हा#ो आ'माको अंकुश,
येशू

७

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

यस अ$यायको मूल सार पद: "हा=ा आ?माको @निCत Eढ़ र सुरिHत लIरको

-पमा यो आशा हामी@सत छ। यो आशा पदाL@भNको प.वNPथानमा Rवेश
गदLछ, जहाँ हा=ा पHमा अWदूत भएर मYकZसेदेकको दजाLअनुसार येशू
सदाकालको @निCत Rधान पूजाहार\ भई Rवेश गनुभ
L एको छ" (.ह/ू ६:१९-२०
^पा_त`रत)।

.व@भa ईbवर\य cान, @थयोलोिजकल वा आ?मcानको dयाeयालाई

रोकेर .ह/ू ५:११-६:१९,२० पावलले हा=ो पHमा भू@मका खे@लरहनुहन
ु े
येशूकोबारे चचाL गदLछन्। कोह\ dयिk एक फेरा येशूलाई Wहण गरे प@छ,
बिnतPमाको समयमा शपथ वा भाकल गरे प@छ ?यस अनुसार न.हँडी उहाँको
मागLलाई वेवाPता गदाL वा ?यसबाट प@तत हुँदा उसले कPतो खतराको सामना

गनुप
L छL भनेर पावलले कडा चेतावनी ती पदह-मा rदएका छन्। पावलकै
समयमा क@तपय मा@नसह- बिnतPमा @लएर येशूको प@छ लाtछु भनेर दावी

गनuह- नै उहाँलाई .वbवासघात वा आwनो जीवन र बोल\ वचनबाट अPवीकार

गदx आि?मक जीवनमा िचिnलएका RसPत इसाईह- @थए। आwनो भाऊ
अनुसार चYन नपाएकोमा वा आwनो अपेHा अनुसार उहाँबाट वा चचLबाटै .कन
नहोस्

फाइदा

उठाउन

नपाएकोले

क@तपय

ि|.}यानह-ले

येशूR@तको

R@तव~तालाई पावलकै समयमा ?यागेका @थए। आwना पाठक र •ोताह-को

आि?मक .ववेकह- @स@थल भएकोमा Rे`रत पावल अ?य_तै िचि_तत @थए।

@तनीह-को ?यो अवPथा कrठन प`रिPथ@तको सामना गनुप
L रे कोले हुनस€छ।
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?यसको फलPव-प सुसमाचारमा प.हले उ?साह, उमI, जोश जाँगरमा @स@थल
भएका @थए र परमेbवरको वचनR@तको मोह प@न सेलाएर गएका @थए र
@तनीह- आि?मक-पमा बाउaे हुन थालेका @थए।
पावलको

वाPत.वक-पमा भaुपदाL यPतो आि?मक खतरा वा समPया के
समयमामाN

@थयो

र

के

हा=ो

समयमा

वा

हा=ै

चचLका

.वbवासीह-को बीचमा प@न छै नन् र? @तनीह-ले दु:खक}, प`रHा र अपेHा

गरे को अनुसार @तनीह-को इ•छा पूरा हुन नसकेकोले चचLबाटमाN होइन
येशूमा@थको .वbवास नै ?यागीरहे को समाचारह- इसाई जगतमा ‚ाप‚ाnती
छन्।

येशूलाई .वbवास गछु L र उहाँको वचन अनुसार चYछु भनेर पछा@ड

हƒनेह-लाई कडा चेतावनी rदइसकेप@छ प@न @तनीह- फे`र सुसमाचारको

बाटोमा आउन् भनेर उनले बडो Pनेहपूवक
L
आWह गछLन ् र उ?साह प@न
rद_छन्। आwना पाठकह-को बीचमा भएको .वbवासलाई पावलले मुkकंठले
Rशंसा

गदLछन् र

परमेbवरको

R@तcा

अनुसार

क.हYयै

असफल

नहुने

@तनीह-लाई rदइने मुिk येशूमा छन् भनेर उनले उहाँको Rशंसा गदx उहाँलाई

उचाYदछन् (.ह/ू ६:९-२०)। चेतावनी र उ?साहrदन वचनह- पावलले .ह/ू
१०:२६-३९मा दोहो…याउँछन्।

पावलका ती चेतावनी र उ?सा.हत बनाउने वचनह-को साथै येशूले

हामीलाई उपल†ध गराउनुभएको हौशला rदने खालका वचनह- यस अ$यायमा
हामी @नयाYनेछˆ।

१. परमेbवरको वचन क@तको असल छ भनेर जाँ•नु
|ी}R@त बफादार भइरहने‰ममा .वbवासीह-लाई |ी}मा पाउने
Pवाद के हो भनेर पावलले िज.कर गरे को .ह/ू ६:४,५मा पŠनुहोस्: ".कन.क

@तनीह-, जसले एक चो.ट ‹यो@त पाएर PवगŒय वरदान चाखेका छन्, र प.वN
आ?माका सहभागी भएका छन्, ५ र परमेbवरको उ2म वचनको र आउने
युगका शिkको Pवाद चाखेका छन्।"
"cानको ‹यो@त पाउनु वा आ?मcानले rदमाग चCकाउने" अनुभवको

अथL हो कठोर सं घषLमा प@न परमेbवरमा@थको आPथामा िPथर रहनु हो।
यसलाई आि?मक प`रवतLन प@न भ@न_छ। सै तानको "अ_धकारको शिkबाट"
परमेbवरको "‹यो@त वा आ?मcानमा" @भ@Nने मा@नसह-लाई आि?मक cानी वा
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परमेbवरR@तको cानमा rदमागलाई चCकाएर चYने (Rे`रत २६:१७,१८) भनेर
पावलले

सCबोधन गदLछन्। यसको अथL पापबाट (ए.फसी ५:११) र

अcानताबाट (१ थेPसोलो@नकZ ५:४,५) Pवत_N बनाइनु हो। जुन शैल\मा यो

वचन Rकट ग`रएको हो यसले कोह\ मा@नस cानको ‹यो@त वा rदdयcान
पाउँछ भने ?यो परमेbवरको काम हो जुन ् येशू•ारा Rाnत हु_छ, जो

"परमेbवरका म.हमाको R@त@बCब र परमेbवरकै Pवभावको वाPत.वक R@त-प
ु _ु छ" (.ह/ू १:३)।
हुनह

"PवगLको बरदानको Pवाद पाएको" र "प.वN आ?मामा सहभागी हुन"ु

्
भनेको एकै खालको बोल\ हुन।
परमेbवरको "बरदान" भनेकव उहाँबाट
पाउने अनुWह हो (रोमी ५:१५) वा प.वN आ?मा•ारा परमेbवरले आwनो

अनुWह .वbवासीह-लाई Rदान गनुह
L _ु छ (Rे`रत २:३८)। जो मा@नसह- प.वN
आ?माको Pवाद पाएका छन् (यूहaा ७:७-९, १ कोर_थी १२:१३) @तनीह-ले

परमेbवरको "अनुWह"को अनुभव गरे का हु_छन् जसमा उहाँको सrद•छा
अनुसार चYन र पूरा गनL शिk समावेश भएको हु_छ (गलाती ५:२२,२३)।

