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पावलः
उर्को लक्ष्य र सन्दे ू

यस अध्यायका मूल पदहरू: १ कोरन्थी १:२२-२४, १ तिमोथी ६:१२, २
तिमोथी ४:७, १ कोरन्थी १५:१२-२२, प्रेररि १५:३८-४१।

स्मरण गर्नप
ु र्े मूल पदहरू: 12 मैले यी सबै अतिबाटै प्राप्ि

गररसकेको छन, अथवा म अतिबाटै ससद्ध भइसकेको छन भर्ेर ि
होइर्, िर िी कनराहरूलाई पक्रर्को तर््ति म अति बिरहरहे को छन ननर्
कनराको तर््ति रीषीटले मलाई पक्रर्भ
न यो 1 भाइ हो, मैले यी सब
पक्रक्रसकेको छन भर्ी म ठा्न्दर्ँ, िर म एउटा काम गदु छन, क्रक
पछाडिका कनराहरू बबसेर र अगाडिका कनराहरूतिर नोड़सँग लतकँदै 14
रीषीट येूम
ू ा परमे्वरको स्वगीय बोलावटमा पाइर्े परन स्कारको
तर््ति तर्ूार्ातिर म नोड़सँग अ ग बदछन (स्वगुको त्यो परन स्कार
येूू रीषीट आफै हनर्ह
न न न्छ)।" क्रफसलप्पीहरूलाई :12-14।

इसाई दूुर्मा म्न तिको इतिहासको अवधारणाको बबकास गर्े
पावल र्ै थए। परु ानो करारका भविष्यिाणीहरू, यहूदि इतिहास र
येशक
ू ो जीिनी िथा शशक्षामा आधाररि गरे र नै मक्ु तिको इतिहास
कस्िो छ भनेर पािलले छललङ्ग पारे का छन ्। त्यस इतिहासको
केन्द्रविन्द्ि ु येशू ख्रीष्टको जीिन, मत्ृ यु र पन
ु रुत्थान नै थथयो। यहूदि

र ग्रीक िथा रोमी समाजमा हुकेको पािलको पष्ृ ठभशू ममा िि
ु ै
समाजका संस्कृतिको रारे मा रारैसैसग ञानान थथयो। कठोर दहरु ु ्थालि ्
यहूदि समाज िथा धमलको नागररक, रीतिथथति िा परम्परा र नैतिक
आचारणराट

तनस्केर सस
ु माचारलाई कसरी उचाल्ने भन्द्ने

शभत्री

आत्मञानान पािलमा प्रसस्ि थथयो। विशभन्द्न संस्कार र संस्कृति

्थालि ् रहुसंस्कृति संसारमा धमलसग सम्झौिा नगरर सस
ु माचारलाई
कसरी रारैसो र उथचि ििरले शमलाउने भन्द्ने िक्षिा पािलमा थथयो।
विश्िासीहरूको जीिनमा परमेश्िरप्रतिको आस्था िथा
विश्िासलाई जगाइ रान १३िटा पत्रहरू पािलले लेखेका थथए। िी

पत्रहरूमा राइरलका शशक्षािीक्षा र िै तनक जीिनमा विश्िासीहरूले
्पनाउनु पने विशभन्द्न उपयोगी आचारसंदहिाहरू उल्लेख गररएका
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छन ्। चचलसग सम्रथधि जीिन, व्यक्तिगि विश्िासको जीिन र
्रूहरूसगको सम्रन्द्धमा ्पनाउनप
गिै
ु ने नीतिहरूलाई प्रस्िि
ु
पािलले विश्िासीहरूलाई सरसल्लाह, प्रोत्साहन र चेिािनी दिएका

थथए। िर उनका पत्रहरूमा रन
ु ेको मल
ू विषयिस्िु नै येशू ख्रीष्ट र
उहा क्रुसमा मनभ
ुल एको थथयो (१ कोरन्द्थी २:२)।

पािल केिल प्रिचन दिने िा पत्रहरू लेने मातनस मात्र
थथएन। िर उनी ्साधारण प्रेररि र ्त्यन्द्ि उत्कृष्ट सस
ु माचार
प्रचारक िा शमशसनेरी भएको प्रमाणणि गरे का थथए। उनले शसररयािे णख

इटालीसम्म र हुनसतछ स्पेनसम्म नै सस
ु माचारको रारे मा गिाही
दिएका थथए। िश िषलशभत्रमा पािलले रोमी सारैसाज्यको चार क्षेत्रहरूमा

विशभन्द्न चचलहरूको स्थापना गरे का थथए।
पािल कुन ् लक्ष्यले पररचाशलि भएका थथए र उनको के सन्द्िे श
थथयो भनेर यस ्ध्यायमा हामीले तनयाल्नेछौँ।
१. ग्रीक वा अन्य नाति र यहूिदहरु (१ कोरन्थी १:२२-२४) ९९
ववसभन्र् मातर्सहरूले आफूले बझ
न ेको अर्स
न ार सत्यलाई व्याख्या
गरे का हनन्छर् ्। ववसभन्र् मातर्सहरूलाई हामीहरूले सस
न माचारको बारे मा

सर्
न ाउर्प
न दाु हामीले कस्िो र्ीति अपर्ाउर्प
न छु भर्ेर १ कोरन्थी
१:२२२४ले बझ
न ाउर् खोनेको छ? हे र्ह
नु ोस ्: "22 यहूदीहरू चन्ह
माग्छर् ् र ग्रीकहरू बद्
न धको खोनमा छर्।् 2 िर हामीचािहँ क्रूसमा
टाँ गर्भ
न एका रीषीटलाई प्रचार गदु छं, नो यहूदीहरूका तर््ति बाधा र

अन्यनातिहरूका तर््ति मख
ु ा हो।"
ू ि
इस्राएलीहरूलाई परमेश्िरको कस्िो हे रचाह गनभ
ुल एको थथयो
भनेर प्रस्थानको पस्
ु िकले रिाउछ। तिनीहरू शमश्रिे श ्थालि ्
इक्जप्िमा िासत्िको जीिन िरिाइरहे को रेलामा विशभन्द्न ्लौिकक र
्चम्मको िक्रयाकलापद्िारा तिनीहरूको तनक्म्ि हस्िक्षेप गनभ
ुल एको

थथयो। पतछका पस्
ु िाका यहूदिहरूले पतन परमेश्िरराट केही नया
सन्द्िे श पाउनु छ भने विशभन्द्न थचन्द्ह, ्चम्म र आश्चयल कमलद्िारा
पाउनप
ु छल भन्द्ने पतछका यहूदि पस्
ु िाहरूको िािी थथए।
िर ्न्द्य जाति िा पाश्चात्य ग्रीक ्थालि ् यन
ु ानी जातिहरू

फरक थथए। जुनकुराको पतन कारण हुनप
ु छल भन्द्ने तिनीहरूले विश्िास
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िा िकल गिल थे। दिमाग िा मानविय ञानानलाई थचत्त रझ
ु ाएमात्र सरै
कुराको संिष्ु ठी हुन्द्छ भन्द्ने तिनीहरूको माग थथयो।
आफू कुन ् मातनसहरूलाई लक्षक्षि गरर चशलरहे को छ र
तिनीहरूको संस्कार, संस्कृति र आक्त्मक इतिहास िा सभ्यिालाई
मध्य नजरमा राखेर चल्न पािलले िरसेका थथएनन ्। ररू पािलले

तिनीहरूको आक्त्मक र संस्कृतिलाई नै माध्यम रनाएर क्रुसमा
मनभ
ुल एको ख्रीष्टको रारे मा प्रचार गनल ढोका खोलेका थथए। जो
मातनसहरू ्लौिकक िा आश्चयल थचन्द्हहरूको चाहना गछल न ् तिनीहरूले
येशक
ू ो जीिन, सेिा र सरू
ु का चचलमा पाउछन ् भनेर पािलले भनेका

