५

परमे वरको िनि त बाँ ने

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽुस ३:८-१२, गलाती २:२०, १ पऽुस
४:१,२, रोमी ६:१-११, १ पऽुस ४:३-११ र २ शमूएल ११:४।

यस अध्यायको सम्झनुपन मूल सार पद: "१२ िकनिक परमेँवरको नजर

धमार्त्माह मािथ रहन्छ, र ितनीह लाई उहाँले आिशष िदनुहन्ु छ। उहाँका
कानह

ितनीह का ूाथर्नाितर खुला हुन्छन्। तर परमूभ ुको मुहार खराबी

गनह का िव
पऽुस ३:१२

मा हुन्छ अथार्त ् खराबी गनह लाई उहाँले आिशष िदनुह ु " (१

पान्तिरत)।

पाप कितको भयानक र वाःतिवक छ भनेर बाइबलका लेखकह लाई

ान िथयो। कसरी थाहा नहुने त? ितनीह

आफै पिन कित पापी छन् भनेर

ितनीह लाई थाहा िथयो (१ ितमोथी १:१५)। पाप कितको गम्भीर छ भनेर

पिन ितनीह लाई थाहा िथयो। पापको समःयालाई समाधान गनर् के गनुप
र् रे को
िथयो त्यो बुझ्न सके पाप कःतो रहे छ भनेर त्यसको यथाथर्ता थाहा हुन्छ।

यसले येशू भी लाई बुसमा नै चढाइिदयो। पापको समःया कितको गिहरो र
त्यसको फैलावट कितको छ भनेर त्यसले दे खाउँछ। तर हामीह को

जीवनलाई पिरवतर्न गनर् र उहाँका जनह लाई नयाँ बनाउन येशू भी को
शिक्त कितको महान् छ भनेर पिन बाइबलका लेखकह
िथए।

पिरिचत भएका

यस अध्यायमा पऽुसले त्यही कुरामा िनरन्तरता िदएको हामी हे नछ ।

जब इसाईह ले आफूह लाई येशूमा समिपर्त गछर्न ् र बिप्तःमा िलन्छन् तब

ितनीह

नयाँ जीवन पाएका हुन्छन् भनेर पऽुसले लेख्दछन्। यथाथर्मा भ े हो

भने ितनीह को जीवनमा यःतो आमूल पिरवतर्नह
दे खेर अ ह

हुन्छन् िक ितनीह लाई

छक्क पनछन्। तर येशूभक्तको जीवनमा सिजलै सँग पिरवतर्न

आउँछ भनेर पऽुसले भन्दै नन्। ब

पिरवितर्त जीवनको िनिम्त शारीिरक क

सहनु आवँयक हुन्छ भनेर पऽुसले भन्दछन् (१ पऽुस ४:१)। अक शब्दमा

भ े हो भने यिद हामीलाई ूित ा गिरएको िबजय हामी चाहन्छ भने हामीले

शारीिरक

पमा क

सहन तयार हुनपु छर्।

बाइबलभिर फैिलएको एउटा िवषयबःतुलाई पऽुसले पिन िनरन्तरता

िदएको पाइन्छ। त्यो िवषयबःतु हो, येशूलाई िवँवास गन ूत्येक येशूभक्तको

५३

जीवनमा वाःतिवक ूेमले कःतो भूिमका खेिलरहनुपछर्। "ूेमले क्षमा िदएर
धेरै पापह

मेिटन्छन्" पऽुसले लेख्दछन् (१ पऽुस ४:८

िकनभने जब हामी ूेम

पान्तिरत)। यो

गछ र क्षमा िदन्छ तब येशूले हाॆो िनिम्त के

ु न्ु छ भनेर हामीले दे खाउँछ ।
गनुभ
र् यो र के गद हुनह

१. एक आपसमा सहमित गरे र चल्नु (१ पऽुस ३:८-१२)

इसाईह को जीवन कःतो हुनपु छर् भनेर १ पऽुस ३:८-१२मा पऽुसले

िजिकर गरे को पढनुहोस्। त्यही कुरो १ पऽुस २:२०,२१मा उनले कसरी
र्ु ोस्। १ पऽुस ३:८-१२ "८ अन्त्यमा ितमीह
दोहोर्याएका छन्? सो पिन हेनह

सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अक लाई सहानुभिू त दे खाओ, भातृ-ूेम गर,
कोमल

दयका होओ, र नॆ मनका होओ। ९ खराबीको बदला खराबी नगन

अथवा अपमानको बदला अपमान निदने, ब

िकनिक यसैको लािग ितमीह

त्यसको स ामा आिशष िदने होओ,

बोलाइएका छौ, िक ितमीह ले आिशष ूाप्त गनर्

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

दे ख्ने 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 २:२०,२१

ँ स ौ भने
"२० िकनभने ितमीह ले खराब काम गरे र कुटाइ खाँदा धैयस
र् ग

यसमा ठू लो कुरो के छ र? तर ितमीह ले असल गरे र पिन दु:ख भोग्नुपदार्
ँ सहन्छौ भने यो परमेँवरमा महणयोग्य हुन्छ, २१ िकनिक यसैको िनिम्त
धैयस
र् ग
ितमीह

बोलाइएका हौ। भींटले पिन ितमीह का िनिम्त कंट भोग्नुभयो, अिन

ितमीह का लािग एउटा उदाहरण छोिडजानुभयो, र ितमीह
िहँ नुपछर्। २२

कुरा पाइएन।"

"ितमीह

उहाँकै पाइलामा

"उहाँले कुनै पाप गनुभ
र् एन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको
येशूका भक्तह

हौ भनेर दावी गछ भने ितमीह

एक

आपसमा सहमत भएको म हेन र् चाहन्छु " ( पान्तिरत) भनेर पऽुसले आमह गद

१ पऽुस ३:८ सु

् "एक आपसमा सहमत हुन"ु भनेको "एक आपसको
गछर्न।

मन वा िदमाग" एउटै हुन ु हो। "एउटै मन" भ े शब्द तत्कािलन चलेको मीक
भाषामा होमोृोनस् (homophrones) हो। सबै जना एकै नासले सोच्नुपछर्,
काम गनुप
र् छर् र िवँवास गनुप
र् छर् भनेर पऽुसले भ
होइन भनेर ःप

