बाँकी सबै टीका
वा िटप्पणी

१३

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी १४-१६
ःमरण गनुपर् न पद: “ितॆो िवँवासी दाजुभाई वा िददीबिहनीको इन्साफ
वा आलोचना गन ितमी को हो त? ितनीह लाई िकन हे पाहा

ीले

हे न? याद गर, हामी सबै जना एक िदन न्यायको िनिम्त परमेँवरको

सामु उिभनेछ । (रोमी १४:१०

पान्तिरत)

एक िदन यहू दीधमर्का ूख्यात धमर्ग ु

एउटा खु ामा उिभइएर

बसेका िथए। एक जना मािनस उसकहाँ आएर यो िज ासा राखे,
“गु ज्यु धमर्शा
तोराहको सार के हो?" एउटा खु ामा उिभइएको
धमर्ग ु रब्बीले यसरी जवाफ िदए, “अ लाई यःतो केिह नगनुर् जसले
ितमीलाई त्यिह गदार् चोटपुग्छ। सारा तोराहको िनचोड यिह हो। बाँिक
सबै टीका वा िटप्पणी हो।"

कोिह मािनस त्यस धमर्ग ु को कुरामा असहमत होला। तर
उसले भनेको कुरो असल हो भनेर मा प
ु दर्छ। हाॆो िवँवासमा यःता
धेरै सत्यह

अ

छन् जुन अ का आःथाह ले पिन आधार मानेका छन्।
्
बाँिक भागह चािहँ िटप्पणी नै हुन।
यस अध्यायमा ती केिह

िटप्पणीह को छलफल गनछ । यो भन्दा अिघ मुिक्त पाउने महत्वपूणर्
िस ान्तह को बारे मा पावलले छलफल गरे का िथए। परमेँवरको
अगािड कसरी िःवकायर् व्यिक्त ब े भ े कुरालाई पावलले ःप गन

आवँयकता ठानेका िथए। एक समय पावल र उहाँको सहकमीर्
ँ को कारणले
िसलासलाई आबामक िभड
ालखानाको हािकमले

उिनह लाई
ालखाना

यातना

बसेको

िदएर

रातमा

ालखानामा थुनेका िथए। उनीह
ठू लो भ ुईँचालो आएको िथयो। त्यस

ालखानाको हािकमले ल, सबै कैदीह भागे होलान् र सरकारले
आफूलाई सजायँ िदनेछन् भिन डरले आत्महत्या गनर् लागेका िथए। तर

पावलले दे खेर, “आत्महत्या नगनुह
र् ोस्। हामी कोिहपिन भागेका छै न ।"
भनेर िचच्याएका िथए। त्यो सुनेर त्यस हािकम हातमा ब ी िलएर
पावल र िसलासकहाँ आए। जब पावलको कुरा सत्यसािवत भएको
िथयो त आफूले गनर् लागेको आत्महत्याको पाप र पावललूित
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दुव्यर्वहारबाट मुिक्त पाउन त्यस हािकमले पावललाई िविन्तपूवक
र् सोधे,

“मैले मुिक्त पाउन के गनुप
र् छर्?" (ूेिरत १६:३०) हुनसक्छ त्यस
ालखानाका हािकमको ूँन नै सबै मािनसले सोध्ने ूँन हो र जसरी
पावलले

त्यसलाई

मुिक्तको

उपाय

बताइिदए

त्यसरी

नै

िबिभ

िटप्पणी ारा हामीलाई मुिक्तमागर्को बारे मा हामीलाई पिन बताउन
चाहन्छ।

मुिक्तको बारे मा िटप्पणी िदने बममा पावल अब अिघ बढ्छन्। कुनै
कुरामा उनी कडा पमा ूःतूत हुन्छन् भने कुनै कुरामा नरम िनित
िलएको हामी पाउँछ । यो िकनभने मुिक्तको िनिम्त ती कुराह त्यःतो

महत्वपूणर् छै नन्। जब कोिहमािनसले िवँवास ारा येशूलाई महण गरे र
मुिक्त पाउँछ भने, त्यो मुिक्तको अनुभव पिछ उसको बाँिक जीवन

केवल िटप्पणी हुनजान्छ। पावलले ूःतूत गरे का कितपय िवषयबःतुह
त्यि
सार्हो महत्वपूणर् नहोलान्। तर येशूभक्त भनेर दावी गन
िवँवासीह को िनिम्त महत्वपूणर् हुनसक्छ िकनिक इसाई भएर एक
आपसमा कःतो व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर पावलले केिह िनदिशकाह
सामु ूःतूत गरे को पाउँछ ।
१॰ कमजोर भाई (रोमी १४:१-३)
रोमी

