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येशभ
ू क्तको जीवनशैली
यस अध्यायका मूल अध्यायह

: रोमी १४-१६

ःमरण गनुपर् न पद: “ितॆो िवँवासी दाजुभाइ वा िददीबिहनीको इन्साफ वा

आलोचना गन ितमी को हौ त? ितनीह लाई िकन हेपाहा

ीले हेन? याद गर,

हामी सबै जना एक िदन येशूको न्यायको िसं हासन सामु खडा हुनछ
े । (रोमी

१४:१०

पान्तिरत)

अब हामी रोमीको पुःतकको अध्ययनको अिन्तमा भागमा आइपुगेका

छ । यही पुःतकबाट इसाई सुधारवादी आन्दोलनको जन्मभएको िथयो। अ

कुनै भन्दा यही िकताबले माऽ हामीलाई यो दे खाउनु पछर् िक हामी सेभेन्थ डे

एडभेिन्टःट पिन िकन सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट इसाईमतमा छ र त्यसै मा िकन
रिहरहनुपछर्। ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी इसाई अथार्त ् रोमन क्याथोिलक चचर्को

अन्तगर्त नरहे काह

र हामी िवशेष गरे र

एडभेिन्टःटह को अिःतत्वको मूल

आधार नै सोला िःबपचरा (Sola Scriptura) हो। त्यसको अथर्

हामीह को

िवँवासलाई जोख्ने तराजु केवल बाइबलमाऽ हो। मुिक्त भनेको िवँवासको
आधारमा माऽ पाइन्छ भ े महान् सत्य आत्म ान हामीह को आित्मक पूखार्ले

शतािब्दय अिघ बाइबलबाट नै आइएका हुन ् भनेर हामीले िसक्य । त्यसले गदार्
सुधारवादी इसाईह को सम्बन्ध पोपको आिधपत्यमा रहे को रोमन क्याथोिलक

चचर्बाट टु टेको िथयो। कुनै धमर्कमर् होइन िवँवासकै आधारमा माऽ मुिक्त
पाइन्छ भ े िशक्षा रोमीको पुःतकमा पावलले अत्यन्त ूभावकारी

पमा व्यक्त

गरे का िथए। एक िदन पावल र िसलासलाई एउटा शहरका मािनसह ले

आबमण गरे र ितनीह लाई झ्यालखानामा कुटे र थुनेका िथए। त्यस रात त्यस

ठाउँमा भूकम्प गयो र जेलको मूितर्पूजक हािकम अत्यन्त िबचल्ली भएर अब
सबै बन्दीह

भागे होलान् भनेर तरवारले सेिरएर आत्महत्या गनर् लागेको

िथयो। त्यसबेला पावलले दे खेर ठू लो ःवरले उनलाई त्यसो नगर भनेर रोके।

जब त्यस हािकम कोही बन्दी पिन नभागेको र पावलको अनुहार दे खेपिछ

ँ ा टे केर जुन ् ूँन उनलाई गरे का िथए त्यही ूँन नै सबै
उनको अिघ घुड
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अध्ययनको सार हुनसक्छ। उनले सोधेका िथए, "मैले मुिक्त पाउन के
गनुप
र् छर्?" (ूेिरत १६:३०

पान्तिरत)।

रोमीको पुःतकमा हामीले त्यसको जवाफ पाउँछ । त्यो जवाफ

लुथरको समयमा कुनै पिन चचर्ले िदएको िथएन। त्यसले गदार् ूोटे ःटे न्ट वा

सुधारवादी इसाईह को आन्दोलनको जन्म भयो, र हामी पिन त्यही बाटोमा
िहँिडरहे का छ ।

रोमीको

पुःतकको

अध्ययनको

अिन्तम

भागमा

िवषयबःतुह लाई जोडेको हामी हे नछ । सायद ितनीह
मूल िवषयबःतु नहोलान्, तर पावलको िनिम्त ितनीह

अ

रोमीको पुःतकको
मह वपूणर् भएकोले नै

उक्त पऽमा उनी उल्लेख गदर्छन्। ती थप िबषयबःतुह
समाबेश भएकोले ितनीह

पावलले

पिन बाइबलमै

पिन पिवऽ धमर्शा को भाग हुन ् भनेर हामी

मान्दछ ।
पावलले यस रोमीको पुःतक वा पऽलाई कसरी अन्त्य गरे , उनले के

लेखे र त्यसमा हामीह को िनिम्त सत्य आत्म ानह

के छन् जुन पावलको

िनिम्त माऽ होइन हाॆा ूोटे ःटे न्ट पुखार्ह को िनिम्त पिन आवँयक भएको
महसुस गरे का िथए।
१॰ कमजोर भाइ

रोमी १४:१-३मा लेिखएको छ: “िवँवासमा कमजोर हुने मािनसलाई

महण गर, तर उसले मानेको िस ान्त वा मतसम्वन्धी कुरामा बादिववाद
गनर्लाई होइन। कसै ले सबै थोक खानुहन्ु छ भनी िवँवास गछर्, तर िवँवासमा

कमजोर हुनेले चािहँ सागसब्जी माऽ खान्छ। खानेले नखानेलाई तुच्छ

नठानोस, नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्, िकनभने परमेँवरले त्यसलाई

महण गनुभ
र् एको छ।" यसमा दे वीदे वताह लाई चढाएको मासु वा अन्य ूसाद
खानुहन्ु छ िक हु

ँ
पाउँछ । येशूको
भ े िवषयमा गरे को ूँनलाई औल्याएको

चेला याकूबको सं योजकत्वमा बसेको य शलेम पिरषदले येशूका अन्याजाित वा
यहू दी िवँवासीह लाई मूितर्लाई चढाएको खाना खानुह ु

भनेर िनदशन

िदइएको िथयो (ूेिरत १५)। तर एउटा ूँन त कौतुहलकै िवयय िथयो
(नेपाली पिरूेआयमा त झन जारी नै छ): “के बजारमा बेचेको मासु दे वतालाई

बिल चढाएको मासु हो (र त्यो खानुहन्ु छ िक हुँदैन)? (१ कोिरन्थी १९:२५

पढ्नुहोस्)। कितपय इसाईह ले त्यस िबषयमा खासै ध्यान िदएका िथएनन्
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िकनभने त्यो साधारण कुरा िथयो। अ ले
चढाएको मासु खानुह ु

अिलकित पिन श ा भए दे वतालाई

त्यसकारण शाकाहारी नै बन भनेर सागसब्जीमाऽ खान

थालेका िथए। यहाँ ूःतूत गिरएको िवषयबःतुचािहँ शाकाहारी, मांसाहारी तथा
ःवःथ जीवनशैलीको बारे मा िथएन। लेिब व्यवःथामा छु
जनावरको मासु र अशु

