१ र २ पत्रस
ु को मल
ू
िवषयब तह
ु

१३

यस अध्यायका मूल पदह : यशैया ५३:५,६,९, लेबी १६:१६-१९, लेवी
११:४४, रोमी १३:१-७, १ कोरन्थी १४:४० र २ ितमोथी ३:१६।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: "हामी पापका लेिख मरे र

धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा हाॆा पाप

बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

ारा ितमीह

िनको भयौ।" (१ पऽुस २:२४
उहाँ आफैले आफ्नो

नेपाली सरल बाइबल)। "बुसमा हामीह का पापह

शरीरमा बोक्नुभयो (यशैया ५३:५)। पापको मािमलामा हामी मरोस भनेर त्यो

काम उहाँले गनुभ
र् यो। अिन हामी इःवरीय वा धमीर् जीवन िबताउन सक्नेछ ।

उहाँका घाउह ले ितमीह लाई िनको पािरयो" (यशैया ५३:५)" (१ पऽुस
२:२४ न्यु इन्टरनेशनल िरभाइज्ड भजर्न बाइबल)।
दै िनक

व्यवहािरक

जीवनमा

िवँवासीह ले

समःयाह लाई सहयोग पुर्याउन पऽुसले ूथम् दुई पऽह
इसाईह ले

सामना

गनुप
र् रे का

सतावट

नै

ठू लो

सामना

गनुप
र् रे का

लेखेका िथए।

िवषयबःतु िथयो।

ती

सतावटसँग कसरी सामना गन भनेर पऽुसले िवँवासीह लाई िसकाएका िथए।

पिहलो ठू लो सतावट त इसाई भनाउँदा झुटा धमर्ग ु ह

नै िथए जसलाई

िलएर पऽुसले २ पऽुसमा सम्बोधन गरे का िथए।

चाहे बािहरबाट शारीिरक सतावट होस् वा िभऽीबाट आित्मक तथा

मानिसक सतावट होस्, त्यसको समाधान बाइबलले दे खाएको सत्यता नै हो

ँ
भनेर पऽुसले औल्याएका
िथए। सतावटबाट ल्याएको दु:खक ले येशूको दु:ख

र मृत्युलाई याद िदलाउँछ भनेर पऽुसले सोच्दछन्। येशूलाई िवँवास गर्यो

भन्दै मा सबै िठक हुन्छ भ े छै न तर दु:खक का अनुभवह ले हामीलाई

मुिक्तितर डोर्याउँछ भ े धारणा पऽुसको छ। असत्य धमर्ग ु ह ले न्यायको
सामना गनुप
र् नछ भनेर पऽुसले भन्दछ। तर ितनीह को िनणार्यक न्याय
त्यसबेला हुनेछ जब हजारवषर्पिछ मुिक्तपाएकाह को साथमा येशू यस सं सारमा

तेॐो पटक आउनुहन
ु ेछ।

यस अध्ययन पुःतकको अिन्तम अध्यायमा हामीले पऽुसले सम्बोधन

गरे का मूख्य पाँच िवषयबःतुह लाई अझ िनयालेर हे नछ : (१) येशूले

१७२

पाउनुभएको दु:खक ले गदार् हामीले पाएको मुिक्त। (२) अिन्तम न्यायको
समयमा हामीह का िबयाकलापलाई परमेँवरले न्याय गनुह
र् न
ु ेछ भ े सत्य

आत्म ान।(३) हामीमा भएको येशू भी को िछटो आगमनको आशा (४) चचर्

र समाजमा हुनपु न व्यविःथत नीित (५) र बाइबललाई हामीले अथर्मूलक
जीवन िबताउने मागर्दशर्कको

पमा िलनुपन आवँयकता।

१. दु:खक , येशू, र मुिक्त (१ पऽुस २:२२-२५)
मुिक्तको बारे मा िसकाइएका दे हायका केही पदह

पढ्नुहोस्:

१ पऽुस १:२ "येशू भींटको आ ापालन र उहाँका रगतको

िछ काको िनिम्त पिवऽ आत्मा ारा शु

भई परमेँवर िपता ारा उहाँको

पूव र् ानअनुसार च ुिनएकाह लाई: अनुमह र शािन्त ूशःत हुँदैजाओस्।

१ पऽुस १:८,९ "८ ितमीह ले नदे खे तापिन उहाँलाई ूेम गछ ।

उहाँलाई ितमीह

अिहले दे ख्दै नौ, तापिन उहाँमािथ िवँवास गछ र अवणर्नीय र

गौरवमय आनन्दमा

रमाउँछौ। ९ ितमीह का

ितमीह ले आफ्ना आत्माको मुिक्त पाउँछौ।

१ पऽुस १:१८,१९ "१८ ितमीह

िवँवासको

ूितफलःव प

जान्दछौ, िक आफ्ना िपता-

पुखार्बाट आएका व्यथर्का कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने थोकह
दाम ितरी ितमीह

छु ट्

ाइएका होइनौ, १९ तर िनंखोट र िनंकल

जःतो भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्
१ पऽुस २:२२-२५

"२२

ारा

थुमाको

ाइएका छौ।"

"उहाँले कुनै पाप गनुभ
र् एन, र उहाँको

मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन।" २३ ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार्

उहाँले साटो फेनुभ
र् एन। दु:ख भोग्नुहँद
ु ा उहाँले धम्की िदनुभएन। तर उिचत

न्याय गनुह
र् न
े ािथ उहाँले भरोसा राख्नुभयो। २४ हामी पापका लेिख मरे र
ु म
धािमर्कताको लेिख िजऔ ं भनी उहाँले बूसमा आफ्नै शरीरमा हाॆा पाप

बोक्नुभयो। उहाँकै चोटह

ारा ितमीह

िनको भयौ। २५ िकनभने ितमीह

भेड़ाह झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत्माको गोठाला र
सं रक्षककहाँ फिकर्आएका छौ।"
१ पऽुस ३:१८ "१८ िकनभने हामीलाई परमेँवरकहाँ ल्याउन भींट

पिन पापह का िनिम्त सदाको लािग एक चोिट मनुभ
र् यो। उहाँ शरीरमा
मािरनुभयो, धमीर् जन अधमीर्ह का िनिम्त, तर आत्मा ारा जीिवत पािरनुभयो।"

१७३

पापीह को स ामा येशूले दु:ख पाउनुभएको भनेर जब जब पऽुसले

उल्लेख गदर्छन् तब तब उनले त्यसलाई हामीह को मुिक्तसँग गाँःदछन्।

उदाहरणमा, १ पऽुस २:२२-२४मा येशूको दु:खको बारे मा पऽुसले चचार्
् त्यसबेला उनले यशैया ५३:५,६,९मा लेिखएका शब्दह को ूितध्वनी
गछर्न।