१४:१-३मा

लेिखएको

हाॆो

छ:

“िवँवासमा कमजोर हुने
मािनसलाई महण गर, तर उसले मतसम्वन्धी कुरामा बाद-िववाद

गनर्लाई होइन। कसैले सबै थोक खानुहन्ु छ भनी िवँवास गछर्, तर
िवँवासमा कमजोर हुनल
े े चािहँ सागसव्जी माऽ खान्छ। खानेले
नखानेलाई तुच्छ नठानोस, नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्, िकनभने
परमेँवरले त्यसलाई महण गनुभ
र् एको छ।" यसमा दे िवदे वताह लाई

चढाएको मासु वा अन्य ूसाद खानुहन्ु छ िक हु भ े िवषयमा गरे को
िज ासालई जवाफ िदएको पाउँछ । येशूको चेला याकूबको सं योकत्वमा
बसेको य शलेम पिरषदले येशूका गैर-यहू दी िवःवासीह लाई मुतीर्लाई

चढाएको खाना खानुह ु भनेर िनदशन िदइएको िथयो (ूेिरत १५)।
तर एउटा ूँन त कौतुहलकै िवयय िथयो (नेपाली पिरूेआयमा त झन

जारी नै छ): “के बजारमा बेचेको मासु दे वतालाई बली चढाएको मासु
हो (र त्यो खानुहन्ु छ िक हुँदैन)? (१ कोिरन्थी १९:२५ पढ्नुहोस्)।
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कितपय इसाईह ले त्यस िबषयमा खासै ध्यान िदएका िथएनन् िकनभने
त्यो साधारण कुरा िथयो। अ ले दे वतालाई चढाएको मासु खानुह ु
त्यसकारण शाकाहारी नै बन भनेर सागसव्जीमाऽ खान थालेका िथए।
यहाँ ूःतूत गिरएको िवषयबःतुचािहँ शाकाहारी, माँसहारी तथा ःवःथ
जीवनशैलीको

बारे मा

जनावरको मासु र अशु

िथएन।

लैब

व्यवःथामा

छु

ाएका

शु

जनावारको मासुको व्यवःथालाई हटाउनुपछर्
भ े राय पावलको होइन। कुन मासु खानु हुन्छ कुन मासु खानु हुँदैन
भ े कुरालाई पावलले ध्यानै िदएका छै नन्। मान कसै ले “उसले सबै

थोक खानुहन्ु छ" भनेको रोमी १४,२को अथर् शु

र अशु

मासु जे

खाएपिन हुन्छ भनेर भन्छन् रे ? तर पावलले शु र अशु को ूस लाई
ँ
औल्याएक
ै होइनन्। यिद हो भने यो पावलको मनशायलाई कुिण्ठत
पारे को हुन्छ। फेिर यिह ूस लाई नयाँ करारको अ पदह सँग तुलना
पारे को पाउँछ ।
यसै िबचमा िवँवासमा कमजोर भएको कुनै भाई वा बिहनीलाई

गदार् पावलको मनशायलाई ःप

महण गनुक
र् ो अथर् त्यस व्यिक्तलाई चचर्मा पूणर् सम्मानका साथ सदःय

बनाएर महण गनुर् हो। यसको अथर् त्यस ब्यिक्तले ःवतन्ऽतापूवक
र्
मन्थन गन अिधकार छ भनेर खुलाएको पिन पाउँछ ।
पावलले रोमी १४:१-३मा लेखेका कुराह मा कुन िस ान्तलाई

उपयोगीजनक मा ुपदर्छ?

पद ३मा िवँवासमा कमजोर भएको व्यिक्तको बारे मा नकारात्मक
पमा पावलले सोचेको छै न भ े कुरालाई बुझ्नु पिन महत्वपूणर् छ।

त्यस व्यिक्तलाई उनले िवँवासमा कसरी बिलयो हुनपु छर् भनेर ूवचन

छाँटेका पिन छै नन्। एक इसाईले अक इसाईलाई आलोचना गरे पिन
त्यस इसाईलाई परमेँवरले त्यसलाई महण गरे कै हुन्छ भनेर पावलले
आफ्नो तकर् ूःतूत गरे को पाउँछ । उनले भन्छन्: “परमेँवरले
उसलाई महण गरे को हुन्छ।"

रोमी १४:४ पढ्नुहोस्। मािथ छलफल गिरएको िवषयलाई यस

पदले तपाईँलाई कसरी छलर् पादर्छ?
ँ
ँ ामा औल्याएका
यस बुद
िदक्षाह लाई आत्मसात गनुर्
आवँयक छ भनी हामी मा ुपदर्छ। तर यःतो कुनै समय र ःथान छ
जब हामीले सरासर िवँवासीको

