ूेम र व्यवःथा अथार्त ्

१२

दश आज्ञा

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी १२, रोमी १३
ःमरण गनुपर् न पद: “यस सं सारका ढाँचामा रहन अब छोिडदे उ। ितॆो

पमा पिरवतर्न ् होस्। अिन परमेँवरले ितमीूित के
चाहना छ सो जाँचेर थाहा पाउनेछौ। र ितॆो लािग जे उिचत िथयो सो
परमेँवरले नै खटाउनुभएको रहे छ भ े कुराम ितमी सहमत हुनेछौ।

सोचिबचारमा पूणर्

ितमीूित परमेँवरको योजना असल, सन्तोषजनक र िस
(रोमी १२:२

छन्।"

पान्तिरत)।
व्यवःथा अथार्त ् दश आ ासम्वन्धी गलत धारणह छोड भनेर
पावलले रोमका येशूभक्तह लाई आमह गदर्छन्। तर साथै समःत
इसाईह लाई

उच्च

आदशर्मा

आ ान पिन गदर्छन्। यो
आ ाकारी तथा अनुशासीत जीवन त्यसबेला आउँछ जब मािनसको िभऽी
दय र मनिःथितमा आमूल पिरतर्न आउँछन्। यो पिरवतर्न फेिर
मािनसको

अथक

परमेँवरमा पूणर्

ूयास,

त्याग,

चल्न

तपःयाबाट

होइन

तर

मािनसले

पमा अपर्ण गरे पिछ माऽ हुन्छ। जब मािनसले

आफ्नो जीवनलाई परमेँवरको सामु आत्मसमपर्ण गदर्छ तब उसको
जीवनमा परमेँवरको शिक्तले काम गनर् सजह तुल्याउँछ।

परमेँवरको आ ाकारी वा येशूभक्त भएर अनुशािसत जीवन

िबताउनु भनेको आलःय जीवन होइन। िबयाशील नभएर लाचारी
जीवन पिन होइन। इसाई हुँ भनेर दावी गनह ले कुन उच्च आदशर्को
जीवन िबताउनुपदर्छ भ े कुराको ान हुनपु दर्छ। चाहे पु ष होस् वा

मिहला होस् व्यिक्तमा ती उच्च आदशर्को जीवन यापन गनर् र
अनुशािसत अथार्त आ ाकारी जीवन यापन गनर् चाहना हुनपु दर्छ। त्यो
चाहना कुनै अ

मािनसको दवाबमा नभएर ःवइच्छामा हुनपु दर्छ। अिन

उसले परमेँवरको शिक्तलाई समाप्न सक्दछ।

परमेँवरको शिक्तिबना

उच्च इसाई आदशर्मा चल्न सम्भव छै न। परमेँवरको सहयोग िबना

उहाँको वचनलाई पालन गरे र चल्नु गिहरो इनारबाट खसेको मािनस

आफै उृेर बािहर िनःकनु जःतै हो।
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त्यसकारण इसाईह को िनिम्त क णामय, दयाशील जीवन
भनेको कुनै पहाडको खोपामा बसेर ध्यान गनुर् होइन। यो केवल दया,
ूेम र सहानुभिू तको भाषण छाँट्ने जीवन होइन तर समाजमा रहे र

िबयाशील जीवन िबताउनु हो। काम गनुर् पिन इसाई भक्तह को ूमूख
धमर् हो। येशूभक्त भयो भन्दै मा परमेँवरको र अ को मुख ताकेर माऽ
बःनुपछर् कुनै काम गनुर् आवँयक छै न भ े पावलको धारणा किहलै

पिन िथएन। िवँवासको सहयाऽी काम हो भनेर रोमी १३,१४ र
१५मा पावलले दे खाउँदछन्। मेहनती हुन,ु पिरौम गनुर् ूत्येक येशू
भक्तको महत्वपूणर् अिभभारा हो। यसको मतलब यो होइन िवँवास ारा

धमीर् ठहिरन्छ भ े अगािडको धारणालाई पावलले त्यागे। ब

हामी

िवँवास ारा कसरी जीिवत भएका छ भनेर दे खाउने आधार नै हाॆो
कामबाट हो। कुन् िस तथा अनुकरणीय उदाहरणबाट उच्च जीवन

यापन गनुप
र् दर्छ भनेर नयाँ करारका िवँवासीह लाई दे खाएको िथयो।
ु न्ु थ्यो। अ कुनैको होइन उहाँको माऽ
त्यो नमूना येशू भी नै हुनह
अनुसरण हामीले गनुप
र् दर्छ। “येशूले जःतै ितमीह ले पिन सोच्नुपदर्छ