् पऽुस रा लेिखएका शब्दह मा बिल र िबकल्पको िचऽण गिरएको
गछर्न।

पाइन्छ।

पुरानो करारमा धेरै थिरका बिलह लाई उल्लेख गिरएको छ।

पापीह ले ितनीह का भेटी वा पशुह

मिन्दरमा ल्याउँथे। अिन ितनीह ले ती

पशुह को िशरमा हात राख्दथे। त्यो काम एक ूतीकको

पमा िथयो।

त्यसको अथर् ितनीह ले गरे को पाप ितनीह बाट पशुमा हःतारण भएको
दे खाउँथ्यो। अिन पशुलाई बिल चढाइन्थ्यो जसको अथर् पापले गदार् मािनस

मनुप
र् न ठाउँमा पशु मरे को दे खाइएको िथयो (लेवी ४:२९,३०,३३,३४, लेवी
१४:१०-१३)। बेदीमा पोखाइएको रगतचाही ँ पापको ूतीक वा िचन्ह िथयो।
अिन वषर्को एक फेरा हुने पँचातापको पबर्मा त्यो बेदी सफा गिरन्थ्यो जसको

अथर् पाप त्यहाँबाट हटे को दे खाउँथ्यो (लेवी १६:१६-१९)।

बिलको रगतको मूख्य भागले पापको िनिम्त मोल ितरे को दे खाइन्थ्यो।

त्यसै अनु प ूत्येक व्यिक्त जसले येशूलाई आफ्नो मुिक्तदाता भनेर महण गछर्

त्यो व्यिक्त येशूको अमूल्य रगतले िकिनएको हुन्छ भनेर पऽुसले बताउँछन् (१
पऽुस

१:१८,१९)।

पापीको

िबकल्पमा

येशू

मनुभ
र् एको

त्यही

धारणा

पावललको पिन भएको पाइन्छ। येशूलाई पाप थाहा िथएन वा पापसँग येशूको

ु यो (२
सरोकार िथएन भनेर उनले भन्दछन्। तर उहाँ हाॆो िनिम्त पाप हुनभ

कोरन्थी ५:२१)। पऽुसले पिन यही भन्दछन् िक येशू भी ले हामीह को

पापको िनिम्त दु:ख भोग्नुभयो। हामी अपिवऽको िनिम्त उहाँ पिवऽ व्यिक्तले
दु:ख पाउनुभयो।
पावलले जःतै (रोमी ३:२१,२२), पऽुसले पिन हामीमा िवँवास तथा

आःथाको अपिरहायर्ता (आवँयकता)को चचार् गछर्न ् (१ पऽुस १:८,९)।

हामीह को धमर्कमर् (िरितिरवाज) अथार्त ् भिक्तपूणर् आचरणले हामीले मुिक्त
आजर्न गदन

भनेर पऽुसले िजिकर गदर्छन्। ब

जब येशूले हामीह को

िनिम्त के गनुभ
र् यो र उहाँलाई हामीले हामीह को व्यिक्तगत मुिक्तदाता भनेर

ःवीकार गछ

तब परमेँवरले हामीलाई मुिक्त ूदान गनुह
र् न्ु छ भ े धारणा

पऽुसको छ। हामी आफैमा मुिक्त भे ाउन्दै न।

१७४

तपाईँको िबकल्पमा येशू मनुभ
र् यो। उहाँ हामीह को मुिक्तको आशा िकन

ु यो? त्यस अचम्मको सत्य आत्म ानबाट तपाईँले कःतो आनन्द र सान्त्वना
हुनभ
िखच्ँ न सक्नुहन्ु छ?

२.

यस

पापैपापले

३:१०,११)
अ

भिरएको

सं सारमा

हामी

कसरी

िजउने?

(२

पऽुस

कुनै िवषयबःतुभन्दा एक िवशेष िवषयबःतु छ जसलाई पऽुसले

दोहोर्याइतेहेर्याइ

३:१०,११मा

उल्लेख

ूँन

गदर्छन्।

गरे कोमा

त्यो

पाइन्छ:

आउनेछ...त्यो थाहा पाएर ितमीह

ितमीह लाई थाहा छ?" ( पान्तिरत)।

िवषयबःतु

ु ो
"ूभक

िदन

उनले

२

पऽुस

चोर

जःतै

गरे र

कःता खालका मािनस हुनपु छर् के

म इसाई हुँ भनेरमाऽ दावी गरे र नपुग्ने रे ! यिद कोही इसाई हुँ (वा

जय मसीह भन्छन् भने) पऽुसको अनुसार ूत्येक इसाईको जीवनशैली वा

आचरण कःतो हुनपु छर् भनेर दे हायका केही पदह ले कसरी बताउँछन्? सोचेर
पढ्नुहोस्: १ पऽुस १:१५-२३ "१५ तर ितमीह लाई बोलाउनुहन
ु े जःतो
पिवऽ हुनहु न्ु छ, ितमीह

आफै पिन जीवनका सबै रहनसहनमा पिवऽ होओ, १६

िकनभने यो लेिखएको छ, "ितमीह

पिवऽ होओ, िकनभने म पिवऽ छु ।" १७

पनपक्ष (पक्षपात) नगरी मािनसको कामअनुसार इन्साफ गनुह
र् न
े ाई िपता भनी
ु ल

ँ िबताओ। १८
पुकारा गछ भने, ितमीह का ूवासको सम्पूणर् समय डरसग

ितमीह

जान्दछौ, िक आफ्ना िपता-पुखार्बाट आएका व्यथर्का कुराह दे िख, सुन

वा चाँदीजःता नाश हुने थोकह

होइनौ।१९ तर िनंखोट र िनंकल
दाम ितरी छु ट्

ारा दाम ितरी ितमीह

छु ट्

ाइएका

थुमाको जःतो भींटको अनमोल रगत ारा

ाइएका छौ। २० उहाँ सृिंटभन्दा अगािडदे िख नै िनयुक्त

ु एको िथयो, तर ितमीह का खाितर समयको अन्त्यमा ूकट हुनभ
ु यो। २१
हुनभ

उहाँ ारा परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले भींटलाई मृतकबाट
जीिवत पारे र मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र आशा परमेँवरमा
रहोस्।

२२ अब सत्यको पालन ारा ितमीह ले आफैलाई शु

आफ्ना दाजुभाइलाई िनंकपट ूेम गर, र

पारे का हुनाले

दयबाट नै एउटाले अक लाई गिहरो

ूेम गर। २३ परमेँवरको जीिवत र िनत्य रहने वचन ारा, िवनाशी होइन तर

अिवनाशी वीयर्बाट ितमीह

नयाँ गरी जन्मेका छौ।", १ पऽुस २:१-६ "१

यसकारण सबै दुंटता, सबै छल-कपट र ईंयार्, र सबै िनन्दाह लाई त्याग। २

१७५

नयाँ जन्मेका बालकह जःतै शु

आित्मक दूधको तृंणा गर, र त्यसबाट

आफ्नो मुिक्तमा ब दै जान सक्नेछौ। ३ िकनिक ूभ ु कृपालु हुनहु न्ु छ

ितमीह

भन्ने कुराको ःवाद ितमीह ले पाएका छौ। ४ उहाँकहाँ जाओ, जो जीिवत

ु एको, तर परमेँवरको
पत्थर हुनहु न्ु छ। मािनसह बाट इन्कार हुनभ
च ुिननुभएको र बहुमूल्य हुनहु न्ु छ। ५ ितमीह

