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किह यै नाश नहुने उपहार

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस १:१,२, यूह ा ३:१६, इजिकएल

३३:११, १ पऽुस १:३-२१, लेबी ११:४४,४५ र १ पऽुस १:२२-२५।
ितमीह

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल पद: "सत्यलाई पालन गरे र
आफैलाई शु

पारे का छौ। त्यसकारण ितमीह मा एक आपसको

बीचमा सत्य र इमान्दारी ूेम छ। त्यसकारण ितमीह
ँ ूेम गर" (१ पऽुस १:२२
नै गिहरोसग
जब बाइबलका पुःतकह

पान्तिरत)।

एक आपसमा

अध्ययन गछ तब केही ूँनह

दयदे िख

हामीह को

दयमा

उब्जाइ राख्नु पछर् र ितनीह को जवाफ सकेसम्म पाउन आवँयक भएको
महसुस गनुप
र् छर्।

पिहलो, लेखकले कसलाई सम्बोधन गद लेिखरहे का िथए? के

लेखकले एक जनाको लािगमाऽ िक समूहको िनिम्त हो? यिद ती पिहला
ूँनका जवाफह

पाउँछ ।

पाइयो भने त्यो पुःतक पढ्ने को रहे छ भ े जवाफ हामी

दोॐोमा, त्यो पुःतक लेखेर बाइबलमा िकन रािखयो? दोॐो ूँन

पिहलो भन्दा अझ बिढ मह वपूणर् हुनसक्छ। त्यसकारण दोॐो ूँनलाई अक
शब्दह मा लेख । लेखकले चचार् गनर् चाहे का िवषयबःतु केही िथयो िक?
दोॐो ूँनको जवाफमा हामी भ

सक्छ िक पऽुसले पिहलो पऽ

लेिखरहे को समयको इितहासमा के भइरहे को िथयो सो थाहा पाए असल हुने

िथयो। उनले के भिनरहे का छन् र िकन? तर सबभन्दा मह वपूणर् र
सान्दिभर्क ूँन त यो हुनसक्छ, पऽुसले लेखेका पऽह बाट हामीले सन्दे श

िलन सक्छ ?

य िप त्यो ूँनको जवाफ पाउन हामीले अक ूँन गनुप
र् न हुन्छ:

पऽुसले हामीलाई के भ

खोिजरहे को छ वा भ

पिवऽ आत्माको अगुवाईमा ती पऽह
पदह

पढ्छ

चाहन्छ? सय वषर् अिघ

लेखेका िथए। जब हामीले ूथम केही

तब त्यस ूँनको जवाफ ःप सँग भे ाउनेछ । बतर्मान

समयको पिरूेक्षमा पऽुसले हामीह लाई धेरै मह वपूणर् सत्यह

हामीले थाहा पाउनेछ ।
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भ

चाहे को

१. िबदे शमा पलायन भएर िजउन वाध्य भएकाह को िनिम्त (१ पऽुस १:१)

कुन पिरिःथितमा पऽुसले पऽ लेखेका िथए भनेर १ पऽुस १:१मा

यसरी उल्लेख गिरएको छ: "येशू भींटको ूेिरत पऽुसबाट पोन्टस, गलाितया,

कापाडोिकया, एिशया र िबिथिनयाभिर िनवार्िसत भई छरपंट भएकाह लाई।"
पऽुसले आफू को हो भनेर ःप

पमा पिहचान गदर्छ। आफूलाई

येशूको ूेिरत भनेको लग ै आफ्नो नाउँ उल्लेख गदर्छन्। त्यसकारण, पऽुसले

पावलले ूायजसो जे गरे का िथए त्यही गछर्न ् (गलाती १:१, रोमी १:१,
एिफसी १:१)। आफ्नो सम्बन्ध येशूसँग कःतो छ भनेर निहिच्कचाइ पऽुसले
उल्लेख गदर्छन्। यो नीितले गदार् आफ्ना पाठकह लाई आफ्ना पऽह
पठाउन

आफ्नो

अिधकारभएको

जनाउँछन्।

आफूलाई

परमेँवरले

बोलाउनुभएको भनेर आफूूित पाठकह को िवशेष ध्यान आकिषर्त गदर्छन्।

् सुसमाचारको काममा खटाउने व्यिक्त
उनी ूेिरत वा येशूका कमर्ठ चेला हुन।

येशू भी

ु न्ु छ भनेर उनले ठोकुवा गछर्न।
्
नै हुनह

कुन कुन ठाउँह मा पऽ पठाइनुपन हो सो ठाउँह

लेख्दछन्। ती ठाउँह
् ती सबै ठाउँह
हुन।

पऽुसले तोकेर

पोन्टस, गलेिशया, क्यापाडोिशया, एिशया र िबिथिनया

एिशया माइनरमा पदर्छन्। आज ती ठाउँह

आधुिनक

टकीर्मा पदर्छन् जुन बोसपोरोसको पूवीर् भागमा पदर्छ। बोसपरस भ े पानी

जमेको ठाउँ हो जो िक १८ माइल अथार्त ् २९ िकलोिमटर लामो छ। यसले
ठाउँले टकीर्को युरोिपय भाग र एिशयाको भागलाई छु

मारमारा समुिदे िख काल समुिसँग जोड्दछ।

ाउँछ। यसले

त्यसकारणले पऽुसले िवशेष गरे र यहू दी इसाई िवँवासीह लाई िक

्
गैर-यहू दी वा अन्य जाितबाट इसाई भएर आउनेह को िनिम्त लेखेका हुन?

