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भूिमका

“रोमीको पुःतकमा मुिक्त”
ँ चचर्का िनयमह
“म एकदम क र इसाई िभक्षु िथए।
पालन गर सो मैले वाख्या गन सिक्दन।

मैल कि को अक्षरस

यिद कोिह तपःया वा अथक

ूयास ारा िभक्षु तथा सन्यासी भएर ःवगर् जान सक्छ भने िनँचय नै त्यसको

ँ । यिद मैले यस िभक्षु जीवनलाई िनरन्तरता िदएको भए
लािग म योग्य िथए

मैले मेरो ज्यानलाई नै बली िदन्थ।"

तर कुरो त के भने यस िभक्षुले धमर्को नाउँमा जितसुकै मानिवय

काममा तिल्लन भएपिन परमेँवरले उनलाई िःवकार गनुभ
र् एको िथयो भनेर

उनले किहलै पिन आभास पाएन। मोक्षको िनिम्त उनी असल र योग्यको छ
भनेर उनले किहलै पिन िवँवास गरे न। गधालाई धोएर गाई ब

नसक्ने

भनेको झ उनी पापी भएकोले आफ्नो अथक ूयास ारा परमेँवरको ःयावास

पाउन आफू योग्य भएको किहलै पिन ठानेन। उनी एकदम उदािसन भए।

त्यस उदािसनता तथा िदग्दारीपनाले उनको मन र शरीरलाई क्षतिवक्षत गनर्
थाल्यो। पापी भएकोले परमेँवरको अिन्तम सजायँ भोग्नु पन ऽास उनमा

िथयो।

हुन त त्यस ऽासबाट को विँ चत होला र?

अिन एकिदन, उनी बाइबल पढ्थै िथए। त्यस बाइबलमा उल्लेिखत एउटा पद
उनको िदमागमा उृन थाल्यो। त्यस पदले उनको माऽ होइन सारा सं सारको

इितहास नै बदलाइिदयो। त्यो पद िथयो, “जो व्यिक्त परमेँवरसँग िठक हुन्छ
त्यो व्यिक्त िवँवास ारै जीउँछ।" (रोमी १:१७

पान्तिरत)।

सत्यको िनिम्त त्यस इसाई िभक्षुले आफ्नो िदमाग खोलेको िथयो।

उनको धािमर्क जीवनमा ूथम पल्ट उनले यो प ा लगाए, “ऐ, मेरो त्याग

तपःया तथा धमर्कमर्ले होइन तर येशू मेरो िनिम्त मनुभ
र् एकोले नै मलाई
परमेँवरले िःवकार गनुह
र् न्ु छ ।" यो सत्यलाई अ ालेपिछ उनको जीवनले

काँच ुली फेरे को िथयो। अबदे िख किहलै पिन मािनसले आिवँंकार गरे का
धमर्कमर् र आःथाले मोक्ष पाउँछ भ े गलत धारणामा म लािग्दन भनेर उनले

ूण गरे । मुिक्त भनेको येशूको धािमर्कतामा भर पछर् जुन उहाँलाई िवँवास
गनलाई िस मा उपलव्ध गराइएको छ भ े नयाँ जागरण धारणाले त्यस
िभक्षुको िदमागमा अ ल जग बसािलएको िथयो।
ती िभक्षु अ

कोिह नभएर युरोपको मध्यकािलन युगका ूखर रोमन

क्याथोिलक इसाई िव ान मािटर्न लुथर िथए। परमेँवरले लुथरमाफर्त भय र

ठू लो धािमर्क जागरण सु
ःवणर् अक्षरले

गनुर् भएको िथयो। यो जागरण इसाई इितहासमा

पाउँछ ।

लेिखएको

त्यो

जागरणको

नाउँ

हो:

ूोटे ःटे न्ट

िरफोरमेशन अथार्त ् पोपको आिधपत्यसँग असहमत जनाउने इसाई सुधारवािद
अिभयान।

लुथरले यो धािमर्क जागृित येशूका ूखर भक्त पावलले लेखेका रोमीको

पुःतकबाटै सु

गरे का िथए। यस अध्ययन पुिःतकाको िवषयवःतु नै रोमीको

पुःतक हो। रोमन क्याथोिलक चचर्को धािमर्क आिधपत्यलाई च ुनौती िदने
िविोहको आगो रोमीको पुःतकबाट नै सु

