
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूद पदह  : रोमी १:१६,१७,२२-३२, रोमी २:१-१०,१७-

२३, रोमी ३:१,२,१०-१८,२३। 
यस अध्यायको मूल सार पद: “सबैले पाप गरेका छन।् परमेँ वरको गिरमामय 
मिहमामा कोिह पिन पगु्न सक्ने अवःथामा छैन।" (रोमी ३:२३बाट 
पान्तिरत) 

     पावलले रोमीको पःुतकमा एउटा िनणार्यक सत्यलाई मािनसको 
अगािड ल्याएका छन।् त्यो हो, सारा ससुमाचारले औलँ्याएको मािनस जाितको 
द:ुखद अवःथा। यस सत्यको अिःतत्व कुनै मनगढन्ते नभएर वाःतिवक छ। 
अदनको बगचामा आदम र हव्वाको पतनदेिख अिहलेसम्म हामी सबै मानव 
जाित पापले गदार् ूदिुषत भएका छ । हामीह को बंशाण ुवा जीन अथार्त ्नशा 
नशा पापै पापले बिुनएको छ।  जसरी हामीह को आखँाको र ले हामी को 
ह  भनेर देखाउँछ त्यसरी नै हामीह को मानव चिरऽले हामीह  पापी ह  भनेर 
देखाउँछ।  
    पन्ी  शताब्दीका इसाई सधुारवादी अगवुा मािटर्न लथुरले रोमीको 
पःुतकको व्याख्या गद यसरी लेखेका िथए: "सबै मािनस पापको अधीनमा छ " 
भ े पावलको भनाईलाई आित्मक पमा िलनपुछर्। त्यसको वाःतिवक अथर् यो 
हो िक कुनै पिन मािनस आफ्नो वा अ को अगािड कःतो छ भनेर देखापनुर् 
नभएर परमेँ वरको अगािड कसरी उिभन सक्ने औकात छ त्यसलाई 
देखाउँछ। चाहे मािनसह को  साम ुकुनै अपराध गरेर अपराधी सािवत भएको 
होस ् वा धमर्कमर्, िनत्यपूजाआजा गरेर आफू अ को अगािड धमीर् भएको 
देखाउन खोजेको होस,् सबै जना पापको चलखेलको िनयन्ऽणमा छन।् 
कितपय मािनसह  देखावटी पमा परोपकारी, दानी भएर वा असल काम 
गरेर देखाउँछन।् ती सबैको कुनै न कुनै िकिसमको गोप्य लआय हनु्छ। ती 
हनु सक्छन ्आफूले गरेको अपराधको सजायबँाट उिम्कन वा चोखो पानर्, केही 
फाइदा उठाउन वा आफ्नो भाऊ देखाउन वा कुनै काम गरेर आफू संत ु  वा 
रमाइलो भएको कारणले गदर्छन ्तर कोही पिन िभऽी दयदेिख चाहना गरेर र 
ःवभावमै िदमागमा तयारी भएर अ को भलो वा असल काम गदनन।् यस 
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पिरूआेयमा मािनसह ले पूणर् र िनरन्तर असल काम देखावटी पमा गरेर 
देखाइरहेको हनु्छ। तर िभऽी पमा त्यो मािनस पापको ःवभाव, दु  अिभलाषा 
वा िनयतह मा डवुीरहेको हनु्छ जनु असल कामको िखलाफमा छ।"-मािटर्न 
लथुर, कमेन्टरी अज रोमनस,् प.ृ ६९बाट पान्तिरत।   
                     
१. परमेँ वरको शिक्त 

      पावलले ससुमाचारूित लिक्षत गद आफ्नो भावना यसरी व्यक्त 
गदर्छन:् “भी को ससुमाचारूित म शमार्उँिदन, िकनभने िवँ वास गन हरेकका 
िनिम्त, पिहले यहूदी र मीकलाई पिन यो मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरको शिक्त 
हो। िकनभने यसैमा िवँ वास ारा िवँ वासको िनिम्त परमेँ वरको धािमर्कता 
ूकट भएको छ, जसरी लेिखएको छ: Õजो िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन्छ त्यो 
िजउनेछ।Õ" (रोमी १:१६,१७ पान्तिरत)। पावलको उपरोक्त भनाईले 
तपाईँलाई के भनीरहेको छ? के ती पदह मा उल्लेख गरेका ूित ाह  र 
आशालाई तपाईँको जीवनले अनभुव गनुर्भएको छ? 
    मािथ उल्लेिखत पावलका वचनह मा धेरै महत्वपूणर् िबषयबःतहु  
छन।् ती मध्ये यहाँ केिह ूःततु गिरएका छन:्- 

क) ससुमाचार अथार्त ् येशूले हामीलाई हाॆो पापबाट बचाउनहुनु्छ 
भ े शभु सन्देश । यो शब्द मीक अथार्त ् यनुानी शब्दबाट आएको हो। 
यसको अथर् “असल समाचार" वा “राॆो सन्देश हो"। शब्दको  व्याख्या 
अनसुार कुनै पिन असल समाचारलाई सम्बोधन गिरएको जनाउँछ। तर जब 
वाक्याँशले “भी को ससुमाचार" भन्दा “मसीहको बारेमा सनुाउने असल 
समाचार" भ े अथर् लाग्छ। (भी  भ े शब्द नै मीक शब्द “मसीह"बाट 
आएको हो)। सबैको िनिम्त शभु समाचार त यो हो, अब मसीह आउन ुभयो र 
त्यसको कारण ूत्येक मािनसले उहाँलाई िवँ वास गरेर मिुक्तमा सहभागी 
हनुसक्दछ। हाॆो मिुक्तको थलो केवल येशूमाऽ हनुहुनु्छ। उहाँको िस  
धािमर्कता नै हाॆो मिुक्तको जग हो। दश आ ाको व्यवःथालाई पालन गरेर 
वा कुनै धमर्कमर् वा परोपकािरताको काम गरेर वा उदारवादी भएर हामी मिुक्त 
पाउँदैन । 

ख) धािमर्कता अथार्त ्धमीर् ठहिरन ु। परमेँ वरसँग ठीक हनु ु नै यो 
शब्दको अथर् हो। यस शब्दको िवशेष अथर्लाई रोमीको पःुतकमा खलुासा 
गिरएको पाउँछ । जब हामी यस पःुतकको अध्ययन गनछ  तब त्यस झटुाको 
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अथर् झन गिहिरएर बझु्न ूयास गनछ । रोमी १:१७मा धमीर् ठहिरनकुो अथर् 
“परमेँ वरको" भ े झटुाले बझुाउन खोजेको पाउँछ । अथार्त ्हामीबाट होइन 
तर परमेँ वर आफैबाट आउने वा उपलब्ध गराइएको धािमर्कता हो। यो 
धािमर्कतामाऽ भएपगु्छ जसले हामीलाई अनन्त जीवन ूाप् त गन ूित ामा 
हामीलाई हलु्दछ। हामीलाई िदइएको मिुक्तको वाचा हाॆो कामबाट होइन तर 
उहाँको कामबाटमाऽ उपलब्ध गराइएको हो। 

