८

रोमी ७ अ यायमा वणर्न
गिरएको मािनस को हो?
यस अध्यायको मूल अध्याय रोमी ७

यस अध्यायको मूल सार पद:

"६ हामीलाई बन्धनमा राख्ने व्यवःथाको लेिख

मरे र हामी अब त्यसदे िख मुक्त भएका छ , र हामी पुरानो िलिखत िवधानको
अधीनमा होइन, तर पिवऽ आत्माको नयाँ जीवनमा सेवा गदर्छ ।" रोमी ७:६।
( “जुन तत्वले हामीलाई िनयन्ऽण गरे को िथयो त्यसमा हामी मिरसकेका छ ।

अब हामी व्यवःथाबाट ःवतन्ऽ भएका छ । अब हामी पिवऽ आत्मामा नयाँ
ूकारले सेवाकायर्मा लाग्छ । लेिखएको व्यवःथामा हामी पुरानो तिरकाले सेवा

गदन (रोमी ७:६

पान्तिरत))

बाइबलमा यःता केिह अध्यायह

छन् जुन बुझ्न किठन भएकोले

मािनसह ले ितनीह लाई िलएर धेरै बादिबबाद गदर्छन्। त्यसमा रोमी ७

अध्याय अत्यन्त उल्लेखनीय भएको पाउँछ । द एसिडए कमेन्टरीले त्यस

अध्यायको

बारे मा

बाइबलका

िव ानह ले

गन

िबवादलाई

िलएर

यसरी

लेिखएको छ: “रोमीको सम्पूणर् पऽमा धेरै समःयाह को बारे मा छलफल

गिरएको छ। ती समःयाह मा रोमी ७:१४-१५लाई िलएर छलफल गदार् पूरा
रोमीको पऽको बुझ्न नसिकने पदह

् पावलले
भनेर मािनसह ले तकर् गछर्न।

यहाँ आफ्नै पापसँग गिररहे को सं घषर्को बारे मा छलफल गिररहे को हो िक भनेर

कितपयले सोचेको पाउँछ । यिद हो भने, त्यो ूःतुत गिरएको तकर् के उनले

येशूलाई महण गनुर् भन्दा अिघको हो िक पिछको अनुभव हो भनेर मािनसह ले

् तर सरल तिरकाले भ ुपदार् रोमी ७:७-११ले पावलको आफ्नै
ूँन गछर्न।

व्यिक्तगत पमा पापसँग गरे को सं घषर्लाई बयान गरे को दे िखन्छ। (एलेन जी
ाइट, ःटे प्स टु बाइ , पृ॰ १९, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली

३, पृ॰

४७५)। फेिर हरे क व्यिक्त जो परमेँवरको पिवऽ दश आ ाको बारे मा थाहा
पाउँछ हुन्छ तब ितनीह लाई मा े िक नमा े भनेर त्यो व्यिक्तले गनुप
र् रे को

आित्मक सं घषर्को बारे मा पावलले वणर्न गिररहे को सत्यतथ्य कुरालाई पिन

ःवीकानुप
र् दर्छ।" द एसिडए कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ ५५३बाट
रोमी

७मा

ूःतुत

गिरएको

बयान,

पावलले

पान्तिरत।

येशूलाई

महण

ु न्दा पिहलेको हो िक पिछको हो भ े
गिरसकेपिछ उनको जीवन पिरवतर्न हुनभ
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कुरामा बाइबलका िब ाथीर्ह मा एकमत भएको पाउँदैन । तर येशूको धािमर्क

तथा पिवऽ जीवनले हामीलाई ढाक्दछ भ े अत्यन्त महत्वपूणर् कुरालाई यहाँ

ूःतुत गिरएको हामी पाउँछ । उहाँकै धािमर्क जीवनले गदार् हामी परमेँवरको

र् एको
सामु धमीर् भएर उिभन्छ । ूभ ु येशूलाई महण गरे र उहाँले कोनुभ
जीवनरे खामा

हामी

िहँडय

भने

परमेँवरले

हामीलाई

पिवऽ

तथा

सन्त

बनाउनुहन्ु छ, हामीलाई पापबाट िवजयी जीवन िबताउन उहाँले हामीलाई

शिक्तसम्प

गराउनुहन्ु छ, र िदनूितिदन उहाँको पुऽको ःव पमा हामीलाई

ढाल्दै लानुहन्ु छ (रोमी ८:२९)। यी वाचाह
छ जसले हामीलाई भ ुल्नुह ु

परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको

(िहॄू ६:१०)। जब हामी अनन्तको सुसमाचार

सारा दे श, जात, भाषा, र मािनसह लाई फैलाउन अिघ सदर्छ तब उक्त िबषय

र् छर् (ूकाश १४:६)।
हामीले धेरै मह वपूणर् भएको ठा ुपछर् र अनुभव गनुप
१. व्यवःथामा मिरएको

ँ कःतो छ
आफ्ना पाठकवगर्ह लाई उनीह को सम्वन्ध व्यवःथासग

भनेर दे खाउन कुन उदाहरणलाई िलएर रोमी ७:१-६मा पावलले िचऽण गनर्
खोजेका छन्? िववािहत जीवनको उदाहरणलाई ूःतुत गरे र पावलले हामीलाई
के भ