"परमेbवरको वचनको भलाइको Pवाद" (.ह/ू ६:५ -पा_त`रत)

भaुको अथL नै dयिkगत-पमा सुसमाचारको स?यताको अनुभव गनुL हो (१
पNुस

२:२,३)।

"आउने

युगका

शिkह-"

भaुको

अथL

भ.व•यमा

.वbवासीह-को @निCत परमेbवरले गनुह
L न
ु े आbचयL कामह- हुन:् पुन^?थान
(यूहaा ५:२८,२९), नाशवान भौ@तक चोलाको
वा प`रवतLन र अन_त जीवन।

.वनाशी चोलामा -पा_त`रत

ती आमूल प`रवतLन येशूको दो‘ो आगमनमा हुने भएताप@न उहाँमा@थ

आPथा, भरोसा राखेर उहाँको चाहना अनुसार जीवनशैल\ चYनेह-ले अ.हल नै

?यो "Pवाद" पाइरहे को हु_छ। @तनीह- आि?मक-पमा पुन^?थान भएको

अनुभवा गदLछन् (कलPसी २:१२,१३), नयाँ rदमाग वा सोच (रोमी १२:२),
र |ी}मा अन_त जीवन (यूहaा ५:२४)।
जब

इ‘ाएल\ह-ले

पावलले

ती

म^भू@ममा

कुराह-को

याNा

गदाL

चचाL

गरे

परमेbवरको

तब

उनको

अनुWह

र

rदमागमा

मुिkको

अनुभवलाई सCझेको हुनपु दLछ। म^भू@ममा याNा गदाL ती इ‘ाएल\ह-लाई
आगोको

खCबाबाट

(नेह@मया

९:१२,१९,

भजन

१०५:३९)

@तनीह-

चिCकएका @थए, PवगLको बरदान मaाले @तनीह-लाई आनि_दत बनाएको @थयो

(RPथान १६:१५), प.वN आ?माको अनुभव गरे का @थए (नेह@मया ९:२०),
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"परमेbवरको असल वचन"को (यहोशू २१:४५) Pवाद @तनीह-ले पाएका
@थए, "र आउने युगका शिkह-" वा @तनीह-लाई इिजnटबाट छु टकारा गदाL

@तनीह-को @निCत अनेकौ अचCमका काम र िच_हह- ग`रएका @थए (Rे`रत
७:३६)। जसर\ राती बादलको खCबा र rदउँसो आगोको खCबा ती
इ‘ाएल\ह-मा@थ ४० वषLसCम सँगसँगै गएका @थए र .व@भa च@तLकलाह-•ारा

परमेbवरको उपिPथ@त @तनीह-मा@थ वािPतवक-पमा छ भनेर दे खाएताप@न

(ग_ती १४:१-३५) क@तपय ती इ‘ाएल\ह- पथ“} भएर परमेbवरमा@थ
ग”ार\ गरे र नाशको बाटोमा .हँडेका @थए

?यसर\ नै .ह/ूमा पाठकह- प@न

.हँ•ने खतरामा @थए भनेर पावल िचि_तत @थए। इ‘ाएल\ह-को पHमा

परमेbवर रहनुभएर उहाँका आिशषह-को उपभोग गरे र एक फेरा आन_द
मनाएताप@न @तनीह- परमेbवरबाट िचिnलएको जPतै इसाई हुँ भनेर दावी
गनuह-

प@न

उहाँको

उपिPथ@त

र

आिशषको

अनुभवको

वावजुद

प@न

परमेbवरबाट िचिnलने वा खिPकने सCभावना भएको @थयो भनेर पावलले
खुलासा गदLछन्।

पावलले .ह/ूमा dयk गरे का मा@थका वचनह-को स_दभLमा तपा–को

आwनो dयिkगत अनुभव कPतो छ? के तपा–ले परमेbवरको वचनबाट
आ?मcानको ‹यो@त पाएर तपा–को मन र जीवन चिCकरहे को छ?
२. पुनथाL.पत वा प.हलेकै िPथ@तमा आउन असCभब
‰ूसमा लटप.टएको जीवन भनेको के हो भनेर दे हायका पदह-ले

कPतो आ?मcान हामीलाई Rदान गदLछ? ती पदह- एक आपसमा तुलना गरे र
अ$ययन गनुह
L ोस्: .ह/ू ६:४-६ ".कन.क @तनीह-, जसले एक चो.ट ‹यो@त
पाएर PवगŒय वरदान चाखेका छन्, र प.वN आ?माका सहभागी भएका छन्, र
परमेbवरको उ2म वचनको र आउने युगका शिkको Pवाद चाखेका छन्,
?यसप@छ प@न .वbवास ?याग गर\ @तनीह- प@तत भए भनेता @तनीह-लाई
पbचा2ाप गनu िPथ@तमा फे`र Yयाउनु असCभव छ। .कनभने @तनीह-ले आwनै
खा@तर परमेbवरका पुNलाई फे`र ‰ूसमा टाँtछन्, र खुYलमखुYला उहाँको

्
अपमान गछLन।",
म2ी १६:२४ "तब येशूले आwना चेलाह-लाई भ_नुभयो,

'कोह\ मेरो प@छ आउने इ•छा गदLछ भने, उसले आफूलाई इ_कार गरोस् र
आwनो ‰ूस उठाएर मेरो प@छ लागोस्।', रोमी ६:६ "हामी जा_दछ— .क हा=ो
पुरानो मनु•य?व उहाँसँग ‰ूसमा टाँ@गयो, ता.क हा=ो पापमय शर\र नाश होस्,
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र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ ं।", गलाती २:२० "म |ी•टसँगै
‰ूसमा टाँ@गएको छु , अब उRा_त िजउने म होइन,ँ तर |ी•ट ममा

िजउनुह_ु छ। जुन जीवन शर\रमा म अ.हले िजउँछु, ?यो परमेbवरका पुNमा

.वbवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई Rेम गनुभ
L यो, र मेरो @निCत आफूलाई
अपLण गनुभ
L यो।", गलाती ५:२४ "तर @तनीह-, जो |ी•ट येशूका हुन,्
@तनीह-ले

पापमय

Pवभावलाई

टाँ@गrदएका छन्।" र

?यसको

वासना

र

लालसास.हत

‰ूसमा

गलाती ६:१४ "हा=ा Rभु येशू |ी•टको ‰ूस बाहे क

अ- कुनै प@न कुरामा@थ घम™ड गनu कुरा मदे िख दू र रहोस्, जस•ारा मचा.हँ
सं सारको लेिख, र सं सार मेरो लेिख ‰ूसमा झु™šाइएको छ।"

.ह/ू ६:६मा उYलेिखत श†द "असCभव" Wीक भाषामा अझ जोर

उYलेिखत गरे को छ। एक फेरा जो dयिk येशूलाई उ?साह, उमIसाथ Wहण
गछL तर ?यो dयि€त प@तत भएभने वा ?यस .वbवासलाई सेलाउन rदयो भने

?यो dयिkले मुिk पाउन असCभव छ .कनभने उसले परमेbवरको पुNलाई
ताजै-पमा ‰ुसमा टाँ@गरहे को हु_छ। अ- कुनै त`रका, .व@ध वा dयवPथा