खोजेको होइन। त्यो िकन

पमा व्याख्या गरे को १ कोरन्थी १२:१-२४मा हामी पाउँछ ।

५४

ँ
ँ छन्।
अ ह ले बनेका छन् भनेर पावलले औल्याउ

हामीह को शरीर िविभ

त्यही अनु पमा चचर् पिन िविभ
भएको िवँवासीह
दक्षताह

आित्मक बरदान तथा दक्षताह ले सुसम्प

ारा िनमार्ण गिरएको हुन्छ। एकै व्यिक्तमा सबै बरदान वा

हुनपु छर् भ े छै न। तर ती सबै िमलेर चचर्लाई एकिऽत पादर्छ।

अथार्त ् चचर् भनेको िविभ
हुन त िबिभ

ूितभाह

भएको व्यिक्तह को िमिलजुली थलो हो।

मािनसह को िदमागमा िविवधता भएकोले चचर्मा एकता

कायम गनर् सिजलो छै न। त्यसकारण एक आपसमा सहमित भएर चलेन भने के

हुन्छ भनेर पऽुसले िवँवासीह लाई सतकर् गराउँछन्। यिद कोही येशूको

ँ एक भएर
आदशर्मा चलेको छ भनेर दे खाउन चाहन्छ भने त्यो व्यिक्त चचर्सग
चल्नुपछर् भनेर पऽुसले आफ्ना िवँवासी पाठकह लाई भन्दछन्।
उदाहरणमा हामीले हेनप
र्ु दार्, इसाईह

एक आपसमा वा अ लाई

सहानुभिू त दे खाउन एक हुनपु छर् (१ पऽुस ३:८)। कसैको समःया भयो, कसैको
शोक भयो वा िपडा भयो भने त्यसूित हामी पिन सं वद
े नशील छ

भ े

भावनालाई दे खाउने शब्दलाई सहानुभिू त भिनन्छ। कोही मािनसलाई कतै

दु:खेको छ र त्यसबाट ऊ िपडामा छ भने त्यसलाई तपाईँले सहानुभिू त
दे खाउनुहन्ु छ। िवँवासीह

हुनपु छर्।

पऽुसले

एक भएको दे खाउन सहानुभिू त ूकट गनमा सहमत

भन्दछन् "एक

आपसमा

पान्तिरत)। साथै इसाईह मा कोमल

ूेम

गर"

(१

पऽुस

३:८

दय हुनपु छर् भनेर पऽुसले भन्दछन् (१

पऽुस ३:८)। यिद इसाईह मा ूेम भयो भने एक आपसको किठन पिरिःथितमा
र कमजोरीमा ितनीह ले दया र दु:ख दे खाउनेछ।

"बुसमा आफ्नो ःवाथर्लाई टाँग। आफूह

भन्दा अ

असल छन्

भ े सोचाइमा पस। त्यो मनिःथितमा तपाईँ रहन सक्नुभयो भने तपाईँ भी मा

एक तुल्याइनुहन
ु ेछ। यिद तपाईँको त्यःतो मनिःथित भएमा जगतका सारा
जीवह को सामु, चचर्को सामु र सारा सं सारको सामु तपाईँ परमेँवरका

ु न्ु छ भनेर ःप
सन्तान हुनह

पमा ूमािणत गरे र दे खाएको हुन्छ। तपाईँले

दे खाउनुभएको अनुकरणीय उदाहरणले परमेँवरको मिहमा हुनेछ।"-एलेन जी
ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ९, पृ. १८८बाट

व

पऽुसले भन्दछन्, "एक आपसमा दयालु र कोमल होऊ। नॆताको

धारण गर र कसैूित ूितशोधको भावना िलएर दु

३:८,९

पान्तिरत।

काम नगर" (१ पऽुस

पान्तिरत)। पऽुसले िदएको त्यो नीितमा चल्न हाॆो ःवाथर्लाई िकन

मानर् तयार हुनपु छर् र? त्यस खालको मृत्युलाई हामीले कसरी अङ्गाल्ने?

ँ ै बूसमा टाँिगएको छु , अब उूान्त िजउने
हेनह
र्ु ोस्, गलाती २:२० "म भींटसग

५५

म होइन,ँ तर भींट ममा िजउनुहन्ु छ। जुन जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु, त्यो

परमेँवरका पुऽमा िवँवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई ूेम गनुभ
र् यो, र मेरो

िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो।"
२. शािररीक

पमा क

भोग्नु (१ पऽुस ३:१८,२१)

येशू हामीह को पापको िनिम्त मनुभ
र् यो। र हामीह को मुिक्तको आशा

केवल उहाँमामाऽ पाइन्छ। उहाँको पिवऽ जीवनले गदार् हामीह ले मुिक्त

पाउँछ । उहाँको पिवऽ जीवनले हामीलाई ढाक्दछ। उहाँकै पिवऽ जीवनले

परमेँवरको

नजरमा

हामी

पिवऽ

बिनन्छ ।

येशूले

गदार्

नै

"तपाईँलाई

परमेँवरले महण गनर्हन्ु छ। उहाँले गदार् नै तपाईँ परमेँवरको नजरमा पाप

नगरे को दे खाइनुहन
े ।"-एलेन जी
ु छ

ाइट, ःटे प्स टु बाइ

पान्तिरत।

पृ. ६२बाट

तर हामीह को पाप क्षमा भयो भनेर घोषणा गरे र परमेँवरको अनुमह

त्यहाँ अन्त्य हुँदैन। िनरन्तर पमा हमला गिररहने पापमािथ िवजय ूाप्त गन
शिक्त पिन उहाँले हामीलाई िदनुहन्ु छ।