ग) िवँ वास, िन ा वा आःथा। मीक वा यनुानी शब्दबाट आएका यी 
शब्दह को अथर् िवँ वास गनुर् र आःथामा िन ावान भएर बःन ु हो। यो 
शब्दलाई मीकमा pisteuo  (िपिःटयओु-िवँ वास गनुर्) वा pistis (िपिःटस-
आःथामा िन ावान हनु ु वा िवँ वासमा तिल्लन हनु)ु भनेर उल्लेख गिरएको 
छ। यसको अथर् िवँ वास भ े कुरालाई मिुक्तसँग गाँिसएको छ। यो झटुाको 
अथर् जब हामी रोमीको पःुतकको अध्ययन गन बमलाई िनरन्तरता िदन्छ  तब 
त्यसको गिहरो अथर्लाई खलुाउँदै जानेछ । 
 हनु्छ भ  ेूित ामा के तपाईँ संघषर् गिररहनभुएको छ? तपाईँले मिुक्त 
पाउनभुएको छ वा छैन भ  े कुरामा तपाईँ किहलेकािहँ शङ् का गिररहनभुएको 
छ? "म जःतो पापी अभमीर्ले मिुक्त पाउन सक्दैन" भनेर के तपाईँले श ा 
गिररहनभुएको छ? यःता ऽासह  िकन आउँछन ्त? यी कहाँबाट आउँछन?् के 
तपाईँको वाःतिवक जीवनमा त्यो खालको ऽास आधािरत छ त?  के तपाईँको 
जीवनशैली तपाईँको िवँ वास वा अ लाई ूचार गरेको अनसुार चिलरहेको छ? 
यिद छैन भने तपाईँले त्यसलाई कसरी पिरवतर्न गनर् सक्नहुनु्छ जसले गदार् 
येशूले िदनभुएका वाचाह लाई आत्मासात ्गनर् तपाईँलाई सघाउँछ? 
 

२. सबैले पाप गरेका छन ् (कसैको "म अ भन्दा असल, िनद ष, चोखो वा 
धमार्त्मा छु" भ  ेऔकात छैन)। 

पावलले व्यक्त गरेका, “सबैले पाप गरेका छन।् परमेँ वरको 
गिरमामय मिहमामा कोिह पिन पगु्न सक्दैनन"् (रोमी ३:२३बाट पान्तिरत) 
भ  ेसन्देश इसाईह लाई िवँ वास गनर् िकन सिजलो छ? यस पदमा यःता के 
तत्व छ जसले गदार् मािनसह ले यसको सत्यतामािथ पिन शङ् का गनर् 
सक्दछन?् 
      सबै मािनसह  पापी छन ्भनेर कितपयले िवँ वास गनर् चाहँदैनन।्यो 
अचम्मको दावी हो। मौिलक पमा सबै मािनसह  असल छन ् भनेर 
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ितनीह ले तकर्  गदर्छन।् तर सत्य कुरा गन हो भने सही असल भनेको के हो 
सो बझु्न सकेको छैन। कितपय मािनसह ले आफूलाई अ सँग दाजँ्छ र 
भन्छ, “म त ऊ भन्दा राॆ ैछु। असलै छु। ऊ जःतो म ॅ  भएको छुइन 
क्यारे!" के अ सँग आफूलाई दाँजेर आफू राॆो छु भनेर देखाउन्दैमा असल 
हनु्छ र? (अमेिरकामा अल क्यापोन नाम गरेका एक ूख् यात गुणँ्डा िथयो। ऊ 
त केवल अमेिरकाका केही समाजको िनिम्त माऽ बदमाश िथयो। तर उसलाई 
िहटलरसँग दाजँ्दा ऊ सन्त नै िथयो भने पिन हनु्छ)। तर यिद हामीलाई 
परमेँ वर र उहाँको पिवऽता तथा धािमर्कतासँग दाँज्य  भने हामीमा अिलकित 
पिन शु  र िस  भएको पाउँदैन । जसरी मैनबि  सूयर्को अगािड पिग्लन्छ, 
त्यसैगरी हाॆो कुनै पिन गौरवता, हामीह को असल कामह  र हामीह ले 
पाएका सम्मानह  उहाँको अगािड पिग्लन्छ। उहाँको अगािड हामीह को 
ःवभाव वाक् क लाग्दो हनु्छ।  
 रोमी ३:२३ले भन्छ “परमेँ वरको मिहमाको अगािड।" यस वाक्यमा 
धेरै अथर्ह  पाइन्छ। तर यसको एकदम सरल अथर् १ कोरन्थी ११:७मा 
पाउँछ : “उहाँ (येशू) परमेँ वरको ूित प हनुहुनु्छ र उहाँ परमेँ वरको मिहमा 
हनुहुनु्छ।"( पान्तिरत)। मीक अथार्त ् यनुानी शब्दमा “मिहमा" भ े झटुा 
“ूित प"सँग केही हदमा बराबरी भएको देखाउँछ। पापले गदार् हामीमा 
भएको परमेँ वरको ःवभाव वा ूित प ध्वःत भएको छ। तसथर्: पापी 
मािनसले परमेँ वरको मिहमा वा ूित पको ूितिबम्ब गन सम्भावना एकदम 
कम नै हनु्छ। 
 तपाईँ कःतो हनुहुनु्छ भनेर तपाईँको बारेमा रोमी ३:५-१९ले कसरी 
िचऽण गरेको छ सो पढ्नहुोस?् अिहले पिन त्यस पिरिःथितबाट केही पिरवतर्न 
भएको छ र? के यसले तपाईँको बारेमा असली िचऽण गिररहेको छ त? 
(अथार्त ् िवँ व िवख्यात दन्त्यकथामा ठगह ले राजालाई काल्पिनक लगुा 
लगाउन िदएर आफू ना  ैभएको नःवीकादार्, “राजा त ना  ैरहेछ" भनेर एक 
बालकले भन्दा उनी लाजले भतुकु् क भएको जःतै के पावलले तपाईँ हामीलाई 
हामी पिन ना  ै रहेछ  भ  खोिजरहेको हामी पाउँछ ? यिद येशू तपाईँको 
जीवनमा हनुहुु  भने तपाईँको जीवनको साथर्कतालाई कसरी मूल्या न गनुर्हनु्छ? 
हेन ुर्होस:् "५ तर हाॆो अधािमर्कताले परमेँ वरको धािमर्कतालाई ूकाशमा 
ल् याउँछ भने,  हामी के भन ?  के परमेँ वरको बोध हामीमािथ आइपदार् उहाँले 
अन् याय गनुर्हनु् छ?  (म मािनसले जः तै तकर्  गदर्छु।) ६ कदािचत ् होइन! त् यसो 
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भए, परमेँ वरले संसारको इन् साफ कसरी गनर् सक् नहुनु् थ् यो र? ७ तर यिद मेरो 
झूटले गदार् परमेँ वरको सत् यता उहाँकै मिहमाको िनिम् त ूशस ्त हनु् छ भने, िकन 
पापीझ इन् साफमा पिररहेको छु? ८ त् यसो भए, असल होस ् भनेर खराबी नै िकन 
नगन त? कोही-कोही मािनसह ले हामी त् यसै भन् छ  भनी हामीलाई िनन् दापूणर् 
दोष लाउँछन ्। ितनीह को दोषारोपण न् यायस तै छ।  ९ उसो भए के हामी 
यहूदीह  अझ असल छ  त?  अवँ य छैन ,  िकनिक सबै मािनस,  यहूदी र 
अन् यजाितह  दवैु पापको वशमा छन ् भनी मैले दोष लगाइसकेको छु। १० 
जसो लेिखएको छ, “धमीर् कोही छैन, एक जना पिन छैन, ११ बझु् ने कोही छैन, 
परमेँ वरलाई खोज् ने कोही छैन। १२ ती सबै बरािलएका छन ्,  ितनीह  
एकसाथ बेकम् मा भएका छन ्। कसैले असल गदन, असल गन एक जना पिन 
छैन।”   १३ “ितनीह का घोबा खलुा िचहान हनु ्,   ितनीह  आफ् ना िजॄाले 
छलका कुरा गछर्न ्।”  “सपर्को िवष ितनीह का ओठमा छ।”  १४ “ितनीह का 
मखु सराप र तीता कुराले भिरएका छन ्।”   १५ “ितनीह का खु ा रक्तपात 
गनर्लाई िछटा छन ्। १६ िवनाश र ददुर्शा ितनीह को बाटोमा छन ्,   १७ र 
शािन् तको बाटो ितनीह ले िचनेका छैनन ्।”   १८ “ितनीह का आखँाको सामने 
परमेँ वरको भय छैन।”    १९ अब हामी जान् दछ ,  जे-जित व् यवः थाले भन् छ, 
व् यवः थामिुन हनेुह लाई नै भन् छ,  िक हरेक मखु चपू रहोस ्,  र सारा संसार 
परमेँ वरको अिग जवाफदेही होस ्।" 
 तर हाॆो बारेमा हामीह को दयलाई खोतलेर जितसकैु नराॆो 
तिरकाले व्याख्या गरेतापिन हामी िनराश हनुपुन अवःथा त छैन। ूथमत: 
हामी अत्यन्त पापी ह  भनेर ःवीकार गनुर्पदर्छ। अिन त्यस पापलाई हाॆो कुनै 
धमर्कमर्ले धनु सक्दैन भनेर मा ुपदर्छ। हामीलाई त्यो चेतना जगाउने 
कामचािहँ पिवऽ आत्माको हो। तर जब पिवऽ आत्माले हामी पापी ह  भनेर 
देखाउँछ भने हामी परमेँ वरबाट पिन्छन खोज्नहुुँदैन। यिद पापी मािनसले 
आफ्नो पाप ःवीकार गरेर पापबाट पिन्छन खोज्दैन भने पिवऽ आत्माले नै 
हाॆो पापको अवःथालाई उघािर िदनहुनु्छ। हामीह ले लाउने अ भन्दा असल 
छु भ े मकुुन्डो, देखावटी पमा धमार्त्मा छु भ े नक् कली चाल र म ठीकै छु 
भ े आत्मिवँ वासलाई पिवऽ आत्माले च्याितिदनहुनु्छ। अिन येशूको साम ुपापी 
मािनस यसरी लम्पसार पदर्छ र परमेँ वरको दयाको िनिम्त याचना गदर्छ: 
“परमेँ वर म पापी हुँ। ममािथ दया देखाउनहुोस!्" (लूका १८:१३बाट 
पान्तिरत)। 
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     तपाईँले अिन्तम पटक किहले आत्मआलोचना गनुर्भएको िथयो? 
तपाईँको िबयाकलाप, भावनाह , िनयतह  आिदलाई के मूल्या न गनुर्भएको 
छ? आफूले आफैलाई हेदार् कःतो िनराशमय अवःथामा आफूलाई पाउनहुनु्छ? 
तपाईँको आशा केवल के हो त? अथार्त ्यस संसारमा तपाईँ जीउने लआयलाई 
कसरी अथर्मलुक बनाउने? 
 

