
 
 
 

 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह :: रोमी ६, १ यूह ा १:८-२:१। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "पापले ितमीह मािथ राज् य गनछैन, िकनिक 
ितमीह  व् यवः थाको अधीनमा छैनौ, तर अनमुहको अधीनमा छौ।" (रोमी 
६:१४बाट पान्तिरत)। 

 हाॆो कुनै धमर्कमर् वा परमेँ वरको आ ा पालन नगिरकनै हामी 
िवँ वास ारा िनद ष ठहिरन पगु्छ  भनेर पावलले ूचार गरेका िथए) । अिन 
यसबाट ःप  पमा िनःकने ूँ नको जवाफ िदन अिघ भन्दछन:् यिद हाॆो 
असल कामले हामीलाई मिुक्त िदँदैन भने िकन असल काम गन त? अनमुहले 
माऽ हामी मिुक्त पाउँछ  भने पाप गद जाऔ,ँ हु  र?     

   यो महत्वपूणर् ूँ नको जवाफ पावलले रोमी ६ अध्यायमा िदन्छन।् 

अिघल्लो अध्यायमा हामीले हेर् य  हामी कसरी परमेँ वरको साम ुिनद ष र धमीर् 
ठहिरन्छ । अब यस अध्यायमा हामी यो हेनर् गइरहेकाछ , यिद हामी 
परमेँ वरको साम ु िनद ष र धमीर् ठहिरय  भने हाॆो जीवन कःतो हनुपुदर्छ। 
परमेँ वरले िनद ष सािवत गनुर्भएको जीवनलाई साधारणतया बझु्ने भाषामा 
पिवऽकरण तथा अंमजेीमा sanctification अथार्त ् सािन्टिफकेशन भिनन्छ। 
पापमािथ िवजय पाउँदै जब हामी येशूको चिरऽलाई झन झन ूितिबम्बीत गछ  
तब त्यस ूिबयालाई पिवऽकरण भिनन्छ। यो झटुा रोमीको पःुतकमा दईु 
पल्टमाऽ देखा पछर्न।् तर रोचक त यो छ, यो शब्द आफै रोमीको पःुतकमा 
पाइदैन ् तर मीक भाषाको झटुा hagiasmos हिगया मोसलाई ६:१९,२०मा 
पावलले प्रयोग गछर्न।् रोमी ६ ।  यस पदको अथर् पिवऽ अथार्त ्चोखो हो। 
अङ्मजेी भाषामा यसलाई "पिवऽता" (“holiness.”) भनेर ती दईु पदह मा देखा 
परेका छन।् 
 यसको अथर् के पावलले साधरणतया बझु्ने भाषामा ूयोग गिरएको 
पिवऽकरणसँग इसाई जीवनको केही सरोकार छैन भनेर भ  खोजेको हो त? 
िवँ वास गरे पिुगहाल्छ िन पिवऽ जीवनसँग िकन चासो राख् ने भनेर पावलले 
िसकाउन खोजेका हनु ्त? कदापी होइन। 
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 बाइबलको अन्य भागह मा ूयोग गिरएको शब्द, “पिवऽ हनु,ु शु  
हनु,ु चोखो पारेर बःन"ुको अथर् “समिपर्त जीवन" हो। यो समिपर्त जीवन 
ूायजसो परमेँ वरमा रहेको भ े जनाउँदछ । यसकारण पिवऽ हनु ुभनेको यो 
यःतो ूिबया हो जो भइसकेको भ े जनाउँछ, कुनै भिवंयमा हनेु कुरा 
होइन। “सबै जना जो पिवऽ पािरएकाह " भनेर पावलले िवँ वासीह को 
बारेमा ूिेरत २०:३२मा भनेको पाउँछ । पिवऽ जीवन िबताउनेह ले आफ्नो 
जीवन परमेँ वरमा समपर्ण गिरसकेका हनु्छन ् भनेर पावलले व्याख्या गनर् 
खोजेका िथए। 

 तर बाइबलमा पिवऽ हनु ुभनेर ूयोग गिरएको शब्दले पिवऽकरणको 
गिरमामय िशक्षालाई अवमूल्यन गदनन।् फेिर पिवऽकरण ूिबया एक िदनको 
होइन, तर जीवनको सेरोफेरोमा पूरा गद जाने ूिबया हो भनेर पिन बाइबलले 
देखाउन खोजेको छ। मािनसले पिवऽ जीवन यापन गनुर्पछर् भनेर बाइबलले 
कडा पमा समथर्न गरेको पाउँछ । तर यो जीवनलाई केवल पिवऽ भ े माऽ 
शब्दलाई ूयोग नगरेर अ  शब्दह  पिन ूयोग गरेर उक्त धारणालाई 
बझुाउन खोजेको छ। 

 िवँ वास ारा पाउने मिुक्तको अक  पक्ष यस अध्यायमा अध्ययन 
गनछ । यो पक्षमा मािनसह  धेरै नै अलमलमा परेको पाउँछ । येशूलाई 
महण गरेपिछ हामी िनद षी जीवन यापन गदर्छ  र त्यसको िनिम्त ूत्येक 
येशूभक्तलाई पापमािथ िबजय ूा  गन वाचाह  उहाँले िदनहुनु्छ भनेर यस 
अध्यायको िवषयवःतमुा हामी छलफल गनछ । 
 

१. जहाँ पाप ूशःतमाऽामा भयो 
 रोमी ५:२०मा पावलले अत्यन्त ूभावशाली धारणा राख्दछन:् “जहा ँ
पाप ब ो, त्यहाँ परमेँ वरको अनमुह झन धेरै माऽामा 
ब ो।"( पान्तिरत)। यसलाई गलत ढंगमा सिजलैसँग िलन सिकन्छ िकनभने 
यस कथनलाई आधार मानेर कितले भन्छन,् “त्यसो भए मैले धेरै पाप गरेपिन 
हनु्छ िकनभने परमेँ वरको अनमुहको भल ममािथ आइहाल्छ िन।" तर 
पावलले यो भ  खोजेको होइन। पाप जितसकैु ूवल वा धेरै भएतापिन, र 
त्यसको भयं र दुं पिरणाम जे भएतापिन, परमेँ वरको अनमुह हामीलाई ूशःत 
माऽामा उपलब्ध भएकोले त्यस पापसँग उिचत पमा सामना गनर् सक्छ  भनेर 
पावलले िजिकर गदर्छन।् यो तकर् ले हामी सबैलाई उच्च आशामा 
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डोर् याउनपुदर्छ। कितपटक हामी भन्छ , “ म अत्यन्त पापी छु। म 
परमेँ वरबाट टाढा भएको छु। म हराएको व्यिक्त हुँ। मेरो जीवनको 
साथर्कता अब छैन।" तर जितसकैु भय र पापको खाल्डोमा परेपिन 
परमेँ वरले क्षमा िदननसक्ने पापमा परेकाछैन  भनेर हामी ढुक् क हनुपुदर्छ। 
पापले मािनसलाई मतृ्यमुा डोर् यायो भनेर पावलले रोमी ५:२१मा भन्दछन।् 
तर येशू ारा पाइएको परमेँ वरको अनमुहले गदार् मतृ्य ुपरािजत हनु पगेुको छ 
र हामीलाई अनन्त जीवन उपलब्ध गराइएको छ। (यसको अथर् मतृ्य ुकेवल 
क्षिणक लोडशेिड माऽ हनुपगु्छ)। 