ाइएका शु

जनावरको मासुको व्यवःथालाई हटाइएको छ भ े

सोच पावलले िदन खोजेको होइन। कुन मासु खानु हुन्छ कुन मासु खानु हुँदैन

भ े कुरालाई पावलले ध्यानै िदएका िथएनन्। मान कसै ले “उसले सबै थोक
खानुहन्ु छ" भनेको रोमी १४:२को अथर् शु

भनेर भनेका िथए रे ? तर पावलले शु

र अशु

मासु जे खाएपिन हुन्छ

ँ
र अशु को ूस लाई औल्याएक
ै

होइनन्। यिद हो भने यो पावलको सोचलाई गलत सम्झेको हुन्छ। फेिर यही

ूस लाई नयाँ करारको अ पदह सँग तुलना गदार् पावलको भनाइलाई
मािनसह ले गलत सम्झेको ूमािणत गदर्छ।

यसै बीचमा िवँवासमा कमजोर भएको कुनै भाइ वा बिहनीलाई महण

गनुक
र् ो अथर् त्यस व्यिक्तलाई चचर्मा पूणर् सम्मानका साथ सदःय बनाएर महण
गनुर् हो। यसको अथर् त्यस ब्यिक्तसँग वादिववाद गन होइन तर उसको

िबचारलाई व्यक्त गन अिधकार िदनुपछर्।

पावलले रोमी १४:१-३मा लेखेका कुराह मा कुन नीित हामीले

अपनाउनुपछर्? हेनह
र्ु ोस्: " १ िवँवासमा कमजोर हुने मािनसलाई महण गर, तर

उसको मतसम्बन्धी कुरामा वाद-िववाद गनर्लाई होइन। २ कसैले सबै थोक
खान हुन्छ भनी िवँवास गछर्, तर िवँवासमा कमजोर हुनल
े े चािहँ सागसब्जी

माऽ खान्छ। ३ खानेले नखाने मािनसलाई तुच्छ नठानोस्, र नखानेले खानेलाई

दोष नलगाओस्। िकनभने परमेँवरले त्यसलाई महण गनुभ
र् एको छ।"

पद ३मा िवँवासमा कमजोर भएको व्यिक्तको बारे मा नकारात्मक

पमा पावलले सोचेको छै न भ े कुरालाई बुझ्नु पिन महत्वपूणर् छ। त्यस

व्यिक्तलाई उनले िवँवासमा कसरी बिलयो हुनपु छर् भनेर अतीर् िदन खोजेको
होइन। एक इसाईले अक

इसाईलाई आलोचना गरे पिन त्यस इसाईलाई

परमेँवरले महण गरे कै हुन्छ भनेर पावलले आफ्नो भनाइ व्यक्त गदर्छन्।

उनी भन्छन्: “परमेँवरले उसलाई महण गरे को हुन्छ।"

रोमी १४:४मा मािथ छलफल गिरएको िवषयलाई यस पदले तपाईँलाई
कसरी ू

पानर् खोजेको छ? हेनह
र्ु ोस्: " अकार्को चाकरलाई इन्साफ गन ितमी
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को हौ? त्यो त आफ्नै मािलकको सामु खड़ा हुन्छ वा पितत हुन्छ। त्यो खड़ा
गराइनेछ, िकनभने, त्यसका मािलकले त्यसलाई खड़ा गराउन सक्छ।"

ँ
ँ ामा औल्याएका
यस बुद
नीितह लाई मनमा राख्न आवँयक छ भनी

ु दर्छ। तर यःतो कुनै समय र ःथान छै न र जब हामीले सरासर
हामीले मा प
िवँवासीको

दय

र

काममा

हःतक्षेप

गनुर् अिनवायर् हुनआउँछ?

यःतो

पिरिःथतमा के हामी पछािड बसेर केिह नगिरकन बःने? यशैया ५६:१०ले

चचर्को अगुवाह को बारे मा भन्छन्, “लाटो कुकुरले भ ुक्न सक्दै न।" किहले
बोल्ने र किहले च ुप लाग्ने, कसरी थाहा पाउने? यःतो पिरिःथितमा हामीले

हामीह को इसाई जीवनलाई कसरी जोखेर राख्ने?
२॰ परमेँवरको न्यायको आशनको सामु प
अ

भन्दा आफू असल वा धमार्त्मा छु

भनेर दे खाउन अ को

आलोचना र न्याय गनर् हामी मािनस जाितको बानी वा सं ःकार नै हो तर
पावलले त्यस मािमलामा हामी होिसयार िकन हुनपु छर् भनेर रोमी १४:१०मा

कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: " रोमी १४:१०मा मािनसको आलोचना वा इन्साफ

गनर् हामी िकन होिसयार हुनपु छर् भनेर पावलले भनेका छन्? हेनह
र्ु ोस्: "ितमी
िकन आफ्नो भाइको इन्साफ गछ ? अथवा ितमी आफ्नो भाइलाई िकन तुच्छ
ठान्छौ? िकनभने हामी सबै परमेँवरका न्याय-आसनको सामने खड़ा हुनछ
े ।"

हामीले कितपटक हतार हतारमा अ को बारे मा कठोर िनणर्य अथार्त ्

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

गरे कोमा आलोचना गछ । फेिर कितसमय त हामीले गरे को काम अ को

जःतो नराॆो छै न भनेर ढु क्क पिन हुन्छ । हामी पाखण्डीको लुगालगाएर
आफूले

आफैलाई

नै

धोका

िदनसक्छ । तर परमेँवरलाई

धोका

िदन

ँ तर परमेँवरलाई हामी सक्दै न । ूभ ु
सक्दै न । अ लाई हामी मूखर् बनाऔला

येशूले हामीलाई यो चेतावनी िदनुहन्ु छ: “अ को न्याय नगर तािक ितमीह को
पिन न्याय नगरोस्। ितमीले अ लाई कसरी न्याय गछ अ बाट पिन त्यसै

गरे र ितॆो न्याय गिरनेछ। जसरी ितमीले अ लाई जोख्छौ त्यसरी नै ितमीलाई

ँ ामा भएको काठको अिलकित
पिन जोिखनेछ।ितमीले आफ्नो साथीको आख

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

ँ ामा भएको किस रलाई कसरी िनकाल्ने?" (म ी ७:१-४
आख
पावलले

पान्तिरत)।

रोमी १४:११मा उतारे को पुरानो करारको भिवंयवक्ता

र्ु ोस्: "िकनिक
यशैयाको भनाइलाई हामीले कसरी महत्वपूणर् ठा प
ु दर्छ? हेनह
ँ ा मेरो सामने
लेिखएको छ, “ूभ ु भन्नुहन्ु छ, ‘जःतो म जीिवत छु , ूत्येक घुड़
टे िकनेछ, र हरे क िजॄोले परमेँवरको ूशंसा गनछ’।”

