा सहS -पमा
हुनह

बु”न गएको छ। येशू नै हा<ो .व>वासको "सं Tथापक, लेखक, अwज"
ु Jु छ। येशूमा भएको .व>वासको पhरभाषा कमसेकम तीन dकारले हामी
हुनह
बु”छf।

प.हलो, वाTत.वक-पमा भ~े हो भने .व>वासको दौडलाई Pस$याउने

ु Jु छ। .व>वासलाई पूणत
ु Jु छ। अ$याय ११मा
उहाँमाo हुनह
C ा Mदने उहाँ नै हुनह

उsलेख गhरएका .व>वासका बीरह- पPन .व>वासको दौडमा भाग Pलएका Pथए
तर

Pतनीह-ले

Pस$यायका

Pथएनन्

(.ह/ू

११:३९,४०)।

तर,

येशूले

.व>वासको दौडलाई समापन गरे र TवगCमा परमे>वरको .व•ाममा पTनुभएको
Pथयो र .पताको दायाँ हातमा बPसरहनुभएको छ। .वगतका वा अ.हलेका

.व>वासका वीरह-सँग हामी दौडमा सहभागी भएपPछ अJतमा आएर येशूमै

हामी Pस$याउँछf र भ.वWयमा उहाँसँग TवगCको रा–यमा शासन गन`छf (dकाश
२०:४)।
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दो’ो, येशूको Pस« वा पhरप}व जीवनले गदाC नै ती पाoह-को

दौडमा भाग Pलन सQभव भएको Pथयो (.ह/ू १०:५-१४)। यMद येशू
आउनुभएको Pथएन भने .ह/ू ११मा उsलेिखत .व>वासका पाoह-को दौड
बेकारको हुJrयो।

ु Jु छ।
अJतमा, हामीमा .व>वास वा आTथा हुनपु न` कारण येशू नै हुनह

ु एकोले नै हामीdPत परमे>वरको .व>वसनीयता
उहाँ परमे>वरसँग एक हुनभ

उहाँले नै tय^ वा dकट गनुभ
C एको Pथयो। हामीलाई मुि^ Mदने उहाँको

dयासलाई उहाँले क.हsयै पPन pयाZनुभएको Pथएन, pयसै कारण यMद उहाँdPतको

Pन•ा वा .व>वासलाई pयागेनf भने हामीले पPन पाउने इनाम dा|त गन`छf।
येशूले बढो धै यत
C ापूवक
C
.व>वासको दौडमा लाZनुभएको Pथयो। हामीमा

.व>वासको कमी भएतापPन, हामी दौडमा ढलपल भएतापPन उहाँ .व>वासमा
ु एको Pथयो (२ Pतमोथी २:१३)। अब, उहाँको .व>वसनीयता वा
अPडग हुनभ
उहाँको अटल .व>वासको dpयु—रमा उहाँमाPथ .व>वास गनुक
C ो
छै न।

.वकsप अ-

अJतमा आएर, हा<ो .व>वासलाई मूतC प Mदने वा पूणत
C ा गन` येशू नै

ु Jु छ .कनभने .व>वासको दौडमा कसरS दगुन Cु पछC भनेर उहाँले नै
हुनह

Pसकाउनुभएको Pथयो। उहाँको उदाहरण हा<ो लाPग Pस« र प}का छ।
.व>वासको दौडमा उहाँ कसरS दगनुभ
C यो त? हा<ो PनिQत उहाँले सबै थोक वा

TवगCको भार नै उहाँले थJ}याएर यस सं सारमा आउनुभयो (.फPल|पी २:५८)। उहाँले क.हsयै पPन पाप गनुभ
C एन। उहाँले आ‚नो •.k अटल इनाममा
लगाउनुभयो, जुन उहाँको सामु आनJदसाथ रािखएको Pथयो। pयो इनाम Pथयो,

मानव जगत उहाँको अनुwहले मुि^ पाउने उहाँले दे yनुभएको Pथयो।
pयसकारण, उहाँको बारे मा गhरने सबै गलत धारणा र उहाँमाPथ गरे को सबै

