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पBरचय
दो•ो Bतमोथीको दो•ो अrयायमा Bव*ासी जनलाई सातओटा चBरYमा
8Fत4त गBरएको छ। उसलाई छोरा (पद १), Bसपाही (पद ३), Žलाडी (पद
५), Žतीवाल (पद ६), कामदार (पद १५), भा-डो (पद २१) र दास (पद
२४) को सc•ा Bदइएको छ।
साथ‚ 9यहा- 89qक चBरYलाई स4हाउ7 अत• पBन Bदइएको छ। छोरा भएको
zनाG Bतमोथीलाई अन4.हमा बिलयो zन अत• Bदइएको छ। अनDEहचाBहपDFGवस-ग स|बिuधत क{रा हो भ7 HयवIथाचाBह- दासGवस-ग, ज4न क{रा
गलातीको पYमा बताइएको छ1। Bसपाही भएको zनाG Bतमोथीलाई ˆःख
उठाउन र स’साBरक अ“क{”ह]}िख जोBगन अत• Bदइएको छ। असल
Bसपाहीमा पाइ7 ग4ण Bयन‚ zन्। भा-डोको ]पमा ऊ श4W र चोखो zन4पनA
बताइएको छ। दासको ]पमा ऊ कोमल, ध‚य@वान् र न– zन4पनA बताइएको
छ। अBन 9यसरी न‚ उसको †ीि‡य जीवनका सात‚ प—लाई स|बोधन गBरएको
छ।
२ Bतमोथी २:१५ मा ऊ कामदार भएको z-दा उसबाट माग गBरएको
क{रालाई यसरी बताइएको छ:
“आफ#लाई पर)*रकहा- .हणयो2य त45याउ7 8य9न गर — एउटा शम@मा पन4@ नपनA
BकBसमको कामदारजFतो, जसG स9यको वचन ठीक-ठीकस-ग छ4MNाउ-छ।”

9यसो हो भ7, स9यको वचनिभY ठीक-ठीक Bवभाजनह]2 छन्। ती
Bवभाजनह]लाई rयान Bदइएन भ7 “एउटा शम@मा पन4@ नपनA BकBसमको
कामदारजFतो” बuन अस|भव भएको zनाG ती Bवभाजनह]लाई ˜वाFता
गरी गBर7 क{न‚ पBन बाइबल अrययन धvर‚ Bहसाबमा फलहीन र अuयोल.Fत
z7छ। धvर‚जना †ीि‡यनह] बाइबल अrययन गनA काम उनीह]लाई
पटाइला2दो भएको क{रा इमानदारपxव@क Fवीकार गछ@न्। अझ थ48‚को यFत‚
1

गलाती ४:१-७

2

िभuनता रािखन4पनA महšवपxण@ Bवषयह]
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अन4भव भएर पBन उनीह]का लाBग 9यो Fवीकार गन4@ शम@ला2दो क{रा भएको
छ।
यो सानो प4FतकG स9यको वचनमा रsका महšवपxण@ िभuनताह]लाई
आœ5याउ7 8यास गpको छ। यसको BवFत•त अrययन गन@ त पxर‚ बाइबलको
BवtGषण गन4@पनA zuछ। तर‚पBन पBर•मी पाठकलाई स9यका मxलधाराह] ~
~ zन् भनी िचनाउन र पर)*रको वचनको रचना9मक स4uदरताको महस4स
गराउन यहा- यž‡ साम.ी समाBव‡ छ भu7 Bव*ास गBरuछ यŸBप
शारीBरक माBनसको द•ि‡मा बाइबल एउटा ˜)ल र BवपBरत Bवचारह]को
स“.ह जFतो }िखन सjछ।
पाठकलाई यस प4Fतकक ¡Bसयतमा क{न‚ पBन िश—ा .हण नगन@, ब¢ उ£म
˜Bरयालीह]G जFत‚ “यFत‚ zन् Bक होइनन् भनी Bदनz- प<वF शाLह3मा
खोजी” गन@ (8vBरत १७:११) जोडदार आ.ह गBरuछ। यहा- क{न‚ पBन
मानवीय अBधकारलाई आधार बनाइएको छ‚न। “तर ज4न अिभषvक3
Bतमीह]G उहा-बाट पाएका छौ, 9यो Bतमीह]मा रBहरहuछ, र क{न‚ माBनसG

अथhत् पBवY आ9मा जो हpक सा-चो Bव*ासीिभY BनजG Bव*ास गpक घडी}िख अuतरबास
गन4@zuछ (त4लना गन4@होस् रोमी ८:९, एफ¥सी १:१३-१४)। उहा-G न‚ Bव*ासीलाई पर)*रको
वचनका स9यताह] ब4•न सहायता गन4@zuछ (१ कोBरuथी २:९-१६)। कस‚लाई म\डली अग4वाको
]पमा “अिभषvक” गनA भu7 अथ@मा उjत श¦द नया- Bनयममा कत‚ उ5Gख छ‚न। यŸBप प4रानो
Bनयममा पर)*रaारा Bनय4jत गBरएका राजाह] (१ शमxएल १०:१, १६:१३, २ राजा ९:३) र
पxजाहारीह] (8Fथान ३०:३०) §लG अिभषvक गBरuž।
3
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९

अMयाय १

य„दी, अuयजाBत
र पर)*रको म\डली
“<तमीह3T ठVस नखDवाओ, न यOदीह3लाई, न Eीकह3लाई, न ता परQRरको
मSडलीलाई”

—

१ को<र0थी १०:३२

rयानपxव@क बाइबल पढ्7 जोस4कG पBन बाइबलको आधाभuदा बढी भाग
एउटा मानव समxहBसत अथhत् इ]ाएलBसत स|बिuधत छ भu7 क{रा जाuदछ।
पर)*रको योजनामा उनीह]को छD`a Fथान छ। मानव जाBतका बीचबाट
अलग गBरएर उनीह] यहोवा पर)*रBसत एउटा करारमा बा-Bधएका जाBत
zन् जसलाई Bनि©त 8Bत•ाह] Bदइएका छन् जो अuय क{न‚ मानव समxहलाई
Bदइएका छ‚नन्। प4रानो Bनयमको व•£ाuत लगायत अगमवाणीह]मा ~वल
उनीह]क इBतहास ªBटuछ। Bतनमा यBद अuय जाBतह]को उ5Gख गBरएको
छ भ7 ती जाBतह] य„दीह]को स|पक«मा आएका zनाG माY उ5Gख
गBरएका zuछन्। साथ‚, इ•ाएल रा‡¬Bसत यहोवा पर)*रको स|पxण@ सरोकार
यस पbcवीको सवालस-ग स|बिuधत भएको पाइuछ। Bव*ासयो2य र आ•ाकारी
भएको ख\डमा उjत जाBतलाई पाdथव गौरव, ऐ*य@ र साम®य@ 8दान गBर7
8Bत•ा गBरएको छ; अना•ाकारी भएको ख\डमा उनीह]लाई “पbcवीको एक
¯उ}िख पbcवीको अक° ¯उस|म सब‚ जाBतह]को बीचमा BततरBबतर
पान4@z7छ” (ŠयवFथा २८:६४) भu7 ±तावनी Bदइएको छ। मसीहको
8Bत•ास)त “पbcवीका सब‚ क{लह]” (उ9पि£ १२:३) G पाउ7 आिशषको
]पमा Šयjत गBरएको छ।
बाइबल अrययन गद² जा-दा धvर‚ पटक उ5Gख गBरएको 9यहा- अक° छ4M‚ मानव
समxह ªBटuछ जसलाई मSडली भBनएको छ। यस समxहको पBन पर)*रBसत
Bव³ष स|बuध रsको र इ•ाएलG जFत‚ यसG पBन पर)*रबाट Bनि©त
8Bत•ाह] पाएको }िखuछ। तर यी ˆई बीचको समानता यही- ट4“Bगएर ब¢
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उ5Gखनीय िभuनताह] स4¢ भएको क{रा अrययनG }खाउ-छ। म\डली
अlाहामको शारीBरक सuतBतबाट Bनमhण भएको सcरचना होइन; यो एउटा
यFतो समxह हो जसिभY य„दी र अuयजाBतमा क{न‚ िभuनता छ‚न। यसअuतग@त
पर)*रBसतको स|बuध ~वल एउटा करारको आधारमा4 नभएर एउटा नयाज0ममा आधाBरत भएको पाइuछ। आ•ाकारी भएको ख\डमा पा´थव
महानता र ऐ*य@को इनाम Bदइ7 8Bत•ा म\डलीलाई Bदइएको छ‚न, ब¢
खा7क{रा र लाउ7 क{रा छन् भ7 Bतन‚मा सuत4‡ रहन अत• Bदइएको छ (१
Bतमोथी ६:८)। इ•ाएललाई अFथायी र पाdथव क{राह]को आिशष Bदइएको
पाइuछ भ7 म\डलीलाई आिGमक र Iवगgय क{राह]को।
अझ, पBवY शाZG यो }खाउ-छ, न इ•ाएल स4¢}िख Bथयो न ता म\डली न‚।
ˆव‚को Bनि©त स4¢आत भएको उ5Gख छ। इ•ाएलको स4¢आत अlामको
बोलावटबाट भयो। म\डलीको जuम कBहG भयो भu7 क{राको खोजी गदh qशx
†ी‡ प•®वीमा आउन4भuदा अिघ म\डलीको अिFत9व रsको पाइ-द‚न, न ता
उहा- प•®वीमा zन4z-दा न‚ पाइuछ। उहा-G आµनो म\डली भBव¶यमा बनाइ7
4

पर)*रG इ•ाएलBसत Bन|न करारह] बा-rन4भयो: (१) अhाहाम<सतको करार (उ9पि£ १२:२-३;
१५:७-२१; १७:१-४) G इ•ाएल जाBतलाई अ] क{राका साथसाथ‚ एउटा Bनि©त भxिमको 8Bत•ा
Bदयो; (२) मोशाको करार (8Fथान १९:५-८) G इ•ाएल जाBतलाई पर)*रको ŠयवFथाको
अधीनमा रा·यो; यसलाई प4रानो करार पBन भBनuछ र यस‚लाई इ•ाएलG भ“ग ग¸यो (य¹मया
३१:३२)। (३) iयाTिIटनी करार (ŠयवFथा २९-३०) G य„दीह] सcसारभBर छरप4‡ पाBरएपिछ
उनीह] फ¥Bर पिछ आµनो भxिममा प4नःFथाBपत गराइ7छन् भu7 8Bत•ा Bदयो। (४) दाऊद<सतको
करार (२ शमxएल ७:५-१९; भजनस“.ह ८९) G एउटा अनuत घराना (राजवcश), एउटा अनuत
ºसहासन, एउटा अनuत राkय र एकजना अनuत Šयिjतको 8Bत•ा Bदयो जो राजा zन4z7छ, अथhत्
दाऊदका प4Y, †ी‡। (५) नयाm करार (य¹मया ३१:३१-३६) G इ•ाएलको रा‡¬Šयापी नया--जuम र
म4िjतको 8Bत•ा Bदयो; यो तब पxरा z7छ जब पर)*रको ŠयवFथा र पर)*रको आ9मा य„दीिभY
रािख7छ र पर)*रको आ9मा उहा-को जाBतिभY बास गन4@z7छ (इिजBकएल ३६:२७)। यस करारलाई
रोमी ११:२६-२७ मा उ5Gख गBरएको छ। (जज@ »लर)।
नयाm करार<सत मSडलीको n कIतो सoब0ध छ? वत@मान म\डली य4ग इ•ाएल जाBतको
अuधापनाको समय हो (रोमी ११:२५) र म\डली 8ायः अuयजाBतह]G ब7को छ। नया- करार 89य—
]पमा इ•ाएललाई 8Bत•ा गBरएको करार हो (य¹मया ३१:३१) तर‚पBन म\डली पBन नया- करारको
म4िjतगत प—मा 8¼श गन@ पाएको छ (रोमी ११:११; 8vBरत २८:२८; एफ¥सी १:३; गलाती ३:१४;
एफ¥सी २:१३ आBद)। यसको कारण यो हो Bक अlाहामBसतको करार (उ9पि£ १२:२-३) G
अlाहामको वcश अथhत् †ी‡ (गलाती ३:७,९,२९) aारा अuयजाBतह]माBथ पर)*रको आिशष
आउ7 क{राको पBन 8Bत•ा गpको Bथयो। अuयजाBतह], 9यस‚G, †ी‡माBथको Bव*ासaारा अlाहामका
आि9मक सuतान बuछन् (रोमी ४:११) तर‚पBन, Fमरण होस्, उनीह] य„दी वा इ•ाएल बuद‚नन्।
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क{राको ]पमा उ5Gख गन4@भएको Bथयो: “यस चMानमाBथ म आµनो म\डली
बनाउ7छ4” (म£ी १६:१८)। उहा-G “बनाइस~-” भuन4भएन, न ता
“बनाउ-द‚छ4” न‚, तर “बनाउsछD”।
साथ‚ प4रानो Bनयमका अगमवाणीह]मा म\डलीको कत‚ पBन उ5Gख छ‚न
भu7 क{रा एफ¥सी ३:५-१० G }खाउ-छ। प4रानो Bनयमका समयह]मा
म\डली “पर)*रमा ल4~र ब”को रहFय”5 Bथयो अथhत् पर)*रG यसलाई
नया- Bनयममा उ5Gिखत “रहFयह]” G ती नया- स9यताह]लाई जनाउ-दछन् जो †ी‡ आउन4अिघका
य4ग (प4रानो Bनयमका समय) ह]मा अ8कBटत Bथए। †ी‡G ती रहFयलाई 8काशमा 5याउन था5न4भयो
(म£ी १३:११) र पिछबाट Bतनलाई उहा-G आµना 8vBरत र भBव¶यवjताह]aारा (एफ¥सी ३:३-५;
रोमी १६:२५) पxण@ ]प Bदन4भयो।
“नया- Bनयममा उ5Gिखत 8म4ख रहFयह] यस 8कार छन्: (१) Fवग@को राkयका रहFयह] (म£ी
१३:३-५०) (२) वत@मान य4गमा इ•ाएलको अuधापनाको रहFय (रोमी ११:२५); (३) यस य4गको
अuतमा जीBवत रBहरsका Bव*ासीह]को Fथानाuतरण अथवा ¸या½चर (१ कोBरuथी १५:५१,५१; १
žFसलोBनकी ४:१४-१७); (४) य„दी र अuयजाBत िमGर एउट‚ शरीर ब7को नया- Bनयम म\डलीको
रहFय (एफ¥सी ३:१-११; रोमी १६:२५; एफ¥सी ६:१९; कलFसी ३:५); (५) †ी‡को ˆलही]पी
म\डलीको रहFय (एफ¥सी ५:२८-३२); (६) अuतरबास गन4@z7 †ी‡को रहFय (गलाती २:२०;
कलFसी १:२६,२७); (७) “पर)*रको रहFय” अथhत् qशx †ी‡ ई*र9वको }हधारी पxण@ता zन4zuछ
जसमा न‚ माBनसका Bनि|त सारा ई*रीय ब4िW उपल¦ध गराइएको छ भu7 स9यता (कलFसी २:२,९;
१ कोBरuथी २:७); (८) माBनसमा ई*रीय Fवभाव प4नःFथाBपत गराउ7 8B¾याको रहFय (१ Bतमोथी
३:१६); (९) अधम@को रहFय (२ žFसलोBनकी २:७; म£ी १३:३३); (१०) सात ताराह]को रहFय
(8काश १:२०); (११) ˜Bबलोनको रहFय (8काश १७:५,७)।” (FकोBफ5ड pफpuस बाइबल)
यो महšवपxण@ बाइबल स9यता ब4•न म£ी १३:३-५० मा उ5Gिखत “Fवग@को राkयका रहFयह]”
लाई िलऊ-। वत@मान समयमा Fवग@को राkयG प4रानो Bनयममा 8कट गBरएको भuदा िभuन ]प िल7छ
भu7 “रहFय” म£ी १३ का सात द•‡ाuतमा 8भ4 qशxG 8कट गन4@भयो। †ी‡को पBहलो र दो•ो आगमन
बीचको म\डली य4गको यस वत@मान समयलाई प4रानो Bनयमका अगमवjताह]G }·न स~नन् BकनBक
पर)*रG यसलाई गो½यमा रा·न4भएको Bथयो। यस क{रालाई प•€ ३५ को “अगमवाणीका च4च4राह]”
शीष@क गpको pखािचYG दशhउ-दछ।
“म£ी १३ अrयायमा †ी‡ आफG सात द•‡ाuतaारा यस य4गको चBरYको ]पpखा कोBरBदन4भएको
छ। पBवY शाZमा यस य4ग एक रहFय अथhत् एक पBवY गो½य क{रा (१३:११) भएको बताइएको छ,
अBन ती द•‡ाuतG यस य4गमा तीन 8म4ख तšव भएको }खाउ-छन्: (क) .हणयो2य क{रा -- गz-, मोती र
असल माछा; (ख) अuधापनामा रsको इ•ाएललाई जनाउ7 क{रा (पद १४-१५) अथhत् बारीमा
ल4काइरािखएको धन (बारीचाBह- सcसार हो, पद ३८) र (ग) ˆ‡ताको उपिFथBत - सामा, ˆ‡ चराह],
खमीर र खराब माछा। नया- Bनयममा यी 89qक तीन तšवलाई रहFय भBनएको छ: (क) य„दी र
अuयजाBत िमGर ब7को म\डली (एफ¥सी ३:४-६), (ख) म\डलीको बोलावट जारी रzu»ल
इ•ाएलको अuधापना (रोमी ११:२५; दा-kन4होस् 8vBरत १५:१३-१८), र (ग) यस य4गमा z7
ˆ‡ताको उपिFथBत र चBरY (२ žFसलोBनकी २:७)।” (ल4इस् F¿री ±फर)
5
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8कट गन4@भएको Bथएन तसथ@ म\डली गो½य रािखएको “रहFय” Bथयो।
बाइबलअन4सार, म\डलीको जuम 8vBरत २ मा भएको Bथयो6 भ7 यसको
पा´थव याYाको अuतचाBह- १ žFसलोBनकी ४ मा z7छ भu7 क{रा अrययनG
}खाउ-छ।
बाइबल अrययन गनA ¾ममा मानव जाBतको बाइबलीय Bवभाजनमा 9यहाअक° समxह पBन ªBटuछ जसलाई Bवरल‚ उ5Gख गBरएको पाइuछ। हpक
द•ि‡G ˆव‚ इ•ाएल र म\डलीबाट िभuन रsको उjत समxहलाई अ0यजा<तह3
भनी जनाइएको छ। य„दी, अuयजाBत र म\डलीको आ-आµनो त4लना9मक
Fथानलाई सc—vपमा ब4•नलाई पBवY शाZका Bन|न ख\डह]लाई िलन
सBकuछ:

मSडलीको सDtआत क<हT भयो? १ कोBरuथी १२:१२-१३ मा “हामी सब‚ एउट‚ आ9माaारा एउट‚
शरीरिभY बि½तFमा भयÀ” भ7र म\डली य4गका Bव*ासीह]को स|बuधमा बयान गBरएको छ। पBवY
आ9माaारा बि½तFमा गBरएको पBहलो उ5Gिखत घटना †ी‡को Fवगhरोहणपिछको ¿u_कोFटको Bदनको
घटना Bथयो (8vBरत १:५ लाई 8vBरत ११:१५-१६ Bसत त4लना गन4@होस्)। यसको आधारमा †ी‡को
शरीर भBन7 िजउ-दो सcरचनाको स4¢आत ¿u_कोFटको Bदन (8vBरत २) मा भएको प4ि‡ zuछ। ¿u_कोFट
अगाBड 8vBरतह] लगायत 8भ4का अ] ±लाह] Bव*ासaारा म4िjत पाइस~का Šयिjतह] Bथए तर‚पBन
¿u_कोFटको Bदनमा पBवY आ9मा नओल@न4भएस|म “उहा-को शरीर” (एफ¥सी १:२२-२३) भBन7 नयाआि9मक सcरचनाको स4¢आत भएको Bथएन BकनBक पBवY आ9माaारा Bव*ासीह] एउट‚ आि9मक
शरीरिभY बि½तFमा गBरएका Bथएनन्। Bन|न िचYमा १ कोBरuथी १२:१३ मा व¹णत आ9माaारा z7
बि½तFमालाई दशhइएको छ:
6

Bन|न त®यह]लाई rयानमा रा·न4होस्:

8vBरत २ मा <वRास ग<रसnका यOदीह3 यस नया- सcरचनािभY बि½तFमा भए।
8vBरत ८ मा स4समाचार स47र Bव*ास गनA सामरीह3 बि½तFमा भए।
8vBरत १० मा Bव*ास गनA अ0यजा<तह3 बि½तFमा भए।
8vBरत १९ मा यxहuनाको बि½तFमा माY जा7का र मसीहको बाटो u<ररuका यOदीह3 †ी‡माBथ
Bव*ास गpपिछ बि½तFमा गBरए।
• आज एक ŠयिjतG Bव*ास गpक घडीमा Bनज †ी‡को शरीरिभY बि½तFमा गBरuछ - १ कोBरuथी
१२:१३।
•
•
•
•
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यOदी

अ0यजा<त

मSडली

रोमी ९:४,५

एफ¥सी २:११,१२

एफ¥सी १:२२,२३

यxहuना ४:२२

एफ¥सी ४:१७,१८

एफ¥सी ५:२९-३३

रोमी ३:१,२

मक#@स ७:२७,२८

१ पY4स २:९

पBवY शाZमा इ•ाएल र म\डलीको बाpमा उ5Gिखत त®यह]लाई
आपसमा त4लना गpर sदh ती ˆईको स4¢आत, बोलावट, 8Bत•ा, उपासना,
ŠयावहाBरक BसWाuतह], भBव¶य आBद सब‚ फरक-फरक भएको पाइuछ।

बोलावट
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इ]ाएल

मSडली

परम8भ4G अlामलाई भuन4भयो, “आµनो
}श, आµनो क{ट4|ब र आµना बाब4को
घरबाट BनF~र 9यस vशमा जाऊ, जो म
Bतमीलाई }खाउ7छ4 !” (उ9पि£ १२:१)।

यसकारण s पBवY भाइह]हो, Iवगgय
बोलावटका
भागीदारह]हो,
हामीG
Fवीकार गpका 8vBरत र महापxजाहारीलाई
अथhत् †ी‡ qशxलाई rयान }ओ (Bहlx
३:१)।
BकनBक हा–ो नागBरकता Iवग-मा छ,
जहा-बाट हामी पBन म4िjतदाता 8भ4 qशx
†ी‡को बाटो sद@छÀ (Bफिल½पी ३:२०)।

BकनBक परम8भ4 Bत–ा पर)*रG
Bतमीलाई एउटा उ£म }शमा अथhत्
˜-सीह]मा र पहाडह]मा उ–vर BनF~का
पानीका खोलाह], म4हानह] र गBहरा
पानीह] भएको }शमा 5याइप4¸याउन4zuछ;
गz-, जौ, अ“ग4र, 7भारा र दाBरमको }श;
ज‚त4नको §ल र महको }श; यFतो एउटा
}श, जहा- BतमीG उlोपाlो z7 गरी रोटी
खा7छौ, जहा- Bतमीलाई क{न‚ क{राको
घटीकमी z-द‚न; एउटा }श, जसका
ढ4“गाह] फलाम zन्, र जसका
पहाडह]बाट BतमीG तामा खu7छौ
(ŠयवFथा ८:७-९)।

अBन
qशxG
Bतनलाई
भuन4भयो:
“Fयालह]का ओडार र आकाशका
चराह]का ग4-ड छन्, तर माBनसका प4Yको
िशर रा·7 ठाउ-धBर छ‚न” (म£ी ८:२०)।
एउटा अBवनाशी, Bन¶कल“क र ओइिलएर
नजा7 प‚त•क-स|पि£का Bनि|त, जो
Bतमीह]का लाBग Fवग@मा स4रि—त
रािखएको छ (१ पY4स १:४)।
यही घडीस|म पBन हामी भोकाउ-छÀ,
Bतखhउ-छÀ, ना“गा छÀ, म4jका खाuछÀ, र
घरBबहीन भएका छÀ (१ कोBरuथी
४:११)।
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इ]ाएल

मSडली

अBन उसG भuयो: “म अlाहामको दास z-।
अBन परम8भ4G )रा मािलकलाई 8शFत
आिशष् Bदन4भएको छ; अBन उहा- महान्
zन4भएको छ; अBन परम8भ4G उहा-लाई
ªडाबा†ाह], गाईवFत4ह], चा-दी, स4न,
दासह], दासीह], ऊ-टह] र गधाह]
Bदन4भएको छ” (उ9पि£ २४:३४,३५)।

अBन qशxG चार‚Bतर spर आµनो
±लाह]लाई
भuन4भयो:
“धनस|पि£
z7ह] कBत कBठनस-ग पर)*रको
राkयिभY पÁvछन्” (मक#@स १०:२३)।

Bत–ो Bवरोधमा उठ्7 Bत–ा शY4ह]लाई
परम8भ4G Bत–ा म4खको साम4 हार
ख4वाउन4z7छ; Bतनीह] Bत–ो Bवरोधमा
एउटा बाटोबाट BनF~र आउ7छन्, र
Bत–ो साम4बाट सात बाटाबाट भाÃvछन्
(ŠयवFथा २८:७)।

Bतनीह]G Bतमीह]लाई सभाघरह]बाट
BनकािलBद7छन्; अ-, यFतो समय आउ-छ –
जसG Bतमीह]लाई माद@छ, 9यसG
पर)*रको ”वा गÄ भनी ठाu7छ (यxहuना
१६:२)।

यBद BतमीG परम8भ4 आµना पर)*रका
आ•ाह], जो आ•ा आज म Bतमीलाई
Bदuछ4, माuन र पालन गन@का Bनि|त
rयानBसत स4uयौ भ7. . . परम8भ4G
Bतमीलाई प4Åछर होइन, तर िशर
बनाउन4z7छ; अBन Bतमी तल रह7छ‚नौ,
तर माBथ माY रह7छौ (ŠयवFथा
२८:१३-१४)।

यसकारण जसG आफलाई यो सानो
नानीजFत‚ न– त45याउ-छ, 9यही Fवग@को
राkयमा सब‚भuदा ठxलो हो (म£ी १८:४)।

)रा B8य भाइह]हो स4न, ~ पर)*रG
यस सcसारका गBरबह]लाई Bव*ासमा
धनी र राkयका हकदारह] zनालाई
च4uन4भएको छ‚न र? ज4न राkयको
8Bत•ाचाBहउहा-G
आफ#लाई
8vम
गनAह]का Bनि|त गन4@भएको छ (याक#ब
२:५)।

यसको ता9पय@ यो होइन Bक एक य„दी भjतजन आµनो म•9य4प©ात् Fवग@
जा-द‚न। तर िभuनता यसमा छ — य„दी जन भिjतसाथ Bह-ड्न 8vरणा िमलोस्
भu7 sत4G उसलाई पा´थव अथवा भौBतक आिशषह]को 8Bत•ा Bदइएको
Bथयो, Fवग•य आिशषह]को होइन। यो सामाuय •ानको क{रा zन4पनA हो Bक
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वत@मान 8बuधअuतग@त7 ˆव‚ य„दी लगायत अuयजाBतG 8भ4 qशx †ी‡मा
Bव*ास गpर बाsक अuय उपायG म4िjत पाउन सjद‚नन् ज4न Bव*ासaारा न‚
ˆव‚G नया- जuम पाउ-दछन् (यxहuना ३:३,१६) र ˆव‚लाई “एउट‚ शरीर” मा
बि½तFमा8 गBरuछ (१ कोBरuथी १२:१३) जसलाई “म\डली” भBनuछ
(एफ¥सी १:२२,२३)। म\डलीमा य„दी र अuयजाBत बीच िभuनता Bबलक{ल
छ‚न (१ कोBरuथी १२:१३; गलाती ३:२८; एफ¥सी २:१४)। 9यस‚G 8vBरत
पावलG एफ¥सीह]लाई उनीह]लाई “Bब§को समयमा Bतमीह]
अuयजाBतह] Bथयौ” भuद‚ G·छन् (एफ¥सी २:११)। साथ‚ उनG १ कोBरuथी
१२:२ मा “जब Bतमीह] अuयजाBतह] Bथयौ” भ7र कोBरuथका
Bव*ासीह]लाई G·छन्।

Hयावहा<रक <नयमह3
इ•ाएल र म\डली बीचको िभuनता उनीह]लाई Bदइएका ŠयावहाBरक
Bनयमह]मा पBन }िखuछ। त4लना गन4@होस्:

7

8बuधह]को चचh अrयाय २ मा गBरएको छ।

8

प•€ १० को फ{टनोट नc 6 sन4@होस्।
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इ]ाएल

मSडली

जब Bत–ा पर)*रG Bतमीलाई 9यस
}शमा प4¸याउन4z7छ, जहा- Bतमी 9यसलाई
आµनो अBधकारमा िलन भनी गइरsका
छौ, र Bत–ो साम4बाट धvर‚ जाBतह]लाई
BनकािलBदन4zuछ अथhत् Bह£ी, Bगगhशी,
एमोरी, कनानी, पBरkजी, BहŠवी र यबxसी
नामक सात जाBत-ह]लाई, जो Bतमीभuदा
ठxला र शिjतशाली छन्; अBन जब
परम8भ4 Bत–ा पर)*रG Bतनीह]लाई
Bत–ो साम4 स4|पन4zuछ, तब BतमीG
Bतनीह]लाई मानx@, र Bतनीह]लाई पxरा
रीBतG न‡ गनx@; Bतनीह]स-ग BतमीG क{न‚
वाचा नबा-rनx, न ता Bतनीह]लाई दया न‚
}खाउनx! (ŠयवFथा ७:१,२)

तर म Bतमीह]लाई भuदछ4, आµना
शY4ह]लाई 8vम गर, Bतमीह]लाई •ाप
Bद7ह]लाई आिशष }ओ, Bतमीह]लाई
घ•णा गनAह]को भलाइ गर, अBन
Bतमीह]को बदनामी गनA र Bतमीह]लाई
सताउ7ह]का Bनि|त 8ाथ@ना गर (म£ी
५:४४)।

आ-खाको बदलामा आ-खा, दा-तको बदलामा
दा-त, हातको बदला हात, ख4Mाको बदलामा
ख4Mा; जGको डामको बदलामा जGको
डाम, घाउको बदलामा घाउ, क{टाइको
बदलामा क{टाइ! (8Fथान २१:२४,२५)।

तर म Bतमीह]लाई भuदछ4, ˆ‡को सामना
नगर; तर जसG Bत–ो दाBह7 गालामा
थ½पड लाउला, 9यसपBM अक° पBन
फकhइ}ओ (म£ी ५:३९)।

अBन आµन‚ हातG काम गद² पBर•म
गद@छÀ। Bग5ला गBर-दा हामी आिशष
BदuछÀ, सताइ-दा हामी सहuछÀ, Bनिuदत
z-दा हामी Bबuती गद@छÀ, अBहGस|म हामी
यस सcसारका कBस“गर र सब‚ क{राका
फोहोर-Æलासरह भएका छÀ (१ कोBरuथी
४:१२,१३)।
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इ]ाएल

मSडली

क{न‚ मBनसको हठी र BवÈोही छोरा छ भ7,
जसG आµना बाब4को वचन वा आµनी
आमाको वचन पालन गद²न; Bतनीह]G
9यसलाई ताडना Bदएपिछ पBन 9यसG
Bतनीह]को क{रा माuद‚न भ7, 9यसको बाब4
र 9यसकी आमाG 9यसलाई प¾#न्, अBन
9यसलाई बाBहर, 9यसको शहरका बxढा
8धानह]कहा-,
र
9यसको
ठाउ-को
मxलढोकामा 5याऊन्! अBन Bतनीह]G
9यसको शहरका बxढा 8धानह]लाई भनxन्:
‘यो हा–ो छोरो हठी र BवÈोही छ; यसG
हा–ो क{रा माuद‚न; यो िघच4वा र मतवाला
हो।’ अBन 9यसको शहरका सब‚
माBनसह]G 9यसलाई ढ4“गाG हानxन्, र
9यो मरोस्; यसरी BतमीG आµनो बीचबाट
9यो खराबी हटाइBदनx; अBन सारा
इ•ाएलG यो स4u7छ र डराउ7छ
(ŠयवFथा २१:१८-२१)।