त्यही सन्दभर्लाई मध्य नजर राख्दै दे हायका पदह

र त्यसमािथ ूाप्त हुने िबजय र क

पढ्नुहोस्। पाप

तथा सतावटको बीचमा के सम्बन्ध छ,

सो िनयाल्नुहोस्। १ पऽुस ३:१८-२२ "१८ िकनभने हामीलाई परमेँवरकहाँ

र् यो। उहाँ
ल्याउन भींट पिन पापह का िनिम्त सदाको लािग एक चोिट मनुभ

शरीरमा मािरनुभयो, धमीर् जन अधमीर्ह का िनिम्त, तर आत्मा ारा जीिवत

पािरनुभयो। १९ यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परे का आत्माह लाई

पिन ूचार गनुभ
र् यो। २० ती आत्माह ले ूाचीनकालमा आ ापालन गरे नन्,

ु एको
जब नोआको समयमा जहाज बनाउँदा परमेँवरले धै य र् धारण गरी पिखर्नभ

िथयो। त्यस जहाजमा थोरै , अथार्त ् आठ जना माऽ पानी ारा बचाइए। २१
यही पानी बिप्तःमाको एउटा

प हो, जसले ितमीह लाई बचाउँछ। यो

शरीरको मैला हटाएजःतो होइन, तर शु

िववेकको िनिम्त परमेँवरतफर्को

एउटा ूित ा हो। यसले मृतकबाट भएको येशू भींटको पुन त्थान ारा
ितमीह लाई

अिधकारह

बचाउँदछ।

२२

उहाँ

ःवगर्मा

जानुभयो

र

ःवगर्दूतह ,

र शिक्तह लाई वशमा पारी परमेँवरको दािहने बाहुलीपि

ु न्ु छ।", १ पऽुस ४:१,२ "१ जसरी भींटले शरीरमा दु:ख
िवराजमान हुनह

भोग्नुभयो, त्यसरी नै ितमीह ले पिन त्यही िकिसमको िवचार धारण गर, िकनभने
जसले शरीरमा दु:ख भोगेको छ, त्यसले पाप गनर् छोड़े को हुन्छ। २ यसरी

त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेिर मािनसको कुइच्छामा होइन, तर
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परमेँवरको इच्छामा िबताउँछ।" र रोमी ६:१-१४ "१ अब हामी के भन ?

के अनुमह ूशःत माऽामा होस् भनेर हामी पापमा लािगरह त? २ त्यसो

नहोस्! हामी जो पापको लेिख मर्य , त कसरी हामी अझै त्यसै मा िजउनु? ३
के ितमीह

जान्दै नौ हामी सबै, जितले भींट येशूमा बिप्तःमा िलय , उहाँकै

मृत्युमा बिप्तःमा िलएका िथय ? ४ यसकारण बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा

उहाँसँगै गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भींट मरे काह बाट जीिवत

पािरनुभयो, त्यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।

५ यिद उहाँको

मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ भने, उहाँको पुन त्थानमा पिन िनँचय

नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछ । ६ हामी जान्दछ िक हाॆो पुरानो मनुंयत्व
उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस्, र अब उसो हामी

पापका कमारा नहोऔ ं। ७ िकनभने जो मरे को छ त्यो पापबाट मुक्त भएको
छ।

८ तर यिद हामी भींटसँग मरे का छ भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ

भन्ने िवँवास गदर्छ । ९ हामी जान्दछ िक भींट मरे काह बाट जीिवत भएर

फेिर मनुह
र् न
ु ेछैन। अब उसो उहाँमािथ मृत्युको राज्य हुँदैन। १० जुन मृत्युमा
उहाँ मनुभ
र् यो त्यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल्ट मनुभ
र् यो। तर जुन

जीवनमा उहाँ िजउनुहन्ु छ, त्यो परमेँवरको िनिम्त िजउनुहन्ु छ। ११ यसै गरी

ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरे का, तर भींट येशूमा

परमेँवरको

लािग

जीिवत

भएका

ठान्नुपछर्।

१२

यसकारण

शरीरका

अिभलाषाअनुसार चल्नु नपरोस् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई
राज्य गनर् नदे ओ। १३ आफ्ना शरीरका अ ह

दुंटताका साधनको

पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मािनसह जःतै
आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल, र

शरीरका

अ ह लाई

पमा

धािमर्कताका

साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण गर। १४ िकनिक पापले ितमीह मािथ राज्य
गनछै न, िकनिक ितमीह
छौ।"

व्यवःथाको अधीनमा छै नौ, तर अनुमहको अधीनमा

१ पऽुस ३:१८मा पऽुसले मीक भाषाको एउटा सानो शब्द ूयोग

गरे का छन्। हाॆो िनिम्त येशूको बिल बाःतिवक

पमा कितको िबशाल छ र

कितको फैिलएको छ भनेर त्यस शब्दले िचऽण गदर्छ। त्यो मीक शब्द हो

हापाक्स (hapax)। त्यसको अथर् हो एक फेरा गिरएको काम सदाको िनिम्त

फ े भएको भ े जनाउँछ। हाॆो लािग येशूको मृत्यु अत्यन्त शिक्तशाली छ
भनेर हापेक्स शब्द ूयोग गरे र पऽुसले िजिकर गदर्छन्।
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१ पऽुस ४:१मा

"त्यसकारण"

भ े

शब्द ूयोग गिरएको

छ

ँ भखर्रै १ पऽुस ३:१८-२२मा जे भिनएको
( पान्तिरत)। १ पऽुस ४:१,२सग
िथयो सो त्यस शब्दले जोड्दछ। येशू भी

हाॆो पापको िनिम्त मनुभ
र् यो भनेर

ँ
िथए। हामीह लाई परमेँवरको
अिघल्लो पदह माफर्त पऽुसले औल्याएका

निजक ल्याउन येशूले दु:खक

पाउनुभएको िथयो (१ पऽु ३:१८)। त्यसको

पिरणामले अब हामी बिप्तःमामा सहभागी हुनसक्छ जसले हामीलाई उ ार पिन
गदर्छ (१ पऽुस ३:२१