दय र कामा हःतक्षेप गनुर् अिनवायर्
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हुनआउँछ? यःतो पिरिःथतमा के हामी पछािड बसेर केिह नगिरकन
बःने? यशैया ५६:१०ले भन्छ, “लाटो कुक्कुरले भ ुक्न सक्दै न।" किहले
बोल्ने र किहले च ुप लाग्ने, कसरी थाहा पाउने? हामीले इसाई जीवनमा

ु ता कायम गन?
कसरी उिचत सं तल

२॰ जुन नापले ितमी नाप्दछौ (रोमी १४:१०)
अ

मािनसको आलोचना वा इन्साफ गनर् हामी कसरी होिशयार

हुनपु छर् भनेर पावलले रोमी १४:१०मा भनेका छन्?

हामीले कितपटक हतार हतारमा अ को बारे मा िनणर्य अथार्त ्

इन्साफ गछ । ूायजसो हामीले गरे को त्यिह कामलाई लुकाएर अ ले

गरे कोमा आलोचना गछ । फेिर कितसमय त हामीले गरे को काम
अ को जःतो नराॆो छै न भनेर ढु क्क पिन हुन्छ । हामी पाखिण्डको
लुगालगाएर आफूले आफैलाई नै धोका िदनसक्छ । तर परमेँवरलाई
ँ
धोका िदन सक्दै न । अ लाई हामी मूखर् बनाऔला
तर परमेँवरलाई
हामी सक्दै न । ूभ ु येशूले हामीलाई यो चेतावनी िदनुहन्ु छ: “अ को

न्याय नगर। ितॆो पिन न्याय गिरनेछैन। ितमीले अ लाई कसरी न्याय
गछ अ ले पिन त्यसै गरे र ितॆो न्याय गिरनेछ। जुन नाप वा तौलले

ितमीले अ लाई तोल्दछौ वा नाप्दछौ, ितमीलाई पिन त्यिह नाप वा
ँ ामा भएको काठको
तौलले नािपनेछ।ितमीले आफ्नो साथीको आख
ँ ामा भएको काठको
अिलकित धुलो दे ख्छ होला। तर ितॆो आख

मुढालाई ध्यान िदँदैन । ितॆो साथीलाई यो कसरी भ े, Ôितमीमा भएको
ँ ामा
काठको किस रलाई मलाई िनकाल्नु िदनु।?" जब ितॆै आख
ँ ामा भएको किस रलाई
काठको मुढा झुिन्डएको छ भने साथीको आख

कसरी िनकाल्ने?" (म ी ७:१-४

पान्तिरत)।

पावलले रोमी १४:११मा उ ध गरे का पुरानो करारका भिवंयवक्ता

यशैयाको भनाईलाई हामीले कसरी महत्वपूणर् मा ुपदर्छ?
यशैया

४५:२३ले

दे खाएको

पदले

यो

भन्छ:

हामी

सबैजना

ँ ा" र “हरे क
परमेँवरको न्यायआशनमा भेला हुनेछ । “हरे क घुड
िजॄो"को अथर् ूत्येक मािनसले न्यायको सामना गनुप
र् नछ। हरे क

मािनसले आ-आफ्नै लेखा जोखा िदनेछन् भनेर रोमी १४:१२मा उल्लेख

गिरनेछ। यसको अथर् हाॆो ूत्येक काम र जीवनको ःपि करण
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हामीले नै िदनुपदर्छ। अक को लािग अ ले बोल्न सक्दै न। यसको अथर्

यो हो अ को जवाफदे िह हामी छै न । असली
भाईको रखबाली गन काम मेरो होइन।

पमा भ े हो भने मेरो

यो िवषयवःतुलाई मनमा राखेर रोमी १४:१४को अथर्लाई कसरी

बुझ्ने?

यहाँ उल्लेख गिरएको िवषयवःतु फेिर पिन मुतीर्लाई चढाएको
ूसादको बारे मा हो। शु
र अशु
खानेकुराको बारे मा छलफल

गिरएको छै न। मुतीर्ह लाई चढाएको खाना खानु गलत होइन भनेर
पावलले यहाँ भनीरहे को पाउँछ । मुतीर् दे वीदे वताह
के हो त,

आिखरमा? ितनीह

केिह पिन होइन (१ कोिरन्थी ८:४ पढनुहोस्)।
त्यसकारण कसैले कुनै सपर्, गाई, भ्यागुता वा साँढे आिदलाई चढाएको
खाना खादा के हुन्छ र?

