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झट
ु ा इसाई धमर्गु ह

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस २:१-२२, यूह ा ८:३४-३६, म ी
१२:४३-४५, यहू दा ४-१९ र उत्पि

१८:१६-३३।

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद: "झुटा धमर्ग ु ह ले ती नयाँ
् तर ितनीह
िवँवासीह लाई ःवतन्ऽता िदन्छु भनेर दावी गछर्न।

् कुनै पिन थोकले जब मािनसह लाई िनयन्ऽण गछर्
हुन।

जीवनका दासह
ितनीह

आफै पापमय

त्यसको दास हुन्छ भनेर ठोकुवा गनर् सक्छ" (२ पऽुस २:१९

पान्तिरत)।

येशूलाई

िवँवास

गरे को

कारणले

अनेक

सतावट

पाइरहेका

िवँवासीह लाई हौसला िदन पऽुसले ूथम पऽ लेख्दछन्। हुन त ितनीह
कःता कःता खालका सतावटह

भोिगरहे का िथए भ े कुरा हामीलाई थाहा

छै न। तर चचर्ले भयङ्कर दु:खक

भोिगरहे का िथए भ े कुरा ऐितहािसक

बृतान्त ारा हामीलाई थाहा छ। रोमी साॆाज्यले ितु गितमा बिढरहे को

"िबिःचयन" अिभयानलाई समाप्त गनर् सारा राज्यशिक्त लागेको िथयो भ े

कुरा हामीलाई थाहा छ। कुनै पिन मािनस इसाई भएको तत्कािलन त्यस
िवँव साॆाज्य रोमले सहन सक्दै नथे।

तिरकाह

शैतानले येशूलाई िवँवास गन अिभयानलाई आबमण गनर् दुई
अपनाएको िथयो। चचर् िभऽैबाट र चचर् बािहरबाट िवँवासीह लाई

शैतानले हमला गिररहे को िथयो। रोमी राज्यशिक्त ूयोग गरे र चचर्लाई
िसध्याउने नीित अत्यन्त ूभावकारी िथयो। तर त्यो भन्दा खतरापूणर् आबमण
चचर्ले

सामना

गनुप
र् िररहे को

िथयो।

त्यो

आबमण

चचर्िभऽैबाट

इसाई

भनाउँदाह ले गिररहे का िथए। िवगत ऐितहािसक समयमा यहू दी रा ले अनेक
झुटा अगमवक्ताह

वा आफूलाई परमेँवरको दशर्न पाएर बोलेको हुँ भनेर

दावी गन धमर्का रक्षक भनाउँदाह ले दु:ख िदएका िथए। अब पऽुसको

समयमा पिन चचर्िभऽैबाट चचर्लाई ध्वःत पान आफूमाऽ धमीर् इसाई हुँ भनेर
दावी गन तत्वह को सामना चचर्ले गनुर् परे को िथयो। इसाई धमर् वा चचर्लाई

रक्षा गनको नाउँमा िवँवासीह लाई तहसनहस पान ती झुटा इसाई अगुवा

तथा धमर्ग ु ह को चचर्मा घुसेको छ भनेर पऽुसले िवँवासीह लाई २ पऽुस
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२:१मा सतकर् गराएका िथए। ती झुटा अगुवा तथा धमर्ग ु ह ले चचर्लाई न

गनर् अनेक गलत िशक्षादीक्षा ल्याउने कुरामा िनिँचत िथयो (२ पऽुस २:२)।
पऽुसले सतकर् गराएका ती केही गलत िशक्षादीक्षाह

कुन् हुन ् त? त्यसको

ूितिबया पऽुसको कःतो िथयो? आज पिन हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ह

भनेर गवर्पूवक
र् दावी गरे तापिन हामीिभऽैमा पिन चचर्लाई ध्वःत पान खालका

ूवृितसँग सामना गनर् पऽुसबाट के पाठह

िसक्नसक्छ ?

१. झुटा अगमवक्ता र झुटा अगुवा तथा धमर्ग ु ह (२ पऽुस २:१-३,१०-२२)
कितपय समयमा सु का चचर् िस

िथए भनेर हामी कल्पना गछ ।

ूथम सताब्दीमा सु का येशूलाई िवँवास गन इसाईह को बीचमा अत्यन्त
शािन्त र तालमेल िथयो भनेर हामी रमाइलो मानेर सोच्दछ ।
तर त्यस खालको सोच नै गलत भ

सिकन्छ। येशूकै समयदे िख

चचर्ले सं घषर्को सामना गनुप
र् रे को िथयो। त्यो सं घषर् ूायजसो बािहरका िवँवास

नगन मािनसह बाट नभएर बिप्तःमा िलएर िभऽ पसेका इसाईह बाट नै

भएका िथयो। (येशूलाई ग ारी गन यहू दा इःकेिरयथ येशू र चचर्लाई धोका

िदने इसाई हुँ भनेर दावी गनह मा अमपं ितमा भएको हामीले मा ुपछर्)।
त्यसपिछ नयाँ करारका पऽह ले यो दे खाउँछ िक चचर्मा दे खा परे का अनेक
झुटा वा गलत िशक्षाह

चचर्कै धमर्ग ु

तथा अगुवाह का उपज हुन ् वा

्
िवकास गरे का हुन।
िन:सन्दे ह, नयाँ करारको समयमा चचर्ले बािहरबाट
आएको सतावटसँग पिन सं घषर् गनुप
र् रे को िथयो।

पऽुसले आफ्नो दोॐो पऽमा चचर्ले चचर्िभऽैबाट जोिखमको सामना

गिररहेका केही च ुनौितह लाई बािहर िनकालेका छन्। २ पऽुस २:१-३
अनुसार ती के हुन ् त? हेनह
र्ु ोस्: "१ जसरी इॐाएलीह का माझमा झूटा
अगमवक्ताह

पिन िथए, त्यसरी ितमीह का माझमा झूटा िशक्षकह

हुनछ
े न्। ियनीह ले गुप्त

पले िवनाशकारी झूटा िशक्षाह

खड़ा

ल्याउनेछन्,

यहाँसम्म िक ितनीह लाई उ ार गनुह
र् न
ु े ःवामीलाई पिन ितनीह ले इन्कार
गनछन्, र आफैमािथ चाँड़ै िवनाश ल्याउनेछन्। २ र धेरै जनाले ितनीह का

िवलासी आचरणको अनुसरण गनछन्, र ितनीह को कारण सत्यका मागर्को

बदनामी हुनछ
े । ३ लोभको वशमा परे र ितनीह ले झूटा कुरा बनाएर

ितमीह बाट फाइदा उठाउनेछन्। ितनीह का दण्डको कुरा अिघबाटै िनणर्य

भइसकेको छ, र ितनीह का िवनाशको कुरा जागै छ।"
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उपरोक्त पदह ले चचर्मा इसाई हुँ भनेर (वा जय मसीह भनेर
अिभवादन गनह ) दावी गनह को बीचमा के अत्यन्त शािन्त, सुमधुर र
तालमेलको सम्बन्ध िथए भनेर दे खाउँछ त?

फेिर २ पऽुस २:१-३को साथै पदह

१०-२२ पढ्नुहोस्। ती

पदह मा पऽुसले येशूभक्त िवँवासीह लाई के चेतावनी िदइरहेका छन्? चचर्मा

िभत्र्याइएका वा घुःन सफल भएका केही गलत वा झुठो िशक्षाह

हेनह
र्ु ोस्: "१ जसरी इॐाएलीह का माझमा झूटा अगमवक्ताह
ितमीह का माझमा झूटा िशक्षकह
िवनाशकारी झूटा िशक्षाह
ःवामीलाई

पिन

्
के के हुन?