पान्तिरत)।

त्यसकारण पऽुसले हामीलाई बुझाउन के भ

चाहेका िथए सो ःप

गनर् बिप्तःमा शब्द शायद उ म शब्द हुनसक्छ। "जो मािनस आफ्नो शरीरमा
क

ँ को सम्बन्ध समाप्त भएको दे खाउँछ"
भोग्न तयार हुन्छ त्यो मािनस पापसग

(१ पऽुस ४:१

पान्तिरत)। बिप्तःमाको िविधले इसाईह

येशूको क , मृत्यु

र पुन त्थानमा सहभागी भएको ःवीकारे को हुन्छ। सही इसाईह

अब पुरानो

जीवन िबताउने िनणर्य गदनन्। उसको आफ्नो बाँकी जीवन सांसािरक दु
शारीिरक अिभलाषामा िबताउँदैनन्। ब

अनुसार त्यो िजउँछ (१ पऽुस ४:२

सिकने होइन ब

परमेँवरको के चाहना छ त्यही

पान्तिरत)। यो िनणर्य एक फेरा गरे र

िदनिदनै आफूलाई ूभ ुमा समपर्ण गरे र िजउने िनणर्य गनुप
र् छर्।

र दै िनक पमा त्यस खालको समपर्णमा आफ्ना पापी चाहनाह

ठोकेर थन्क्याइिदनुपछर् (गलाती ५:२४)।
पापसँग लड्न तपाईँ शारीिरक

बुसमा काँटी

पमा पिछल्लोपटक किहले दु:ख

पाउनुभएको िथयो? तपाईँको जवाफले तपाईँको इसाई जीवनको बारे मा के
जानकारी िदन्छ?

३. अिहले नै पुनजर्न्म हुन ु (१ पऽुस ४:३-६)

मरे पिछ होइन अिहले नै येशू भी मा हामीले नयाँ जीवन पाएका

हुन्छ । उहाँले हामीलाई नयाँ सु वात िदनुहन्ु छ। उहाँमा हामीले नयाँ जन्म

पाएका हुन्छ । येशूमा नयाँ जीवन िबताउनु भनेको िवगतको समयमा भन्दा

हामीले फरक जीवन िबताएका हुन्छ । एक फेिर भी

िहँडेकाह

िबरोधी वा दु

येशूलाई महण गरे पिछ नयाँ जीवन पाएका अचम्मको कथाह

कुकमर्मा
कसले

सुनक
े ा छै नन् र? ती मािनसह मा आमूल पिरवतर्न आएको िथयो र ितनीह ले

परमेँवरको शिक्तको व्यिक्तगत पमै अनुभव गरे का िथए। िकन त? ितनीह को

जीवनमा येशू र उहाँको उ ार गन अनुमहले पिरवतर्न गरे का िथए। त्यसकारण

ःवाथर्लाई मृत्युमा राखेर येशूमा नयाँ जीवन हामीले पाएका ह भिन पऽुसले चचार्
ँ ै हामीले
गदर्छन्। भी को मृत्युमा हामी बिप्तःमा िलनु र उहाँको पुन त्थानसग
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पिन पुन त्थानको अनुभिू त ूाप्त गनुर् भ े नीितको बारे मा पऽुसले चचार् गदर्छन्।

यिद त्यो कदममा कुनै पिन असली इसाई लागेमा उसले पिरवतर्नको अनुभव गनर्
सक्छ भनेर पऽुसले िजिकर गदर्छन्।

नयाँ िवँवासीको जीवनमा के नयाँ पिरवतर्न आउँछ र ितनीह मा

भएको पिरवतर्न अ ले कसरी दे ख्नेछन् भनेर पऽुसले १ पऽुस ४:३-६
बताउँछन्। हे नह
र्ु ोस्: " ३ िबतेका िदनमा अन्यजाितह ले गरे झ ितमीह ले

व्यिभचार, कुवासना, म पान, मोजमज्जा, िपयक्कड़पन र घृिणत मूितर्पूजामा
ूशःत समय िबतायौ। ४ ितमीह

ितनीह सँग ॅंटताको बाटोमा निहँड़ेका

् ५
छक्क पछर्न,् र ितमीह को बदख्वाइँ (वा िगल्ला) गछर्न।

दे खेर ितनीह

ु न
तर जीिवत र मृतकह का न्याय गनर् तत्पर हुनह
ु ेलाई ितनीह ले लेखा

िदनुपनछ।

६

यसै कारण

मृतकह लाई

पिन

सुसमाचार

सुनाइयो, तािक

ितनीह ले मािनसह जःतै शरीरमा इन्साफ पाए तापिन आत्मामा ितनीह

परमेँवरजःतै िजऊन्।"

् उनी
म पान दुव्यर्सनको बारे मा पऽुसले अक शब्द ूयोग गछर्न।

भन्छन्, "ितमीह

रक्सी खाएर माि यौ। पाटीर्ह मा ितमीह ले ज ली व्यवहार

गर्यौ" ( पान्तिरत)। अिहलेको शब्दह मा भ े हो भने अब पाटीर् गन समय

सिकयो। जुन पिरवतर्न इसाईमा हुनपु छर् त्यो अत्यन्त उल्लेखनीय हुनपु छर् भनेर
पऽुसले िजिकर गदर्छ। वाःतिवक पमा भ े हो भने कोही मािनस इसाई भयो
भने उसको िवगतको जीवनको बारे मा थाहा पाउनेह

ऊदे िख अत्यन्त छक्क

पनछन् िकनिक उसले अब ितनीह को चालमा चल्ने चाहना गदन (१ पऽुस
४:४)। यहाँ ूचारै नगिरकन

आफूले पाएको नयाँ जीवन अ लाई दे खाउने

अवसर हुन्छ भनेर पऽुसले ठम्याउँछन्। येशूभक्त जीवन िबताएर दे खाउन सक्यो

भने सं सारको कुनै पिन ूवचनभन्दा त्यो ूभावकारी हुनसक्छ।

परमेँवरले गन न्यायको बारे मा पऽुसले १ पऽुस ४:३-६मा के

भन्दछन्?