यशैया ४५:२३बाट िनकािलएको पदले यो भन्छ: हामी सबैजना

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

लेखा जोखा िदनेछन् भनेर रोमी १४:१२मा उल्लेख गिरएको छ। यसको अथर्
हाॆो ूत्येक काम र जीवनको लेखाजोखा हामीले नै िदनुपदर्छ। अक को लािग
अ ले बोल्न सक्दै न। यसको अथर् यो हो अ को जवाफदे िह हामी छै न ।
असली

पमा भ े हो भने मेरो भाइको रखबाली गन काम मेरो होइन न त

हामीले कसै को िववेकको िजम्मा नै िलएकाछ ।
यो िवषयवःतुलाई मनमा राखेर रोमी १४:१४मा पावलले भनेको

अथर्लाई हामीले कसरी बुझ्ने? हेनह
र्ु ोस्: "म जान्दछु , र ूभ ु येशूमा मलाई
िनँचय छ, िक कुनै कुरा पिन आफैमा अशु

ठान्छ, त्यसको िनिम्त त्यो अशु ै हुन्छ।"

हुँदैन, तर जसले त्यो अशु

यहाँ उल्लेख गिरएको िवषयवःतु फेिर पिन मूितर्लाई चढाएको

ूसादको बारे मा हो। शु

र अशु

खानेकुराको बारे मा छलफल गिरएको

छै न। मूितर्ह लाई चढाएको खाना खास गरे र खानु

गलत होइन भनेर

पावलले यहाँ भिनरहे को पाउँछ । मूितर् अथार्त ् दे वीदे वताह
आिखरमा? ितनीह

के हो त,

केिह पिन होइन ("यसकारण मूितर्ह लाई चढ़ाएका

खानेकुरा खाने िवषयमा चािहँ हामी जान्दछ , िक मूितर्को कुनै अिःतत्व वा मूल्य

मान्यता नै छै न, र एक परमेँवरबाहे क अ

छै न।"१ कोिरन्थी ८:४)।

त्यसकारण कसै ले कुनै सपर्, गाई, भ्यागुता वा साँढे आिदलाई चढाएको खाना
खाँदा के हुन्छ र?

तर कसै ले कसै को िववेकलाई टु क्र्याउने अिधकार छै न। चाहे त्यो

िववेक वा चेतना जितसुकै सं वेदनशील िकन नहोस्। तर त्यस समयका चचर्का

बिलया िवँवासीह मा ती कुरालाई ःप

पमा बुझेका िथएनन्। ितनीह ले

१७५

कमजोर भाइह लाई िछ:िछ दुरदुर गरे का िथए। यसले गदार् ितनीह

कमजोर

िवँवासीह सामु तगारो बनेका िथए।

के तपाईँ पिन परमेँवरको नाउँमा जोिशलो हुँदा पावलको चेतावनी अनुसार

तपाईँ पिन त्यही खतरामा पनुभ
र् एको त छै न? जितसुकै हामीह को िनयत असलै
भएतापिन अ को िनिम्त चेतना वा िववेक नहुन हामी कःतो सतकर् हुनपु छर्?
३॰ कसैको िच

नदुखाउने

रोमी १४:१५-२३ र १ कोरन्थी ८:१२,१३ पढे र पावलले के भ

खोिजरहेका छन् त्यसको बारे मा सोच्नुहोस्। पावलले ती पदह मा व्यक्त गरे का

नीितह

र्ु ोस्: "१५ यिद
हाॆो जीवनका सबै पक्षह मा लागु कसरी गन? हेनह

ितमीले जे खान्छौ त्यस कुराले ितॆो भाइलाई चोट पाछर् भने, ितमी ूेममा

चलेका हुँदैनौ। जुन भाइको िनिम्त भींट मनुभ
र् यो, ितमीले खाएको कुराबाट

उसको नाश नहोस्। १६ यसैकारण ितमीलाई जे असल लाग्छ त्यसलाई अ ले

खराब भन्न नदे ओ। १७ िकनभने परमेँवरको राज्य भनेको खानु र िपउनु
होइन, तर पिवऽ आत्मामा धािमर्कता, शािन्त र आनन्द हो। १८ जसले यस
िकिसमले भींटको सेवा गदर्छ, त्यो परमेँवरलाई मन पन र मािनसह बाट

असल ठहिरएको हुन्छ। १९ यसैले हामी ती कुराह को अनुसरण गर जसले

शािन्त ल्याउँछ, अिन एउटाले अकार्को आित्मक उन्नित गराउँछ। २०
खानेकुराको खाितर परमेँवरको कामलाई नंट नगर। वाःतवमा सबै कुरा शु

छन्, तर आफूले खाएको कुराले अ लाई बाधा पानुर् अनुिचत हो। २१ उिचत त
यो हुन्छ, िक मासु नखानु, म पान नगनु,र् तथा कुनै यःतो काम नगनुर् जस ारा

ितॆो भाइलाई बाधा हुन्छ। २२ ितमीमा भएको िवँवास परमेँवर र ितॆो

बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मािनस, जसले आफूले उिचत ठहराएका कुराको
कारणले आफैलाई दोषी ठहराउनुपदन। २३ तर कसैले श ा गरे र केही खायो

भने त्यो दोषी ठहछर्, िकनिक उसले िवँवाससाथ खाएको छै न। िवँवासबाट

उत्पन्न नभएको कुनै पिन कुरा पाप हो।
यसरी आफ्ना भाइह का िव
चोट लाउँदा ितमीह

रोमी १४:१५-२३ र "१२ अब

मा पाप गदार् र ितनीह का दुबल
र् िववेकलाई

भींटको िव

मा पाप गदर्छौ। १३ यसकारण यिद

खानेकुरा मेरो भाइकै पतनको कारण बन्छ भने म किहले पिन मासु खानेछैन,ँ

नऽता मैले मेरो भाइको पतन गराउनेछु।"

१ कोिरन्थी ८:१२-१३।
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इसाई आःथाका िविभ

