३

सबैले पाप गरे का छन ्

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी १:१६,१७,२२-३२, रोमी २:११०,१७-२३, रोमी ३:१,२,१०-१८,२३।

ःमरण गनुपर् न पद: “सबैले पाप गरे का छन्। परमेँवरको गिरमामय

मिहमामा कोिह पिन पुग्न सक्दै नन्।" (रोमी ३:२३बाट पान्तिरत)
यिद कसै ले आफू पापी छु भनेर महशू स गदन भने परमेँवरले
िदने दोषमुिक्त बरदान र पापबाट शु

व्यिक्तले

दे ख्दै नन्।

इसाई

हुने आवँयकताको औिचत्य त्यो

ानमा

दोषमुिक्त

वा

अङमेजीमा

जिःटिफकेशन (justification) भ े शव्द अत्यन्त महत्वपूणर् छन्। पापी
मािनसह
परमेँवरको सामु धमार्त्मा र शु
छन् भनेर दे खाउने
परमेँवरको बाटो यो दोषमुिक्त शव्दले दे खाउँछ। शव्दकोषमा

दोषमुिक्त वा अङमेजीमा जिःटिफकेशन (justification) को अथर्लाई
औिचत्य, न्यायस ित, ूमािणकता आिद शव्दह ले वाख्या गरे का छन्।
आफू िनिरह र आशारिहत पापी हुँ भनेर िःवकार गन मनिःथित पिहला
हुनपु दर्छ भनेर पावललको बिलयो धारणा छ। यसलाई ःप पानर् गैरयहू दी अथार्त ् अन्य जातका मािनसह
कि को पापी छन् भनेर
ितनीह को

अवःथालाई

पावलले

उदा

पादर्छन्।

सत्य

जीिवत

परमिपता सृि कतार् परमेँवरलाई ितनीह ले िबसको कारण ितनीह

कःतो िनचमा झरे का छन् भनेर पावलले वाख्या गदर्छन्। यहू दीह
पिन यो अवःथामा पिछ छै नन् भनेर पावल भ िहिच्कचाउँदैन। पावल

आफै यहू दी-इसाई िथए। कसै ले पिन आफ्नो ूयत्न, त्याग, तपःया,

परोपकािरता आिद काम गरे र धमार्त्मा ठहिरदै न र उसले मुिक्तपिन
पाउँदैन भनेर पावलले ःप
गनर् चाहे को यस रोमीको पुःतकमा
पाउँछ ।
यसबारे एलेन जी ॑ाईटले ःप

पमा यसरी व्यिक्त गनुह
र् न्ु छ:
“कुनै धमर्कमर् वा अथक ूयास ारा आफ्नो पापको ऋण च ुकाउन

सक्छ भनेर कसै ले पिन ठा ुह ु । मेरो ूयासमा, तपःया वा त्यागमा म

ःवगर् जान सक्छु भ े भावना एकदम खतरापूणर् छ। सत्यलाई बुझ्न

आफ्नो

तकर्ह लाई

पन्छाउनुपदर्छ।
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िस मा

िदएको

क्षमालाई
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परमेँवरले हामीूित दे खाउनुभएको सदाशयको उपहार भनेर हामी
सहॐ िःवकार गनुप
र् छर्।

“धेरै मािनसलाई यो ान बुझ्न किठन सािवत भएको छ।
सै तानका सन्तान अथार्त ् सैतानका भक्त भएर पिन आफूह परमेँवरका
सन्तान ह भनेर हजारौ हजार ले दावी गिररहे को हामी पाउँछ ।

मािनसह ले आफूह लाई यो अवःथामा िकन पािरयो भन्दा आफ्नै
अथक ूयासमा मुिक्त पाइन्छ भ े धारणाले हो। हो

हामीले असल

कामग न भनी परमेँवरले सध अपेक्षा गनुह
र् न्ु छ। दश आ ाको

मनशाय पिन मािनसह ले असलै काम ग न् भ े हो। तर मािनसले
पाप गरे को कारण अथार्त ् पापको दलदलमा परे को कारण आफ्नो

भरमग्दूर ूयासले त्यस पापबाट आफूलाई िनकाल्न सक्दै नन्। येशूको

धािमर्कता वा उहाँको धािमर्क कायर्ले माऽ हामीलाई पापबाट बचाउन

सिकन्छ। उहाँ एक्लैले माऽ हामीलाई बचाउन सक्नुहन्ु छ िकनभने
उहाँको जीवनको एक माऽ लआय यो हो िक उहाँ हाॆो मुिक्तदाता

हुने।"-एलेन जी ॑ाईट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰
१०७१बाट

पान्तिरत।

१॰ सुसमाचारूित लिज्जत छै न (रोमी १:१६,१७)