यहाँ र बाइबलमा अन्त उल्लेख गिरएको जःतै (यूह ा ५:२९, २

कोरन्थी ५:१०, िहॄू ९:२७ आिद), हाॆो शरीरलाई पोषाउन त्यसको
अिभलाषामा चल्दा एक िदन सबैको न्याय हुन्छ भनेर पऽुसले ःप

पमा

उल्लेख गदर्छन् (१ पऽुस ४:२)। अिहले मिरसकेकाह लाई पिन सुसमाचार
ूचार गिरएको िथयो भनेर पऽुसले भन्दछन् (१ पऽुस ४:६)। अिहले
मिरसकेका तर ितनीह

िजउँदो भएको बेलामा पिन परमेँवरको उ ार गन

अनुमहको बारे मा थाहा पाउने अवसर पाएका िथए भनेर पऽुसले भ
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खोजेको

पाइन्छ। त्यसको अथर् वतर्मान समयमा येशूको बारे मा थाहा पाउनेह माऽ
होइन

उहाँलाई

थाहा

नपाउनेह को

न्याय

पिन

परमेँवरले गनुह
र् न
े भनेर हामी ढु क्क हुनसक्छ ।
ु छ

उिचत

र

िनःपक्ष पमा

ु न्ु छ। येशूलाई निचनेको
तपाईँ अिहले येशूलाई िवँवास गन हुनह

समयमाभन्दा

अिहले

तपाईँ

कुन

िकिसमको

अलग

जीवन

तपाईँले

िबताइरहनुभएको छ? तपाईँको जीवनमा येशूले के पिरवतर्न ल्याउनुभएको छ

ु एको छ?
जसले गदार् तपाईँ येशूभक्त हुँ भनेर दावी गनर् सक्नेहन
ु भ
४. शरीरको अिभलाषामा लागेर गन पापह

(१ पऽुस ४:३)

आफ्ना पाठकवगर्ले िवगत समयमा गरे का पापह को सूची पऽुसले

बनाउँछन्। तर जब ितनीह ले येशूलाई िवँवास गर तब ती पाप गनर् वा दु

ँ सम्बिधत पापह को
अपनाउन छोडेका िथए। अिन पऽुसले यौनसग

आचरणह

्
बारे मा चचर् गछर्न।

१ पऽुस ४:३ फेिर पढ्नुहोस्: " िबतेका िदनमा अन्यजाितह ले गरे

झ ितमीह ले व्यिभचार, कुवासना, म पान, मोजमज्जा, िपयक्कड़पन र घृिणत

मूितर्पूजामा ूशःत समय िबतायौ।" पऽुसको सूचीमा अ

ँ
छन् जसले यौन वा कामबासनासग

यस पदमा दुई समूह शब्दह

सरोकार भएको ःप

िबतायौ। ितमीह ले दु

के पिन छन्?

छ। "ितमीह ले जङ्गली जीवन वा मोजमज्जामा
काम गनर्

घृिणत काम गनर् मनपरायौ।"

चायौ वा

( पन्तिरत)। "ज ली जीवन वा मोजमज्जा" भ े शब्द मीक भाषाको

आसलिजया (aselgia )बाट आएको हो जसको अथर् मोजमज्जा अथार्त ्
कामबासना

हो।

दु

कामह

भ े

शब्द

मीक

भाषाको

इिपथुिमया

(epithumia)बाट आएको हो जसको अथर् "शारीिरक अिभलाषालाई पोःन कडा
चाहना" हो।

तर आफ्नो यौन चाहना बारे मा गलत धारणा राख्न इसाईह लाई

असिजलो हुनसक्छ। यौनको मािमलामा बाइबल िवरोध गदन। यौनको भावना

परमेँवरले नै सृजनुभएको िथयो। पती पत्नीको बीचमा हुने सम्भोगको चाहना

ठू लो आिशषको
नै िथयो (उत्पि

पमा िदइएको िथयो। त्यो चाहना अदनको बगचामा सु दे िख

२:२४,२५)। पित र पत्नीलाई एकतामा ल्याउन यौन िबडाले

मूख्य भूिमका खेल्दछ जसले गदार्

ितनीह को बैवािहक दाम्पत्य जीवन

िजन्दगीभिर रिहरहन्छ। छोराछोरीह लाई उिचत

पमा हुकार्उने अत्यन्त असल

व्यवःथा नै बैवािहक जीवन हो। ौीमान र ौीमतीको बीचमा हुने घिन

सम्बन्धले

आफ्ना

ँ
जनह सग

परमेँवरले
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राख्न

चाहनुभएको

र ूेम

सम्बन्धलाई

ूितिनिधत्व गदर्छ। (यस सम्बन्धी जानकारी यिमर्या ३, इजिकएल १६, होशे

१-३, यशैया ५४:५ पढ्नुहोस्)।

परमेँवरको योजना अनुसार गिरएको

िबवाहमा

यौनिबडाले पित र

पत्नीको बीचमा गिहरो आिशष बसाल्छ। तर वैवािहक दम्पि भन्दा बािहर

गिरएको यौनसम्बन्ध सं सारमा ध्वःत बनाउने तत्वह मा एक हो। परपु ष वा

पर ीगमनले यःतो भय र नितजा ल्याउँछ िक त्यसको हामीले कल्पना नै गनर्
सक्दै न । परमेँवरले िदनुभएको त्यस अचम्मको बरदानलाई दु पयोग गदार्
मािनसह को जीवन तहसनहस वा ध्वःत भएको कसलाई थाहा नहोला?