 मािनसह  ॅममा नप न भ  ेपावलको चाहना छ। “पाप जित गरेपिन 
परमेँ वरले क्षमा िदइहाल्नहुनु्छ भ "े तकर् लाई पावलले असहमित जनाउँछन।् 
हेन ुर्होस ्रोमी ६:१,२:“अब हामी के भन ? के अनमुह ूशःत माऽामा होस ्भनेर 
हामी पापमा लािगरहन्छ  त? त्यःतो कदापी नहोस॰्॰॰"। इसाईँ भय  भनेर अब 
ःवतन्ऽ भय  र नैितक दायरामा बःन ुआवँयक छैन भ  ेगलत सोचाईलाई 
पावलले रोमी ६२-११मा कसरी जवाफ िदन्छन?् हेन ुर्होस:् "२ त् यसो नहोस ्! 
हामी जो पापको लेिख मर् य , त कसरी हामी अझै त् यसैमा िजउन?ु ३ के 
ितमीह  जान् दैनौ हामी सबै, जितले भीं ट येशूमा बिप् तः मा िलय , उहाँकै मतृ् यमुा 
बिप् तः मा िलएका िथय ? ४ यसकारण बिप् तः मा ारा हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै 
गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा भीं ट मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, 
त् यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ । ५ यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी 
उहाँसँग एउटै भएका छ  भने, उहाँको पनु त् थानमा पिन िनँ चय नै हामी 
उहाँसँगै एक हनेुछ । ६ हामी जान् दछ  िक हाॆो परुानो मनुं  यत् व उहाँसँग 
बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश होस ्, र अब उसो हामी पापका 
कमारा नहोऔ।ं ७ िकनभने जो मरेको छ त् यो पापबाट मकु्त भएको छ। ८ 
तर यिद हामी भीं टसँग मरेका छ  भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ  भन् ने िवँ वास 
गदर्छ । ९ हामी जान् दछ  िक भीं ट मरेकाह बाट जीिवत भएर फेिर 
मनुर्हनेुछैन। अब उसो उहाँमािथ मतृ् यकुो राज् य हुँदैन। १० जनु मतृ् यमुा उहाँ 
मनुर्भयो त् यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल् ट मनुर्भयो। तर जनु जीवनमा 
उहाँ िजउनहुनु् छ, त् यो परमेँ वरको िनिम् त िजउनहुनु् छ।  ११ यसै गरी ितमीह ले 
पिन आफू-आफूलाई पापको लेिख मरेका, तर भीं ट येशूमा परमेँ वरको लािग 
जीिवत भएका ठान् नपुछर्। १२ यसकारण शरीरका अिभलाषाअनसुार चल् न ु
नपरोस ् भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई राज् य गनर् नदेओ।" 
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 िनद ष सािवत भएको मािनसले पाप गनुर्हु  भनेर पावलले ःप  पमा 
रोमी ६मा तकर्  गरेको िवषय रोचक मा ुपदर्छ। हाॆो िनिम्त पाप मिरसकेकोले 
हामीले पाप गनुर् उिचत छैन भनेर पावलले भन्दछन।् यसको अथर् के हो भनेर 
उनले अझ ःप  पादर्छन।् 

 पानीमा विप् तःमा िलनकुो अथर् िचहानमा गािडएको हो। के गािडन्छ 
त? पापले मिसत परुानो मािनस पानीमा गािडएको हो। परुानो मािनस भनेको 
हाॆो त्यो जीवन हो जसलाई पापले पूणर् पमा िनयन्ऽण गरेको हनु्छ। जब 
मािनसले पानीमा बिप् तःमा िलन्छ त त्यस मािनसको पापको शरीर नाश हनु्छ। 
यसको फलःव प त्यस मािनसले अब पापको सेवा गदन वा पापी ःवभावको 
चाहनामा चल्दैन। पाप भनेको आफ्ना दासह लाई शासन गन मािलक हो 
भनेर रोमी ६मा पावलले पापको बारेमा िचऽण गदर्छन ् ।जब पापको 
शरीरलाई नाश गिरन्छ तब पापले त्यस मािनसलाई िनयन्ऽण गन अिधकार 
हुँदैन। जब पानीको िचहानबाट मािनस मािथ िनःकन्छन ्तब त्यो मािनस नया ँ
मािनस अथार्त ्नयाँ चोला िलएर यस संसारमा फेिर ूवेश गरेको हनु्छ। त्यस 
नयाँ पिरवितर्त वा आमूल पिरवतर्न मािनसले अब पापको पक्षमा उिभदैँन र 
त्यसको सेवा पिन गदन, िकनभने ऊ अब नयाँ जीवन वा पनुजर्न्म पाएर 
िहँडेको हनु्छ। 

 ूभ ु येशू एक फेरा माऽ सबैको िनिम्त मनुर्भयो। तर अिहले उहाँ 
सदासवर्दा जीिवत हनुहुनु्छ। मतृ्यलेु उहाँमािथ अब किहल्यै पिन रजाईँ गनर् 
सक्दैन। यसरी नै बिप् तःमा िलएको इसाई, सदासवर्दा पापमा मिरसकेको 
हनु्छ। उनलाई अब पापले किहल्यै पिन िनयन्ऽण गनर् सक्दैन। िन:सन्देह 
हामी सबैलाई थाहा छ, हामी पानीबाट िनःकने िबि क् कै हाॆो जीवनबाट पाप 
ःवत: अलप हदैुन।् हामी पापको िनयन्ऽणमा छैन  भन्दैमा पापसँग संघषर् 
गनुर्पदन भनेको होइन। (हरेक क्षण हाॆो परीक्षणको समय हनु जान्छ)। क्षण 
क्षणमा, िदनिदनै हामी पापमा मिरसकेका छ  र येशूमा जीिवत भइरहेका छ  
भ े मनिःथित बोिकरहनपुदर्छ। हामी कःको पक्षमा खडा भइरहेकाछ  भ े 
सोचाइले िनरन्तरता पाउनपुदर्छ)। िवजयको वाचा हामीलाई िदइएको छ। तर 
त्यस बाचालाई िवँ वास ारा हाॆलैािग हो भनेर दावी गनुर्पदर्छ। िविभ  
कारणबस हामी पापमा पदार् पिन परमेँ वरको अनमुहले गदार् पापसँग लड्न ु
आवँयक नभएको भिन हामीले ठा ुपछर्। 
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      "उपयुर्क्त धारणामा ूिेरत पावलका वचनह को अथर् ःप पमा बझु्न 
सक्छ । िनचोडमा उनले भ  खोजेको यो हो: १. पापको मािमलामा हामी 
मिरसकेका छ । २. अब हामी परमेँ वरको िनिम्त बाँच्दछ । हामीह को 
पापमय शरीर पापैमा फिसरहेतापिन हामी पाप र त्यसको िनयन्ऽणमा रहन 
आत्मसमपर्ण गदन । हामीह  यस सांसािरक भौितक शरीरमा रहञु् जेल गलाती 
५:१६,१७मा बताइए अनसुार पाप हामीमा रिहरहन्छ: "१६ तर म भन् दछु, 