थथए। िर कसैले जेको पतन कारण हुनप
ु छल भनेर िकल गछल न ् भने त्यो
पतन सस
ु माचारको सन्द्िे शमा पाउछन ् भनेर पािलले क्जिकर गिल छन ्।
िर िि
ु ै थरीका मातनसहरूको आिश्यकिा एउटै छ। त्यो हो:
पन
ु रुत्थान हुनभ
ु एको येशू र त्यस पन
ु रुत्थानमा पाउने शक्ति
(िफशलप्पी ३:१०)। येशक
ू ो रारे मा त्यो सन्द्िे श सन
ु ाउने िररका भने
कुन खालका मातनसहरूलाई सम्रोधन गररएको छ त्यसै ्नस
ु ार
्पनाउने पािललको नीति थथयो।
जर पािलले यहूदि श्रोिाहरूलाई सम्रोधन गरे का थथए

त्यसरेला उनले यहूदि इतिहासमा आधाररि गरे र प्रचार गरे का थथए।
ख्रीष्टलाई
िाउिसग
शमसाएर
उनले
परु ानो
करारका
भविष्यिाणीहरूलाई प्रयोग गरे जसमा ख्रीष्ट, उहाको क्रुसमा मत्ृ यु र
पन
ु रुत्थानलाई औँल्याइएको थथयो (प्रेररि १३:१६-४१)। श्रोिािगलहरूले

थाहा पाएका कुराहरूलाई नै जानेर, तिनीहरूले आिर गरे का र विश्िास
गरे का कुराहरूराट सरू
ु गरे र नै पािलले मातनसहरूलाई ख्रीष्टिफल
ध्यान लगाउन खोज्िथे।
परु ानो करारका ञानान नभएका ्न्द्य जाति िा गैरयहूदिहरूलाई शसकाउनप
ु िाल सरैले मानेका सनािन सक्ृ ष्टकिाल परमेश्िर
सरैको सम्भारकिाल र न्द्यायकिाल हुनह
ु ु न्द्छ भन्द्ने विषयलाई उनले
समारेश गिलथे। संसारमा पाप कसरी आए र त्यसको समाधान गनल
येशू ख्रीष्टले चाल्नभ
ु एको मक्ु तिको किमको रारे मा उनले व्याया

गिल थे (प्रेररि १४:१५-१७, १७:२२-३१)। वििे शी िा यहूदि धमलको रारे मा
जान्द्ने ्न्द्य जातिहरूलाई येशक
गिाल
ू ो रारे मा प्रचार गनल सरू
ु
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यहूदिहरूलाई भन्द्िा फरक िररका ्पनाएर सरू
ु गिल थ।े िर प्रचार गनल
जुन ् शैली ्पनाएिापतन उनको मल
ू लक्ष्य थथयो, सरैलाई येशतू िर
णखच्ने।
िपाईँको आफ्र्ो आस्थाको बारे मा सोच्र्ह
न ोस ्। िपाईँको
आस्था केमा आधाररि छ? कनर् ् कारणले िपाईँले येूल
ू ाई वव्वास
गर्नु भयो? येूल
ू ाई वव्वास गर्े कारण अरूहरूको भन्दा िपाईँको के
फरक छ? िी सभन्र्िालाई िपाईँले पिहचार् गर्नु क्रकर् आव्यकिा
छ?

२. यध्
न द मैदार्मा उत्रीरहे का सैतर्क र रङ्गूालामा खेसलरहे का

खेलािीहरू (१ कोरन्थी ९:२४-२७)
रोल्ने ्थालि ् भाषण गने कलामा ्त्यन्द्ि तनपण
भएको
ु
व्यक्ति पािलले जर रोल्िथे मातनसहरूले िे खेका सन
े ा कुराहरूलाई
ु क
औँल्याएर तिनीहरूराट शसतनप
ु ने आत्मञानानका पाठहरू व्याया

गिल थे। ग्रीक िा रोमी संसारमा भएका िै तनक जीिनमा िे णखने िस्िु
िथा जीिनशैलीका उिाहरणहरूलाई नै औँल्याएर ख्रीष्टमा नया जीिन
क्जउनु भनेको के हो भनेर पािलले व्याया गिल थे। पािलले लेखेका

प्रिचन पत्रहरूमा आफ्ना नया विश्िासीहरूलाई ख्रीक्ष्टय जीिन क्जउनु
भनेको के रहे छ भनेर िईु क्षेत्रहरूराट उिाहरण शलएर रझ
ु ाउन खोजेको
पाइन्द्छ। तिनीहरू हुन ् (१) खेल मैिानमा खेल्ने खेलाडीहरू र (२)
यद्
ु धको तनक्म्ि ियार भइरहने रोमी शसपाहीँ।

आजको संसारमा जस्िै पािलको समयमा पतन खेलाडीका

सफलिाहरूको मत
ु िकंठले प्रशंसा गिलथे। नया करारको समयमा रहे का
ग्रीक िा यन
ु ानीहरू िौड खेलमा हुने प्रतिस्पधालहरू ्त्यन्द्ि मन
पराउथे। केही शिाब्धीहरूको रीचमा तिनीहरूले ग्रीकको विशभन्द्न
भागहरूमा कमसेकम चार पल्ट औलोक्म्पक खालका प्रतिस्पधालमल
ू क

खेलहरूको आयोजना गरे का थथए। रोमी सभ्यिाले पतन ग्रीकका
प्रतियोगात्मक खेलहरूको ्नस
ु रण गरे का थथए। विशभन्द्न खेलहरूमा
िगन
ु े खेल पतन ्त्यन्द्ि प्रयाि थथयो। जर परु
ु षहरू डगथ
ु े शैतनक

पोशाक लगाएर डगन
ु े चलन पतन प्रचशलि थथयो। कुस्िी खेल्ने पतन
लोकवप्रय थथयो। प्रतियोथगिामा क्जत्न खेलाडीहरू ्त्यन्द्ि कडा
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िाशलम

शलनप
ु र्थ्यो।

खेलमा

क्जत्नेहरूलाई

भारी

सम्मान

िथा

परु स्कारहरू दिइन्द्थे। िी खेलामा भाग शलनेहरूमा कुन सामाक्जक िगल
िा कुन ् िे शको भन्द्ने पिालह थथएन। िर खेलमैिानमा खेलाडीले खेल
कसरी खेले भन्द्नेमा मातनसहरूको ध्यान केक्न्द्रि थथयो।

खेलािीको नीवर्लाई औँल्याएर पावलले इसाई नीवर्को

व्याख्या गरे कोलाई िपाईँ के भन्र्ह
न न न्छ? हे र्ह
नु ोस ्: १ कोरन्थी ९:२४-२७
×के तिमीहरूलाई थाहा छै र्, दौड़मा दगर्
े रू सबै दगछ
न ह
न ु र् ्, िर
इर्ामचािहँ एउटै ले मात्र पाउँ छ? तिमीहरू इर्ाम प्राप्ि गर्े क्रकससमले
दौि। 25 खेलमा भाग सलर्े खेलािी सबै थोकमा आत्मसययमी हनर्प
न छु ।
तिर्ीहरू र्ट भएर नार्े मक
न न ट पाउर्लाई यसो गदु छर् ्, िर

हामीचािहँ अववर्ाूी मक
न न ट पाउर्लाई यसो गदुछं। 26 यसकारण
लक्ष्य र्राखी म दगिन दु र्ँ। हावामा मत
न का हान्र्ेले नस्िै म मत
न का
हा्न्दर्ँ। 27 िर म आफ्र्ो ूरीरलाई कठोरिासाथ सधाउँ छन, र
यसलाई वूमा राख्दछन, र्त्रिा अरूहरूलाई प्रचार गरे पतछ म
आफैचािहँ

अयोग्य

ठहररर्ेछन।"

,

गलािी

५:७

×तिमीहरू

राम्रै

दौडिरहे का थयौ। कसले तिमीहरूलाई सत्यिा पालर् गर्ुमा बाधा
िदयो?", १ तिमोथी ६:१२ ×12 वव्वासको उतम म लड़ाइँ लड़। अर्न्ि