अBन उठvर 9यो आµनो बाब4कहा- आयो। तर
9यो अझ धvर‚ टाढ‚मा z-दा 9यसका बाब4G
9यसलाई }Ž, र दयाG भBरए; अBन दग4pर
गई 9यसलाई अ-गालो हाG, र 9यसलाई
च4|बन गp। अBन 9यस छोराG उनलाई
भuयो, ‘Bपताजी, ÆG Fवग@को Bवरोधमा र
तपाइÊको द•ि‡मा पाप गpको छ4, र अब
उसो तपाइÊको छोरो भBनन लायकको म
छ‚न।’ तर बाब4चाBह-G आµना दासह]लाई
भ7, ‘सबभuदा बBढया पोसाक Bनकाल र
उसलाई पBहराइ}ओ; र उसको हातमा
आœठी र पाउह]मा ज4£ा लाइ}ओ; अBन
पोBसएको बाछा 5याएर मार, अBन खाआœ,
र आनuद मनाआœ’ (लxका १५:२०-२३)।

उपासना
उपासना स|बuधी Bदइएका BनदAशनह] अझ िभuन छन्। इ•ाएलG तोBकएको
एउट‚ ठाउ-मा9 आएर माY उपासना गन@ िम5®यो, 9यो पBन पर)*र}िख ~ही
Çरीमा रsर, एउटा पxजाहारीको माrयमaारा। म\डलीचाBह- ˆई वा तीनजना
ज|मा भई ज4नस4क ठाउ-मा उपासना गन@ सj7, साहसBसत
महापBवYFथानिभY 8¼श गन@ सj7 सcरचना हो जसमा सब‚ न‚ पxजाहारी
कहिलuछन्। त4लना गन4@होस्:
9

स4¢मा उjत ठाउ- उजाडFथानमा Bन¹मत ªट z7 पाल Bथयो जसको महापBवYFथानमा परम8भ4को
पा´थव उपिFथBत मBहमाको बादलको ]पमा बास गद@®यो (8Fथान ४०:३४)। पिछ य]शGमको
मोBरयाह पहाडमा Bनमhण गBरएको परम8भ4को भवन (२ इBतहास ३:१; ६:६) परम8भ4को पा´थव
उपिFथBतको Fथान बuयो (२ इBतहास ७:२) ज4न भवन सcसारÆ एक माY ठाउ- zन गयो जहाआBधकाBरक र औपचाBरक ]पमा परम8भ4को उपासना zu®यो।
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इ]ाएल

मSडली

Gवी १७:८,९

म£ी १८:२०

लxका १:१०

Bहlx १०:१९,२०

गuती ३:१०

१ पY4स २:५

भ<वwय
इ•ाएल र म\डलीका भBव¶य स|बuधी उ5Gिखत अगमवाणीह]लाई त4लना
गदh पाइ7 िभuनताह] अझ छjकला2दा छन्। एकाBतर म\डली प•®वीबाट
पxण@ ]पमा उठाएर लBग7 क{रा छ भ7 अक°Bतर प4नःFथाBपत इ•ाएलको
पा´थव मBहमा र साम®य@को चरमBबuˆ त आउन बा-की न‚ छ। पBवY शाZG
म\डलीको बाpमा ~ बताउ-दछ, sरÀ:

मSडली
)रा Bपताको घरमा धvर‚ बासFथानह] छन्; 9यFतो नz-दो हो ता म Bतमीह]लाई
भu7Bथए-। म Bतमीह]का Bनि|त ठाउ- तयार पान@ जाuछ4। अBन ÆG गएर Bतमीह]का
Bनि|त ठाउ- तयार पाÄ भ7 म फ¥Bर आउ7छ4; अBन म जहा- छ4, 9यहा- Bतमीह] पBन
होओ भनी म Bतमीह]लाई आफ#कहा- िल7छ4 (यxहuना १४:२,३)।
BकनBक 8भ4को वचनaारा हामी Bतमीह]लाई यो भuदछÀ – हामी जो जीBवत छÀ, र
8भ4को आगमनस|म रBहरÌÀ भ7 हामीG क{न‚ रीBतG पBन स4§काह]लाई
उिछu7छ‚नÀ। BकनBक 8भ4 आफ िच9कारBसत 8धान Fवग@Çतको आवाज र पर)*रको
त4रहीBसत Fवग@बाट ओल@न4z7छ, अBन †ी‡मा मpकाह] पBहG बौpर उठ्7छन्।
9यसपिछ हामी जीBवत र रBहरsकाह] हावामा 8भ4लाई ªट्नाका Bनि|त
उनीह]Bसत एकसाथ बादलह]मा उठाइ7छÀ, अBन यसरी हामी सधœ 8भ4को साथमा
रह7छÀ (१ žFसलोBनकी ४:१५-१७)।
BकनBक हा–ो नागBरकता Fवग@मा छ, जहा-बाट हामी पBन म4िjतदाता 8भ4 qशx
†ी‡को बाटो sद@छÀ; जसG ज4न 8भावशाली काय@aारा सब‚ क{रा आµनो वशमा पान@
सjन4zuछ, 9यही काय@अन4सार उहा-G हा–ो दीनहीन शरीरलाई बदली गBरBदन4z7छ,
र यो उहा-को मBहमापxण@ शरीरजFत‚ बनाइ7छ (Bफिल½पी ३:२०,२१)।
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B8यह]हो, अBहG ता हामी पर)*रका सuतान छÀ, अBन हामी ~ z7छÀ, सो
अBहGस|म 8कट भएको छ‚न; तर हामी जाuदछÀ, जब उहा- }खा पन4@z7छ, तब हामी
उहा-जFत‚ z7छÀ; BकनBक हामी उहा-लाई, उहा-जFतो zन4zuछ, 9यFत‚ }·7छÀ (१
यxहuना ३:२)।
हामी ख4सी होआœ र खxब‚ आनuद मनाआœ, अBन उहा-लाई मBहमा Bदआœ; BकनBक
थ4माको Bववाह आइप42यो, र उहा-की प9नीG आफलाई तयार पाpकी छन्। अBन
उनलाई श4W र चि|कलो िमBहन मलमल पBहर7 अBधकार Bदइयो; BकनBक िमBहन
मलमलचाBह- पBवY जनह]का धा¹मकताका कामह] zन्। अBन BतनG मलाई भ7:
“Gख, जो-जो थ4माको Bववाहको भोजमा बोलाइएका छन्, ती धuय zन्” (8काश
१७:७-९)।
यस पBहलो बौBरउठाइमा जसको भाग zuछ, ऊ धuय र पBवY हो। यFताह]माBथ
दो•ो म•9य4को क{न‚ अBधकार छ‚न, तर Bतनीह] पर)*रका र †ी‡का पxजाहारीह]
z7छन्, र उहा-Bसत हजार वष@स|म राkय गनAछन् (8काश २०:६)।

इ]ाएल
अBन sर, BतमीG गभ@धारण गनAछौ, र एउटा छोरा जuमाउ7छौ, र BतमीG उहा-को
नाम xश+ रा·नx। उहा- महान् zन4z7छ, र परम8धानका प4Y कहलाइन4z7छ; अBन 8भ4
पर)*रG उहा-लाई उहा-का Bपता दाऊदको ºसहासन Bदन4z7छ। अBन उहा-G
याक#बको घरानामाBथ सदासव@द‚ राkय गन4@z7छ; र उहा-को राkयको अuत z7छ‚न
(लxका १:३१-३३)।

(मBरयमलाई Bदइएका यी सातओटा 8Bत•ाह]मrq पा-चओटा त अ—रशः
पxरा भइस~। तर बा-की ˆईटाचाBह- अ—रशः पxरा z7छ‚न भ7र दाबी गन@लाई
बाइबल Šया·या गनA क{नचाBह- BनयमG हामीलाई अन4मBत Bदuछ र?)
अuयजाBतह]को बीचबाट आµना नामका Bनि|त एउटा जाBत Bनका5नालाई कसरी
पर)*रG अuयजाBतह]स-ग पBहG ªट गन4@भयो, सो क{राको Bवषयमा िशमोनG
बताएका छन्; अBन योस-ग भBव¶यवjताह]का वचन िम5दछन्, जFतो Gिखएको छ:
‘यी क{रापिछ म फकysछD, र दाऊदको ढGको त|बx म फ¥Bर बनाउ7छ4; अBन यसका
भÃाव³षह] म फ¥Bर बनाउ7छ4, र यसलाई म खडा गनAछ4’ (8vBरत १५:१४-१६)।
तब म भuदछ4, ~ पर)*रG आµना जनह]लाई 9याÃ4भएको छ त? कदाBप छ‚न!
BकनBक म पBन अlाहामको वcशको, ˜uयामीनको क{लको इ•ाएली z-। तब म भuदछ4,
~ लोटxन् भ7र न‚ Bतनीह]G ठvस खाएका zन् त? कदाBप होइन! तर Bतनीह]
लो_का कारणG अuयजाBतह]कहा- म4िjत आएको छ, Bतनीह]मा डाहा प‚दा
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गनhलाई। BकनBक Bतमी पBन Fवभावअन4सार ज“गली ज‚त4नको ]खबाट काBटएर
Fवभावको BवपBरत 9यस असल ज‚त4नको ]खमा कलम गा-Bसयौ भ7, झन् यी
FवाभाBवक हा-गाह] Bयनीह]को आµन‚ ज‚त4नको ]खमा कBत बढ्ता गरी कलम भएर
गा-Bसएलान् त? BकनBक भाइह]हो, Bतमीह]G आफ#लाई आµनो द•ि‡मा ब4िWमान्
ठानौला भ7र यस रहFयको Bवषयमा Bतमीह] अनजान रहो भu7 इÅछा म ग´दन- –
जबस|म अuयजाBतह]को पxरा स“·या िभY आउ-द‚न, तबस|म इ•ाएलमाBथ ~ही
माYामा अuधापना आएको छ। अBन यसरी सारा इ]ाएलT मDिzत पाउsछ, जसरी
Gिखएको छ: ‘छ4टकारा Bदन4z7 Bसयोनबाट आउन4z7छ, र याक#बबाट अभिjत
हटाउन4z7छ’ (रोमी ११:१,११,२४-२६)।
9यस Bदन यFतो z7छ - 8भ4G आµनो 8जाको ब±को भाग, जो छोBडएको z7छ . . .
फकhएर 5याउनलाई फ¥Bर दो•ो चोBट आµनो हात बढाउन4z7छ। अBन उहा-G जाBतजाBतका Bनि|त एउटा झ\डा खडा गन4@z7छ, इ•ाएलका Bनकािलएकाह]लाई ªला
गन4@z7छ र प•®वीका चार‚ क{नाबाट य„दाका BततरBबतर भएकाह]लाई बट45न4z7छ
(यश‚या ११:११,१२)।
BकनBक परम8भ4G याक#बमाBथ दया रा·न4z7छ, र इ•ाएललाई अझ पBन च4uन4z7छ,
अBन उनीह]लाई उनीह]क }शमा बसा5न4z7छ; अBन पर}शीह] उनीह]स-ग‚
िम57छन् र याक#बको घरानास-ग टा-Bस7छन् (यश‚या १४:१)।
यसकारण sर, Bदनह] आउ7छन्, परम8भ4 भuन4zuछ, जसमा ‘इ•ाएलीह]लाई िम•
}शबाट BनकाGर 5याउन4z7 परम8भ4को जीवनको कसम!’ भनी फ¥Bर भBन7छ‚न। तर
‘इ•ाएलीह]लाई उ£रको }शबाट र जहा--जहा- उहा-G Bतनीह]लाई धपाउन4भएको
Bथयो, ती सब‚ }शह]बाट BनकाGर 5याउन4z7 परम8भ4को जीवनको कसम!’ भनी
भBन7 छ; अBन म Bतनीह]लाई Bतनीह]को }शमा फकhएर 5याउ7छ4, ज4न }श ÆG
Bतनीह]का Bपता-प4खhह]लाई Bदएको Bथए- (य¹मया १६:१४,१५)। परम8भ4
भuन4zuछ: sर, Bदनह] आउ-द‚छन्, ज4न समय म दाऊदका Bनि|त एउटा धम• हा-गा
खडा गनAछ4; अBन ती राजाG राkय गन4@z7छ, र सफल zन4z7छ, अBन प•®वीमा uयाय
र धा¹मकताको काम गन4@z7छ। उहा-का Bदनह]मा य„दा बचाइ7छ, र इ•ाएल
स4र—ासाथ बÁvछ; अBन यो उहा-को नाम हो, ज4न नामG उहा- कहलाइन4z7छ:
'परम:भD हा{ो धा|मकता' (य¹मया २३:५,६)।
sर, म Bतनीह]लाई ती सब‚ }शह]बाट ªला गनAछ4, जहा--जहा- ÆG Bतनीह]लाई
)रो Bरसमा, )रो ¾ोधमा र )रो भारी 8कोपमा धपाइBदएको Bथए-; अBन म
Bतनीह]लाई यस ठाउ-मा फकhएर 5याउ7छ4 र स4रि—तसाथ बÁv त45याउ7छ4। अBन
Bतनीह] )रो 8जा z7छन्, र म Bतनीह]को पर)*र z7छ4 (य¹मया ३२:३७,३८)।
s Bसयोनकी छोरी, हष@G िचÅÅया! s इ•ाएल, जयजयकार गर! s य]शGमकी
छोरी, स|पxण@ ÍदयG आनिuदत हो र अ9यuत‚ रमा! परम8भ4G §रा uयायह]
!20

अMयाय १ - यOदी, अ0यजा<त र परQRरको मSडली
हटाइBदन4भएको छ, उहा-G §रो शY4लाई BनकािलBदन4भएको छ; इ•ाएलका
महाराजा, अ-, परम8भ4 न‚ §रो बीचमा zन4zuछ; तœG फ¥Bर कBह5य‚ खराबी }·7छ‚नस्
(सपuयाह ३:१४,१५)।

अuय सब‚ कारक तšवह]को सcयोगG भuदा म\डलीको य„दीकरणG न‚ यसको
उuनBतमा बाधा प4¸याएको छ, यसको लÎयलाई ब“2याएको छ र यसको
आि9मकतामा Ïास 5याएको छ भuन4मा अ9य4िjत z-द‚न। उसलाई Bदइएको
सcसारको भuदा अल2ग‚10 माग@मा Bह-ड्न4को सMा र आµना 8भ4लाई Fवग•य
बोलावट अन4सार पÐयाउन4को सMा Bव*लाई सŒय बनाउ7 उÑvtय
अपनाएर11, स|पि£ थ4पाpर, रीBत-BवBधलाई ठxलो बनाएर, भŠय म\डलीभवनह] Bनमhण गpर, य4Wरत ”नाह]माBथ पर)*रको आशीवhद
खuयाइमाÒर र समान Óात•9वलाई “अग4वावग@” र “साधारण Bव*ासी” मा
Bवभाजन गpर12 म\डलीG आµनो उÑvtयलाई Bगराएको छ र Bयन‚ क{राको
समथ@न गन@ य„दी शाZह]को ˆ¢पयोग गpको छ।

10

रोमी १२:२; २ कोBरuथी ६:१४-७:१; याक#ब ४:४; १ यxहuना २:१५-१७; १ पY4स २:११-१२;
यxहuना १५:१८-२७; १७:१४-१८; गलाती ६:१४; Bफिल½पी २:१५; तीतस २:११-१४ आBद।
“सामािजक स4समाचार” (SOCIAL GOSPEL) शाZस|मत छ‚न BकनBक 8भ4 qशxको महान् आ•ा यो
कBथत “स4समाचार” भuदा ˜गÔ‚ छ (म£ी २८:१८-२०; लxका २४:४७) र 8vBरतह]G समाजलाई
स4धान@ खो»नन्। Šयिjतगत प—बाट हpक Bदन एक †ीि‡यनG “मौका z-दा न‚ सब‚का लाBग भलाइका
काम” (गलाती ६:१०) गद² †ी‡को असल गवाही zन खोkन4 एउटा क{रा हो तर सामािजक,
राजन‚Bतक, श‚ि—क आBद पा´थव स4धारलाई न‚ 8म4ख लÎय बनाउन4 म\डलीलाई Bदइएको काम होइन।
हजार वष@को राkयमा यस प•®वीG पा´थव आिशषह]को अन4भव गनAछ, तर‚पBन ती क{राG माBनसको
सब‚भuदा ठxलो समFयालाई बद5न सj7छ‚न (sन°स् फ{टनोट नc 17)।
11

12

jयाथोिलक लगायत कBत ग‚र-jयाथोिलक समxहह]मा स)त अग4वाह]G आफ#लाई अ]को भuदा
˜गÔ‚, मानx- “पxजाहारीय” पBहरनमा 8Fत4त गpर आफ#ह]लाई प•थक }खाउ7 गछ@न्, मानx- म\डलीका
अग4वाह] इ•ाएलका पxजाहारीह] जFत‚ zन्। तर म\डली इ•ाएलजFतो प•थक पxजाहारीBगरी भएको
सcरचना होइन BकनBक म\डलीअuतग@त सब‚ सा-चो Bव*ासीह] पxजाहारी zन् (१ पY4स २:५,९; Bहlx
१०:१९-२२; १३:१५)।
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अMययन :}नह3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

पBवY शाZG मानव जाBतलाई क{न-क{न समxहह]मा Bवभाजन गpको छ?
8थम य„दी को Bथए?
य„दी, अuयजाBत र म\डलीबीचका िभuनताह] सc—vपमा G·न4होस्।
म\डलीको स4¢आत कBहG भएको हो?
~ प4रानो Bनयमका अगमवाणीह]मा म\डलीको उ5Gख छ?
†ी‡Bसत म\डलीको Bव³ष स|बuध ~ हो?
पर)*रBसत इ•ाएलको Bव³ष स|बuध ~ Bथयो?
पर)*रको साम4 अuयजाBतह] क{न Fथानमा रsको पाइuछ?
इ•ाएलको लाBग ~ कFतो भBव¶य सा-िचएर रािखएको छ?

!22

अMयाय २

सात 8बuधह]
बाइबलमा समयलाई, अथhत् आदम स•ि‡ गBरएको Bदन}िख 8काश २१:१
को “नया- आकाश र नया- प•®वी” स|मको अवBधलाई, सातओटा
कालख\डह]मा Bवभाजन गBरएको }िखuछ जो बराबर अवBधका छ‚नन्। यी
कालख\डह]लाई 8ायः 8बuधह]13 (एफ¥सी ३:२) भu7 गBरuछ तर
Bतनलाई “य4गह]” (एफ¥सी २:७) र “Bदनह]” पBन भBनएको पाइuछ, जFत‚,
“परम8भ4को Bदन”14 आBद।
पBवY शाZमा मानवजाBतBसत (वा क{न‚ मानव समxहBसत) ˆईटा सवालको
स|बuधमा पर)*रG ऊBसत Šयवहार गन4@z7 तBरकामा आएको Bनि©त
पBरवत@नको आधारमा न‚ यी कालख\डह] परFपरमा प•थक छन्15। ती ˆई
सवाल zन्: माBनसको पाप र उसको िज|)वारी। 89qक 8बuधलाई एउटा
नया- परी—णकालको ]पमा sन@ सBकuछ। उjत परी—णकाल अuतग@त

13

“8बuध” को शाि¦दक मा7 “भ\डारीपन” (१ कोBरuथी ९:१७) हो; जFत‚, यxस4फ िम•}शमा आµना
मािलक पोBतफरका एक Bव*ासयो2य :ब0धक वा भSडारी Bथए (उ9पि£ ३९:१-६)। अ“.vजीको
“|या7जर” लाई 7पालीमा “8बuधक” भBनuछ। भ\डारी मािलक होइनन्। पर)*र मािलक zन4zuछ
भ7 माBनस एक भ\डारी। भ\डारी सधœ मािलक8Bत िज|)वार zuछन्। भ\डारीपन अuतग@त
िज|)वारीह] माY होइन Bव³षाBधकारह] पBन समा¼श zuछन्। फरक-फरक 8बuधमा िजउ7 फरकफरक Šयिjतका िज|)वारी र Bव³षाBधकारमा िभuनताह] छन् भu7 क{राको •ान नz-दा बाइबल
ठीकस-ग ब4•न अस|भव zuछ।
14

म\डली य4गको अuत भएपिछ स4¢ z7 स“क‡कालको समय (यश‚या २:१२-१९:४:१), दो•ो
आगमनका घटनाह] (योएल २:३०-३२) लगायत हजार वष@को राkयको अवBध (यश‚या ४:२;१२;
१९:२३-२५; य¹मया ३०:७-९) लाई “परम8भ4को Bदन” भBनएको छ Bकनभ7 मानव इBतहासका यी
कालख\डमा पर)*रG 89य— हFत—vप गन4@z7छ। (चा5स@ रायरी)
15

अथवा एकअकhबाट छ4BMuछन्
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8ाकÕBतक माBनसको16 जा-च गBरuछ र ऊ Bवफल z-दा उसलाई इuसाफ गरी
उjत 8बuधलाई अuत गBरएको पाइuछ र उसलाई परी—ण गन@ अक° नया8बuधको थालनी गBरएको पाइuछ। 89qक 8बuधमा माBनस पxण@ ]पमा
Bवफल भएको क{रा पर)*रको वचनG }खाएको छ। ज|मा सातओटामा
पा-चओटा 8बuधह] BबBतस~। अBहG हामी छ‚टौ- 8बuधमा (स|भवत:
9यसको अuतBतर) बा-िचरsका छÀ र सातौ- र अिuतम 8बuधचाBह- आउन
बा-की न‚ छ, ज4नचाBह- हजार वष@को राkयको 8बuध हो।

(१) <नद~षता अ0तग-तको मा<नस
यो 8बuध17 आदमको स•ि‡ (उ9पि£ २:७) }िख अदनबाटको Bन¶कासनस|म
जारी रÌो। आदमलाई स•ि‡ गBर-दा उनी Bनद°ष Bथए साथ‚ असल-खराबको
स|बuधमा उनी अनिभ• Bथए। आदमलाई उनकी प9नीका साथ अदनको
बग‚-चामा असल र खराबको •ान Bद7 ]खको फल नखाईकन आµनो
Bनद°षतालाई कायम रा·न4पनA िज|)वारी Bदइएको Bथयो। <नद~षताको
:ब0धमा 8थम माBनस Bवफल भए जसको असर अuय 8बuधको भuदा kयादा
भयानक र Šयापक zन गयो। यो 8बuध इuसाफमा अuत भयो: “पर)*रG
Bतनलाई अदनको बग‚-चाबाट बाBहर Bनका5न4भयो।” Bन|न ख\डह] पढ्न4होस्,
उ9पि£ १:२६

उ9पि£ ३:६

उ9पि£ २:१६,१७

उ9पि£ ३:२२-२३

(२) <व•क अ0तग-तको मा<नस
आµनो पतनaारा आदम र हŠवाG असल र खराबको •ान 8ा½त गp र
9यसलाई मानव जाBतमा 8सारण गp। उjत •ानG Bव¼कलाई न‚Bतक छनोट
१ कोBरuथी २:१४-३:३ अन4सार माBनस तीन BकBसमका zuछन्: १) “आि9मक”=आ9मामा जीवन
पाएको र आ9माÆ िजउ7 Bव*ासी (गलाती ६:१) २) “8ाणीक”=आि9मक जीवनरBहत, तसथ@
8ाणअन4सार िजउ7 8ाकÕBतक माBनस अथhत् अBव*ासी (य„दा १९) ३) “शारीBरक”=आ9मामा जीवन
पाएर पBन आ9मामा भuदा बढी शरीरमा िजउ7 Bव*ासी जो Çधv बालक रBहरहuछ (Bहlx ५:१२-१४)।
16

17

अथhत् भ\डारीपन
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गनA आधार Bदयो र फलFव]प मानवजाBत असल गन@ र खराबबाट अलग
रहन िज|)वार बuन गयो। अदन}िख जल8लयस|म, अथhत् मानवीय
शासन18 र ŠयवFथाको सcFथागत स4¢आत19 नभएस|म, <व•कको :ब0ध
अuतग@त नतीजा यFतो zन गयो — “प•®वीमाBथ सब‚ 8ाणीG आµनो
चालचलन Ó‡ पाpका Bथए” र “प•®वीमा माBनसको ˆ‡ता kयादा भएको र
9यसको Íदयका Bवचारह]को हpक क5पना Bनरuतर खराब‚ माY भएको”
पाइयो। तब पर)*रG 8ाकÕBतक माBनसको20 यो दो•ो परी—णलाई इuसाफaारा अuत गन
जल:लयको। Bन|न ख\डह]लाई sन°स्,
उ9पि£ ३:७,२२

उ9पि£ ६:५,११-१२

उ9पि£ ७:११-१२,२३

(३) पbcवीमा<थ शासक बनाइएको मा<नस

पर)*रG जल8लयको भयावह इuसाफबाट आठजना Šयिjतह]लाई
बचाउन4भयो र पानी घBटस~पिछ श4W पाBरएको प•®वीलाई उनीह]को
हातमा स4ि|पBदन4भई 9यसमाBथ शासन गन@ Bतनीह]लाई पयh½त अBधकार
Bदन4भयो। सोअन4सार कामक{रा गन@ नxह र उनका सuतBतह] िज|)वार
बनाइए। िशनार }शको Bवशाल फा-टमा21 माBनसG आफ#लाई पर)*रबाट FवतuY गराउ7
मानवीय शासनको :ब0ध इuसाफमा अuत भयो। उjत इuसाफ Bथयो –
भाषाह3को खलबल। Bन|न ख\डह]लाई sन°स्,
उ9पि£ ९:१,२

उ9पि£ ११:१-४

उ9पि£ ११:५-८

(४) :<त€ा अ0तग-तको मा<नस
बा˜लका Bनमhताह] छरप4‡ पाBरएपिछ उनीह]को सuतBतबाट पर)*रG
अlाम नाम गpका एकजना Šयिjतलाई बोलाउन4भयो जसस-ग उहा-G एउटा

18

मानव शासनको 8बuधको चचh ब4-दा (३) मा गBरएको छ

19

ŠयवFथाको 8बuधको चचh ब4-दा (५) मा गBरएको छ

20

आि9मक, 8ाणीक (8ाकÕBतक) र शारीBरक माBनसको बाpमा फ{टनोट नc 16 मा sन4@होस्।

21

टाइ.ीस र यx×¥Bटस नदीको बीचमा अविFथत 8ाचीन ˜Bबलोन, वत@मान इराक रा‡¬।
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करार22 बा-rन4भयो। उहा-G अlाम र उनका सuतBतलाई Bदन4भएका कBतपय
8Bत•ाह] अन4.हपxण@ र शत@रBहत Bथए। ती 8Bत•ाह] या त अ—रशः पxरा
भइस~ या त पxरा z7वाला छन्। अuय 8Bत•ाह] भ7 इ•ाएलीह]को
Bव*ासयो2यता र आ•ाकाBरतामा Bनभ@र Bथए। ती सब‚ शत@ह] उ5ल“घन
zन गए र फलFव]प :<त€ाको :ब0ध इ•ाएलको Bवफलतामा अuत भयो
अBन इuसाफFव]प िम•को दासGवमा उjत 8बuधको अuत भयो।
“श4¢मा पर)*रG आकाश र प•®वी स•ि‡ गन4@भयो” भu7 अ9य49कÕ‡ वाjयबाट
आर|भ भएको उ9पि£को प4Fतक “िम•मा एउटा बाकसमा” भu7 वाjय’शमा
ट4“Bगएको पाइuछ।
उ9पि£ १२:१-३

उ9पि£ २६:३

उ9पि£ १३:१४-१७

उ9पि£ १५:५

उ9पि£ २८:१२,१३

8Fथान १:१३,१४

(५) HयवIथा अ0तग-तको मा<नस
BनFसहाय माBनसको उWार गन@ फ¥Bर पBन पर)*रको अन4.ह }खा प¸यो
जसG च4Bनएको जाBतलाई अ9याचारीको पØजाबाट छ4टकारा Bदलायो।
Bसनाईको उजाडFथानमा उहा-G उनीह]लाई ŠयवFथाको करारको 8Fताव
रा·न4भयो। अन4.ह अuतग@त न‚ रहन Bवन– माग गन4@को सMा उनीह]G
आ9मBव*ासमा जवाफ Bदए: “परम8भ4G भuन4भएको सब‚ क{राह] हामी
गनAछÀ” (8Fथान १९:८)। उजाडFथानको याYाभBरको र कनान भxिममा
रह-दा स)तको इ•ाएलको इBतहास एक ब•हत् अिभGखको ]पमा 8Fत4त
भएको पाइuछ जसमा इ•ाएलG ŠयवFथालाई लगातार उ5ल“घन गBररsको
ªBटuछ अBन अuतमा, थ48‚ ±तावनीह] प©ात्, पर)*रG ŠयवFथा
अuतग@तको माBनसको परी—णलाई इuसाफमाफ«त् अuत गन4@भयो: पBहG
इ•ाएल र पिछ य„दा भxिमबाट Bन¶कासन गBरए23 ज4न Bनवhसन हालस|Æ

22

इ•ाएलस-ग स|बिuधत करारह]को बाpमा प•€ ८ मा फ{टनोट नc 4 sन4@होस्।

23

इ.पx ७२२ मा अिFसBरयनह]G उ£री राkय (इ•ाएल) लाई कद गpर लÒ अBन इ.पx. ६०५-५८६
को अवBधिभY पटक-पटक गरी ˜Bबलोनीह]G दि—णी राkय (य„दा) लाई कद गpर लÒ।
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BवŸमान छ। एÙा र नs|याहको 7त•9वमा एक ˆब@ल “ब±काह]” को दल24 फकÚर आए ज
“जो Zीaारा जuमन4भयो, ŠयवFथाको अधीनतामा जuमन4भयो” (गलाती
४:४)। उहा-लाई न‚ ˆव‚ य„दी लगायत अuयजाBतह] िमGर ¾#समा टा-Ò।
Bन|न ख\डह] sन°स्:
8Fथान १९:१-८

रोमी ३:१९,२०

8vBरत २:२२-२३

रोमी १०:५

२ राजा १७:१-१८

8vBरत ७:५१

ग5ती ३:१०

२ राजा २५:१-११

(६) अनDEह अ0तग-तको मा<नस
8भ4 qशx †ी‡को बिल]पी म•9य4बाट Bवश4W अनDEहको :ब0धको 8ार|भ भयो।
अन4.ह भuनाG अयो2यलाई Bनगाह भu7 ब4िझuछ। ŠयवFथा अuतग@त
पर)*रG माBनसबाट धा¹मकताको माग गन4@zu®यो भ7 अन4.ह अuतग@त
पर)*रG माBनसलाई धा¹मकता 8दान गन4@zuछ।
BसW र अनuत म4िjत अब य„दी लगायत अuयजाBतलाई Bस£œमा 8दान
गBरएको छ। ~वल उसG आµनो पाप माBनिलन4पछ@ अथवा प©ा£ाप गन4@पछ@
र †ी‡मा Bव*ास गन4@पछ@ भu7 शत@ रािखएको छ।
qशxG जवाफ Bदएर Bतनीह]लाई भuन4भयो: “जसलाई उहा-G पठाउन4भएको छ,
उन‚माBथ Bतमीह] Bव*ास गर; यही पर)*रको काम हो” (यxहuना ६:२९)।
सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG ममाBथ Bव*ास गद@छ, ऊस-ग अनuत
जीवन छ (६:४७)।
सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG )रो वचन स4uछ र मलाई
पठाउन4z7माBथ Bव*ास गछ@, ऊस-ग अनuत जीवन छ, र ऊ uयायमा पनAछ‚न, तर
म•9य4बाट जीवनमा सBरस~को zuछ (५:२४)।

