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िह हूरूको
िन म्त प

परमे र आफ्ना पु ारा बोल्न ु भयो
1 अिघ-अिघ परमे र हा ा िपता-पखुार्हरूिसत अगमव ाहरू ारा

बोल्नहुुन्थ्यो। परमे र धरैे पटक िविभन्न कारले बोल्नभुयो। 2 अिन अब
यी अ न्तम िदनहरूमा परमे र हामीसगं आफ्ना पु ारा बोल्नभुएकोछ। उहाँले
आफ्ना पु ारा यो समस्त िव बनाउन ु भयो अिन उहाँले आफ्ना पु लाई सबै
कुराको आफ्ना उ रािधकारी बनाउनभुयो। 3 पु ले परमे रको मिहमा ितिब म्बत
गन ुर्हुन्छ। उहाँ परमे रको स्वभावको पणूर् ितरूप हुनहुुन्छ। उहाँले हरेक कुरालाई
आफ्नो श शाली आदशेको अधीनमा रा हुुन्छ। उहाँले मािनसहलाई उनीहरूको
पापहरूदे ख शु तलु्याउन ु भयो र स्वगर्मा परमे रको दािहने हातप ब भुयो।
4 परमे रले उहाँलाई एउटा नाउँ िदनभुयो जनु कुनै पिन स्वगर्दतूहरूको नाउँ भन्दा
उच्च छ। त्यसलैे उहाँ स्वगर्दतूहरू भन्दा महान ्हुनहुुन्छ।

5 परमे रले यी कुरा कुनै पिन स्वगर्दतूहरूलाई भन्नभुएको िथएन:

“ितमी मरेा प ु हौ,
आज म ित ो िपता बनकेो छु।” भजनसं ह 2:7

उहाँले कुनै स्वगर्दतूलाई यो कुरो भन्न ु भएन,

“म ितनका िपता बन्नछुे
र ितनी मरेा प ु बन्नछेन।्” 2 शमएूल 7:14

6अिन जब परमे रले आफ्नो पिहलो पु लाई* यस ससंारमा िचनाउनहुुन्छ, उहाँ
भन्नहुुन्छ,
* 1:6:
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“परमे रका सारा स्वगर्दतूहरूले उहाँलाई आराधना गरून।्” वस्था 32:43

7 स्वगर्दतूहरूको बारेमा परमे र भन्नहुुन्छ:

“परमे रले आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई बतास† जस्तो बनाउनभुयो,
अिनआफ्ना दासहरूलाई आगोको ज्वाला जस्तो बनाउनभुयो।” भजनसं ह
104:4

8 तर आफ्ना पु को बारेमा परमे रले भन्नभुयो:

“हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा सवर्दा रिहरहने छ।
न्यायपवूर्क तपाईंले आफ्नो राज्य चलाउन ु हुनछे।

9 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ अिन द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ,
त्यसलैे हे परमे र, तपाईंका परमे रले तपाईंलाई,
तपाईंका साथीहरूलाई िदएको भन्दा महान आनन्द िदन ु भएको छ।”

भजनसं ह 45:6-7
10 परमे र अझै भन्नहुुन्छ,

“हे भ,ुआिदमा तपाईंले पथृ्वीको जग बसाउनभुयो,
अिन आकाशमण्डल तपाईंका हातका कामहरू हुन।्

11 यी सब िवनाश भएर जाने छन,् तर तपाईं सदाकाल रिहरहन ु हुनछे।
अिन सबै थोकहरू व झैं परुाना बन्नछेन।्

12 तपाईंले त्यसलाई व जस्तो लपटे्न ु हुनछे।
ती फे र व झैं ब द्लने छन,्

तर तपाईं किहल्यै ब द्लन ु हुने छैन।
तपाईंको जीवनको अन्त किहल्यै हुने छैन।” भजनसं ह 102:25-27

13अिन परमे रले यो कुरो स्वगर्दतूलाई किहल्यै भन्नभुएनः
† 1:7: “ ”
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“तपाईं मरेो दािहने हात प ब हुोस,्
जबसम्म तपाईंको श हुरूलाई तपाईंका पाउमा ल्याइँदनै।” भजनसं ह
110:1

14 सबै स्वगर्दतूहरू आत्मा हुन ्जो परमे रको सवेा गछर्न ्अिन उ ार पाउनहेरूको
सहायता गनर् ितनीहरूलाई पठाइन्छन।्

2
हा ो उ ार वस्थाभन्दा ठूलो हो

1 यसकारण िसकाइएका कुराहरू अनसुरण गदार् अझै धरैे होिशयार हुनपुछर्
जसमा िक हामी सत्यको मागर्बाट नबहिकयौं। 2 स्वगर्दतूहरू माफर् त परमे रले
िदनभुएको िशक्षा साँचो हो भन्ने दखेाइएको िथयो! अिन जिहले पिन यहूदीहरूले
त्यस िशक्षाको िवरोध गरे अथवा त्यसको अनसुरण गरेनन ् ितनीहरूले उिचत दण्ड
पाए। 3 हामीलाई िदइएको उ ार धरैे महान ्हो। यसथर् यिद हामीले त्यस उ ारको
अवहलेना गरय भने हामी दण्डबाट कसरी उम्कन सकौंला? उ ारको बारेमा
मािनसहरूलाई पिहले भन्नहुुने भ ु नै हुनहुुन्थ्यो। अिन उहाँलाई सनु्ने मािनसहरूले
उ ार साँचो हो भन्ने कुरो हामीलाई मािणत गरे। 4 परमे रले पिन अचम्मका,
िचन्हहरू र िविभन्न िकिसमका चमत्कारहरूले मािणत ग रिदनभुयो। अिन पिब
आत्मा ारा मािनसहरूलाई उपहारहरू िदएर त्यो मािणत ग रिदनभुयो। उहाँले ती
उपहारहरू आफ्नो अनसुार िदनभुयो।

मािनसहरुलाई बचाउन ी मािनस जस्तै बन्नभुयो
5 आउन लागकेो त्यो नयाँ ससंारको शासक बन्न परमे रले स्वगर्दतूहरूलाई

छान्न ु भएन। त्यो भिवष्यको ससंार हो जनु हामीले चचार् गनर् लागकेा छौं।
6 धमर्शा मा ले खएको छ:

“तपाईं िकन मािनसलाई सम्झन ु हुन्छ?
िकन तपाईंले मािनसको पु को बारे सोंच्न ु हुन्छ?

ऊ यित महत्वपणूर् छ?
7छोटो अविधका िन म्त तपाईंले उसलाई स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्न बनाउनभुयो।

तपाईंले उहाँलाई आदर र मिहमाको मकुुट लगाई िदनभुयो,
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8अिन सबकुैराहरू तपाईंले उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो।” भजनसं ह
8:4-6

परमे रले “सबकुैरा उसकैो अधीनमा ल्याई िदनभुयो” भन्ने भनाइले भन्दा उहाँको
अधीनदे ख बािहर केही रहने भन्ने बिुझन्छ। तर हामी उहाँले सबमैािथ शासन गरेको
दखे्दनैौं। 9 केही समयको िन म्त यशे ू स्वगर्दतूहरू भन्दा िनम्नको बनाइनभुएको
िथयो। तर अिहले हामी उहाँलाई आदर र मिहमाको मकुुट लगाउन ु भएको दखे्छौ
िकनिक उहाँले क भोग्न ु भयो र ूसमा मन ुर्भयो। िकनभने परमे रको अन ु हले
यशेलू े त्यके का िन म्त मतृ्यकुो अनभुव गन ुर्भयो।

10 परमे र नै हुनहुुन्छ जसले आफ्नो मिहमाको लािग सबकुैरा बनाउनभुयो।
उहाँले आफ्नो मिहमाको भागीदार बनाउन उहाँले धरैे छोराहरू चाहनभुयो। यसथर्
परमे रले ज-ेजे गन ुर् परेको िथयो त्यही गन ुर्भयो। परमे रले उहाँलाई एक पणूर्
मािनस बनाउनभुयो जसले सबलैाई म ु तफर् डोयार्उन ु हुन्छ। परमे रले उहाँको
यातना ारा यशेलूाई पणूर् बनाउनभुयो।

11 उहाँ नै एक जसले मािनसलाई पिव बनाउनँहुुन्छ र ती पिव बनाएकाहरू
एउटै प रवारबाट आएका छन।् यसकारण उहाँ ितनीहरूलाई आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू
अिन िददी-बिहनीहरू भन्न लजाउन ु हुन्न। 12 त्यसलैे उहाँ भन्नहुुन्छ,

“हे परमे र! तपाईंको बारेमा म आफ्ना भाइ-बिहनीहरूलाई घोषणा गनछु।
तपाईंका सबै मािनसहरूका अिघ म तपाईंको शसंाको गीत गाँउनछुे।”

भजनसं ह 22:22
13 उहाँ यसो पिन भन्नहुुन्छ,

“म परमे रमा भरोसा गछुर्।” यशयैा 8:17

अिन उहाँ भन्नहुुन्छ,

“म यहाँ छु, अिन मिसत ती छोराछोरीहरू छन,् जो परमे रले मलाई िदनभुएको
छ।” यशयैा 8:18
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14 ती छोराछोरीहरू भौितक शरीमा छन ्जो मािनसहरू हुन।् अिन यशे ू पिन ती
मािनसहरू जस्तै बन्नभुयो र ितनीहरूको जस्तै अनभुव बटुल्न ु भयो। त्यसकैारण
उहाँले मतृ्यलुाई अङ्गालरे त्यसलाई अथार्त शतैानलाई न गन ुर्भयो जस िसत मान
श छ। 15 यशे ूती मािनसहरू जस्तै बन्नभुयो र मन ुर्भयो जसले गदार् ितनीहरूलाई
मु गनर् सकून।् आफ्नो मतृ्यकुो भयले गदार् ितनीहरूले सारा जीवन कमाराले
जस्तै िबताए। 16 यो स्प छ िक, यशेलूे स्वगर्दतूहरूलाई होइन, तर अ ाहामका
सन्तानहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ। 17 यसकैारणले यशेलू े आफूलाई हरतरहले
आफ्ना भाइ बिहनीहरू जस्तै बनाउन ु आवश्यक िथयो ता िक उहाँ परमे रको
सवेामा दयाल ु र िव ासयोग्य धान पजूाहारी बन्न सकून ् अिन यस कारले
मािनसहरूलाई पापहरू क्षमा िदनसकून।् 18 अिन अब यशेलूे ती मािनसहरूलाई
सहायता गनर् सक्नहुुन्छ जो परीिक्षत छन।् यशे ू ितनलाई सहायता गनर् समथर् हुनहुुन्छ
िकनिक उहाँ आफैं ले क भोग्न ु भयो र परीिक्षत हुनभुयो।

