पावल र रोम

!

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: ूेिरत २८:१७-३१, रोमी १:७, रोमी
१५:१४, २०-२७, एिफसी १, िफिलप्पी १:१२।

ःमरण गनुपर् न पद: “ूथमत: तपाईँह

सबैको िनिम्त येशू भी

ारा

परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु । सारा सं सारका मािनसह ले तपाईँह को
आःथाको बारे मा चचार् गिररहे का छन्।" (रोमी १:८

पान्तिरत)।

पावलले लेखेका रोमीह का पुःतकको अध्ययन गदार् त्यस

पुःतकका इितहास र पृ भूमीबाट सु

सु

गनुर् पदर्छ। अिन रोमी १:१बाट

गरे र पद पद पढे र पूरै िकताब पढ्नुपछर्। रोमीको पुःतकका सारा

ममर् बुझाउन यस सानो अध्ययन पुिःतकालेमाऽ असम्भव भएकोले त्यस

पुःतकका ूमूख भागह लाई माऽ अध्ययन गनर् हामी वाध्य भएका
छ । यस पुःतकलाई राॆोसँग अध्ययन गनर् कमसेकम चारवटा
पुःतकह

बनाउन आवँयकता हुन्छ। त्यसकारण, रोमीका केवल ती

अध्यायह को अध्ययन गनछ जसमा आधारभूत र सान्दिभर्क सन्दे शह
समावेश भएका छन्।

जुन िव ाथीर्ले रोमीको पुःतकलाई अध्ययन गदर्छ, उसले त्यस

पुःतकका पृ भूमी र इितहास थाहा पाउन ज री छ। ती इितहास र
पृ भूमीको

ान भएन भने पावलले के भनीरहेका छन् त्यो बुझ्न किठन

हुन्छ। िनिँचत इसाई समूहह लाई िनिँचत समयमा िनिँचत कारणको
िनिम्त पावलले लेिखरहे का िथए। ती पुःतकबाट सं सारका सारा युगका

मािनसह ले पिन लाभ उठाउनेछन् भनेर पावललाई थाहा िथयो।
यस पुःतकको भावना बुझ्न काल्पिनक

पमा हामी त्यस

समयका रोम दे शमा जानुपदर्छ र त्यहाँका इसाई समूहका सदँयह
ब ुपदर्छ। अिन हामी ूथम् शताव्धीका चचर्का सदःयह

भएर त्यस

समयमा पिवऽ आत्माले पावललाई के सन्दे श िदनुभएको िथयो र उनले
सुनाउनुभएको सन्दे शलाई सु ु आवँयक छ।
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किरब दुई हजार वषर् अिघ लेखेको पुःतक भएतापिन बतर्मान

सेरोफेरोमा पिन परमेँवरका जनह को िनिम्त यस पुःतकमा लेिखएका
वचनह

समय सापेिक्षत छन्। यस पुःतका ममर् केवल त्यस समयका

परमेँवरका जनह को िनिम्तमाऽ नभएर ूत्येक भूमीमा र ूत्येक

पिरिःथितमा रहे का परमेँवरका जनह लाई लागु हुन्छ। त्यसकारण

भिक्तभाव र ूाथर्नापूवक
र् यस पुःतक अध्ययन गनुर् आवँयक छ। यस
रोमीको पुःतकमा गुञ्जाइरहे को पावलको वचनलाई हाॆो जीवनमा

कसरी लागु गन भनेर परमेँवरसँग बरदान माग्नुपदर्छ।
१ िमित र ःथान (ूेिरत १८:२३)

रोमी १६:१,२ अनुसार पावलले रोमी साॆाज्यको िकनिबया

भ े शहरमा यो पुःतक लेखेको हुन सक्छ। यो ठाउँ मीसको कोरन्थी

शहरमा पछर्। यो शहर पूिवर्य वन्दरगाहमा िथयो। कोरन्थी शहरको

र् एको छ।
निजकको शहर फीबको बारे मा पिन पावलले उल्लेख गनुभ

यसले गदार् पावलले लेखेका रोमीह को पुःतकका पृ भूमीमा केिह
हदसम्म कोरन्थी पिन पछर् भनेर हामी भ