पावलले सुसमाचारूित लिक्षत गद आफ्नो भावना यसरी व्यक्त
गनुह
र् न्ु छ: “भी को सुसमाचारूित म शमार्उँिदन, िकनभने िवँवास गन
हरे कका िनिम्त, पिहले यहू दी र मीकलाई पिन मुिक्तका िनिम्त

परमेँवरको शिक्त हो। िकनभने यसैमा िवँवास ारा िवँवासको िनिम्त

परमेँवरको धािमर्कता ूकट भएको छ, जसरी लेिखएको छ: Ôतर
धमीर्जन िवँवास ारा िजउनेछ।Õ" पावलको उपयुक्त
र्
कथनले तपाईँलाई

के भनीरहे को छ? के ती पदह मा उल्लेख गरे का ूित ाह लाई
तपाईँको जीवनले अनुभव गरे का छन् त?
ँ ाह
मािथ उल्लेिखत पावलका वचनह मा धेरै महत्वपूणर् बुद
छन्। ितमध्य यहाँ केिह ूःतूत गिरएका छन्:क॰ सुसमाचार अथार्त ् येशूले हामीलाई

हाॆो

पापबाट

बचाउनुहन्ु छ भ े शुभ सन्दे श । यो शव्द मीक अथार्त ् युनानी शव्दबाट
आएको हो। यसको अथर् “असल समाचार" वा “राॆो सन्दे श हुन"् ।

२६
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शव्द आफैको वाख्या अनुसार कुनै पिन असल समाचार हो भ े
जनाउँछ। तर जब वाक्याँशले “भी को सुसमाचार" भन्दा “मिसहको
बारे मा सुनाउने असल समाचार" भ े अथर् लाग्छ। (भी

भ े शव्द नै

मीक शव्द “मिसह"बाट आएको हो ।) शुभ समाचार त यो हो, अब

मिसह आउनु भयो र तसअथर्: ूत्येक मािनसले उहाँलाई िवँवास गरे र
मुिक्तमा सहभागी हुनसक्दछ। हाॆो मुिक्तको थलो केवल येशूमाऽ

ु न्ु छ। उहाँको िस
हुनह

धािमर्कता नै हाॆो मुिक्तको जग हो। दश
आ ाको व्यवःथालाई पालन गरे र वा कुनै धमर्कमर् वा परोपकािरता को
काम गरे र हामी मुिक्त पाउँदैन ।
ख॰ धािमर्कता अथार्त ् धमीर् ठहिरनु । परमेँवरसँग िठक हुन ु नै
यो शव्दको अथर् हो। यस शव्दको िवशेष अथर्लाई रोमीको पुःतकमा
खुलासा गिरएको पाउँछ । जब हामी यस पुःतकको अध्ययन गनछ

तब त्यस शब्दको खोजतलास गरे र बुझ्न खोज्नेछ । रोमी १:१७मा यो
शब्द “परमेँवरको" भनेर वाक्याँशसँग आएको पाउँछ । अथार्त ्

हामीबाट होइन तर परमेँवर आफैबाट आउने धािमर्कता हो। यो
धािमर्कतामाऽ यथे छ जसले हामीलाई अनन्त जीवन ूा गराउँछ।
हामीलाई िदइएको मुिक्तको वाचा हाॆो कामबाट होइन तर उहाँको

कामबाटमाऽ पूरा हुन्छ।

ग॰ िवँवास वा आःथा। मीक वा युनानी शव्दबाट आएका यी

शव्दको अथर् िवँवास गनुर् र आःथामा िन

भएर बःनु हो। यो

शव्दलाई मीकमा pisteuo (िवँवास गनु)र् वा pistis (आःथामा िन हुन ु
वा िवँवासमा तिल्लन हुन)ु भनेर उल्लेख गिरएको छ। यसको अथर्
िवँवास भ े कुरालाई मुिक्तसँग गाँिसएको छ। यो वन्धन् जब हामी

रोमीको पुःतकको अध्ययन गरे उपरान्त अझ बुझ्नेछ ।
कुनै कुरामा तपाईँ िनि त हुनहु न्ु छ वा हुनहु ु भ े तकर्मा के
तपाईँ सं घषर् गिररहनुभएको छ? तपाईँले मुिक्त पाउनुभएको छ वा छै न
भ े कुरामा तपाईँ किहलेकािहँ शङ्का गिररहनुभएको छ? यःता
भयह
िकन आउँछन् त? यी कहाँबाट आउँछन्? के तपाईँको

जीवनशैली तपाईँको िवँवासको िखलाफमा गइरहे को छ? यिद छ भने
तपाईँले त्यसलाई कसरी पिरवतर्न गनर् सक्नुहन्ु छ जसले गदार् येशूले
िदनुभएका वाचाह लाई तपाईँलाई आत्मासात् गनर् सघाउँछ?