पBवY शाZमा “ब±काह]” वा “बा-की रsको भाग” (p|7uट, REMNANT) लाई Bव*ास नगनA
सव@साधारण जमातबाट प•थक ]पमा sBरएको छ (य¹मया १५:११)। Bव*ास गनA “बा-की रsको भाग”
को सधœ ˆईटा चBरY ªBटuछ - पर)*रको वचन8Bतको वफादाBरता र उहा-को वचनलाई Bग5ला
गनAह]}िखको अलगपनता (य¹मया १५:१६,१७ लाई 8काश ३:८-१० Bसत त4लना गन4@होस्)।
(FकोBफ5ड pफpuस बाइबल)
24
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)रा ªडाह]G )रो Fवर स4uछन्, अBन म Bतनीह]लाई िचuछ4, र Bतनीह]G मलाई
पÐयाउ-छन्। अBन म Bतनीह]लाई अनuत जीवन Bदuछ4, र Bतनीह] कBह5य‚ न‡
z7छ‚नन्; न ता कस‚G Bतनीह]लाई )रा हातबाट खो”र ल‚जाuछ (यxहuना
१०:२७-२८)।
BकनBक Bव*ासaारा अन4.हG Bतमीह]G म4िjत पाएका छौ; अBन यो Bतमीह]
आफबाटको होइन, यो पर)*रको दान हो; कामबाट होइन, नY ता कस‚G घमuड
गनAछ (एफ¥सी २:८-९)।

अन4.ह अuतग@तको माBनसको परी—ण कसरी अuत z7छ भनी नया- Bनयममा
भBव¶यवाणी गBरएको छ: Bव*ास गन@ नमाu7 सcसार लगायत “अपोF_ट
चच@”25 को इuसाफ गBर7छ।
8काश ३:१५,१६

२ žFसलोBनकी २:७-१२

यस 8बuधको अिuतम घडीमा सव@8थम 8भ4 Fवग@बाट ओल@न4z7छ। तब स4§का
पBवY जनह] बौराइ7छन् र उनीह] जीBवत रBहरsका Bव*ासी जनह]का
साथमा 8भ4लाई हावामा ªट्नका लाBग उठाइ7छन्: “अBन यसरी हामी सधœ
8भ4को साथमा रह7छÀ” (१ žFसलोBनकी ४:१६,१७)।
9यसपिछ “महास“क‡” भBन7 छोटो समयावBध आउ7छ।26 म£ी
२४:२१,२२; सपuयाह १:१५-१८; दाBनयल १२:१; य¹मया ३०:५-७।
9यसपिछ ठxलो साम®य@ र मBहमाBसत 8भ4 पbcवीमा Šयिjतगत ]पमा
आउन4z7छ। यस˜ला छ‚टÀ 8बuधलाई ट4“2याउ7 इuसाफह] सcसारमाBथ
स9यलाई पBर9याग गpका तर पBन आफ#लाई “इसाई” भu7ह] िमGर ब7को एकतावादी Bव*म\डली। रोमन jयाथोिलक चच@ अपोF_ट चच@ हो BकनBक 9यसG कामaारा म4िjत कमाइuछ भu7 झxटो
स4समाचार 8चार गद@छ (गलाती १:६-९; एफ¥सी २:८-९)। आज अBधक’श 8ो_F_uट चच@ह] अपोF_ट
भइस~ वा 9यसो बuद‚छन् र 9यस‚G रोमBसत हा§मालो पBन गद²छन्। त4लनामा बाइबलीय म\डलीह]
थोर‚ छन् (दा-kन4होस् लxका १८:८; २ पY4स २:१-२)।
25

26

स“क‡कालको स4¢मा सcसारमा एउट‚ Bव*ासी z7छ‚न BकनBक म\डली य4गका सब‚ नया- गरी
जu)काह] उठाइसBकएका z7छन्। 9यBत˜ला पर)*रG ˆईजना Bव³ष सा—ीह] (स|भवतः मोशा र
एिलया, मलाकी ४:४-६ लाई म£ी १७:३,१०-११ Bसत दा-kन4होस्) लाई यस सcसारमा पठाउन4z7छ
र धvर‚जना 8भ4Bतर फक«7छन् जसमा १४४,००० य„दीह] (8काश ७:३-४) G राkयको स4समाचार
सcसारभBर 8चार गनAछन् (म£ी २४:१४) र Bव*ास गनAमा कBतजना शहीद बu7छन् (8काश
१२:११)।
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आइपनAछन् अBन तब सातÀ वा अिuतम 8बuधको 8ार|भ z7छ। म£ी
२४:२९,३० र २५:३१-४६ मा sन°स्।

(७) „ी…को Hयिzतगत शासन अ0तग-तको मा<नस
प•®वीमा 8भ4को Šयिjतगत आगमनका साथ स|पuन भएका श4िW गनA
इuसाफह] प©ात् उहा-G प4नःFथाBपत इ•ाएल र समFत प•®वीमाBथ एक
हजार वष@स|म राkय गन4@z7छ। यस कालख\डलाई सामाuयतया अ“.vजीमा
“िमिलBनयम” अथhत् “हजार वष•य राkय” भBनuछ। य]शGम उहा-को
8शासBनक ~uÈ बu7छ र पBवY जनह], अन4.हको 8बuधमा उWार
पाएकाह] स)त, उहा-को मBहमामा उहा-Bसत सcलÃ z7छन्। Bन|न ख\डह]
पढ्न4होस्, 8vBरत १५:१४-१७; यश‚या २:१-४; 8काश १९:११,२१;
२०:१-६; यश‚या ११ पxर‚ अrयाय।
तर जब श‚तान “थोर‚ समयका लाBग...छोBड7छ” उसG माBनसको 8ाकÕBतक
Íदय पाप गन@लाई पBहGको जि£क त9पर भएको ªMाउ7छ र उसG सिजल‚
जाBतजाBतह]लाई BवÈोह गन@ स4¸याउ7छ27 — 8भ4को र उहा-का जनह]को
Bव¢W य4W गन@लाई। फलFव]प यो 8बuध पBन अ]जFत‚ इuसाफमा अuत
z7छ। इuसाफ कायhuवन गन@लाई एउटा “ठxलो ”तो ºसहासन” खडा गBर7छ
जसका साम4 म•9य4बाट बौराइएका ˆ‡ जनह] खडा गराइ7छन् र उनीह]को
अिuतम uयाय28 गBर7छ। तब “नया- आकाश र नया- प•®वी” अथhत्
अनuतताको 8ार|भ z7छ। 8काश २०:३,७-१५; २१ र २२ पxर‚ अrयायह]।

27

कहा-बाट आए यी माBनसह]? हजार वष@को स4¢आतमा स“क‡कालमा नमाBरएका Bव*ासीह]
सामाuय मानव शरीर िलई राkयिभY 8¼श गनAछन् (म£ी १३:४३; २५:३४)। राkयमा जu)का
सuतानह] पाप Fवभाव िलएर‚ जuम7छन्। उनीह]मrq धvर‚जनाG Íदयमा Bव*ास गनAछ‚नन् ज4न क{रा
अuतमा 8कट z7छ जब श‚तानलाई उनीह]को जा-च गन@ छोBड7छ। BसW सरकार, समाज, िश—ा वा
वातावरणG पापी Íदयलाई बद5न सjद‚न!
28

पा-च फरक-फरक uयायह]लाई अrयाय ५ मा चचh गBरएको छ।
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अMययन :}नह3
1.
2.
3.
4.

8बuधको मा7 ~ हो?
समय कBतओटा 8बuधह]मा Bवभािजत छ?
कBतओटा 8बuधह] BबBतस~?
8बuधह]लाई ¾ÆBसत उतान4@होस् र 89qकमा माBनसको 8ारि|भक अवFथा,
उसको िज|)वारी, उसको Bवफलता र पBरणामFव]प आउनगएको इuसाफलाई
सc—vपमा Šया·या गन4@होस्।
5. प4रानो Bनयम क{न 8बuध अuतग@त Gिखयो?
6. नया- Bनयम क{न 8बuध अuतग@त Gिखयो?
7. वत@मान 8बuधको अuत z7 ¾ममा पBहलो घटना क{न z7छ?
8. 9यसपिछ z7 घटना क{न हो?
9. 9यसपिछ z7 घटना क{न हो?
10. हजार वष@को राkयपिछ ~ z7छ?
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†ी‡का ˆई आगमनह]
“„ी…का आGमाT „ी…का †ःखह3 र Gयसपिछ आउs म<हमाको <वषयमा प<हˆयa
गवाही <दनDभयो”

—

१ पFDस १:११

प4रानो Bनयमका अगमवाणीह]लाई rयानपxव@क पढ्7 जसकस‚लाई पBन
आउन4z7 मसीह स|बuधी उ5Gख भएका भBव¶यवाणीह] ˆई ˜गÔा˜गÔ‚
धाराह]मा बBगरsका }Žर ताज4प लाÃ4 FवाभाBवक हो, यहा-स|म Bक उसको
द•ि‡मा ती भBव¶यवाणीह] आपसमा ज4धvका जFत‚ }िखन सjछन्।
एकाBतरका भBव¶यवाणीह]मा मसीहलाई ˆब@लता र न–तामा आउन4z7
Šयिjत, ˆःख र क‡Bसत पBरिचत माBनस, स4·खा जमीनबाट उ–7 जरा, न
ता ]प न स4uदरता भएको एक आकष@णरBहत Šयिjतको ]पमा 8Fत4त
गBरएको छ। उहा-को ±हरालाई क{]प पाBर7, उहा-का हात र पाउह] ¯Bड7
जFता क{राह] 9यहा- उ5Gख गBरएका छन्। उहा- माBनस र पर)*रबाट
9याBगन4z7 र उहा-को िचहान ˆ‡ह]Bसत बनाइ7 क{राह] छन्। Bन|न
ख\डह] पढ्न4होस्:
यश‚या ५३ (पxर‚ अrयाय); यश‚या ७:१४; भजनस“.ह २२:१-१८; दाBनयल
९:२६; जकBरया १३:६,७; मक#@स १४:२७।

अक°Bतरका भBव¶यवाणीह]मा एक भŠय र BवरोधरBहत साव@भौम शासकको
उ5Gख गBरएको पाइuछ, जसG भयानक इuसाफaारा प•®वीलाई श4W
पान4@z7छ, छरप‡ रsको इ•ाएललाई फ¥Bर एकYीकरण गन4@z7छ, दाऊदको
ºसहासनलाई स4Gमानको भuदा भŠय ]पमा प4नःFथापना गन4@z7छ र यFतो
शासन 5याउन4z7छ जसमा अगाध शािuत र BसW धा¹मकताG वास गनAछ।
उदाहरणFव]प sन°स्:
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यश‚या ११:१,२,१०-१२; ŠयवFथा ३०:१-७; यश‚या ९:६,७; यश‚या २४:२१-२३;
यश‚या ४०:९-११; दाBनयल ७:१३,१४; मीका ५:२; म£ी १:१; म£ी २:२; लxका
१:३१-३३; य¹मया २३:५-८।

समय पxरा भएपिछ यश‚याG GŽबमोिजम कuयाबाट प4Yको जuमBसत मसीही
भBव¶यवाणीह] पxरा zन थाG ज4न जuम मीका भBव¶यवjताG GŽबमोिजम
˜थGsममा भयो र 9यसपिछ मसीहको दीनता स|बuधी Gिखएका एक-एक
भBव¶यवाणीह] अ—रशः अथhत् ˆ¢Fत‚ पxरा भए; Bकनभ7 उहा-G सcसारमा
पर)*रको राkय Fथापना गन4@भuदा पBहला पापलाई हटाइन4 आवtयक
Bथयो। तर “उहा- न– र गधामाBथ, अ-, एउटा गा-डx, गधाको बÅचामाBथ चढvर
आउन4zuछ” भनी भBव¶यवाणी गBरएबमोिजम ज4न ]पमा उहा- य„दीह]कहा8Fत4त zन4भयो, 9यस ]पमा उनीह]G आµना राजालाई Fवीकार गन@
चाsनन् ब¢ उनीह]G उहा-लाई ¾#समा टा-BगBदए। जकBरया ९:९ र म£ी
२१:१-५; यxहuना १९:१५,१६।
तर माBनसको ˆ‡ताG पर)*रको सcकि5पत उÑvtयलाई रÑ ग¸यो भu7
Bन¶कष@मा हामी हामफा5न4zuन BकनBक पर)*रको प4Yको दो•ो आगमन
पBन z7छ भu7 क{रा उहा-को मनसायिभY रsको क{रा हो। जसरी उहा-का
पा´थव क…ह3 स|बuधी भBव¶यवाणीह] पxरा भइस~ ठीक 9यसरी न‚
मसीहका पा´थव म<हमा स|बuधी उ5Gख भएका भBव¶यवाणीह] पBन एकएक गरी अ—रशः पxरा z7छन्। हो³ ३:४,५; लxका १:३१-३३ (३१ पद
अ—रशः पxरा भइसjयो); 8vBरत १:६,७; 8vBरत १५:१४-१७; म£ी
२४:२७-३०।
मसीहका क…ह3 स|बuधी अगमवjताह]G बताएका सब‚ क{राह] Bव*ास
गन@ य„दीह] स4Fत Íदयका Bथए भ7 उहा-को म<हमा स|बuधी बताइएका
क{राह] Bव*ास गन@ हामीह]29 स4Fत Íदयका छÀ। Bन©य हा–‚ दोष ठxलो छ
BकनBक पर)*रका प4Y ˜थGsमको बालकको ]पमा र नासरतको सीकम•को
]पमा आउन4z7छ भu7 क{रा Bव*ास गन4@भuदा त उहा- “बडो साम®य@ र
मBहमाBसत आकाशका बादलह]मा” आउन4z7छ भu7 क{रा Bव*ास गन4@ झन्
29

म\डली य4गका Bव*ासीह]
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सिजलो छ। †ी‡को पBहलो आगमनलाई हामीG सिजल‚ Bव*ास त गछÛ,
अगमवjताह]को वचनको कारणG त होइन, घटना पxरा भइस~कोG हो।
9यस‚कारण हामीG उनीह]को अBव*ासको Bनि|त य„दीह]लाई दो¶याउन
नz7 हो। 9यBत धvर‚ओटा, Fप‡ भBव¶यवाणीह]को छल@“ग अथ@8Bत य„दीह]
कसरी अuधा बuन स~ भनी कस‚G 8tन गछ@ भ7, जवाफ यो छ, उनीह]
9यसरी न‚ अuधा ब7 जसरी थ48‚ †ीि‡यनह] मसीहको पा´थव मBहमा
स|बuधी Gिखएका अझ धvर‚ओटा भBव¶यवाणीह] 8Bत अuधा ब7का छन्,
पBवY शाZलाई “आि9मक अथ@” लगाउ7 Šया·या-BवBध30 अपनाएकाG।
जसरी उBहG शाZीह]G मसीहका क‡ह] सोझो अथ@मा िलइन4zuन भu7
धारणा राŽ 9यसरी न‚ आजका कBतपय शाZीह]G मसीहका पा´थव मBहमा
सोझो अथ@मा िलइन4z-द‚न भ7र Bसकाउ-द‚छन्।31
तर दो•ो आगमन म\डली लगायत य„दी ˆव‚लाई Bदइएको 8Bत•ा हो।
¾#समा बिल zन जान4 अिघ हा–ा 8भ4G आµना शोकाक{ल र Bवचिलत
±लाह]लाई भuन4भएका साu9वना र अत•का अिuतम वचनह]मा यो पाइuछ:
“Bतमीह]को Íदय Bवचिलत नहोस्; Bतमीह] पर)*रमा Bव*ास गद@छौ, ममा पBन
Bव*ास गर। )रा Bपताको घरमा धvर‚ वासFथानह] छन्; 9यFतो नz-दो हो ता म
Bतमीह]लाई भu7Bथए-। म Bतमीह]का Bनि|त ठाउ- तयार पान@ जाuछ4। अBन ÆG
गएर Bतमीह]का Bनि|त ठाउ- तयार पाÄ भ7 म फ¥Bर आउ7छ4; अBन म जहा- छ4,
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बाइबललाई सामाuय र अ—रशः (सोझो) अथ@मा Šया·या गन4@को सMा ला—िणक अथ@ लगाउ7
Šया·या BवBध (ALLEGORICAL METHOD OF INTERPRETATION)। डाjटर डvBवड क#पर G·छन्, “जब
पBवY शाZको सामाuय अथ@ न‚ अथ@पxण@ छ, अuय अथ@ नखोkन4होस्, र श¦दलाई सोझो अथ@मा िलन
निम57 क{राको Fप‡ स“~त स|बिuधत सuदभ@का त®यह]G न}खाएस|म हpक श¦दलाई 9यसको
सोझो अथ@Æ िलन4होस्।” अ—रशः Šया·या BवBध सही हो Bकनभ7: (१) पर)*रG पBवY शाZ
माBनसलाई स9य 8कट गन@लाई Bदन4भयो, 9यसलाई िछपाउन वा धिम5याउनलाई होइन (ŠयवFथा
२९:२९)। यसकारण उहा-G मानव भाषाका सामाuय Bनयमह]लाई 8योग गन4@भयो। (२) qशxG सोझो
अथ@क समथ@न गन4@भयो (लxका १०:२५-२६)। माBनसG पर)*रको वचनलाई सोझो अथ@Æ Gओस्
भ7र qशxG अ¿—ा गन4@भयो। (३) माBनसह] मानव भाषाका सामाuय Bनमयह]aारा बाइबल पढ्न र
ब4•नलाई पर)*रका साम4 जवाफ}ही छन् (२ Bतमोथी २:१५)। (४) अ—रशः BवBध यBद अपनाइएन
भ7, बाइबलको अथ@ कस‚G पBन Bन©य गरी जाuन सj7छ‚न। ला—िणक Šया·या BवBध अपनाइ-दा
अथ@कारक Bवचार आBधकाBरक बuन प42छ। (५) बाइबलका भBव¶यवाणीह] सोझो अथ@Æ पxरा भएका
छन्। zन त बाइबलमा 8तीकह] र भाषागत अल“कारह] 8योग नभएका होइनन्, तर Bतनलाई पBन
भाषाको सामाuय Bनयमह] अन4सार न‚ अथ@ लगाइन4पछ@। (डvBवड कÔाउड)
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कªनuट ई*रशाZ (COVENANT THEOLOGY) को एउटा 8म4ख भxल यही हो।
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9यहा- Bतमीह] पBन होओ भ7र म Bतमीह]लाई आफ#कहा- िल7छ4” (यxहuना
१४:१-३)।

यहा- 8भ4G आµनो गमनको32 चचh ज4न अथ@मा गन4@भयो उही अथ@Æ उहा-G
आµनो पDनरागमनको चचh गन4@भयो। उहा-को गमन Šयिjतगत र शारीBरक
]पÆ भएको क{रा हामीलाई थाह छ। उहा-को प4नरागमनचाBह- Šयिjतगत
]पमा नभई “आि9मक” ]पमा z7छ भuद‚ सरल भाषालाई बा“गो अथ@ Bदन
त पBवY शाZको अuय क{न‚ Fप‡ र असिuद2ध ख\डको आधार चाBहuछ। तर
9यFतो ख\ड क{न‚ छ‚न।
तर यस महšवपxण@ ब4-दाको स|बuधमा हामीलाई न ता श“कामा छोBडएको छ
न ता ता´कक Bन¶कष@मा न‚। आµना ±लाह]को द•ि‡बाट उहा- लोप zन4भएको
लग£‚ “ˆईजना ”तो वZ लगाएका माBनसह] Bतनीह]को बगलमा खडा
भए; अBन उनीह]G भ7:
“s गालीलका माBनसह]को, Bतमीह] Bकन आकाशBतर sद² उिभ-दछौ? Bतमीह]को
बीचबाट Fवग@मा उठाइन4z7 यही xश+ नa यही :कारT आउन4z7छ, जसरी उहा-लाई
Fवग@Bतर जा-द‚ गन4@भएको Bतमीह]G }·यौ” (8vBरत १:१०,११)।

थप 8माण Bन|न ख\डह]G Bदuछन्:
BकनBक :भD आफ‰ िच9कारBसत 8धान Fवग@Çतको आवाज र पर)*रको त4रहीBसत
Fवग@बाट ओल@न4z7छ; अBन †ी‡मा मpकाह] पBहG बौpर उठ्7छन्; 9यसपिछ हामी
जीBवत र रBहरsकाह] हावामा :भDलाई ªट्नाका Bनि|त उनीह]Bसत एकसाथ
बादलह]मा उठाइ7छÀ; अBन यसरी हामी सधœ 8भ4को साथमा रह7छÀ (१
žFसलोBनकी ४:१५-१७)
र 9यस धuय आशाको, र हा–ा महान् पर)*र र म4िjतदाता qशx †ी‡को मBहमापxण@
आगमनको बाटो uदŠ िजउन4पछ@ (तीतस २:१३)।
BकनBक हा–ो नागBरकता Fवग@मा छ, जहा-बाट हामी पBन म4िjतदाता 8भ4 qशx
†ी‡को बाटो sद@छÀ; जसG ज4न 8भावशाली काय@aारा सब‚ क{रा आµनो वशमा पान@
सjन4zuछ, 9यही काय@अन4सार उहा-G हा–ो दीनहीन शरीरलाई बदली गBरBदन4z7छ,
र यो उहा-को मBहमापxण@ शरीरजFत‚ बनाइ7छ (Bफिल½पी ३:२०,२१)
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गमन=Bवदा भई जा7 काय@ अथhत् †ी‡को Fवगhरोहण; प4नरागमन=फकÚर आउ7 काय@ अथhत्
†ी‡को दो•ो आगमन
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B8यह]हो, अBहG ता हामी पर)*रका सuतान छÀ, अBन हामी ~ z7छÀ, सो
अBहGस|म 8कट भएको छ‚न; तर हामी जाuदछÀ, जब उहाm vखा पनD-‹sछ, तब हामी
उहा-जFत‚ z7छÀ; BकनBक हामी उहा-लाई, उहा- जFतो zन4zuछ, 9यFत‚ }·7छÀ (१
यxहuना ३:२)।
अBन sर, म चा-ड‚33 आउmछD; अBन हpक माBनसलाई जFतो उसको काम z7छ, 9यही
अन4सार Bदनलाई )रो इनाम मBसत छ (8काश २२:१२)।

हामीलाई यस “धuय आशा”34 का Bनि|त “जागो” रहन (मक#@स
१३:३३,३५,३७; म£ी २४:४२;२५:१३), “पख@न” (१ žFसलोBनकी
१:१०) र “तयार” रहन (म£ी २४:४४) अत• Bदइएको छ। बाइबलको
अिuतम 8ाथ@ना स)त †ी‡को प4नरागमनको Bनि|त गBरएको Bबuतीको ]पमा
छ (8काश २२:२०)।
पBवY शाZका यी ख\डह]बाट †ी‡को दो•ो आगमन Šयिjतगत र
शारीBरक ]पमा न‚ z7छ भu7 क{रा छल@“ग zuछ। तसथ@, दो•ो आगमनको
अथ@ Bव*ासीको म•9य4 होइन, य]शGमको Bवनाश होइन, ¿u_कोFटमा भएको
पBवY आ9माको आगमन होइन, इसाईमतको ¾िमक BवFतार होइन। दो•ो
आगमन त म\डलीको “धuय आशा” हो। 9यस घडी स4Bतरsका पBवY जनह]
बौराइ7छन् र जीBवत रsका पBवY जनह] “बदली” गराइ7छन् (१
कोBरuथी १५:५१,५२)। तब उनीह] 8भ4लाई ªट्नलाई उठाइ7छन्। 9यस
घडी हामी, जो अBहG पर)*रका सuतान कहिलएका छÀ, उहा-जFत‚ z7छÀ र
पBवY जनह]G म4िjत पाएप©ात् उहा-को नामका Bनि|त गpका Bव*ासयो2य
कामका Bनि|त इनाम पाउ7छन्।
हा–ा 8भ4का ˆई आगमनह]को िभuनतामाBथ थप 8काश पानA Bन|न
ख\डह]लाई दा-»र sन°स्:

“चा-ड‚” क{न अथ@मा? यस अथ@मा Bक †ी‡ क{न‚ पBन घडी अथhत् अकFमात् आउन4z7छ। 8भ4को
आगमन अचानक z7वाला (IMMINENT) छ। 9यस‚G “8भ4 निजक zन4zuछ” (Bफिल½पी ४:५), “8भ4को
आगमन निजक छ...uयायकतh ढोकाको अिघि5तर खडा zन4हuछ” (याक#ब ५:८-९) जFता अत•ह] नयाBनयममा बार|बार ªBटuछन्। 9यस‚G Bव*ासी जन हर घडी तयार भई िजउन4पछ@। पBहलो शताि¦दका
Bव*ासीह] “उहा-को प4Yको बाटो sद²” पर)*रको ”वा गद@ž (१ žFसलोBनकी १:९)।
33
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प<हलो आगमन

दो]ो आगमन

अBन उनG आµना »ठा छोरालाई जuमाइन्,
र उहा-लाई ल¿ट्7 ल4गाह]मा ˜pर उहा-लाई
ड4-डमा रािखन्; BकनBक उनीह]का Bनि|त
पौवामा ठाउ- Bथएन (लxका २:७)।

अBन तब आकाशमा माBनसका प4Yको िचuह
}खा पनAछ; तर प•®वीका सब‚ क{लह]G
Bवलाप गनAछन्, अBन Bतनीह]G माBनसका
प4Yलाई बडो साम®य@ र मBहमासBहत
आकाशका बादलह]मा आइरsका }·7छन्
(म£ी २४:३०)।

नY ता उहा-G सcसारको उ9पि£}िख
बार|बार ˆःख भोÃ4पनA Bथयो। तर अब, यस
य4गको अuतमा आµन‚ बिलदानaारा पाप
हटाउनालाई उहा- एकप5ट }खा पन4@भएको
Bथयो (Bहlx ९:२६)।

उसरी न‚ †ी‡ पBन धvर‚का पापह] बोjनका
Bनि|त एकप5ट बिल चढाइन4भयो; अBन
उहा-को बाटो sनAह]कहा- म4िjतका Bनि|त
उहा- दो•ो पटक Bबनापाप }खा पन4@z7छ
(Bहlx ९:२८)।

Bकनभ7 माBनसका प4Y हराएकोलाई खोkन
र म4jत गन@ आएका zन् (लxका १९:१०)।

र Bतमी ˆःख भोÃvह]लाई चाBह- हा–ो
साथमा Bव•ाम Bदन4 पर)*रका Bनि|त
धम@स“गत क{रा हो; 9यस समयमा, जब 8भ4
qशx Fवग@बाट आµना सामथ• Çतह]का
साथमा दिuकरsको आगोमा 8कट zन4z7छ,
र पर)*रलाई निचu7ह] र हा–ा 8भ4 qशx
†ी‡को स4समाचार पालन नगनAह]लाई
बदला Bदन4z7छ (२ žFसलोBनकी १:७,८)।

Bकनभ7 सcसारलाई दोषी ठहराउनका Bनि|त
होइन तर उहा-aारा सcसारG म4िjत पाओस्
भ7र पर)*रG आµनो प4Yलाई सcसारमा
पठाउन4भयो (यxहuना ३:१७)।

Bकनभ7 उहा-G एउटा Bदन ठहराउन4भएको
छ, ज4न Bदनमा उहा-G आफ#G Bनय4jत
गन4@भएको माBनसaारा धा¹मकतापxव@क
सcसारको uयाय गन4@z7छ; उहा-लाई मpकाह]बाट बौराएर उठाईकन उहा-G सब‚
माBनसह]लाई
यस
क{राको
8माण
Bदन4भएको छ (8vBरत १७:३१)।

यFता अ] थ48‚ त4लना9मक ख\डह] 8Fत4त गन@ सBकu®यो। त‚पBन इ•ाएल र
म\डली ˆव‚लाई Bदइएका 8Bत•ाह] पxरा zन सjनलाई प•®वीमा हा–ा
8भ4को प4नरागमन zन‚पछ@ भu7 क{रा माBथ उ5Gिखत ख\डह]बाट पयh½त
]पमा प4ि‡ भइस~को छ।
!38

अMयाय ३ - „ी…का †ई आगमनह3

„ी…को दो]ो आगमन सoब0धी गलत धारणाह3
बाइबल अrययनको 8ाथिमक चरणमा zन4भएकाह]लाई ~ही मदत प4गोस्
भu7 sत4G †ी‡को Šयिjतगत र स-शरीर प4नरागमनको बाइबलीय
िश—ालाई ख\डन गन@ खोk7 Bविभuन उपक5पनाह]लाई यहा- सc—vपमा
sBर7छ।
वत@मान 8बuधको अuतमा z7 उहा-को स-द•tय र स-शरीर आगमन स|बuधी
पBवY शाZका ख\डह]लाई उहा-का ई*रीय ग4णलाई दशhउ7 ख\डह]Bसत
अ5म5याइन4 z-द‚न भu7 क{रा त 8Fट‚ zन4पछ@। ई*रीय ग4णको कारणबाट उहासव@•ानी र सव@Šयापी zन4भएकोG उहा- सब क{रा जाuन4zuछ र उहा- सब‚
ठाउ-मा सधœ न‚ उपिFथत zन4zuछ। म£ी १८:२० र म£ी २८:२० जFता
ख\डह] यस क{राका नम4ना zन्।
यस अथ@मा उहा- सधœ हामीBसत zन4zuछ, यस य4गको अuतस|म पBन। यो त
Íदयलाई ह´षत त45याउ7 स9यता हो।
तर †ी‡ qशx, जो एक मानव35 पBन zन4zuछ, यस घडी स-शरीर Šयिjतगत
]पमा पर)*रको दाBह7 हातपBM zन4zuछ, जसरी 8vBरत १:९-११ G 8Fट‚
बताएको छ:
अBन उहा-G यी क{राह] भBनसjन4भएपिछ Bतनीह]G sदh-sद² उहा- माBथ
उठाइन4भयो; र बादलG उहा-लाई Bतनीह]को द•ि‡बाट ढाBकBदयो। अBन उहा- माBथ
जा-द‚ गन4@z-दा Bतनीह] आकाशBतर एक Bडठ लगाएर sBररsका Bथए, तब sर ˆईजना
”तो वZ लगाएका माBनसह] Bतनीह]को बगलमा खडा भए; अBन उनीह]G भ7:
“s गालीलका माBनसह]को, Bतमीह] Bकन आकाशBतर sद² उिभ-दछौ? Bतमीह]को
बीचबाट Fवग@मा उठाइन4z7 यही qशx न‚ यही 8कारG आउन4z7छ, जसरी उहा-लाई
Fवग@Bतर जा-द‚ गन4@भएको Bतमीह]G }·यौ” (8vBरत १:१०,११)।

“वचन शरीर zन4भयो” (यxहuना १:१४)। कuयाबाटको अलौBकक जuमaारा पर)*रका अनuत प4Y
सदाका Bनि|त माBनस जाBतको सदFय बuन4भयो। र उहा-को म•9य4 र बौBरउठाइG एक नया- मानव जाBत
अथवा नया- स•ि‡का िशर बuन4भएको छ (२ कोBरuथी ५:१७; एफ¥सी २:१०)। यसथ@ उहा- “दो•ो
माBनस” र “अिuतम आदम” zन4zuछ (१ कोBरuथी १५:४५,४७)। पBहलो माBनस आदमG प4रानो
स•ि‡मा पाप र म•9य4 5यायो भ7 दो•ो माBनस 8भ4 qशx †ी‡G नया- स•ि‡को साथसाथ‚ धा¹मकता र
जीवन 5याउन4भयो (रोमी ५:१२-२१; १ कोBरuथी १५:२१-२२)।
35
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िFटफनसG उहा-लाई 9यही- }Žका zन्:
तर BतनG पBवY आ9माG भरपxर भएर Fवग@Bतर Bडठ लाएर sp, र पर)*रको
मBहमा र xश+लाई परQRरको दा<हs हातप<` उिभरहनDभएको }Ž, र भ7: “sन°स्,
आकाशह] खोिलएका र माBनसका प4Yलाई पर)*रको दाBह7 हातपBM उिभरहन4भएको म }·दछ4!” (8vBरत ७:५५,५६)।
आफaारा हा–ा पापह] श4W पाpपिछ उहा- उÅच Fथानमा महाम<हमको दा<हs
हातप<` बÁ4भयो (Bहlx १:३)।
यसकारण यBद Bतमीह] †ी‡स-ग Bबउ-Bतएका छौ भ7 माBथका क{राह] खोज, जहा†ी‡ पर)*रको दाBह7 हाततफ« बBसरहन4भएको छ (कलFसी ३:१)।