साTती र दुtयCवहार उहाँले सहनुभयो। ल–जाTपद र कठोर Vूसको मृpयु
भोZनुभयो (.ह/ू १२:२,३)।

हा<ो दगुन` पालो हो। येशूले dा|त गनुभ
C एको ल¬यमा हामीह-ले

आ‚नै बल, अथक dयास वा धमCकमCले पुZन स}दै नf। तर, उहाँको Pस« र
ँ ा
अनुकरणीय उदाहरण हा<ो सामु छ, र उहाँमा .व>वास राखेर, र हा<ो आख
उहाँमा नै रािखरहे र (जसरS हामीह-को अwजह-ले राखेका Pथए), हामी

.व>वासमा अPडग भएर अिघ ब.ढरहनुपदCछ। उहाँले हामीलाई Mदनुहन
ु े महान्
इनाम वा dPतफलका dPतzाह-मा भरोसा राyदै जुनसुकै भयानक पhरिTथPतको
सामना गनुप
C रे तापPन हामी .व>वासको दौडमा लाPगरहf।

१६५

उपसं हार:

ु एको छ, र .व>वासै {ारा तपा¥
थप जानकारS: ".व>वास{ारा तपा¥ येशूको हुनभ

उहाँमा ब•नुहJु छ, pयो पPन Mदँदै र PलJदै । तपा¥ले तपा¥को सबै थोक
MदनुपदCछ,-तपा¥को Žदय, तपा¥को चाहना, तपा¥को सेवा,-उहाँले PनधाCरण
गनुभ
C एका सबै आव>यकताह- मा~ तपा¥ले आफूलाई उहाँलाई नै सुिQपनुहोस्;
र उहाँले जे MदनुहJु छ pयो सबै थोक PलनैपछC,-dभु येशू žीk जो सारा

आिशषको पूणत
C ा हो, उहाँलाई तपा¥को Žदयमा सजाइ राyनुहोस्, तपा¥को
ु Jु छ। तपा¥को Žदयमा
बल, धाPमCकता, अनJतको सहायक उहाँ नै हुनह

उहाँलाई रहन Mदनुभए उहाँले नै परमे>वरका वचन तथा आzाह- पालन गनC
शि^

Mदनुहन
ु ेछ।"-एलेन

-पाJतhरत।

जी

Tटे |स

®ाइट,

टु

VाइTट,

पृ.

७०बाट

"हा<ो .व>वासको आधारलाई पयाC|त dमाण नMदइकन, परमे>वरले

हामीलाई क.हsयै पPन उहाँमाPथ .व>वास राख भ~ुभएको छै न। उहाँको

अिTतpव, उहाँको चhरo, आ‚नो वचनdPत उहाँको वचनव«ता सबै थोक
साjीस.हत

Tथापना

भएको

छ।

ती

तpवह-ले

हा<ो

Mदमागलाई

घचघ„याइरहे को हुJछ; र उहाँको बारे मा dमाणह- dसTत छन्। य˜.प, श›ा

गन` सQभावनालाई हा<ो Mदमागबाट क.हsयै पPन मेटाउनुभएको छै न। हा<ो
.व>वास

dमाणको

Mदइएको

हुJछ;

आधारमा

हुनपु छC,

तर

भावनाpमक

वा

उ—ेजनाpमक

dदशCनबाट होइन। जसले श›ा गनC चाहJछ उसलाई श›ा गन` अवसर
.व>वासलाई
स}दछन्।

तर,

अPडग

जसले

बनाउन

सpयलाई

Pतनीह-ले

Žदयदे िख

चाहJछ

पयाC|तमाoामा

Pतनीह-को

dमाणह-

पाउन

"हा<ो PसPमत मानवीय Mदमागले अPसPमत परमे>वरको चhरo वा

कामह-लाई बु”न असQभव छ। जो माPनसको वौ.«क jमता तीखो छ, जो
िशिjत Mदमागको छ, उसको PनिQत परमे>वरको बारे मा आpमzान रहTयमा नै
बेhररहे को हुनपु दCछ।

अ°यूब ११:७,८मा pयसबारे Tपk धारणा यसरS

रािखएको छ, " ७ “के तपा¦ परमे>वरको रहTयको ग.हराइलाई बु”न
स}नुहJु छ? के तपा¦ सवCशि^मान्को सीमालाई जाँ„न स}नुहJु छ?