कसैले कसैको िववेकलाई टु क्र्याउने अिधकार छै न। चाहे त्यो

िववेक वा चेतना जितसुकै सं वेदनशील िकन नहोस्। तर त्यस ताकाका
चचर्का बिलया िवँवासीह मा ती कुरालाई ःप
पमा बुझेका
िथएनन्। ितनीह ले कमजोर भाईह मा यसबारे अन्यौलत छाएकोमा
िछ:छी

दुरदुर

गरे का

िथए।

यसले

िवँवासीह सामु तगारो बनेका िथए।

गदार्

ितनीह ले

कमजोर

के तपाई पिन परमेँवरलाई िर ाउनेको नाउँमा चेतावनी पाएका
बिलया िवँवासीको दायरमा त पनुभ
र् एको छै न? अ को िनिम्त चेतना वा
िववेक नहुन हामी कःतो सतकर्ता अपनाउनुपदर्छ?

३॰ कसैको भावनामा चोट नपुर्याउने (रोमी १४:१५-२३)

रोमी १४:१५-२३ पढे र पावलले के भ
खोिजरहे का छन्
त्यसको बारे मा सोच्नुहोस् (१ कोिरन्थी ८:१२,१३ पिन पढ्नुहोस्)।
पावलले ती पदह मा व्यक्त गरे का िनितह

क्षेऽह मा लागु कसरी गन?

इसाई धमर्िशक्षाका िविभ

हाॆो जीवनका सबै

भागह लाई उिचत बमव

पमा

पावलले पद १७-२० राखेको पाउँछ । खाना महत्वपूणर् िवषय हो।

तर बजारमा बेचेको मासुह

दे वतालाई चढाएको हो भन्दै अ ले

खाएकोमा िबबाद गनुर् र सागसव्जीमाऽ खानुपछर् भनेर कर गनुर्
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इसाईह को सभ्यता होइन। ब , धािमर्कता, शािन्त र पिवऽ आत्मामा
आनन्दमा इसाईह
केिन्ित हुनपु दर्छ। तर हाॆो चचर्ले सं तिु लत र

मासरिहत खानालाई ूोत्साहन गदर्छ। के पावलको उक्त कथनले
ःवःथ रहन साकाहारी खानाको खान अिभयानलाई असहमत जनाउँदछ
र? सुःवाःथ्यको सन्दे श र खाना सम्वन्धी िशक्षाह हाॆोलािग अत्यन्त
िहतकर छन् भ ुमा कसैको असहमत त हुँदैन। तर एउटा कुरालाई

याद राख्नुपदर्छ: सबै मािनसह ले र सबै सं ःकारह ले हाॆो सन्दे शलाई
एकैनासले बुझ्न सक्छ भ े छै न। अनैकतामा िभ तालाई हामीले

सम्मान् गनुप
र् दर्छ।

रोमी १४:२२मा ूत्येक मािनसको आ-आफ्नै िववेक हुन्छ भनेर
चचार् गिरएको छ। तर पावलले चेतावनीःव प एउटा कुरालाई जोडेको
पाउँछ : “जुनकुरालाई अनुमित िदएको छ त्यस कुराको अनुसरण गदार्

धन्यका हुन"् ( पान्तिरत)। यसमा हामीलाई के
सतकर्ता दे खाएको छ? पावलले िसकाइरहे का अ
धेरै िशक्षाह को
िबचमा यस कथनले कसरी सन्तुलन ल्याउँदछन्?
दोषी अनुभव नगनह

के कसैले यःतो भनेको कुरा सु भ
ु एको छ¸ “म जे गछु र्, जे खान्छु ,
जे लाउँछु र जे रमाइलो गछु र् त्यो मेरो आफ्नै इच्छाको कुरो हो।
कसै सँग सरोकार छै न।"? के यो सत्य हो त? िबलायतका ूख्यात
किव जोन डनले भनेका िथए: “कोिह मािनसपिन टापु होइन।" यस
उदगारलाई मध्य नजर राख्दा हाॆा कामह , हाॆा जीवनशैली, हामीले

बोलेका वचनह र हामीले खाने खानह पिन चाहे असल होस् चाहे
खराब होस् कुनै न कुनै पमा अ लाई असर गरे को हुन्छ। यो बुझ्न
त्यःतो किठन छै न। तपाईँूित उच्च भावना भएको मािनसले केिह
नराॆो काम तपाईँले गरे को दे ख्यो भने तपाईँको उदाहरणले उसलाई

असर पाछर् नै। त्यि माऽ होइन उसले पिन तपाईँको अनुसरण गनर्
िहचिकचाउँदैन। हामी येशूभक्त त भन्छ तर हामी दुई जीवन िबताय
भने हामीले आफूले आफैलाई धोका िदइरहे का हुन्छ । यःतो
चालचलनले हामी आफै मूखर् बन्छ । तपाईँको अनुसरण गरे र अ