खोजेका छन्? हेनह
र्ु ोस्: "१ भाइ हो, के ितमीह

जान्दै नौ– म व्यवःथा

ँ बोिलरहेछु– िक मािनसको जीवनकालसम्म माऽ व्यवःथा लागू
जान्नेह सग

रहन्छ। २ उदाहरणको लािग, एउटी िववािहता ःऽी ितनको पित बाँच ुञ्जेल

ँ कानूनले बाँिधएकी हुिन्छन्, तर यिद ितनको पित मर्यो भने पित
आफ्नो पितसग

सम्बन्धको कानूनबाट ितनी मुक्त हुन्छे । ३ यसै गरी पित जीिवत छँदै ितनी
ँ बःन गई भने ितनी व्यिभचािरणी कहलाइिन्छन्। तर पित मर्यो
अक पु षसग

ँ िववाह गरी भने पिन
भने ितनी त्यस कानूनबाट मुक्त हुिन्छन्, र अक पु षसग
ितनी व्यिभचािरणी हुँिदनन्। ४ यसरी मेरा भाइ हो, ितमीह
शरीर ारा व्यवःथाको लेिख मरे का छौ, तािक ितमीह

पिन भींटको

अक मािनस, अथार्त ्

ँ एक होओ, र हामी परमेँवरको िनिम्त फल
ु एका भींटसग
मृत्युबाट जीिवत हुनभ
फलाऔ ं। ५ जब हामी पापमय ःवभावमा जीवन िबताइरहेका िथय , तब मृत्युको
फल फलाउनलाई व्यवःथाले उ ेिजत गराइएका हाॆा पापमय कुअिभलाषाह ले

हाॆा अ ह मा काम गदर्थे। ६ हामीलाई बन्धनमा राख्ने व्यवःथाको लेिख
मरे र हामी अब त्यसदे िख मुक्त भएका छ , र हामी पुरानो िलिखत िवधानको

अधीनमा होइन, तर पिवऽ आत्माको नयाँ जीवनमा सेवा गदर्छ । ७ हामीले के
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भन्ने त? व्यवःथा पाप हो? कदािप होइन! यिद व्यवःथा नभए मैले पाप थाहा

पाउनेिथइन,ँ िकनिक “तले लोभ नगर”् भनी व्यवःथाले नभनेको भए लोभ गनुर् के
ँ "
हो सो थाहा पाउनेिथइन।

हे दार् पावलले मािथ उल्लेख गरे का पितपत्नीको सम्वन्ध, आित्मक

झ

जीवनसँग गरे को तुलना बुझ्न किठन हुनसक्छ। तर सोचेर ती पदह लाई

पढ्दा यसको अथर् हामी बुझ्न सक्छ ।

व्यवःथा भन्दा दश आ ा, र िबिधिवधान तथा िरितिथितह

हुन ् । ती

यःता

िरितिथित

तथा

यहू दीह लाई

िविधिबधानह
िसनैको

पहाडमा

हुन ्

जसलाई

परमेँवरले

िदनुभएको

िथयो।

परमेँवरको

ूणाली

मोशा ारा

सेवाकायर् कसरी सं चालन गन भनेर ती ूणालीले दे खाउँछन्। व्यवःथा भन्दा
दुवै दश आ ाह

र धािमर्क सं ःकारह

् तर जब पावलले व्यवःथा भनेर
हुन।

उल्लेख गदर्छन् तब ूायजसो उनको अथर्मा ती यहू दीह लाई िदइएको पिवऽ
मिन्दर आिदमा गन सं ःकारह

हुन ् जुन मसीहको आगमनमा अन्त्य भएको

िथयो। यो कुराचािहँ यहू दीह लाई बुझ्न किठन भएको िथयो। अक अथर्मा
र् यो र िबउँितनुभयो, तब बिलूथाबाट
भ े हो भने जब येशू आउनुभयो, मनुभ

मिन्दरमा पुजाआजा गन िविधको खारे ज भइसक्यो, र यहू दी सं ःकारले

मािनसलाई धमीर् ठहराउने सबै ूिबयाको अन्त्य भइसक्यो भ े कुरालाई

पावलले जोड िदएको हामीले बुझ्नुपदर्छ। तर येशूलाई िवँवास गन यहू दी
िबँवासीह ले आफ्ना

जीवनका ती महत्वपूणर् भाग भएको सं ःकारह लाई

त्याग्न राजी भएका िथएनन्।
आफ्नो भनाईलाई बुझाउन पावलले यःतो उदाहरण ूःतुत गदर्छन्:

एक

् कानून अनुसार ती
ीले पु षसँग िबवाह गिछर्न।

ी आफ्नो ौीमानसँग

जीन्दगीभर रहन उसँग सम्वन्ध गाँिसएकी हुिन्छन्। जबसम्म आफ्नो ौीमान
जीिवत हुन्छ तब सम्म उनी अ

पु षसँग सम्वन्ध राख्न सिक्दनन्। जब

आफ्नो ौीमानको मृत्यु हुन्छ तब अ सँग िवबाह गनर् उनी ःवतन्ऽ हुिन्छन्
(पद ३)। अथार्त ् उनलाई बाँिधएको बैवािहक गठबन्धनको कानूनबाट उनी
फुत्किन्छन्।