3
मोशाभन्दा यशे ू महान हुनहुुन्छ

1 यसलैे ितमीहरू सबलैे यशेकूो बारेमा सोच्नपुछर्। परमे रले यशेलूाई हामी
भएकहाँ पठाउन ु भएको छ अिन उहाँ हा ा िव ासका धान पजूाहारी हुनहुुन्छ
जनु िव ास हामीले राखकेा छौं। मरेा पिव दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरूलाई
म भन्छु! ितमीहरू परमे रबाट बोलाइएकाहरू हौ। 2 परमे रले यशेलूाई हा ो
माझमा पठाउनभुयो अिन उहाँलाई धान पजूाहारी बनाउनभुयो। यशे ू पिन मोशा
जस्तै परमे र ित िव ासी हुनहुुन्थ्यो। मोशाले ती सबै कामहरू गन ुर्भयो जनु
परमे रले आफ्ना घरमा गनर् चाहन ु हुन्थ्यो। 3 यिद कसलैे घर बनाउछँ तब
मािनसहरूले घरलाई भन्दा घर बनाउनलेाई बढी आदर गछर्न।् त्यसै गरी मोशालाई
भन्दा यशेलूाई बढता आदरको अिधकारी मान्नपुछर्। 4 हरेक घर कुनै मािनस ारा
बनाइन्छ। तर परमे रले सबै थोक बनाउनभुयो।

5 परमे रको घरमा मोशा एउटा िव ासनीय दास जस्तो िथए। उनले
मािनसहरूलाई ती कुराहरू बताए जनु भिवष्यमा परमे रले बताउने छन।् 6 तर
परमे र ारा सचंा लत घरमा ी एउटा िव ासनीय छोरो जस्तो हुनहुुन्छ। हामी
िव ासीहरू परमे रको घर हौं। यिद हामी आफुमा भएको आशा ित िन न्त र
गिवर्त रिहर ौं भने हामी परमे रकै घर हौं।
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हामीले परमे रको अनसुरण ग ररहन ु पछर्
7 त्यसकैारण पिव -आत्मा भन्नहुन्छ,

“आज यिद ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
8अिततमा जस्तै ितमीहरू हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको

िवरोधमा िव ोह गय ,
त्यसै बलेा मरूभिूममा परमे रको परीक्षा लयौ।

9 चा लस वषर्सम्म मरूभिूममा मलैे के-के गरें त्यो ित ा िपता-पखुार्हरूले दखे।े
तर ितनीहरूले मरेो धयैर्को परीक्षा लए।

10 त्यसलैे म ितनीहरूिसत रसाएँ
र मलैे भनें ‘ितनीहरूका िवचार सधँ ै गल्ती छन ्
ितनीहरूले किहल्यै मरेो बाटो बझुनेन।्’

11 त्यसलैे म रसाएँ र शपथ लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे पाउने छैनन ्र मिसत िव ा न्त पाउने छैनन।्’ ”

भजनसं ह 65:7-11
12 त्यसकारण दाज्य-ूभाइहरू र िददी-बिहनीहरू, होिशयार बस जसमा िक

ितमीहरूमा कोही पापी नहोऊ, िव ासलाई अस्वीकार नगरोस ् र जीिवत
परमे रलाई नछोडोस।् 13 तर हरेक िदन एक-अकार्को उत्साह बढाऊ। “आज”
नै यो गर। एक अकार्को सहायता गर जसमा िक कोही पाप र यसको कपटपणूर्
त रकाले कोही पिन कठोर नबनोस।् 14 हामी सबै ी का सहभागी छौं हामीले
शरुूमा पाएको िव ास अन्त सम्म थािमर ौं भने यो सत्य रहने छ। 15 धमर्शा ले
भनकेो छ,

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन, जितबलेा ितमीहरूले परमे रको िवरोधमा

िव ोह गरेका िथयौ।” भजनसं ह 95:7-8
16 ती को िथए जसले परमे रको आवाज सनुे र उहांको िवरोधमा िव ोह

गरे? ती सबै मोशा ारा िम बाट लिगएकाहरू िथए। 17अिन परमे र ितनीहरूसगं
चालीस वर्ष सम्म रसाउनभुएको िथयो? परमे र ितनहैरूिसत रसाउनभुएको
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िथयो जसले पाप गरे र जो मरूभिूममा मरे। 18 अिन परमे रले कसका बारेमा
शपथ खान ु भएको िथयो जो वशे र िव ाम नपाउनहेरू िथए? परमे रले ितनकैा
बारेमा भन्नहुुदँथै्यो जसले उहाँको आज्ञा माननेन।् 19 यसकारण हामी बझु्छौं िक
अिव ासको कारणले ती मािनसहरूलाई वशे र परमे रको िव ाम िनिष िथयो।

4
1 परमे रले ितनीहरूलाई िदएको ितज्ञा हामीलाई पिन हो। त्यो ितज्ञा यो

हो िक हामी वशे गनर् र परमे रको िव ाम लन सक्छौं। हामी सतर्क हुनपुछर्
िक हामीले त्यो ितज्ञा पाउन चकु्न ु हुदँनै। 2 जस्तो ितनीहरूलाई भिनयो त्यस्तै
कारले बाँच्ने उपाय हामीलाई पिन बताइएको छ। तर ितनीहरूले उपदशे त सनुे
तर िव ासिसत हण गरेनन।् 3 हामी िव ासीहरू परमे रको िव ाममा वशे
पाउछँौं। जस्तो परमे रले नै भन्नभुयो:

“म रसाएँ र ितज्ञा लएँ की,
‘ितनीहरूले किहल्यै वशे गन छैनन ् र मरेो िव ाम पाउने छैनन।्’ ”

भजनसं ह 95:11

परमे रले यसो भन्नभुयो। तर परमे रले यस ससंारको सिृ गन ुर्भएपिछ उहाँले
आफ्नो काम समा गन ुर्भयो। 4 धमर्शा मा कहीं परमे रले सातौं िदनको कुरा
गन ुर्भएको छ “अिन सातौं िदनमा परमे रले आफ्नो सबै कामहरूबाट िव ाम
लनभुयो।”✡ 5 उपरो खण्डमा यो पिन भिनएको छ, “ती मािनसहरू मरेो
िव ाममा प पाउने छैनन।्”

6 यो अझै सत्य छ िक कितपय मािनसहरूले वशे गनछन ्र परमे रको िव ाम
पाउने छन।् तर ती मािनसहरू जसले पिहले म ु को उपाय सनुे त्यहाँ प योग्यको
िथएनन ् िकनिक ितनीहरूले आज्ञा माननेन।् 7 यसकारण परमे रले अक िवशषे
िदनको योजना गन ुर्भयो। त्यसलाई “आज” भिनयो। दाऊद ारा परमे रले त्यस
िदन बारे धरैेपिछ बताउनभुयो। हामीले त्यो धमर्शा अिघ नै उपयोग गय ं।

“यिद आज ितमीहरूले परमे रको आवाज सनु्यौ भन,े
अतीतमा जस्तै हठधम नबन।” भजनसं ह 95:7-8

✡ 4:4: 2:2 बाट उ तृ ग रएको।
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8 हामी जान्दछ यहोशलूे पिन मािनसहरूलाई िव ामितर डोयार्एनन।् हामी यो
बझु्छौं िकनिक परमे रले पिछबाट अक िव ामको िदन बताउनभुयो। 9 यसले
दखेाउछँ िक परमे रका मािनसहरूलाई सातौं िदनको िव ाम अझै आउँदछै।
10आफ्नो काम सकेर परमे रले िव ाम लनभुयो। यसकारण जसले वषे गछर्
र परमे रको िव ाम पाउछँ उसले परमे रले ग रसकन ु भए जस्तै आफ्नो काम
ग रसकेको हुन्छ। 11 समस्त हामी पिन परमे रको िव ाममा वशे गन सक्दो
कोिशश गरौं हामीले सक्दो कोिशश गन ुर्पछर् ता िक परमे रको आज्ञा नमान्नहेरूको
नमनूा बनरे हामी न नहौं।

12 परमे रको वचन जीिवत छ र ि याशील छ। उहाँको वचन कुनै दईुधारे
तरवार भन्दा धा रलो छ। परमे रको वचनले हामीलाई गिहरो गरी काट्छ। यसले
आत्मा र ाण, जोिडएको ठाउँमा काट्छ। यसले जोन र ह ी समते काट्छ। यसले
िभ ी भाव र िवचार सम्म जाँच्छ। 13 ससंारको कुनै थोक परमे रबाट लकुाउन
सिकँदनै। उहाँ सब कुरा स्प दे हुुन्छ। हरेक कुरा उहाँ अिघ स्प छ। अिन
उहाँलाई हामीले हा ो जीवनको लखेाजोखा बझुाउनै पछर्।

परमे रको अिघ उिभन यशेलूे सहायता गन ुर्हुन्छ
14 हा ोमा महा धान पजूाहारी छन ्जो स्वगर्का परमे रकहाँ जानभुएको छ.

उहाँ परमे रका पु , यशे ू हुनहुुन्छ। यसथर्, हामीले स्वीकार गरेको िव ासमा दढृ
रहौं। 15 हा ा धान पजूाहारी, यशे ू हुनहुुन्छ जो हा ा कमजोरीहरू बझु्न समथर्
हुनहुुन्छ। जब यशे ूयस ससंारमा हुनहुुन्थ्यो उहाँ हरेक कुरामा परीिक्षत हुनभुयो जसरी
हामी परीिक्षत छौं, तर उहाँले किहल्यै पाप गन ुर् भएन। 16यशे ूहा ा धान पजूाहारी
हुन ु भएकोले परमे रको अन ु हाको िसहंासन अिघ उिभन हामीलाई स्वतं ता छ।
त्यहाँ हामी सहायताको िन म्त करूणा र अन ु ह पाउछँौ जब ती चाहन्छौं।

5
1 कुनै पिन यहूदी धान पजूाहारी मािनसहरू माझबाट छािनएका हुन्छन।्

मािनसहरूले परमे रलाई गन ुर्पन कुराहरू गनर् सघाउन ु उहाँ िनय ु हुनभुएको छ।
पापको या तमा ती धान पजूाहारीले परमे रको अिघ भटेीहरू र बलीहरू
चढाउनै पछर्। 2 धान पजूाहारी स्वयं सबै मािनसहरू जस्तै कमजोर हुन्छन।्
त्यसकैारण बझु्न नसक्नहेरूिसत र गल्ती काम गनहरूिसत उनी न बन्न सक्छन।्



5:3 ix िह ू5:14

3 धान पजूाहारीले मािनसहरूका पापको लािग बली चढाउँछन ् तर उनी स्वयं
कमजोर मािनस भएकाले आफ्नै पापको लािग पिन बली चढाउन ु पछर्।

4 धान पजूाहारी हुन ु सम्मानको कुरा हो। तर यस कामको िन म्त आफुले
आफैं लाई कसलैे छान्दनैन।् हारूनलाई जस्तो, परमे रले छान्न ु पछर्। 5 उसै गरी
ी ले धान पजूाहारी हुनलाई अिन त्यसको मिहमा पाउनलाई आफैं लाई छान्न ु

भएन। तर परमे रले उहाँलाई छान्नभुयो। परमे रले ी लाई भन्नभुयो:

“ितमी मरेा प ु हौ।
आजदे ख म ित ा िपता भएँ।” भजनसं ह 2:7

6 धमर्शा को अक भागमा उहाँले भन्नभुयो,

“मल्कीसदेके जस्तो,
ितमी सदा-सदाको लािग पजूाहारी बन्ने छौ।” भजनसं ह 110:4

7 जब ी ससंारमा हुनहुुन्थ्यो उहाँले परमे रलाई ाथर्ना गन ुर्भयो र सहायता
माग्नभुयो। त्यहाँ एकैजना मा हुनहुुन्थ्यों जसले उहाँलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु
सकनहुुन्थ्यो र यशेलू ेआसँ ु र आतर्नाद सिहत ाथर्ना गन ुर्भयो। यशे ून र आज्ञाकारी
हुनहुुन्थ्यो, त्यसलैे परमे रले उहाँको ाथर्नाको उ र िदनभुयो। 8 यशे ूपरमे रका
पु हुनहुुन्थ्यो तर उहाँले क भोग्न ु भयो र त्यसबाट उहाँले आज्ञाकारी बन्न
िसक्नभुयो। 9 तब नै यशे ू पणू र् बनाइन ु भयो अिन उहाँको आज्ञा मान्नहेरू सबकैो
िन म्त अनन्त मु को ोत बन्नभुयो। 10अिन परमे रले मल्कीसदेकेलाई जस्तै
यशेलूाई धान पजूाहारी बनाउन ु भयो।

पतनको िवरु चतेावनी
11 हामीले यसबारे ितमीहरूलाई धरैे कुरा भन्नछु। तर ितमीहरूले िसक्ने इच्छा

गरेनौ, ितमीहरूलाई यो बझुाउन खबुै क ठन भएको छ। 12 वास्तवमा यस बलेा
सम्म ता ितमीहरू िशक्षा िदने बिनसक्नपुन िथयो। अझै पिन ितमीहरूलाई कसलैे
परमे रका िशक्षाको पिहलो पाठ िसकाउन ु आवश्यक भएको छ। ितमीहरूलाई
त अझै दधु नै चािहएको छ, ठोस आहार होइन। 13 दधू खाने अझै पिन नानी
नै हुन्छ अिन त्यसले उिचत िशक्षाबरे केही जान्दनै। 14 तर ठोस आहार त
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प रपक्कहरूकोलािग हो। जसले आफ्ना आ त्मक इ न् यहरूलाई असल र खराब
बीचको िभन्नता छु याउन िनरन्तर अभ्यास गरेकाछन।्

6
1-2 यसकारण अब हामीले ी बारेको ारंिभक पाठहरू छोड्न ु पछर् र

पणूर्ता ितर जानपुछर्। हामी शरुू ितरै फकर् न ु हुदँनै। मतृ कमर्हरूलाई पिछ नै छोडरे
अिन परमे रमा िव ास गरेर हामीले ी मा हा ो जीवन शरुू गरेका िथयौ।
त्यसबलेा, हामीलाई बि स्माहरू,* मािनसहरूमािथ हातहरू रा े िवशषे कमर्,
मतृकको पनुरूत्थान र अनन्त न्यायको बारेमा िसकाइएको िथयौं। तर अब हामीले
अरू प रपक्व िशक्षा तफर् बढ़न ु पछर्। 3 परमे रले चाहन ु भए हामी त्यो पिन गछ ं।

4-6 मािनसहरूले ी लाई छोिडिदए पिछ, ितनीहरूका जीवनको बाटो फे र
बदल्न सिकएला? सत्य िसक्नहेरू बारे म भन्दछुै। ितनीहरूले परमे रबाट उपहार
लएका छन ् र पिव आत्माको भागीदार बनकेा छन।् ितनीहरूले परमे रले
भन्नभुएको वचन सनुकेा छन,् र परमे रको नयाँ ससंारको महाश दखेकेा
छन।् अिन ती कुराहरू खबुै रा ा िथए भनरे ितनीहरूले बझुकेा छन।् तर त्यसपिछ
ितनीहरूले ी लाई छोड।े अब ितनीहरूलाई फकार्एर फे र ी मै ल्याउनअसभंव
छ। िकन? िकनिक ितनीहरूले ी लाई फे र ूसमा टाँगरे काँटी ठोक्दछैन।्
ितनीहरूले मािनसहरूको साम ू ी लाई ल ज्जत तलु्याउदँै छन।्

7जनु खतेले घ र-घ र पानी पाउछँ र खतेी गनलाई अन्न उमाछर्। यस्ता खतेले
परमे रको आशीवार्द पाउछँ। 8 तर यिद त्यस जमीनले काँढा र िसउडँीहरू उमाछर्
भने त्यो बकेार छ। त्यस जमीनले परमे रबाट ाप पाउने डर छ र त्यसलाई
आगोले डडाउने छ।

9 ि य िम हरू, य िप हामी ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्छौं। तथािप हामी
ढुक्क छौं िक ितमीहरूको अवस्था त्यो भन्दा धरैे रा ो छ र त्यसले ित ो म ु को
जमानत िदन्छ। 10 परमे र न्यायसगंत हुनहुुन्छ। परमे रले ितमीहरूले गरेको
कामको याद गन ुर् हुनछे। उहाँका मािनसहरूलाई सहायता गरेर ितमीहरूले दखेाएको
आफ्नो मेलाई ितमीहरूको अटटू सहायतालाई परमे रले सन्झन ु हुनछे। तब
ितमीहरूको आशा पिन पणूर् ग रने छ।
* 6:1-2:

, पानीमा “डुब्न”ु अथवा यसले यहूदीको धािमर्क आनु ािनक धवुाई भन्ने बझुाउँ छ।
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11 ितमीहरू त्यकेले आफ्नो जीवनभ र यस्तै य गद जाऊ भन्ने हामी
चाहन्छौं। तब ितमीहरूको आशा पणूर् हुने छ। 12अल्छे नहोऊ, हामी ितमीहरूलाई
ितनीहरू जस्तै होऊ भन्ने चाहन्छौ जसले परमे रका वचनव कुराहरू पाए।
ितनीहरूले परमे रका वचनहरू पाउछँन िकनिक ितनीहरूको िव ास र धयैर् छ।

13 परमे रले अ ाहामलाई ितज्ञा िदन ु भएको िथयो। परमे र भन्दा ठूलो
कोही छैन, यसथर् परमे र स्वयलंे आफ्नो नाउमँा उनलाई शपथ िदनभुयो िक
उहाँले आफ्नो वचन परूा गन ुर् हुनछे। 14 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीलाई
िन तरूपले आशीवार्द िददछुँ। म ितमीलाई धरैे सन्तान िदनछुे।”✡ 15 यो कुरो
हुनलाई अ ाहामले धयैर्साथ पख। अिन पिछ; अ ाहामले परमे रको वचन पाए।

16शपथ लदँा मािनसलेआफूभन्दा ठूलोको नाउँ लदँछन।् ितनीहरू के भन्छन,्
त्यो शपथले साँचो छ भनी िन त गछर् अिन िववादलाई िनषदे गदर्छ। 17 जसले
त्यो पाउनपुछर् उसलाईआफ्नो वचन सत्य छ भन्ने कुरो परमे र मािणत गनर् चाहन ु
हुन्थ्यो। उहाँको िनणर्य किहल्यै बद्लीने छैन भन्ने कुरो ितनीहरूले स्प रूपले बझुनु ्
भन्ने परमे र चाहनहुुन्थ्यो। परमे रले शपथ लएर जे भन्नभुयो त्यसलाई उहाँले
मािणत गन ुर्भयो। परमे रले जब केही भन्नहुुन्छ उहाँले ढाँट्न सक्न ु हुन्न, अिन
जब उहाँले कुनै शपथ लनहुुन्छ उहाँले परुा गन ुर् हुन्छ। 18 यी दइु कुराहरू ब द्लन
सक्दनैन।्

अिन ितनीहरूले हामीलाई हा ो अिघ रहकेो आशामा दढृ रहन श शाली
उत्साह िदन्छन ्जित खरे हामी सरुक्षाको लािग परमे रकहाँ आयौं। 19 हा ो आशा
एउटा लङ्गरू जस्तो हो। यो मजबतू र िन त छ यसले हा ो ाण बचाउछँ। यो
म न्दरको पिव स्थानको पदार्को पिछ समते पस्दछ। 20यशे ूअिघबाटै त्यस ठाउँमा
पिससक्नभुएको छ र हा ोलािग बाटो खो लिदनभुएको छ। यसरी यशे ूमल्कीसदेके
जस्तै धान पजूाहारी बन्न ु भएको छ।

7
पजूाहारी मल्कीसदेके

1 मल्कीसदेके शालमेका राजा िथए र सव च्च परमे रका पजूाहारी िथए।
जब अ ाहाम लडाईँ िजतरे आउन लागकेा िथए, मल्कीसदेकेले उनलाई भटेे र
✡ 6:14: 22:17 बाट उ तृ ग रएको।
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आशीवार्द िदए। 2अिन अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई आफूिसत जित िथयो त्यसको
दशांश भाग िदए।

मल्कीसदेके, शालमेका राजाको नाउकँो दइुवटा अथर् छ। पिहलो अथर् हुन्छ,
“धािमर्कताको राजा” र अक अथर् हुन्छ “शा न्तको राजा।” 3 मल्कीसदेकेका
माता-िपता को िथए र कहाँबाट आएका िथए त्यो कसलैे जान्दनै। अिन उनी किहले
जन्मे र किहले मरे त्यो पिन अज्ञात नै छ। उनी परमे रको पु जस्तै हुन ् र उनी
सदाकाल पजूाहारी भइरहन्छन।्

4 यसबाट, ितमीहरू बझु्नसक्छौ िक मल्कीसदेके एक जना खबुै महान परुूष
िथए। िपत-ृ मखु अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई आफूले य ु मा िजतकेो जम्मकैो
दशांश भाग िदए। 5अब िनयमले भन्छ, लवेीको सन्तानबाट जो पिन पजूाहारीहरू
बिनन्छन,् मािनसहरूबाट उसले दशांश पाउन ुपछर्। पजूाहारीहरू र ितनका मािनसहरू
दवुै अ ाहामकै प रवारबाट हुन। तथािप पजूाहारीहरूले आफ्नै मािनसहरूबाट
दशांश उठाउँछन।् 6 मल्कीसदेके लवेीका सन्तानबाट आएका िथएनन।् तथािप
उनले अ ाहामबाट दशांश पाए। अिन उनले अ ाहामलाई आशीवार्द िदए जसलाई
परमे रले वचन िदएका िथए। 7 अिन सबै मािनसहरूले जान्दछन ् िक जो ठूला
मािनसहरू छन ्साना मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन्छन।्

8 ती पजूाहारीहरू दशांश पाउछँन ् तर ती सबै बाँच्ने मािनसहरू मा हुन।्
तर मल्कीसदेके जसले अ ाहामबाट दशांश पाए, सदाकाल बाँिचरहन्छन,् जस्तो
धमर्शा ले भन्छ। 9 लवेीले मािनसहरूबाट दशांश पाउछन।् तर यसो पिन भन्न
सिकन्छ िक जब अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई दशांश िदए लवेीले पिन िदए।
10 लवेी त्यस बलेा जन्मकेा िथएनन।् उनी त आफ्ना पखुार् अ ाहामकै शरीरमा
िथए जब मल्कीसदेकेेलाई अ ाहामले भटेे।