पिन

नराॆो मनिःथितमा लाग्दा तपाईँले कर गरे को होइन भ िमल्दै न।
येशूलाई िवँवास गनुर् हाॆो अवसर हो भने त्यसलाई आत्मसात् गरे र
अ ूित सं वेदनशील हुन ु हाॆो उ रदाियत्व हो। यिद हाॆो कारणले
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कोिह नराॆो बाटोमा लाग्छ भने, त्यसको िजम्मेवारी हामीले नै

िलनुपदर्छ।

तपाईँको जीवनशैली कःतो छ? के तपाईँ अ को िनिम्त
उदाहरणीय ब ु भएको छ? तपाईँको सबै क्षेऽह मा अ ले पिन

अनुसरण गरे के तपाईँलाई सहज लाग्न सक्छ? तपाईँको जवाफले
तपाईँको बारे मा के भन्छ?
४॰ सम्मान गनुप
र् न िवशेष िदनह

(रोमी १४:४-१०)

हामीले सोचेको भन्दा िभ ै तिरकाले सोच्ने मािनसह लाई हामीले

आलोचना वा इन्साफ गनुह
र् ु भनेर पावलले गरे को छलफललाई अिघ
बढाउँदै जाँदैछ । िवशेष िदनलाई कसैले पालन गन र अ ले पालन

नगन िवषयमा पावलले चचार् गदर्छन्।
रोमी

१४:४-१०मा

पावलले

भनीरहेका

कुराह लाई

कसरी

बुझ्ने? यसको अथर् के चौथो आ ाको औिचत्यको बारे मा पावलले
भिनरहेका छन् त? यिद छे न भने, िकन छै न?
आफूले मानेका िदनको बारे मा चचार् गदार् पावलले कुन िदनह को

बारे मा भनीरहे का छन्? ूारिम्भक चचर्मा िवषेश चाडवाड िदनह को
कुरा िलएर के गिम्भर िववाद चलेको िथयो त? िथयो। गलाती
४:९,१०मा िदनको िवषयमा िलएर केिह िववाद भएको हामी पाउँछ ।

गलातीका इसाईह ले परम्परादे िख चिलआएको भिन धािमर्क िदन,
मिहना, ितिथ, र वषर्ह लाई पालन गरे को दे खेर पावलले ितनीह लाई

हप्काएका िथए। यस पुःतकको दुई अध्यायमा हामीले हे र्य िक कसरी
यहू दी

इसाईह ले

गैर-यहू दी

गलातीको

इसाईह ले

मोसाको

िनदशनअनुसार खतना गनुप
र् छर् भनेर उक्साइरहेका िथए। यिह िववादले

रोमको चचर्मा पिन िवभाजन ल्याउला भ े पावलको डर िथयो। यहू दी
पवर्ह मा ु अव आवँयक छै न भ े कुरालाई िःवकार गनर् रोममा

रहे को यहू दी इसाईह लाई गार्हो भएको िथयो। पावलले ितनीह लाई
भनीरहे का िथए, “यस िवषयमा ितमीह

ितमीह

जे गनर् मनलाग्छ गर। तर

भन्दा फरक िबचार राख्ने िवँवासीह को ितमीह ले आलोचना
नगर र ितनीह को न्याय नगर।" कुनै कुनै इसाईह ले एक अथवा
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विढ यहू दी पवर् मनाउन चाहन्थे। त्यःतोलाई पावलले सल्लाह िदन्छन्,
“यिद ितनीह को िबवेकले मा ुपछर् भने मानोस।“

तर रोमी १४:५लाई आधार मानेर सा ािहक साबथको बारे मा
पावलले छलफल गरे का हुन ् भ े कुराको कुनै अथर् दे िखन्दै न। चौथो
आ ाको बारे मा पावलले वेवाःता गरे को भ ु नै अकल्पनीय कुरो हो।

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा मा ु पावलको िनिम्त कःतो
महत्वपूणर् िवषय रहे छ भनेर अध्ययनको िशलिशलामा यस पुःतकमा
हे र्य ।तर दु:खपूणर् कुरो त यो छ, धेरै इसाईह ले यी पदह लाई
दे खाएर सात िदन पिवऽ मा ु पन कुरालाई अिँवकार गरे को पाउँछौ।

उनीह ले भन्छन्, “हे र, पावललकै भनाईमा कुनै िदन अव पिवऽ

मा ुपदन।" तर ती पदह ले सब्बथको बारे मा केिह पिन भनेको छै न।
ती मािनसह ले पावलको भनाईलाई कसरी गलत तिरकाले ूयोग गदार्