(यसको अथर् हामी मोसा, दािनयल, दाउद, सोलोमन, हनोक, डेवोरा र
यिलयाह ले सोचे जःतो होइन। (िफिलप्पी २:५) िसधा पमा भ े हो
भने येशूको िदमागको ूत्यारोपण भएको ूत्येक िवँवासीह ले
गनुप
र् दर्छ।
येशूको जःतै उच्च आदशर् जीवन अ को छै न न त हुन नै

सक्छ।

१॰ जीिवत बिलको जीवन (रोमी १२:१)

रोमीको पुःतकमा लेिखएको पावलका अिन्तम अध्यायह अित
महत्वपूणर् छन्। िकनभने सच्चा येशूभक्त अथार्त िवँवासीको जीवन
कःतो हुनपु दर्छ भनेर यी अध्यायह ले दे खाउँदछन्।
िवँवास

भनेको आ ाकारी जीवनको स ाप ा होइन। परमेँवरको
आ ा मा े कतर्व्यको आवँयकतालाई िवँवासले हटाउँदैन। दश
आ ाह लाई

िनरन्तर

पमा

पालन

अपहािरतालाई नयाँ करारले अझ ःप

गनुप
र् दर्छ।

दश

आ ाको

पारे को छ। तर यःतो समय

हुन्छ जब परमेँवरको दश आ ा वा आचारसं िहतालाई पालन गनर्
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मुिँकल हुन्छ। यो िकनभने पाप र आफूसँग गन सं माम जिहले पिन
किठन हुन्छ (१ पऽुस ४:१)। तर येशूभक्तलाई जीवनको सं माम
जीत्न शिक्त िदन्छु भनेर परमेँवरले कबूल गनुभ
र् एको छ। िवजयी

जीवन

सम्भव

छ

भनेर

परमेँवरले

िवँवासीह लाई

िवँवःत

तुल्याउनुहन्ु छ। तर हामी अझै सऽुह ले घेरेको भौितक सं सारमा छ र
िविभ ूलोभन, लालसा र पिरक्षाह सँग चक
पमा सं घषर् गिररहनुपन
हाॆो वाध्यता हो। तर यसमा हामीलाई यःतो असल समाचार यो छ,

यिद जीवनको सं घषर्मा यदाकदा असफल भय भने परमेँवरले हामीलाई
त्याग्नुह ु

िकनभने ःवगर्मा हाॆो मूल पुजारीले हाॆो िनिम्त िबयाशील

भएर बःनुभएको छ (िहॄू ७:२५)।
ँ ो शिहद भएर कसरी िजउनुपछर् भनेर रोमी १२:१मा
इसाईह ज्युद
पावलले यसरी लेखेका छन्: “यसकारण भाइ हो, परमेँवरको कृपालाई
ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनुरोध गदर्छु, िक ितमीह को आित्मक
उपासनाको

पमा

आ-आफ्नो

ँ दो बिलको
महणयोग्य हुने िजउ

आ ानलाई पद २ले यसरी पुि

तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूणर्

असल, महणयोग्य र िस

शरीरलाई

पिवऽ

र

परमेँवरलाई

पमा अपर्ण गर।" अिन उपरोक्त

गदर्छ: "यस सं सारको ढाँचामा नचल,

पले पिरवितर्त होओ, र परमेँवरको

इच्छा के हो त्यो ितमीह ले जाँच्न सक।"
जब बिल भ े शव्द पावलले ूयोग गरे तब उनले पुरानो

करारमा ूचिलत भएको बिलूथालाई सम्झेका िथए। पुरानो करार
अथार्त ् येशूको मृत्यु पूव र् यहू िद धमर्मा पशुबिलको ूथा िथयो। येशू
ु एकोले पशुबिलको औिचत्य समा भएको
हाॆो िनिम्त बुसमा बिल हुनभ
िथयो। तर आफ्नो िजवन परमेँवरमा अपर्ण गनर् येशूभक्तलाई आ ान

गिरएको छ। परमेँवरको िनिम्त िजिवत बिलभएर उहाँको सेवा गनुर्
ूत्येक इसाई भनेर दािव गनको धमर् हो।

बिलको िनिम्त ल्याइएको ूत्येक पशु होिशयारसाथ जाँिचन्थ्यो।
यो बाइबलको समयमा इॐायलमा चलेको चलन िथयो। यिद कुनै पशु

िस

िथएन भने त्यसलाई बिल चढाइदै नथ्यो। बिलको िनिम्त ल्याइएको
पशु िस र खोतरिहत हुनपु दर्छ भ े िनदशन परमेँवरकै िथयो। यिह
सन्दभर्मा
र

इसाईह लाई पिन उनीह को शरीरलाई िजिवत बिल, पिवऽ

परमेँवरको

महणयोग्य

बनाउन

परमेँवरले
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पाउँछ । यो अिपर्त िजवनको िनिम्त ितनीह मा भएको सबै शिक्तलाई