पालन गरे र मुिk पाइने होइन तर येशूबाटमाN मुिk पाइ_छ (Rे`रत ४:१२)

भनेर पावलले जोर rदएको चाह_छ। अ- कुनै बाटो, त`रका, धमLकमL
आrदबाट मुिk पाउन असCभव छ .कनभने जसर\ "परमेbवरले झुठो बोYन"
असCभव छ (.ह/ू ६:१८) ?यसर\ नै अ- कुनै बाटो अपनाएर मुिk पाउनु वा
अ.हले नै मुिkको Pवाद पाउनु असCभव छ। यrद कोह\ dयिk परमेbवरमा

स.‰य आPथा वा .वbवास भएन भने ?यो dयिkले उहाँलाई खुशी पानL
असCभव छ (.ह/ू ११:६)।
येशूलाई

dयिkगत-पमा

‰ूसमा

.वbवासीको

फे`र

टाँ@गरहने

सCब_ध

छ

भaे

भनेर

श†दिचNले

दे खाउँदछ।

येशूलाई
आwनो

जीवनशैल\बाट येशूलाई प_छाएर .हँ•छ भने ?यस dयिkले येशूलाई ‰ूसमा

अ.हले प@न टाँ@गरहे को हु_छ। ?यसको अथL, उहाँको ?याग, ब@ल, चाहना र

RेमR@त ?यो dयिk सं वेदनशील नभएको वा वाPता नभएको दे खाउँछ।

dयिkगत -पमा उहाँलाई ‰ूसमा टाँ@गरहने वा नटाँ@गरहने अ@धकार R?येक
येशूभk वा इसाई हुँ भनेर दावी गनuमा@थ नै @न.हत भएको छ।

येशूलाई ‰ूसमा टाँtनेह- बाइबल वा पुरानो करारका धुर_धर

.व•ानह-, शा›ीह-, धा@मLक अगुवा वा पि™डतह- नै @थए। @तनीह- येशू र
उहाँको

इ‹जतभ_दा

आफू

उ•च

हुन

चाहे को

९५

@थए,

@तनीह-ले

आwना

अ@धकारलाई सिœचत गनL चाहे का @थए। येशूको बाहुYयताबाट अलग हुन
चाहे का @थए। मा@नसह-बाट पाउने मान सCमानमा ध€का पाउने भएकोले नै
@तनीह-ले येशूलाई ‰ूसमा टाँगेका

@थए। @तनीह-को @निCत येशू अ?य_तै

ु एको @थयो। @तनीह-लाई उहाँले नै हाँक
शिkशाल\, Rभावकार\, खतरा हुनभ
वा च ुनौ@त rदनुभएको @थयो जसको फलPव-प उहाँले @तनीह-को इ‹जत,
ओहोदा, मान मयाLदा र R@तžाको भ_डाफोर गनुभ
L एको @थयो। ?यसले गदाL नै

येशू @तनीह-को परमशNु भaुभएको @थयो (अ.हले प@न ती Rवृि2 भएका

ु ह- जोसुकै .कन नहोस् W} भएको छै न भa @मYदै न-अनुवादक)।
धमLग?यसै कारण ?यस शिkशाल\ र खतरापूणL शNुलाई सदाको @निCत तय गनL वा

हटाउन @तनीह-ले @मलोम2ो गरे का @थए। ?यसर\ नै आज प@न R?येक
dयिkको आ?म@नणLय र Rभु?वलाई मौ@लक वा उसको अ_तर.ववेकको तहमा

नै सुसमाचार च ुनौतीको -पमा खडा भइरहे को हु_छ। इसाई जीवनको मुeय
सार rदHा, @नचौड र मौ@लक िशHा नै आwनो ‰ूस उठाउनु र आफूलाई

?याtनु हो (म2ी १६:२४)। यसको अथL "सं सार वा सं सारको आwनो भाऊ
खो‹ने Rवृि2लाई (गलाती ६:१४) ‰ूसमा टाँtनु हो। पावलले ?यसलाई

"पुरानो मा@नस वा वतLमान पूवज
L _म" भनेर सCबोधन गदLछन् (गलाती ५:२४
-पा_त`रत)। सांसा`रक लोभ, मह वाकाँHा वा भौ@तक जीवनले खोजेको
अनुराग वा चाहनालाई येशूभिkले मानुL हो। हा=ो जीवनमा ?यस अनुभव वा
मनिPथ@त @बना परमेbवरले हामीलाई rदन चाहनुभएको अन_त जीवन वा नयाँ
जीवन जुन अ.हलेदेिखनै सु^ हु_छ हामी पाउन स€दै नˆ (रोमी ६:१-११)।

हा=ो ¡दयको @सं हासनमा येशूलाई राeने हो .क आफै बPने हो ?यो

•_•मा पनुL भनेकै मृ?युको अनुभव गनुL हो (रोमी ८:७,८; गलाती ५:१७)।
यो कrठन यु~
एकैचोट\ लडेर @स.~ने वा िज@तने होइन। यस अंशले
¢ ाN "आwनो पुरानो dयिk?व" र "भौ@तक अथाLत ् शार\`रक"
क.हलेकाह\म

-पमा सं घषL गरे र असफल हुन ु भनेको छै न। एकफेरा येशूलाई ¡दयदे िख
Wहण गरे र उहाँको मुिkको अनुभव गनu र उहाँको वचन अनुसार चYछु भनेर

.क`रया खाने rदनदे िख हा=ो जीवनमा येशू र हा=ो शिkको बीचमा सं घषL सु^

हु_छ (.ह/ू ६:४,५)। कPतो खालको जीवन येशूले हामी @बताउन चाहनुह_ु छ
भaे उहाँको चाहना र कPतो खालको प@तत जीवन हामी @बताउन चाह_छˆ
?यसको घCसाघCसी च@लनै रहे को हु_छ .कन.क हा=ो पापमय जीवन वा

ँ ाको अ@भलाषाको
आwनो भाऊलाई मा@थ उचाYने, शार\`रक अ@भलाषा, आख
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@निCत येशूले धावा बो@लरहनुभएको हु_छ। तर यrद कोह\ .वbवासी आwनो

जीवनमा ल@डबुडी खेYन वा$य भएताप@न वा येशूलाई पूरै न?या@गकन उहाँलाई
¡दयमा सजाएर राeन स.कयो भने ?यसको @निCत मुिkको आशा पYहाइनै

रहे को हु_छ। एकफेरा .वbवासमा च ु€यो भ_दै मा सध£ च ु€छ भaे छै न,
मुिkको @निCत उसलाई अवसर Rदान ग`रनै रहे को हु_छ।

"आफू मनुL वा आफूलाई मा`रनु", "आफूलाई ‰ूसमा टाँ@गनु" भaुको

अथL के हो? तपा–को जीवनमा तपा–लाई अ?य_तै मनपनu वा तपा–लाई दवाइ
राeने कुन त?वलाई येशूलाई सुCपनु अ?य_तै कrठन भइरहे को छ भनेर अनुभव
ग`ररहनुभएको छ?
३. पापको @निCत ब@ल बाँ.क हुँदैन

