९

येशख्र
ू ी टमा िनद ष भएको
फैसला
यस अध्यायका मूल पदह : रोमी ८:१-१७

यस अध्यायको मूल सार पद: “१ यसकारण अब भींट येशूमा भएकाह लाई

दण्डको आ ा छै न (अथार्त परमेँवरले ितनीह लाई िनद ष भएको फैसला

सुनाइसक्नुभएको छ)। २ पाप र मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका

आत्माको व्यवस्थाले भींट येशूमा मुक्त पारे को छ।" रोमी ८:१-२।
िदन्छन्।

रोमी ७मा गिरएको ूँनको जवाफ रोमी ८मा पावल आफैले
सफल

जीवन

िबताउन

चाहादा

चाहँदै

पिन

धेरै

अवरोधह

खडाभएकोले आफू िदग्दार, हतोत्साही, असफल र अपराधी मनिःथितले

व्याकुल भएको पावलले रोमी ७मा व्यक्त गरे का िथए। तर रोमी ८मा

उनीमािथ गिरएको दोषबाट उनी मुक्तभएको

हष ल्लाससाथ उनले व्यक्त

गरे को हामी पाउँछ । येशूले गदार् अब उनको दयनीय जीवनबाट उनी मुक्त

भएको र िबजयी जीवन िबताउन ःवतन्ऽ भएको कुरा पिन उनले व्यक्त
गदर्छन्।

यिद तपाईँले येशूको जीवन िदने उपहारलाई अःवीकार गनुभ
र् यो भने

कःतो खालको दयनीय जीवन तपाईँले िबताउने हो सो तपाईँको हो भनेर रोमी

७मा पावल भन्दछन्। कुनै मध्यम मागर् बाइबलले बताउँदैन: िक तपाईँ

पापको िनयन्ऽणमा वा परमेँवरको िनयन्ऽणमा। यिद तपाईँ पापको दासत्वमा

रिहरहनुभयो भने तपाईँले गनर् चाहनुभएको असल काम गनर् तपाईँ सक्नुह ु ।

ूभ ु येशूले तपाईँलाई पापको दासत्वबाट ःवतन्ऽ िदनचाहनुहन्ु छ। यस ःवतन्ऽ

ु न
जीवनले तपाईँ असल काम गनर् फुक्का हुनह
ु ेछ। भौितक शरीरले तपाईँलाई
िनयन्ऽणमा राखेर त्यसको चाहनामा तपाईँलाई घचेट्न चाहे पिन येशूको शिक्तले

त्यसमािथ िनयन्ऽण गरे र तपाईँ िवजयीको जीवन िबताउन सक्नुहन्ु छ भ े रोमी

८को सन्दे श हो।

तर तपाईँले पाउने मुिक्तको िनिम्त िबशाल अथार्त ् अिसिमत मूल्य

च ुकाउनु परे को िथयो भनेर पावलले भन्दछन्। त्यो मोल कसै सँग पिन तुलना
गनर् सिकँदै न। परमेँवरको पुऽ येशूले नै मानवीय चोला धारण गनुभ
र् यो।
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जसरी किमलाको भाषा बुझ्न किमला नै हुनपु छर् भने झ हाॆो भाषा,
कमजोरीपना आिद बुझ्न हाॆै चोलामा येशू आउनुभयो। उहाँ हाॆो िनिम्त अित

ु यो। हाॆो स ामा उहाँ मनुभ
सव म नमुना हुनभ
र् यो। त्यसबाट माऽ उहाँले
ु यो अथार्त ् उहाँको
हामीसँग सम्बन्ध गाँःन सक्नुहन्ु छ। “उहाँ हामी जःतै हुनभ

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 हुन सम्भव भयो (पद ४)। ःप

पमा भ े

ु यो। उहाँले िवँवास
हो भने येशूले पापसँग गनुप
र् न सं घषर्मा उहाँ िबजयी हुनभ

गनह को िनिम्त दश आ ाका सकरात्मक मागह
हामीह ले दश आ ाह

पूरा गनुभ
र् यो। त्यसले गदार्

पालन गरे र मुिक्त पाउने नभएर उहाँको कामले मुिक्त

पाउने भएका िथय । परमेँवरो व्यवःथालाई पालन गरे र मुिक्त पाउने ूावधान
न त पिहला िथयो न त पिछ नै हुनेछ।

यो सन्दे श पावलको िथयो र लुथरको पिन िथयो र हाॆो पिन

हुनैपछर्।
१॰ येशू भी मा)

“१ यसकारण अब भींट येशूमा भएकाह लाई दण्डको आ ा छै न। २ पाप र

मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवःथाले भींट येशूमा मुक्त

पारे को छ। रोमी ८:१-२ ( यैशूमा हुने मािनस भौितक शरीरको अिभलाषा

अनुसार होइन तर पिवऽ आत्माको अगुवाईमा चल्छ त्यसकारण त्यसलाई अब

िनद ष भएको फैसला सुनाइएको छ"- पान्तिरत)। येशूमा हुनह
े ले अब दोषी

ठहिरनबाट मुक्त भएको छ रे ! यसको तात्पयर् के हो? केबाट दोषी ठहिरनुबाट
मुक्त? पावलको िनिम्त र सारा मानव जगतको िनिम्त यो शुभ-समाचार िकन
उल्लासमय खुशीको सन्दे श हो?

पावलको लेखह मा “येशू भी मा" भ े वाक्य बारम्बार पाउँछ ।

कोिह मािनस येशूमा छ भ ुको अथर् त्यस व्यिक्तले येशू भी लाई आफ्नो

मुिक्तदाता भनेर ःवीकार गरे को हुन्छ। त्यस ब्यिक्तले येशूमािथ पूणर्
ःप

पमा वा

पमा भरोसा राखेको हुन्छ र येशूको आचरणलाई आफ्नो पिन आचरण

बनाउने िनणर्यात्मक कदम अंगालेको हुन्छ। यो ूिबयामा, त्यस व्यिक्त र
येशूको िबचमा व्यिक्तगत

पमा अत्यन्त गाढा सम्वन्ध िबकिसत भएर उहाँसँग

एक हुन पुग्दछ।
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“येशू भी मा" भ े वाक्य “शरीरमा" भन्दा ठीक िवपिरत छ। रोमी
७ अध्यायमा वणर्न गरे को मािनस र यस रोमी ८:१को मािनसमा भएको
अनुभव अलग छन् भनेर पावलले हामीलाई बताउन खोजेको पाउँद्छ ।

