१

प्रेिरत पावल रोममा

यस अध्यायका मूल पदह : रोमी १५:२०-२७, ूेिरत २८:१७-३१,
िफिलप्पीह लाई १:१२, रोमी १:७, एिफसी १ र रोमी १५:१४।

यस अध्यायको कण्ठ गनुपर् न मूल सार पद: “ूथमत: तपाईँह

येशू भी

सबैको िनिम्त

ारा परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु । सारा सं सारका मािनसह ले येशू

भी ूित तपाईँह को आःथा तथा िन ाको बारे मा चचार् गिररहेका छन्।" (रोमी

१:८

पान्तिरत)।

पावलले लेखेका रोमीह का पुःतकको अध्ययन गदार् त्यस पुःतकको

इितहास र पृ भूिमबाट सु

गनुर् ज री छ।

परमेँवरको वचन कुन सन्दभर्मा

लेिखएको हो सो बुझ्नु पदर्छ। बाइबल अध्ययन गनर् त्यो कदम सध िनणार्यक

ठा ुपछर्। कुन िवषयबःतुलाई सम्बोधन गरे र लेिखएको हो सो बुझ्नु र जा ु
आवँयक छ। िवशेष समयमा िवशेष कारणले गदार् पावलले िवशेष इसाई

समूहको िनिम्त पावलले आफ्नो पऽ लेखेका िथए। यिद यो पऽ लेिखएको

पिरवेशलाई हामीले थाहा पाय भने उक्त पऽको बारे मा बुझ्न हामीलाई ठू लो
सहयोग िमल्दछ।

त्यसकारण यस पुःतकको भावना बुझ्न काल्पिनक

पमा हामी ूथम

शताब्दीको पिँचमी दे श युरोपको रोम जाऔ ँ र त्यहाँका इसाई समूहका

ँ अिन हामी ूथम् शताब्दीका रोमको चचर्का
सदँयह मा हामी समावेश होऔ।
सदःयह

भएर त्यस समयमा पिवऽ आत्माले पावललाई के वचन िदनुभएको

िथयो र उनले रोमका ती िवँवासीह लाई के सुनाउन चाहे का िथए सो हामी

पिन सुन ।

किरब दुई हजार वषर् अिघ लेखेको पुःतक भएतापिन बतर्मान

सेरोफेरोमा पिन परमेँवरका जनह को िनिम्त यस पुःतकमा लेिखएका
वचनह

समय सापेिक्षत छन्। यस पुःतकको ममर् केवल त्यस समयका

परमेँवरका जनह को िनिम्तमाऽ नभएर ूत्येक भूिममा र ूत्येक पिरिःथितमा

रहे का परमेँवरका जनह लाई लागु हुन्छ। त्यस पुःतकको िबषयबःतु

मािनसले कसरी मुिक्त पाउँछ भ े िवषयबःतु िवँवव्यापी

पमा जल्दोबल्दो

छ। हो, पावलले िवशेष समूहका मािनसह लाई सम्बोधन गिररहे का िथए।
जब उनले त्यो पऽ लेखे त्यसबेला िवशेष िवषयबःतु उनको िदमागमा

१

खेिलरहे को िथयो। हामीलाई थाहा छ िक सय वषर्पिछ र एकदम फरक समय

र सन्दभर्मा पावलले लेखेका पुःतक मािटर्न लुथरको िनिम्त िदमागलाई नै
उल्

ाउने अत्यन्त मह वपूणर् पुःतक हुन गएको िथयो। वतर्मान युगमा

आजको सन्दभर्मा पिन येशूभक्तको जीवनमा त्यो नभइनहुने अत्यन्त मह वपूणर्
पुःतक हो भनेर ठा ु ज री छ।
पुःतक

अध्ययन

गर ।

यस

त्यसकारण भिक्तभाव र ूाथर्नापूवक
र् यो

रोमीको

पुःतकमा

गुञ्जाइरहे को

पावलको

वचनलाई हाॆो जीवनमा कसरी लागु गन भनेर परमेँवरसँग बरदान माग ।
१ ूेिरत पावलको पऽ

रोमी १६:१,२ अनुसार पावलले रोमी साॆाज्यको िकनिबया भ े

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

निजक पछर्। यो सहर पूवीर्य वन्दरगाहमा िथयो। कोरन्थी महानगरको
बािसन्दा फीबको बारे मा पिन पावलले उल्लेख गरे काले रोमीह को पऽको

पृ भूिममा केिह हदसम्म कोरन्थी पछर् भ
नयाँ करारमा

सिकन्छ।

लेिखएका पऽह को स ालोको ूत्येक पऽ कहाँ

लेखेको िथयो भनेर थाहा पाउँदा कुन समयमा लेिखएको रहे छ भनेर पिन थाहा

पाउन सिकन्छ। सुसमाचार सुनाउने बममा पावलले धेरै याऽा गरे का िथए।
कुन समयमा उनी कहाँ िथए भनेर उनले ःथानसमेत तोकेर लेख्दा कुन िमितमा

उनले ती पऽह
सन्

लेखेका िथए भनेर हामी अनुमान गनर् सक्छ ।

४९-५२मा

आफ्नो

दोौो

िमिशनरी

अथार्त ्

सुसमाचार

ूचारूसारको याऽामा पावलले कोरन्थीमा चचर् ःथापना गरे का िथए (ूेिरत

१८:१-१८ पढ्नुहोस्)। सन् ५३-५८मा आफ्नो तेौो याऽामा पावल फेिर
मीसमा गएका िथए (ूेिरत २०:२,३)। उनको अिन्तम याऽामा त्यस ःथानका

चचर्ह बाट ये शलेमका

िवँवासीह को िनिम्त स लन गरे को भेटी पावललाई

िदइएको िथयो (रोमी १५:२५,२६)। यसको अथर् पावलले रोमीह को पऽ
सन् ५८को सु को मिहनाह मा लेखेका िथए भनेर अनुमान गनर् सिकन्छ।
पावलले आफ्नो तेौो िमिशनरी याऽामा अ

महत्वपूणर् चचर्ह मा

गएका िथए। हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १८:२३मा उल्लेख गरे का ती चचर्ह : " ितनले

त्यहाँ केही िदन िबताएर त्यहाँबाट िनःकी गलाितया र िृिगयाका इलाकाह
भएर सबै चेलाह लाई हौसला िदँदै िभन्न-िभन्न ःथानमा गए।"

त्यस याऽाको दौरानमा पावल गलातीका चचर्ह मा गएका िथए ।

उनी ती चचर्ह मा नभएको बेलामा झुटा तथा इसाई भनाउँदा

२

धमर्ग ु ह

आएर ती चचर्का सदःयह लाई मुिक्त पाउन खतना गनुर् नै पछर् र मोशाले

िसकाएका व्यवःथाको िरितिथितलाई पालन गनुप
र् छर् भनेर िसकाएका िथए।
पावल रोममा जानुभन्दा पिहले उनका िबरोधीह

पिहले नै रोम पुगेर

िवँवासीह लाई गलातीका िवँवासीह लाई जःतै अन्यौलमा नपारोस भनेर

रोमका िवँवासीह लाई पऽ लेखेका िथए।। पावल कोरन्थीमा हुँदा गलातीको

पुःतक पिन लेखेका िथए भनेर िवँवास गिरन्छ। तेौो िमिशनरी याऽामा उनी
तीन मिहनासम्म त्यस सहरमा िथए। पावल कोरन्थीमा गएको छोटो समयमा

नै गलातीह का िवँवासीह लाई पऽ लेखेको हुनपु छर्।

“सुसमाचारका महान् नीित तथा आधारभूत िस ान्तह

रोमीको पऽमा

पावलले ूःतुत गरे का छन्। त्यस समयमा यहू दी र गैर-यहू दी वा अन्य

जाितका चचर्ह को बीचमा भइरहे को मतभेदमा आफ्नो अडान कःतो िथयो
भनेर पावलले ःप

पारे का िथए। परमेँवरबाट पाएका आशा र ूित ाह

एक समयमा यहू दीह लाईमाऽ िदइएका िथए भनेर उनले ःवीकार गरे का िथए,

तर अिहले, ती यहू दीह ले पाएका परमेँवरका िवशेष आशा र ूित ाह

सारा

सं सारका गैर-यहू दी वा अन्य जाितह लाई पिन उपलब्ध गराइएको छ भनेर
पावलले िजिकर गरे का िथए।"-एलेन जी

पृ॰ ३७३बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटलस्,

जब हामी बाइबलका कुनै पिन िकताब पढ्छ

तब त्यो िकन

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

ँ
औल्याएर

त्यो

पुःतक

लेिखएको

रहे छ

भनेर

पिन

थाहा

पाउनुपदर्छ।

त्यसकारण इसाई यहुदी र इसाई गैर-यहुदीको चचर्ह मा के कुराह मा
वादिववाद भइरहे का िथए भनेर बुझ्न रोमीको पऽ पढ्नु आवँयक छ। अक
अध्यायमा ती वादिववादको बारे मा अध्ययन गनछ ।
आजको

सन्दभर्मा

के

िवषयवःतुह लाई

िलएर

तपाईँको

चचर्मा

बादिववाद भइरहेको छ? ती मतभेदले चचर्लाई कसरी िवभािजत गिररहेको छ?