पिवऽ आत् मा ारा िहँड़, र पापमय ः वभावका लालसा पूरा नगर। १७ िकनिक 
पापमय ः वभावका लालसा पिवऽ आत् माको िव  हनु् छन ्, अिन पिवऽ 
आत् माको इच् छा पापमय ः वभावको िव । ितमी जे गनर् चाहन् छौ त् यसबाट 
ितमीह लाई रोक् नका िनिम् त यीचािहँ एक-अकार्को िव मा हनु् छन ्।" 
त्यसकारण सबै ूिेरत र सन्तह ले यो ःवीकार गदर्छन ् िक पाप र त्यसले 
हामीलाई िनयन्ऽण गन ूवल चाहना त्यसबेलासम्म रिहरन्छ जबसम्म 
हामीह को शरीर खरानीमा पिरणत हुँदैन। अिन (येशूको आगमनमा) हामीह  
नयाँ मिहिमत शरीरमा पनु त्थान हनेुछ । त्यसबेला हामी पाप र त्यसको कुनै 
पिन िनयन्ऽणबाट ःवतन्ऽ हनेुछ ।"-मािटर्न लथुर, कमेन्टरी अन रोमनस,् प.ृ 
१००बाट पान्तिरत। 
  

२. जब पापले शासन गदर्छ 

रोमी ६:११,१२मा पावलले पापलाई यसरी िचऽण गरेका छन:् “ 
आफू-आफूलाई पापको लािग मरेका, तर भी  येशूमा परमेँ वरको लािग जीिवत 
भएको ितमीह ले ठा पुदर्छ।यसकारण शरीरका अिभलाषा अनसुार चल्न ुनपरोस ्
भनी ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गनर् निदओ।( पान्तिरत)" 
पापले हामीलाई के गनर् िदनहुु  भनेर पावलले हामीलाई यहाँ सम्झाइरहेकाछन?् 

 “राज्य गनर् निदन"ु भ े शब्दलाई रोजेर पाप भनेको “राजा" वा 
“राजाले जःतै काम गन" तत्व हो भनेर पावलले िचऽण गरेको पाउँछ । मीक 
भाषाबाट अनवुाद गिरएको "शासन"को अक्षरस अथर् "राजा हनु"ु वा "राजाले 
जःतै शासन चलाउन"ु हो। राजाले जःतै हाॆो नँ वर वा मरणशील शरीरलाई 
पापले राज्य गनर् चाहन्छ। हाॆो ूत्येक सोचाइ र पाइला पाइलामा त्यस 
तत्वले िनयन्ऽण गनर् चाहन्छ। 

 “पापले ितमीह लाई रजाईँ गनर् निदन"ु भनेर पावलले हामीलाई 
चनुौित िदन्छन ् । परमेँ वरको साम ु िनद ष भएको मािनसले पापलाई अब 
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आफ्नो जीवनको राजा नबनाउन सिकन्छ भनेर पावलले ःप  गराउन खोजेका 
छन।् यसैमा हाॆो आत्मिनणर्यलाई कसरी पिरचालन गन भ े कुरालाई हाॆो 
साम ुचनुौतीको पमा खडाभएको पाउँछ । 

 “चाहना वा इच्छा वा आत्मिनणर्यको सही शिक्तलाई तपाईँले बझु्न ु
अत्यन्त आवँयक छ। यो तपाईँको मानवीय ःवभावलाई िनयन्ऽण गन शिक्त 
हो। जीवनमा तपाईँले कसलाई रोज् नहुनु्छ, केलाई रोज् नहुनु्छ, के िनणर्य 
गनुर्हनु्छ भ े कुराह मा यस शिक्तले ूभाव पािररहेको हनु्छ। सबै कुराह  
तपाईँको उिचत तथा ठीक िनणर्यमा भर पदर्छ। ूत्येक पु ष र मिहलालाई यो 
आत्मिनणर्यको शिक्त परमेँ वरले नै ूत्येक मािनसको चेतनामा रािखिदनभुएको 
हो। यसलाई पिरचालन गन वा नगन तपाईँकै हातमा छ। तपाईँको दयलाई 
तपाईँले पिरवतर्न गनर् सक्नहुु । दयको आफ्नै अिभ ची वा चाहनालाई 
परमेँ वरमा तपाईँ आफैले िदनसक्नहुु । तर तपाईँले उहाँको सेवा गनर् रोज् न 
सक्नहुनु्छ। तपाईँको इच्छा वा चाहनालाई परमेँ वरमा समपर्ण गनर् 
सक्नहुनु्छ। जब परमेँ वरलाई तपाईँले तपाईँको जीवनमा काम गनर् िदनहुनु्छ 
तब उहाँको आफ्नो असल इच्छा अनसुार उहाँले तपाईँलाई पिरचालन 
गनुर्हनु्छ। अिन, तपाईँको सम्पूणर् मानव ःवभाव येशूको आत्माको िनयन्ऽणमा 
हनु्छ। तपाईँको चाहना, इच्छा वा आकषर्णह का केन्ििवन्द ु येशू हनु 
आउनहुनु्छ। तपाईँको िबचार र उहाँको िबचारमा तालमेल भएर उहाँसँग 
एकताको सऽुमा तपाईँ गाँिसन पगु्नहुनु्छ। "-एलेन जी ाइट, ःटेप्स टू 
बाइ , प॰ृ ४७बाट पान्तिरत।  

 रोमी ६:१२मा उल्लेख गरेका मीक अथार्त ् यनुानी “अिभलाषा" 
शब्दको अथर् “चाहना वा इच्छा" हो। यो चाहना िक त असलको िनिम्त वा 
खराबको िनिम्त हनुसक्छ। जब हाॆो जीवनमा पापले रजाईँ गछर् तब हाॆो 
चाहना वा इच्छा खराब हनुसक्छ। हाॆ ैशिक्तले त्यसको िखलाफमा लड्दा 
त्यो सिक्तशाली भएको हामी पाउँछ । यसले गदार् “हु " वा “नाईँ" भ  
मिुँ कल हनु जान्छ। पाप िनरंकुश शासक हो। आफूसँग भएको कुरालाई ऊ 
किहल्यै पिन सन्तिु  हुँदैन। यसले जिहले पिन अझ बिढको चाहना गदर्छ। 
अिलकितमा संत ु  नभएकोले धेरै धेरैको िनिम्त फकर आइरहेको हनु्छ। यस 
िज ीवाल तथा हठी शासकलाई पराजय गनर् हामी िवँ वासमा दर् हो हनुपुदर्छ र 
परमेँ वरका ूित ाह लाई दावी गिर नै रहनपुदर्छ। 

९२



रोमी ६:१२को “त्यसकारण" भ े शब्द अत्यन्त महत्वपूणर् मा ु 
पदर्छ। यस शब्दले िवशेष गरेर पद १० र ११मा उल्लेख गरेका वाक्यह मा 
हामीलाई फकार्उँछन।् पद १०मा भिनएको छ: “जनु मतृ्यमुा उहाँ मनुर्भयो 
त्यो पापको लेिख सधको लािग एकै पल्ट मनुर्भयो। तर जनु जीवनमा उहा ँ
जीउनहुनु्छ, त्यो परमेँ वरको िनिम्त जीउनहुनु्छ।" बिप् तःमा िलएको मािनस 
अब येशूले जःतै परमेँ वरमा जीउँद्छ। यसको अथर् त्यस व्यिक्तको नयाँ 
जीवनको केन्ििवन्द ु परमेँ वर नै हनु जान्छ। त्यस व्यिक्तले परमेँ वरलाई 
सेवा गिररहेको हनु्छ। परमेँ वरलाई ूस  पान कुरामा त्यो मिहला वा पु ष 
लागेको हनु्छ। यःतो पिरिःथितमा आफूलाई पनर् िदँदा त्यस व्यिक्तले 
परमेँ वरको साथसाथै पापको सेवा गनर् सक्दैन। िकनभने मािनस परमेँ वर र 
पापको ःवािमत्वमा एकै चोटी रहनसक्दैन। तर येशू ारा परमेँ वरमा पनुजीर्िवत 
भएर आफूलाई समपर्ण गनर् िदइयो भने चाहे पु ष वा चाहे मिहला, त्यो उहाँकै 
मागर् िनदशनमा चलेको हनु्छ। 

