तपाईँ को हुनह
ु ु छ यसलाई
स हालेर राख्नह
ु ोस ्

९

यस अध्यायका मूल पदह : २ पऽुस १:१-१५, एिफसी २:८, रोमी ५:३-५,
िहॄू १०:३८, रोमी ६:११ र १ कोरन्थी १५:१२-५७।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: "त्यसकारण ितॆो आःथा तथा

िवँवासमा असल गुण वा असल ःवभाव जोड्न धेरै ूयास गनुप
र् छर्। असल

ःवभावमा

ान थप।

ानमा ितमीह ले आफैलाई िनयन्ऽण गनर् सक्ने खुबी

थप। जब ितमीह ले आफूह लाई िनयन्ऽण गनर् सक्षम हुन्छौ तब त्यो
खुबीलाई िनरन्तरता िदन बल थप। आफ्नो जीवनलाई बल ारा िनरन्तरता िदन

सक्ने भएपिछ धािमर्कता वा ईँवरीय ःवभाव थप। जब ितमीह मा ईँवरीय
ःवभाव वा धािमर्कताको ःवभाव हुन्छ तब एक आपसमा दयावन्त हुने गुण

थप। जब ितमीह
पऽुस १:५-७

एक आपसमा दया दे खाउँछौ तब त्यसमा ूेम थप।" २

पान्तिरत।

२ पऽुस १:१-१४ यस अध्यायको मूल िवषयबःतु हो। हामी िवँवास

अथार्त ् आःथालाई आत्मसात् गरे र कसरी असल, पिवऽ र धािमर्क जीवन
िबताउने भनेर उपरोक्त १४ पदह ले अथर्मूलक

पमा पऽुसले िसकाउँदछन्।

येशूलाई समिपर्त जीवन िबताउनेह लाई परमेँवरले आफ्नो शिक्त वा बल
िदनुहन्ु छ र त्यस शिक्त ारा ितनीह हअ कःतो काम गनर् खुबी हुन्छ भनेर
्
पऽुसले छलफल गदर्छन्। परमेशवरको
असल वा पिवऽ ःवभाव अ लाई
कसरी बाँड्ने भ े अचम्मको आत्म ानको बारे मा उनले चचार् गछर्न ् (२ पऽुस

१:४)। र यिद हामी त्यस गुणले सुसिज्जत भएर हामी िहँड्न सक्य भने यस
सं सारको दु

र जीवनलाई िबगान शारीिरक अिभलाषाबाट मुक्त भएर बाँच्न

्
सक्छ भनेर उनले आफ्नो मनोभावना व्यक्त गछर्न।
उपरोक्त

चौध

पदह मा

पऽुसले

एक

सूची

इसाईह को

राख्दछन्। इसाई भनेर दावी गनह को आचरण कःतो छ र कामह

सामु
कःतो

हुनपु छर् भनेर कसै ले खोिजिनित गनर् चाहन्छ भने त्यस सूचीले दे खाउँदछ। ती

असल कुराह लाई सही िवँवासीह को आदशर् गुण वा मौिलक ःवभाव पिन

भनेर कहलाइन्छ। पऽुसले ती गुणह लाई िवशेष बम िमलाएर उल्लेख

गदर्छन्। एउटा गुण वा असल ःवभावले अक ःवभावितर डोर्याउँछ। अिन

१०९

त्यसबाट अक

अिन अक

गरे र आिखरमा कुनै पिन येशूभक्तलाई चािहने

अत्यन्त उच्च र मह वपूणर् गुणितर पऽुसले नजर राख्दछन्, त्यो हो: ूेम।
येशूमा जीवन र िबगतका पापह

धोएर िनद ष जीवन िबताउनु भनेको

के हो भनेर िवँवासीह लाई पऽुसले लेख्दछन् (२ पऽुस १:९)। सदासवर्दा
रिहरहने परमेँवरको राज्यमा पाउने मुिक्त र अनन्त जीवनको ूित ामा (२
पऽुस १:११)मा कसरी अिडग बःने धारणा पिन पिन पऽुसले लेख्दछन्।

अन्तमा, मािनस मरे पिछ के हुन्छ भ े िवषयमा पऽुसले छोटकरीमा

्
आफ्नो धारणा ूःतुत गछर्न।
केवल १४ पदह मा हामीलाई चािहने धेरै
आत्म ान र गिहरो सत्य लुकेको छ। त्यसलाई हामीले ध्यान िदएर पढ ।

१. अत्यन्त अनमोलको सत्य (२ पऽुस १:१-७)
येशू भी

ारा हामीलाई के िदइएको छ भनेर २ पऽुस १:१-४मा

उल्लेख गिरएको पढ्नुहोस्। त्यस पदमा परमेँवरको दया र क्षमाशीलताको

सत्य आत्म ानलाई कसरी उघारे को छ? हेनह
र्ु ोस्: "1 येशू भींटको दास र
ूेिरत

िसमोन

पऽुसबाट, र

हाॆा

परमेँवर

र

मुिक्तदाता

येशू

भींटको

धािमर्कतामा हाॆो जःतै अनमोल िवँवास ूाप्त गनह लाई: 2 परमेँवरको र
येशू हाॆा ूभ ुको

ानमा अनुमह र शािन्त ितमीह मा ूशःत हुँदैजाओस्। 3

आफ्नो मिहमा र ौे ंठता ारा हामीलाई बोलाउनुहन
े ाई हामीले िचनेका हुनाले
ु ल

परमेँवरको िदव्य शिक्त ारा जीवन र भिक्तको िनिम्त हामीलाई चािहने ूत्येक

थोक उहाँले िदनुभएको छ। 4 यसै ारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र
महान् ूित ाह

िदनुभएको छ, िक यस सं सारका कुइच्छाबाट आउने ॅंटताबाट

उम्केर ितमीह

ईँवरीय ःवभावमा सहभागी होओ।"

"हामीह मा भएको जःतो अमूल्य वा अनमोल िवँवास पाउनेह को"

िनिम्त भनेर

उल्लेख गद पऽुसले आफ्नो दोॐो पऽ सु

गछर्न ् (२ पऽुस

१:१)। "अमूल्य" भ े शब्दलाई "अनमोल" भनेर पिन अनुवाद गिरन्छ।
त्यसको अथर् "मूल्य तथा मान्यतामा बराबर" भएको दे खाउँछ।

"जुन शब्द ूयोग गिरएतापिन िवँवासीह ले पाएको आःथा वा

् तर
िवँवास अत्यन्त िकमती वा अमूल्यको छ भनेर पऽुसले िजिकर गछर्न।

त्यस िवँवास ितनीह को धमर्कमर्ले आजर्न गरे को वा त्यो पाउन ितनीह

योग्यको छ भनेर उनले भन्दै नन्। ब

त्यो त परमेँवरको बरदान वा उपहार

हो। पावलले पिन यसरी लेख्दछन्: "ितमीह को िवँवास वा आःथा येशू
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भी मा भएको कारणले ितमीह ले परमेँवरको अनुमह पाएका छौ जसले

ितमीह लाई मुिक्त िदइएको छ। ितमीह को अथक ूयास वा कुनै पिन
धमर्कमर्ले ितमीह ले मुिक्त पाएका होइनौ। ब

त्यो त परमेँवरको उपहार

पान्तिरत)। त्यसको अथर् येशूमा भएको परमेँवरूितको

हो" (एिफसी २:८

आःथा वा िवँवास अत्यन्त दामी छ जुन िवँवासिबना "परमेँवरलाई खुशी
पानर् असम्भव छ' (िहॄू ११:६

पान्तिरत)। र परमेँवरले

हामीलाई

िदनुभएको धेरै अचम्मका ूित ा वा कबूलह लाई पिबराख्ने साधन नै िवँवास

हो।

हामीह को जीवनलाई अथर्पूणर् बनाउन र पिवऽ वा ईँवरीय जीवन

िबताउन हामीलाई चािहने सबै थोक येशूले िदनुभएको छ भनेर पिन पऽुसले

ँ
ँ छन् (२ पऽुस १:३)। परमेँवरको शिक्तलेमाऽ हामीले िजउन
औल्याउ
सकेकाछ । उहाँको शिक्त वा बलले माऽ हामी धमीर् वा पिवऽ हुनसक्छ ।