येशूलाई आफ्नो जीवन अपर्ण गनुभ
र् न्दा पिहलाको व्यिक्त शारीिरक हुन ् भनेर

पावलले रोमी ७मा उल्लेख गरे का छन् ।शारीिरक वा भौितक व्यिक्त भ ाले

त्यस मािनसको केन्ििवन्दु आफ्नो ःवाथर्लाईमाऽ सव च्चता ठानेको हुन्छ। त्यो

व्यिक्त पापको दास हो भ े अथर् लाग्छ। आफ्नो कामवासनालाई माऽ
केन्ििवन्दु

बनाउने

मािनस

मृत्युको

फैसलाको

मुिन

रहन्छ

(रोमी

७:११,१३,१४)। पापको दायरामा रहे र पापको नीित वा व्यवःथालाई त्यसले
पालन गरे को हुन्छ (पद २३,२५)। यःतो मािनसको अवःथा भयङ्कर
दयनीय र ज्यादै खराब हुन्छ (पद:२४)।

तर जब त्यस व्यिक्तले आफ्नो जीवनलाई येशूमा अपर्ण गदर्छ, तब

तत्कालै परमेँवरसँग त्यस व्यिक्तको सम्वन्ध पिरवतर्न हुन्छ वा परमेँवरको
सामु उिभन सक्ने हुन्छ। त्यो व्यिक्तमािथ पिहला, परमेँवरको कानून वा

आ ा तोड्ने अपराधी भनेर फैसला गिरएको िथयो। येशूलाई महण गरे पिछ

अब उसले परमेँवरको सामु िस

र िनद ष भएर उिभने अवसर पाएको

धािमर्कताले

येशूको

हुन्छ। उसलाई किहल्यै पिन पाप नगरे को ठहराइएको हुन्छ। उसलाई येशूको
पूरै

छोपेको

हुन्छ।

छऽछायाँमा

रहने

मािनसलाई

परमेँवरले दोषमुक्त गनुह
र् न्ु छ। त्यो व्यिक्त दोषरिहत, पापरिहत र अनन्त
जीवनको योग्य भएकोले परमेँवरको सामु िनद ष भएको होइन। कोिह पिन

मािनस त्यस अवःथामा छै न भ े कुरामा हामीलाई थाहा छ। तर येशूको िस
जीवनमा त्यस व्यिक्तको ठाँउ सािटएको हुनाले त्यो व्यिक्त दोषरिहत हुन्छ।

िूय पाठकवृन्धह , यो उल्लासमय शुभ-समाचारको अन्त यिहँमाऽ

होइन। पापको दासत्वबाट मािनस कसरी ःवतन्ऽ हुन्छ त? हेनह
र्ु ोस् रोमी ८:२:
“पाप र मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवःथाले भी
मुक्त पारे को छ।"

येशूमा

“जीवनको आत्माको व्यवःथा" भनेको के हो त? यसको अथर् सारा

मानव जाितलाई (चाहे त्यो पु ष होस्,

ी होस् वा बालबािलका नै िकन

नहोस्) उ ार गन येशू भी को योजना हो। यो पापको व्यवःथादे िख अत्यन्त

फरक छ िकनभने यस पापको व्यवःथाले मािनसलाई अनन्तको मृत्युितर

डोर्याएको हुन्छ। यो कुरालाई रोमी ७मा हामीले हे र्य । पापको व्यवःथाको
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केन्ििवन्दु नै मृत्यु हो। यःतो व्यिक्तले आशारिहत जीवन िबताएको हुन्छ।
तर येशूको व्यवःथाले मािनसलाई जीवन र सही ःवतन्ऽता ूदान गछर्।

“ूत्येक व्यिक्त जो परमेँवरमा रहन चाहँदैन, त्यो अक शिक्तको

िनयन्ऽणमा रहे को हुन्छ। त्यो मािनस आफ्नै हुँदैन। आफूले आफैलाई वन्धक

बनाएको हुन्छ। जितसुकै आफू ःवतन्ऽ भएको दािव गरे तापिन त्यो मािनसले

आफू कुनै न कुनैको शिक्तबाट ःवतन्ऽ नभएको आभास पाइ नै राखेको
हुन्छ। ऊ अत्यन्त दयनीय दासत्वको पिरिधमा फिसरहे को हुन्छ।॰॰॰उसले

भन्ला "मैले आफ्नै िववेकलाई पछ्याएको छु । कुन बाटोमा िहँड्नु पछर् मलाई

कसै ले भ ुपदन। मेरो चेतनामा पाएको न्यायमा म िहँिडरहे को छु ।Õ तर
यथाथर्मा त्यस व्यिक्त अन्धकारको शिक्तको िनयन्ऽणमा रहे को हुन्छ र त्यिह
शिक्तका आ ाह लाई उसले अ ँय

पमा पालन गिररहे को हुन्छ। तर याद

गनुह
र् ोस्, त्यस पापको दासत्वको वन्धनबाट मुक्त गनर् येशू भी
िथयो।"-एलेन जी

ाइट, द िडजायर अभ एजेज,् पृ॰ ४६६बाट

आउनुभएको
पान्तिरत।

के तपाईँ दास हुनहु न्ु छ वा येशूमा ःवतन्ऽ हुनहु न्ु छ? यस िवषयमा

तपाईँ कसरी िनिँचत हुनसक्नुहन्ु छ?

२॰ व्यवःथाले के गनर् सक्दै न (रोमी ८:३,४)

ँ
व्यवःथा चाहे त्यो येशूलाई औल्याउने
बिलूथा तथा सं ःकारह

वा दश आ ाह

हुन ्

नै िकन नहुन ् आफै असल त छन् नै। तर हामीलाई चािहने

अत्यन्त आवँयक वःतुलाई यसले पूरा गनर् सक्दै न। त्यो हो हामीलाई चािहने

मुिक्तको बाटो। पापबाट ल्याउने दोष र मृत्युबाट हाॆो उ ार हुनपु छर्।
त्यसको िनिम्त हामीलाई येशूको आवँयकता पछर्।

र् यो जुन ्
रोमी ८:३,४मा व्यक्त गरे को भावनामा येशूले के गनुभ

व्यवःथाले गनर् सक्दै न? हेनह
र्ु ोस्: “पाप ःवभावले दुवल
र्
पािरएको हुनाले

व्यवःथाले जे गनर् सकेन सो परमेँवरले गनुभ
र् यो, अथार्त ् उहाँले आफ्ना पुऽलाई

पापमय शरीरको ःव पमा पापबिल झ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई
ु े िक व्यवःथाको उिचत आबँयकता
शरीरमा नै दण्ड िदनुभयो। यस हेतल

हामीमा पूणर् होस्, हामी जो पाप-ःवभावअनुसार होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार
चल्दछ ।" (रोमी ४:३,४)।

पापबाट ल्याउने समःयालाई समाधान गनर् परमेँवरले आफ्नै पुऽलाई

पापी-मानव ःवभावको चोलामा पठाउनुभयो। उहाँले येशूको शरीरमा पापको
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दोष थुपानुभ
र् यो। मुिक्तको योजनामा येशूको मानव अवतार अत्यन्त मह वपूणर्
कदम िथयो। त्यसकारण बुसको सव च्चताको ूशं सा गनर् अत्यन्त उिचत छ।