 यस बुदँामा उल्लेख गिरएको एलेन जी ाइटको वाक्य फेिर हेन ुर्होस।् 
आत्मिनणर्य भ  े तकर्  कःतो महत्व रहेछ, सो िनयाल्नहुोस।् नैितक चिरऽ 
भएको मािनस भएकोले हामीमा आत्मिनणर्यको अिधकार हनुपुदर्छ। के ठीक के 
वेठीक, असल वा खराब, येशू वा संसारका अिभलाषा आिद, सो रोज्ने अिधकार 
वा शिक्त हामीमा छ। अबको २४ घण्टामा तपाईँले पाउनभुएको ःवतन्ऽ 
इच्छालाई नैितक पमा कसरी चलाई रहनभुएको छ सो कुरामा ध्यान 
िदनहुोस।् परमेँ वरको यस पिवऽ बरदान वा उपहारलाई तपाईँले कसरी 
पिरचालन गिररहनभुएको छ वा दु पयोग गिररहनभुएको छ? त्यसबाट तपाँईले 
के िसक्नहुनु्छ? 
 

३. व्यवःथाको होइन तर अनमुहको अधीनमा  

       “िकनिक पापले ितमीह मािथ राज्य गनछैन, िकनिक ितमीह  
व्यवःथाको अधीनमा छैनौ, तर अनमुहको अधीनमा छौ।" रोमी ६:१४मा 
उल्लेिखत यस भनाईलाई हामीले कसरी बझु्ने? यसको अथर् के दश आ ाह  
अब िनलम्वन भए त? यिद छैन भने, िकन छैनन?् 

 सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटसँग सहमत नहनेु िविभ  इसाई सम्ूदाय वा 
चचर्ह ले यस पदलाई हितयारको पमा ूयोग गरेर साबथको पालनालाई 
अबमूल्यन गरेको हामी पाउँछ । उनीह ले भन्छन,् “हेर पावलले ःप  पमा 
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भनेका छन ् हामी व्यवःथाको अधीनमा नभएकोले सावथ िदनको पालनासँग 
हाॆो अब सरोकार छैन।" 

 यस पदले ःप  पमा त्यही भनीरहेको छ त? हामीले अिघ नै भन्य  
यिद व्यवःथा वा परमेँ वरको दश मौिलक आचारसंिहतालाई हटाय  भने 
पापको सेरोफेरोमा हामी छ  भनेर कसरी भ े? िकनभने त्यही परमेँ वरको दश 
आ ाले नै पाप भनेको के हो भनेर त्यसको पिरभाषा गरेको हामी पाउँछ । 
पापको बारेमा पावलले रोमी ६ अध्यायदेिख अिघका अध्यायह मा पापको 
अिःतत्वको बारेमा कडा चचार् गरेका िथए। अब आएर अचानक पावलले "अब 
नैितक व्यवःथा अथार्त ्दश आ ाह  जसले पाप के हो भनेर पापको पिरभाषा 
िदन्छ, त्यो खतम भयो" भनेर भन्दा के त्यो मनािसव देिखन्छ र? 

      जो मािनस व्यवःथा अथार्त ्यहूदी धािमर्क ूणालीमा रहन्छ त्यो व्यिक्त 
पापको अधीनमा हनु्छ भनेर पावलले भ  खोिजरहेको हामी पाउँछ । ती यहूदी 
धािमर्क नीितिनयमह मा कितपय मािनसह  आफैले िसजर्ना गरेका िथए।  तर 
जब कोिह व्यिक्त अनमुहको अधीनमा छ भने उसले पापमािथ िवजय ूा  
गरेको हनु्छ। िकनभने परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई उसको वा 
उनको दयमा कँुिदएको हनु्छ। उसको वा उनको जीवनको कदममा 
परमेँ वरको आत्माले पिरचालन गनर् िदएको हनु्छ। यसको अथर् येशूलाई 
मसीह वा उ ारकतार्को पमा त्यस व्यिक्तले ःवीकार गरेको हनु्छ। यसको 
अथर् येशूले त्यस व्यिक्तलाई िनद ष सािवत गराइसक्न ुभएको हनु्छ। यसको 
अथर् त्यो व्यिक्त बिप् तःमाको ूिबया ारा येशूको मतृ्यमुा आफू पिन सामेल 
भइसकेको देखाउँछ। यसको अथर् परुानो मािनस वा परुानो जीवन नाश गरेको 
हनु्छ। यसको अथर् जीवनको नयाँ मोड वा नवजीवनको जीवनमा िबउँतेर त्यस 
व्यिक्त अिघ बढेको हनु्छ। त्यस व्यिक्तको जीवनबाट यी कुराह ले पापको 
शासनलाई धपाएको हनु्छ। रोमी ६ अध्यायको १४पदको मूल सार यही िथयो 
िक परमेँ वरको ूित ाले गदार् पापमािथ िवजय ूाप् त गन अबसर सबैलाई 
उपलब्ध गराइएको छ।   

 “व्यवःथाको अधीन" भ े वाक्यलाई िसिमत पमा हेन ुर् मनािसव 
देिखँदैन। जो मािनस अनमुहको अधीनमा रहेको छु भनेर दावी गदर्छ तर 
परमेँ वरको व्यवःथालाई पन्छाउँछ भने उसलाई अनमुहको ूभाव हुँदैन। 
यसको फलःव प परमेँ वरको न्याय उसको िखलाफमा खडा भएको उसले 
पाउँछ। यथाथर्मा, “अनमुहको अधीन" भन्दा, पापीह को िब मा खडाभएको 
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व्यवःथाले ल्याउने इन्साफलाई परमेँ वरको अनमुह ारा येशूले हटाउन ु भयो 
भ े जनाउँद्छ। परमेँ वरको व्यवःथा अथार्त ्दश आ ाको िखलाफमा जाँदा 
ल्याउने मतृ्यकुो सजायबँाट हामी ःवतन्ऽ हनु्छ  िकनभने हामी अब नयाँ 
जीवनमा रहन्छ । हाॆा परुानो ःवभावबाट मिरसकेका हनु्छ  भनेर नयाँ 
जीवनले देखाउँदछ। यसले गदार् हामी अब पापको दासत्वबाट मकु्त हनु्छ । 
(उदाहरणमा पावल एक जमानामा िरसाहा र हत्यारा िथए। उनले धेरै 
इसाईह को िखलाफमा लडेका िथए। तर जब उनले आफ्नो दय येशूलाई 
िदए तब “ितमीले हत्या नगनुर्" दश आ ाको एक सऽु उनको िनिम्त बोझ 
भएको िथयो िकनभने उनलाई थाहा िथयो हत्या नगनुर् भ े आ ालाई नमानेर 
हत्या गदार् उनी परमेँ वरको साम ुदोषी भएर उिभनकुो िवकल्प िथएन। तर 
जब उनी येशूको अनमुहमा परे तब येशूले उनको सबै पाप तथा दोषह लाई 
हटाउनभुयो र उनी अनमुहको अधीनमा रहेको महससु गनर् थाले। त्यिह 
अनमुहको अधीनमा रहदा उनी अब हत्या होइन येशूपिछको जीवनदान कसरी 
िदनपुछर् र ूमे कसरी गनुर्पछर् भनेर ूचार गन ूखर तथा शिक्तशाली 
ूचारकको पमा खडा हनु पगेु, तब के उनी पूनः हत्यामा सिरक हनु गए 
त? अहँ, हत्या नगनुर् भ े आ ालाई उनले सहषर्साथ पालन गनर् पगेुका िथए। 
यो आ ा उनको लािग अब बोझ नभएर अवसरको पमा खडा भए-
अनवुादकको मन्तव्य) । 