त्यो शिक्त हामीलाई िदइएको छ िकनभने हामीलाई रोज्ने परमेँवरलाई हामीले

िचनेका छ (२ पऽुस १:३। यूह ा १७:३मा पिन यही कुरालाई येशूले यसरी

पुि

गनुह
र् न्ु छ: "अब अनन्त जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत्य

्
परमेँवरलाई िचनून,् र तपाईंले पठाउनुभएको येशू भींटलाई िचनून।")।
परमेँवरलाई

ूेम

गनर्

हामीलाई

आ ान

गिरएको

छ।

तर

परमेँवरलाई कसरी ूेम गन भनेर हामीलाई थाहा छै न। येशू, बाइबल र
परमेँवरले

सृ ीगनुभ
र् एका ूाकृितक बःतुह

ारा परमेँवरको अिःतत्वको

आत्म ान हामीमा हुन्छ। र िवँवास वा आःथाको जीवन िबताइरहँदा र
परमेँवरका आ ाह मुतािवक चल्दा पाउने
अनुभवह

ारा परमेँवरलाई िच े गुण हामीमा उिॆरहे को हुन्छ।

हामीह को जीवनमा उहाँले के गनुभ
र् यो र के गिररहनुभएको छ सो थाहा पाएर
वा अनुभव गरे रनै परमेँवर कुनै काल्पिनक वा मािनसले सृि

गरे को दशर्न

ु न्ु छ भनेर हामी जान्दछ । त्यस आत्म ानले हामीलाई
नभएर साँिच्चक्कै हुनह

पिरवतर्न गदर्छ र उहाँले हामीलाई िदनुहन
ु े अनुमह ारा परमेँवरलाई िच े खुबी

हुन्छ।

अक ,

हामीलाई

"अत्यन्त

महान्

र

अनमोलका

िदइएकाछन् भनेर पऽुसले ठोकुवा गछर्न ् (२ पऽुस १:४

ूित ाह "
पान्तिरत)।

हामीलाई िदइएको धेरै ूित ाह मा "परमेँवरको धािमर्क वा पिवऽ ःवभावमा
हामी सिम्मिलत हुन पाउने" पिन एक हो (२ पऽुस १:४

१११

पान्तिरत)।

परमेँवरले मानव जातलाई उहाँको

पमा वा ःव पमा सृि

तर मािनसले आफ्नै रोजाइले च ुनेका पाप र दुं

गनुभ
र् एको िथयो।

ाईँले गदार् त्यो ःव प ध्वःत

भएकोछ र धेरै िबमन गएकोछ। त्यसकारण परमेँवरको ःवभाव वा गुणमा
हामी पिॐन

हामीले पुनजर्न्म पाउनैपछर्। त्यस नव जीवन अिहले नै पाउने

उपहार हो। त्यस नव जीवन येशूमा हामी पाउँदछ । जब हामीले हामीह को

ःवइच्छाले येशूलाई िवँवास गरे र नयाँ जीवनको अनुभव गछ

हामीमा हुनपु न परमेँवरको ःव पको िनमार्ण गन काम सु

तब उहाँले

गनुह
र् न्ु छ। तर

ँ ाले दे ख्न चाहे का,
यिद हामीमा त्यो पिरवतर्न चाहन्छ भने हामीह को आख
िदमागले सोच्ने,

दयले जानेका र व्यवहारमा लागु गरे का खराब तत्वह बाट

भाग्नै पछर्।
यिद तपाईँमा िवँवास वा आःथा भएन भने तपाईँको जीवन कःतो
हुनह
े ोला? तपाईँले िदने जवाफले तपाईँको आःथा कितको मूल्यवान छ भनेर
कसरी बुझाउन खोज्छ?

२. इसाई जीवनको लआय नै ूेम गनुर् हो (२ पऽुस १:५-७)
दे हायका पदह मा एउटै िवषयबःतुको बारे मा चचार् गिरएको छ। त्यो

के हो? हेनह
र्ु ोस्: २ पऽुस १:५-७ "5 यसैकारण सबै िकिसमका ूयत्न ारा

ितमीह को िवँवासमा स गुण र स गुणमा

ान थप, 6

ानमा आत्मसं यम,

आत्मसं यममा धैय,र् धैयम
र् ा भिक्त, 7 भिक्तमा भातृ-ःनेह, भातृ-ःनेहमा ूेम थप।",
रोमी ५:३-५ "3 यित माऽ होइन, तर हामी आफ्नो स ंटमा रमाउँछ , यो

जानेर िक स ंटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, 4 सहनशीलताले चिरऽ, र

चिरऽले आशा उत्पन्न गराउँछ। 5 आशाले हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक
हामीलाई िदइएका पिवऽ आत्मा ारा परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको

छ।", याकूब १:२-४ "2 मेरा भाइ हो, ितमीह मािथ िविभन्न िकिसमका
आपत्-िवपत् आइपदार् ितनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ। 3 िकनिक ितमीह

जान्दछौ, ितमीह का िवँवासको जाँचले धैय र् उत्पन्न गराउँछ। 4 धैयल
र् ाई

त्यसको पूरा काम गनर् दे ओ, तािक ितमीह मा कुनै कुराको अभाव नभएर
ितमीह

पिरपक्व र पूणर् होओ।" र गलाती ५:२२-२४ "22 तर पिवऽ

आत्माको फलचािहँ ूेम, आनन्द, शािन्त, धैय,र् दया, भलाइ, िवँवःतता, 23 नॆता,
् यःता कुराह का िव
सं यम हुन।

मा कुनै व्यवःथा छै न। 24 तर ितनीह ,
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जो भींट येशूका हुन,् ितनीह ले पापमय ःवभावलाई त्यसको वासना र
लालसासिहत बूसमा टाँिगिदएका छन्।"

पौरािणक समयमा िचन्तक वा समाजका िव ान वगर्ले मािनसमा

ूायजसो हुनपु न सद्गुण वा आदशर् नीितह को सूचीह
करारमा त्यःता सूचीह को बारे मा धेरै उदाहरणह

बनाउँथे। नयाँ

छन्। मािथका पदह

्
केवल केही उदाहरणह माऽै हुन।
पऽुसका पाठकह लाई ती सूचीह को

बारे मा थाहा िथयो भ े कुरामा कुनै शङ्का छै न। पऽुसले मािनसमा हुनपु न
सद्गुणह को सूचीलाई िवशेष बमव

पमा राखेका छन्। ूत्येक गुण वा

मािनसमा हुनपु न असल बानी त्यस गुणमा आधािरत गरे को छ जुन त्यसभन्दा

अगािडको गुण हुन्छ। त्यस सूचीको अन्तमा सबै गुणह को िशखरमा गुण ूेम
ँ
ँ छन्।
हो भनेर पऽुसले औल्याउ

२ पऽुस १:५-७मा पऽुसले उल्लेख गरे का ूत्येक गुणको आआफ्नै

िवशेषता छ: िवँवास वा आःथा: पऽुसले उल्लेख गरे को िवँवास अ

कुनै

नभएर येशू ारा िदइने मुिक्तमािथको िवँवास वा आःथा हो (यसमा पावलले

यसरी सहमित जनाउँछन्: गलाती ३:१०-१४ "10 व्यवःथाका कामह मािथ

भर पन सबै ौािपत छन्, िकनिक धमर्शाःऽमा यसो लेिखएको छ, "व्यवःथाको

पुःतकमा लेिखएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगन हरे क ौािपत
हुन्छ।" 11 परमेँवरको

