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िह हूरूका िन म्त प
1 ाचीन कालमा परमशे् वर िविभन् न समयमा िविभन् न कारले हा ा िपता

पखुार्हरूसगँ अगमवक् ताहरू ारा बोल्नभुयो । 2 तर यी अ न्तम िदनहरूमा उहाँ
हामीहरूसगँ पु ारा बोल् नभुएको छ, जो सबै कुराका िन म्त उ रािधकारी िनय ु
ग रनभुएको छ । परमशे् वरले उहाँ ारा नै सबै कुरा पिन बनाउनभुयो । 3 उहाँ नै
परमशे् वरलको स्वभावको सार र मिहमाको चमक हुनहुुन्छ । आफ्नो श क् तको
वचन ारा उहाँले सबै कुरा सगँै पि राख् नभुएको छ । उहाँले पापको श ु इँे
गन ुर्पिछ उहाँ उच् च िसहंासनको दािहनपे िवराजमान हुनभुएको छ । 4 उहाँ
स्वगर्दतूहरूभन्दा महान ् हुनहुुन्छ, िकनभने जनु नाउँ उहाँले ाप् त गन ुर्भएको छ,
त्यो ितनीहरूलाई िदइएको नाउभँन्दा उ म छ । 5 के परमशे् वरले स्वगर्दतूहरूमध्ये
कसलैाई किहल्यै यसो भन् नभुयो र ? “ितमी मरेा प ु हौ, आज म ित ा िपता
भएको छु ?” र फे र, “म उनका लािग िपता हुनछुे, र उनी मरेा लािग पु
हुनछेन ् ?” 6 फे र, जब परमशे् वरले पिहले जन्मकेालाई ससंारमा ल्याउनहुुदँा
उहाँ भन् नहुुन्छ, “परमशे् वरका सबै स्वगर्दतूले उहाँलाई आराधना गनपछर् ।”
7 स्वगर्दतूहरूका िवषयमा उहाँ यसो भन् नहुुन्छ, “उहाँ जसले आफ्ना दासहरूलाई
आगोको ज्वाला र उहाँका स्वगर्दतूहरूलाई आत्माहरू बनाउनहुुन्छ ।” 8 तर पु को
िवषयमा उहाँ यसो भन् नहुुन्छ, “हे परमशे् वर, तपाईंको िसहंासन सधैभँ र रिहरहने
छ । तपाईंको राजदण्ड नै तपाईंको राज्यको न्यायको राजदण्ड हुनछे । 9 तपाईंले
धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ र अधमर्लाई घणृा गन ुर्हुन्छ । त्यसकारण, हे परमशे् वर,
तपाईंका परमशे् वरले तपाईंलाई आनन्दको तलेले अिभषके गन ुर्भएको छ र सहयोगी
बनाउनभुएको छ ।” 10 “हे भ,ु आिदमा तपाईंले पथृ्वीको जग बसाल्नभुयो
। स्वगर्हरू तपाईंका हातका काम हुन ् । 11 ितनीहरू नष् ट हुनछेन,् तर तपाईं
रिहरहनहुुनछे । ितनीहरू लगाइने कपडाका टु ाझै ँ झु ा हुनछेन ् । 12 तपाईंले
ितनीहरूलाई लबदेाजस्तै बने ुर्हुनछे, र ितनीहरू कपडाको टु ाझै ँ प रवतर्न हुनछेन ्।
तर तपाईं सधै ँ उस्तै हुनहुुन्छ, र तपाईंका वषर्हरूको अन्त्य किहल्यै हुदँनै ।” 13 तर
कुनचािह ँ स्वगर्दतूलाई परमशे् वरले किहल् यै यस्तो भन् नभुएको छ, “मरेो दािहने
हातप बस जबसम्म म ित ा श हुरूलाई ित ा ख ु ाको पाउदान बनाउिँदन ँ ?”
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14 के सबै स्वगर्दतूहरू मु क् त पाउनहेरूको वास्ता र सवेा गनर् पठाइएका आत्माहरू
होइनन ्र ?

2
1 त्यसकारण, हामीले जे सनुकेा छौँ त्यसमा हामीले सबभैन्दा बढी ध्यान

िदनपुछर् । त्यसलै,े यसबाट बहिकएर हामी टाढा जानहुुदँनै । 2 यिद स्वगर्दतूहरू ारा
बो लएको सन्दशेको मान्यता भयो भन,े र हरेक आज्ञा उल्लघङ्न गन र
अनाज्ञाकारीहरूले ठक सजाय पाउछँन ् भने र 3 हामीले यित ठुलो म ु क् तको
बवेास् ता गर् यौँ भन,े तब हामी कसरी उम्कन सक्छौँ र ? यो म ु क् त जनु
पिहलो पल्ट भु ारा नै घोषणा ग रएको िथयो र जसले यो सनुे हा ा िन म्त
त्यो पक् का ग रयो । 4 त्यही समयमा परमशे् वरले यसलाई िचह्हरू, अचम्मका
काम र िविभन् न श क् तशाली कामहरूबाट अिन उहाँको आफ्नै इच्छाअनसुार
पिव आत्माका वरदानहरूको िवतरण ारा मािणत ग रिदनभुयो । 5 हामीले कुरा
ग रराखकेो आउँदो ससंारलाई परमशे् वरले स्वगर्दतूहरूको अधीनमा राख् नभुएन ।
6 त्यसको स ामा, कसलैे कुनै ठाउँमा यसरी गवाही िदएको छ, “मािनस के हो,
तपाईं त्यसको ख्याल गन ुर्हुन्छ ? वा मािनसको छोरो के हो जसका िन म्त तपाईं
वास्ता गन ुर्हुन्छ ? 7 तपाईंले मािनसलाई स्वगर्दतूभन्दा अ ल कम बनाउनभुएको छ;
तपाईंले उसलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराउनभुएको छ । (नोटः केही परुानो
ससं्करणले थप्छ) र तपाईंले उसलाई तपाईंका हातका कामहरूमािथ राख् नभुएको छ
। 8 तपाईंले हरेक कुरा उहाँको अधीनमा राख् नभुएको छ ।” िकनभने परमशे् वरले
सबै कुरा मानव-जाितको अधीनतामा राख् नभुएको िथयो । उहाँले कुनै पिन थोक
मािनसबाट बािहर रहन िदनभुएन । तर आज हामी कुनै पिन िचज मािनसको
अधीनमा रहकेो दखे्दनैौँ । 9 तर, उहाँलाई केही समयको िन म्त स्वगर्दतूभन्दा
कम बनाइएको हामीले दखेकेा छौँ । उहाँ यशे ू हुनहुुन्छ । िकनभने उहाँका दःुख
र मतृ्यकुो कारणले यशे ू ीष् टलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराइएको छ ।
त्यसकारण, अिहले परमशे् वरको अन ु हबाट यशे ू ीष् टले हरेक मािनसका िन म्त
मतृ्य ु चाख् नभुयो । 10 यो परमशे् वरका िन म्त उपय ु िथयो, िकनभने हरेक थोक
उहाँका िन म्त र उहाँ ारा अ स्तत्वमा आएको छ । धरैे छोराहरू मिहमामा ल्याइँदा
उहाँको दःुख ारा ितनीहरूको मु क् तलाई परुा गनर् उहाँ एक अगवुा बनाइनभुयो
। 11 िकनिक समपर्ण गन र समपर्ण ग रएकाहरू दवुै एउटै ोतबाट आउँछन ्
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। त्यसकैारण, उहाँ ितनीहरूलाई भाइहरू भनी बोलाउन शमार्उनहुुन् न । 12 उहाँ
भन् नहुुन्छ, “म तपाईंको नाउँ मरेा दाजभुाइहरूलाई घोषणा गनछु; म सभाको
िबचबाट तपाईंको गीत गाउनछुे ।” 13 र फे र, “म उहाँमा भरोसा गनछु ।” र
फे र, “हरे, यहाँ म र मरेा छोराछोरीहरू जसलाई परमशे् वरले मलाई िदनभुएको
छ ।” 14 त्यसकारण, पिहले नै परमशे् वरका छोराछोरीहरू मास ु र रगतको एक
भाग भएका हुनाले यशेलू े पिन त्यही कुराहरू ितनीहरूसगँ बाँड्नभुयो । त्यसलै,े
यशेलूे मतृ्य ु सहरे मतृ्यकुो श भएकोलाई अथार्त ् शतैानलाई नष् ट पान ुर्भयो ।
15 मतृ्यकुो डर ारा र सधै ँ शतैानका दास भएर िजएकाहरूको लािग स्वतन् ता
िदन उहाँले त्यसो गन ुर्भयो । 16 िकनिक वास्तवमा उहाँले स्वगर्दतूहरूको वास्ता
गन ुर्हुन् न; बरु, उहाँले वास्ता गन त अ ाहामका सन्तानको हो । 17 त्यसलै,े उहाँका
भाइहरूजस्तै बन् न उहाँका िन म्त सबै क्षे मा आवश्यक िथयो । त्यसकारण, उहाँ
परमशे् वरका कुराहरूसम्बन्धी दयापणूर् र िवश् वासयोग्य हुनभुई परमशे् वरका महान ्
पजुारी हुनभुयो । त्यसलै,े उहाँले सबै मािनसका पापको क्षमा ल्याउन सक् नभुयो
। 18 िकनभने यशे ू आफँैले दःुख भोग् नभुयो, र परीिक्षत हुनभुयो; उहाँले परीक्षामा
पनहरूलाई सहायता गनर् सक् नहुुन्छ ।