३. ूथम शताब्दीदेिख आजको एक् काइस  शताब्दीमा आइपगु्दा के मानवजाित 
ूगितमा लािगरहेको छ त?  

बीस  शताब्दीको सु मा संसारमा मानव जातको ूगितमा सधुार 
हनेुछ, नैितकःतर बढ्नेछ र िव ान र ूिविधले गदार् नयाँ आदशर् संसारको 
उदय हनेुछ भनेर कितपय मािनसह ले िवँ वास गरेका िथए। अब मानव 
संसार मौिलक पमा िश  र आदशर्को बाटोमा लिम्कनेछ भनेर िवँ वास 
गरेका िथए।  उिचत िशक्षा र चिरऽवान बनाउने नैितक तािलमले अब मानव 
समाज उच्च ूगितमा लाग्नेछ भनेर मािनसह ले सोचेका िथए। सोचेको 
अनसुार बीस  शताब्दीमा ूवेश गन बममा मानव जात उिचत र असल 
ूगितको बाटोमा लागेर एक साहिसलो नयाँ यगुमा लिम्करहनपुन हो। 
 तर द:ुखपूणर् कुरो त यो छ, मानव जगत त्यस काल्पिनक आदशर् 
यगुमा ूवेश गिररहेको पाइएको छैन, छ त? मानव यगु बीस  सताब्दीमा 
ूवेश गदार् संसारको इितहासमा त्यो जःतो िहँसात्मक र असभ्य अवःथा 
किहल्यै पिन नभएको पाइरहेको छ। आधिुनक िव ानको चमत्कारले गदार् अब 
मािनसह  लाख को संख्यामा एकैचोटी नाश गनर् सम्भव भइरहेको पाउँछ । 
िवँ वको इितहासमा वै ािनक ूिविधले गदार् सिजलैसँग मानवसंहार गनर् सिकन्छ 
भ े कुरा िबगतका कुनै पिन बहलुाएको मािनसले सपनामा पिन देखेको 
िथएन। 
 मािनस यसरी पशभुन्दा पिन तल िकन झनर् थाले त?  मानव समःया 
के िथयो? पावलले ूथम ्शताब्दीको (सन ्१-९९) रोमी सभ्यतालाई लिक्षत 
गिर रोमीका पऽह  १:२१-३२ लेखेका िथए। के बीस  शताब्दीमा आजपिन 
त्यहाँ वणर्न गरेको अवःथा जारी नै छ त? हेन ुर्होस:् "२१ िकनिक परमेँ वरलाई 
िचनेर पिन ितनीह ले परमेँ वरलाई िदनपुन मिहमा िदएनन ्, न त धन् यवाद नै 
चढ़ाए, तर ितनीह  आफ् ना िवचारमा बेकम् मा भए, र ितनीह को मूखर् मन अझ 
अधँ् यारो भयो। २२ बिु मान ् छु भन् ने दाबी गरे तापिन ितनीह  मूख भए, २३ 
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र ितनीह ले िवनाशी मािनस, चराच ु ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का 
मूितर्का पसँग अिवनाशी परमेँ वरको मिहमा साटफेर गरे। २४ यसकारण 
परमेँ वरले ितनीह लाई ितनीह का दयका कामवासनाको अशु तामा 
छोिडिदनभुयो,  िक ितनीह ले आपसमा आफ् ना शरीरको अनादर ग न ्। २५ 
िकनिक ितनीह ले परमेँ वरको सत् यतालाई झूटसँग साटेर सदासवर्दाका 
परमधन् य सिृं टकतार्लाई त् यागेर ब  सिृं ट गिरएका थोकह को पूजा र सेवा 
गरे। २६ यसैकारण परमेँ वरले ितनीह लाई लाजमद  कामकुताको िनिम् त 
छोिडिदनभुयो। ितनीह का ः ऽीह ले आफ् ना ः वाभािवक व् यवहारलाई 
अः वाभािवक व् यवहारमा पिरवतर्न गरे, २७ र त् यसरी नै ः ऽीतफर् को ः वाभािवक 
व् यवहार त् यागेर एक-दोॐातफर्  कामकुताको जलनमा पु षह ले पु षह िसतै 
िनलर्ज् ज काम गरे, र आफ् नै शरीरमा आफ् ना कसूरको उिचत दण् ड भोगे। २८ 
यसरी ितनीह ले परमेँ वरलाई मान् यता िदन नचाहेका हनुाले परमेँ वरले 
ितनीह लाई ॅं ट मनका अवः थामा अनिुचत आचरणको िनिम् त त् यािगिदनभुयो। 
२९ ितनीह  सबै िकिसमका बदमाशी,  दुं  टता, लोभ,  िरसबीले भिरएका छन ्। 
ितनीह  डाह,  हत् या,  झझगड़ा,  छल,  बदख् वाइँले भिरएका हनु् छन ्,  र ितनीह  
कुरौटे, ३० र बदनाम गन, परमेँ वरलाई घणृा गन, ढीट, अह ारी, अिभमानी, दुं  ट 
कुरा रिचिहँ  ने, आमा-बबुाको आ ापालन नगन, ३१ मूखर्, िवँ वासघाती, िनदर्यी र 
बूर हनु् छन ्। ३२ यः ता काम गनह  मतृ् यकुो योग् य हनु् छन ् भन् ने परमेँ वरको 
धािमर्क-िवधान जान् दाजान् दै पिन ितनीह  यी काम गन माऽ होइनन ्, तर यः ता 
गनह सँग पूणर् सहमत पिन हनु् छन ्।" 
    इसाई आःथामा लाग्न हामीह लाई धेरै आित्मक िशक्षाह मा िवँ वास 
गनुर् आवँयक हनु्छ। जःतै: मतृ्यबुाट पनु त्थान, दोॐो आगमन, नयाँ ःवगर् र 
नयाँ पथृ्वी आिद। तर आज पितत मानव ःवभावको अवःथालाई िवँ वास गनर् 
के िवँ वासै चािहन्छ र? आज हामी सबै जना पितत मानव अवःथाको पिरणाम 
भोग्दै िजइरहेका छ । 
 रोमी १:२२,२३मा पावलले तत्कालीन सभ्यता तथा मानव 
बौि कतालाई लिक्षत गिर यसरी व्यक्त गदर्छन:् “बिु मानी छ  भनेर दावी गरेर 
ितनीह  मूखर् ठहिरए। अिन अिवनाशी परमेँ वरको मिहमालाई ितनीह ले 
िवनाशी मािनस, चराच ु ी, चारखु े जनावर र घॐने जीवह का मूितर्को पमा 
पिरवनर्न गरे।" के यो भनाइ केवल दईु हजारवषर् अिघको लािग माऽै िथयो त?  
परमिपता परमेँ वरको अिःतत्वलाई अःवीकार गरेर आज पिन मािनसह ले 