यसको िचYणFव]प एउटा उदाहरणलाई Bवचार गरÀ। ×ाuस र 8िFसयाको36
य4W चिलरह-दा, भोन मो5ट~, आµनो ब4िW र सीपaारा साथ‚ _िल.ाफ तार8णालीको 8योगमाफ«त, सा-Åची न‚ हpक य4WFथलमा उपिFथत zन स~ यŸBप
स-द•tय र Šयिjतगत ]पमा उनी आµनो बरलीनिFथत अBफसÆ सीिमत
Bथए। य4Wको पिछ5लो चरणमा उनी ¿Bरसका साम4 त‚नाथ गBरएको ”नाक
साथमा Bथए अBन तब 9यहा- उनको वाFतBवक र स-द•tय उपिFथBत स|भव
भयो। यही 8कारG हा–ा 8भ4 पBन आµना ई*रीय ग4णह]को कारणबाट
आµनो म\डलीको साथमा वाFतवÆ सधœ उपिFथत zन4zuछ, तर आµनो दो•ो
आगमनमा उहा- स-द•tय र Šयिjतगत ]पÆ यस प•®वीमा उपिFथत zन4z7छ।
(१) ¿u_कोFटको Bदनमा भएको पBवY आ9माको आगमन 8भ4को आगमन
स|बuधीका अगमवाणीह]को पxरा zवाइ होइन न ता जोिशला
जाग•Bतह]मा वा आिशषमय 8ाथ@ना सभाह]मा उहा-को उपिFथBतको
अन4भव गBरन4 न‚ 9यसको पxरा zवाइ हो, BकनBक—
(क) यFतो Šया·याG पBवY आ9मालाई †ी‡को ~वल एक अिभŠयिjत
माY त45याउ-दछ अBन BYएकताको िश—ालाई ŠयावहाBरक ]पमा
रÑ गद@छ।

36

पBहलो Bव* य4Wअिघको जम@न रा‡¬; ×ाuस र 8िFसया बीचको य4W इ.सc. १८७०-७१ मा चGको
Bथयो।
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(ख) BकनBक आ9माको आगमन स|बuधी आµनो 8Bत•ामा †ी‡G
उहा-लाई “अक° शािuतदाता” (यxहuना १४:१६) को सc•ा Bदन4भएको
छ; र यxहuना १६:७ मा †ी‡ भuन4zuछ: “म गइन- भ7 शािuतदाता
Bतमीह]कहा- आउन4z7छ‚न; तर म गए- भ7 म उहा-लाई
Bतमीह]कहा- पठाउ7छ4।”
(ग) BकनBक 8vBरतको प4Fतक, पYह] र 8काशको प4Fतकका Gखकह]G
8भ4को आगमनलाई ¿u_कोFटको पछाBड र सधœ भBव¶यमा z7
घटनाको ]पमा १५० भuदा बढी पटक उ5Gख गpको पाइuछ।
(घ) BकनBक †ी‡को आगमनमा37 z7 भनी भBव¶यवाणी गBरएका क{न‚
पBन घटनाह] ¿u_कोFटमा पxरा भएनन्। ती zन्: स4§का पBवY
जनह]को बौBरउठाइ (१ कोBरuथी १५:२२,२३; १ žFसलोBनकी
४:१३-१६); जीBवत रsका Bव*ासीह]को “बदली” जसमाफ«त
उनीह]G “अBवनाशलाई पBहरन‚पछ@” – Bतनीह]का “दीनहीन
शरीर...उहा-को मBहमापxण@ शरीरजFत‚ बनाइ7छ” र Bतनीह]
8भ4लाई ªट्नका लाBग हावामा उठाइ7छन् (१ कोBरuथी
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†ी‡को प4नरागमनका पBन ˆई चरणह] छन् भu7 क{रालाई rयानमा रािखएन भ7 धvर‚ अलमल
स•जना zuछ। प<हलो चरण अuतग@त उहा- म\डली य4गका Bव*ासीलाई आफ#कहा- िलनलाई Fवग@बाट
ओल@न4z7छ र 9यस˜ला उनीह] उठाइ7छन् र 8भ4लाई हावामा ªट्7छन् (१ žFसलोBनकी
४:१४-१७)। यसलाई 8ायः “¸या½चर” भu7 गBरuछ र यो क{न‚ पBन घडी zन सj7 घटना हो, 9यस‚G
हामी उहा-को बाटो sद² िजउन4पछ@ र पBवY जीवन िजउ-द‚ 8भ4को काममा 8शFत z-द‚ सधœ तयार zन4पछ@
(१ žFसलोBनकी १:९; Bफिल½पी ४:५; तीतस २:१२-१३; याक#ब ५:८-९; १ पY4स ४:७; य„दा
२१)।
†ी‡को प4नरागमनको दो]ो चरण ¸या½चरको सातवष@पिछ माY zuछ ज4न ˜ला उहा- बडो साम®य@ र
मBहमासBहत प•®वीका सब‚ क{लह]G }·7 गरी प•®वीÆ ओल@न4z7छ (म£ी २४:२९,३०)। बीचको सात
वष@को समय (दBनयल ९:२७) सcसारक सबभuदा भयानक स“क‡ह]को समय z7छ, Bव³ष गरी
आिखरी सा-ढv तीन वष@को कालख\ड (दBनयल ९:२७) जसलाई qशx 8भ4G महास“‡को सc•ा Bदन4भयो
(म£ी २४:१५-२१)। 8काश ६-१९ यही स“क‡कालको BवFत•त वण@न हो जसको अिuतम ख\ड
(8काश १९:११-१६) मा †ी‡ बडो साम®य@ र मBहमासBहत आउन4z7 क{रा छ।
प•€ ४९ को pखािचYमा Bव*ासीह] 8भ4कहा- उठाइ7 घटनालाई “¸या½चर” (RAPTURE) र हजार
वष@ Fथापना गन@ 8भ4 जगतमा 8कट zन4z7 घटनालाई “8काश” (REVELATION) भ7र इ“Bगत
गBरएको छ। यसरी †ी‡को दो•ो आगमनका ˆई चरणह]लाई “¸या½चर” र “8काश” भ7र नाम Bदन
सBकuछ।
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१५:५१-५३; Bफिल½पी ३:२०,२१; १ žFसलोBनकी ४:१७); र
बडो साम®य@ र मBहमासBहत माBनसका प4Yको स-द•tय आगमनको
कारण प•®वीका सब‚ क{लह]G Bवलाप गनAछन् (म£ी २४:२९,३०;
8काश १:७)।
हा–ा 8भ4को आगमनमा z7 घटनाह] Bयन‚ zन्। जब उहा- आउन4z7छ, यी
घटनाह] 89य— z7छन्। ¿u_कोFटमा यीमrq क{न‚ पBन पxरा भएनन् न ता
पBवY आ9माको अuय क{न‚ अिभŠयिjतमा न‚ पxरा भएका छन्।
(२) एक पापीको जीवन पBरव´तत zन438 8भ4को दो•ो आगमन होइन। कयौस“·यामा रsका पBरिFथBतजuय भBव¶यवाणीह] सuतोषजनक ]पमा
यसरी न‚ प4ि‡ zuछ भu7 हाFयाFपद उपक5पनालाई ग|भीर ]पमा त
नअपनाइन4 पनA जFतो }िखuछ। यहा- यBत माY बताउन आवtयक छ—
(क) पBवY शाZ अन4सार वाFतBवकता यसको ठीक BवपBरत छ। जीवन
पBरवत@न एक पापी जन †ी‡मा आएर z7 हो, †ी‡ पापीकहाआउन4भएर z7 होइन (म£ी ११:२८; यxहuना ५:४०; यxहuना
७:३७; ६:३७)।
(ख) 8भ4को आगमनमा z7 भनी भBव¶यवाणी गBरएका माBथ उ5Gिखत
क{न‚ पBन घटनाह] एक पापी जनको जीवन पBरवत@नको घडीमा
पxरा z-द‚नन्।
(३) एक †ीि‡यनको म•9य4 †ी‡को दो•ो आगमन होइन; BकनBक—
(क) 8भ4को एउटा भनाइलाई नब4झvर जब ±लाह]G उनीह]मrqका
एकजना उहा- नआउu»लस|म रBहर7छन् भu7 अथ@मा िलए, तब ‘यो
±लाचाBह- मद²न’ भu7 क{रा भाइह]को बीचमा फिलएको हो
(यxहuना २१:२२-२४)।
(ख) बाइबलका Gखकह]G Bव*ासी जनको म•9य4लाई सधœ उसको
8Fथानको ]पमा उ5Gख गpको पाइuछ। 8भ4को आगमनलाई एक
†ीि‡यनको म•9य4स-ग गा-”को एउट‚ ख\ड पाइ-द‚न। sन°स्, Bफिल½पी
38

अथhत् Bनजको म4िjतको घडी वा CONVERSION को घडी
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१:२३; २ Bतमोथी ४:६; २ कोBरuथी ५:८। मन² लाÒका
िFटफनसG Fवग@ खोिलएका }Ž र माBनसका प4Y आइरहन4भएको
नभएर “पर)*रको दाBह7 हातपBM उिभरहन4भएको” }Ž (8vBरत
७:५५,५६)।
(ग) 8भ4को आगमनमा z7 भनी भBव¶यवाणी गBरएका माBथ उ5Gिखत
क{न‚ पBन घटनाह] एक †ीि‡यनको म•9य4को घडीमा पxरा z-द‚नन्।
(४) रोमG स|पuन गpको य]शGमको Bवrवcश †ी‡को दो•ो आगमन
Bथएन; BकनBक—
(क) म£ी २४ र लxका २१ मा तीनओटा घटनाह] भBव¶यवाणी
गBरएका छन्: मिuदरको Bवrवcश, 8भ4को आगमन र यस य4गको
अuत। म£ी २४:३ मा sन°स्। यी 8Fट‚ िभuन-िभuन क{रालाई
Bबनाआधार छNासिमस गनhG न‚ एउटाको पxरा zवाइ तीन‚ओटाको
पxरा zवाइ हो भu7 धारणा उि¦जन गएको हो।
(ख) 8vBरत यxहuनाG 8काशको प4Fतकलाई य]शGमको Bवrवcश
भइस~पिछ GŽका zन्39 तर उनG 8भ4को आगमन भBव¶यÆ z7
क{रा हो भनी }खाउ-छन् (8काश १:४,७; २:२५; ३:११;
२२:७,१२,२०)। बाइबलको अिuतम 8Bत•ा यFतो छ, “सा-Åची न‚
म चा-ड‚ आउ-छ”4 ; र अिuतम 8ाथ@ना यFतो छ, “kयx, आउन4होस्, s
8भ4 qशx।”
(ग) 8भ4को आगमनमा z7 भनी भBव¶यवाणी गBरएका माBथ उ5Gिखत
क{न‚ पBन घटनाह] य]शGमको Bवrवcशको घडीमा पxरा भएनन्।
sन°स्, १ žFसलोBनकी ४:१४-१७; म£ी २४:२९-३१; म£ी
२५:३१,३२ आBद।
(५) इसाईमतको BवFतार †ी‡को दो•ो आगमन होइन; BकनBक—
39

यxहuनाG 8काशको प4Fतक G·दा उनी प9मोसको टाप4मा Bथए जहा- उनलाई डोिमBटयन स–ाटको
शासनकालको पिछ5लो समयमा अथhत् ए.डी. ९६ Bतर Bनवhसन गBरएको क{रा पBहलो शता¦दीका
म\डली अग4वाह]को Gखोटह]मा उ5Gख छ (Bविलयम |याकडोना5ड)। य¢शGमको Bवrवcश भ7
ए.डी. ७० मा भइस~को Bथयो।
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(क) इसाईमतको BवFतार, BबFतार‚ z7 क{रा हो भ7 पBवY शाZG
8भ4को प4नरागमनचाBह- झM‚ र अचानक z7 क{रा हो भ7र बताएको
छ (म£ी २४:२७,३६-४२,४४,५०; २ पY4स ३:१०; 8काश
३:३)।
(ख) इसाईमतको BवFतार एक 8B¾या हो तर 8भ4को प4नरागमनलाई
पBवY शाZG सधœ एउटा घटनाको ]पमा उ5Gख गpको पाइuछ।
(ग) इसाईमतको BवFतारG ˆ‡का लाBग म4िjत 5याउ-छ भ7 †ी‡को
आगमनG उनीह]माBथ म4िjत होइन ब¢ “अचानक Bवनाश”
5याउ7छ (१ žFसलोBनकी ५:२,३; २ žFसलोBनकी १:७-१०;
म£ी २५:३१-४६)।
यी कBथत Šया·या र उपक5पनाह] Šयापक भए तापBन Bतनीह] क{न‚ पBन
िश—ण सcFथा वा स|8दायका नाम चGका ई*र-शाZीका प4Fतकमा
ªBट-द‚नन् न ता क{न‚ पBन सव@माuय बाइबल िश—कG यी धारणाह]लाई
समथ@न गpको पाइuछ। यी सब‚G †ी‡को स-शरीर, स-द•tय दो•ो आगमनक
िश—ालाई समथ@न गpको पाइuछ।
तर‚पBन कBहGकाही- यFतो दाबी गpको पाइuछ—
(६) स4समाचार 8चारaारा सारा Bव* इसाई नब7स|म र 9यसपिछ एक
हजार वष@स|म आफ#लाई †ी‡को आि9मक राkयको अधीनतामा
नस4|¿स|म दो•ो आगमन zन‚ सjद‚न। यो धारणा40 पxर‚ गलत छ BकनBक—
(क) पBवY शाZG †ी‡को दो•ो
सह•ा¦दीको आिशषG होइन
भनी बयान गpको पाइuछ
६:५-७ Bसत त4लना गन4@होस्;
२१:२५-२७)।

आगमनको घडीमा प•®वीको अवFथा
ब¢ भयानक ˆ‡ताG भBरएको z7छ
(लxका १७:२६-३२ लाई उ9पि£
उ9पि£ १३:१३; लxका १८:८; लxका

(ख) पBवY शाZG वत@मान 8बuधको सफरलाई बयान गदh यस
8बuधको स4¢}िख अuतस|मको क{न‚ पBन समयमा सारा Bव* इसाई
40

यसलाई पोFट-िमिलBनयमवाद (POST-MILLENNIALISM) भBनuछ।
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बuन सj7 स|भावनालाई ठाउ- Bदएको कत‚ पाइ-द‚न (म£ी
१३:३६-४३,४७-५०; म£ी २५:१-१०; १ Bतमोथी ४:१; २
Bतमोथी ३:१-९; ४:३,४; २ पY4स ३:३,४; य„दा १७-१९)।
(ग) वत@मान 8बuध अuतग@त पर)*रको उÑvtय Bव*लाई न‚ इसाई
बनाउन4 नभएर “अuयजाBतह]का बीचबाट आµना नामका Bनि|त
एउटा जाBत” Bनका5न4 रsको बताइएको छ। अBन यसपिछ उहाफक«न4z7छ अBन तब माY (यसभuदा अिघ होइन) Bव*भBरका सब‚
माBनसह] पर)*रका जनह] z7छन्। sन°स्, 8vBरत
१५:१४-१७; म£ी २४:१४ (“सा—ी zनालाई”); रोमी १:५ (सब‚
जाBतह] “बाट” होइन सब‚ जाBतह]का “बीचमा”); रोमी ११:१४
(“सब‚लाई” होइन “कBतलाई”); १ कोBरuथी ९:२२; 8काश ५:९
(“हpक जाBत” होइन “हpक जाBतबाट”)।
(घ) †ी‡को दो•ो आगमनको Bदन आउन अझ‚ हजार वष@भuदा बढी
समय बा-की z-दो हो त41 9यसको Bनि|त “जागो” रहन4पछ@ र उjत
आगमनको “बाटो sद²” िजउन4पछ@ भuन4 अथ@हीन क{रा z7®यो।

41

अथhत् उहा-को आगमन zन4 अिघ Bव*G पBहला आफलाई १००० वष@स|म उहा-को आि9मक राkयको
अधीनमा स4|पन4पनABथयो भ7 8भ4 म\डलीलाई क{न‚ पBन घडी िलन आउन4zuछ भu7 िश—ाको क{न‚
औिच9य z7 Bथएन। तर 8भ4को आकिFमक आगमन (IMMINENT RETURN) को िश—ा नया- Bनयमको
kयाद‚ 8Fट िश—ा हो यŸBप म\डली इBतहासभBर यस िश—ालाई थोर‚ न‚ वाFता गBरएको छ। सी. एच.
|याBकuटोश G·छन्, “तर पBवY शाZG अÀ5याएको इसाई जगतको सब‚भuदा जघuय अपराधह]मrq
एउटा यो हो Bक "ˆ‡ दासG, ')रा मािलक आउन Bढलो गन4@zuछ' भनी आµनो मनमा भuछ" (म£ी
२४:४८)। तर‚पBन “उहा-को आगमनलाई 8vम गनAह]” लाई “धा¹मकताको म4क{ट” Bदइ7 8Bत•ा छ (२
Bतमोथी ४:८)!
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अMययन :}नह3
1. मसीहको स|बuधमा प4रानो Bनयममा पाइ7 भBव¶यवाणीका ˆईटा धारा क{नक{न zन्?
2. Bयनमा क{नचाBह- पxरा भइसjयो?
3. सो कBहG पxरा भएको Bथयो?
4. अक°चाBह- कBहG पxरा z7छ?
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ˆई बौBरउठाइह]
मpका माBनसह] सब‚ बौराइ7छन् भ7र स9यको वचनG पjका र Fप‡Bसत
Bसकाउ-छ। खा-टी Bव*ासको यो िश—ा बाइबलका सबभuदा Fप‡ र जोडदार
ख\डह]को अBधकारमा अडvको छ। †ीि‡य Bव*ासको लाBग यो जि£क
सारभxत िश—ा अक° छ‚न।
तर यBद मpकाह]को बौBरउठाइ z-द‚न भ7 †ी‡ पBन बौराइन4भएन। अBन †ी‡
बौराइन4भएन भ7 हा–ो 8चार Šयथ² हो, र Bतमीह]को Bव*ास पBन Šयथ² हो (१
कोBरuथी १५:१३,१४)।

तर पBवY शाZG मpकाह] सब‚ एक समयमा बौराइ7छन् भ7र Bसकाउ-द‚न
भu7 क{रा ब4•न4 आवtयक छ। पBवY जनह] आcिशक ]पमा त
बौBरउBठस~का छन्:
अBन िचहानह] खोिलए; र स4§का पBवY जनह]का धvर‚ शरीरह] बौpर उठv; अBन
उहा-को बौBरउठाइ भएपिछ Bतनीह] िचहानह]बाट BनF~र पBवY शहरिभY प” र
धvर‚कहा- }खा पp (म£ी २७:५२,५३)।

ˆई42 बौBरउठाइह] भBव¶यमा zन अझ बा-की न‚ छन् ज4न बौBरउठाइह]
˜गÔा˜गÔ‚ समयमा z7छन् र Bतनमा सcलÃ Šयिjतह] पBन ˜गÔा˜गÔ‚ z7छन्। यी
बौBरउठाइह]लाई Bविभuन नामG वग•करण गpको पाइuछ; जFत‚, जीवनको
बौBरउठाइ तथा द\डको बौBरउठाइ; धम•ह] र अधम•ह]को बौBरउठाइ
आBद। यस महšवपxण@ Bवषयलाई 8काश पानA पBवY शाZका ख\डह] यस
8कार छन्:
यस क{रामा अच|म नमान; Bकनभ7 9यो घडी आइरsको छ, जसमा िचहानिभY
रsका सब‚G उनको Fवर स4u7छन्, र भलो गनAह] जीवनको बौ<रउठाइका Bनि|त, र
ˆ‡ काम गनAह] चाBह- दSडको बौ<रउठाइका Bनि|त BनिFकआउ7छन् (यxहuना
५:२८,२९)
42

अथवा ˆई वग@का। पBहलो वग@ (धम•ह]) को बौBरउठाइका Bविभuन चरणह] छन् तर दो•ो वग@
(अधम•ह]) को बौBरउठाइ सcसारको अuतमा एक पटक z7 घटना हो।
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यहा- “घडी” भu7 श¦दG यी ˆई िभuन वग@का Šयिjतह]को समकालीन
बौBरउठाइ z7 क{राको स“~त Bदuछ भ7र कस‚G दाबी गलh। यसको 89य4£र
हो, पद २५ को “घडी” त २००० वष@ लामो भइसjयो। (9यFत‚ “Bदन”
श¦दलाई २ पY4स ३:८, २ कोBरuथी ६:२ र यxहuना ८:५६ मा क{न अथ@मा
8योग गBरएको छ, sन°स्)।
तर जब Bतमी भोज Bदuछौ, तब गBरब, क#-जा, ल“गडा, अuधाह]लाई बोलाऊ, र
Bतमी धuय z7छौ; Bकनभ7 Bतनीह]G Bतमीलाई बदलामा ~ही Bदन सjद‚नन्;
BकनBक धमgह3को बौ<रउठाइमा Bतमीलाई बदला Bदइ7छ (लxका १४:१३-१४)।

यस ख\डमा हा–ा 8भ4G ~वल पBहलो बौBरउठाइको क{रा गन4@zuछ। पBहलो
कोBरuथीको पuÝÀ अrयायबाट यस िभuनतालाई अझ Fप‡ गरी ब4•न
सBकuछ:
BकनBक जसरी आदममा सब‚ मछ@न्, उसरी न‚ †ी‡मा सब‚ िजउ-दो पाBर7छन्। तर
ह•क आŽनो-आŽनो पालोमा – पBहलोफल †ी‡, 9यसपिछ उहा-को आगमनमा
†ी‡का जनह] (१ कोBरuथी १५:२२,२३)।
तर s भाइह]हो, अ] आशा नz7ह]G गpजFतो चाBह- Bतमीह]G शोक नगर भ7र
ती स4Bतजा7ह]का Bवषयमा म Bतमीह]लाई अनजान रsको चाहBदन-। BकनBक qशx
मन4@भयो र बौpर उठ्न4भयो भनी हामी Bव*ास गद@छÀ भ7 उसरी न‚ qशxमा
स4§काह]लाई पBन पर)*रG उहा-को साथमा 5याउन4z7छ। BकनBक 8भ4को
वचनaारा हामी Bतमीह]लाई भuदछÀ – हामी जो जीBवत छÀ, र 8भ4को
आगमनस|म रBहरÌÀ भ7 हामीG क{न‚ रीBतG पBन स4§काह]लाई उिछu7छ‚नÀ।
BकनBक 8भ4 आफ िच9कारBसत 8धान Fवग@Çतको आवाज र पर)*रको त4रहीBसत
Fवग@बाट ओल@न4z7छ; अBन †ी‡मा मpकाह] पBहG बौpर उठ्7छन् (१
žFसलोBनकी ४:१३-१६)।

Bफिल½पी ३:११ मा पावल 9यो बौBरउठाइको क{रा गद²छन् जसलाई जीवनको
बौBरउठाइ, धम•ह]को बौBरउठाइ र †ी‡मा मpकाह]को बौBरउठाइ
भBनuछ।
“र जसरी भए पBन म मpकाह]बाटको बौBरउठाइस|म आइप4Ã सक#”- (Bफिल½पी
३:११)।
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यहा- Bट½पणी गBरन4पनA क{रा ~ छ भ7 पावलG मpकाह]को बौBरउठाइ
भuद‚नन् तर मpकाह]बाटको बौBरउठाइ भuदछन्। मpकाह]को बौBरउठाइ
भBनएको भए सब‚ मpकाह] एक समयमा बौBरउठ्7छन् भu7 ब4िझu®यो तर
बाटको बौBरउठाइ भBनएको z-दा 9यहा- छनोट गBर7छ भu7 क{रा ब4िझuछ
जसको फलFव]प मpकाह]मrqबाट अ] बा-कीचाBह- बौर7छ‚नन्। यBद 8vBरत
पावल सब‚ मpकाह]को बौBरउठाइको क{रा गBररsका भए 9यFतो
बौBरउठाइमा आफ# “जसरी भए पBन … आइप4Ã सक#-” भ7र उनG Bकन
भuन4प®य° र (BकनBक 9यसो z-दो हो त उनी 9यसबाट बिÞत z7 Bथएनन्)?
8काश २०:४-६ मा यी ˆई बौBरउठाइह] फ¥Bर पBन स-ग-स-ग‚ उ5Gख
गBरएका छन्। तर म4िjत पाएकाह]को बौBरउठाइ र म4िjत नपाएकाह]को
बौBरउठाइको बीचमा z7 समयको अuतरको स|बuधमा महšवपxण@ थप
जानकारी यसरी Bदइएको छ—
अBन ÆG ºसहासनह] }Žc: अBन उनीह] तीमाBथ ब”, र uयाय उनीह]लाई Bदइयो।
अBन ÆG Bतनीह]का 8ाणह]लाई }Žc, जसका िशर qशxको गवाही र पर)*रको
वचनको कारणG काBटएका Bथए, अBन जसG न ता 9यस पश4लाई, न ता 9यसको
मx´तलाई पxजा गpका Bथए, न ता आµना Bनधारमा वा आµना हातमा 9यसका Bनशान
िलएका Bथए; अBन <तनीह3 जी<वत भए र †ी‡स-ग हजार वष@स|म राkय गp। तर
बाmकी म•काह3 हजार वष@ पxरा नहोउu»ल फ¥Bर जीBवत भएनन्। योचाBह- पBहलो
बौBरउठाइ हो। यस पBहलो बौBरउठाइमा जसको भाग zuछ, ऊ धuय र पBवY हो;
यFताह]माBथ दो•ो म•9य4को क{न‚ अBधकार छ‚न, तर Bतनीह] पर)*रका र †ी‡का
पxजाहारीह] z7छन्, र उहा-Bसत हजार वष@स|म राkय गनAछन् (8काश २०:४-६)।

8काश २०:१२-१३ G चाBह- दो•ो बौBरउठाइ अथhत् द\डको बौBरउठाइको
बयान गद@छ।
Bन¶कष@: पBवY शाZको गवाही Fप‡ छ – Bव*ासी जनका शरीरह]
अBव*ासी जनका बीचबाट बौराइ7छन् र 8भ4लाई ªट्न हावामा
उठाइ7छन्; उjत घटना अBव*ासीह]को बौBरउठाइ zन4भuदा एक हजार
वष@ अगाBड z7छ। बौBरउठाइको िश—ा मpकाह]को ~वल शरीरBसत माY
स|बिuधत छ भu7 स9यतालाई बिलयो गरी पB¾रा·न4पछ@। म•तकका
आ9माह] भ7 म•9य4को घडीमा त4¢uत‚ Bक त आनuदपxण@ Bक त क‡पxण@

!51

बाइबलका मह(वप+ण- िभ0नताह3

अवFथामा 8¼श गद@छन् (Bफिल½पी १:२३; २ कोBरuथी ५:८; लxका
१६:२२,२३)।

अMययन :}नह3
1. भBव¶यमा कBतओटा बौBरउठाइह] z7छन्?
2. पBहलो बौBरउठाइमा सcलÃ z7ह] को zन्?
3. दो•ो बौBरउठाइमा सcलÃ z7ह] को zन्?
4. ती ˆई बीचको समयको अuतर कBत लामो z7छ?
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पा-च uयायह]

इसाई साBह9यमा बारबार उ5Gख z7 गpको “सव@साधारण
uयाय” (GENERAL JUDGEMENT) भu7 वाjय’श पBवY शाZमा ªBट-द‚न।
अझ ग|भीर क{रा ~ छ भ7 उjत वाjय’शG Šयjत गन@ खो»को अवधारणा
पBवY शाZमा ªBट-द‚न।
डा. ¿u_कोFटको Bन|न भनाइ स9य छ:
“यही हाBनकारक आदतG गदh अBधक’श इसाईह] uयाय भ7को सcसारको अuतमा
एकपटक z7 सव@साधारण घटनाको हो भu7 ठाuछन् ज4न ˜ला सब‚ माBनसह], पBवY
जनह], पापीह], य„दी तथा अuयजाBतह], मpका र जीBवतह], ‘ठxलो ”तो
ºसहासन’ का साम4 उिभ7छन् र 9यहा- uयाय गBर7छन्।43 यो त बाइबलको सही िश—ाभuदा kयाद‚ परको

“तपाइÊको जीवन यFतो Bथयो” शीष@क भएको सिचY पचhमा 8Fत4त गBरएको uयायको द•tयमा यही
Y4टी ªBटuछ यŸBप अuय Bहसाबमा उjत पचh सuतोषजनक न‚ माuन4पछ@।
43
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पBवY शाZG पा-चओटा44 uयायह]को उ5Gख गpको पाइuछ। ती
uयायह]बीचका िभuनताका चार प— छन्:
➡ पBहलो, uयायमा सcलÃ z7ह]
➡ दो•ो, uयायको Fथान
➡ §•ो, uयायको समय
➡ चौथो, uयायको पBरणाम

१. <वRासीका पापह3को 0याय
उसका पापह]को uयाय पxरा भइसjयो।
• समय: इFवी सcवत् ३० मा
• Fथान: ¾#समा
• पBरणाम: †ी‡लाई म•9य4, Bव*ासी जनका Bनि|त धा¹मकता
अBन उहा- आµनो ¾#स बो~र ‘खोपडी’ भBन7 ठाउ-Bतर जान4भयो, जसलाई Bहlx
भाषामा ‘गलगथा’ भBनuछ, जहा- Bतनीह]G उहा-लाई ¾#समा टा-Ò (यxहuना
१९:१७,१८)।
हामी पापह]का Bनि|त मpर धा¹मकताका Bनि|त बा-चÀ भ7र उहाm आफ‰T आµनो
शरीरमा हा–ा पापह] ¾#समाBथ बोjन4भयो (१ पY4स २:२४)।
BकनBक हामीलाई पर)*रकहा- प4¸याउनलाई †ी‡G पBन – धम•G अधम•ह]का
Bनि|त – पापह]का लाBग एकप5ट ˆःख भोÃ4भयो (१ पY4स ३:१८)।
हा–ा Bनि|त •ाप ब7र †ी‡G हामीलाई ŠयवFथाको •ापबाट दाम Bतरी छ4टकारा
Bदन4भएको छ; BकनBक Gिखएको छ: ‘हpक जो ]खमा झ4िuडuछ, 9यो •ाBपत
हो’ (गलाती ३:१३)।
BकनBक उहा- [†ी‡] मा हामी पर)*रका धा¹मकता बuन पाआœ भ7र पाप‚
नजाuन4z7लाई पर)*रG हा–ा Bनि|त पाप त45याउन4भयो (२ कोBरuथी ५:२१)।

44

यस गिuतमा य„दीह]को uयाय सxिचत गBरएको छ‚न। तर महास“क‡काललाई य„दीह]को uयायको
]पमा िलन सBकuछ (य¹मया ३०:४-७; दाBनयल १२:१; इिजBकएल २२:१९-२२; म£ी
२४:२०-२२)।
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तर अब, यस य4गको अuतमा आµन‚ बिलदानaारा पाप हटाउनलाई उहा- एकप5ट }खा
पन4@भएको Bथयो (Bहlx ९:२६)।
आफaारा हा–ा पापह] श4W पाpपिछ उहा- उÅच Fथानमा महामBहमको दाBह7
हातपBM बÁ4भयो (Bहlx १:३)।
यसकारण अब †ी‡ qशxमा z7ह]लाई क{न‚ द\डको आ•ा छ‚न (रोमी ८:१)।
सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG )रो वचन स4uछ र मलाई
पठाउन4z7माBथ Bव*ास गछ@, ऊस-ग अनuत जीवन छ, र ऊ uयायमा पनAछ‚न, तर
म•9य4बाट जीवनमा सBरस~को zuछ (यxहuना ५:२४)।

उपय4@jत ख\डमा “uयाय”45 भ7र अन4वाद गBरएको श¦द म£ी १०:१५, Bहlx
९:२७ र २ पY4स २:४ मा पBन 8योग गBरएको छ। २ कोBरuथी ५:१० मा
8योग गBरएको “uयाय”46 भu7 श¦दचाBह- ˜गÔ‚ श¦द हो ज4नचाBह- Bव*ासी
जनह]को कामह]को uयायBसत स|बिuधत छ।