िंटमा उहाँ

पिन येशू भींट ारा परमेँवरको

िंटमा महणयोग्य आित्मक बिलदान चढ़ाउने पिवऽ पूजाहारीिगरीको िनिम्त

जीिवत पत्थरह

झ आित्मक घर बन्दै जाओ। ६ िकनभने धमर्शाःऽमा भिनएको

छ, "हेर, िसयोनमा एउटा छािनएको र बहुमूल्य कुने-ढु ो म बसाल्छु , र जसले

उहाँमािथ िवँवास गछर् त्यो शमर्मा पनछै न।", १ पऽुस ३:८-१२ "८ अन्त्यमा
सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अक लाई सहानुभिू त दे खाओ,

ितमीह

भातृ-ूेम गर, कोमल

दयका होओ, र नॆ मनका होओ। ९ खराबीको बदला

खराबी नगन अथवा अपमानको बदला अपमान निदने, ब
आिशष् िदने होओ, िकनिक यसैको लािग ितमीह

त्यसको स ामा

बोलाइएका छौ, िक ितमीह ले

आिशष् ूाप्त गनर् सक। १० िकनिक, "जसले जीवनलाई ूेम गछर्, र असल
िदनह

देख्ने इच्छा गदर्छ, त्यसले आफ्नो िजॄोलाई खराबीबाट र आफ्ना

ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। ११ त्यो खराबीबाट फक स् र
असल गरोस्, त्यसले शािन्तको खोजी गरोस् र त्यसको पिछ लागोस्।

१२

िकनिक परमेँवरको नजर धमार्त्माह मािथ रहन्छ, र उहाँका कान ितनीह का

ूाथर्नाितर खुला हुन्छन्, तर परमूभ ुको मुहार खराबी गनह का िव

मा

हुन्छ।" र "१ पऽुस ४:७-११ "७ सबै कुराको अन्त्य निजकै आएको छ।

यसकारण आफ्ना ूाथर्नाको िनिम्त शु

मनको र सचेत भइरहो। ८ सबैभन्दा

बढ़ी एक-अकार्ूित ितमीह को ूेम अटू ट रहोस्। िकनिक ूेमले नै असं ख्य
पापह

ढाक्तछ। ९ िवनागनगन एउटाले अकार्को अितिथसत्कार गर। १०

जसले जःतो वरदान पाएको छ, परमेँवरका अनुमहका िविभन्न वरदान पाएका
भण्डारे झ ती एक-अकार्को िनिम्त ूयोग गर। ११ यिद कसैले बोल्दछ भने,

परमेँवरको वचन बोलेजःतै त्यसले बोलोस्। यिद कसैले सेवा गछर् भने

ु े िक सबै कुरामा
परमेँवरले िदनुभएको शिक्त ारा त्यसले त्यो गरोस्, यस हेतल

येशू भींट ारा परमेँवरलाई नै ूशंसा होस्। उहाँलाई नै मिहमा र पराबम
सदासवर्दा होस्। आमेन।"

इसाईह को आदशर् व्यवहार वा आचरण कःतो हुनपु छर् भनेर आफ्ना

दुई पऽह

ारा पऽुसले केलाएर लेख्दछन्। ूत्येकपल्ट उनले त्यसको बारे मा

१७६

उल्लेख

गदार्

त्यही

िवशेष

बःतुह लाई

उनले

दोहोर्याउँछन्।

पिहला,

परमेँवरको न्याय र इसाईह को आचरणको वीचमा भएको सम्बन्ध उनले

ँ
ँ छन् (१ पऽुस १:१७ र २ पऽुस ३:११)। अथार्त ् परमेँवरले ूत्येक
औल्याउ
र् न्ु छ त्यसकारण यिद कोही इसाई
मािनसको िबयाकलापह को लेखाजोखा गनुह
हुँ भनेर दावी गछर्न ् भने त्यो व्यिक्तको जीवन पिवऽ हुनपु छर्।
दोॐो, इसाईह

पिवऽ हुनपु छर् भनेर पऽुसले धेरैपल्ट उल्लेख गरे का

छन्। िहॄू बाइबल वा पुरानो करारमा पिवऽ थोक भनेको कुनै बःतुह

हुन ्

जसलाई मिन्दरको उपयोगको िनिम्त अलग रािखएको हुन्छ (ूःथान २६:३४,
ूःथान २८:३६ र ूःथान २९:६,३७)। वा परमेँवरको मिहमाको उ ेंयको
िनिम्त त्यो छु

२:३)। आफू

ाइएको हुन्छ (उदाहरणमा, शब्बाथ, उत्पि

पिवऽ भएको जःतै परमेँवरका जनह

पिन पिवऽ होस् भ े उहाँको योजना

िथयो (लेवी ११:४४, लेवी १९:२)। पऽुसले पिन त्यही िवषयबःतुलाई
दोहोर्याउँछन् (१ पऽुस १:१५,१६)। कुनै कुरो पिवऽ राख्न अलग गिरएको

थोकलाई "शु

पािरएको" भिनन्छ। र आफ्ना पाठकह

पिवऽ हुन अलग

भएको होस् भ े पऽुसको चाहना हो। तर आफ्नै अथक ूयासले होइन ब

पिवऽ आत्माले नै पिवऽ हुन चाहने व्यिक्तलाई अलग राख्नुहन्ु छ। जब
परमेँवरको िनिम्त त्यो अलग वा पिवऽ हुन्छ तब पिवऽ आत्माले येशूका

वचनह

पालन गनर् शिक्तसम्प

गराउनुहन्ु छ (१ पऽुस १:२)।

तेॐो, जो व्यिक्त येशूमा पिवऽ वा चोखो भएर बसेको हुन्छ त्यो व्यिक्तको

उिचत आचारशैली कःतो हुनपु छर् भनेर पऽुसले केही िवःतृत पमा लेख्दछन्

(१ पऽुस २:१)। िवँवासीह को बीचमा एक भएर गाँिसएर बःनुपछर्।
ितनीह

एक आपसमा ूेम गनुप
र् छर्। ितनीह को िदमाग घमण्ड, आफ्नो भाऊ

खोज्ने वा अहँले भिरएको हुँदैन तर नॆताको गुणले भिरएको हुनपु छर् (१ पऽुस

३:८

पान्तिरत)। ितनीह

पऽुस

१:५-७)।

हो,

असल, धमीर्, ूेम गन र ूेिमलो हुनपु छर् (२

हरदम

ितनीह ले

सबैलाई

सबै

समयमा

ूेम

दे खाइरहनुपछर् अथार्त ् ितनीह को ःवभाव ूेमले िलप्त हुनपु छर् (१ पऽुस ४:७११)। अन्तमा, पऽुसले पाठकह लाई यो अनुरोध गदर्छन् िक ितनीह को

