
 
 
 

 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:१-१७ 

यस अध्यायको मूल सार पद: “१ यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई 
दण् डको आ ा छैन (अथार्त परमेँ वरले ितनीह लाई िनद ष भएको फैसला 
सनुाइसक्नभुएको छ)। २ पाप र मतृ् यकुो व् यवः थाबाट मलाई जीवनका 
आत् माको व् यवस ्थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको छ।" रोमी ८:१-२। 

 रोमी ७मा गिरएको ूँ नको जवाफ रोमी ८मा पावल आफैले 
िदन्छन।् सफल जीवन िबताउन चाहादा चाहँदै पिन धेरै अवरोधह  
खडाभएकोले आफू िदग्दार, हतोत्साही, असफल र अपराधी मनिःथितले   
व्याकुल भएको पावलले रोमी ७मा व्यक्त गरेका िथए। तर रोमी ८मा 
उनीमािथ गिरएको दोषबाट उनी मकु्तभएको  हष ल्लाससाथ उनले व्यक्त 
गरेको हामी पाउँछ । येशूले गदार् अब उनको दयनीय जीवनबाट उनी मकु्त 
भएको र िबजयी जीवन िबताउन ःवतन्ऽ भएको कुरा पिन उनले व्यक्त 
गदर्छन।् 

 यिद तपाईँले येशूको जीवन िदने उपहारलाई अःवीकार गनुर्भयो भने 
कःतो खालको दयनीय जीवन तपाईँले िबताउने हो सो तपाईँको हो भनेर रोमी 
७मा पावल भन्दछन।् कुनै मध्यम मागर् बाइबलले बताउँदैन: िक तपाईँ 
पापको िनयन्ऽणमा वा परमेँ वरको िनयन्ऽणमा। यिद तपाईँ पापको दासत्वमा 
रिहरहनभुयो भने तपाईँले गनर् चाहनभुएको असल काम गनर् तपाईँ सक्नहुु । 
ूभ ुयेशूले तपाईँलाई पापको दासत्वबाट ःवतन्ऽ िदनचाहनहुनु्छ। यस ःवतन्ऽ 
जीवनले तपाईँ असल काम गनर् फुक् का हनुहुनेुछ। भौितक शरीरले तपाईँलाई 
िनयन्ऽणमा राखेर त्यसको चाहनामा तपाईँलाई घचेट्न चाहेपिन येशूको शिक्तले 
त्यसमािथ िनयन्ऽण गरेर तपाईँ िवजयीको जीवन िबताउन सक्नहुनु्छ भ े रोमी 
८को सन्देश हो। 

 तर तपाईँले पाउने मिुक्तको िनिम्त िबशाल अथार्त ् अिसिमत मूल्य 
चकुाउन ुपरेको िथयो भनेर पावलले भन्दछन।् त्यो मोल कसैसँग पिन तलुना 
गनर् सिकँदैन। परमेँ वरको पऽु येशूले नै मानवीय चोला धारण गनुर्भयो। 

९ 
 

 

येशखू्री टमा िनद ष भएको 
फैसला 
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जसरी किमलाको भाषा बझु्न किमला नै हनुपुछर् भने झ हाॆो भाषा, 
कमजोरीपना आिद बझु्न हाॆ ैचोलामा येशू आउनभुयो। उहाँ हाॆो िनिम्त अित 
सव म नमनुा हनुभुयो। हाॆो स ामा उहाँ मनुर्भयो। त्यसबाट माऽ उहालेँ 
हामीसँग सम्बन्ध गाँःन सक्नहुनु्छ। “उहाँ हामी जःतै हनुभुयो अथार्त ्उहाँको 
शरीर पापीको जःतै िथयो।" (रोमी ८:३)। यसको फलःव प, हामीबाट माग 
गिरएको दश आ ाका आवँयकताह  येशूले पूरा गनर् भयो, र त्यो धािमर्क 
काम हाॆो जीवनमा हःतारन्तरण हनु सम्भव भयो (पद ४)। ःप  पमा भ े 
हो भने येशूले पापसँग गनुर्पन संघषर्मा उहाँ िबजयी हनुभुयो। उहाँले िवँ वास 
गनह को िनिम्त दश आ ाका सकरात्मक मागह  पूरा गनुर्भयो। त्यसले गदार् 
हामीह ले दश आ ाह  पालन गरेर मिुक्त पाउने नभएर उहाँको कामले मिुक्त 
पाउने भएका िथय । परमेँ वरो व्यवःथालाई पालन गरेर मिुक्त पाउने ूावधान 
न त पिहला िथयो न त पिछ नै हनेुछ। 

 यो सन्देश पावलको िथयो र लथुरको पिन िथयो र हाॆो पिन 
हनैुपछर्। 
 

१॰ येशू भी मा) 
“१ यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन। २ पाप र 
मतृ् यकुो व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त 
पारेको छ। रोमी ८:१-२ ( यैशूमा हनेु मािनस भौितक शरीरको अिभलाषा 
अनसुार होइन तर पिवऽ आत्माको अगवुाईमा चल्छ त्यसकारण त्यसलाई अब 
िनद ष भएको फैसला सनुाइएको छ"- पान्तिरत)। येशूमा हनेुह ले अब दोषी 
ठहिरनबाट मकु्त भएको छ रे ! यसको तात्पयर् के हो? केबाट दोषी ठहिरनबुाट 
मकु्त? पावलको िनिम्त र सारा मानव जगतको िनिम्त यो शभु-समाचार िकन 
उल्लासमय खशुीको सन्देश हो? 

 पावलको लेखह मा “येशू भी मा" भ े वाक्य बारम्बार पाउँछ । 
कोिह मािनस येशूमा छ भ ुको अथर् त्यस व्यिक्तले येशू भी लाई आफ्नो 
मिुक्तदाता भनेर ःवीकार गरेको हनु्छ। त्यस ब्यिक्तले येशूमािथ पूणर् पमा वा 
ःप  पमा भरोसा राखेको हनु्छ र येशूको आचरणलाई आफ्नो पिन आचरण 
बनाउने िनणर्यात्मक कदम अंगालेको हनु्छ। यो ूिबयामा, त्यस व्यिक्त र 
येशूको िबचमा व्यिक्तगत पमा अत्यन्त गाढा सम्वन्ध िबकिसत भएर उहाँसँग 
एक हनु पगु्दछ। 
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 “येशू भी मा" भ े वाक्य “शरीरमा" भन्दा ठीक िवपिरत छ। रोमी 
७ अध्यायमा वणर्न गरेको मािनस र यस रोमी ८:१को मािनसमा भएको 
अनभुव अलग छन ् भनेर पावलले हामीलाई बताउन खोजेको पाउँद्छ । 
येशूलाई आफ्नो जीवन अपर्ण गनुर्भन्दा पिहलाको व्यिक्त शारीिरक हनु ्भनेर 
पावलले रोमी ७मा उल्लेख गरेका छन ्।शारीिरक वा भौितक व्यिक्त भ ाले 
त्यस मािनसको केन्ििवन्द ुआफ्नो ःवाथर्लाईमाऽ सव च्चता ठानेको हनु्छ। त्यो 
व्यिक्त पापको दास हो भ े अथर् लाग्छ। आफ्नो कामवासनालाई माऽ 
केन्ििवन्द ु बनाउने मािनस मतृ्यकुो फैसलाको मिुन रहन्छ (रोमी 
७:११,१३,१४)। पापको दायरामा रहेर पापको नीित वा व्यवःथालाई त्यसले 
पालन गरेको हनु्छ (पद २३,२५)। यःतो मािनसको अवःथा भयङ् कर 
दयनीय र ज्यादै खराब हनु्छ (पद:२४)। 