भएको िथयो। यस रोमीको

पुःतकले इसाई चेतनाको इितहासमा महत्वपूणर् भूिमका खेलेको पाउँछ । इसाई

इितहासमा

भएका

महान्

रोमीह को पऽबाट सु

चािहँ

िवशु

आन्दोलनह का

सु वात

नै

पावलले

लेखेका

गिरएको िथयो। ती आन्दोलनह का ूमूख सु वात

सुसमाचारितर फकर् र िवँवास ारा धमीर् ठहनुर् भ े िवषयवःतु

िथए। यी दुई धारणाह

् पावलका
नै रोमीको पऽका ूमूख िवषयवःतु हुन।

यस रोमी पऽले सुसमाचारलाई पूणर्

पमा िचऽण गिरएको छ। सारा

पापीह लाई आशाको उज्यालो यिह पुःतकले ूदान गिरएको छ।
एउटा महत्वपूणर् िनयम पालन गरे र रोमीको पऽ अध्ययन गनछ । त्यो
िनयम हो: बाइबलका शव्दह को अथर्लाई ूारिम्भक रोमीह ले कसरी बुझेका
िथए भनेर हामी प ा लगाउन खोज्नेछ । ती शव्दह को ूारिम्भक अथर्लाई

पिन हे न र् कोिशष गनछ । अिन, वतर्मान पिरूेआयमा त्यसको अथर् हाॆो िनिम्त
के छ भनेर पिन अध्ययन गनछ । ती पदह का अथर्मा पिरवतर्न भएको छ

भनेर हामीले भ

खोजेको होइन। तर बाइबलले िसकाएका सत्यह लाई

वतर्मान सन्दभर्मा हे न र्ु ज री छ भनेर हामी दावी गदर्छ । रोमीको पऽमा
लेिखएका

पदह लाई

वतर्मान

धारणालाई यहाँ ूःतुत गनछ ।

जीवनको

सेरोफेरोमा

हे नप
र्ु छर्

भ े

हाॆो

त्यस ताकाका रोममा भएका इसाईह का िनिम्त पावलले व्यक्त गरे का
शव्दह का अथर् के िथए भनेर पिहले हामीले प ा लगाउनुपदर्छ। ितनीह लाई

पावलले के भनीरहे का िथए? र िकन? िवषेश कारणले गदार् पावलले ती रोमका
इसाई समूहलाई यो पऽ लेखेका िथए। ती इसाईह ले झेिलरहे का केिह

िवषयवःतुह लाई ःप

पानुप
र् रे को िथयो। तर उनीह का िनिम्त पावलले व्यक्त

गरे का ती महान् सत्य तथा वाणीह का अथर् ितनीह को िनिम्त माऽै िसिमत
िथएन। ब

इसाई इितहासमा शतािव्दय दे िख ती शव्दह

पाउँछ । ती शव्दह ले करौड

घन्काइ रहे को हामी

इसाईह लाई सुससमाचारको ममर्ितर तानी

रहे को पाउँछौ। धमर्कमर् ारा होइन िवँवास ारा हामी धमीर् ठहिरन्छ

भ े

ूमूख इसाई िदक्षा ती शव्दह ले व्यक्त गरे काले नै ती इसाईह ले येशूमा

राहत पाएको महशूस गरे का िथए, र अिहले पिन गिररहे का छन्। मािटर्न लुथर
र कर ड इसाईह ले भोिगरहे का अन्धकारलाई त्यस रोमीको पुःतकबाट ज्योित

बालेर ती अन्धकारलाई हटाइएको िथयो। येशू भी ले पापीह लाई क्षमा

िदनुहन्ु छ

र

उहाँले

नै

ितनीह का

पापलाई

धोएर

ितनीह लाई

ःवच्छ

बनाउनुहन्ु छ भ े महान् सत्यता यिह रोमीको पुःतकमा अटल ब ी जःतै

बिलरहे को हामी पाउँछ । अिन, मुिक्त भनेको िवँवासबाट माऽ ूा

हुन्छ भ े

महान् िवषय यही पऽका पानाह बाट ज्योितको िकरण जःतै िनिक्लरहे को हामी
प ा लगाउनेछ ।

् उहाँ
यस अध्ययनका लेखक डन न्युिफल्ड (१९१४-१९८०) हुन।

१३ वषर्सम्म (१९६७-१९८०) एडभेिन्टःट चचर्को मुखपऽ एडभेिन्टःट
िरभ्युका उपसम्पादक िथए। एसिडए िममांसा शृ लाका सम्पादकह मा उहाँ

ु न्ु थ्यो।
पिन एक हुनह