जुन भावनाह- dयिk गरे र चेतावनी वा सतकL गराइएका श†दह-

.ह/ू ६:४-६मा पाइ_छ ?यPतै खालका भावनाह- .ह/ू १०:२६-२९मा प@न
पाइ_छ। येशूले आ¤ान गनुभ
L एको परमेbवर@तर फ.कLने आ¤ानलाई नमाaे,
उहाँको ब@ललाई वेवाPता गनu, एकफेरा .वbवास गरे प@छ फे`र उहाँलाई आwनो

मन, वचन र जीवनशैल\बाट ?यागीरहने र उहाँको बारे मा सुनेर प@न उहाँलाई
प_छाउनेह-को @निCत पापको Hमा बाँ.क हुँदैन भनेर पावलले आwना

पाठकह-लाई आwनो Pप} धारणा राeदछन् .कनभने येशूबाट पाइने पापको
Hमा बाहे क अ- कसै बाट पाइ_दै न (.ह/ू १०:१-१४)।

बाइबल अनुसार परमेbवरको आcा नमाaु नै पापको प`रभाषा त हो।

येशूलाई .वbवास गरे र उहाँको कदममा .हँ•नेलाई पापको Hमा उपल†ध त
छ, तर .ह/ूको लेखकले पापको Hमा कुन तीन िPथ@तह-मा गायब हु_छ भनेर

बताउँदछन्? हे नह
Lु ोस्, .ह/ू १०:२६-२९ ".कन.क यrद स?यताको cान पाएर
प@न हामीले जानी-जानी पाप ग…य— भने पापको @निCत अब उसो अ- कुनै
ब@लदान रहँदैन, तर इ_साफको डरलाtदो RतीHा र .वरोधीह-लाई भPम गनu

‰ोधको अिtन माN रहनेछ। मोशाको dयवPथालाई उYल¥न गनu मा@नस दुई
वा तीन साHीह-का गवाह\मा दया.वना मनुप
L छL भने @तमीह- आफै .वचार

गर: परमेbवरका पुNलाई खु¦ामु@न कुYचने, आफूलाई प.वN तुYयाएको

करारको रगतलाई (येशूको रगत) अप.वN बनाउने र अनुWहका आ?मालाई
अपमान

गनuचा.हँ

(-पा_त`रत)।

झन्

क@त

बढ़\

कड़ा

९७

द™डको

योtय

ठह`रनेछ"

याद गनुह
L ोस्, स?यको आ?मcान पाएप@छ फे`र कसै ले पाप ग…यो वा

क@मकजोर\को कारण .वbवासमा असफल हुन गयो भने ?यसले Hमा पाउँदैन
भनेर लेखकले यहाँ भa खोजेको छै न। हा=ो @निCत पैरवी गनL, @ब_ती गनL र

हा=ो पHमा बोYन परम.पता परमेbवरले येशूलाई @नयुिk गनुभ
L एको @थयो (१
यूहaा २:१)। उहाँ•ारा नै हामीले गरे का पापह-को Hमा पाउँछˆ (१ यूहaा

१:९)। तर पापको @निCत कुनै ब@ल उपल†ध हुन स€दै न वा नजानी वा
क.हलेकाह\ ¢ जानी पाप वा अधमLमा फPदा ?यसको @निCत पापको ब@ल वा Hमा

हुँदैन भनेर लेखकले भनेको छै न। तर जब कुनै प@न dयिkले यी तीन

िPथ@तमा आफूलाई पु…याउँछन्, उसको @निCत पापब@ल र Hमा उपल†ध हुँदैन
वा मुिk पाइनेछैन भनेर लेखकले आwनो Pप} धारणा यसर\ राeदछन्: (१)
परमेbवरको पुNलाई कुिYचने वा उहाँको बारे मा सुनेर प@न उहाँलाई हे पेर पाखा
लगाउने (२) करारको रगत वा येशूको ब@लले परमेbवर र मा@नसको बीचमा

Yयाउने @मलनको दु^पयोग, अनादर, @बटु लो पानu वा हो•याउने, (३) र
आ_त`रक .ववेकमा कुन असल, उिचत र धा@मLकताको बाटोमा .हँ•नु पछL

भनेर प.वN आ?माले बो@लरहनुहन
ु े आवाजलाई अपमान ग`ररहने वा वेवाPता

गनu (.ह/ू १०:२९)। लेखकले dयk गरे का मा@थका भावनाह-को अथLलाई
¢
अ@लक@त केलाऔ।

"परमेbवरका पुNलाई खु¦ामु@न कुYचने" (.ह/ू १०:२९) भaुको अथL

उहाँलाई .वbवास नगनuमाN नभएर आwनो जीवनमा उहाँको Rभु?वलाई ?याtने

वा जीवनमा उहाँको @नदu शन अनुसार चYन नचाहने भनेर dयाeया ग`र_छ।

"परमेbवरको पुN" भaे उहाँको दजाLले उहाँलाई परमेbवरको दा.हने हाततफL
आ@सन गराइएको छ भनेर आwना पाठकह-लाई लेखकले याद rदलाउँछन्,
साथै उहाँले उहाँका शNुह-लाई उहाँको पाऊमु@न राeनेछन् (.ह/ू १:१३,

१:५-१२,१४)। उहाँका शNुह-भ_दा उहाँलाई .वbवास नगर\ दु} जीवन

^चाउनेह-माN होइन,परमेbवरको R@तcालाई प@न सरासर अPवीकार गनuह् ?यसको अथL येशूका .वरोधीह- वा उहाँलाई .वbवास नगनu वा उहाँलाई
हुन।
.वbवास गरे र प@न आwनो आPथामा पछा@ड फ.कLनेह-ले उहाँलाई आwनो
शNुजPतै ठाaुह_ु छ। यस .क@समले येशूR@तको आPथालाई ?याtने मा@नसले

आwनो ¡दयको @सं हासनमा @बराजमान हुनभएको येशूलाई ?यहाँबाट घचेटेर

आफू वा सै तानलाई नै ?यसमा राeद rदनु हो वा येशूको Rभु?वलाई अPवीकार

गनुन
L ै उहाँलाई पाऊमु@न राeनु हो भaे स_दे श ?यस dयिkले R?येक
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मा@नसलाई दे खाउँदछ। यो चाहना PवगLमा लुिशफरको @थयो (यशैया १४:१२१४)। मा@नसको ¡दयको ग”ीमा आफू बPने र .व@धको शासन नमाaे वा
परमेbवरको आcा अनुसार चYन नचाहने लुिशफरले अ.हलेमाN Rयास ग`ररहने
होइन

येशू

नआउœजेल

थेPसो@ल@नकZ २:३,४)।

भ.व•यमा

प@न

?यो

Rयास

जार\

राeनेछ

(२

"आफूलाई प.वN तुYयाएको करारको रगतलाई अप.वN बनाउने"

भaुको अथL मा@नसलाई पापबाट मुk गनL आफूलाई ब@ल चढाउनुभएको

कामलाई उसले ठाडै अPवीकार गनुL हो (.ह/ू ९:१५-२२)। ?यसको अथL
Pप} छ: येशूको रगतमा मा@नसको पाप धुने शिk वा अ@धकार छै न। ब-