पिन िथए, त्यसरी

खड़ा हुनछ
े न्। ियनीह ले गुप्त

पले

ल्याउनेछन्, यहाँसम्म िक ितनीह लाई उ ार गनुह
र् न
ु े

ितनीह ले

इन्कार

गनछन्, र

आफैमािथ

चाँड़ै

िवनाश

ल्याउनेछन्। २ र धेरै जनाले ितनीह का िवलासी आचरणको अनुसरण गनछन्,

र ितनीह को कारण सत्यका मागर्को बदनामी हुनछ
े । ३ लोभको वशमा परे र
ितनीह ले झूटा कुरा बनाएर ितमीह बाट फाइदा उठाउनेछन्। ितनीह का

दण्डको कुरा अिघबाटै िनणर्य भइसकेको छ, र ितनीह का िवनाशको कुरा जागै
छ।...१० िवशेष गरी ितनीह लाई, जो अशु
् ियनीह
अिधकारको अवहेलना गछर्न।

पान कामवासनामा डुिबरहन्छन्, र

हठी र अह ारी हुन्छन्, र ःवगीर्य

ूाणीह को िनन्दा गनर् डर मान्दै नन्। ११ तर ःवगर्दूतह

शिक्त र सामथ्यर्मा

अझ उच्च भए तापिन ूभ ुको सामने ती ूाणीह लाई िनन्दापूणर् दोष िदँदैनन्।
् ियनीह
आफैले नबुझक
े ा कुराह को िनन्दा गछर्न।

१२ तर यी मािनसह

िववेकहीन जनावरह जःता छन्, र ःवाभािवक इच्छाह का वशमा रहन्छन्।
ियनीह

पबेर मािरनलाई जन्मेकाह जःतै छन्, र ियनीह

हुनछ
े न्। १३ आफूले गरे का खराबीह का िनिम्त ितनीह
भोग्नेछन्। िदउँसै भोग-िवलासमा मग्न रहनु ियनीह

ितनीह

धब्बा र खोटह

पशुह जःतै नंट
आफैले पिन खराबी

खुशीको कुरा ठान्छन्।

ँ भोजमा बःदा ितनीह
हुन,् र ितमीह सग

बेसरी

ँ ा व्यिभचारले
खाँदै िपउँदै िवलािसतामा मग्न रहन्छन्। १४ ितनीह का आख

भिरएका हुन्छन्, र जि

पाप गदार् पिन नअघाउने हुन्छन्। ितनीह ले चञ्चल

मन भएकाह लाई फुःलाउँछन्। ितनीह का
हुन्छन्। ितनीह

दयले लोभमा तालीम पाएका

्
ौािपत सन्तान हुन।
१५ सोझो मागर् छोड़े र ितनीह

कुमागर्मा लागेका छन्। खराब कामको लाभ असल मान्ने बओरको छोरो
बालामको पिछ ितनीह

लागेका छन्। १६ त्यसले आफ्नै अपराधको िनिम्त

ँ ो गधाले मािनसको बोलीमा त्यस अगमवक्ताको
हप्की पाएको िथयो। गूग

१४३

पागलपनालाई रोिकिदएको िथयो। १७ ितनीह

हुन,्

पानी नभएका मुहानह

ँ ीले उड़ाएका तुवाँला हुन।
् ितनीह का िनिम्त पातालको अन्धकार साँिचएको
आध

मूखत
र् ापूणर् ठू ला-ठू ला अह ारका कुरा हाँक्छन्, र कुमागर्बाट

छ। १८ ितनीह
भखर्रै

उम्केर

आएकाह लाई

शरीरका

िवलासमय

कामवासनाका

कुराले

फसाउँछन्। १९ ितनीह लाई ःवतन्ऽता िदलाइिदने ूित ा गछर्न,् तर ितनीह

आफै ॅंटताका दास छन्, िकनिक जुन कुराले कुनै मािनसलाई िजत्छ त्यही

कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। २० तर यिद ितनीह ले हाॆा ूभ ु र मुिक्तदाता

येशू भींटलाई िचनेर पिन सं सारका दूिषत गराउने कुराबाट उिम्कसकेपिछ फेिर
पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने, ितनीह को पिछल्लो अवःथा अगािडको

भन्दा अझ खराब हुन्छ। २१ िकनभने ितनीह लाई िदइएको पिवऽ आ ा
जािनकन पिन पिछ ह नुभन्दा त ब

ितनीह लाई धािमर्कताको मागर् किहल्यै

थाहै नभएको भए असल हुनिे थयो (अथार्त ् ितनीह

किहल्यै पिन िबिँचयन वा

इसाई नभएको भए हुनिे थयो)। २२ यी सत्य उखानअनुसार नै ितनीह लाई यसो

ँ रु िहलैमा
भएको छ, "कुकुर आफ्नै बान्तामा फिकर्आउँछ", "र नुहाइिदएको सुग
लड़ीबड़ी खेल्छ।"

आफूले त्यःतो गम्भीर पऽ िकन लेख्नु पर्यो भनेर पऽुसले त्यसको

कारण २ पऽुस २:१मा िदन्छन्। िवगतका इॐाएली इितहासमा यहू दीह लाई
ध्वःत पानर् अनेक झुटा अगमवक्ताह

िथए भनेर पऽुसले िवँवासीह लाई

सम्झना गराउँछन्। भिवंयमा पिन चचर्मा अनेक झुटा धमर्ग ु ह
भनेर पऽुसले सतकर् गराउँछन्। ती इसाई हुँ भनेर इसाईको व
दे खावटी धमर्ग ु

हुनेछन्

लगाउने

वा अगुवाह को आचरण कःता िथए भनेर ितनीह को

ूवृि को सूची पऽुसले बनाउँछन्। ितनीह को अपराध भनेकै चचर्मा भएका

िवँवासीह लाई िवँवासमा ध्वःत पानर् गलत िशक्षादीक्षाह
२:१

पान्तिरत)। ितनीह

आफ पिन कामबासना वा पापी जीवनमा

िभिजरहे का हुन्छन् र धमर्को भेषमा पापको पासोमा ितनीह
हुन्छन् (२ पऽुस २:१९

पान्तिरत)। अ

अगमक्ताह ले मािनसह लाई झुटा पाठह
झुटा िशक्षाह

हुन ् (२ पऽुस

अ

सिजलै सँग परे का

कुराह मा पिन ती झुटा

िसकाइरहे का िथए। ती गलत तथा

अत्यन्त खतरापूणर् िथए भनेर हामी थाहा पाउन सक्छ ।

त्यसै कारण, ती गलत तथा झुटा िशक्षादीक्षाह ूित पऽुसको कडा ूितिबया
िथयो भनेर हामी हे न र् सक्छौ। जुन सत्य हामी िसकाउँछ त्यो नै हामीह को
्
िनिम्त सत्य हो भनेर पऽुसले कडासँग िजिकर गछर्न।
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चचर्मा िभऽाइएका अनेक झुटा िशक्षादीक्षाह ूित पऽुसले कडापूवक
र्

जवाफ िदएको हेनह
र्ु ोस्। उनले िदएको ूितिबयाले सत्य कितको मह वपूणर् छ
भनेर हामी पिन िकन िजिकर गनर् ज री छ? चचर्मा िभऽाइएका गलत िशक्षा वा
कुनै तत्वबाट हामी कसरी सुरिक्षत हुन?
े

अ

२. येशू भी मा ःवतन्ऽता (२ पऽुस २:१८)
" ितनीह

बेकारका िर ो कुराह

गर ला जःता बोिलह

् फाईफु^\^L लाएर के-के न
गछर्न।

फलाक्छन्। पापको शिक्तबाट उब्जेका चाहना तथा

मह वाकाँक्षाह को भाऊलाई बढाउन ितनीह ले मािनसह लाई उक्साउँछन्।

पापमय मािनसह का बीचबाट उम्केका नयाँ िवँवासीह लाई ितनीह ले आफ्नो
िचप्लोघःने बचनह

ारा फसाउँछन्" (२ पऽुस २:१८ न्यु इन्टरनाशनल

िरभाइजड भजर्न बाइबलबाट

पान्तिरत)।

उपरोक्त पदमा बतर्मान समयमा पिन लागु हुने गिर के चेतावनी

िदइरहेका छन्?

२ पऽुस २:१९मा उल्लेिखत "ितनीह लाई ःवतन्ऽता िदलाइिदने

ूित ा गछर्न,् तर ितनीह

आफै ॅंटताका दास छन्, िकनिक जुन कुराले कुनै

मािनसलाई िजत्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ।" पदले पऽुसले पद
१८लाई कसरी बुझाउँछन्?

छ?
धमर्ग ु

पद १९मा उल्लेिखत "ःवतन्ऽ वा मुिक्त" भ े शब्द िकन मह वपूणर्
आफ्ना पाठकह लाई चचर्मा िभिऽने (किथत चचर्का अगुवा वा
वा पाःटरह )लाई लिक्षत गरे र पऽुसले कडा भन्दा कडा शब्दह

ूयोग गरे र सतकर् गराउँछन्। गलत िशक्षादीक्षाह को खतराको िब

उनले

चेतावनी िदन्छन्। २ पऽुस २:१८-२१मा चचर्मा भइरहे को िबयाकलापबाट
मुिक्त िदन्छु भनेर कबुल गद ती झुटा धमर्ग ु
मख्ख

पाछर्न ्

भनेर

उनले

आफ्ना

वा पाःटरह ले मािनसह लाई

पाठकवगर्लाई

सतकर्

्
पाछर्न।

यिद

ितनीह को कुरा सुनेर वा ितनीह को लहै लहै मा लािगयो भने ितनीह का

पिछ लाग्नेह

्
पापको दासमा फःनछन् भनेर पऽुसले ठोकुवा गछर्न।

चचर्का ती झुटा अगुवा वा धमर्ग ु ह ले सुसमाचारको सत्यलाई पूरै बङ्ग्याइ

िदन्छन् (इसाई पिरूेआयमा, येशूितर मािनसह लाई िखँच्नुको स ा आफूितर
िखँच्न सत्यलाई बङ्ग्याएर िसकाउने किथत पाःटरह
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भन्दा आपि