     तर जब त्यस व्यिक्तले आफ्नो जीवनलाई येशूमा अपर्ण गदर्छ, तब 
तत्कालै परमेँ वरसँग त्यस व्यिक्तको सम्वन्ध पिरवतर्न हनु्छ वा परमेँ वरको 
साम ु उिभन सक्ने हनु्छ। त्यो व्यिक्तमािथ पिहला, परमेँ वरको कानून वा 
आ ा तोड्ने अपराधी भनेर फैसला गिरएको िथयो। येशूलाई महण गरेपिछ 
अब उसले परमेँ वरको साम ु िस  र िनद ष भएर उिभने अवसर पाएको 
हनु्छ। उसलाई किहल्यै पिन पाप नगरेको ठहराइएको हनु्छ। उसलाई येशूको 
धािमर्कताले पूरै छोपेको हनु्छ। येशूको छऽछायाँमा रहने मािनसलाई 
परमेँ वरले दोषमकु्त गनुर्हनु्छ। त्यो व्यिक्त दोषरिहत, पापरिहत र अनन्त 
जीवनको योग्य भएकोले परमेँ वरको साम ु िनद ष भएको होइन। कोिह पिन 
मािनस त्यस अवःथामा छैन भ े कुरामा हामीलाई थाहा छ। तर येशूको िस  
जीवनमा त्यस व्यिक्तको ठाँउ सािटएको हनुाले त्यो व्यिक्त दोषरिहत हनु्छ। 

 िूय पाठकवनृ्धह , यो उल्लासमय शभु-समाचारको अन्त यिहँमाऽ 
होइन। पापको दासत्वबाट मािनस कसरी ःवतन्ऽ हनु्छ त? हेन ुर्होस ्रोमी ८:२: 
“पाप र मतृ्यकुो व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवःथाले भी  येशूमा 
मकु्त पारेको छ।" 

 “जीवनको आत्माको व्यवःथा" भनेको के हो त? यसको अथर् सारा 
मानव जाितलाई (चाहे त्यो पु ष होस,् ी होस ् वा बालबािलका नै िकन 
नहोस)् उ ार गन येशू भी को योजना हो। यो पापको व्यवःथादेिख अत्यन्त 
फरक छ िकनभने यस पापको व्यवःथाले मािनसलाई अनन्तको मतृ्यिुतर 
डोर् याएको हनु्छ। यो कुरालाई रोमी ७मा हामीले हेर् य । पापको व्यवःथाको 
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केन्ििवन्द ु नै मतृ्य ुहो। यःतो व्यिक्तले आशारिहत जीवन िबताएको हनु्छ। 
तर येशूको व्यवःथाले मािनसलाई जीवन र सही ःवतन्ऽता ूदान गछर्। 

 “ूत्येक व्यिक्त जो परमेँ वरमा रहन चाहँदैन, त्यो अक शिक्तको 
िनयन्ऽणमा रहेको हनु्छ। त्यो मािनस आफ्नै हुँदैन। आफूले आफैलाई वन्धक 
बनाएको हनु्छ। जितसकैु आफू ःवतन्ऽ भएको दािव गरेतापिन त्यो मािनसले 
आफू कुनै न कुनैको शिक्तबाट ःवतन्ऽ नभएको आभास पाइ नै राखेको 
हनु्छ। ऊ अत्यन्त दयनीय दासत्वको पिरिधमा फिसरहेको हनु्छ।॰॰॰उसले 
भन्ला "मैले आफ्नै िववेकलाई पछ् याएको छु। कुन बाटोमा िहँड्न ुपछर् मलाई 
कसैले भ ुपदन। मेरो चेतनामा पाएको न्यायमा म िहँिडरहेको छु।Õ तर 
यथाथर्मा त्यस व्यिक्त अन्धकारको शिक्तको िनयन्ऽणमा रहेको हनु्छ र त्यिह 
शिक्तका आ ाह लाई उसले अ ँय पमा पालन गिररहेको हनु्छ। तर याद 
गनुर्होस,् त्यस पापको दासत्वको वन्धनबाट मकु्त गनर् येशू भी  आउनभुएको 
िथयो।"-एलेन जी ाइट, द िडजायर अभ एजेज,् प॰ृ ४६६बाट पान्तिरत। 

 के तपाईँ दास हनुहुनु्छ वा येशूमा ःवतन्ऽ हनुहुनु्छ? यस िवषयमा 
तपाईँ कसरी िनिँ चत हनुसक्नहुनु्छ? 
 

२॰ व्यवःथाले के गनर् सक्दैन (रोमी ८:३,४) 
 व्यवःथा चाहे त्यो येशूलाई औलँ्याउने बिलूथा तथा संःकारह  हनु ्
वा दश आ ाह  नै िकन नहनु ्आफै असल त छन ्नै। तर हामीलाई चािहने 
अत्यन्त आवँयक वःतलुाई यसले पूरा गनर् सक्दैन। त्यो हो हामीलाई चािहने 
मिुक्तको बाटो। पापबाट ल्याउने दोष र मतृ्यबुाट हाॆो उ ार हनुपुछर्। 
त्यसको िनिम्त हामीलाई येशूको आवँयकता पछर्। 

 रोमी ८:३,४मा व्यक्त गरेको भावनामा येशूले के गनुर्भयो जनु ्
व्यवःथाले गनर् सक्दैन? हेन ुर्होस:् “पाप ःवभावले दवुर्ल पािरएको हनुाले 
व्यवःथाले जे गनर् सकेन सो परमेँ वरले गनुर्भयो, अथार्त ्उहाँले आफ्ना पऽुलाई 
पापमय शरीरको ःव पमा पापबिल झ पठाउनभुयो। यसरी उहाँले पापलाई 
शरीरमा नै दण्ड िदनभुयो। यस हेतलेु िक व्यवःथाको उिचत आबँयकता 
हामीमा पूणर् होस,् हामी जो पाप-ःवभावअनसुार होइन, तर पिवऽ आत्माअनसुार 
चल्दछ ।" (रोमी ४:३,४)। 

 पापबाट ल्याउने समःयालाई समाधान गनर् परमेँ वरले आफ्नै पऽुलाई 
पापी-मानव ःवभावको चोलामा पठाउनभुयो। उहाँले येशूको शरीरमा पापको 
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दोष थपुानुर्भयो। मिुक्तको योजनामा येशूको मानव अवतार अत्यन्त मह वपूणर् 
कदम िथयो। त्यसकारण बुसको सव च्चताको ूशंसा गनर् अत्यन्त उिचत छ। 
तर मिुक्तको योजना बनाउँदा येशूको जीवन पापमय शरीरको ःव पमा आउन ु
अत्यन्त महत्वपूणर् ूिबया िथयो भनेर हामीले बझु्नपुछर्। 