४०



कःता खालका मूितर्ह लाई पूजा गिररहेका छन?् मािनसह ले कःता खालका 
मािनसह लाई ौ ये, भिक्त वा आदशर् व्यिक्तह  ठानेर ितनीह को पिछपिछ 
लािगरहेकाछन?् परमेँ वरबाहेक अ  वःत,ु जीव र मािनसह लाई पूजा गरेर के 
आफूह लाई उल्ल ुत बनाइरहेकाछैनन?् 
 

४. यहूदी र अयहूदी अथार्त ्अन्य जाितह को बीचमा भएको साझा तालमेल 
 िवगतको धेरै समय अिघ, सिृ कतार् सनातन परमेँ वरलाई िबसर्ँदा गैर-
यहूदीह  कःता पापह को भमूरीमा परेका िथए पावलले रोमी १मा 
खलुाउँछन।् सय  वषर्देिख सिृ कतार् परमिपता परमेँ वरलाई भलेुर आफ्नै 
मनिःथितले ऽिसत, िविभ  भावनाह  र अन्यौलता आिदले गदार् उत्पादन 
गरेका देवीदेवताह  तथा ूकृितका जीव अिजव वःतहु लाई ितनीह ले 
पूजाआजा गदर्थे। ितनीह का िवचार, भावना र िबयाकलापह मा पाप मछेुका 
िथए। ितनीह का भावनाह बाट सिृ  गरेर पूजा गरेका देवीदेवताह ले पिन 
ितनीह कै मनिःथितलाई ूितिवम्व गरेको हनु्थ्यो। त्यसले गदार् ितनीह को 
मानिसकतामाऽ होइन, आध्याित्मक जीवन पिन तल्लो ःतरमा झरेको िथयो। 
 तर, पावल एकदम ःप  व्यिक्त भएको हनुाले, आफ्नो यहूदी जाित 
जितसकैु धमार्त्मा भनेर कहलाइएतापिन यहूदीह  पिन पापी नै छन ्भ े कुरा 
देखाउन उनी पिछ परेका िथएनन।् यहूदी भएर जितसकैु फाइदाह  भएतापिन 
(रोमी ३:१,२) ितनीह  पिन पापी नै छन,् परमेँ वरको व्यवःथाले ितनीह  
पिन दोषी ठहर् याइका छन ् र ितनीह लाई पिन येशू भी को मिुक्त िदने 
अनमुहको आवँयकता छ भ े पावलको िजिकर िथयो। मािनसह  पापी 
भएको कारणले र सबैले परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई 
उल्लङ् घन गरेकोले चाहे यहूदी होस ्वा अयहूदी अथार्त ्अन्य जाितह  होस ्
सबैलाई परमेँ वरले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्तको अनमुहको आवँयक छ। 
यस पिरवेशमा चाहे यहूदी होस ्वा अ  जाित होस ्सबै जना बराबरी छन।् 
  पावलले रोमी २:१-३ र १७-२४मा चेतावनीःव प केही वचनह  व्यक्त 
गरेका छन।् हामी चाहे यहूदी ह  वा अयहूदी वा अ  जाितका मािनसह  ह  
त्यस चेतावनीले हामीले आफैलाई पिन कसरी सतकर्  गराउनपुछर्? हेन ुर्होस:् "१ 
यसकारण अकार्लाई दोष लाउने ए मािनस, ितमी जोसकैु भए तापिन, केही बहाना 
छैन,  िकनिक जेमा ितमी अकार्लाई दोष लगाउँछौ,  त् यसैमा आफै पिन दोषी 
ठहिरनेछौ,  िकनभने ितमी दोष लाउनेले पिन त् यही काम गछ । २ यः ता काम 
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गनह मािथ परमेँ वरको इन् साफ ठीकसँग पछर् भनेर हामी जान् दछ । ३ ए 
मािनस,  ितमीले यः ता काम गनह लाई दोष लाउँछौ, र आफै पिन त् यही काम 
गछ  भने, के परमेँ वरको इन् साफबाट उम् कन् छु भन् ने ितमी ठान् छौ?... १७ तर 
यिद ितमी यहूदी हुँ भनी व् यवः थामा भर परेर परमेँ वरसँगको सम् बन् धमा घमण् ड 
गदर्छौ,  १८ र उहाँको इच् छा जान् दछौ,  र व् यवः थाबाट िसकाइएका उ म 
कुराह  मन् जूर गदर्छौ, १९ र यिद ितमीलाई यो िनँ चय छ िक ितमी अन् धाको 
अगवुा हौ, अन् धकारमा हनेुह का िनिम् त ज् योित हौ, २० मूखर्ह लाई सधुाछ , 