नीवर् पक्रक्रराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थयो, नब तिमीले
धेरै साक्षीहरूका उप्स्थतिमा तिम्रो वव्वासको असल साक्षी िदएका
थयौ।" र २ तिमोथी २:५ ×प्रतियो गिामा तर्यमबमो्नम भाग

र्सलएसतम कनर्ै खेलािीले पतर् इर्ाम पाउर् सतदै र्।"
रोमका सरैसाट् माररयसिे णख रािक रोमी रोमी रािशाहहरूले

्स्थाई शसपाहीँहरूलाई स्थाई रनाउथे िािक तिनीहरू यद्
ु धको तनक्म्ि
हरिम ियार भएर रसन
ु ्। तिनीहरू रोमी सारैसाज्यमा जिाििै िैनाथ

गररन्द्र्थ्यो। तिनीहरूका हथथयार र यद्
ु धमा लड्नको तनक्म्ि लगाउने
पोशाक जदहले पतन नया नया हुन्द्थे। पािलको समयसम्म पग्ु िा
रोमको सरकारले विशभन्द्न िे शका मातनसहरूलाई पतन सेनामा भिी

गिल थे। तिनीहरूमा रोमी नागररक नै हुनप
ु छल भन्द्ने थथएन। जर
लडाईँको काम सिकन्द्र्थ्यो िा आफ्नो सैतनक सेिाको ्िथध सिकन्द्र्थ्यो
िर िी सैतनकहरूले राकी क्जिन त्यसरेला शासन गरे का रािशाहप्रति

रफािार भएर उनको सेिा गनल शपथ खानप
ु र्थ्यो। त्यो नै तिनीहरूको
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तनक्म्ि ठूलो इनाम थथयो िकनिक तिनीहरूले गने यद्
ु धमा त्यो
रािशाहले व्यक्तिगि रूपमा नेित्ृ ि गिल थे।
सही इसाई नीवर् र सैतर्कको नीवर्लाई पावलले कसरी िल
न र्ा
गछु र् ्, हे र्ह
नु ोस ्: २ कोरन्थी १०:४,५ "क्रकर्क्रक हाम्रो यद्
न धका अस्त्रूस्त्र सायसाररक होइर्र् ्, िर क्रकल्लाहरू र्ाू गर्े ई्वरीय साम्यु
तिर्मा छ। 5 परमे्वरका ्ार्को ववरुद्धमा खड़ा हनर्े बहसहरू र
हरे क अहङ्कारपण
ू ु बाधालाई हामी र्ाू गछौं, र हरे क ववचारलाई

रीषीटको आ्ापालर् गर्ुलाई वूमा पाछौं।", एक्रफसी ६:१०-१८ ×अब
अन्त्यमा, प्रभम
न ा र उहाँका ू्तिको साम्युमा बलवार् ् होओ। 11

िदयाबलसका य्न तिहरूका ववरुद्धमा खड़ा हनर् सतर्लाई परमे्वरका
सारा हािहतियार धारण गर। 12 क्रकर्क्रक हामीहरूको यद्
न ध ूरीर र

रगिको ववरुद्ध होइर्, िर प्रधार्िाहरूका ववरुद्ध, ू्तिहरूका
ववरुद्ध, विुमार् अन्धकारका सायसाररक ूासकहरूका ववरुद्ध र
स्वगीय स्थार्हरूमा भएका दन ्याइँका आ्त्मक सेर्ाहरूका ववरुद्ध

हो। 1 यसैकारण परमे्वरका सारा हािहतियार उठाओ, र यसरी
खराब िदर्को सामर्ा गर्ु सक, र सबै काम गरे र खड़ा हनर् सतर्े
होओ। 14 यसकारण आफ्र्ा कतमर सत्यले कसेर, धासमुकिाको
छािी-पािा लाएर खड़ा होओ, 15 र ख्
न टामा समलापको सस
न माचारका
नतम 
न ा लाएर ियार होओ। 16 साथै वव्वासको लाल उठाओ, नसबाट

तिमीहरू दन टका सबै अ्ग्र्बाण तर्भाउर् सतर्ेछौ। 17 म्न तिको टोप

लगाओ, र पववत्र आत्माको िरवार लेओ, नोचािहँ परमे्वरको वचर्
हो। 18 सारा प्राथुर्ा र तर्वेदर्साथ सब समय पववत्र आत्मामा
प्राथुर्ा गर। यस उद्दे ्यले लगर्ूील र सिकु भएर सबै सन्िहरूका
तर््ति प्राथुर्ा गरररहो।", १ तिमोथी ६:१२ "वव्वासको उतम म लड़ाइँ
लड़। अर्न्ि नीवर् पक्रक्रराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको

थयो, नब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उप्स्थतिमा तिम्रो वव्वासको

असल साक्षी िदएका थयौ।" र २ तिमोथी २:३-७ "

रीषीट येूक
ू ा

असल ससपाहीझैँ द:न ख-भोगमा हामीसँग सहभागी होऊ। 4 सेर्ामा
भर्ाु भएको ससपाही अरू धन्धामा अल्झँदैर्, क्रकर्क्रक उसलाई भर्ाु

गर्ेलाई सन्िन ट पार्नु र्ै उसको लक्ष्य हनन्छ। 5 प्रतियो गिामा
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तर्यमबमो्नम भाग र्सलएसतम कनर्ै खेलािीले पतर् इर्ाम पाउर्
सतदै र्। 6 पररश्रम गर्े क्रकसार्ले र्ै बालीको पिहलो िहस्सा

पाउर्प
न दु छ। 7 म के भन्दछन त्यो ववचार गर, क्रकर्भर्े प्रत्येक कनरामा
प्रभल
न े तिमीलाई समझ िदर्ह
न न र्ेछ।"
येशक
ू ो तनक्म्ि सस
ु माचार सन
ु ाउने लक्ष्य रोकेका पािलले

शायि आफ्नो ्क्न्द्िम पत्रमा आफू िि
ु ै सैतनक र खेलाडी जस्िो भएर
जीिन गज
ु ारे को खल
ु ासा गिल छन ्। पतका इसाई िर
ु ै यु ्द्धको तनक्म्ि
ियार रहने ्नश
ु ाशसि शसपाहीँ र इनाम पाउन कसरि गरररहने
खेलाडी जस्िो हो भनेर पािलले ध्यानाकषलण गिलछन ्। उनले यो

व्यति गिल छन ्: ×मैले ्सल लडाईँ लडेको छु। मेरो िौडको खेल
समाप्ि गरे को छु। मैले आस्था ्थालि ् विश्िासलाई राखी छोडेको छु।
(२ तिमोथी ४:७ रूपान्द्िररि)।

येूप्र
ू ति आस्थावार् भएर बस्र्न भर्ेको कस्िो लिाईँ लिेर
्नउर्न हो? वा दोिमा भाग सलर्न नस्िो हो? िपाईँको आफ्र्ै
नीवर्मा के िपाईँ िी ूब्द चत्र वा िल
न र्ालाई अर्भ
न व गर्भ
नु एको छ?
विुमार् िपाईँको इसाई नीवर्मा िपाईँ ससपाहीँ भएर ्नउर्भ
न एको छ
क्रक खेलािी भएर ्नउर्न भएको छ? क्रकर् र कसरी?
३. पावल र परमे्वरको व्यवस्था वा दू आ्ाहरू (रोमी ३:३१)

×के मैले येूल
ू ाई वव्वास गरे को छन भन्दै मा परमे्वरको
व्यवस्था तर्कतमा हनन्छ र? अहँ कदापी होइर् बरू व्यवस्थासँग
सहमि भएर चल्दछौँ" (रोमी ३:३१ रूपान्िररि)।
पािलले व्यिस्था भन्द्ने शब्िको ्नि
ु ाि ्ङ्ग्रेजीमा एक सय
तिस पल्ट िे खा परे को छ। प्रेररिको पस्
ु िकमा मात्रै रीस पल्ट

िे णखएको छ। आफ्ना पाठकिगल र श्रोिािगलहरू जुनसक
ु ै संस्कार िा
संस्कृतिको पष्ृ ठभशू मराट आएिापतन व्यिस्था भन्द्ने शब्िको विशभन्द्न