सक्दो असल पमा सं चय गिरराख्नुपदर्छ। हामी मध्ये कसै ले पिन िस
ु ु । तर
छ भनेर दािव गनर् सक्दै न । यो यथातर्तालाई हामीले िवसर्नह

परमेँवरको सहयोगले हाॆो क्षमताले भ्यायसम्म िन ावान, िनद ष र
िवँवासीको जीवन िबताउन ूयत्न गनुप
र् दर्छ।

हाॆो दोष र पापह लाई पोषी राख्न बहाना िनकाल्न हामीलाई
सिजलो नै भएको पाउँछ । बारम्वार त्यिह पापमा वा दोषमा फिसरहने

के सरल बहाना तपाईँको छ? बहानाह लाई पन्छाएर परमेँवरको
ूित ाह लाई दावी गन समय आएको छै न र? आिखरमा हामीले यो

मा ुपदर्छ िक हाॆो बहाना भन्दा परमेँवरको शिक्त महान् छन्।

२॰ आफ्नो िनिम्त सोच्नु (रोमी १२:३-२१)
परमेँवरको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ा सदा अटल छन् भनेर यस
अध्ययनमा धेरै छलफल गर्य । परमेँवरले
आचारसं िहता वा दश आ ाह

हामीलाई िदनुभएको

िनलम्वन गिरएको छै न भनेर बारम्वार

ँ
हामीले हे र्य ।
रोमीको पुःतकमा पावलले औल्याएको

तर यस दश आ ाको भावनामा केिन्ित नभएर त्यसका
शव्दह मा केिन्िभूत हुन ु अित सिजलो ूिबया हो। त्यस दश आ ाको
मुख्य भावना ूेमको बाहुल्यतालाई सव परी गनुर् भ े कुरालाई पिन हामी
सिजलैसँग िबसर्न ु सक्छ । परमेँवरलाई र एक आपसमा हुनपु न ूेमको
ँ
तत्वलाई औल्याउन
दश आ ा हामीलाई िदइएको िथयो भ े कुराबाट

हामी िबचिलत हुनहु ु । हो, माया गछु र् भनेर सबैले दावी गनर् सक्छन्।
तर दै िनक जीवनमा त्यस माया, ूेम, शिहंणुता, ःनेह दे खाउन सक्ने
क्षमता ूत्येक मािनसको िनिम्त च ुनौती भएर खडाभएको कुरालाई

कसैले पिन नकानर् सक्दै नन्।
हाॆो जीवनमा आफूूित माऽ होइन अ ूित ूेम कसरी दे खाउने
भनेर रोमी १२:३-२१मा खुलासा गिरएको छ। कुनै गुफामा मुतीर्

जःतै बसेर कृपा वा अनुकम्पा

दे खाउने होइन तर समाजमा रहे र नै

मािनसमा िभझेर हामीले हामीमा भएको ूेम कसरी ूदशर्न गनुप
र् छर् भनेर
ँ
ती पदह ले कसरी औल्याएका
छन्। पढ्नुहोस्।
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सबैको िहतको लािग परमेँवरको आत्माले हामी ूत्येकलाई
िविभ बरदान अथार्त ् ूितभा वा दक्षता िदनुभएको छ भनेर छलफल

गरे को लग ै पावलले ूेमको गिरमामय भावनामा आफ्नो ध्यान केिन्ित
गरे को पाउँछ । मीक अथार्त ् युनानी भाषामा ूेमलाई आगापे-agape-

भिनन्छ। यो ूेमको उच्च पिरभाषा हो। मािनसलाई उच्चःतर मागर्मा
िहँडाउनु ूेमको खुबी हो। ूभ ु येशूको चेला यूह ाले १ यूह ा ४:८मा
ु न्ु छ।" सच्चा ूेमले परमेँवरको
भनेका छन्: “परमेँवर ूेम हुनह
चिरऽलाई व्याख्या गदर्छ। जो मािनस परमेँवरमा भएको ूेमले

अिभूेिरत भएर चल्छ त्यसले अ लाई परमेँवरले ूेम गरे को जःतै ूेम

गदर्छ र आफ्नो व्यवहारमा पिन उहाँको चिरऽलाई झल्काएको हुन्छ।
अथार्त ् अ लाई दोषी चःमाले होइन तर परमेँवरको चःमाले हे न,

परमेँवरको सच्चा ूेममा रहे को व्यिक्तको खुबी हो।

उपयोगी तिरकाले त्यस ूेमलाई कसरी दे खाउनुपदर्छ र कसरी
दे खाउनसिकन्छ भनेर पावलले मागर्िनदशन िदएको हामी पाउँछ ।
ूेममा रहने व्यिक्त एक ूमूख गुणले सुसोिभत हुनपु दर्छ भनेर उनले
भन्दछन्। त्यो गुण हो: व्यिक्तगत नॆता अथार्त ् अहँले नफूल्नु।
“आफ्नो भाउ खोज्न अ
१२:३