िंटमा व्यवःथाबाट कोही मािनस धमीर् ठहिरँदैन

भन्ने कुरा ूत्यक्ष छ। िकनभने "धमीर्चािहँ िवँवास ारा नै िजउनेछ।" 12

व्यवःथाचािहँ िवँवासमािथ आधािरत छै न, ब

"जुन मािनसले यी काम गछर्,

त्यो ितनै ारा िजउनेछ।" 13 हाॆा िनिम्त सराप बनेर भींटले हामीलाई
व्यवःथाको सरापबाट मोल ितरे र छु टाउनुभयो, िकनिक "काठमा झुिण्डने हरे क
ौािपत

हुन्छ" भन्ने

छु टाउनुभयो,

तािक

लेिखएको

छ।

अॄाहामलाई

14

उहाँले

िदइएको

हामीलाई

आिशष्

मोल

भींट

ितरे र

येशू ारा

अन्यजाितह मा आओस्, र हामी िवँवास ारा ूित ाका पिवऽ आत्मा ूाप्त गनर्
सक ।" र िहॄू १०:३५-३९ "35 त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग,

जसमा ठू लो इनामको ूितफल छ। 36 परमेँवरको इच्छा पूरा गनर् र ूित ा
गिरएको ूितफल ूाप्त गनर् ितमीह

िःथर रहनु आवँयक छ। 37 िकनिक

र् न
अब एकै िछनमा, "आउनुहन
ु ेछैन। 38
ु ेचािहँ आउनु नै हुनेछ, र िबयाँलो गनुह

तर मेरो धािमर्क जनचािहँ िवँवास ारा बाँच्नेछ, र यिद ऊ पिछ ह छ भनेता म
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ँ " 39 तर हामी पिछ ह ने र िवनाश पािरनेह मध्येका
उसँग खुशी हुनेछैन।

होइन , तर िवँवास गरी बचाइएकाह मध्येका ह ।")।

सद्गुण वा अ को भलाई:

सद्गुण वा अ को िहत खोज्ने आदत

भ े शब्द मीक भाषाको आरे ट (arête)बाट आएको हो। आरे टको अथर् कुनै

कुराको सद्गुण वा भलाई हो। पौरािणक िचन्तकह मा मािनसह मा हुनपु न
यस गुण अत्यन्त अमूल्यको मान्दथे। सबै मािनसह को िहत सबैले सोच्नुपदर्छ

भ े पाठ ितनीह ले िसकाउँदथे। हो, मािनसमा आःथा वा परमेँवरमािथको
िवँवासको आवँयकता छ र मह वपूणर् छ। तर िवँवासमाऽै गरे र पुग्दै न।
त्यस िवँवासले मािनसको जीवनलाई पिरवतर्न गनुप
र् छर्। यिद कोही मािनस

परमेँवरमा आःथा राखेर िजउँछ भने जे िठक छ त्यही गन वा अ को िहत
गद िजउने चाहनाले भिरपूर हुनपु छर्।

ान वा आत्म ान: यहाँ पऽुसले िवशेष

ानको बारे मा उल्लेख गदर्छ, त्यो

हो येशू भी सँग मुिक्त पाएर िजउने आत्म ान।

ान

आत्मसं यम वा आफूले आफूलाई बसमा राख्नसक्ने खुबी: येशूमा अनुभवी

इसाईह ले आफ्नो सोच, िबचार र चाहनाह लाई िनयन्ऽण गनर् सक्षम्
हुन्छन्। सोच वा िवचारलाई िनयन्ऽणमा राख्न सकेन भने त्यसले मािनसलाई
भिगोल बनाउँछ वा चािहनेभन्दा बढ्ता काम गनर् डोर्याउन सक्छ।

िनरन्तर पमा अिघ बढ्न चािहने बल वा शिक्त: दु:खक , ूरीक्षा वा सतावट
आएको बेलामा पिन जे िठक छ त्यही गनर् बफादार भएर बःन मािनसलाई
आत्मबलको आवँयकता पछर्। त्यो शिक्त परमेँवरबाट आएको हुन्छ।

ईँवरीय जीवन वा धािमर्क अथार्त ् भिक्तको जीवन: रोमी सं सारमा भिक्त जीवन,

आित्मक वा धािमर्क जीवन भनेको जे िठक छ त्यही गन बानीलाई जनाएको
हुन्छ। परमेँवरलाई िवँवास गरे र नै भिक्त जीवन वा धािमर्क जीवन िजउन

थािलन्छ। एक सत्य परमेँवरलाई िवँवास गदार् मािनसमा हुने पिरवितर्त
असल आचरण नै भिक्त वा धािमर्क जीवन हो भनेर नयाँ करारमा उल्लेख
गिरएको छ (यस बारे पावलले लेख्दछन्: 1 सवर्ूथम म आमह गदर्छु, िक सबै
मािनसह का

िनिम्त

चढ़ाइऊन्, 2 राजाह

नॆ-िनवेदन, ूाथर्ना

र

मध्यःथ-िबन्ती

र

धन्यवाद

र सबै उच्च पदमा भएकाह का िनिम्त पिन, तािक हामी

िनधर्क्क र शािन्तपूणर् भएर हरूकारले धािमर्क र आदरणीय जीवन िबताउन
सक । 3 हाॆा मुिक्तदाता परमेँवरको

िंटमा यो असल र महणयोग्य छ।

1 ितमोथी 2:1-3)।
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दया वा भातृःनेह: इसाईह

् यिद कोही मािनस भिक्तपूणर्
एकै षिरवारका हुन।

वा आित्मक छ भने त्यसले एक आपसमा दयालु भएर व्यवहार गछर्।

इसाईह

एकै पिरवारका सदःयह

भएकोले येशूलाई माया गन िवँवासीले

ितनीह लाई ःनेहपूवक
र्
व्यवहार गछर्। आित्मक जीवनले सिज्जत भएको
व्यिक्तले इसाई पिरवारमाऽ होइन त्यसभन्दा बािहरका मािनसह लाई पिन

ःनेहपूवक
र् व्यवहार गदर्छ।

ूेम: येशूभक्तमा हुनपु न सबै असल गुणह को सूचीको अन्तको िशखरमा

्
पऽुसले ूेमलाई उल्लेख गछर्न।
यहाँ १ कोरन्थी १३:१३मा पावललको

भनाईमा उनले सहमित जनाएको पाउँछ जसमा लेिखएको छ: " अब िवँवास,
आशा, ूेम, यी तीन रहन्छन्, तर ियनमा सव मचािहँ ूेम नै हो।"

येशूभक्तह मा हुनपु न असल गुणह को सूची बनाउनुभन्दा पिहले

पऽुसले ती गुणह

हामीमा गािभन हामीले अत्यन्त धेरै ूयास गनुप
र् छर् भनेर

िजिकर गछर्न ् (२ पऽुस १:५)। त्यसको अथर् के हो? आित्मक र िवँवासको
जीवन िबताउन मानव ूयासको के भूिमका हुन्छ?