 येशू भी  तपाईँको जीवनमा केवल कथा माऽ नभएर वाःतिवक भएको 
किहल्यै महससु गनुर्भएको छ? के येशूको आनन्दले तपाईँको जीवन छोएको 
छ? तपाईँको जीवनमा येशूले कःतो काम गनुर्भयो भ  ेकेिह ूमाण छ? तपाईँले 
कुन पक्षलाई अंगालीरहनभुएको छ जनु पक्ष तपाईँलाई थाहा छ त्यो पक्षलाई 
अंगालीरहन ुअनिुचत छ? येशूको अनमुहले त्यस अवगणु वा पक्षलाई हटाउन ु
िकन आवँयक छ? 
 

४. पापको ःवािमत्वमा रहने िक परमेँ वरको आ ालाई िशरोपर गरेर िहँड्ने 

      पावलले रोमी ६:१५,१६मा भन्दछन:् “अब के त? के हामी 
व्यवःथाको अधीनमा छैन , तर अनमुहको अधीनमा छ  भनेर पाप गन त? 
कदािप होइन। के ितमीह  जान्दैन  आ ाकारी दास वा सेवकको पमा 
आफैलाई जसकहाँ समपर्ण गछ , जसको आ ा ितमी पालन गछ , त्यसको दास 
वा सेवक पिन हनु्छ ?- िक त मतृ्यिुतर लाने पापको कमारा अथार्त ्धािमर्कता 
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वा अनन्त जीवनितर लाने आ ाकािरताको?" पावलले यहाँ के भ  खोजीरहेका 
छन?् यहाँ ःप  पमा उनले आफ्नो तकर् लाई कसरी ूःततु गरेको पाउँद्छ ? 
हाॆो जीवनमा मध्यम मागर् भ  ेछैन, कुन बाटो रोज्नपुछर् सो बाटो हाॆो अगािड 
खडा भएको छ त्यसलाई च ु  ेआत्मिनणर्यको अिधकार हामीलाई नै िदएको छ। 
हाॆो मािलक वा ःवामी को हो भनेर हामीले च ु पुछर् भ  े पावलको ःप  
धारणालाई हामीले कसरी िलने? 

     ःप पमा भन्दा हामीले िवँ वास ारा नयाँ जीवन पाय  भन्दैमा पापबाट 
अलग हनु हामीले सरुिक्षत कवच लगाउन पगेुकाछ  भनेर पावलले भनेका 
छैनन।् हरदम पापले हामीलाई छोप्न खोजीरहेको हनु्छ भनेर पावलले 
औलँ्याएको पिन पाउँछ । तर िवँ वासको जीवनले पापमािथ िवजय हािसल 
गरेर जीउन सम्भव छ भनेर हामीलाई चनुौितपिन िदएको पाउँछ । परमेँ वरले 
ूित ा गनुर्भएको िवजयी जीवन केवल उहाँमा िवँ वास अथार्त ् आःथा 
राख्दामाऽ पाउन सक्छ । 

 पाप भनेको त्यो राजा हो जसले उसको अधीनमा रहेकोलाई शासन 
गछर् भनेर पावलले व्याख्या गदर्छन ्।अिन पाप भनेको त्यो मािलक हो जसले 
जबरजःती आफ्ना दास तथा सेवकह लाई आदेश पालना गनर् लगाउँद्छ। 
कुन मािलकलाई हामीले रोज्ने भनेर पावलले हामीलाई औलँ्याएका छन।् 
हामीले पापलाई रोज्न सक्छ  तर त्यसले मतृ्यमुा डोर् याउँछ। वा हामीले 
धािमर्कता वा धमर्परायणता जसले हामीलाई अनन्त जीवनमा  डोर् याउँछ। 
परमेँ वर र शैतानको बीचमा िहँडने मध्यम वा बीचको बाटो पावलले देखाएका 
छैनन।् अन्तमा,  हामीले अनन्त जीवन वा अनन्त मतृ्य ुपाउने भएकोले ती 
दईु मध्य एक मागर्मा िहँड्न बाहेक अ  वैकिल्पक बाटो वा मध्यम मागर् हाॆो 
साम ुनभएको बाइबलले औलँ्याउँछ। 

 पद १७ र १८ले पद १६लाई पावलले अझ कसरी ःप  पारेको हामी 
पाउँद्छ । हेन ुर्होस:् "अब के त? के हामी व् यवः थाको अधीनमा छैन , तर 
अनमुहको अधीनमा छ  भनेर पाप गन त? कदािप होइन। १६ के ितमीह  
जान् दैनौ, आ ाकारी कमाराको पमा आफैलाई जसकहा ँसमपर्ण गछ , जसको 
आ ा ितमी पालन गछ , त् यसको कमारा पिन हनु् छौ? िक त मतृ् यिुतर लाने 
पापको कमारा अथवा धािमर्कताितर लाने आ ाकािरताको? १७ तर परमेँ वरलाई 
धन् यवाद होस ्, िक ितमीह , जो एक पल् ट पापका कमारा िथयौ अब जनु 
िशक्षाको नमूनामा ितमीह  सिुम् पएका िथयौ, त् यो दयले पालन गन भएका छौ। 
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१८ ितमीह  पापबाट मकु्त गराइएर धािमर्कताका कमारा बनेका छौ।" रोमी 
६:१५-१८। 

      आ ा पालन गनुर् र उिचत िशक्षा-दीक्षालाई पावलले जोडेको 
रोचकपूणर् छ। “doctrine" वा डिक्शन भ े मीक शब्दको अथर् िशक्षा-दीक्षा 
हो। रोमका इसाईह ले इसाई आःथाका मौिलक िस ान्तह  िसकेका िथए र 
ितनीह  त्यसै अनसुार चलेका िथए। त्यसकारण, पावलको अनसुार,  ठीक 
िशक्षा-दीक्षा अपनाउँदा रोमी इसाईह  अब धािमर्कताको दास वा सेवक ब  
पगेुका छन ् (पद १८)। हामीले ूमे गर् यो भने भइहाल्छ िन,  िशक्षा-दीक्षा 
त्यःतो महत्व छैन भनेर कसैले िसकाउला। यःतो धारणा राख् न ुअित नै सरल 
छ तर अपनाउनपुन धारणा त्यि को सरल छैन। गलातीका चचर्का 
सदःयह लाई कितपय धमर्गु ह ले गलत िशक्षा-दीक्षा िसकाएका िथए। 
यसको फलःव प धेरै इसाईह ले धोका पाएर अलमल्लमा परेका िथए र 
ितनीह को पतन पिन भएको िथयो। यस कुरालाई मध्य नजर राखेर पावलले 
रोमी इसाईह ूित आफ्नो चासो व्यक्त गरेका िथए। त्यसकारण ठीक वा 
सत्य िशक्षा-दीक्षाबाट आत्म ान बढाउन ु अत्यन्त महत्वपूणर् छ। यसबाट 
िवचिलत हनुबाट हामी हरहमेसा सतकर्  हनुपुछर्। (परमेँ वरको सत्य ानले 
सत्ूमेलाई िसँगादर्छ)। 