सक्छ ।

नयाँ करारमा पावलले लेखेका पऽह को स ालोको ूत्येक पऽ

कहाँ लेखेका िथए भनेर थाहा पाउँदा कुन समयमा लेिखएको रहे छ

भनेर पिन थाहा पाउन सिकन्छ। त्यसकारण उहाँले ती पऽह लाई

ु न्ु थ्यो भ े
लेख्दा कुन् ःथानमा हुनह

ान हामीलाई थाहा भयो भने

किहले लेखेको रहे छ भनेर श त
े गदर्छ। पावलका लेखह लाई समय
सापेिक्षत बनाउन बाइबलका िव ाथीर्ले यो बुझ्नु आवँयक छ।

ईःवी सन् ४९-५२मा आफ्नो दोौो िमिशनरी अथार्त ् सुसमाचार

ूचारूसारको याऽामा पावलले कोरन्थीमा चचर् ःथापना गरे का िथए

(ूेिरत १८:१-१८ पढ्नुहोस्)। ईःवी सन् ५३-५८ताका आफ्नो तेौो

याऽामा पावललाई फेिर मीसमा जानुभएको िथयो (ूेिरत २०:२,३)।

उनको यो याऽा जीवनको अिन्तम याऽा िथयो। त्यस बखत त्यस
ःथानका चचर्ह बाट ये शलेमका

िवँवासीह को िनिम्त गरे को भेटी

स लन पावललाई िदएका िथए (रोमी १५:२५,२६)। यसको अथर्
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पावलले रोमीह को पऽ ईःवी सन् ५८ताकाितर लेखेका िथए भनेर
जनाउँछ।

पावलले

आफ्नो

तेौो

िमिशनरी

याऽामा

अ

महत्वपूणर्

चचर्ह मा पिन जानुभएको िथयो। हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १८:२३मा ती
चचर्ह लाई उल्लेख गिरएका छन्।

यस याऽाको दौरानमा पावलले गलातीका चचर्ह मा जानुभएको

िथयो। जब उनी ती चचर्ह बाट टाडा िथए तब झु ा िसक्षकह

आएर

ती चचर्का सदःयह लाई मुिक्त पाउन खतना गनुर् नै पछर् भनेर
िसकाएका िथए। मोसाले इॐायलीह लाई िदएको अ
पालन

गनुर्

आवँयक

छन्

भनेर

ती

गलत

िविधिवधान पिन

धमर्

गु ह ले

िवँवासीह लाई िसकाएका िथए। पावल रोममा जानुभन्दा पिहले

उनका शऽुह
पुर्याउँछन्

भनेर

पिहले नै रोम पुगेर िवँवासीह लाई अन्यौलतामा
िचिन्तत

भएको

िथए।

त्यसकारण

रोमीका

िवँवासीह ले ती झु ा धमर्ग ु ह लाई आफ्ना चचर्ह मा समावेश
नग न

भनेर पावलले ती िवँवासीह लाई पऽ लेखेको िथयो। पावल

कोरन्थीमा हुँदा गलातीको पुःतक पिन लेखेका िथए भनेर मािनसह ले

् तेौो िमिशनरी याऽाको ितन मिहनासम्म पावल त्यस
िवँवास गछर्न।
शहरमा

िथए।

वःतुिःथितको

हुनसक्छ

पावल

कोरन्थीमा

जानेिबि क्कै

त्यहाँको

ान पाएर त्यिह वःतुिःथित रोममा पिन नदोहोिरयोस

भनेर उनले लेखेको हुनपु छर्।

“पावलले सुसमाचारका महान् सुऽह

रोमीको पऽमा समावेश

गिरएको छ। त्यस ताका यहू दी र गैर-यहू दी चचर्ह को िबचमा मतभेद
भएको िथयो। ती मतभेदह लाई ःप

ँ
पमा औल्याएर
पावलले

आफूले पाएको िशक्षािदक्षालाई अिघ सारे का िथए। आशा र ूित ाह

एक जमानामा यहू दीह लाईमाऽ िदएको िथयो भनेर उनले दे खाए ।

तर अिहले, ती यहू दीह ले पाएका परमेँवरका ूित ा सारा सं सारका

गैर-यहू दीह लाई पिन उपलव्ध गराइएको छ भनेर पावलले ःप

गरे ।"-एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटलस्, पृ॰ ३७३बाट
पान्तिरत।
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जब हामी बाइबलका कुनै पिन िकताब पढ्छ