 येशूलाई यस संसारमा पठाउनभुएर परमेँ वरले जे गनुर्भयो त्यसले 
हामीलाई परमेँ वरको दश आ ाको मागलाई पालन गनर् सम्भव बनाएको छ। 
यसको अथर् व्यवःथाले अपेक्षा गरेको ठीक वा उिचत काम गनर् हामी सक्षम ्
हनु गएका छ । व्यवःथाको माऽ अधीनमा रहेर यो काम गनर् हामीलाई 
सम्भव भएको िथएन (रोमी ६:१४)। अब येशूमा सम्भव भएको छ। 

 तर एउटा कुराको ख्याल राख् न ुअत्यन्त आवँयक छ: परमेँ वरको 
दश आ ालाई पालन गदमा हामीले मिुक्त आजर्न गनर् सक्छ  भ ु हु । दश 
आ ालाई पालन गरेर मिुक्तलाई च ु े बाटो हाॆो किहल्यै पिन भएको िथएन। 
तर हामीले मिुक्त पाएपिछ परमेँ वरको चाहना अनसुार जीवन यापन गनर् उहाँले 
सहायता गनुर्हनु्छ। सरल तिरकाले भ े हो भने येशूभक्तको जीवन आ ाकारी 
जीवन हो। येशूको खटनमा अनशुािसत जीवन िबताउन ु हो। यस खालका 
आ ाकारी जीवनमा हाॆो सबै कामवासना र अिभलाषाह लाई हामीले बुसमा 
टाँगेको टाँगै हनु्छ । परमेँ वरको सव च्चता भन्दा आफ्नो शरीरको 
सव च्चतालाई ूाथिमकता िदने वा भाऊ खोज्ने मनिःथितलाई बुसमा टाँगेर 
अन्त्य गदर्छ । यःतो खालको जीवनले येशूको चिरऽलाई झल्काउँद्छ। 

 पद ४मा उल्लेिखत “चल्छ " भ ुको अथर् “त्यस व्यिक्तको आचरण 
वा आिनबानी" हो। “शरीर" भ ुको अथर् त्यो व्यिक्त पापै पापले भिरएको 
मानव  अथार्त ्पनुिजर्िवत नभएको मािनस हो। येशूलाई िवँ वास गनुर्भन्दा अिघ 
र पिछ पिन हाॆो मानव शरीर पापले भरेको हनु्छ। शरीरको अनसुार िहँड्न ु
भ ुको अथर् हाॆो ःवाथीर् अिभलाषाले हामीलाई बशमा राखेर त्यसै अनसुार 
हामी िहँड्न ु हो,  त्यो चाहे इसाई हुँ भनेर दावी गरेर चलेतापिन वा 
नचलेतापिन, जो मािनस पापको दासत्वमा रहन्छ उसले चाहेर पिन असल काम 
गनर् असम्भव भएको पाउँछ र ःवाथीर् अिभलाषामा चल्दछ (रोमी ७:१५,१८)। 

   तर त्यसको ठीक िबपिरत, पिवऽ आत्माको पिछ लागेर चल्न ु भनेको 
व्यवःथाको धािमर्क आवँयकतालाई पूरा गरेर चल्न ु हो। केवल पिवऽ 
आत्माको सहयोगले माऽ त्यस आवँयकता वा मागलाई हामी पूरा गनर् 
सक्छ । व्यवःथा वा दश आ ा अथार्त ्परमेँ वरको िविधको शासनमा ःवतन्ऽ 
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पमा चल्न केवल भी मामाऽ सम्भब छ। भी िबना त्यःतो ःवतन्ऽता 
हुँदैन। जो मािनस पापको दासत्वमा रहन्छ त्यसले आफूले रोजेको असल काम 
गनर् असम्भव भएको महससु गदर्छ (हेन ुर्होस:् "१५ म के गदर्छु, त् यो बिुझ् दन।ँ 
िकनिक म जे चाहन् छु, त् यो गिदर्न।ँ तर त् यही गदर्छु, जो म घणृा गदर्छु। १६ 
गनर् नचाहेको म गदर्छु भने, व् यवः था असल छ भनी म सहमत हनु् छु। १७ 
यसैले अब त् यो गन म होइन,ँ तर ममा वास गन पाप हो। १८ िकनिक मलाई 
थाहा छ, िक ममा, अथार्त ् मेरो पापमय ः वभावमा केही असल कुराले वास 
गदन। जे असल छ, त् यो गन इच् छा ममा छ, तर म त् यो पूरा गनर् सिक् दन।ँ 
१९ िकनभने असल काम जो म गनर् चाहन् छु, त् यो म गिदर्न,ँ तर दुं  ट काम, जो 
म गनर् चाहन् न,ँ त् यही म गन गछुर्। २० अब म जो इच् छा गिदर्न,ँ त् यही गछुर् 
भने त् यो गन म होइन,ँ तर मिभऽ वास गन पाप हो।" रोमी ७:१५-२०) 
 तपाईँले परमेँ वरको दश आ ाको व्यवःथालाई कसरी उिचत पूवर्क 
पालन गिररहनभुएको छ? साथै के तपाईँले व्यवःथा अथार्त ् दश आ ालाई 
पालन गरेर मिुक्त पाउँछु भ  ेधारणबाट तपाईँ मकु्त हनुभुएको छ? के तपाईँले 
व्यवःथाको धािमर्कता पूरा गरेर असल उदाहरणीय जीवन िबताइरहनभुएको छ? 
यिद छैन भने िकन छैन? तपाईँले आफ्नो गलत िबयाकलापलाई कुन ्बहानामा 
अंगािलरहनभुएको छ? 
 

३॰ शरीरको चाहनामा िहँड्ने िक आत्माको चाहनामा? 

 “िकनभने-पापःवभाव अनसुार चल्नेह ले शरीरका कुराह मा मन 
लगाउँछन ् तर आत्माअनसुार चल्नेह ले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन।् 
िकनभने, पाप-ःवभावमा मन लगाउनचुािहँ मतृ्य ुहो, तर पिवऽ आत्मामा मन 
लगाउनचुािहँ जीवन र शािन्त हो।"(रोमी ८:५,६)। उपरोक्त अिभव्यक्तलाई 
सोच्नहुोस।् ती पदह ले हामीलाई कुन ्आधारभतू सन्देश िदन्छन?् तपाईँको 
जीवन आचरण कःतो खालको छ भनेर उपरोक्त पदह ले कसरी खलुासा 
गिररहेका छन?् 

 “पापःवभाव अनसुार चल्न"ु भनेको “पापको पिछ" लाग्न ु हो। यो 
शब्द मीक भाषा kata (काटा)बाट आएको हो। “मन" भन्दा कःतो मनिःथित 
वा मितले चलेको हनु्छन ्भनेर देखाउँद्छ। एक थरीका मािनसह ले आफ्नो 
ूाकृितक ःवभावको िनयन्ऽणमा रहेर त्यसले माग गन अिभलाषा अनसुार 
चल्दछन ् भने अक  समूहका मािनसह  परमेँ वरको आत्माले औलँ्याएका 
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कुराह मा मन लगाउँछन ् र त्यसको अगवुाईमा िहँडेका हनु्छन।् मािनसको 
मनले नै िनणार्यक भिूमका खेल्ने भएकोले ती दईु समूहका मािनसह  फरक 
जीवनशैलीमा िहँड्छन ्र फरकै आचरणलाई ूःततु गदर्छन।् 