्थलहरू छन ् भनेर रझ्
ु नप
ु छल भनेर पािलले िे खाउन कोशशश गरे क
िे णखन्द्छ। ×व्यिस्था शब्ि प्रयोग गरे र विशेष यहूिीलाई सम्रोधन
गनल खोजेको पाइन्द्छ। िश आञानाहरू पतन व्यिस्था नै हुन ् जुन ् िक

सरै मातनसहरूलाई सरै युगमा लागु हुन्द्छ। िर परु ानो करारका ्रू
परम्परा, व्यिस्थाहरू, रशलप्रथा िा रीतिथथतिहरू जन
ु ् केिल यहूिीमा
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संस्कारमा मात्र चलेका थथए िी इसाईहरूलाई लागु हुिै न भनेर
पािलले क्जिकर गनल खोक्जरहे को पाइन्द्छ।
व्यिस्था भन्द्ने शब्ि धामीक रीतिथथति, स्िास्थका तनयमहरू,

नागररक शास्त्र र शद्
ु ध गने विथधहरूलाई िोकेर पािलले प्रयोग
गरे को िे खाउछ। व्यिस्थाको मन
ु ी रहनु (रोमी ३:१९) र व्यिस्थाराट
स्ििन्द्त्र हुनु (रोमी ७:६) भनेर पािलले लेिछन ्। उनले पापको
व्यिस्था पतन भनेका छन ् (रोमी ७:२५) िर फेरर व्यिस्था पवित्र छ

पतन भनेका छन ् (रोमी ७:१२)। मोशाको व्यिस्था (१ कोरन्द्थी ९:९)

भनेका छन ् भने परमेश्िरको व्यिस्था पतन भनेका छन ् (रोमी ७:२५)।

यहूिी जाति िा संस्कारभन्द्िा रादहर रहेका मातनसहरूलाई व्यिस्था
भनेर प्रयोग गरे का शब्िहरू प्िा ्लमलमा पनल सतछ। िर दहरु ू िा
यहूिी संस्कारराट आएका यहूिी इसाईहरूको तनक्म्ि कुन सन्द्िभलमा
व्यिस्था भन्द्ने शब्ि प्रयोग गररएको हो त्यसलाई तिनीहरूले रारैसोसग
प्छन ् भने त्यसको ्थल तिनीहरूलाई स्पष्ट हुन्द्छ।

कतिपय इसाईहरू र्ै यहूिद परतपराले अपर्ाएका धासमुक,
साम्नक, स्वास्थ वा र्ागररक व्यवस्था र दू आ्ाहरूको बीचमा
अलमल भएको पाइन्छ। दे हायका पदहरूले दू आ्ाहरू ननर् ्
मातर्समा हनर्प
न र्े परमे्वरको आदूु चररत्र वा र्ैतिक व्यवस्थाहरू
हनर् ् िी क्रनसले गदाु मान्र्प
न दै र् वा िी तर्कतमा भइसकेको छ भन्र्े

धारणासँग समल्दै र् भर्ेर कसरी स्पट पादु छ? हे र्ह
नु ोस ्: रोमी १३:८१० "8 आपसमा प्रेम गर्ब
नु ाहे क कसैको केही कनरामा ऋणी र्होओ।
क्रकर्क्रक आफ्र्ो तछमेकालाई प्रेम गर्ेले व्यवस्था परू ा गरे को हनन्छ।
“िैंले व्यसभचार र्गर्, िैंले हत्या र्गर्, िैंले चोरी र्गर्, िैंले लोभ
र्गर्,” यी आ्ाहरूबाहे क, र अरू नति आ्ा छर् ्, िी सबैको सारायू

यसै आ्ामा पाइन्छ, अथाुि ् “िैंले आफ्र्ो तछमेकालाई आफूलाई
नस्िै प्रेम गर्।” 10 प्रेमले तछमेकाको खराबी गदै र्। यसकारण प्रेम
गर्नु र्ै व्यवस्था परू ा गर्नु हो।",

रोमी २:२१-२४ "यसरी नब तिमी

अरूहरूलाई ससकाउँ छौ, ि के आफूलाई चािहँ ससकाउँ दै र्ौ? नब तिमी
चोरीको ववरुद्धमा प्रचार गछौ, के तिमी आफैचािहँ चोरी गछौ? 22

तिमी, नसले व्यसभचार र्गर भर्ी भन्छौ, के तिमी आफै व्यसभचार
गछौ? तिमी, नो मतू िुहरू तिर्ाउँ छौ, के तिमी आफै म्न्दरहरू
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ल्
न छौ? 2

तिमी, नो व्यवस्थामा िमि गदु छौ, के व्यवस्था

उल्लङ्िर् गरे र परमे्वरको अर्ादर गछौ? 24 क्रकर्भर्े, लेखखएको
छ, “अन्यनातिहरूका बीचमा परमे्वरको र्ाउँ

तिमीहरूद्वारा र्ै

तर््न्दि भएको छ।”, १ कोरन्थी ७:१९ ×खिर्ा केही होइर्, बेखिर्ा
पतर् केही होइर्, िर परमे्वरको आ्ापालर् मख्
न य कनरा हो।",
एक्रफसी ४:२५-२८ ×यसकारण झट
त्यागेर हरे कले आ-आफ्र्ो
ू
तछमेकासँग सत्य बोल, क्रकर्क्रक हामी एउटै ूरीरमा एक-अकाुका

अङ्गहरू हं। 26 क्रोध गर, िर पाप र्गर। िाम अस्िाउर् अति र्ै
तिमीहरूको रीस मरोस ्, 27 र िदयाबलसलाई मौका र्दे ओ। 28

चोर्ेले अब उसो र्चोरोस।् बरु उसले पररश्रम गरोस।् उसले आफ्र्ो
हािले ईमार्दारीसाथ पररश्रम गरोस ्, र खाँचोमा परे काहरूलाई िदर्
सकोस।",
एक्रफसी ५:३ × िर तिमीहरूका बीचमा व्यसभचार र सारा
्

अूद्
न धिा अथवा लोभको र्ाउँ समेि र्सलइओस ्, नो सन्िहरूका
बीचमा हनर् सह
न ाउँ दै र्।" र एक्रफसी ६:१-३ ×छोरा-छोरी हो, प्रभम
न ा

आफ्र्ा आमा-बब
न ाको आ्ापालर् गर, क्रकर्क्रक यो उ चि हो। 2
आफ्र्ा बब
न ा र आमाको मार् गर। (नो प्रति्ासिहिको पिहलो आ्ा
हो),
क्रक तिमीहरूलाई भलो होस ्, र प्
ृ वीमा तिमीहरू दीिाुयन
होओ।"
धाशमलक रीतिथथतिका व्यिस्थाहरूलाई पालन गरे र परमेश्िरको
नक्जक

आउने

प्रािधानचाहीँ

खारे ज

भएको

छ।

तिनीहरू

हुन ्:
मक्न्द्िरका पज
ु ारीहरूको भशू मका, पवित्र मक्न्द्िरमा भएका विशभन्द्न
रीतिथथतिहरू र रशलप्रथाहरू। येशक
ू ो मत्ृ यपतछ िी व्यिस्थाहरू खारे ज

भए भनेर पािलले महसुस गरे का थथए िकनिक तिनीहरूले यस
संसारमा येशू आउनक
ु ो लक्ष्यलाई औँल्याउर्थ्यो। केही तनक्श्चि
्िधीको तनक्म्ि िी व्यिस्थाहरू उद्िे ष्य परू ा गनल चलनचल्िीमा
आएका थथए ्र तिनीहरूको आिश्यकिा भएन र तिनीहरूको
औथचत्य समाप्ि भएको थथयो। (जर यरुशलेममा भएको मक्न्द्िरको

