“मेरा भडाह लाई खुवाऊ", १ र २ पऽुस

(Feed My Sheep, 1 and 2 Peter)
लेखक:
रोबटर् म्याकइभर
भावानुवादक:

भजुराम तखाछ े ठ
(Translator: Bhaju Ram Takhachen Shrestha)

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्
नेपाल सेक्सन
नेपाल
ई.सन् २०१७ (िब.सं . २०७३-74)

नेपाली भाषामा ईन्टरनेटमा ूःतुत गन:

िजतेन्ि ौे

ईन्टरनेट वेबसाईट : www.nepalworks.com/bhajupurna
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org/article.php?id=78
ूितिलिप अिधकार  जनरल कनफरे न्स अभ सेभेन्थ डे एडभेिन्टःट चचर्, शवाथ ःकुल िवभाग
ूथम सं ःकरण : २०७3 (ई.सं . २०१७)
सम्पादन सहयोगी - अमर पोते
कम्प्यूटर लेआउट तथा आवरण िचऽ
सुजीत कुमार साह

भाषा शुि करण: धन बहादुर पुलामी
ूकाशक:

उमेश कुमार पोखरे ल,

सम्पकर्ः 9843228606,
ईमेल ठे गाना umesh.shantipokharel@gmail.com
सम्पकर्:-

भजुराम ौे ,

 9813154432 bhajupurna@gmail.com

आन्तरीक ूयोगको िनिम्त माऽ
यस अध्ययन पुःतकमा तोिकएका बाइबलका केिह अशह

अ

सम्पूणर् अशह

बाहे क बाइबलका

नेपाली बाइबल सोसाइटीले छापेको copyright @1997,

2006, 2009, 2011 पिवऽ बाइबलबाट नेपाली बाइबल सोसाइटीको अनुमतीले
उ ध गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमतीले नै
नेपाली)बाट पिन अं शह

उ ध गिरएका छन्।

पिवऽ बाइबल (सरल

भूिमका

भडाह लाई खुवाउनु

१ र २ पऽुस यस पुःतकको िवषयबःतु हो। पऽुसका

आफ्नै वचनह
िनिम्त

गनुभ
र् एको

हामी पढ्नेछ । ूायजसो येशूले परमेँवरको
अत्यन्त

पऽुसका आफ्नै लेखह

मह वपूणर्

कामह को

ूतआयदशीर्

पढ्न पाउनु हामीह को िनिम्त अत्यन्त

हषर्को कुरो हो। पऽुसले येशूसँग धेरै समयमाऽ िबताएनन्, उनी

पिहला इसाईह को बीचमा ूथम लोकिूय अगुवा पिन हुन
पुगेका िथए। ती तथ्यह ले गदार् पऽुसका पऽह

पढ्नु हाॆो

िनिम्त अत्यन्त उपयोगी सािबत हुन्छ। तर ती पऽह

कारणले गदार् पिन िवशेष हुनगएको छ। पऽुसले ती पऽह

अ

ती

चचर्ह को िनिम्त लेखेका िथए जो किठन समय गुजािररहे का
िथए। चचर्का बािहरका शऽुह बाट िवँवासीह

सतावटको

सामना गिररहे का िथए। त्यितमाऽ नभएर चचर्िभऽै

कितपय

धमर्ग ु ह को उदय भइरहे का िथए जो िवँवासीह लाई गलत

िदशातफर् लगाइरहे का िथए। अथार्त ् ितनीह

इसाई अगुवा ह

भनेर दावी गद सवर्साधरण िव ासीह लाई झुटो िशक्षा िसकाएर

येशूका सही िशक्षाह बाट बहकाउँदै िथए।

िबिँचयन हुँ भनेर दावी गन तर ॅमका खेती गन झुटा

धमर्ग ु ह बाट सचेत रहन पऽुसले चेतावनी िदएका िथए। सरल
िवँवासीह लाई ितनीह ले के सम्म गनछन् भनेर पिन उनले
सतकर्

गराएका

िथए।

“येशूको

युग दे िख हामीह का मािनसह

आगमनको

ूित ा

खोइ?