मा ुपन

आवँयकता दे िखन्दै न-अनुवादकको िटप्पणी)। येशू भी मा ःवतन्ऽ हुन ु भनेको

पापबाट ःवतन्ऽ हुन ु हो (रोमी ६:४-६)। मुिक्त िदन्छु वा ितमीह लाई

ःवतन्ऽ गराउँछु भनेर कसै ले ूित ाह

गछर्न ् भने ितनीह ले मािनसह लाई

गलत िशक्षा िदएर पापमा फसाइरहे का हुन्छन्। कःतो खालका झुटा िशक्षाह
चचर्मा

िभऽेका

िथए

भनेर

पऽुसले

बाइबलका धेरै िचन्तकह को िभ ै िभ

व्यक्त

गिररहे को

िचन्ताको

िबषयमा

व्याख्या छन्। तर जुनसुकै गलत

िशक्षादीक्षा चचर्मा फैिलएतापिन ितनीह ले मािनसह लाई पापमा फसाइरहे को
र त्यसको दासत्वमा रहन उक्साइरहे को ःप

्
पमा पऽुसले व्यक्त गछर्न।

२ पऽुस २:१८-२१मा पऽुसले व्यक्त गिररहेको भावनालाई यूह ा

८:३४-३६मा येशूले भ भ
ु एको कुराले हामीलाई कसरी बुझाउन खोज्छ?

हेनह
र्ु ोस्, "३४ येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, "साँच्चै, म ितमीह लाई
भन्दछु , पाप गन ूत्येक पापको कमारो हो। ३५ कमारो सधभिर घरमा रहँदैन,

तर पुऽचािहँ सधभिर घरमा रहन्छ। ३६ यसकारण पुऽले ितमीह लाई ःवतन्ऽ
गरायो भने ितमीह

िनँचय ःवतन्ऽ हुनछ
े ौ।"

चचर् िभऽ कःता कःता गलत िशक्षाह

पाःटरह ले िसकाइरहे का िथए भ े कुरा हामीह लाई

ती झुटा िशक्षक वा
ाक्कै थाहा छै न।

तर एउटा कुरो त हामीलाई थाहा छ, त्यो हो नयाँ िवँवासीह लाई िनराश

बनाएर पुरानै पापमय जीवनमा ितनीह ले फकार्इरहे का हुन्छन्। ती झुटा
िशक्षकह ले पिवऽ र शु

जीवन िबताउने आवँयकतालाई सुसमाचारले

आ ान गिररहे कोलाई अनावँयक भनेर सुसमाचारको गिरमालाई घटाइरहे का
िथए। त्यसै कारण, पऽुसले ितनीह को झुटा िशक्षाको िब
शब्दले

ूितकार

गनर्

खोजेकोमा

हामीले

अचम्म

मा कडा र ितखो
मा ुपदन।

त्यःता

धमर्ग ु ह को पिछ लाग्दा िवँवासीह को गित के हुन्छ भनेर पऽुसले

ःप

पमा सतकर् गराउँछन्।

तपाईँको जीवनमा येशूबाट पाइने ःवतन्ऽता के हो भनेर बुझ्नुभएको छ?

तपाईँलाई येशूले केबाट मुिक्त िदनुभयो?

३. आफैले बान्ता गरे को खाना कुकुरले खाइको जःतै (२ पऽुस २:१७-२२)

येशूलाई एक फेरा िवँवास गरे र नयाँ जीवन िबताइरहेका इसाईह

फेरी पुरानै जीवनशैलीमा फक ितनीह को हालत कःतो भएको दे खाउँछ भनेर

दे हायका पदह ले कसरी बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, २ पऽुस २:१७-२२ "१७
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ितनीह

पानी नभएका मुहानह

ँ ीले उड़ाएका तुवाँला हुन।
् ितनीह का
हुन,् आध

िनिम्त पातालको अन्धकार साँिचएको छ। १८ ितनीह

मूखत
र् ापूणर् ठू ला-ठू ला

अह ारका कुरा हाँक्छन्, र कुमागर्बाट भखर्रै उम्केर आएकाह लाई शरीरका

िवलासमय कामवासनाका कुराले फसाउँछन्। १९ ितनीह लाई ःवतन्ऽता

िदलाइिदने ूित ा गछर्न,् तर ितनीह

आफै ॅंटताका दास छन्, िकनिक जुन

कुराले कुनै मािनसलाई िजत्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। २० तर

यिद ितनीह ले हाॆा ूभु र मुिक्तदाता येशू भींटलाई िचनेर पिन सं सारका दूिषत
गराउने कुराबाट उिम्कसकेपिछ फेिर पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने,

ितनीह को पिछल्लो अवःथा अगािडको भन्दा अझ खराब हुन्छ। २१ िकनभने
ितनीह लाई िदइएको पिवऽ आ ा जािनकन पिन पिछ ह नुभन्दा त ब

ितनीह लाई धािमर्कताको मागर् किहल्यै थाहै नभएको भए असल हुनिे थयो। २२

यी सत्य उखानअनुसार नै ितनीह लाई यसो भएको छ, "कुकुर आफ्नै बान्तामा

ँ रु िहलैमा लड़ीबड़ी खेल्छ।" र म ी
फिकर्आउँछ, " "र नुहाइिदएको सुग
१२:४३-४५ "४३ "जब अशु

आत्मा मािनसबाट िनःकेर जान्छ, त्यो िवौाम

खोज्दै ओबानो ठाउँितर डुिलिहँ छ, तर कतै पाउँदैन। ४४ तब त्यसले भन्छ,
"जहाँबाट म िनःकेर आए,ँ त्यही ँ आफ्नो घरमा म फिकर्जानेछु।" फिकर्आउँदा

त्यसले घर िर ो, सफा गिरराखेको, र सिजएको भे ाउँछ। ४५ तब त्यो जान्छ र

आफूभन्दा बढ़ी दुंट अ
ितनीह

ँ ल्याउँछ, र िभऽ पसेर
सात वटा भूतात्मा आफूसग

त्यहाँ वास गछर्न,् र त्यस मािनसको पिछल्लो दशा अिघल्लोभन्दा अझ

नराॆो हुन्छ। यस दुंट पुःतालाई पिन त्यःतै हुनछ
े ।"

झुटा धमर्ग ु ह ले बाइबललाई बङ्ग्याएर गलत िशक्षा िदँदै पापमय

जीवनबाट फकका नयाँ िवँवासीह लाई पापमै फकार्उने ितनीह को िनयतूित
पऽुस अत्यन्त िचिन्तत भएको दे िखन्छ (२ पऽुस २:१८) (ितनीह ले गदार् नै
कितपय

मािनसह

चचर्

छोड्छन्

वा

अन्यन्ऽ

लाग्छन्)।

ती

झुटा

्
धमर्ग ु ह ले चचर्मा आइरहे का िवँवासीह लाई ःवतन्ऽता िदने कबुल गछर्न।

तर ितनीह ले िदने ःवतन्ऽता वा मुिक्त आफूलाई प
िदन्छु

भ े

ँ
ँ छन्।
औल्याउ

ःवतन्ऽताको

ूित ाभन्दा

अत्यन्त

फरक

ाउनेह लाई येशूले
छ

भनेर

पऽुसले

पऽुसको अत्यन्त ूभावकारी चेतावनी हामी हे र । "िवँवासबाट तिकर्नु भन्दा
ती मािनसह ले परमेँवरको धािमर्कता वा सुसमाचार नै नसुनेको वा नजानेको
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भए असल हुने िथयो" भनेर पऽुसले आफ्नो दुःख व्यक्त गछर्न ् (२ पऽुस

२:२१

पान्तिरत)।

तर जो मािनस फेिर पापमा फःछ त्यसको िनिम्त कुनै आशा छै न

भनेर उपरोक्त पदको मनशाय होइन। कितपय मािनसह
गरे पिछ पापमा फकका छन् र ितनीह
कितपय कथाह

येशूलाई िवँवास

फेिर पँचाताप गरे र उहाँितर फकका

ूभ ुितर फकर्न्छन्,

हामीह लाई थाहा छ। जब ितनीह

उहाँले ितनीह लाई फेिर आफ्नो अङ्गालोमा राख्न उहाँले

चाउनुहन्ु छ (लूका

१५:११-३२)। तर एकफेरा परमेँवरलाई िवँवास गरे पिछ पुरानै जीवनमा

फकर्नु जोिखम मागर्मा िहँड्नु हो। न त सच्चा मनले भ े हो भने कोही मािनस
एक फेरा येशूमा िवँवास राखेर पिछ िवँवास त्यागेर जीवन िबताउन खोज्छ