चचर्लाई टुबाएर िवँवासीह लाई अन्यौलतामा घचेट्ने तत्वह

के िभऽैबाट

आएका छन् िक बािहरबाट? त्यस िववादमा तपाईँको के भूिमका छ? चचर्लाई
फुटाउने तत्वह लाई रोक्न तपाईँको पद, ूित ा र मनिःथितले कःतो भूिमका

खेिलरहेका छन्? आफ्नो आत्मआलोचना गनुर् हाॆो िनिम्त िकन आवँयक छ?

३

२. रोममा जाने पावलको चाहना

पमा कसै सँग सम्पकर् राखीरहन्छ तब त्यो

जब हामी व्यिक्तगत

अत्यन्त असल कुरो हो। फोनबाट, इमेलबाट, एसएमएसबाट, फेसबुकबाट र

ःकाइपबाट

मािनसह सँग

हामीह को

सम्पकर्

जारी

राख्न

सक्छ

तर

व्यिक्तगत

पमा मुखामुख बोलीचाली गनुर् अझ झन असल कुरा हो। आफ्नो

व्यिक्तगत

पमै रोममा गएर िवँवासीह लाई भेट्ने इच्छा उनले आफ्नो

पऽमा पावलले केवल पऽमाऽ पठाएर िच
पऽमा व्यक्त गरे को

बुझाउन खोजेको दे िखँदैन।

हामी पाउँछ । आफू रोममा आउने र िकन आउने भनेर

रोमका िवँवासीह ले थाहा पाउन् भनी पावलले व्यक्त गरे का िथए।

तर उनी तुरन्तै उनीह लाई भेट्न रोममा जान सकेका िथएनन्।

त्यसको कारण के िथयो? जब उनी रोममा जाने भए तब कुन कारणले त्यहाँ

जान िनणर्य गरे ? आफू िहँिडरहेको लआय उनको िनिम्त िकन महत्वपूणर् िथयो?

पावलले 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

गरे काछन्,

"१३

गैर-यहुदीह को बारे मा महत्वपूणर् र चासोको िवषय पद २७मा पावलले उल्लेख
त्यो

के

हो?

पढ्नुहोस्:

रोमी

१५:१३-२९

आशाका

परमेँवरले ितमीह लाई िवँवास ारा सम्पूणर् आनन्द र शािन्तले भिरपूणर्
ु े िक पिवऽ आत्माको शिक्तले ितमीह
गिरदे ऊन्, यस हेतल
सक।

१४ भाइ हो, मलाई िनँचय छ, िक ितमीह

भिरएका छौ, र सारा

आशामा ूशःत हुन

आफै पिन भलाइले

ानमा पूणर् भई एक-अकार्लाई िशक्षा िदन समथर् छौ। १५

तर परमेँवरले मलाई िदनुभएको अनुमहको कारणले ितमीह लाई फेिर सम्झना

गराउन मैले बड़ो साहस गरी कितपय िवषयमा लेखेको छु , १६ यो अनुमह

अन्यजाितह का िनिम्त परमेँवरका सुसमाचारको पूजाहारीले गनुप
र् न कतर्व्य
पालन गनर्लाई मलाई िदइएको हो, तािक अन्यजाितह
भएर महणयोग्य बिल बन्न सकून्।

पिवऽ आत्मा ारा शु

१७ यसकारण परमेँवरको िनिम्त मेरो

सेवामा मलाई भींट येशूमा गवर् गन कारण छ। १८ िकनभने, वचन र कामले

अन्यजाितह लाई आ ाकारी बनाउनलाई भींटले म ारा जे गनुभ
र् एको छ,
ँ म गिदर्न।
ँ
तीबाहेक कुनै िवषयमा बोल्ने आट
१९ यो काम िचन्हह

र

आँचयर्कमर्ह को शिक्तले र पिवऽ आत्माको शिक्त ारा मैले गरे को छु । यसरी

मैले य शलेमदे िख िलएर इल्लुिरकनसम्मै चारै ितर भींटको सुसमाचार सम्पूणर्
पले ूचार गरे को छु । २० अ

मािनसले बसालेको जगमािथ घर नबनाऊँ

भनेर भींटको नाउँ निलएको ठाउँमा सुसमाचार ूचार गन उत्कट इच्छा मैले

४

राखेको छु , २१ जःतै यसो लेिखएको छ, "उहाँको िवषयमा जसलाई किहल्यै
भिनएको छै न, ितनीह ले उहाँलाई दे ख्नेछन्, र उहाँको िवषयमा जसले किहल्यै

सुनक
े ा छै नन् ितनीह ले बुझ्नेछन्।" २२ यसैकारण नै हो, म ितमीह कहाँ

आउनलाई धेरै पल्ट रोिकएको छु । २३ तर अब यी क्षेऽह मा मेरो िनिम्त
काम गन अ

ठाउँ नभएका हुनाले, र धेरै वषर्देिख ितमीह कहाँ आउने तृंणा

ँ
रहेकोले, २४ म ःपेन जाँदा ितमीह लाई भे ने आशा राख्दछु , र ितमीह सग

केही समयसम्म स ितको आनन्द िलएपिछ ितमीह ले मलाई मेरो बाँकी याऽामा

मदत िदनेछौ भन्ने आशा राख्तछु । २५ तर अब सन्तह लाई सहायता पुर्याउन

म य शलेमितर जाँदैछु। २६ िकनिक य शलेममा हुने सन्तह मा जो गरीब

छन्, ितनीह का िनिम्त माकेडोिनया र अखैयाका मण्डलीह ले केही भेटी िदएका
छन्। २७ यो भेटी ियनीह ले खुशीसाथ जम्मा गरे का िथए, र साँच्चै नै ियनीह
ितनीह का ऋणी पिन छन्। िकनिक यिद अन्यजाितह

ितनीह का आित्मक

आिशष्ह मा सहभागी भएका छन् भने, ियनीह ले पिन सांसािरक आिशष्ह

ारा

ितनीह को सेवा गनुप
र् छर्। २८ यसकारण यो काम िस याएर ितनीह का िनिम्त
उठे को यो चन्दा सुिम्पसकेपिछ म ितमीह कहाँ भएर ःपेन जानेछु। २९ र म
जान्दछु , म ितमीह कहाँ आउँदा भींटका आिशष्को पिरपूणत
र् ामा आउनेछु।"

पावल, गैर-यहुदी अथार्त ् इॐायली जातभन्दा बािहर जात तथा रा का

मािनसह लाई सुसमाचार सुनाउने महान् ूभावकारी ूचारक िथए। येशूको
बारे मा

ान केवल इॐायलदे शिभऽका मािनसह मामाऽ िसिमत राख्नु हु

उनको अिभयान िथयो। सं सारमा िविभ

भ े

जात जाित 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। जहाँ

जहाँ सुसमाचार ूचार गिरने थलो ःथापना भयो त्यहाँ त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने

मािनसह लाई

पावलले

खटाएका

िथए।

सुसमाचार

ूचार

गन

सु का

िदनह मा सुसमाचार ूचार गन कमर्चारीह को एकदम कमी िथयो। जहाँ
जहाँ सुसमाचार ूचार भयो त्यहाँ त्यहाँ बिसरहनु उनको िनिम्त मुल्यवान

ूचारगन शिक्त र समयलाई खेर फाल्नु हो भनेर पावलले ठानेका िथए।
िवँवासीह को समूह बनाउँदै, त्यस समूह चलाउने अिभभारा अ लाई सुिम्पन्दै

उनी िहँडेका िथए। पावलले भनेका िथए, “येशूको बारे मा

सुसमाचार सुनाउनु म सध कसरत गछु र्। अ ले सु

ान नभएकाह लाई

गरे को चचर्मा गएर म

हःतक्षेप गनर् चाह । जसले सुमाचार सुनेको छै न ितनीह ले सुनेर बुझोस् भ े
म चाहना गदर्छु।" (रोमी १५:२०,२१)।

५

पावलले किहल्यै पिन युरोप महादे शको रोममै आफ्नो ःथायी बसोबास

गन चाहना गरे का िथएनन्।

युरोपको ःपेनमा पिन ूचार गन उनको लआय

िथयो। ःपेनमा ूचार गनर् रोमका िवँवासीह ले सहायता ग न् भ े उनको
चाहना िथयो।

ःथािपत चचर्बाट सहायता पाएर नयाँ क्षेऽमा ूचार अथार्त ् िमिशनेरी

काम गन पावलको महत्वपूणर् नीितबाट हामीले के िसक्नसक्दछ ?