11 यिद लवेी पजूाहारी-प ितबाट आ त्मक पणूर्ता पाउन सके अिन यिद यसै
पजूाहारी-प ितको आधारमा यी मािनसहरूलाई िनयम िदइएको भए, हारूनको
पजूाहारी दजार्बाट नआई मल्कीसदेकेको पजूाहारी दजार्मा अक पजुाहारी आउने के
दरकार िथयो? 12अिन जब अक िकिसमको पजूाहारीपन चलाइन्छ भने िवधान
ब द्लन ु पछर्। 13 हामी यो कुरा ी को बारेमा भन्दछैौं। उहाँ अक उपजाितका
हुनहुुन्थ्यो। त्यस उपजाित कसलैे पिन वदेीमा किहल्यै सवेा गरेका िथएनन।् 14 यो
स्प छ िक हा ा भ ु यहूदाको वशंबाट आउनभुयो तर मोशाले त्यस वशंबाट
पजूाहारीहरू हुने बारे केही कुरा गरेनन।्
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यशे ू मल्कीसदेके जस्तै एक पजूाहारी हुनहुुन्छ
15अकार् एक पजूाहारी आउनहुुनछे जो मल्कीसदेके जस्तै छन,् भन्ने तथ्य बारे

यो बढ़ता स्प हुन्छ। 16उहाँ मानव िनयम र िवधानहरू अनसुार पजूाहारी हुनभुएन।
उहाँ आफ्नो अनन्त जीवनको श ारा पजूाहारी हुनभुयो। 17धमर्शा मा उहाँ बारे
यो भिनएको छ “ितमी मल्कीसदेके जस्तै सधैकँो िन म्त पजूाहारी हौ।”✡

18 अिघका िनयम अब समा भयो िकनिक त्यो कमजोर र बकेार िथयो।
19 मोशाको वस्थाले कुनै कुरालाई पणूर् बनाउन सकेन। अिन अब हामीलाई
अझ असल आशा िदइएको छ जसबाट हामी परमे रको निजक आउन सक्छौं।

20 महत्वपणूर् कुरो यो छ िक परमे रले जब यशेलूाई धान पजूाहारी
बनाउनभुयो, उहाँले ितज्ञा लनभुयो। जब अरूहरू पजूाहारी बने त्यहाँ कुनै ितज्ञा
िथएन। 21 तर ी चाँिह परमे रको ितज्ञा ारा पजूाहारी बन्नभुयो। परमे रले
उहाँलाई भन्नभुयो,

“परमे रले ितज्ञा लनभुयो
उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुने छैन।

‘ितमी सदा-सदालाई पजूाहारी हुनछेौ।’ ” भजनसं ह 110:4
22 यसको अथर् हो, यशे ू एक उ म करारको साक्षी हुनभुयो।

23 अन्य पजूाहारीहरूलाई पजूाहारी भइरहनबाट मतृ्यलुे रोक्यो। त्यसलैे धरैे
पजूाहारीहरू भए। 24 तर यशे ू सदा जीिवत हुनहुुन्छ र आफ्नो पजूाहारीपन छोड्न ु
हुन्न। 25 यसलैे जो पिन उहाँको माफर् त परमे रकहाँ आउँछन ् ी ले ितनीहरूलाई
बचाउन ु हुन्छ। ी ले यो सदाकाल गनर्सक्न ु हुन्छ, िकनभने जो परमे रकहाँ
आउँछ त्यसको सहायताको िन म्त उहाँ सधँ ैं बाँच्नहुुन्छ।

26 यसथर् उहाँ हामीलाई चािहएको जस्तै कारको धान पजूाहारी हुनहुुन्छ।
उहाँ पिव र िनद ष हुनहुुन्छ। उहाँ श ु र पापीहरूका भावदे ख टाढा हुनहुुन्छ।
अिन उहाँ स्वगर्भन्दा पिन मािथ उठेको हुनहुुन्छ। 27 उहाँ अरू पजूाहारीहरू जस्ता
हुनहुुन्न जसले त्यके िदन बली चढाउन ु पथ्य । ितनीहरूले पिहले त आफ्नै
पापहरूको लािग बली चढाउन ु पथ्य र त्यसपिछ अरूहरूका पापको लािग। तर
ी लाई त्यसो गन ुर्पन दरकार छैन। उहाँले आफैं लाई सधँैंको लािग एकै पल्ट

✡ 7:17: 110:4 बाट उ तृ ग रएको।
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बलीको रूपमा चढ़ाउन ु भयो। 28 वस्थाले त ितनलैाई धान पजूाहारी छान्छन ्
जो अरूहरू जस्तै कमजोर मािनसहरू हुन्छन।् तर परमे रको ितज्ञा वस्थापिछ
आयो। परमे रले लन ु भएको शपथका शब्दहरूले परमे रका पु लाई धान
पजूाहारी हुने बनायो। अिन ती प ु सधैंको लािग पणूर् हुनभुयो।

8
यशे ू हा ा धान पजूाहारी

1 हामी के भन्दै छौँ त्यसको सार यो हो हा ा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ। उहाँ
स्वगर्मा परमे र को िसहंासनको दािहनपे ब ु भएको छ। 2 उहाँ परमपिव
स्थानमा सवेा गन ुर्हुन्छ। मािनसले होइन, परमे रले बनाउनभुएको सत्य म न्दरमा
सवेा गन ुर्हुन्छ।

3हरेक धान पजूाहारीको काम हुन्छ परमे रलाई भटेी र बली चढाउन।े यसथर्,
हा ा धान पजूाहारीले पिन परमे रलाई केही चढाउन ु पछर्। 4 यिद हा ा धान
पजूाहारी पथृ्वीमा हुनभुएको भए, उहाँ पजूाहारी हुनहुुदँनै िथयो। म यसकारण यो
भन्दछुै वस्थाले चाहकेो भटेी चढाउन त्यहाँ पजूाहारीहरू छदँछैन।् 5 वास्तवमा
पजूाहारीहरूले गरेको सवेा त केवल स्वगर्मा भएका कुराहरूको नवकल र छायाँ मा
हुन।् त्यसकैारण मोशाले जब पिव तम्ब ू तान्दै िथए परमे रले उनलाई चतेावनी
िदनभुयो, “याद गर ितमीले हरेक कुरो त्यसै अनसुार बनाउन ु जनु ितमीलाई मलैे
पहाडमा दखेाएँ।”✡ 6 तर यशेलूाई स ु म्पएको काम अरू पजूाहारीहरूको काम भन्दा
धरैे ठूलो िथयो। उसै गरी, नयाँ करार जनु यशेलू े परमे रबाटआफ्ना मािनसहरूलाई
ल्याउनभुएको छ त्यो पिन परुानो करारको भन्दा धरैे ठूलो छ। अिन नयाँ करार उ म
ितज्ञामा आधा रत छ।क
7 पिहलकेो करारमा कुनै गल्ती नभएको भए दो ो करारको खाँचो पन िथएन।

8 तर परमे रले मािनसहरूमा केही भलू भे ाउनभुयो। उहाँले भन्नभुयो,

“समय आउँदछै,
जब म इ ाएलका मािनसहरूलाई र यहूदाका मािनसहरूलाई एउटा नयाँ

करार िदनछुे।
9 यो करार त्यस्तो हुने छैन जस्तो मलैे ितनका पखुार्हरूलाई िदएँ।
✡ 8:5: 25:40 बाट उ तृ ग रएको।
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त्यो करार मलैे िदएँ जब मलैे ितनीहरूका हात प े ँ र िम दशेबाट ल्याएँ।
तर मलैे िदएको करारको अनसुरण ितनले गरेनन ्

तब मलैे ितनीहरूबाट आफ्नो मखु फकार्एँ, परमे र भन्नहुुन्छ।
10 म यो नयाँ करार

इ ाएलका मािनसहरूलाई भिवष्यमा िदनछुे, परमे र भन्नहुुन्छ।
म आफ्नो करार ितनका मनमा हा लिदनछुे,

म आफ्नो करार ितनका हृदयमा ले खिदनछुे।
म ितनका परमे र बन्नछुे,

र ती मरेा जाहरू बन्नछेन।्
11अब उ ान्त कसलैेआफ्ना सह-वासीलाई अथवा आफ्ना भाइ बिहनीले भलुाई

िचन्न िसकाउन ु पदन, िकन?
िकनिक सबै मािनसलेचाहे ठूलाबढा होऊन च्ाहे सानाितना होऊन म्लाई िचन्नछेन।्
12 मरेो िवरोधमा ितनीहरूले गल्ती कुराहरू गरे म क्षमा िदनछुे,

अिन अब उ ान्त म ितनका पापहरूको याद रा े छैन।” यिमर्या
31:31-34

13यसथर् परमे रले यसलाई नयाँ करार भन्नभुयो र पिहलोलाई परुानो ठहयार्उन ु
भयो। अिन परुानो र बकेार चाँडै हराएर जानछे।

9
परुानो करार अनसुार आराधना

1 अिघल्लो करारमा आराधनाको त रकाहरू छन।् अिन आराधनाको लािग
मािनसले बनाएको ठाउँ िथयो। 2 त्यो ठाउँ पालिभ हुन्छ। पालिभ को पिहलो
कोठालाई पिव स्थान भिनन्थ्यो जहाँ परमे रलाई दीप, रोटी चढ़ाउनलाई टेबल
हुन्थ।े 3 दो ो पदार् पिछ ल्तर, दो ो कोठा हुन्थ्यो जसलाई महा-पिब स्थान
भिनन्थ्यो। 4 त्यस ठाउँमा सनुको सामदान र सनुको मोहो रएको करारको सन्दकू
िथयो। सन्दकूिभ मन्न राखकेो सनुको भाँडो, कोिपला लागकेो हारूनको लौरो र
करारका िशला-पाटीहरू िथए। जसमा परुानो करारको दश आज्ञा कँुिदएका िथए।
5 बाकसको मा स्तर करूणाको आसनमािथ परमे रको मिहमा दशार्उन एक जोडी
स्वगर्दतूहरू िथए। तर अिहले हामी यी कुराहरूको िवस्तारपवूर्क चचार् गनर् सक्दनैौं।
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6 यस कारले पाल िमलाइएको हुन्थ्यो। तब ितिदन पजूाहारीहरू
आराधनाकोलािग बािहर प को पिव स्थान िभ पस्थ।े 7 तर िभ प को दो ो
कक्षमा धान पजूाहारी मा प पाउथँ,े त्यो पिन वषर्मा एकपल्ट, अिन त्यसबलेा
पिन आफूिसत रगत न लई उनी प ु सक्दनै िथए। उनले त्यो रगत परमे रलाई
उनको आफ्नै र अरू मािनसहरूका अन्जानमा भएका पापहरूको लािग चढाउँथ,े

8 पिव आत्माले ती दइु अलग-अलग कक्ष हामीलाई यो िसकाउन योग
गन ुर्हुन्थ्यो िक जाितञ्जले त्यहाँ िथयो हा ा िन म्त महा-पिव स्थान खलु्ला हुदँनै
िथयो। 9 आज यो हामीलाई एउटा उदाहरण भएको छ। यसले स्प गछर् िक
परमे रलाई चढ़ाएको ब ल र भटेीले आराधना गन स्वच्छ बनाउन सक्दनै िथयो।
यो ब लहरूलेआराधना गनलाई हृदयामा पणूर् पादन िथयो। 10ती ब लहरू र भटेीहरू
त खा ल खान,े िपउने र सिवशषे नहुाउने िवषयमा िथए। ती खाली शरीरका
िविधहरू मा िथए हृदयका िथएनन।् परमे रको नयाँ त रका नआउञ्जले सम्म
परमे र ारा यी िविधहरू बनाइएका िथए।