यहू दी धािमर्क ूणालीलाई वाख्या गनर् पावलले बैवािहक कानूनलाई

पावलले कसरी ूयोग गरे का िथए? हेनह
र्ु ोस्:
हो, ितमीह
ितमीह

रोमी ७:४,५ "४ यसरी मेरा भाइ

पिन भींटको शरीर ारा व्यवःथाको लेिख मरे का छौ, तािक

ँ एक होओ, र
ु एका भींटसग
अक मािनस, अथार्त ् मृत्युबाट जीिवत हुनभ
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हामी परमेँवरको िनिम्त फल फलाऔ ं। ५ जब हामी पापमय ःवभावमा जीवन
िबताइरहेका िथय , तब मृत्युको फल फलाउनलाई व्यवःथाले उ ेिजत गराइएका

हाॆा पापमय कुअिभलाषाह ले हाॆा अ ह मा काम गदर्थे।"
जब आफ्नो ौीमानको मृत्यु हुन्छ तब ती

ी त्यस ौीमानको

कानूनी वन्धनबाट ःवतन्ऽ हुिन्छन्। त्यसरी नै येशूको मृत्युले यस पुरानो

भौितक जीवनको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, यसको फलःव प पुरानो व्यवःथाबाट
आफू ःवतन्ऽ भइसकेको यहू दी िवँवासीह ले मा ुपदर्छ। ितनीह ले अपेक्षा

गरे का मसीहको आगमन नहुञ्जेल यहू दीह ले सम्पूणर् िविधिवधानह को पालन
गनर् िनदशन िदएको िथयो। ती िबिधिबधानह
जसलाई औल्याएर धािमर्क िबधानह

येशूको ूतीक िथए। जब

चलेका िथए तब त्यस व्यिक्त येशू

मसीहको आगमन भइसकेपिछ ितनीह को उ ेँय पूरा भइसकेको िथयो।

अथार्त ् जब मसीहको आगमन भयो तब धािमर्क परम्पराको अन्त्य भयो।
अब यहू दीह

जीिवत

मसीहसँग

नयाँ िववाहको सुऽमा बािधन ःवतन्ऽ भएका िथए।

िबवाह

परमेँवरको िनिम्त ितनीह
िथयो।

गनर्

यहू दीह लाई

आ ान

गिरएको

िथयो।

फलदायक हुन ितनीह लाई अनुरोध गिरएको

ती पुरानो यहू दी धािमर्क िरितिरवाजलाई त्यागेर नयाँ ूणालीमा लाग्न

ःवतन्ऽ हुन ु भनेको केहो भनेर व्याख्या गनर् ती यहू दीह लाई वैवािहक
जीवनको उदाहरण िदएर पावलले ितनीह लाई सम्झाउन खोजेका िथए।

यसमा फेिर पावल र बाइबलले दश आ ाको अपिरहायर्ता अथार्त ्

आवँयकतालाई पूणर्

पमा समथर्न गरे को हामी पाउँछ । दश आ ाह

ितनीह ले पालन गनुर् नपन व्यवःथा हुन ् भनेर पावलले यहू दीह लाई भ
खोजेको हो भन्दा त्यसको केिह अथर् पिन लाग्दै न। यःता मािनसह ले
पावलको िभऽी मनशायलाई बुझेका हुँदैनन्। यी मािनसह ले सात

िदन

साबथलाई हटाइसक्यो भनेर पावलको यिह तकर् ारा खोज्छन् तर अ
्
आ ाह चाही ँ कायमै भएको ितनीह ले ःवीकाछर्न।
रोमी ७:४,५लाई िलएर
हप्ताको सात िदन साबथ पालन गनर् अर्हाएको चौथ आ ा हिटसक्यो वा
आइतबार मा

त्यस िदनलाई सािरसक्यो भ े कितपय इसाईह को धारणासँग

सहमत हुन पावलको मनसाय िथएन।
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२. पाप र व्यवःथा

यिद येशूको मृत्युपिछ िसनै पहाडमा िदएको सम्पूणर् व्यवःथाूणालीको

अन्त्य भयो भनेर पावलले भिनरहे का छन् भने रोमी ७:७लाई कसरी िलने?
त्यस ूणालीमा दश आ ाह

पिन उल्लेख गिरएको छ। उनले िवशेष गरे र

दश आ ाह बाट एउटा आ ालाई दोहोर्याएर भन्छन् "हामीले के भ े त?
व्यवःथा पाप हो? कदािप होइन। यिद व्यवःथा नभए मैले पाप थाहा पाउने

िथइन,ँ िकनिक “ितमीले लोभ नगर" भनी व्यवःथाले नभनेको भए लोभ गनुर् के

ँ " अिघल्लो बुद
ँ ामा हे रेको अनुसार सारा व्यवःथा
हो सो थाहा पाउनेिथइन।

खारे ज भयो भन्दा दश आ ाह
त्यसको

जवाफ,

पिन पदन र?