२. <वRासी जनिभFको पापको 0याय
• समय: ज4नस4क समय
• Fथान: ज4नस4क Fथान
• पBरणाम: हामीG आफलाई uयाय गpनÀ भ7 8भ4बाट ताडना पाइ7
BकनBक हामीG आफलाई जा-ÅयÀ भ7 हा–ो uयाय गBर7छ‚न। तर सcसारस-ग‚ हामी
पBन दोषी ठहBरन नपरोस् भ7र हा–ो uयाय गBर-दाŽBर 8भ4बाट हामी ताडना
पाउ-छÀ (१ कोBरuथी ११:३१,३२)।
यBद Bतमीह]G ताडना सÌौ भ7 पर)*रG Bतमीह]Bसत छोराह]Bसत झœ Šयवहार
गन4@zuछ; BकनBक क{न छोरा होला, जसलाई बाब4G ताडना Bद-द‚न? (Bहlx १२:७)।

यी ख\डह]मा पBन sन°स्: १ पY4स ४:१७; १ कोBरuथी ५:५; २ शमxएल
७:१४,१५; २ शमxएल १२:१३,१४; १ Bतमोथी १:२०।

३. <वRासी जनह3को चालचलन अथ•त् कामह3को 0याय
45

‘ी<सस् = द\डको आ•ा

46

’मा = uयायआसन
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• समय: जब †ी‡ आउन4z7छ
• Fथान: “हावामा”; Bव*ासी जनका लाBग
• पBरणाम: “इनाम” वा “नोjसानी” – “तर ऊ आफचाBह- बा-Å7छ”

यो एउटा ग|भीर क{रा हो। †ी‡G हा–ा पापह3 ¾#समाBथ आµन‚ शरीरमा
बोjन4भएको zनाG पर)*रG ती पापह]लाई “कBह5य‚ स|झना
गनAछ‚न”- (Bहlx १०:१७) भ7र 8Bत•ा गन4@भएको छ, तर‚पBन हामीG गpको
हpक कामलाई uयायमा 5याइन‚पछ@। Bव*ासी जनको जीवन र उसका
कामह]लाई 8भ4G जा-च गन²पछ@।
यसकारण चाs हामी शरीरमा रहÀ चाs नरहÀ, उहा-का Bनि|त .हणयो2य बBन7
8य9न गद@छÀ। BकनBक शरीरमा गBरएका कामह]का Bनि|त, चाs असल होस् चाs
खराब, हpकG » गpको छ, 9यसअन4सारको फल पाउनालाई हामी सब‚ †ी‡को
uयायआसनका साम4 }खा पन4@पछ@ (२ कोBरuथी ५:९,१०)।
तर Bतमी Bकन आµनो भाइको uयाय गद@छौ? वा Bकन आµनो भाइलाई त4Åछ
ठाuदछौ? BकनBक हामी सब‚ †ी‡को uयायआसनका साम4 उिभ7छÀ (रोमी १४:१०)।

माBथका ˆव‚ ख\डह] ~वल Bव*ासीह]Bसत माY स|बिuधत छन् भu7 क{रा
सuदभ@G न‚ }खाउ-छ। पBहलो ख\डमा, Bव*ासी जन ˆईटामrq एउटा
अवFथामा zuछ भ7र पावल 8vBरत बताउ-छन्: शरीरमा z-दा ऊ 8भ4}िख
टाढा zuछ भ7 शरीरबाट अलग z-दा ऊ 8भ4स-ग‚ zuछ—Bव*ास
नगpकाह]लाई यसरी बयान गन@ िम5द‚न। २ कोBरuथी ५:९,१० अन4सार,
“यसकारण...हामी...उहा-का Bनि|त .हणयो2य बBन7 8य9न गद@छÀ”, “BकनBक
हामी सब‚...8कट गराइन4पछ@47”।
रोमी १४:१० मा “हामी” र “भाइ” भu7 श¦दह]G BवषयवFत4 फ¥Bर
Bव*ासीह]Æ सीिमत रsको }खाउ-छ। पBवY आ9माG म4िjत पाएका र
नपाएकाह]लाई िमसाउ7 काम कBह5य‚ गन4@zuन। तथाBप रगतaारा धोइएको
पBवY जन uयायमा खडा गराइ7छ भu7 क{रा अBव*सनीय नठाBनयोस् भu7
sत4G उहा-G यश‚याबाट उWXत गन4@zuछ, यो 8मािणत गन@ Bक “हpक घ4-डा

47

टी.बी.एस. 7पाली बाइबलअन4सार “}खा पन4@पछ@”(२ कोBरuथी ५:१०)
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_j7छ”, अBन यसरी थ½न4zuछ, “यस‚कारण हामीमrq हpकG पर)*रलाई
आµनो-आµनो Gखा Bद7छ।”
कामह]को uयाय गBर7 आधार ~ हो भu7 क{रा Bन|न ख\डG बताउ-छ—
BकनBक 9यस बसािलएको जगलाई छोडvर, जो qशx †ी‡ zन4zuछ, क{न‚ पBन माBनसG
अक° जग बसा5न सjद‚न। अब क{न‚ माBनसG 9यस जगमाBथ स4न, चा-दी, र9नह],
काठ, घा-स, परालG बनाउ-द‚ ल‚जाuछ भ7 हpकको काम 8कट z7छ; BकनBक 9यो
BदनG 9यो काम }खाउ7छ, BकनBक 9यो आगोaारा 8कट गBर7छ; अBन हpकको
काम, 9यो कFतो BकBसमको रsछ भनी आगोG जा-च गनAछ। क{न‚ माBनसको काम, जो
उसG 9यसमाBथ बनाएको छ, रBहरÌो भ7 उसG इनाम पाउ7छ। कस‚को काम
जिलजाuछ भ7 उसG हाBन भोÃvछ; तर ऊ आफचाBह- बा-Å7छ, तर आगोबाट भएर
उ|~जFतो (१ कोBरuथी ३:११-१५)।

Bन|न ख\डह]G उjत uयायको समयलाई इ“Bगत गद@छन् –
Bकनभ7 माBनसका प4Y आµना Bपताको मBहमामा आµना Çतह]को साथमा
आउ7छन्, र 9यस ˜ला उनG हpकलाई उसका कामह]अन4सार 8Bतफल Bद7छन्
(म£ी १६:२७)।
र Bतमी धuय z7छौ; Bकनभ7 Bतनीह]G Bतमीलाई बदलामा ~ही Bदन सjद‚नन्;
BकनBक धम•ह]को बौBरउठाइमा Bतमीलाई बदला Bदइ7छ (लxका १४:१४)। १
कोBरuथी १५:२२,२३ मा sन°स्।
यसकारण 8भ4 नआउu»ल समयभuदा पBहG क{न‚ क{राको uयाय नगर, उहा-G
अuधकारमा ल4~का क{राह] उkयालोमा Bनका5न4z7छ, र Íदयह]का Bवचारह]
8कट गBरBदन4z7छ; तब हpकG पर)*रबाट 8शcसा पाउ7छ (१ कोBरuथी ४:५)।

तर, हा–ा ती Bन|नFतरीय कामह]को Gखाजोखा Bन©य पBन गBर7छ भu7
क{राको 8स“गमा ठxलो साu9वना क{न क{रामा छ भ7, उहा-G आµनो अटल
8vममा हामीलाई यFतो 8कारG डो¸याउ-द‚ zन4zuछ र वत@मान समयमा
हामीिभY यFतो 8कारG काम गद²zन4zuछ Bक 9यस Bदन ती सब‚ क{राह]मा
हामीलाई 8शcसा गन@ सBक7 ~ही न ~ही पाउन सBकयोस्।
sर, म चा-ड‚ आउ-छ4; अBन हpक माBनसलाई जFतो उसको काम z7छ, 9यही अन4सार
Bदनलाई )रो इनाम मBसत छ (8काश २२:१२)।
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अब उ8ाuत )रा लाBग धा¹मकताको म4क{ट रािखएको छ, जोचाBह- धा¹मक uयायकतh
8भ4G 9यस Bदन मलाई Bदन4z7छ; र मलाई माY होइन, तर उहा-को आगमनलाई 8vम
गनA सब‚लाई पBन Bदन4z7छ (२ Bतमोथी ४:८)।

उjत uयायको Fथान: १ žFसलोBनकी ४:१७; साथ‚ म£ी २५:२४-३० मा
sन°स्।

४. जा<तजा<तको 0याय
• समय: †ी‡को मBहमापxण@ आगमनमा (म£ी २५:३१,३२; म£ी
१३:४०,४१)
• Fथान: यहोशपातको ˜सी (योएल ३:१,२,१२-१४)
• पBरणाम: कोही बा-Å7छन्, कोही न‡ z7छन् (म£ी २५:४६)

आधार: †ी‡G “)रा भाइह]” भनी जनाउन4भएकाह]8Bतको Šयवहार
(म£ी २५:४०,४५; योएल ३:३,६,७)। यी “भाइह]” चाBह- “महास“क‡”
कालका य„दीह] zन् जोह]G आµना मसीह qशxलाई Bव*ास गनAछन्। उjत
महास“क‡काल म\डली उठाई लBगएपिछ स4¢ z7छ भ7 यसको अu9यचाBहहा–ा 8भ4को मBहमापxण@ आगमनमा z7छ (म£ी २४:२१,२२; 8काश
७:१४; २ žFसलोBनकी २:३-९)। यी “भाइह]” वत@मान 8बuधका
Bव*ासीह] zन सjद‚नन् BकनBक Bव*ासी जनह]को ”वा गन4@ qशx Fवयcलाई
”वा गन4@ हो भu7 स)त •ान नभएका इसाईह]को क{न‚ उ5Gखनीय समxह
कत‚ ªMाइन4 अस|भव क{रो हो।
जीBवत रsका जाBतह]को यस uयाय र 8काश २० को “ठxलो ”तो ºसहासन”
को uयायलाई कBतG एउट‚ घटना ठाu7 गpको zनाG यी ˆईलाई दा-»र sBरन4
लाभदायक z7छ।
यस uयायलाई कायhuवयन गन@ †ी‡Bसत पBवY जनह] पBन सहभागी
z7छन्। यसकारण उनीह] आफ उjत uयायमा पनA क{र‚ भएन। १ कोBरuथी
६:२, दाBनयल ७:२२, य„दा १४,१५ मा sन°स्।
ठxलो ”तो ºसहासनको uयाय र जीBवत जाBतह]को uयायमा एउट‚ माY
समानता छ – ˆव‚का uयायधीश एउट‚ Šयिjत zन4zuछ अथhत् qशx †ी‡।
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५. म•का †…ह3को 0याय
• समय: हजार वष•य राkय पछाBड ठहराइएको Bदन (8vBरत १७:३१;
8काश २०:५,७)
• Fथान: “ठxलो ”तो ºसहासन” का साम4 (8काश २०:११)
• पBरणाम: 8काश २०:१५

कस‚-कस‚लाई 8vBरत १७:३१ र रोमी २:१६ जFता पदह]मा पाइ7 “Bदन”
भu7 श¦दको कारण ख4लˆली लाÃ सjछ। बाइबलमा क{न‚ लामो
समयावBधलाई पBन “Bदन” भ7र जनाइएको पाइuछ, जFत‚ २ पY4स ३:८, २
कोBरuथी ६:२ र यxहuना ८:५६ मा sन°स्। 9यFत‚ गरी यxहuना ५:२५ को
“घडी” को अवBध झ\ड‚ २००० वष@ भइसjयो।
[È‡¦य: पBवY शाZG Fवग@Çतह]को uयायको पBन उ5Gख गpको छ (१ कोBरuथी
६:३; य„दा ६; २ पY4स २:४)। लxका २२:३० मा उ5Gिखत “uयाय” G भ7
इuसाफ नभएर स|भवतः 8शासBनक काय@लाई जनाउ-दछ। यश‚या १:२६ मा
sन°स्।]

अMययन :}नह3
1. पBवY शाZमा कBतओटा uयायह] अझ‚ भBव¶यमा z7 भनी बयान गBरएका
छन्?
2. ती uयायह] क{न-क{न BहसाबG िभuन छन्?
3. ती पा-च uयायह]लाई क\ठFथ सxिचत गन4@होस्।
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ŠयवFथा र अन4.ह

स9यको वचनको सबभuदा Fप‡ र उ5Gखनीय िभuनता ŠयवFथा र अन4.हको
बीचको िभuनता हो। वाFतवमा यी ˆई फरक BसWाuतह] न‚ ˆई सबभuदा
महšवपxण@ 8बuधह]लाई अथhत् य„दी र †ीि‡य 8बuधह]लाई छ4MNाउ7
Bविश‡ ल—ण zन्।
“Bकनभ7 मोशाaारा ŠयवFथा Bदइएको Bथयो, तर अन4.ह र स9यताचाBह- qशx
†ी‡aारा आए” (यxहuना १:१७)।

तर यसको मतलब मोशा अिघ ŠयवFथा न‚ Bथएन, र qशx †ी‡ अिघ अन4.ह र
स9यता न‚ Bथएन भu7 अवtय होइन। असल र खराबको •ान Bद7 ]खको
फल नखानx भनी आदमलाई 8Bतबuध लगाइ-दा (उ9पि£ २:१७) ŠयवFथा
8कट गBरयो। अBन आफ#G स•ि‡ गन4@भएको मानव जोडीG पाप गpपिछ
पर)*रG उनीह]लाई खोkन4भएर छालाका वZ पBहराइBदन4z-दा (उ9पि£
३:२१) अन4.ह अBत स4uदर ढा-चामा 8कट गBरयो; यो त †ी‡क स4uदर
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िचYण Bथयो “जो हा–ा Bनि|त धा¹मकता ठहBरन4भएको छ” (१ कोBरuथी
१:३०)। पर)*रG आµनो इÅछालाई (यस अथ@मा ŠयवFथालाई) स4¢}िख न‚
¾मान4सार 8कट गद² आउन4भएको छ भ7 पर)*रG आµनो 8vम र
भलाइलाई (यस अथ@मा अन4.हलाई) पBन स4¢}िख न‚ ¾मान4सार 8कट गद²
आउन4भएको छ जसको 8माण पBवY शाZमा 8शFत‚ ªBटuछ। तर‚पBन पBवY
शाZभBर उ5Gख भएको “ŠयवFथा” भ7 मोशाaारा Bदइयो, र Bसनाई}िख
कलभरीस|म यही ŠयवFथाक Bव³ष 8ाधाuय रÌो। कलभरी}िख स4¢ भएको
8बuधिभY चाBह- अन4.हको Bव³ष 8ाधाuय रsको पाइuछ र
भBव¶यवाणीअन4सार यो 8बuध म\डलीको ¸या½चर48 अथhत् म\डली उठाइलBग7 घटनामा
तर‚पBन उ5Gखनीय क{रा ~ छ भ7 पBवY शाZG क{न‚ पBन 8बuध अuतग@त
यी ˆई BसWाuतह]लाई िमसाउ7 काम कBह5य‚ गद²न। ŠयवFथाको Fथान र
काम अन4.हको भuदा सधœ Bबलक{ल‚ िभuन र फरक रsको पाइuछ। ŠयवFथामा
पर)*रG 8Bतबuध लगाउ7 र माग रा·7 काम गन4@zuछ। अन4.हमा
पर)*रG आ.ह गनA र Bद7 काम गन4@zuछ। ŠयवFथा दोषी ठहराउ7 ”वा हो
भ7 अन4.हचाBह- —माको ”वा हो। ŠयवFथाG •ाप Bदuछ भ7 अन4.हG उjत
•ापबाट छ4टकारा Bदuछ। ŠयवFथाG माछ@, अन4.हG जीBवत बनाउ-छ।
ŠयवFथाG पर)*रको साम4 हpक म4ख बuद गBरBदuछ, अन4.हG हpक म4ख
उहा-को 8शcसा गन@लाई खोिलBदuछ। ŠयवFथाG माBनस र पर)*रको बीच
ठxलो दोष]पी Çरी खडा गBरBदuछ, अन4.हG दोषी माBनसलाई पर)*रको
निजक 5याउ-दछ। ŠयवFथाG भuछ, “आ-खाको बदला आ-खा, र दा-तको बदला
दा-त”, अन4.हG भuछ, “ˆ‡को सामना नगर; तर जसG Bत–ो दाBह7
गालामा थ½पड लाउला, 9यसपBM अक° पBन फकhइ}ऊ।” ŠयवFथाG भuछ,
“आµनो शY4लाई घ•णा गर”, अन4.हG भuछ, “आµना शY4ह]लाई 8vम गर,
Bतमीह]लाई •ाप Bद7ह]लाई आिशष }ओ।” ŠयवFथाG भuछ, काम गर

१ žFसलोBनकी ४:१७ मा “उठाइ7छÀ” भu7 श¦द .ीकको हारपा“जो B¾यापद श¦द हो जसको
मा7 “एjकासी शिjत 8योग गpर थ49न4 वा िलन4 वा लÃ4” भu7 zuछ। एक ठाउ-मा रsका Bफिलपलाई
पBवY आ9माG एjकासी अक° ठाउ-मा लÃ4भएको घटनालाई बयान गन@ 8vBरत ८:३९ मा यही श¦द
8योग भएको छ (साथ‚ २ कोBरuथी १२:२,४ र 8काश १२:५ मा पBन)। 5याBटन बाइबलमा यस
श¦दलाई अन4वाद गन@ 8योग गBरएको श¦दचाBह- ”याiचर (RAPTURO) हो।
48
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अBन जीवन पाउ7छौ; अन4.हG भuछ, Bव*ास गर अBन जीवन पाउ7छौ।
ŠयवFथाको कBह5य‚ क{न‚ 8चारक Bथएन, अन4.ह 89qक 8ाणीलाई
8चाBरन4पछ@। ŠयवFथाG सबभuदा असल माBनसलाई स)त दोषी ठह¸याउ-छ,
अन4.हG सबभuदा खराब माBनसलाई स)त Bस£œमा धम• ठह¸याउ-छ (लxका
२३:४३; रोमी ५:८; १ Bतमोथी १:१५; १ कोBरuथी ६:९-११)। ŠयवFथा
एक परी—ण-8णाली हो, अन4.हचाBह- Bनगाह-8णाली। ŠयवFथाG एउटी
ŠयिभचाBरणीलाई ढ4“गाG माछ@, अन4.हG भuछ, “म Bतमीलाई दोषी
ठहराउ-Bदन-; जाऊ, र अब}िख पाप नगर।”49 ŠयवFथा अuतग@त गोठालोका
Bनि|त ªcडा मद@छ, अन4.ह अuतग@त ªcडाका Bनि|त गोठालो मद@छन्।
ज4न‚ पBन ख\डमा पBवY शाZG ŠयवFथा र अन4.हलाई Bबलक{ल‚ िभuन
भxिमकाय4jत 8णालीका ]पमा 8Fत4त गpको पाइuछ।
आज िश—ा र 8चारमा 8ायः यी ˆईको िमसावटG ˆव‚लाई Bबगाpको
पाइuछ। एकाBतर ŠयवFथा Yासपxण@ zन छाडvको छ भ7 अक°Bतर अन4.ह
Bबनादामको zन छाडvको छ।
नया- Bनयममा “ŠयवFथा” भuनाG मोशाaारा Bदइएको ŠयवFथा ब4िझuछ
(रोमी ७:२३ अपवादमा पछ@)। तर कBहGकाही- यसG स|पxण@ ŠयवFथालाई
जनाउ-छ, अथhत् ˆव‚ “न‚Bतक ŠयवFथा” (दस आ•ा) र BवBधह]को
ŠयवFथालाई; कBहGकाही- यसG आ•ाह]लाई माY जनाउ-छ र कBहGकाहीBवBधह]लाई माY। उदाहरणको लाBग रोमी ६:१४, गलाती २:१६ र ३:२
पBहलो वग@मा पछ@। रोमी ३:१९ र ७:७-१२ दो•ोमा र कलFसी २:१४-१७
§•ोमा।
साथ‚ यो पBन Fमरण गBरयोस्, BवBधह]को ŠयवFथामा न‚ ती स4uदर
8तीकह] समा¼श छन्। 8भ4 qशx †ी‡को Šयिjत9व र काय@लाई
पxजाहारीBगरी र बिलह]मा स4uदर ढा-चाG िचYण गBरएका छन्। ªट z7
पाल (8Fथान २५-३०) र Gवीय बिलदानह] (Gवी १-७) का वण@नमा यी
िचYणह] 8Fत4त भएका छन्। अBन तीचाBह- आि9मकका लाBग सधœ अßàत र
मनोहर zuछन्।
49
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~वल “ढ4“गाह]मा Gिखएको र खोBपएको म•9य4को ”वा” (२ कोBरuथी
३:७) को आधारमा ब4•न खोkदा नब4िझ7 भजनस“.हका कBतपय वाjयह]
स)त †ी‡को स|बuधमा र उWार पाएकाह]को स|बuधमा Gिखएका zन्
भ7र पढ्दा सफाBसत ब4िझuछ।
तर उसको आनuद परम8भ4को ŠयवFथामा z-दछ, र उहा-क ŠयवFथामा Bदनरात मनन
गद@छ (भजनस“.ह १:२)
आहा, तपाइÊको ŠयवFथालाई म कBत 8vम गद@छ4! BदनभBर )रो rयान यस‚मा
रBहरहuछ (भजनस“.ह ११९:९७)।

ŠयवFथाको अन4.हBसतको ठीक स|बuधको सवालमा म\डली तीनओटा
Y4टीह]G पीBडत z-द‚ आएको छ।
१. HयवIथाहीनवाद (ANTINOMIANISM)

Bव*ासी जन क{न‚ Bनयमको अधीनमा छ‚न भu7 Y4Bटपxण@ िश—ा। पर)*रको
Bस£œको अन4.हG, Bबनायो2यता बचाइ7 zनाG, माBनस पBवY जीवन िजउन
बाrय छ‚न भu7 गलत पBरक5पना हो यो।
हामी पर)*रलाई िचuछÀ भनी Bतनीह] दाबी गछ@न्, तर कामह]aारा चाBहBतनीह]G उहा-लाई इuकार गछ@न्; BकनBक Bतनीह] िघनला2दा, अना•ाकारी र
हpक असल कामका लाBग Bनक|मा छन् (तीतस १:१६)।
BकनBक कBत माBनसह] ल4कीिछपी िभY प”का छन्, जोचाBह- अिघ}िख न‚ यही
द\डका Bनि|त ठहराइएका भिjतहीन माBनसह] zन् जसG हा–ा पर)*रको
अन4.हलाई काम4कतामा पBरवत@न गछ@न्, र एक माY मािलक पर)*र र हा–ा 8भ4
qशx †ी‡लाई इuकार गछ@न् (य„दा ४)।

२. <व<धवाद (CEREMONIALISM)

Gवीय BवBधह]लाई Bव*ासीह]G पालन गन²पछ@ भ7र रािखएको माग न‚
BवBधवादको पBहलो ऐBतहाBसक ]प Bथयो।
अBन कोही माBनसह]G य„Bदयाबाट झpर भाइह]लाई िश—ा Bदए: “मोशाको
रीBतअन4सार Bतमीह]को खतना नहोउu»ल Bतमीह]G म4िjत पाउन सjद‚नौ (8vBरत
१५:१)।
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†ीि‡य BवBधह] Bबना म4िjत पाइ-द‚न भu7 झxटा िश—ा न‚ यसको आध4Bनक
]प हो।
३. गलातीवाद (GALATIANISM)

अथhत् ŠयवFथा र अन4.हलाई िमसाउ7 काम; आcिशक ]पमा अन4.हG र
आcिशक ]पमा ŠयवFथाG माBनस धम• ठहBरuछ भu7 िश—ा; अथवा, अशjत
पापीलाई ŠयवFथा पालन गन@ सjनलाई अन4.ह Bदइuछ भu7 िश—ा।50
सबभuदा Šयापक Y4टी यही हो; गलातीह]लाई Gिखएको पYमा पाइ7
ग|भीर ±तावनीह], अकाटN तक«ह] र जोडदार अिभŠयिjतह] न‚ यस Y4टी
Bव¢W Gिखएको पर)*रको Bन¶कष@पxण@ 89य4£र हो।
Bतमीह]बाट म यो माY जाuन चाहuछ4 — Bतमीह]G आ9मालाई ŠयवFथाका
कामह]aारा पायौ Bक Bव*ासको समाचारaारा? ~ Bतमीह] यBत ब4िWहीन छौ?
आ9मामा श4¢ गpर अब शरीरमा Bसáाउ-छौ (गलाती ३:२,३)?
म छjक पद@छ4, BकनBक जसG Bतमीह]लाई †ी‡को अन4.हमा बोलाउन4भयो,
उहा-बाट Bतमीह] यBत चा-ड‚ अकâ स4समाचारBतर फjयã; ज4न स4समाचार अक° होइन;
तर Bतमीह]लाई Bवचिलत पानA र †ी‡को स4समाचार उ5टाप45टा पान@ चाह7ह]
कोहीकोही छन्। तर हामीG वा Fवग@बाटको क{न‚ ÇतG पBन, हामीG Bतमीह]लाई
8चार गpको स4समाचारबाsक अक° क{न‚ स4समाचार Bतमीह]लाई स4नायो भ7 9यो
•ाBपत होओस् (गलाती १:६-८)।

यस महšवपxण@ Bवषयको बाइबलीय िश—ाको ]पpखा Bन|निलिखत
ख\डह]G Fप‡ पान@ मदत गनAछ। उ5Gिखत ख\डह]G ŠयवFथाको ~वल
न‚Bतक प—लाई जनाउ-छन्।
(१) HयवIथा कIतो क•रा हो?
यसकारण ŠयवFथा पBवY छ, र आ•ा पBन पBवY, uयायपxण@ र असल छ (रोमी
७:१२)।
BकनBक हामी जाuदछÀ, ŠयवFथा आि9मक छ; तर मचाBह- शारीBरक छ4, र पापको
हातमा ˜िचएको छ4 (रोमी ७:१४)।

50

”ªuथ-डv एड्ªिuटFटवादको मxल Y4टी यही हो।
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BकनBक िभYको माBनसअन4सार पर)*रको ŠयवFथामा म आनिuदत zuछ4 (रोमी
७:२२)।
तर हामी जाuदछÀ, ŠयवFथा असल छ, यBद कस‚G यसलाई Bनयमअन4सार 8योग
ग¸यो भ7 (१ Bतमोथी १:८)।
तर ŠयवFथा Bव*ासबाटको होइन, तर ‘ज4न माu¯G Bतनलाई पालन गछ@, ऊ तीaारा
िजउ7छ’ (गलाती ३:१२)।

(२) HयवIथाको 0यायोिचत :योग
तब हामी ~ भनÀ त? ~ ŠयवFथा पाप हो? कदाBप होइन! तर BबनाŠयवFथा, पाप
भ7को ~ हो, म जाu7Bथइन-; BकनBक ‘BतमीG लोभ नगनx@’ भनी ŠयवFथाG मलाई
नभ7को भए लोभलालच ~ हो, म जाu7Bथइन- (रोमी ७:७)।
तब ~, » असल छ, 9यही )रा लाBग म•9य4 बuयो त? कदाBप होइन! तर पापG, आफ#
पाप न‚ }खा परोस् भ7र » असल छ, 9यहीaारा ममा म•9य4 उ9पuन गBररsको Bथयो:
आ•ाaारा पाप kयाद‚ पापमय बनोस् भ7र (रोमी ७:१३)।
यसकारण ŠयवFथाका कामह]aारा क{न‚ पBन 8ाणी उहा-को द•ि‡मा धम• ठहBर7छ‚न;
BकनBक ŠयवFथाaारा पाप िचu7 •ान zuछ (रोमी ३:२०)।
तब ŠयवFथा ~का लाBग हो? यो ता ज4न वcशलाई 8Bत•ा Bदइएको Bथयो, 9यो
नआउu»ल अपराधह]G गदh थBपएको हो; र Fवग@Çतह]aारा एउटा मrयFथको
हातमा ठहराइएको हो (गलाती ३:१९)।
अब हामी जाuदछÀ — ŠयवFथाG » पBन भuदछ, 9यसG ŠयवFथाको अधीनमा
ब”काह]लाई भuदछ, Bक हpक म4ख च4प रहोस् र सारा सcसार पर)*रको साम4
दोषी ठहBरयोस् (रोमी ३:१९)।

[ŠयवFथाको ~वल एउट‚ भाषा छ: “ŠयवFथाG » पBन भuदछ”। अथhत् 9यो
दोषी ठह¸याउ7 sत4G माY बो5दछ।]
BकनBक जBतजना ŠयवFथाका कामह]बाटका zन्, Bतनीह] •ापमBन छन्; BकनBक
Gिखएको छ: ‘ŠयवFथाको प4Fतकमा Gिखएका सब‚ क{राह]मा Bतनलाई पालन
गनhलाई लाBगनरह7 हpक जन •ाBपत होस्’ (गलाती ३:१०)।
BकनBक जसकस‚G स|पxण@ ŠयवFथा पालन गद@छ, तर पBन एउट‚ क{रामा च4jयो भ7 ऊ
सब‚ क{रामा दोषी ठहBरएको छ (याक#ब २:१०)।
ढ4“गाह]मा Gिखएको र खोBपएको म•9य4को ”वा (२ कोBरuथी ३:७)
BकनBक दोषी ठहराउ7 ”वा (२ कोBरuथी ३:९)
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BकनBक म एकप5ट ŠयवFथाBबना िजउ-दो Bथए-; तर जब आ•ा आयो, तब पाप
जा2यो, र म मÄ (रोमी ७:९)।
अBन म•9य4को खील पाप हो; अBन पापको शिjत ŠयवFथा हो (१ कोBरuथी १५:५६)।

यसकारण यो Fप‡ छ, माBनस ŠयवFथाBबना रह-द‚ आएको २,५०० वष@पिछ
उसलाई ŠयवFथा Bदन4 (यxहuना १:१७; गलाती ३:१७) को पछाBड
पर)*को उÑvtय यो Bथयो — ‘दोषी माBनसलाई पBहला उसको पापको •ान
Bदलाउन4 र 9यसपिछ पर)*रका uयायोिचत मागह]को साम4 उसको पxण@
शिjतहीनता }खाउन4।’ यसको एउट‚ काम र पxण@ काम दोषी ठहराउन4 र
द\डको आ•ाम4Bन 5याउन4 हो।
(३) HयवIथाT n गन- सzदaन?
यसकारण ŠयवFथाका कामह]aारा क{न‚ पBन 8ाणी उहा-को द•ि‡मा धम• ठहBर7छ‚न;
BकनBक ŠयवFथाaारा पाप िचu7 •ान zuछ (रोमी ३:२०)।
तर माBनस ŠयवFथाका कामह]aारा धम• ठहBर-द‚न, तर qशx †ी‡को Bव*ासaारा
माY धम• ठहBरuछ भu7 जा7र हामी आफG पBन ŠयवFथाका कामह]aारा होइन,
तर †ी‡को Bव*ासaारा धम• ठहBरआœ भ7र qशx †ी‡माBथ Bव*ास ग¸यÀ; BकनBक
ŠयवFथाका कामह]aारा क{न‚ पBन 8ाणी धम• ठहBर7छ‚न (गलाती २:१६)।
पर)*रको अन4.हलाई म Šयथ@को त45याउ-Bदन-; BकनBक ŠयवFथाaारा धा¹मकता
आउ-दो हो ता †ी‡ Šयथ@मा मन4@भयो (गलाती २:२१)।
तर पर)*रको द•ि‡मा ŠयवFथाaारा कोही पBन धम• ठहBर-द‚न, यो क{रा Fप‡ छ;
Bकनभ7 ‘धम• जन Bव*ासaारा िजउ7छ’ (गलाती ३:१३)।
BकनBक ज4न क{रा ŠयवFथाG शरीरaारा कमजोर भएको zनाG गन@ स~न, 9यही क{रा
पर)*रG आµनो प4Yलाई पापमय शरीरको समानतामा र पापका Bनि|त पठाईकन
गन4@भयो र शरीरमा पापलाई द\डको आ•ा Bदन4भयो (रोमी ८:३)।
अBन मोशाको ŠयवFथाaारा तपाइÊह] ज4न-ज4न क{राह]बाट धम• ठहBरन सjन4भएन,
ती सब‚ क{राह]बाट हpक Bव*ास गनA माBनस उहा-aारा धम• ठहBरuछ (8vBरत
१३:३९)।
BकनBक ŠयवFथाG क{न‚ क{रा पBन BसW पाpन, तर उ£म आशा िभäयाइएकोG
पा¸यो; जसaारा हामी पर)*रको निजक जाuछÀ (Bहlx ७:१९)।
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(४) <वRासी जन HयवIथाको अधीनमा छaन