आwनै धमLकमL, अथक Rयास, असल वा परोपकार\य काम आrद•ारा मुिk
पाउन खो‹नु वा PवगL जान खो‹नु हो। आwनो आि?मक वा आ$याि?मक
जीवनमा येशूको कुनै सरोकार नभएको भaे स_दे श rदनु प@न हो।

"अनुWहका आ?मालाई अपमान गनu" (.ह/ू १०:२९) भaे कथन

अ?य_तै शिkशाल\ वा Rभावशाल\ छ। यसमा Rयोग ग`रएको @Wक श†द
enbrisas-इन@/सास हो जसको अथL "बेइ‹जत गनु,L अ@त‰मण गनु,L @तरPकार

्
गनु,L आघात पु…याउनु, उYल¥न गनुL वा `रस उठाउनु" जPता हुन।
यस
मनिPथ@तले मा@नसलाई अ?य@भमान, सेखी, अहम, घम™डी, हठ© र आफूलाई

परमेbवरभ_दा महान् भaे Rवृि2मा धकेYछ। यसले मा@नसलाई उ~_त वा उW

बनाउँछ। मा@नसमा हुने ती सबै प@तत Pवभाव वा @मजासले सिजएर मान@सक
ु ो @बप`रत प.वN आ?माको Pवभाव @बलकुल फरक छ।
िPथ@तले W} हुनक

उहाँलाई "अनुWहको आ?मा वा @मजास" भनेर प`रभा.षत ग`रएको छ।
परमेbवरको

भिkमागLमा

“}

भएर

चYने

मा@नसले

उहाँको

उपहारलाई बेइ‹जत गछLन ् वा कुकुरले मोतीलाई कुYचेको जPतै हो।

अनुWहको

यस प.वN आ?मा वा परमेbवरको आवाजलाई मेचेर चYने Rवृि2

भएको मा@नसले आफूलाई सै तान वा कसै को आ‰मणबाट सुरिHत नहुने
बनाउँछ। यस खालको मा@नस पराजयको िPथ@त वा अ-ले सध£ दवाउन
स€नेह_ु छ। उसले येशूलाई, उहाँको ?याग र ब@ललाई र प.वN आ?मालाई
अPवीकार गदx आफूलाई उहाँको .वरोधी पHमा उªयाइरहे को हु_छ।

९९

४. उ2म कुराह-

.ह/ू

६:४-८मा

पावलले

¡दयदे िख

नै

कडा

चेतावनी

.ह/ूका

पाठकह-लाई rदएका @थए। ?यस चेताव@नको लग2ै @तनीह- त?का@लन र

प@छ प@न येशूR@त @तनीह-को .वbवास @नर_तर-पमा भइरहे को होला र होस्
भनेर

@तनीह-मा@थ

आwनो

.वbवास

पावलले

Rकट

गदLछन्।

आwना

पाठकह-ले उनले rदएका चेतावनीह- सकारा?मक-पमा @लएर ?यसबाट
@तनीह-ले उिचत फलह- फलाउन सहयोग गनuछ भaे कुरामा आफू .वbवPत
भएको जानकार\ उनले rदँदछन्। उनका वचन तथा चेतावनीह- "ज@मन"
जPतै छन् जसलाई परमेbवरले खनजोत गनुह
L _ु छ र उहाँले अपेHा गनुभ
L एको

अनुसार @तनीह-ले फल फलाउँछन्। ती मा@नसह-ले परमेbवरबाट आिशष
पाउनेछन् (.ह/ू ६:७), जुन "मुिk" हो (.ह/ू ६:९)।

.ह/ू ६:९-१२मा .ह/ूका पाठकह-ले असल कामह- गरे को सूची

उYलेख ग`रएको छ। @तनीह-ले ती उिचत र असल कामह-लाई @नर_तरता

दे ओस् भaे पावलको चाहना @थयो। ती कामह-को अकL के हो? सो•नुहोस्।
हे नह
Lु ोस्: "९ हामीले यPता कुरा भने ताप@न @तमीह-का .वषयमा चा.हँ, .Rय

हो, मुिkसCब_धीका अझ असल कुराको बारे मा हामी @निbचत छ—। १०
ु _ु न, र @तमीह-का काम र उहाँको खा@तर स_तह-का
परमेbवर अ_यायी हुनह
सेवामा @तमीह-ले दे खाएको Rेम उहाँले भुYनुह_ु न। @तमीह- अझै प@न ?यPतै

सेवा ग`रराखेका छौ। ११ हामी चाह_छ—, .क @तमीह- R?येकले आwना
सCपूणL आशा Rाnत गनLका @निCत अ_?यसCमै ?यह\ त?परता दे खाउनेछौ, १२
यस उ”ेbयले .क @तमीह- सुPत हुनेछैनौ, तर @तनीह-का अनुकरण गनuछौ,
जुनह- .वbवास र धै य•
L ारा R@तcाका हकदार हु_छन्।

जब

परमेbवरका

भkजनह-ले

@तनीह-को

Rेम

परमेbवरको

"नाउँ"@तर दे खाउँछन् ?यसको अथL परमेbवर आफैलाई @तनीह-ले Rेम र

सCमान गरे को उहाँले ठह…याउनुह_ु छ। @तनीह-ले परमेbवरलाई Rेम गरे को छ

भनेर दे खाउने Rमाण नै स_त अथाLत ् उहाँका भkजनह-को सेवा हो।
@तनीह-ले .वगतमा प@न स_तह-को सेवा गरे का @थए, तर वतLमान समयमा
प@न ?यसले @नर_तरता पाउन् भaे पावलको चाहना @थयो। ठू ला ठू ला वा
असाधारण

कामह-

गरे र

dयिkले

आwनो

असल\

च`रN

दे खाउँदैनन्।

परमेbवरR@तको Rेम ठू लो छ भनेर अनेकˆ "धा@मLक वा धमLकमL" काम

आफैबाट दे खाउँदैन। तर मा@नसह-R@त Rेम दे खाउनु नै परमेbवरR@त Rेम
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दे खाउनु हो, र ?यसमा प@न .वशेष गरे र दु:ख, क}, अभावWPत र .प@डत
मा@नसह-R@त सं वेदनशील भएर @तनीह-को सेवा गदाL परमेbवरR@तको Rेम र
भिkको खुला-पमा dयk ग`रएको हु_छ (मि2 १०:४२, म2ी २५:३१-

४६)। ?यसकारण, मानव कYयाणको @निCत असल काम गनL "न@बसLन"ु भनेर
पावलले

सCझाउँछन्

येशूभkह-लाई

(.ह/ू

१३:२,१६)।

.ह/ू

६:१२

केलाएर हे नह
Lु ोस्। यहाँ ती मा@नसह-को सुPत मनिPथ@तलाई श†दकोषमा,
"गो‹या«Wो," "अ-ह-R@त ^ची नदे खाउने वा असं वेदनशील हुने", "अYछ©",
"जोस जाँगर नभएको" भनेर dयाeया ग`रएको छ। इसाई हुँ भनेर दावी गनu नै