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

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

गनर् तपाईँको

दय कुन गितमा गइरहेको छ?

३. पावल रोममा पुग्छन्

"१ समुि-याऽा ारा हामी इटािलया जानुपछर् भन्ने िनणर्य भएपिछ,

ितनीह ले पावल र अ

कितपय कैदीह लाई सॆा

अगःटसका फौजको

युिलयस नामक कप्तानको िजम्मा लाइिदए। २ एसािमटे नोसबाट एिशयाका
िविभन्न बन्दरगाहह

हुँदै जाने एउटा जहाजमा चढ़े र हामीले याऽा सु

गर्य । अिरःताखर्स नाउँ भएका थेसलोिनकेका एक जना माकेडोनी हाॆा

साथमा िथए। ३ भोिलपल्ट हामीले सीदोनमा ल र हाल्य । युिलयसले

पावललाई दया दे खाई ितनका साथीह कहाँ गएर चािहँदो सहायता िलने
अनुमित िदए। ४ त्यहाँबाट जहाज फेिर समुिितर लाग्यो, र बतास चलेको
हुनाले हामी साइूसको आड़ िलएर गय । ५ िकिलिकया र पामिफिलया

पािरपि को समुिमा पुगेपिछ, हामी लुिकयाको एउटा सहर माइरामा आइपुग्य ।

६ त्यहाँ इटािलया जाने अलेक्जेिन्सयाको एउटा जहाज भे ाएर कप्तानले
हामीलाई

त्यसमा

चढ़ाइिदए।

७

धेरै

िदनसम्म

िबःतारिबःतार

गएर

किठनतासाथ क्नीडसमा आइपुग्य र बतासले अझ अिग ब न निदएको हुनाले

बेटको आड़ िलएर हामी सालमोनेको छे उ-छे उ भएर गय । ८ किठनसँग

त्यसको िकनार-िकनार लागेर हामी सुन्दर बन्दरगाह भिनने ठाउँमा आय ।

त्यहाँबाट लािसया सहर निजकै िथयो। ९ समय धेरै िबितसकेको िथयो र
समुि-याऽा पिन खतरनाक भएको िथयो, साथै ूायिँचत-िदवसका उपवासको

समय पिन िबितसकेको हुनाले, पावलले ितनीह लाई १० यसो भन्दै सम्झाए,

"िमऽ हो, यो समुि-याऽाले केवल जहाज र मालसामानको माऽ होइन, तर

हाॆो जीउ-ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म दे ख्तछु ।" ११ तर

६

कप्तानले पावलको कुराभन्दा जहाजको चालक र जहाजका मािलकलाई बेसी

पत्यार गरे । १२ यो बन्दरगाह िहउँद का नलाई असुिबधा भएकोले कुनै

हालतले पिन फोिनक्समा नै पुगी जाडो िबताउनुपछर् भनेर धेरैजसोले त्यहाँबाट

जहाज चलाइहाल्ने नै सल्लाह िदए। फोिनक्सचािहँ बेटको एउटा बन्दरगाह
हो, जो दिक्षण-पिँचम र उ र-पिँचमपि

फकको छ। १३ जब दिक्षणी

बतास मन्द गितले चल्न थाल्यो, ितनीह को उ ेँय िस

ल र िनकाली ितनीह

भयो भन्ने ठानेर,

बेटको िकनार-िकनार हुँदै याऽा गनर् लागे। १४ तर

ँ ीको वेगमा उ र-पूवीर् कहलाइने
थोरै समयपिछ त्यस टापूबाट ूचण्ड आध

ँ ीको चपेटामा पर्यो, त्यसले तूफानको
तूफान चल्यो। १५ जब जहाज आध

सामना गनर् सकेन, र हामीले त्यसलाई जता जान्छ जाओस् भनेर छोिडिदय ।

१६ क्लौडा भन्ने एउटा सानो टापूको आड़मा पुगेपिछ हामीले मुिँकलले

जहाजको डु ालाई जोगाउन सक्य । १७ त्यसलाई मािथ उठाएपिछ ितनीह ले

केही उपायले जहाजलाई मुिन्तरबाट बाँध्दै ल्याए, र िसरिटस भन्ने बलौटे

धापमा फिसन्छ भन्ने डरले ितनीह ले पाल झािरिदए, र जहाज आफै बहन

ँ ीले हामीह लाई ज्यादै उचाल्न र पछानर् थाल्यो, र
थाल्यो। १८ अब आध

भोिलपल्ट ितनीह ले जहाजका मालसामान फ्याँक्न थाले। १९ अिन तेॐो िदन

ितनीह ले आफ्नै हातले जहाजका लठारा िमल्काइिदए। २० धेरै िदनसम्म
घाम, तारा केही दे ख्न पाइएन। तूफान लगातार चिलरहेकोले अन्त्यमा बाँच्ने
आशासमेत हामीले त्यािगिदय ।

२१ धेरै िदनसम्म ितनीह

नखाई बसेका

िथए। तब पावलले ितनीह कहाँ आएर भने, "िमऽ हो, तपाईंह ले मेरो सल्लाह

मानेर बेटबाट जहाज नचलाउनुपन िथयो, र यःतो स ंट र हािन तपाईंह ले

खप्नुपन िथएन। २२ अब म भन्दछु , साहस गनुह
र् ोस्। तपाईंह मध्ये कसै को

ज्यान जानेछैन, तर जहाजचािहँ नंट हुनेछ। २३ िकनभने जुन परमेँवरको म

हुँ, र जसको आराधना म गदर्छु, उहाँका एक दू त आज राती मेरो छे उमा खड़ा
भए। २४ उनले मलाई भने, "पावल, नडराऊ, ितमी कैसरको सामु अवँय खड़ा

हुनपु छर्, र हे र, ितमीसँग जहाजमा च ने जित सबैका ूाण परमेँवरले ितॆो

हातमा

िदनुभएको

छ।" २५

यसकारण

िमऽ

हो, साहस

गनुह
र् ोस्।

म

परमेँवरमा िवँवास गछु र्, मलाई जःतो बताइएको छ, ठीक त्यःतै हुनेछ। २६
तर हामीचािहँ कुनै एउटा टापूमा बजािरनुपनछ।" २७ तर जब चौध रात

भएथ्यो, र एिसयास समुिमा हामी हुि रहे का िथय , तब आधारातितर नावीह ले

हामी कुनै जिमनको निजक पुिगरहे का छ भन्ने अनुमान गरे , २८ र गिहराइ

नापेर हे दार् ितनीह ले सतीस िमटर प ा लगाए, र अिल पर गएर फेिर गिहराइ

७

नाप्दा ितनीह ले छब्बीस िमटर प ा लगाए। २९ अिन कुनै च ानमािथ

ठक्कर खान पुग्छ िक भन्ने डरले, ितनीह ले जहाजको पछािडितरबाट चार
वटा ल र खसाले, र िबहान होस् भनी ूाथर्ना गनर् लागे। ३० जब नावीह

जहाजबाट भाग्न खोिजरहे का िथए, र अिगिल्तर ल र खसाल्ने बहानाले डु ा
समुिमा झािरसकेका िथए, ३१ तब पावलले कप्तान र िसपाहीह लाई भने, "यी

मािनसह

जहाजमा बसेनन् भने तपाईंह

बाँच्न सक्नुहन
ु ेछैन।" ३२ तब

उज्यालो हुन लागेको िथयो, पावलले ितनीह

सबैलाई भोजन गन आमह गरे ।

िसपाहीह ले डु ाका डोरीह

कािटिदए, र डु ालाई जान िदए। ३३ िमरिमरे

ितनले भने, "आज चौध िदन भइसक्यो, तपाईंह
केही

नखाई

बःनुभएको

छ।

३४

यसकारण

अलमल्लमा परे र भोकभोकै
केही

खानुहोस् भनी

म

तपाईंह लाई आमह गदर्छु। केही खानुभयो भने तपाईंह ले बल पाउनुहन
ु ेछ,
कसै का िशरको एउटा केश पिन नंट हुनेछैन।" ३५ यी कुरा