 रोमी ८:७,८ले शारीिरक वा भौितक सव च्चतालई ूाथर्िमकता िदनेले 
के गनर् सक्दैनन ्भनेका छन?् हेन ुर्होस:् “िकनभने पापमय शरीरितर लागेका 
मनचािहँ परमेँ वरूितको शऽतुा हो। परमेँ वरका व्यवःथाको अधीनमा त्यो 
हुँदैन, नता त्यो किहल्यै हनु सक्छ। पाप-ःवभावको वशमा हनेुह ले 
परमेँ वरलाई ूस  पानर् सक्दैनन।्" (रोमी ८:७,८)। 

 आफ्नो शरीरको अिभलाषालाई माऽ पूरा गनर् कम्मर कसेका 
मािनसह  परमेँ वरका शऽ ुहनु।् आफ्नो ःवाथर् पूरा गनर् जे गनर् पिन पिछ 
नहट्ने मािनसह ले परमेँ वरको योजना वा इच्छामा चल्न चाहेका हुँदैनन।् 
त्यःता मनिःथित बोकेका मािनसले परमेँ वरको कामको बारेमा रितभर पिन 
िचन्ता िलदैनन।् आफ्नो भाउ खोज्ने मािनसह ले परमेँ वरको भाउ खोज्दैनन।् 
हनुसक्छ यःता मािनसह  ूतक्ष वा अूतक्ष पमा परमेँ वरको िब मा 
चिलरहेका हनु्छन।् यःता खालका मािनसह ले खलुा पमै परमेँ वरका 
आचारसंिहता वा दश आ ाह लाई चनुौित िदइरहेका हनु्छन।् 

 येशू भी िबना परमेँ वरका आ ाह लाई पालन गनर् सम्भव छैन भनेर 
पावलले औलँ्याउन चाहेको पाउँछ । यस िबषयवःतलुाई उनले बारम्बार 
दोहोर् याइरहेको पाउँछ । मािनसले जितसकैु अथक ूयास गरेतापिन सािँच् चक् कै 
भ े हो भने येशू भी िबना परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ामतुािवक चल्न 
सिकँदैन भ े िवषयबःतलुाई पावलले बराबर भन्दछन।् 

 यहूदीह लाई उनीह को तोरा  वा सम्पूणर् िविधिवधान र व्यवःथा 
भन्दा अझ बढी कुराह को आवँयकता ितनीह लाई छ भनेर पावलले 
िवषशे पमा  औलँ्याउँछन।् ितनीह लाई परमेँ वरको इच्छाको बारेमा थाहा 
पाएर पिन ितनीह को आचरण वा काम ारा ितनीह  गैर-यहूदी वा ितनीह ले 
कुजात भनेर सम्बोधन गन मािनसह  जःतै पापका दोषी छन ् (रोमी २)। 
अथार्त ् गैर-यहूदीह लाई माऽ होइन ती यहूदीह लाई पिन मसीहको 
आवँयकता छ भ े पाठ सबैले िसक्नपुछर्। येशू मसीह िबना ितनीह  पापको 
दासत्वमा नै रहेका हनु्छन ्र त्यसको िनयन्ऽणबाट भाग्न असमथर् हनु्छन।्  

 मिुक्तको लािग परुानो करारमा िदइएको परमेँ वरका व्यवःथाह  अब 
अपगु हनु्छन ् भनेर नबझु्ने यहूदीह लाई पावलको जवाफ यिह नै िथयो। 
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उनीह ले जे गिररहेका छन ् असलै गिररहेका छन ् भनेर पावलले ःवीकार 
गरेकोचािहँ पाउँछ । तर अिहले आउनभुएको मसीहलाई पिन महण गनुर् 
आवँयक छ भनेर पावलले जोड िदइरहेका िथए। 

 िवगत २४ घण्टाको आफ्नो जीवनशैलीलाई तपाँई सोच्न हुोस।् के 
तपाईँ परमेँ वरको इच्छामा चल्न ुभएको छ िक वा आफ्नो शारीिरक अिभलाषा 
अनसुार? तपाईँको जवाफले तपाईँको बारेमा के भन्दछ। यिद तपाईको 
जवाफमा तपाईँको शारीिरक अिभलाषालाई उच्च मान्दै चिलरेहको छ भनेर 
देखाउँदछ भने के कुरामा पिरवतर्न हनुपुदर्छ? त्यसलाई कसरी पिरवतर्न गन? 
 

४॰ तपाईँमा भएको येशू भी  

 पावलले आफ्नो िवषयवःतलुाई िनरन्तरता िदन्छन।् मािनसको 
जीवनमा भइरहेको अन्तर न्  वा चेतनाको संघषर्ले कसको पक्षमा उभेर 
आफ्नो जीवनलाई चलाई रहेको छ भनेर ःप पमा पावल ारा देखाउन 
खोिजएको पाउँछ । हाॆो जीवनमा केवल दईु वटा बाटोह  छन ् रे ! ूित ा 
गिरएको अनसुार परमेँ वरको पिवऽ आत्मा ारा हामी बाँिचरहेकाछ  िक हाॆो 
पापमय र भौितक ःवभावलाई मनाउँदै बाँिचरहेका छ ? पिवऽ आत्माको 
अगवुाईमा िहँड्दा अनन्त जीवन ूाप् त हनु्छ भने, हाॆो शरीरको अिभलाषालाई 
सम्मान गरेर िहँडदा, यस जीवनमा क्षिणक आनन्द त होला तर त्यसले 
अनन्तको मतृ्यमुा हामीलाई धपाइ िदन्छ। िक त परमेँ वरको िनिम्त जीउने वा 
आफ्नो िनिम्त जीउने, बाइबल ारा हाॆो िनिम्त कुनै बीचको बाटो छु ाइएको 
छैन। यस िवषयमा येशू भी  आफैले ःप  पानुर्भएको छ: “जो मसँग छैन, 
त्यो मेरो िव मा छ। जो मािनस मसँग िमलेर भडाका बगालह लाई जम्मा 
गदन, त्यो मािनसले ितनीह लाई  िततरिबतर गनछन।्" (म ी १२:३०बाट 
पान्तिरत)। पावलले दयदेिख भ  खोजेको कुरालाई यसरी येशूले सहमत 

गनुर्भएको भन्दा अ  के होला र? यसले हाॆो जीवनलाई िक त कालो िक त 
सेतो भनेर छु ाइएको छ। यो भन्दा अ  बढी हामीले कसरी बझु्ने? 

 ूभ ु येशूलाई आफ्नो जीवन पूणर् पमा अपर्ण गन (केवल ौ ामाऽ 
राख् ने होइन तर भक्तपिन हनेु) मािनसलाई के वाचा िदइएको छ भनेर पावलले 
रोमी ८:९-१४मा खलुासा गरेका छन?् हेन ुर्होस:् “यिद साँच्चै परमेँ वरका 
आत्मा ितमीह मा वास गनुर्हनु्छ भने, ितमीह  पाप-ःवभावका होइन। तर 
पिवऽ आत्मामा हनु्छौ। तर कुनै मािनसमा भी का आत्मा हनुहुु  भनेता त्यो 
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उहाँको हुँदैहोइन। यिद भी  ितमीह मा हनुहुनु्छ भने, पापको कारणले 
ितमीह का शरीर मरेका भएतापिन ितमीह का आत्मा धािमर्कताको कारणले 
िजउँदा हनु्छन।्तर यिद येशूलाई मरेकाह बाट जीिवत पानुर्हनेुका आत्मा 
ितमीह मा बास बःनहुनु्छ भने, भी  येशूलाई मरकाबाट जीिवत पानुर्हनेुले नै 
ितमीह मा बास गनुर्हनेु उहाँको आत्मा ारा ितमीह का मरणशील शिररलाई पिन 
जीवन िदनहुनेुछ। त्यसैले ए भाई हो, पाप-ःवभाव अनसुार िजउनलाई हामी 
पाप-ःवभावूित वाध्य छैन । िकनिक पाप-ःवभाव अनसुार ितमीह  िजउँछ  भने 
ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत्मा ारा शरीरका कायर्ह  ितमीह ले िनमूर्ल 
पार् यौ भने ितमीह  िजउनेछौ।  िकनभने सबै जो परमेँ वरका आत्माले 
डोर् याएका हनु्छन,् ितनीह  नै परमेँ वरका सन्तान हनु।्" रोमी ८:९-१४। 