कदािप

होइन।

व्यवःथा

भनेर

जब

पावलले

ँ
औल्याउछन्
तब िसनैमा परमेँवरले मोशालाई िदनुभएको सम्पूणर् व्यवःथा र
आदे शह

हुन ् भनेर हामीले थाहा पाउनुपदर्छ। त्यसमा दश आ ाह

पिन

समावेश भएका िथए तर ती दश आ ा वा नैितक आ ाह मामाऽ व्यवःथा
भ े झुटा िसिमत भएको िथएन। तर याद गनुह
र् ोस्, अ
परमेँवरले मौिखक

सबै व्यवःथाह लाई

पमा मोशालाई िदनुभएको िथयो भने, केवल दश

आ ाह माऽ हातले कँ ु ढे र िदनुभएको िथयो (फेिर यसको अनन्तको मूल्यतालाई
ख्याल गरे र तीन पटक परमेँवरले दश आ ाह

िदनुभएको िथयो- पिहलो

मोशाले िरसको झ कमा बजारे र फुटाउँदा अक

ढुँ गाको शीलापऽमा फेिर

पल्ट मौिखक, त्यसपिछ परमेँवर आफैले ढुँ गामा लेख्नु भयो, र पिछ त्यसलाई
परमेँवरले लेखेर िदनुभएको िथयो जुन पिवऽ सन्दुकमा रािखएको िथयो-

ूःथान २०, व्यवःथा १०:१-४)। आफ्नो कुरालाई मािनसलाई बुझाउन

यहू दीको कुनै पिन आित्मक, आिथर्क र सामािजकूणालीलाई पावलले उ ृत
गनर् सक्थे। तर जब येशूको मृत्यु भयो तब दश आ ाह

बाहे क उहाँलाई

ँ
औल्याउने
सम्पूणर् व्यवःथाह को अन्त्य भएको िथयो। परमेँवरका दश
आ ाह

िसनैको म भूमी भन्दा अिघ िथयो र उ म िथए, र बुसको

समयपिछ पिन यसको गिरमामय औिचत्य जारी नै छ र जारी नै रहनेछ।

रोमी ७:८-११मा व्यवःथा र पापको िबचमा के सम्वन्ध छ भनेर

पावलले भिनरहेका छन्? हे नह
र्ु ोस्: "८ तर पापले आ ामा मौका पाएर ममा सबै

िकिसमका लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवःथािवना त पाप मुदार्तल्ु य हो। ९
व्यवःथािवना रहँदा एक पल्ट म जीिवत िथए,ँ तर आ ा आएपिछ पाप

जािगउ

ो, र मचािहँ मर। १० जीवनको ूित ा िदने त्यही आ ाले मेरो िनिम्त
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मृत्यु ल्यायो। ११ िकनिक पापले आ ा ारा मौका पाएर मलाई छल्यो, र
त्यसै ारा मलाई मार्यो।"
यहू दी जाितमाझ परमेँवर आफै दे खा पनुभ
र् यो। धािमर्क, कानूनी,

सामािजक, आिथर्क, सरकारी र ःवाःथ्यका िनयमह

िदनुभएर

के उिचत के

अनुिचत अथार्त ् के ठीक के बेठीक भनेर परमेँवरले ितनीह लाई सचेत

गराउनुभएको िथयो। िविभ

िनयमह

तोड्दा के सजायँ पाइन्छ भनेर पिन

परमेँवरले व्याख्या गनुभ
र् एको िथयो। हाॆो जीवनमा परमेँवरले दे खाउनुभएको
बाटोलाई वेवाःता गनुर् नै पाप हो भनेर यहाँ भिनएको छ।

व्यवःथा नभएको भए लोभ गनुर् भनेको पाप रहे छ भ े कुरा थाहा

पाउने िथएन भनेर पावलले ःप

पमा भन्दछन्। परमेँवरको इच्छा थाहा

नपाएर कुनै पापीले उहाँको आ ा तोड्छ भने उनले पाप गरे को भनेर महसुस
गरे को हुँदैन। कुनै पु ष वा

ीलाई पापी भनेर त्यसबेलामाऽ महसुस हुन्छ

जब उसले परमेँवरका दश आ ाह को

ान हुन्छ र परमेँवरको इच्छा

थाहा हुन्छ। यसको अथर्, दश आ ाको अनुसार जब पाप केहो भनेर कसै ले
थाहा पाउँछ तब आफू पापी भएको थाहा पाउँछ र परमेँवरको सामु दोषी
भएको र मनर् योग्य भएको ःवीकार गरे को हुन्छ। त्यस अवःथामा मािनस
मरे को ठहछर्।
यहू दी धािमर्क िविधिवधान तथा िरितिरवाजलाई पावलले रोमीको

पऽमा असली पमा व्याख्या गरी येशू र यहू दीह को बीचमा पुल गाँःन

खोजेको पाउँछ । परमेँवरले िदनुभएको व्यवःथालाई अत्यन्त मह वपूणर् मा े
यहू दीह लाई येशूले व्यवःथालाई कसरी पूरा गनुभ
र् यो भ े

ान ितनीह ले

थाहापाउन् भ े पावलको चाहना िथयो। व्यवःथा अथार्त ् दश आ ा कित
आवँयक छन् भनेर पिन पावलले दे खाइरहे को हामी पाउँछ । तर त्यस

व्यवःथाले हाॆो मुिक्तको लािग गन कायर् िसिमत िथयो। हामीलाई मुि् क्तको

खाँचो छ भनेर दे खाउने त्यस व्यवःथाको काम िथयो। तर व्यवःथालाई
अक्षरस पालन् गरे र मािनसह