3
1 त्यसकारण, पिव भाइहरू हो, ितमीहरू स्वग य बोलावटमा साझदेार हुन

बोलाइएका हा ा धान पजुारी, े रत र यशे ू ीष् टलाई िवचार गर । 2 जसले
उहाँलाई िनय ु गन ुर्भयो, उहाँ परमशे् वर ित िवश् वास योग्य हुनहुुन्थ्यो, जसरी मोशा
पिन परमशे् वरको घरानामा िवश् वासयोग्य िथए । 3 परमशे् वरले मोशालाई भन्दा
यशेलूाई योग्य र महान ्मिहमा िदनभुएको िथयो । िकनभने घर आफँैलाई भन्दा घर
बनाउनकेो बढी आदर हुन्छ । 4 हरेक घर कोही न कोही ारा बनाइएको हुन्छ, तर
हरेक थोक बनाउने परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 5 एकाितर, मोशा परमशे् वरका सारा
घरानामा िवश् वासयोग्य सवेकजस्तै भएर भिवश्यमा बो लने कुराहरूका बारेमा उनी
एक गवाही िथए । 6 तर परमशे् वरको घरानाको िजम्मा प ु ीष् टले लनभुएको छ
। यिद हामी िनश् चयतासाथ उहाँलाई प ी रहन्छौँ भने हामी गवर्साथ भन् न सक्छौ,ँ
िक हामी उहाँका घराना हौँ । 7 त्यसकारण, जसरी पिव आत्मा भन् नहुुन्छ, “आज,
यिद ितमीले उहाँको सोर सनु्यौ भन,े 8 उजाड-स्थानमा परीक्षाको समयमा िव ोह
गरेजस्तै ितमीहरूका हृदयलाई कठोर नपार । 9 चा लस वषर्सम्म मलैे गरेको काम
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ितनीहरूले दखेे र पिन ित ा पखुार्हरूले िव ोह गरेर मरेो परीक्षा गरे । 10 त्यसकारण
म त्यस पसु्तासगँ अ सन् न भए । मलैे भने,ँ ‘ितनीहरू जिहले पिन आफ्ना हृदयबाट
तिकर् एर गएका छन ्। अिन ितनीहरूलाई मरेो बाटो नै थाहा छैन ।’ 11 मरेो ोधमा
मलैे शपथ खाएः ‘ितनीहरू किहल्यै पिन मरेो िव ाममा वशे गनर् पाउनछैेनन’् ।”
12 भाइहरू हो, होिसयार बस । त्यसलै,े ितमीहरूमध्ये कोही पिन दषु् ट हृदय र
अिवश् वासी नहोस,् जनु हृदयले जीिवत परमशे् वरबाट तकार्एर टाढा नलजैाओस ्।
13 बरु, जबसम्म “आजको िदन” भन् ने कुरा छ, िदनहु ँ एकले अक लाई उत्साह
दओे । त्यसकारण, ितमीहरूमध्ये कसलैे पिन छलकपटको पाप ारा हृदय कठोर
नपारोस ् । 14 यिद हामीले सरुुदे ख अन्त्यसम्मै उहाँमा राखकेो हा ो भरोसालाई
िनश् चयतासाथ ब लयोसगँ प ी राख्यौँ भन,े ीष् टसगँै हामी साझदेार भएका हुन्छौँ
। 15 यसको बारेमा यस्तो भिनएको िथयो, “आज, यिद ितमीहरूले उहाँको सोर
सनु्यौ भन,े िव ोहमा गरेजस्तै ितमीहरूले हृदय कठोर नपार ।” 16 ती को िथए
जसले परमशे् वरको आवाज सनुे र उहाँको िवरोध गरे ? के ती सबै मोशाले िम
दशेबाट िनकालरे ल्याएकाहरू नै होइनन ् र ? 17 जोसगँ उहाँ चा लस वषर्सम्म
रसाउनभुएको होइन र ? के ती पाप गनहरूिसत होइन जसका मतृ शरीरहरू उजाड-

स्थानमा छ रएका िथएनन ्र ? 18 ितनीहरू उहाँको िव ाममा पस् न पाउनछैेनन ्भनी
कोसगँ उहाँले शपथ खानभुएको िथयो, के ती उहाँका आज्ञा नमान् नहेरू होइनन ् र
? 19 र अिवश् वासको कारणले नै ितनीहरू उहाँको िव ाममा पस् न नसकेको हामी
दखे्दछौ ।

4
1यसकारण, हामी िनकै होिसयार होऔ ँतािक हामीमध्ये कोही पिन परमशे् वरको

िव ाममा वशे गन ितज्ञा हुदँा हुदँ ै िव ाम गनर्दे ख व ञ् चत हुन नपरोस ् ।
2 िकनभने ितनीहरूलाई जस्तै हामीलाई पिन ससुमाचार सनुाइएको िथयो ।
तर सनुकेो वचनले ितनीहरूलाई कुनै पिन फाइदा भएन । िकनिक सनु् नहेरूले
िवश् वाससाथ स्वीकार गरेनन ् । (नोटः अरू ससं्करणमा पढ्छौ)ँ तर त्यो सन्दशे
सनु् नहेरू जसले िवश् वासिवना नै सहभागी भए ितनीहरूलाई फाइदा भएन ।
3 िकनिक हामी जसले िवश् वास गरेका छौँ त्यस िव ाममा हामी वशे गनछौ,ँ
जसरी उहाँले भन् नभुयो, “जसरी मलैे मरेो ोधमा शपथ खाएँ, ‘ितनीहरू किहल्यै
मरेो िव ाममा वशे गनछैनन’् ।” उहाँले यसो भन् नभुयो, य िप ससंारको उत् पि मा
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नै उहाँका स ृ ष् टका कामहरू परुा भइसकेका िथए । 4 िकनिक सातौँ िदनको
िवषयमा उहाँले केही भन् नभुएको छ, “परमशे् वरले सातौँ िदनमा आफ्ना सबै
कामबाट िव ाम लनभुयो ।” 5 फे र उहाँले भन् नभुएको छ, “ितनीहरू मरेो
िव ाममा किहल्यै वशे गनछैनन ् ।” 6 त्यसकारण, उहाँको िव ाममा वशे गनर्
अझै कसकैा लािग बाँकी नै छ, र धरैे इ ाएलीहरूले ससुमाचार सनु,े तर ितनीहरूले
आज्ञापालन नगरेको कारण यस िव ाममा वशे गनर् सकेनन ् । 7 “आज” भनरे
परमशे् वरले फे र एउटा िन श् चत िदन ठहराउनभुएको छ । धरैे िदनपिछ उहाँ
दाऊद ारा बोल्नभुयो, जसरी यो अिगबाटै भिनएको िथयो, “आज ितमीहरूले
उहाँको आवाजलाई सनु्यौ भन,े ितमीहरूका हृदय कठोर नपार ।” 8 िकनिक यिद
यहोशलूे ितनीहरूलाई िव ाम िदएका भए, परमशे् वरले अक िदनको िवषयमा
बोल्नहुुने िथएन । 9 यसकारण, परमशे् वरका मािनसहरूका िन म्त एउटा िव ाम
िदनको िव ाम अझै बाँकी छ । 10 िकनिक जसले परमशे् वरको िव ाममा वशे
गदर्छ, त्यो आफँैले पिन आफ्ना कामहरूबाट िव ाम लन्छ, जसरी परमशे् वरले
उहाँका कामहरूबाट िव ाम लनभुयो । 11 त्यसकारण, हामी त्यस िव ाममा वशे
गनर्का िन म्त यत् न गरौ,ँ तािक कोही पिन त्यस कारको अनाज्ञाका रतामा नपरोस ्
जसरी ितनीहरू परे । 12 िकनभने परमशे् वरको वचन जीिवत र ि याशील अिन
दईुधारे तरवारभन्दा पिन धा रलो छ । यसलेआत्मा, ाण र मासीलाई अलग गदर्छ र
छेड्दछ अिन यो हृदयका भावना र िवचारहरूको जाँच गनर् सक्षम छ । 13स ृ ष् टको
कुनै पिन थोक परमशे् वरको द ृ ष् टमा लकेुको छैन । बरु, उहाँको द ृ ष् टमा हरेक कुरा
छलर्ङ्गै छ जसलाई हामीले लखेा िदनपुछर् । 14 त्यसकारण, हामीसगँ महान ् धान
पजुारी हुनहुुन्छ जो स्वगर् भएर जानभुएको छ । उहाँ परमशे् वरका पु यशे ूहुनहुुन्छ ।
तसथर्, हामी हा ो िवश् वासलाई दढृतासाथ थािमराखौँ । 15 िकनिक हामीसगँ हा ा
कमजोरीहरूमा हामीलाई सान्त्वना िदन नसक् ने एक जना धान पजुारी हुनहुुन् न ।
त्यसको स ामा, हामीसगँ एक जना हुनहुुन्छ जो हामीजस्तै परीक्षामा भएर जानभुयो,
तरै पिन उहाँ पापरिहत हुनहुुन्छ । 16 तब हामी परमशे् वरको अन ु हको िसहंासनमा
साहसपवूर्क जाऔ,ँ तािक खाँचोको समयमा हामीले कृपा र अन ु ह पाउन सकौँ ।

5
1 िकनिक त्यके धान पजुारी मािनसहरूकै िबचबाट छािनएको हुन्छ ।

परमशे् वरका थोकहरूसम्बन्धी काम गनर् मािनसहरूका स ामा ितनलाई िनय ु
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ग रएको हो । त्यसकारण, ितनले पापहरूका िन म्त ब ल र उपहारहरू दवुै
ब लदानका काम गनर् सक्छन ् । 2 ितनले अजान र कमजोरहरूसगँ न तापवूर्क