रहे छन् भनेर पऽुसले गरे को चेतावनीको एक नमुनामाऽ हो: “पावलले
त्यिह तिरकाले आफ्ना सबै पऽह

लेखेकाछन्। मेले भखर्रै जे भन

त्यसै लाई पुि गनर् पावलले लेख्दछन्। हो, उनले लेखेका कितपय
कुराह
बुझ्न किठन छन्। जो मािनस परमेँवरको
ानमा र
ँ । पावलको
िवँवासमा अिडग छै न उसले पावलको कुरालाई बग्ँ यायछ
माऽ होइन अ
पिवऽ धमर्शा ह लाई पिन बग्ँ याउँछ। यो काम

आफ्नै िबनाशको िनिम्त ितनीह ले गदर्छन्।" (२ पऽुस ३:१६
पान्तिरत)।

सब्बथको बारे मा तपाईँको अनुभव के छ? के यस िदन तपाईँको
िनिम्त आिशषमय भएको छ वा अिभशाप भएको छ? सब्बथलाई
अथर्पूणर् बनाउन के कुरामा पिरवतर्न ल्याउनुपदर्छ?
५॰ उिचत मङ्गलमय कामना (रोमी १५:१-३)

रोमी १५:१-३मा एक महत्वपूणर् इसाई सत्यतालाई झल्काएको

छ: “िवँवाससाथ दिर्हला हुने हामीले आफैलाई माऽ खुशी पान इच्छा

नराखेर दुवल
र् मािनसह का कमजोरीलाई सहनुपछर्। हामी ूत्येकले

आफ्नो िछमेकीको आित्मक सुधार होस् भनेर ितनको भलाईको लािग

ितनलाई ूस

राख । िकनिक भी ले पिन आफैलाई ूस

पानुभ
र् एन।

यसो लेिखएको छ, Ôतपाईँलाई िनन्दा गनह को िनन्दा ममािथ पर्यो।"
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ु नेको के रहे छ भनेर उपरोक्त पदह मा भएका धेरै
येशूभक्त हुनभ
धारणाह ले कसरी जनाउँछन्? अझ महत्वपूणर् कुरो त, तपाईँ पिन ती
सुऽह मा उल्लेिखत जीवनशैली अपनाएर असल उदाहरण कसरी कसरी

ब े? जब पावलले आफ्नो पऽलाई अन्त्य गदर्छन् तर उनले के िविवध
आिशषह को उच्चारण गरे का छन्? हे नह
र्ु ोस्: रोमी १५:५, ६, १३,
३३।

िःथरता अथार्त ् िधरजका र उत्साहका परमेँवरको अथर् उहाँले

आफ्ना जनह लाई िवँवासमा िनरन्तर पमा अटल राख्न सहयोग
गनुह
र् न्ु छ भ े जनाउँछ। “िधरज" भ े शव्द hupmoneबाट आएको

हो। यसको अथर् सहनशीलता वा अटल, िचरःथायी हो। उत्साह िदने

भनेको शव्दलाई शान्त्वना िदने भनेर उल्था गरे पिन हुन्छ। उत्साह िदने
परमेँवर त्यो हुनहु न्ु छ जसले हामीलाई उत्साह िदनुहन्ु छ। आशाको

परमेँवर त्यो हो जसले मािनसह लाई आशा िदनुहन्ु छ। त्यसरी नै
ु न्ु छ जसले हामीलाई शािन्त
शािन्तका परमेँवर त्यो परमेँवर हुनह

िदनुहन्ु छ र मािनसह ले उहाँमा शािन्त पाउछन्।

िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ भ े ूमूख िवषयवःतुले िस ािरएको
पऽको अन्त्य गनुर् कःतो िश आिशषको कुरो हो। उत्साह, आशा र

शािन्त ! यस तहसनहस भएको सं सारमा उपरोक्त आिशषको खाँचो
कःतो छ भ े कुरामा कसैको पिन दुईमत छै न।
व्यिक्तगत

पमा

धेरै

अिभवादनह
पिछ पावलले रोमीको
पुःतकलाई कसरी अन्त्य गराउँछन्? हे नह
र्ु ोस्: रोमी १६:२५-२७।
यशँवी परमेँवरूभ ुको ूशंसा गद पावलल आफ्नो पऽलाई
अन्त्य गदर्छन्। रोमका इसाईह