तर मुिक्तको योजना बनाउँदा येशूको जीवन पापमय शरीरको ःव पमा आउनु
अत्यन्त महत्वपूणर् ूिबया िथयो भनेर हामीले बुझ्नुपछर्।

येशूलाई यस सं सारमा पठाउनुभएर परमेँवरले जे गनुभ
र् यो त्यसले

हामीलाई परमेँवरको दश आ ाको मागलाई पालन गनर् सम्भव बनाएको छ।
यसको अथर् व्यवःथाले अपेक्षा गरे को ठीक वा उिचत काम गनर् हामी सक्षम्
हुन गएका छ । व्यवःथाको माऽ अधीनमा रहे र यो काम गनर् हामीलाई
सम्भव भएको िथएन (रोमी ६:१४)। अब येशूमा सम्भव भएको छ।

तर एउटा कुराको ख्याल राख्नु अत्यन्त आवँयक छ: परमेँवरको

दश आ ालाई पालन गदमा हामीले मुिक्त आजर्न गनर् सक्छ भ ु हु । दश

आ ालाई पालन गरे र मुिक्तलाई च ु े बाटो हाॆो किहल्यै पिन भएको िथएन।
तर हामीले मुिक्त पाएपिछ परमेँवरको चाहना अनुसार जीवन यापन गनर् उहाँले

सहायता गनुह
र् न्ु छ। सरल तिरकाले भ े हो भने येशूभक्तको जीवन आ ाकारी

जीवन हो। येशूको खटनमा अनुशािसत जीवन िबताउनु हो। यस खालका

आ ाकारी जीवनमा हाॆो सबै कामवासना र अिभलाषाह लाई हामीले बुसमा

टाँगेको

टाँगै

हुन्छ ।

परमेँवरको

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

र् न्दा अिघ
अथार्त ् पुनिजर्िवत नभएको मािनस हो। येशूलाई िवँवास गनुभ

र पिछ पिन हाॆो मानव शरीर पापले भरे को हुन्छ। शरीरको अनुसार िहँड्नु

भ ुको अथर् हाॆो ःवाथीर् अिभलाषाले हामीलाई बशमा राखेर त्यसै अनुसार

हामी िहँड्नु हो,

त्यो चाहे इसाई हुँ भनेर दावी गरे र चलेतापिन वा

नचलेतापिन, जो मािनस पापको दासत्वमा रहन्छ उसले चाहे र पिन असल काम

गनर् असम्भव भएको पाउँछ र ःवाथीर् अिभलाषामा चल्दछ (रोमी ७:१५,१८)।

तर त्यसको ठीक िबपिरत, पिवऽ आत्माको पिछ लागेर चल्नु भनेको
व्यवःथाको धािमर्क आवँयकतालाई पूरा गरे र चल्नु हो। केवल पिवऽ

आत्माको सहयोगले माऽ त्यस आवँयकता वा मागलाई हामी पूरा गनर्

सक्छ । व्यवःथा वा दश आ ा अथार्त ् परमेँवरको ि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 महसुस गदर्छ (हे नह
र्ु ोस्: "१५ म के गदर्छु, त्यो बुिझ्दन।

ँ तर त्यही गदर्छु, जो म घृणा गदर्छु। १६
िकनिक म जे चाहन्छु , त्यो गिदर्न।

गनर् नचाहे को म गदर्छु भने, व्यवःथा असल छ भनी म सहमत हुन्छु । १७

यसै ले अब त्यो 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, त्यो गन इच्छा ममा छ, तर म त्यो पूरा गनर् सिक्दन।

१९ िकनभने असल काम जो म गनर् चाहन्छु , त्यो म गिदर्न,ँ तर दुंट काम, जो
म गनर् चाहन्न,ँ त्यही म गन गछु र्। २० अब म जो इच्छा गिदर्न,ँ त्यही गछु र्
भने त्यो गन म होइन,ँ तर मिभऽ वास गन पाप हो।" रोमी ७:१५-२०)

तपाईँले परमेँवरको दश आ ाको व्यवःथालाई कसरी उिचत पूवक
र्

पालन गिररहनुभएको छ? साथै के तपाईँले व्यवःथा अथार्त ् दश आ ालाई
ु एको छ? के तपाईँले
पालन गरे र मुिक्त पाउँछु भ े धारणबाट तपाईँ मुक्त हुनभ

व्यवःथाको धािमर्कता पूरा गरे र असल उदाहरणीय जीवन िबताइरहनुभएको छ?
यिद छै न भने िकन छै न? तपाईँले आफ्नो गलत िबयाकलापलाई कुन् बहानामा

अंगािलरहनुभएको छ?
३॰ शरीरको चाहनामा िहँड्ने िक आत्माको चाहनामा?

“िकनभने-पापःवभाव अनुसार चल्नेह ले शरीरका कुराह मा मन

लगाउँछन् तर आत्माअनुसार चल्नेह ले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्।

िकनभने, पाप-ःवभावमा मन लगाउनुचािहँ मृत्यु हो, तर पिवऽ आत्मामा मन

लगाउनुचािहँ जीवन र शािन्त हो।"(रोमी ८:५,६)। उपरोक्त अिभव्यक्तलाई

सोच्नुहोस्। ती पदह ले हामीलाई कुन् आधारभूत सन्दे श िदन्छन्? तपाईँको

जीवन आचरण कःतो खालको छ भनेर उपरोक्त पदह ले कसरी खुलासा
गिररहे का छन्?
“पापःवभाव अनुसार चल्नु" भनेको “पापको पिछ" लाग्नु हो। यो
शब्द मीक भाषा kata (काटा)बाट आएको हो। “मन" भन्दा कःतो मनिःथित
वा मितले चलेको हुन्छन् भनेर दे खाउँद्छ। एक थरीका मािनसह ले आफ्नो

ूाकृितक ःवभावको िनयन्ऽणमा रहे र त्यसले माग गन अिभलाषा अनुसार
चल्दछन् भने अक

समूहका मािनसह

ँ
परमेँवरको आत्माले औल्याएका
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कुराह मा मन लगाउँछन् र त्यसको अगुवाईमा िहँडेका हुन्छन्। मािनसको
मनले नै िनणार्यक भूिमका खेल्ने भएकोले ती दुई समूहका मािनसह

फरक

जीवनशैलीमा िहँड्छन् र फरकै आचरणलाई ूःतुत गदर्छन्।

रोमी ८:७,८ले शारीिरक वा भौितक सव च्चतालई ूाथर्िमकता िदनेले

के गनर् सक्दै नन् भनेका छन्? हे नह
र्ु ोस्: “िकनभने पापमय शरीरितर लागेका
मनचािहँ परमेँवरूितको शऽुता हो। परमेँवरका व्यवःथाको अधीनमा त्यो
हुँदैन,