र्ु ोस्:
त्यही मािमलालाई िलएर दे हायका पदह ले हामीलाई के िसकाउँछ? हेनह

२ शमूएल ११:४ " दाऊदले ितनलाई ल्याउन मािनसह

पठाए, अिन ितनी

आइन्, र दाऊदले ितनीिसत सहवास गरे । (ितनले आफ्नो रजःवलाको बेलापिछ

आफैलाई शु

पारे की िथइन्।) त्यसपिछ ितनी आफ्नो घरमा गइन्।", १

कोरन्थी ५:१ " १ ितमीह का बीचमा व्यिभचार छ भन्ने कुरा पक्का गरी
सुिनएको छ, यःतो व्यिभचार जो अन्यजाितह मा पिन हुँदैन। ितमीह मध्ये कुनै

एक जनाले आफ्नै बाबुकी पत्नी राखेको छ अरे ।", उत्पि

१९:५ "ितनीह ले

ु ी ितमीकहाँ आएका मािनसह
लोतलाई बोलाएर भने, "बेलक

कहाँ छन्?

ँ भोग गर ।" र १
उनीह लाई यहाँ बािहर हामीकहाँ ल्याऊ, र हामी उनीह सग

कोरन्थी १०:८ "हामी व्यिभचारमा फःनुहँद
ु ै न, जसरी ितनीह मध्ये कित जना
फसे, र एकै िदनमा तेईस हजार मरे का िथए।"

शारीिरक कामबासना वा यौन दुव्यर्वहारको पापह ले ल्याएका िपडा

र दु:खका कथाह

खोज्न बाइबलमै जानुपछर् भ े छै न।

तर एउटा कुरामा हामी होिसयार पिन हुनपु छर्। कामबासनाको पापले

मािनसह मा ूभावकारी

पमा नकारात्मक असर पाछर् भ े कुरा त सत्य हो।

तर कितपय समाजमा त्यस पापूित र पाप गनह लाई वेवाःता गिरएको
पाइन्छ। तर बाइबल अनुसार पाप भनेको पापै हो। र येशू भी को मृत्युले

कामबासनाको पापलाई पिन ढाक्दछ। त्यसकारण कोही त्यस पापमा फसेको
छ भने हामी इसाईभएको है िशयतले त्यसलाई तुरन्तै न्याय गनुर् वा त्यसको
ँ ै न (लूका ६:४१,४२ पढ्नुहोस्: "४१ "आफ्नो
आलोचना गनुर् मनािसव हुद

ँ ामा भएको
ँ ामा भएको छे ःको ितमी िकन दे ख्तछौ, तर आफ्नै आख
भाइको आख

ँ ामा भएको मूढ़ा दे ख्दै नौ भने,
मूढ़ाचािहँ थाहा पाउँदैनौ? ४२ ितमी आफ्नो आख

ँ ामा भएको छे ःको मलाई िनकाल्न दे ऊ"
आफ्नो भाइलाई "ए भाइ, ितॆो आख
ँ ाबाट मूढ़ा
भनी ितमी कसरी भन्न सक्छौ? ए कपटी, पिहला आफ्नै आख
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ँ ामा भएको छे ःको िनकाल्नलाई छलर् ै
िनकाल, र तब ितमीले भाइको आख

दे ख्न सक्छौ।"

५. ूेमले सबै थोकह

ढाक्दछ (१ पऽुस ४:७-११)

पऽुसको समयकालमा पिन इसाईह

येशूको िछटो आगमनको

ूितक्षामा बाँिचरहे का िथए। तत्कािलन त्यस सं सारको अन्त्य भएको ितनीह

चाहन्थे। यो कुरा हामीलाई थाहा छ िकनभने १ पऽुस ४:७मा उनी लेख्दछन्:

"सबै थोकह को अन्त्य निजकै छ: त्यसकारण गम्भीर भएर ूाथर्ना गद
चनाखो भएर बस" ( पान्तिरत)। अथार्त ् अन्तको िनिम्त तयार होऊ भनेर
् हामीह को िनिम्त "अन्त" भ े शब्द हाॆो मृत्युपिछको
उनले आमह गछर्न।

ँ ा िचम्लेर मछ , चाहे हजार वषर् िकन नहोस् वा केही िदन
क्षण हो। हामी आख
िकन नहोस्, हाॆो िनिम्त येशूको दोॐो आगमन क्षिणक हुने छ र सं सारको
अन्त हुनेछ। येशूको आगमनको क्षणले मृत्युको लम्बाईसँग सरोकार छै न।

१ पऽुस ४:७-११मा सबै थोकको अन्त िछ ै हुन्छ भनेर पऽुसले

् त्यसलाई आत्मसात् गदार् कोही पिन इसाई हुँ भनेर दावी गछर्न ्
दावी गछर्न।

भने त्यसको जीवन कःतो हुनपु छर्? हेनह
र्ु ोस्: " 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

अत्यन्त गम्भीर हुनपु छर् र िनरन्तर ूाथर्ना ारा सचेत भएर

बःनु आवँयक भएको महसुस गनुप
र् छर्। ितनीह ले "एक आपसमा गिहरोसँग

ूेम गनुप
र् छर्। ूेमले धेरै पापह लाई मेिटिदन्छ िकनभने ूेमले क्षमा गदर्छ"
(१ पऽुस ४:८

पान्तिरत)।

त्यस पदको अथर् के हो? ूेमले कसरी पापलाई छोप्छ वा मेिटिदन्छ?