भन्दा आफू ठू लो छु भनेर नसोच्नु" (रोमी

पान्तिरत) ूेमको अथर् हो। ूेममा रहनु भनेको अथर् यो पिन
हो: “गिहरो पमा एक आपसमा ूेम गनु।
र् आफूलाई भन्दा अ लाई
बिढ सम्मान गनु"र् (पद १०

पान्तिरत)। र “अ

भन्दा ितमी असल

वा सक्षम् छौ" भनेर नसोच्नु पिन ूेमको पिरभाषा हो। यःतो ूेमको
पिरवेशमा रहेको मािनसले अ लाई दवाएर वा अ को मोलमा आफू

मािथ आउन किहलै पिन कोिशष गदन। ूभ ु येशूले आफ्नो बारे मा
भ ुभएका यी शव्दह लाई हाॆो िभऽी मनमा कँ ु िदएर राख्नु अत्यन्त

ज री छ: “मेरा सेवकह होओ र मबाट िसक। म नॆ र भलादमी
छु । म अहँको भावनाले ःवतन्ऽ छु ।" (म ी ११:२९ पान्तिरत)।
सबै

िूय इसाई िददीबिहनी तथा दाजुभाईह , याद गनुह
र् ोस् सं सारका
मािनसह मा तपाईँह
अत्यन्त नॆ र सदाशयी हुनपु दर्छ।

् हामी
हामीलाई थाहा छ हाॆो अथक ूयासमा मोक्ष पाउन सिकदै न।

सबै जना पापी छ । हामी एक आपसमा भर पदर्छ । हामी पारःपिरक

िनभर्ता (interdependent)को िनिम्त सृिजएका ह । असल वा धमीर् हुन
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हामी आफैमा होइन तर बािहरको शिक्तमा भरपनुप
र् दर्छ। हाॆो जीवनमा
पिरवतर्न

ल्याउन,

मनोबान्ती

ल्याउन,

आित्मक

बान्ती

ल्याउन
िबयाशील भएको वािहिरय शिक्तको हामीलाई खाँचो छ। के कुरामा
हामी फुल्ने? अ को अगािड र सारा जगतका सृि कतार्को अगािड हामी
के कुरामा घमण्ड गनर्सक्छ र? िवँंविवख्यात िचन्तक र वै ािनक
आइजाक न्युटनले एक फेरा भनेका िथए: “जब सम्म मािनसले एउटा
साधारण घाँसको ूितिलिप बनाउन सक्दै न तबसम्म ूकृितले मािनसको
सम्पूणर्

उपलिव्धह लाई

हाँसेरमाऽ

हे िररहन्छ।"

यस

अध्यायमा

पावलले िदएको सरसल्लाह अनुसार हामी जीउनुपदर्छ। परमेँवरूित र

अ ूित नॆताले सुसोिभत भएर हाॆो जीवन िनवार्ह गनुप
र् दर्छ।

रोमी १२:१८मा उल्लेख गिरएको छ: “हुनसक्छ भने, सकेसम्म
सबैसँग शािन्तमा बस।" वतर्मान जीवनमा पावलको यो सुझावलाई

तपाईँले कसरी आत्मसात् गिररहनुभएको छ? के बाइबलसम्मत चल्न
तपाईको मनिःथितमा केिह पिरवतर्नह आउनु आवँयक छ?
ँ सहभागी भएर काम गनुर् (रोमी १३:१-७)
३॰ अगुवाह सग
सरकार र आिधकािरक व्यिक्तह सँग कसरी िमलेर काम गनुप
र् छर्
ँ
ँ छन्?
भनेर रोमी १३:१-७मा पावलले औल्याउ
इितहासको कुन् काललाई मनमा राखेर पावलले ती भावनाह

व्यक्त गरे का िथए भ े िवषय अत्यन्त रोचकपूणर् छ। त्यसबेला रोमका
ु क शासकले सारा िवँवलाई आफ्नो मु ीमा राखेर शासन गरे का
मुतीर्पज

िथए। रोम अत्यन्त िन ु र र ॅ साॆाज्य िथयो। जीिवत परमेँवरूित
ितनीह को चासो िथएन र साथै उहाँको बारे मा अनिभ िथए। केिह

वषर्पिछ नै त्यिह रोमको साॆाज्यले इसाईह
छे डेको

िथयो।

युरोपको

त्यस

रोमको

शासक

िब

तथा

भय र यु

जनताह ले

इसाईह लाई आति त पारे र ऽाही ऽाही बनाएका िथए। िकनभने
रोमका सॆाट र जनताह ले अनेक मुतीर् तथा ूकृितका वःतुह लाई