मुिक्तपाउन् भ े त्यस व्यवःथा वा दश

आ ाह ले किहल्यै पिन अपेक्षा गरे को िथएन।
“ूेिरत पावलले आफ्नो अनुभव बाँिडहहे का िथए। मािनसले मौिलक

अथार्त ् आित्मक पिरवतर्नमा के अनुभव गछर् भ े अत्यन्त मह वपूणर् सत्यलाई

पावलले ूःतुत गनर् चाहे का िथए। पावलले भने, " व्यवःथा आउनुभन्दा अिघ

ँ ।Õ आफूले जे गरे पिन पाप गरे को छु भ े उनलाई अनुभव
म जीउँदै िथए
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भएको िथएन।तर पिछ परमेँवरको आ ा आयो।" जब परमेँवरको दश
आ ा पावलको

दय र मनमा आयो तब उनको मनमा चेतना आयो। पाप

भनेको के रहे छ भ े कुराको

ानभयो तब उनी "मरे तल्ु य माऽ होइन मर

पिन(रोमी ७:९)" भन्दछन्। परमेँवरको दश आ ाले उनी दोषी ठहिरएको
ान पावललाई थाहा भयो। तर याद गनुह
र् ोस्, दश आ ा वा व्यवःथा होइन

तर पावल मरे का िथए।"-एलेन जी
कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ १०७६बाट

ाइटको िटप्पणी, द एसिडए बाइबल

पान्तिरत।

दश आ ाको सामु तपाईँ कुन

अथर्मा मनुभ
र् एको िथयो? त्यस

पिरवेषमा, ूभ ु येशूले जे गनुभ
र् यो त्यो तपाईँलाई नयाँ जीवन िदन गनुभ
र् एको िथयो

भनेर के तपाईँले बुझ्न सक्नुहन्ु छ?

३॰ परमेँवरको पिवऽ व्यवःथा पिवऽ छ
रोमी ७:१२मा लेिखएको छ: “व्यवःथा पिवऽ छ, र आ ा पिवऽ,
न्यायस त र असल छ।" अझसम्म पावलले गरे को छलफलको आधारमा यस
पदमा उनले व्यक्त गरे कोलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
यहू दीह ले व्यवःथाूित अत्यन्त ौ ा राखेको कारणले पावलले
सकेसम्म त्यसलाई उचाल्न खोजेका िथए। दश आ ाह

वा व्यवःथाले जे

असल छन् त्यही गदर्छन्। तर यसले के गनर् नचाहे को सो गनर् सक्दै नन्।

हामीलाई हाॆो पापबाट बचाउन व्यवःथा आफै असमथर् छ। (आगोमा हाम
नफाल भ े िनदशनले

आगोमा हाम फाल्न जानेलाई बचाउन सक्दै न-

अनुवादकको मन्तव्य)। तर त्यस पापबाट बचाउन हामीलाई येशूको आवँयक

छ। यो िकनभयो भने, व्यवःथा अथार्त ् यहू दीह लाई िदएको सबै धािमर्क
िविधह

र दश आ ाह

आफैले कसै को िनिम्त मुिक्त ल्याउन सक्दै नन्। तर

यिद हामी िवँवास ारा येशूको पिवऽ जीवनलाई महण गर्यो भने माऽ हामीले
मुिक्त पाउँछ ।

रोमी ७:१३ले उनको मृत्युको दोष कसमािथ थुपारे को छ? कसबाट

र्ु ोस्: “तर के जो असल
मुिक्त हुन आवँयक भएको पावलले ठानेका िथए? हेनह

छ मेरो िनिम्त मृत्यु ल्यायो त? कदािप होइन। तर पापचािहँ पापैको
दे िखओस् भनेर असल कुरा ारा पापले ममा मृत्यु उत्प

पमा

गराइरहेछ, तािक

आ ा ारा पाप सम्पूणर् पापमय बनोस्।" कसले गरे र मृत्यु ल्याइरहेछ भनेर
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पावलले दे खाइरहेका छ्न? परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह

र पापको

बीचमा के िभ ता रहेछ, सो िभ ता थाहा पाउनु िकन ज रत छ त?

व्यवःथाको मह वलाई पावलले सकेसम्म बुझाउन खोजेको हामी

पाउँदछ । मािनसको भयानक पापको दोष व्यवःथा होइन तर पाप आफै हो
भनेर उनले यहाँ भ

खोजेका छन्। पावलले भोिगरहेका दुगिर् त र भय र

दुंपिरणाम पापले गदार् भएको हो भनेर उहाँले ःप

पारे का छन्। सबै खालका

भौितक अिभलाषा वा कामवासनाले उनको शरीरलाई काबुमा राखेकोले उनी

दयनीय अवःथा परे का हुन ् भनेर उनले ःवीकार गदर्छन् (पद ८)। दश आ ा
् तर पापी भएको कारणले
परमेँवरको चिरऽलाई झल्काउने आदशर् नीित हुन।
ती व्यवःथाले पावललाई दोषी ठहराइएको िथयो।
पावल अत्यन्त महापापी िथए भनेर उनको भन्डाफोर गनर् पाप कसरी