त्यसको िनिम्त त्यो जीवन रमाइलो हुन्छ भ े छै न। पुरानै जीवनमा फकर्नु
भनेको कुकुर आफैले नै बान्ता गरे को खाना खाने ूवृि

(िहतोपदे श २६:११)

मािनसमा हुन ु हो। िवँवासी जीवनबाट फकर रहने यो ूवृि

अत्यन्त खॐो र

नमज्जाको कहावत हो। तर त्यस शब्दिचऽ ारा पऽुसले आफ्नो भनाइलाई
ःप

पमा राखेको पाइन्छ।

२ पऽुस २:२०मा पऽुसले म ी १२:४५ र ११:२६मा येशूले

भ ुभएका वचनह लाई ूितध्वनी गरे को अथार्त ् दोहोर्याइएको पाइन्छ।

त्यसमा येशूले एक जना मािनसको बारे मा कथा भ ुहन्ु छ। त्यो मािनस
एकफेरा एउटा अशु

आत्माबाट ःवतन्ऽ भएको िथयो। त्यो आत्मा कहाँ

जाने वा कसको जीवनमा पःने भनेर घुमिफर गिररहे को हुन्छ। अिन त्यो

फकर त्यही घर दे ख्छ वा जसमा आफूले छोडेको मािनस दे ख्छ (म ी
१२:४४

पान्तिरत)। त्यो आत्माले त्यस मािनसको घर खाली भएको दे ख्छ

र त्यसलाई फेिर सम्हाल्छ र आफू पुरानै घरमा वा मािनसको जीवनमा

फकर्न्छ। त्यसबेला त्यस अशु
ल्याउँछन्। ितनीह

मािनसमा अशु
भन्दा

झन

१२:४५)।

आत्मा बािहर गएर अ

पिहलेको भन्दा अत्यन्त दु

आत्माले छोड्छन् र

कहािललाग्दो

हुन्छ"

आत्माह

धेरै आत्माह

िथए। "जुन

फेिर िभिऽन्छ त्यो मािनस पिहलेको

भनेर

येशूले

भ ुभएको

िथयो

(म ी

िवँवासबाट तिकर्ने मािनसह को बारे मा येशू र पऽुसले वयान गरे का

्
कुनै मनगढन्ते नभएर वाःतिवक नै हुन।
आफूसँग पिहला भएका दु ा

आत्माह को िनयन्ऽणमा आफू ःवतन्ऽ भएर नयाँ आत्माको अिधनमा बसेको
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छ िक छै न भनेर नयाँ िवँवासी िवँवःत हुनपु छर्। त्यसको अथर् येशूलाई
िवँवास गरे को छु

भनेर अलग हुने नभएर चचर्मा सिबय भएर त्यो

िवँवासलाई दे खाउनुपछर् र साथै अ लाई बाँड्न ूयत्न गनुप
र् छर्। यिद कोही

नयाँ िवँवासी आफ्नो िवँवासमा सिबय भएन भने फेिर पुरानो जीवनमा फकर्नु

उसको िनिम्त सिजलो हुनेछ।
हामीह

चचर्का पिरवार भएको है िशयतले हामीह का िवँवासीह

िबषेश गरे र नयाँ िवँवासीह को िहतमा कसरी लाग्ने र ितनीह
ानमा अिघ बढु न ् भनेर हामीले कसरी ूयास गन?

परमेँवरको

४. पऽुस र यहू दा (२ पऽुस २:१-३:७)
पऽुस

धेरै मािनसह ले यहू दा ४-१९मा सम्बोधन गिरएका वचनह

२:१-३:७

दोहोर्याइका

हुन ्

भनेर

भन्दछन्।

दु ह को

२

भिवंय

परमेँवरको िनन्ऽणमा छ भ े मह वपूणर् सत्य ती दुई अं शह मा पऽुस र
यहू दाले बताउँछन्।

२ पऽुस २:१ दे िख अध्याय ३को ७सम्म र यहू दा ४:१९
पढ्नुहोस्।

ती

अंशह मा

परमेँवरले

गनुभ
र् एको

न्यायको

फैसलाको

उदाहरणलाई पऽुस र यहू दाले वणर्न गरे का छन्। पापको मािमलामा सम्हाल्ने

काममा परमेँवर कितको गम्भीर हुनहु न्ु छ भनेर दे खाउँछन्। हेनह
र्ु ोस्: "१

जसरी इॐाएलीह का माझमा झूटा अगमवक्ताह
माझमा झूटा िशक्षकह

िशक्षाह

पिन िथए, त्यसरी ितमीह का

खड़ा हुनछ
े न्। ियनीह ले गुप्त

पले िवनाशकारी झूटा

ल्याउनेछन्, यहाँसम्म िक ितनीह लाई उ ार गनुह
र् न
ु े ःवामीलाई पिन

ितनीह ले इन्कार गनछन्, र आफैमािथ चाँड़ै िवनाश ल्याउनेछन्। २ र धेरै

जनाले ितनीह का िवलासी आचरणको अनुसरण गनछन्, र ितनीह को कारण
सत्यका मागर्को बदनामी हुनछ
े । ३ लोभको वशमा परे र ितनीह ले झूटा कुरा
बनाएर ितमीह बाट फाइदा उठाउनेछन्। ितनीह का दण्डको कुरा अिघबाटै

िनणर्य भइसकेको छ, र ितनीह का िवनाशको कुरा जागै छ। ४ ःवगर्दूतह ले

पाप गदार् परमेँवरले ितनीह लाई बाँकी राख्नुभएन, तर ितनीह लाई नरकमा
फािलिदनुभयो,

र

जकिड़राख्नुभयो।

न्यायका

५

उहाँले

िदनसम्मको
ूाचीन

िनिम्त

सं सारलाई

पातालको

बाँकी

अन्धकारमा

राख्नुभएन,

तर

भिक्तहीनताको सं सारमा जलूलय गराउनुहँद
ु ा धािमर्कताका ूचारक नोआ र अ

सात जनालाई सुरिक्षत राख्नुभयो। ६ उहाँले सदोम र गमोरा सहरह लाई भःम
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पारे र ितनको अिःतत्व नै मेटाइिदनुभयो, र भिक्तहीनह का सामु ितनीह लाई
एक उदाहरण बनाउनुभयो। ७ उहाँले दुंटह का कामुकताबाट अित दु:िखत
भएका धािमर्क लोतलाई बचाउनुभयो। ८ (ती मािनसह का माझमा बःदा, र

िदन ूितिदन ितनीह का कुकमर् दे ख्दा र सुन्दा, ितनी आफ्नो धािमर्क आत्मामा

व्याकुल हुन्थे।) ९ यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भिक्तहीनह लाई

न्यायको

िदनसम्म दण्डमा

ितनीह लाई, जो अशु

् ियनीह
गछर्न।

जकिड़राख्न ूभ ु जान्नुहन्ु छ, १० िवशेष गरी

पान कामवासनामा डुिबरहन्छन्, र अिधकारको अवहेलना

हठी र अह ारी हुन्छन्, र ःवगीर्य ूाणीह को िनन्दा गनर् डर

११ तर ःवगर्दूतह

मान्दै नन्।

शिक्त र सामथ्यर्मा अझ उच्च भए तापिन

ूभ ुको सामने ती ूाणीह लाई िनन्दापूणर् दोष िदँदैनन्। १२ तर यी मािनसह

् ियनीह
आफैले नबुझक
े ा कुराह को िनन्दा गछर्न।

िववेकहीन जनावरह जःता

छन्, र ःवाभािवक इच्छाह का वशमा रहन्छन्। ियनीह
जन्मेकाह जःतै छन्, र ियनीह
गरे का खराबीह का िनिम्त ितनीह
भोग-िवलासमा मग्न रहनु ियनीह

खोटह

पबेर मािरनलाई

पशुह जःतै नंट हुनछ
े न्।

१३ आफूले

आफैले पिन खराबी भोग्नेछन्। िदउँसै

खुशीको कुरा ठान्छन्। ितनीह

ँ
हुन,् र ितमीह सग
भोजमा बःदा ितनीह

धब्बा र

बेसरी खाँदै िपउँदै

ँ ा व्यिभचारले भिरएका
िवलािसतामा मग्न रहन्छन्। १४ ितनीह का आख

हुन्छन्, र जि
भएकाह लाई

पाप गदार् पिन नअघाउने हुन्छन्। ितनीह ले चञ्चल मन

फुःलाउँछन्।

ितनीह का

दयले

लोभमा

तािलम

पाएका

्
ौािपत सन्तान हुन।
१५ सोझो मागर् छोड़े र ितनीह

हुन्छन्। ितनीह

कुमागर्मा लागेका छन्। खराब कामको लाभ असल मान्ने बओरको छोरो

बालामको पिछ ितनीह

लागेका छन्। १६ त्यसले आफ्नै अपराधको िनिम्त

ँ ो गधाले मािनसको बोलीमा त्यस अगमवक्ताको
हप्की पाएको िथयो। गूग
पागलपनालाई रोिकिदएको िथयो। १७ ितनीह