पऽुसले उद्धृत गरे को िहतोपदे श १०:१२ले केही हदसम्म जवाफ िदन्छ:
"घृणाले

झगडा

मच्चाउँछ।

तर

ूेमले

क्षमा

िदएर

सबै

पापह लाई

मेटाइिदन्छ" ( पान्तिरत)। अक अथर्मा भ े हो भने हामीलाई दु:ख िदने वा
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हानी गनलाई हामीमा भएको ूेमले क्षमा िदन सिजलो पादर्छ। त्यसकारण

भी को ूेमले क्षमा िदन हामीलाई अमसर गराउँछ। अिन हामीमा भएको
ूेमले अ लाई क्षमा िदन अमसर गराउँछ। यिद हामीह को

दयमा ूेमले

राज गर्यो भने हामीलाई बेइज्जत गन सानोितनो वा ठू लै िकन नहोस् त्यसूित

ँ ा िचिम्लन र िबसार्उन सिजलो पादर्छ।
आख

येशू र पावलले व्यक्त गरे का एउटै धारणा पऽुसले पिन व्यक्त

गदर्छन्। दुवै येशू र पावलले यो भन्दछन् िक सारा व्यवःथा वा दश
आ ाह को

सारांश एउटै हो: हामीह को सारा

दयले परमेँवरलाई ूेम गनुर्

र हामीह का िछमेकी अथार्त ् आवँयक परे को व्यिक्तलाई हामीलाई जःतै
ूेमगनुर् (म ी २२:३४-३९, रोमी १३:८-१०)।

अितिथ सत्कार गनर् नच ुक्नु भनेर पिन पऽुसले इसाईह लाई आमह

् येशूको दोॐो आगमन निजकै त छ। तर उहाँको आगमन निजक छ
गछर्न।
भन्दै मा इसाईह

समाजबाट अलग भएर ितनीह सँग सं सगर् वा सामािजक

सम्बन्धबाट अलिगनु मनािसब छै न। अन्तमा इसाईह को बोिल यःतो हुनपु छर्
िक मान ितनीह ले परमेँवरका वचनह

बोिलरहे का छन्। ःप

पमा भ े

हो भने आित्मक सत्यह को बारे मा गम्भीर भएर बोिलचाली गनुर् आजको
समयको गम्भीर माग हो।
"ूेमले

सबै

पापह

क्षमा

िदएर

मेिटिदन्छ"

(१

पऽुस

४:८

पान्तिरत)। तपाईँको िखलाफमा कसले पाप गर्यो? कःतो ूेम दे खाएर त्यो

पापलाई मेटाउन तपाईँले आवँयक ठा भ
ु एको छ?

यिद तपाईले ूेम दे खाउन

सक्नुभयो भने पापलाई मेटाउन तपाईँलाई िकन सिजलो हुन्छ?
उपसं हार:

"ूेम िधरजी र दयालु हुन्छ। कुनै पिन सानो भ ुललाई त्यो भन्दा ठू लो
ु भनेर हे छर्। ूेमले अ को
बनाउँदैन न त क्षमा िदन नसिकले ठू लो भल

ु ी गदन।
असफलता वा कमजोरीह को िखिस उडाउँदै उसको बारे मा कानेखस

पापी तथा कमजोरीह लाई धै यत
र् ासाथ दया दे खाएर र ऊूित सं वेदनशील भएर

व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर बाइबलले ःप

पमा िसकाउँदछ। पापमा फसेको

मािनसलाई उिचत तिरका अपनाएर सम्झाउन खोज्नुपछर्। त्यसले गदार् हठी
दयभएको मािनसलाई पिन भी मा िजत्न सिकन्छ। येशू भी को ूेमले क्षमा

िदएर धेरै पापह

मेिटिदन्छ। उहाँको दया र अनुमहले यिद वाध्य भएनभने

कसै को गलतलाई उघारे र दे खाउन खोज्दै न।"-एलेन जी
पारे न्टस्, िटचसर्, एण्ड ःटु डेन्टस्, पृ. २६७बाट
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ाइट, काउिन्सल टु

पान्तिरत।

येशूले पापीह लाई कःतो व्यवहार गनुभ
र् यो? येशू र एउटा

ीको

बारे मा यूह ा ८:१-११ पढ्नुहोस्। त्यस

ी व्यिभचारीमा पिबएकी िथइन्।

धािमर्क पिण्डत तथा अगुवाह ले त्यस

ीलाई येशूकहाँ ल्याउँदछन्। ती

व्यिभचार भनेको बैवािहक जीवनलाई तोडेर अ सँग करणी गन पाप हो।
धमर्का लुगा लगाउनेह को गोप्य जीवनका दोषपूणर् पापह

कोनुह
र् न्ु छ (एलेन जी
पापह

शब्दह

ाइट, द िडजाइर अभ एजेज,् पृ. ४६१)। ितनीह का

येशूले धुलोमा िकन लेख्नुहन्ु छ? िकनभने उनले धुलोमा लेखेका
हावाले तुरन्तै उडाएर लान सक्थ्यो। ती धािमर्क अगुवाह

छन् र दु

पापह

येशूले भईँु मा

दुई मुखे

मनोबृि का छन् भनेर येशूलाई थाहा िथयो। तै पिन ितनीह का

अ लाई उघारे र दे खाउने येशूको चाहना िथएन। हुनसक्छ त्यो दयाको

कामले ती मािनसह ले उहाँलाई िवँवास ग न् भ े उहाँको चाहना िथयो।
पापमा फसेको मािनसको सामना गनुप
र् दार् हामीले पिन अपनाउनुपन पाठ कःतो
सुरो खालको हुनपु छर् भ े येशूको उक्त कामले हामीलाई दे खाउँदछ।

िचन्तनमनन:

अ.

आवँयक छ? यिद छ भने के िवषय वा समःयाह

िविभ
आ.

इ.

एउटै सोचमा हुन ु

के चचर्मा काम गनर् सबै िवँवासीह
िबचारधारा भएका िवँवासीह

िकन एक हुन ु आवँयक छ?
पाप

गनर्बाट

रोक्न

तपाईँकै

छन्?

आवँयक िवषयह मा

जीवनमा

कःतो

खालको

शारीिरक दु:ख पाउन आवँयक भएको तपाईँले महसुस

गनुभ
र् एको छ? त्यसको अथर् के हो?

मादक पदाथर् सेवन गदार् कित मािनसह ले भय र पिरणाम
भोग्नुपिररहेको तपाईँकै विरपिर हेनह
र्ु ोस्। हामी चचर् भएको
है िशयतले

त्यो

म पान

जःतो

लागुपदाथर्को

दुव्यर्सनको

खतरालाई अ लाई कसरी सजग गराउने? अिलकित खाएर
हेर

के हुन्छ भनेर जा

चाहने युवायुवतीह लाई हामीले

कसरी सजग गराउनुपछर्, जसले गदार् पिछ हुने भय र
हानीबाट ितनीह

बच ुन्?