सफल भयो भनेर रोमी ७:१४,१५ले कसरी दे खाउँछन् त? हेनह
र्ु ोस: “िकनिक

हामी जान्दछ िक व्यवःथा आित्मक छ, तर मचािहँ शारीिरक छु , र पापैमा

ँ तर
ँ िकनिक म जे चाहन्छु त्यो गिदर्न।
बेिचएको छु । म जे गदर्छु, त्यो बुिझ्दन।

त्यही गदर्छु, जो म घृणा गदर्छु।" (रोमी ७:१४,१५)।
शारीिरक

िबयाकलापह

भन्दा

भौितक

मानव

चोलासँग

सम्विन्धत

हुने

्
हुन।
त्यसकारण, पावललाई येशूको खाँचो िथयो, िकनभने

येशूले माऽ उनमा भएको पापको दोषलाई हटाउन सक्नुहन्ु थ्यो (रोमी ८:१)।
ु न्ु थ्यो।
पापको दासत्वबाट पावललाई छु ट्कारा गनर् केवल येशूमाऽ सक्षम् हुनह

यहाँ पावलले आफूलाई पापमा बेिचएको छु भनेर आफ्नो िचऽण

गरे का छन्। उनी पापको दास िथए। उनी दास भएकोले उनी ःवतन्ऽ

िथएनन्। पापको वन्धनमा आफू परे कोले आफूले जे चाहन्छ त्यो गनर् आफू

िनरीह वा असहाय भएको उनले महसुस गरे का िथए। व्यवःथाले भनेको असल
काम गनर् उनी चाहन्थे, तर उनीिभऽ रहे को पापले गदार् जानेर पिन असल

कामगनर् आफू छु ट नभएको भनेर पावलले आफ्नो िववशता वा कमजोरी व्यक्त

गरे का िथए।

यहू दीह लाई कि को मसीहको खाँचो रहे छ भनेर त्यस उदाहरणबाट
पावलले बुझाउन खोजेका िथए। रोमी ६:१४मा परमेँवरको अनुमहले िबजयी
ँ
िथए। यिह मनशाय फेिर
जीवन सम्भव छ भनेर पावले अगािड न औल्याएका

रोमी ७मा पावलले व्यक्त गरे को पाउँद्छ । येशूिबना केवल व्यवःथालाई माऽ

हे रेर वःय भने हामी पापको दासमा रिहरहे को अनुभव गिरनै रहनेछ । तब यो
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जीवन अत्यन्त

दयनीय र िन ू र जीवन हुन जान्छ। परमेँवरको व्यवःथाले

हामी पापको दास छ भनेर हाॆो भण्डाफोर गिररहँदा हाॆो

दय िबचिलत

हुन्छ।
पापले गदार् तपाई दास भएको तपाईँको कःता कःता अनुभवह

छन्?

ँ खेलबाड किहल्यै गनुभ
र् एको छ? त्यसलाई तपाईँले बशमा
के तपाईँले पापसग

राख्न सिकहाल्छ िन भनेर तपाईँले किहल्यै सोच्नु भएको छ? के त्यस पाप

अत्यन्त िनरङ्कुश र िनदर्यी ःवामी भएको तपाईँले पाउनुभएको छ? यो यथाथर्
जीवनमा तपाईँह लाई ःवागत् छ ! त्यसकारण, तपाईँको जीवन येशूमा िकन
र् छर्, र िदनिदनै पापले
समपर्ण गनुप

ल्याउने पासोबाट मुक्त हुन आफ्नो

अिभलाषालाई िकन मानुप
र् दर्छ?
४॰ रोमी ७मा उल्लेिखत मािनस

आफ्ना पाठकह लाई आफूले कःतो सं घषर् गिररहेको अनुभाव पावलले

रोमी ७:१३-१७मा ूःतुत गरीरहेका छन्। हेनह
र्ु ोस्: "१३ त के जो असल छ,

त्यसले मेरो िनिम्त मृत्यु ल्यायो त? कदािप होइन! तर पापचािहँ पापैको

पमा

दे िखओस् भनेर असल कुरा ारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ, तािक

आ ा ारा पाप सम्पूणर्

पले पापमय बनोस्।

१४ िकनिक हामी जान्दछ िक

व्यवःथा आित्मक हो, तर मचािहँ शारीिरक छु , र पापैमा बेिचएको छु । १५ म

ँ िकनिक म जे चाहन्छु , त्यो गिदर्न।
ँ तर त्यही गदर्छु,
के गदर्छु, त्यो बुिझ्दन।

जो म घृणा गदर्छु। १६ गनर् नचाहेको म गदर्छु भने, व्यवःथा असल छ भनी

म सहमत हुन्छु । १७ यसैले अब त्यो गन म होइन,ँ तर ममा वास गन पाप
हो।"

पिवऽ आत्माले परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई ऐनाको

पमा ूयोग गनुभ
र् एको पाउँछौ। परमेँवरको व्यवःथालाई पालन नगदार् उहाँ

ँ
ु एको छ भनेर ूत्येक व्यिक्तलाई पिवऽ आत्माले औल्याउनु
नाराज हुनभ
हन्ु छ।

व्यवःथा पालन गनर् भर मग्दू र ूयत्न गरे को अथर् व्यवःथा असल छ भनेर

सहमत हुन ु हो।

ँ
आफूले औल्याएको
िवषयबःतुलाई जोड िदन पावलले फेिर के तकर्

दोर्याउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: १८ िकनिक मलाई थाहा छ, िक ममा, अथार्त ् मेरो