नता

त्यो

परमेँवरलाई ूस
आफ्नो
मािनसह

किहल्यै

हुन

सक्छ।

पाप-ःवभावको

वशमा

पानर् सक्दै नन्।" (रोमी ८:७,८)।
शरीरको

अिभलाषालाई

माऽ

पूरा

गनर्

हुनेह ले

कम्मर

कसेका

् आफ्नो ःवाथर् पूरा गनर् जे गनर् पिन पिछ
परमेँवरका शऽु हुन।

नहट्ने मािनसह ले परमेँवरको योजना वा इच्छामा चल्न चाहे का हुँदैनन्।

त्यःता मनिःथित बोकेका मािनसले परमेँवरको कामको बारे मा रितभर पिन
िचन्ता िलदै नन्। आफ्नो भाउ खोज्ने मािनसह ले परमेँवरको भाउ खोज्दै नन्।
हुनसक्छ यःता मािनसह

ूतक्ष वा अूतक्ष

पमा परमेँवरको िब

चिलरहे का हुन्छन्। यःता खालका मािनसह ले खुला

आचारसं िहता वा दश आ ाह लाई च ुनौित िदइरहे का हुन्छन्।

मा

पमै परमेँवरका

येशू भी िबना परमेँवरका आ ाह लाई पालन गनर् सम्भव छै न भनेर

ँ
चाहे को पाउँछ । यस िबषयवःतुलाई उनले बारम्बार
पावलले औल्याउन

दोहोर्याइरहेको पाउँछ । मािनसले जितसुकै अथक ूयास गरे तापिन साँिच्चक्कै

भ े हो भने येशू भी िबना परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ामुतािवक चल्न
सिकँदै न भ े िवषयबःतुलाई पावलले बराबर भन्दछन्।
यहू दीह लाई उनीह को तोरा

वा सम्पूणर् िविधिवधान र व्यवःथा

भन्दा अझ बढी कुराह को आवँयकता ितनीह लाई छ भनेर पावलले

ँ
ँ छन्। ितनीह लाई परमेँवरको इच्छाको बारे मा थाहा
िवषेश पमा औल्याउ
पाएर पिन ितनीह को आचरण वा काम ारा ितनीह
कुजात भनेर सम्बोधन गन मािनसह
अथार्त ्

गैर-यहू दीह लाई

माऽ

होइन

गैर-यहू दी वा ितनीह ले

जःतै पापका दोषी छन् (रोमी २)।
ती

यहू दीह लाई

पिन

आवँयकता छ भ े पाठ सबैले िसक्नुपछर्। येशू मसीह िबना ितनीह

मसीहको
पापको

दासत्वमा नै रहे का हुन्छन् र त्यसको िनयन्ऽणबाट भाग्न असमथर् हुन्छन्।
मुिक्तको लािग पुरानो करारमा िदइएको परमेँवरका व्यवःथाह

अब

अपुग हुन्छन् भनेर नबुझ्ने यहू दीह लाई पावलको जवाफ यिह नै िथयो।
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उनीह ले जे गिररहे का छन् असलै गिररहे का छन् भनेर पावलले ःवीकार

गरे कोचािहँ पाउँछ । तर अिहले आउनुभएको मसीहलाई पिन महण गनुर्
आवँयक छ भनेर पावलले जोड िदइरहे का िथए।
िवगत २४ घण्टाको आफ्नो जीवनशैलीलाई तपाँई सोच्नह
ु ोस्। के

तपाईँ परमेँवरको इच्छामा चल्नु भएको छ िक वा आफ्नो शारीिरक अिभलाषा
अनुसार? तपाईँको जवाफले तपाईँको बारे मा के भन्दछ। यिद तपाईको

जवाफमा तपाईँको शारीिरक अिभलाषालाई उच्च मान्दै चिलरे हको छ भनेर
दे खाउँदछ भने के कुरामा पिरवतर्न हुनपु दर्छ? त्यसलाई कसरी पिरवतर्न गन?

४॰ तपाईँमा भएको येशू भी
पावलले

आफ्नो

िवषयवःतुलाई

जीवनमा भइरहे को अन्तर न्

िनरन्तरता

िदन्छन्।

मािनसको

वा चेतनाको सं घषर्ले कसको पक्षमा उभेर

आफ्नो जीवनलाई चलाई रहे को छ भनेर ःप

पमा पावल ारा दे खाउन

खोिजएको पाउँछ । हाॆो जीवनमा केवल दुई वटा बाटोह

छन् रे ! ूित ा

गिरएको अनुसार परमेँवरको पिवऽ आत्मा ारा हामी बाँिचरहे काछ िक हाॆो

पापमय र भौितक ःवभावलाई मनाउँदै बाँिचरहे का छ ? पिवऽ आत्माको
अगुवाईमा िहँड्दा अनन्त जीवन ूाप्त हुन्छ भने, हाॆो शरीरको अिभलाषालाई
सम्मान गरे र िहँडदा, यस जीवनमा क्षिणक आनन्द त होला तर त्यसले

अनन्तको मृत्युमा हामीलाई धपाइ िदन्छ। िक त परमेँवरको िनिम्त जीउने वा

आफ्नो िनिम्त जीउने, बाइबल ारा हाॆो िनिम्त कुनै बीचको बाटो छु

छै न। यस िवषयमा येशू भी
त्यो मेरो िव

आफैले ःप

पानुभ
र् एको छ: “जो मसँग छै न,

मा छ। जो मािनस मसँग िमलेर भडाका बगालह लाई जम्मा

गदन, त्यो मािनसले ितनीह लाई
पान्तिरत)। पावलले
र् एको भन्दा अ
गनुभ
सेतो भनेर छु

ाइएको

दयदे िख भ

िततरिबतर गनछन्।" (म ी १२:३०बाट
खोजेको कुरालाई यसरी येशूले सहमत

के होला र? यसले हाॆो जीवनलाई िक त कालो िक त

ाइएको छ। यो भन्दा अ

ूभ ु येशूलाई आफ्नो जीवन पूणर्

बढी हामीले कसरी बुझ्ने?