भगवान मानेर पूजा गदर्थे तर इसाईह सृि कतार् सत परमेँवरको माऽ
उपासना गदर्थे। अचम्मको कुरो त यो छ, त्यिह रोमको सरकारले
पावललाई वन्धक बनाएर उनको शीर छे दन गरे का िथए ! के यःता
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आततायी सरकारको मुनी रहे र पिन इसाईह लाई असल नागिरक
हुनपु दर्छ भ े कुरालाई पावलले ूोत्साहन िदइरहे का हुन ् त?
यसमा हामीले होइन भ

िमल्दै न। िकनभने बाइबल भिर नै
मािनसह को िनिम्त ूसासक वा सरकार खिटएको कुरालाई समावेश
गिरएको छ। ूसासक अथार्त ् सरकारको अवधारणालाई परमेँवरले नै

आिशष

िदनुभएको

छ।

मािनसह

समाजमा

िविधको

शासनमा

रहनुपदर्छ। एक आपसको िहतको िनिम्त िनयम कानुनमा उनीह
रहनुपदर्छ। कुनै पिन दे श ूसासन वा शासक अथार्त ् सरकारिबनाको
दे श हुनपु छर् भ ेकुरामा बाइबल सहमत छै न।
तर यसको अथर् यो पिन होइन, सबै खालका सरकारलाई

परमेँवरले अनुमोदन गनुह
र् न्ु छ वा ितनीह ले चलाएका ूसाशिकय काम
ु एको छ। िनरं कुस शासकह ले
कावार्हीूित परमेँवर सं त ु
हुनभ

िवँवको इितहासका पानाह मा अनजान जनताह का रगतले पोितएको
पाउँछ । यःतो ूितकूल पिरिःथितमा पिन येशूभक्तह ले सकेसम्म
आफ्नो दे शका िनयमकानूनह को पालना गनुप
र् दर्छ। परमेँवरको इच्छा

िवपिरत नभए इसाईह ले आफ्नो दे शका सरकारह ूित बफादारी
दे खाउनुपदर्छ र सघाउनुपदर्छ। कुनै पिन सरकारको िव
मा जानु छ
भने येशूभक्तह ूाथर्नापूवक
र् र होिशयारपूकर् लाग्नुपदर्छ। परमेँवरका
सबै िवँवासी जनह

कुनै िदन ती शासकह को अगािड िनडर भएर

उिभनुपनछ, जो परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाको िखलाफमा गएर
यस

सं सारलाई

िनयन्ऽण

गनछन्

(ूकाश

१३)।

त्यो

नआउञ्जेल हामी जुनसुकै दे शमा भएपिन हामी दे शभक्त ह
दे खाउनुपदर्छ। त्यो दे शको असल नागिरक हुनपु दर्छ।

समय
भनेर

“सरकार र दे शका अगूवाह लाई परमेँवरले आिशष िदनुभएको

छ। हाॆा नेताह

र ितनीह का आिधपत्यको सम्मान गनुर् हाॆो धमर्

हो। तर जब हाॆा नेताह को आदर गन बममा परमेँवरको

व्यवःथाको उल्लं घन हुन्छ भने मािनसको भन्दा परमेँवरको आ ा
पालन गनुप
र् दर्छ। कुनै पिन मानिवय सरकारभन्दा परमेँवरको
वचनलाई हाॆो जीवनमा ॐवोच्चता कायम गनुप
र् दर्छ।,,,,

शासिकय शिक्तको िखलाफमा िविोह गनर् हाॆो ज रत छै न। हाॆो

सरकारलाई के भ ुपछर् र त्यसको बारे मा के लेख्नुपछर् त्यसूित

१३९

/f]dLx?nfO{ n]lvPsf] k':tsdf o]z"n] lbg] d'lQm
होिशयार हुनपु दर्छ। दे शको िविधको शासन र िनयमको िखलाफमा हामी
िहँडेका छ भ े सन्दे श हामीले िदनुहँद
ु ै न। परमेँवरको िनिम्त हामीले

गनुप
र् न कामलाई जोिखममा पारे र सरकारको िवरोधमा केिह भ ह
ु ँद
ु ैन न
त केिह गनुर् नै हुन्छ।"- एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स,
पृ॰ ६९बाट

पान्तिरत।

४॰ अ ूित हामीले गनुप
र् न व्यवहार (रोमी १३:८)

रोमी १३:८मा उल्लेख गिरएको छ: “आपसमा ूेम गनुब
र् ाहे क
कसै को केिह कुरामा ऋणी नहोओ, िकनकी आफ्नो िछमेकीलाई ूेम
गनले व्यवःथा पूरा गरे को हुन्छ।" यस