पानी नभएका मुहानह

हुन,्

ँ ीले उड़ाएका तुवाँला हुन।
् ितनीह का िनिम्त पातालको अन्धकार साँिचएको
आध
छ।

भखर्रै

१८ ितनीह
उम्केर

मूखत
र् ापूणर् ठू ला-ठू ला अह ारका कुरा हाँक्छन्, र कुमागर्बाट

आएकाह लाई

शरीरका

िवलासमय

कामवासनाका

कुराले

फसाउँछन्। १९ ितनीह लाई ःवतन्ऽता िदलाइिदने ूित ा गछर्न,् तर ितनीह

आफै ॅंटताका दास छन्, िकनिक जुन कुराले कुनै मािनसलाई िजत्छ त्यही

कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। २० तर यिद ितनीह ले हाॆा ूभ ु र मुिक्तदाता

येशू भींटलाई िचनेर पिन सं सारका दूिषत गराउने कुराबाट उिम्कसकेपिछ फेिर
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पापमा फसेर त्यसको वशमा परे भने, ितनीह को पिछल्लो अवःथा अगािडको
भन्दा अझ खराब हुन्छ। २१ िकनभने ितनीह लाई िदइएको पिवऽ आ ा
जािनकन पिन पिछ ह नुभन्दा त ब

ितनीह लाई धािमर्कताको मागर् किहल्यै

थाहै नभएको भए असल हुनिे थयो। २२ यी सत्य उखानअनुसार नै ितनीह लाई

ँ रु
"कुकुर आफ्नै बान्तामा फिकर्आउँछ" "र नुहाइिदएको सुग

यसो भएको छ,

िहलैमा लड़ीबड़ी खेल्छ।", २ पऽुस ३:१-७ "१ िूय हो, ितमीह लाई लेखेको

यो मेरो दोॐो पऽ हो, र दुवै पऽमा कित कुराको याद िदलाएर ितमीह का

िनंकपट मनलाई उत्सािहत गराएको छु , २ िक पिवऽ अगमवक्ताह का
अगमवाणी र ितमीह का ूेिरतह

ारा िदइएको ूभ ु र मुिक्तदाताको आ ालाई

ितमीह ले सम्झनुपछर्। ३ सवर्ूथम ितमीह ले यो बुझ्नुपछर्, िक पिछल्ला
िदनह मा िगल्ला गनह

िगल्ला गद, ितनीह का आफ्नै अिभलाषामा यसो भन्दै

आउनेछन्, ४ "उहाँका आगमनको ूित ा कहाँ गयो? िकनिक िपता-पुखार्ह

सुितसकेका िदनदे िख नै सबै कुरा सृिंटको सु दे िख चिलआएजःतै आज पिन
छँदैछ।" ५ जानी-बुिझकन पिन ितनीह
परमेँवरको वचन ारा ःवगर्ह

यस कुराको वाःता गदनन्, िक

अिघदे िख नै िथए, र पृथ्वीचािहँ पानीबाट र

पानी ारा नै बनाइयो। ६ त्यही पानीबाट त्यस समयको सं सार जलूलयमा डुबेर

नंट भयो। ७ तर त्यही वचनले भिक्तहीन मािनसको इन्साफ र िवनाशका
िदनसम्मको लािग

अिहलेको आकाश र पृथ्वी आगोको िनिम्त साँिचरािखएका

छन्।" र यहू दा ३-१९ "३ िूय हो, हामी सबै सहभागी भएका उ ारको
िवषयमा लेख्न म सा॑ै उत्सुक भएको छु , त्यसैले सन्तह लाई सदाकालको

िनिम्त सुिम्पएको िवँवास रक्षा गर भन्ने िनवेदन गनर् ितमीह लाई लेख्न मैले

आवँयक ठाने। ४ िकनिक धेरै अिघदे िख नै दण्डका भागीदार ठहिरएका कोहीकोही मािनसह

गुप्त

ईँवरहीन मािनसह

पले ितमीह का माझमा पिससकेका छन्। ियनीह

हुन,् जसले हाॆा परमेँवरको अनुमहलाई िवलािसतामा

पिरणत गरे का छन्, र हाॆा एकमाऽ ःवामी र ूभ ु, येशू भींटलाई इन्कार

् ५ ितमीह ले यी सब कुरा एक पल्ट जानेकै िथयौ, तापिन अिहले म
गछर्न।

ितमीह लाई

याद

िदलाउन

चाहन्छु , िक

िमौदे शबाट

बचाएर

ल्याइएका

र् यो। ६
मािनसह मध्ये िवँवास नगनह लाई परमूभ ुले पिछबाट नंट पानुभ
आफ्नो

अिधकारको

मयार्दा

कायम

नराखेर

उिचत

वासःथान

त्याग्ने

ःवगर्दूतह लाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठू लो िदनसम्म

अनन्त बन्धनमा राख्नुभएको छ, ७ जसरी सदोम र गमोरा र ितनका आसपासका
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सहरह , जुनह
ितनीह

व्यिभचार गरे र अःवाभािवक कामवासनामा फसेका िथए,

अनन्त अिग्नको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्।

सपना दे ख्ने यी मािनसह ले आफ्ना शरीरलाई अशु

८ त्यसै गरी

तुल्याउँछन्, अिधकार

्
९ तर ूधान दूत
इन्कार गछर्न ् र ःवगीर्य ूाणीह को िनन्दा गछर्न।

ँ िववाद गदार् त्यसलाई
िमखाएलले पिन मोशाका लाशको िवषयमा िदयाबलससग

ँ ाई हप्काऊन्" भनेथे। १० तर
िनन्दापूणर् दोष लाउन साहस नगरी "ूभ ुले तल

आफूले नबुझक
े ा कुराह को ियनीह
ूाकृितक

ानले जान्ने कुराह

ठ ा गछर्न,् र िनबुिर्

पशुह ले झ

ारा नै ियनीह को िवनाश हुन्छ।

ितनीह लाई िधक्कार छ! िकनिक ितनीह

११

कियनको चालमा िहँ छन्, लाभको

खाितर बालामको भूलमा फःदछन् र कोरहको िविोहमा जःतै नंट हुन्छन्।
१२ ितमीह का ूीितभोजमा ियनीह

कल

् िकनिक ियनीह
हुन।

ख्याल राखी धन्दै नमानी बेसरी खान्छन् र िपउँछन्। ितनीह

आफ्नै माऽ
बतासले

उड़ाइलैजाने पानीिवनाको बादलसरह छन्, िहउँदका फलहीन वृक्षजःता, जो दुई

पल्ट मिरसकेका र जरै समेत उखेिलएका हुन्छन्। १३ ितनीह

समुिका उलर्दा

ँ उकेल्छन्। यी
छालह जःतै हुन,् जसले ितनीह का आफ्नै िनलर्ज्जताको फीज

बि एका िदशाहीन ताराह जःता छन्, जसका िनिम्त पातालको अन्धकार
अनन्तको लािग रािखएको छ।

१४ आदमदे िख सात पुःताका हनोकले पिन

यी मािनसह का िवषयमा यःतो अगमवाणी बोलेका िथए, "हेर, परमूभ ु आफ्ना
असं ख्य

पिवऽ

ँ
जनह सग

आउनुभयो, १५

सबैको

इन्साफ

मािनसह लाई दण्ड िदन, जसले अधािमर्क रीितले भिक्तहीन कायर्ह
र ती भिक्तहीन मािनसह लाई दण्ड िदन जसले उहाँको िव

गनर्, सबै
गरे का छन्,

मा कठोर कुरा

बोलेका छन्।" १६ फतफताउनेह , असन्तोषीह , आफ्ना कुइच्छाअनुसार
िहँ नेह , घमण्डी कुरा बोल्नेह

गनह

र लाभको िनिम्त मािनसह को चापलूसी

् १७ तर िूय हो, ितमीह ले चािहँ हाॆा ूभ ु येशू भींटका
यी नै हुन।

ूेिरतह ले अिघबाटै भनेका कुराह

सम्झ। १८ ितनीह ले भनेका िथए,

"आिखरी समयमा आफ्नै भिक्तहीन वासनाको पिछ लागेर िगल्ला गनह
हुनछ
े न्।" १९ फूट हाल्नेह , सांसािरक मािनसह
मािनसह

्
ियनै हुन।"

र पिवऽ आत्मा नभएका

र् एको न्यायको मािमला िलएर
िवगतको समयमा परमेँवरले गनुभ
पऽुस र यहू दाले ित उदाहरणह

् ितनीह मा (१) जलूलय,
नै ूःतुत गछर्न।

(२) सोदोम र गमोरालाई खरानी खरानी गरे र जलाएको, र (३) भिवंयमा हुने

१५२

न्यायको िदनमा नाश हुने गरे र बाँिधएका पितत ःवगर्दूतह

(२ पऽुस २:४-६,

२ पऽुस ३:७, यहू दा ६,७)। ती सबै घट्नाह मा दुई घट्नाह

पूरा भएको

छ भने तेॐो घट्ना पिन पूरै हुने गरे र बाँकी छ। परमेँवरको सदाशयता,

क्षमाशीलता र दयाको बारे मा बाइबल भिरभराउ। तर परमेँवर न्यायी भएको
कारणले अन्तमा पापलाई नाश गनुह
र् न
ु े न्याियक फैसला पिन िनिँचत भएको
्
मह वपूणर् सत्यलाई अःवीकार गनर् सिकदै न।

पापको ज्यादितले गदार् परमेँवरले जलूलय भन्दा अिघ रहे का
मािनसह

र सोदोम गमोराका मािनसह लाई कडा दण्ड िदनुभएको िथयो।

ँ ो भािगदार हुन ितनीह ले के पाप गरे का
परमेँवरबाट पाएको कठोर सजायक
िथए

त?