 पापका दास वा सेवक वा धािमर्कताको दास वा सेवक: यी दईुको 
बीचको िभ ता ःप  छन।् यिद बिप् तःमा पिछ हामीले पाप गर् य  भने के 
हामीले साँिच्चक् कै मिुक्त पाएका हुँदैन  र? येशूको उपासक भएर पिन पापमा 
फःन सक्छ भनेर यूह ाले १ यूह ा १:८-१०ले कसरी हामीलाई कसरी 
देखाइएको छ? हेन ुर्होस:् "८ यिद हामीमा पाप छैन भनी हामी भन् छ  भनेता 
हामीले आफैलाई धोका िदन् छ , र हामीमा सत् य हुदैँन। ९ यिद हामीले आफ् ना 
पापह  ः वीकार गर् य  भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुर्हनु् छ, र सबै अधमर्बाट 
हामीलाई शु  पानुर्हनु् छ, िकनिक उहाँ िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ। १० यिद 
हामीले पाप गरेका छैन  भनी हामी भन् छ  भने हामी उहाँलाई झूटा तलु् याउँछ , र 
उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।" 
 

५. पापबाट ःवतन्ऽता 
 अिहले सम्म रोमी ६लाई िलएर जनु अध्ययन गर् य  त्यसलाई सोचेर 
अब बाँकी १९-२३ पिन पढ्नहुोस।् पावलले यहाँ के भ  खोिजरहेका छन,् 
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त्यसलाई तपाईँको आफ्नै शब्दह मा व्याख्या गनुर्होस।् अझ सबभन्दा महत्वपूणर् 
सत्य त, यी पदह मा व्यक्त गरेका अित महत्वपूणर् ानलाई तपाईँको जीवनमा 
कसरी आत्मसात ्गन? यहाँ के िवषयह  तथा समःयाह लाई औलँ्याइरहेकाछन ्
सो आफैलाई पिन सोध्नहुोस?् हेन ुर्होस:् "१९ ितमीह मा रहेको मानवीय 
कमजोरीको कारणले म ितमीह ले बझु् न सिकने भाषामा बोिलरहेको छु। 
िकनिक जसरी ितमीह ले एक पल् ट आफ् ना अ ह लाई अशु ता र झन ्-झन ् 
बढ़ी अपराधका िनिम् त समपर्ण गर् यौ, अब त् यसरी नै पिवऽकरणको िनिम् त आफ् ना 
अ ह लाई धािमर्कताको िनिम् त समपर्ण गर। २० ितमीह  पापका कमारा 
भएको बेलामा चािहँ धािमर्कताको लेिख ः वतन् ऽ िथयौ। २१ अब जनु 
कुराह मा ितमीह  अिहले समार्उँछौ, सो कुराह बाट ितमीह ले के ूितफल 
पायौ? ती कुराह को अन् त् यचािहँ मतृ् य ुहो। २२ तर अब ितमीह  पापबाट मकु्त 
भई परमेँ वरका कमारा भएका छौ, अिन ितमीह ले पाउने ूितफलचािहँ 
पिवऽकरण हो, र त् यसको अन् त् यचािहँ, अनन् त जीवन। २३ िकनिक पापको 
ज् याला मतृ् य ुहो, तर परमेँ वरको िस को वरदान भीं ट येशू हाॆा ूभमुा अनन् त 
जीवन हो।"   

      पु ष, मिहला र बालबािलकाह को पापी मानव ःवभावलाई पावलले 
राॆोसँग बझेुका छन ् भने यहाँ देखाइएको पाउँछ । भौितक शरीरको 
कम्जोरीपना र त्यसको पापपूणर् अिभलाषाह लाई पावलले केलाइरहेको 
पाउँछ । मीक भाषाबाट िनकािलएको “कम्जोरी" शब्द “अशक्तता" पिन हो। 
पितत मानव ःवभावलाई त्यसै छोिडयो भने के गछर् भ े कुरा पावललाई थाहा 
छ। त्यसकारण, पावलले फेिर पिन आत्मिनणर्यको अिधकारलाई औलँ्याइएको 
पाउँछ । यो अिधकार त्यो शिक्त हो जसले हाॆो कम्जोर शरीरलाई नया ँ
ःवामी येशूमा समपर्ण गनर् हामीलाई सघाउँद्छ। अिन एकपल्ट हामीले 
येशूमागर्मा िहँडन िनधो गर् य  भने पिवऽ धािमर्क जीवन यापन गनर् येशूले नै 
सघाउनहुनु्छ। 

 “पापको ज्याला मतृ्य ु हो" भनेर रोमी ६:२३को कथनलाई सम्पूणर् 
इसाईह लाई थाहा छ। पाप भनेको परमेँ वरको आ ालाई तोड्न ु हो। 
िनँ चयनै कसैले पाप गछर् भने त्यसले मतृ्य ुभोग् नै पछर्। पापको ज्याला मतृ्य ु
हो भ े ानलाई कसरी व्याख्या गिरएको छ भ े तथ्यलाई बझु्न सम्पूणर्  रोमी 
६ अध्याय बझु्न ु पदर्छ। पाप भनेको त्यो मािलक हो जसले आफ्ना 
दासह लाई िनयन्ऽण गछर् भनेर पावलले भन्दछन।् अिन आफ्नो बशमा 
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कसैलाई राख् न सफल भयो भने त्यो व्यिक्तलाई पापले छकाउन सक्दछ र 
अन्तमा उसलाई मतृ्यकुो पासोमा पादर्छ।  

 पावलले उल्लेख गरेका दईु जना मािलकको ूगितिशल उदाहरणलाई 
फेिर हेर । एक जनाको सेवा गनुर् भनेको अक बाट मकु्त हनु ुहो भनेर पावलले 
देखाउद्छन।् यहाँ फेिर एकको िवकल्प अक  रोज्न ुपछर् भनेर हामी देख् छ । 
मध्यम मागर् छैन। फेिर याद गनुर्होस,् पापको िनयन्ऽणमा हामी छैन  भन्दैमा 
हामी पापरिहत भएको देखाउँदैन। यसको अथर् यो होइन, हाॆो ःवभावसँग 
हामी संघषर् गदन  र पापमा पिन पदन । तर यसको यथाथर् अथर् यो हो, अब 
हामी जानाजानी पापको दासत्वमा छैन । यस संसारमा भएको पापको 
अिःतत्वलाई हामी नकादन  न त त्यसले हामीलाई पानर् खोजेको पासोलाई। 
तर यसको अथर्चािहँ यो हो, िक हामीले हाॆो दैिनक जीवनमा पापको 
ूभावबाट िवजय ूा  गनर् परमेँ वरको ूित ालाई दावी गिर नै रहनपुदर्छ। 

 जसले पापको सेवा गिररहन्छ त्यसको िनिम्त यी पदह ले 
ितनीह लाई पापको दासत्वबाट उिम्कन पावलले जोडदार आ ान गदर्छन।् 
लज्जाःपद कामह  गरेको साटोमा हामीलाई िनरंकुश पापले केिह िदँदैन, 
केवल मतृ्य।ु त्यसकारण, विु मानी मािनसले त्यस िनरंकुश शासकबाट 
ःवतन्ऽ हनु चाहना गनुर्पदर्छ। जब मािनस परमेँ वरको धािमर्क मागर्मा िहँड्छ 
तब उसले उिचत र ूशंसायोग्य कामह  गदर्छ। आफूले मिुक्त पाउन ती 
कायर्ह  गदन। ब , नयाँ जीवन वा नयाँ अनभुवले गदार् ितनीह  असल र 
धमार्त्मा व्यिक्त ब  पगु्छन।् यिद कसैले आफ्नै अथक ूयासबाट मिुक्त पाउन 
खोज्छ भने ससुमाचारको मखु्य मनशायलाई गमुाइरहेको हनु्छ। यस खालका 
मािनसह ले मिुक्त भनेको के हो त्यसको ान पाएको देखाउँदैन, न त येशूको 
आवँयकता। 
 