अपिरपक् वह लाई िशक्षा िदन् छौ,  िकनभने व् यवः थामा नै सम् पूणर् बिु  र सत् यता 
ूाप् त गरेका छौ– २१ यसरी जब ितमी अ ह लाई िसकाउँछौ, त के आफूलाई 
चािहँ िसकाउँदैनौ? जब ितमी चोरीको िव मा ूचार गछ ,  के ितमी आफैचािहँ 
चोरी गछ ?  २२ ितमी,  जसले व् यिभचार नगर भनी भन् छौ,  के ितमी आफै 
व् यिभचार गछ ?  ितमी, जो मूितर्ह  िघनाउँछौ, के ितमी आफै मिन् दरह  लु  छौ? 
२३ ितमी, जो व् यवः थामा घमण् ड गदर्छौ, के व् यवः था उल् ल न गरेर परमेँ वरको 
अनादर गछ ? २४ िकनभने, लेिखएको छ, “अन् यजाितह का बीचमा परमेँ वरको 
नाउँ ितमीह ारा नै िनिन् दत भएको छ।” 
    "अन्य जाितह  पापी छन ् भनेर ूिेरत पावलले औलँ्याएपिछ अव 
उनले िबषशे गिर जोड िदएर यहूदीह  पिन पापमै फिसरहेका छन ् िकनभने 
ितनीह  बािहर पमामाऽ परमेँ वरको व्यवःथाको पालन गछर्न।् ितनीह  
व्यवःथाको अक्षर अनसुार चल्छन ् तर त्यसको ममर् वा आित्मयतामा 
चल्दैनन।्"-मािटर्न लथुर, कमेन्टरी अन रोमनस,् प.ृ६१बाट पान्तिरत।   

अ को पापलाई औलँ्याएर दोष िदन वा आलोचना गनुर् एकदम 
सिजलो छ। तर कितपटक त अ लाई देखाउने पापह बाट हामी आफै पिन 
एिक्लएको हुँदैन  र अ  भन्दा हामी चोखो छ  भनेर दावी गदार् दोषमकु्त 
भएको पाउँदैनौ, िकनिक अ भन्दा धेरै पाप हामीले गरेको हनुसक्छ। आफ्नै 
दोष, कमजोरीह  लकुाउने ःवभाव हाॆो ठूलो समःया हो। घिृणत पाप गन 
अ  मािनस भन्दा हामी कित असल छ  भनेर आफूलाई सनु पानी छकार्एर 
धमार्त्माको िबल्ला लगाउन ुमानव ःवभाव नै हो भने पिन हनु्छ। ितनीह सँग 
तलुना गरेर आफू कित असल छु भनेर मािनसह  आफ्नो िप ुँमा धाप हा  
चाहन्छन।् (कितपय मािनसह  धमर्को नाउँमा अितबादी भएर धमर् वा 
संःकृितलाई रक्षा गनको नाउँमा नर संहार गन मानिसकताबाट कुनै धमर् पिन 
अलिगएको पाउँदैन । त्यिह मानिसकताले गदार् ४ करोड भन्दा वेसी 
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येशूभक्तह  शिहद भएका िथए। त्यस मध्ये अिधकाँस त इसाई 
भनाउँदाह बाट नै हत्या गिरएका िथए भन्दा अितरिञ् जत नभएको इसाई 
इितहासले बताउँछ।)  
    अ  भन्दा आफू राॆो छु वा धमार्त्मा छु भ े मनिःथितलाई पावलले 
ःवीकार गदनन।् अ  आःथा तथा जातका मािनसह को न्याय नगनुर् भनेर 
पावलले ःप  पमा खवरदारी गरेको हामी पाउँछ । िकनभने उनको आफ्नै 
यहूदी जातका मािनसह  परमेँ वरले नै चनेुको भएतापिन पापी नै िथए। हो, 
ितनीह लाई परमेँ वरले िवशेष जाती भनेर च ु ुभएको िथयो, तैपिन ितनीह  
पापबाट चोखो भएका िथएनन।् अझ, पावलको साम ु ितनीह  झन बेसी दोषी 
भएका िथए। ितनीह ले अ को पापूित आलोचना गदर्थे, तर अन्य जाितको 
भन्दा बेसी आत्म ान भएकोले ितनीह  अझ असल हनुपुदर्थ्यो। अझ कितपय 
समयमा यहूदीह  अयहूदीह भन्दा चक  पापी छन ् िकनभने ितनीह लाई 
अयहूदी वा अन्य जाितको िनिम्त ज्योित हनु धेरै आत्म ानह  िदइएको 
भयतापिन ितनीह  त्यो ानमा नरहेर अ को आलोचन गछर्न ् अ को 
आलोचना गनर् हतार गछर्न ्र अ लाई दोष लगाउँछन।्  

   कोिह मािनस पिन धमार्त्मा छैन भनेर पावलले औलँ्याएको पाउँछौ। 
परमेँ वरको िस  आदशर् वा आचारसंिहतामा हामी कोिह पिन पगु्न सक्दैन । 
हामी कोिह पिन ःवभावैले असल, पिवऽ र सन्तसाध ुछैन । चाहे यहूदी, चाहे 
गैर-यहूदी, पु ष वा ी, धनी वा गिरब, आिःतक ह  वा नािःतक ह , हामी 
सबै जना पापको वन्धनमा छ । शैतानले हामी सबैलाई अपहरण गरेको छ 
भन्दा पिन हनु्छ। यिद परमेँ वरको अनमुह बुसमा नदेखाइएको भए हामी 
कोही पिन आशामा िजइरहने कारण हनेु िथएन। (येशूिबना हाॆो जीवन खल्लो 
हनु्छ, त्यिह खल्लो जीवनलाई सन्तु  बनाउन मािनसह ले अनेक उपाय रचेका 
हनु्छन ् जसले गदार् मािनस ूगितमा लाग्नसु ा अधोगितमा गइरहेको सारा 
अखबारका पानाह ले छलर्  पािररहेको हामी पाउँदछ ।) बाइबलमा उल्लेिखत 
परमेँ वरको ससुमाचारले माऽ हाॆो जीवनलाई शल्यिबया गदर्छ र  हाॆो 
ःवभावलाई पदार्फास गरेर हाॆो असली प देखाउँदछ।अनवुादकको 
िटप्पणी)। 

कितपय समयमा तपाईँले अ को भलूलाई दोष िदन वा आलोचना गनर् 
हतार गनुर्हनु्छ जब तपाईँ आफै पिन त्यही भलू गरेर दोषी हनुभुएको छ?   
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पावलले िदएको अितर् अनसुार तपाईँ चल्दा त्यःता ःवभावबाट आफूलाई कसरी 
सधुानर् सक्नहुनु्छ? 
       