 पिवऽ आत्मामा िजउने जीवन शरीरमा िजउनेभन्दा धेरै फरक छ। 
पिवऽ आत्माको अगवुाईमा चल्ने व्यिक्तलाई उहाँले नै आफ्नो बशमा 
राख् नहुनु्छ। रोमी ८ अनसुार त्यस पिवऽ आत्मालाई येशूको आत्मा भनेर 
कहलाइन्छ। पिवऽ आत्माले येशूको ूितिनिधत्व गनुर्हनु्छ। अिन उहाँ ारा नै 
येशू िवँ वासीको जीवनमा रहनहुनु्छ (रोमी ८:९,१०)। 

 रोमी ६:१-१३मा  औलँ्याइएको विप् तःमाको ूतीकलाई पावलले रोमी 
८:९-११मा दोर् याएको पाउँछ । (फेिर हेन ुर्होस:् "१ अब हामी के भन ? के 
अनमुह ूशः त माऽामा होस ् भनेर हामी पापमा लािगरह  त? २ त् यसो नहोस ्! 
हामी जो पापको लेिख मर् य , त कसरी हामी अझै त् यसैमा िजउन?ु ३ के 
ितमीह  जान् दैनौ हामी सबै, जितले भीं ट येशूमा बिप् तः मा िलय , उहाँकै मतृ् यमुा 
बिप् तः मा िलएका िथय ? ४ यसकारण बिप् तः मा ारा हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै 
गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भीं ट मरेकाह बाट जीिवत 
पािरनभुयो, त् यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ । ५ यिद उहाँको 
मतृ् यमुा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको पनु त् थानमा पिन िनँ चय 
नै हामी उहाँसँगै एक हनेुछ । ६ हामी जान् दछ  िक हाॆो परुानो मनुं  यत् व 
उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस ्, र अब उसो हामी 
पापका कमारा नहोऔ।ं ७ िकनभने जो मरेको छ त् यो पापबाट मकु्त भएको 
छ। ८ तर यिद हामी भीं टसँग मरेका छ  भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ  
भन् ने िवँ वास गदर्छ । ९ हामी जान् दछ  िक भीं ट मरेकाह बाट जीिवत भएर 
फेिर मनुर्हनेुछैन। अब उसो उहाँमािथ मतृ् यकुो राज ्य हुँदैन। १० जनु मतृ् यमुा 
उहाँ मनुर्भयो त् यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल्ट मनुर्भयो। तर जनु 
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जीवनमा उहाँ िजउनहुनु् छ, त् यो परमेँ वरको िनिम् त िजउनहुनु् छ।  ११ यसै गरी 
ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरेका, तर भीं ट येशूमा 
परमेँ वरको लािग जीिवत भएका ठान् नपुछर्। १२ यसकारण शरीरका 
अिभलाषाअनसुार चल् न ु नपरोस ् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई 
राज् य गनर् नदेओ। १३ आफ् ना शरीरका अ ह  दुं  टताका साधनको पमा 
पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मतृ् यबुाट जीवनमा ल् याइएका मािनसह जः तै 
आफैलाई परमेँ वरकहाँ िदइहाल, र शरीरका अ ह लाई धािमर्कताका 
साधनजः तै परमेँ वरकहाँ समपर्ण गर। रोमी ६:१-१३) बिप् तःमामा पापको 
शरीर वा शरीर जो पापको बशमा रहन्छ वा पापको सेवा गछर्, त्यो नाश 
हनु्छ। परुानो मािनस येशूसँग बुसमा टाँिगएको हनु्छ (रोमी ६:६)। तर 
बिप् तःमाको ूिबयामा त्यो मािनस गािडएको माऽ हुँदैन त्यसको पनु त्थान 
पिन हनु्छ। यसरी विप् तःमा िलएको व्यिक्त येशूमा पनुजीर्वन पाएर नयाँ 
ःवभावमा िहँडद्छ। यसको अथर् त्यस व्यिक्तले आफ्नो ःवाथर् मनिःथित र 
आचरणलाई मरेतलु्य बनाउँद्छ। तर यो बाटोमा िहँड्न िदनूितिदन, 
क्षणक्षणमा चिुननै रहनपुदर्छ। मािनसले पाउने ःवतन्ऽता वा आत्मिनणर्यको 
अिधकारलाई परमेँ वरले खोःनहुु । बिप् तःमाको ूतीकको पमा परुानो 
पापबाट मािनसलाई नाश गिरएतापिन, त्यो व्यिक्त फेिर पापमा फःने सम्भावना 
कायमै हनु्छ। त्यसै कारण कलःसी ३:५मा पावलले यो िनदशन िदन्छन:् 
“ितॆो संसािरक ःवभावमा भएका केही िचज छ भने त्यसलाई अन्त्य गर वा 
शरीरलाई अनशुासनमा राख।" ( पान्तिरत)। 

 िूय पाठकवनृ्दह  याद गनुर्होस,् हामीले आःथा पिरवतर्न गरेर 
येशूलाई अंगालेतापिन हामी पापसँग संघषर् गिर नै रहेका हनु्छ । तर फरक त 
यो छ, जो मािनस परमेँ वरको आत्माको बशमा रहन्छ त्यस मािनसले पापसँग 
संघषर् गनर् र त्यसमािथ िवजय ूाप् त गनर् उसलाई परमेँ वरले शिक्त िदनहुनु्छ। 
परमेँ वरको आत्माले डोर् याएका मािनस पापको आतङ् ककारी दासत्वबाट 
अचम्म तिरकाले ःवतन्ऽ भएका हनु्छन।् किहल्यै पिन फेिर पापको सेवा गनर् 
त्यो मािनस वाध्य हुँदैन। 

 जनु परमेँ वरको आत्माले येशूलाई पनुिजर्वीत पानुर्भयो, त्यिह आत्मा 
हामीमा पिन रहनहुनु्छ भ  ेगौरवमय तकर् लाई सोच्नहुोस।् तर त्यस आत्मालाई 
हामीमा रहन िदने वा निदने भ  ेकुरा हामीमै िनभर्र गदर्छ। यिद उहाँमा रहन 
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सक्य  भने कःतो शिक्त हामीले पाउँछ , सोच्नहुोस।् त्यस अवसरको फाइदा 
नउठाउन हामीलाई केले रोिकरहेको छ? 
 