पमा अपर्ण गन (केवल ौ ामाऽ

राख्ने होइन तर भक्तपिन हुन)े मािनसलाई के वाचा िदइएको छ भनेर पावलले

रोमी ८:९-१४मा खुलासा गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस्: “यिद साँच्चै परमेँवरका

आत्मा ितमीह मा वास गनुह
र् न्ु छ भने, ितमीह

पाप-ःवभावका होइन। तर

पिवऽ आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मािनसमा भी का आत्मा हुनहु ु
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भनेता त्यो

उहाँको हुँदैहोइन। यिद भी

ितमीह मा हुनहु न्ु छ भने, पापको कारणले

ितमीह का शरीर मरे का भएतापिन ितमीह का आत्मा धािमर्कताको कारणले

िजउँदा हुन्छन्।तर यिद येशूलाई मरे काह बाट जीिवत पानुह
र् न
े ा आत्मा
ु क

ितमीह मा बास बःनुहन्ु छ भने, भी

येशूलाई मरकाबाट जीिवत पानुह
र् न
े े नै
ु ल

ितमीह मा बास गनुह
र् न
ु े उहाँको आत्मा ारा ितमीह का मरणशील शिररलाई पिन
जीवन िदनुहन
े । त्यसैले ए भाई हो, पाप-ःवभाव अनुसार िजउनलाई हामी
ु छ

पाप-ःवभावूित वाध्य छै न । िकनिक पाप-ःवभाव अनुसार ितमीह
ितमीह

मछ , तर यिद पिवऽ आत्मा ारा शरीरका कायर्ह

पार्यौ भने ितमीह

िजउनेछौ।

डोर्याएका हुन्छन्, ितनीह
पिवऽ

िजउँछ भने

ितमीह ले िनमूल
र्

िकनभने सबै जो परमेँवरका आत्माले

् " रोमी ८:९-१४।
नै परमेँवरका सन्तान हुन।

पिवऽ आत्मामा िजउने जीवन शरीरमा िजउनेभन्दा धेरै फरक छ।

आत्माको

अगुवाईमा

चल्ने

व्यिक्तलाई

उहाँले

नै

आफ्नो

बशमा

राख्नुहन्ु छ। रोमी ८ अनुसार त्यस पिवऽ आत्मालाई येशूको आत्मा भनेर
र् न्ु छ। अिन उहाँ ारा नै
कहलाइन्छ। पिवऽ आत्माले येशूको ूितिनिधत्व गनुह

येशू िवँवासीको जीवनमा रहनुहन्ु छ (रोमी ८:९,१०)।

ँ
रोमी ६:१-१३मा औल्याइएको
विप्तःमाको ूतीकलाई पावलले रोमी

८:९-११मा दोर्याएको पाउँछ । (फेिर हे नह
र्ु ोस्: "१ अब हामी के भन ? के

अनुमह ूशःत माऽामा होस् भनेर हामी पापमा लािगरह त? २ त्यसो नहोस्!
हामी जो पापको लेिख मर्य , त कसरी हामी अझै त्यसै मा िजउनु? ३ के
ितमीह

जान्दै नौ हामी सबै, जितले भींट येशूमा बिप्तःमा िलय , उहाँकै मृत्युमा

बिप्तःमा िलएका िथय ? ४ यसकारण बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै

गािडय , तािक

जसरी

िपताको

मिहमा ारा

भींट

मरे काह बाट

जीिवत

पािरनुभयो, त्यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ । ५ यिद उहाँको

मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ भने, उहाँको पुन त्थानमा पिन िनँचय
नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछ । ६ हामी जान्दछ िक हाॆो पुरानो मनुंयत्व

उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस्, र अब उसो हामी

पापका कमारा नहोऔ ं। ७ िकनभने जो मरे को छ त्यो पापबाट मुक्त भएको
छ। ८ तर यिद हामी भींटसँग मरे का छ भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ

भन्ने िवँवास गदर्छ । ९ हामी जान्दछ िक भींट मरे काह बाट जीिवत भएर

फेिर मनुह
र् न
ु ेछैन। अब उसो उहाँमािथ मृत्युको राज्य हुँदैन। १० जुन मृत्युमा

उहाँ मनुभ
र् यो त्यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल्ट मनुभ
र् यो। तर जुन
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जीवनमा उहाँ िजउनुहन्ु छ, त्यो परमेँवरको िनिम्त िजउनुहन्ु छ।

११ यसै गरी

ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरे का, तर भींट येशूमा
परमेँवरको

लािग

जीिवत

भएका

ठान्नुपछर्।

१२

यसकारण

शरीरका

अिभलाषाअनुसार चल्नु नपरोस् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई
राज्य गनर् नदे ओ। १३ आफ्ना शरीरका अ ह

दुंटताका साधनको

पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मािनसह जःतै
आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल, र

शरीरका

अ ह लाई

पमा

धािमर्कताका

साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण गर। रोमी ६:१-१३) बिप्तःमामा पापको
शरीर वा शरीर जो पापको बशमा रहन्छ वा पापको सेवा गछर्, त्यो नाश
हुन्छ। पुरानो मािनस येशूसँग बुसमा टाँिगएको हुन्छ (रोमी ६:६)। तर
बिप्तःमाको ूिबयामा त्यो मािनस गािडएको माऽ हुँदैन त्यसको पुन त्थान

पिन हुन्छ। यसरी विप्तःमा िलएको व्यिक्त येशूमा पुनजीर्वन पाएर नयाँ

ःवभावमा िहँडद्छ। यसको अथर् त्यस व्यिक्तले आफ्नो ःवाथर् मनिःथित र
आचरणलाई

मरे तल्ु य

बनाउँद्छ।

तर

यो

बाटोमा

िहँड्न

िदनूितिदन,

क्षणक्षणमा च ुिननै रहनुपदर्छ। मािनसले पाउने ःवतन्ऽता वा आत्मिनणर्यको
अिधकारलाई परमेँवरले खोःनुह ु । बिप्तःमाको ूतीकको

पमा पुरानो

पापबाट मािनसलाई नाश गिरएतापिन, त्यो व्यिक्त फेिर पापमा फःने सम्भावना

कायमै हुन्छ। त्यसै कारण कलःसी ३:५मा पावलले यो िनदशन िदन्छन्:
“ितॆो सं सािरक ःवभावमा भएका केही िचज छ भने त्यसलाई अन्त्य गर वा
शरीरलाई अनुशासनमा राख।" ( पान्तिरत)।
िूय पाठकवृन्दह

याद गनुह
र् ोस्, हामीले आःथा पिरवतर्न गरे र

येशूलाई अं गालेतापिन हामी पापसँग सं घषर् गिर नै रहे का हुन्छ । तर फरक त

यो छ, जो मािनस परमेँवरको आत्माको बशमा रहन्छ त्यस मािनसले पापसँग
सं घषर् गनर् र त्यसमािथ िवजय ूाप्त गनर् उसलाई परमेँवरले शिक्त िदनुहन्ु छ।

परमेँवरको आत्माले डोर्याएका मािनस पापको आतङ्ककारी दासत्वबाट

अचम्म तिरकाले ःवतन्ऽ भएका हुन्छन्। किहल्यै पिन फेिर पापको सेवा गनर्
त्यो मािनस वाध्य हुँदैन।

जुन परमेँवरको आत्माले येशूलाई पुनिजर्वीत पानुभ
र् यो, त्यिह आत्मा

हामीमा पिन रहनुहन्ु छ भ े गौरवमय तकर्लाई सोच्नुहोस्। 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 , सोच्नुहोस्। त्यस अवसरको फाइदा
नउठाउन हामीलाई केले रोिकरहेको छ?
५॰ परमेँवरको सन्तान हुने अवसर

ँ को हाॆो सम्बन्धबारे मा यसरी
पावलले रोमी ८:१५मा परमेँवरसग

व्यक्त गदर्छन्: "िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत्वको आत्मा ितमीह ले

ु हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी
पाएका छै नौ, तर ितमीह ले धमर्पऽ

परमेँवरलाई “अब्बा, बुबा वा िपता” भनी पुकाछ ।" येशूमा अब हामी नयाँ
सम्बन्ध गाँसेर िहँड्छौ भनेर पावलले

उल्लेख गदर्छन्। त्यस ूित ामा हामीले

कःता खालका आशा हामीले पाउँछ ? त्यस ूित ालाई हाॆो जीवनले कसरी

आफ्नै बनाउने?