३. ितमी जे छौ त्यही बन (२ पऽुस १:८-११)
यिद हामी येशूका भक्तह

चाहन्छ

ह

भनेर सावर्जिनक

पमा दे खाउन

भने हामीह को आचरणमा िवशेष लक्षण वा गुणह

हुनपु छर्। ती गुणह

समावेस

के के हुन ् भनेर ितनीह को सूची बनाएर ितनीह लाई

् अिन ती
र् छर् भनेर पऽुसले हामीलाई आमह गछर्न।
आजर्न गनर् कोिशश गनुप
गुणह लाई हामीह को चिरऽमा समावेस गनर् सक्य भने त्यसको नितजा के

हुन्छ भनेर पिन उनले हामीलाई भन्दछन्।

२ पऽुस १:८-११मा पऽुसले दुई मह वपूणर् भावनाह

व्यक्त गछर्न:्

(१) येशूका िवँवासीह लाई के गिरसकेको छ सो थाहा पाउनु ज री छ। र
(२) त्यसको कारणले येशूभक्तको जीवन कःतो हुनपु छर् भ े

ानलाई आत्मसात्

गरे र चल्नु आवँयकताको महसुस गन खुबी हुनपु छर्। तर ती दुई व्यक्त
गिरएका भावनाह को बीचमा आपसी सम्बन्ध कःतो छ त? हेनह
र्ु ोस: "8
िकनिक यी कुराह

ितमीह मा ूशःत छन् भने हाॆा ूभ ु येशू भींटको

ानमा

यी कुराह ले ितमीह लाई बेकम्मा र िनंफल हुनदे िख बचाउनेछन्। 9 िकनिक
यी कुराह मा अभाव भएको मािनसचािहँ पुराना पापह बाट शु

भएको कुरा

िबसर अन्धा र टाढ़ाका कुरा नदे ख्नेजःतो हुन्छ। 10 यसैकारण भाइ हो,

११५

ितमीह को बोलावट र च ुनाउ िनँचय गनर्लाई अझ जोिशला होओ, िकनिक यी
कुरा गनार्ले ितमीह

किहल्यै लो नेछैनौ। 11 िकनभने यसरी हाॆा ूभ ु र

मुिक्तदाता येशू भींटको अनन्त राज्यिभऽ ितमीह लाई भव्य ःवागतसाथ ूवेश
िमल्नेछ।"
(नेपालमा हल्का

पमा जय मसी वा बुझ्नेले जय मसीह अिभवादन

गरे को जःतो माऽ नगरे र) आफ्ना पाठकह लाई येशूमा पाइने पक्का तथा

् (ितमीह मा भएको िवँवास,
सक्कली जीवन िबताउन पऽुसले आमह गछर्न।

अ को असल सोच्ने तथा गन आदत्, आत्म ान, आफूले आफूलाई िनयन्ऽण
गनर् सक्ने खुबी, सही बाटोमा जान चािहने बलले सुसिज्जत, पिवऽ तथा
इःवरीय ःवभाव, दया र ूेमले गदार्) "ितमीह

कःता रहे छौ भनेर ितमीह को

बारे मा झन झन बिढ अ ह लाई थाहा िदलाउनेछौ। जब ितमीह मा ती
गुणह

भयो भने ितमीह ले येशू भी को बारे मा अझ असल

ान थाहा

पाउनेछौ। ती गुणह ले ितमीह लाई उपयोगी र फलदािय बनाउँछन्" (२
पऽुस १:८

पान्तिरत)।

इसाई हुँ भनेर दावी त गछर्न ् तर इसाईमा हुनपु न आचरण वा येशूमा

पाइने नयाँ सत्य (२ पऽुस १:८) अनुसार सबै इसाईह
पापह बाट ितनीह

चल्दै नन्। िवगतका

सफा (२ पऽुस १:९) भइसकेका छन् भ े

ान

ितनीह ले िबसका हुन्छन्।

येशू भी मा ितनीह ले क्षमा पाएका हुन्छन्। उहाँमा भएको पिवऽ

तथा इःवरीय ःवभावमा उहाँले ितनीह लाई सहभागी बनाउनुहन्ु छ। त्यसले

गदार् "ितमीह लाई मुिक्त िदन परमेँवरले रोज्नुभएको छ भनेर दे खाउन धेरै
कोिशश

गनुप
र् छर्

भनेर

महसुस

गनुर् ज री

छ।।"

(२

पऽुस

१:१०

पान्तिरत)। येशूलाई महण गरे पिछ फेिर पिन पिहलेको जःतो जीवन िबताउने

बहाना कसै लाई छै न। कुनै पिन येशूभक्तले आफ्नो जीवनमा असल फल वा
सद्गुणह

नफलाउने बहाना छै न।

"िवँवासको मािमलाको बारे मा हामीह ले धेरै सुन्छ । तर कामको

बारे मा पिन धेरै कुराह

सु ु ज री छ। धेरै मािनसह

आफूह

इसाई ह

भनेर दावी गरे र आफूले आफैलाई धोका िदइरहे का छन्। िकन त? ितनीह
अत्यन्त सिजलो तथा रमाइलो जीवन िबताइरहे का हुन्छन्। ितनीह मा
िकिसमको धमर् छ जसमा बुस छै न।"-एलेन जी
५०बाट

पान्तिरत।
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त्यःता

ाइट, फेथ एण्ड वकर्स्, पृ.

ँ पावलले रोमी
पऽुसले २ पऽुस १:८-११मा व्यक्त गरे का भावनासग

६:१-१३मा कसरी सहमित जनाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: "1 अब हामी के भन ? के
अनुमह ूशःत माऽामा होस् भनेर हामी पापमा लािगरह त? 2 त्यसो नहोस्!

हामी जो पापको लेिख मर्य , त कसरी हामी अझै त्यसैमा िजउनु? 3 के
ितमीह

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

ँ ै
बिप्तःमा िलएका िथय । 4 यसकारण बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा उहाँसग

गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भींट मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो,
त्यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।
ँ एउटै भएका छ
उहाँसग

5 यिद उहाँको मृत्युमा हामी

भने, उहाँको पुन त्थानमा पिन िनँचय नै हामी

ँ ै एक हुनछ
ँ
उहाँसग
े । 6 हामी जान्दछ िक हाॆो पुरानो मनुंयत्व उहाँसग
बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस्, र अब उसो हामी पापका
कमारा नहोऔ ं। 7 िकनभने जो मरे को छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ।

8

ँ मरे का छ भनेता उहाँसग
ँ िजउने पिन छ भन्ने िवँवास
तर यिद हामी भींटसग
गदर्छ । 9 हामी जान्दछ

िक भींट मरे काह बाट जीिवत भएर फेिर

मनुह
र् न
े ै न। अब उसो उहाँमािथ मृत्युको राज्य हुँदैन। 10 जुन मृत्युमा उहाँ
ु छ

मनुभ
र् यो त्यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल्ट मनुभ
र् यो। तर जुन जीवनमा
उहाँ िजउनुहन्ु छ, त्यो परमेँवरको िनिम्त िजउनुहन्ु छ। 11 यसै गरी ितमीह ले

पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरे का, तर भींट येशूमा परमेँवरको लािग
जीिवत भएका ठान्नुपछर्। 12 यसकारण शरीरका अिभलाषाअनुसार चल्नु
नपरोस् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गनर् नदे ओ। 13
आफ्ना शरीरका अ ह
तर

मृत्युबाट

दुंटताका साधनको

जीवनमा

ल्याइएका

पमा पाप गनर्लाई समपर्ण नगर।

मािनसह जःतै

आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल, र शरीरका अ ह लाई धािमर्कताका साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण
गर।"

यथाथर्मा दुवै इसाई यो ाह ले एउटै कुरा भिनरहे का छन्: "ितमीह

जे हौ भनेर दावी गछ त्यही अनुसार चल।" र हामीह

येशूमा नयाँ सृि

को ह त? हामीह

ह । हामीह का पापह बाट हामीले सफाई पाइसकेका छ

अथार्त ् हामीह का पापह

धोइएका छन्। उहाँको पिवऽ, धािमर्क तथा

ईँवरीय जीवनमा उहाँले हामीलाई सहभागी गराउनुहन्ु छ। त्यसै कारण हामी

येशू जःतै हुन सक्छ । इसाई हुन ु वा येशूभक्त हुन ु भनेकै येशू जःतै हुन ु हो।
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(यिद हामी उहाँ जःतो छै न

भने हामीले हामीलाई इसाई भ

अनुवादकको िटप्पणी)।

सुहाउँदैन-

तपाईँ इसाई भनेर दावी गनुर् त हुन्छ तपाईँमा येशूत्व कितको छ? वा

ु एको छ? उहाँ जःतो हुन तपाईँ के गनर्
तपाईँ कितको येशू जःतै हुनभ
सक्नुहन्ु छ?