पापमय ःवभावमा केही असल कुराले वास गदन। जे असल छ, त्यो गन इच्छा

ँ १९ िकनभने असल काम जो म गनर्
ममा छ, तर म त्यो पूरा गनर् सिक्दन।
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चाहन्छु , त्यो म गिदर्न,ँ तर दुंट काम, जो म गनर् चाहन्न,ँ त्यही म गन गछु र्।

२० अब म जो इच्छा गिदर्न,ँ त्यही गछु र् भने त्यो गन म होइन,ँ तर मिभऽ

वास गन पाप हो।" रोमी ७:१८-२०।

हामी सबैले येशूको खाँचोको अनुभव गर

भनी

पिवऽ आत्माले

चाहनुहन्ु छ। यो खाँचो दे खाउन उहाँले मािनसह लाई ूायजसो पुरानो करार
वा सम्झौताको अनुभवमा पानुह
र् न्ु छ। इॐायलीह को अनुभव एलेन जी

र् एको छ: “आफ्ना
यसरी व्यक्त गनुभ
मािनसह ले

बुझ्न

सकेका

ाइटले

दयमा रहे का पापह लाई इॐाएलका
येशूिबना

िथएनन्।

व्यवःथालाई पालन गनर् असम्भब छ भ े

ितनीह ले

परमेँवरको

ान ितनीह मा िथएन। ितनीह ले

त्यो कुरा थाहै नपाइ अपझर्ट परमेँवरसँग सम्झौता गनर् पुगे। आफ्नै

धमर्कमर्ले मुिक्त पाइहािलन्छ िन भनेर ितनीह ले सोचेका िथए। िसनैको

पहाडमा सारा मािनसह ले एकै ःवरमा भने, "परमेँवरले जे भ ुभयो सो
सम्पूणर् कुराह लाई हामी पालन गनछ । हामी उहाँको आ ाकारी जन

हुनेछ ।Õ ूःथान २४:७॰॰॰॰तर उक्त ूित ा गरे को केिह हप्ता निबितकनै

ितनीह ले परमेँवरसँग गरे को सम्झौता तोडे। ितनीह ले आफूले बनाएका

गाइको बाछोको अगािड लम्पसार परे र त्यसको पुजा गरे । अब ितनीह ले

तोडेको सम्झौताले गदार् परमेँवरको िनगाहा पाउने आशा िथएन। ितनीह ले
आफ्नो पापलाई ूतक्ष

पमा आफूले दे खे र त्यसबाट क्षमा पाउनु पन

आवँयकताको महशू स गरे । अॄाहमलाई िदइएको ूित ामा मुिक्तदातालाई

ँ
औल्याइएको
िथयो। त्यिह मुिक्तदाताको आवँयकता हुनपु न चाहना ती

मािनसह को

दयमा गाभी िदइएको िथयो।"-एलेन जी

ूोफेटस्, पृ॰ ३७१,३७२बाट

पान्तिरत।

ाइट, पािशयाकर् एण्ड

यो दु:खपूणर् कुरो हो िक, धेरै इसाईँ हुँ भनेर दावी गनह ले दै िनक

पमा येशूमा आफ्नो जीवन निवकरण गनर् असफल भएका छन्। िदनिदनै कुनै

व्यिक्त येशूको शिक्तलाई आफ्नो जीवनमा ूवाह गनर् असक्षम् भयो भने त्यस
व्यिक्तले पापको सेवा गिररहे को हुन्छ। आफू पापको दास नभएको भिन
जोडदार दावी त गछर्न ् नै। उनीह ले भन्लान् िक उनीह को जीवन येशूमा
बिढरहे को छ, र पापको खाडलमा परे र बढ्नु इसाई जीवनको सामान्य ूिबया
हो भनेर सोच्दछन्। सफल इसाई जीवन िबताउन अझ धेरै समय लाग्छ भनेर

बहाना िनकालेर आफ्ना लाचरतालाई ूःतुत गनर् ितनीह

निहिच्कचाएको पिन

हामी पाउँछ । यःता मािनसह ले आफ्ना पापह लाई येशूको समक्ष ल्याएर

१११

िबजयी जीवनको िनिम्त ूाथर्ना गदनन्। तर रोमी ७ले भने अनुसार मािनसह

पछािड लुकाउन पिछ नपरे को पिन हामी पाउँछ । ितनीह ले

आफ्ना पापह

रोमी ७ले उद्धृत गरे र भन्छन्, “हे र पावलको भनाइमुतािवक हामी मािनस
भएकोले उिचत काम गनर् असम्भव छ।" यथाथर्मा भ े हो भने, कोही मािनस
पापको दासमा पिररहन्छन् भने त्यस मािनसले उिचत काम गनर् असम्भव हुन्छ

भनेर यस रोमी ७मा हामीलाई ःप

पारे को छ, तर येशूमा िबजयी जीवन

िजउन सम्भव छ भनेर पावलको िजिकर हो।

र् ए अनुसार के तपाईँले आफू र पापबाट िबजयी
येशूले ूित ा गनुभ

जीवन िबताइरहनुभएको अनुभव भइरहेको छ? यिद छै न भने, िकन छै न?
तपाईँले के गलत िनणर्यह

गिररहनुभएको छ?