६४

पिरवितर्न जीवन-भाग २
शिनबारको िदन आफू कहाँ जान्थी भनेर मनसुरतका साथीह लाई
उनले भनेकी िथइन्। तर उनको पिरवितर्त जीवनको ितनीह ले ख्याल गरे का

ँ छक्याएर खेल्थी र उनी उच्छङ्खलकी
िथए। पिहला पिहला उनले अ ह सग
िथइन् तर अिहले उनी त्यस व्यवहारमा नलागी िजम्मेवार व्यिक्त ब

अ

पुगक
े ो

साथीह ले दे ख्न थाले। जब छु ीमा घर आइन् तब उनी आफ्नो

िछमेकीको चचर्मा जान थािलन्। उनका आमाबाबुले हरे क शिनबार उनी कहाँ

जािन्छन् भनेर सोध्न थाले तर उनले त्यसको जवाफ िदन आनाकानी गदर्िथन्।

जब उनको पिरवार मिःजदमा जान्थे तब उनी पिन जािन्थन् तर धेरै

वषर् अिघ कण्ठ गरे को ूाथर्ना दोर्याउनुको स ा उनले आफ्नो मनमनमा येशूलाई

्
ूाथर्ना गिथर्न।
तर एक िदन उनले िनयिमत ूाथर्ना नदोहोर्याएको उनका

बाबुआमाले थाहा पाएर उनलाई ूँन गरे “ितमीले नमाजको (कुरान) अनुसार

उनले िकन ूाथर्ना नगरे को? मनसुरतले आफ्ना आमाबाबुह लाई आफूले

येशूलाई िवँवास गरे को नलुकाउने िनणर्य गिरन्। आफू इमान्दार भएको

दे खाउन चाहेकी िथइन् र आमाबाबुलाई आफू इसाई भएको कुरा सुनाउने िनणर्य

गिरन्।

त्यो

थाहा

पाएर

उनका

आमाबाबुह

अत्यन्त

िरसाए।

इसाई

ँ बोल्न र चचर्मा जान मनाही गरे । ितनीह ले उनका साथीह
िछमेकीसग

र

ँ येशूमािथ भएको उनको िवँवास त्याग्न दबाब िदन अनुरोध गरे ।
गु ह सग
आमाबाबुूित ौ ा भएतापिन येशूमािथ भएको आफ्नो िवँवास त्याग्न उनले

अःवीकार गिरन्।
आिखरमा एकिदन उनको बाबुले िरसाएर भने, "ितमी अब मेरो छोरी

होइनौ। ितमी घरबाट िनःकेर जाऊ। ितॆो हाइःकुलको बाँकी दुइबषर्को पैसा
म ितिदर्न। जाऊ अिहले नै घरबाट!"

आफ्नो प्यारो बाबुको त्यो िरस दे ख्दा उनको सातोपुत्लो गयो। आफू

एक्लै हुनपु रे कोमा उनमा ऽास भयो। तैपिन उनले ूाथर्ना गिरन् र परमेँवरले

उनको आत्मामा उहाँको शािन्त खन्याइिदनुभयो। उनले भजन २७:१०मा
लेखेको ूित ालाई उनको आशा सम्झेर ूाथर्ना गरे । त्यसमा लेिखएको छ:

“मेरा बाबु र आमाले मलाई त्यागेतापिन परमेँवरले मलाई सम्हाल्नुहन्ु छ"

( पान्तिरत)। ितनी चचर्का सदःयह को सरं क्षणमा पुिगन्। ितनीह ले उनको

१

िनिम्त ूाथर्ना गरे र उनको ःकुलको फी ितनर् सघाए। ःकुलको निजक रहेको
ँ बःन आफ्नो घरमा ठाउँ िदए।
साथीले आफूसग
कितपय

समयमा

मनसुरतले

आफ्ना

ँ
आमाबाबुसग

बोलचाल

गनर्

ँ बोल्न अःवीकार गरे । कितपय समयमा
कोिशश गिरन्, तर ितनीह ले उनीसग
आफ्नो घर सम्झेर उनलाई िनयाॐो लाग्दथ्यो। चचर्का सदःयह

मनसुरतको

घरमा गएर आफ्नो छोरीलाई ःवीकानर् अनुरोध गनर् थाले। अन्तमा उनको
आमाबाबुले उनलाई घरमा ःवीकारे ।

तर घरमा आएतापिन पिहले जःतो उनले आमाबाबुको माया पाएकी

िथएनन्। आफूलाई घरमा बःन असिजलो भएको उनले महसुस गिरन्। उनले

चचर्का एक जना एल्डरकहाँ गएर के गन भनेर सल्लाह मािगन्। नाइजेिरयामा

भएको एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा अध्ययन गनर् िनबेदन दे ऊ भनेर त्यस

ँ बःन र पढ्न पाउनेिछन् भनेर पिन
अगुवाले सल्लाह िदए। त्यहाँ उनी शािन्तसग
उसले भन्यो। उनको अध्ययनको िनिम्त चचर्ले व्यहोनछ भनेर पिन उसले
कबूल गर्यो।

नाइजेिरयाको बाबकक एडभेिन्टःट िवँविव ालयमा नसर् तािलम िलन

उनी भनार् भइन्। उनी िवँविव ालयमा पढे िकले उनका आमाबाबुह ले उनको
ूशंसा

गनर्

थाले।

महण

गरोस्

भनेर

उनी

बाबक

िवँविव ालयमा

पिढरहुञ्जेल

उनका

आमाबाबुह ले बेलाबेलमा भेट्न जान्थे। आफ्ना आमाबाबुले एक िदन येशूलाई
मनसुरत

ूाथर्ना

युवायुवातीह ले आफ्नो कथाले गदार्
राख्न सकोस् भ े उनको चाहना छ।

२

गिररहे की

छ।

उनको

कथाले

येशूमािथ ितनीह को िवँवास थािम