सं सारमा िततर िबतर भएर बसेकाह को िनिम्त लेखेका हुन ् भनेर पऽुसले १

पऽुस १:१मा बताउँछन्। पऽुसले ूयोग गरे का शब्दह ले ती यहू दीह लाई

पऽ लेखेका हुन ् जो िक इॐाएल दे शबाट बािहर बसेका ूथम शताब्दीका

यहू दीह

िथए भनेर आभास् िदँदछ। १ पऽुसमा ूयोग गरे का "च ुिनएका" र

"पिवऽ जाित" भन्दा यहू दीह

पिन हुन सक्छन् र इसाईह

पिन हुनसक्छन्।

तर जो समूह िवँवासीह बाट बािहरका छन् ितनीह लाई िभ ै तिरकाले

व्याख्या गरे र "अन्याजाितह " भनेर पऽुसले सम्बोधन गदर्छन् (१ पऽुस

२:१२, १ पऽुस ४:३)। यसले गदार् पऽुसले ूायजसो यहू दी िवँवासीह लाई
पऽ लेखेका हुन ् भनेर धेरै जसोले राय व्यक्त गदर्छन्।

तर कितपय बाइबलका िव ानह ले १ पऽुस १:१८ र १ पऽुस

४:३ अनुसार उनका पऽह

अन्याजाितबाट इसाई भएर आएकाह लाई
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लेखेका हुन ् यहू दी िवँवासीह लाई होइन भनेर तकर् गदर्छन्। यथाथर्मा कुन

समूहलाई पऽुसले आफ्ना पऽह

लेखेका हुन ् सो हामीले ठोकुवा गरे र भ

सक्दै न । तर कुन पाठकवगर्लाई पऽुसले लेखेका हुन ् भन्दा अक मह वपूणर्
सन्दे श ती पऽह ले िदँदछ। ती हुन ् ती पऽह मा लेिखएका सन्दे शह ।

२. च ुिनएकाह

(१ पऽुस १:२)

जसलाई पऽ लेिखएका हुन ् ितनीह को बारे मा पऽुसले के भन्दछन्?

ितनीह लाई के भनेर सम्बोधन गदर्छन्? हेनह
र्ु ोस्, १ पऽुस १:२ "येशू भींटको

आ ापालन र उहाँका रगतको िछ काइको िनिम्त पिवऽ आत्मा ारा शु

भई

परमेँवर िपता ारा उहाँको पूव र् ानअनुसार च ुिनएकाह लाई: अनुमह र शािन्त
ूशःत हुँदैजाओस्।"

ाक्कै कसलाई पऽुसले पऽ लेखेका हुन ् सो हामीलाई थाहा छै न

भनेर हामीले भन्य । तर जे पऽुसले लेखे त्यसमा पऽुस ःप

भएको पाइन्छ।

उनले ती मािनसह लाई लेखेका हुन ् जसलाई परमेँवर िपताले योजना

बनाउनुभएको अनुसार च ुिनएकाह

हुन ् (१ पऽुस १:२)। यो पदलाई कसरी

व्याख्या गन यसमा हामीले ख्याल गनुप
र् छर्। त्यसको अथर् जन्मनुभन्दा अिघ

परमेँवरले कोही मािनसह लाई मुिक्त िदने र कोहीलाई मुिक्त निदने भनेर

िनणर्य गनुभ
र् एको होइन। परमेँवरले मुिक्त िदन च ुिनएकाह लाई पऽुस पऽ

लेख्न पुगेका िथए भ े अथर् पिन होइन। त्यो धारणा बाइबलले िसकाउँदैन।
च ुिनएकाह

भनेर पऽुसले सम्बोधन गरे को अथर् के हो भनेर दे हायका

पदह ले कसरी बुझाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्, १ ितमोथी २:४ "सबै मािनसह ले मुिक्त

पाऊन् र ितनीह

सत्यको

ानमा आऊन् भन्ने इच्छा उहाँ गनुह
र् न्ु छ।", २

पऽुस ३:९ ""आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले
भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह

पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ।", यूह ा

र् यो, िक उहाँले
३:१६,१७ "16 िकनभने परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ

आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक उहाँमािथ िवँवास गन कोही पिन नाश

नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। 17 िकनिक परमेँवरले सं सारलाई

दोषी ठहराउन भनी पुऽलाई सं सारमा पठाउनुभएन, तर सं सार उहाँ ारा बाँचोस्
भनेर पठाउनुभयो।" र इजिकएल ३३:११ "यसैले ितनीह लाई भन्, ‘जःतो म
जीिवत छु , परमूभ ु परमेँवर भन्नुहन्ु छ, दुंटह को मृत्युमा म खुशी हुन्न,ँ तर

ू ् भनी म चाहन्छु । आफ्नो दुंट चाल
ितनीह ले आफ्नो चाल त्यागेर बाँचन

त्याग! हे इॐाएलका घराना हो, ितमीह

िकन मछ ?
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सं सारमा जन्मेका ूत्येक व्यिक्तले मुिक्त पाउन् भ े परमेँवरको

योजना हो भनेर बाइबलले ःप

पमा जनाएको छ। सं सार सृि

गनुभ
र् न्दा

अिघ नै त्यो योजना बनाइएको िथयो। पावलले भन्दछन्, "पृथ्वीलाई सृि

गनुभ
र् न्दा अिघ नै हामी भी मा रह
िथयो।"( एिफसी १:४

भनेर हामीलाई परमेँवरले च ु ुभएको

पान्तिरत)। "सबैलाई च ुिनएका" भ ुको अथर् एक

िहसाबले सत्य हो। सु दे िख नै ूत्येक मािनसले मुिक्त पाउन् र कोही पिन

नाश नहुन ् भ े परमेँवरको योजना सही हो। अक अथर्मा भ े हो भने उहाँले

सबै मािनसले अनन्त जीवन पाउन् भनेर परमेँवरले च ु ुभएको िथयो। सबै
मािनसलाई बचाउन मुिक्तको योजना यथे