(१)

ितनीह को

माझमा

मािनसलाई

पापमा

गाड्ने

झुटा

िशक्षकह लाई िभऽाइएका िथए। (२) ितनीह ले आिधकािरक व्यिक्तह लाई
घृणा गरे का िथए र ितनीह ूित आदर दे खाएका िथएनन्। (३) ितनीह
पापका दास भएका िथए। (४) ितनीह ले परमेँवरको सदाशयता वा क्षमा
िदने ःवभावलाई दु पयोग गरे मािनसह लाई झन पापमा घचेट्न बहाना

बनाएका िथए अथार्त धमर्क नाउँमा ितनीह

पाप गनर् मुिछएका िथए। (५)

ूभ ु र मािनसको ःवामी केवल येशूलाई िवँवास गनर् ितनीह ले अःवीकार

गरे का िथए। (६) मोजमज्जा गन नाउँमा ितनीह ले आफ्ना शरीरलाई
दु पयोग वा ूदुिषत गरे का िथए। (७) ितनीह ले मािनसह लाई फसाउन
बेकारका, घमण्डी, िरक्त र झुटा आँवासनह
नबुझेका कुराह को वारे मा ितनीह ले दु

कुराह

िदएका िथए। (८) आफूले

गरे का िथए वा आलोचना

गरे का िथए (२ पऽुस २:१,१९, यहू दा ४,८, २ पऽुस २:१२,१८ र यहू दा
१०)।
यो अचम्मको छ िक ती पापह मा ूायजसो हामीलाई धक्का िदने र

बोिधत बनाउने हत्या, िहँसा, आत कारी र अ

दु

आचरणह को बारे मा

उल्लेख गिरएको छै न। तर चचर्मा र समाजमा हल्का

पमा िलने पापको
बारे मा पऽुस र यहू दाले वणर्न गछर्न ् जुन मािनसह ले किहलेकाही ँ बहाना
बनाएर त्यसको पिछ लाग्छन्। यस सत्यतथ्यले पापूित सही पँचाताप गनुर्

धेरै आवँयक छ र चचर्मा पिन पिरवतर्न ल्याउनु धेरै आवँयक छ भ े कुरा
हामीले बुझ्नुपदर्छ।

२ पऽुस २:१२ र यहू दा १०मा ती मािनसह को बारे मा भन्दछन् जो
नाश हुन सामना गिररहेका िथए। "ितनीह

ज ली पशुह
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हुन ् जो आफैले

केही पिन िनणर्य गनर् असक्षम् छन्" भनेर दु

(यहू दा १० र २ पऽुस २:१२

मािनसह को िचऽण गिरएको छ

पान्तिरत)। अदनको बगचामा पाप पःनुभन्दा

अिघ परमेँवरले हामीलाई कसरी सृजनुभएको िथयो? पऽुस र यहू दाले भनेको
जःतो मािनस नहुन तपाईँ हामी के गनुर् आवँयक छ?
५. पुरानो करारबाट अ
दु

कामह

पाठह
र दु

(२ पऽुस २:६-१६)
िनयतह

अथार्त ् अ लाई िगराउने अिभयानमा

लाग्दा त्यसको नितजा के हुनछ
े भनेर पऽुसले २ पऽुस २:५-१७मा कःता

उदाहरणह

र्ु ोस्: "५ उहाँले
िदएर हामीलाई सम्झाउन खोजेका छन्? हेनह

ूाचीन सं सारलाई (अथार्त ् पुरानो करारको समय) बाँकी राख्नुभएन, तर
भिक्तहीनताको सं सारमा जलूलय गराउनुहँद
ु ा धािमर्कताका ूचारक नोआ र अ

सात जनालाई सुरिक्षत राख्नुभयो। ६ उहाँले सदोम र गमोरा सहरह लाई भःम

पारे र ितनको अिःतत्व नै मेटाइिदनुभयो, र भिक्तहीनह का सामु ितनीह लाई

एक उदाहरण बनाउनुभयो। ७ उहाँले दुंटह का कामुकताबाट अित दु:िखत
भएका धािमर्क लोतलाई बचाउनुभयो। ८ (ती मािनसह का माझमा बःदा, र

िदन ूितिदन ितनीह का कुकमर् दे ख्दा र सुन्दा, ितनी आफ्नो धािमर्क आत्मामा

व्याकुल हुन्थे।) ९ यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भिक्तहीनह लाई
न्यायको

जकिड़राख्न ूभ ु जान्नुहन्ु छ, १० िवशेष गरी

िदनसम्म दण्डमा

ितनीह लाई, जो अशु

् ियनीह
गछर्न।

पान कामवासनामा डुिबरहन्छन्, र अिधकारको अवहेलना

हठी र अह ारी हुन्छन्, र ःवगर्मा रहने ूाणीह को िनन्दा गनर्

डर मान्दै नन्। ११ तर ःवगर्दूतह

शिक्त र सामथ्यर्मा अझ उच्च भए तापिन

ूभ ुको सामने ती ूाणीह लाई िनन्दापूणर् दोष िदँदैनन्। १२ तर यी मािनसह
् ियनीह
आफैले नबुझक
े ा कुराह को िनन्दा गछर्न।

िववेकहीन जनावरह जःता

छन्, र ःवाभािवक इच्छाह का वशमा रहन्छन्। ियनीह

जन्मेकाह जःतै छन्, र ियनीह
खराबीह का िनिम्त ितनीह
िवलासमा मग्न रहनु ियनीह
खोबो बाकस) र खोटह

पबेर मािरनलाई

पशुह जःतै नंट हुनछ
े न्। १३ आफूले गरे का

आफैले पिन खराबी भोग्नेछन्। िदउँसै भोगखुशीको कुरा ठान्छन्। ितनीह

धब्बा (वा

ँ भोजमा बःदा ितनीह
हुन,् र ितमीह सग

बेसरी

ँ ा व्यिभचारले
खाँदै िपउँदै िवलािसतामा मग्न रहन्छन्। १४ ितनीह का आख

भिरएका हुन्छन्, र जि

पाप गदार् पिन नअघाउने हुन्छन्। ितनीह ले चञ्चल

मन भएकाह लाई फुःलाउँछन्। ितनीह का
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दयले लोभमा तािलम पाएका

हुन्छन्। ितनीह

्
ौािपत सन्तान हुन।
१५ सोझो मागर् छोड़े र ितनीह

कुमागर्मा लागेका छन्। खराब कामको लाभ असल मान्ने बओरको छोरो
बालामको पिछ ितनीह

लागेका छन्। १६ त्यसले आफ्नै अपराधको िनिम्त

ँ ो गधाले मािनसको बोलीमा त्यस अगमवक्ताको
हप्की पाएको िथयो। गूग
पागलपनालाई रोिकिदएको िथयो। १७ ितनीह

पानी नभएका मुहानह

हुन,्

ँ ीले उड़ाएका तुवाँला हुन।
् ितनीह का िनिम्त पातालको अन्धकार साँिचएको
आध
छ।"
उत्पि

१३:१२,१३मा

अॄाहम र उनका भितजा लोट एक

आपसमा छु ि न राजी हुन्छन्। ितनीह
आफ्ना सबै पिरवार र ौीसम्पि

आिथर्क कारणले छु ि न्छन्। लोट

सिहत हिरया यदर्न उपत्यकामा बसोबास गनर्

जान्छन्। त्यस उपत्यकामा रहे को सहर सोदोमको निजकै लोटले आफ्नो

पालह
ःप

टाँग्छन् (उत्पि

१३:१२)। त्यस सहरको बारे मा बाइबलले यसरी

पमा वयान गरे को छ: "सोदोमका मािनसह

परमेँवरको

िब

मा

भय र

पाप

गिररहे का

दु

िथए"