८ pयो त

TवगCभJदा अsगो छ, तपा¦ के गनC स}नुहJु छ? pयो ता िचहानभJदा ग.हरो छ,

तपा¦ के जाJन स}नुहJु छ?"-एलेन जी ®ाइट, Tटे |स टु VाइTट, पृ.
१०५बाट -पाJतhरत।
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िचJतनमनन:

अ. एकजना पौरािणक इसाई .व{ानले ला.टन भाषामा यो लेखेका Pथए

Credo utintelligam (Vेडो यु.टनटे Pलगाम) अथाCत ् "म .व>वास गछु C

ता.क म बु”न सकँ ु ।" .ह/ू ११:३मा लेिखएको छ, ".व>वास{ारा
हामी बु”दछf" (-पाJतhरत)। आTथा वा .व>वास र बुझाइको
बीचमा के सQबJध छ? कुनै कुरो बु”नुभJदा अिघ .व>वास प.हला

.कन आउनुपदCछ? अथाCत,् हामीले नबुझेतापPन कPतपय समयमा
.व>वास{ारा
तpकालै

.कन

नबुझेतापPन

अिघ

ब•नुपछC,

.व>वास

गhरयो

कमसेकम
भने

प.हलो

हामीले

कदममा?

.व>वास

गनुC

आव>यकता हुJछ, अPन पPछ pयसको बारे मा zान वा बुझाइ
Vम-पमा बढाउन स.कJछ।

आ. Pwक भाषामा .पिTटस pistis को अथC दुवै ".व>वास" र "Pन•ावान"
हो।

".व>वास{ारा"

िजउन

भनेको

केहो

सो

बु”न,

ती

दुवै

अथCह-लाई खोतsदै .कन अिघ ब•नुपदCछ? .ह/ू ११मा उsलेिखत
.व>वासका बीरह-ले Pतनीह-को Pन•ालाई कसरS दे खाएको Pथयो,

जुन Pतनीह-को .व>वासको वाTत.वकता Pथयो? हामीले पPन pयहS
कसरS गनC स}छf वा कPतपय कुराह- नबुझेतापPन हा<ो .व>वासमा
Pन•ावान भएर बTन कसरS Pस}ने?

इ. यथाथCमा, .व>वास भनेकोपरमे>वरको बरदान हो (रोमी १२:३) भनेर

हामीले बुझेतापPन pयस बरदानलाई हा<ो जीवनमा पाउन र कायम
ु दCछ?
राyन हा<ो भूPमका के हुनप

१६७

कथा ११
jमा Mदने आमा, भाग १
चारमेन कु, ३८, थाइलाJड

जब मैले मेरो जीवनलाई येशूमा सुQप± तब मेरो जीवनमा पापसँग

स¢षC गhररहे को प.वo आpमाले मलाई .व²Tत तुsयाएका Pथए। आमाबाबुलाई
ँ मेरो पापको
आदर गर भ~े एउटा आzालाई मैले वेवाTता गhररहे को Pथए।

महसुस गरे पPछ मैले दाउदको dाथCना गर± , "हे परमे>वर, मलाई जाँ„नुहोस्, र

मेरो Žदयलाई जाJनुहोस्। मलाई जाँ„नुहोस्, र मेरा िचJताह-लाई जाJनुहोस्।
हे नह
Cु ोस्, ममा

कुनै

खराब

चाल

छ

.क, र

मलाई

अनJतको

मागCमा

डो‰याइMदनुहोस्" (भजनसं wह १३९:२३-२४)। येशूलाई .व²ास नगन` युवासँग
मेरो दे श मलेिशयामा हे मचेम गनC थाल± । मेरS आमाले pयो मनपराएक“