२७
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२॰ मानिवय अवःथा (रोमी ३:२३)

पावलले व्यक्त गरे का, “सबैले पाप गरे का छन्। परमेँवरको

गिरमामय मिहमामा कोिह पिन पुग्न सक्दै नन्।" (रोमी ३:२३बाट
पान्तिरत) शब्दह

इसाईह लाई उ ध गनर् िकन सिजलो छ? यस

पदमा यःता के तत्व छन् जसले गदार् मािनसह ले यःको सत्यतामािथ
शङ्का गनर् सक्दछन्?
सबै

मािनसह

पापी

चाहन्दै नन्। आधारभूत पमा

छन् भनेर

मािनसह

कितपयले

िवँवास

गनर्

असलै छन् भनेर ितनीह ले
तकर् गदर्छन्। तर सचमूच पमा असल भनेको के हो, त्यो कुरा
उनीह ले बुझेका छै नन्। कितपय मािनसह ले आफूलाई अ सँग

दाँज्छ र भन्छ, “म त ऊ भन्दा राॆै छु । असलै छु । ऊ जःतो म
ँ आफूलाई दाँजेर आफू राॆो छु
ॅःट भएको छु इन क्यारे !" के अ सग
भनेर दे खाउनेमाऽ असल हो र? अमेिरकामा अल क्यापोन नाम गरे का
एक ूख्यात गुण्ँ डा िथयो। ऊ त केवल अमेिरकाका केिह समाजको

िनिम्त माऽ बदमाश िथयो। तर उसलाई िहटलरसँग दाँज्दा ऊ सन्त नै

िथयो भने पिन हुन्छ। तर यिद हामी परमेँवर र उहाँको पिवऽता तथा
धािमर्कतासँग दाँज्य भने हामी एक पल पिन शु र िस
भएको
पाउँदैन । जसरी मैनबि सुयक
र् ो अगािड पिग्लन्छ, त्यसैगरी हाॆो कुनै

पिन गौरवता तथा महानता उहाँको अगािड पिग्लन्छ। उहाँको अगािड
हामी खारा खु

नै हुन्छ ।

मािथको पदले भन्छ “परमेँवरको मिहमाको अगािड।" यस

वाक्याँशमा धेरै अथर्ह

पाइन्छ। तर यसको एकदम साधारण अथर् १
ु न्ु छ
कोरन्थी ११:७मा पाउँछ : “उहाँ (येशू) परमेँवरको ूित प हुनह
ु न्ु छ।"( पान्तिरत)। मीक अथार्त ्
र उहाँ परमेँवरको मिहमा हुनह
्
युनानी शव्दमा “मिहमा" र “ूित प अथार्त ् जःतै" झण्डै एउटै हुन।
पापले गदार् हामीमा भएको परमेँवरको ःवभाव वा ूित प ध्वःत
भएको

छ।

तसथर्:

पापी

मािनसले

परमेँवरको

मिहमा

दे खाउने

सम्भावना एकदम कम नै हुन्छ।
ु न्ु छ भनेर तपाईँको बारे मा रोमी ३:१०-१८ले
तपाईँ कःतो हुनह

कसरी िचऽण गरे को छ? के यसले

२८

तपाईँको भण्डाफोर गरे को
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पाउनुहन्ु छ? अथार्त ् िवँव िवख्यात दन्त्यकथा, “राजा त ना ै रहे छ"

भनेर एक बालकले भनेको जःतै के पावलले तपाईँ हामीलाई हामी पिन
ना ै रहे छ भ खोिजरहेको हामी पाउँछ ? यिद येशू तपाईँको जीवनमा
ु ु भने तपाईँको जीवनको साथर्कतालाई कसरी मुल्या न गनुह
हुनह
र् न्ु छ?

तर हाॆो बारे मा जितसुकै िनराशमय िचऽण गिरएतापिन हामी
हताश हुनपु न अवःथा त छै न। ूथमत: हामी पापी ह भनेर िःवकार
गनुप
र् दर्छ। अिन त्यस पापलाई हाॆो कुनै धमर्कमर्ले धुन सक्दै नन् भनेर
मा ुपदर्छ। हामीलाई परमेँवरको आवँयकता दे खाउने कामचािहँ
पिवऽ आत्माको हो। तर जब पिवऽ आत्माले हामी पापी ह भनेर
दे खाउँछ भने हामी परमेँवरबाट पिन्छन खोज्नुहँद
ु ै न। यिद पापी

मािनसले आफ्नो पाप िःवकार गरे र पापबाट पिन्छन खोज्दै न भने पिवऽ
आत्माले नै हाॆो पापको अवःथालाई उदा गनुह
र् न्ु छ। अिन येशूको
सामु पापी मािनस यसरी लम्पछार पदर्छ र परमेँवरको दयाको िनिम्त
याचना गदर्छ: “परमेँवर म पापी हुँ। ममािथ दया दे खाउनुहोस्।"
(लूका १८:१३बाट

पान्तिरत)

तपाईँले अिन्तम पटक किहले आत्मआलोचना गनुभ
र् एको िथयो?