ध्िस्ि भयो र ्दहलेसम्म पन
ु तनमालण नभएकोले त्यस धारणालाई
पक्ु ष्ट गिल छ)।

िर पापको पररभाषा दिने र मातनसलाई परमेश्िरको आिशल

चररत्रमा ढाल्ने व्यिस्था

िश आञानाहरूचाहीँ फरक व्यिस्थामा पिलछ।
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पािलले िश आञानाहरूमा भएका कतिपय नीतिहरूलाई साधारण र
ठोस िकशसमले उदृध गरे र तिनीहरूको गररमामय कायम भइरहे को छ
भनेर पािलले रिाउछन ्। िश आञानाहरू विश्िव्यापी छन ् र सरैले

त्यस कानन
ु लाई पालन गनल िाध्य छन ् चाहे िी यहूदि हुन ् िा गैरयहूदि िा ्न्द्य जाति हुन ् भनेर पािलले खल
ु ासा गरे का छन ्।
मातनसहरूले कस्िा कस्िा विशभन्द्न पापहरू गरे का छन ् भनेर
पापहरूलाई औँल्याउने पािलले पापको पररभाषा दिने िश

आञानाहरूलाई क्रुसमा हटाइयो र ्र िी आञानाहरू पालन गनप
ुल िै न
भनेर शसकाउछन ् भन्द्ने कतिपय संम्प्रिायका इसाईहरूको जीिकर
सरासर हास्यास्पि िे णखन्द्छ। कतिपय सडकहरूमा गतिशसशमिका

साइनरोडलहरू उभ्याएका हुन्द्छन ्। त्यो शसशमि नागेर कोही रफ्िारमा
गाडी गड
ु ाउछन ् भने त्यसको चालक कािालहीमा पछल । िर यदि

चालकले आफूखश
ु ी रफ्िारमा गाडी चलाउछन ् िा ट्रािफक तनयमको
उल्लङ्घन गरे र चलाउछन ् र उसलाई पिक्रन्द्िा ट्रािफक पशु लसले िी

त्यस साइनरोडल र ट्रािफक तनयमहरूलाई पालन गनुल आिश्यक छै न
भनेर रिाएको जस्िै हुन्द्छ यदि येशल
ू ाई चाहीँ विश्िास गने िर िश
आञानाचाहीँ खारे ज भयो भनेर कोहीले शसकाउछन ्।

४. येूक
ू ो क्रनस र पर्
न रुत्थार् (१ कोरन्थी २:२)
×नब म तिमीहरूसँग हनन्छन िब एउटै कनरालाई ्नक्रकर गर्ु
मैले तर्धो गरे को छन। त्यो एउटा कनरो हो: येूू रीषीट र क्रनसमा उहाँको
मत्ृ य।न " (१ कोरन्थी २:२ रूपान्िररि)।
तन:सन्द्िे ह, पािलको तनक्म्ि ख्रीष्टको क्रुस नै त्यस्िो ्त्यन्द्ि
महत्त्िपण
ू ल विषय थथयो जसको तनक्म्ि उनी क्जएका थथए। त्यसैलाई
शसकाउने उनले आफ्नो रािक जीिन ्पलण गरे का थथए। िर पािलले
शन्द्
ु यमा िा हािािारीमा क्रुसको रारे मा शसकाएनन ्। काठको क्रुसलाई
मात्र दठङ्गो उभ्याएर उनले शसकाएनन ् िर राइरलका ्रू
िशलनहरूलाई समािेश गरे र त्यसलाई शसकाएका थथए। त्यस मध्ये
शायि ्त्यन्द्ि महत्त्िपण
ू ल िशलन िा विद्या भनेको येशक
ू ो पन
ु रुत्थान
थथयो िकनिक पन
ु रुत्थान िरना क्रुसको कुनै ्थल छै न।
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१ कोरन्थी १५:१२-२२ पर्ह
न ोस ् र दे हायका चन्िर्हरूलाई
ख्याल गर्ह
नु ोस ्: सस
न माचारमा येूक
ू ो मत्ृ यन र पर्
न रुत्थार् समावेू हनर्न
कतिको महत्त्वपण
ू ु छ? यस सयसारमा हनर्े भौतिक मत्ृ यन केवल
तर्न्रामात्र हो भर्ेर सही रूपमा ससकाउर् िी पदहरू हाम्रो तर््ति
क्रकर् अथुमल
ू क हनर्सतछ? कतिपय इसाई सतप्रदाय वा बाइबलका बले

बले ववद्वार् वा धमुगरू
न हरूले मातर्स मरे पतछ अिहले र्ै स्वगु नान्छ
भर्ेर लनतक भएर ससकाउँ छर् ्। यिद रीषीटमा मरे काहरू अिहले र्ै
स्वगुमा छर् ् भर्े पावलको अर्स
न ार उहाँको दोस्रो आगमर्को औ चत्य

के छ? (र्ेपाली सयस्कारमा कोही मर्यो भर्े सराद्दे गछु र् ्, यिद कोही
मरे पतछ स्वगुमा नान्छर् ् वा स्व गुय भर्ेर सतबोधर् गछु र् ् भर्े
त्यसको तर््ति सराद्दे गर्क
नु ो औ चत्य के छ? के उसलाई स्वगुबाट
तर्काल्र्े?-अर्व
न ादकको ्न्ासा)।

पर्ह
"मरे काहरूबाट रीषीट
न ोस ् १ कोरन्थी १५:१२-२२
पर्
न रुत्थार् हनर्भ
न यो भर्ी प्रचार गररन्छ भर्े कसरी तिमीहरूमध्ये

कसै-कसैले मि
न रुत्थार् हनँदैर् भर्ी भन्र् सतछौ? 1 िर
ृ कको पर्
यिद मि
न रुत्थार् हनँदैर् भर्ेिा रीषीट पतर् मि
ृ कहरूको पर्
ृ कबाट
पर्
न नीववि पाररर्भ
न एको होइर्। 14 यिद रीषीट मि
न नीववि
ृ कबाट पर्
पाररर्भ
न एको होइर् भर्ेिा हाम्रो प्रचार व्यथु हनन्छ, र तिमीहरूको
वव्वास पतर् व्यथु हनन्छ। 15 त्यसभन्दा बरही हामी परमे्वरको बारे
झट
ू ा साक्षीहरू ठहररन्छं, क्रकर्क्रक उहाँले रीषीटलाई मि
ृ कबाट
पर्
न नीववि पार्भ
नु यो भर्ी हामीले परमे्वरको बारे गवाही िदएका छं।
िर

साँच्चै

मि
न रुत्थार्
ृ कहरूको पर्

हनँदैर्

भर्े

उहाँले

रीषीटलाई

पर्
न नीववि पार्भ
नु एर्। 16 क्रकर्क्रक यिद मि
न रुत्थार् र्हनर्े
ृ कहरूको पर्
भए िा रीषीट पतर् मि
न एर्। 17 रीषीट
ृ कबाट नीववि पाररर्भ
पर्
न नीववि पाररर्भ
न एर् भर्े तिमीहरूको वव्वास व्यथु छ, र तिमीहरू
अझसतम आफ्र्ा पापमा र्ै छौ। 18 िब ि रीषीटमा सतन िगएकाहरू
पतर् र्ट भएका छर्।् 1

यिद यस नीवर्को ला ग मात्र रीषीटमा

हामीले आूा राखेका हं भर्े हामी सबै मातर्सहरूभन्दा बरही दयर्ीय

हनन्छं। 20 वास्िवमा रीषीट मि
न एको छ।
ृ कहरूबाट नीववि हनर्भ
सतन िनार्ेहरूमध्येमा उहाँचािहँ प्रथम फल हनर्ह
न न न्छ। 21 क्रकर्क्रक नसरी

मातर्सबाट मत्ृ यन आयो, त्यसरी र्ै मि
न रुत्थार् पतर्
ृ कहरूको पर्
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मातर्सबाट र्ै आयो। 22 क्रकर्क्रक नसरी आदममा सबै मदु छर् ्, त्यसै
गरी रीषीटमा सबै नीववि पाररर्ेछर्।"
् र साथै थप पदहरू ×50 अब

भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछन, मासन र रगि स्वगुका रा्यको
हकदार हनर् सतदै र्, र् ि ववर्ाू अववर्ाूको हकदार हनर् सतछ। 51
हे र, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछन, हामी सबै सत्न दै र्ं, िर
हामी सबैको पररविुर् हनर्ेछ, 52 एकै क्षणमा, आँखाको एक
तर्मेषमा, िरन हीको आखखरी आवानमा। क्रकर्भर्े, िरन ही ब्र्ेछ, र

मि
ृ कहरू अववर्ाूी भएर नीववि हनर्ेछर्।् अतर् हाम्रोचािहँ पररविुर्
हनर्ेछ। 5
क्रकर्क्रक यस ववर्ाूी स्वभावले अववर्ाूी, र यस

मरणूील ूरीरले अमरत्व धारण गर्प
नु छु । 54 नब ववर्ाूीले
अववर्ाूी र मरणूीलले अमरत्व धारण गछु , िब
वचर् परू ा हनर्ेछ, “मत्ृ यन ववनयमा तर्सलएको छ।” 55
ववनय कहाँ? ए मत्ृ य,न िेरो खील कहाँ?” 56 मत्ृ यक
न ो
र पापको ू्ति व्यवस्था हो। 57 िर परमे्वरलाई

लेखखएको त्यो
“ए मत्ृ य,न िेरो

खील पाप हो,
धन्यवाद होस ्,

नसले हामीलाई हाम्रा प्रभन येूू रीषीटद्वारा ववनय िदर्ह
न न न्छ।" 1
कोरन्थी 15:50-57।
िभ
ु ालग्यिस, कतिपय इसाई परम्परा र गैर-इसाई ्थालि ् ्रू धमलका
मातनसहरूले मातनस मरे पतछ स्िगल जान्द्छ िा आत्मा ्मर छ भनेर
शसकाउछन ्। त्यस विश्िासप्रति ्सहमि हुिै पािलले िे हायका िकलहरू
औँल्याउछन ्:

अ. परमेश्िरमात्र ्मर हुनह
ु ु न्द्छ (१ तिमोथी ६:१६)।
आ. ्नन्द्ि जीिन कसैले स्ि:ि पाउिै न िर त्यो परमेश्िरको

इ.

ररिान हो। त्यो मक्ु ति पाउनेहरूलाई दिइने इनाम हो (१
थेस्सोलोतनकी ४:१६)।

ख्रीष्ट नआउञ्जेल कोही मछल भने त्यो केिल सतु िरहेकोमात्र
हुन्द्छ
(१
थेस्सोलोतनकी
४:१३-१५,
१
कोरन्द्थी
१५:६,१८,२०,२३)।

धेरै धाशमलक आस्थाहरूमा आत्मा ्मर छ भनेर मातनसको
मत्ृ यक
ु ो रारे मा गलि व्याया गरे र मि
ू ा गनल
ृ क आत्मालाई पज
उतसाउछन ् (त्यसमा तयाथोशलक चचलको साथै प्रायजसो धेरै प्रोटे स्टे न्द्ट
सम्प्रिायहरू

पतन

प्रमख
ु

छन ्)।

राइरलको
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िरपररि

िी

गलि

शशक्षाहरूमा: चौरासी लाग पन
ु जलन्द्म र साथै ्ििार, मरे का सन्द्िहरू
िा महापरू
ु षहरूको पज
ू ा गने चलन, भि
ु ात्मा िा वपशाच भनेर मरे का
मातनसहरूको कथथि आत्मालाई पज
ू ा गने परम्परा, ्दहले नै

नरककुण्ड, न्द्यु एज िा धेरै पवू िलय धमल िशलनहरूमा चलेका मरे का
मातनसका आत्माहरूसग सम्पकल राने चलन आदि छन ्। सैिानले
×तिमीहरू कदहलै पतन मिै नौ भनेर हव्िालाई छकाएको गलि िा
झठ
ु ो विद्याहरूराट जोथगन मत्ृ यक
ु ो रारे मा शसकाउने केिल राइरलको
सही शशक्षा नै यग
ु को माग हो। यो िभ
ु ालग्यपण
ू ल छ िक राइरलको त्यस
सही शशक्षाको िररोधमा लाग्न कतिपय इसाई सम्प्रिायहरूले नै ्ग्रज
स्थान ओगदटरहे को पाइन्द्छ।

कोही वव्वासी मछु र् ् भर्े मत्ृ यम
न ा उसले आँखा चतलेको
हनन्छ। अन्धकार र सर्
न सार्को तर्मेष पतछ उसको आँखा खोसलन्छर् ्
नब येूू दोस्रो पल्ट आउर्ह
न न न्छ। अर्न्ि नीवर्को तर््ति उर्ी
व्यखनँ झन्छर् ्। मातर्स मरे पतछ ित्कालै के हनन्छ र पतछ के हनर्ेछ भन्र्े
ववद्याले हामीलाई परमे्वरको चररत्रको बारे मा के ससकाउँ छ?

५. वव्वासीहरूसँग पारस्पररक सतबन्ध राखेर समलेर बस्र्े (प्रेररि
१५:३८-४१)
पािल ्त्यन्द्ि कठोर िा कमलठ कायलकिाल थथए। उनी एउटै

उद्िे ष्यले प्रेररि भएको कडा व्यक्तित्ि थथए। त्यस्िा व्यक्तिहरू

केिल केही शमत्रहरूमात्र भएको एकलो जीिनमा लागेका हुनसतछन ्।
िर तिनीहरूलाई मत
ु िकंठले प्रशंसा गनेहरू धेरै हुन्द्छन ्। िर जर उनी
सस
ु माचारको कायलमा यात्रा गिल थे िईु िा तिन जना सहकमीहरू
प्रायजसो हुन्द्थे। तिनीहरूमा कमसेकम आठ जना घतनष्ठ सहकमीका
नाउहरू उल्लेख गरे का छन ् (प्रेररि १३:२, प्रेररि १५:२२, ३७, प्रेररि
१६:१३, प्रेररि १९:२२, कलस्सी ४:७,१०,११ र िफलोमन २४)।

तिनीहरूमा थप २४ जनाका नाउहरू उल्लेख गनुल पतन जरुरी छ।
घरका पररिारहरूलाई औपचाररक ्शभिािन गरे र २४ जनाका नाउहरू
रोमी १६मा नाउ िकिेर नै उनले उल्लेख गरे का छन ्।
एकै दटम िा कायलिल भएर परमेश्िरको काममा लाग्ने नीति

पािलको थथयो। विशेष गरे र नया ठाउमा शमलेर काम गने उनको
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चाहना

थथयो।

िर

येशक
ू ो

चचलको

सरु
ु िाििे णख

नै

दटमका

विश्िासीहरूमा कचकच हुने प्रिवृ त्तले गिाल पािललाई पतन आफ्ना
सहकमीहरूले वपरोलेका थथए।

येूक
ू ा कमुठ वव्वासीहरू पतर् मातर्स र्ै हनर् ्। तिर्ीहरूमा
मार्ववय चररत्रले प्राथुसमकिा पाउर्न कनर्ै र्ौलो कनरो होइर्। प्रभक
न ा
महार् ् कायुकिाुहरूमा पतर् कस्िा मार्ववय चररत्र िस
े ो थयो भर्ेर
न क
प्रेररि १५:३६४१ले औल्याएकोमा हामीलाई के भन्छ? हे र्ह
नु ोस ् " 6
केही िदर्पतछ पावलले बारर्ाबासलाई भर्े, “आऊ, ननर्-ननर् सहरमा
प्रभक
न ो वचर् हामीले प्रचार गरे का

थयं िी सहरहरूमा फकेर गई
भाइहरूलाई भेट गरं र तिर्ीहरू के-कस्िा छर् ् हे रं।” 7 बारर्ाबासले
मकुू स भतर्र्े यह
ू न्र्ालाई तिर्ीहरूका साथमा लैनार्े इच्छा गरे । 8
िर पावलले मकुू सलाई साथमा लैनार् ठीक ठार्ेर्र् ्, क्रकर्भर्े तिर्ी