सबै िचन्तािफबी र चाहनाह लाई येशूलाई सुिम्पदे ओस् (१ पऽुस ५:७)।

कसैको आलोचना नगिर, कसैलाई नहोच्याइ, न्यायको नाउँमा अ लाई

िगराउने मनोबृि

नभै र न्याय नगिर ब

हौशला िदने गुण हामीह ले कसरी

१७७

िसक्ने? पऽुसले आफ्ना पऽह मा उल्लेख गरे का ूत्येक इसाईको आदशर्
जीवनशैली िबताउन हामीले कसरी िसक्ने?
३. येशूको दोॐो आगमनमा आशा (२ ३:१-१०)
दे हायका पदह मा भिवंयमा हुने घट्नाह को बारे मा कसरी खोिलएको

छ? हेनह
र्ु ोस्:

१ पऽुस १:४ "ःवगर्मा ितमीह का िनिम्त साँिचराखेको उ रािधकार
र नओइलने िकिसमका छन्।" १ पऽुस १:१७

अिवनाशी, िवशु

"पनपक्ष

(पक्षपात) नगरी मािनसको कामअनुसार इन्साफ गनुह
र् न
े ाई िपता भनी पुकारा
ु ल
ँ िबताओ।"
गछ भने, ितमीह का ूवासको सम्पूणर् समय डरसग
१ पऽुस ४:४-६
दे खेर ितनीह

"४ ितमीह

ँ ॅंटताको बाटोमा निहँड़ेका
ितनीह सग

् ५ तर
छक्क पछर्न,् र ितमीह को बदख्वाइँ वा िखःसी गछर्न।

जीिवत र मृतकह का न्याय गनर् तत्पर हुनहु न
े ाई ितनीह ले लेखा िदनुपनछ।
ु ल

६

यसैकारण

मृतकह लाई

पिन

सुसमाचार

सुनाइयो, तािक

मािनसह जःतै शरीरमा इन्साफ पाए तापिन आत्मामा ितनीह
िजऊन्।" १ पऽुस ४:१७

ितनीह ले

परमेँवरजःतै

"िकनभने न्याय परमेँवरकै पिरवारबाट सु

समय आएको छ, र यिद यो हामीबाट सु

हुने

हुन्छ भनेता परमेँवरको सुसमाचार

नमान्नेह को अन्त्य झन कःतो होला?
२ पऽुस ३:१-१० "१ िूय हो, ितमीह लाई लेखेको यो मेरो दोॐो पऽ हो,

र दुवै पऽमा कित कुराको याद िदलाएर ितमीह का िनंकपट मनलाई उत्सािहत
गराएको
ूेिरतह

छु , २

िक

पिवऽ

अगमवक्ताह का

अगमवाणी

र

ितमीह का

ा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

यस कुराको वाःता गदनन्, िक परमेँवरको वचन ारा ःवगर्ह

अिघदे िख नै िथए, र पृथ्वीचािहँ पानीबाट र पानी ारा नै बनाइयो। ६ त्यही
पानीबाट त्यस समयको सं सार जलूलयमा डुबरे नंट भयो। ७ तर त्यही
वचनले भिक्तहीन मािनसको इन्साफ र िवनाशका िदनसम्मको लािग अिहलेको
आकाश र पृथ्वी आगोको िनिम्त साँिचरािखएका छन्।

१७८

८ तर िूय हो, यो

एउटा कुरा नभ ुल, िक ूभ ुको िनिम्त एक िदन हजार वषर्झ र हजार वषर् एक

िदनझ हुन्छ। ९ आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको

भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले

पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ। १० तर

ूभ ुको िदन त चोरजःतै गरी झ ै आउनेछ, जसमा आकाशचािहँ ठू लो आवाजसाथ
िबितजानेछ, त वह

आगोको रापले पिग्लनेछन्, र

पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै

थोक भःम हुनछ
े न्।"

येशूलाई िवँवास गरे कै कारणले अनेक आति त दु:खक

सामना

गिररहे का पाठकह लाई पऽुसले ूथम् पऽमा सतावटसँग कसरी सामना गन

भ े मूल िवषयबःतु उल्लेख गरे र लेखेका िथए। भिवंयमा ितनीह को िनिम्त

इनाम पिखर्रहे को छ भनेर पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई सान्त्वना िदँदछन्।
अनेक

सतावटको कारण ितनीह को जीवन किठन भएतापिन त्यो इनाम

कसै ले पिन खोःन सक्नेछैन भनेर पऽुसले ितनीह लाई ढु क्क गराउँछन्।
भिवंयमा दुई मूल घट्नाह

हुनेछन् भनेर पऽुसले औल्ँ याउँछन्: (१)

अिन्तम न्याय र (२) आगोबाट हुने दु ह को नाश। हो, पिहले, अिहले र
पिछ जहाँपिन येशूमािथ अगाध आःथा राख्नेह ले सतावट भोग्नु परे को िथयो र

पिररहे का छन् र पिरनैरहनेछन्। तर न्याय र त्यसको फैसला ज र हुनेछ
भनेर पऽुसले दे खाउँदछन्।

र् न
पऽुसले आफ्नो ूथम पऽमा परमेँवरले गनुह
ु े न्यायको बारे मा ितन

ठाउँमा उल्लेख गदर्छन् (१ पऽुस १:१७, १ पऽुस ४:५,६ र १ पऽुस
४:१७)। परमेँवर िपताले कुनै मािनसलाई पक्षपात गनुह
र् ु

भनेर पऽुसले

िजिकर गदर्छन्। मािनसह को काम अनुसार सं सारका सारा मािनसह लाई
उहाँले न्याय गनुह
र् न
ु ेछ (१ पऽुस १:१७)। मरे को र िजइरहे काह को न्याय

ु न्ु छ भनेर पऽुसले उल्लेख गदर्छन् (१ पऽुस
गनर् येशू आफै तयार हुनह
४:५)। परमेँवरको न्याय परमेँवरकै घराना वा इसाईह बाट सु

हुन्छ

भनेर पऽुसले भनेकोमा रोचक मा ुपछर् (१ पऽुस ४:१७)। अिन िवँवव्यापी
आगोको ूलय ारा अधमीर् तथा दु ह