तपाईँको िबयाकलाप, भावनाह , िनयतह
आिदलाई के मुल्या न
गिररहनुभएको छ? आफूले आफैलाई हे दार् कःतो िनराशमय अवःथामा
आफूलाई पाउनुहन्ु छ? तपाईँको आशा के हो त? अथार्त ् यस सं सारमा

ु क बनाउने?
तपाईँ जीउने लआयलाई कसरी अथर्मल

३॰ ूथम शतािव्ददे िख आजको एक्काइस सतािव्दसम्म (रोमी १:२२-३२)
१९०० ई॰सं वतको कुरो हो। सं सार अब असलहुनमा पिरवतर्न
भइरहे को छ भनेर िवँवास गिरएको िथयो। अब मािनसह को आयु धेरै
लामो हुनेछ र मािनसह

एक आपसमा सदभावना र सदाव्यवहार पूवक
र्

रहनेछन् भनेर आशा गरे को िथयो। िव ान र िविभ
सं सारलाई िस

बनाउनेछन् र मािनसह

भनेर त्यस ताकाका मािनसह
हामीह

ूिवधीले यस

सुखमय जीवन िबताउनेछन्

ढ्क्क भएका िथए। अब िस

हुनमा

लिम्करहे का छ भनेर त्यस समयका मािनसह ले दावी गरे का
िथए। उिचत िशक्षा र धमर्ले अब आफू र समाज उच्चतम ूगितमा

लानेछ भनेर मािनसह ले सोचेका िथए। जब हामी १९०० शतािव्दको
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साहिसलो नयाँ सं सारमा ूवेश गनछ

ती सबैकुराह

आफसे आफ

एकजुटभएर अिघ बढ्नेछ भनेर मािनसह यिकन भएका िथए।
तर दु:खपूणर् कुरो त यो छ, जब मािनसह
उ ाइस
सताव्धीमा ूवेश गरे तब सं सारको इितहासमा त्यो जःतो िहँसामय र

बुर अवःथा किहलै पिन नभएको पाए। आधुिनक िव ानको चमत्कारले
गदार् अब मािनसह
लाख को शंख्यामा एकैचोटी नाश गनर् सम्भव
भइरहे को पाउँछ । यो िवँवको इितहासमा कुनै पिन बहुलाएको
मािनसह ले सिजलै सँग मानवसं हार गन उपाय सपनामा पिन दे खेका

िथएनन्।

मािनस यसरी जनावरभन्दा पिन िनचमा िकने गुळन थाले त?

ितनीह को समःया के िथयो?
पावलले ूथम् शताव्धीको (ई॰सन् १-९९) रोमी सभ्यतालाई
लिक्षत गिर रोमीका पऽह
१:२२-३२ लेखेका िथए। के िबस
शताव्धीमा आजपिन ती कुराह शान्दिभर्क छन् त?

जब मािनसह ले परमेँवरलाई िवसर्न्छ त पाप, दु , आत ,

गलत आिद भल बग्न थाल्दछन्। आज हामी ती समःयाह को

पिरणामा बाँिचरहेका छ । यथाथर्मा, यिद हामीले हाॆो जीवनलाई

परमेँवरमा सुम्पेन भने हामी पिन ती समःयाह मा सहभागी हुनेछ ।

रोमी १:२२,२३मा पावलले तत्कािलन सभ्यता तथा मानव

बौि कतालाई लिक्षत गिर यसिर व्यक्त गदर्छन्: “बुि मानी छ भनेर
दावी

गरे र

ितनीह

मूखर्

ठहिरए।

अिन

मिहमालाई ितनीह ले िवनाशी मािनस, चराच ु
घॐने जीवह का मूितर्को

अिवनाशी

परमेँवरको

ी, चारखु े जनावर र
पमा पिरवनर्न गरे ।" के यो अिभव्यिक्त

केवल दुई हजारवषर् अिघको लािग माऽै िथयो त?
परमिपता
परमेँवरको अिःतत्वलाई अिँवकार गरे र आज पिन मािनसह ले कःता

खालका मूितर्ह लाई पूजा गिररहे का छन्? मािनसह ले कःता खालका
मािनसह लाई ौ ेय, भिक्त वा आदशर् व्यिक्तह

पिछपिछ

लािगरहे काछन्?