रोमी ६:१-१० G Bव*ासी जन †ी‡Bसत उहा-को म•9य4मा सि|मिलकÕत
गBरएको51 छ भu7 िश—ालाई 8Fत4त गद@छ। यसको िचYण बि½तFमाG Bदuछ।
9यसपिछ ६:११-२२ G Bव*ासी जनको Bह-डाइ अथhत् उसको जीवन िजउ7
Bनयमलाई Bनधhरण गनA BसWाuतह]लाई 8Fत4त गद@छ। 9यस ¾ममा ६:१४
G छ4टकाराको महान् BसWाuतलाई बताउ-दछ – पापको दोषबाटको छ4टकारा
होइन, 9यो त †ी‡को रगतG Bदलायो – तर पापको शिjतबाटको छ4टकारा
अथhत् यसको दास9वबाटको छ4टकारा52।
“BकनBक पापG Bतमीह]माBथ राkय गनAछ‚न; Bकनभ7 Bतमीह] ŠयवFथाको
अधीनमा छ‚नौ, तर अन4.हको अधीनमा छौ” (रोमी ६:१४)।

9यसोभए पBवY जीवन िजउन आवtयक छ‚न भ7र Bसकाउ7 क{]प
ŠयवFथाBहनवादतफ« यसG नडो¸याओस् भu7 sत4G पBवY आ9माG त4¢uत‚
यसो भuद‚ थ½न4zuछ:
“तब ~? हामी ŠयवFथाको अधीनमा छ‚नÀ, तर अन4.हको अधीनमा छÀ भ7र ~
हामी पाप गरÀ त? कदाBप होइन!” (रोमी ६:१५)।

जवाफमा 89qक नवीकÕत ÍदयG अवtय भu7छ, “आ)न”।
9यसपिछ रोमी सातÀ अrयायG ŠयवFथाबाटको छ4टकाराको अक° BसWाuत
8Fत4त गद@छ।
यसकारण s )रा भाइह]हो, पर)*रका Bनि|त फल फलाआœ भ7र अकh Šयिjतका
अथhत् जो मpकाह]बाट बौpर उठ्न4भएको छ, उहा-का zनालाई Bतमीह] पBन
†ी‡को शरीरaारा ŠयवFथाका Bनि|त मpका भयौ। BकनBक जब हामी शरीरमा
BथयÀ, तब ŠयवFथाaारा जगाइएका पापह]का वासनाह]G म•9य4का Bनि|त फल
51

साथमा जोBडएको, एक बनाइएको (IDENTIFICATION)

52

छ4टकाराका तीन प—ह] छन्: १) धम•करण (JUSTIFICATION) = पापको दोष तथा द\डबाट
छ4टकारा २) पBवYीकरण (SANCTIFICATION) = पापको शिjत र BनयuYणबाट छ4टकारा ३)
मBहमाकरण (GLORIFICATION) = पापको उपिFथBत र अuतरबासबाट छ4टकारा। रोमीको प4FतकG यी
तीन प—लाई ¾मबW ]पमा 8Fत4त गद@छ: रोमी १-५ G धम•करणको, रोमी ६-७ G पBवYीकरणको,
रोमी ८ G मBहमाकरणको। एक Bव*ासीको जीवनमा धम•करण 8ा½त भइस~को क{रा हो, Bव*ास
गpक घडी (रोमी ५:१, ८:१); पBवYीकरण Bदनz- 8ा½त गBर7 क{रा हो (रोमी ६:११-१४);
मBहमाकरण भBव¶यमा पाइ7 क{रा हो (रोमी ८:२३,३०), 8भ4को प4नरागमनमा।
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फलाउनालाई हा–ा अ“गह]मा काम गद@ž। तर अब Gिखएको ŠयवFथाको
प4रानोपनामा होइन, तर आ9माको नया-पनामा ”वा गन@ सकÀ भ7र जसको बuधनमा
हामी BथयÀ, 9यसका Bनि|त मरीकन हामी ŠयवFथाबाट म4jत भएका छÀ (रोमी
७:४-६)।

(माBथ उ5Gख भएको ŠयवFथाचाBह- BवBधको ŠयवFथा होइन भu7 त®य पद
७ बाट जाBनuछ)।
BकनBक पर)*रका Bनि|त बा-चx- भ7र म ŠयवFथाaारा ŠयवFथाका Bनि|त मpको छ4
(गलाती २:१९)
तर Bव*ास आउन4भuदा पBहG यही ŠयवFथाको अधीनतामा हा–ो रखवाली भयो, र
पिछबाट 8कट z7 Bव*ासका Bनि|त हामी थ4नामा रािखयÀ। यसकारण
ŠयवFथाचाBह-, हामी Bव*ासaारा धम• ठहBरआœ भ7र हामीलाई †ी‡कहा- 5याउ7
हा–ो िश—क भएको छ। तर Bव*ास आइस~पिछ चाBह- हामी अब उसो िश—कको
अधीनतामा छ‚नÀ (३:२३-२५)।
तर हामी जाuदछÀ, ŠयवFथा असल छ, यBद कस‚G यसलाई Bनयमअन4सार 8योग
ग¸यो भ7; यो क{रा थाह गद² Bक ŠयवFथाचाBह- धम• माBनसका Bनि|त बनाइएको
होइन, तर अधम• र अ_Bरका Bनि|त, भिjतहीन र पापीका Bनि|त, अपBवY र
अश4Wका Bनि|त, बाब4 मानAह] र आमा मानAह]का Bनि|त, माu¯ मानAह]का
Bनि|त...बनाइएको हो (१ Bतमोथी १:८-९)।

(५) „ीि…य जीवन िजउs <नयम n हो?
जसG ‘म उहा-मा रहuछ4’ भuछ, ऊ आफ पBन, जसरी उहा- Bह-ड्न4zu®यो, उसरी
Bह-ड्न4पछ@ (१ यxहuना २:६)।
उहा-G हा–ा Bनि|त आµनो 8ाण अप@ण गन4@भएको छ; यस‚बाट हामी पर)*रको 8vम
थाह पाउ-छÀ; र हामीG भाइह]का Bनि|त आµना 8ाणह] अप@ण गन4@पछ@ (१ यxहuना
३:१६)।
s B8यहो, म Bतमी पर}शीह] र याYीह]लाई Bबuती गद@छ4 — 8ाणको Bवरोधमा
य4W गनA शारीBरक अिभलाषाह]बाट टाढो बस (१ पY4स २:११ साथ‚ पद १२-२३
मा पBन sन°स्)।
यसकारण म, 8भ4को कदी, Bतमीह]लाई Bबuती गद@छ4: ज4न बोलावटG Bतमीह]
बोलाइएका छौ, 9यस‚को यो2य चालमा Bह-ड, सब‚ दीनता र न–तासाथ,
सहनशीलताBसत 8vमG एक-अकhलाई सह (एफ¥सी ४:१,२)।
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यसकारण Bतमीह] B8य बालकह]झœ पर)*रका }खाBसकी गनAह] होओ; र 8vममा
Bह-ड, जसरी †ी‡G पBन हामीलाई 8vम गन4@भयो (एफ¥सी ५:१,२)।
BकनBक Bब§को समयमा Bतमीह] अuधकार Bथयौ, तर अब 8भ4मा Bतमीह] kयोBत
हौ; kयोBतका सuतानह]झœ Bह-ड (एफ¥सी ५:८)।
यसकारण Bतमीह] होBसयारस-ग Bह-Bडरsका छौ Bक छ‚नौ, sर; ब4िWहीनझœ होइन,
तर ब4िWमानझœ Bह-ड; समयलाई Žर जान न}ओ, BकनBक Bदन खराब छन् एफ¥सी
(५:१५,१६)।
तर म यो भuदछ4: आ9मामा Bह-ड, र Bतमीह]G शरीरको अिभलाषा क{न‚ रीBतG पxरा
गनAछ‚नौ (गलाती ५:१६)।
BकनBक जFतो ÆG Bतमीह]लाई गpको छ4, 9यFत‚ Bतमीह]G पBन गन4@पछ@ भ7र ÆG
Bतमीह]लाई एउटा उदाहरण Bदएको छ4 (यxहuना १३:१५)।
Bतमीह]G )रा आ•ाह] पालन ग¸यौ भ7 Bतमीह] )रो 8vममा रह7छौ, जसरी ÆG
पBन )रा Bपताका आ•ाह] पालन गpको छ4, अBन उहा-को 8vममा रहuछ4 (यxहuना
१५:१०)।
जसरी ÆG Bतमीह]लाई 8vम गpको छ4, उसरी न‚ Bतमीह]G एकअकhलाई 8vम गर,
यो )रो आ•ा हो (यxहuना १५:१२)।
जसस-ग )रा आ•ाह] छन् र Bतनलाई पालन गद@छ, उही मलाई 8vम गनA हो। अBन
जसG मलाई 8vम गद@छ, ऊ )रा Bपताaारा 8vम गBर7छ, अBन म उसलाई 8vम गनAछ4,
र आफलाई उसकहा- 8कट गनAछ4 (यxहuना १४:२१)।
अBन हामी » मा2छÀ, सो उहा-बाट पाउ-छÀ; Bकनभ7 हामी उहा-का आ•ाह] पालन
गद@छÀ, र ज4न क{राह] उहा-को द•ि‡मा मनपदh छन्, ती गद@छÀ। अBन उहा-को आ•ा
यही हो – उहा-का प4Y qशx †ी‡को नाममा हामीG Bव*ास गन4@पछ@, र उहा-G
हामीलाई आ•ा Bदन4भएअन4सार एक-अकhलाई 8vम गन4@पछ@ (१ यxहuना ३:२२,२३)।
‘ज4न वाचा म ती Bदनह]पिछ Bतनीह]Bसत बा-r7छ4, 9यो यही हो, 8भ4 भuन4zuछ –
म )रा ŠयवFथाह] Bतनीह]का Íदयह]िभY हािलBद7छ4’ (Bहlx १०:१६)।

यस BसWाuतको एउटा स4uदर उदाहरण Fव]प आµनो बÅचा 8Bत रsको
एउटी आमाको 8vमलाई Bवचार गन@ सBकuछ। बाब4आमाG आµना
छोराछोरीको पालनपोषण गन4@पछ@ भ7र ŠयवFथा अथhत् कानxनG माग
राŽको zuछ र जानाजानी छोराछोरीको ˜वाFता गनA कामलाई द\डको
आ•ा रsको कानxनG बताएको zuछ। तर यFतो कानxन छ भu7 स)त
जानकारी नपाएका यFता थ48‚ स4खी आमाह] }शभBर छBरएर रsका छन्
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जोह]G आµना छोराछोरीलाई मायाममताका साथ zकhउ-छन्। भuन4पदh,
कानxन उनीह]को ÍदयिभY‚ छ।
यस स|बuधमा ŠयवFथाका पाटीह] रािखनका Bनि|त पर)*रaारा
ठहराइएको FथानचाBह- सा—ीको सuˆकको िभYी भाग Bथयो भu7 क{रा
स|झना गन4@ िश—ा8द zuछ। Bतनका साथमा “मuना भएको स4नको भा-डा,
कोBपला लाÒको हा]नको लौरो र वाचाका पाटीह]” Bथए। मuनाचाBह- †ी‡
उजाडFथानमा हा–ो रोटी zन4zuछ भu7 क{राको 8तीक Bथयो भ7 लौरोचाBहउहा-को बौBरउठाइको, अBन ˆव‚G अन4.हलाई दशhइरsका Bथए। तर यी सब‚
साम.ी स4नको कÕपा आसनG ढाBकएका z-दा द•ि‡बाट ल4½त Bथए ज4न कÕपा
आसनमाBथ 8ायि©त गनA रगत छ´कन4 आवtयक Bथयो। परम8भ4का आ-खाG
तोBडएको आµनो ŠयवFथालाई नजर लाउन4z-दा, उहा-G 9यसलाई सधœ
िछट्काउको रगतम4Bन }·न4zu®यो ज4न रगतG उहा-को uयायपरायणतालाई
पxण@ ]पमा समथ@न गद@®यो र उहा-को ¾ोधलाई सuत4‡ गराउ-द®यो (Bहlx
९:४-५)।
यी पBवY र uयायपxण@ तर म•9य4 5याउ7 पाटीह]लाई कÕपाआसन र 8ायि©त
गनA रगतको म4Bनबाट जबज@Fती िझ~र Bतनलाई †ीि‡य जीवनको Bनयमको
]पमा इसाई म\डली भवनह]मा खडा गनA कामचाBह- मड´नFटह]
(आध4Bनकवादीह] अथhत् झxटा िश—कह]) को भागमा रsछ।
(६) अनDEह n हो?
तर जब हा–ा म4िjतदाता पर)*रका दया र माBनस8Bतको 8vम 8कट भए, तब
हामी आफG गpका धम@का कामह]aारा होइन, तर उहा-क कÕपाअन4सार उहा-G हा–ो
उWार गन4@भयो – नया- जuमको Áान र पBवY आ9माबाटको नवीकरणaारा (तीतस
३:४,५)।
†ी‡ qशxमा हामीतफ« भएको उहा-को दयाaारा पिछ आउ7 य4गह]मा उहा-को
अन4.हको अपार धन }खाउनका Bनि|त (एफ¥सी २:७)।
तर पर)*रG हामीतफ« आµनो 8vम यस‚मा 8कट गन4@zuछ – हामी पापी z-दा-z-द‚
†ी‡ हा–ा Bनि|त मन4@भयो (रोमी ५:८)।
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(७) अनDEह अ0तग-त परQRरको उ–V}य n हो?
BकनBक Bव*ासaारा अन4.हG Bतमीह]G म4िjत पाएका छौ; अBन यो Bतमीह]
आफबाटको होइन, यो पर)*रको दान हो; कामह]बाट होइन, नY ता कस‚G घमuड
गनAछ (एफ¥सी २:८,९)।
BकनBक म4िjत 5याउ7 पर)*रको अन4.ह सब‚ माBनसह]कहा- }खा पpको छ, र
हामीलाई यो Bसकाउ-छ – अभिjत र स’साBरक अिभलाषाह] इuकार गpर यस
वत@मान सcसारमा हामीG आ9मसcयम, धा¹मकता र भिjतसाथ िजउन4पछ@; र 9यस
धuय आशाको, र हा–ा महान् पर)*र र म4िjतदाता qशx †ी‡को मBहमापxण@
आगमनको बाटो sद² िजउन4पछ@ (तीतस २:११-१३)।
उहा-को अन4.हaारा धम• ठहBरएर अनuत जीवनको आशाअन4सार हामी हकवालाह]
बuन सकÀ भ7र (तीतस ३:७)।
र उहा-को अन4.हaारा †ी‡ qशxमा भएको छ4टकाराको कारणG Bतनीह] Bस£œमा
धम• ठहBरuछन् (रोमी ३:२४)।
उहा-aारा Bव*ासको कारणG हामीG यस अन4.हिभY 8¼श पाएका छÀ, यही
अन4.हिभY हामी खडा छÀ, र पर)*रको मBहमाको आशामा आनuद मनाउ-छÀ
(रोमी ५:२)।
अBन अब भाइह]हो, म तपाइÊह]लाई पर)*र र उहा-को अन4.हको वचनको
िज|मामा स4ि|पBदuछ4, जसG तपाइÊह]लाई बढाउ-द‚ ल‚जान र सब‚ पBवY
पाBरएकाह]को बीचमा तपाइÊह]लाई प‚त•क-स|पि£ Bदलाउन सjदछ (8vBरत
२०:३२)।
उहा-को अन4.हको मBहमाको 8शcसाका Bनि|त ज4न अन4.हमा उहा-G हामीलाई उही
B8यमा .हणयो2य त45याउन4भयो। उहा-मा हामीG उहा-को अन4.हको धनअन4सार
उहा-को रगतaारा छ4टकारा अथhत् पापह]को —मा पाएका छÀ (एफ¥सी १:६,७)।
यसकारण हामी साहसस-ग अन4.हको ºसहासनको निजक जाआœ, र दया पाआœ, अBन
खा-चो पदh सहायता पाउनालाई अन4.ह 8ा½त गरÀ (Bहlx ४:१६)।

कBत BसW, कBत BवFत•त छ यो पर)*रको अन4.ह! यसG बचाउ-छ, धम•
ठहराउ-छ, बढाउ-द‚ ल‚जाuछ, .हणयो2य त45याउ-छ, छ4टकारा Bदलाउ-छ, —मा
Bदuछ, प‚त•क-स|पि£को भागीदार बनाउ-छ, पर)*रको साम4 ओहोदा Bदuछ,
अन4.हको ºसहासनको निजक 5याउ-छ, जहा- हामी साहसBसत कÕपा र
सहायता पाउन आउन सjछÀ; यसG हामीलाई िजउन Bसकाउ-छ र धuय
आशा Bदuछ!
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अब यBत बताउन बा-की छ — यी िभuन BसWाuतह]लाई िमसाउन सBक-द‚न।
तर अन4.हaारा हो भ7 यो कामaारा z-द‚ होइन, नY ता अन4.ह अन4.ह न‚ z-द‚न
(रोमी ११:६)।
अब जसG काम गद@छ, 9यसका Bनि|त kयाला अन4.ह होइन, तर हक ठहBरuछ। तर
जसG काम गद²न, तर भिjतहीनलाई धम• ठहराउन4z7माBथ Bव*ास रा·छ, उसका
Bनि|त उसको Bव*ास धा¹मकता ठहBरuछ (रोमी ४:४,५; साथ‚ गलाती ३:१६-१८
र ४:२१-३१ मा पBन sन°स्)।
यसकारण s भाइह]हो, हामी दासीका सuतानह] होइनÀ, तर FवतuY Zीका हÀ
(गलाती ४:३१)
BकनBक Bतमीह] न ता 9यस पव@तमा आएका छौ, जसलाई छ4न सBकu®यो, र जो
आगोG ब5®यो; न ता कालो बादल, अuधकार, आ-धी, त4रहीको rवBन र वचनह]
बो57 आवाजकहा- न‚ आएका छौ; जसG 9यो आवाज स47, Bतनीह]G 9यो वचन फ¥Bर
Bतनीह]लाई नभBनयोस् भनी Bबuती गp – BकनBक जो आ•ा Bदइएको Bथयो, सो
Bतनीह]G सहन स~नन्, ‘अBन यBद क{न‚ पश4G पBन पहाड छोयो भ7 9यो ढ4“गाG
हाBनयोस्, अथवा का-डाG ¯cBडयोस्।’ अBन द•tय यBत भयानक Bथयो, Bक मोशाG
भ7: ‘म kयाद‚ डराउ-द‚छ4, र का|द‚छ4।’ तर Bतमीह] ता Bसयोन पव@तमा, िजउ-दो
पर)*रको शहर Fवग•य य]शGममा र Fवग@Çतह]को अस“·य जमातमा,
सव@साधारण सभामा, »ठा छोराह]को म\डलीमा, जसका नाम Fवग@मा Gिखएका
छन्, र सब‚का uयायकतh पर)*रकहा-, BसW पाBरएका धम• जनका आ9माह]कहा-,
नया- वाचाका मrयFथ qशxकहा- र रगतको िछट्काउमा आएका छौ, जसG हाBबलको
रगतG भuदा उ£म क{राह] बो5दछ (Bहlx १२:१८-२४)।

9यस‚G पर)*रG Bसनाईमा बो5न4भएको क{रालाई “न‚Bतक ŠयवFथा” र
“BवBधको ŠयवFथा” मा Bवभाजन गनA सवाल‚ उठ्द‚न – Bव*ासी जन Bसनाई
पव@तमा 5याइएक छ‚न।
जसरी उBहGका खा-टी 8चारक जोन बuयान् भuछन्: “Bव*ासी जन अब, 8भ4
qशxमा रािखएको Bव*ासaारा, यFतो BसW र धuयको धा¹मकताG ढाBकएको
z-दा, Bसनाई पव@तको गज@7 ŠयवFथाG 9यसमा सानो भuदा सानो Y4टी वा
कमी पBन ªMाउन सjद‚न। यसलाई भ<न0छ <बनाHयवIथाको परQRरको
धा|मकता।”
यBद तपाइÊG Bव*ास गन@ बा-की न‚ छ भ7 आफ#G तोड्न4भएको 9यस पBवY र
uयायपxण@ ŠयवFथाको सा-चो फसलालाई Fवीकार गन@ तपाइÊलाई 8vमपxव@क
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आ.ह गBरuछ: “Bकनभ7 9यहा- क{न‚ िभuनता छ‚न: BकनBक सब‚G पाप गpका
छन्, र पर)*रको मBहमारBहत zनगएका छन्” (रोमी ३:२२,२३)। †ी‡मा
तपाइÊG BसW र अनuत म4िjत पाउन4z7छ, जसरी Gिखएको छ: “यBद BतमीG
आµनो म4खG 8भ4 qशxलाई Fवीकार ग¸यौ भ7, र पर)*रG उहा-लाई
मpकाह]बाट बौराएर उठाउन4भयो भनी आµनो Íदयमा Bव*ास ग¸यौ भ7
BतमीG म4िjत पाउ7छौ” (रोमी १०:९)। “BकनBक Bव*ास गनA हpक जनका
लाBग धा¹मकताका Bनि|त †ी‡ न‚ ŠयवFथाका अuत zन4zuछ” (रोमी
१०:४)।

अMययन :}नह3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠयवFथाको उÑvtय ~ हो?
ŠयवFथाG ~ गन@ सjद‚न?
अन4.ह ~ हो?
अन4.ह अuतग@त पर)*रको उÑvtय ~ हो?
Bव*ासी जन िजउ7 Bनयम ŠयवFथा हो भuन4 ~ बाइबलीय हो?
Bव*ासी जन िजउ7 Bनयम ~ हो?
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Bव*ासीका ˆई Fवभावह]

नया- गरी जu)को 89qक ŠयिjतिभY ˆईटा Fवभावह]G बास गpको zuछ
भu7 क{रा पBवY शाZG Bसकाउ-छ: एकाBतर शारीBरक जuमaारा 8ा½त
भएको एउटा Fवभाव, ज4नचाBह- पxण@ ]पमा र अपBरवत@नीय ]पमा खराब
छ; र अक°Bतर, नया- जuमaारा 8ा½त भएको अक° Fवभाव ज4नचाBहपर)*रक Fवभाव हो र 9यस‚G 9यो पxण@ ]पमा असल छ।
9यस प4रानो अथhत् आदम Fवभाव8Bत पर)*रको धारणा कFतो छ, पBवY
शाZका Bन|नसxिचत पदह]G छल@“ग‚ }खाउ-छन्:
sन°स्, म अधम@मा उ9पuन भए-, र पापमा )री आमाG मलाई गभ@धारण गBरन्
(भजनस“.ह ५१:५)।
Íदय ता सब‚ क{राह]भuदा बढी छली zuछ, र 9यो असाrय ˆ‡ zuछ; कसG 9यो
जाuन सjछ र (य¹मया १७:९)?
धम• कोही छ‚न, एउट‚ पBन छ‚न; ब4•7 कोही छ‚न, पर)*रलाई खोk7 कोही छ‚न।
Bतनीह] सब‚ बाटो}िख भBड्कएका छन्, Bतनीह] एकसाथ ˜क|मा भएका छन्;
असल गनA कोही छ‚न, एउट‚ पBन छ‚न (रोमी ३:१०-१२)।
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नया- गरी नजu)काह] सŒय वा स4शील z-द‚नन्, स—म वा म•ˆभाषी z-द‚नन्,
उदार वा सहयोगी भावनाका z-द‚नन्, वा धम@मा लाBगपद²नन् भ7र पर)*रG
कत‚ 9यFतो भuन4भएको छ‚न; तर ‘धम• कोही छ‚न, पर)*रलाई ब4•7 कोही
छ‚न अथवा उहा-को खोजी गनA कोही छ‚न’ चाBह- भuन4भएको छ।
मानव Fवभावको ई*रीय मx5या“कनलाई Fवीकार गन4@ भ7को हा–ो
Bव*ासG एउटा अिÃ परी—ा पार गन4@ हो। हा–ा 9यFता िमलनसार र
चBरYवान िमYह] छन् जो आµना काम-कत@Šयह] एक-एक पxरा गन@ पिछ
पद²नन्, जोह] मानवजाBतको ˆःख-क‡ र उÅच आकाåाह] 8Bत
सहान4भxBतG भBरएका zuछन्, जोह] मानव अBधकारको समथ@न गन@
लाBगपछ@न् तर‚पBन Bतनीह] पर)*रको अBधकारको भ7 वाFत‚ गद²नन्,
उहा-को प4Yको बिलदानG उनीह]को Íदयलाई छ4-द‚न जसको ई*र9वलाई
अवण@नीय, मयhदाहीन श¦दG इuकार गछ@न् र जसको वचनलाई त4Åछ ठाuद‚
9यसलाई अFवीकार गछ@न्। एकाBतर क{न‚ सह-मानवBसत झxटो Šयवहार गनA
कामलाई आपि£जनक माu7 क{न‚ अBत स4शील र सŒय नारीG अक°Bतर
पर)*रलाई BदनBदन‚ झxटो त45याइरsकी zu¯! (१ यxहuना १:१०; ५:१०)।
अBन यस समFयालाई झन‚ चकhइBदएको छ वत@मानकालीन 8चारकह]G,
मानवताको 8शcसा गpर।
जल8लय अिघका Bदनह]मा बाÌ ]प र वाFतBवकताका बीच कYो िभuनता
Bथयो:
ती Bदनह]मा प•®वीमा द‚9यह]53 Bथए; अBन 9यसपिछ पBन पर)*रका छोराह]
[”तका सuतान] माBनसह]का छोरीह] [कBयनका सuतान] कहा- गए; र उनीह]G
Bतनीह]का Bनि|त सuतान जuमाए। ती 8ाचीनकालका शxरवीर र 8BसW माBनसह]
भए (उ9पि£ ६:४)।

सcसारG 8गBत गद²छ जFतो माu¯को नजरमा }िखu®यो; उनीह]
इBतहासलाई ¾िमक र अट4ट]पमा 8गBतको पथमा लि|करsको }·ž अBन
धम•जनह]को स’साBरकह]Bसतको अपBवY अuतरBववाहको फलFव]प54 मानव Fवभाव अ
53

गuती १३:३३ मा पBन उही श¦द (Bहlxमा s<फलीम) पाइuछ।

54

अक° Šया·या: स|भवतः पBतत Fवग@Çत (ˆ‡ा9मा) ह]aारा BनयिuYत बाब4आमाका सuतान बडv-बडv
कदका zन गएका Bथए (Dr. Henry Morris, The Genesis Record, p.172-174 )।
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तर 9यस‚˜ला “परम8भ4G प•®वीमा माBनसको ˆ‡ता kयादा भएको र 9यसको Íदयका
Bवचाह]को हpक क5पना Bनरuतर खराब‚ माY भएको }·न4भयो” (उ9पि£ ६:५)।

अझ पढ्न4होस्:
Bकनभ7 िभYबाट न‚ अथhत् माBनसह]को Íदयबाट न‚ खराब Bवचार, परZीगमन,
Šयिभचार, ह9या, चोरी, लोभ, ˆ‡ता, छल, काम4कता, क{द•ि‡, Bनuदा, घमuड, मxख@ता
BनFकæदछन्; यी सब‚ खराब क{राह] िभYबाट न‚ BनFकæदछन्, र माBनसलाई अश4W
पाद@छन् (मक#@स ७:२१-२३)।
तर शारीBरक माBनसG पर)*रका आ9माका क{राह] .हण गद²न; BकनBक ती उसका
Bनि|त मxख@ता zन्; न ता उसG ती जाuन न‚ सjछ, BकनBक ती आि9मक रीBतG
जा-िच-दछन् (१ कोBरuथी २:१४)।
Bकनभ7 शरीरमा मन लगाउन4चाBह- पर)*रस-ग ˆFमनी गन4@ हो; BकनBक शारीBरक
मन पर)*रको ŠयवFथाको अधीनतामा छ‚न; BकनBक यो zन न‚ सjद‚न। यसकारण
जो शरीरमा छन्, Bतनीह]G पर)*रलाई ख4सी पान@ सjद‚नन् (रोमी ८:७,८)।
Bतनीह]क बीचमा हामी सब‚G शरीर र मनका लालसाह] पxरा गद² Bब§को समयमा
आµना शरीरका क{इÅछाह]मा जीवन BबतायÀ, र Fवभाव‚G हामी पBन अ]जFत‚
¾ोधका सuतान BथयÀ (एफ¥सी २:३)।

नया- जीवन नपाएको Šयिjत तीनओटा काम गन@ असम®य@ zuछ भ7र
माBथका ख\डह]बाट Fप‡ zuछ। ऊ 8Bतभाशाली zन सjछ, सŒय वा
िमलनसार zन सjछ, उदार भावना रा·7 zन सjछ वा धा¹मक Šयिjत zन
सjछ। आµनो ऋण च4jता गनA, सा-चो बो57, पBर•म गनA, असल पBत र बाब4
zन सjछ। तर यी सब भए तापBन ऊ न ता पर)*रको आ•ाकारी zन
सjछ, न ता पर)*रलाई ख4सी पान@ सjछ, न ता पर)*रलाई ब4•न सjछ।
तर अक°Bतर, एउटा Bव*ासी जनG एउटा नया- Fवभाव 8ा½त गpको छ,
यŸBप उसको प4रानो Fवभाव ऊस-ग‚ zuछ ज4न Fवभाव न बदिलएको zuछ न
ता बदिलन न‚ सjदछ। उjत नया- Fवभावलाई “नया- माu¯” भBनएको छ
“जोचाBह- पर)*रको Fव]पअन4सार धा¹मकता र सा-चो पBवYतामा
स•िजएको छ” (एफ¥सी ४:२४)। पBवY शाZका Bन|नसxिचत पदह]G नयामाu¯को स•ि‡ र चBरYलाई बयान गद@छन्।
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यी पदह]बाट यो जाBनuछ, नया- जuमचाBह- एउटा स•जना हो, स4धार माY
होइन: एउटा नया- क{राको स4¢आत हो, प4रानोलाई sरफ¥र गरी नयात45याइएको होइन। जसरी हामीG मानवीय Fवभाव शारीBरक जuमaारा
8ा½त गpका zuछÀ 9यFत‚ गरी ई*रीय Fवभाव नया- जuम (आि9मक जuम)
aारा 8ा½त गद@छÀ।
qशxG जवाफ Bदएर उनलाई भuन4भयो: “सा-चो-सा-चो म Bतमी [Bनको}मस, एक
न‚Bतकवान, धा¹मक Šयिjत] लाई भuदछ4, कोही माBनस नया- गरी जu)न भ7 उसG
पर)*रको राkयलाई }·न सjद‚न” (यxहuना ३:३)।
तर जBतG उहा-लाई .हण गp, Bतनीह]लाई उहा-G पर)*रका सuतान z7 अBधकार
Bदन4भयो; अथhत् Bतनीह]लाई, जसG उहा-को नाममा Bव*ास गद@छन्, जो न ता
रगतबाट, न ता शरीरको इÅछाबाट, न ता माBनसको इÅछाबाट, तर पर)*रबाट
जu)का zन् (यxहuना १:१२-१३)।
BकनBक †ी‡ qशxमा रािखएको Bव*ासaारा Bतमीह] सब‚ पर)*रका सuतान हौ
(गलाती ३:२६)।