िथयो। परमेँवरले ूदान गनुभ
र् एको

मुिक्तको योजना वा पापलाई ढाक्ने योजना परमेँवरबाट सबैको िनिम्त िथयो।
जो मािनसले त्यो योजनामा पनर् चाहे न ितनीह को िनिम्त पिन िथयो।
त्यसकारण को च ुिनएकाह

हुन ् भनेर परमेँवरलाई थाहा छ। ती

मािनसह लाई िदएको आत्मिनणर्यको अिधकार कःतो हुन्छ भनेर परमेँवरलाई

र् एको मुिक्तको योजना ितनीह ले िक त
थाहा िथयो। उहाँले उपलब्ध गनुभ

च ु ेछन् िक त अःवीकार गनछ भनेर उहाँलाई थाहा िथयो। परमेँवरलाई त्यो
ान

अगावै

थाहाभएको

भन्दै मा

बलजफ्ती हःतक्षेप गनुभ
र् एको भ

उहाँले

कुनै

मािनसको

आत्मिनणर्यलाई

िमल्दै न। दे हायको उदारहणले त्यो तथ्यलाई

राॆोसँग व्याख्या गदर्छ। हिरयो केराउ भन्दा चकलेटलाई आफ्नो छोराले

च ु ेछ भनेर आमालाई थाह छ रे । आफ्नो छोराले चक्लेट च ुन्छ भ े
आमालाई थाहा भएकै कारणले के उनले छोरालाई बलजफ्ती चक्लेट च ु

लगाएको भ

िमल्छ त? कदापी होइन! त्यसै अनु प, हामीले कसलाई च ुन्छ

भनेर परमेँवरलाई थाहा भएको कारणले हामीले कसलाई च ु े भनेर उहाँले
जबरजःती गनुह
र् न्ु छ भ े छै न। परमेँवरले उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तलाई

च ु े वा नच ु े सो आत्मिनणर्यको अिधकार हामी सबैलाई ःवतन्ऽ पमा

छोिडएको छ।

तपाईँले मुिक्त पाउनुहोस् भनेर परमेँवरले तपाईँलाई च ु ु भएको छ।

यस सत्यले तपाईँलाई कःतो हौसला र आशा िदन्छ?
३. मह वपूणर् िवषयबःतुह

(१ पऽुस १:३-१२)

१ पऽुस १:३-१२मा पऽुसले धेरै सन्दे शह

लेखेका छन्। तर ती

सन्दे शह मा ूभ ुख सन्दे श के हुन त? हेनह
र्ु ोस्: "3 परमेँवर र हाॆा ूभ ु येशू

भींटका िपता धन्यका हुनहु न्ु छ! उहाँको महान् कृपाले मृतकबाट येशू भींटको

पुन त्थान ारा एउटा जीिवत आशाको िनिम्त हामी नयाँ गरी जन्मेका छ । 4
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ःवगर्मा ितमीह का िनिम्त साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, िवशु

र

ँ े का मुिक्तको
नओइिलने िकिसमका छन्। 5 आिखर समयमा ूकट हुन आट
िनिम्त ितमीह

ितमीह

िवँवास ारा परमेँवरको शिक्तबाट सुरिक्षत रािखएका छौ। 6

यसैमा रमाउँछौ, य िप अिहले थोरै समयको िनिम्त ितमीह ले िविभन्न

िकिसमका कंट भोग्नुपदर्छ। 7 आगोबाट खािरने तर नंट भएर जाने सुनभन्दा

पिन ितमीह को िवँवास मूल्यवान् छ। ितमीह को यो िवँवास साँचो ूमािणत
होस्, र येशू भींट ूकट हुनहु ँद
ु ा ूशंसा, मिहमा र आदरको योग्य बनोस्। 8

ितमीह ले नदे खे तापिन उहाँलाई ूेम गछ । उहाँलाई ितमीह

अिहले दे ख्दै नौ,

तापिन उहाँमािथ िवँवास गछ र अवणर्नीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। 9

ितमीह का िवँवासको ूितफलःव प ितमीह ले आफ्ना आत्माको मुिक्त

पाउँछौ।

10 ितमीह का िनिम्त हुन आउने अनुमहको िवषयमा अगमवाणी

बोल्ने अगमवक्ताह ले यही मुिक्तको खोजी र तलाश गरे का िथए। 11
ु एका भींटको आत्माले भींटका कंटह
ितनीह िभऽ हुनभ

र त्यसपिछ आउने

र् ँद
मिहमाको भिवंयवाणी गनुह
ु ा दे खाउनुभएको समय र पिरिःथितको बारे मा

ितनीह ले खोजी गरे का िथए। 12 ि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
ारा अिहले ितमीह लाई घोषणा भएको छ। ःवगर्दूतह

सुनाउनेह

कुरा हेन र् अित उत्सुक छन्।"

पिन यी

पऽुसले परमेँवर िपता र पुऽको बारे मा लेख्दछन्। उनले पिवऽ

आत्माको कामको बारे मा लेख्दछन्। फेिर त्यसैवखत पऽुसले अ

िवषयबःतुह को बारे मा लेख्दछन् जुन हामीले पिछ हे नछ ।

धेरै

पऽुसले १ पऽुस १:३मा आफ्नो पऽ अिघ बढाएर भन्दछन् िक

इसाईह ले फेिर नयाँ जन्म पाएका छन्। ितनीह को सबै जीवनमा आमूल
ु एकोले त्यसको शिक्तबाट नै
पिरवतर्न भएको छ। येशू पुन त्थान हुनभ