नयाँ सम्वन्धमा परमेँवरका सन्तान भएर िहँड्नुको अथर् हो हामीले

डर तथा जीवनमा आउने कुनै पिन ऽासबाट ःवतन्ऽ हुन ु हो। दासले बन्दको
जीवन िबताउनुपदर्छ। त्यो व्यिक्त जिहलै पिन आफ्ना मािलकको डरमा रहे को
हुन्छ। उसले जितसुकै धेरै वषर् दासको काम गरे पिन अन्तमा उसले केहीपिन
पाउँदैन।

तर येशूलाई मुिक्तदाता भनेर ःवीकार गन व्यिक्तले दासको मनिःथित

भोग्नुपदन। ूथम: त त्यस व्यिक्तले येशूलाई ःवइच्छाले सेवा गदर्छ। दोौोमा
त्यस व्यिक्त चाहे पु ष होस् वा

परमेँवरको सेवा गदर्छ, िकनभने “िस

यूह ा ४:१८

ी होस् कुनै िकिसमको डर नमािन
ूेमले डरलाई फ्याँिकिदन्छ " (१

पान्तिरत)। तेौोमा, त्यो व्यिक्त परमेँवरको सन्तान हुने

भएकोले त्यसले अिसिमत

पमा उहाँको आिशषको उपभोग गनर् पाउँद्छ।

उसले परमेँवरको राज्यमा उ रािधकारी भएको दाबी गनर्सक्दछ।
“धमर्का नीितिनयम तथा कानुन वा परम्परा अनुसार चल्नुपछर् भनेर

दयले नचाहे पिन 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
गदर्छन्। तर अॄाहमले पाएको करारमा हामी पिन रअय भने माऽ हामीले

गौरवमय आशाको घेरामा रहन सक्छ , त्यो आशा हो िवँवास ारा येशू भी मा

पाउने अनुमह वा परमेँवरको नीितमा चल्नको िनिम्त चािहने उहाँको शिक्तको
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अपेक्षा।"-एलेन जी
१०७७बाट

ाइट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰

पान्तिरत।

हामीलाई परमेँवरले आफ्ना छोराछोरी भनेर ःवीकार गनुभ
र् एको छ

भ े महसुस रोमी ८:१६ले कसरी िदँदछ? हेनह
र्ु ोस्: “हामी परमेँवरका सन्तान
ह

ँ गवाही िदनुहन्ु छ" (रोमी ८:१६
भनी पिवऽ आत्माले हाॆो आत्मासग

पान्तिरत)।

जब हामीमा पिवऽ आत्मा हुन्छ र त्यस आत्माअनुसार हाॆो
जीवनलाई

चलाउँछ

तब

हामी

परमेँवरका

सन्तान

ह

भनेर

उहाँले

दे खाउनुहन्ु छ। केवल जोश वा भावनामा माऽ चल्दा त्यसले हामीलाई िहत
गदन भ े कुरामा हामी अत्यन्त सचेत हुनपु दर्छ। तर जो मािनस परमेँवरको
वचनको

ज्योितमा

िहँड्छ

त्यसले

िभऽी

चेतनामा

आवाजलाई सुन्दछ। त्यिह आवाजले त्यस व्यिक्तलाई

बोिलएको

परमेँवरको

यो महसुस गराउँछ िक

उसलाई परमेँवरका सन्तान हुन ःवीकािरएको छ।
"सन्तान ह भनेता उ रािधकारी पिन ह , परमेँवरका उ रािधकारी र

भींटसँग साझे-उ रािधकारी। उहाँसँग दु:ख भोग्छ

भनेता हामी उहाँसँगै

मिहिमत पिन हुनेछ ।" भनेर रोमी ८:१७मा पावलले ःप

पादर्छन्। त्यसको

अथर् हामीले परमेँवरको पिरवारमा सिम्मिलत हुने अवसर पाउँछ । त्यसले

गदार् हामी ःवगर्को राज्यको हकदार हुने अचम्मको वरदान हाॆो परम िपता

परमेँवरबाट नै पाउँछ । यो हाॆो ठू लो ूयास, धमर्कमर् र त्याग तपःयाले

हामीले पाएका होइन । हामीले येशूलाई महण गरे को कारणले नै हाॆो इज्जत
बढ्छ र उहाँको सन्तान हुने उपहार हामी पाउँछ । अिन मािनसह ले
हामीलाई जुनसुकै

पमा व्यवहार गरे तापिन हामी परमेँवरका सन्तान् ह भनी

िशर ठाडो गिर िहँड्ने भएका हुन्छ । उहाँको अनुमह र हाॆो स ामा येशू
बुसमा मनुभ
र् एकै कारणले हामीले त्यो अवःथामा रहने अवसर पाएका ह ।
व्यिक्तगत

ँ कित निजक हुनभ
ु एको छ? के तपाईँले उहाँलाई
तपाईँ परमेँवरसग
पमै िच भ
ु एको छ वा अ

कसैले भनेको भरमा उहाँको बारे मा

केवल थाहा माऽै छ? के तपाईँ उहाँको भक्त वा अनुयायी हुनहु न्ु छ वा केवल
ौ ामाऽ राख्ने व्यिक्त हुनहु न्ु छ? तपाईँको सृि कतार् र मुिक्तदाताको निजकमा

रहेर उहाँकै आत्माको अगुवाईमा िहँड्न तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न

ल्याउनुपदर्छ? केले तपाँईलाई रोिक राखेको छ? र िकन?