५. ससुमाचार र पँ चाताप 

(पाँच वषर्का एक जना दाइले खेल्ने बममा िरसले आफ्नी बिहनीलाई 
िहकार्ए। उसका आमाबाबलेु आफ्नी बिहनीसँग माफी माग्न ुभनेर अर् हाए। तर 
उःले माफी माग्न चाहेन। तर आमाबाबलेु जोड गदार् चािहँ उसले भन्यो, “सरी 
वा माफ देऊ।" परमेँ वरको साम ुआफ्नो कमजोर करले वा पापूित द:ुख 
यसरी व्यक्त गिरँदैन।रोमीको पःुतकको परुानो अध्ययनमा समावेश भएको 
उपयकु्त कथा)। 
 यसै सन्दभर्मा पावलले रोमी २:४मा भन्दछन,् “परमेँ वरका कृपाले 
ितमीलाई पँ चातापमा डोर् याउँछ भ  े थाहा नपाएर के ितमी उहाँको दया, 
सहनशीलता वा सदाशयता, धैयर्ताको सम्पि लाई तचु्छ ठान्छ ?" यसमा के 
सन्देश छ जनु पँ चातापको बारेमा सोिधने ूँ नमा हामी सबैलाई िसकाउन 
खोिजएको छ? 
 पापीह को धमर्कमर् र बलजफ्तीले होइन तर परमेँ वरको कृपाले 
गदार् उनीह लाई पँ चातापको बाटोमा डोर् याउँछ भ े कुरा हामीले िबसर्नहुु । 
परमेँ वरले मािनसको इच्छा िवपिरत वा आत्मिनणर्य िबपिरत कुनै पिन शिक्त 
ूयोग गनुर्हु । उहाँ हरदम धैयर्वान हनुहुनु्छ। आफ्नो अनन्तको ूमेले 
मािनसह लाई आफूितर ता  उहाँ सध तत्पर हनुहुनु्छ। उहाँको चाहना नै 
पापमा परेको मािनसलाई आफ्नो ूमेले ढाकेर त्यस पापको दलदलदेिख 
उठाउने हो। तर उहाँले कुनै पिन बल ूयोग गरेर मािनसलाई पँ चाताप 
गराउनहुु ।  आमाबाबकुो करले गदार् त्यस बालकले आफ्नी बिहनीलाई “सरी 
वा माफ देऊ" भनेर िठक् क पारेको जःतो हामीमा पिन देखावटी पँ चाताप 
भएको परमेँ वर चाहनहुु । यिद सबैले देखावटी पमा पँ चाताप गरे भने 
सबै जनाले ःवत: मिुक्त पाउने िथए, होइन त? त्यसकारण आफूले गरेका पाप 
वा अधमरू् ित देखावटी पमा द:ुख व्यक्त गरे माऽ पगु्ने भए कसैलाई 
पँ चाताप गनर् कसैलाई नगनर् परमेँ वरले िकन जोड िदने? हामीले गरेका 
नराॆो कामह को पछुताउ हाॆो दयदेिख ःवतन्ऽ चाहनाले गनुर्पछर्। त्यो 
चाहना जगाउने काम पिवऽ आत्माको चालको जवाफमा हनुपुछर्। पँ चाताप, 
परमेँ वरको बरदान हो, तर त्यसलाई पाउन हामी तयार हनुपुछर् र हामीह को 
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मनको ढोका खलुा राख् नपुछर्। त्यो आत्मिनणर्यको अिधकार केवल हामीलाई 
माऽ सिुम्पएको छ (कसैले कसैलाई न त परमेँ वरले नै करकाप गरेर 
वाःतिवक पँ चाताप गनर् सिकन्छ)। 
 परमेँ वरको ूमेलाई ितरःकार गनको गित के हनु्छ भनेर रोमी २:५-
१०मा पावलले उल्लेख गदर्छन?् यी मािनसह  केवल परमेँ वरको ूमेलाई 
ितरःकार गन माऽ होइनन,् उनीह को दय कठोर हनु्छ र पँ चाताप गनर् 
अःवीकार पिन गदर्छन,् अिन ितनीह  िविोही मनिःथितमा रिहरहन चाउँछन।् 
हेन ुर्होस:् "५ तर परमेँ वरको धािमर्क इन् साफ ूकट हनेु त् यस बोधका िदनको 
लािग आफ् नो कठोर र अपँ चा ापी दयले गदार् ितमीले आफ् नो िनिम् त बोध 
थपुािररहेछौ। ६ िकनिक उहाँले हरेक मािनसलाई उसको कामअनसुार 
िदनहुनेुछ। ७ धैयर्सँग असल काम गरेर मिहमा,  इज् जत र अमरत् व 
खोज् नेह लाई चािहँ उहाँले अनन् त जीवन िदनहुनेुछ। ८ तर झगड़ाल,ु सत् यको 
पालन नगन,  र दुं  टतामा िहँ  नेह मािथ चािहँ बोध र रीस पनछ। ९ खराब 
काम गन हरेक मािनसमािथ स ं ट र आप   आइपनछ,  पिहले यहूदीमािथ र 
अन् यजाितह मािथ पिन। १० तर असलकाम गन हरेकलाई पिहले यहूदीलाई 
अिन अन् यजाितलाई पिन गौरव,  इज् जत र शािन् त ूाप ्त हनेुछ। ११ िकनिक 
परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न।" 
 मािनसह  असल काममा तल्लीन हनुपुदर्छ भनेर मािथका पदह  र 
रोमीको पःुतकमा धेरै पटक ःप  पमा पावलले उल्लेख गरेको पाउँछ । 
असल काम गनर् पिन पावलले जोड िदन्छन।् व्यवःथालाई पालन गरेर होइन 
तर िवँ वास ारा मािनस धमीर् ठहिरन्छ भन्दैमा इसाईह  असल काम गनर्बाट 
अलग हनुपुछर् भनेको होइन। उदाहरणमा, रोमी २:७ले भन्दछ, मिुक्त 
त्यसलाई ूाप् त हनु्छ “जसले धैयर्तासाथ असल काम गिररहेको हनु्छ"। असल 
कामले मिुक्त िदन सक्दैन। तर जसले मिुक्तको पूरा अनभुव गिररहेको हनु्छ 
त्यसले असल कामलाई आफ्नो जीवनशैलीको एक भाग बनाएको हनु्छ। 
बाइबलचाही ँ पढ्ने तर कुनै कामसँग वा असल कामसँग बाइबलको केही 
सरोकार छैन भनेर िवँ वास गनुर् धेरै गार् हो कुरो हो। सही पँ चाताप भनेको 
देखावटी नभएर दयदेिख आउनपुछर्, यसमा कसैको दईुमत छैन। 
परमेँ वरबाट अलग राख् ने कुनै पिन कुराबाट आफूलाई टाढा राख् न उसले 
ूयत् न गदर्छ र फेिर पँ चाताप गनुर् नपन कुनै कुराबाट आफूलाई अलग राख् न 
ऊ ूितव  हनु्छ। 
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 यस संसारमा कोिह पिन िस  छैन भ  े कुरामा दईुमत छैन। सबै 
जनामा कुनै न कुनै कमजोरीह  हनु्छन,् भलू गदर्छन ् र पापमय ःवभावको 
िशकार भएको अनभुव गरेका हनु्छन।् कुनै बेलामा तपाईँ चकु्नभुयो वा पाप गनुर् 
भयो भने के तपाईँले दयदेिख पँ चाताप गनुर्हनु्छ? के त्यसमा इमान्दािरता छ? 
अिहलेलाई भइहाल्यो पिछ नग लँा भनेर के तपाईँले आफूले आफैलाई सफाइ 
िदन खोज् नहुनु्छ? अथवा के िठक् क पारेर अ को मन िजत् नमाऽ औपचािरक 
पमा द,ुख व्यक्त गनुर्हनु्छ? यःतो िनयतबाट के तपाईँ मकु्त हनु चाहनहुनु्छ? 