नाश हुनेछन् भनेर पऽुसले आफ्ना

पाठकह लाई जानकारी गराउँछन् (२ पऽुस ३:७
अ

पान्तिरत)।

समःयाह को मािमलामा पिन पऽुसले केही समय िबताएको

पाइन्छ। येशू भी

साँिच्चकै फकर्नुहन्ु छ िक हुँदैन भनेर कितपयले

गरे को

शङ्काको समःयाूित पिन पऽुस सं वेदनशील भएका िथए (२ पऽुस ३:१-

१७९

११)। येशूको दोॐो आगमनको िढलाइको कारणह
िथए। धेरै भन्दा धेरै मािनसह

पिन उनले औल्ँ याएका

पापबाट फकर्ु न् र मुिक्त पाउन् भ े

परमेँवरको चाहनाले गदार् नै समय थिपरहे को भनेर पऽुसले भन्दछन्।
सं सारको अन्तमा न्याय हुन्छ भनेर पऽुसले िजिकर गरे को पिन हामीलाई थाहा
छ। त्यस तथ्य जानकारीले ूत्येक इसाईह ले िनद ष र पिवऽ जीवन
िबताउन अमसर हुनपु छर्। र हामीह ले जे सामना गरे पिन हामीह

कमर्

र

िवँवासले

हामीह को

जीवनलाई

अिघ

मन, वचन,

घचेिटरनु

आवँयक

ठािनरहनुपछर्।

तपाईँले अिहले जुनसुकै च ुनौित वा समःयह

सामना गिररहनुभएतापिन

परमेँवरमािथको िवँवास र उहाँका वचन पालन गनर् तपाईँ िकन अमसर

ँ के छ?
हुनपु छर्? त्यसको िबकल्प तपाईँसग

४. चचर् र समाज व्यविःथत ढँगले चलाउनु (१ पऽुस २:११-२१)

सरकार र चचर्को नेतत्ृ वलाई समेटेर पऽुसले आफ्नो धारणा दे हायका

पदह मा व्यक्त गदर्छन्। सरकार र चचर्का अगुवाह ले चलाएका ूशासनमा
इसाईह को दाियत्व के छ भनेर पऽुसले भन्दछन्? हामी जहाँ रहेतापिन पऽुसले

व्यक्त गरे का वचनह

हामीह को पिरिःथितमा आज पिन लागु हुन िकन ज री

छ?
१ पऽुस २:११-२१ "११ िूय हो,म ितमीह लाई आमहपूवक
र् िबन्ती

गदर्छु, िक िवदे शी र ूवासीह

हौ भनी जानेर ितमीह का आत्माको िव

मा

कुकमीर्

भनी

लड़ाइँ गन शारीिरक अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२ अन्यजाितह का बीचमा

ितमीह को

चालचलन

ितमीह का िव

असल

होस्।

कसैले

ितमीह लाई

मा बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल कामह

दे खून,्

र आगमनको िदनमा ितनीह ले परमेँवरको मिहमा ग न्। १३ ूभ ुको खाितर
मािनसको हरे क शासनको अधीनमा बस, चाहे त्यो सव च्च राजाको होस्, १४
अथवा हािकमह को होस्, जो दुंट काम गनह लाई दण्ड िदन र असल काम
गनह लाई ूशंसा गनर् उहाँ ारा खटाइएका हुन्छन्। १५ िकनिक परमेँवरको
इच्छा यही छ, िक असल गरे र नै ितमीह ले मूखर् मािनसह को अ ानतालाई

चूप गराउनुपछर्। १६ ःवतन्ऽ मािनसह झ जीवन िबताओ। ःवतन्ऽतालाई
कुकमर् गन बहाना नबनाओ, तर परमेँवरका दासह झ भएर चल। १७ सबै

ँ डराओ।
मािनसह लाई आदर गर। भाइबन्धुलाई ूेम गर। परमेँवरसग
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राजाको आदर गर। १८ कमारा हो, सम्पूणर् आदरपूवक
र् आफ्ना मािलकह का
अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयालु र भला हुनह
े का अधीनमा माऽ होइन, तर

िनदर्यीह का

अधीनमा

पिन।

१९

परमेँवरलाई

सम्झेर

कुनै

मािनसले

अन्यायपूणर् कंट सहन्छ भने त्यो परमेँवरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने
ँ स ौ भने यसमा ठू लो कुरो
ितमीह ले खराब काम गरे र कुटाइ खाँदा धैयस
र् ग
ँ सहन्छौ भने यो
र् ग
के छ र तर ितमीह ले असल गरे र पिन दु:ख भोग्नुपदार् धैयस

परमेँवरमा महणयोग्य हुन्छ, २१ िकनिक यसैको िनिम्त ितमीह

बोलाइएका

हौ। भींटले पिन ितमीह का िनिम्त कंट भोग्नुभयो, अिन ितमीह का लािग
उहाँकै पाइलामा िहँ नुपछर्। २२

एउटा उदाहरण छोिडजानुभयो, र ितमीह

"उहाँले कुनै पाप गनुभ
र् एन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन।"

१ पऽुस ५:१-५ "१ भींटका कंटको साक्षी र ूकट हुने मिहमाको

सहभागी भएको नाताले र एक स ी-एल्डरको है िसयतले ितमीह मध्येका

एल्डरह लाई म आमह गदर्छु। २ ितमीह को दे खरे खमा रािखएको परमेँवरका

बगालको हेरचाह गर। करले होइन तर ःवेच्छाले, धनको लोभले होइन तर
उत्साहसाथ, ३ ितमीह को िजम्मामा रहेकाह मािथ अिधकार जमाएर होइन, तर

बगालको िनिम्त उदाहरण भएर। ४ र जब मूल गोठालो ूकट हुनहु न
े , तब
ु छ

ितमीह ले मिहमाको नओइलाउने मुकुट ूाप्त गनछौ।

५ त्यसै गरी जवान

हो, बूढ़ापाकाह का अधीनमा बस। एक-अकार्को अधीनमा रहेर ितमीह
नॆताको वःऽ धारण गर। िकनभने,

"परमेँवरले अह ारीह को िवरोध

गनुह
र् न्ु छ, तर नॆह लाई अनुमह गनुह
र् न्ु छ।"
ूसाशकह

र

आफूह ले

सबैले

पाएका

अिधकारलाई

उिचत

पमा

सदुपयोग गनुक
र् ो उ ेँय के हो भनेर दुवै पऽुस र पावलले छलफल गदर्छन्।

सरकारमा भएका शासकह

र धािमर्क अगुवाह ले पाएका अिधकारह को

मुिनरहे र पऽुस र इसाईह ले भय र सतावट खप्नु परे को िथयो। त्यःतो

भयावह पिरिःथितमा पिन इसाईह को दाियत्व कःतो हुनपु छर् भ े पऽुस र
पावललको िनदशनलाई झन अथर्पूणर् मा ुपछर् (१ पऽुस २:१३-१७, रोमी
१३:१-७)। जितसुकै अत्याचार गन शासकह

आफैले

राख्नुभएको

हो

ूशासकह को काम दु
समयमा शासकह

भनेर

पऽुस

र

िकन नहुन,् ितनीह

पावलले

िजिकर

परमेँवर

गदर्छन्।

ती

काम गनह लाई िनयन्ऽण गन हो। हो, समय

समःयाका जडह

पिन हुन सक्छन्। पऽुसको समयमा
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आफू र अ