तपाईंह

भनेपिछ ितनले रोटी िलए, र सबैका सामुन्ने परमेँवरलाई धन्यवाद चढ़ाएर सो

भाँचेर खान लागे। ३६ तब ितनीह ले पिन हौसला पाएर केही खानेकुरो

खाए। ३७ (जहाजमा हुने हामी जम्मा दुई सय छयह र जना िथय ।) ३८

ितनीह ले

फािलिदए।

अघाउञ्जेल

खाएपिछ, जहाज

हलु ो

तुल्याउन

समुिमा

गहू ँ

३९ उज्यालो भएपिछ पिन ितनीह ले त्यो ठाउँ िचन्न सकेनन्, तर

ितनीह ले एक खाडी दे खे। यसको बलौटे िकनार िथयो। सम्भव भए
जहाजलाई त्यही ँ िकनार लाउने योजना ितनीह ले गरे । ४० ितनीह ले
ल रह

झािरिदए, र समुिमा नै ती रहन िदए। त्यसै बेला पतवारह लाई

बाँिधराखेका

डोरीह

फुकाइिदए।

अिगिल्तरका

पाल

उठाएर

बतासितर

फकार्इिदए र जहाजलाई िकनारातफर् बढ़ाए। ४१ तर पानीमुिनको लुकेको
बालुवाको रासमा जहाज ठोिकएर त्यही ँ भािसयो, जहाजको अिगल्लो भाग
अ िकयो र चल्नै सकेन, अिन पिछल्लो भागचािहँ छालह का झोक्काले टु िबन

थाल्यो। ४२ कैदीह

पौड़े र भाग्लान् िक भन्ठानेर िसपाहीह ले ितनीह लाई

मान मतो गरे । ४३ तर कप्तानले पावललाई जोगाउने मन गरी ितनीह लाई
त्यसो गनर्देिख रोके। पौ न सक्ने जित जहाजबाट पिहले हामफालेर पाखामा

उऽनू भन्ने हुकुम ितनले िदए, ४४ र बाँकी रहे काह चािहँ फल्याकह मा र

जहाजका टु बाह मा पािर जानू भने। यसरी सबै सकुशल िकनारमा पुगे।

(ूेिरत २७)

"१ हामी सकुशल िकनार लागेपिछ त्यस टापूको नाउँ माल्टा

रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा लाग्यो। २ त्यहाँका बािसन्दाह ले हामीलाई अपूव र्

८

दया दे खाए। पानी परे र जाडो भएको कारणले ितनीह ले आगो बािलिदए, र

हामी सबैलाई ःवागत गरे । ३ पावलले एक िबटा दाउरा जम्मा गरे का िथए र
सो ल्याएर आगोमा हाले। आगोको तापले एउटा सपर् िनःकेर आयो, र ितनको

हातमा बेि॑यो। ४ त्यहाँका बािसन्दाह ले ितनको हातमा सपर् बेि॑एको दे खेर

आपसमा भन्न लागे, "यो मािनस पक्का पिन ज्यानमारा नै हुनपु छर्। यो
समुिबाट बाँचेर त िनःक्यो तर इन्साफबाट यो उम्कन सकेन।" ५ तर पावलले

चािहँ त्यस सपर्लाई आगोमा झ कािरिदए, र ितनको केही िबगार हुन पाएन। ६
तर ितनको शरीर सुिननेछ, अथवा ितनी एक्कािस ढलेर मनछन् भनी ितनीह ले

ूतीक्षा गनर् लागे। तर धेरै बेरसम्म ूतीक्षा गिररहँदा पिन ितनको केही िबगार
नभएको दे खेर ितनीह ले आफ्नो िवचार ब लेर भन्न लागे, "ियनी त दे वता पो

रहेछन्।" ७ त्यस टापूका पिब्लयस नाउँ भएका मुिखयाको जग्गाजिमन त्यस

ठाउँको छे उछाउमा िथयो। उनले हामीलाई ःवागत गरे , र तीन िदनसम्म उनको

घरमा हाॆो अितिथसेवा गरे । ८ पिब्लयसका बुबा जरो र आउँको रोगले िबरामी

िथए। पावल ितनलाई हेन र् गए, र ितनको लािग ूाथर्ना गरे , र आफ्नो हात

ितनीमािथ राखी ितनलाई िनको पारे । ९ यो घटना भएपिछ, त्यस टापूका अ
रोगी मािनसह

पिन आए, र िनको पािरए। १० ितनीह ले धेरै ूकारले हाॆो

आदर गरे । जब हामी जहाजमा चकय , ितनीह ले हामीलाई चािहए जित
सामानह

जहाजमा हािलिदए।

११ तीन मिहनापिछ, हामी अलेक्जेिन्सयाको जहाजमा चकय । यो

जहाज िहउँदमा यसै टापूमा िथयो। जहाजको अिगल्लो भागमा जुम्ल्याहा दे वको

ूितमा कपेको िथयो १२ सुराकुसाईमा पुगरे हामी त्यहाँ तीन िदन बःय । १३
त्यहाँबाट हामी िकनार-िकनारै रे िगयनमा आइपुग्य । एक िदनपिछ दिक्षणी बतास

चल्यो, र भोिलपल्ट हामी पिटओलीमा आइपुग्य । १४ त्यहाँ हामीले भाइह लाई
भे

, र उनीह ले हामीलाई सात िदनसम्म उनीह का साथमा रहनलाई िबन्ती

गरे । यसरी हामी रोममा आइपुग्य । १५ त्यहाँबाट हाॆो आगमनको खबर
सुनरे भाइह

हामीलाई भे न अिप्पयसको बजार र तीन-पाटी भन्ने ठाउँमा

आएका िथए। ियनीह लाई दे खेर पावलले परमेँवरमा धन्यवाद चढ़ाए, र साहस
पाए।" (न्यु िक

जेम्स भजर्नबाट

पान्तिरत)।

आिखरमा पावल रोममा कसरी पुगे भनेर ूेिरत २८:१-१६मा

हामीलाई बताइएको छ। येशूभक्तको जीवनमा पिन अपेक्षा नगरे का र नचाहे को

कुरा हुने रहे छ भनेर उपरोक्त िववरणबाट हामी कसरी िसक्छ ?

९

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 कैिद भएर।

आफ्नो हातमा िवँवासीह को िनिम्त चन्दा िलएर पावल ये शलेममा

पुग्छन्। यो उनको तेौो िमिशनरी याऽा िथयो। ये शलेममा धे रै गिरब

िवँवासीह

िथए। ितनीह को िनिम्त युरोप र यिशयाका अ

दे शह का
पमा

चचर्ह बाट उनले भेटी स लन गरे का िथए। जब उनले ससम्मान

ये शलेममा पुग्न अपेक्षा गरे का िथए, तब उनले 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 िसयतले 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 धेरै वषर्पिछ आफू रोममा आउने इच्छा गरे र पिहले पऽ लेखेका
िथए, तब त्यःतो दुख:पूणर् तवरले त्यहाँ पुिगन्छ भनेर सायद उनले सोचेका
पिन िथएनन्।

रोममा आफ्नो समय पावलले कसरी िबताए भनेर ूेिरत २८:१७-

३१मा उल्लेख गिरएको छ? ती पदह बाट हामीले के महत्वपूणर्

िलनुसक्दछ ? हेनह
र्ु ोस्:

ान

"१७ तीन िदनपिछ पावलले यहू दीह का ःथानीय

अगुवाह लाई बोलाइपठाए। उनीह

जम्मा भएपिछ ितनले उनीह लाई भने,

"भाइ हो, मैले त आफ्नो दे शका मािनसह , अथवा िपता-पुखार्का रीितिथितका

िव

ँ तापिन बन्दी भई य शलेमदे िख रोमीह का
मा केही काम गरे को िथइन।

हातमा मलाई सुम्पेको छ। १८ उनीह ले छानिबन गरे पिछ ममा मृत्युदण्डको
कुनै कारण नभे ाउँदा मलाई छोिडिदने मन गरे का िथए। १९ तर यहू दीह ले