.कन नहुन,् यrद @तनीह-मा यस खालको Pवभाव छ र आwनो खुबीमा

प`रप€व हुन अPवीकार गनuह- .वbवासबाटै भि•कएर जाने सं भावना धेरै हु_छ
भनेर पावलले िज.कर गदLछन् (.ह/ू ५:११, .ह/ू ६:१२)। म .वbवास गछु L

भनेर rदमागमामाN खेलाएर वा rदमागलाई कसरत गराएर आशालाई जी.वत
रािख_दै न, तर .वbवास•ारा प`रचा@लत भएर Rेमका कामह- गरे र हामीमा

भएका येशूR@तको आPथालाई जलाइ राखेको हु_छ (रोमी १३:८-१०)।
परमेbवरR@तको

आPथा

र

धै यत
L ाले

सCपa

भएर

R@तcाह-मा

सहभागी

हुनेह-को अनुसरण गर भनेर पावलले आwनो पाठकह-लाई आWह गदLछन्।
उजाड Pथान वा म^भू@ममा ४० वषL याNा गनL वा$य भएका इ‘ाएल\ह-को

उदाहरण नकारा?मक @थए, .कनभने @तनीह-मा परमेbवरR@तको .वbवास,
भरोसा र EŠताको कमी @थयो। ?यसको फलPव-प @तनीह-लाई ग`रएको

R@तcा अनुसारको दे श @तनीह-ले क†जा गनL सकेनन्। @तनीह-को ?यो

अनुभव पावलले आwना पाठकह-लाई RPतुत गरे का @थए। अ@न ?यसको

.वप`रत अ/ाहममा (.ह/ू ६:१३-१५) ".वbवास र धै यत
L ा" भएकोले उनलाई
Rदान गरे का R@तcाह- उनले पाएका @थए भनेर पावलले पाठकह-लाई
यादrदलाउँछन्। अनुकरणीय उदाहरण बनेका .वbवास अथाLत ् परमेbवरमा

भरोसा राeने सकारा?मक पाNह-को सूची .ह/ू ११मा लामो छ। ?यस सूचीमा

येशूको .वbवास र ध¬ यत
L ाको अनुकरणीय उदाहरण अ?य_तै उ?कृ} छ भनेर
.ह/ू

१२:१-४मा

पावलले

उYलेख

गदLछन्।

युगको

अ_तमा

र.हरहने

परमेbवरका भkजन वा स_तह-को च`रNमा .वbवास, धै यत
L ा र आcाहपालन गनuले सिजनुपछL भनेर Rकाश १४:१२मा उYलेख ग`रएको छ।
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क.हलेकाह\ ¢
rदनुपदLछ।

हामीले

.वbवासीह-लाई

माया

गनuह-लाई

चेतावनी

rदने

र

चेतावनीका
उ?साह

वचनह-

rदने

पावलको

उदाहरणबाट हामीले के @स€न स€छˆ?
५. येशू, हा=ो Rाण वा जीवनको अ«कुस

येशूलाई

पाठकह-लाई

.वbवास

@तनीह-ले

गनu

पाएका

आwना

आPथाबाट

.Rयजनह“}

अथाLत ्

.ह/ूका

नहोस् भनेर

चेतावनी

rदइसकेप@छ आwनो पNलाई Rेमपूवक
L
र .वbवासमा ढाडस गराउँदै आwनो
भनाइको अ_?य अ?य_तै सो_दयLमय त`रकाले गदLछन्। ?यस अ_?यमा पावलले

येशूमा पाइने आbवासन, उ?साह, भरोसा, जोश र जाँगरलाई उYलेखनीय
त`रकाले उजागर अथाLत ् dयाeया गदLछन्।
.ह/ू

६:१७-२०

पŠनुहोस्।

परमेbवरले

हामीलाई

rदनुभएको

R@तcाह-को tयारे _ट\ वा R?याभू@त उहाँले कसर\ Rदान गनुभ
L एको छ त?
हे नह
Lु ोस्, "१७ परमेbवरले आwनो R@तcाका हकदारह-लाई बदल\ हुन नस€ने

उहाँको अ@भRाय प€का गर\ दे खाउन चाहनुभयो। उहाँले शपथ खाएर नै ?यो

@नbचय ग`रrदनुभयो। १८ बदल\ हुन नस€ने यी दुई कुराह-मा परमेbवर
अस?य ठह`रनु असCभव छ। यसै कारण हामी शरण @लनेह-ले हा=ा सामु
रािखrदएको आशा Rाnत गनu ठू लो हौसला पाएका छ—। १९ हा=ा आ?माको
@निCत Eढ़ र सुरिHत लIरको -पमा यो आशा हामी@सत छ। यो आशा
पदाL@भNको प.वNPथानमा Rवेश गदLछ, २० जहाँ हा=ा पHमा अWदू त भएर
मYकZसेदेकको दजाLअनुसार येशू Rधान पूजाहार\ भई Rवेश गनुभ
L एको छ।

परमेbवरले rदनुभएका R@तcाह-को tयारे _ट\ वा वचनव~ता .व@भa

त`रकाले हामीलाई rदनुह_ु छ। प.हलो त, उहाले शपथनै खाएर उहाँको

वचनको tयारे _ट\ वा कबुल गनुभ
L एको @थयो (.ह/ू ६:१७)। धमLशा›
बाइबलको अनुसार, परमेbवरले अ/ाहम र दाउदसँग बाँ$नुभएको शपथ नै

ु _ु छ भaे .वbवास तथा
आिखरमा आएर उहाँ इ‘ाएल\ह-को पHमा हुनह
भरोसाको

आधार

बनेको

@थयो।

इ‘ाएल\ह-ले

सुनको

बा•छो

बनाएर

आफूह-को परमेbवर ?यह\ हो भनेर उहाँलाई पशुमा झारे र पूजा गदाL

परमेbवर अ?य_तै ‰ो@धत भएर @तनीह-लाई सखाप पाछु L भनेर मोशालाई
भaुभएको @थयो। ?यसबेला @तनीह-को @निCत अनुनय .व_ती गदx परमेbवरले

अ/ाहमसँग गनुभ
L एको शपथलाई मोशाले उहाँलाई याद rदलाएका @थए (RPथान
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३२:११-१४, उ?पि2 २२:१६-१८)। परमेbवरको शपथ क.हYयै प@न र”
हुँदैन भaे आधारमा बल पाउँदै मोशाले मू@तLपूजा गनu इ‘ाएल\ह-को @निCत
@बि_त गरे का @थए (रोमी ९:४, रोमी ११:२८,२९)।

?यसर\ नै भजनसँWहको लेखकले इ‘ाएल\ह-को @निCत जब पहल वा

@बि_त गरे तब परमेbवरले दाउदसँग गनुभ
L एको करार वा शपथलाई दावी

गरे का @थए। परमेbवरले भaुभएको @थयो: "३४ म मेरो करार भI गनuछैन,ँ

ँ ३५ मैले सदाकालको @निCत
अथवा मेरो मुखबाट @नPकेको वचन ब-लनेछैन।

ँ
आwनो प.वNताको यो शपथ खाएको छु Ñ अ@न दाऊदलाई म ढाँ®नेछैनÑ
३६ .क ?यसको वंश सदाको @निCत रहनेछ, र ?यसको @सं हासनचा.हँ सूयझ
L £
मेरो अगा@ड िPथर रहनेछ। ३७ आकाशमा रहे को .वbवसनीय साHी च_¯माझ£ ,
सदाकालको ला@ग ?यो Pथा.पत रहनेछ”