पक्षह लाई पावलले पद १७-२०लाई उिचत

ठाउँमा राखेको पाउँछ । खाना महत्वपूणर् िवषय हो। तर बजारमा बेचेका

मासुह

दे वतालाई चढाएको हो भन्दै

अ ले खाएकोमा िबबाद गनुर् र

सागसब्जीमाऽ खानुपछर् भनेर कर गनुर् इसाई भनाउँदाह लाई सुहाउँदैन। ब ,

धािमर्कता, शािन्त र पिवऽ आत्मामा हुने आनन्दमा इसाईह को ध्यान

हुनपु दर्छ। तर हाॆो चचर्ले सन्तुिलत र मासुरिहत खानालाई ूोत्साहन गदर्छ।
के पावलको उक्त कथनले ःवःथ रहन साकाहारी खानाको खाने अिभयानलाई
असहमत जनाउँदछ र? सुःवाःथ्यको सन्दे श र खाना सम्वन्धी िशक्षाह

हाॆोलािग अत्यन्त िहतकर छन् भ ुमा कसै को असहमित त रहँदैन। तर
एउटा कुरालाई याद राख्नुपदर्छ: सबै मािनसह ले र सबै सं ःकारह ले हाॆो

सन्दे शलाई एकैनासले बुझ्न सक्छ भ े छै न। अ ह को िभ

जीवनशैलीलाई

हामीले सम्मान् गनुप
र् दर्छ।

रोमी १४:२२मा ूत्येक मािनसको आ-आफ्नै िववेक हुन्छ भनेर चचार्

गिरएको छ। तर पावलले चेतावनीःव प एउटा रोचक कुरालाई

जोडेको

पाउँछ : “जुनकुरालाई अनुमित िदएको छ त्यस कुराको अनुसरण गदार् दोषी

अनुभव नगनह

धन्यका हुन"् ( पान्तिरत)। यसमा हामीलाई के सतकर्ता

दे खाइएको छ? यस सन्दभर्मा पावलले िसकाइरहेका अ

कुरालाई कसरी

सन्तुलन राख्छ?

के कसै ले यःतो भनेको कुरा सु ुभएको छ¸ “म जे गछु र्, जे खान्छु ,

जे लाउँछु र जे रमाइलो गछु र् त्यो मेरो आफ्नै इच्छाको कुरो हो। कसै सँग

सरोकार छै न।"? के यो सत्य हो त? हामी कोही पिन खाली ठाउँमा बःदै न

वा एक्लै बःदै न । िबलायतका ूख्यात किव जोन डनले भनेका िथए: “कोिह
मािनसपिन टापु होइन।" यस उदगारलाई मध्य नजर राख्दा हाॆा कामह ,

हाॆा जीवनशैली, हामीले बोलेका वचनह

असल होस् चाहे खराब होस् कुनै न कुनै

र हामीले खाने खानाह

पिन चाहे

पमा अ लाई असर गरे को हुन्छ।

यो बुझ्न त्यःतो किठन छै न। तपाईँूित उच्च भावना भएको मािनसले केिह

नराॆो काम तपाईँले गरे को दे ख्यो भने तपाईँको उदाहरणले उसलाई असर

पाछर् नै। त्यि माऽ होइन उसले पिन तपाईँको अनुसरण गनर् िहचिकचाउँछ।
हामी येशूभक्त त भन्छ

तर हामीले दुई थरी जीवन िबताय

भने हामीले

आफूले आफैलाई धोका िदइरहे का हुन्छ । यःतो चालचलनले हामी आफैलाई
मूखर् बनाउँछ । अ ले तपाईँको अनुसरण गरे र नराॆो बाटोमा लाग्दा तपाईँले
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कर गरे को होइन भ

िमल्दै न।यस खालको तकर् गन आफ्नै ठाउँ होला।

येशूलाई िवँवास गनुर् हाॆो अवसर हो भने त्यसलाई आत्मसात् गरे र अ ूित

सं वेदनशील हुन ु हाॆो उ रदाियत्व हो। यिद हाॆो कारणले कोिह नराॆो
बाटोमा लाग्छ भने, त्यसको िजम्मेवारी हामीले नै िलनुपदर्छ।
तपाईँको

जीवनशैली

कःतो

छ?

के

तपाईँ

युवाह

वा

नयाँ

िवँवासीह को िनिम्त उदाहरणीय ब ु भएको छ? तपाईँको सबै क्षेऽह मा
अ ले पिन अनुसरण गरे के तपाईँलाई सहज लाग्न सक्छ? तपाईँको जवाफले
तपाईँको बारे मा के भन्छ?

४॰ पालना गनुप
र् न िवशेष िदनह
हामीले सोचेको भन्दा िभ ै तिरकाले सोच्ने मािनसह लाई हामीले
आलोचना वा इन्साफ गनुह
र् ु

भनेर पावलले गरे को छलफललाई अिघ बढाउँदै

जाँदैछ । िवशेष िदनलाई कसै ले पालन गन र अ ले पालन नगन िवषयमा
पावलले चचार् गदर्छन्।

रोमी १४:४-१०मा पावलले भिनरहेका कुराह लाई कसरी बुझ्ने?

यसको अथर् के चौथो आ ाको औिचत्यको बारे मा पावलले भिनरहेका छन् त?

यिद छै न भने, िकन छै न? हेनह
र्ु ोस्: "४ अकार्को चाकरलाई इन्साफ गन ितमी

को हौ? त्यो त आफ्नै मािलकको सामु खड़ा हुन्छ वा पितत हुन्छ। त्यो खड़ा
गराइनेछ, िकनभने, त्यसका मािलकले त्यसलाई खड़ा गराउन सक्छ।

५ कुनै

मािनसले एउटा िदनलाई अक िदनभन्दा बढ़ी मह वको मान्छ, अक मािनसले

सबै िदनलाई समान ठान्छ। हरे क मािनस आफ्नै मनमा पूणर्
हुनपु छर्। ६ जुन व्यिक्तले कुनै िदनलाई िवशेष

पले िनिँचत

पले पालन गछर्, त्यसले ूभ ुको

आदरको िनिम्त पालन गछर्। जुन व्यिक्तले खान्छ, त्यसले ूभ ुको िनिम्त खान्छ,
िकनिक त्यसले परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छ। जुन व्यिक्तले खाँदैन, त्यसले

परमेँवरको आदरको िनिम्त खाँदैन र परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छ। ७ हामी

कोही पिन आफ्नै िनिम्त बाँच्दै न र कोही पिन आफ्नै िनिम्त मदन । ८ यिद
हामी बाँच्छ भने ूभ ुकै िनिम्त बाँच्छ , र मछ भने ूभ ुकै िनिम्त मछ । ९ चाहे

हामी बाँच , चाहे मर , हामी ूभ ुकै ह । यसैको िनिम्त भींट मनुभ
र् यो र फेिर
ु यो, िक उहाँ मरे काह
जीिवत हुनभ