तर कसरी मकु्त हनेु? सफल येशूभक्तको जीवन िवताउन तपाईँमा पिरवतर्न िकन 
हनुपुदर्छ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: "पाप भनेको कसैले झकु्याएर वा अजानमा मािनसमा पन तत्व 
हो भनेर बाइबलको भाषाले भन्दैन। तर सिबय मनिःथित र आफ्नै चाहनाले 
मािनस पापमा फःछ भनेर बाइबलले बारम्बार देखाउँछ। पाप भनेको असल 
कामलाई ध्यान निदएर भएको हो भ े नभएर परमेँ वरको अपेक्षामा चल्नबुाट 
चकु्न ुहो। यो दु  िनयत हो जनु मािनसले जानाजानी त्यसमा लाग्न िनणर्य 
गरेको हनु्छ। यो कुनै कमजोरी होइन जनु मािनस िजम्मेवारी हनुसक्दैन तर 
मािनसले जानाजानी पाप गनर् वा पापी मनिःथित राख् ने चाहना गछर्। 
परमेँ वरको िब मा ऊ जान चाहन्छ, उहाँको व्यवःथामा नरहन उसले मन 
पराएको हनु्छ र परमेँ वरको वचन सु  पिन चाह  र सनेुर पिन त्यस अनसुार 
चल्ने चाहना गदन। परमेँ वरले तोक्नभुएको सीमाभन्दा बािहर मािनसलाई 
पापले नै धकेल्न खोज्दछ। छोटकरीमा भ े हो भने पाप भनेको परमेँ वरको 
िव मा िविोह गनुर् हो।"-द हान्डबकु अभ सेभेन्थ-डे आडभेिन्टःट िथयोलोजी 
(हागरटाउन, मेिरल्यान्ड: िरभ्य ु एण्ड हेराल्ड पिब्लिश  आसोिशयशन, 
२०००), प.ृ २३९बाट पान्तिरत।  
 

(“आफू सोझो छ र आफ्नो दय सफा छ भनेर धेरैले सोच्दछन।् त्यो मूखर् 
सोच हो। “मािनसको दय अ  भन्दा बेइमान हनु्छ" ( यिमर्या १७:९) भ े 
कुरालाई ितनीह ले बझेुका छैनन।् यःता मािनसह ले आफू कि को धमार्त्मा 
छ  भनेर िबचार गदर्छन।् आफूले नै रचेका आचरणको मापदण्डमा पगु्दा 
आफू सन्तु  भएको ठान्दछन।् तर परमेँ वरले ःथापना गनुर्भएको 
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आचारसंिहतामा नपगु्दा ितनीह  घातक पमा असफल हनु्छन।् परमेँ वरले 
अपेक्षा गनुर्भएको मापदण्डमा पगु्न र उहाँले भ ु भएको काम गनर् आफ्नै 
बलशिक्तले भ्याउन सक्दैनन।्"एलेन जी ाईट, सेलेक्टेड मेसेजेज,् बकु १, प॰ृ 
३२०बाट पमान्तिरत।परुानो अध्ययन पःुतकमा समावेश भएको िटप्पणी)। 
 “संसारको भयानक िःथितलाई िचऽण गरेर परमेँ वरले मलाई दशर्न 
िदनभुएको छ। बैवािहक जीवनलाई वेवःता गरेर जथाभावी अ सँग यौन िबडा 
गन र ती यौन िबडाबाट आउने भय र पिरणामह  र अनैितकता यस 
सताब्दीका िवशेष पापह  हनु।् अिहलेको जमानामा जःतो पापको कु प िशर 
िनडर भएर किहल्यै पिन उठाइएको िथएन। मािनसह  पापले गदार्  
उनीह का  दयह  अत्यन्त कठोर भएको पाउँछ । पापूित ितनीह को 
मनिःथित अचेत भइरहेको छ। सत्य पमा सदाशयता अपनाउन चाहनेह , 
गिुणलो र शु  तथा असल जीवन यापन गनर् चाहनेह  पापको शिक्त,  िहम्मत 
र ूभतु्वले गदार् झण्डै िनराशमा पिररहेका छन ्। तर यस संसारमा भएका पाप 
परमेँ वरको हाँसो उडाउनेह   र अिवँ वासीह को बीचमा माऽ िसिमत भएको 
छैन। त्योमाऽ भए हनु्थ्यो तर होइन। कितपय इसाई धमर्को नाउँमा इसाई 
पोशाक पिहरहनेह  पिन यस दोषबाट मकु्त भएका छैनन।् येशूको आगमनको 
िनिम्त पिखर्रहेकाछ  भनेर दािव गनह  पिन कितपय शैतानको िशिवरमा 
पिररहेका हनु्छन ्र सत्य पमा ितनीह  उहाँको आगमनको ूितक्षाको िनिम्त 
तयार भएका हुँदैनन ् जनु शैतान आफै पिन तयार छैन। सबै पापको 
ूदषुणदेिख ितनीह  चोखो ब  चािहरहेका हुँदैनन।् आफ्नै महत्वाकाँक्षा र 
अिभलाषामा ितनीह  यसरी तल्लीन भइरहेका हनु्छन ् िक अ ात पमा 
ःवभावैले ितनीह का सबै सोचिबचार र भावनाह  अशु पमा ॅ  भइसकेका 
हनु्छन।्"-एलेन जी ाइट , टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेिल २, प॰ृ ३४६बाट 
पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
१)  नराॆो िःथितमा जितसकैु मानव समाज गिुळरहेतापिन मािनस जाितमा 

सधुार भइरहेको छ भनेर िजिकर गनह लाई तपाईँले कःतो जवाफ 
िदने? ितनीह ले कःतो तकर्  ूःततु गदर्छन ् र त्यसको जवाफ 
तपाईँले कसरी िदन सक्नहुनु्छ?  

२॰ उपसंहारमा िलिखत एलेन जी ाइटको दोौो उद् धृत अंश फेिर 
हेन ुर्होस।् के तपाईँ पिन उहाँले वणर्न गनुर्भएको पाऽह  मध्ये एक 
हनुहुनु्छ? यिद हनुहुनु्छ भने तपाईँको के जवाफ छ? हताश िनराश 
भएर होइन तर परमेँ वरका क्षमाशीलता र शु  गन ूित ाह लाई 
सम्झेर आफ्नो जीवन उहामँा समु्पेर ढुक् क हनु ु िकन ज री छ? 
शैतानले तपाईँको चेतनामा यःता आवाज ल्याएर तपाईँलाई लडाउन 
चाहन्छ: “जित राॆो गनर् चाहे पिन म असफल व्यिक्त भएको छु। म 
अत्यन्त पापी नै छु। मैले किहल्यै पिन मिुक्त पाउन सिक्दन। 
बेकारमा के असल कुरा सोचेर बःन ु । आ, छोिडदेउ, इसाई 
हनुमा।" के तपाईँ शैतानको आवाजलाई ूाथिमकता िदनहुनु्छ िक 
येशूको, जसले भ ुहनु्छ, “ितमीलाई पिन म दोष िद ॰॰॰॰जाऊ फेिर 
पापी जीवन त्यागेर उिचत जीवन यापन गर।"? (यूह ा ८:११बाट 
पमान्तिरत)। 

३) मािनसको पापको आधारभतू कारण र त्यो पितत भएको बारेमा 
इसाईह ले ःप पमा बझु्न िकन ज री छ? पापको यथाथर्तालाई 
पन्छाउन खोज्य  भने के हनु्छ? सही पमा हामी पापी ह  भ े 
कुरालाई िबःय  भने हामीले के भलू गनर् सक्छ ? 