वहार गन ुर्पदर्छ, िकनिक ितनी आफँै पिन कमजोरीबाट घे रएका छन ् ।
3 यसकारणले गदार्, जसरी ितनले मािनसहरूका पापको िन म्त ब ल चढाउँछन,्
त्यसरी नै ितनलाई पिन आफ्नो पापका िन म्त ब लदान चढाउन माग ग रएको
छ । 4 र कुनै पिन मािनस आफँैले आफ्नो आदर लन सक्दनै । त्यसको स ामा,
हारूनलाई जस्तै उसलाई परमशे् वर ारा बोलाइएको हुन्छ । 5 त्यसै गरी, ीष् टलाई
धान पजुारी बनाइएको कारणले न त उहाँले आफँैलाई उचाल्नभुयो । बरु, उहाँसगँ

बो लरहनहुुनलेे भन् नभुयो, “ितमी मरेा प ु हौ, आज म ित ा िपता भएको छु
।” 6 अक ठाउँमा पिन उहाँले यसरी भन् नभुएको छ, “ितमी सधैकँा िन म्त
मल्कीसदेकेको दजार्अनसुारको पजुारी हौ ।” 7 उहाँ शरीरमा हुनहुुदँा उहाँलाई
मतृ्यबुाट बचाउन सक् नहुुने परमशे् वरसगँ उहाँले ठुलो सोरमा न्दन र आशँकुासाथ
ाथर्ना र िनवदेन गन ुर्भयो । उहाँको आदरको कारणले गदार् उहाँले सनु् नभुयो । 8 उहाँ

एक पु हुनभुएर पिन आफूले भोगकेो कष् टबाट उहाँले आज्ञापालन गनर् िसक् नभुयो
। 9 उहाँ िस बनाइनभुएपिछ उहाँमा आज्ञाकारी हुने हरेकका िन म्त उहाँ अनन्त
मु क् तको कारण बन् नभुयो । 10 मल्कीसदेकेको दजार्बमोिजम धान पजुारी हुनलाई
परमशे् वरले उहाँलाई िनय ु गन ुर्भयो । 11 हामीसगँ यशेकूो बारेमा भन् नपुन धरैे कुरा
छन,् तर ितमीहरू सनु् नमा मन्द भएकाले यसलाई ाख्या गनर् गा ो छ । 12 िकनिक
यस बलेासम्म त ितमीहरू िशक्षकहरू भइसक् नपुन िथयो, तर ितमीहरूलाई अझै पिन
कसलैे परमशे् वरको वचनका साधारण िस ान्तहरू िसकाउनपुरेको छ । ितमीहरूलाई
खिँदलो भोजन होइन, दधूको आवश् यक छ । 13 िकनिक दधू मा िपएर िजउने
कसलैे पिन धािमर्कताको वचनसगँ अनभुव गनर् सक्दनै, िकनिक ऊ अझसम्म
बालकै हुन्छ । 14 तर खिँदलो भोजन प रपक् वहरूका लािग हो । िकनिक
ितनीहरूको प रपक् वताको बझुाइको ता लमले ितनीहरू दषु् टबाट असल छुट ् ाउन
सक् ने भएका हुन्छन ्।

6
1 त्यसकारण, सरुुमा िसकेको ीष् टको वचनलाई छोडरे हामी प रपक् वताितर

अगािड बढौँ । परमशे् वरमा िवश् वास र मरेका कामहरूबाट पश् चा ापको जग
बसाल्ने काम फे र नगरौ,ँ 2 न त ब प् तस्माबारे िशक्षाको जग, हात राख् ने काम,



6:3 vii िह ू6:18

मरेका मािनसहरूको पनुरुत्थान, र अनन्त न्यायको जग बसालौँ । 3 यिद परमशे् वरले
अनमुित िदनभुयो भने हामीले पिन यो गनछौँ । 4 िकनिक जसले एक चो ट ज्योित
पाएर स्वगर्को वरदान चाखकेा िथए, जो पिव आत्मामा सहभागी भएका िथए,
ितनीहरूका लािग यो असम्भव कुरा हो । 5 र जसले परमशे् वरको असल वचन र
आउने यगुको श क् तको स्वाद चाखकेा िथए, ितनीहरूका लािग यो असम्भव कुरा
हो । 6 तर जो पितत भएको छ, ितनीहरूलाई फे र पश् चा ापमा ल्याउन असम्भव
छ । िकनिक ितनीहरूले फे र आफ्नै िन म्त परमशे् वरका पु लाई ु समा टाँग्दछन,्
र उहाँलाई खलु्लमखलु्ला शमर्मा पादर्छन ्। 7 िकनिक जिमनले आफूमािथ बिसर्ने
जनु पानी िपउँछ, जसमा बारम्बार पानी पछर् र त्यसले जिमनमा काम गनहरूका
लािग उपय ु अन् न उत्पादन गदर्छ, त्यस जिमनले परमशे् वरबाट आिशष ् ाप् त
गदर्छ । 8 तर यिद त्यसले काँडा र िसउडँीहरू फलाउँछ भन,े त्यो मलू्यहीन हुन्छ र
यो ापको निजक पगु्दछ, र अन्त्यमा त्यसलाई जलाइन्छ । 9 हामीले यस कारले
बोल,े तापिन ि य हो, हामीलाई ितमीहरूका असल थोकहरूले भािवत परेका
छन,् र त्यो कुरा उ ारको िवषयमा हो । 10 िकनिक ितमीहरूले उहाँको नाउकँा
खाितर दखेाएको काम र मेलाई िबसने परमशे् वर अधम हुनहुुन् न, िकनभने
ितमीहरूले िवश् वासीहरूको सवेा गरेका िथयौ र अझै पिन ितनीहरूको सवेा गद
छौ । 11 अिन हामी उत्कट इच्छा गदर्छौ,ँ िक ितमीहरू हरेकले अन्त्यसम्मै
आफ्नो भरोसाका िन म्त त्यही पणूर् िनश् चयता दखेाओ । 12 त्यसलै,े ितमीहरू
अल्छे नहोओ, तर िवश् वास र धयैर् ारा ितज्ञाहरूको हकदार हुनहेरूका दखेासखेी
गनहरू होओ । 13 िकनिक परमशे् वरले अ ाहामलाई आफ्नो ितज्ञा गन ुर्हुदँा
उहाँभन्दा ठुलो अरू कोही नभएकाले गदार् उहाँ आफँैले शपथ खानभुयो । 14 उहाँले
भन् नभुयो, “िनश् चय नै म तलँाई आिशष ् िदनछुे, र तलँाई ज्यादै व ृ गराउनछुे
।” 15 यसरी, अ ाहामले धयैर्साथ पख र जे ितज्ञा ग रएको िथयो, सो ाप् त
गरे । 16 िकनिक मािनसहरूले आफूभन्दा ठुलाहरू ारा शपथ खान्छन,् र शपथले
अन्त्यमा ितनीहरूको वादिववाद िमलाउन िनश् चयता िदन्छ । 17 परमशे् वरले
उहाँको ितज्ञाको अप रवतर्नशील स्वभावको ितज्ञाका हकदारहरूलाई स्पष् ट
रूपले दखेाउन िनणर्य गन ुर्हुदँा उहाँले शपथ ारा नै पक् का गन ुर्भयो । 18 त्यसलै,े
यी दईुवटा अप रवतर्नशील कुरा ारा उहाँले यसो गन ुर्भयो जस ारा परमशे् वरलाई
झटु बोल्न असम्भव छ, तािक हामी, जो शरणको लािग भाग् नहेरूल,े हा ो अगािड
रा खिदएको िनश् चयतालाई ब लयो गरी समात् नलाई द ो उत्साह पाउन सकौँ ।
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19 हामीिसत हा ो आत्मा सरुिक्षत र भरपद िनश् चयतामा गािडएको छ, यस्तो
िनश् चयता जनु िभ को पदार्िभ पिन पस्दछ । 20 मल्कीसदेकेको दजार्अनसुार
उहाँ सधैकँा िन म्त धान पजुारी हुनभुएकाले हा ा अ दतूको रूपमा यशे ूहामीभन्दा
पिहले त्यस ठाउँमा गएर बिससक् नभुएको छ ।