िवरोध गरे का हुनाले कैसरकहाँ अिपल गनर् मलाई करै लाग्यो।" मेरो जाितको

िव

ँ
मा कुनै अिभयोग ल्याउने कुरा िथएन। २० यसैकारणले मैले तपाईंह सग

भेटेर बातिचत गनर् तपाईंह लाई बोलाएको हुँ। िकनभने इॐाएलको आशा जो

हो त्यसको िनिम्त यस साङ्लामा म बाँिधएको छु ।" २१ उनीह ले ितनलाई
भने, "हामीले त तपाईंको िवषयमा यहू िदयाबाट केही िच ी पाएका छै न । कोही
भाइह ले आएर तपाईंको िव

मा कुनै नराॆो कुरा पिन सुनाएका वा बोलेका

छै नन्। २२ तर तपाईंको िवचार के हो, सो तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ । िकनिक

१०

यस दलको िवषयमा हामीलाई यित माऽ थाहा छ, िक जताततै मािनसह
िव

यसको

मा माऽै बोल्दछन्।" २३ तब उनीह ले ितनको िनिम्त एउटा िदन

तोिकिदए, र धेरै सं ख्यामा मािनसह

ितनको डेरामा आए। ितनले उनीह लाई

िबहानदे िख साँझसम्मै व्याख्यान िदए, र मोशाको व्यवःथा र अगमवक्ताह का

पुःतकबाट परमेँवरका राज्यको गवाही िदए, अिन येशूको िवषयमा उनीह लाई
िवँवास िदलाउने चेंटा गरे । २४ ितनले भनेका कुरा कितले िवँवास गरे ,
कितले गरे नन्। २५ उनीह

पावलले

यो

अगमवक्ता ारा

अिन्तम
पिवऽ

आपसमा असहमत भए, र िबदा हुन लाग्दा

वक्तव्य

आत्माले

िदए, "ितमीह का

भन्नुभएको

मािनसह कहाँ गएर भन्, "सुन्न त ितमीह

वचन

िपता-पुखार्लाई

ठीकै

िथयो, २६

यशैया
"यी

सुन्छौ, तर किहल्यै बुझ्दै नौ, हेन र् त

हेछ , तर किहल्यै दे ख्दै नौ। २७ िकनभने यी मािनसह को

दय बोधो भएको छ,

ँ ा बन्द गरे का
र ितनीह का कान बिहरा भएका छन्, र ितनीह ले आफ्ना आख
ँ ाले दे ख्नेिथए, कानले सुन्नेिथए, दयले बुझ्नेिथए, र
छन्, नऽता ितनीह ले आख

ँ " २८ "यसकारण ितमीह लाई
फकर्नेिथए, र म ितनीह लाई िनको पानिथए।
थाहा होस्, िक परमेँवरको यो मुिक्त अन्यजाितह का िनिम्त पठाइएको छ, र

ितनीह ले सुन्नेछन्।" २९ अिन ितनले यी वचन भनेपिछ, यहू दीह
धेरै वाद-िववाद गद िबदा भए।]

रोममा बसे, र ितनीकहाँ आउनेह

आपसमा

३० पावल पूरा दुई वषर्सम्म आफ्नै खचर्मा
सबैलाई ितनले ःवागत गरे । ३१ ितनले

खुल्लमखुल्ला र िवनारोकटोक परमेँवरका राज्यको ूचार गथ, र ूभ ु येशू
भींटको बारे मा िशक्षा िदन्थे।"

“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 साङ्लाले बाँधेर

थुिनएकै कारण परमेँवरमा रहे का धेरै िवँवासीह

अझ सूरो भएका छन्।

िफिलपीह लाई १:१४ ( पान्तिरत)। एलेन जी

ाइट, द आक्टस् अभ

अब ितनीह ले िनडर र साहसकासाथ परमेँवरका वचनह

आपोःटल्स, पृ॰ ४६४बाट
घट्नाह

पान्तिरत।

बोल्दछन्।Õ

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

िथए? (िफिलपी १:१२-१४ पढ्नुहोस् "१२ भाइ हो, ितमीह लाई यो थाहा होस्

भन्ने म चाहन्छु , िक ममािथ आइलागेका कुराह ले वाःतवमा सुसमाचारलाई

११

अिग बढ़ाउने काम भएको छ, १३ यहाँसम्म िक महलका सारा गारद र सबै

बाँकीकहाँ पिन मेरो कैद भींटको िनिम्त भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। १४
धेरैजसो भाइह

मेरो कैदले गदार् ूभ ुमा साहसी भएका छन्, र परमेँवरको वचन

िवनाडर बोल्नलाई झन् आिँ टला भएका छन्।

िफिलप्पी १:१२-१४)। परमेँवरमािथको आःथा र िवँवासलाई अटल राख्न

ती ितता र परे को बेलामा नकारात्मक ठािनने अनुवभह

कसरी तपाईँको िनिम्त

मागर् िनदशक भएका िथए र हुनपु दर्छ?

४. रोममा भएका येशूका िवँवासी अथार्त ् सन्तह
ितमीह

पावलले रोमका इसाईह लाई यसरी अिभभादन गछर्न:् “रोममा भएका

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 शब्दह मा सत्यका के नीितह , धािमर्क

अङ्गाल्न सक्छ ?

परमेँवरका िूयजनह

रे !

परमेँवरले

ान र िवँवास हामी

सारा

सं सारलाई

ूेम

गनुभ
र् एको छ भ े तथ्यलाई हामीले किहल्यै पिन पन्छाउनुहँद
ु ै न त हो। तर
परमेँवरलाई च ुनेका र उहाँको ूेमलाई खुिशसाथ महण गनह लाई िवषेश
र् न्ु छ।
पमा आफ्नै ठानेर उहाँले ूेम गनुह

यो खालको ूेमलाई मानव जातको पिरूेआयमा हामी बुझ्न सक्छ ।

जसले हामीलाई ूेम गछर् त्यसलाई िवषेश

पमा ूेम तथा माया ममता र ःनेह

दे खाउने हाॆो ःवभाव हो। यिद कसै लाई हामीलाई माया गछ भने त्यसले
पिन

हामीलाई माया गरोस् भ े अपेक्षा गदर्छ । यो पारःपिरक ूेमको नितजा

हो। तर हामीले िदएको वा दे खाएको ूेम फलदायी भएन र हामीूित आभारी
भएन भने त्यो ूेम िसिमत ूेम हुन्छ र त्यो ूेमले पूणत
र् ा पाउँदैन वा िस

हुनबाट बं िचत रहन्छ। सन्तह

हुन बोलाइएको रे ! कुनै कुनै अनुवादह मा

“हुनबाट" भ े झुटालाई आइटािलक अथार्त ् छड्के अक्षरमा लेिखएका छन्।

यसको अथर् अनुवादकह ले त्यस शब्दलाई थपेको जनाउँछन्। तर यस
शब्दलाई अथर् नबदली हटाउन सिकन्छ। जब ती शब्दह
त “सन्त भनेर िवँवासीलाई िनयुक्त गिरएको" पाउँछ ।

सन्तह

“हुनबाट" हिटन्छ

भ े शब्द मीक शब्द हािगयोयी (hagioi) बाट अनुबाद

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

समिपर्त हो। जो मािनस परमेँवरको िनिम्त समिपर्त भएको हुन्छ वा
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परमेँवरले अलग तुल्याइएको हुन्छ त्यसलाई सन्त भिनन्छ। कुनै पिन इसाई

मिहला वा पु षले समिपर्त जीवन िबताउँदा उच्च आध्याित्मक ःतरमा (वा

सिच्चदानन्द) पुग्न त धेरै समय लाग्न सक्छ तर यो जीवन िवकिसत जीवन

हो। लिडबुडी खेलेर येशूमा बढ्दै जाने लआय िलएर अमसर भएको हुन्छ। जब
कुनै पिन व्यिक्त येशूलाई आफ्नो ूभ ु भनेर च ुन्छ तब उहाँले उनलाई सन्त
भनेर नामा रण गनुह
र् न्ु छ। बाइबलमा सन्तको अथर् यही हो।

कुनै कुनै मािनसह लाई सन्त हुन बोलाइएको हो भनेर पावलले

भन्छन्। यसको अथर् के कुनै मािनसह लाई सन्त हुन बोलाइएको छै न वा
सिकँदै न भ

कसैलाई सन्त भ

खोजेको हो? पावलको यस अथर्लाई दे हायका

पदह ले कसरी बुझाउन खोज्दछन्? हेनह
र्ु ोस्: एिफसी १:४,५ "४ उहाँको

सामुन्ने पिवऽ र िनंकल

होऔ ं भनेर सं सारको उत्पि भन्दा अिघबाटै उहाँले

हामीलाई च ुन्नुभयो। ५ उहाँको इच्छाको लआयअनुसार भींट येशू ारा ूेममा

उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो", िहॄू
२:५-११ "५ हामीले कुरा गदआएको त्यो आउँदो सं सारलाई परमेँवरले