नयाँ करार अनसुार आराधना
11 धान पजूाहारीको रूपमा ी रा ा कुराहरूका िन म्त आउनभुएको छ जनु

कुरा आज हामीिसत छ। तर उहाँले अरू पजूाहारीहरूले गरे झे पालमा आराधना
गन ुर्हुन्न। उहकँो आराधना स्थान पाल भन्दा रा ो र पक्का छ जनु यस ससंारमा
छैन र मािनस ारा बनाइएको होइन। 12 ी महा-पिव स्थानमा सधँैंको लािग
एकै पल्ट प भुयो उहाँ महा पिव स्थानमा आफ्नै रगत लएर प ु भयो। बा ा
र बहरहरूको रगत होइन। ी त्यहाँ प भुयो र सदाको िन म्त हामीलाई छुट्करा
िदलाउन ु भयो।

13 अशु मािनसहरूलाई बा ाको र बहरको रगत अिन कोरलीको खरानी
छकर शु पा रन्थ्यो। तर रगत र खरानीले मािनस शा र रक रूपले मा श ु
हुन्थ्यो। 14यसकारण ी को रगतले यी कुराहरू भन्दा धरैे कुरा गनर्सक्छ। ी ले
आफैं लाई अनन्त आत्मा ारा परमे र ित पणूर् ब ल चढाउन ु भयो। उहाँको रगतले
हा ो दयलाई दषु्कमर्हरूदे ख शु बनाउछँ जसमा िक हामीले जीिवत परमे रलाई
आराधना गनर् सक्नछेौं।

15 ी ले परमे रबाट आफ्ना मािनसहरूलाई एउटा नयाँ करार ल्याउन ु हुन्छ,
जसमा िक परमे रले बोलाउनभुएका मािनसहरूले उहाँका वचन अनसुारका सबै
कुरा पाउन सकुन। परमे रका मािनसहरूले ती कुराहरू सधँैंको लािग रा सक्छन।्
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पिहलो करारमा रहरे मािनसहरूले गरेको पापको मोचनको िन म्त ी ले आफ्नो
ाण िदनभुयो र त्यसकारण परमे रका मािनसहरूलेअब ती कुराहरू पाउनसक्छन।्
मािनसहरूलाई ती पापहरूबाट मु गनर्, ी ले आफ्नो ाण िदनभुयो।

16 जब मािनस मछर्, उसले आफू पिछ इच्छा-प छोड्दछ। तर इच्छा-प
बनाउने मािनस मरेको माण हुनपुछर्। 17 मािनस जीिवत रहुञ्जले उसको इच्छा-
प को कुनै अिधकार हुदँनै। इच्छा-प लाई मािनसको मतृ्यपुिछ मा चलाउन
सिकनछे। 18 पिहलो करार पिन त्यस्तै हो। िनयम उपयोगमा ल्याउन अिघ त्यहाँ
रगत हुनपुन िथयो। 19 पिहले मोशाले सबै मािनसहरूको अिघ िनयमको एक-एक
आज्ञा सनुाउथँे त्यसपिछ बाछा र बा ाको रगत पानीिसत िमसाएर िनयमको पा ो
अिन रातो उनी लाउथे र सबै मािनसहरूमािथ िहसपको हाँगाहरूले छिकर् िदन्थ।े
20अिन मोशाले भन,े “यो परमे रले ितमीहरूलाई अनसुरण गनर् भनी िदनभुएको
िनयमको रगत हो।”✡ 21उसरी नै मोशाले त्यो रगत पिव स्थानमािथ रआराधनामा
योग ग रने सबै सामानहरूमािथ छिकर् थ्य।े 22 वस्थाले भन्छ ाय सबै जसो
चीजहरू रगतले श ु पाछर्। अिन रगत िबना पाप क्षमा हुन सक्दनै।

यशेकूो ब लदानले पापहरू पखा लन्छ
23 यी सब स्वग य कुराहरूको नक्कल मा हुन।् यी सबै नमनूाहरूलाई

पशकुो ब लले श ु पान ुर् पथ्य । तर स्वगर्का सक्ली कुराहरू यी भन्दा असल
ब लहरूले स्वच्छ पान ुर्पछर्। 24 ी परम-पिव स्थानमा जान ु भयो जनु स्थान
मािनसले बनाएको िथएन। त्यो नक्कल िथएन तर मौ लक स्थान िथयो। ी हा ो
सहायताका िन म्त परमे रको अिघ अिहले दखेापनर् स्वगर्नै जान ु भयो।

25 धान पजूाहारी परमपिव स्थानमा वषर्मा एकपटक पस्छन।् उनले त्यहाँ
चढ़ाउनलाई रगत लएर जान्छन।् तर उनलेआफ्नै रगत अपर्ण गदनन ज्स्तो ी ले
गन ुर्भयो। ी स्वगर् जान ु भयो तर अरू पजूाहारीहरूले जस्तो घ र-घ र चढाए
जस्तो आफूलाई धरैे पटक चढ़ाउन होइन। 26 यिद ी ले आफूलाई धरैे पटक
चढाउन ु भएको भए, सिृ को शरुूदे खनै उहाँले धरैे पल्ट क भोग्न ु पन िथयो।
तर ी आउनभुयो अिन एकै पल्ट मा आफूलाई अपर्ण गन ुर्भयो। अिन एउटै
अपर्ण सधँैं भ रको लािग पयार् िथयो। जब यो ससंार अन्त्य ितर निजिकंदै िथयो,
यशे ू यस ससंारमा आउनभुयो। आफैं लाई एउटा ब ल बनाएर पाप हटाउनलाई ी
आउनभुयो।
✡ 9:20: 24:8 बाट उ तृ ग रएको।
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27 सबलैे एकपल्ट मनपछर्। मरेपिछ उसको न्याय हुन्छ। 28 यसथर् धरैेका
पापहरू हटाउन, ी ले एकै पल्ट आफूलाई ब ल िदनभुयो। ी दो ो पटक
आउनहुुदँछै तर मािनसको पापको िन म्त होइन, उहाँ दो ो पटक ितनीहरूको
मु को िन म्त आउनहुुनछे जसल,े उहाँलाई प खर्रहकेा छन।्

10
ी को ब लदानले हामीलाई पणूर् बनाउछँ

1 वस्थाले त हामीलाई भिवष्यमा आउने असल वास्तिवकताको धिमलो
िच मा दखेायो। वस्था वास्तिवकताको साँचो रूप होइन। त्यस वस्थाले
त मािनसहरूलाई हरेक साल त्यही बली चढ़ाउन िसकाउँछ। परमे रलाई पजु्न
आउनहेरूले त्यही ब ल चढ़ाउन छोड्दनैन।् तर वस्थाले ती मािनसहरूलाई
किहल्यै पणू र्ताितर डोयार्उन सकेन। 2 वस्थाले ितनीहरूलाई पणूर्ताितर डोयार्उन
सक्ने भए ब लहरू धरैै अिघ नै शषे भइसकेका हुने िथए। ती मािनसहरू आफ्ना
पापहरूबाट पिहल्यै श ु भइसकने िथए। अिन आफ्ना पापहरूको लािग ितनीहरूले
आफूलाई अपराधी अनभुव गन िथएनन।् तर वस्थाले त्यो गनर् सक्दनै। 3 यी
ब लहरूले त त्यके वषर् मािनसहरूलाई आफ्ना पापहरू सम्झाउने काम मा गछर्।
4 िकनिक बहर र बा ाहरूको रगतले पापहरू पखाल्न सक्दनै।

5 तसथर् जब यशे ू पथृ्वीमा आउनभुयो उहाँले भन्नभुयो,

“तपाईं ब ल र भटेीहरू चाहनहुुन्न,
तर तपाईंले मरेा िन म्त एउटा शरीर तयार गन ुर्भयो।

6 ब ल चढाइएका र डढाइएका पशहुरूले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।
पापहरू पन्छाउन चढाइएका ब लले तपाईं सन्न हुनहुुन्न।

7 तब मलैे भन,े ‘परमे र म यहाँ छु,
वस्थाको िकताबमा मरेो बारे ले खएको छ।

तपाईले चाहकेो काम गनर् म आएको छु।’ ” भजनसं ह 40:6-8
8 उहाँ पिहले भन्नहुन्छ, “तपाईं भोग र अपर्ण, होम-ब ल र पाप-ब लहरू तपाईं
चाहन ुहुन्न र ितनीहरूले तपाईं सन्न पिन हुनहुुन्न।” यी ब लहरू चढाइन्छ िकनभने
ियनीहरू वस्थाले चाहान्छ। 9 त्यसपिछ उहाँले भन्नभुयो, “हे परमे र, म यहाँ
छु। तपाईंलेचाहनहुुने काम परूा गनर् मआएको छु।” यसरी परमे रले ब ल चढाउने
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पिहलकेो चलनलाई समा गन ुर्हुन्छ र आफ्नो नयाँ त रका शरुू गन ुर्हुन्छ। 10 यशे ू
ी ले परमे रले चाहन ु भएको काम गन ुर्भयो। त्यसै कारणले ी को शरीरको

ब लदानले हामी पिव तलु्याइएका छौं। ी ले सदालाई एकैपल्ट आफूलाई
ब लदान ग र िदनभुयो।

11 त्यके िदन, पजूाहारीहरू खड़ा हुन्छन ् र आफ्नो धािमर्क कमर् गछर्न।्
पजूाहारीहरूले त्यही ब ल घ र-घ र चढाउँछन,् तर ती ब लहरूले किहल्यै पापहरू
हटाउदँनैन।् 12 तर ी ले पापको िन म्त सघँैंलाई एकै पल्ट ब ल चढाउनभुयो तब
ी परमे रको दािहनपे ी ब भुयो। 13 अब उहाँ आफ्ना सारा श हुरू आफ्नो

िनयं णमा नआउज्जले प खर्रहन ुभएको छ। 14 एउटै ब लले सधँकैो िन म्त ी ले
ितनीहरूलाई प रपक्क बनाउन ु भयो, ज-जसलाई उहाँको ब लले पिव गराइँदछै।

15 पिव आत्माले पिन हामीलाई यसबारे साक्षी िदन्छ। पिहले उहाँ भन्नहुुन्छ,

16 “त्यो करार यही हो जनु भिवष्यमा आफ्ना मािनसहरूलाई बताउनँछुे।
म आफ्ना िनयम ितनका हृदयमा हा लिदनछुे।

म आफ्ना िनयम ितनका मनमा रा खिदन्छु, भु भन्नहुुन्छ।” यिमर्या
31:33

17 तब उहाँ भन्नहुुन्छ:

“अिन म ितनका पापहरू र अधमर्लाई क्षमा िदनछुे,
र म यी कुराहरू उ ान्त फे र किहल्यै सम्झने छैन।” यिमर्या 31:34

18 अिन जब यी सबको क्षमा हुन्छ त्यहाँ पापहरूका िन म्त ब लदानको फे र
किहल्यै खाँचो पन छैन।