7
1 ियनै मल्कीसदेके शालमेका राजा, सव च् च परमशे् वरका पजुारी िथए ।

अ ाहाम लडाइँ िजतरे फक रहकेो बलेामा मल्कीसदेकेले ितनलाई भटेेर आशीवार्द
िदए । 2अ ाहामले मल्कीसदेकेलाई सबै कुराको दशांश िदए । मल्कीसदेके नाउकँो
अथर् हुन्छ, “धािमर्कताका राजा ।” ितनको अक पद “शालमेका राजा” हो,
अथार्त ् “शा न्तका राजा ।” 3 उनी िवनािपता, िवनामाता, िवनािपता-पखुार्हरू र
जीवनको सरुु वा अन्त्य नभएका क् त हुन ् । बरु, उनी परमशे् वरका पु जस्तै
सदाकालका पजुारी हुनहुुन्छ । 4 हरे, ियनी कस्ता महान ् क् त िथए । हा ा
पखुार् अ ाहामले ितनलाई लडाइँमा िजतरे ल्याएका सबै कुराको दशांश िदए ।
5 एकाितर, लवेीका छोराहरू जसले पजुारी पदलाई ाप् त गरेका छन,् ितनीहरूलाई
मािनसहरू अथार्त ् आफ्नै भाइहरूबाट दशांश लने आज्ञा वस्थाले िदएको छ,
य िप ितनीहरू पिन अ ाहामकै सन्तानबाट आएका हुन ् । 6 तर अक ितर,
मल्कीसदेके जसका वशंावली ितनीहरूबाटका िथएनन,् जसले अ ाहामबाट सबै
दशांश ाप् त गरे, र ितनले जसलाई ितज्ञाहरू ग रएको िथयो उनलाई आिशष ् 
िदए । 7 ठुला मािनसले िदएको आशीवार्दलाई साना मािनसले इन्कार गन कुनै
कारण छैन । 8 यस अवस्थामा मरणशील मािनसहरूले दशांश ाप् त गदर्छन ्
भन,े अक ितर त्यस सन्दभर्मा उनी जीिवत रहन्छन ् भनी यसले मािणत गदर्छ
। 9 र यस सन्दभर्मा भन् नपुदार्, अ ाहाम ारा दशांश पाउने लवेीले पिन दशांश
िदए, 10 िकनभने मल्कीसदेकेले अ ाहामलाई भटे्दा लवेी पिन आफ्ना पखुार्कै
शरीरमा िथए । 11 अब यिद लवेीको पजुारी पद ारा पणू र्ताको सम्भव भएको भए
(िकनिक जसबाट मािनसहरूले वस्था ाप् त गदर्छन)्, हारूनको दजार्बमोिजम
नभएर मल्कीसदेकेको दजार्अनसुार अक पजुारी स्थािपत गनर् िकन आवश्यक
पथ्य ? 12 िकनिक जब पजुारी पद प रवतर्न हुन्छ, तब वस्था पिन प रवतर्न
हुनपुदर्छ । 13 िकनिक एक जना जसको बारेमा यी कुराहरू भिनएका छन,् उहाँ
अक कुलका हुनहुुन्छ, जसबाट किहल्यै कसलैे वदेीमा सवेा गरेका छैनन ्। 14अब
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यो स्पष् ट छ, िक यहूदाको कुलबाट हा ा भ ु जन्मनभुएको िथयो, तर मोशाले
पजुारीहरूका बारेमा किहल्यै उल्लखे गरेका छैनन ् । 15 यिद मल्कीसदेकेजस्तै
अक स्वरूपमा पजुारी खडा हुन्छ भन,े हामीले जे भिनरहकेा छौ,ँ त्यो स्पष् ट छ ।
16 उहाँ शारी रक पखुार्हरूका िनयमका आधारमा पजुारी हुनभुएको होइन, तर बरु
उहाँ अिवनाशी जीवनको श क् तमा पजुारी हुनभुयो । 17 िकनिक उहाँको िबषयमा
धमर्शास् ले यसरी गवाही िदन्छः “मल्कीसदेकेको दजार्जस्तै ितमी सधैकँा िन म्त
पजुारी हौ ।” 18 िकनभने पिहलकेो आज्ञा र भएको छ,कारण त्यो कमजोर र काम
नलाग् ने िथयो । 19 िकनिक वस्थाले कुनै पिन कुरालाई िस बनाएन । तथािप,
भिवष्यको िन म्त उ म िनश् चयता छ, जस ारा हामी परमशे् वरको निजक पगु् न
सक्छौँ । 20 अिन यो शपथिवना भएको होइन । एकाितर, ती अरूहरू शपथिवना
नै पजुारीहरू भएका िथए । 21 तर अक ितर भन,े यी यशे ू शपथिवना नै पजुारी
हुनभुयो, जसको बारेमा परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको
छ, र उहाँले आफ्नो मन प रवतर्न गन ुर्हुन् न, ‘ितमी सदाकाल पजुारी हुनछेौ’ ।”
22 जस ारा यशेलूाई उ म करारको िनश् चयता िदइएको छ । 23 एकाितर, धरैे
पजुाहारीहरू भएका छन,् तर मतृ्यकुो कारणले गदार् ितनीहरूलाई िनरन्तर पजुारीको
कायर्मा लािग रहन िदएन । 24 तर अक ितर भन,े यशे ू सदासवर्दा रिहरहनहुुन्छ,
उहाँसगँ एउटा स्थायी पजुारी पद छ । 25 यसकारण, यशे ू ारा परमशे् वरको निजक
आउने मािनसहरूलाई बचाउनका िन म्त उहाँ पणू र् रूपमा सामथ हुनहुुन्छ, िकनभने
उहाँ ितनीहरूका िन म्त अन् तर-िबन् ती गनर्लाई सधै ँ जीिवत हुनहुुन्छ । 26 िकनिक
यस्तै कारको धान पजुारी हा ा िन म्त सहुाउदँो छ । उहाँ पापरिहत हुनहुुन्छ; उहाँ
दोषरिहत, शु , पापीहरूबाट अलग ग रनभुएका र आकाशभन्दा उच् च हुनभुएको
छ । 27 धान पजुारीले जस्तै पिहले आफ्नै पापका िन म्त र त्यसपिछ मािनसहरूका
पापका िन म्त उहाँले िदनहु ँ ब लदान चढाई रहनपुदन । जब उहाँले आफँैलाई अपर्ण
गन ुर्भयो, तब उहाँले यो एकै पटक सधैकँा िन म्त गन ुर्भयो । 28 िकनिक वस्थाले
मािनसहरूलाई धान पजुारीको रूपमा िनय ु गर् यो, जससगँ कमजोरी हुन्थे ।
तर उहाँ वस्थापिछ आएको शपथको वचनले िनय ु हुनभुएका पु हुनहुुन्छ जो
सदाकालका िन म्त िस बनाइनभुएको छ ।

8
1अब हामीले भिनरहकेो कुरा यही होः हामीसगँ एक जना धान पजुारी हुनहुुन्छ
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जो स् वगर्को िसहंासनको दािहनपे िवराजमान हुनहुुन्छ । 2 मािनसले बनाएको
होइन, तर परमशे् वरले बनाउनभुएको साँचो पिव बासस्थानमा उहाँ एक सवेक
हुनहुुन्छ । 3 िकनिक हरेक धान पजुारी भटेीहरू र ब लदानहरू दवुै चढाउन िनय ु
ग रएको हुन्छ । त् यसकारण, केही कुरा चढाउन आवश् यक छ । 4 अब यिद

ीष् ट पथृ् वीमा हुनभुएको भए, उहाँ सबकैा पजुारी हुनहुुने िथएन िकनिक त् यहाँ
व् यवस् थाअनसुार भटेी चढाउनहेरू छदँै छन ् । 5 ितनीहरूले स् वग य कुराहरूको
नक् कल र छायाँको मा सवेा गदर्छन ् । जसरी मोशाले बासस्थान बनाउन लाग्दा
परमशे् वर ारा मोशालाई चतेावनी िदइयो, परमशे् वरले भन् नभुयो, “हरे, ितमीलाई
पहाडमा दखेाइएको नमनुाबमोिजम ितमीले हरेक थोक बनाउन ू ।” 6 तर अिहले

ीष् टले ाप् त गन ुर्भएको सवेा-कायर् अझ धरैे उ म छ । िकनभने उहाँले मध् यस् थता
गन ुर्भएको करार धरैे उ म छ, जनुचािह ँ उ म ितज्ञाहरूमा स् थापना ग रएको छ
। 7 िकनिक यिद पिहलो करार दोषरिहत भएको भए, दो ो करारको आवश् यकता
नै पदन िथयो । 8 िकनिक जब परमशे् वरले मािनसको दोष भे ाउनभुयो, तब
उहाँले भन् नभुयो, “हरे, परम भु भन् नहुुन् छ, ती िदन आउँदै छन,् जब म यहूदा
र इ ाएलका घरानासगँ नयाँ करार स् थापना गनछु । 9 यो करार ितनीहरूका िपता-
पखुार्हरूसगँ मलैे बाँधकेो जस् तो हुनछैेन, एक िदन मलैे ितनीहरूको हात समातरे
ितनीहरूलाई िम दशेबाट डोर् याएर ल् याएँ । िकनिक ितनीहरूले मरेो करारलाई
अटुट रूपमा प ाएनन,् र परम भु भन् नहुुन् छ, मलैे ितनीहरूको बवेास् ता गरे ।
10 परम भु भन् नहुुन् छ, ती िदनपिछ म इ ाएलको घरानासगँ यो करार बाँध् नछुे
। म मरेो व् यवस् था ितनीहरूको मनमा रा खिदनछुे, र म ितनीहरूका हृदयमा पिन
ती ले खिदनछुे । म ितनीहरूका परमशे् वर हुनछुे, अिन ितनीहरू मरेा मािनसहरू
हुनछेन ्। 11 ितनीहरूले हरेक आफ्नो िछमकेीलाई िसकाउनछैेनन,्र आफ्नो हरेक
भाइलाई परम भलुाई िचन भन् नपुदन । िकनिक ितनीहरूमध्यकेा सानादे ख लएर
ठुलासम् म सबलैे मलाई िचन् नछेन ्। 12 िकनिक ितनीहरूले गरेका अपराधहरू ित
म अनु ह दखेाउनछुे, र ितनीहरूले गरेका पापहरूको सम्झना म किहल्यै गनछैन ँ
।” 13 “नयाँ” भन् नहुुदँा उहाँले पिहलो करारलाई परुानो बनाउनभुयो । र जनु काम
नलाग् ने र परुानो भएको छ, त्यो हराएर जानै लागकेो छ ।

9
1 अब पिहलकेो करारमा आराधनाका िन म्त िनयमहरू र सांसा रक बासस् थान
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िथए । 2 िकनिक एउटा बासस् थान तयार ग रएको िथयो जसको पिहलो कोठािभ
सामदान, टेबलु, र उप स्थितको रोटी िथए, त्यसलाई पिव स्थान भिनन्थ्यो ।
3 पदार्को पछािडितर अक दो ो कोठा िथयो, जसलाई महा-पिव स्थान भिनन्थ्यो
। 4 यसमा धपूको िन म्त एउटा सनुको वदेी िथयो । यसमा करारको सन्दकु
पिन िथयो, जनु पणूर् रूपले सनुले मोहो रएको िथयो । यसको िभ प रहकेो
सनुको भाँडोमा मन् न रा खएको भाँडो, कोिपला लागकेो हारूनको लौरो र करारका
िशलालखेहरू िथए । 5 करारको सन्दकुको मािथ ईश् वरीय मिहमाका करूबहरूले
ाय श् च को ढकनीलाई ढाकेका िथए, जसको बारेमा हामी अिहले पणू र् रूपले