१२७

उपसं हार:
थप जानकारी: “यस सांसािरक युगमा िवँवासीह लाई आउने दु:ख, क बाट

उनीह ले छु टकारा पाउँछन् भ े सापटी आँवासन मुिक्तको योजनामा छै न।

ु यो त्यही बाटोमा
तर जसरी येशूले त्याग गनुभ
र् यो र दु:खमा सहभागी हुनभ

िहँड्न िवँवासीह लाई आअवान गिरएको छ। यिह दु:ख र स

मा नै येशूको

चिरऽ उहाँका जनह ले ूितिबिम्बत गरे र दे खाएका हुन्छन्। येशूको दु:खमा
हामी सहभागी हुनसक्य भने हामीले िशक्षादीक्षा पाउँछ , तािलम पाउँछ र

ःवगर्को मिहमामा सहभागी हुन तयार हुन्छ ।" एलेन जी

बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ ५६८, ५६९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द एसिडए

“परमेँवरको िसं हासनबाट यस सं सामा लिऽरहे को डोरी यित धेरै

लामो छ िक नीचभन्दा नीच पापीह कहाँ त्यो पुग्न सक्छ। पापको जितसुकै

गिहरो खाल्डोमा मािनसह
ु न्ु छ।
हुनह

उहाँले

परे तापिन ितनीह लाई मािथ उकाःन भी

ितनीह लाई

परमेँवरका

सन्तान्

बनाएर

सक्षम्

उहाँको

ःवीकारयोग्य बनाउन सक्नुहन्ु छ। अिन ितनीह लाई आफूसँगै अनन्त जीवनको
हकदार हुने इनामले सजाउनुहन्ु छ।"-एलेन जी

चचर्, ठे ली ७, पृ॰ २२९बाट

पान्तिरत।

ाइट, टे िःटमोिनज फर द

“मानव जातको मूल अगुवा हुनलाई सबैबाट उच्च सम्मान पाएका

येशू ःवगर्बाट आएर मानव चोला िलन यस सं सारमा आउनुभयो। चाहे पितत
नभएका ःवगर्दूतह

होउन् वा जगतका अन्य पितत नभएका जीवह

हुन,्

परमेँवरले उपलब्ध गनुभ
र् एको सहायताले ूत्येक व्यिक्त उहाँको आ ालाई
िशरोपर गरे र िहँड्न सक्छन भनेर दे खाइएको छ।

“हाॆो पापको मोल हाॆो मुिक्तदाताले ितरी सक्नुभयो। अब कोिह

पिन शैतानको दास हुन ु आवँयक छै न। सवर्शिक्तमान नै सहायक भएर हाॆो

ु एको छ।"-एलेन जी
सामु येशू खडा हुनभ
पृ॰ ३०९बाट

पान्तिरत।

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १,

िचन्तनमनन:
१॰

यस

अध्यायको

पाच

भागमा

उद्धृत

एलेन

जी

ाइटको

धारणालाई फेिर पढनुहोस्। ती धारणाह ले हाॆो िनिम्त के

आशा िदन सकेका छन्? अझ महत्वपूणर् कुरो, त त्यहाँ

उल्लेिखत िवजयका ूित ाह लाई हाॆै जीवनमा कसरी उतानर्

१२८

सक्छ ? येशूले हामीलाई यित धेरै ूित ाह

िदनुभएको छ,

तापिन हामी िकन पापमै फिसरहन्छ त?
२॰

तपाईँको मनिःथितलाई पिवऽ आत्मामा िःथर राख्न (रोमी ८:५)

दै िनक जीवनमा के के उपयोगी कुराह

गनर्सक्नुहन्ु छ? यसको

अथर् के हो? पिवऽ आत्माले तपाईँको जीवनमा के भएको
चाहनुहन्ु छ? तपाईँको पढ्ने साममीह , हे न कुराह ,

कुराह

र सोच्ने

आिदले तपाईँको जीवनमा पिवऽ आत्माले अपेक्षा गरे को

िनशानामा पुग्न कसरी गार्हो पानर् सक्दछन्?
३॰

येशू र शैतानको बीचमा भएको महान्
येशूको पक्षमा छ

न् मा हामी िक त

िक त शैतानको पक्षमा छ । आित्मक

जगतमा बीचको बाटो भ े छै न। यसबारे अझ धेरै सोच्नुहोस्।
यस िततो सत्यले हामीलाई के भन्छ? हाॆो जीवनशैलीमा,

हामीले गन काममा, हामीले रोज्ने कुरामा र सानोितनो कुरै मा
िकन नहोस् हामी कसको पक्षमा उिभरहे काछ
हामीलाई कःतो ूभाव पादर्छ?

१२९

भ े तकर्ले

कथा ९
के राॆो काम गरे र फाइदा छ र?
रोमन ूोडन्युक (युबेन)

जिजर्या राज्यको दे शमा टोमा नाम गरे को एक व्यापारी बःदथे।

उनले नयाँ कार िक को लािग पन्िह हजार डलर आफैले जम्मा गरे का िथए।
तर त्यो पैसाले कार निकनेर आफूभन्दा गिरब आफन्तह लाई सापट िदउँिक
जःतो परोपकारी िबचार उनको मनमा आइरहे को िथयो। दोधार हुँदाहुँदै उनले

परोपकारी िबचारलाई उनले इन्कार गन सकेनन्। यहाँसम्म िक त्यो उदार
िवचारले उनलाई िदनरात घचघचाई रहे को िथयो।उनले गिरब आफन्तह लाई
सहयोग गनपछर् भ े सोचलाई िभऽैदेिख कसै ले अर्हाइरहे को छ
उनलाई लागेको िथयो।

जःतो

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 शुभकामना िदँदै िबदाई गरे । उनीसँग रहे को

बाँिक रहे को अिलअिल पैसा पिन ती आफन्तह लाई नै िदएका िथए।

त्यस समयमा टोमाको गुणलाई दे खेर ितनका आफन्तह ले केही बोल्नै
सिकरहे का िथएनन् । टोमालाई भन्दै िथए "तपाईँलाई हामीले कसरी धन्यवाद
ँ अिन टोमाले हाँःदै भनेका िथए, “त्यितको लािग त हामी आफन्त ह ।
िदऔ?"
अिन यसमा हाॆो परमेँवरको मिहमा हुनेछ। पिछ कमाएर ितिरिदनुहोस्।“
िनराशमय ऋणीह

केही समयपिछ ती आफन्तह ले धेरै पैसा कमाउन थाले। टोमाले
ितनीह सँग ऋण ितनर् अनुरोध 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 अनुरोध गरे र उिन पन्िहजार डलर िलएर आफ्नो
दे श जिजर्यामा फक। तर त्यहाँ केही भयो जसले गदार् उसले नयाँ कार िक
सकेन। कसै ले उनको आिध पैसा चोिरिदयो।

राजधानी

आफ्नो व्यापारी कामको िसलिसलामा एक िदन टोमा युबेनको
िकभमा

गएका

िथए।

त्यहाँको

एउटा

सहरको

पाकर्मा

धेरै

केटाकेटीह खेिलरहे को उनले दे खे। के भइरहे को रहे छ भनेर उनले निजकै
गएर हे रे। निजकै रहे को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ले िछमेकीमा रहे का

१

केटाकेटीह को िनिम्त िवशेष रमाइलो मेला आयोजना गिररहे को एक जना
ठू लो मािनसबाट उनले सुने। त्यो ठू लो मािनसले आफूलाई पाःटर रोमान भनेर