र सं सारका सम्पूणर् इसाईह ले

आफ्ना भरोसा सुरिक्षतपूवक
र्
परमेँवरमा राख्नसक्छन्। यसो गदार्

परमेँवरका छोराछोरीह का िनिम्त आरिक्षत ःथानमा बःने पाउने
अवसरलाई समथर्न गरे को जनाउँछ। ितनीह अव िवँवास ारा धमीर्
ठहिरएको र पिवऽ आत्मा ारा डोर्याइको जन हुन ् भनेर ूमािणत

गदर्छन्।

यःतो महान् तथा गौरवमय सन्दे शका सन्दे शवाहक ब

पुगेकोमा

पावलले उल्लासपूवक
र्
व्यक्त गदर्छ। यस सन्दे शलाई उनले “मेरो
सुसमाचार" भनेर सम्वोधन गदर्छ। उसले ूचार गरे को सुसमाचारलाई
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आफ्नै भनेर हषर् व्यक्त गदर्छ। तर उनले ूचार गरे को सुसमाचारलाई
ूभ ु येशू र िवगतका भिवंयवक्ताह ले समथर्न गरे कै समाचार हो।

यहू दीह मा यो गोप्य रािखएको िथयो। मािनसह ले थाहा नपाउन् भनेर

परमेँवरले गोप्य राख्नुभएको िथएन, तर ितनीह ले ःवगर्बाट आएको

ज्योितलाई िःवकार गनर् राजीभएका िथएनन्। यसैले गदार् मािनसह ले

पाउने थप आित्मक ज्योितबाट आफ्नै कारणले वंिचत भएका िथए।

फेरी मानव
प िलएर मिसह नआउञ्जेल नबुझ्ने भएकोले कितपय
ु न्ु छ र उहाँको
कुरालाई गोप्य रािखएको िथयो। परमेँवर कःतो हुनह

शिक्तलाई पकिड राख्दा हामी के हुन्छ भ े उदाहरण उहाँले िदनुभएको
छ। नयाँ खालको जीवन नै िवँवासमा आ ाकारी भएर िजउनु हो।

यस खालको अनुशासीत र आ ाकारी जीवन परमेँवरमा िवँवास राखेर
माऽ आउँछ। यसको फलःव प पापीह लाई परमेँवरको अनुमहले
िनद ष ठहराइन्छ। यो िनद िषता येशूको िश
चिरऽले गदार् भएको

हुन्छ। तर कुनै मािनस अिहले नै मुिक्तको अनुभव पाउन चाहन्छ भने
त्यसको लािग केवल एउटै शतर् छ त्यो हो येशूलाई आफ्नो मुिक्तदाता
भनेर महण गनु।
र् यो आत्म ानमा अटल पमा रअयो भने परमेँवरको

िश

चिरऽ पापबाट क्षमा पाएका पापीह लाई िदइनेछ।

ँ ार:उपसह

थप जानकारी पढ्नुहोस्: एलेन जी ॑ाईट ारा िलिखत, टे िःटमोिनज फर

द चचर्, ठे ली ५ को, पृ॰ ४७७,४७८मा उल्लेिखत “युिनटी एण्ड लभ
इन द चचर्," ६०४-६०६ पृ को, लभ फर द अिर ," द िमिनि अभ
िहिल पृ॰ १६६, “हे िल्प द टे म्टे ड" र द एसिडए बाइबल कमेन्टरी,

ठे ली ६, पृ॰ ७१९।

एलेन जी ॑ाईटले आफूले पाएको दशर्नलाई वणर्न गद भिन्छन्:
“परमेँवरका जनह ले दाजु र िददी ाइटसँग सहायता माग्नु कि को
खतरापूणर् छ भनेर मलाई दे खाइएको िथयो। आफ्ना समःया वा

वोझह साथ उनीह कहाँ आएर सल्लाह िलनुपछर् भनेर ितनीह ले
ु ँद
सोच्दछन्। यःतो गनुर् हुनह
ु ै न। ती थिकत,बोझ र समःयाले

लािदएकह लाई दयालु, ूेमी र ःनेिह मुिक्तदाताकहाँ आउन उहाँले
आ ान गनुह
र् न्ु छ। येशूले ितनीह लाई राहत िदनुहन्ु छ। यी जी ासाह
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राखी धेरै मािनसह हामीकहाँ आउँछन्: के म यो ग ँ? के यो लुगा
लगाउँ वा नलगाउँ वा कसरी लगाउँ? आिद म ितनीह लाई यसरी
जवाफ िदन्छु : ितमीह
येशूभक्त हौ भनेर दावी गदर्छौ। ितमीह ले
बाइबल अध्ययन गनुप
र् छर्। आफ्नो उ ारकतार् यस सं सारमा रहँदा
अपनाउनुभएको जीवनशैलीलाई सोचिबचार र ूाथर्नापूवक
र्
पढ्नुहोस्।
मािनसह को िबचमा उहाँ रहनुहँद
ु ा उहाँको आचरण कःतो िथयो?