वणर्न गनर् सक्दनैौँ । 6 यी थोकहरूलाई तयार ग रसकेपिछ पजुारीहरू िनयिमत
रूपमा बासस् थानको बािहरी कोठामा सधै ँ आफ्ना सवेाको काम गनर् वशे गदर्थे
। 7 तर धान पजुारी मा ै हरेक वषर्को एक पल्ट दो ो कोठामा वशे गदर्थे ।
उनले रगत लएर आफ्नै िन म्त र मािनसहरूले अजानमा गरेका अपराधहरूका
िन म्त ब ल चढाउँछन ् । 8 पिव आत्माले दखेाउनभुयो, िक पिहलो पिव स् थान
रहुञ् जलेसम्म महा-पिव स्थानमा जाने मागर् कट ग रएको िथएन । 9 वतर्मान
समयका लािग यो एक उदाहरण िथयो । चढाइएका भटेी र ब लदानहरू दवुलै े
आराधकको िववकेलाई िस गनर् सकेनन ् । 10 ती िविभन् न िकिसमका उत्सवका
श ु करणहरू खाने र िपउने कुरासगँ मा ै सम्ब न्धत छन ् । ती सबै शरीरका
िन म्त िनयमहरू मा ै िथए, जसलाई नयाँ कारले सजृना नगरेसम्म िमक रूपमा
रा खएको िथयो । 11 ीष् ट आउनवेाला असल थोकहरूका धान पजुारीको
रूपमा आउनभुयो । उहाँ अझ बढी महान ् र िस पिव स्थानमा वशे गन ुर्भयो,
जनु मानवीय हात ारा बनाइएको होइन, जनु यस सिृजत ससंारको होइन । (नोटः
अन्य ससं्करणहरूमा ले खएको छ) ीष् ट आउनवेाला असल थोकहरूका धान
पजुारीजस्तै भएर आउनभुयो । 12 बोका र बाछाहरूको रगतले नभई उहाँ आफ्नै
रगत ारा सबकैा िन म्त एकै चो ट त्यस महा-पिव स्थानिभ वशे गन ुर्भयो र हा ो
अनन्तको छुटकारलाई सरुिक्षत गन ुर्भयो । 13 िकनिक यिद बोका र साँढहेरूको रगत
अिन कोरेलीको खरानीले छिकर् ंदा ितनीहरू अशु हुन्छन ्र ितनीहरूका शरीरलाई
श ु पानर् ितनीहरू परमशे् वरमा समिपर्त हुनपुछर् भन,े 14 झन ् कित धरैे ीष् टको
रगतले हा ा िववकेलाई मतृ कामहरूबाट श ु पादर्छ र जीिवत परमशे् वरको सवेा
गनर् जसले अनन्त आत्मा ारा दोषरिहत कारले आफँैलाई अपर्ण गन ुर्भयो ? 15यसै
कारणले गदार्, उहाँ नयाँ करारको मध्यस्तकतार् हुनहुुन्छ । यो मतृ्यकुो कारणले गदार्
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स्वतन् गराइएकाहरू ितनीहरूका पापको सजायबाट पिहलो करारमा रहन्छन ्तािक
परमशे् वर ारा बोलाइएकाहरूले ितज्ञा ग रएको अनन्त उ रािधकारलाई ाप् त गनर्
सकून ् । 16 िकनिक जहाँ इच्छा हुन्छ, त्यहाँ त्यो बनाउने क् तको मतृ्यलुाई
मािणत गन ुर्पन हुन्छ । 17 िकनिक एउटा इच्छा तब मा लाग ु हुन्छ, जब त्यहाँ

मतृ्य ुभएको हुन्छ, िकनभने जबसम्म यसलाई बनाउने जीिवत हुन्छ, तबसम्म यसको
कुनै जोड हुदँनै । 18 त्यसलै,े पिहलो करार पिन रगतिवना स्थािपत भएको िथएन
। 19 िकनिक जब मोशाले मािनसहरूलाई वस्थामा भएका हरेक आज्ञा िदए,
उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो उन र िहसप लएर त्यस मु ा र सबै
मािनस दवुलैाई छक । 20 तब उनले भन,े “यो करारको रगत हो, जनु परमशे् वरले
ितमीहरूका िन म्त आज्ञा गन ुर्भएको िथयो ।” 21 यसरी न,ै उनले पिव स् थान
र सवेामा योग हुने सबै भाँडामा रगत छक । 22 अिन वस्थाअनसुार रगतले
हरेक थोकलाई श ु पादर्छ । रगत नबगाइकन क्षमा हुदँनै । 23 त्यसकारण, स्वगर्मा
भएका थोकहरूका नक् कलहरूलाई जनावरहरूको ब लदान ारा श ु पा रनपुथ्य
भने स्वगर्मा भएका थोकहरू आफँैलाई झन ्कित धरैे उ म ब लदान ारा श ु पानर्
आवश्यक पर् यो । 24 िकनिक ीष् ट हात ारा बनाइएको महा-पिव स्थानमा वशे
गन ुर्भएन, जनुचािह ँ सत्यताको एक नक् कल मा हो । बरु, उहाँ आफँै स्वगर्मा वशे
गन ुर्भयो, अिन हा ा िन म्त अिहले उहाँ परमशे् वरको साम ु उप स्थत हुनहुुन्छ ।
25 उहाँ आफ्नै िन म्त घ रघ र ब ल चढाउनका िन म्त त्यहाँ जानभुएको होइन,
जसरी धान पजुारीले हरेक वषर् अकार्को रगत लएर महा-पिव स्थानिभ वशे
गदर्छन ् । 26 त्यसो भएको भए, ससंारको उत्पि दे ख नै उहाँले धरैे पल्ट दःुख
भोग् नपुन हुन्थ्यो । तर यस यगुको अन्त्यमा एक पल्ट उहाँको आफ्नै ब ल ारा
पापलाई हटाउन उहाँ सधैकँा िन म्त एकै पल्ट कट हुनभुएको हो । 27 हरेक

क् त एक पटक मनर् िन श् चत छ, र त्यसपिछ न्याय आउँदछ । 28 त्यसरी न,ै
ीष् ट पिन धरैे जनाका पाप बोक् नलाई सधैकँा िन म्त एकै पल्ट ब ल हुनभुयो ।

पापसगँ सामना गनर्लाई दो ो पल्ट उहाँ दखेा पन ुर्हुने होइन, तर मु क् तका लािग
धयैर्साथ उहाँका िन म्त प खर्रहनहेरूका लािग हो ।

10
1 िकनिक वस्था हुन आउने असल कुराहरूको एक छायाँ मा हो, ती आफँैमा

सत्य थोकहरू भने होइनन ्। पजुारीहरूले वषिपच्छे लगातार रूपमा चढाउने यस्ता
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ब लहरूले परमशे् वरको निजक जान किहल्यै पणू र् बनाउन सकेन ् । 2 न ता के
ब ल चढाउने काम बन्द हुने िथएन र ? त्यसो हुदँो हो त, आराधकहरू एकै
पल्टमा सधैकँा लािग श ु हुने िथए, ितनीहरूलाई थप पापको चतेना हुने िथएन
। 3 तर ती ब लदानहरूले वषिपच्छे पापहरूको सम्झना गराउँछन ् । 4 िकनभने
साँढे र बोकाहरूको रगतले पाप हटाउन असम्भव छ । 5 जब ीष् ट ससंारमा
आउनभुयो, उहाँले भन् नभुयो, “तपाईंले भटेीहरू र ब लदानहरू चाहनभुएन, बरु
तपाईंले मरेो लािग एउटा शरीर तयार पा रिदनभुएको छ । 6 पापका लािग न त परैु
होमब ल न ब लदानहरूमा तपाईं सन् न हुनभुयो ।” 7 तब मलैे भने,ँ “हने ुर्होस,्
पसु्तकको मु ोमा मरेो िबषयमा ले खएजस्तै तपाईंको इच्छा परुा गनर् म यहाँ छु
।” 8 उहाँले पिहला भन् नभुयो, “पापका िन म्त न त ब लदानहरू, न भटेीहरू
र होमब लहरू नै तपाईंले चाहनभुयो, न त ती कुराहरूमा तपाईं सन् न हुनभुयो
।” (यी त वस्थाअनसुार चढाइन्छन ् ) । 9 तब उहाँले भन् नभुयो, “हने ुर्होस,्
म तपाईंकै इच्छा परुा गनर् आएको छु ।” दो ो अभ्यासलाई स्थािपत गनर् उहाँले
पिहलो अभ्यासलाई र गन ुर्हुन्छ । 10 दो ो अभ्यासमा हामी उहाँको इच्छाबाट
सधैकँा िन म्त यशे ू ीष् टको शरीरको ब लदान ारा परमशे् वरमा समिपर्त भएका छौँ
। 11 अक ितर, हरेक पजुारी िदनहु ँ परमशे् वरको सवेा गनर् खडा भइरहन्छ । उसले
सधै ँ उस्तै भटेीहरू चढाइरहकेो हुन्छ, त्यसले किहल्यै पिन पापलाई उठाई लान
सक्दनै । 12अक ितर, ीष् टले पापका िन म्त सधैकँो लािग एउटै ब लदान चढाएर
उहाँ परमशे् वरको दािहने हातप बस् नभुएको छ । 13 उहाँका श हुरूलाई आफ्नो
पाउदानमा नपारेसम्म उहाँ प खर्रहनहुुन्छ । 14 िकनिक उहाँले एउटै ब ल ारा
परमशे् वरमा समिपर्त भएकाहरूलाई सदाका िन म्त िस पान ुर्भएको छ । 15 र
पिव आत्माले पिन हामीलाई गवाही िदनहुुन्छ, िकनभने पिहला उहाँले भन् नभुयो,
16 “मलैे ितनीहरूसगँ बाँध् ने करार यही हो, ती िदनहरूपिछ, परम भु भन् नहुुन्छ
। ितनीहरूका हृदयमा म मरेो वस्था र खिदनछुे, र ितनीहरूको मनमा पिन
ले खिदनछुे ।” 17 म किहल्यै पिन ितनीहरूका पाप र दषु्कमर्हरू सम्झनछैेन ँ ।”
18अब जहाँ यी कुराहरूको क्षमा हुन्छ, त्यहाँ पापका िन म्त कुनै ब लदानको खाँचो
पदन । 19 यसकारण, भाइहरू हो, हामीसगँ यशेकूो रगत ारा महा-पिव स्थानिभ
वशे गन साहस छ । 20 पदार् अथार्त ्उहाँको आफ्नो शरीर ारा उहाँले हा ा लािग