िथए। ितनीह ले
(उत्पि

१३:१३

पान्तिरत)। पिछ ती मािनसह को पाप अित ज्यादै भएपिछ ितनीह लाई

ध्वःत पान योजना परमेँवरले बनाउनुहन्ु छ। त्यसको जानकारी परमेँवरले

अॄाहमलाई िदनुहन्ु छ। अिन अॄाहमले परमेँवरको सदाशयतालाई ध्यानमा

राखेर उहाँसँग ती मािनसह लाई न

नगनर् आफ्नो ूःताव उहाँसँग राख्दछन्।

अॄाहमले भन्दछन् िक यिद त्यहाँ ५० जना धमीर् भएर त्यस सहर नाश नगनर्
्
परमेँवरले त्यो ूःतावलाई मा ह
ु न्ु छ। तर
परमेँवरसँग अनुरोध गछर्न।

अॄाहमले थाहा पाएिक त्यहाँ ५० जना नहोला, र उनले घटाउँदा घटाउँदा

१० जनासम्म पुर्याए। तर परमेँवरले भ ुभयो, "िठकै छ, त्यहाँ दस जना

धमीर्ह माऽ भएपिन त्यस सहरलाई म नाश गनछै न" (उत्पि

१८:१६-

३३)। त्यस सहरमा दस जना पिन असल गन वा धमीर् मािनसह

िथएन। ती

मािनसह

कितको दु

रहे छ भनेर हामी अनुमान गनर् सक्छ । पिछ

परमेँवरले ःवगर्दूतह लाई सोदोममा पठाएर लोटका पिरवारलाई उ ार गनर्
खोज्दो सोदोमका मािनसह ले ितनीह मािथ जबरजःती करणी गनर् लुटको

घरमा आबमण गरे का िथए। ःवगर्दूतह

ारा ितनीह लाई अन्धा बनाएर लोट

र उनका पिरवारलाई सुरिक्षत पूवक
र् त्यस सहरबाट बािहर िनकािलएका िथए।
आिखरमा उनी र उनका दुई छोरीह माऽै त्यस सहरबाट उिम्कन सफल
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भए। अिन ःवगर्बाट आगो वषर त्यस सहरलाई ध्वःत पारे (उत्पि

१९:१२-

२५)।
उपरोक्त ऐितहािसक घट्ना ारा दुई पाठह

हामी िसक्न सक्छ

ँ
ँ छन्। ूथमत:, सोदोम र गमोराको नाश केवल एक
भनेर पऽुसले औल्याउ

उदाहरणमाऽ हो जसले अन्तको समयमा दु ह को नाश कसरी हुन्छ भनेर
दे खाउँछ (२ पऽुस २:६)। दोॐोमा, आफ्ना पिवऽ जनह लाई भयानक

िवप ी र किठन पिरिःथितबाट कसरी परमेँवरले उम्काउनुहनेछ भ े कुरा

उहाँलाई थाहा भनेर त्यस कथाले दे खाउँछ (२ पऽुस २:७-९)।

त्यसपिछ

पऽुसले ती सोडोम र गमोरा सहरह लाई नाश गनुभ
र् एको के के कारणह
िथए भनेर ितनीह को सूची बनाउँछन्। (१) ितनीह

शारीिरक कामबासनामा

अत्यन्त होिमएका िथए। (२) ितनीह ले आफूभन्दा मािथलाई आदर गदनथे
वा

शासकह को

आिधकािरकालाई

चाहनालाई वेवाःता गरे र ितनीह

लत्याएका

िथए।

(३)

परमेँवरको

आफूखुशी चलेका िथए। (४) र लोटको

घरमा पाहुना भएर आएका अपिरिचत ःवगर्दूतह को ितनीह ले खराब बोलीले

िगल्ला गरे (२ पऽुस २:१०,११)। चचर्लाई तहसनहस पान चचर्मै िभिऽएका
झुटा धमर्ग ु

वा पाःटरह

र ितनीह का चेला वा मितयारह ले पिन त्यही

्
सोदोम र गमोराको मागर्मा िहँड्छन् भनेर पऽुसले ठोकुवा गछर्न।

दोॐो घट्नामा, धामीझाँबी तथा तन्ऽमन्ऽ गन बेलमको कथा
पऽुसले

उल्लेख

इॐाएलीह

्
गछर्न।

यो

कथा

गन्ती

२२:१-२४:२५मा

पाइन्छ।

इिजप्टबाट िनःकेर याऽा गद मोआब दे शको िसमानामा पाल

टाँगेर बसेका िथए। त्यस दे शको राजा बेलक िथयो। त्यस राजाले बेलमलाई

आफ्नो टु नामुना तथा मन्ऽ ारा ती इॐाएलीह लाई ौापको बाण हानेर ध्वःत
पानर् पैसाले िक

खोजेका िथए। बेलम त्यस दे शका तन्ऽमन्ऽ गन धमर्ग ु

तर सनातन परमेँवरमा िवँवास नगन भिवंयबक्ताको नाउँले िचिनएको िथयो।

राजाको अनुरोधमा धेरै धनको लोभमा फःदै बेलमले ती इॐाएलीह लाई ौाप
िदन धेरै ूयास गरे तर आिखरमा उसको मुखबाट ितनीह लाई आिशष बाहे क

ौापको शब्द उच्चारण गनर् सकेन। आिखर राजा र
ितनीह

त्यागेर

बेलम हरे स खान्छन् र

छु िटन्छन् (गन्ती २३:४:२४:२४)। परमेँवरलाई िदइने भिक्तलाई
पैयाँ

पैसा

तथा

सम्मानको

लोभमा

पन

चचर्का

अगुवाह ले

िवँवासीह लाई कसरी पापमा फसाउन ूयास गछर्न ् भनेर पऽुसले बेलमको
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उदाहरण ूःतुत गछर्न ् (२ पऽुस २:१४,१५)। ती अगुवाह ले आफ्नो
ँ
ँ छन्।
िववेकलाई कुल्चेर गलत िदशामा िहँिडरहे काछन् भनेर पऽुसले औल्याउ
पापको

फोहरमा

फःदा

कःता

कःता

खतराह

हामीह मािथ

आइपछर्न ् भनेर हामीह लाई िसकाइएका पाठह लाई सोच्नुहोस्। हामीह लाई
बाइबल र एलेन जी

ाइटका लेखह

िदइएका छन्। हामी एडभेिन्टःटह ले

हामीलाई किहल्यै पिन िसकाएको छै न वा सतकर् गराएको छै न भन्न सुहाउँछ र?
उपसं हार:

थप जानकारी: "येशू भी मा हामी ःवतन्ऽ छ " भनेर कितपय इसाईह ले

चचार् गरे को हामी सुन्छ । हो, येशूले साँिच्चक्कै हामीलाई पापबाट मुक्त

गनुभ
र् एको छ। पन्ी शताब्दीको इसाई सुधारक मािटर्न लुथरको कथा अत्यन्त

मािमर्क छ। उनको जीवनको उदाहरणले यो बताउँछ िक येशूले िदनुहन
ु े

असली ःवतन्ऽता कितको महान् छ। परमेँवरको क्षमाशीलता, सदाशयता र
दयाको अथर् बुझ्न उनले अत्यन्त महा क को अनुभव गनुप
र् रे को िथयो।
"हाॆो सामु अत्यन्त महान् सत्य खडा भएकोछ। मुिक्तको िनिम्त

हामी येशू भी मा

सतूितसत भरपनुप
र् छर्। यो महान् सत्य मािनसलाई

बहकाउन झुठो आःथाको निजक रहे को छ। येशू भी मा हामी ःवतन्ऽ

ु ो अथर् यो होइन िक परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह का नीितलाई
हुनक
भ

गनर् र पाप गनर् अिधकार हामीले पाएका छ । धेरै इसाईह ले नै यो

भन्दछन् िक

अब

हामीले

येशूलाई

िवँवास

गर्य

हामीले

परमेँवरको

व्यवःथालई पालन गनुब
र् ाट ःवतन्ऽ भय । परमेँवरको व्यवःथालाई भ

गदार्

पाइने दण्डबाट मुक्त गनर् येशू आउनु भयो रे । धेरैले यो दावी गछर्न ् येशूलाई

िवँवास गदार् पाइने मुिक्त भनेको नै दश आ ाको व्यवःथा खािरज भएको मा ु
हो। अझ कितले यो पिन भन्दछन् िक दश आ ा पालन गन मािनसह
परमेँवरको अनुमह वा क्षमा तथा सदाशयताबाट पितत भएको छ। त्यसकारण

कुनै पिन िदमाग पिवऽ आत्माबाट अगुवाई गरे को छै न भने त्यो िदमागले
उपरोक्त गलत िशक्षालाई अ ाल्न पुगेको हुन्छ। त्यसो गदार् ती मािनसह

शैतानको

झुटो

शिक्तको

छऽछायाँमा

आफूह लाई

पािररहे का

हुन्छन्।

सत्यलाई असत्य भन्दै शैतानले मािनसह लाई बहकाइरहे को छ। यो काममा
लाग्दा सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट इसाई सं सार शैतानको पाऊमा पिररहे को
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ाइट, बाइःट शायम्फन्ट, पृ. ३२४बाट

ूमािणत गदर्छ।"- एलेन जी
पान्तिरत।
िचन्तनमन:

अ.