Pथइनन्। यसरS मेरS आमा र मसँग ८ वषCसQम तनाव चPलरहे को Pथयो। म
ँ
ँ
हठ³ पPन Pथए।
आमासँग यसबारे मैले क.हsयै पPन सोPधन।
मैले गदाC

आमालाई गाहš पPन भइरहे को Pथयो। उनीसँग मेरो रा<ो बोPलचालS पPन

Pथएन। म घरमा सु´माo आउँथे। jमाको PनिQत dभुसँग dाथCना पPन गनC
थाल± । पाचf आzा पालन गनC सहयोग गनC पPन मैले Pबहान Pबहान dाथCना

गदCथ±। तर मेरो आमा र मेरो बीचमा कचकच चPलनै र£ो। उनले खाना
खान बोलाए.क पPन मलाई मन पनC छोडेको Pथयो। म आमालाई अपमान गन`

ँ दुई म.हनासQम त आमासँग बोsन पPन छोड± । उनले कुरा
छोरS भएको Pथए।

ँ तर
गनC खो–दा मैले वेवाTता गर± । मैले उनलाई jमा Mदन सकेको Pथइन।
मैले फेhर dाथCना गनC थाल± । एक Mदन Pबहान बाइबलमा मैले यो पद पढ± ,
".कन.क Pतमीह-ले माPनसह-का अपराध jमा ग‰यौ भने Pतमीह-का TवगCमा
ु न
हुनह
C न
ु े .पताले पPन Pतमीह-लाई jमा गनुह
ु ेछ। तर Pतमीह-ले माPनसह-का
अपराध jमा गरे नौ भने Pतमीह-का .पताले Pतमीह-का अपराध jमा
गनुह
C न
ु ेछैन" (म—ी ६:१४-१५)।

अPन Tटे |स टु VाइTटमा लेिखएको एलेन

जी ®ाइटको यो कथन पढ± , "आफूसँग यु« नै सबभJदा ब.ढ यु« हो। आ‚नो

TवाथC dभुमा सुQपनु भनेको ठू लो सं घषC हो। तर कोहS नयाँ प.वo जीवन
Pबताउन चाहJछ भने उनले आ‚नो आpमालाई dभुलाई सुिQपनै पदCछ" (पृ.
४३बाट -पाJतhरत)।

१६७-१

मैले खतरा पाप बो.करहे को मैले महसुस गर± । मैले आमालाई jमा MदनुपछC

ँ तर dभुले मेरो जीवनमा काम गद‹
भनेर महसुस त गर± तर म झु}न चा.हन।

रहनुभयो र फेhर आमासँग बोPलचालS हुन थाsयो। यो सु@ Pथयो। उहाँलाई

धJयवाद होस्। तर हामीमा बोPलचालS भएतापPन माया र ममता Pथएन।
ँ उनकै कारणले मेरो यTतो
उनीdPत म .कन @खो हुनपु छC भनेर सोचेक“ Pथए।

ँ
गPत भएको भनेर मैले सोचेको Pथए।
यMद मलाई नभएतापPन आमालाई

पhरवतCन गनC सकुन् भPन मैले dाथCना गनC थाल± । एक Mदन एक जनाको भनाइ

मलाई याद आयो, "कPतपय समयमा dभुले Pत<ो पhरिTथPतलाई बदsनुह~
ु
.कन.क Pत<ो Žदय बदलेको उहाँ चाहनुहJु छ। dभुले म पhरवतCन भएको
चाहनुभएको मैले महसुस त गर± , तर कसरS?

आज चारमेल थाइलाJडको एडेभिJटTट Tकूलमा .कJडर गाड` न

िशिjका Pछन्। तर आ‚नी आमासँगको सQबJध कसरS ममCत भयो त? अकš
कथामा हामी हे न`छf।

-चारमेन कु

१६७-२