४. हाॆो "पाल"

पी शरीरको पिरवतर्न (२ पऽुस १:१३,१४)

सन् १९५६मा ओःकार कलमान नाउँ गरे को एक जना बाइबलको

िव ानले एउटा सानो अध्ययन पुिःतका लेखेका िथए। त्यसको शीषर्क िथयो:

इमोटार्िलटी अभ द सोल अर िरजरे क्शन अभ द डेड?: द िवटनेस अभ द न्यु

टे ःटामेन्ट (के मािनस मरे पिछ उसको आत्मा अमर हुन्छ र वा मृत्युबाट
पुन त्थान हुन्छ र?: नयाँ करारमा त्यसको साक्षी)। मािनस मरे पिन उसको

आत्मा मदन वा उसको आत्मा अमर छ भ े िविभ

धमर् तथा सं ःकारमा

् यिद मािनस
ूचिलत धारणा गलत हुन ् भनेर उक्त लेखकले िजिकर गछर्न।
मरे पिछ उसको आत्मा अमर हुन्छ भने उसको पुन त्थानको औिचत्य नभएको
ठहछर् अथार्त ् बाइबलले िसकाएका येशूको आगमनमा हुने पुन त्थानको

धारणालाई िवँवास गिरयो भने मािनस मरे पिछ उसको आत्मा अमर हुन्छ भ े

िस ान्त वा िवँवाससँग सरासर िमल्दै न। नयाँ करारमा मािनस मरे पिछ
पुन त्थान हुन्छ भ े धारणालाई त्यस लेखक कलमानले सहमित जनाएका

िथए।

"मेरो धेरै िकताबह मध्ये त्यस िकताबले धेरै मािनसह लाई जोिशलो

बनाएको छ। त्यितमाऽ होइन आत्मा अमर छ भ े धारणा गलत छ भनेर
मैले गरे को िवँवासलाई धेरै मािनसह ले भयङ्कर िविोह पिन गरे का छन्।"
कलमानले व्यक्त गदर्छन्।

मािनस मरे पिछ उसको अवःथा कःतो हुन्छ वा के ऊ िसधै ःवगर् वा

नरकमा जान्छ वा उसको आत्मा यस पृथ्वीमा घुिमरहन्छ वा टायर प र हुँदा
त्यसको हावा बािहर िबलाए जःतै मािनसको आत्मा जगतमा िबलाएर जान्छ र?

भ े ूँनको जवाफमा ूेिरत पावलले के भन्दछ? हेनह
र्ु ोस् १ कोरन्थी १५:११-

५८ "11 यसकारण मैले भए पिन अथवा ितनीह ले भए पिन, हामी जो ूचार

गदर्छ , सो ितमीह ले िवँवास गरे का छौ। 12 मृतकह बाट भींट पुन त्थान
ु यो भनी ूचार गिरन्छ भने कसरी ितमीह मध्ये कसै-कसैले मृतकको
हुनभ
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पुन त्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? 13 तर यिद मृतकह को पुन त्थान हुँदैन
भनेता भींट पिन मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन। 14 यिद भींट

मृतकबाट पुनजीर्िवत पािरनुभएको होइन भनेता हाॆो ूचार व्यथर् हुन्छ, र
ितमीह को िवँवास पिन व्यथर् हुन्छ। 15 त्यसभन्दा बढ़ी हामी परमेँवरको
बारे झूटा साक्षीह

ठहिरन्छ , िकनिक उहाँले भींटलाई मृतकबाट पुनजीर्िवत

पानुभ
र् यो भनी हामीले परमेँवरको बारे गवाही िदएका छ । तर साँच्चै

मृतकह को पुन त्थान हुँदैन भने उहाँले भींटलाई पुनजीर्िवत पानुभ
र् एन। 16

िकनिक यिद मृतकह को पुन त्थान नहुने भए ता भींट पिन मृतकबाट जीिवत

पािरनुभएन। 17 भींट पुनजीर्िवत पािरनुभएन भने ितमीह को िवँवास व्यथर् छ,
र ितमीह

अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। 18 तब त भींटमा सुितगएकाह

पिन नंट भएका छन्। 19 यिद यस जीवनको लािग माऽ भींटमा हामीले
आशा राखेका ह भने हामी सबै मािनसह भन्दा बढ़ी दयनीय हुन्छ । 20
वाःतवमा

भींट

मृतकह बाट

जीिवत

ु एको
हुनभ

छ।

सुितजानेह मध्येमा

उहाँचािहँ ूथम फल हुनहु न्ु छ। 21 िकनिक जसरी मािनसबाट मृत्यु आयो,

त्यसरी नै मृतकह को पुन त्थान पिन मािनसबाट नै आयो। 22 िकनिक
जसरी आदममा सबै मदर्छन्, त्यसै गरी भींटमा सबै जीिवत पािरनेछन्। 23

तर हरे क आ-आफ्नै बमअनुसार, भींटचािहँ अगौटे फल, त्यसपिछ उहाँको

पुनरागमनमा भींटका आफ्नैह । 24 तब अन्त्य आउनेछ, जब उहाँले हरे क
शासन, हरे क अिख्तयार र शिक्त नंट पारे र परमेँवर, अथार्त ् िपतालाई राज्य

सुिम्पिदनुहन
े । 25 िकनिक उहाँले आफ्ना सारा शऽुलाई आफ्ना पाउमुिन
ु छ

नपा ञ्जेल उहाँले राज्य गनपछर्। 26 सबैभन्दा पिछ नंट पािरने शऽु मृत्यु

हो। 27 िकनभने परमेँवरले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन अधीनमा राख्नुभएको

छ। तर यो ःपंट छ, िक "सबै कुरा उहाँको अधीनमा रािखएको छ" भन्नाले

परमेँवर आफै त्यस अधीनतामुिन हुनहु न्ु न, जसले सबै कुरा भींटको अधीनमा

रािखिदनुभएको हो। 28 जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा ल्याइन्छन्, तब ःवयम्

पुऽ उहाँको अधीनमा हुनहु न
े , जसले सब थोक उहाँको अधीनतामा राख्नुहन्ु छ,
ु छ

तािक परमेँवर नै सबै थोकका सवसवार् होऊन्। 29 नऽता मृतकह का
िनिम्त बिप्तःमा िलएको अथर् के भयो? मृतकह

जीिवत नपािरने भए ता

ितनीह का िनिम्त मािनसह ले िकन बिप्तःमा िलन्छन्? 30 मचािहँ िकन
हरघड़ी जोिखममा पिररहेको छु । 31 भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशूमा ितमीह को

कारण म गवर् गदर्छु, र म भन्न सक्तछु , िक ूितिदन म मदर्छु। 32 मान्छे कै
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ँ मेरो लड़ाइँले मलाई के फाइदा
कुरा गनुर् हो भने, एिफससमा ज ली जनावरसग

भयो र? मृतकह

जीिवत नहुने भए ता, "हामी खाऔ ं र िपऔ ं, िकनभने भोिल त

हामी मिरहाल्छ !" 33 ॅममा नपर। खराब स तले राॆो चिरऽलाई नंट

पाछर्। 34 होशमा होओ, अब उूान्त पाप नगर। िकनिक कितलाई त
परमेँवरको

ानै छै न। ितमीह लाई लिज्जत तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ।

35 तर कसैले सोध्ला "मृतकह

कसरी पुनजीर्िवत हुन्छन्, र ितनीह

कःता

िकिसमको शरीर िलएर आउनेछन्? 36 हे मूख!र् जे ितमी रोप्तछौ त्यो नमिरकन

सजीव हुँदैन। 37 जे ितमी रोप्तछौ त्योचािहँ पिछ हुने शरीर होइन, तर बीउ
माऽ रोप्तछौ, चाहे त्यो गहू ँ, अथवा अ

कुनै िकिसमको अन्न होस्। 38 तर

आफूलाई खुशी लागेबमोिजम परमेँवरले त्यसलाई एउटा शरीर िदनुहन्ु छ, र

हरे क िकिसमको बीउलाई त्यसैको शरीर िदनुहन्ु छ। 39 सबै शरीर एकै
िकिसमका हुँदैनन्। मािनसको शरीर एक िकिसमको, र जीवजन्तुह को अक
िकिसमको, चराह को अक िकिसमको र माछाह को अक िकिसमको शरीर