५॰ परमेँ वरको सन्तान हनेु अवसर 
        पावलले रोमी ८:१५मा परमेँ वरसँगको हाॆो सम्बन्धबारेमा यसरी 
व्यक्त गदर्छन:् "िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत् वको आत् मा ितमीह ले 
पाएका छैनौ, तर ितमीह ले धमर्पऽु हनेु आत् मा पाएका छौ। यसैले जब हामी 
परमेँ वरलाई “अब् बा, बबुा वा िपता” भनी पकुाछ ।" येशूमा अब हामी नयाँ 
सम्बन्ध गाँसेर िहँड्छौ भनेर पावलले  उल्लेख गदर्छन।् त्यस ूित ामा हामीले 
कःता खालका आशा हामीले पाउँछ ? त्यस ूित ालाई हाॆो जीवनले कसरी 
आफ्नै बनाउने? 

 नयाँ सम्वन्धमा परमेँ वरका सन्तान भएर िहँड्नकुो अथर् हो हामीले 
डर तथा जीवनमा आउने कुनै पिन ऽासबाट ःवतन्ऽ हनु ुहो। दासले बन्दको 
जीवन िबताउनपुदर्छ। त्यो व्यिक्त जिहलै पिन आफ्ना मािलकको डरमा रहेको 
हनु्छ। उसले जितसकैु धेरै वषर् दासको काम गरेपिन अन्तमा उसले केहीपिन 
पाउँदैन। 

 तर येशूलाई मिुक्तदाता भनेर ःवीकार गन व्यिक्तले दासको मनिःथित 
भोग्नपुदन। ूथम: त त्यस व्यिक्तले येशूलाई ःवइच्छाले सेवा गदर्छ। दोौोमा 
त्यस व्यिक्त चाहे पु ष होस ् वा ी होस ् कुनै िकिसमको डर नमािन 
परमेँ वरको सेवा गदर्छ, िकनभने “िस  ूमेले डरलाई फ्याँिकिदन्छ " (१ 
यूह ा ४:१८ पान्तिरत)। तेौोमा, त्यो व्यिक्त परमेँ वरको सन्तान हनेु 
भएकोले त्यसले अिसिमत पमा उहाँको आिशषको उपभोग गनर् पाउँद्छ। 
उसले परमेँ वरको राज्यमा उ रािधकारी भएको दाबी गनर्सक्दछ। 

 “धमर्का नीितिनयम तथा काननु वा परम्परा अनसुार चल्नपुछर् भनेर 
दयले नचाहेपिन त्यसलाई पालन गनर् आफूलाई करकापमा लाग्न घचेिटिदँदा 
त्यसले दासत्वको मनिःथितलाई िबकिसत गराउँछ। यःतो व्यिक्तले व्यवःथा 
अथार्त ्धािमर्क िनयमका मागह लाई पूरा गनर् आफ्नै शिक्तले भरमग्दूर ूयास 
गदर्छन।् तर अॄाहमले पाएको करारमा हामी पिन रअ य  भने माऽ हामीले 
गौरवमय आशाको घेरामा रहन सक्छ , त्यो आशा हो िवँ वास ारा येशू भी मा 
पाउने अनमुह वा परमेँ वरको नीितमा चल्नको िनिम्त चािहने उहाँको शिक्तको 
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अपेक्षा।"-एलेन जी ाइट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प॰ृ 
१०७७बाट पान्तिरत। 

 हामीलाई परमेँ वरले आफ्ना छोराछोरी भनेर ःवीकार गनुर्भएको छ 
भ  ेमहससु रोमी ८:१६ले कसरी िदँदछ? हेन ुर्होस:् “हामी परमेँ वरका सन्तान 
ह  भनी पिवऽ आत्माले हाॆो आत्मासँग गवाही िदनहुनु्छ" (रोमी ८:१६ 
पान्तिरत)। 

 जब हामीमा पिवऽ आत्मा हनु्छ र त्यस आत्माअनसुार हाॆो 
जीवनलाई चलाउँछ  तब हामी परमेँ वरका सन्तान ह  भनेर उहाँले 
देखाउनहुनु्छ। केवल जोश वा भावनामा माऽ चल्दा त्यसले हामीलाई िहत 
गदन भ े कुरामा हामी अत्यन्त सचेत हनुपुदर्छ। तर जो मािनस परमेँ वरको 
वचनको ज्योितमा िहँड्छ त्यसले िभऽी चेतनामा बोिलएको परमेँ वरको 
आवाजलाई सनु्दछ। त्यिह आवाजले त्यस व्यिक्तलाई  यो महससु गराउँछ िक 
उसलाई परमेँ वरका सन्तान हनु ःवीकािरएको छ। 

 "सन् तान ह  भनेता उ रािधकारी पिन ह , परमेँ वरका उ रािधकारी र 
भीं टसँग साझे-उ रािधकारी। उहाँसँग द:ुख भोग् छ  भनेता हामी उहाँसँगै 
मिहिमत पिन हनेुछ ।" भनेर रोमी ८:१७मा पावलले ःप  पादर्छन।् त्यसको 
अथर् हामीले परमेँ वरको पिरवारमा सिम्मिलत हनेु अवसर पाउँछ । त्यसले 
गदार् हामी ःवगर्को राज्यको हकदार हनेु अचम्मको वरदान हाॆो परम िपता 
परमेँ वरबाट नै पाउँछ । यो हाॆो ठूलो ूयास, धमर्कमर् र त्याग तपःयाले 
हामीले पाएका होइन । हामीले येशूलाई महण गरेको कारणले नै हाॆो इज्जत 
बढ्छ र उहाँको सन्तान हनेु उपहार हामी पाउँछ । अिन मािनसह ले 
हामीलाई जनुसकैु पमा व्यवहार गरेतापिन हामी परमेँ वरका सन्तान ्ह  भनी 
िशर ठाडो गिर िहँड्ने भएका हनु्छ । उहाँको अनमुह र हाॆो स ामा येशू 
बुसमा मनुर्भएकै कारणले हामीले त्यो अवःथामा रहने अवसर पाएका ह । 

 तपाईँ परमेँ वरसँग कित निजक हनुभुएको छ? के तपाईँले उहाँलाई 
व्यिक्तगत पमै िच भुएको छ वा अ  कसैले भनेको भरमा उहाँको बारेमा 
केवल थाहा माऽै छ? के तपाईँ उहाँको भक्त वा अनयुायी हनुहुनु्छ वा केवल 
ौ ामाऽ राख् ने व्यिक्त हनुहुनु्छ? तपाईँको सिृ कतार् र मिुक्तदाताको निजकमा 
रहेर उहाँकै आत्माको अगवुाईमा िहँड्न तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न 
ल्याउनपुदर्छ? केले तपाँईलाई रोिक राखेको छ? र िकन? 
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उपसंहार:  

थप जानकारी: “यस सांसािरक यगुमा िवँ वासीह लाई आउने द:ुख, क बाट 
उनीह ले छुटकारा पाउँछन ्भ े सापटी आँ वासन मिुक्तको योजनामा छैन। 
तर जसरी येशूले त्याग गनुर्भयो र द:ुखमा सहभागी हनुभुयो त्यही बाटोमा 
िहँड्न िवँ वासीह लाई आअ वान गिरएको छ। यिह द:ुख र स मा नै येशूको 
चिरऽ उहाँका जनह ले ूितिबिम्बत गरेर देखाएका हनु्छन।् येशूको द:ुखमा 
हामी सहभागी हनुसक्य  भने हामीले िशक्षादीक्षा पाउँछ , तािलम पाउँछ  र 
ःवगर्को मिहमामा सहभागी हनु तयार हनु्छ ।" एलेन जी ाइट, द एसिडए 
बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प॰ृ ५६८, ५६९बाट पान्तिरत। 