र जीिवतह

दुवैका ूभ ु होऊन्। १० ितमी

िकन आफ्नो भाइको इन्साफ गछ ? अथवा ितमी आफ्नो भाइलाई िकन तुच्छ
ठान्छौ? िकनभने हामी सबै परमेँवरका न्याय-आसनको सामने खड़ा हुनछ
े ।"
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आफूले मानेका िदनको बारे मा चचार् गदार् पावलले कुन िदनह को
बारे मा चचार् गिररहे का छन्? सु को

चचर्मा िवषेश चाडवाड िदनह को कुरा

िलएर के गम्भीर िववाद चलेको िथयो त? िथयो। गलाती ४:९,१०मा िदनको
िवषयमा िलएर केिह िववाद भएको स ेत हामी पाउँछ । गलातीका इसाईह ले

परम्परादे िख चिलआएको भिन

धािमर्क िदन, मिहना,

ितिथ,

चाडबाड र

वषर्ह लाई पालन गरे को दे खेर पावलले ितनीह लाई हप्काएका िथए। यस

पुःतकको दुई अध्यायमा हामीले हे र्य िक कसरी यहू दी इसाईह ले गैर-यहू दी
गलातीको इसाईह ले मोशाको िनदशनअनुसार खतना र अ

िविधह

पालन

गनुप
र् छर् भनेर उक्साइरहे का िथए। यिह िववादले रोमको चचर्मा पिन िवभाजन
ल्याउला भ े पावलको डर िथयो। यहू दी पवर्ह

मा ु अव आवँयक छै न

भ े कुरालाई ःवीकार गनर् रोममा रहे को यहू दी इसाईह लाई गार्हो भएको
िथयो। पावलले ितनीह लाई भिनरहे का िथए, “यस िवषयमा ितमीह लाई नै जे
गनर् मनलाग्छ गर। तर ितमीह

भन्दा फरक िबचार राख्ने िवँवासीह को

ितमीह ले आलोचना नगर र ितनीह को न्याय नगर।" कुनै कुनै इसाईह ले

यहू दी इसाईह लाई मनाउन एक अथवा विढ यहू दी पवर् मनाउन िनणर्य गरे का

िथए। त्यःतोलाई पावलले सल्लाह िदन्छन्, “यिद ितनीह को िबवेकले
मा ुपछर् भने मानोस।"

तर रोमी १४:५लाई आधार मानेर साप्तािहक साबथको बारे मा

पावलले छलफल गरे का हुन ् भ े कुराको कुनै अथर् दे िखँदैन। चौथो आ ाको
बारे मा पावलले वेवाःता गरे को भ ु नै अकल्पनीय कुरो हो। परमेँवरको
व्यवःथा वा दश आ ा मा ु पावलको िनिम्त कःतो महत्वपूणर् िवषय रहे छ
भनेर अध्ययनको िशलिशलामा यस पुःतकमा हे र्य ।तर दु:खपूणर् कुरो त यो

छ, धेरै इसाईह ले यी पदह लाई दे खाएर सात

िदन पिवऽ मा ु पन

कुरालाई अःवीकार गरे को पाइन्छ। मूितर्लाई चढाएको खानेकुराह

खानु हु

भनेर िवँवास गनह को िनिम्त साबथलाई त्यही तहमा पावलले राखेको
पाइँदैन।

उनीह ले भन्छन्, “हे र, पावलकै भनाइमा कुनै िदन अव पिवऽ

मा ुपदन।" तर ती पदह ले साबथको बारे मा केिह पिन भनेको छै न। ती

मािनसह ले पावलको भनाइलाई कसरी गलत तिरकाले ूयोग गदार् रहे छन्

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

लेखेकाछन्। मैले भखर्रै जे भन त्यसै लाई पुि

पावलले लेख्दछन्। हो, उनले लेखेका कितपय कुराह
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गनर्

बुझ्न किठन छन्।

जो मािनस परमेँवरको

ानमा र िवँवासमा अिडग छै न उसले पावलको

कुरालाई बङग्याउँछ। पावलको माऽ होइन अ

पिवऽ धमर्शा ह लाई पिन

बङग्याउँछ। यो काम आफ्नै िबनाशको िनिम्त ितनीह ले गदर्छन्।" (२

पऽुस ३:१६

पान्तिरत)।

साबथको बारे मा तपाईँको अनुभव के छ? के त्यो िदन तपाईँको िनिम्त

ू र् बनाउन के
आिशषमय भएको छ वा अिभशाप भएको छ? साबथलाई अथर्पण

कुरामा पिरवतर्न ल्याउनुपदर्छ?
५॰ अिन्तम वचनह

रोमी १५:१-३मा एक महत्वपूणर् इसाई सत्यतालाई दे खाएकोछ:

“िवँवाससाथ दिर्हला हुने हामीले आफैलाई माऽ खुशी पान इच्छा नराखेर

दुवल
र् मािनसह का कमजोरीलाई सहनुपछर्। हामी ूत्येकले आफ्नो िछमेकीको
आित्मक सुधार होस् भनेर ितनको भलाईको लािग ितनलाई ूस
िकनिक भी ले पिन आफैलाई ूस

राख ।

पानुभ
र् एन। यसो लेिखएको छ, "तपाईँलाई

ु नेको के रहेछ भनेर
िनन्दा गनह को िनन्दा ममािथ पर्यो।" येशूभक्त हुनभ

उपरोक्त पदह मा भएका धेरै धारणाह ले कसरी जनाउँछन्? अझ महत्वपूणर्

कुरो त, तपाईँ पिन पावलका अ

नीितह मा उल्लेिखत जीवनशैली अपनाएर

असल उदाहरण कसरी ब ?
े
जब पावलले आफ्नो पऽलाई अन्त्य गदर्छन् तर उनले के िविवध

आिशषह को उच्चारण गरे का छन्? हेनह
र्ु ोस्: रोमी १५:५, ६, १३, ३३।

ँ एक
हेनह
र्ु ोस्: "५ िःथरता र उत्साहका परमेँवरले ितमीह लाई भींट येशूसग
ँ एक िच का भई िजउन दे ऊन्, ६ िक एकै मनका भएर
भएर एक-अकार्सग

एउटै सोरले हाॆा ूभ ु येशू भींटका परमेँवर र िपताको मिहमा ितमीह ले गनर्

सक।...१३ आशाका परमेँवरले ितमीह लाई िवँवास ारा सम्पूणर् आनन्द र
ु े िक पिवऽ आत्माको शिक्तले ितमीह
शािन्तले भिरपूणर् गिरदे ऊन्, यस हेतल

आशामा ूशःत हुन सकोस्।...३३ शािन्तका परमेँवर ितमीह
आमेन।"