इसाईह का जीवन पिरवतर्न भएको िथयो। र साथै किहल्यै नाश नहुने उपहार

इसाईह को िनिम्त ःवगर्मा पखार्एर रािखएको छ (१ पऽुस १:३,४)।
त्यसकारण

इसाईह को

आशाको

मूल

केन्ि

भनेको

नै

येशूको

िफितर्

आगमनको हो। यो सत्य सन्दे श नयाँ करारमा जताततै फैलाएर लेिखएको

छ।

यही आशा इसाईह लाई आनन्त र हषर् मनाउने कारण हुन गएको

छ। पऽुसको पिहलो पऽ पढ्नेह मा धेरैले अनेक सताव

पाइरहे का िथए।

ती क ह ले परमेँवरूित ितनीह को िन ाको ूरीक्षा गिररहे को िथयो। यसले
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ितनीह को िवँवासलाई शु

त्यही

बनाइरहे को िथयो। आगोले खािरएको सुन पिन

पादर्छ। पऽुसका पाठकवगर्ह ले येशूको कायर्कालमा

पमा शु

उहाँलाई भेटेका िथएनन्। तर ितनीह ले उहाँलाई िचनेका िथए र ूेम गदर्थे।

ितनीह को आःथा येशूमा भएको कारणले ितनीह ले मुिक्त पाउने सुिनिँचत

िथयो। जुन कुरा येशूमा िथयो त्यो अ लाई र हामीलाई बाँड्न लगाउन उहाँले

ूित ा गनुभ
र् एको छ भनेर पऽुसले भन्दछन्। यो उपहार किहल्यै पिन नाश
नहुने उपहार हो। यो किहल्यै पिन िबमने छै न र िबलाएर जाँदैन। उनले

भन्दछन्, "यो ितमीह को िनिम्त ःवगर्मा सुरिक्षत रािखएको छ" (१ पऽुस

१:४

पान्तिरत)।

"ितमीह मा

आउने

अनुमहको

बारे मा

पुराना

अगमवक्ताह ले

भिवंयवाणी गरे का िथए" भनेर आफ्ना पाठकह लाई पऽुसले थाहा िदन्छन् (१
पऽुस

१:१०

पान्तिरत)।

यस

सं सारमा

येशूको

जन्मभन्दा

अिघ

अगमवक्ताह ले त्यस कुराको बारे मा थाहा पाउन धेरै होिशयारसाथ धेरै ूयास
गरे का िथए (१ पऽुस १:१०

अनुभव गिररहे का येशूमा पाइएको

पान्तिरत)। पऽुसका पाठकवगर्ह ले अिहले

चाहे का िथए।

मुिक्तको बारे मा ितनीह ले प ा लगाउन

पऽुसका पाठकह ले ितनीह को आःथाको िनिम्त अत्यन्त दु:खक

पाइरहे का िथए। ितनीह ले जे िवँवास गरे का िथए त्यसको िनिम्त ितनीह ले

सताव

यु को

भोग्नु पिररहे का िथए। तर असल र खराबको बीचमा भइरहे को

ठू लो

ँ
ँ छन्।
औल्याउ

पृ भूिममा
तर

जे

ितनीह ले
भएतापिन

भाग

िलइरहे का

अन्तमा

छन् भनेर

ितनीह ले

जितसुकै

पऽुसले
क

भोग्नुपरे तापिन ितनीह ले पाएको सत्यमा अिडग भएर बसाल्न उनले सहायता

गनर् चाहे का िथए।

१ पऽुस १:४मा पऽुसले भन्दछ "ःवगर्मा ितमीह का िनिम्त

साँिचराखेको उ रािधकार अिवनाशी, िवशु

र नओइलने िकिसमका छन्।" यो

अचम्मको सत्यको बारे मा सोच्नुहोस्। तपाईँको लािग माऽ ःवगर्मा ठाउँ छ रे ?

तपाईँको व्यिक्तगत जीवनमा त्यो सत्य आत्म ानको अथर् के हो? यस अचम्मको
ूित ालाई

तपाईँले

कसरी

जवाफ

िदनुहन्ु छ

त्यसमा

तपाईँको

जीवनलाई कसरी िनधार्रण गिरन्छ त्यो के तपाईँले सोच्नुभएको छ?

व्यिक्तगत

४. अिहले नै मुिक्त पाएको जीवनको अनुभव (१ पऽुस १:१३-२१)

ूत्येक व्यिक्त जो इसाई हुँ भनेर दावी गछर् त्यो व्यिक्त पिवऽ र

परमेँवरमा िन ावान भएर बःनु ज री छ भनेर येशूका कमर्ठ चेला पऽुसले
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िकन बताउँछ्न्? हेनह
र्ु ोस्, १ पऽुस १:१३-२१ "13 यसकारण आफ्नो मन

बाँध, सं यमी होओ र येशू भींट ूकट हुनहु ँद
ु ा ितमीह कहाँ आउन लागेको

अनुमहमा ितमीह को आशा पूणर्

पले राख। 14 आ ाकारी बालकह

हुनाले अगािडको अजान अवःथाका कुइच्छाह मा ितमीह

भएका

अब नलाग। 15

तर ितमीह लाई बोलाउनुहन
ु े जःतो पिवऽ हुनहु न्ु छ, ितमीह

आफै पिन

जीवनका सबै रहनसहनमा पिवऽ होओ, 16 िकनभने यो लेिखएको छ, "ितमीह

पिवऽ होओ, िकनभने म पिवऽ छु ।"

17 पनपक्ष नगरी मािनसको कामअनुसार

इन्साफ गनुह
र् न
े ाई िपता भनी पुकारा गछ भने, ितमीह का ूवासको सम्पूणर्
ु ल
ँ िबताओ। 18 ितमीह
समय डरसग