कथनलाई हामीले कसरी

बुझ्ने? यसको अथर् के यिद हामीले ूेम गर्य भने परमेँवरको व्यवःथा
वा दश आ ालाई पालन गनुप
र् दन?
जसरी येशूले डाँडामा उपदे श िदनुभएझ, परमेँवरको व्यवःथालाई
ु भनेर पावलले ूयत्न गिररहे को हामी
मािनसह ले सरल तिरकाले बुझन
पाउँछ । हामीले जे गछ त्यो ूेमकै मूख्य कारणले गदर्छ भनेर उनले
दे खाएका छन्। सच्चा ूेमले परमेँवरको चिरऽलाई ूितिवम्व गदर्छ र
परमेँवर ूेम हुनहु न्ु छ। यस पिरूेआयमा ूेम गदार् दश आ ालाई पूरा

गरे को दे खाइन्छ। परमेँवरको आ ा वा व्यवःथा मजबूत भएर खडा
ँ
ँ छ।
भइ नै रहन्छ िकनिक यसले हामीलाई पाप के हो भनेर औल्याउ
पाप भनेको मनगढन्ते हो भनेर कसले भन्छ र?

तर ूेमकै आधारमा

परमेँवरको व्यवःथालाई सच्चा पमा पालन गनर् सिकन्छ। आ ा
पालन गन िनहुँमा ूेम नगनलाई हामीले के भ े? तपाईँलाई थाहा छ,
ु न्दा दश
कितपय मािनसह ले येशूलाई बुसमा टाँगेपिछ सुयार्ःत हुनभ
आ ाको िनयमबमोिजम सब्बथलाई पालन गनर् अिघ हतपत घरमा
गएका िथए?

ूेमको सुऽलाई पालन गदार् आ ा पालन गरे को ठहिरन्छ भनेर
दे खाउन पावलले कुनचािहँ आ ाह
रोमी १३:९,१०मा उदाहरणको
लािग ूःतुत गरे को पाउँछ ? यी हाॆो लािग िकन महत्वपूणर् छन्?
मानव जीवनमा हुनपु न ूेम कुनै नयाँ गुण िथएन। पावलले लैव्य
व्यवःथा १९:१८ लाई यहाँ उ धत गरे का िथए: “ितॆो िछमेकीलाई
आफूलाई जःतै ूेम गर।" पुरानो करारको जीवनूणालीमा ूेम एक
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ँ
ूमूख आदशर् गुण िथयो भनेर पावलले औल्याएको
पाउँछ । फेिर
सुसमाचार ूचारलाई समथर्न गनर् पावलले पुरानो करारलाई ूयोग
गरे को पाउँछ । पावलले उ धत गरे का आ ाह माऽ पालन गनुप
र् छर्

भनेर कितपयले तकर्िवतकर् गदर्छन्। यिद यो सत्य हो भने, के
इसाईह ले आफ्ना आमाबाबुको अनादर गन, िमथ्या दे िवदे वताह
अथार्त ् मुतीर्लाई पूजा गन, परमेँवरबाहेक अ
पिन भगवान वा
ईँवरह

छन् भनेर मा े? पावलको भनाईलाई उ ध गरे र परमेँवरको

िब

नभएर

दश आ ालाई िनलम्वन भयो भनेर ूचार गिरनु पावलकै मनिःथित
मा

परमेँवरकै

अपमान

धारणाह बाट हामी सतकर् हुनपु दर्छ।

गनुर् हो।

यःतो

ॅमात्मक

पावलले यहाँ के ूमूख सन्दे श िदन खोिजरहे को छन् सो
गिहिरएर पढ्नुहोस्। हामीले एक आपसमा कसरी व्यवहार गनुप
र् छर्

भनेर पावलले छलफल गिररहे का िथए। व्यिक्तगत सम्वन्धको बारे मा
उनले चचार् गिररहेका िथए। त्यसैकारण जुन आ ाह
गरे

उनले उ धत

ती सम्वन्ध सुधान आ ाह मा केिन्ित भएका िथए। बाँकी
आ ाह हामीले मा ुपदन भनेर ूमािणत गनर् उनको तकर्लाई ूयोग

गनर् मनािसव छै न। (यिह सन्दभर्मा ूेिरत १५:२०, १ थेःसोलोनी

१:९, १ यूह ा ५:२१ पढ्नुहोस्)। अ लाई ूेम गदार् परमेँवरलाई
ँ
ूेम गरे को ठहछर् भनेर नयाँ करारका अ
लेखकह ले औल्याएको

र्ु ोस्: म ी २५:४०, १ यूह ा ४:२०, २१, याकूब ४।
पाउँछ । हे नह
परमेँवरसँग तपाईँको सम्वन्धबारे सोच्नुहोस्। परमेँवरसँगको
सम्वन्धले अ सँगको सम्वन्धमा कसरी असर पादर्छ? ती दुबैसँगको

सम्वन्धमा ूेमको भूिमका िकन महत्वपूणर् छ? परमेँवरले हामीलाई

ूेम गरे झ अ लाई पिन हामीले कसरी ूेम गनुप
र् दर्छ? यो आदशर्मा
िहँडन् तपाईँलाई कसले रोकी राखेको छ?
५॰ हामीले िवँवास गरे को भन्दा पिन निजक (रोमी १३:११)