नयाँ र जीिवत बाटो खो लिदनभुएको छ । 21 र परमशे् वरको घरमा हामीसगँ
महान ्पजुारी हुनभुएकोले 22 हा ो हृदयका अशु िववकेलाई िछट्काउ ारा हा ो
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शरीरलाई श ु पानीले धोएर िवश् वासको सम्पणूर् िनश् चयतासाथ हामी साँचो हृदय
लएर निजक जाऔ ँ। 23 हामीले स्वीकार गरेको आशालाई दढृतासाथ ब लयोसगँ

थामी राखौ,ँ िकनिक ितज्ञा गन ुर्हुने परमशे् वर िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ । 24 हामीले
एक अकार्लाई मे र असल कामहरूले कसरी उत्साह िदने भन् ने कुरालाई िवचार
गरौँ । 25हामी एक-अकार्मा सगँसगँै भलेा हुन नछोडौ,ँ जसरी कितलेछोडकेा छन ।्
बरु, िदन निजकै आएको हुनालेजितसक्दो एकलेअकार्लाई झन ब्ढी उत्साह दओे ।
26 िकनिक यिद सत्यताको ज्ञान पाएर पिन हामी जािनबिुझकन पाप ग ररहन्छौँ भन,े
पापका लािग कुनै ब लदान बाँकी रहदँनै । 27 त्यसको स ामा, न्यायको डरलाग्दो
तीक्षा र परमशे् वरका श हुरूलाई भस्म पान ोधको डरलाग्दो आगो मा रहनछे ।

28 मोशाको वस्थालाई उल्लङ्घन गन जो कोही पिन दईु वा ितन जना साक्षीको
गवाहीमा दयािवना नै मदर्छ । 29 परमशे् वरका पु लाई खु ाले कुल्चन,े परमशे् वरमा
समिपर्त ग रएको करारको रगतलाई अपिव तलु्याउने र अन ु हको आत्मालाई
अपमान ठान् ने जो कोहीले झन ् कित बढी सजाय पाउछँ होला । 30 िकनिक
यसो भन् नहुुनलेाई हामी जान्दछौँ, “बदला लने काम मरेो हो; म बदला लनछुे
।” र फे र, “परम भलुे उहाँका मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे ।” 31 जीिवत
परमशे् वरको हातमा पन ुर् डरलाग्दो कुरा हो । 32 तर ितमीहरूले ज्योित पाएपिछ
पिन दःुखको क ठन घडीमा कसरी सह् यौ, ती अिघका िदनहरूको सम्झना गर ।
33 ितमीहरू सबकैा साम ु अपमािनत र ितरस्कृत भएका िथयौ, र त्यस्तै समस्यामा
परेकाहरूसगँै ितमीहरू सहभागी भयौ । 34 िकनिक कैदमा हुनहेरूलाई ितमीहरूले
दया दखेायौ; आफ्नो सम् पि खोिसदँा पिन त्यसलाई सहषर् स्वीकार गर् यौ; यो
जानरे िक ितमीहरूसगँ अझ उ म र रिहरने आफ्नै सम् पि छ । 35 त्यसकारण,
आफ्नो िनश् चयतालाई नगमुाओ, जसको ठुलो इनाम छ । 36 ितमीहरूलाई धयैर्को
खाँचो छ । त्यसकारण, परमशे् वरले ितमीहरूलाई जे ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो,
उहाँको इच्छालाई परुा गरेपिछ, सो ाप् त गनछौ । 37 “िकनिक केही बरेमा जो
आउँदै हुनहुुन्छ, उहाँ अवश्य आउनहुुनछे र िढलाउन ु हुनछैेन । 38 मरेा धम जन
िवश् वास ारा िजउनछे, यिद ऊ पिछ फकर् न्छ भन,े म उसगँ सन् न हुनछैेन ।”
39 तर हामी नाश हुनहेरूमध्यकेा होइनौँ, जो िवनाशितर फकर् न्छ । बरु, ती मध्यकेा
हौँ जसले हा ो आत्मालाई बचाइराख् ने िवश् वास छ ।
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11
1 अब िवश् वासचािह ँ आशा ग रएका कुराहरूको बारेमा भएको िनश् चयता

हो; अिहलसेम्म नदखेकेा घटनाहरूको बारेमा भएको माण हो । 2 िकनिक
हा ा पखुार्हरू ितनीहरूको िवश् वासका िन म्त यसरी नै मािणत भएका िथए ।
3 िवश् वास ारा हामी बझु्न सक्छौ,ँ िक सारा िवश् व परमशे् वरको आज्ञा ारा स ृ ष् ट
भएको िथयो । त्यसकारण, जे दे खन्छन त्ी दे खने कुराहरूबाट बनाइएका होइनन ।्
4 िवश् वास ारा नै हािबलले कियनले भन्दा उ म ब लदान चढाए । यसकारण, ितनी
धम हुन पगुे । यसरी, परमशे् वर ित ितनको भटेीको कारणले गदार् ितनले समर्थन
पाए । त्यसकैारण, हािबल मरे तापिन ितनी अझ बो लरहकेा छन ्। 5 िवश् वास ारा
नै हनोक मािथ उठाई लिगए र ितनले मतृ्य ु दखेनेन ् । “ितनी भे टएनन,्
िकनिक परमशे् वरले ितनलाई उठाउनभुयो ।” कारण ितनी उठाइनभुन्दाअिघ ितनले
परमशे् वरलाई सन् न पारेको मािणत भएको िथयो । 6 िवनािवश् वास परमशे् वरलाई
सन् न पानर् असम्भव छ । िकनिक जो परमशे् वरकहाँ आउँछ उसले परमशे् वर

अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ भन् ने कुरामा िवश् वास गनपछर् र उहाँलाई जसले खोज्छ
त्यसले इनाम पाउनछे भनी िवश् वास गन ुर्पछर् । 7 िवश् वास ारा नै नोआलाई
अिहलसेम्म नदखेकेा कुराहरूका बारेमा ईश् वरीय सन्दशे िदइएको िथयो । ितनले
भ मय सम्मानसाथ एउटा पानी जहाज बनाए र आफ्नो घरानालाई बचाए ।
यसो गरेर ितनले ससंारलाई दोषी ठहराए र िवश् वासअनसुार ितनी धािमर्कताका
उ रािधकारी भए । 8 अ ाहामलाई बोलाइँदा िवश् वास ारा नै ितनले आज्ञापालन
गरे र ितनी उ रािधकारको रूपमा पाउनपुन ठाउँितर गए । आफू कहाँ जाँद ै छु
भन् ने कुरा थाहै नपाए तापिन ितनी गए । 9 ितनी िवश् वास ारा नै ितज्ञाको दशेमा
एक परदशेीको रूपमा बसे । ितनी पालहरूमा इसहाक र याकूबसगँै उही ितज्ञाको
सङ्गी उ रािधकारीको रूपमा बसे । 10 िकनिक ितनले जगहरू भएको सहरलाई
हे ररहकेा िथए, जनु सहरको रचनाकार र िनमार्णकतार् परमशे् वर स्वयम ्हुनहुुन्छ
। 11 सारा बाँझी भए तापिन अ ाहामले गभर्धारण गराउने श क् त िवश् वास ारा नै
ाप् त गरे । ितनी एकदमै व ृ भइसक्दा यसो भएको िथयो । ितनीहरूलाई ितज्ञा