त यो िकन

लेिखएको छ भनेर थाहा पाउनु ज री छ। फेिर कुन पिरिःथितलाई

ँ
औल्याएर
त्यो पुःतक लेिखएको रहे छ भनेर पिन थाहा पाउनुपदर्छ।

त्यसकारण रोमीको पऽलाई बुझ्न यहुदी र गैर-यहुदीको िबचमा के

मतभेद भएर ितनीह

िकन िवभािजत भए भ े कुरा हामीले बुझ्न

आवँयक छ। अक अध्यायमा ती मतभेदको बारे मा अध्ययन गनछ ।

आजको सन्दभर्मा के िवषयवःतुह मा चचर्मा मतभेद भइरहे को

छ? ती मतभेदले चचर्लाई कसरी िवभािजत गिररहे को छ? चचर्लाई

टु बाएर िवँवासीह लाई अन्यौलतामा घचेत्ने तत्वह

के िभऽैबाट

आएका छन् िक बािहरबाट? यस मतभेदमा तपाईँको के भूिमका छ?
फुटाउने

चचर्लाई

तत्वह लाई

रोक्न

तपाईँको

पद,

ूित ा

कुरा

हो।

र

मनिःथितले कःतो भूमीका खेिलरहे को छ? आफ्नो आत्मआलोचना गनुर्

हाॆो िनिम्त िकन आवँयक छ?

२॰ व्यिक्तगत सम्पकर् (रोमी १५:२०-२७)
आफ्नो

मािनसलाई

िच ी

पठाउनु असल

तर

व्यिक्तगत

पमा उसका जानु अझ झन असल कुरा हो। आफ्नो पऽमा

व्यिक्तगत

पमै रोममा गएर िवँवासीह लाई भेट्ने इच्छा पऽमा

पावलले केवल पऽमाऽ पठाएर िच

व्यक्त गरे को

बुझाउन खोजेको दे िखन्दै न।

हामी पाउँछ । आफू रोममा आउने र िकन आउने भनेर

रोमका िवँवासीह ले थाहा पाउन् भनी पावलले व्यक्त गरे को यस
पऽमा हामी दे ख्छ ।

तर उनी तुरन्तै उनीह लाई भेट्न जान सकेको िथएन।

त्यसको कारण के िथयो? पढ्नुहोस्: रोमी १५:२०-२७। जब उनी

रोममा जाने भए त कुन कारणले त्यहाँ जान िनणर्य गरे ? आफू

िहँिडरहे को लआय उनको िनिम्त िकन महत्वपूणर् िथयो? पावलले यहाँ
व्यक्त गरे का वचनह

ारा हामीले के िसक्न सक्छ जसले गदार् हाॆो

जीवनको लआय पिन िनधार्िरत होस् र येशूका सक्षम् साक्षी ब

सक ?

यहुदी र गैर-यहुदीह को बारे मा महत्वपूणर् र चासोको िवषय पद २७मा
पावलले उल्लेख गरे काछन्, त्यो के हो?
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पावल गैर-यहुदी अथार्त ् इॐायली जात भन्दा बािहर जातका

मािनसह ले सुसमाचार सुनाउने महान् ूखर ूचारक िथए। येशूको
बारे मा

हु

ान केवल इॐायलदे शिभऽका मािनसह मामाऽ िसिमत राख्नु

भ े उनको अिभयान िथयो। सं सारमा िविभ

जात जाती र

रं गभएका मािनसह ले पिन सुसमाचार थाहा पाउनुपछर् भ े उनको

इच्छा िथयो। त्यसकारण नयाँ नयाँ ठाउँह मा सुसमाचार फैलाउनु
आवँयक छ भ े पावलको भावना िथयो। इसाई जगतका ूारिम्भक

कालमा सुसमाचार ूचार गन कमर्चारीह को एकदम कमी िथयो। सु

गिरएकै चचर्ह मा बिसरहनु मुल्यवान ूचारगन शिक्तलाई खेर फाल्नु

हो भनेर पावलले ठानेका िथए। िवँवासीह को समूहलाई बनाउँदै,

त्यस समूह चलाउने अिभभारा अ लाई सुिम्पन्दै उनी िहँडेका िथए।
पावलले भने, “येशूको बारे मा