ठानेर ितनीह को

परमेँवरबाहेक अ
वःतु, जीव र
मािनसह लाई पूजा गरे र के आफूह लाई उल्लु त बनाइरहे काछै नन्?
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४॰ यहू दी र गैर-यहू दी अथार्त ् अन्य जातीह को मिनिःथित एकै हुन ्
(रोमी २:१-३, १७-२४)

गैर-यहू दीका पापरह
कःता िथए भनेर पावलले रोमी १मा
खुलासा गिरएको पाउँछ । सय वषर्देिख सृि कतार् परमजपता
परमेँवरलाई भ ुलेर आफ्नै मनिःथितले ऽास, िविभ
भावनाह
र
अन्यौलता आिदले गदार् उत्पादन गरे का दे वीदे वताह

तथा ूकृतीका

िवचार,

िथए।

जीव अिजव वःतुह लाई ितनीह ले पूजाआजा गदर्थे। ितनीह का
भावना

र

भावनाह बाट सृि
मनिःथितलाई

िबयाकलापह मा

पाप

मुछेका

आफ्नै

गरे र पूजा गरे का दे वीदे वताह ले पिन आफ्नै

ूितिवम्व

गरे को

हुन्थ्यो।

त्यसले

गदार्

ितनीह को

मानिसकतामाऽ होइन, आध्याित्मक जीवन पिन पापमय भएका िथए।
तर,

पावल

एकदम

ःप

व्यिक्त

गौरवािन्वत यहू दी जात पिन ती अन्य जातीह
खुलासा गरे को पाउँछ ।

भएको

हुनाले,

आफ्नै

भन्दा असल िथएन भनेर

मािनसह भन्दा आफूलाई असल भनेर नठा ु।
ु
ितनीह को न्यायकतार् नहुन।
मािनसको िदमाग िभऽ के छ सो
“अ

ितमीह लाई थाहा नभएको हुनाले ितनीह को बारे मा िनँकषर् िनकाल्नु
गैर िजम्मेवारीपूणर् काम हो (यसले एक अक ूित पुवार्मह जन्माउँछ)।
ितनीह को मनिःथितलाई न्याय गनर् ितमीह

सक्षम् छै न। यिद कसैको

आलोचना ितमीह ले गछ भने त्यो आफ्नै आलोचना पिन गिररहे को
हुन्छ। अथार्त ् अ
कःतो छ भनेर आलोचना गदार् आफ्नै न्याय

भइरहे को ितमीह लाई थाहा नहोला। फेिर आफ्ना भाईह लाई दोष
लगाउने ितमीह को मनोवृि छ भनेर ितमीह सैतानको पक्षमा छौ
भनेर पिन दे खाउँछ।"-एलेन जी ॑ाईट, द िडजायर अभ् एजेज,् पृ॰
३१४।

ँ
अ ह को पापलाई औल्याएर
दोष िदनु एकदम सिजलो छ।

तर कितपटक त अ लाई दे खाउने पापह बाट हामी आफै पिन
एिक्लएको हुँदैन र अ
भन्दा हामी चोखो छ भनेर दावी गदार्
दोषमुक्त भएको पाउँदैनौ, िकनिक अ भन्दा वेढी पाप हामीले गरे का

हुन्छ । आफ्नै दोष, कमजोरह
हो। घृिणत पाप गन अ

लुकाउने ःवभाव हाॆो ठू लो समःया

मािनस भन्दा हामी कित असल छ भनेर
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आफूलाई सुन पानी छकार्एर धमार्त्माको िबल्ला लगाउनु मानव ःवभाव
नै हो भने पिन हुन्छ। (कित मािनस धमर्को नाउँमा अितबादी भएर धमर्

वा सं ःकृतीलाई रक्षा गनको नाउँमा नर सं हार गन मानिसकताबाट कुनै
धमर् पिन अलिगएको पाउँदैन । त्यिह मानिसकताले गदार् ४ करोड
भन्दा वेसी येशूभक्तह शिहद भएका िथए। त्यस मध्ये अिधकाँस त
इसाई भनाउँदाह बाट नै हत्या गिरएका िथए भन्दा अितरिञ्जत नभएको
इसाई इितहासले बताउँछन्।)
अ भन्दा आफू राॆो छु वा धमार्त्मा छु भ े मनिःथितलाई
पावलले िःवकार गदनन्। अ
न्याय नगनुर् भनेर पावलले ःप

आःथा तथा जातका मािनसह को
पमा खवरदारी गरे को हामी पाउँछ ।

िकनभने उनको आफ्नै यहू दी जातका मािनसह

पिन पापी नै िथए।

हो, ितनीह लाई परमेँवरले िवशेष जाती भनेर च ु भ
ु एको िथयो, तै पिन
ितनीह

पापबाट चोखो भएको िथएन। अझ, पावलको सामु ितनीह

झन बेसी दोषी भएका िथए। ितनीह ले अ को पापूित आलोचना

गदर्थे, तर अन्य जातीको भन्दा बेसी ान भएकोले ितनीह अझ असल
हुनपु दर्थे। तर धमर्ले गदार् ितनीह मा अहँकारको घोडा चढे कोले
ितनीह