जान्दछौ, िक आफ्ना िपता-पुखार्बाट

आएका व्यथर्का कुराह दे िख, सुन वा चाँदीजःता नाश हुने थोकह

ितरी ितमीह

छु ट्याइएका होइनौ, 19 तर िनंखोट र िनंकल

ारा दाम

थुमाको जःतो

भींटको अनमोल रगत ारा दाम ितरी छु ट्याइएका छौ। 20 उहाँ सृिंटभन्दा

ु एको िथयो, तर ितमीह का खाितर समयको अन्त्यमा
अगािडदे िख नै िनयुक्त हुनभ

ु यो। 21 उहाँ ारा परमेँवरमािथ ितमीह को भरोसा छ, जसले
ूकट हुनभ

भींटलाई मृतकबाट जीिवत पारे र मिहमा िदनुभयो, तािक ितमीह को िवँवास र
आशा परमेँवरमा रहोस्।"

ूथम पऽुस १:१३को वाक्य "यसकारण" भ े शब्दबाट सु

गिरएको छ। "यसकारण" भ े शब्दले यो बताउँछ िक जुन कुरो उनले भ

गइरहे का िथए त्यो उनले अिघ भनेकै कुरालाई अझ बिढ िनरन्तरता िदनको

िनिम्त हो। अथार्त ् अिघ भनेको कुराबाट बढे को चचार्को छलफल हो। पऽुसले

ँ ामा हामीले हे र्य ।
परमेँवरको अनुमहको बारे मा चचार् गरे को अिघल्लो बुद
येशू भक्तको आशा येशूमा कसरी छ भनेरपिन उनले चचार् गरे का िथए (१ पऽुस

१:३-१२)।
गछर्

हो, ूत्येक व्यिक्त जो येशूका उपासक ह वा अनुयायी ह भनेर दावी

उसमा

अनुमह

र

आशाले

भिरएको

हुन्छ।

त्यसकारण

आफ्ना

पाठकह लाई "चनाखो भएर बस, आफूले आफूलाई पूणर् पमा िनयन्ऽणमा
राख" (१ पऽुस १:१३

पान्तिरत) भनेर पऽुसले आ ान गदर्छन्। उनका

पाठकह ले येशूमा भएको मुिक्त ूाप्त भएकै कारणले त्यो िःथितमा पाठकह

रहन पऽुसले आफ्नो ितॄ चाहना व्यक्त गदर्छन्। अब आफ्नो िवँवासमा

िन ावान हुन र अिडग भएर बःन ितनीह को िदमागलाई तयार राख्नुपछर् भनेर

पऽुसले हौशला िदँदछन् (१ पऽुस १:१३)।

१ पऽुस १:१३ले भन्दछ: "यसकारण आफ्नो मन बाँध, सं यमी होओ र

येशू भींट ूकट हुनहु ँद
ु ा ितमीह कहाँ आउन लागेको अनुमहमा ितमीह को

1९

आशा पूणर्
के हो?

पले राख।"

"अगािड आउने अनुमहमा आशा राख" भ क
ु ो अथर्

आफ्ना पाठकवगर्ह ले ितनीह को आशा येशूमा माऽ राख्न पऽुसले

गरे को आ ानको बारे मा केही ूँन छै न। तर आशामाऽ गन होइन त्यस

अनुसार िजउन पिन पऽुसले ःप

पमा िजिकर गदर्छन्। िकन त? िकनभने

ितनीह ले मुिक्त पाएका छन्। त्यो कुनै, भिवंयमा मरे पिछ ःवगर् जाने भ े

लोकिवँवासभन्दा पिन मािथ उिक्लएर अिहले िजउँदै ःवगर्को अनुभिू त वा
मुिक्तको अनुभिू त ूत्येक येशूका अनुयायीले पाउनुपछर् भ े पऽुसको दावी छ।

त्यो अनुभिू त पाएर येशूभक्तले पिवऽ र िन ावान जीवन िकन िबताउनुपछर् भनेर

पऽुसले ितन कारणह

बताउँछन्।

ूथमत: परमेँवरलाई िचनेकै कारणको सहयोगले येशूभक्त पिवऽ र

ु न्ु छ भ े मािमलामा हामीले यो
िन ावान जीवन िबताउँछ। परमेँवर को हुनह

भ

ु न्ु छ।" पऽुसले लेबी ११:४४,४५लाई
सक्छ : "परमेँवर पिवऽ हुनह

उद्धृत गदर्छन् जसमा लेिखएको छ, "ितमीह

(परमेँवर) पिवऽ छु " (१ पऽुस १:१६
मसीह" भन्दै ) येशूलाई प
पऽुस १:१५-१७)।

पिवऽ होऊ, िकनभने म

पान्तिरत)। त्यसकारण, ("जय

ाउने मािनसह ले पिवऽ जीवन िबताउनै पछर् (१

इसाईह ले िकन शु र असल आचरणको आचारसं िहता पालन गरे र
िजउनुपन दोॐो कारणचाही ँ आउनेवाला न्यायको कारणले हो। परमेँवरले

ूत्येक मािनसलाई न्यायोिचत तिरकाले न्याय गनुह
र् न्ु छ भनेर इसाईह लाई

थाहा छ। ूत्येक मािनसको आफ्नो आचरण वा जे गछर् वा गदनको आधारमा

परमेँवरले न्याय गनुह
र् न
ु ेछ (१ पऽुस
१:१७)।

तेॐो, येशूभक्तह ले मुिक्त पाएको महान् सत्य आत्म ान थाहा पाएको

कारणले हो। ितनीह लाई ठू लो मोल च ुकाएर िकिनएको हो। त्यो मोल हो:
येशूको अमूल्य रगत (१ पऽुस १:१९)। येशूको मृत्यु इितहासको कुनै