ँ रहू न।
्
सबैसग

िःथरता अथार्त ् धै यक
र् ा र उत्साहका परमेँवरको अथर् उहाँले आफ्ना

जनह लाई िवँवासमा िनरन्तर पमा अटल राख्न सहयोग गनुह
र् न्ु छ भ े

जनाउँछ। “िधरज" भ े शब्द हुपोमन hupmoneबाट आएको हो। यसको अथर्
सहनशीलता वा अटल, िचरःथायी हो। उत्साह िदने भनेको शब्दलाई शान्त्वना
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ु न्ु छ जसले
िदने भनेर उल्था गरे पिन हुन्छ। उत्साह िदने परमेँवर उहाँ हुनह

हामीलाई उत्साह िदनुहन्ु छ। आशाको परमेँवर उहाँ हो जसले मािनसह लाई

ु न्ु छ
आशा िदनुहन्ु छ। त्यसरी नै शािन्तका परमेँवर उहाँ परमेँवर नै हुनह
जसले हामीलाई शािन्त िदनुहन्ु छ र मािनसह ले उहाँमा शािन्त पाउछन्।
कसरी

व्यिक्तगत

अन्त्य

सन्तह लाई

पमा धेरै अिभवादनह

गराउँछन्?

सहायता

हेनह
र्ु ोस्:

पुर्याउन

म

रोमी

पिछ पावलले रोमीको पुःतकलाई
१६:२५-२७

य शलेमितर

"२५

जाँदैछु।

तर

२६

अब

ि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
िकनिक यिद अन्यजाितह

ितनीह का ऋणी पिन छन्।

ितनीह का आित्मक आिशष्ह मा सहभागी भएका

छन् भने, ियनीह ले पिन सांसािरक आिशष्ह

ारा ितनीह को सेवा गनुप
र् छर्।"

तेजःवीमय परमेँवरूभुको ूशं सा गद पावलले आफ्नो पऽलाई अन्त्य
गदर्छन्। रोमका इसाईह

र सं सारका सम्पूणर् इसाईह ले आफ्ना भरोसा

सुरिक्षतसाथ परमेँवरमा राख्नसक्छन्। यसो गदार् परमेँवरका छोराछोरीह का

िनिम्त आरिक्षत ःथानमा बःन पाउने अवसरलाई समथर्न गरे को जनाउँछ।
ितनीह

अव िवँवास ारा धमीर् ठहिरएको र पिवऽ आत्मा ारा डोर्याइएको जन

हुन ् भनेर ूमािणत गदर्छ।

हामीलाई थाहा छ िक यो रोमीको पऽ िवशेष समयको िनिम्त िवशेष
ःथानमा

भएको

समःयालाई

समाधान

गराउन

परमेँवरले

पावललाई

लेखाउनुभएको िथयो। तर भिवंयको बारे मा परमेँवरले पावललाई के के
र् एको िथयो त्यो सबै हामीलाई थाहा छै न।
ूकट गनुभ
हो,

पितत

वा

पतन

हुनेको

बारे मा

(२

थेःसोिलिनकी

२:३)

पावललाई थाहा िथयो तर कित थाहा िथयो सो उपरोक्त पदले भन्दै न। युगको
अन्तमा हुने घट्नाह मा उनको पऽ िवशेष गरे र रोमीको पऽले कःतो भूिमका

खेल्ने छ भ े कुरा उनलाई थाहा िथयो िक िथएन सो हामीलाई थाहा छै न।
तर खास गरे र भ े हो भने त्यसको परवाह छै न। तर उनकै पऽमा लेखेका

पदह ले गदार् सुधारवादी इसाईह को उदय भएको िथयो भ े कुरा हामीलाई
थाहा छ।

साथै जो मािनसह

येशूलाई िवँवास गरे र जीइरहन चाहन्छ

त्यसको िनिम्त ितनीह को िवँवास र समपर्णताको आधार बाइबलमा पूरा
पाइन्छ भ े कुरामा कसै को दुईमत छै न। सारा सं सार शैतानले खटाएको
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पशुको पिछ लागेतापिन (ूकाश १३:३) परमेँवरको वचनमा रिहरअयो भने
कोही पिन त्यसको पासोमा पनुर् आवँयक छै न।
उपसं हार:-

थप जानकारी पढ्नुहोस्: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत, टे िःटमोिनज फर द चचर्,

ठे ली ५ को, पृ॰ ४७७,४७८मा उल्लेिखत “युिनटी एण्ड लभ इन द चचर्,"
६०४-६०६ पृ को, लभ फर द अिर ," द िमिनि

“हे िल्प

अभ िहिल

पृ॰ १६६,

द टे म्टे ड" र द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ ७१९।
एलेन जी

ाइटले आफूले पाएको दशर्नलाई वणर्न गद भिन्छन्:
ाइटसँग सहायता माग्नु कि को

“परमेँवरका जनह ले दाजु र िददी

खतरापूणर् छ भनेर मलाई दे खाइएको िथयो। आफ्ना समःया वा वोझह

बोकेर उनीह कहाँ आएर सल्लाह िलनुपछर् भनेर ितनीह ले सोच्दछन्। यःतो

ु ँद
हुनह
ु ै न। ती थिकत,बोझ र समःयाले लािदएकह लाई दयालु, ूेमी र ःनेही

मुिक्तदाताकहाँ आउन उहाँले आ ान गनुह
र् न्ु छ। येशूले ितनीह को बोझलाई

हलुका पानुह
र् न्ु छ। धेरै ूँनह

िलएर धेरै मािनसह

हामीकहाँ आउँछन्: के

म यो ग ँ? के त्यस व्यापारमा म समावेस होउँ? के यो लुगा लगाउँ वा
नलगाउँ वा कसरी लगाउँ? आिद। म ितनीह लाई यसरी जवाफ िदन्छु :
ितमीह

येशूभक्त हौ भनेर दावी गदर्छौ। ितमीह ले बाइबल अध्ययन

गनुप
र् छर्। आफ्नो उ ारकतार् यस सं सारमा रहँदा अपनाएको जीवनशैलीलाई

सोचिबचार र ूाथर्नापूवक
र् पढ। मािनसह को बीचमा उहाँ रहनुहँद
ु ा उहाँको
आचरण कःतो िथयो? उहाँको नमुना अनुसार चल्नुपछर्। ितमीह

आफ्नो

साँघरु ो बाटोबाट िबचिलत हुनेछैनौ। ितमीह को िववेक हुन हामी ःवीकार
गदन । यिद हामीले ितमीलाई यसो गनुप
र् छर् भनेर सल्लाह िदय भने ितमीह

िसधै येशूकहाँ जानुको स ा हामीकहाँ अगुवाईको िनिम्त आउनेछौ।"-एलेन जी
ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली २, पृ॰ ११८,११९।