रोममा भएका िवँवासीह लाई यो रोमीको पऽ लेख्नुमा अित
िवशेष कारण िथयो। येशूको मृत्यु भएपिछ परमेँवर र मािनसको
िबचमा नयाँ करार अथार्त ् सम्झौता भएको िथयो। नयाँ करारमा

िवँवास र कामको िबचमा भएको एक पतालाई ःप
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पानर् रोममा
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भएको चचर्लाई पावलले पऽ लेखेका िथए। मुिक्त र पापी मािनस
परमेँवरको सामु कसरी धमीर् र पिवऽ ठहिरन्छ भ े िवषयवःतुलाई
पावलले

ूमूख

ध्यान

िदएका

िथए।

जो

मािनस

परमेँवरको

व्यवःथालाई िविधपूवक
र्
पालन गदर्थे ितनीह ले व्यवःथालाई उिचत

दायरामा राखेका िथए। पुरानो करारमा पिन यहू दी धमर् अनुमहको धमर्

िथयो।

तर

सं ःकार

तथा

िविधिवधान

मा े

बममा

ओझेलोमा पािरएको िथयो। यसले गदार् धेरै समःयाह

अनुमहलाई

खडाभएका

िथए। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का हामी सम्पूणर् िवँवासीह ले पिन
त्यिह भूल नदोर्याउन धेरै सतकर् हुनपु दर्छ।

कुन् घटनालाई रोमी १३:११-१४मा पावलले वणर्न गिररहे का
छन्? यस घटनालाई पिखर्ने बममा हाॆो जीवनशैली कःतो हुनपु दर्छ?
यहाँ
पावलले
िवँवासीह लाई
जुन
कुराको
जानकारी
िदइरहेकाछन् त्यो अत्यन्त रोचकपूणर् छ। जागा रहो र तयार होओ
ु न्ु छ भनेर पावलले िवँवासीह लाई
िकनभने येशू फकर आउँदै हुनह

आ ान गिररहे का िथए। यो लेखेको किरब दुई हजार वषर् भयो। तर
येशूको आगमन निजकै छ भनेर हामी हरदम अपेक्षा गिरनै रहनुपदर्छ।
ँ ा िचम्लेका
अक ह ामा होस् वा चािलस वषर्मा होस् वा मृत्युमा आख

ह । चाहे हामी केिह मृत्युको शैयामा हौ वा ४०० वषर्। हामी मरे पिछ
समयसँग सरोकार हुँदैन। जब हामी मृत्युको िनन्िाबाट व्युिँ झन्छ तब
ु न्ु छ। मृत्युले जताततै राज्य
हामीलाई थाहा हुन्छ िक येशू आउँदै हुनह

गरे को यस सं सारमा र मृत्युलाई कसैलाई पिन नपखर्ने अवःथामा हाॆो
समय छोटो छ भनेर सतकर् भएर बःनु धेरै महत्वपूणर् कुरो हो। हामीले
पिहले िवँवास गरे को भन्दा चाडो हाॆो उ ारकतार् येशू आउँदै
ु न्ु छ।
हुनह

हो, पावलले रोमीको पुःतकमा दोौो आगमनको बारे मा िवःतृत
पमा ूःतूत गरे को पाउँदैन । तर थेःसोलोनी र कोिरन्थीका पऽह मा
येशूको आगमनको बारे मा चरणव
पमा ूःतुत गरे को पाउँछ ।

िवशेष गिर नयाँ करारमा येशूको दोौो आगमनको िवषय
अित महत्वपूणर् िवषयवःतु हो। येशूको आगमन िबना र जुन आशा
यसले ूदान गछर् त्यस आशा िबना हाॆो िवँवासको कुनै अथर् हुँदैन।
बाइबलमा,
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यिद येशू भी को दोौो

आगमन भएन भने

“िवँवास ारा

धमीर्

ठहिरनु"को अथर् के छ त?
येशू भी अक मिहना फकर आउनुहन्ु छ भनेर तपाईँ यिकन
ु न्ु छ भने तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न ल्याउनुहन्ु छ? िकन? येशू
हुनह

आउने एक मिहना अिघ तपाईँको जीवनमा केिह पिरवतर्न ल्याउनुछ भने
अिहले नै िकन नगन? येशूको आगमनको समयले गदार् तपाईँको
मनिःथितलाई कसरी असर गदर्छ?
ँ ार:
उपसह