म सध चाहन्थ। अ ले सु

ान नभएकाह लाई सुसमाचार सुनाउनु
गरे को चचर्मा गएर म हःतक्षेप गनर्

चाह । यसरी लेिखएको छ, Ôजसले येशूको बारे मा थाहा पाएका छै न,

त्यसले बुझ्ने छन्।Õ" (रोमी १५:२०,२१)।

पावललले किहलै पिन युरोप महादे शको रोममै आफ्नो ःथाइ

बसोबास गन चाहना गरे का िथएनन्। उनको युरोपको ःपेनमा पिन

ूचार

गन

लआय

राखेका

िथए।

ःपेनमा

ूचार

िवँवासीह ले सहायता ग न् भ े उनको चाहना िथयो।
िमिशनेरी

गनर्

रोमका

ःथािपत चचर्बाट सहायता पाएर नयाँ क्षेऽमा ूचार अथार्त ्
काम

िसक्नुपदर्छ?

गन

पावलको

महत्वपूणर्

िनितबाट

हामीले

के

रोमी १५:२०-२७ फेिर पढ्नुहोस्। अ लाई सेवा गनर् र

अ को आवँयकताको पिरपूतीर् गनर् पावल कि को उत्सुक िथए? तपाईँ
येशूभक्त भनेर दावी गनुह
र् न्ु छ भने पावलको इच्छा तपाईँमा कि को

जागेको छ?

३॰ पावल रोममा पुग्छन् (ूेिरत २८:१६)

आिखरमा पावल रोममा कसरी पुगे भनेर ूेिरत २८:१६मा

हामीलाई भिनइएको छ? येशूभक्तको जीवनमा पिन अपेक्षा नगरे का र
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नचाहे को कुरा हुने रहे छ भनेर उपरोक्त िववरणबाट हामी कसरी
िसक्छ ?

हाॆो जीवनले अचानक र अनौठो मोड िलन सक्छ। धेरै पल्ट

हामीले अपेक्षा वा आशा गरे को योजना जि सुकै असल भएपिन त्यो पूरा
भएको पाउँदैन । अनेक

हन्डर खाएर तथा जोिखममा परे र पावल

अन्तत: रोममा पुग्छन्। तर रोमको याऽा त्यःतो किठनपूवक
र् होस् भ े
उनको चाहना िथएन।
आफ्नो

ये शलेममा

हातमा

पुग्छन्।

गिरबह को

यो

उनको

ये शलेममा धेरै गिरब िवँवासीह

यिशयाका अ

िनिम्त

तेौो

चन्दा

िमिशनरी

िलएर

याऽा

पावल

िथयो।

िथए। ितनीह को िनिम्त युरोप र

दे शह का चचर्ह बाट उनले भेटी स लन गरे का िथए।

जब उनले सरसम्मान

पमा ये शलेममा पुग्न अपेक्षा गरे का िथए, तब

उनलाई अपेक्षा नगरे को घट्नाको सामना गनुप
र् र्यो। त्यहाँ पुग्ने िबि क्कै

उनलाई समाितयो र हथकडी लगाइयो। अिन उनलाई िसजिरयामा दुई
वषर्सम्म थुनामा रािखयो। आफूूित अन्याय भएकोले र आफू रोमी
नागिरक भएको है िशयतले आफ्नो अिधकारलाई उपभोग गिर उनले

िसजर सॆाटकहाँ न्याय पाउन उजुरी िदए। त्यो उजुरी िदएको ितन वषर्
पिछ समुिको अनेक जोिखम याऽा गिर उनी रोममा पुगे। जब उनले

आफू रोममा आउने इच्छा गरे र पऽ लेखेका िथए, तब यःतो दुख:पूणर्
तवरले त्यहाँ पुिगन्छ भनेर शायद उनले सोचेका पिन िथएनन्।

रोममा आफ्नो समय पावलले कसरी िबताए भनेर ूेिरत

२८:१७-३१मा उल्लेख गिरएको छ? ती पदह बाट हामीले के
महत्वपूणर्

ान िलनुपदर्छ?