पामक्रफसलयाबाट तिर्ीहरूसँग छन्िटएर गएका थए, र तिर्ीहरूका
साथ काममा गएका थएर्र्।्
तिर्ीहरूका बीचमा यति ठूलो
मिभेद भयो, क्रक तिर्ीहरू एक-अकाुबाट छन्िटए, र बारर्ाबास
मकुू सलाई साथमा सलएर साइप्रसतिर गए। 40 िर पावलले
ससलासलाई चर्
न ,े अतर् भाइहरूबाट परमे्वरको अर्ग्र
न हमा अपुण भई
बबदा भए। 41 मिलीहरूलाई बसलया गराउँ दै तिर्ी ससररया र
क्रकसलक्रकयाको भ्रमण गरे ।"
"मकलू सको चररत्रमा कमजोर भएको यहा िे खाइएको छ। उनी
डर र तनराशले गिाल प्रभक
ु ो काम गनल दहचिकचाएका थथए। केही
समयसम्म ि परमेश्िरको काममा ृदियिे णख नै आफ्नो जीिन ्पलण

गने हो िक होइन भनेर उनी द्विविधामा थथए। कठोर जीिन
निरिाएका र खिराको सामना नगरे का मकूलसले येशक
ू ो तनक्म्ि काम
गनुल गार्हो रहे छ भन्द्ने नैराश्यिमा पिाल उनलाई दिएको क्जम्मा पतन
िास्िा नगरर काम छोडेका थथए। मकलू सले त्यसरी काम छोडेकोले
पािललाई मक्ु श्कल परे को थथयो र त्यस्िो मातनससग काम गनुल हुिै न
भनेर उनीप्रति पािलले कठोर नीति ्पनाएका थथए। िर मकूलस
्नभ
ु िी नभएकोले त्यसको कमजोरीलाई माफ दिन िणालिास ियार

थथए। जे भएिापतन मकूलसले परमेश्िरको काम गनल छोड्नह
ु ु न्द्न भन्द्ने
रणालिासको चाहना थथयो। मकलू स येशक
ू ो कामकोतनक्म्ि ्त्यन्द्ि
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उपयोगी कायलकिाल हुने लक्षण िणालिासले िे खेका थथए। एलेन जी
ह्िाइट, ि आतटस ् ्भ आपोस्टल्स, प.ृ १६९,१७०राट रूपान्द्िररि।
आफ्ना काममा धैयि
ल ा ्पनाउन र खिराहरूको सामना गनल
पािलले येशक
ू ा सस
ु माचार प्रचारकहरूराट ्पेक्षा गरे का थथए।
सस
ु माचार प्रचार गने काममा लागेका मातनसहरू आफै पतन ्रूको

तनक्म्ि ्नक
ु रणीय उिाहरण रनोस ् भनेर पािललको आह्िान थथयो।
त्यसरेलाका सस
ु माचार प्रचारकहरू एकै दटम भएर पारस्पररक
मायाप्रेममा लागेर आफ्ना किलव्यहरू तनिालह गरे का थथए। प्रायजसो
घरमा

नै

चचल

हुने त्यसरेलाका चलन ्नस
सस
ु ार
ु माचार
प्रचारकहरूको कायल एकिा एक नमन
ु ाको रूपमा प्रस्िि
ु भएको थथयो।
कायलकिा एकिा िा दटम िकलले गिाल नया सस
ु माचार प्रचार गनेहरूको
तनक्म्ि त्यो दटम िाशलम केन्द्र रन्द्न िािािरण रनेको थथयो। िर

त्यसको ्थल प्रभक
ु ा कमलठ कायलकिालहरूको रीचमा सधैँ सम
ु धरु
सम्रन्द्ध थथयो भन्द्ने थथएन।
िर येूम
ू ा रहे र उहाँको तर््ति काम गदाु क्षमा िदर्े प्रववृ तम ले

वव्वासीहरूको िदमागमा अडािा नमाउर्प
न छु र इसाई नीवर्
प्रगिीूील नीवर् हो भर्ेर २ तिमोथी ४:११ले कसरी स्पट पादुछ?
हे र्ह
नु ोस ्: "11 लक
ू ा मात्र मसँग छर्।् मकूुसलाई खोनेर तिमी साथै
ल्याऊ, क्रकर्क्रक तिर्ी मेरा सेवा गर्ुमा खब
्
ू ै उपयोगी छर्।"
हामी सबै भल
ू गदु छौँ। िपाईँलाई चतम  दख
न ाउर्ेहरूलाई िपाईँले
क्षमा िदर् कसरी ससतर्े? फेरर िपाईँले र्ै चतम  दख
न ाएकाहरूको बारे मा

सोच्र्ह
न ोस ्। त्यस परर्स्थतिमा के िपाईँले बबग्रेको सतबन्धलाई सध
न ार्ु
केही गर्भ
नु एको छ? यिद छै र् भर्े अिहले र्ै क्रकर् र्गर्े?

उपसयहार
थप नार्कारी: गन्द्जागोल शसद्धान्द्िमा पि
ु लीको ्सरसग प्रेररि
पािलको िक्रयाकलापलाई िणलन गररएको छ। त्यसको ्थल यदि

्मेररकाको एक प्रिे श मानौँ तयाशलफोतनलयमा पि
ु लीले आफ्नो पखेटा
चलायो भने एशशयामा ्सर पछल भन्द्ने हो (्थालि ् नेपाली पररप्रेक्ष्यमा

भारिमा पानी पर्यो भने नेपालमा पतन छािा ओ्नप
ु छल भनेको जस्िै
हो)। प्रचारक र लेखकको रूप शलएको पािलले रोमी सारैसाज्यमा रहे को
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सानो िथा नगन्द्य यहूदि समि
ू ायलाई विश्िको धाशमलक क्षेत्रमा हलचल
ल्याएर येशक
ू ो तनक्म्ि उज्यालो िथा चको रत्ती रालेका थथए।
िल
े ा पािलका १३
ु नात्मक रूपमा हे ने हो भने ग्रीक भाषामा लेखक
पत्रहरूले संसारलाई जति प्रभाि पारे ्रू कुनै ग्रीक सादहत्यले गरे को
छै न भने पतन हुन्द्छ। पौराणणक ग्रीक सादहत्यमा धेरै धेरै पस्
ु िक, लेख
िथा िशलनहरू छन ् िर पािलको थोरै लेखले विश्िको थचन्द्िन
मानथचत्रमा भारी पररििलन ल्याएका थथए।
चन्िर्मर्र्
अ. सरू
न सरू
न मा अतिवादी यहूदिहरूले पािललाई मानल खोज्िा
उनी भागेर एथेन्द्समा गएका थथए। ित्काशलन एथेन्द्स
ग्रीक र रोमी संसारको रौद्थधक जगिको केन्द्र थथयो र
साथै ऐतिहाशसक रूपमा हेने हो भने पाश्चात्य यरु ोपको
राजधानी थथयो (्दहले ग्रीक ्थालि ् यन
ु ान िे शको
राजधानी हो)। ग्रीकका शहरहरूमा आफ्ना िे शहरूराट

भाग्नेहरूलाई शरण दिइन्द्र्थ्यो। धाशमलक ्तििािी यहूिीरा
रच्न भागेका इसाईहरूले त्यहा पतन शरण पाएका थथए।

जर पािल त्यहा पग
ु े, उनले आफ्नो समय खेर फालेका
थथएनन ्। एथेन्द्समा विशभन्द्न िे िी िथा िे ििाहरूका
मतू िलहरू थथए। पािलले त्यहाका धमलको ्ध्ययन गरे पतछ

यहूदि र सािलजतनक स्थलहरूमा धमलको रारे मा रहस
गरे का थथए। िी िे शका मातनसहरूसग सस
ु माचार फैलाउन
कुन ् उपाय प्रयोग गरे भन्द्ने जान्द्नु जरुरी छ।
रहुसांस्कृतिक र रहुधाशमलक समाजमा सस
ु माचार कसरी
फैलाउने भन्द्ने पािलको नीतिले शसकाउिछ। िर फेरर
त्यसै िखि मातनसहरूलाई खश
ु ी पानल आफूसग रहेको

आस्था िा सत्यिालाई सम्झौिा गरे को थथएन। रहुधमलको
रीचमा पतन आफ्नो विश्िासलाई पािलले कमजोर
रनाएनन ्। हामीले पतन सस
ु माचार सन
ु ाउने भन्द्िै मा
हामीहरूमा

रनाउनह
ु ु न्द्न?