मिररहे का छन् र पिहला जःतो

छ त्यःतै समय गुिळरहे को छ। साँिच्चकै भन भने यस सं सार
परमेँवरले जसरी सृि

(२ पऽुस ३:४

गनुभ
र् यो त्यसै अनुसार चिलरहे को छ।"

पान्तिरत)। पऽुसले कोरे का ती ूथम शब्दह

िबतेका कमसेकम दुई हजार वषर् भयो। र अिहले पिन उनले
भनेका ती वचनह

समयसापेिक्षत भएर खडाभइरहे का छन्।

किथत वा झुटा िबिँचयन अगुवा वा गु ह को उदयको

बारे मा पऽुसले गरे का चचार् केवल एक िबषयमाऽ हो। चचर्ह ले

सहनुपरे का सतावटह

पिन अक िवषय हो जुन पऽुसले लेखेका

िथए। यस िवषयमा उनले बारम्बार चचार् गदर्छन्। चचर्ले

भोिगरहे का दु:खक

येशूकै दु:खको ूितिबम्ब हो भनेर पऽुसले

भन्दछन्। जब येशू बुसमा मनुभ
र् यो तब उहाँले हामीह को पाप

आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो (१ पऽुस २:२४)। तर हामीह को
िनिम्त असल समाचार त यो छ िक: येशूको मृत्युले अ
नभएर

हामीह लाई

पापले

गदार्

अनन्त

मृत्युबाट

िदलाइिदयो। र उहाँको मृत्युले ती मािनसह

केही

छु ट्कारा

पिवऽ जीवन

िबताउन सम्भव हुन पुग्यो जसले उहाँमािथ भरोसा राख्दछन् (१

पऽुस २:२४)।
येशू भी

हामीह को पापको िनिम्त मनुभ
र् यो भनेर पऽुसले

भन्दछन्। येशू यस पृथ्वीमा फेिर फकर्नुहन
ु ेछ र त्यसपिछ उहाँले

परमेँवरको

न्यायको

नितजा

कायार्न्वयन

हुनेछ

(२

पऽुस

३:१०-१२)। आउने न्यायले गदार् ूत्येक िवँवासीको जीवन
पिरवितर्त हुनपु छर् भनेर पऽुसले आफ्नो ःप

धारणा राख्दछन्।

जब येशू फकर्नुहन्ु छ तब सबै पाप उहाँले नाश गनुह
र् न
ु ेछ। उहाँले
यस पृथ्वीलाई आगो ारा सफा गनुह
र् न
ु ेछ (२ पऽुस ३:७)। अिन
िवँवासीह को

िनिम्त

ःवगर्मा

िहःसालाई उहाँले सुिम्पिदनुहन
ु ेछ।

परमेँवरले

साँिच

राख्नुभएको

येशूका भक्त ह भनेर दावी गनह ले कःतो खालको जीवन

िबताउनुपछर् भनेर पऽुसले उपयोिगमूलक शब्दह

ूयोग गरे र

बताउँछन्। येशूभक्तह को सब भन्दा मूल धमर् नै एक आपसमा

ूेम गनुर् हो अथार्त ् एक आपसमा ूेम गनुर् नै इसाईह को ूथम
र उच्च ूाथिमकता हुनपु छर् (१ पऽुस ४:८)। पऽुसले सारांसमा
आफ्नो भावना यसरी व्यक्त गरे को पाइन्छ, "अन्तमा, ितमीह

सबैको एक मत भएको म चाहन्छु । एक आपसमा बुझ्ने होऊ।
एक आपसमा ूेम गर। एक आपसमा दया दे खाऊ र
होऊ। नॆ भएर झुक्ने होऊ।" (१ पऽुस ३:८
सच्चा

सुसमाचारको बारे मा पऽुसले आफ्ना पऽह

कोमल

पान्तिरत)।

ारा अत्यन्त

दयले घोषणा गरे को पाइन्छ। सारा बाइबलको मूल

ु ो मुिक्त िदने अनुमहको बारे मा
सन्दे श नै सुसमाचार हो। ूभक
पक्का

दयले कसै लाई थाहा छ भने त्यो पऽुस नै हो। एक

फेरा येशूलाई िचिन्दँन भने अःवीकार गन पऽुस नै िथए। उनले
सावर्जिनक

पमै येशूलाई अःवीकार गरे का िथए। उनले िकिरया

खाएर नै यसरी ठोकुवा गरे का िथए, “कःको बारे मा तपाईँ
भिनरहनुभएको

छ

सो

म

िचिन्दँन।"