 “परमेँ वरको िसंहासनबाट यस संसामा लिऽरहेको डोरी यित धेरै 
लामो छ िक नीचभन्दा नीच पापीह कहाँ त्यो पगु्न सक्छ। पापको जितसकैु 
गिहरो खाल्डोमा मािनसह  परेतापिन ितनीह लाई मािथ उकाःन भी  सक्षम ्
हनुहुनु्छ। उहाँले ितनीह लाई परमेँ वरका सन्तान ् बनाएर उहाँको 
ःवीकारयोग्य बनाउन सक्नहुनु्छ। अिन ितनीह लाई आफूसँगै अनन्त जीवनको 
हकदार हनेु इनामले सजाउनहुनु्छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द 
चचर्, ठेली ७, प॰ृ २२९बाट पान्तिरत। 

 “मानव जातको मूल अगवुा हनुलाई सबैबाट उच्च सम्मान पाएका 
येशू ःवगर्बाट आएर मानव चोला िलन यस संसारमा आउनभुयो। चाहे पितत 
नभएका ःवगर्दूतह  होउन ् वा जगतका अन्य पितत नभएका जीवह  हनु,् 
परमेँ वरले उपलब्ध गनुर्भएको सहायताले ूत्येक व्यिक्त उहाँको आ ालाई 
िशरोपर गरेर िहँड्न सक्छन भनेर देखाइएको छ। 

 “हाॆो पापको मोल हाॆो मिुक्तदाताले ितरी सक्नभुयो। अब कोिह 
पिन शैतानको दास हनु ुआवँयक छैन। सवर्शिक्तमान नै सहायक भएर हाॆो 
साम ु येशू खडा हनुभुएको छ।"-एलेन जी ाइट, सेलेक्टेड मेसेजेज,् बकु १, 
प॰ृ ३०९बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
१॰  यस अध्यायको पाच  भागमा उद् धृत एलेन जी ाइटको 

धारणालाई फेिर पढनहुोस।् ती धारणाह ले हाॆो िनिम्त के 
आशा िदन सकेका छन?् अझ महत्वपूणर् कुरो, त त्यहा ँ
उल्लेिखत िवजयका ूित ाह लाई हाॆ ैजीवनमा कसरी उतानर् 
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सक्छ ? येशूले हामीलाई यित धेरै ूित ाह  िदनभुएको छ, 
तापिन हामी िकन पापमै फिसरहन्छ  त? 

२॰  तपाईँको मनिःथितलाई पिवऽ आत्मामा िःथर राख् न (रोमी ८:५) 
दैिनक जीवनमा के के उपयोगी कुराह  गनर्सक्नहुनु्छ? यसको 
अथर् के हो? पिवऽ आत्माले तपाईँको जीवनमा के भएको 
चाहनहुनु्छ? तपाईँको पढ्ने साममीह , हेन कुराह ,  र सोच्ने 
कुराह  आिदले तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माले अपेक्षा गरेको 
िनशानामा पगु्न कसरी गार् हो पानर् सक्दछन?् 

३॰ येशू र शैतानको बीचमा भएको महान ् न् मा हामी िक त 
येशूको पक्षमा छ  िक त शैतानको पक्षमा छ । आित्मक 
जगतमा बीचको बाटो भ े छैन। यसबारे अझ धेरै सोच् नहुोस।् 
यस िततो सत्यले हामीलाई के भन्छ? हाॆो जीवनशैलीमा, 
हामीले गन काममा, हामीले रोज्ने कुरामा र सानोितनो कुरैमा 
िकन नहोस ् हामी कसको पक्षमा उिभरहेकाछ  भ े तकर् ले 
हामीलाई कःतो ूभाव पादर्छ? 
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कथा ९ 

के राॆो काम गरेर फाइदा छ र? 

रोमन ूोडन्यकु (यबेुन) 
 
     जिजर्या राज्यको देशमा टोमा नाम गरेको एक व्यापारी बःदथे। 
उनले नयाँ कार िक को लािग पन्िह हजार डलर आफैले जम्मा गरेका िथए। 
तर त्यो पैसाले कार निकनेर आफूभन्दा गिरब आफन्तह लाई सापट िदउँिक 
जःतो परोपकारी िबचार उनको मनमा आइरहेको िथयो। दोधार हुँदाहुँदै उनले  
परोपकारी िबचारलाई उनले इन्कार गन सकेनन।् यहाँसम्म िक त्यो उदार 
िवचारले उनलाई िदनरात घचघचाई रहेको िथयो।उनले गिरब आफन्तह लाई 
सहयोग गनपछर् भ े सोचलाई िभऽैदेिख कसैले अर् हाइरहेको छ  जःतो 
उनलाई लागेको िथयो। 

    आिखरमा उनले िभऽी िववेकलाई नै सु े िनणर्य गरे। साथीह को 
सहयोगमा  ती आफन्तह का लािग नेदरल्याण्डमा टोमाले कामको  व्यवःथा 
गिरिदए । अिन पासपोटर्, बाटो खचर् सबै टोमाले नै िजम्मा िलए र ती 
आफन्तह को याऽाको िनिम्त शभुकामना िदँदै िबदाई गरे। उनीसँग रहेको 
बाँिक रहेको अिलअिल पैसा पिन ती आफन्तह लाई नै िदएका िथए। 

  त्यस समयमा टोमाको गणुलाई देखेर ितनका आफन्तह ले केही बोल्नै 
सिकरहेका िथएनन ्। टोमालाई भन्दै िथए "तपाईँलाई हामीले कसरी धन्यवाद 
िदऔ?ँ" अिन टोमाले हाँःदै भनेका िथए, “त्यितको लािग त हामी आफन्त ह । 
अिन यसमा हाॆो परमेँ वरको मिहमा हनेुछ। पिछ कमाएर ितिरिदनहुोस।्“ 
 

िनराशमय ऋणीह  

    केही समयपिछ ती आफन्तह ले धेरै पैसा कमाउन थाले। टोमाले 
ितनीह सँग ऋण ितनर् अनरुोध गरे तर ितनीह ले ितनर् अःवीकार गरे। 
ितनीह ले फोन पिन उठाउन छोडे। टोमा पिन िरसाए। नेदरल्याण्डमा गएर 
आफ्नो साथीलाई जसले उनका आफन्तह लाई काम िदएका िथए ितनीह को 
तलब कटाएर पैसा िदन अनरुोध गरे र उिन पन्िहजार डलर िलएर आफ्नो 
देश जिजर्यामा फक। तर त्यहाँ केही भयो जसले गदार् उसले नयाँ कार िक  
सकेन। कसैले उनको आिध पैसा चोिरिदयो। 

    आफ्नो व्यापारी कामको िसलिसलामा एक िदन टोमा यबेुनको 
राजधानी िकभमा गएका िथए। त्यहाकँो एउटा सहरको पाकर् मा धेरै 
केटाकेटीह  खेिलरहेको उनले देखे। के भइरहेको रहेछ भनेर उनले निजकै 
गएर हेरे। निजकै रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले िछमेकीमा रहेका 
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केटाकेटीह को िनिम्त िवशेष रमाइलो मेला आयोजना गिररहेको एक जना 
ठूलो मािनसबाट उनले सनेु। त्यो ठूलो मािनसले आफूलाई पाःटर रोमान भनेर 
पिरचय गरायो। 