“पावलको ूवचन होइन तर उनलाई बाँधेका साङ्लाह ले गदार्

सॆाट िसजरका दरवािरयाह ले इसाई िशक्षामा चासो दे खाएका िथए।
बन्दी बनाएकै अवःथामा धेरै मािनसह लाई पापको दासबाट उनले

ःवतन्ऽ गराएका िथए। र अझ यो माऽ होइन। पावलले भन्छन्,
“मलाई

िवँवासीह

साङ्लाले
अझ

बाँधेर
सूरो

थुिनएकै

भएका

कारण

छन्।
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साहसीसाथ परमेँवरका वचनह

बोल्दछन्।Õ िफिलपीह लाई १:१४

( पान्तिरत)।–एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰
४६४बाट
घट्नाह

पान्तिरत।

तपाईँले आफ्नो जीवनमा कितपटक अिूय तथा अपेक्षा नगरे का
खेप्नु भएको छ, जुन पिछ तपाईँको िहतको िनिम्त सािवत

भएका छन्? (िफिलपी १:१२ पढ्नुहोस्)। परमेँवरमािथको आःथा र

िवँवासलाई अटल राख्न ती अनुवभह

िनदशक भएका छन् र हुनपु दर्छ?

४॰ परमेँवरका भक्तजन अथार्त ् सन्तह

कसरी तपाईँको िनिम्त मागर्

हुन आअवान (रोमी १:७)

पावलले रोमका इसाईह लाई यसरी सम्वोधन गरे र लेख्दछन्:

“रोममा भएका ितमीह

सबै

परमेँवरका िूयजन र सन्त हुन

बोलाइएकाह लाई, परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भी बाट अनुमह र

शािन्त।" रोमी १:७। पावलले व्यक्त गरे का ती शव्दह मा के सत्य

ममर्ह

हामीले िसक्नुपदर्छ?

परमेँवरका िूयजनह

रे !

परमेँवरले सारा सं सारलाई ूेम

गनुभ
र् एको छ भ े तथ्यलाई हामीले किहलै पिन पन्छाउनुहँद
ु ै न। तर

परमेँवरलाई च ुनेका र उहाँको ूेमलाई सहॐसाथ महण गनह लाई
िवषेश

पमा आफ्नै ठानेर उहाँले ूेम गनुह
र् न्ु छ।

हामी मानव जात भएकोले यो कुरालाई मान्दछ । जसले

हामीलाई ूेम गछर् त्यसलाई िवषेश

पमा ूेम तथा माया ममता र

ःनेह दे खाउने हाॆो ःवभाव हो। यिद कसैलाई हामीलाई माया गछ
भने त्यसले पिन

हामीलाई माया गरोस् भ े अपेक्षा गदर्छ । जब

हामीले िदएको ूेम उत्पादकमुलक भएन र हामीूित आभािरत भएन
भने त्यो ूेम िसिमत ूेम हुन्छ र त्यो ूेमले पूणत
र् ा पाउँदैन।

सन्तह

हुन बोलाइएको रे ! कुनै कुनै अनुवादह मा “हुन" भ े

शव्दलाई आइटािलक अथार्त ् छड्के अक्षरमा लेिखएका छन्। यसको

अथर् अनुवादकह ले त्यस शव्दलाई थपेको जनाउँछन्। तर यस

शव्दलाई अथर् नबदली हटाउन सिकन्छ। जब ती शव्द “हुन" हिटन्छ
त “सन्त भनी सम्वोधन गिरएको" पाउँछ ।
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सन्त भ े शव्द मीक शव्द हािगयोयी (hagioi)बाट अनुबाद

गिरएको हो। यसको अथर् पिवऽ जन हो। पिवऽको अथर् िन ावान वा

समिपर्त हो। जो मािनस परमेँवरको िनिम्त समिपर्त भएको हुन्छ
त्यसलाई सन्त भिनन्छ। कुनै पिन इसाई मिहला वा पु ष समिपर्त

जीवन िबताउँदा उच्च आध्याित्मक ःतरमा पुगीसक भनेर दावी गदन
तर यो जीवन िवकिसत जीवन हो। लिडबुडी खेलेर येशूमा बढ्दै जाने