इसाईह ले यातना भोग्नुपरे को िथयो। समय िबत्दै जाँदा त

इसाईह ले झन झन महाक

भोग्नु परे को िथयो।

तर जे भएतापिन सरकारको काम भनेको दे शमा कानुन लगाएर

व्यविःथत ढँगले चलाउनु हो तािक सवर्साधारण जनताह

सुरिक्षत होउन्।

सुशासन मानव जगतलाई परमेँवरले िदनुभएको एक आिशष हो।

र व्यविःथत ढँगले चल्नु आवँयक छ भनेर दुवै

चचर् पिन िनयमव

पऽुस र पावलले जोडदार िवँवास गरे कोमा कुनै श ा छै न (१ पऽुस
१४:४०)।

"ितमीह को रे खदे खमा छोिडएका बगाल तथा िवँवासीह को

िनिम्त असल गोठालो हुन पऽुसले चचर्का अगुवाह लाई अनुरोध गदर्छन् (१
पऽुस ५:२

पान्तिरत)। गोठालाह ले चचर्का सदःयह लाई अगुवाई गनुप
र् छर्

र ितनीह को राॆोसँग हे रचाह गनुप
र् छर्। ःथानीय चचर्ह लाई व्यविःथत ढँगले
चलाउनु आवँयक छ। असल अगुवाह ले चचर्लाई उपलिब्धमूलक तिरकाले

उपलब्ध गराउँछन्। िवँवासीह लाई एकै ठाउँमा

चलाउन योजना र लआयह

ल्याउन र कामको िनिम्त एकिऽत पानर् गराउन असल अगुवाह
हुन्छन्।

चचर्मा

िविभ

सदःयह को

िविभ

दक्षताह

सक्षम्

हुन्छन्।

ती

दक्षताह को पिहचान गिर असल अगुवाले परमेँवरको मिहमाको िनिम्त

्
ितनीह मा भएका आित्मक बरदानह लाई पिरचालन गनर् सहयोग गछर्न।

पिहलो पऽुस ५:५मा पऽुसले "एक आपसमा भाऊ नखोज्ने आत्माको
लुगा लगाऊ" भनेर भन्दछन्। पऽुसको त्यो िनदशनलाई हामीले कसरी पालन

ँ कारोबार गदार् त्यो नीित तपाईँले कसरी लागु गनर्
मािनसह सग

गन? अ
सक्नुहन्ु छ?

५. बाइबलको मह व (२ पऽुस १:१६-२०)
दे हायका पदह

पढ्नुहोस्। ितनीह ले बाइबलको बारे मा के भन्दछ?

हामीह को जीवनको िनिम्त र परमेँवरमािथ हामीह को िवँवास थामीराख्नको

िनिम्त बाइबल कितको मह वपूणर् रहेछ भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी

र्ु ोस्:
बताउँछन्? हेनह

१ पऽुस १:१०-१२

"१० ितमीह का िनिम्त हुन आउने अनुमहको

िवषयमा अगमवाणी बोल्ने अगमवक्ताह ले यही मुिक्तको खोजी र तलाश गरे का

ु एका भींटको आत्माले भींटका कंटह
िथए। ११ ितनीह िभऽ हुनभ

र

त्यसपिछ

र

आउने

मिहमाको

भिवंयवाणी

गनुह
र् ँद
ु ा
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दे खाउनुभएको

समय

पिरिःथितको बारे मा ितनीह ले खोजी गरे का िथए। १२ ितनीह लाई यो ूकट
गिरएको िथयो, िक ितनीह ले आफ्ना होइन, तर ितमीह का सेवा गिररहेका

िथए। यी कुरा ःवगर्बाट पठाइनुभएका पिवऽ आत्माबाट ितमीह लाई ूचार
भएको सुसमाचार सुनाउनेह

ःवगर्दूतह

ारा अिहले ितमीह लाई घोषणा भएको छ।

पिन यी कुरा हेन र् अित उत्सुक छन्।"

२ पऽुस १:१६-२१ "१६ िकनिक हामीले ितमीह लाई हाॆा ूभ ु

ँ
येशू भींटको महाशिक्त र आगमनको समाचार िदँदा धू तत
र् ासग
रिचएका
दन्त्यकथाह को हामीले अनुसरण गरे न , तर उहाँको वैभव ूत्यक्ष दे ख्ने हामी

साक्षी ह । १७ उहाँले परमेँवर िपताबाट आदर र मिहमा ूाप्त गनुभ
र् यो, जब
त्यस तेजःवी मिहमाबाट एउटा वाणी िनिःकआयो, "ियनी मेरा िूय पुऽ हुन,्

ँ म अित ूसन्न छु ।" १८ त्यस पिवऽ डाँड़ामा हामी उहाँसग
ँ हुँदा
जससग

ःवगर्बाट आएको त्यो वाणी हामी आफैले सुनक
े ा िथय ।

१९ हामीिसत भएका

अगमवक्ताह को वचन अझ िनिँचत भएको छ। िझसिमसे उज्यालो नहोउञ्जेल
र ितमीह का

दयमा िबहानको तारा नउदाउञ्जेल अन्धकारमा बिलरहेको

िदयोलाई झ ितमीह ले त्यस वचनलाई ध्यान िदयौ भने असल गनछौ। २०
सवर्ूथम ितमीह ले यो बुझ्नुपदर्छ, िक पिवऽधमर्शाःऽको कुनै अगमवाणी
व्यिक्तगत व्याख्याको िवषय होइन। २१ िकनिक मािनसको इच्छाबाट कुनै

अगमवाणी आएन, तर पिवऽ आत्माबाट ूेरणा पाएर मािनसह ले परमेँवरको
्
तफर्बाट बोलेका हुन।

२ पऽुस ३:२
ूेिरतह

"पिवऽ अगमवक्ताह का अगमवाणी र ितमीह का

ारा िदइएको ूभ ु र मुिक्तदाताको आ ालाई ितमीह ले सम्झनुपछर्।"

२ पऽुस ३:१४-१६ "१४ यसकारण िूय हो, ितमीह
ूितक्षा गनह

भएका हुनाले, उहाँको

र शािन्तमा बःनेह

िंटमा ितमीह

यी कुराको

दाग वा खोट नभएकाह

र् ाई मुिक्तझ ठान।
हुन ूयत्न गर। १५ हाॆा ूभ ुको धैयल

हाॆा िूय भाइ पावलले पिन उनलाई िदइएको बुि अनुसार ितमीह लाई यही

कुरा लेखे। १६ उनका सबै पऽह मा पिन उनले यी कुराह को उल्लेख

गरे का छन्। ितनमा कुनै-कुनै कुराह
मािनसह ले यी कुराह लाई अ
आफ्नै िवनाश ल्याउँछन्।