पर-धमीर् भन्दा बढी दोषी भएको बाइबलले खुलासा गिरएको
हामी पाउँछ ।
ँ
कोिह मािनस पिन धमार्त्मा छै न भनेर पावलले औल्याएको
पाउँछौ। परमेँवरको िस

मापदण्ड वा आचारसिहँतामा हामी कोिह

पिन पुग्न सक्दै न । हामी कोिह पिन असल, पिवऽ र सन्तसाधु छै न ।

चाहे यहू दी, चाहे गैर-यहू दी, पु ष वा

ी, धनी वा गिरब, हामी सबै

जना पापको वन्धनमा छ । सैतानले हामी सबैलाई अपहरण गरे को छ

भन्दा पिन हुन्छ। यिद परमेँवरको ूेमिबना हामी सबै आशारिहत
जीवन िबताएका हुन्छ । (येशूिबना हाॆो जीवन खल्लो हुन्छ, त्यिह
खल्लो जीवनलाई सं त ु

बनाउन मािनसह ले अनेक उपाय रचेका

हुन्छन् जसले गदार् मािनस ूगितमा लाग्नुस ा अधोगितमा जािकरहे को
सारा अखबारका पानाह ले छलर्

पारीरहे को हामी पाइरहे का छ ।)

बाइबलमा उल्लेिखत परमेँवरको सुसमाचारले माऽ हाॆो जीवनलाई

शल्यिबया गदर्छन् र
प दे खाउँदछन्।

हाॆो ःवभावलाई पदार्फास गरे र हाॆो असली
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के तपाईँ आफूलाई पाखण्डी ठा ुहन्ु छ? कितपटक त अ ले
गरे कै पाप आफूले पिन गरे को हुनाले आफू दोषी भएको के तपाईँलाई
थाहा छ? पावलले िदएको अितर् अनुसार तपाईँ चल्दा त्यःता ःवभावबाट
आफूलाई कसरी सुधानर् सिकन्छ?
५॰ पँचाताप (रोमी २:४)

पाँच वषर्का एक जना दाइले खेल्ने बममा िरसले आफ्नी
बिहनीलाई िहकार्ए। उसका आमाबाबुले आफ्नी बिहनीसँग माफी माग्नु
भनेर अर्हाए। तर उःले माफी माग्न चाहे न। तर आमाबाबुले जोड

गदार् चािह नचािह उसले भन्यो, “सरी वा माफ दे ऊ।" परमेँवरको
सामु आफ्नो कमजोर वा पापूित दु:ख यसरी व्यक्त गिरँदैन।

यसै सन्दभर्मा पावलले रोमी २:४मा भन्दछन्, “परमेँवरका
कृपाले ितमीलाई पँचातापमा डोर्याउँछ भ े थाहा नपाएर के ितमी
उहाँको दया, सहनशीलता वा सदाशयता, धै यत
र् ाको सम्पि लाई तुच्छ

ठान्छ ?" यसमा के सारगिभर्त सन्दे श हामी सबैलाई िदइएको छ?
पापीह को धमर्कमर्ले होइन तर परमेँवरको कृपाले गदार्
उनीह लाई पँचातापको बाटोमा डोर्याउँछ भ े कुरा हामीले
ु ु । परमेँवरले मािनसको इच्छा िवपिरत वा आत्मिनणर्यको
िबसर्नह

िबपिरत कुनै पिन शिक्त ूयोग गनुह
र् ु । उहाँ हरदम धै यव
र् ान हुनहु न्ु छ।
आफ्नो अनन्तको ूेमले मािनसह लाई आफूितर ता उहाँ सध तत्पर
ु न्ु छ। उहाँको चाहना नै पापमा परे को मािनसलाई आफ्नो ूेमले
हुनह

लोटूोट गरे र त्यस पापको दलदलदे िख कसरी उठाउने हो। तर उहाँले
कुनै पिन बल ूयोग गरे र मािनसलाई पँचाताप गराउनुह ु ।

आमाबाबुको करले गदार् त्यस बालकले आफ्नी बिहनीलाई “सरी वा

माफ दे ऊ" भनेर िठक्क पारे को जःतो हामीमा पिन दे खावटी पँचाताप
भएको परमेँवर चाहनुह ु । यिद सबैले दे खावती

पमा पँचाताप गरे
भने सबै जनाले ःवत: मुिक्त पाउने िथयौ, होइन त? त्यसकारण आफूले

गरे का पाप वा अधमर्ूित दे खावटी

पमा दु:ख व्यक्त गरे माऽ पुग्छ

भने कसै लाई पँचाताप गनर् कसैलाई नगनर् परमेँवरले िकन जोड िदने?