पिरचय गरायो।

आफ्ना नातेदारह को बारे मा टोमाले सोच्दै िथए र आफूले राॆो गनर्
खोजेको तर त्यसको बदलामा नराॆो सहनुपरे को कुरा त्यस पाःटरलाई उनले

आफ्नो गुनासो पोखाए। "तपाईँ के भ ुहन्ु छ? के राॆो काम गनर् असलै हुन्छ
र?" उनले त्यस पाःटरलाई सोधे। त्यसैबल
े ा ती पाःटरले िदमागमा बाइबलका
धेरै पदह

सम्झे।

पाःटर रोमनले टोमाितर फकर भने, "तपाईँको कथामा केही
मह वपूणर् कुराह
छु टे को जःतो लाग्छ। तपाईँले ितनीह लाई सहयोग

गनुभ
र् न्दा पिहले तपाईँका आफन्तह ले आफ्नो दु:खले गदार् परमेँवरलाई दोष
लगाएका िथए होलान्, होइन र?" "तपाईँले ठीकै भ ुभयो। तपाईँले कसरी
थाहा पाउनुभयो?" छक्क पद टोमाले सोधे।

"मलाई थाहा छ," पाःटर रोमानले भने, "िकभने रोमी ३:४मा

बाइबलमा लेिखएको छ, "त्यसो नहोस्, परमेँवर सत्य र हरे क मािनस झू टो

ठहिरओस्। जःतो लेिखएको छ, “तपाईं आफ्ना वचनमा ठीक ठहिरनुहोस्, र
ु ोस्।” तपाईँका आफन्तह ले ितनीह गिरब
इन्साफ हुँदा तपाईं िवजयी हुनह

भएको हुनाले परमेँवरलाई दोष िदए तर ितनीह लाई परमेँवरले पैसा िदएर

ितनीह को नयाँ जीवन सु

गनर् अवसर िदनुभयो।"
पाःटरले नरोिक भने, "दोॐो कुरा तपाईँले मलाई भ ुभएन। तपाईँका
आफन्तह आफ्नो दे श जिजर्यामा फकपिछ ितनीह ले आफूले कमाएको सबै
पैसा खेर फाले र ितनीह

लगाइरहे का छन्।" "

गिरब भएकोले ितनीह ले फेिर परमेँवरलाई दोष
ाक्कै त्यसै भयो। तर तपाईँलाई यो सबै कुरो कसरी

थाहा भयो?" झन छक्क पद टोमाले सोधे।

"मलाई थाहा छ िकनिक िहतोपदे श १३:११मा लेिखएको छ,

"बेइमान गरे र कमाएको धन त्यसै नाश हुनेछ।"

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

भने। "जब तपाईँ िनराश भएर नेदरल्याण्डबाट जिजर्यामा फकर्नुभयो तब

तपाईँको व्यापार झन राॆो हुन थाल्यो।" "तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो। म

यितको सफल भए ँ िक म आफै छक्क पछु र्।" टोमाले भने।

२

"मलाई थाहा छ िकनिक िहतोपदे श १९:१७मा भिनएको छ, "जसले
गिरबमािथ दया दे खाउँछ र पैसा सापट िदन्छ उसले परमेँवरलाई नै सापट
िदएको ठहछर्। उहाँले नै जुन ् िदनुभएको छ त्यसलाई िफतार् गनुह
र् न्ु छ।"

पाःटरले भनेको कुरा सुनेर टोमा अचम्म मान्यो। तै पिन उनले सबै
कुरा बुझ्न सकेका िथएनन्। त्यसकारण अझ व्याख्या गनर् पाःटरसँग अनुरोध
गरे ।पाःटर रोमनले व्याख्या गरे : "तपाईँका आफन्तह
गिरब िथए र
ितनीह को समःयाूित ितनीह ले परमेँवरलाई दोष लगाएका िथए। न्यायको

िदनमा

परमेँवरलाई

दोष

नलगाइयोस् भनेर

उहाँले

ितनीह लाई

मौका

िदनुभयो। ितनीह लाई सहायता गनर् परमेँवरले कसै लाई हे िररहनुभएको
िथयो। त्यसबेला तपाईँलाई नै पिवऽ आत्माले तपाईँका आफन्तह लाई

सहयोग गनर् तपाईँको िदमागमा घचघच्याउनुभयो। त्यो घचघचाहट यःतो

ूभावकारी िथयो िक तपाईँले नाईँ भ

सक्नुभएन। तर तपाईँका आफन्तह

बेइमान िथए र त्यो अवसरको फाइदा उठाउन सकेनन्। त्यसकारण न्यायको
ँ गदनन् उहाँले ितनीह लाई
िदनमा ितनीह ले परमेँवरलाई यो दोष िदने आट

मौका िदनुभएन। तपाईँ पिन परमेँवरको सामु न्यायको िदनमा उिभनुहन
ु ेछ, र
सायद सोध्नुहन्ु छ होला, "हे ूभ ु तपाईँले मेरा आफन्तह लाई िकन राॆो

गनुभ
र् यो र मलाई गनुभ
र् एन?" परमेँवरले जवाफ िदनुहन
ु ेछ, "ितमीूित म ऋणी
छु र? ितॆो आफन्तह

भरपदार् छै नन् भनेर मलाई थाहा भएतापिन ितमीले

ँ ितमीले जित िदएका िथयौ त्यो ितमीले िफतार्
सापिट िदएको मैले ितिरिदए।

पाइहाल्यौ िन?" त्यसबेला टोमाले कराएर भने, "परमेँवरले मैले सापिट िदएको

मेरो पैसामाऽ िफतार् िदनुभएन तर उहाँले तीन गुणा बिढ िदनुभयो!" त्यसबेला

पाःटर रोमानले सोधे, "त्यसकारण के कसै को भलाइ गनुर् असल छ त?"
(पाःटर रोमान ूोडान्युक िकभ कन्फरे न्सको सभापित हुनहु न्ु छ)

युबेनबारे केही जानकारी: युबेन पिहला सोिभयत गणतन्ऽको राज्य
िथयो। यो युरोपको सबभन्दा ठू लो भूभाग भएको दे श हो। यसको जनसं ख्या
झण्डै ५ करोड छ। शतािब्दय दे िख यो दे श अ उत्पादन गन दे शको नाउँले
ूख्यात छ। यसलाई "िवँवमै रोटी टोकरी" भनेर िचिनन्छ। िवँवमा

सबभन्दा धेरै अ

िनयार्त गन दे शमा यो पिन एक हो। यहाँ धेरै उ ोगह

पिन छन्। युबेनका कितपय बािसन्दाह

पानी र वातावरण ूदुषणका िशकार

भएका छन्। युबेनमा रहे को चेन िबले आित्मक भ ीमा सन् १९८६मा
िवःफोट हुँदा हजार मािनसह रे िडयशनको िबषले गदार् मरे का िथए।

३