उपसँहार: 
  एलेन जी ाइटको देहायका साममीह  पढ्नहुोस:् मेसेजेज टु यो  
िपपलु प॰ृ १०५:१०६को “िभक्टोरी आूोिूयटेड", थतस ्ृम द माउन्ट अभ 
ब्लेिश , प॰ृ ९३-९५को “द  मोिटभ इन सिभर्स", टेिःटमोिनज फर द चचर्, 
ठेली ३, प॰ृ ३६५को “अिपल टु द यो ," र र द एसिडए कमेन्टरी, ठेली 
६को प॰ृ १०७४ र १०७५।  
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     "पापमा फःन येशूले पापसँग सम्झौता गनुर्भएन। उहाँ पाप गन 
सोचमा नै पनुर्भएको िथएन। त्यही िःथित हामीले पिन अ ाल्न सक्छ । येशूको 
मानव ःवभावसँग िदव्य अथार्त ्इःवरीय ःवभाव एक भएर िमिसएको िथयो। 
उहाँमा पिवऽ आत्मा रहनभुएकोले कुनै पिन संघषर्सँग सामना गनर् उहाँ योग्य 
हनुभुएको िथयो। अिन हामी पिन दैिवक ःवभावसँग सहभागी हनु उहा ँ
आउनभुएको िथयो। जब सम्म हामी उहाँमािथको िन ा वा आःथामा एक भएर 
बःछ  तब पापले हामीलाई दमन गनर् सक्दैन। हामीमा भएको िवँ वासको 
हातलाई परमेँ वरले समात्दै भी को ईःवरत्वमा हामी रहन उहाँले अगवुाई 
गनुर्हनु्छ। त्यस ूिबया ारा हामी येशूको िस  चिरऽको तहमा पगु्न 
सक्छ ।"-एलेन जी ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ १२३बाट पान्तिरत। 

   "बिप् तःमाको समयमा हामीले शैतान र उसका दलाल दूतह सँग हाॆो सबै 
सम्बन्ध तोड्ने र परमेँ वरको राज्यलाई फैलाउन हामीह को दय, िदमाग र 
आत्मालाई समु्प े सपथ खाएका िथय ।...शु  भएको मानव औजारह सँग 
सहकायर् गनर् िपता, पऽु र पिवऽ आत्माले वचन िदनभुएको िथयो।"-एलेन जी 
ाइट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ १०७५बाट पान्तिरत। 

     "इसाई हुँ भनेर दावीचाही ँगन तर ितनीह को िवँ वाससँग कामको 
तालमेल भएन भने त्यो दावीको केही अथर् हुँदैन। कुनै पिन मािनसले दईु 
मािलकको सेवा गनर् सक्दैन। दु का सन्तानह  दु को आ ा मानेर दास हनु 
ितनीह  समु्पन्छन ्ितनीह  परमेँ वरका सेवकह  हनु सक्दैनन।् परमेँ वरको 
सेवक हनु चाहनेले शैतान र उसका सबै कामह देिख अलग हनैु पछर्। 
शैतानका सेवकह  संलग्न भएर आनन्द मनाउने र मनोरञ् जन गन 
चालचलनमा झ  हेदार् हानी नहनेु देिखएतापिन ःवगर्का राजाका सेवकह को 
िनिम्त ती हािनकारक नै हनु जान्छन।् परमेँ वरलाई िवँ वास नगिर दु  जीवन 
िबताउनेह देिख टाढा बसी उहाँको िनिम्त शु  हनु उहाँले अितपिवऽ र पिवऽ 
सत्यह  ूकट गनुर्भएको छ। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  ह  भनेर दावी गनह  
आफ्नो िवँ वास अनसुार िजउनपुछर्।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द 
चचर्, ठेली १, प.ृ ४०४बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन:  

१॰  पापबाट िबजय हािसल गनर् धेरै अभतूपूवर् ूित ाह  परमेँ वरले 
हामीलाई िदनभुएको छ। साँिच्चक् कै भन  भने हामी नयाँ गिर 
जन्मेका येशू भक्तह लाई यो थाहा छ हामी कित पितत भएका छ , 
कित पापी छ  र हाॆो ॑दय कःतो अधमीर् र खराब िनयतले भरेको 
हनु्छ। येशूलाई िवँ वास गरेतापिन उहाँमा पिन िहँड्न ु र पापको 
पासोबाट नअलिगन-ुके इसाई जीवन बाझा बाझको जीवन हो त? 

२॰  ूभ ु येशूले तपाईँको जीवनमा के गनुर्भयो भनेरिवँ वासीह लाई 
बाँड्नहुोस।् साथै येशूमा नयाँ जीवन पाउनभुएकोले तपाईँको जीवनमा 
कःतो बदलाउ ल्यायो भ े िबषयमा पिन िचन्तनमनन गनुर्होस।् 

३॰  हाॆो मिुक्त केवल येशूले हामीलाई के गनुर्भयो त्यसमा माऽ भरपछर् 
भ े ानलाई हरदम मध्यनजर गनुर् अित आवँयक छ। तर मिुक्तको 
उपहार पाएपिछ त्यसबाट हाॆो जीवनशैलीमा पान ूभावलाई वेवाःता 
गनुर् कितको खतरा छ भ े कुरालाई हामीले िबसर्नहुुँदैन। मिुक्तको 
अनभुव गरेर उहाँको आत्म ानमा बढ् दै जाँदा हामी उहाँको ःव पमा 
ढािलँदै जानेछ  भ े शभु-समाचार अ लाई िसकाउन ुिकन ज रत छ 
त?  मिुक्त भनेको केवल धमर्को लगुा लगाउने माऽ होइन तर 
त्यसबाट ःवतन्ऽ भएर मानविहत कायर्बममा संलग्न हनु ु र 
परमेँ वरको आचार सिहंतालाई िशरोपर गरेर उहाँको शिक्तले आफू 
पिरचािलत हनु ुहो। यो ान बझु्न ुिकन महत्वपूणर् छ?  
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कथा ७ 

िचहानमा िहँद्डै 

सरुायो खडु्जामकुलोभा, ३४ (तािजिकःतान) 
 

िकशोरी अवःथामा सरुायोले आफ्नो साथीको अनरुोधमा दईु वषर्सम्म 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा आरधाना गरेकी िथइन।् उनी तािजक्सटामा 
रहिन्थन।् जब उनी १८ वषर्की भइन ् तब उनले चचर् जान छोिडन ् र 
परमेँ वरको बारेमा िबिसर्न थािलन।् उनी नसर् पेशामा जान तािलम िलन 
थािलन।् अिन उनले िबबाह गिरन।् तर उनले आशा गरेको अनसुार उनको 
िववाह खशुीपूणर् िथएन। उनको ौीमानले जवुा खेल्थ्यो र लाग ु पदाथर् 
खान्थ्यो। आफ्नो ौीमानबाट उनले बारम्बार िपटाइ सहनपुथ्य । 