आकिःमक घट्न होइन भनेर पऽुसले ःप

पादर्छन्। ब

सं सार सृि

ु न्दा अिघ नै उहाँको मृत्युको योजना बनाइएको िथयो (१ पऽुस १:२०)।
हुनभ

ु एको छ? कसैले तपाईँलाई "तपाईँ िकन
तपाईँ कुन कारणले इसाई हुनभ

ु यो" भनेर सोध्यो भने त्यसको जवाफ तपाईँले के िदनुहन्ु छ र
िबिँचयन हुनभ

िकन?
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५. एक आपसमा ूेम गर (१ पऽुस १:२२-२५)
आज धेरै मािनसह

् तर इसाई हुनक
ु ो
इसाई हुँ भनेर दावी गछर्न।

अथर् के हो भनेर पऽुले १ पऽुस १:२२-२५मा िजिकर गदर्छन्। कोही इसाई हुँ
भनेर दावी गछर्न ् भने

पऽुसको अनुसार पिवऽ र िन ावान जीवन िबताउन

ज रत छ, तर त्यसको अथर् के हो?
येशूभक्तह

सत्य अनुसार चलेकोले ितनीह

शु

भएका छन् भनेर

पऽुसले १ पऽुस १:२२मा आफ्नो लेख अिघ बढाउँछन्। मीक भाषाबाट
अनुवाद गिरएको शु

दुई शब्दह

भ े शब्द िवऽ र पिवऽतासँग निजकै गाँिसएको छ। ती

पऽुसले अगािड १ पऽुस १:१५मा जे लेखे त्यससँग जोिडएको

छ। ूथमत: येशूभक्तह ले आफ्नो जीवन येशूमा समपर्ण गरे को हुन्छ।

त्यपिछ ितनीह ले बिप्तःमा िलन्छन् (१ पऽुस ३:२१,२२)। त्यसको अथर्
येशूभक्तह ले
परमेँवरको

आफ्नो

जीवन

आत्म ानको

परमेँवरको

सत्यलाई

िनिम्त

िशरोपर

गरे र

अल्ग्याएका
चल्दा

हुन्छन्।

येशूभक्तह

परमेँवरमा समिपर्त जीवन िबताइरहे का छन् भनेर खुलेआम दे खाउँदछन्।

(इसाई भयो भन्दै मा येशूभक्त हुन्छ भ े छै न िकनिक जनमानसमा इसाई भ े
एक जात जःतै खडा भइरहे को छ। तर येशूभक्त भन्दा इसाई जातलाई माथ

गन उपासक हो।-अनुवादकको िटप्पणी)।

येशूभक्तह को जीवनमा भएको त्यस पिरवतर्नमा अक

नितजा हुन्छ। ितनीह

पिरवतर्नको

अब साझा िवँवास गरे का जनह सँग सत्स मा लागेर

एक आपसमा निजिकन्छ। ती सम्बन्धह

अत्यन्त घिन

् येशूभक्तह
सम्बन्धलाई पिरवारसँग तुलना गछर्न।

हुन्छ। पऽुसले त्यो

दाजुभाई र िददीबिहनीह

जःतै एक आपसमा ूेिमलो सम्बन्ध राख्दछन्। १ पऽुस १:२२मा पऽुसले

् त्यसलाई
त्यस िःथितलाई एक आपसमा ूेम दे खाएको भनेर चचार् गछर्न।

व्याख्या गनर् पऽुसले मीक भाषा िफलाडेलिफया भ े शब्द ूयोग गदर्छन्।

त्यसको अथर् दाजु वा भाईको िनिम्त ूेम भ े जनाउँछ। यो ूेम पिरवारमा हुने
एक आपसी ूेम हो।
मीक

भाषामा

अनुवाद

गिरएको

"ूेम"

भ े

शब्दलाई

िविभ

शब्दह मा अनुवाद गिरएको छ। पिहलो त िफिलया (philia) जसको अथर्

िमऽता। त्यसपिछ दोॐोमा अक

शब्दमा अनुवाद गिरन्छ त्यो हो इरोज

(eros)। त्यो हो ौीमान र ौीमतीको चाहना। तेॐो शब्द अगापे (agape)
जसको अथर् शु

वा िनँचल ूेम हो जसले अक मािनसको भलाई गनर् ूयास

गनर् लगाउँछ। "ितमीह को
पऽुस १:२२

दयमा एक आपसमा गिहरोसँग ूेम गर" (१

पान्तिरत) भनेर पऽुसले अनुरोध गदार् उनले ूेमको िनिम्त
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् यहाँ अगापेको अक शु
अगापे शब्द ूयोग गछर्न।

ूेम हो जसले अ को

भलाइ गनर् खोज्छ। तर त्यःतो ूेमको खुबी जो पायो उसमा हुँदैन। त्यसको
िनिम्त पुनजर्न्म हुनपु छर्। जो मािनसको

दय परमेँवरमा नयाँ गिर जिन्मएको

१:२३, १ पऽुस १:३)। अक ःप

शब्दमा भ े हो भने त्यो नयाँ जन्म

हुन्छ त्यस खालका मािनसमा माऽ अगापे ूेममा चल्न खुबी हुन्छ (१ पऽुस
त्यसबेला हुन्छ जब मािनसले बाइबलका सत्यह लाई आत्मसात् गरे र जीवन

यापन गदर्छ। यस ूकारको ूेम परमेँवरबाट माऽै आउँछ। ःवाथीर्
भएका मािनसह

दय

अथार्त ् आफ्नोमाऽ भलाई खोज्ने मािनसह ले यो ूेमलाई

उमानर् सक्दै नन्। त्यसकारण कोही येशूभक्त हुँ भनेर दावी गछर् भने त्यसले
सत्यलाई पालन गनर् र शु

जीवन िबताउन अिनवायर् छ भनेर पऽुसले पऽुस

१ पऽुस १:२२मा िजिकर गदर्छन्। सत्यलाई थाहा पाउनु भनेको केवल
ानलाई माऽ जा ु वा िवँवास गनुर् होइन। त्यस अनुसार चल्न अनुशािसत

जीवन िबताउनै पछर्।

हामीह को जीवनमा मायालु हुन कसरी िसक्ने? शु

त्यस ूकारको ूेमको खुबी हुन कःतो ूकारका िनणर्यह
उपसं हार:

थप जानकारी: यिद एलेन जी
लेखह

दयबाट बहने

हामीले गनुप
र् छर्?