परमेँवरको ूेमलाई ितरःकार गनको गित के हुन्छ भनेर रोमी
२:५-१०मा पावलले उल्लेख गदर्छन्? यी मािनसह
केवल
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परमेँवरको ूेमलाई ितरःकार गन माऽ होइन, उनीह को

हुन्छ र पँचाताप गनर् अिँवकार पिन गदर्छन्, अिन ितनीह
मनिःथितमा रिहरहन चाउँछन्।
पदह

मािनसह

दय कठोर

िविोहीको

असल काममा तिल्लन हुनपु दर्छ भनेर मािथका

र रोमीको पुःतकमा धेरै पटक ःप
पमा पावलले उल्लेख
गरे को पाउँछ । व्यवःथालाई पालन गरे र होइन तर िवँवास ारा
मािनस धमीर् ठहिरन्छ भन्दै मा इसाईह काम गनर्बाट अलग हुनपु छर्
भनेको होइन। उदाहरणमा, पद ७ले भन्दछ, मुिक्त त्यसलाई ूा

हुन्छ “जसले असल काम गिररहे को हुन्छ"। असल कामले मुिक्त िदन

सक्दै न। तर जसले मुिक्तको अनुवभ गरे को हुन्छ त्यसले असल

कामलाई आफ्नो जीवनशैलीको ूमूख भाग बनाएको हुन्छ। मुिक्त
पाउन असल काम गन होइन तर मुिक्त पाएकोले असल काम गिरन्छ।

हाॆा कामह

र िबयाकलापह को महत्वलाई नबुझी हामीले बाइबल

पढ्न सक्दै न । पँचाताप भनेको दे खावटी नभएर

दयदे िख आउनुपछर्,

यसमा कसैको दुईमत छै न। र जसले सत्य पमा पँचाताप अथार्त ्
नराॆो काम नगरी सुमागर्मा िहँड्न थाल्छ त्यस मािनसले िबगतको

जीवनलाई त्याग्न िनणर्य गदर्छन् र परमेँवरले कोनुभ
र् एको नक्सामा
आफू िहँडन अमसर हुन्छन्। परमेँवरबाट अलग राख्ने कुनै पिन
कुराबाट आफूलाई टाडा राख्न उसले ूयत्न गदर्छन्। त्यो ूयत्न पिन
परमेँवरकै शिक्तले गरे को हुन्छ।

यस सं सारमा कोिह पिन िस
सबै जनामा कुनै न कुनै कमजोरीह

छै न भ े कुरामा दुईमत छै न।

हुन्छन्, भूल गदर्छन् र पापमय
ःवभावको िशकार भएको अनुभव गरे का हुन्छन्। कुनै बेलामा तपाईँ
च ुक्नुभयो भने के तपाईँले दयदे िख पँचाताप गनुह
र् न्ु छ? के त्यसमा
इमान्दािरता

के िठक्क पारे र अ को मन िजत्नमाऽ
औपचािरक पमा दु,ख व्यक्त गनुह
र् न्ु छ? यःतो मितबाट के तपाईँ मुक्त
हुन चाहनुहन्ु छ? तर कसरी मुक्त हुने? सफल येशूभक्तको जीवन
िवताउन तपाईँमा पिरवतर्न िकन हुनपु दर्छ?

उपसं हार:
ौोतह

अवजेक्ट

छ?

अथवा

भएमा एलेन जी ॑ाईटका यी लेखह

लेसनसमा

२९१-२९४

पृ मा
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पढ्नुहोस्: बाइःट

उल्लेिखत

“द

लडर्स ्

;a}n] kfk u/]sf 5g\
िभिनयाडर्", ःटे पस टू बाइ मा पृ॰ ९-१५मा उल्लेिखत “गड्स लभ
फर मान" र पृ

१७-१२को “द िसनसर् िनड अभ बाइ ", द िमिन ी

अभ िहिल को पृ॰ ४९२-४९४मा उल्लेिखत “इन कन्टाक्ट िवथ
अदरस्", टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५को पृ॰ १४६,१४७मा
उल्लेिखत “एजेन्टस अभ सैतान"।
“आफू सोझो छ र आफ्नो

दय सफा छ भनेर धेरैले

सोच्दछन्। त्यो मूखर् सोच हो। “मािनसको दय अ भन्दा बेइमान
हुन्छ" ( यिमर्या १७:९) भ े कुरालाई ितनीह ले बुझेका छै नन्।
यःता मािनसह ले आफू कि को धमार्त्मा छ भनेर िबचार गदर्छन्।