हुन्छ। 40 अिन शरीर पिन ःवगीर्य र पािथर्व हुन्छन्। ःवगीर्य शरीरको तेज
एक िकिसमको छ, र पािथर्व शरीरको तेज अक िकिसमको। 41 सूयक
र् ो तेज
एक िकिसमको, चन्िमाको तेज अक िकिसमको, र ताराह को तेज अक
िकिसमका हुन्छन्। िकनभने एउटा तारा अक ताराभन्दा तेजमा िभन्दै हुन्छ।
42 मृतकह को पुन त्थान पिन त्यःतै हो। जुन शरीर िवनाशमा गािडन्छ, त्यो
अिवनाशमा जीिवत हुन्छ। 43 अनादरमा त्यो गािडन्छ, मिहमामा त्यो जीिवत

हुन्छ। दुबल
र् तामा त्यो गािडन्छ, शिक्तमा त्यो जीिवत हुन्छ। 44 ूाकृितक

शरीरमा त्यो गािडन्छ, आित्मक शरीरमा त्यो जीिवत हुन्छ। ूाकृितक शरीर छ

भने आित्मक शरीर पिन अवँय हुन्छ। 45 यसकारण यःतो लेिखएको छ,
"पिहलो मािनस आदम जीिवत ूाणी भयो।" अिन्तम आदम जीवन िदने आत्मा

भयो। 46 पिहलोचािहँ आित्मक होइन, तर ूाकृितक हो, र त्यसपिछ चािहँ

आित्मक हो। 47 पिहलो मािनस माटोले बिनएको, पृथ्वीबाट हो। दोॐो मािनस

ःवगर्को हो। 48 माटोले बिनएको मािनसजःतो िथयो, माटोले बिनएकाह
त्यःतै हुन्छन्, र ःवगीर्य मािनस जःतो छ, ःवगर्काह
जसरी हामीले माटोका मािनसको
मािनसको

पिन

पिन त्यःतै हुन्छन्। 49

प धारण गरे का छ , त्यसरी नै ःवगर्का

प धारण गनछ । 50 अब भाइ हो, म ितमीह लाई यो भन्दछु ,

मासु र रगत ःवगर्का राज्यको हकदार हुन सक्दै न, न त िवनाश अिवनाशको
हकदार हुन सक्छ। 51 हेर, म ितमीह लाई एउटा रहःय भन्दछु , हामी सबै
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ँ ाको एक
सुत्दै न , तर हामी सबैको पिरवतर्न हुनछ
े , 52 एकै क्षणमा, आख

िनमेषमा, तुरहीको आिखरी आवाजमा। िकनभने, तुरही बज्नेछ, र मृतकह

अिवनाशी भएर जीिवत हुनछ
े न्। अिन हाॆोचािहँ पिरवतर्न हुनछ
े । 53 िकनिक
यस िवनाशी ःवभावले अिवनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण

गनुप
र् छर्। 54 जब िवनाशीले अिवनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गछर्, तब
लेिखएको त्यो वचन पूरा हुनछ
े , "मृत्यु िवजयमा िनिलएको छ।" 55 "ए मृत्यु,

तेरो िवजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खील कहाँ? 56 मृत्युको खील पाप हो, र
पापको शिक्त व्यवःथा हो। 57 तर परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, जसले
हामीलाई हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा िवजय िदनुहन्ु छ।

58 यसकारण मेरा िूय

भाइ हो, िःथर र अटल रहो। ूभ ुको काममा सध ब दै जाओ। िकनिक ितमीह

जान्दछौ, िक ूभ ुमा ितमीह को पिरौम व्यथर् हुँदैन।"

कलमानले व्यक्त गरे का नयाँ करामा मािनसको मृत्यु र पुन त्थानको

बारे मा िसकाएको िशक्षा िठक हो भनेर ूायजसो सबै नयाँ करारका िव ानह
सहमित भएका छन्। मािनस मरे पिछ त्यसको पुन त्थान हुन्छ भ े धारणा

नयाँ करारले िसकाउँछ, त्यसमा दुईमत छै न। तर मािनस मरे पिछ उसको

आत्मा उसबाट छु िटएर जीिवत भएर बःछन् भ े लोकमा चलेको िवँवासलाई

नयाँ करारले िसकाउँदैन वा समथर्न गदन। पावलको समयमा कितपय

िवँवासीह

िूय जनह

मदार् जीिवत िवँवासीह

शोकले िनराश भएका िथए। आफ्ना

मदार् दु:िखत नहुन पावलले १ थेःसोिलिनकी ४:१६-१८मा

सान्त्वना िदन्छन्। येशूको दोॐो आगमनमा ितनीह

बौिर उठ्नेछन् भनेर ती

शोकमा रहे का िवँवासीह लाई पावलले िवँवःत पादर्छन्।
मािनसको पुन त्थानको बारे मा लामो व्याख्या पावलले १ कोरन्थी

१५:१२-५७मा िदन्छन्। इसाईह को िवँवास येशूको पुन त्थानमा आधािरत

ँ
छ भनेर पावलले औल्याएर
आफ्नो धारणालाई अिघ बढाउँछन्। यिद येशूको

पुन त्थान भएन भने उहाँमा रािखने कुनै पिन िवँवास व्यथर्को हुन्छ भनेर

् येशू भी
उनले िजिकर गछर्न।

ु एको िथयो भनेर
मृत्युबाट पुन त्थान हुनभ

पावलले िवँवाससाथ भन्दछन्। मरे काह बाट पुनिजर्िवत हुनेमा उहाँ ूथम्
ु न्ु थ्यो भनेर उनी भन्दछन्। त्यसको अथर् मरे पिछ पुन त्थान हुने सबै
हुनह
ु न्ु थ्यो। त्यसकारण येशू भी
मािनसह मा उहाँ पिहलो हुनह
उहाँमा मनह

्
गछर्न।

कै पुन त्थानले

सबैको पुन त्थान हुन्छ भ े सम्भावना भएको उनले पुि
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जब िवँवासीह को पुन त्थान हुन्छ तब ितनीह को शरीर नयाँ

्
िकिसमको हुन्छ भनेर पावलले १ कोरन्थी १५:३५-४०मा चचार् गछर्न।
अिहले हामीह को नाश हुने शरीर र पुन त्थानको समयमा हामीले पाउने

किहल्यै पिन नाश नहुने शरीरको बीचमा के िभ ता छ भनेर पावलले

दे खाउँदछन्। अिहले हामीमा भएको शरीर मनछ। तर पुन त्थानमा पाउने

हामीह को शरीर किहल्यै पिन मनछै न।

त्यसकारण, मृत्युसँग पुन त्थान कसरी जोिडएको छ भ े िशक्षा नयाँ

करारले ःप

पमा दे खाएको पाउँछ । साथै मािनस मरे पिछ उसको आत्मा

अमर हुन्छ भ े लोकिूय धारणालाई बाइबलले िसकाउँदैन। जब हामी २

पऽुस १:१२-१४ पढ्छ तब पुन त्थानको बारे मा िदएको सही सत्यलाई बुझ्न

ज री छ भनेर हामी थाहा पाउँछ ।

५. मृत्युको सामना गनुप
र् रे तापिन िवँवासमा अटल भएर बःनु (२ पऽुस१:१२१७)

आफ्नो शरीर िछ ै त्याग्नेछु भनेर पऽुसले भनेको अथर् के हो?२ पऽुस

१:१२-१५ पढ्नुहोस्: "12 यसकारण यी कुराह

सम्झाउनेछु, य िप ितमीह
ितमीह

ितमीह लाई म सध

यी सब जान्दछौ, र ितमीह मा भएको सत्यतामा

िःथर छौ। 13 जबसम्म म यस शरीरमा छु , ितमीह लाई सम्झना

गराउँदै सचेत पानुर् म उिचत ठान्छु । 14 िकनभने म जान्दछु , हाॆा ूभ ु येशू
भींटले मलाई दे खाइिदनुभएको छ िक मेरो यो शरीर त्याग्ने बेला चाँड़ै नै