परमे रको निजक आऊ
19 यसथर्, दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, परम-पिव स्थानमा प हामी पणूर्

स्वतं छौं। यशेकूो रगतको कारणले हामी िबना कुनै डर जानसक्छौ। 20 अिन
यशेलूे हा ो िन म्त खो लिदन ु भएको एउटा नयाँ र िजउँदो बाटोबाट हामी वशे
पाउन सक्छौं। यस नयाँ बाटोले पदार्ितर डोयार्उछँ, जनु ी को शरीर हो। 21 जो
हा ा महा धान पजूाहारी हुनहुुन्छ जसले परमे रका घर चलाउन ु हुन्छ। 22 शु
जलले हा ा शरीर धोइएका छन,् हामी श ु पा रएका छौं र अपराधबाट मु
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बनाइएका छौं। यसकारण हामी चोखो दय लएर आफ्ना िव ासले ढुक्क भएर
परमे रको निजक आउँछौ। 23 हामीले आफूमा भएको आशालाई थाम्नपुछर् र
आफ्नो आशा बारे, मािनसहरूलाई बताउन छोडन ु हुदँनै। आफूले वचन िदनभुएको
कुरा परमे रले गन ुर्हुनछे भन्ने कुरा हामी पत्याउनसक्छौं।

िव ासमा दढृ हौ र एकअकार्लाई सघाऊ
24 हामीले एक अकार्लाई िवचार गन ुर्पछर् अिन मे दखेाउन र रा ो काम गनर्

हामी एक-अकार्लाई कितसम्म सि यतापवूर्क उत्सािहत गनर् सक्छौं त्यो हने ुर्पछर्।
25 हामीसगँ भटे हुनाबाट तिकर् न ु हुदँनै। कितपय मािनसहरू त्यसै गदर्छन।् हामीले
एक अकार्लाई भटे्न ु र सघाउन ु पछर्, ितमीहरूले यसै गन ुर्पछर् िकनिक िदन* अझै
निजक-निजक आउँदै छ।

ी बाट मखु नफकार्ऊ
26 सत्यको ज्ञान पाए पिछ पिन हामीले जानी-जानी पाप गनर् छोडनेौ भने त्यो

पापहरू पखाल्ने कुनै ब लदान हुने छैन। 27 यिद हामी सधँ ै ँ पापकमर्मा लािग
र ौं भन,े हामीले एउटा भयकंर िनणर्य र भयङ्कर अ ग्नलाई प खर्न ु पनछ
जसले परमे रका िवरोधमा भएकाहरूलई न गनछ। 28 यिद कसलैे मोशाको
वस्थालाई अस्वीकार गरे ऊ दइु वा तीन साक्षीहरूको माणको आधारमा

दोषी ठह रन्थ्यो। उसलाई क्षमा िदईंदनै िथयो तर उसलाई मतृ्यदुण्ड िदइन्थ्यो।
29 जसले परमे रका पु लाई हलेा गछर् र नयाँ करारको रगतलाई आदर गदन
र जसले अन ु हको आत्मालाई अपमान गछर् त्यस्ता मािनसलाई ितमीहरू के
सम्झन्छौ? त्यस मािनसले िन य नै खबुै कठोर दण्ड पाउनछे। त्यस रगतले
उसलाई पिव बनाएको िथयो। 30 हामी जान्दछौं िक परमे रले भन्न ु भयो,
“म मािनसहरूलाई ितनका गल्ती कामहरूका िन म्त दण्ड िदनछुे। म ितनीहरूलाई
ितनका कामको ितफल िदनछुे।”✡ परमे रले यसो पिन भन्नभुयो, “परम भलुे
आफ्ना मािनसहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।”✡ 31 जीिवत परमे रको हातमा पन ुर्
पापीलाई डरलाग्दो कुरो हो।
* 10:25:

✡ 10:30: 32:35
बाट उ तृ ग रएको। ✡ 10:30: 32:36 बाट उ तृ ग रएको।
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आफूिसत भएको उत्साह र आनन्द नगमुाऊ
32 ती िदनसम्म जब थम पल्ट ितमीहरूले सत्यको िशक्षा पाएका िथयौ।

ितमीहरूले ठूलो सघंषर् गन ुर् परेका िथयो र धरैे दखु खप्न ुपरेको िथयो, तर ितमीहरू दढृ
नै र ौ। 33किहल-ेकाहीं मािनसहरूले ितमीहरूलाई फोहोरी कुरा गरे अिन धरैेका
अिघ गाली गरे। अिन किहल-ेकाहीं यस्ता वहार ग रएकाहरूलाई ितमीहरूले
सघायौ। 34 हो ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई जलेमा सघायौ र ितनीहरूको
द:ुखहरू बाँ ौ। अिन आफूिसत भएको हरेक थोक हराउदँा पिन हिषर्त नै र ौ।
ितमीहरू सन्न नै र ौ िकनिक ितमीहरूिसत केही िथयो जो उ म छ र त्यो
सदाकाल रिहरहने छ भन्ने जान्दथ्यौ।

35 यसथर् उत्साह नहराऊ जनु ितमीहरूको अतीतमा िथयो। ित ा उत्साहलाई
शस्त परुस्कार िदइन्छ। 36 ितमीहरूलाई चािहएको धयैर् हो। परमे रले चाहन ु
भएको कुरो गरेपिछ उहाँले वाचा गरेको कुरो ितमीहरूले पाउने छौं। 37 चाँडै न,ै

“जो आउनु हुदँछै आउन ुँ नै हुनछे। उहाँले िवलम्ब गन ुर् हुनछैेन।
38जो अिहले मिसत धम छ उसको िव ासको कारणले जीवन पाउने छ।

तर यिद त्यस मािनसले
भयले मखु फकार्उँछ भने म उिसत सन्न रहनछैेन।ँ” हबकूक 2:3-4

39 तर हामी ितनीहरू मध्यकेा होइनौं जो डरले फकर् न्छन ्र न भएकाछन।् होइन
हामी त िव ास भएका मािनसहरू हौं, र बचाइएका छौं।

11
िब ास

1 िव ासको अथर् हो, हामीले आशा गरेका कुराहरूको िन त छ। अिन
िव ासको अथर् हुन्छ हामीले कुनै कुरालाई नदखेतेा पिन त्यो वास्तिवक छ
भन्ने जान्न।ु 2 ाचीन कालका मािनसहरूिसत परमे र सन्न हुनहुुन्थो; िकनिक
ितनीहरूमा यस्तै िव ास िथयो।

3 िव ास ारा हामी बझु्दछौं िक परमे रले आफ्नो आदशे ारा यो ससंारको
सिृ गन ुर्भयो। यसले हामी बझु्दछौ जो दशृ्य छ त्यो कुनै अदशृ्य ारा बनाइएको
िथयो।
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4कियन र हािबल दवुलै े परमे रलाई भटेीहरू चढाए। तर हािबलको िव ास
िथयो, त्यसलैे उनले परमे रलाई असल भे टहरू चढाए। परमे र हािबलको
भटेीहरूले सन्न हुनभुयो। अिन उनको िव ासको कारणल,े उनी असल मािनस
कहलाइए। हािबल मरे तर उनको िव ास अझै ज्य ूदँ ै छ।

5 हनोकलाई यस ससंारबाट मािथ उठाइयो। उनी मरेनन।् धमर्शा ले भन्छ,
उनी मािथ लिगन ु भन्दा अिघ उनले साँच्चोिसत परमे रलाई सन्न पारे।
पिछ मािनसहरूले हनोकलाई दखेनेन,् कारण परमे रले उनलाई आफूिसत रहन
उठाइसकेका िथए। हनोकको िव ासकै कारणले यस्तो भएको िथयो। 6 िव ास
िबना कसलैे परमे रलाई खशुी बनाउन सक्दनै। जो परमे रमा आउँछ उसले
परमे र सत्य हुनहुुन्छ भन्ने जान्नपुछर् र जसले साँच्चोिसत उहाँलाई पाउन चाहन्छ
ती मािनसहरूलाई परमे रले परुस्कृत गन ुर्हुन्छ भन्ने िव ास गन ुर्पछर्।

7 नहूले त्यसबलेा सम्म जनु दखेकैे िथएनन ् त्यसको लािग उनलाई परमे रले
चतेावनी िदनभुयो, परमे र ित नहूको िव ास र ा िथयो। यसथर् उनले आफ्नो
प रवारलाई बचाउन एउटा ठूलो जहाज बनाए। आफ्नो िव ासले ससंार गल्ती छ
भन्ने उनले दखेाए अिन िव ास ारा परमे रका धम बिनने ती मािनसहरूमध्ये
उनी एकजना भए।

8 परमे रले अ ाहामलाई अक ठाउँको या ा गनर् अ ाउन ु भयो जनु उहाँले
उनलाई िदने वचन िदनभुएको िथयो। त्यो अक ठाउँ कुन हो र कहाँ छ, त्यसको
ज्ञान अ ाहामलाई िथएन। तर परमे रको आज्ञा मानरे उनले या ा शरुू गरे िकनिक
उनको िव ास िथयो। 9 परमे रले उनलाई िदन्छु भनी वचन िदएको दशेमा गएर
उनी बस।े अ ाहाम त्यस दशेमा एउटा परदशेी जस्तो भएर बसे िकनिक उनी त्यहाँका
िथएनन।् उनले यसै गरे िकनभने उनको िव ास िथयो। उनी त्यस दशेमा गए अिन
इसहाक र याकूबिसत पालमा बस।े इसहाक र याकूबले पिन परमे रबाट यस्तै
वचन पाएका िथए। 10अ ाहाम एउटा ब लयो जग भएको नगरको तीक्षामा िथए,
जसलाई बनाउने र सिृ गन परमे र नै हुनहुुन्छ।

11 अ ाहाम नानीहरू जन्माउन नसक्ने बढूा िथए र सारा पिन बाँझी िथइन।
तर परमे रमा िव ासकै कारणले उनी बाब ु भए। उहाँले वचन परूा गन ुर्हुन्छ भनी
अ ाहामले परमे रलाई पत्यार गरे। 12 उनी यित बढूा िथए िक उनी ाय मतृ नै
िथए। बाँच्न आशा समते कमै िथयो। तर त्यस्ता मािनसबाट ससंारमा ताराहरू जि
कै असखं्य र बगरमा बालवुाको कणहरू जि कै अनगन्ती सन्तानहरू जन्म।े
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13 यी सबै मािनसहरू आमरण िव ासमा बाँच।े ितनीहरूले परमे रको वचन
अनसुारका कुराहरू पाएनन।् तर टाडाबाट ितनलाई दखेे र सन्त ु बने अिन
त्यसमैा आन न्दत बन।े आफु त यस ससंारमा या ी र परदशेी मा हौं भन्ने तथ्य
ितनीहरूले स्वीकारे। 14 जब मािनसहरूले यसलाई त्यसरी नै स्वीकार गदर्छन,्
ितनले दखेाउछँन ् िक ितनीहरू यो भन्दा एउटा आफ्नै दशेको तीक्षामा छन।्
15 ितनीहरूले आफूले छोडकेो दशेको याद गदार् हुन ् त फकर जाने अवसर
ितनीहरूले पाउन सक्ने िथए। 16 तर ितनीहरू एउटा उ म दशे, एउटा स्वग य
दशेको तीक्षामा िथए। यसथर् परमे रले ितनीहरूका परमे र ठह रनमुा ल ज्जत
हुनहुुन्न, िकनभने परमे रले ितनीहरूका िन म्त एउटा नगर बसाइिदनभुएको िथयो।