भएका

शशक्षािीक्षालाई

हे नह
ुल ोस ्:

१७:१६३४
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िकन

16

कमजोर

पािलले

तिनीहरूलाई एथेन्द्समा पणखलरहिा, त्यो सहरलाई मतू िल नै
मतू िलले भररएको िे खेर तिनको आत्मा तिनीशभत्र व्याकुल
भयो। 17 यसैकारण तिनले यहूिीहरू र ईश्िरभति
जनहरूसग सभाघरमा, र भेदटएका जतिसग चादह
रजारमा दिनहु िकल गथे। 18 इवपतयरु ी र स्िोइकी

िाशलतनकहरूमध्ये पतन कतिले तिनीसग िाि-वििाि गरे ।
उनीहरू कतिले भने, “यो रकरके के भन्द्छ?” ्रूहरूले
भने, “्रू कुनै वििे शी िे िी-िे ििाहरूको प्रचार गनेजस्िो
िे णखन्द्छ।” िकनिक तिनले येशू र मि
ृ कराट जीविि हुने

कुराको प्रचार गथे। 19 िर उनीहरूले तिनलाई
्ररयोपागसमा लगे र सोधे, “िपाईंले दिनभ
ु एको यो नया
शशक्षा के हो, के हामी जान्द्न सतछौं? 20 िकनिक िपाईं
हारैसो कानमा ्नौठा कुराहरू सन
ु ाउिै हुनह
ु ु न्द्छ। यसकारण
यी कुराको मिलर के हो सो हामी जान्द्न चाहन्द्छौं।” 21
सरै एथेन्द्सरासीहरू र त्यहा रस्ने वििे शीहरू नौलो-नौलो
कुरा भन्द्न िा सन्द्
ु नराहे क आफ्नो समय ्रू कुनै कुरामा
िरिाउिै नथे। 22 पािलले ्ररयोपागसको रीचमा खडा

भएर भने, “एथेन्द्सका मातनस हो, िपाईंहरूलाई म सर
कुरामा ्ति धमालनरु ागी िे िछु, 23 िकनिक घम
ु िफर
गिै जािा िपाईंहरूले पज्
ु ने िस्िह
ु रू मैले िे खे। मैले एउटा
यस्िो िेिी पतन भेट्टाए जसमा “्ञानाि िे ििाको तनक्म्ि”
भन्द्ने

खोवपएको

रहे छ।

यसैले

जसलाई

िपाईंहरू

नजातनकन पज्
ु नह
ु ु न्द्छ उनलाई म िपाईंहरूका माझमा
घोषणा गिल छु। 24 “परमेश्िर, जसले संसार र त्यसमा

भएका यािि ् थोक रनाउनभ
ु यो, उहा स्िगल र पर्थ्
ृ िीका
प्रभु भएका हुनाले हािले रनाएको मक्न्द्िरमा िास
गनह
ुल ु न्द्न, 25 उहालाई कुनै थोकको खाचो परे जस्िो गरी

मान्द्छे को हािराट उहाको सेिा हुनप
ु छल भनी नसोच्नह
ु ोस।्
िकनभने उहाले नै सरैलाई जीिन, सास र सरै चीज
दिनह
ु ु न्द्छ। 26 उहाले एक जनाराट समस्ि पर्थ्
ृ िीमा िास

गनल मातनसको प्रत्येक जाति रनाउनभ
ु यो। तिनीहरूका
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तनिासका

्िथध

र

सीमा

पतन

िोिकदिनभ
ु यो,

27

तिनीहरूले परमेश्िरलाई खोजून ्, शायि तिनीहरूले
छामछुम गरे र उहालाई भेट्टाउलान ् िक भन्द्ने आशामा

यसो गररयो। िर पतन उहा हामी हरे कराट टाढा हुनह
ु ु न्द्न।
28 िकनभने “हामी उहामा क्जउछौं, र उहामा
चहलपहल गछौं र उहामा हारैसो ्क्स्ित्ि छ।”
िपाईंहरूका आफ्नै कविहरूले पतन भनेका छन ्, ‘हामी
तनश्चय उहाकै सन्द्िान हौं।’
सन्द्िान

भएका

29 “िर हामी परमेश्िरका

हुनाले, परमेश्िर सन
ु , चािी िा
पत्थरजस्िै हो भनी हामीले ठान्द्नह
ु ु िै न– तयनीहरूचादह

मान्द्छे का कला र कल्पनाका प्रतिरूप मात्र हुन।् 30 यस्िो
्ञानानिाका समयलाई परमेश्िरले ध्यान दिनभ
ु एन, िर
्र प्रत्येक ठाउमा सर मातनसहरूलाई पश्चात्ताप गने
आञाना दिनह
ु ु न्द्छ। 31 िकनिक उहाले एक दिन

िोिकदिनभ
ु एको छ, जुन दिन उहाले आफूले तनयत
ु ि
गनभ
ुल एका एक जना व्यक्तिद्िारा धाशमलकिामा संसारको
इन्द्साफ गनह
ुल ु नेछ। उनलाई मि
ुल एर
ृ कराट जीविि पानभ
उहाले सरै मातनसहरूलाई यसको प्रमाण दिनभ
ु एको छ।”
32 जर तिनीहरूले मि
ु े,
ृ कराट जीविि हुने विषयमा सन
िर कसै-कसैले थगल्ला गरे । िर ्रूहरूले चादह “हामी

फेरर यस विषयमा तिरैसा कुरा सन्द्
ु नेछौं” भने। 33
त्यसपतछ पािल तिनीहरूका रीचराट गए। 34 िर कोही
मातनसहरू तिनका साथ लागे, ्तन विश्िास गरे ।
तिनीहरूमध्ये ्ररयोपागसका यडयनशु सयस, िामाररस नाउ
भएकी एउटी स्त्री, र ्रूहरू पतन थथए।

आ. मातनस मरे पतछ के हुन्द्छ भन्द्ने जानकारी शलनु िकन
्त्यािश्यक छ? त्यस सम्रन्द्धी राइरलले शसकाएको
भन्द्िा विशभन्द्न धमल िथा िशलनहरूले कसरी फरक गरे र
शसकाउछ र तिनीहरूको गलि शशक्षाराट हामी कसरी
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जोथगने? हामीहरूकै संस्कारमा त्यस िरद्याले कस्िो रूप
शलएको छ र त्यससग हामीले कसरी सामना गने?

इ. हारैसो जीिनमा हुने आश्चयल कामले हामीहरूको विश्िासलाई
कसरी रशलयो रनाइरहे को छ, सोच्नह
ु ोस ्। िर आश्चयल
काम नभएिापतन परमेश्िरलाई विश्िास गनप
ुल ने कामलाई
सोच्नह
ु ोस ्। हारैसो जीिनमा हुने आश्चयल कामले हामीलाई
विश्िासमा मात्र ल्याउने होइन त्यसले कसरी रशलयो
ई.

रनाइरहन्द्छ?
िपाईँको

समाजमा

धेरै

ठूला ठूला समह
ू हरू छन ्।
तिनीहरूको पष्ृ ठभशू म कस्िो छ र तिनीहरूको आस्था
कसमाथी छ? तिनीहरूमा भएका विशभन्द्न आस्थाहरूलाई

सोच्िा तिनीहरूमा कुन ् शशक्षा छन ् जन
ु ् साझा भएको
पाइन्द्छ?
तिनीहरूको
पष्ृ ठभशू मलाई
थाहा
पाएर
तिनीहरूकहा सस
ु माचार कसरी फैलाउने? के यस्िा साझा
सन्द्िे शहरू हामीसग छन ् जसलाई
हामीराट फकेर जािै नन ्?
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रिाउिा

तिनीहरू