ाइटका साममी उपलब्ध भएका उहाँक यी

पढ्नुहोस्: सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १को पृ. ३७३-३७६को "पफक्ट

ओिबिदयन्स ा ु बाइःट"। त्यही पुःतको पृ. ३६५-३६८को "बाइःट द वे
अभ लाइफ।"

पिहलो पऽुसको ूथम् अध्याय एकदम गिहरो र अत्यन्त मूल्यवान

सत्यह ले भिरएका छन्। यसले धेरै िवषयह

समेटेका छन्। ऽीएक

परमेँवरको बारे मा गिहरो िचन्तन गरे र पऽुसले आफ्नो पऽ सु

्
गछर्न।

् आफ्नो
त्यसको अथर् िपता, पुऽ र पिवऽ आत्माको बारे मा उनले चचार् गछर्न।
पुऽ येशू भी

ारा िपताले हामीलाई मुिक्त िदनुभएको छ भनेर उनले भन्दछन्।

त्यसको अथर् हामीले पिवऽ जीवन जीउन र उहाँका आ ाह

पालन गनर् येशूले

हामीलाई च ु ुभएको छ। त्यसको अथर् पिवऽ र आ ाकारी जीवन जीउन
येशूमा हामीलाई च ुिनएको छ। त्यसको फलःव प येशूकहाँ हामी

दयदे िख

ूेम गद आउँछ । येशूमा हामी आनिन्दत हुन्छ । िकन त? उहाँको मृत्यु र

मृत्युबाट उहाँको पुन त्थान नै हामीह को ूित ा हो। येशूको त्यो काम हाॆो

िनिम्त बरदान हो जुन ् किहल्यै पिन नाश हुँदैन। यो उपहार ःवगर्मा
हामीह को िनिम्त पिखर्रहे को छ। यस सं सारमा हामीले अनेक तकिलफ र
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पीडा भोग्छ , यसबाट हामी भाग्न सक्दै न होला। तर येशू भी मा हामीले

पाएको मुिक्तको उपभोग अिहले पिन हामी गनर् सक्छ । यो सत्य हो िक, "
सतावट पाइरहे का येशूभक्तह का िनिम्त

दु:खक

िदन पऽुसले पऽह
होमीरहे का
िवँवासीह

िथए।

िवँवासमा साहस र बल

् पऽुसका पाठकह
लेखेका हुन।

परमेँवरमा

पिबरहे को

पकड

िथए। जुन कुरो िठक छ त्यही गनर् सु

अनेक परीक्षाह मा

खुिःकने
गरोस्

खतरामा

भ े चाहनाले

ाइट, द

पऽुसले आफ्ना पाठकह लाई पऽ लेखेका िथए।"-एलेन जी

आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ. ५१७बाट

ती

पान्तिरत।

त्यसकारण, येशूभक्तह बाट पिवऽ जीवन िजइनु अपेक्षा गिरएको छ।

अथार्त ् ितनीह ले सत्यलाई पालन गरे को छ भनेर ितनीह को जीवनले

दे खाउनुपछर्। र शु

दे खाउनुपछर्।
िचन्तनमनन:
अ.

आ.

दयले भिरएका िवँवासीह

हामी इसाई वा येशूभक्तह

िबिभ

मािनसह को

तपाईँकोचाही ँ के हो?

हुनको कारण के छ? यस बारे मा

िबिभ

िबचारह

१ पऽुसको पिहलो अध्यायमै

पल्ट

उल्लेख

गिरएको

छन् भनेर चचर्ह ले पिन

छ

त

हुन्छन्

नै,

तर

येशूको पुन त्थानको बारे मा दुई

(१

पऽुस

१:३,२१)।

येशूको

पुन त्थानले हामीह को आःथामा कसरी असर पादर्छ वा त्यो

इ.

िकन मह वपूणर् छ?

पऽुसले किहल्यै नाश नहुने उपहारको बारे मा चचार् गछर्न ् (१ पऽुस

१:४)। पऽुसको त्यो चचार्ले दािनएल ७:१८को ूितिविम्बत गदर्छ

जसमा लेिखएको छ, " 18 तर सव च्चका पिवऽ जनह ले यो

राज्य पाउनेछन् र सदासवर्दाको लािग अिधकार गनछन् हो,

सदासवर्दाको लािग।" यस सं सारमा भएका यावत थोकह

जुन ्

िबलाएर जान्छन् र तुरन्तै नाश हुने कुराको बारे मा सोच्नुहोस्।
सं सारका ती पिरवेशह को तुलनामा ःवगर्मा हामीलाई िदइने

ई.

ँ के हामीले दाँज्न सक्छ र?
अचम्मको उपहारको ूित ासग

जब हामी सताइएका हुन्छ त्यसबेला पिन हामीह को िवँवास झन
कसरी

बिलयो

हुन

जान्छ?

हामीह ले

पाउने

िवँवासमा अिडग रहन हामीले कसरी िनणर्य गन?