४) अनिगन्ती सधुारवादी इसाईह ले आफ्नो िवँ वासलाई त्याग्नभुन्दा 
मािरन िनणर्य गरेका िथए। हामीह को िवँ वास कितको बिलयो छ? 
के हामीह  पिन पापको िनिम्त मनर् तयार छ ? 
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कथा ३ 

िकताब तःकरी 
भ्लािदिमर बोिरसोभ (यरुो-एिशया िडिभजन) 

  

   एउटा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको समारोह पिछ साथीह ले मलाई 
१००वटा धािमर्क पःुतक भएको एउटा बाकस मेरो देशमा लान अनरुोध गरे। 
म लान चाहन्थ तर म िकचिकचाए ँ िकनभने मेरो इःलाम देशले धािमर्क 
पःुतकह  बाँड्नमा ूितवन्ध लगाएको िथयो। कुन िकताब ल्याउनहुनु्छ कुन 
िकताब ल्याउनहुु  भ े मािमलामा एक सरकारी सिमितले िनणर्य गदर्थ्यो। 
ूत्येक िकताबलाई केलाएर माऽ त्यो देशमा िभऽाइन्थ्यो। 

 
िहचिकचाउँदै सामान बोक्ने: 

  एक िदन म र मेरो साथी मेरो शहरमा बसबाट याऽा गनर् योजना 
बनाय । म त्यस ठाउँको एक एडभेिन्टःट चचर्को पाःटर िथए।ँ मैले 
साथीह लाई भन "यिद बसको चालकले िकताबह को िजम्मा िलन चाहेमाऽ 
म िकताब लान्छु। ूायजसो पैसा ितदार् बसका चालकह ले थप सामानह  
लग्न िदन्थ। 
    हामी बस पाकर् मा आइपगु्य  र बसको चालकलाई िकताबह को 
बाकस लान ु हनु्छ िक भनेर सोध्य । उसले भन्यो यिद हामीले सय डलर 
अथार्त ् दस हजार पैयाँ िदय  भने उसले ती िकताबह  लिगिदने बतायो। 
उसका कुरामा मेरो साथी र म आफ्ना दईु सटुकेसह साथै उक्त बसमा 
च । 

   जब हामी िसमानामा आइपगु्य  तब बस चालकले कःतो खालका 
िकताबह  छन ्भनेर पिुलसले सोध्यो भने के भ े भनेर उसले मलाई सोध्यो। 
"ितनीह  इसाई िकताबह  हनु"् मैले भन। 

    बस साइभरले मेलै िदएको दस हजार पैयाँ िफतार् िदएर भने, "हाॆो 
देशमा लाग ुपदाथर्ह  तःकरी गनर् सिजलो छ तर इसाई िकताबह  तःकरी 
गनर् सिजलो छैन।" 

परमेँ वरले हःतके्षप गनुर्हनु्छ: 
    अचानक मलाई ठूलो  िपर पनर् थाल्यो । ती िकताबह लाई अब 
मैले के गन? मैले िनणर्य नै गनर् सिकँन। म र मेरा साथीले घुडँा टेकेर ती 
िकताबह  हाॆो सटुकेसमा कोच्य । अिन हामीले ूाथर्ना गर् य  र िसमाना 
कट्न अ  मािनसह सँग उिभय । हामीभन्दा भन्दा अगािडको मािनसको 
बाकसमा ःकानरबाट जाँचेर उसले झोलाह लाई पार गर् यो र चेकजाचँ 
ःथानबाट ऊ िनःक्यो। अिन हामीह का सटुकेसह  त्यस ःकानर बेल्टमा 
राख्य । िसमाना सरुक्षकले ःकानरको िनिम्त बटन िथच्यो। तर बेल्ट चलेन। 
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उसले फेिर िथच्यो तर चलेन। उसको मखु िदक्  क मान्दै रातो भयो। उसले 
गाली गद त्यस बटमलाई िरसले िथच्यो तर चलेन। 

   अिन त्यो िसमा सरुक्षा ूहरीले हामीलाई हेद भन्यो "जाऊ" ती 
सटुकेसह  िनकाल्दै भन्यो। चपुचाप हामीले ती सटुकेसह  िनकाल्य  र 
िसमाना क । िसमाना काटेको केही समय सम्म हामीमा पछािड हेन पिन 
आटँ आएको िथएन। जब हामी पछािड फक्य  सरुक्षा गाडर्ले हामी भन्दा 
पछािडको मिहलालाई उनको झोलाह  खोल्न आदेश िदयो िकनभने ःकानरले 
काम गरेको िथएन। 

   मेरो साथी र म मेरो देशमा जान दोॐो िसमाना काट्न गय । त्यहाँ 
पिन हामी भन्दा अिघका मािनसह  ःकानर मिशनबाट सटुकेसह  ःकान 
गिररहेका िथए। अिन हामीह को सटुकेसह  त्यही मिशनमा राख्य । त्यहाँ 
पिन सरुक्षा गाडर्ले बटन िथच्यो र फेिर त्यो बटन चलेन। धेरै पल्ट उसले 
कोिसस गर् यो। केही पिन भएन। गाली गद उसले त्यस बटनलाई िहकार्यो। 
आिखरमा गाडर्ले हामीितर फकर "जाऊ" भन्यो। 

   फेिर हामी आँ चयर् चिकत हुँदै त्यस ठाउँबाट िनःक्य  र त्यहाँ पिन 
हामीलाई तरुन्तै पछािड फकर् ने आटँ आएको िथएन। तब जब हामीले पछािड 
हेर् य  त्यहाँ पिन सरुक्षा गाडर्ले हामीभन्दा पछािडका मािनसको सटुकेस खोलेर 
होिसयारसाथ जाँच्दै िथयो। हामीले हामीह का सटुकेसह  बसमा राख्य  र 
बसमा च । जब हामी िसटमा बःय  तब हामीले परमेँ वरलाई धन्यवाद 
िदय । 

ूाथर्नाको बहादरु (ूयेर वािरयर): 
    अक  साबथ एक जना चचर्को मिहलाले चचर्को आराधना सेवापिछ 
मलाई भिनन।् "गत हप् ता अचम्मको कुरो भयो। एक रातमा एउटा आवाजले 
मलाई मध्य रातमा उठायो र भन्यो, "ितॆो पाःटरको िनिम्त ूाथर्ना गर।" म 
याऽा गिररहेको िथए ँभनेर त्यस मिहलालाई थाहा िथएन। म घरमा सिुतरहको 
छु भ े  उनले ठानेकी िथइन।् त्यसकारण उनले त्यस आवाजलाई सु  
अःवीकार गिरन ्र सतु् न खोिजन।् तर त्यो आवाजले "ितॆो पाःटरलाई ूाथर्ना 
गर" भनेर उनलाई घचघच्याइरअ यो। आिखरमा उनले घुडँा टेकेर एक 
घन्टासम्म ूाथर्ना गिरन।् 

   कुन ्समयमा उनलाई त्यस आवाजले ूाथर्ना गनर् उठाएको िथयो भनेर 
मैले सोध। त्यो त्यही समय िथयो जब म र मेरा साथी िसमाना काट्दै िथय । 
हामीह को अमूल्य पःुतकह लाई सरुक्षा गनर् परमेँ वरले हःतक्षेप गनुर्भएको 
िथयो भनेर मैले िनँ चय गर। 

   मेरो देश कुन ्हो भनेर म भ  सिक्दँन। तैपिन तपाईँको भेटीले यरुो-
यिशया र संसारका धेरै देशह मा ससुमाचार सनुाउने काममा सहयोग 
हनेुभएकोले तपाईँह लाई धन्यवाद िदन्छु। 

२
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