िदनहुुने ित ितनीहरू िवश् वासयोग्य भइरहे । 12 त्यसकैारण, मरेतलु्य ियनै एक जना
मािनसबाट आकाशका असङ्ख्य तारा र समु ी िकनारका असङ्ख्य बालवुासरह
सन्तानहरू ज न्मए, जसलाई गन् नै सिकँदनै । 13यी सबै ितज्ञालाई ाप् त नग रकनै
ियनीहरू सबलैे टाढबैाट स्वागत गरे । पथृ्वीमा परदशेी र िनवार्िसतहरू मा हौँ
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भन् ने कुरा स्वीकार गद ितनीहरू िवश् वासमा नै मरे । 14 िकनिक जसले यस्ता
कुराहरू भन्दछन ् ितनीहरूले एउटा स्वदशे खोिजरहकेा छन ् भन् ने कुरा स्पष् ट
हुन्छ । 15 साँच् चै नै ितनीहरूले आफू िनस्केर गएको दशेका लािग सोिचरहकेा
भए, ितनीहरूले फकर जाने मौका पाउने िथए । 16 तर ितनीहरू अझ उ म
दशे अथार्त ् स्वग य दशेको चाहना गदर्छन ् । त्यसकारण, परमशे् वर ितनीहरूका
परमशे् वर हुन लजाउनहुुन् न, िकनिक उहाँले ितनीहरूका लािग एउटा सहर तयार
पान ुर्भएको छ । 17 आफ्नो जाँच हुदँा िवश् वास ारा नै अ ाहामले इसहाकलाई
ब ल चढाए, जो उनको एक मा छोरा िथए जसलाई उनले ब लदान चढाए ।
उनले नै ितज्ञाहरू ाप् त गरेका िथए । 18 ियनी ितनै अ ाहाम िथए जसलाई यसो
भिनएको िथयो, “इसहाक ारा नै तरेो सन्तानको नाउँ रहनछे ।” 19 परमशे् वरले
इसहाकलाई मतृ्यबुाट जीिवत पानर् सक् नहुुने िथयो भन् ने कुरा अ ाहामलाई थाहा
िथयो, र साङ्केितक अथर्मा भन् नपुदार् उनले ितिनहरूबाट आफ्ना छोरालाई िफतार्
पाएका िथए । 20 आउन लागकेा थोकहरूको बारेमा इसहाकले िवश् वास ारा नै
याकूब र एसावलाई आिशष ्िदए । 21 याकूब मन लागकेा बलेामा िवश् वास ारा
नै उनले योसफेका हरेक छोरालाई आिशष ् िदए । लौरोको टुप्पोमा अडसे लागरे
याकूबले आराधना गरे । 22 योसफेको अन्त्य निजिकँदा िवश् वास ारा नै ितनले
िम बाट इ ाएलीहरू स्थान हुने िवषयमा बोलकेा िथए र ितनका अ स्थहरूको
बारेमा ितनीहरूलाई आदशे िदएका िथए । 23 मोशा जन्मदँा ितनी सनु्दर भएको
कारणले गदार् उनका आमाबबुाले िवश् वास ारा नै ितनलाई ितन मिहनासम्म लकुाएर
राखे र ितनीहरू राजाको आदशेिसत डराएनन ्। 24 मोशा हुकपिछ िवश् वास ारा नै
ितनले फारोकी छोरीको छोरा कहलाइनलाई इन्कार गरे । 25 त्यसको स ामा,
ितनले पापको क्षिणक सखु भोग् नभुन्दा बरु परमशे् वरका मािनसहरूसगँै दःुख भोग् ने
कुरालाई छाने । 26 िम को सम् पि मा भन्दा ीष् टलाई प ाउँदा सहनपुन
अपमानलाई नै उनले बहुमलू्यको ठाने । कारण उनले आफ्ना आखँालाई इनाममािथ
के न् त गराएका िथए । 27 िवश् वास ारा नै मोशाले िम दशे छोडे । उनी राजाको

ोधदे ख डराएनन,् िकनिक एक जो अदशृ्यलाई दखेजेस्तै गरी उनले सही रहे ।
28 त्यसकारण, नाश गनले इ ाएलीहरूका पिहले ज न्मएका जठेा छोराहरूलाई छुन
नसकोस ् भनी िवश् वास ारा नै उनले िनस्तार-चाड र रगतको िछट्काउको पालन
गरे । 29 िवश् वास ारा नै उनले सखु्खा जिमनमा िहडँजेस्तै गरी लाल समु पार
गरे । जब िम ीहरूले पिन यसै गनर् खोज,े तब ितनीहरू डुबे । 30 ितनीहरूले सात
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िदनसम्म यरीहो पखार्लको व रप र घमुपेिछ िवश् वास ारा नै यो ढल्यो । 31 राहाब
वशे्याले िवश् वास ारा नै जाससुहरूलाई शा न्तसाथ सत्कार गरेकीले हुनाले ितनी
अनाज्ञाकारीहरूसगँै नष् ट भइनन ् । 32 अिन योभन्दा बढी म के भनौँ ? यिद मलैे
िगदोन, बाराक, िशमशोन, ियप् ता, दाऊद, शमएूल र अगमवक् ताहरूको बारेमा
भने ँ भन,े मलाई समय नै पगु्दनै । 33 िवश् वास ारा नै ितनीहरूले राज्यहरूलाई
िजत;े न्यायपणूर् काम गरे; र ितज्ञाहरू ाप् त गरे । ितनीहरूले िसहंहरूको मखुलाई
बन्द ग रिदए । 34 ितनीहरूले आगोको ज्वालालाई िनभाए; तरवारको धारबाट
भाग;े रोगहरूबाट िनको पा रए; य ु मा श क् तशाली भए; र िवदशेी सनेाहरूलाई
भगाए । 35 स् ीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पनुरुत्थान ारा ाप् त गरे । अरूले
अझ उ म पनुरुत्थान ाप् त गनर्लाई ितनीहरूले छुटकारालाई स्वीकार गरेनन ् ।
त्यसलै,े ितनीहरूले दण्ड भोगे । 36 अरूहरूले िनन्दा, कोरार्, साङ् ला र कैदजस्ता
आिद कुराहरू सहे । 37 ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हािनयो । ितनीहरूलाई दईु भाग हुने
गरी िच रयो । ितनीहरूलाई तरवारले मा रयो । ितनीहरूले भडेा र बा ाको छाला
लगाएर िह ँ लु गन ुर्पर् यो र िविभन् न िकिसमका दःुख, िनदर्यता र अमानवीय कुराहरू
सहनपुर् यो । 38 यो ससंार ितनीहरूका लािग योग्य िथएन । ितनीहरू मरुभिूम,
पहाड, गफुा र जिमनका ओडारहरूितर िततर-िबतर हुनपुर् यो । 39 यहाँसम्म यी
सबै मािनसहरू ितनीहरूका िवश् वासको कारण परमशे् वर ारा मािणत भए, तापिन
ितनीहरूले ितज्ञा ग रएका कुराहरू ाप् त गनर् सकेनन ् । 40 हामीिवना ितनीहरू
िस नहोऊन ् भनी परमशे् वरले हा ा लािग अझ उ म कुरा अिघबाटै योजना
ग रिदनभुएको िथयो ।

12
1 यसकारण, हामी यितका धरैे साक्षीहरूका बादलले घे रएका हुनाले हर

कारका बोझ र हामीलाई सिजलिैसत अल् झाउने पापलाई पन् छाऔ ँ । हा ा अिघ
रा खिदएको दौडलाई धयैर्साथ दोडौँ । 2 िवश् वासका कतार् र िस तलु्याउनहुुने यशेमूा
हामीले हा ा आखँा के न् त गरौ,ँ जसले आफ्नो सामनु् ने रा खएको आनन्दको
लािग अपमान सहनभुयो र ु सको दःुख भोग् नभुयो, अिन उहाँ परमशे् वरको
िसहंासनको दािहनपे िवराजमान हुनभुएको छ । 3 त्यसलै,े पापीहरूबाट उहाँको
िवरु मा भएका वादिववाद सहनहुुनलेाई िवचार गर । त्यसकारण, ितमीहरू आफ्ना
हृदयमा िशिथल नहोओ र हरेस नखाओ । 4 ितमीहरूले पापको िवरु मा अझसम् म
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रगत बगाउनपुन अवस्था आएको छैन वा यसको लािग सङ्घषर् गन ुर्परेको छैन
। 5 अिन ितमीहरूलाई छोराहरूसरह उत् साह िदने अत लाई ितमीहरूले भलुकेा
छौः “हे मरेो छोरा, परमशे् वरको अनशुासनलाई हलकुा नसम् झ । जब उहाँ ारा
ितमी सधुा रन्छौ, तब हरेस नखाऊ । 6 िकनिक परम भलुे जसलाई मे गन ुर्हुन् छ
ती हरेकलाई अनशुासनमा राख् नहुुन्छ । अिन उहाँले हण गन हरेक छोरालाई
उहाँले दण्ड िदनहुुन् छ ।” 7कष् टलाई अनशुासनझै ँ सहो । परमशे् वरले ितमीहरूिसत
छोराहरूलाई जस् तै व् यवहार गन ुर्हुन् छ । िकनिक बाबलुे अनशुासन नगरेको कुन
छोरा हुन् छ र ? 8 तर यिद ितमीहरू अनशुसानिवनाका छौ भने ितमीहरू अवधै भयौ,
उहाँका छोराहरू भएनौ । 9 यो भन्दा बढी, हामीलाई अनशुासन गन हा ा ससंा रक
बबुाहरू अनशुासनकतार्का रूपमा िथए, जसलाई हामीले आदर गर् यौँ । यसकारण,
के हामीले हा ा आत् माका िपताको झन ्बढी आज्ञा पालन गन ुर्पदन र ? 10 िकनिक
एकाितर, हा ा बाबहुरूले केही िदनसम् म हामीलाई अनशुसानमा राखे जनु त्यसो
गनर् ितनीहरूलाई उिचत लाग्यो । तर अक ितर, हामीले उहाँको पिव तालाई बाँड्न
सकौँ भनरे परमशे् वरले हा ै भलाइका लािग त्यसो गन ुर्हुन्छ । 11 यस समयमा कुनै
पिन अनशुासन आनन्दको हुदँनै, तर दःुखदायी नै हुन् छ । तथािप जे भए तापिन
यस ारा ता लम ाप् त गरेकाहरूका िन म्त भने अन्त्यमा गएर यसले धािमर्कताको
शा न् तपणूर् फल फलाउँदछ । 12 त्यसकारण, ल केा हातहरू र द ुर्बल घुडँाहरू
ब लयो बनाओ । 13 आफ्ना खु ाका लािग बाटो िसधा बनाओ । त्यसलै,े जे
लङ्गडो छ, त्यो नखु स्कयोस,् बरु िनको होस ् । 14 हरेकिसत शा न् तमा बस् ने
यत् न गर, र पिव तािवना कसलैे पिन परम भलुाई दखे् न सक्दनै । 15 होिसयार