लआय िलएर उनी अमसर भएको हुन्छ। यस व्यिक्तले येशूलाई आफ्नो

ूभ ु भनेर च ुनैकै कारण उहाँले उनलाई सन्त भनेर नामा रण गनुभ
र् एको
हो।

कुनै कुनै मािनसह लाई सन्त हुन बोलाइएको हो भनेर

पावलले भन्छन्। यसको अथर् के कुनै मािनसह लाई सन्त हुन

बोलाइएको छै न भ

खोजेको हो? पावलको यस अथर्लाई दे हायका

पदह ले कसरी बुझाउन खोज्दछन्? हे नह
र्ु ोस्: एिफसी १:४, िहॄू २:९,
र २ पऽुस ३:९।
अ

येशूको मृत्यु सबैको लािग हो भ े जःतो महान् शुभ समाचार

के होला? सं सारको कुनै पिन भागमा रहे का हामी जो भएपिन

उहाँमा मोक्ष पाउन हामीलाई आ ान गिरएको छ। सं सारको जग

बसाल्नु वा सृि को सु

अिघदे िख नै हामीलाई सन्त हुन बोलाइएको

िथयो। सारा मानव जात येशूमा मुिक्त पाउन् भ े परमेँवरको ूथम्
योजना िथयो। सं सारको अन्तमा केवल सैतान र उसका पितत
दूतह को िनिम्त माऽ ःवगर्बाट आगो आएर यस पृथ्वीलाई शु

गराउने योजना िथयो (म ी २५:४१)। तर कितपय मािनसह ले

परमेँवरले ूदान गनुभ
र् एको मुिक्तको योजनाको पिरिधमा पन अवसर

िलन चाहँदैनन्। यसको फलःव प ितनीह

सै तानकै िमलोम ोमा

जीिवका चलाउन रोजेको हुन्छ र ितनीह को ःवभाव पिन सै तानकै
जःतो दु

चिरऽले भिरएको हुन्छ। अिन सं सारको अन्त्यमा ितनीह को

गित पिन सैतानको जःतै हुनेछ। यसले गदार् परमेँवरको महान्
मुिक्तको बरदानलाई न्युनतममा झािरएको छ भनेर हामीले किहलै पिन
ठा ु हु । बुसैबाट उहाँले हामीलाई मुिक्त पाउन आफ्ना हातह
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फैलाउनुभएको छ। यसलाई रोज्ने वा नरोज्ने त्यो आत्मिनणर्यको

अिधकार हामीलाई नै सुिम्पएको छ। हामीले उहाँलाई रोजेन भन्दै मा
उहाँको महान् बरदान िनिंबय हुँदैन।
िबचार गनुह
र् ोस्: सं सार सु

भएको अिघ नै उहाँमा तपाईँ मुिक्त

पाउन् भिन तपाईँलाई बोलाउनुभएको छ। त्यस आ ानलाई अिःवकार
गराउन कुन

छ? वा के कुनै शिक्तले

शिक्तले तपाईँलाई रोिकराखेको

ूभ ुितर तपाईँ आउन रोक्न सक्दछन् र? यसलाई तपाईँले वाख्या
गनुह
र् ोस्।

५॰ सं सारले थाहापाएका सुसमाचार (रोमी १:८)

खास गरे र रोममा चचर् कुन समूहले सु

गर्यो भ े कुरा

हामीलाई थाहा छै न। त्यहाँको चचर्को सु वात पऽुस वा पावलले

गनुभ
र् एको हो भनेर धेरैले िवँवास गदर्छन्। तर त्यसलाई कसै ले पिन
ूमािणत गनर् सक्दै नन्। हुनसक्छ कुनै गैर-इसाई कमर्चारीले सु

गरे को होला। जब पेिन्टको को िदनमा पिवऽ आत्माको ूवाह भएको
िथयो, त्यसबेला हजार

यहू दीह

िविभ

दे शह बाट ये सलेममा

चाढको लािग जम्मा भएको िथए। ितनीह मध्ये धेरैले येशूलाई महण
गरे का िथए (ूेिरत २)। हुनसक्छ ितनीह मध्ये कितपय िवँवासीह

रोममा बसोबास गनर् वा घुमघाम गनर् गएक िथए होलान्। त्यिह बममा
ितनीह ले आफूले पाएका नयाँ आःथालाई फैलाएको हुनसक्छ।
“पेिन्टको को

घट्नाभएको

किरब

ितस

वषर्पिछ

रोममा

िवँवासीह को समूह खडा भएको िथयो। त्यस ताका कुनै पिन येशूका
चेलाह

रोममा गएका िथएनन्। तै पिन त्यहाँको चचर् ूख्यात भइसकेको

िथयो। येशूलाई बुसमा टाँगेको िबसवषर् िभऽै रोममा चचर् सिबय हुन्दै

बढ्न थालेको िथयो। त्यस भूमीमा त्यहाँको चचर् परमेँवरको िनिम्त
मजबूत र एकदम सिबय भएको िथयो। यसकोलािग परमेँवर आफै
ु एको िथयो।"-एलेन जी ॑ाईटको िटप्पणी, द एसिडए
िबयाशील हुनभ

बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ १०६७बाट

पान्तिरत।

रोमी १५:१४मा पावलले रोममा भएको चचर्को बारे मा के चचार्

गरे को िथयो?
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रोममा भएका इसाईह को चिरऽमा ितन गुणह ले ःथान

जमाएका िथए भनेर पावलले उल्लेख गदर्छन्। ती हुन:्
१॰ ितनीह

उदार वा कल्याणकारी

दयले भिरपूर भएका िथए।

के हामीमा पिन यो भएको आभास पाउँछ र?
हामीसँग समय िबताउँछन् त के ितनीह

महत्व

िदनुपदर्छ

िवँवासमाऽ

गरे

मािनसह

हाॆो सदाशयता, भलोपनमा

आकिषर्त भएका हुन्छन्?
२॰ ितनीह

जब अ

ानले भिरपूर भएका िथए।

ान र सूचनाूवाहलाई

पुग्छ

त्यि को

भनेर

मािनसह लाई

आत्म ानको

बाइबलले

महत्व

ँ
ँ छ।
औल्याउ
छै न

भनेर

बाइबलले किहलै पिन भन्दै न। बाइबल अध्ययन र यसमा भएका दशर्न

तथा िशक्षाह को

ानमा िनपुण हुनपु छर् भनेर इसाईह लाई ूोत्साहन

गदर्छ। “बाइबलमा भिनएको छ, Ôम ितमीह लाई नयाँ

दय िदनेछुÕ

यसको अथर् Ôनयाँ िदमाग िदन्छु " भनेको हो। जब कुनै मािनसको

दय

येशूमा पिरवतर्न हुन्छ भने त्यस व्यिक्त इसाई कतर्व्यमा लाग्न
आफूलाई समिपर्त गरे को हुन्छ।ऊ ःप

िनितमा िहँडदछ। सत्यलाई

कसरी बुझेको छ त्यिह अनुसार मािनस िहँडदछन्। "-एलेन जी ॑ाईट,

माइ लाईफ टु डे, पृ॰ २४बाट

भिक्तमागर्मा िहँड्ने माऽ नभएर

पान्तिरत। (अथार्त ् इसाई जीवन केवल
ानमागर्मा पिन िहँड्नु हो)।

३॰ “एक आपसमा सरसल्लाह र टे वािदन सक्षम् भएका छन्"

कोिह इसाई हुँ भनेर दावी गदर्छन् त अ

त्यो व्यक्ती आित्मक

िवँवासीह बाट टाडा रहँदा

पमा कसरी बढ्न सक्छन् र? उत्साह र हौसला

िदन एक आपसको सहयोग चािहन्छ। हामीले अ लाई हौसला िदय

भने हामीले पिन हौसला पाउँछ । येशूभक्तको जीवन गुफामय जीवन

होइन। यो जीवन िवँवासीह को िबचमा रहे र सिबय हुन ु हो। यसो
गदार् एक आपसमा भएका ूेरणा बाँडफाँड गिरन्छ, अिन येशूमा िदनिदनै

बढ्दै जानेछ ।

तपाईँको ःथािनय चचर्को बारे मा तपाईँ के भ ुहन्ु छ? त्यस

चचर्ले कःतो नाम कमाएको छ? बा अझ आत्मआलोचना गन िज ासा

त, के तपाईँको चचर् असल नामले ूख्यात भएका छन् त? तपाईँको

१०
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उ रले तपाईँको चचर्को बारे मा के भन्छ? अझ महत्वपूणर् कुरो त
तपाईँको व्यिक्तगत सं लघनताले तपाईँको चचर्को मयार्दालाई कसरी
सुधानर् सक्नुहन्ु छ?