आइरहेछ। 15 मेरो मृत्युपिछ पिन ितमीह ले यी कुराह

कुनै पिन समय

सम्झन सक भनी म ूयत्न गनछु ।"
आफ्नो दोॐो पऽ िकन लेखेको हो भ े कारण पऽुसले २ पऽुस

१:१२-१४मा िदन्छन्। चचर्को िनिम्त यो पऽ उनको अिन्तम पऽ िथयो। २
पऽुस १:१३,१४मा उनको अिन्तम पऽ लेिखएको कारण सोच्नु ज री छ।

पऽुसले आफ्नो मृत्यु िछ ै हुने अपेक्षा गरे का िथए। पऽुसले त्याग्नुपन

् कुनै अङ्मेजी
थोकलाई आफ्नो शरीर भनेर सम्बोधन गछर्न।

अनुवादह मा

शरीलाई "पाल" भनेर अनुवाद गिरएको छ भने कुनैमा टे बरानकल अथार्त ्

पिवऽ मिन्दर भनेर अनुवाद गिरएको छ। (नेपाली अनुवादमा पऽुसको

शरीरलाई शरीर नै भनेर सम्बोधन गिरएको छ)। आफू िजइएको थोक शरीर,
पाल वा मिन्दर अब िछ ै त्यािगने छ भनेर भ ुको अथर् उनको मृत्युलाई उनले
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सम्बोधन गरे का िथए तर त्यसमा उनी मरे पिछ उनको आत्मा अमर भएर बःनै

छ भ े कुनै आभास् िदएको छै न। त्यसकारण उनको शरीर, पाल वा
मिन्दरलाई उनको मृत्युबाट हटाइनेछ वा त्यािगनेछ भनेर पऽुसले व्यक्त
गदर्छन्। तर त्यसमा उनको शरीरबाट उनको आत्मा छु टे र वा अलग भएर
जीिवतै बःनेछ भ े कुरालाई उनले महसुस गराएका छै नन्।

कसरी

२ पऽुस १:१३-१५ फेिर पढ्नुहोस्। आफ्नो आउने मृत्युलाई उनले

हेरेका

छन्? आफ्नो

मृत्युको

बारे मा

थाहा

पाएतापिन

पऽुसले

परमेँवरमािथ भएको आफ्नो िवँवास र भावनालाई कःतो ूितव तासाथ
पिबराखेको िथयो र त्यसबाट हामीले के िसक्नु ज री छ?

आफ्नो जीवनको अन्त अब िछ ै हुनेछ भ े कुरालाई जानेर पऽुसले

२ पऽुस १:१२-१५मा नआि एर आफ्नो भिवंयको बारे मा व्यक्त गदर्छन्।
उनको मृत्युले ल्याउने उनमािथको खराब कुराको डर उनलाई नभएको उनले
दे खाएकाछन्। ब
सोच्दछन्। ब

उनी मरे पिछ परमेँवरमा िवँवास गनह को िहत उनले

ितनीह मा भएको सत्यता अथार्त ् कुनै अनुवादमा लेिखएको

बतर्मान वा समय सापेिक्षत सत्यतामा बिलयो भएर उिभनु भनेर उनले आमह

् ितनीह
गछर्न।

नम ञ्जेल अथर्पूणर्

पमा ितनीह

बाँिचरहन चाहन्छन् भने

ितनीह ले तत्काल िवँवास गरे का सत्यको आवँयकता हुन्छ। अथार्त ्
जबसम्म पऽुस िजिवतै रहन्छ तबसम्म िवँवासीह लाई आफ्नो िवँवासमा
कितव

भएर बःन उनले याद िदलाउँदै रहनेछ उनले भ

खोजेका िथए।

आफ्नो ूभ ुूित पऽुसको अनुभव कःतो गिहरो र सक्कली रहे छ भ े कुरा

हामीले त्यसम दे ख्न सक्छ । उनलाई थाहा िथयो उनको मृत्यु त्यितको
सिजलो हुनेछैन (यूह ा २१:१८। उनको मृत्युको बारे मा एलेन जी

आक्टस् अभ आपोःटलस पृ. ५३७, ५३८मा िटप्पिण गदर्िछन्)।

ाइटले
पऽुसले

आफ्नो मृत्युको बारे मा िचन्ता गदनन् तर उनको मृत्युपिछ रहे का अ
िवँवासीह को बारे उनले चासो दे खाएका िथए। साँिच्चक्कै भ ुपदार् पऽुस

अत्यन्त िनःवाथीर् व्यिक्त िथए जो िवँवासको बारे मा भाषण छाँट्नेमाऽ नभएर
आफूले िसकाएको अनुसार िजउने खालको व्यिक्त िथए।
मृत्युको भयाभव

िवँवासले त्यसलाई कुन

ंयको हामीले सामना गनुप
र् दार् हामीह मा भएको

पमा हेदर्छन्? येशूले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो जसले

हामीलाई आशावान बनाउँछ? यस जीवनमा आउने अनेक िवप ी वा मृत्यु नै

आएपिन येशूमा भएको अचम्मको आशालाई हामी कसरी पिबराख्ने?
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उपसं हार:

थप जानकारी: पऽुसले आफ्नो मृत्यु िछ ै हुनेछ भ े कुरा उनलाई थाहा िथयो

भनेर हामीले हे र्य । येशूले यूह ा २१:१८मा भ ुभए अनुसार आफ्नो मृत्यु
कसरी हुनेछ भनेर पिन उनलाई थाहा िथयो।

िथयो त?

तर इितहास र एलेन जी

ाइटका अनुसार उनको मृत्यु कसरी भएको

"(रोममा) पऽुस िवदे शी र यहू दी भएर िभिऽएका िथए। उनलाई
कोरार्को कोरार् लगाइएको िथयो र अन्तमा उनलाई बुसमा टाँिगएको िथयो।

त्यस िकिसमको आतिङ्कत मृत्युको िनिम्त पऽुसले आफूलाई तयारी गरे का
िथए। येशूको िब

मा मु ा चलाइएको बेलामा उहाँलाई िचनेको छै न भनेर

उहाँबाट तिकर्एर भागेको अत्यन्त महापापलाई उनले सम्झेका िथए। एक फेरा

बुसलाई अङ्गाल्न पऽुस तयार िथएनन्। तर अब सुमाचारको िनिम्त आफ्नो
जीवन त्याग गनुप
र् न कुराले उनलाई आनिन्दत तुल्याएको िथयो। फेिर

त्यसै वखत आफ्नो ूभ ुबाट भागेको वा उनलाई िचनेको छ भनेर ःवीकार

नगरे को कुरालाई उनले िबसका िथएनन्। त्यसकारण उनको ःवामी कसरी मरे

त्यसरी नै मनर् वाध्य हुनपु दार् आफूले ठू लो सम्मान पाएको अनुभव गरे का

िथए। येशूलाई अःवीकार गरे र गरे को पापूित उनी साँिच्चक्कै दु:िखत िथए।

येशू भी ले उनलाई क्षमा िदइसक्नुभएको िथयो। आफ्ना भडा र पाठाह लाई
र् एर उहाँले पऽुसलाई क्षमा िदएको दे खाउनुभएको
ख्वाउन येशूले आमह गनुभ

िथयो। तर पऽुसले आफूले आफैलाई किहल्यै पिन मािफ िदन सकेका
िथएनन्। न त बुसमा उनले कःतो िकिसमको भयानक पीडा भोग्नुपनछ भ े

सोचले पिन आफ्नो पापले गदार् अनुभव गिररहे को िततो शोकलाई कम गराउन

सकेका िथएनन्। त्यसकारण, उनको मृत्युमा उनलाई मानह लाई एउटा

अिन्तम चाहनाको अनुरोध गरे का िथए। आफ्नो शीर तल र खु ाह
राखेर बुसमा झुन्

मािथ

ाउन आफूलाई मानह लाई अनुरोध उनले गरे का िथए।

उनको अनुरोधलाई ःवीकार गरे को िथयो। त्यसकारण पऽुसलाई उधोमुन्टो

लगाएर वा शीर तल राखेर काँटी ठोकेका िथए। यसरी बुसमा उनको मृत्यु
भयो।"-एलेन जी

ाइट, द आक्टस् अभ द आपोःटल्स, पृ. ५३७,५३८बाट

पान्तिरत। उनको आउनेवाला मृत्युको बारे मा थाहा पाएतापिन उनले आफ्नो
बारे मा िचन्ता नगरे र अिन्तम अवःथामा पिन आफ्नो बगालको आित्मक िहतको
िचन्ता उनले व्यक्त गरे का िथए।
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िचन्तनमनन:
अ.