थप जानकारी: एलेन जी ॑ाईट ारा िलिखत दे खायका साममीह

पढ्नुहोस्: सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक १को पृ

६६-६९मा उल्लेिखत

“आन इक्सप्लानेशन अभ अलीर् ःटे टमेन्टस्", टे िःटमोिनज फर द चचर्,
ठे ली

५को

पृ॰

५४०,५४१को

लेख¸“ूािक्टकल

गडिलनेस",

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ६को पृ॰ ३९४, ३९५को “आवर
आि च्युड टु वाडर् द िसिभल अथोिरिटज", पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ॰
३५२, ३५३को “द टे िःटमोिनज एण्ड इटस सिभर्सेज", थतस ृम द
माउन्ट अभ ब्लेिश , पृ॰ ४९-५१को “द िःपिरच्युआिलिट अभ द
ल।"

“परमेँवरको इच्छा वा योजनालाई बाइबलले दे खाएको छ।
् जो मािनसले
बाइबलमा लेिखएका सत्यह परमेँवरका वचनह हुन।
ती सत्यह लाई आफ्नो जीवनको भाग बनाउँछन् ितनीह नयाँ व्यिक्त
हुन्छन्। उनलाई अव नयाँ बौि क शिक्त िदइएको हुन्छ। पाप र

अ ानताले गदार् उसको समझमा अन्धकारले छाएको िथयो। अब त्यो

हटे को हुन्छ। “नयाँ

दय म ितमीलाई िदन्छु "को अथर् “नयाँ िदमाग म

िदन्छु " भिनएको हो। जब मािनसको
इसाई कतर्व्यमा

दय पिरवतर्न हुन्छ तब उनी

द भएर उिभन्छ। सत्यलाई बुझ्ने क्षमता उनीह लाई

िदएको हुन्छ। जसले बाइबललाई ूाथर्नापूवक
र् िनयिमत
गदर्छ, त्यसको समझशिक्त ःप

पमा अध्ययन

हुन्छ र उसको िबवेकले उिचत पमा

काम गनर् थाल्छ। जब मािनस परमेँवरितर फकर्न्छ त्यो जीवनको

उच्च लआयमा पुगेको सरह हुन्छ। उसका िबचारह

एलेन जी ॑ाईट, माई लाइफ टु डे, पृ॰ २४बाट
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उच्च हुन्छन्।"-

पान्तिरत।
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ु न्ु छ। उहाँको आगमनको िनिम्त तयार
“हाॆो ःवामी िछ ै आउँदैहन
ु ह

हुनपु दर्छ। उहाँको ूत्यआय आगमनको ूितक्षामा रिहरहनुपदर्छ। उहाँले
उ ार गिरएकाह लाई ःवागत गन अवसरमा र उहाँलाई हे न र् पाउँदा

कःतो सौभाग्यको समय होला ! धेरै भयो हामीले उहाँलाई पखको ! तर
हाॆो आशालाई कमजोर बनाउन िदनुह ु । यिद हाॆा राजालाई उहाँको

मिहमा तथा सुन्दरतामा हे न र् पाय भने हामी सदाको िनिम्त आिशिषत
हुनेछ । ठू लो ःवरले म िचच्याउँ जःतो लाग्छ: Ôहामी घर फकर्न्दै छ !Õ
तेजःवी येशूको मिहिमत पमा आगमनको समय निजक भएको छ।
जब उहाँ महान् गौरबमा आउनुहन
ु ेछ तब उहाँले आफ्नो रगत ारा
उ ार गिरएकाह लाई अनन्तको घरमा लै जानु हुनेछ।"-एलेन जी
॑ाईट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ८, पृ॰ २५३बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

ँ ामा उल्लेिखत ूँनमा चचार्पिरचचार् गनुह
१॰ पाँच बुद
र् ोस्। यसमा
अ

मािनसह को धारणा के छ?
२॰ हामी असल नागिरक हुनपु दर्छ र असल इसाई हुनपु दर्छ भ े
कुरामा कितपय किठनाइ उत्प
भएको हामी पाउँछ ।
कसै ले तपाईँसँग परमेँवरको इच्छामा अिडग हुन ु भनेको के
हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले के जवाफ िदनुहन्ु छ?
ँ नुपर्यो भने के गन?
र त्यस अिडगले गदार् सरकारसँग िभड्

यसबारे

तपाईँले

के भ ुहन्ु छ? तपाईँले उसलाई के
सरसल्लाह
िदनुहन्ु छ? कुन
िस ान्तह लाई
तपाईँले
प ाउनुपदर्छ? यो कुरा िकन अित सं वेदनशील छ? तपाईँ
हामीलाई थाहा छ िसहँको मुखमा फिकएका मािनसह सध

िबना चोटपटक िनिःकएको छै न।
३॰ कुन कुरा गनर् मुिँकल छ: परमेँवरको आ ालाई अक्षरस
प ाउनु वा कुनै सतर् र िसमािबना परमेँवर र अ लाई ूेम
गनु?
र् अथार्त के तपाईँले यी तकर्ह तुलना गनर् नसिकने तकर्
हुन ् भनेर सोच्नुहन्ु छ त? यिद छ भने िकन?
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