17-18 अ ाहामको िव ासको परीक्षा लन परमे रले उनलाई इसहाकको
ब ल िदन भन्नभुयो। अ ाहामले िव ासले त्यसो गरे। उनलाई परमे रले
तीज्ञा गराउनभुएको िथयो। परमे रले अ ाहामलाई पिहल्यै भन्नभुएको िथयो
“इसहाकबाटै ित ा सन्तान बढ़ने छन।्”✡ तर, अ ाहाम आफ्नो एक मा छोरोको
ब ल िदन तयार िथए। उनले िव ासले यसो गरे। 19अ ाहामलाई िव ास िथयो
िक परमे रले मािनसलाई मतृ्यबुाट समते उठाउन सक्नहुुन्छ। अिन साँच्चै जब
परमे रले इसहाकलाई मतृ्यदुे ख बचाउनभुयो, अ ाहामले इसहाकलाई मतृ्यबुाट
िफतार् पाए।

20 इसहाकको पिन िव ास िथयो त्यसलैे उनले याकूब र एसावलाई ितनीहरूका
भिवष्यको लािग आशीवार्द िदए। 21 अिन उनले आफ्नो मतृ्य-ुशैंय्यामा आफ्नो
लौरोको टुप्पामा अिडई परमे रको उपासना गद, यसूफुका त्यके छोराहरूलाई
आिशष िदए। िकनिक याकूबको िव ास िथयो।

22 अिन उहाँको मतृ्यकुालमा यसूफुले इ ाएलीहरूले िम दशे छोड़ने
भिवष्यवाणी गरे। िव ासकै कारणले उनले आफ्नो दफनबारे आदशे िदए।

23 िव ासकै कारणल,े मोशाका माता-िपताले ितनलाई तीन महीना सम्म
लकुाएर राख।े मोशा सनु्दर बालक िथए। ितनीहरू राजाको आदशे अस्वीकार गनर्
डराएनन।्

24-25 मोशा बढरे ठूला भए। आफ्नो िव ासको कारणले उनले आफूलाई
िफरऊनकी छोरीको छोरा कहलाउन चाहनेन।् उनले पापको आनन्द मनाउन
चाहनेन।् यी आनन्द क्षिणक हुन्छन।् बरू परमे रका मािनसहरूिसत रही क
भोग्न ु रूचाए। उनले यो िव ासको कारणले गरे। 26 मोशाले िम दशेको भण्डार
✡ 11:17-18: 21:12 बाट उ तृ ग रएको।
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भन्दा ी को लािग भोगकेो द:ुख अझ ठूलो सम्पि हो भन्ने िवचार गरे। मोशाले
परमे रबाट परुस्कार प खर्रहथे।े 27 िव ासकै कारणले उनले िम दशे छोड।े
उनी राजाको रसदे ख डराएनन।् उनी ड टरह,े जस्तो िक अदशृ्य परमे रलाई
उनी दे सक्छन।् 28 उनले िनस्तार-चाडको भोज तयार गरे अिन मतृ्य ु दतूलाई
यहूदीहरूका जठेा छोराहरू मानर्बाट रोक्न उनले दलैामािथ रगत छक। यो उनले
िव ासले गरे।

29 अिन मोशाले डोयार्एका सबै मािनसहरूले सखू्खा जमीनमािथ जस्तो लाल
समु िहडरे तरे। ितनीहरूले यो िव ासले गरे। तर िम दशेवासीहरू त्यसरी नै तनर्
खोज्दा डुब।े

30 परमे रका मािनसहरूको िव ासको कारणल,े यरीहोको पखार्ल ढल्यो।
उनीहरू पखार्लका व रव र सात िदनसम्म घमुपेिछ त्यो ढल्यो।

31 राहाब भन्ने एउटी वशे्याले इ ाएली जाससूहरूलाई साथीहरूलाई झैं स्वागत
र सहायता गरी। अिन उसको िव ासको कारणलेआज्ञा नमान्ने अरू मािनसहरूिसत
ऊ चाँिह नाश भइनन।्

32 के मलैे अझै धरैे उदाहरणहरू िदइरहन ु पछर्? िगदोन, बाराक, िशमसन,
िय हका बारेमा, दाऊद, शामएूल र अगमव ारूका बारेमा भन्न मिसत पयार्
समय छैन। 33 आफ्ना िव ासको कारणले कसलैे राज्यहरू िजत,े अरू कसलैे
असल कमर्हरू गरे, कसलैे परमे रको वचन पाउन सफल भए। आफ्नो िव ासले
नै कसलैे िसहंहरूका मखु थनु।े 34 कसलैे आगोको ज्वाला रोके र कोही
तरवारका धारबाट उम्के। िव ासको कारणले ितनीहरूले यी सब गरे। दवुर्लहरू
श शाली बनाइए, य ु मा श शाली भए, ितनीहरूले श हुरूमािथ िवजय पाए।
35 मतृहरूलाई बौराई उठाइयो र घरमा ितनका ीहरूका हातमा स ु म्पिदइयो।
अरूहरूले छुटकारा हुनदे खआफैं लेअस्वीकार गरे। ितनीहरूलाई सताएर मा रयो।
ितनीहरूले यसै गरे िकनिक ितनीहरू अझ रा ो जीवनमा उठ्न चाहन्थ।े 36 कित
जनाको हाँसो उडाइयो कितलाई कोरार्ले च ु टयो, अिन कितलाई साङ्गलोले बाँधरे
कैदखानामा फ्याँिकयो। 37कितलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मा रयो, र कितलाई िचरेर
दइु फ्याक पा रयो। कितलाई तरवारले िछनाइयो। कस-ैकसलैे भेंड़ा र बा ाका
छाला लाउथँ,े ितनीहरू गरीब, सताइएका र अरूले द ु र्वहार ग रएकाहरू िथए।
यस्ता मािनसहरू पाउन ससंार योग्य िथएन 38यी परुूषहरूलाई रा यो ससंार उिचत
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िथएन। ितनीहरू पाहाड र मरूभिूमहरूमा भ ड्किहडं्थ,े पथृ्वीका ओडार र गफ़ुाितर
बिसिहडँ्थ।े

39 यी सबै ितनका िव ासमा प रिचत छन।् तर परमे रको वचन ितनीहरू
कसलैे पाएनन।् 40 परमे रले हामीलाई केही ठूलै कुरो िदने योजना गन ुर् भएको
िथयो तािक हामीसगँ ितनीहरू पणूर् बनाइन सिकन्छ।

12
हामीले यशेकूो उदाहरणको अनसुरण गन ुर्पछर्

1 हा ा व रप र िव ासी मािनसहरू धरैे छन।् ितनीहरूका जीवनीले िव ास
के हो त्यो हामीलाई िसकाउँछ। यसथर्, हामी ितनीहरू जस्तै हुनपुछर्। हामीले पिन
आफ्नो दौड नरोिकई दगनु ुर् पछर्। यिद दौडमा केही बाधा आउँछ भने त्यसलाई
फ्याँक्न ु पछर्। अिन हामीलाई सिजलै फँसाउने पापलाई पिन हटाउन ु पछर्। 2 हामीले
सदा यशेकूो उदाहरणको पिन अनसुरण गन ुर् पछर्। हा ा िव ासको िन म्त यशे ू
अगवुा हुनहुुन्छ र उहाँले हा ा िव ासलाई पणूर् गन ुर्हुन्छ। उहाँले ू समा मतृ्य ु
अगँाल्न ु भयो। परमे रको अिघ आनन्दको लािग, उहाँले ू सको क लाई झले्न ु
भयो। अिहले उहाँ परमे रको िसहंासनको दािहनपे ब भुएको छ। 3 िववादहरू
सहनहुुने यशेलूाई िवचार गर जब पापीहरूले उहाँलाई सताए, उहाँले सहन ु भयो।
हताश नबन? तर धीरज बन अिन यशेकूो बारेमा सम्झ।

परमे र िपता जस्तै हुन ्
4 ितमीहरू पापको िवरू लड्दछैौ, तर अिहले सम्म ितमीहरूलाई रगत बगाउन ु

पन अवस्थासम्म पगुकेा छैनौ। 5 ितमीहरू परमे रका पु हरू हौ, त्यसकैारण
ितमीहरूलाई उहाँले अत िदनहुुन्छ। ितमीहरूले उहाँका शब्दहरू भलुकेा छौ:

“मरेो छोरा! परमे रको अनशुासन हल्कािसत नलऊे,
ितमी हताश नबन, जब भलुे ितमीहरूलाई सधुान ुर्हुन्छ।

6 भलुे जसलाई मे गन ुर्हुन्छ, उहाँले ितनीहरूलाई अनशुािसत गन ुर्हुन्छ,
जसलाई आफ्नो छोरा ठान्नहुुन्छ त्यकेलाई उहाँ दण्ड िदनहुुन्छ।”

िहतोपदशे 3:11-12
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7 त्यसलैे हरेक द:ुखलाई िपताको अनशुासन सम्झरे सहन ु पछर्। जसरी िपताले
प ु लाई सजाय िदन्छन ् उसरी परमे रले पिन ितमीलाई सजाय िदनहुुन्छ। सबै
छोराहरूलेआफ्ना िपताबाट सजाय पाउछँन।् 8हरेक छोरालेजस्तो ितमीलेकिहल्यै
सजाय पाएका छैनौ भने ितमी खास छोरा नै होइनौ। 9 यस पथृ्वीमा, हामी
सबकैा आ-आफ्ना िपताहरू छन ्जसले हामीलाई अनशुािसत गछर्न।् अिन हामी
उनीहरूको आदर गछ न।ै यसथर् अझ बढी हामीले आफ्ना आ त्मक िपताको
अनशुासन स्वीकार गन ुर्पछर्। यसो गय ं भने हामीले जीवन पाउनछेौ। 10 हा ा
ससंा रक िपताहरूले हामीहरूलाई उनीहरूले उिचत सम्झकेो अनशुासनको िन म्त
केही समयको लािग सजाय िदए। तर उहाँ जस्तै पिव हुनलाई हा ा आ त्मक
िपताले हामीलाई अनशुािसत गराउँन ु हुन्छ। 11 सजाय पाउदँा हामी खशुी हुदँनैौ
िकनिक त्यसबलेा यो क कर हुन्छ। तर पिछ सजायबाट िशक्षा पाए पिछ हामीलाई
शा न्त हुन्छ िकनिक हामी उिचत कारले ब थाल्दछौं।

सावधानीपवूर्क बाँचौ
12 ितमीहरू कमजोर भएका छौ। त्यसलैे आफूलाई फे र द रलो बनाऊ।

13 असल त रकाले बाँच जसमा िक ितमीहरू सरुिक्षत रहनछेौ र आफ्ना
कमजोरीबाट न हुनछैेनौ।