(भजनसं Wह ८९:३४-३७)। नयाँ

करारमा उYलेख ग`रएको अनुसार परमेbवरले अ/ाहमसँग गनुभ
L एको उहाँले

उनलाई rदनुहन
L न
ु े स_तान र दाउदको @सं हासनमा उ€लेर राज गनुह
ु े dयिk
येशूबाट नै पूरा भएको @थयो (गलाती ३:१३-१६, लूका १:३१,५४,५५)।
दो‘ोमा,

येशू

परमेbवरको

@सं हासनको

दा.हनेप¦ी

बPनुभएको

कारणले

परमेbवरले हामीलाई rदनुभएको R@तcाह-को tयारे _ट\ वा जमानत हुन पुगेको
@थयो। .वbवासीह-सँग बाँ$नुभएको R@तcाको Rमाणलाई अनुमोदन गनL येशूको

ल°य पूरा गनu उहाँ @सं हासनमा उि€लनुभएको @थयो। पावलले यो िज.कर

गदLछन्, "हा=ा पHमा अWदूत भएर मYकZसेदेकको दजाLअनुसार येशू Rधान
पूजाहार\ भई Rवेश गनुभ
L एको छ" (.ह/ू ६:२०)। Rभु येशू PवगLको
@सं हासनमा उि€लनुले नै परमेbवरले हामीलाई rदनुहन
ु े मुिkको @निbचयताको

Rकट गदLछ। "सबैको @निCत मृ?यु" चाeनुभएर येशूलाई परमेbवरले म.हमामा
लानुभएको @थयो। उहाँले धेरै स_तान वा .वbवासीह-लाई म.हमामा लान नै
(.ह/ू २:९,१०) उहाँ प.हले ?यहाँ उि€लनुभएको @थयो।

हा=ो "आ?मा,जीवन वा Rाणको अ«कुस वा लIर" (.ह/ू ६:१९) नै

परमेbवर .पताको सामु येशूको उपिPथ@त हो। ?यो अ«कुस

परमेbवरको

@सं हासनमा बाँ@धएको छ। येशू•ारा पूरा ग`रएको परमेbवरको R@तcा नै उहाँको
शासनको सCमान @थयो। हामीमा@थ परमेbवरले गनुभ
L एको @नगाहाको R@तcा
येशूको अथक Rयासमा पूरा भएको @थयो। ?यो भ_दा ब.ढ आbवासन, भरोसा,
ढाडस र वचनव~ता हामीलाई अ- के चा.ह_छ र?
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परमेbवरले तपा–सँग शपथ खानुभएको @थयो भaे धारणाले तपा–लाई
कPतो अनुभव हु_छ? तपा– अयोtय, पापी, कमजोर, @न`रह भएताप@न, ?यस
धारणाले तपा–को मुिk tयारे _ट\ छ भनेर तपाँईलाई कसर\ R?याभू@त rदँदछ?
उपसं हार:
थप जानकार\:

एलेन जी ¤ाइट•ारा @लिखत द आ€टस् अभ आपोPटलसको

पृ. ५३९-५४५को "जोन द @बलªद" र द @डजाएर अभ एजेजको पृ. ७१६७२२को "जुडास" पŠनुहोस्।

".वbवको मानवीय इ@तहासमा आफूसँग आफै ल•ने वा Pवयु~

सबभ_दा ठू लो यु~ हो। आwनो PवाथLसँग ल•ने यु~ @नर_तर-पमा च@लरहे को

हु_छ। आwनो PवाथLलाई ?याtन, परमेbवरको इ•छामा आwनो इ•छालाई

समपLण गनLको @निCत ठू लो सं घषL गनुप
L छL। तर कोह\, प.वN, @नद±ष र शु~
जीवन @बताउन चाह_छ भने, उसले आwनो Rाण परमेbवरलाई समपLण गनxपछL"
एलेन जी ¤ाइट, Pटे nस टु ‰ाइPट, पृ. ४३बाट -पा_त`रत।

"यूहaा येशूजPतै हुन चाहे का @थए, र मा@नसको जीवनलाई आमूल

प`रबतLन गनu |ी}को Rेमको Rभावमा उनी न=, सोझो र घम™डर.हत भएका
@थए।

उनको

सहकमŒह-मा,

सुिCपएका @थए...

आwनो

?यस

PवाथL

अचCमको

येशू@भN

जीवनको

लु.कएको

शिkलाई

@थयो।

उनका

यूहaाले

सबै

आफूलाई

"येशूR@तको अगाढ र ग.हरो Rेमले गदाL नै यूहaा ज.हले प@न उहाँको

@नकट हुन चाहे का @थए। उ~ारकताLले सबै बा…ह चेलाह-लाई Rेम गनुह
L _ु ²यो,

तर @तनीह-मा उहाँलाई Wहण गनu आ?मा सबभ_दा धेरै यूहaाको @थयो। उनी

अ- चेलाह-भ_दा उमेरमा कमै @थए। बालकमा भएको भरोसा राeने .वbवास
उनमा बढ\ @थयो, जसले गदाL उनले आwनो ¡दय येशूR@त खुला राeन सकेका

@थए। ?यसले गदाL, उनी येशूको नजरमा धेरै सहानुभ@ू त Rाnत गनu अवसर
पाएका @थए। ?यसको फलPव-प, उ~ारकताLले ग.हरो आ?मcानको िशHा
उनीबाट अ- मा@नसह-लाई सœचार गनL स€नुभएको @थयो...
"उनलाई

आमूल

प`रवतLन

गनu

प.वNताको

सौ_दयLता

उनको

अनुहारबाट चCकेको @थयो। उनको अनुहार हे दाL येशूको जPतै तेज उनमा

@थयो। •~ा, भिk र Rेमले भ`रपूर भएर उनले येशू@तर हे रका @थए, जसको
फलPव-प, उनी येशू जPतै हुन पुगेका @थए। उनको @त/ चाहना नै येशूको
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सIतमा रहनु @थयो। उनको च`रNले उनको Pवामीको च`रNलाई R@त@बCब
गरे को @थयो।"-एलेन जी ¤ाइट, द आ€टस अभ द आपोPटलस्, पृ.
५४४,५४५बाट -पा_त`रत।
िच_तनमनन:
अ. अ?य_तै .Rय चेला यूहaाको र यहू दा इPकय±तीका जीवनह- एक
आपसमा @बप`रत @थए। सु^मा, जब येशूले यूहaा र उनका दाजुलाई
भेटेका @थए, तब उहाँले @तनीह-लाई बोनजŒज वा व³का छोराहभaुभएको @थयो। यूहaाको च`रNमा गिCभर कमजोर वा खोटह@थए। यहू दासँग प@न कमजोर वा च`रNमा खोटह- @थए तर ती

च`रNह- यूहaाको जPतो गिCभर र नाट.कय @थएनन्। तर, दुवै जना

येशूका चेलाह- @थए, दुवै जनाले येशूलाई हे `ररहे का @थए। तर,

यूहaाचा.हँ येशूको Pव-पमा .कन प`रवतLन भए जब यहू दालेचा.हँ
प.वN आ?माको .व^~मा पाप गरे । ती दुई चेलाह-मा के @भaता
@थयो?
आ. येशूले

आwना

भkह-लाई

आआwनै

‰ूसह-

बोकेर

उहाँलाई

प‚ाऊ भaुभएको @थयो। आwनो ‰ूस आफैले बो€नु र कसै को
दमन, हे पाइ र दुdयLवहारमा समपLण गनुक
L ो बीचमा के @भaता छ?