ःवगर्दूतह का अधीनमा राख्नुभएन। ६ धमर्शाःऽको कुनै एक ठाउँमा यसो

भनेर गवाही िदइएको छ, "मािनस के हो, र तपाईं त्यसको वाःता राख्नुहन्ु छ?
अथवा मािनसको छोरो को हो, र तपाईं त्यसको िफबी गनुह
र् न्ु छ? ७ तपाईंले

ितनलाई अिल बेरको िनिम्त ःवगर्दूतह भन्दा केही तल होच्याउनुभयो। तपाईंले

ितनलाई मिहमा र आदरको मुकुट पिहराउनुभएको छ। ८ तपाईंले सब थोक

ितनका चरणमुिन रािखिदनुभयो।" मािनसको अधीनमा सब थोक राख्नुहँद
ु ा ितनको

अधीनबािहर केही रहन िदनुभएन। तर यस वतर्मान समयमा सब थोक
मािनसको अधीनमा भएको हामी दे ख्दै न । ९ तर हामी येशूलाई दे ख्तछ । उहाँ

अिल बेरको िनिम्त ःवगर्दूतह भन्दा केही तल होच्याइनुभयो, मृत्युको कंटको

ु े िक परमेँवरको
कारण मिहमा र आदरको मुकुट उहाँलाई पिहराइयो, यस हेतल

् १० यो
अनुमह ारा हरे क मािनसको िनिम्त उहाँले मृत्युको ःवाद चाखू न।
उिचत िथयो, िक परमेँवर, जसको िनिम्त र जस ारा सबै थोकको अिःतत्व छ,
उहाँले नै धेरै सन्तानलाई मिहमामा ल्याउनुहँद
ु ा ितनीह का मुिक्तका कतार्

येशूलाई कंटह

ारा िस

पिवऽ तुल्याइएकाह

तुल्याउनुभयो। ११ िकनिक पिवऽ तुल्याउनुहन
ु े र

् त्यसैकारण ितनीह लाई
पिन सबै एउटै पिरवारका हुन।

भाइ भन्नमा येशू शमार्उनुहन्ु न।" र २ पऽुस ३:९ "आफ्नो ूित ाको बारे मा

ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने कसै-कसैको भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह
र् न्ु न, तर
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कोही पिन नंट नहोस्, तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु
ितमीह ूित धैयव
र् ान् हुनहु न्ु छ।"

येशूको मृत्यु सबै मानव जाितको लािग हो वा िवँवव्यापी

पमा लागु

के होला? सं सारको कुनै

हुने घट्ना हो भ े जःतो महान् शुभ समाचार अ

पिन भागमा रहे का हामी जो भएपिन उहाँमा मुिक्त पाउन हामीलाई आ ान

गिरएको छ। पृथ्वीको जग बसाल्नु वा सृि को सु

अिघदे िख नै हामीलाई

सन्त हुन बोलाइएको िथयो। सारा मानव जाितले येशूमा मुिक्त पाउन् भ े
परमेँवरको ूथम वा सु को योजना वा चाहना िथयो। सं सारको अन्तमा

केवल शैतान र उसका पितत दूतह को िनिम्त माऽ ःवगर्बाट आगो आएर
ितनीह लाई

न

गन

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

शैतानकै िमलोमतोमा

जीिवका चलाउन रोजाइ गरे का हुन्छन् र ितनीह को ःवभाव पिन शैतानकै
जःतो दु
पिन

चिरऽले भिरएको हुन्छ। अिन सं सारको अन्त्यमा ितनीह को गित

शैतानको

जःतै

हुनेछ।

यसले

गदार्

परमेँवरको

महान्

मुिक्तको

बरदानलाई न्युनतम अवःथामा झािरएको छ भनेर हामीले किहल्यै पिन ठा ु

हु । बुसबाट नै उहाँले हामीलाई मुिक्त पाउन् भनेर आफ्ना हातह

फैलाउनुभएको छ। यसलाई रोज्ने वा नरोज्ने त्यो आत्मिनणर्यको अिधकार

हामीलाई नै सुिम्पएको छ। हामीले उहाँलाई रोजेन भन्दै मा वा कसै ले बजारमा

भोक हड्ताल गर्यो भन्दै मा अ

नभएको हुँदैन भने जःतै उहाँको अचम्मको

वा ूशःत महान् बरदान पिन िनकम्मा हुँदैन।
िबचार गनुह
र् ोस्: पृथ्वीको सृि

अिघ नै उहाँमा तपाईँले मुिक्त पाउनु

हवस भिन तपाईँलाई बोलाउनुभएको छ। त्यस आ ानलाई अःवीकार गराउन

कुन

शिक्तले तपाईँलाई रोिकराखेको

तपाईँलाई आउन रोिकरहेको छ र?

छ? वा के कुनै शिक्तले ूभ ुितर

५. रोममा भएका येशूका िवँवासीह

“ 8 ितमीह ले भींटमािथ गरे को िवँवासबारे सम्पूणर् दुिनयाँलाई थाहा

म ितमीह
सबैका लािग येशू भींट ारा मेरा
परमेँवरलाई धन्यवाद चढाउँछु। 9 उहाँकै पुऽको सुसमाचार सुनाएर म
छ। यसकारण पिहले

दयदे िख नै उहाँको सेवा गदर्छु। मैले ितमीह लाई माया मारे को छै नँ तर सध
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ितमीह का लािग ूाथर्ना गिररहेको छु । मैले भनेको कुरा साँचो हो भनेर

परमेँवर आफले गवाही िदनुहन्ु छ।" रोमी 1:8-9

खास गरे र रोममा चचर् कसरी ःथापना भयो भ े जानकारी छै न।

त्यहाँको चचर्को सु वात पऽुस वा पावलले गरे का िथए भनेर कितले भन्दछन्
। तर त्यसको ऐितहािसक ूमाण छै न । हुनसक्छ कुनै गैर-इसाई कमर्चारीले

सु

गरे को होला। जब पेिन्टको को िदनमा पिवऽ आत्माको ूवाह भएको
दे शह बाट हजार यहू दीह

ये सलेममा चाडको लािग

२)। हुनसक्छ ितनीह मध्ये कितपय िवँवासीह

रोममा बसोबास गनर् वा

िथयो, त्यसबेला िविभ

जम्मा भएका िथए। ितनीह मध्ये धेरैले येशूलाई महण गरे का िथए (ूेिरत

घुमघाम गनर् गएका िथए होलान्। त्यिह बममा ितनीह ले आफूले पाएका
नयाँ आःथालाई त्यहाँ फैलाएको हुनसक्छ।

पेिन्टकोःटको समयमा येशूलाई िवँवास गनर् पुगेका मािनसह

रोममा

गएर केही दसकमै कुनै पिन ूेिरतह को आगमनिबना नै ःथापना भएको
चचर्को बारे मा सबैले थाहा पाएका िथए भ े कुरो अचम्म

मा ुपछर्।

“पेिन्टको को घट्नाभएको किरब तीस वषर्पिछ रोममा िवँवासीह को समूह
खडा भएको िथयो। त्यस समय कुनै पिन येशूका चेलाह

रोममा गएका

िथएनन्। तै पिन त्यहाँको चचर् ूख्यात भइसकेको िथयो। येशूलाई बुसमा
टाँगेको बीसवषर् िभऽै रोममा चचर् सिबय हुँदै बढ्न थालेको िथयो। त्यस
भूिममा त्यहाँको चचर् परमेँवरको िनिम्त मजबूत र एकदम सिबय भएको

ु एको िथयो।"-एलेन जी
िथयो। यसकोलािग परमेँवर आफै िबयाशील हुनभ
ाइटको िटप्पणी, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ १०६७बाट
पान्तिरत।

“िवश्वास" भन्दा परमेँवरमा िन ावान भएर बःनु हो भनेर िवःतृत

अथर् लगाउन सिकन्छ। येशू भी मा भएको नयाँ िवँवास अथार्त ् आःथालाई

प ा लगाउँदा ितनीह को जीवनमा नयाँ आमूल पिरवतर्न भएको िथयो।

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

िथए? हेनह
र्ु ोस्: “मेरा दाजुभाइह , मलाई थाहा छ ितमीह

ूकारले

सज्जन छौ। सबै

ानी छौ र एक-अकार्लाई िसकाउने शिक्त पिन ितमीह मा छ।"