रहो, तािक परमशे् वरको अन ु हबाट कोही पिन व ञ् चत हुन नपरोस,् र ित ताको
जरा उि एर कसलैाई पिन दःुख निदयोस,् र यसले धरैेलाई दोषी नबनाओस ् ।
16 होिसयार रहो । कोही पिन एक छाक खानाको लािग आफ् नो जन् मािधकार बचे् ने
एसावजस् तो अधम नहोस ् वा यौन अनिैतक नहोस ् । 17 िकनिक ितमीहरूलाई
थाहै छ, िक पिछ गएर उनले त् यो आिशष ्को उ रािधकार ाप् त गन इच् छा गदार्
उनलाई अस् वीकार ग रयो, िकनभने उनले िवलाप गदार् आशँकुा साथ पश् चा ाप
गन मौकासमते पाएन, य िप उनले यसलाई चाहकेा िथए । 18 िकनिक ितमीहरू
ज लरहकेो पहाड, अन्धकार, बादल र छुन नसक् ने पहाडमा आएका छैनौ ।
19 ितमीहरू तरुही फुिकएको चक आवाज भएको ठाउँमा पिन आएका छैनौ, न
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त त्यस्तो आवाज सनु् ने ठाउँमा आएका छौ जसलाई सनुरे ितनीहरूले अक शब्द
सनु् न ु नपरोस ् भनी िबन् ती गरेका िथए । 20 िकनिक “यिद कुनै जनावरले त्यस
पहाडलाई छोयो भने त्यसलाई ढुङ्गाले हान् नपैछर्” भन् ने आज्ञालाई ितनीहरूले
सहन सकेनन ्। (नोटः केही परुानो ससं्करणमा ले खएको छः एउटा जनावरले त्यस
पहाडलाई छोयो भन,े तापिन त्यसलाई ढुङ्गा वा तीरले हान् नपैछर्) ।” 21 मोशाले
भने िक त्यो दशृ्य एकदमै डरलाग्दो िथयो, “म डराएँ र म डरले काम्दै छु ।”
22 त्यसको स ामा, ितमीहरू िसयोन पहाड र जीिवत परमशे् वरको सहर स्वग य
यरूशलमे अिन दसौँ हजार स्वगर्दतूको उत्सवमा आएका छौ । 23 ितमीहरू स्वगर्मा
नाउँ दतार् ग रएका पिहले जन्मकेाहरूको सभामा, सबकैा न्यायकतार् परमशे् वरकहा,ँ
अिन िस पा रएका धम जनका आत्माहरूकहाँ आएका छौँ । 24 अिन नयाँ
करारका मध्यस्तकतार् यशेकूहाँ र हािबलको रगतभन्दा अझ उ मिसत बोल्ने
रगतको िछट्काउमा आएका छौ । 25 हरे, ितमीहरूिसत बोल्दै गन ुर्हुनलेाई इन्कार
नगर । िकनिक यिद पथृ्वीमा ितनीहरूलाई चतेावनी िदनलेाई इन्कार गनहरू त
उम्केनन ्भन,े स्वगर्बाट चतेावनी िदनहुुनदेे ख हामी तक नहेरू झन ्कसरी उम्कन
सक्छौँ र ? 26 कुनै समय उहाँको आवाजले पथृ्वी हल्लायो । तर अिहले उहाँले
ितज्ञा गन ुर्भयो र भन् नभुयो, “अझ एक पटक म पथृ्वी मा होइन, तर स्वगर्हरूलाई

पिन हल्लाउनछुे ।” 27 “अझ एक पटक” भन् ने यी शब्दहरूको अथर् हुन्छ िक
हल्लाउन सिकने थोकहरू जो स ृ ष् ट ग रएका छन,् सबै िनका लनछेन ्र हल्लाउन
नसिकने थोकहरू स्थर रहनछेन ्। 28 त्यसकारण, एउटा हल्लाउन नसिकने राज्य
ाप् त गरेकोमा हामी कृतज्ञ होऔ ँ र यस कारले आदर र ासाथ परमशे् वरलाई

आराधना गरौँ । 29 िकनिक हा ा परमशे् वर भस्म पान आगो हुनहुुन्छ ।

13
1 ात-ृ मे बिनरहोस ् । 2 अप रिचतहरूलाई अितिथ सत्कार गनर् निबसर् ।

िकनिक थाहा नै नपाइकन कित जनाले स्वगर्दतूहरूको अितिथ सत्कार गरेका
िथए । 3 ितमी आफँै पिन कारागारमा ितनीहरूसगँै बाँिधएजस्तै सम्झना गर
। जसले ितनीहरूलाई द ु र्वहार गरे ितमी पिन ितनीहरूको शरीरमा भएजस्तै
ितनीहरूको सम्झना गर । 4 हरेकले िववाहलाई आदर गरोस ्। िववाहको ओ ान
निबटु लयोस,् िकनिक यौन दरुाचारी मािनस र व् यिभचारीहरूलाई परमशे् वरले
न्याय गन ुर्हुनछे । 5 ितमीहरूका चालचलनलाई रुिपया-ँपसैाको मेबाट अलग राख
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। ितमीहरूसगँ भएका थोकहरूमा सन् तषु् ट होओ । िकनिक परमशे् वर आफँैले
यसो भन् नभुएको छ, “म ितमीहरूलाई किहल्यै छोड्नछैेन,ँ न त म ितमीहरूलाई
त्याग् नछुे ।” 6 हामी सन्तषु् ट होऔ ँ । त्यसकारण, हामी साहससाथ भन् न सक्छौ,ँ
“परम भु मरेा सहायक हुनहुुन्छ म डराउनछैेन ँ । मािनसले मलाई के गनर् सक्छ
र ?” 7 ितमीहरूलाई परमशे् वरको वचन सनुाउने ित ा अगवुाहरूलाई िवचार
गर, र ितनीहरूका रहनसहनको प रणामलाई िवचार गर र ितनीहरूका िवश् वासको
दखेािसखी गर । 8 यशे ू ीष् ट िहजो, आज र सधैभँ र एक समान हुनहुुन्छ
। 9 िविभन् न कारका र अनौठा िशक्षाहरूले ितमीहरूलाई टाढा नलजैाओस ् ।
तर भोजनसम्बन्धी िविध ारा िजउनहेरूलाई यसले केही सहायता गदन, िकनिक
अनु ह ारा िनमार्ण भएको दय असल हुन्छ । 10 हामीसगँ एउटा वदेी छ,
जसबाट पिव स् थानमा सवेा गनहरूलाई खाने अिधकार छैन । 11 िकनिक पाप
क्षमाका िन म्त धान पजुारी ारा पशहुरूको रगत पिव स्थानमा ल्याइन्थ्यो । तर
ितनीहरूको शरीरलाई भने छाउनीबािहर जलाइन् थ् यो । 12 त्यसकारण, यशेलूे
पिन आफ्नै रगत ारा मािनसहरूलाई समपर्ण गनर्का खाितर सहरको ढोकाबािहर
दःुख भोग् नभुयो । 13 त्यसलै,े हामी पिन उहाँसगँै छाउनीबािहर जाऔ,ँ र उहाँको
िनन्दामा सहभागी होऔ ँ । 14 िकनिक हामीसगँ यहाँ कुनै स्थायी सहर छैन ।
बरु, हामी आउनवेाला सहरको तीक्षामा छौँ । 15 त्यसलै,े उहाँ ारा परमशे् वरलाई
मिहमा िदन हामी सधै ँ ब लदान चढाऔ,ँ उहाँको नाउलँाई थाहा गद मिहमा िदन ु
हा ो ओठको फल हो । 16 अिन हामीले एक अकार्लाई भलाइ गनर् र सहायता
गनर् निबस ं । िकनिक यस्तै ब लदानहरूसगँ परमशे् वर अित सन् न हुनहुुन्छ ।
17 ितमीहरूका अगवुाहरूको अधीनमा बस र आज्ञा मान, िकनभने जसले िहसाब
िदनपुनले जस्तै गरी ितनीहरूले ितमीहरूका आत्माको रेखदखे गदर्छन ्। आज्ञा मान
तािक ित ा अगवुाहरूले आनन् दसाथ ितमीहरूको वास्ता गरून,् दःुखसगँ होइन,
जनु ितमीहरूका लािग योगयोग्य छैन । 18 हा ा लािग ाथर्ना गर, िकनिक
हामीमा सफा िववके छ भनी िन श् चत हुन सकौँ र सबै कुरामा ठक कारले िजउन
सकौँ । 19 अझ धरैे काम गर भनरे म ितमीहरूलाई उत्साह िदन्छु । त्यसकारण,
म ितमीहरूकहाँ चाँडै फकर आउनछुे । 20 अब भडेाका महान ् गोठाला हा ा
भ ु यशेकूो अनन्त करारको रगत ारा मतृ् यबुाट जीवनमा ल्याउनहुुने शा न्तका

परमशे् वरल,े 21 उहाँको इच् छा परुा गनर् ितमीहरू हरेकलाई ससु ज्जत पारून ् ।
परमशे् वरको द ृ ष् टमा जे कुरा हणयोग्य छ ीष् ट यशे ू ारा त्यही गर । उहाँलाई
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नै सधैभँ र मिहमा भइरहोस ् । आमने । 22 अब भाइहरू हो, म ितमीहरूलाई
उत्साह िदन्छु, िक यी उत्साहका वचनहरूलाई पालन गर, जनु मलैे छोटकरीमा
ितमीहरूलाई लखेकेो छु । 23 ितमीहरूलाई यो थाहा होस,् िक हा ा भाइ ितमोथी
स् वतन् पा रएका छन ्। यिद उनी िछ ै आए भन,े म ितमीहरूलाई उनीसगँै दखे् नछुे
। 24 ित ा सबै िवश् वासी र अगवुाहरूलाई अिभवादन गर । इटा लयाकाहरूले
ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। 25 ितमीहरू सबसैगँ अन ु ह रहोस ्।
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