बुझ्न किठन छन्, र अिशिक्षत र चञ्चल

धमर्शाःऽह लाई जःतै उल्टापाल्टा पाछर्न,् र
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आफ्नो दोॐो पऽमा पऽुसले बाइबलसम्बन्धी उल्लेख गदार् त्यसको

दुई आिधकािरक ॐोतलाई जनाउँछन्। "िवगत समयमा पिवऽ अगमवक्ताह ले
बोलेका

वचनह

ितमीह ले

याद

गर

भ े

म

चाहन्छु ।

ितमीह का

ारा हामीह को ूभ ु र मुिक्तदाताले िदनुभएको आदे शलाई पिन

ूेिरतह

सम्झनु" (२ पऽुस ३:२

पान्तिरत)। आज पिन पिवऽ अगमवक्ताह को

म तले हामीह को समःयाको िनिम्त सहयोग र

ानबुि

पाउने अवसर छ।

त्यो आत्म ानको ॐोत पुरानो करार हो। यो सत्य हो िक बतर्मान समयमा
येशूका चेलाह

अथार्त ् ूेिरतह

हामीह को िनिम्त उपलब्ध छै न। तर

ितनीह भन्दा अझ असल कुरो हामीसँग छ भनेर हामी केही हदसम्म भ

सक्छ । ितनीह को जीवनपिछ ितनीह ले छोडे र गएका पिवऽ आत्माले
भिरएका वचन वा गवाहीह

हामीह सँग छ।

२ पऽुस ३:१६मा हामीह को सत्य आत्म ानको ॐोत बाइबल नै हो
भनेर

पऽुसले

आफ्ना

पाठकह लाई

सम्झाउँछन्।

तर

बाइबललाई

मािनसह ले गलत ढँगमा व्याख्या गनर् सक्छन् भनेर पिन पऽुसले चेतावनी

िदएका िथए। यिद कोही मािनस बाइबललाई बङ्ग्याएर आफ्नो मिहमा वा

भाऊ खोज्न व्याख्या गछर् भने त्यसको नितजा उसको िनिम्त अत्यन्त नराॆो

हुनेछ भनेर आफ्ना पाठकह लाई पऽुसले सतकर् गराउँछन्।

जब बाइबल अध्ययन गनर् हामी नौ वटा आधारभूत तिरकाह

अपनाउँछ

तब पऽुसको भनाईलाई पिन हामीले सम्झनुपछर्। ती नौ वटा

आधारभूत तिरकाह

यी हुन:् (१) िबनॆभएर ूाथर्ना गद हामीले बाइबल

पढ्नुपछर् (२) कुनै पिन पद पढ्दा त्यो पद उल्लेख गिरएको पूरा अध्यायको

अथर्सँग कसरी िमल्दोजुल्दो छ सो बुझ्न कोिशश गनुप
र् छर्। (३) फेिर

बाइबलको कुन पुःतकको अध्यायमा त्यो पद पाइएको छ सो पदले त्यस

पुःतकसँग कःतो सम्बन्ध छ सो पिन बुझ्न खोज्नुपछर्। (४) सम्पूणर्
बाइबलसँग त्यस पदको सम्बन्ध कःतो छ वा त्यस पदसँग के सरोकार छ सो

सोच्नुपछर्। (५) जब कुनै पिन लेखकले बाइबलको पुःतक, अध्याय वा पद
लेख्दछन् त्यस लेखकले के भ

बुझ्नुपछर्। (६) कुनै पिन पदह

खोिजरहे को वा चचार् गिररहे को छ सो
पढ्दा त्यसको इितहास वा पृ भूिम

हामीह ले बुझ्नु आवँयक छ। (७) आित्मक सत्य

ान भे ाउन हामीले

बाइबल

ानबुि

पढ्नुपछर्।

बाइबल

पढ्दा

हामीलाई

धेरै

िदँदछ

वा

ँ ा खोिलिदन्छ। बाइबलको केन्ििवन्दु येशूको
हामीह को अ ानताको आख
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मृत्यु ारा हामीले पाइने मुिक्त हो भ े तथ्य बाइबलले दे खाउनुपछर् (१ पऽुस

१:१०-१२)। (८) बाइबलका कुनै पिन पुःतक, अध्याय वा पदलाई पढ्दा
त्यसबाट हामीले सत्य पाएको होस् भ े परमेँवरको चाहनालाई हामीले
आत्मसात् गनुप
र् छर्। (९) अन्तमा बाइबलका अंशह

पढे र सत्य आत्म ान

थाहा पाउँदा परमेँवरको राज्यको सं रचनामा हामी बढ्न र बिलयो हुन

त्यसलाई हामीले हामीह को जीवनमा कसरी उपयोग गनर् सक्छ सो पिन जा े
चाहना हामीमा हुनपु छर्।

उपसं हार:

थप जानकारी: यिद हामी इसाई ह भनेर दावी गछ भने हामीह को इसाई

जीवन कःतो हुनपु छर् र एक आपसमा हामीले कःतो व्यवहार गन नीित
िलनुपछर् भनेर पऽुसले उनका पऽह माफर्त हामीलाई िवशेष यसरी ध्यानाकर्षण

गछर्न:् "सत्यलाई पालन गरे र ितमीह ले आफूह लाई शु

वा पिवऽ बनायौ।

त्यसकारण ितमीह को बीचमा इमान्दारी र सत्य ूेमले घर बसािलएको छ।
त्यसकारण ितमीह
१:२२

एक आपसमा

दयदे िख गिहरोसँग ूेम गर" (१ पऽुस

पान्तिरत)। सत्यलाई पालन गनुस
र् ँग शु

वा पिवऽ जीवन िबताउनु

पन आचारसं िहतालाई पऽुसले कसरी सम्बोधन गरे को छ सो केलाएर पढ्नु

आवँयक छ। सत्यले हामीह को जीवनमा आमूल पिरवतर्न ल्याउनुपछर् भनेर

पऽुसले िजिकर गदर्छन्। जब हामी येशूलाई ूेम गरे र उहाँको पक्का भक्त

हुन्छ

तब हामी यःता मािनसह मा पिरवतर्न हुन्छ

गिहरो र शु

जसले एक आपसमा

अथार्त ् सच्चा िदलले ूेम गनर् पुग्छ । यस आदशर्लाई हामीले

पालन गनर् सक्य भने हामीह का जीवन र चचर्ह

कःतो हुनेिथयो होला के

तपाईँले कल्पना गनर् सक्नुहन्ु छ? चचर्का िवँवासी सदःयह को बीचमा एकता

ल्याउने त्यो सुऽले के गछर् होला सो सोच्नुहोस्।

"दाजुभाइ तथा िददीबिहनीह , जब तपाईँह

आफ्नो घरमा र चचर्मा

फकर्नुहन्ु छ के तपाईँले येशू भी को आत्मालाई बोकेर जानुहन्ु छ िक? एक

ँ
आपसमा आलोचना गन, एक आपसमा भएका गलत कुराह लाई औल्याउन
र
अिबँवासको वातावरण त्याग्न के तपाईँ चाहना गनुह
र् न्ु छ? िबगतको समयमा

भन्दा अिहले हामी यःतो समयमा छ जब हामी एक आपस िमलेर काम गरे र
एक हुन आवँयक छ। जब हामी कचकच गछ र एक आपसबाट छु ि एर
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बःछ

ाइट, सेलेक्टे ड

तब हामीह लाई कमजोर बनाउँछ।"-एलेन जी

मेसेजज्, बुक २, पृ. ३७३,३७४बाट
िचन्तनमनन:
अ.