   िदग्दारी जीवन िबताइरहेकी सरुायोले धेरै वषर् अिघ उनको साथीले 
िदएको बाइबल भे ाइन ् र यताउता पान पल्टाउन थािलन।् उनको आखँा 
यशैया ५:४मा पर् यो। यो पद उनले धेरै पल्ट पिढन।् यसमा लेिखएको िथयो, 
"मैले मेरो बगैचामा गनर् सक्ने सबै गर र त्यो भन्दा अझ कित गनर् सक्छु। 
तर असल अ ुरह को अपेक्षा गरेको स ा िकन ज ली अ ुरह  त्यसबाट 
िनःके?" ( पान्तिरत)। 

   उनको आखँा आसँलेु भिरयो। परमेँ वरले तयार गनुर्भएको बगचामा 
उनी िथइन ् भ े उनलाई अनभुव भयो। तर उनले परमेँ वरलाई वेवाःता 
गरेकी िथइन।् अिन उनले ूाथर्ना गिरन,् "हे ूभ,ु यिद तपाईँले मेरो 
ौीमानसँग रहेको चाहनहुनु्छ भने मलाई उनको िपटाइबाट छोडाउनहुोस ् वा 
तपाईँलाई नै सँगै िमलेर आराधना गनर्  हामीलाई सहायता गनुर्होस।् यिद मेरो 
ौीमान् लाई मैले छोडेको चाहनहुनु्छ भने शान्तपूवर्क छोडाउनहुोस।् तपाईँले जे 
भ ुहनु्छ सो म गनछु। 

   ूाथर्ना गरेको केही समयपिछ आफ्नो ौीमानलाई उनले भिनन,् 
"तपाईँलाई भन्दा म अ  कसैलाई धेरै ूमे गछुर्। उहाँ मेरो धेरै निजक 
हनुहुनु्छ।" अिन बीचैमा ौीमानले भने, "मलाई थाहा छ िक मभन्दा ितमीले 
अ  कसैलाई धेरै माया गछ ।" "मैले यो भ  खोजेको होइन। म येशूलाई 
ूमे गछुर्। तपाईँले पिन उहाँलाई ूमे गरेको चाहन्छु।" साहस बटुलेर उनले 
सो कुरा भिनन।् 
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  "ितमीले महुम्मदलाई ूमे गनुर्पछर्। उहाँ हाॆो अगमवक्ता हनुहुनु्छ येशू 
होइन।" ौीमान् ले भने। 

  "को अगमवक्ता हो भ े कुराको िबषय होइन। येशू केवल अगमवक्तामाऽ 
होइन। उहाँ हाॆो मिुक्तको बाटो हनुहुनु्छ।" सरुायोले भिनन।् 

 

खतरापूणर् िनणर्य 

    केही िदनपिछ सरुायोको ौीमान लागपुदाथर् खाएर मातेको िथयो। 
जवुामा उसले धेरै पैसा हारेको  िथयो। ऋण ितरेर लाजमा पनुर्को स ा जेलमा 
जाने उसले िनणर्य गर् यो। अिन सरुायोलाई पिन मानर् उसले िनणर्य गर् यो। 
एकिदन बेलकुी इिभिनङ वाकमा िहँड्न उनलाई बोलायो। जनु टिल्करहेको 
िथयो। ितनीह  कहाँ िहँिडरहेका िथए सो सरुायोलाई थाहा िथएन। अचानक 
ितनीह  िचहानितर िहँिडरहेको ितनले थाहा पाइन।् उनको घाँटीमा केही ितखो 
बःत ु ूहार भएको थाहा पाइन।् उनको ौीमान् ले उनलाई घाँटी रेटेर मानर् 
खोजेको िथयो। 

   उसको हात समातेर सरुायोले भिनन,् "मलाई िकन मानर् खोजेको? 
मेरो िनिम्त ितमी जेल जान ुराॆो हनेुछैन।" ती दईु दम्प ी बीच कुःताकुःती 
पर् यो। सरुायोका औलाह मा चक् कले घोच्यो। "ूभ ुयेशू मलाई बचाउनहुोस।् 
मलाई मानर्बाट रोक्नहुोस!्" भनेर कराइन।् अिन उनी बेहोस भइन।्केही 
घन्टापिछ उनी आफ्नै ओ ानमा भे ाइन।् उनलाई आफैले घर ल्याएको 
भनेर उनको ौीमानले भन्यो। 

    सरुायोले तरुन्तै भिनन ् िक अबदेिख ऊसँग आफू रहन सक्दैन। 
ौीमानले केही िववाद नगिर मञ् जरु गर् यो। दवैु जना दम्पि  आआफ्नै बाटो 
लागे। ौीमान् बाट शान्तपूवर्क छोडपऽ पाए येशूको पिछ लाग्ने भनेर वचन 
िदएको केही हप् ता भएको िथयो। तर त्यो वचन उनले िबिसर्न।् 

    सरुायोले एउटा कोठा भाँडामा िलइन ्र अःपतालमा रातीको समयमा 
नसर् काम गनर् थािलन।् अिन उनलाई परमेँ वरसँग गिरएको वाचाको याद 
आयो। उनले ूाथर्ना गिरन,् "ूभ ु यिद तपाईँको पिछ लागेको तपाईँ 
चाहनहुनु्छ भने कुनचाही ँचचर्मा म जाने सो देखाइिदनहुोस।् कुनचाही ँचचर्ले 
बाइबलका सत्य कुराह लाई िसकाउँछ र तपाईँ त्यहाँ हनुहुनु्छ भनेर म 
महससु गनर् सक्छु सो देखाइिदनहुोस।्" 
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गलत बसमा चिढ् छन ्

एक िदन शिनवार रातभिरको ुटी पिछ अःपतालबाट बािहर आइन ्
र आफ्नो कोठामा जान बस चिढन।् तर त्यो गलत बस िथयो। बसको 
अिन्तम ःटपमा पगेुपिछमाऽ आफू गलत बसमा चढेको भनेर उनलाई थाहा 
भयो। आफू कहाँ छु भनेर उनले यताउित हेनर् थािलन।् अिन उनले अगािड 
एउटा एडभेिन्टःट भवन देिखन।् उनी थाहै नपाई अक बसमा चढेको महससु 
त गिरन ्तर परमेँ वरले नै उनलाई त्यहाँ ल्याउन ुभएको िथयो भनेर ःवीकार 
गिरन।् त्यहाँ एडभेिन्टःटह ले परमेँ वरको आराधना गद िथए। 

   त्यो साबथको िबहान िथयो र आराधना सेवा सु  हनैु लागेको िथयो। 
उनी चचर्िभऽ गइन ् र त्यही परमेँ वरले उनलाई चाहनभुएको रहेछ भ े 
महससु गिरन।् त्यस चचर्मा जानबाट उनले किहल्यै पिन छोिडनन।् 

तािजिकःतानको बारेमा केही जानकारी: यो मध्य एिशयाको पहाडी देश हो। 
त्यहाँ ८०लाख जित जनसंख्या छन।् ितनीह  पिसर्यन भाषा बोल्छन।् 
ितनीह  सोिभयत यिुनयनको अिधकारमा ७० वषर्सम्म रहेका िथए। त्यसले 
गदार् ितनीह ले रिसयन भाषा पिन बोल्छन।् त्यहा ँ २४० जना जित 
एडभेिन्टःटह  छन।् ितनीह को राि य खेल एक िकिसमको कुःती हो 
जसलाई गिुँटिगरी भिनन्छ। 
 
 

३
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