इ. हा=ो पूरै जीवन र Rाण परमेbवरमा समपLण गनL परमेbवरले .कन
अपेHा गनुह
L _ु छ?

ई. आ?म@नणLयको Pवत_Nता र मुिkको बीचमा के सCब_ध छ?
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कथा ७
.टनाको प`रHा
.टना आYभस्, ३९

.टमोर-लेPटका .टना, उनका •ीमान

र चार जना छोराछोर\ह-को @निCत
आ@थLक

अवPथा

कमजोर

@थयो।

.टना Wाहकलाई स?कार गथŒ भने

उनका •ीमान काम गनu य_Nशालामा
आCदानीको रे खदे ख गथŒ। जसोतसो

गरे र @तनीह-ले गुजारा तारे र एक

जना छोरोलाई @छमेकZ दे श इ_डोने@सयाको एडभेि_टPट आवा@सय Pकूलमा

पठाउन सकेका @थए। छोरो ला@ग पढाउन धेरै महं गो भइरहे को @थयो।
प`रवारमा भएका मृ?युह- र अ- स•कटले पैसा @तनL @तनीह-लाई धौधौ
भइरहे को @थयो। .टनालाई के गरˆ के गरˆ भइरहे को @थयो। अP´े @लयाको

P´बेर\ खेतबार\मा वषLको छ म.हना काम गनL आफूलाई खटाइन्। ?यसबाट

केह\ आCदानीले केह\ खचL ता_छ .क भनेर उनले आशा गरे कZ @थइन्।
टाPमे@नयाको बार\मा उनी काम गनL था@लन्। प.हलो हµामा यrद श@नबार
काम गरे जtगा धनीले उनलाई दोबर तलब rदने घोषणा गरे । उनको साथीले

त काम ग`रन् तर श@नबार उनी आwनै कोठामा ब@सर.हन्। दुई म.हना उनी

आwनै कोठामा साबथमा आराधना गनL था@लन्। एक rदन साबथ एडेि_टPट
चचLमा जान निजकको सहर लौकेPटमा गइन् तर ?यहाँ @तनी हराइन्। िचि_तत
भएर आwनो बार\मा उनी फकLन था@लन्। दुई घ_टा .हँडेप@छ उनले एक जना

मा@नस आwनो चौरमा काम ग`ररहे को उनले दे िखन्। "नमPते दाजु, बस
Pटे शन कहाँ छ मलाई दे खाइrदनुहोस् न?" उनले अनुरोध ग`रन्। "तपा–
ु _ु छ?" उनले सोधे। "म .टमोरकहाँबाट आउनुभएको र कहाँ जाँदै हुनह

लेPटबाट आएको हुँ र म एडभेि_टPट चचLमा जान चाह_छु ," उनले जवाफ
् तर उनी चचLमा जाँदैन। तर
rदइन्। "ए, मेर\ •ीमती एडभेि_टPट हुन।

चचLका अ- केह\ .व¶ासीह-लाई मैले िचनेको छु ।" उनले .टनालाई एक
जना .व¶ासीको घरमा ल@गrदए र साबथमा आराधना गनL था@लन्। चचLका

सदPयह-ले उनलाई स?कार गरे र उनलाई खानेकुरा, लुगा र भा_साको @निCत
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सामान प@न rदए। उनीसँग हातभ`र उपहारह- भएकोले उनका कोठे @मN र

अ- साथीह- उनीR@त डाहा गनL थाले। "@तमी अP´े @लयामा आउनुको के
मूeय कारण हो। श@नबार प@न @तमी .कन काम गदx नौ, श@नबार काम गय·

भने दोबर पाउँछˆ, तर @तमी त रमाइलो गनLमाN यहाँ आएका रहे छौ,"

@तनीह-ले उनलाई सCझाए। @तनीह-को आरोपR@त .टनालाई दु:ख लाtयो।
"म छ rदन काम गछु L र एक rदनमाN Rभुलाई मेरो rदन rद_छु । मलाई दोबर
पैसाको @निCत काम नगरे ताप@न उहाँले मलाई सहायता गनुह
L _ु छ भaे कुरा

मलाई थाहा छ," उनले @तनीह-लाई सुनाइन्। कमLचार\ह-ले ज@म_दारलाई

.टनाले श@नबार प@न काम ग^न् भनेर दवाव rदए। तर कामको सु^मै आफू
एडभेि_टPट भएको र उनलाई श@नबार काम गनL कर छै न भनेर उनले

@तनीह-लाई सुनाए। अP´े @लया Pवत_N दे श हो र मा@नसह- जुन rदन
मनलाtयो ?यो rदनमा Rभुको आराधना गनL स.क_छ भनेर प@न @तनीह-लाई

सCझाए। कामको सु^मै म ब^ आwनै दे शमा फ.कL_छु तर श@नबार काम
गrदLन भनेर हा.कमलाई सुनाएकZ @थइन्। समय @ब?दै गएप@छ अ- चार जना

कामदारह- प@न .टनासँग चचL जान थाले। छ म.हनाप@छ आफूले rठक काम
गरे को छ .क भनेर .टनाले सो•न था@लन् .कन.क Pकूलको पैसा @तनL प@न

उनीसँग पयाLµ पैसा जCमा गनL स.कनन्। तर जब उनी आwनो दे शमा फकu
तब उनका साथीह-को भ_दा ब.ढ पैसा उनीसँग रहे छ। के भयो त?
अP´े @लया छो•नुभ_दा अिघ उनका .व¶ासी@मNह-ले उनलाई उपहार र

खामको चाI rदए। चचLको बाथ^मा खामह- खोYदा त ?यहाँ पैसा पो रहे छ।
उनीसँग यPतो पैसा @थयो .क उनले श@नबार दोबर काम गरे को भ_दा बेसी

ँ ाभ`र आश
ँ ु झारे र उनी घुड
ँ ा टे .कन्, "Rभु तपा–का यी अचCमका
@थयो। आख

आिशषह-को @निCत म तपा–लाई ध_यवाद rद_छु । यो अचCमको छ .क मैले

ँ तर तपा–ले मलाई सबै थोक
य@तको पैसा पाउनुछु भनेर सोचेको प@न @थइन।
rदनुभयो। येशूले लूका १८:२७मा भनेकै अनुसार मलाई भयो, “मा@नसह-का
ला@ग जे असCभव छ, ?यो परमेbवरको ला@ग सCभव छ।”

-लेखक रे मो_ड हाउस।
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