पान्तिरत।

परमेँवरको िदनको अथार्त ् येशूको आगमनको िनिम्त हामी
उत्सुक भएर हेिररहनुपछर् भनेर पऽुसले हामीलाई २ पऽुस

३:१२मा बताउँछन्। कुनै कुनै बाइबलका अनुवादह मा

त्यस पदलाई यसरी अनुवाद गिरएको पाउँछ "उहाँको ूितक्षा
गिररहनुपछर् र त्यसको लािग िछटो िछटो तयार भएर

ु ो अथर् कुनै कुरोलाई िछटो हुन
बःनुपछर्"। िछटो तयार हुनक

िदन खोज्नु हो। त्यसकारण त्यस धारणालाई मनमा राखेर
हामी कसरी िछटो िछटो तयार हुनसक्छ जसले गदार् उहाँको
आगमन अपेक्षा गरे को भन्दा िछटो होस्?
आ.

बाइबल परमेँवरको ूथम पुःतक हो भने ूकृित परमेँवरको

दोॐो पुःतक हो भनेर हामी भन्दछ । यो खेदपूणर् कुरो छ
िक

दुवै

पुःतकह लाई

मािनसह ले

ँ
गलतढँगसग

पढ्न

सक्छन् वा नबुझ्ने चाहना गनर् सक्छन्। उदाहरणमा, धेरै

मािनसह ले यो िवँवास गदनन् िक परमेँवरले आकाश र
पृथ्वी सृि

गनुभ
र् यो। ब

यस सं सारमा धेरैवषर् अिघ भएका

पिरवतर्नले यहाँ जीवनको उत्पि

आफसेआफ सृि

भयो भनेर

्
कितले िवँवास गछर्न।
त्यस पिरवतर्नलाई िबकासबादको

िस ान्त

भिनन्छ।

जो

मािनसले

िबकासवाद

िस ान्तको

वकालत गछर्न ् वा िवँवास गछर्न ् सं सार परमेँवरबाट सृि
भएको

होइन

भनेर

ितनीह ले

दावी

परमेँवरलाई िवँवास नगन मािनसह ले हेन

्
गछर्न।

त्यो

ि कोण हो।

त्यसकारण परमेँवरको दोॐो पुःतकलाई हामीह ले उिचत
तिरकाबाट कसरी अध्ययन गन र बुझ्न खोज्ने? फेिर

त्यसैबखत दोॐो पुःतक वा ूकृितले परमेँवरको ःवभावलाई
बुझाउन खोज्दा त्यसमा हामी के िसिमत

ान दे खाउन

सक्छ ? ूथम् पुःतक वा बाइबलले दोॐो पुःतक ूकृितलाई
सहीढँगमा अध्ययन गनर् हामीलाई कसरी सहयोग गनर् सक्छ?
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सबैको आमा-भाग ३
िपयर रहेको गाउँमा सुसमाचार ूचार गन कायर्बम गन योजना चचर्ले

गिररहेको छ भनेर मलाई पाःटरले भ भ
ु यो। त्यसमा जान मैले िपयरलाई
अनुरोध गर। िपयरले जाने मञ्जुर गरे । पिछ पाःटरले मलाई खबर िदनुभयो

िक िपयरले बिप्तःमा िलयो र चचर्मा िनयिमत
परमेँवरको घरमा अक

धन्यवाद िदन्छु ।
अ

पमा

आइरहेको छ।

हराएको एउटा भडा हुल्न पाएकोमा म उहाँलाई

कितपय केटाह ले पिन सहर छोडेर आफ्ना घरह मा जान वचन

ँ
िदए। घर नफिकर्ने केटाह सग
मैले भेटघाट गिरनै रह। मेरो विरपिर

ितनीह ले एक घिन

समूह बनाए र अ

नयाँ केटाह लाई ितनीह ले हुल्न

िदएन। कितपय समयमा मलाई ितनीह ले सतकर् गराउँथे। "ममी, त्यो

ँ होिशयार हुनहु ोस। त्यसलाई िवँवास नगनुह
केटासग
र् ोस्। त्यसले तपाईँको
ँ रहने केटाह ले अ
झोला खोःन सक्छ।" तर मसग

केटाह लाई नहुलेतापिन

हामीह को समूह १५ जनाबाट ३० जना भएको िथयो।

हरे क हप्ता ती केटाह लाई ःवःथ खाना िदन मलाई गार्हो हुन

थालेको िथयो। कितपय समयमा धेरै खाना ल्याउन सकेको िथइन र खाना

पकाउने समय पिन पाएको िथइन। ती केटाह को िनिम्त मेरो मन

न्थ्यो।

ितनीह लाई िनरन्तर पमा खाना ख्वाउने मेरो औकात पिन भएन। कसै कसैले
किहलेकाही ँ सहयोगको हात बढाउँथे तर मूख्य काम मैरै हुन गएको िथयो।
अन्तमा मैले हप्तैिपछे खाना ख्वाउन नसक्ने भए ँ भनेर ितनीह लाई भ ै पन
ँ िनयिमत पमा भेट्नेचाही ँ कबुल गर। जब म
वाध्यता भयो। तर ितनीह सग

सहरमा यताउित जाँदा ितनीह ले मलाई दे ख्थे तब ितनीह ले मलाई जिहले

"आमा" भनेर सम्बोधन गथ। ितनीह को िनिम्त मैले िनरन्तर पमा ूाथर्ना
गदरह। ितनीह

ँ रहन पाओस् भनेर उहाँसग
ँ िविन्त
पिन ःवगर्मा परमेँवरसग

गिररहेछु, जहाँ खानाको कुनै अभाव हुँदैन।

(यस कथाको लेिखका आना टे सी डा हुनह
ु ु छ। उहाँ क्याम नको योउ डे सहरमा
सस
ु माचार प्रचार गन काममा लाग्नभ
ु एको छ। सहरमा भएका िजउ बे ने

मिहलाह को बीचमा पिन काम गनुह
र् ु छ। ितनीह लाई यस ससारमा असल
जीवन िबताउन र आउने वगर्को िनि त ितनीह लाई आशाको िकरण
िदइरहनभ
ु एको छ। धेरै मिहलाह
सुिम्पसकेका छन्)।

र केटाह ले ितनीह को
१

दय परमेँवरमा