   आफ्ना नातेदारह को बारेमा टोमाले सोच्दै िथए र आफूले राॆो गनर् 
खोजेको तर त्यसको बदलामा नराॆो सहनपुरेको कुरा त्यस पाःटरलाई उनले 
आफ्नो गनुासो पोखाए। "तपाईँ के भ ुहनु्छ? के राॆो काम गनर् असलै हनु्छ 
र?" उनले त्यस पाःटरलाई सोधे। त्यसैबेला ती पाःटरले िदमागमा बाइबलका 
धेरै पदह  सम्झे। 

   पाःटर रोमनले टोमाितर फकर भने, "तपाईँको कथामा केही 
मह वपूणर् कुराह  छुटेको जःतो लाग्छ। तपाईँले ितनीह लाई सहयोग 
गनुर्भन्दा पिहले तपाईँका आफन्तह ले आफ्नो द:ुखले गदार् परमेँ वरलाई दोष 
लगाएका िथए होलान,् होइन र?" "तपाईँले ठीकै भ ुभयो। तपाईँले कसरी 
थाहा पाउनभुयो?" छक् क पद टोमाले सोधे। 

   "मलाई थाहा छ," पाःटर रोमानले भने, "िकभने रोमी ३:४मा 
बाइबलमा लेिखएको छ, "त् यसो नहोस ्, परमेँ वर सत् य र हरेक मािनस झूटो 
ठहिरओस ्। जः तो लेिखएको छ, “तपाईं आफ् ना वचनमा ठीक ठहिरनहुोस ्,  र 
इन् साफ हुँदा तपाईं िवजयी हनुहुोस ्।”  तपाईँका आफन्तह ले ितनीह  गिरब 
भएको हनुाले परमेँ वरलाई दोष िदए तर ितनीह लाई परमेँ वरले पैसा िदएर 
ितनीह को नयाँ जीवन सु  गनर् अवसर िदनभुयो।" 

   पाःटरले नरोिक भने, "दोॐो कुरा तपाईँले मलाई भ ुभएन। तपाईँका 
आफन्तह  आफ्नो देश जिजर्यामा फकपिछ ितनीह ले आफूले कमाएको सबै 
पैसा खेर फाले र ितनीह  गिरब भएकोले ितनीह ले फेिर परमेँ वरलाई दोष 
लगाइरहेका छन।्" " ाक् कै त्यसै भयो। तर तपाईँलाई यो सबै कुरो कसरी 
थाहा भयो?" झन छक् क पद टोमाले सोधे। 

   "मलाई थाहा छ िकनिक िहतोपदेश १३:११मा लेिखएको छ, 
"बेइमान गरेर कमाएको धन त्यसै नाश हनेुछ।" 
 

अचम्मको भिवंयवाणी 
"तपाईँले एउटा अिन्तम कुरो मलाई भ ुभएन," पाःटर रोमानले 

भने। "जब तपाईँ िनराश भएर नेदरल्याण्डबाट जिजर्यामा फकर् नभुयो तब 
तपाईँको व्यापार झन राॆो हनु थाल्यो।" "तपाईँले कसरी थाहा पाउनभुयो। म 
यितको सफल भए ँिक म आफै छक् क पछुर्।" टोमाले भने। 
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   "मलाई थाहा छ िकनिक िहतोपदेश १९:१७मा भिनएको छ, "जसले 
गिरबमािथ दया  देखाउँछ र पैसा सापट िदन्छ उसले परमेँ वरलाई नै सापट 
िदएको ठहछर्। उहाँले नै जनु ्िदनभुएको छ त्यसलाई िफतार् गनुर्हनु्छ।" 

    पाःटरले भनेको कुरा सनेुर टोमा अचम्म मान्यो। तैपिन उनले सबै 
कुरा बझु्न सकेका िथएनन।् त्यसकारण अझ व्याख्या गनर् पाःटरसँग अनरुोध 
गरे।पाःटर रोमनले व्याख्या गरे: "तपाईँका आफन्तह  गिरब िथए र 
ितनीह को समःयाूित ितनीह ले परमेँ वरलाई दोष लगाएका िथए। न्यायको 
िदनमा परमेँ वरलाई दोष नलगाइयोस ् भनेर उहाँले ितनीह लाई मौका 
िदनभुयो। ितनीह लाई सहायता गनर् परमेँ वरले कसैलाई हेिररहनभुएको 
िथयो। त्यसबेला तपाईँलाई नै पिवऽ आत्माले तपाईँका आफन्तह लाई 
सहयोग गनर् तपाईँको िदमागमा घचघच्याउनभुयो। त्यो घचघचाहट यःतो 
ूभावकारी िथयो िक तपाईँले नाईँ भ  सक्नभुएन। तर तपाईँका आफन्तह  
बेइमान िथए र त्यो अवसरको फाइदा उठाउन सकेनन।् त्यसकारण न्यायको 
िदनमा ितनीह ले परमेँ वरलाई यो दोष िदने आटँ गदनन ्उहाँले ितनीह लाई 
मौका िदनभुएन। तपाईँ पिन परमेँ वरको साम ुन्यायको िदनमा उिभनहुनेुछ, र 
सायद सोध्नहुनु्छ होला, "हे ूभ ु तपाईँले मेरा आफन्तह लाई िकन राॆो 
गनुर्भयो र मलाई गनुर्भएन?" परमेँ वरले जवाफ िदनहुनेुछ, "ितमीूित म ऋणी 
छु र? ितॆो आफन्तह  भरपदार् छैनन ्भनेर मलाई थाहा भएतापिन ितमीले 
सापिट िदएको मैले ितिरिदए।ँ ितमीले जित िदएका िथयौ त्यो ितमीले िफतार् 
पाइहाल्यौ िन?" त्यसबेला टोमाले कराएर भने, "परमेँ वरले मैले सापिट िदएको 
मेरो पैसामाऽ िफतार् िदनभुएन तर उहाँले तीन गणुा बिढ िदनभुयो!" त्यसबेला 
पाःटर रोमानले सोधे, "त्यसकारण के कसैको भलाइ गनुर् असल छ त?" 
 
(पाःटर रोमान ूोडान्यकु िकभ कन्फरेन्सको सभापित हनुहुनु्छ) 

यबेुनबारे केही जानकारी: यबेुन पिहला सोिभयत गणतन्ऽको राज्य 
िथयो। यो यरुोपको सबभन्दा ठूलो भभूाग भएको देश हो। यसको जनसंख्या 
झण्डै ५ करोड छ। शतािब्दय देिख यो देश अ  उत्पादन गन देशको नाउँले 
ूख्यात छ। यसलाई "िवँ वमै रोटी टोकरी" भनेर िचिनन्छ। िवँ वमा 
सबभन्दा धेरै अ  िनयार्त गन देशमा यो पिन एक हो। यहा ँ धेरै उ ोगह  
पिन छन।् यबेुनका कितपय बािसन्दाह  पानी र वातावरण ूदषुणका िशकार 
भएका छन।् यबेुनमा रहेको चेन िबले आित्मक भ ीमा सन ् १९८६मा 
िवःफोट हुँदा हजार  मािनसह  रेिडयशनको िबषले गदार् मरेका िथए। 
 

३



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