(“पर)*र सब‚का Bपता zन् र सब‚ माBनस दाज4भाइ zन्” भu7 Šयापक
माuयता पाइरsको आकष@क भनाइ Bबलक{ल‚ अ-बाइबलीय छ – ज4न भनाइ
9यसको पिछ5लो भागको अध@-स9यको कारण झन‚ Óमा9मक छ। जu)का सब‚
नभएर नया- गरी जu)का सब‚ पो पर)*रका सuतान zuछन्। पBवY शाZमा
आदमलाई पर)*रको छोरा भBनएको छ, तर 9यहा- िभuनता जनाउ-द‚
”थलाई “आदमको छोरा” भuन छ4टाइएको छ‚न—लxका ३:३८)।
अBन नया- माu¯लाई पBहर, जोचाBह- पर)*रको Fव]पअन4सार धा¹मकता र सा-चो
पBवYतामा स•िजएको छ (एफ¥सी ४:२४)।
यस‚कारण कोही †ी‡मा छ भ7 ऊ एउटा नया- स•ि‡ हो, प4राना क{राह] BबBतगएका
छन्; sर, सब‚ क{राह] नया- भएका छन् (२ कोBरuथी ५:१७)।

साथ‚ यो “नया- माu¯” †ी‡स-ग जोBडएको छ भनी बताइएको छ:
म †ी‡Bसत ¾#समा टा-Bगएको छ4, तर‚ पBन म िजउ-छ4; 9यसो भए पBन म ता होइन,
तर †ी‡ मिभY िजउन4zuछ; अBन ज4न जीवन म अBहG शरीरमा िजउ-छ4, 9यो म
पर)*रको प4Yको Bव*ासaारा िजउ-छ4, जसG मलाई 8vम गन4@भयो र आफलाई )रा
Bनि|त Bदहा5न4भयो (गलाती २:२०)।
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उनीह]कहा- पर)*रG, अuयजाBतह]को बीचमा यो रहFयको मBहमाको धन ~ हो,
सो 8कट गन@ चाहन4भयो: ‘मBहमाको आशा †ी‡ Bतमीह]िभY न‚ रहFय हो (कलFसी
१:२७)।
BकनBक Bतमीह] मpका छौ, र Bतमीह]को जीवन †ी‡स-ग पर)*रमा ल4~को छ।
जब †ी‡, जो हा–ा जीवन zन4zuछ, 8कट zन4z7छ, तब Bतमीह] पBन उहा-स-ग‚
मBहमामा 8कट z7छौ (कलFसी ३:३,४)।
जसaारा हामीलाई अ9यuत‚ ठxला र बzमx5य 8Bत•ाह] Bदइएका छन्, यस‚G Bक यी
8Bत•ाह]aारा Bतमीह] यस सcसारमा अिभलाषाaारा z7 Ó‡ताबाट उ|~र
ई*रीय Fवभावका भागीदारह] होओ (२ पY4स १:४)।
तर †ी‡ Bतमीह]िभY zन4zuछ भ7 शरीर पापको कारणG मpको छ, तर आ9मा
धा¹मकताको कारणG जीवन zन4zuछ (रोमी ८:१०)।
अBन गवाही यही हो — पर)*रG हामीलाई अनuत जीवन Bदन4भएको छ, र यो
जीवन उहा-को प4Yमा छ। जसस-ग प4Y zन4zuछ, ऊBसत जीवन छ; जसस-ग पर)*रका
प4Y zन4zuन, ऊBसत जीवन छ‚न (१ यxहuना ५:११,१२)।

तर यो नया-, ई*रीय Fवभाव, ज4नचाBह- †ी‡क Fवभाव हो, योचाBहBव*ासी जनिभY उसको प4रानो Fवभावस-ग‚ बास गद@छ। पावल, जसG “म
ता होइन, तर †ी‡ मिभY िजउन4zuछ” भuन स~, उन‚G “BकनBक म जाuदछ4,
मिभY अथhत् )रो शरीरिभY क{न‚ असल क{राG बास गद²न” (रोमी ७:१८)
पBन भuन स~; साथ‚, “जब म असल गनA इÅछा गद@छ4, तब खराब मBसत
हािजर zuछ – त यहा- एउटा ŠयवFथा पाउ-छ4” (रोमी ७:२१)। “BसW, र
सीधा चालको” अèयxबG भ7 “म आफलाई घ•णा गद@छ4” (अèयxब ४२:६)।
जब उनG पर)*रको मBहमालाई }Ž, पर)*रका उ9कÕ‡ जन दाBनयलG
भ7, “ममा )रो स4uदरता BवकÕBतमा बदली भयो” ( दाBनयल १०:८)।
यी ˆई Fवभावका बीच aua च5छ। रोमी ७:१४-२५ मा उ5Gिखत ˆई “म”
ह] – प4रानो शाऊल र नया- पावल – को बीचको य4Wलाई रा–री अrययन
गन4@होस्। यFत‚ अन4भवG नया- Bव*ासी जनह]लाई Bन¢9साBहत पानA र
अलमल पानA गछ@। 9यो समय Bनराशा र खतराको समय पBन हो। पावल, यही
महšवपxण@ मोडमा प4Òर, प4रानो Fवभावलाई “म•9य4को शरीर” को सc•ा Bद-द‚
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9यसबाट म4jत z7 चाहना गद² Šय. बuछन्।55 यŸBप उनी Bव*ासी zन्,
ŠयवFथाG ~वल उनको पीडा बढाइBदuछ। तर उनG “शरीर” बाट छ4टकारा
पाउ-दछन्, क{न‚ 8यासaारा होइन न ता ŠयवFथा पालन गनA 8य9नaारा, तर
“हा–ा 8भ4 qशx †ी‡aारा” (रोमी ७:२४,२५)।
तर‚पBन, “शरीर” आफ#िभY छ भuद‚मा 9यस‚मा Bह-ड्न हामीलाई बहाना छ‚न।
हामीलाई Bसकाइएको छ, “हा–ो प4रानो माBनस †ी‡Bसत‚ ¾#समा टा-Bगयो”;
9यस अथ@मा हामी “मpका छÀ” र हामीलाई प•®वीमा भएका आµना
अ“ह]लाई माpर (कलFसी ३:५) उjत मराइलाई हा–ो अट4ट अन4भव
बनाउन आ•ा गBरएको छ।
यसको Bनि|त आवtयक साम®य@को •ोत पBवY आ9मा zन4zuछ जो 89qक
Bव*ासी जनिभY बास गन4@zuछ (१ कोBरuथी ६:१९)। शरीरलाई वशमा
रा·न4 न‚ उहा-को स4uदर काय@भार हो।
तर म यो भuदछ4: आ9मामा Bह-ड, र Bतमीह]G शरीरको अिभलाषा क{न‚ रीBतG पxरा
गनAछ‚नौ। BकनBक शरीरG आ9माको Bवरोधमा अिभलाषा गद@छ, र आ9माG शरीरको
Bवरोधमा; अBन Bतमीह] » इÅछा गद@छौ, ती क{राह] गन@ नसक भ7र Bयनीह]
एक-अकhको Bवरोधमा छन् (गलाती ५:१६,१७)।
BकनBक Bतमीह] शरीरअन4सार िजयौ भ7 Bतमीह] मनAछौ, तर Bतमीह]G
आ9माaारा शरीरका कामह] मा¸यौ भ7 Bतमीह] िजउ7छौ (रोमी ८:१३)।

9यस‚G प4रानो Fवभावको पाप8Bतको झ4कावलाई आ9मबलG वा असल गनA
8णG सामना नगन4@होस्, तर यस auaलाई आफ#िभY बास गन4z
@ 7 पBवY
आ9माको हातमा स4ि|पBदन4होस्।
रोमीको सातÀ अrयायचाBह- नया- जuम पाएको Šयिjतको आµनो प4रानो “म”
Bसतको auaको बयान भएकोG 9यो अ9यuत‚ Šयिjतगत रsको पाइuछ। “» म
चाहuछ4”, “9यो म ग´दन-”, “» म चाहuन-”, “9यही म गद@छ4” — यी श¦दG
अ7कÀ Bव*ासी जनका Íदयह]मा भएको पराजयको ˆःखद अन4भxBतलाई
Šयjत गद@छन्। रोमीको ८ मा aua अझ‚ चिलरsको पाइuछ तर, ख4सीको क{रा,

55

“हाय! म कBत अभागी माBनस! कसG मलाई यस म•9य4को शरीरबाट छ4टकारा }ला?” (रोमी ७:२४)
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aua अब Šयिjतगत zन छाडvको छ! 9यहा- क{न‚ पीडाको स4F~रा स4Bन-द‚न
Bकनभ7 पावल आफéचाBह- अलि2गएका छन्; aua अब “शरीर” (टास@सका
शाऊल) र पBवY आ9माका बीच सीिमत zन गएको छ। पावलमा शािuत
छाएको छ, उनी Bवजयी छन्।
(यहा- aua भuनाG िभYी ˆ‡ता8Bतको झ4कावको क{रा गBरएको हो भu7 क{रा
ब4•न आवtयक छ। जFत‚: Bरस, घमuड, अिभलाषा आBद; बाÌ परी—ाको
सामना भ7 महापxजाहारी †ी‡को शरण िलएर गBर7 क{रा हो।)
यी ख\डह]लाई rयानपxव@क Bवचार गन4@होस्:
पापको शरीर ˜क|मा होओस् भ7र हा–ो प4रानो माu¯ उहा-स-ग‚ ¾#समा टा-Bगयो भu7
क{रा थाह गद² अब उसो हामी पापको दास zन4z-द‚न (रोमी ६:६)।
Bकनभ7 हामी आ9मामा पर)*रको उपासना गनAह], †ी‡ qशxमा आनuद
मनाउ7ह] र शरीरमा भरोसा नरा·7ह] न‚ सा-चो खतना हÀ (Bफिल½पी ३:३)।
BकनBक Bतमीह] मpका छौ, र Bतमीह]को जीवन †ी‡स-ग पर)*रमा ल4~को छ
(कलFसी ३:३)।
यही 8कारG Bतमीह]G पBन आफ#लाई पापका Bनि|त सा-Åच‚ मpका, तर हा–ा 8भ4
qशx †ी‡aारा पर)*रका Bनि|त िजउ-दा भएका ठान (रोमी ६:११)।
तर 8भ4 qशx †ी‡लाई पBहर; अBन क{कामनाह] पxरा गनhलाई शरीरका लाBग क{न‚
8बuध नगर (रोमी १३:१४)।
यसकारण अब भाइह]हो, शरीरअन4सार िजउनालाई हामी शरीरका ऋणी होइनÀ
(रोमी ८:१२)।
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अMययन :}नह3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8ाकÕBतक माBनसको बयान गन4@होस्।
ऊ क{न-क{न क{रा गन@ साम®य@हीन छ?
नया- जuम ~ हो?
“नया- माBनस” ~ हो?
~ Bव*ासी जनBसत प4रानो Fवभाव पBन zuछ?
9यसमाBथ ऊ कसरी Bवजयी बuन सjछ?
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ओहोदा र अŒयास
पBवY शाZलाई, Bव³ष गरी नया- Bनयमका पYह]लाई, सही अथ@मा ब4•7
हो भ7 Bव*ासी जनको ओहोदा र अŒयासको बीचको िभuनतालाई ब4•न4
अ9यuत‚ महšवपxण@ छ। ओहोदाचाBह- †ी‡G स|पuन गन4@भएको उWारको
कामको पBरणाम हो। एक ŠयिjतG †ी‡लाई Bव*ासaारा .हण गpक
घडी}िख उसG †ी‡मा एउटा BसW र पxण@ ओहोदा 8ा½त गद@छ। 9यसपिछ,
पर)*रको साम4 रsको उसको ओहोदाको सवालमा, उसको जीवनमा गBर7
क{न‚ पBन क{राG पर)*रको साम4 उसलाई न ता क{न‚ थप अन4.ह Bदलाउ-छ न
ता थप स4र—ा न‚। ~वल Bव*ासaारा उसलाई पर)*रको साम4 उjत Fथान
Bदइएको Bथयो; अBन उहा-को साम4, सब‚भuदा कमजोर Šयिjत स)त, यBद ऊ
8भ4 qशx †ी‡माBथ सा-चो Bव*ास रा·7 Šयिjत हो भ7, उसको ओहोदाको
हकमा ऊ सब‚भuदा उदाहरणीय Bव*ासीक बराबर56 zuछ।
उjत ओहोदा वा Fथान ~ हो, Bन|न ख\डह]बाट सc—vपमा जाuन सBकuछ:
तर जBतG उहा-लाई .हण57 गp Bतनीह]लाई उहा-G पर)*रको सuतान z7
अBधकार Bदन4भयो; अथhत् उनीह]लाई जसG उहा-को नाममा Bव*ास गद@छन्
(यxहuना १:१२)।
हpक जसG qशx न‚ †ी‡ zन4zuछ भनी Bव*ास गछ@, ऊ पर)*रबाट जu)को हो (१
यxहuना ५:१)।
अBन सuतान हÀ भ7 हकवालाह] पBन हÀ; सा-Åच‚ पर)*रका हकवालाह], र
†ी‡स-ग साझा-हकवालाह] (रोमी ८:१७)।
56

भनÀ 8vBरत पावलक बराबरीमा

57

†ी‡लाई .हण गन4@को मा7 उहा-लाई Šयिjतगत ]पमा िलन4 हो, ~वल मौिखक Fवीकार वा 8ाथ@ना
गन4@ वा कस‚aारा “.हण गराइ7” रीBत पxरा गन4@ होइन। यो Bबलक{ल‚ Šयिjतगत, वाFतBवक र आि9मक
कारोवार हो ज4नचाBह- एक स4समाचार ब4झvको ŠयिjतG अuय क{राका लाBग नभएर पापबाट म4िjत
पाउनका लाBग 9यसबाट प©ा£ाप गरी (वा मन Bफराएर) आµनो सारा ÍदयG 8भ4 qशx †ी‡माBथ
F¼Åछापxव@क आµनो भरोसा रा·दछ (दा-kन4होस् एफ¥सी १:१३)। यसलाई यxहuना १:१२ क पिछ5लो
भागG यसरी Šया·या गpको छ “अथhत् उनीह]लाई जसG उहा-को नाममा Bव*ास गद@छन्”।
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एउटा अBवनाशी, Bन¶कल“क र ओइिलएर नजा7 प‚त•क-स|पि£का Bनि|त, जो
Bतमीह]का लाBग Fवग@मा स4रि—त रािखएको छ; अBन Bतमीह]चाBह- अिuतम
समयमा 8कट zनालाई तयार भएको म4िjतका Bनि|त पर)*रको शिjतG स4रि—त
छौ (१ पY4स १:४,५)।
हामीG उहा-मा प‚त•क-स|पि£ पBन पाएका छÀ (एफ¥सी १:११)।
B8यह]हो, अBहG ता हामी पर)*रका सuतान छÀ, अBन हामी ~ z7छÀ, सो
अBहGस|म 8कट भएको छ‚न; तर हामी जाuदछÀ, जब उहा- }खा पन4@z7छ तब हामी
उहा-जFत‚ z7छÀ (१ यxहuना ३:२)।
तर Bतमीह] एउटा च4Bनएका वcश, एउटा राजकीय पxजाहारीको समाज, एउटा पBवY
जाBत र Bनज 8जा हौ (१ पY4स २:९)।
उहा-लाई न‚ जसG हामीलाई 8vम गन4@भयो, अBन आµन‚ रगतमा हामीलाई हा–ा
पापह]बाट ध4न4भयो, र पर)*र र आµना Bपताका Bनि|त हामीलाई राजाह] र
पxजाहारीह] बनाउन4भयो (8काश १:५,६)।
र उहा-मा न‚ Bतमीह] पxण@ छौ; उहा- सब‚ 8धानता र अBधकारका िशर zन4zuछ
(कलFसी २:१०)।
यसकारण Bव*ासaारा धम• ठहBरएका zनाG हा–ा 8भ4 qशx †ी‡aारा पर)*रस-ग
हा–ो )लिमलाप भएको छ। उहा-aारा Bव*ासको कारणG हामीG यस अन4.हिभY
8¼श पाएका छÀ, यही अन4.हिभY हामी खडा छÀ, र पर)*रको मBहमाको आशामा
आनuद मनाउ-छÀ (रोमी ५:१,२)।
Bकनभ7 पर)*रG सcसारलाई यFतो 8vम गन4@भयो Bक उहा-G आµनो एकमाY
जuमाइएको प4Yलाई Bदन4भयो – उहा-माBथ Bव*ास गनA कोही पBन न‡ नहोस् तर
उसG अनuत जीवन पाओस् (यxहuना ३:१६)।
ÆG Bतमीह]लाई अथhत् पर)*रको प4Yको नाममा Bव*ास गनAह]लाई यी क{राह]
GŽको छ4 – Bतमीह]Bसत अनuत जीवन छ भu7 क{रा Bतमीह]लाई थाह होस् (१
यxहuना ५:१३)।
यसकारण भाइह]हो, qशxको रगतaारा महा पBवYFथानिभY 8¼श गनA Bह|मत
8ा½त भएको zनाG (Bहlx १०:१९)।
हा– 8भ4 qशx †ी‡का पर)*र र Bपता धuय होऊन्, जसG हामीलाई Fवग•य
Fथानह]मा सब‚ आि9मक आिशषह]G †ी‡मा आिशBषत पान4@भएको छ (एफ¥सी
१:३)।
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उहा-को अन4.हको मBहमाको 8शcसाका Bनि|त ज4न अन4.हमा उहा-G हामीलाई उही
B8यमा .हणयो2य त45याउन4भयो (एफ¥सी १:६)।
तर पर)*र, जो दया गन@मा धनी zन4zuछ, आµनो महान् 8vमको कारणG, जसaारा
उहा-G हामीलाई 8vम गन4@भयो, हामी अपराधह]मा मpक भए तापBन उहा-G
हामीलाई †ी‡स-ग‚ जीBवत पान4@भयो – अन4.हG Bतमीह]G म4िjत पाएका छौ –
अBन हामीलाई स-ग-स-ग‚ बौराएर उठाउन4भयो, र †ी‡ qशxमा Fवग•य Fथानह]मा
स-ग-स-ग‚ बसा5न4भयो (एफ¥सी २:४-६)।
तर अब ता †ी‡ qशxमा Bतमीह], जो Bब§को समयमा टाढा Bथयौ, †ी‡को
रगतaारा निजक पाBरएका छौ (एफ¥सी २:१३)।
उहा-मा न‚ Bतमीह]G Bव*ास गpपिछ 8Bत•ाको पBवY आ9माG Bतमीह] छाप
माBरयौ (एफ¥सी १:१३)।
हामी सब‚ एउट‚ आ9माaारा एउट‚ शरीरिभY बि½तFमा भयÀ (१ कोBरuथी १२:१३)।
BकनBक हामी उहा-क शरीरका, उहा-क मास4का र उहा-क हêीह]का अ“ग हÀ (एफ¥सी
५:३०)।
अथवा ~ यो Bतमीह]लाई थाह छ‚न? Bतमीह]को शरीर पBवY आ9माको मिuदर हो
(१ कोBरuथी ६:१९)।

माBथ सxिचत उ}कला2दा क{राह] 8भ4 qशx †ी‡मा सा-Åच‚ Bव*ास गनA
हpकको लाBग सा-चो zuछ। यस मBहमापxण@ सxचीको एउट‚ पBन क{रा
8ाथ@नाaारा 8ा½त गBर7 भBनएको छ‚न, वा ”वामा गBर7 पBर•मaारा न‚, वा
चच@घर गएर, वा दानह] Bदएर, वा आफ#लाई इuकार गpर, वा पBवY जीवन
िजएर, वा अuय क{न‚ असल काम गpर। सब‚ न‚ †ी‡माफ«त Bव*ासaारा पाइ7
पर)*रका वरदान zन्। 9यस‚G यी क{रा सब‚ Bव*ासीBसत बराबर माYामा
z7 क{रा zन्। जब Bफिल½पीको कदखानाको हाBकमG 8भ4 qशx †ी‡माBथ
Bव*ास ग¸यो ऊ त4¢uत‚ पर)*रको सuतान बuयो, †ी‡Bसत साझा-हकवाला
बuयो, राजा र पxजाहारी बuयो, र न‡ नz7, Bन¶कल“क र नओइिल7 प‚त•क
स|पि£को हकवाला बuयो। आµनो ÍदयG Bव*ास गpको र आµनो म4खG
qशx न‚ 8भ4 zन4zuछ भनी Fवीकार58 गpक घडी ऊ सब‚ क{रा}िख Bनद°ष
58

रोमी १०:९ मा उ5Gिखत म4खको Fवीकार Íदयको Bव*ासको अिभŠयिjत हो, म4िjत पाउनलाई
Bव*ासमा थ½न4पनA ˜गÔ‚ शत@ होइन, BकनBक नया- Bनयमको अuय ठाउ-मा म4खको Fवीकारलाई म4िjतको
शत@ बनाइएको छ‚न (यxहuना ३:१५, १६,१८,३६ आBद)।
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ठहBरयो, पर)*रBसत िमलाप पायो, उहा-को अन4.हमा खडा zन पायो,
मBहमाको पjका आशा पायो। उसG अनuत जीवनको दान पायो, †ी‡क
बराबरको पxरा नापको .हणयो2यता 8ा½त ग¸यो, आफ#िभY पBवY आ9माको
उपिFथBत र छाप पायो जसaारा ऊ †ी‡को शरीर अथhत् म\डलीिभY
बि½तFमा59 पBन गराइयो। त4¢uत‚ ऊ पर)*रको धा¹मकताG ओढाइयो (रोमी
३:२२), †ी‡Bसत‚ जीBवत पाBरयो, उहा-Bसत‚ बौराइयो र उहा-मा Fवग•य
Fथानह]मा बसािलयो।
उसको वाFतBवक अ™यास भ7 अकâ Bवषय हो; Bन©य न‚ 9योचाBहपर)*रको साम4 रsको उसको उÅच ओहोदाभuदा धvर‚ होचो न‚ zuछ। जसरी
उसको ओहोदामा भएको Bथयो60 9यसरी न‚ उसको Bह-डाइमा ऊ त4¢uत न‚
राजकीय, पxजाहारीय, Fवग•य बuन प42द‚न61। यी ˆई क{राका बीच पBवY
शाZमा Bनरuतर िभuनता रािखएको त®य Bन|न ख\डह]बाट 8Fट zuछ:

59

प•€ १० को फ{टनोट नc 6 मा यस आि9मक बि½तFमाको बाpमा sन°स्।

60

“जसरी उसG त9काल‚ BसW, पxण@ र अपBरवत@नीय ओहोदा 8ा½त गpको Bथयो 9यसरी न‚...”

61

पर)*रG Bव*ास गनAलाई त4¢uत‚ Fवग•य Fथानह]मा राजा र पxजाहारीको ओहोदा 8दान गन4@zuछ
तर Bव*ासी त4¢uत‚ 9यस ओहोदा बराबरको अŒयास गन@ था5द‚न। उसको अŒयास ¾िमक ]पमा Bवकास
z7 क{रा हो जब Bक ओहोदा त4¢uत‚ 8ा½त z7 क{रा हो। कालाuतरमा Bव*ासीको अŒयास उसको
अोहोदाको झन्-झन् बराबर z-द‚ जान4 पर)*रको इÅछा हो। यस जीवनकालÆ Bव*ासी पापरBहत
BसWतामा प4Ã त सjद‚न (१ यxहuना १:८-१०; Bफिल½पी ३:१२-१४) तर जब †ी‡ }खा पन4@zuछ तब
Bव*ासी उहा-जFत‚ बनाइ7छ अBन उसको अŒयास उसको ओहोदा बराबर z7छ (१ यxहuना ३:२)।
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ओहोदा

अ™यास

कोBरuथमा भएको पर)*रको म\डलीलाई
अथhत् उनीह]लाई जो †ी‡ qशxमा पBवY
पाBरएका छन् ... म Bतमीह]को Bवषयमा
qशx †ी‡aारा Bतमीह]लाई Bदइएको
पर)*रको
अन4.हका
Bनि|त
)रा
पर)*रलाई सध‚ धuयवाद चढाउ-छ4,
BकनBक Bतमीह] हpक क{रामा उहा-aारा
धनवान् बनाइएका छौ — सारा वचनमा र
सारा •ानमा; जसरी †ी‡को सा—ी पBन
Bतमीह]मा पjका पाBरएको Bथयो;
यस‚कारण क{न‚ पBन अन4.हको वरदानमा
Bतमीह] कम छ‚नौ, र हा–ा 8भ4 qशx
†ी‡को आगमनको बाटो sBररहuछौ, जसG
हा–ा 8भ4 qशx †ी‡को Bदनमा Bतमीह]
Bनद°ष होओ भ7र Bतमीह]लाई अuतस|म
िFथर
पान4@z7छ
पBन।
पर)*र
Bव*ासयो2य zन4zuछ, जसaारा Bतमीह]
उहा-का प4Y, हा–ा 8भ4 qशx †ी‡को
स“गBतमा बोलाइएका छौ (१ कोBरuथी
१:२-९)।

BकनBक s )रा भाइह]हो, Bतमीह]को
बीचमा झगडा छन् भ7र कÔोएका
घरानाकाह]aारा Bतमीह]को Bवषयमा
मलाई बताइएको छ (१ कोBरuथी
१:११)।

अBन Bतमीह]मrq कBतजना यFत‚ Bथयौ;
तर Bतमीह] धोइएका छौ, तर Bतमीह]
पBवY पाBरएका छौ, तर Bतमीह] 8भ4
qशxको नाममा र हा–ा पर)*रका
आ9माaारा धम• ठहBरएका छौ (१
कोBरuथी ६:११)।

यसकारण अब Bतमीह]को बीचमा सा-Åच‚
एउटा दोष भएको छ; BकनBक Bतमीह]
एउटाG अकhको Bवरोधमा मामला
गद@छौ... (१ कोBरuथी ६:७)?

Bतमीह]का शरीर †ी‡का अ“गह] zन्, ~
यो Bतमीह]लाई थाह छ‚न (१ कोBरuथी
६:१५)?

तब ~ म †ी‡का अ“गह] लÒर ¼tयाका
अ“गह] बनाऊ- (१ कोBरuथी ६:१५)?
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s भाइह]हो, आि9मक माBनसह]स-ग
बोGझœ ÆG Bतमीह]स-ग बो5न सBकन-, तर
शारीBरकह]स-ग ... BकनBक Bतमीह] अझ‚
पBन शारीBरक छौ; BकनBक Bतमीह]का
बीचमा डाहा, झगडा र फ#टह] छन्, त ~
Bतमीह] शारीBरक होइनौ र? माBनसको
चालमा Bह-ड्द‚नौ र (१ कोBरuथी
३:१-३)?
...कBतजना घमuडG फ{िलएका छन् (१
कोBरuथी ४:१८)।
अBन Bतमीह] घमuडG फ{िलएका छौ,
यFतो काम गनA Bतमीह]का बीचबाट
Bनकािलयोस् भ7र Bतमीह]G ब¢ Bवलाप
गन4@प®य° (१ कोBरuथी ५:२)।

अMयाय ८ - ओहोदा र अ™यास

ओहोदा

अ™यास

अBन qशxG जवाफ Bदएर उनलाई
भuन4भयो: “योनाका छोरा िशमोन, Bतमी
धuय हौ, BकनBक मास4 र रगतG Bतमीलाई
यो क{रा 8कट गpको होइन, तर )रा
BपताG, जो Fवग@मा zन4zuछ” (म£ी
१६:१७)।

तर उहा-G फकÚर पY4सलाई भuन4भयो: “s
श‚तान, )रो पिछि5तर जा! त- )रा लाBग
ठvस लाÃv कारण होस्, BकनBक तपर)*रका
क{रामा
होइन,
तर
माBनसह]का
क{राह]मा
rयान
लगाउ-छस्” (म£ी १६:२३)।

साथ‚, यो Fप‡ }·न सBक7 क{रा हो, अन4.हको 8बuध अuतग@त ई*रीय ¾म
यो रsछ – Bव*ासी जनलाई पBहला सबभuदा उÅच ओहोदा 8दान गन4@ अBन
9यसपिछ उसलाई उjत ओहोदालाई स4हाउ7 अŒयास कायम गन@लाई अत•
Bदन4।62 माÃvलाई घ4रानबाट63 माBथ उठाएर राजक{मारह]Bसत बसािलuछ (१
शमxएल २:८) अBन 9यसपिछ उसलाई राजक{मार जFत‚ zनलाई अत• Bदइuछ।
पBवY शाZG Bव*ासी जनको ओहोदा र अŒयासका बीच Fप‡ िभuनता
रा·दछ भ7र }खाउ7 माBथको त4लना9मक सxचीमा पाठकG अझ थ48‚ अ]
ख\डह] थ½न सjन4z7छ। ब4•न4पनA क{रा ~ हो भ7 Bव*ासी जन 9यस उÅच
ओहोदाको यो2य बuन सफल zuछ Bक z-द‚न भ7र उसलाई परी—णमा
रािखएको z-द‚न, ब¢ आµनो पxण@ अयो2यताको Fवीकार गp}िख उसG यो
ओहोदा पxण@ ]पमा †ी‡G स|पuन गन4@भएको उWारको पBरणामFव]प 8ा½त
गpको zuछ। ओहोदामा ऊ “सदाका Bनि|त BसW” पाBरएको छ (Bहlx
१०:१४), तर आफ#िभYको उसको अवFथालाई sदhŽBर उसलाई यो भuन
कर ला2छ, “ÆG पBह5य‚ 8ा½त गBरस~को छ4 वा म पBह5य‚ BसW भइस~को
छ4, होइन” (Bफिल½पी ३:१२)।
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जFत‚, एफ¥सीको पYलाई Bवचार गन4@होस्। एफ¥सी १-३ अrयायह]मा Bव*ासीलाई एउट‚ अत•
Bदइएको छ‚न ब¢ एकपिछ अक° गरी उसको अच|मको Fवग•य ओहोदाको ˜लीBबFतार लगाइएको छ।
9यसपिछ माY ४-६ अrयायह]मा Bव*ासीलाई एकपिछ अक° अत• Bदइएको छ, 9यो पBन उसको
अोहोदालाई आधार बनाएर। एफ¥सी ५:८ लाई िलऊ- - “अब 8भ4मा Bतमीह] kयोBत हौ [यो भयो
अोहोदा]; kयोBतका सuतानह]झœ <हmड [यो भयो अ™यास]।”
63

धxलोमxलो, कBस“गर आBदको थ48ो
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Bव*ासीको प—मा पर)*रG गन4@z7 पिछका सब‚ कामह] उसको चBरYलाई
उसको म4िjतको घडीÆ 8ा½त गBरस~को उसको ओहोदाBसत BसW]पमा
िमलान गनA उÑvtयG गBरएका zuछन् भuन सBकuछ, जFत‚, उसको Bह-डाइ र
Bव¼कमाBथ वचनको 8योग (यxहuना १७:१७; एफ¥सी ५:२६), Bपताको
हातबाटको ताडना (Bहlx १२:१०; १ कोBरuथी ११:३२), आ9माको ”वकाइ
(एफ¥सी ४:११,१२), उजाडFथान (सcसार) को याYामा आइपनA स“क‡ तथा
परी—ाह] (१ पY4स ४:१३-१४), र उहा- }खा पन4@z-दा z7 अिuतम
]पाuतरण (१ यxहuना ३:२)।
एउटा राजक{मार, बालक छ-दा ऊ अ] बालक जFत‚ िजÑीवाल र समझहीन
zन सjछ। कBहGकाही- ऊ साÏ‚ आ•ाकारी, Bसकाउ-दा BसBकहा57 र 8vिमलो
बuन पBन सjछ र फलFव]प ऊ ख4सी zuछ र Fयाबासी पाउ-छ। अ] ˜ला ऊ
अन4शासनहीन, िजÑीवाल र अना•ाकारी बuन सjछ र फलFव]प ऊ ˜ख4सी
zuछ र स|भवत: उसलाई ताडना Bदइuछ — तर‚पBन ˆव‚ समयमा ऊ उि£क
राजक{मार न‚ हो। यो आशा गBरuछ Bक कालाuतरमा उसG आफ#लाई
ख4सीसाथ हpक सही माग@को अधीनतामा स4|पन Bसj7छ। तब ऊ पBहGको
भuदा बढी राजक•मारीय64 बuदछ तर पBहGको भuदा बढी राजक•मार न‚ बu7 त होइन।
ऊ त जuमG न‚ राजक{मार हो।
राजाह]का राजा र 8भ4ह]का 8भ4को हpक सा-चो सuतानको सवालमा पBन
राजकीयतामा यसरी बढ्द‚ जा7 काम Bन©य न‚ zuछ। अuतमा ओहोदा र
अŒयास अथवा दजh र चBरY बराबर बuन प4Ãvछन्। तर उjत ओहोदा BसW
बनाइ7 काम चBरYको फलFव]प Bदइ7 इनाम होइन—ब¢ चBरY उसको
ओहोदाको आधारबाट Bवकास z7 क{रा हो।

अMययन :}नह3
1. ~ पर)*रको साम4 रsको Bव*ासी जनको ओहोदा उसको अŒयासस-ग‚ पBरवत@न
zuछ?
2. ओहोदा कसरी 8ा½त zuछ?