रोममा भएका इसाईह को चिरऽमा तीन गुणह ले ःथान जमाएका

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

उदार वा कल्याणकारी

हामीमा पिन यो भएको आभास पाउँछ र?
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दयले भिरपूणर् भएका िथए। के
जब अ

मािनसह

हामीसँग

समय िबताउँछन् त के ितनीह

हामीह को ूसःत सदाशयता, असल गन

िनयत र िहतै षी भावनाूित आकिषर्त भएका हुन्छन्?
२॰ ितनीह

पाएको अनुभव,

ानले भिरपूर भएका िथए। आत्म ान वा िदव्यज्योित

ान र सूचनाूवाहलाई महत्व िदनुपदर्छ भनेर बाइबलले

ँ
ँ छ। िवँवासमाऽ गरे पुग्छ आत्म ानको महत्व त्यि
बारम्बार औल्याउ

छै न

भनेर बाइबलले किहल्यै पिन भन्दै न। बाइबल अध्ययन र यसमा भएका दशर्न
तथा िशक्षाह को

ानमा िनपूण हुनपु छर् भनेर इसाईह लाई ूोत्साहन गदर्छ।

,बाइबलमा भिनएको छ“म ितमीह लाई नयाँ

िदमाग िदन्छु भनेको हो। जब कुनै मािनसको

दय िदनेछुयसको अथर् Ö नयाँ

दय येशूमा पिरवतर्न हुन्छ

"

भने त्यस व्यिक्त इसाई कतर्व्यमा लाग्न आफूलाई समिपर्त गरे कोहुन्छ।ऊ

ःप

नीितमा िहँडदछ। सत्यलाई कसरी बुझेको छ त्यिह अनुसार मािनस

िहँडदछन्।

बाट

पान्तिरत।२४ पृ॰ ,माइ लाईफ टु डे ,एलेन जी

अथार्त ् इसाई जीवन केवल भिक्तमागर्मा िहँड्ने माऽ नभएर
।(िहँड्नु हो

ाइट-"

ानमागर्मा पिन )

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

इसाई हुँ भनेर दावी गदर्छन् तब अ

िवँवासीह बाट टाढा रहँदा त्यो व्यिक्त

पमा कसरी बढ्न सक्छन् र? उत्साह र हौसला िदन एक आपसको

आित्मक

सहयोग चािहन्छ। हामीले अ लाई हौसला िदय

भने हामीले पिन हौसला

पाउँछ । येशूभक्तको जीवन गुफामय जीवन होइन। यो जीवन िवँवासीह को

बीचमा रहे र सिबय हुन ु हो। यसो गदार् एक आपसमा भएका ूेरणा बाँडफाँड
गिरन्छ, अिन येशूमा िदनिदनै बढ्दै जानेछ ।

तपाईँको ःथानीय चचर्को बारे मा तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ? त्यस चचर्ले

कःतो नाम कमाएको छ? वा अझ आत्मआलोचना गन िज ासा त, के तपाईँको

चचर् असल नामले ूख्यात भएका छन् त? तपाईँको उ रले तपाईँको चचर्को

बारे मा के भन्छ? अझ महत्वपूणर् कुरो त तपाईँको व्यिक्तगत सं लग्नताले

तपाईँको चचर्को मयार्दालाई कसरी सुधानर् सक्नुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत टे िःटमोिनज

फर द चचर्, ठे ली ५,पृ॰ ७०६मा उल्लेिखत अध्याय, “द िमिन ी अब द

बाइबल",

आक्टस् अभ

आपोःटल्स

३७२-३७४मा

१६

उल्लेिखत

अध्याय,

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

“मानव जाित अनपोिक्षत मागर्मा लागेको हुनाले परमेँवरले अपझर्ट

मुिक्तको योजना बनाउनु भएको िथएन। तर पृथ्वीको ःथापनाभन्दा पिहले नै

मािनसको मुिक्तको िनिम्त योजना तयार भएको िथयो। (१ कोरन्थी २:७,

एिफसी १:१३,१४ र २ थेःसोिलिनकी २:१३,१४)। मानव जाितूित
परमेँवरको अनन्त ूेमको जगको
िथयो।

आधारमा मुिक्तको योजना तयार भएको

“उपरोक्त योजनामा िवगतको अनन्त युगलाई समेिटएको िथयो, यसले

वतर्मान ऐितहािसक युग, र अनन्त भिवंयलाई पिन समेिटएको छ। त्यस
योजनामा

धेरै

मह वपूणर् यथाथर् िवषयह
भनेर उहाँलाई च ु

परमेँवरका जनह

समावेश

पुगेकाह

भएका

छन्,

जःतै :

पिवऽ जन हुन, उहाँको

जन हुन च ुिनन परमेँवरको पूव र् योजना, येशूको जःतै चिरऽ वा ःवभाव हुन,

मुिक्त र क्षमा पाउन, सबै थोक येशू भी मा एक हुन, पिवऽ आत्माको छाप

लगाउन, अनन्त राज्यको हकदारी हुन, र मिहिमत जीवन िबताउन (एिफसी
१:२-१४)। त्यस योजनाको केन्ििवन्दु येशूको महाक

र मृत्यु िथयो। यो

कुनै मानव इितहासमा अपझर्ट भएको वा मािनसको िनणर्यको उपज नभएर

परमेँवरको मुिक्तको योजनाको जगमा आधािरत िथयो (ूेिरत ३:२७,२८)।
सही

(ूकाश

ु न्ु थ्यो
पमा भ े हो भने सं सारको जगमै मािरनुभएका थुमा येशू नै हुनह
१३:८)"-द

(हागरटाउन,

मेिरलान्ड:

२७५,२७६बाट

हान्डबुक
िरभ्यु

पान्तिरत।

अभ

एण्ड

सेभेन्थ-डे

हे राल्ड

एडभेिन्टःट

पिब्लिश ,

िथयोलोजी

२०००),

पृ.

“पावल झ्यालखानामा रािखएको बेलामा चचर्ह मा गएर काम गनर्

उनलाई रोक लगाइएको िथयो। िवगत समयमा जित ःवतन्ऽ भएर उनले

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

बेसी, चौतफीर् र िदगो ूभाव उनी झ्यालखानामा पदार् पारे का िथए। ूभ ु येशूको

बिन्द 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
पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰ ४५४बाट

१७

“रोमको इसाई चचर्ले ःथाइत्व पाउन् भ े पावलको ःनेहले भिरएको

पऽमा आशा र लआयह

एक िथयो। रोममा चचर् ःथापना भइसकेको िथयो।

दे शह मा येशूको बारे मा ूचारूसार ितगितमा
भइरहे को
ु
िथयो। त्यस पुिनतकामको िनिम्त िवँवासीह ले सहायता ग न भ े पावलको

इटाली र अ

चाहना िथयो। ती िवँवासीह को माझमा काम गनर् पावलले आफ्नो भूिमका

तयार

पाद

िथए।

ती

धेरै

िवँवासीह ले

पावललाई

त्यसकारण आफू रोममा आउने र ःपेनमा चचर् सु

ितनीह

िथएनन्।

गन योजना पावलले

पऽ ारा ितनीह लाई अवगत गराएका िथए।" एलेन जी
अभ आपोःटल्स, पृ॰ ३७२बाट

िचनेका

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस्

“पापी र सन्त, िवँवासी र अिवँवासीह को बीचमा के िभ ता छ र
िकन छु ै हुनपु दर्छ भनेर सनातनका परमेँवरले दे खाउनुभएको छ।

इन्िे णीका र ह

जःतै यी दुई समूहको बीचमा िमौण हुँदैन। ब

र मध्य रात जःतै ितनीह

िपपुलस्, पृ॰ ३९०बाट
भएका एलेन जी

िचन्तनमनन:-

१॰ ूोटे ःटे न्ट

फरक हुन्छन्।" एलेन जी

मध्यिदन

ाइट, मेसेजेज ् टु यो

पान्तिरत।- रोमीको पुरानो अध्ययनमा समावेश

ाइटका भनाईह )।

वा

सुधारवादी

सोच्नुहोस्। यिद पन्ी

इसाई

आन्दोलनको

अथर् के हो

सो

शताब्दीमा मािटर्न लुथरले त्यो अिभयान

नचालाएको भए आजको सं सार कःतो हुने िथयो होला? त्यसको

बारे मा पिन सोच्नुहोस्।

२॰ के रे ? सं सारको सृि

गनुभ
र् न्दा पिहला नै हामीलाई मुिक्तपाउन

आ ान गिरएको िथयो रे ? यसको अथर् के हो? हे नह
र्ु ोस्

िततस

१:१,२, १ ितमोथी १:८,९। यो हाॆो िनिम्त िकन उत्साह िदने

धारणा हुनपु दर्छ? सबै मािनसह को िनिम्त परमेँवरको ूेम कःतो

रहे छ भ े यस अवधारणाले कसरी दे खाउँछ? परमेँवरले ूदान

गनुभ
र् एको अनुमहको बरदानलाई मािनसह ले अःवीकार गदार् कःतो
िवयोग िकन भोग्नुपछर्?