आफूले नै रचेका आचरणको मापदण्डमा पुग्दा आफू सं त ु

भएको

ठान्दछन्। तर परमेँवरले ःथापना गनुभ
र् एको आचारसं िहतामा नपुग्दा
ितनीह

घाटक

पमा असफल हुन्छन्। परमेँवरले अपेक्षा गनुभ
र् एको

मापदण्डमा पुग्न र उहाँले भ ु भएको काम गनर् आफ्नै बलशिक्तले
भ्याउन सक्दै नन्।"एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १, पृ॰

३२०बाट

पमान्तिरत।

“सं सारको भयानक िःथितलाई िचऽण गरे र परमेँवरले मलाई

दशर्न िदनुभएको छ। बैवािहक जीवनलाई वेवःता गरे र जथाभावी
अ सँग यौन िबडा गन र ती यौन िबडाबाट आउने भय र पिरणामह
् अिहलेको जमानामा जःतो पापले कु प
यस सताव्दीका पापह हुन।
िशर किहलै पिन उठाएको िथएन। मािनसह पापले गदार् उनीह का
दयह अत्यन्त कठोर भएको पाउँछ । पापूित ितनीह को मनिःथित

अचेत भइरहे को छ। सत्य

पमा सदाशयी अपनाउन चाहनेह

र शु

जीवन यापन गनर् चाहनेह ले पापको शिक्त र िहम्मतले गदार् यस

सं सारमा के असल गनुर् भ े तकर्का बादलले झण्डै पूरा पमा छोप्न
खोिजरहे को पाउँछ । सकारात्मक जीवनूितको आशा त्याग्न थालेका
पाउँद्छ । तर यस सं सारमा भएका पाप, शंङ्का र अिवँवासीह को

िबचमा माऽ िसिमत भएको छै न। कितपय धमर्को नाउँमा पोशाक
पिहरहनेह
पिन यस दोषबाट मुिक्त भएको पाउँदैन । येशूको

आगमनको िनिम्त पिखर्रहे काछ

भनेर कितपय दािव गनह

सै तानको िशिवरमा पिररहे का हुन्छन् र सत्य

पमा ितनीह

पिन

उहाँको

आगमनको ूितक्षाको िनिम्त तयार भएका हुँदैनन्। सबै पापदे िख
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ितनीह

चोखो

ब

अिभलाषामा ितनीह

चािहरहे का

हुँदैनन्।

आफ्नै

महत्वाकाँक्षा

यसरी तिल्लन भइरहे का हुन्छन् िक अ ात

ितनीह का सबै सोचिबचार र भावनाह

र

पमा

ूदुिषत भइसकेका हुन्छन्।"एलेन जी ॑ाईट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे िल २, पृ॰ ३४६बाट
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
१॰

२॰

ँ ाको अिन्तम ूँनको िचन्तनलाई िसहाँवलोकन
तेौो बुद

गनुह
र् ोस्। बतर्मान पिरूेआयमा पिन बुि मानी छु भ ेह

मूखर् भइरहे को के हामीले पाएका छै न िक?
ँ
उपसं हारमा िलिखत एलेन जी ॑ाईटको दोौो उद्धृद अश
फेिर हे नह
र्ु ोस्। के तपाईँ पिन उनले वणर्न गनुभ
र् एको
पाऽह

ु न्ु छ? यिद हुनह
ु न्ु छ भने तपाईँको
मध्ये एक हुनह

के जवाफ छ? हताश िनराश भएर होइन तर परमेँवरका
क्षमाशीलता र शु
गन ूित ाह लाई सम्झेर आफ्नो
जीवन उहाँमा सुम्पेर ढु क्क हुन ु िकन ज री छ? सैतानले

तपाईँको चेतनामा यःता आवाज ल्याएर तपाईँलाई लडाउन

चाहन्छ: “जित राॆो गनर् चाहे पिन म असफल व्यिक्त

भएको छु । म अत्यन्त पापी नै छु । मैले किहलै पिन
मुिक्त पाउन सिक्दन। बेकारमाके असल कुरा सोचेर बःनु
। आ, छोिडदे उँ इसाई हुनमा।" के तपाईँ सै तानको
आवाजलाई

ूाथर्िमकता

िदनुहन्ु छ

८:११बाट

पमान्तिरत)।

िक

येशूको

जसले

भ ुहन्ु छ, “ितमीलाई पिन म दोष िद ॰॰॰॰जाऊ फेिर पापी
जीवन त्यागेर उिचत जीवन यापन गर।"? (यूह ा
३॰

पापको बारे मा इसाईह

ःप

हुन िकन ज री छ? पापको

यथाथर्तालाई पन्छाउन खोज्य भने के हुन्छ? हामी पापी
ह भ े कुरालाई िबःय भने हामीले के भूल गनर् सक्छ ?
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