मािनसलाई

मख्ख

बनाउँदै

ॅम

पान

झुटा

िशक्षालाई

अ ाल्नेको पिरणाम कःतो हुन्छ भनेर २ पऽुस २:१९मा
पऽुसले व्यक्त गरे को भावनाको बारे मा गिहिरएर सोच्नुहोस्।
हामीले जे सत्यमा िवँवास गछ त्यो हामी आफैले जानेर

र् छर् भनेर िकन िनिँचत हुनपु छर्? हामी िवँवासीह
गनुप

हामीले गरे को सत्यको िवँवासमा एउटै मनको हुन ु िकन
ज रत छ? िवँवासीह बाट अलग भएर सत्यको िस ान्तमा
िभ
आ.

िबचार राखेर चल्दा त्यो िकन खतरापूणर् छ?

न्याय र दण्डको मािमलालाई िलएर पऽुसले व्यक्त गरे का

केही कडा शब्दह को बारे मा सोच्नुहोस्। "परमेँवरलाई

िवँवास नगन अधमीर् मािनसह लाई कसरी साँिच राख्नुहन्ु छ
सो उहाँलाई थाहा छ। ितनीह को न्याय नहुञ्जेल र
ितनीह ले दण्ड नपाउँञ्जेल ूभ ुले ितनीह लाई िनगरानीमा

पान्तिरत, २ पऽुस २:३,

राख्नुहन्ु छ" (२ पऽुस २:९

१,१२ पिन हेनह
र्ु ोस्)। परमेँवरले गनुह
र् न
ु े न्याय वाःतिवक
छ

भनेर

ती

पदह ले

हामीलाई

कसरी

बताउँछन्?

मािनसह लाई गलत िशक्षािदएर ॅमको खेती गनह ूित

परमेँवर कितको गम्भीर हुनहु न्ु छ भनेर ती पदह ले कसरी
खुलासा गरे का छन्?

इ.

येशूमा मुिक्त पाउनुको अथर् अब हामीह ले दश आ ालाई
पालन गनुर् आवँयक छै न भनेर कितपय इसाईह ले दावी
् ती आ ाह
गछर्न।

िभऽका चौथो आ ा साबको गिरमा पिन

खारे ज भइसक्यो, त्यसकारण त्यसलाई पालन गनर् आवँयक
छै न भनेर ती इसाईह ले नै िवँवासीह लाई िसकाउँछन्।
येशूमा पाइने ःवतन्ऽलाई त्यस तकर्ले कसरी बङ्ग्याइ
िदन्छ?
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धेरैको आमा-भाग १
म सुसमाचािरय काम गदर्छु। अ ह ले पिन येशूको बारे मा जा

सकुन् भ े इच्छा म

दयदे िख चाहना गछु र्। एक िदन परमेँवरले मलाई

ँ काम गनर् ूभािवत पानुभ
अनौठौ समूहसग
र् यो।

जब म कामको िसलिसलामा म अिफस जाँदै िथए ँ तब केही केटाह

चचर्को कायर्लयको ढोकामा िचहाइरहेको मैले दे ख। मलाई थाहा िथयो िक

ूायजसो ितनीह

सबैको आफ्नै घर भ े छै न। कोही आफ्नै इच्छाले वा

आफूह ले सम्हाल्न नसक्ने पिरिःथितले गदार् ूायजसो ितनीह को घर नभएको

मलाई थाहा िथयो। कितत आमाबाबुको झगडा वा आमाबाबुको कुटाइ सहन
नसकेर घरबाट िनःकेर घरिबहीन ब ु परे को िथयो भने कित त गिरब भएर
घरमा खाना नपुगरे घरबाट िनःकनुपरे को िथयो। ितनीह को आमा नभएकोले

ितनीह लाई िनयाॐो लागेको छ िक भनेर सोध्न मलाई खुल्दुली लाग्यो। दोधार

हुँदै म ितनीह को निजक आइपुग।

"नमःते भाईह " भन्दे हँिसलो पाराले ितनीह लाई सम्बोधन गर।

ितनीह ले अचम्म तिरकाले मलाई हेरे। अब मैले ितनीह लाई के गन होला

भनेर ितनीह

एक िछन त डराए पिन।

मलाई थाहा िथयो िक कितपय ती केटाह

दुव्यर्सनमा पिररहेका िथए। ितनीह

लागु र म पानको

सबै जना भोकाएका िथए भनेर पिन मलाई

थाहा िथयो। ितनीह लाई पिरवारको खाँचो िथयो। कमसेकम ितनीह लाई

आमाको खाँचो िथयो जसले ितनीह को हेरिबचार गिछर्न ्

र ितनीह

गलत बाटोमा िहँडेका छन् िक छै नन् भनेर िसकाउने मायालु आमाको

िठक वा
खाँचो

ँ िचनापचीर् गनर् र उहाँको ूेमलाई बाँड्न परमेँवरले
िथयो। ती केटाह सग

ँ म
मलाई ूभाव पानुभ
र् यो। "म ितमीह को आमा हुँ," सुरो भएर ितनीह सग

ँ हेलमेल गनर् चाहन्छु ।"
बोल, "म ितमीह सग

तर ती केटाह ले लाज माने र म पिन के ग ँ के ग ँ जःतो भएको

ँ मलाई थाहा िथयो िक ितनीह
िथए।

ँ मेरो झोला
धेरै िथए ितनीह ले सिजलैसग

चोरे र भाग्न सक्छन् वा मलाई कुट्न सक्छन्। तर म हँिसलो अनुहार गद रह

ँ कुरा गनर् चािहनै रह। केही बेर ितनीह सग
ँ कुरा गरे पिछ
र ितनीह सग
ँ कुरा गनर् सिजलो माने। हामीमा भएको िचसोपना हटे को
ितनीह ले पिन मसग

मैले महसुस गर। अिन

ँ
खको मुिन कुरा गनर् मैले ितनीह लाई बोलाए।

१

ती केटाह ले एक िछन त आनाकानी गरे तर ितनीह

बःन थाले। मेरो बारे मा केही कुराह
ितनीह

ँ
आएर मसग

ँ
ितनीह लाई सुनाए।
परमेँवरले

ँ ितनीह मा
सबलाई माया गनुह
र् न्ु छ भनेर मैले ितनीह लाई सुनाए।

न्यानो भएको ितनीह ले महसुस गरे र ितनीह ले ितनीह को बारे मा अिलअिल
ँ कुरा गनर् ती केटाह लाई बोलाए।
ँ
केही भने। अक हप्ता पिन मसग
ँ केही खानेकुराह
अक सोमबार मैले मसग

िक ती केटाह

ँ मलाई थाहा िथयो
ल्याए।

भोकै िथए। बाबु आमा नभएका र घर नभएकाह लाई कसले

खाना पकाएर िदन्छ र भ े कुरा मलाई थाहा िथयो। धेरै िदनसम्म ितनीह ले

ँ मेट्न नपाएको पिन मलाई थाहा िथयो। ूायजसो
आफ्नो भोकलाई राॆोसग
ितनीह

कसैले केही िदएको भरमा वा रोटी पसलबाट फ्याँकेको रोटीको भरमा

िजइरहेका िथए भनेर पिन मलाई थाहा िथयो।

ँ जब केटाह
मैले केही िमठो रोटी र दाल ितनीह लाई ल्याइिदए।

ँ े र ितनीह को अनुहार हँिसलो दे ख। ितनीह
आइपुगे तब ितनीह ले खाना सुघ

ँ ती खाना खाए। अिन हामी फेिर कुराकानी गनर्
भोकाएका िथए र िमठोसग

थाल्य । कुनै कुनै केटाले त ितनीह लाई रोटी त्यःतो मन पदन अक पल्ट

अ

नै बनाएर ल्याउनु हुन्छ िक भनेर पिन निहचिकच्याइकन आफ्ना इच्छा

सुनाए। ूत्येक हप्ता ितनीह ले मन परे को
िविभ

हप्तामा िविभ

थिरका खानह

खाना ल्याउन थाल। कमसेकम

ल्याउने

कोिशश गर। ती केटाह ले

रमाइलो मानेर खान्थे र त्यो समय ितनीह को लािग मनपन समय हुनथालेको
िथयो।

२