उपसं हार:

थप

जानकारीको

िनिम्त

पढ्नुहोस्:

एलेन

जी

॑ाईट ारा

िलिखत

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५,पृ॰ ७०६मा उल्लेिखत अध्याय, “द
िमिन ी अब द बाइबल", आक्टस् अभ आपोःटल्स ३७२-३७४मा

उल्लेिखत अध्याय, “सालभेशन फर द ज्युज।" एसडीए बाइबल
िडक्ःनेरी, पृ॰ ९२२, र एसडीए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ४६७,
४६८।

“ पावल

ालखानामा रािखएको बेलामा चचर्ह मा गएर काम

गनर् उनलाई रोक लगाइएको िथयो। िवगत समयमा जती ःवतन्ऽ भएर

उनले काम गरे र ूचार ूसारमा लाग्दा जुन ूभाव उनले पारे का िथए

त्यो भन्दा बेसी, चौतफीर् र िदगो ूभाव उनी

ालखानामा पदार् पारे का

िथए। ूभ ु येशूको बन्धी भएको नाताले इसाई िवँवासीह मा उनको

बिलयो पकड िथयो। व्यिक्तगत

पमा िवँवासीह कोसाथमा रहे को

भन्दा येशूको िनिम्त साङ्लाले बाँिधएर िवँवासीह को िनिम्त लेखेका

लेखह ले बिढ आकषर्ण र सम्मान पाएका िथए।"-एलेन जी ॑ाईट, द
आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰ ४५४बाट

पान्तिरत।

“रोमको इसाई चचर्ले ःथाइत्व पाउन् भ े पावलको ःनेहले

भिरएको पऽमा आशा र लआयह

भइसकेको िथयो। इटाली र अ

एक िथयो। रोममा चचर् ःथापना

दे शह मा येशूको बारे मा ूचारूसार

ितगितमा
भइरहे को िथयो। त्यस पुिनतकामको िनिम्त िवँवासीह ले
ु

सहायता ग न भ े पावलको चाहना िथयो। ती िवँवासीह को माझमा

काम

गनर् पावलले

आफ्नो

भूिमका

तयार

पाद

िगए।

ती

धेरै

िवँवासीह ले पावललाई िचनेका िथएनन्। त्यसकारण आफू रोममा

आउने र ःपेनमा चचर् सु

गन योजना पावलले पऽ ारा ितनीह लाई

अवगत गराएका िथए।" एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स,
पृ॰ ३७२बाट

पान्तिरत।
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“पापी र सन्त, िवँवासी र अिवँवासीह को िबचमा के िभ ता

छ र ितनीह

हुनपु दर्छ भनेर सनातनका परमेँवरले

िकन छु ै

दे खाउनुभएको छ। इन्िे णीका र ह

िमौण हुँदैन। ब

जःतै यी दुई समूहको िबचमा

मध्यिदन र मध्य रात जःतै ितनीह

हुन्छन्।" एलेन जी ॑ाईट, मेसेजेज ् टु यो

िपपुलस्, पृ॰ ३९०बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:१॰

फरक

ँ ाको अिन्तम हरफमा उल्लेिखत
यस अध्यायको पाँच बुद
ूँनलाई

फेिर

सोच्नुहोस्।

तपाईँको

चचर्को

बारे मा

अ को सकारात्मक धारण होस् भनेर तपाईँ र तपाईँका

२॰

िवँवासी िमऽह ले कःतो भूिमका खेल्न सक्दछन्?

पिहला डरलाग्दो भएको तर पिछ लाभदायी सािवत
भएको

अनुभवह लाई

िवँवासीह को

िबच

छलफल

गिररहे का िवँवासी जनह लाई ती अनुभवह

बाँड्दा

गनुह
र् ोस्। अपेक्षा नगिरएका नराॆा कुराह सँग सं घषर्

३॰

ितनीह ले हौसला पाउँछन्।

के रे ? सं सारको सृि

गनुभ
र् न्दा पिहला नै हामीलाई

मुिक्तपाउन आ ान गिरएको रे ? यसको अथर् के हो?

हे नह
र्ु ोस्
िनिम्त

िततस १:१,२, १ ितमोथी १:८,९। यो हाॆो

िकन

ूोत्सािहत

धारणा

हुनपु दर्छ?

सबै

मािनसह को िनिम्त परमेँवरको ूेम कःतो रहे छ भ े
यस

अवधारणाले

दे खाउँछन्?

परमेँवरले

ूदान

गनुभ
र् एको अनुमहको बरदानलाई मािनसह ले अिँवकार
गनुर् िकन दु:खपूणर् कुरो हो?
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