२३

दु:खक बाट

र

गिरएको मलामी- भाग २

ओन-ओजोले हा

ुँ गरे को कोठामा भएका सबै मािनसले पिन सुने र
डराएर सबै जना बािहर भागाभाग भए। मचाही ँ ूाथर्ना गिर नै रह। अिन ओन-

ँ ा खोिलन्। उनलाई बाँधी राखेको डोरीबाट छु ट्न उनले
ओजोले उनको आख

जबरजःती गिरन्। मैले उनको दाजुलाई बोलाए ँ र गाड्नको लािग बाँिधएको
ँ
डोरी खोल भनेर अर्हाए।

जब ओन-ओजो डोरीबाट छु ट्कारा पाउन सं घषर् गद िथइन् त्यो दे खेर

उसको दाजुको त सातोपुत्लो गयो र उपिन डरले थरथर काम्न थाल्यो। तर

बिहनीको डोरी फुकाल्न मैले उसलाई कर गर। जब उनको हात र खु ाबाट

डोरी फुकािलयो तब उनलाई मेचमा बःन हामीले सघाय । पिहला
गरे का र भागेकाह

वावासी

अब आएर ढोका र झ्यालमा हुल बाँधेर बःन थाले िकनिक
ँ ाडमछाड गनर् थालेका िथए।
तछ

मरे को केटी जीिवत भएको हेन र् ितनीह

ओन-ओजोले खानको िनिम्त केही खानेकुरा मािगन् र कसैले उनलाई

खाना ल्याइिदए। जब उनमा बल आयो तब हामी सबै जनाले परमेँवरको

र्ु ोस्, ूाथर्नाले गदार्
ूशंसा गनर् थाल्य । तब मैले पिरवारलाई भन, "हेनह
तपाईँह को

छोरी

मरे कोबाट

जीिवत

भएर

उिठन्।

तर

टुनामुना

र

ँ परमेँवर सहभागी हुन चाहनुह ु । तपाईँह को चलन अनुसार
तन्ऽमन्ऽह सग
ओन-ओजोलाई टुनामुना नझुन्

यसमा परमेँवर ूश
मञ्जुर भए।"

ाइिदनुहोस्। यो बोक्सी िव ाको काम हो।

ँ
हुनहु ु ।" ओन-ओजोका आमाबाबु मैले भनेको कुरासग

ओन-ओजोको घरमा म िदनभरी िथए ँ र जब म घर फक तब अध्ँ यारो

भइसकेको िथयो। मेरो खु ा लगलग कािम रहेको िथयो। म एकदम कमजोर
ँ मैले घुड
ँ ा टे केर ूाथर्ना गर "हे ूभ ु, आजको
भएको िथए ँ र थाकेको पिन िथए।

िदनमा थोमा भएर गरे को ूाथर्ना तपाईँले सु भ
ु यो। म अब तपाईँलाई सारा
र् ोस्। म तपाईँको
दयले िवँवास गछु र्। तपाईँको िनिम्त मलाई ूयोग गनुह

ँ िनदाए।
ँ
हुँ।" मेरो मन हलुका भयो, अिन ओछ्यानमा पल्ट र मःतसग

राित एक बजे फेिर मेरो ढोकामा कसैले ढक-ढकायो र मलाई

उठायो। "गु बा लारी, आउनुहोस्!" एक जना मिहलाको आवाज मैले सुन।

मैले ढोका खोल। त्यहाँ ओन-ओजोकी आमा उिभरहेकी िथइन्। "आउनुहोस्,

ओन-ओजो फेिर मिरन्!"

१

"यो कसरी हुनसक्छ र? परमेँवरको शिक्त किहले पिन असफल

ँ अिन म पिन हःयाङफःयाङ गद ओन-ओजोकी
हुँदैन" भनेर म चिकत भए।
ँ उनको घरमा गए।
ँ उनलाई ओ
आमासग

ानमा पल्टाइरािखएको िथयो। मैले

उनको नाडी र सास छामेर हेर। उनी त फेिर मिरसकेिकरिहछन्। उनको

ँ ा टे क। अिन मैले झाँबीले टुनामुना गरे को झारपात,
अगािड मैले फेिर घुड
उनमाथी फैलाइराखेको मैले दे ख।

"उनमाथी यो झारपात कसले राख्यो?" मैले सोध। ओन-ओजोकी

आमाले भिनन् उनको ौीमानले राखेको हुनपु छर्। िकनभने उनीमाऽ ओन-

ँ घरमा एक्लै िथए।
ओजोसग

ँ ताउनुभयो, त्यसको जस
"परमेँवरले ओन-ओजोलाई मरे कोबाट िबउ

परमेँवरले माऽ पाउनुपछर्। तर कसैले परमेँवरको बदनाम गरे को छ र यो

टुनामुनागरे को पात फेिर उनमाथी रािखिदएको छ। अब उनी फेिर मिरन्!" मैले

ँ
दु:ख मानेर सबैलाई सुनाइिदए।

मैले फेिर ओन-ओजोितर फकर ूाथर्ना गर। ओन-ओजोका पिरवार

अब के हुन्छ भनेर च ुपचाप पखर बिसरहेका िथए। एक िछनपिछ ओन-ओजोले

ँ ा खोिलन् र खाटमा उठे र बिसन्। केही समयसम्म म उनीसग
ँ
आफ्नो आख
बस। अिन घर फकर्नुभन्दा पिहले मैले फेिर पिरवारलाई चेतावनी िदए,ँ

"तपाईँह

कसैले पिन झाँबीको टुनामुना गरे को झारपात उनको शरीरमा

नछु वाउनुहोस्। नऽ भने फेिर उनी मनिछन्।" उनको दाजु र आमाले ठू लो
ःवरले हुन्छ भनेर कबुल गरे । अिन म घर फक र थिकत भएर सुत।
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