(म ी

२६:७४

पान्तिरत)। तर त्यही पऽुस िथए जसलाई येशूले पिछ भ ु

भएको िथयो, “मेरा भडाह लाई (येशूका भक्तह ) खुवाऊ।"
(यूह ा

२१:१७

पान्तिरत)।

पऽुसले

ु ा
ूभक

भडाह लाई

खुवाउने के खुराक िथए भनेर थाहा पाउनुपदार् उनका दुई पऽह
ज्वलन्त उदाहरणको

पमा ूःतुत भएको छ।

पऽुसले खुवाउने खुराकमा िवँवास ारा

येशू भी बाट

मुिक्त पाउने महान् सन्दे श पदर्छ। पऽुसका सहकमीर् पावलले

पिन त्यही महान् सत्यको बारे मा ूचार गरे का िथए। परमेँवरको

अनुमहको मूल िवषयबःतु नै िवँवास ारा येशूमा पाइने मुिक्त
हो। अनुमह भनेको पऽुसको िनिम्त केवल धारणामाऽ होइन भनेर

हामीलाई थाहा छ। त्यो केवल िशक्षा वा पाठ पढाउने िवषयमाऽ

होइन। तर पऽुसले अनुमहको बारे मा राॆोसँग व्याख्या गनर्

ु ो अनुमहको अनुभव
सक्छ िकनभने उनले आफ्नै जीवनमा ूभक
गरे का िथए।

पन्ी शताब्दीका ूख्यात इसाई सुधारबादी मािटर्न लुथरले

पऽुसका बारे मा आफ्नो पुःतकमा यसरी व्यक्त गरे का छन्, "सन्त
पऽुसले

लेखेका पऽह

अत्यन्त

महान्

पुःतक

ूचारकह ले जे गरे

नयाँ करारका पुःतकह मध्ये
्
हुन।

पावल

र

अ

एक

सुसमाचार

त्यही पऽुसले पिन गरे । हामीह को

िवँवास अथार्त ् आःथाको सही िशक्षालाई पऽुसले डोर्याएका
छन्। हामीलाई येशू भी

कसरी िदइयो भ े कुरालाई पऽुसले

बारम्बार िसकाउँदछन्। येशू भी ले हामीह का पापह लाई मेटी
िदनुभयो र उहाँले हामीह लाई उ ार गनुह
र् न्ु छ भ े िवषय
पऽुसले िसकाउँदछ।"-कमेन्टरी अन इिपःटल अभ िपटर एण्ड

जुड (माण्ड रािपडस्: बेगल पिब्लकेशनस्, १९८२), पृ. २,३बाट
पान्तिरत।

उहाँका

अर्हाउनुभएको

भडाह लाई

िथयो।

ती

खुवाऊ

भनेर

भडाह मध्ये

येशूले

हामी

पऽुसलाई

पिन

ह।

त्यसकारण पऽुसले तयार गरे क आित्मक खुराक हामी पिन
ँ
खाऔ।

यस अध्ययन पुःतकको लेखक रोबटर् के. म्याकइभर न्यु

िजल्याण्डमा हुकर्नुभएको िथयो। उहाँले आफ्नो जीवनको मूख्य

कायर्काल अःशे िलयाको आभोन्डेल कलेजमा िबताउनु भएको छ।
त्यहाँ उहाँले बाइबल र पुरातत्व पढाउनुहन्ु छ। उहाँले धेरै
पुःतकह

लेख्नुभएको छ। उहाँका दुई पुःतकह मा फोर फेसेज ्

्
अभ जीसस र िबयोन्ड डा िभन्सी कोड हुन।
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अध्याय / बार

शबाथ आइतबार सोमबार मं गलबार बुधबार िबिहबार शुबबार

िटक   िचन्ह लगाउनु होला।

ु क्तले त्यसमा वचनब ता जनाउन हरे क िदन पढे को छु भनेर
ूभ ुमा जबर हुन बाइबल पढ्न अिनवायर् भएकोले, येशभ