14 सबिैसत शा न्तपवूर्क ब े कोिशश गर अिन पापदे ख मु जीवन िबताऊ।
यिद कसकैो जीवन पिव छैन भने उसले भलुाई दे छैेन। 15 सतकर् बस तािक
कोही पिन परमे रको अन ु हबाट ब ञ्चत नबनोस।् अिन ितमीहरू मध्ये कोही
पिन तीतपेाती जस्तो बड्न ु हुदँनै र अरूलाई िबगान ुर् हुदँनै। 16कसलैे यौन अपराध
गन ुर्हुदँनै, अथवा एसाव जस्तो सांसा रक मनको हुनहुुदँनै। एसाव जठेो छोरो िथयो र
बाबकुो सम्पि को उ रािधकारी िथयो। तर ती सब उसले एक छाक खानाको लािग
बचे्न ु पय । 17 ितमीहरू जान्दछौ, पिछबाट, उसले आफ्ना िपताको आशीवार्दको
लािग रून ु पय । तर उसलाई आशीवार्द िदन अस्वीकार गरे। िकनिक एसावले
आफूले गरेका कुराहरू बदल्ने उपाय पाउन सकेन।

18 ितमीहरू नयाँ ठाउँमा आएका छौ। ितमीहरू छुन नसिकन,े आगोले नजल्ने
पाहाडमा आएका छैनौ। न त अन्धकारमा, िवषादमा, आधँीमा आएका छैनौ।
यही पाहाड हो जहाँ इ ाएलीहरू आएका िथए। 19 यहाँ ितनीहरूले सनुकेो जस्तो
तरुहीको आवाज र बोलकेो स्वर पिन सनु्दनैौ। जब ितनीहरूले यस्ता आवाज सनु,े
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ितनीहरूले एउटै आवाज पिन सनु्न नपरोस,् भनरे अननुय गरे। 20 ितनीहरूले
आदशेलाई थाम्न सकेनन ्“यिद पशु सम्मले पिन यो पाहाड छोए त्यसलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मा रन्छ।”✡ 21 ितनीहरूले जो दखेकेा िथए त्यो यित डरलाग्दो िथयो िक
मोशाले भन,े “म डरले थरथरी काँिपरहछुे।”✡

22 तर ितमीहरू त्यस्ता ठाउँमा आएका छैनौ। ितमीहरू िसयोन पाहाडमा
आइपगुकेा छौ। ितमीहरू जीिवत परमे रको शहर, स्वग य यरूशलमेमा
आइपगुकेाछौ। ितमीहरू हजारौँ स्वगर्दतूहरूको सामिूहक आनन्दमा आइपगुकेाछौ।
23 ितमीहरू परमे रका थम पु हरूका सभामा आइपगुकेा छौ जसका नाउहँरू
स्वगर्मा ले खएका छन।् ितमीहरू सबै मािनसहरूका िनणर्यकतार् परमे रकहाँ
आएकाछौ। अिन ितमीहरू धम मािनसहरूका आत्मा भएको ठाउँमा आएकाछौ
जो पणूर् बनकेा छन।् 24 ितमीहरू यशेकूहाँ आएका छौ जसले परमे रबाट
उहाँका मािनसहरूका लािग नयाँ करार ल्याउनभुयो। ितमीहरू रगत छकको ठाउँमा
आएकाछौ जसले हामीलाई हािबलको रगतले भन्दा असल कुराहरू भन्दछ।

25 होिशयार बस र परमे रको बोली सनु्न अस्वीकार नगर। जब परमे रले
पथृ्वीमा ितनीहरूलाई चतेावनी िदनभुयो ती मािनसहरूले उहाँलाई सनु्न अस्वीकार
गरे र ितनीहरू भागनेन।् अिहले परमे र स्वगर्बाट बोल्दै हुनहुुन्छ। अिन उहाँलाई
सनु्न हामीलेअस्वीकार गय ं भने हामी कसरी भाग्न सक्छौ? 26 त्यसबलेा जब उहाँ
बोल्न ुभयो उहाँको आवाजले पथृ्वी थिकर् यो। तर अिहले उहाँले ितज्ञा गन ुर्भएको छ
“एकपल्टअझै म धत मा होइन तर स्वगर् समते थकार्उँछु।”✡ 27यहाँ “एकपल्ट
अझ”ै भन्ने शब्दले स्प दखेाउदँछ िक सिृ को हरेक चीज न हुनछे। तर ती
कुराहरू जो हल्लाउदँनैन,् रिहरहन्छन।्

28 यसथर्, हामी कृतज्ञ बन्नपुछर् िकनिक हामीले एउटा राज्य पाउदँछैौं जो
ह ल्लन सक्दनै। अिन हामीले उहाँलाई सन्न तलु्याउने त रकाले आदर र भयले
पजू्नपुछर्। 29 िकनभने हा ा परमे र आगो जस्तो हुनहुुन्छ जसले सखाप पान ुर्हुन्छ।

13
1 ी मा ितमीहरू दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू जस्ता हौ र आपसमा मे गनर्

छोड्न ु हुदँनै। 2 मािनसहरूलाई अितथी सत्कार िदएर सहायता गनर् किहल्यै नभलु।
✡ 12:20: 19:12-13 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:21:
9:19 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 12:26: 2:6 बाट उ तृ ग रएको।
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यसो गदार् कसलैे अन्जानमै स्वगर्दतूहरूको सहायता गरे। 3जो कैदमा छन ्ितनलाई
नभलू। ितनीहरू जस्तै आफु पिन ितनीहरूिसतै कैदमा रहकेो सम्झ। अिन द:ुखमा
परेका मािनसहरूलाई नभलू, िकनभने भिवष्यमा ितमीहरू पिन त्यही हालतमा हुन
सक्छौ।

4सबकैा बीचमा िववाहचािहं आदरणीय होस।् िववाहलाई दईुजना बीचमा पिव
रा ु पछर्। जसले यौन-पाप र िभचार गछर् त्यसलाई परमे रबाट अपराधीलाई
जस्तो न्याय ग रन्छ। 5 पसैाको मोहदे ख आफूलाई टाढ़ा राख। आफूिसत जो छ
त्यसमैा सन्त ु होऊ। परमे रले भन्नभुएको छ,

“म ितमीलाई किहल्यै छोड़िदन ँ
म ितमीदे ख किहल्यै भा ग्दन।ँ” वस्था 31:6
6 त्यसथर् ढुक्किसत भनौ,

“ भु मरेा सहायक हुनहुुन्छ,
मलाई केही डर हुने छैन।

कसलैे मलाई केही अनथर् गनर् सक्दनैन।्” भजनसं ह 118:6
7आफ्ना अगवुाहरूलाई सम्झौं। ितनीहरूले ितमीहरूलाई परमे रको सन्दशे

िसकाए। ती कसरी बाँचे र मरे त्यो िवचार गर अिन ितनीहरूका िव ासको
उदाहरणलाई अनसुरण गर। 8 यशे ू ी िहजो,आज र सधैं एक समान हुनहुुन्छ।

9 िकिसम-िकिसमको अनौठा िशक्षाहरूले आफूलाई कुबाटोमा लजैान नदऊे।
परमे रको अन ु हले ितमीहरूका हृदय ब लयो बननू,् खानाको िनयम प उनाले
होइन। त्यस्ता िनयम जसले प ाए त्यसले कसकैो लाभ गरेको छैन।

10हा ो एउटा वदेी छ जसबाट ती पिव पालमा सवेा गनहरूलाई खानेअिधकार
छैन। 11 पापको िन म्त अपर्णको रूपमा धान पजूाहारीले पशकुो रगत महा-पिव
स्थानमा लान्छन।् तर पशहुरूका मास ु चाँिह िशिवर बािहर पोल्छन।् 12 त्यसरी नै
यशेलू े पिन शहर बािहर क भोग्न ु भयो। आफ्ना मािनसहरूलाई पिव पानर् यशेलू े
आफ्नै रगत अपर्ण गन ुर्भयो। 13यसथर् हामी िशिवर बािहर यशे ूकहाँ जानपुछर्। यशेलू े
जस्तै हामीले पिन अपमान सहन ु पछर्। 14 यस धत मा रिहरहने शहर हा ो छैन।
तर भिवष्यमा आउने शहरको ितक्षामा हामी छौं। 15 यसकारण यशेकूो माफर् त
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परमे रलाई ब ल चढाउन हामीले छोड्न ु हुदँनै। उहाँको नाउँ उच्चारण गनर् हा ा
ओंठबाट िनस्केको शसंा नै त्यो ब ल हो। 16अिन अकार्को भलाई गनर् र अरूका
भागीदार बन्न नभलू। ब लहरू ियनै हुन ्जसले परमे रलाई सन्न तलु्याउछँ।

17 आफ्ना अगवुाहरूको आज्ञा मान र ितनका अधीनमा बस, ितनीहरू ित ा
िजम्मवेार छन ् र ित ा आत्मा बचाउनको िन म्त ती ितमीहरूको िनगरानी गछर्न।्
ितनीहरूको आज्ञा मान तािक ितनीहरूले आफ्ना काम दखुसाथ होइन, ती आफ्ना
काममा आनन्द लन सक्छन।् ितनका काम सरल हुनछे। आनन्दसाथ गनर् सकुन।्
अिन ितनीहरूलेआफ्ना काम द:ु खत बनरे गछर्न ्भने त्यसले ित ो सहायता गदन।

18 हा ा िन म्त ाथर्ना गनर् नछोड। हा ो काम बारे हामी िव स्त छौं िकनिक
हामी सधैं जनु उ म छ त्यही गन यास गछ । 19 म ितमीहरूले ाथर्ना ग र दऊे
भन्छु तािक परमे रले मलाई चाँडै ितमीहरू भएकोमा पठाऊन।् यो भन्दा बढ़ता म
केही चाहन्न।

20-21 म ाथर्ना गछुर्, शा न्तका परमे रले ितमीहरूले चाहकेा सबै असल
कुराहरू िदनहुुनछे जसमा िक उहाँले चाहन ु भएको काम ितमीहरूले गनर् सक्छौ।
उनै परमे र हुनहुुन्छ जसले भडेाका ठूला गोठाला हा ा भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट
पनुरूत्थान गन ुर्भयो। आफ्ना रगत ारा उहाँले अनन्त करार शरुू गनु ुर्भयो। म ाथर्ना
गदर्छु, परमे रलेआफूखशुी हुनेकाम हामीमा यशे ू ी ारा गराउन ुहुनछे। यशेकूो
सदा मिहमा होस।् आिमन।

22 मरेा दाज्य ूभाइ र िददी-बिहनीहरू, मलैे के भनें धयैपवूर्क सनु। ितमीहरूलाई
ब लयो बनाउन मलैे यी कुराहरू गरें। अिन यो िच ी सा ै लामो छैन। 23 हा ो भाइ
ितमोथी कैदबाट िनस्के। म यो ितमीहरूलाई जनाउन चाहन्छु। अिन यिद उनी म
भएकोमा िछटै आएछन ्भने हामी दवुै ितमीहरूलाई भटे्न आउनछेौं।

24 ितमीहरूका अगवुाहरू र परमे रका सबै जनलाई अिभवादन भिनिदन।ु
इटालीयाबाट आएका सबकैो अिभवादन।

25 परमे रको अन ु ह ितमीहरू सबमैािथ होस।्
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