64

राजक{मारको ओहोदालाई स4हाउ-दो चालचलन भएको
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म4िjत र इनामह]

नया- Bनयम शाZमा एकाBतर हराएकाह] (अथhत् पापीह]) का Bनि|त
म4िjतको 8बuध गBरएको छ र 9यो 8ा½य छ भu7 िश—ा पाइuछ भ7
अक°Bतर, म4िjत पाइस~काह]को Bव*ासयो2य ”वकाइका Bनि|त
उनीह]लाई इनामह] Bदइ7छन् भu7 िश—ा पाइuछ। वचनलाई ठीकस-ग
ब4•7 हो भ7 पाठकG यी ˆई िश—ाका बीचको अuतरलाई Bनरuतर कायम
रा·न आवtयक पछ@। यी ˆई बीचको िभuनता }·नलाई Bन|न उ5Gिखत
त4लनाह]लाई rयानपxव@क अrययन गन@ सBकuछ:

मDिzत <स›œमा पाइs दान हो
qशxG जवाफ Bदएर उसलाई भuन4भयो: “यBद BतमीG पर)*रको दानलाई जा7की
भए, र ‘मलाई पानी Bपउन }ऊ’ भनी Bतमीलाई भu7 को हो, िच7की भए BतमीG
पो उनीBसत माÃvBथयौ, र उनG Bतमीलाई िजउ-दो पानी Bद7Bथए” (यxहuना ४:१०)।
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“s सब Bतखhएकाह]हो, पानी7र आओ! अBन s प‚सा नz7ह]हो, आओ, Bकन र
खाओ; अ-, आओ, Bबनाप‚सा, अ-, Bबनादाम दाखमŸ र Çध Bकन!” (यश‚या ५५:१)
अBन आ9मा र ˆलहीG भuन4zuछ: “आओ!” अBन जसG स4uछ, उसG भनोस्: “आओ!”
अBन जो Bतखhउ-छ, ऊ आओस्। अBन जसG चाहuछ, उसG Bस£œमा जीवनको पानी
Gओस् (8काश २२:१७)।
BकनBक पापको kयाला म•9य4 हो; तर पर)*रको अन4.हको वरदानचाBह- हा–ा 8भ4
qशx †ी‡मा अनuत जीवन हो (रोमी ६:२३)।
BकनBक Bव*ासaारा अन4.हG Bतमीह]G म4िjत पाएका छौ; अBन यो Bतमीह]
आफबाटको होइन, यो पर)*रको दान हो; कामह]बाट होइन, नY ता कस‚G घमuड
गनAछ (एफ¥सी २:८,९)।

तर Bस£œमा उपल¦ध गBरएको म4िjतको त4लनामा इनाम फरक छ।

इनाम परQRरलाई मनपन• कामह3 ग<रए बापत <दइs क•रा हो
अBन जसG यी सानाह]मrq एउटालाई ±लाको नाममा िचसो पानी माY भए पBन
Bपउन }ला, म Bतमीह]लाई सा-चो भuदछ4, 9यसG क{न‚ रीBतG आµनो इनाम
ग4माउ7छ‚न (म£ी १०:४२)।
ÆG असल लडाइ- लडvको छ4, ÆG )रो दौड पxरा गpको छ4, ÆG Bव*ासको रखवाली
गpको छ4; अब उ8ाuत )रो लाBग धा¹मकताको म4क{ट रािखएको छ, जोचाBह- धा¹मक
uयायकतh 8भ4G 9यस Bदन मलाई Bदन4z7छ; र मलाई माY होइन, तर उहा-को
आगमनलाई 8vम गनA सब‚लाई पBन Bदन4z7छ (२ Bतमोथी ४:७,८)।
अBन sर, म चा-ड‚ आउ-छ4; अBन हpक माBनसलाई जFतो उसको काम z7छ, 9यही
अन4सार Bदनलाई )रो इनाम मBसत छ (8काश २२:१२)।
दौडमा दग4नAह] सब‚ दग4छ@न्, तर प4रFकारचाBह- एउटाG पाउ-छ, ~ यो Bतमीह]लाई
थाह छ‚न? Bतमीह] यसरी न‚ दग4र Bक प4रFकार पाओ। अBन होडबाजीमा स“घष@ गनA
हpक माBनसG सब‚ क{रामा आफ#लाई वशमा रा·दछ; अब Bतनीह] सा-Åच‚ नाश
भइजा7 म4क{ट पाउनाका Bनि|त यसो गद@छन्, तर हामी ता नाश नz7 म4क{टका
Bनि|त (१ कोBरuथी ९:२४,२५)।
अBन उनG 9यसलाई भ7: “Fयाबास असल दास! Bतमी एकदम थोर‚मा Bव*ासयो2य
भएका zनाG अब दसओटा शहरमाBथ अBधकारी होऊ” (लxका १९:१७)।
BकनBक 9यस बसािलएको जगलाई छोडvर, जो qशx †ी‡ zन4zuछ, क{न‚ पBन माBनसG
अक° जग बसा5न सjद‚न। अब क{न‚ माBनसG 9यस जगमाBथ स4न, चा-दी, र9नह],
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काठ, घा-स, परालG बनाउ-द‚ ल‚जाuछ भ7 हpकको काम 8कट z7छ; BकनBक 9यो
BदनG 9यो काम }खाउ7छ, BकनBक 9यो आगोaारा 8कट गBर7छ; अBन हpकको
काम, 9यो कFतो BकBसमको रsछ भनी आगोG जा-च गनAछ। क{न‚ माBनसको काम, जो
उसG 9यसमाBथ बनाएको छ, रBहरÌो भ7 उसG इनाम पाउ7छ। कस‚को काम
जिलजाuछ भ7 उसG हाBन भोÃvछ; तर ऊ आफचाBह- बाÅ7छ, तर आगोबाट भएर
उ|~जFतो (१ कोBरuथी ३:११-१५)।
BतमीG क‡ भोÃ लाÒका क{राह]मrq क{न‚स-ग नडराओ; sर, Bतमीह]को जा-च
होओस् भ7र श‚तानG Bतमीह]मrq कBतलाई •यालखानामा हा57छ; अBन दस
Bदनस|म Bतमीलाई स“क‡ z7छ; म•9य4स|म Bव*ासयो2य रह, र म Bतमीलाई
जीवनको म4क{ट Bद7छ4 (8काश २:१०)।

8काश २:१० मा उनीह]G “जीवन” पाउ7 भBनएको छ‚न BकनBक Fमनhका
पBवY जनह]Bसत जीवन अथhत् अनuत जीवन Bथयो, र उनीह]
धा¹मकताका खाBतर क‡ भो2द‚Bथए; तर उनीह]G “जीवनको म4क{ट” पाउ7
भBनएको छ।
म4क{ट इनामको अथhत् कमाइएको क{राको 8तीक हो। बाइबलमा चार
BकBसमका म4क{टह]को उ5Gख गBरएको पाइuछ: आनuदको, जोचाBह”वकाइको इनाम हो (Bफिल½पी ४:१; १ žFसलोBनकी २:१९);
धा¹मकताको, जोचाBह- गवाहीमा पाइएको Bव*ासयो2यताको इनाम हो (२
Bतमोथी ४:८); जीवनको, जोचाBह- परी—ामा पाइएको Bव*ासयो2यताको
इनाम हो (याक#ब १:१२; 8काश २:१०); मBहमाको, जोचाBह- क‡मा
पाइएको Bव*ासयो2यताको इनाम हो (१ पY4स ५:४; Bहlx २:९)।

मDिzत वत-मानž <वRासीसmग ‹s वाIत<वकता हो
जसG प4YमाBथ Bव*ास गद@छ, ऊस-ग अनuत जीवन zuछ (यxहuना ३:३६)।
सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG )रो वचन स4uछ र मलाई
पठाउन4z7माBथ Bव*ास गछ@, ऊस-ग अनuत जीवन छ, र ऊ uयायमा पनAछ‚न, तर
म•9य4बाट जीवनमा सBरस~को zuछ (यxहuना ५:२४)।
सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG ममाBथ Bव*ास गद@छ, ऊस-ग अनuत
जीवन छ (यxहuना ६:४७)।
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उहा-G हा–ा कामह]अन4सार होइन, तर उहा-क आµनो मनसाय र सcसार श4¢
zन4भuदा पBह5य‚ हामीलाई †ी‡ qशxमा Bदइएको अन4.हअन4सार हामीलाई
बचाउन4भएको छ, र पBवY बोलावटG बोलाउन4भएको छ (२ Bतमोथी १:९)।
उहा-G 9यस Zीलाई भuन4भयो: “Bत–ो Bव*ासG Bतमीलाई बचाएको छ; शािuतBसत
जाऊ” (लxका ७:५०)।
तब हामी आफG गpका धम@का कामह]aारा होइन, तर उहा-क कÕपाअन4सार उहा-G
हा–ो उWार गन4@भयो – नया- जuमको Áान र पBवY आ9माको नवीकरणaारा (तीतस
३:५)।
अBन गवाही यही हो – पर)*रG हामीलाई अनuत जीवन Bदन4भएको छ, र यो
जीवन उहा-को प4Yमा छ (१ यxहuना ५:११)।

तर —

इनामह3 भ<वwयमा :दान ग<रs क•रा ‹न्
Bकनभ7 माBनसका प4Y आµना Bपताको मBहमामा आµना Çतह]का साथमा
आउ7छन्, र 9यस˜ला उनG हpकलाई उसका कामह]अन4सार 8Bतफल Bद7छन्
(म£ी १६:२७)।
र Bतमी धuय z7छौ; Bकनभ7 Bतनीह]G Bतमीलाई बदलामा ~ही Bदन सjद‚नन्;
BकनBक धम•ह]को बौBरउठाइमा Bतमीलाई बदला Bदइ7छ (लxका १४:१४)।
अBन sर, म चा-ड‚ आउ-छ4; अBन हpक माBनसलाई जFतो उसको काम z7छ, 9यही
अन4सार Bदनलाई )रो इनाम मBसत छ (8काश २२:१२)।
अBन म4·य गोठाला }खा पन4@z7छ, तब Bतमीह]G नओइिल7 मBहमाको म4क{ट
पाउ7छौ (१ पY4स ५:४)।
अब उ8ाuत )रो लाBग धा¹मकताको म4क{ट रािखएको छ, जोचाBह- धा¹मक uयायकतh
8भ4G 9यस Bदन मलाई Bदन4z7छ; र मलाई माY होइन, तर उहा-को आगमनलाई 8vम
गनA सब‚लाई पBन Bदन4z7छ (२ Bतमोथी ४:८)।
धvर‚ समयपिछ ती दासह]का मािलक आए, र Bतनीह]स-ग Bहसाब िलए (म£ी
२५:१९)।

आµना पBवY जनह]को Bव*ासयो2य ”वकाइ बापत उनीह]लाई Fवग•य
तथा अनuत इनामह]G आभxBषत गनA 8Bत•ा Bदन4मा पर)*रको उÑvtय यो
रsको पाइuछ: उनीह]लाई स’साBरक स|व•िW र मोजमkजाह]}िख आफ#Bतर
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िख-Åन4, उनीह]लाई सतावटका Bथचोिमचोमा पBन िFथर रा·न4 र
उनीह]लाई †ीि‡य सद्ग4णह]मा बढ्द‚ जान उ98vBरत गन4@। sन°स्: Bहlx
११:८-१०,२४-२७; Bहlx १२:२,३; लxका १४:१२,१४; म£ी १०:४१,४२;
Bहlx ६:१०; कलFसी ३:२२-२४; म£ी ५:११,१२; यxहuना ४:३५,३६;
दाBनयल १२:३, लxका १२:३५-३७; २ Bतमोथी ४:८। अuतमा, हामी यस
±तावनीलाई rयान Bदआœ, 8काश ३:११।

अMययन :}न
1. Bव*ासी जनको म4िjतBसत स|बिuधत पBवY शाZका ख\डह]लाई उसका
इनामह]Bसत स|बिuधत ख\डह]बाट कसरी छ4Mयाउन सBकuछ?
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Bव*ासीह] र नामधारीह]

सcसारमा पर)*रका Bनि|त अलग गBरएका माBनसह]को समxहको थालनी
भए}िख यता Bतनीह]G आµना बीचमा रsका 9यFता Šयिjतह]को कारणG
Bनक ˆःख भो2द‚ आएका छन् जोह]G आफ#ह] पर)*रक जन भएको दाबी
गp तापBन वाFतवमा उनीह] कBह5य‚ पर)*रका Bथएनन्। यो अवFथा
तबस|म BवŸमान रह7छ जबस|म 9यो Bदन आइप42द‚न जब “माBनसका प4YG
आµना Çतह] पठाउ7छन्, अBन Bतनीह]G उनको राkयबाट सब‚ ठvस
ख4वाउ7 क{राह] र अधम@ गनAह]लाई बट457छन्... 9यस ˜ला धम•ह] चाBहआµना Bपताको राkयमा सxय@जFत‚ चि|क7छन्। जसका स4uनलाई कानह] छन्,
9यसG स4नोस्” (म£ी १३:४१-४३)।
पBवY शाZG सामा र गz-को यस िम•णको बाpमा Fप‡‚ बताएको छ —
सा-चो Bव*ासीह]को बीचमा म4खG माY Fवीकार गनAह] पBन z7छन्।
त‚पBन ठीक िश—ा नपाएकाह]G FवÓिमत र कपटी8Bत लि—त बाइबलका
±तावनी र अत•ह]लाई कBतपटक पर)*रका सuतानमाBथ लाद्न खोkछन्।
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यFतो िमसावटको वाFतBवकतालाई पBवY शाZमा 8शFत‚ उ5Gख गBरएको
पाइuछ। sन°स्: उ9पि£ ४:३-५; 8Fथान १२:३८; गuती ११:४-६;
7ह|याह ७:६३-६५; 7ह|याह १३:१-३; म£ी १३:२४-३०,३७-४३; २
कोBरuथी ११:१३-१५; गलाती २:४; २ पY4स २:१,२।
औपचाBरकता माY पxरा गनAह], कपटीह] र Óिमत ŠयवFथावादीह]को65
जमात}िख सा-चो Bव*ासीह]लाई अल2ग‚ िचनाउ7 स|पxण@ बाइबलीय
ख\डह]लाई यस सcि—½त अrययनमा उतान@ अस|भव छ। पBहलो
समxहकाह]G म4िjत आफé कमाउन 9यसका Bनि|त काम गन@ खोिजरsका
zuछन् भ7 म4िjत पाइस~काह]G चाBह- आफ#ह]G पाइस~को म4िjतको
कामलाई पxरा गBररsका zuछन्।66 Bफिल½पी २:१२,१३ र एफ¥सी २:८,९ मा sन°स्।
तर ती ˆईबीचका िभuनतालाई Bन|न ख\डह]बाट पयh½त ]पमा }·न
सBकuछ। त4लना गन4@होस्:

65

ŠयवFथावाद (LEGALISM) ले अनुgह र vवsालाई .मसाउने काम गद5छ जब 9क यी दुई <सdाnह?

आपसमा .बलकुलै CवपDरत छन् (रोमी ११:६)। मुCk पाउनलाई vवsा पालन गनु5पछ5 भnेह? (जsै सेभेn-डे
एQभेRnsह? लगायत अ? सबै झूटा Rशkाह?) vवsावादी Zन्।
p] उ^े गछ5 , याकूबको पtले Cव`ासdारा माt होइन, तर कामह?dारा मा9नस धमd ठहDरn” (याकूब २:२४)
भnुको माने के हो त? यसको सही vाiा गनj हो भने सnभ5 वा pसŋलाई एकाCतर पnाउनुZँदैन जसरी झूटा
Rशkकह?ले बारmार गनj गछ5 न्। याकूबको पt पापी माnेले धा.मo कता (मुCk) कसरी pाp गन5 सqछ भनेर
<सकाउन लेrखएको होइन (tो त Cवशेष गरी पावलका पtह?मा बताइएको छ - रोमी ३:२१-२८; एफेसी २:८-९) तर
याकूबले चाCहँ “म Cव`ासी Zँ ” भनी दाबी गनj vCkले कसरी कामdारा आफू साँcी नै मुCk पाएको vCk भएको
pमाण 9दनुपछ5 (याकूब २:१८) भnे कुरा <सकाउँ दैछन्। यCत एउटा कुरालाई }ानमा राrखयो भने पावल र याकूबका
बीच कुनै अnCवo रोध छै न भnे कुरा s Zn।
याकूब २ मा उदाहरण psुत छ अbाहामको। अbाहाम Cव`ासdारा पCहला धमd ठहDरए, उt.t १५
अ}ायमा, जब उनले परमे`रमाथ Cव`ास गरे (उt.t १५:६)। तर धेरै वष5प<छ, उt.t २२ अ}ायमा अbाहाम
कामdारा प9न धमd ठहDरए भ9नएको छ जब उनले इसहाकलाई चढाए (याकूब २:२१)। यो प<छlो घटनाचाCहँ
अbाहामको Cव`ासको pमाण थयो, अथत् उनको उk कामले उनी धमd रहेछन् भnे pमाrणत भयो तर परमे`रका
सामु त उनी धेरै वष5 अगाCड नै धमd ठहDरसकेका थए।
66 आफ#िभY भएको म4िjत (पर)*रBसतको स|बuध, यxहuना १७:३) लाई असल कामह]aारा 8कट
गBररsका zuछन्।
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तब उहा-G 9यस Zीलाई भuन4भयो: “Bत–ो तब िशमोन आफG पBन Bव*ास ग¸यो;
Bव*ासG Bतमीलाई बचाएको छ; शािuतBसत अBन बि½तFमा िलएपिछ 9यो Bनरuतर
Bफिलपको साथमा रÌो... तर पY4सG
जाऊ” (लxका ७:५०)।
9यसलाई भ7: “... यस क{रामा Bत–ो न क{न‚
भाग छ, न BहFसा; BकनBक Bत–ो Íदय
पर)*रको द•ि‡मा सीधा छ‚न” (8vBरत
८:१३,२०,२१)।
अBन Bतनीह] 8vBरतह]का िश—ामा, हामीबाट Bतनीह] BनF~, तर Bतनीह]
स“गBतमा, रोटी-भचाइ-मा र 8ाथ@नाह]मा हा–ा Bथएनन्; BकनBक Bतनीह] हा–ा z-दा
द•ढतापxव@क लाBगरs (8vBरत २:४२)।
zन् ता Bतनीह] हामीस-ग‚ रBहरह7 Bथए;
तर Bतनीह] सब‚ हा–ा होइनन् रsछन्
“)रा ªडाह]G )रो Fवर स4uछन्, अBन म भ7र 8कट होओस् भ7र Bतनीह] हामीबाट
Bतनीह]लाई िचuछ4, र Bतनीह] मलाई BनF~ (१ यxहuना २:१९)।
पÐयाउ-छन्। अBन म Bतनीह]लाई अनuत
जीवन Bदuछ4, र Bतनीह] कBह5य‚ न‡
z7छ‚नन्; न ता कस‚G Bतनीह]लाई )रो
हातबाट खो”र ल‚जाuछ। )रा Bपता, जसG
ती मलाई Bदन4भयो, सब‚भuदा महान् zन4zuछ,
अBन )रो Bपताको हातबाट कस‚G
Bतनीह]लाई खो”र ल‚जान सjद‚न” (यxहuना
१०:२७-२९)।
“BपताG जBतजना मलाई Bदन4zuछ, ती सब‚
मकहा- आउ7छन्; अBन जो मकहा- आउ-छ,
उसलाई म क{न‚ रीBतG अफा57छ‚न-। अBन
मलाई पठाउन4z7 Bपताको इÅछा यो छ —
उहा-G मलाई Bदन4भएको सब‚मrq एउटालाई
पBन म नहराऊ- तर अिuतम Bदनमा 9यसलाई
फ¥Bर बौराएर उठाऊ-” (यxहuना ६:३७,३९)।

“तर Bतमीह]मrq कBतजना छन्, जसG
Bव*ास गद²नन्।” Bकनभ7 Bव*ास नगनAह]
को-को zन्, अBन उहा-लाई प¾ाउ7 को
z7छ, सो qशxG श4¢}िख न‚ जाuन4भएको
Bथयो। अBन उहा-G भuन4भयो: “यस‚कारण
ÆG ‘)रा Bपताबाट उसलाई नBदइएस|म
कोही पBन मकहा- आउन सjद‚न’ भनी
Bतमीह]लाई भ7को z-।” 9यस समय}िख
उहा-का ±लाह]मrq धvर‚जना पिछ ह_,
अBन फ¥Bर उहा-स-ग Bह-डvनन् (यxहuना
६:६४-६६)।
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अBन Bतनीह] Bकuन गएको ˜लामा ˆलहा
आइप4Ò, र तयार रsकाह] उनीस-ग िभY
Bववाहको भोजमा प”; अBन ढोका थ4Bनयो
(म£ी २५:१०)।

9यसपिछ अ] कuयाह] पBन यसो भuद‚
आइप4Ò: ‘s 8भ4, s 8भ4, हा–ा Bनि|त
खोिलBदन4होस्!’ तर उनG जवाफ Bदई भ7,
‘म Bतमीह]लाई सा-चो भuदछ4, म
Bतमीह]लाई िचिuदन-’ (म£ी २५:११,१२)।

अथhत् पर)*रको धा¹मकता; यो qशx †ी‡माBथको Bव*ासaारा Bव*ास गनA सब‚का
लाBग हो र सब‚माBथ आउ-छ; Bकनभ7 9यहाक{न‚ िभuनता छ‚न (रोमी ३:२२)।

“यही
8कारG
Bतमीह]
पBन
बाBहरपBMचाBह- माBनसह]का साम4u7 धम•
}खा पद@छौ, तर िभYपBMचाBह- Bतमीह]
कपट र अधम@G भBरएका छौ। s सप@ह]हो,
Bवषाल4 सा-पका सuतानहो, Bतमीह]
नरकको द\डबाट कसरी उ|कन सjछौ
त?” (म£ी २३:२८,३३)

“हामी ख4सी होआœ; र खxब‚ आनuद मनाआœ,
अBन उहा-लाई मBहमा Bदआœ; BकनBक थ4माको
Bववाह आइप42यो, र उहा-Bक प9नीG आफलाई
तयार पाpकी छन्।” अBन उनलाई श4W र
चि|कलो िमBहन मलमल पBहर7 अBधकार
Bदइयो। BकनBक िमBहन मलमलचाBह- पBवY
जनह]का धा¹मकताका कामह] zन् (8काश
१९:७,८)।

अBन जब राजा पाzनाह]लाई sन@ िभY
आए, तब BतनG 9यहा- Bववाहको वZ
नलगाएको एकजना माBनस }Ž। अBन
BतनG 9यसलाई भ7: ‘साथी, Bववाहको
वZ नपBहरीकन Bतमी कसरी यहा- िभY
आयौ?’ अBन 9यो Bन]£र भयो। तब राजाG
”वकह]लाई भ7: ‘9यसका हात-ख4Mा
बा-धvर 9यसलाई ल‚जाओ, र बाBहरपBMको
अuधकारिभY फािल}ओ, जहा- ]वाबासी र
दाÏा-Bकटाइ z7छन् (म£ी २२:११-१३)।

“असल गोठाला म न‚ z-; अBन म )रा “9यस Bदन धvर‚G मलाई भu7छन्, ‘s 8भ4, s
ªडाह]लाई िचuछ4, अBन )रा आµनाह]- 8भ4, ~ हामीG तपाइÊको नाममा भBव¶यवाणी गpनÀ र? अBन ~ तपाइÊक नाममा ˆ‡
aारा म िचBनएको छ4” (यxहuना १०:१४)।
आ9मा BनकाGनÀ र? अBन तपाइÊक नाममा
अ7कÀ अच|मका कामह] गpनÀ र?’ अBन
तब Bतनीह]लाई ख45लमख45ला भu7छ4,
‘ÆG Bतमीह]लाई कBह5य‚ िच7को छ‚न; s
क{कम@ गनAह]हो, म}िख टाढा होओ!’” (म£ी
७:२२,२३)
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तर‚पBन पर)*रको जग द•ढतापxव@क खडा
रहuछ, जसमा यो छाप लाÒको छ: ‘8भ4G
उहा-का आµनाह]लाई िचuन4zuछ’, अBन
‘†ी‡को नाम िल7 हpक जन अधम@बाट
अलग रहोस्’ (२ Bतमोथी २:१९)।

s )रा भाइह]हो, मस-ग Bव*ास छ भनी
क{न‚ माBनसG भuला, र ऊस-ग कामह]चाBहछ‚नन् भ7 ~ फाइदा भयो र? ~ Bव*ासG
उसलाई बचाउन सjछ र (याक#ब २:१४)?

BकनBक Bतनीह], जसG एकप5ट kयोBत
“सा-चो-सा-चो म Bतमीह]लाई भuदछ4, जसG पाए, अBन Fवग•य दानलाई चाŽ, र पBवY
ममाBथ Bव*ास गछ@, ऊस-ग अनuत जीवन छ” आ9माको भागी बनाइए, अBन पर)*रको
उ£म वचन र आउ-दो य4गका साम®य@ह]को
(यxहuना ६:४७)।
Fवाद चाŽ, पBतत भए भ7 Bतनीह]लाई
“s Bपता, तपाइÊG मलाई जBतजना प©ा£ापका Bनि|त फ¥Bर नया- बनाउन
Bदन4भएको छ, Bतनीह] पBन म जहा- छ4, अस|भव छ; BकनBक Bतनीह]G आµना
9यही- मस-ग‚ र„न् भu7 इÅछा म गद@छ4; र Bनि|त पर)*रका प4Yलाई फ¥Bर ¾#समा
तपाइÊG मलाई Bदन4भएको )रो मBहमा चढाउ-छन्, र उहा-लाई ख45लमख45ला शम@मा
Bतनीह]G }खxन्; BकनBक तपाइÊG मलाई पाछ@न् (Bहlx ६:४-६)।
सcसारको
उ9पि£भuदा
पBह5य‚
8vम
[पर)*रका सuतानलाई ˆःख Bदन
गन4@भयो” (यxहuना १७:२४)।
बाइबलको अuय क{न‚ ख\डलाई भuदा
यस क{रामा म Bनि©त छ4 — जसG स|भवत: यस ख\डलाई बढी ˆ¢पयोग
Bतमीह]मा एउटा असल काम श4¢ गन4@भएको गBरएको छ जब Bक पर)*रका सuतान र
छ, उहा-G qशx †ी‡को Bदनस|म 9यो पxरा यहा- उ5Gिखत “Fवाद चाŽ” भBनएकाह]
बीच क{न‚ वाFतBवक समानता न‚ छ‚न। यस
गन4@z7छ (Bफिल½पी १:६)।
ख\डG }खाएझœ अFथायी मौिखक Fवीकार
कBत परस|म जान सjदो रsछ भनी
क5पना गन@ सBकuछ र पBन †ी‡को
अधीनतामा आफ#लाई पxण@ समप@ण गन@}िख
च4~को zन सjछ ज4न क{रा न‚ सा-चो जीवन
पBरवत@नको सxचक हो। पद ९ G सा-चो
Bव*ासीलाई यस ख\डलाई ˆ¢पयोग
गन@}िख जोगाउन4पनA हो, BकनBक 9यहा- 8Fट‚
उ5Gख गBरएको छ Bक म4िjतस-ग स|बuध
रा·7 क{राह] यीभuदा “असल” zuछन्।]
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साmचो <वRासीह3

नामधारीह3

तर हामी Bतनीह]मrqका होइनÀ, जो नाश अBन धम• जन Bव*ासaारा िजउ7छ; तर
zनालाई पिछ हट्छन्; तर Bतनीह]मrqका कोही पिछ हट्छ भ7 )रो 8ाण 9योस-ग
हÀ, जो 8ाण बचाउनका लाBग Bव*ास गछ@न् 8सuन z7छ‚न (Bहlx १०:३८)।
(Bहlx १०:३९)।

<वRासीह3लाई इनाम <दइsछ, नामधारीह3लाई दSड
त4लना गन4@होस्:
म£ी २५:१९-२३ लाई म£ी २५:२४-३० Bसत
लxका १२:४२-४४ लाई लxका १२:४५-४७ Bसत
कलFसी ३:२४ लाई म£ी ७:२२,२३ Bसत

कBतपय ख\डह] कBठन नभएका होइनन्, तर “Fप‡ र पjका ख\डलाई
काट्न अFप‡ वा श“काFपद ख\ड कBह5य‚ 8योग गBरन4 z-द‚न” भu7
महšवपxण@ Bनयमलाई rयानमा रा·द‚ 8ाथ@नासBहत होिशयारपxव@क अrययन
गBरएमा Bन©य पBन 8काश िम57छ। “सा-चो, सा-चो” लाई काट्न “यBद”
लाई 8योग नगBरयोस्। जFत‚, यxहuना ५:२४ लाई काट्न Bहlx ६:६ लाई
8योग नगन4@होस्।
य„दा इFकरयोती र पY4सका म4ÑाG क{न‚ समFया 8दान गद²नन्। य„दा
कBह5य‚ Bव*ासी Bथएनन् (sन°स्, यxहuना ६:६८-७१ र १३:१०)। पY4स
कBह5य‚ Bव*ासी zन छाडvनन् (लxका २२:३१,३२)।
अuतमा, यी BसWाuतह] पर)*रको वचनलाई ठीक-ठीकस-ग छ4Mयाउनलाई
माY 8योग गBरन4पद@छ, तर जीBवत Šयिjत Bव³षमाBथ कBह5य‚ 8योग
गBरन4z-द‚न। नामधारीह]को uयाय हामीलाई स4ि|पएको छ‚न, तर माBनसका
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बाइबलका मह(वप+ण- िभ0नताह3

प4Yलाई माY। rयानपxव@क म£ी १३:२८,२९ र १ कोBरuथी ४:५ लाई
अrययन गन4@होस्।67

अMययन :}नह3
1. सा-चो Bव*ासीह]Bसत स|बिuधत पBवY शाZका ख\डलाई नामधारी
Bव*ासीBसत स|बिuधत ख\डह]}िख कसरी छ4MNाउन सBकuछ?
2. Bहlx ६:४-६ क{नचाBह- समxहमा पछ@?

67

हो, हामी कस‚को Íदय जाuन सjद‚नौ, तर 9यसो भuद‚मा हामीG एक Fथानीय म\डलीमा
अन4शासनको अŒयास गन4@ z-द‚न भu7 चाBह- होइन। BकनBक हामीG यो Bबस@न4zuन Bक म£ी १३:३८ मा
“बारीचाBह- सcसार हो” भBनएको छ। गz- र सामाको द•‡ाuत एक Fथानीय म\डलीको क{रा होइन। तसथ@,
एक Fथानीय म\डलीमा “˜ठीक चाल च57” (२ žFसलोBनकी ३:६,१४) क{न‚ Šयिjत छ र Bनजलाई
±तावनी Bदइ-दा पBन उसG प©ा£ापको 8माण }खाउ-द‚न भ7 (दा-kन4होस् २ कोBरuथी ७:११; म£ी
३:८; 8vBरत २६:२०) उसलाई Bन¶कासन गBरन4पछ@। भBव¶यमा 8भ4 आफG uयाय गन4@zuछ भ7र हात
बा-धvर बÁ िम5द‚न। १ कोBरuथी ५:१-१३ मा पBन sन4@होस्।
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