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

कतर्व्य हामीले नै िनवार्ह गनुप
र् दर्छ। फेिर अ ले हामीलाई के गनुप
र् छर् भनेर
भन्ला भनेर पिन पखर्न ु हुँदैन। मािनसह को सरसल्लाहमा हामी भरपनुह
र् ँद
ु ै न।

जसरी अ लाई परमेँवरले काम गनर् खटाउनुहन्ु छ त्यसरी नै हामीलाई पिन

काम गनर् खटाउनुहन्ु छ।॰॰॰ केिह नगिरकन बःने िनणर्य गन मािनसह दे िख
परमेँवर

ूस

ु ु ।
हुनह

जब

ितनीह

परमेँवरकहाँ
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आफूलाई

ँ ै
सुम्पद

आउँछन् तब, ितनीह ले के गनुप
र् छर् भनेर परमेँवरको इच्छा ितनीह ले थाहा
पाउनेछन्।"-एलेन

जी

पान्तिरत।

ाइट,

द

िडजायर

एजेज,्

अभ

पृ॰

६६८बाट

“चचर्सँग सरोकार नराखी अत्यन्त ःवतन्ऽ पमा चल्छु भ ेह को

कमी किहल्यै भएको छै न। चचर्बाट अलग भएर बःने भावनाले ितनीह मा धेरै

आत्मगौरब हुनसक्छ। अ भन्दा हामी असल छ भ े अहम् भावनाको धरापमा

पनर् सक्छन्। अिन आफ्नै िववेकमा चल्न धेरैलाई उक्साइएको हुन्छन्। के
ठीक के वेठीक भ े कुरालाई आफैले माऽ िनणर्य गन सम्भावना हुन्छ।

चचर्को अनुभवी र आदरणीय सदःयह को सरसल्लाह र इन्साफको सम्मान
नगिर ितनीह
एलेन

जी

पान्तिरत।

आफ्नै िलँडे िढप्पीमा चलेको महसुस गनर् असमथर् हुन्छन् ।"-

ाइट,

द

आक्टस्

अभ

आपोःटलस्,

पृ॰

१६३,१६४बाट

िचन्तनमनन:

यस अध्यायमा छलफल गिरएका िबपयबःतुह लाई ध्यानमा राखेर इसाईह ले

सन्तुिलत जीवन कसरी अपनाउने, सो बारे सोच्नुहोस्:
१॰ हामीले िवँवास गरे को कुरामा व्यिक्तगत
हामी भन्दा फरक सोचाइ राख्ने अ

२॰

इन्साफ नगन।

पमा िन ावान हुन ु तर

मािनसह को आलोचना र

आफ्नो

िववेकूित आफै बफादारी हुने तर अ को िववेकको
ठे क्काचाही ँ निलने। तर परमेँवरको इच्छा अनुसार नचल्ने
मािनसह ूित हाॆो भूिमका के हुन्छ त्यो िबचार गनुह
र् ोस्। किहले

हामी बोल्नुहन्ु छ, र किहले हामी च ुपचाप बःनुपछर् यिद हामी च ुपचाप

बःय

भने

सोच्नुहोस्।

हामीले

आफ्नो

िजम्मेवारी

किहले

वहन

गन

त?

३॰ परमेँवरमा हामी ःवतन्ऽ त छ , तर त्यस ःवतन्ऽताको नाउँमा
ँ नपुर्याउन हामी असल उदाहरण ब ुपन
अ को िवँवासमा आच
कुरामा

सं वेदनशील

हुनपु छर्।

अ ले

हाॆो

बारे मा

उच्च पमा

सोच्दछन्, त्यसमा दुईमत छै न तर हाॆो जीवनशैली हामीले दावी वा
ूचार गरे को अनुसार चलाएन भने परमेँवरको िनिम्त हामी कोशे

ु ो साटो ठे स खाने ढुँ गा हुनसक्छ । यःतो कुरामा ख्याल
ढुँ गा हुनक
गरे र चल्नु ूत्येक येशूभक्तको धमर् हो।

१8३

कथा १३

बुबा पूरै पिरवतर्न हुनहु न्ु छ

िडिमऽी कोःटाश र उहाँकी छोरी आिन्जला
आिन्जला:

ँ मेरा बाबुआमा र
मेरो नाउँ आिन्जला हो। म १८ वषर्की भए।

१४ वषर्को भाइसँग बःछु । हामी उ री मोल्दोभाको सानो सहरमा बःछ ।

ु न्ु छ। उहाँ मसँग सध िरसाउनुहन्ु थ्यो।
मेरो बुबा िडिमऽी हुनह

ँ
िडिमऽी: नमःते। मैले स ीत िसकाउनको िनिम्त तािलम पाएको िथए।

िसकाउने काम मैले नपाएको हुनाले एक जना मािलकको तलाऊ रे खदे ख गन
काम गछु र्। माछालाई ख्वाउने र अ

मािनसह

माछा मानर् आउन निदने

मेरो काम हो।

आिन्जला: जब म १२ वषर्की िथए ँ तब एक िदन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट मिहला

हाॆो घरमा आइन् र मेरो ८ वषर्को भाइ र मलाई चचर्मा जान िनम्तो िदइन्।

एक वषर्सम्म हाॆो आमाले ूत्येक साबथ चचर्मा लानुभयो। तर मेरा हजुरबा
र हजुरआमाले एडभेिन्टःट चचर्मा गएको मन पराउनु भएन। उहाँह ले,
"सबैले हामीलाई िगल्ला गिररहे का छन्। यो त बेइज्जत नै भयो!" भ ुभयो।

आमाले बुबालाई पिन चचर्मा जान अनुरोध गनुभ
र् यो तर उहाँको

बुबाआमाको डरले जानुभएन। उहाँले धेरै बहानाह

िडिमऽी: मेरो धेरै कामह

िनकाल्नुभयो:

छन्। परमेँवरको िनिम्त मेरो समय छै न। घरको

ममर्त सकेपिछ मेरो समय होला र अिन परमेँवरलाई र चचर्लाई समय िदन

सक्छु ।

आिन्जला: त्यसपिछ हामीह को केही कुरा भएन। चचर्को बारे मा कुराले गदार्
बुबा िदक्क मा ुभयो। अिन कसै लाई पिन चचर्मा पठाउनुभएन।

जुन मिहला हामीलाई चचर्मा जान पिहला आएकी िथइन् उनी
आइरिहन् र चचर्मा जान अनुरोध गद रिहन् तर हामी गएनौ।
धेरै मिहनापिछ बुबाले घरको ममर्त िसध्याउनुभयो र भ ुभयो:

डिमऽी: बल्ल काम सिकयो। अब मलाई फुसर्द भयो।

आिन्जला: तर उहाँले परमेँवरको िनिम्त समय िदनुभएन। चचर्मा जाने ूित ा
पिन राख्नुभएन।

१

अिन एक िदन अचम्मको कुरो मेरो बुबालाई हुन थाल्यो। उहाँ एक्लै

घर बःन डराउन थाल्नुभयो। उहाँ बेलाबेलामा ब्याकुल ब ुहन्ु थ्यो र िचच्याउन

हुन्थ्यो। उहाँको ब्लड ूेसर हाइ भयो। उहाँ डाक्टरकहाँ जानुभयो जसले

उहाँलाई औषधी िदनुभयो। तर त्यसले उहाँलाई सञ्चो पारे न। डाक्टरले पिन
उहाँलाई के गन सो थाहा पाउनुभएन।

अिन मेरी हजुर आमाले बुबालाई निजकको इसाई गुम्बामा जान

सल्लाह िदइन्। त्यहाँको पादरीले केही सहायता गनर् सक्छ होला र बुबाको

केही कुराह

सोध्नु छ भने पिन उक्त पादरीले जवाफ िदनुहन
ु ेछ। अिन मेरो

बुबा इसाई गुम्बाको पादरीकहाँ जानुभयो। त्यसले पिन उहाँलाई सञ्चो भएन।

आफूलाई के भएको हो सो थाहा पाउन बुबा यताउित चाहानर्

थाल्नुभयो। जीवनको बारे मा उहाँले मािनसह सँग सोधपूछ गनर् थाल्नुभयो।

ु न्ु थ्यो उनी एडभेिन्टःट चचर्को
एक जना मािनससँग जो उहाँ कुरा गद हुनह
एल्डर िथए र बुबालाई चचर्मा आउन आमह गरे । अिन कुराकानी पिछ चचर्मा

जाने िनम्तो ःवीकार गनुभ
र् यो। चचर्मा िबदाको बेलामा भएको कायर्बमा जान
ु यो। घरमा आएर मेरी आमालाई त्यो कुरा सुनाउनुभयो।
उहाँ राजी हुनभ

ँ त्यसबाट म धेरै ूभािवत भए।
ँ जब म
डिमऽी: म चचर्को कायर्बममा गए।
घर फक मैले मेरी ौीमतीलाई भन हामी सँगै चचर् जान थाल ।

ु यो तर चचर् जाने भन्दा उहाँ अत्यन्त
आिन्जला: आमा अत्यन्त चिकत हुनभ
ँ मैले भन्ठाने मैले सपना दे िखरहे को छु ।
ु यो। म पिन खुशी भए।
खुशी हुनभ
अक

हप्ता हामी चचर् जान थाल्य

रोिकएका छै न ।

र त्यहाँदेिख हामी चचर् जान

डिमऽी: आिन्जला, एउटा कुरा ितमीलाई थाहा छै न। चचर्मा जाने िनणर्य

ँ िरसाउनु र डराउनु मलाई मन
गनुभ
र् न्दा अिघ मैले ूाथर्ना गनर् थालेको िथए।

ँ
पदनथ्यो। तर मेरो जीवन खतम भएको जःतो अनुभव मैले गरे को िथए।

िजएर केही फाइदा नभएको जःतो मलाई लागेको िथयो। कसै ले मलाई

िथिचरहे को जःतो मलाई लागेको िथयो। मलाई थाहा भयो िक शैतानले मलाई
दु:ख िदइरहे को छ र उसले मलाई मानर् चाहन्छ।

ँ ा टे क र ूाथर्ना गर। परमेँवरले माऽ मलाई
तब एकिदन मैले घुड

सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ भ े कुरा मलाई थाहा िथयो। मैले यसरी ूाथर्ना गर:
र् ोस्। मलाई थाहा छै न मेरो जीवनमा के
"म पापी छु । मलाई सहायता गनुह

भइरहे को छ। तपाईँको बिलयो हातले मलाई सम्हाल्नु होस्।" जब ूाथर्ना

२

गिरसक तब ममािथ भएको बोझ हटे को जःतो अनुभव भयो। एउटा आवाजले
मेरो चेतनामा कराइरहे को जःतो लाग्यो, "ितमीले अिघ बढ्नुपछर्, ितमी ठीक
हुनेछौ। म ितमीलाई सहयता गछु र्।"

आिन्जला: हामी पिरवारसिहत सबै जना चचर्मा गय । पाःटरले बिप्तःमाको
र् यो। हामी सबै जना-मेरो बुबा, मेरी आमा,
कक्षा िलनको िनिम्त अनुरोध गनुभ
मेरो भाइ र मैले गत सालमा बिप्तःमा िलय ।

ु एन। मलाई
हजुरबा र हजुर आमा हामीह को िनणर्यूित खुशी हुनभ

र मेरो भाइलाई कर गरे र सबै जना चचर्मा जान थालेको भनेर उहाँह ले
भ ुहन्ु छ। मेरा बाबुआमालाई मेरी हजुरआमाले भ ुभयो, “ितमीले हाॆा

नानीह को बेइज्जत गर्यौ। ितनीह
छ। अब ितनीह

साना सानै छन् र ितनीह को जीवन धेरै

नाच्न र रमाइलो गनर् सक्दै नन्। ितनीह को िबहे बारी

कसरी हुन्छ होला?"
मैले उनलाई भन िक नाच्नु र िबबाह गनुर् जीवनको ूमुख भाग

होइन। हामीले हजुरआमा र हजुरबालाई चचर्मा आउन आमह गर्य
उहाँह

तर

मा ुभएको छै न।

र् एकोले म
परमेँवरले मेरो बुबाको जीवनमा अचम्मको काम गनुभ

ु यो। उहाँ
परमेँवरलाई धन्यवाद िदन्छु । मेरो बुबा पूणर् पमा पिरवतर्न हुनभ

ु एको छै न र केहीको िचन्ता िलनुह ु । उहाँ पिहलेको जःतो
ब्याकुल हुनभ
ु ु । उहाँले परमेँवरलाई माया गनुह
र् न्ु छ र चचर्मा िडकनको काम
हुनह

ु न्ु छ।
गनुह
र् न्ु छ। हाॆो सानो चचर्मा उहाँ स ीत िनदशक हुनह

डिमऽी: म र मेरा पिरवारले सोिभयत सँघमा एक ःवाःथ्य भवनमा बिप्तःमा

िलय । अिहले त्यसलाई एडभेिन्टःट चचर्ले पाथफाइन्डर क्लब र कन्फरे न्सको
केन्ि बनाएको छ। तपाईँको भेटीले त्यस भवनको ममर्त र सं भारको िनिम्त

सहयोग िमल्नेछ।

३