उहाँको नमुना अनुसार चल्नुहोस्। तपाईँह आफ्नो बाटोबाट िबचिलत
ु न
हुनह
र् छर् भनेर सल्लाह िदय
ु ेछैन। यिद हामीले तपाईँलाई यसो गनुप
भने तपाईँह िसधै येशूकहाँ जानुको स ा हामीकहाँ अगुवाईको िनिम्त

आउनुहन
ु ेछ।"-एलेन जी ॑ाईट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ॰
११८,११९।

“हामीले वहनगनुर् पन िजम्मेवारी अ मािथ हामीले थुपानुह
र् ँद
ु ै न।

हाॆो कतर्व्य हामीले नै िनवार्ह गनुप
र् दर्छ। फेिर अ ले हामीलाई के
गनुप
र् छर् भनेर भन्ला भनेर पिन पखर्न ु हुँदैन। मािनसह को सरसल्लाहमा
हामी भरपनुह
र् ँद
ु ै न। जसरी अ लाई परमेँवरले काम गनर् खटाउनुहन्ु छ

त्यसरी नै हामीलाई पिन काम गनर् खटाउनुहन्ु छ।॰॰॰ केिह नगिरकन
ु ु । जब ितनीह
बःने िनणर्य गन मािनसह दे िख परमेँवर ूस हुनह
ँ ै आउँछन् तब, ितनीह ले के गनुप
परमेँवरकहाँ आफूलाई सुम्पद
र् छर्

भनेर परमेँवरको इच्छा ितनीह ले थाहा पाउनेछन्।"-एलेन जी ॑ाईट,
द िडजायर अभ एजेज,् पृ॰ ६६८बाट पान्तिरत।
ँ सरोकार नराखी अत्यन्त ःवतन्ऽ पमा चल्छु भ ह
“चचर्सग
े को
कमी किहलै

भएको छै न। चचर्बाट अलग भएर बःने भावनाले

ितनीह मा धेरै आत्मगौरब हुनसक्छ। अ भन्दा हामी असल छ भ े
अहँ भावनाको धरापमा पनर् सक्छन्। अिन आफ्नै िववेकमा चल्न
धेरैलाई उक्साइएको हुन्छन्। के ठीक के वेठीक भ े कुरालाई

आफैले माऽ िनणर्य गन सम्भावना हुन्छ। धेरै अनुभवी चचर्को

सदःयह को सरसल्लाह र इन्साफको सम्मान नगिर ितनीह आफ्नै
िलँडे िढप्पीमा चल्दछन्।"-एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ
आपोःटलस्, पृ॰ १६३,१६४बाट

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन:
यस

अध्यायमा

छलफल

गिरएको

साममीह लाई

ध्यानमा

राखेर

इसाईह ले सं तिु लत जीवन यापन कसरी गन, सो बारे सोच्नुहोस्:
१॰ हामीले िवँवास गरे को कुरामा व्यिक्तगत पमा िन ावान
हुन ु तर हामी भन्दा फरक सोचाइ राख्ने अ मािनसह को
आलोचना र इन्साफ नगन।

२॰

आफ्नो

िववेकूित

आफै

बफादारी

हुने

तर

अ को

िववेकको ठे क्का निलने। तर परमेँवरको इच्छा अनुसार

नचल्ने मािनसह ूित हाॆो भूिमका के हुन्छ त्यो िबचार
गनुह
र् ोस्। किहले हामी बोल्नुहन्ु छ, र किहले हामी च ुपचाप
बःनुपछर् यिद हामी च ुपचाप बःय भने हामीले आफ्नो
िजम्मेवारी किहले वहन गन त? सोच्नुहोस्।

३॰ परमेँवरमा हामी ःवतन्ऽ त छ , तर त्यस ःवतन्ऽताको
ँ नआल्याउन हामी असल
नाउँमा अ को िवँवासमा आच
उदाहरण ब प
ु न कुरामा सं वेदनशील हुनपु छर्। अ ले हाॆो
बारे मा उच्च पमा सोच्दछन्, त्यसमा दुईमत छै न तर हाॆो

जीवनशैली हामीले दावी वा ूचार गरे को अनुसार चलेन
ु ो साटो ठे स
भने परमेँवरको िनिम्त हामी कोशे ढुँ गा हुनक

खा े ढुँ गा हुनसक्छ । यःतो कुरामा ख्याल गरे र चल्नु
ूत्येक येशूभक्तको धमर् हो।



१५६