३. तपाईँको चचर्को नाउँको गिरमालाई सुधानर् तपाईँले कःतो भूिमका
खेल्नु आवँयक ठा ुभएको छ? वा छै न?

१८

कथा १

परमेँवरले भ ु भयो "च ुप लाग"
िबिःटयन म्युलर, िकरिगःतान
िवघिटत सोिभयत दे श

सको िकरिगःतान राज्यमा हाॆो पिरवार

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का ःवयं सेवकको

पमा काम गिररहे का छ ।

ूत्येक वषर् हामीह ले वािषर्क िबदा पाउँछ । त्यो िवदा जुनमा हुन्थ्यो
जब मेरो दे श अजिन्टनामा जाडोको मौसम हुन्छ। किहलेकाही ँ म परमेँवरसँग
गुनासो पोखाउँथे। मचाही ँ िडसेम्बरमा िबदा चाहन्थ जब त्यसबेला त्यहाँ
गमीर्को मौसम हुन्थ्यो र मेरी आमासँग िबःटमस मनाउन चाहन्थ।

एक गमीर्यामको घरिबदामा मैले आफ्नो दे श अजिन्टनामा जाने िनणर्य

गनुप
र् रे को िथयो िकनिक मेरी ौीमती िबरामी
गनुप
र् रे को

िथयो।

त्यसकारण

भएकी िथइन् र उनलाई उपचार

हामीह ले

सुटकेसह

प्याक

िकरिगःतानको ठू लो सहर टोकमोकमा रहे को हे िरटे ज िबिँचयन छो

गर्यौ

र

। त्यो

ःकुल सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकुल िथयो जहाँ चार वषर्सम्म त्यस ःकुलको
ँ
िबकास गनर् मैले िनदशक भएर काम गरे को िथए।

त्यस समयमा मेरो दे श अजिन्टनामा फकार्उन ममािथ परमेँवरको

योजना िथयो। मेरी ौीमतीको उपचारबाहे क उहाँको समयको बारे मा उहाँले
िसकाउन चाहनुहन्ु थ्यो।

परमेँवरको च ुनौित, हाॆो आिशष

जितबेला म अजिन्टनामा िथए ँ एक मिहलाले मलाई फोन गिरन्।
उनी

एडभेिन्टःट

िथइन्

र

हाॆो

किहल्यै

पिन

भेट

भएको

िथएन।

िबिगजाःतानको एडभेिन्टःट ःकुलको िनिम्त सहयोग जुटाउन मैले ूयास
गिररहे को उनले सुनेकी िथइन् र त्यसको बारे मा छलफल गनर् मलाई उनले

उनको घरमा बोलाएकी िथइन्।

जब म उनको घरमा आइपुग उनले मलाई भिनन्, "म तपाईँसँग

िसधा कुरा गनर् चाहन्छु । दुई वषर् भयो मैले घर बेच्न खोजेको तर सकेको

ँ
छु इन। मैले घरको मोल आधासम्म पिन घटाए ँ तै पिन मेले बेच्न सिकन।
त्यसकारण मैले ूाथर्नामा

मैले परमेँवरलाई भन "यिद मैले यो घर बेच्न

सकेको भए म चचर्को काममा एक लाख डलर (एक करोड
ँ "
िदनेिथए।

१

पैयाँ) म

ँ ीभ
अचम्म मान्दै मेरो आख

ठाडा ठाडा भए जब म उनको कुरा

सुिनरहे को िथए,ँ "मैले धेरै चचर्का सं ःथाह सँग सम्पकर् गनर् खोज तर कसै ले

पिन मसँग फेिर सम्पकर् गरे नन्। तब मैले तपाईँ यहाँ आउनुभएको थाहा
ँ "
पाए।

ँ उक्त
मैले हे िरटे ज ःकुलको बारे मा उक्त मिहलालाई जानकारी िदए।

ःकुलले चार लाख डलर सहयोग जुटाउन कोिसस गद िथयो तािक अिहले
३३० जना िव ाथीर्ह बाट त्यसको डबल गनर् तीन तला कक्षाह
भवन

बनाउन

ूयास

गद

िथयो।

“गत

सालमा

ःकुलले

४०

भएको
जना

िव ाथीर्ह लाई भनार् िलन सकेन" मैले उनलाई भन।

“ठीक छ, त्यस ःकुलको लािग म पैसा िदन्छु केवल तपाईँले ूाथर्ना

गनुप
र् छर् िकनभने दुई वषर्देिख मैले घर बेच्न खोिजरहे को िथए,ँ र झन्डै असम्भव

भइरहे को छ।" ती मिहलाले भिनन्।

ु ा
हामीले सं ग ूाथर्ना गर्य र म आफ्नो घर फक। त्यस िदन बेलक

मैले यो कथा मेरी ौीमती र मेरा छ र सात वषर्का छोराह लाई भन।

हामीले त्यो रातभिर र भोिलपल्ट िवहानसम्म ूाथर्ना गर्य । अक िदन एक
जना मािनस उक्त घर िक

तयार भए।

ती मिहलाको घर िबकोस भनेर हामीले ूाथर्ना त गरे का िथय तर
त्यित िछटो ूाथर्नाको जवाफ आउला भनेर हामीले सोचेका पिन िथएन ।
गमीर्को मौसममा आउनुको स ा जाडोमा अजिन्टना आउनुपरे को कारणले
हामीलाई झक लागेको िथयो, तर परमेँवरको योजना अक िथयो। त्यो घर

िबबी भएकोमा हामीलाई परमेँवरले यो भ ुभएको जःतो लाग्यो, "च ुप लागेर
वस र म परमूभ ु परमेँवर हुँ भनेर जान" (भजन ४६:१०)।

ती मिहलाको घर बेच्ने समःया परमेँवरलाई थाहा िथयो जसले गदार्
उनको आम्दानीले िकरिगःतानमा एक चौथो भाग कक्षाको लािग भवन बनाउन
सहयोग िमल्नेछ। उहाँ र अ

धेरैलाई जसले सहयोग गरे ितनीह ूित हामी

आभारी छ । अिहले सम्ममा चार भागको ितन भाग भवन बनाउन पैसा

िमलेको छ र २०१७ सेप्टे म्बरमा उक्त भवनको उद्घाटन गन योजना रहे को
छ।
हामीले

बािषर्क िबदामा अमेिरकामा गएर सहयोग जुटाउन धेरै समय

िबताय । त्यहाँ म एक मिहना बस र अजिन्टनाको मिहलाले िदएको एक
चौथाई रकम पिन मैले सहयोग जुटाउन सिकँन।

२

परमेँवरको

कामको

िनिम्त

चन्दा

उठाउनु

भनेको

ूाथर्ना

र

िवँवासको ूयास हो। परमेँवरले मलाई जहाँ लानुहन्ु छ त्यहाँ जान मैले मेरो
जीवन उहाँलाई सुम्पेको छु ।

यस ऽैमािसकमा उठे को भेटीको केही भाग िकरिगःतान दे शको

टोकमोक भ े शहरमा रहे को हे िरटे ज िबिँचयन ःकुलमा बिनने सभा घर
समेत भएको नयाँ बहुउ ेिँयय भवन र अ

आवँयक ःथानको िनमार्ण गनर्

सहयोग िमल्नेछ।
िकरिगःतानको तथ्य: यो दे श ठू ला ठू ला सभ्यताह को बीचमा छ।

तेल धेरै महँगो भएकोले कितपय कृषीको काम हात र घोडाको सहायताले नै

गिरन्छ। ऐितहािसक

ि कोणमा यहाँका बािसन्दाह

पालमा बःदछन्। भडा, घोडा र याक बःतुह
जनताह

गोठालाह

हुन ् र

पाल्दछन्। ८०ूितशत

मुिःलम धमर्का छन्। १७ ूितशत मीक अथ डक्सको अनुयायी हुन ्

भने ३ ूितशत अ

धमर्का। एडभेिन्टःट चचर्मा जम्मा ७२४ सदःयह

अथार्त ् ूत्यक ८,४२५ मािनसह मा एक जना एडभेिन्टःट छन्।

३

छन्