इसाईह

आफू इसाईँ हुँ भनेर दावी गनर् सक्षम हुन र

ितनीह ले पिवऽ तथा शु
आचरणह

अपनाउनुपछर्

जीवन िजउन कःतो कःतो
भनेर

पऽुसले

लेखेका

सबै

िबषयबःतुह को बारे मा सोच्नुहोस्। तैपिन, कितपय इसाई
भनाउँदा मािनसह ले दे खावटी

पमा माऽै इसाई भन्छन् तर

येशूमै रहेर उनको चिरऽ दे खाउन िकन असफल भइरहेका

छन्?
आ.

१ पऽुस १:५-७ फेिर पढे र सोच्नुहोस्। त्यहाँ लेिखएका
सद्गुणह

हामीह को जीवनमा गाभेर अ लाई येशूभक्तको

पिहचान कसरी िदने?

इ.

ँ को मािमलामा पऽुस च ुकेका िथए। तर
िबगत समयमा येशूसग
पिछ उनको जीवनमा भी ले अत्यन्त ूभावकारी

गनुभ
र् एको

िथयो

भनेर

पऽुसका

लेखह ले

पमा काम

बताउँछन्।

पऽुसको उदाहरण ारा हामीले कःतो आशा र सान्त्वना िलन
सक्छ ?

ई.

पऽुसले वतर्मान वा समय सापेिक्षक वा ितनीह ले जानेका
सत्यको बारे मा २ पऽुस १:१२मा पऽुसले लेख्दछन्।
त्यसबेला िवँवासीह ले अपनाएका सत्य के हो? पऽुसको

समयममाऽ होइन हामीह को समयमा पिन अङ्गाल्नुपन

समयसापेिक्षत सत्य के हो?

१२५

अचम्मको बाइबल
म सेनामा भितर् हुन मैले सन्दुकमा लुगाह

राख र जानलाई तयार

ँ मेरो बुबाले मेरो कुममा हात राखेर बाइबल पिन लैजानु भनेर िदनुभयो।
भए।

ँ मलाई
"परमेँवरूित बफादारी हुन्छु " भनेर मैले बुबालाई वचन िदए।

थाहा िथयो िक सैिनक जीवन सिजलो छै न तैपिन परमेँवरमािथ िवँवास
रािखराख्न म कोिशश गछु र् भ े अठौट ममा िथयो।
अ

ँ मपिन सैिनकमा भितर् भए ँ र हामी आधारभूत तािलम िदने
युवाह सग

िसिवरमा गय । सेनाको अिधकृतले हामीह लाई िहँडाउनेबल
े ामा जितसक्यो त्यित

ँ ा टे केर नदी पार गनुर् परे को
किठन पािरिदएको िथयो। हामीह ले हातघुड
िथयो। जब हामी नदीको

गिहरो भागमा पुग्य तब गर्हुँगो झोला बोक्दै पौडी

खेलेर पार गरे का िथय ।

जब हामीले नदी पार गर्य तब हामीह को झोला िभजेर धेरै भारी

भएको िथयो। तर आराम गनर् र त्यसलाई सुकाउन हामीलाई मौकै िदइएको

िथएन। अिन हामी िछटोिछटो िहँड्न थाल्य । जब हामी िसिबरमा आइपुग्य तब

हामीलाई अक कसरतह

गनर् अर्हाइएको िथयो। हामीह को गरह् झोलाह

खोलेर सुत्नेबल
े ामा राित अबेर भइसकेको िथयो।
मैले झोलाबाट लुगाफाटाह

िनकाल। सबै थोक िनाक्ु क िभजेको

ँ अिन मेरो आख
ँ ा मेरो बुबाले िदनुभएको
िथयो। ितनीह लाई िनचोरे र सुकाए।

बाइबलमा पर्यो। ओहो, त्यो त िनाक्ु क िभजेर नाश भयो होला भनेर मैले ठू लो

दु:ख मान। तर जब मैले त्यसलाई छोए ँ तब त्यो त सुख्खा िथयो। मलाई
अचम्म लाग्यो। मैले त्यस बाइबललाई झोलाबाट िझक। त्यो त सुकेको

िथयो। मेरो झोलामा भएको सबै थोक फोहर पानीले िनाक्ु क िभजेको िथयो-तर

ँ हुनहु न्ु छ
बाइबल भने सुकेको िथयो। यो सफा पिन िथयो। परमेँवर मसग
भनेर मलाई याद आयो।

अत्यन्त कडा आधारभूत तािलममा मैले किहलेकाही ँ परमेँवरको सुन्दर

उपिःथितलाई िबिसर्न्थ। मैले शब्बथलाई पालन गनर् चाहेको िथए ँ तर त्यो

ँ
मुिँकल िथयो। शब्बथ पालन गनर् मैले अवसर पाउँ भनेर मैले परमेँवरसग

ूाथर्ना गर।

अिन सेनाले सेनाका छोराछोरीह लाई िसकाउन िशक्षकको खोजी

ँ मैले तुरन्तै त्यो काम गनर् िनबेदन िदए।
ँ
गिररहेको भनेर मैले थाहा पाए।

१

बालबािलकाह लाई पढाउन मैले काम पाएकोले म कृत

काम गनुप
र् रे को िथएन।

ँ शब्बथमा मैले
भए।

जब म सेनामा िथए,ँ ूायजसो मैले मेरो िवँवासको बारे मा अ लाई

ँ मसग
ँ ै कोठामा सुत्ने साथीले बाइबलको बारे मा
सुनाउन अवसर पाएको िथए।
धेरै चचार् गदर्थ्यो। उसले मलाई एक िदन भन्यो: "अ भन्दा ितमी फरक भएको

मैले दे खेको छु ।" सुसमाचार ूचार गनर् भेला भएको समयमा उसलाई पिन

त्यसमा सिम्मिलत हुन मैले अनुरोध गर। पिछ उसले पिन आफ्नो जीवन
येशूलाई सुम्पेको िथयो।
अक िसपाही ँ मुसलमान िथयो। उनी इसाई भएको उनका बुबाको

इच्छा िथएन। तर ऊ एडभेिन्टःट ःकुलमा पढे को िथयो र येशूलाई आफ्नो

जीवन िदन तयार भएको िथयो। परमेँवरको बारे मा हामीले धेरै चचार् गदर्थ्य ।
पिछ आएर उपिन एडभेिन्टःट भयो।
मलाई थाहा िथयो

ँ हुनहु न्ु छ। तािलमको पिहलो
िक परमेँवर मसग

िदनमा उहाँले मेरो बाइबललाई सुकाइराख्नुभएको िथयो। शब्बथ पालन गनर्

उहाँले सम्भव बनाइिदनुभएको िथयो। सैिनक जीवनमा पिन अ लाई येशूितर
डोर्याउन पिन उहाँले सहयोग गनुभ
र् एको िथयो।

(यस कथाको लेखक मािटर्न बनगोना क्याम नको बािसन्दा हुन)् ।

२