५॰ मृत्युबाट उ ार

“यसकारण यउटा िनयम अथार्त ् िनदशनले काम गरे को म पाउँछु।

जब म भलो गनर् चाहन्छु , तब दु तालाई मेरो निजकै उपिःथत पाउँछु। िकनिक

म मेरो अन्तःकरणमा परमेँवरको व्यवःथामा (दश आ ाह ) आनिन्दत हुन्छु

ँ म यु
तर मेरा अ ह मा अक िनयम वा व्यवःथा छन् जोसग

गदर्छु, र मेरा

अ ह मा बास गन पापको िनयमले मलाई वन्धनमा पादर्छ।" (रोमी ७:१२२३बाट

पान्तिरत)। येशूलाई ःवीकार गनुभ
र् एपिछ पिन के तपाईँले यःतो

ँ सं घषर् गिररहनुभएको छ?
खालको जीवनसग

शरीरलाई सं चालन गन व्यवःथा भनेको पापको व्यवःथा हो भनेर

पावलले माथीका ती पदह ले तुलना गरे को पाउँछ । “भौितक शरीरले पापको

व्यवःथाको सेवा गदर्छ" भनेर पावलले भन्दछन् (रोमी ७:२५)। तर पापको
सेवा गनुर् र त्यसको िनयमलाई पालन गनुक
र् ो अथर् मृत्युलाई अं गाल्नु हो भनेर
उनी ःवीकार गदर्छन् (हे नह
र्ु ोस्: पद १०,११,१३ पढ्नुहोस्। पावलको

सं घषर्मा आफू पापको िनयम अनुसार चलेको अनुभव भइरहे को पाएका िथए।

अिन आफ्नो यःतो खालको शरीर मुदार् शरीर हो भ े अथर् लगाउन सिकन्छ

(अथार्त ् िजउँदो लास)।

तर अन्तःकरण, िववेक वा चेतनामा भएको व्यवःथा परमेँवरको
व्यवःथा वा दश आ ाह
ूकट

गदर्छ।

व्यवःथालाई

पिवऽ

् त्यसले मािनसूित परमेँवरको चाहनालाई
हुन।

आत्माको

अगुवाइमा

पावलले

परमेँवरको

त्यस

ःवीकार गदर्छन्। उनको चेतनाले त्यस व्यवःथालाई पालन गनर्
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सङ्कल्प गदर्छ। तर त्यस व्यवःथा अनुसार चल्न कोिसस गदर्छन् तर आफू

असक्षम् भएको पाउँछन्। त्यो िकनभने पापले गदार् उनको शरीरले ःवत:

पापको सेवा गनर् चाहन्छ। यःतो खालको सं घषर् कुन् येशूभक्तले गरे का छै नन्
होला?

तपाईँको मनमा वा मनशाय उिचत हुनसक्छ र त्यसै अनुसार चल्न

चाहनुहन्ु छ, तर तपाईँको शरीर वा महत्वाकाँक्षाले अक बाटो रोज्न खोज्छ वा
भाऊ खोज्छ।

यःतो जिटल धरापबाट कसरी मुक्त हुने भनेर पावलले हामीलाई मूल

र्ु ोस् रोमी ७:२४,२५: “हाय, म कःतो दु:खी मािनस।
मन्ऽ सुनाएका छन्? हेनह

यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छु टाउला र? येशू भी

हाॆा ूभ ु ारा नै—

परमेँवरलाई धन्यबाद होस्। त्यसैले म ःवयम् आफ्नो मनले त परमेँवरको

व्यवःथाको सेवा गदर्छु, तर मेरो पापःवभाव ारा चािहँ म पापका व्यवःथाको
सेवा गदर्छु।"

“येशू भी बाट परमेँवरलाई धन्यबाद होस्।" भनेर मिहिमत ूशं सा

गरे पिछ पिन आफूले उ ार पाएको आत्माले फेिर पावलले िकन सं घषर्
गिररहे को होला भनेर कसै ले अचम्म मान्छ होला। परमेँवरलाई धन्यबाद

िदएको यो पावलको छोटो ूाथर्ना भनेर कसै ले बुझेको पाउँछ । परमेँवरको

यस ूशं सापिछ “कसले मलाई छु टकारा िदन्छ होला?" भ े रोमी ७:२४को
बन्दन ःवभािवकै हो भनेर कसै कसै ले िवँवास गरे का छन्। पावलले आफ्नो
यःतो भावना रोमी ८मा गन गौरवमय ःवतन्ऽताको बारे मा छलफल गनुभ
र् न्दा
अिघ व्यक्त गरे का िथए। अगािड छलफल गरे का पदह

र पापको शिक्तको

िखलाफमा कसरी आफूले सं घषर् गिररहे का छन् भनेर दे खाउन पावलले यो सार

िनकालेका हुन ् भ े कि को भनाइ छ।

“म आफै" भ े शब्द ूयोग गरे र येशूिबनाको कःतो जीवन रहे छ

भनेर पावलले दे खाउन खोजेका हुन भनेर कसै कसै को तकर् छ। जुनसुकै

पिरूेआयलाई समावेश गरे र पावलको उक्त कथनलाई हामीले व्याख्या गरे पिन

एउटा कुरा हामी सबैलाई ःप

भएको पाउँछ : येशू िबनाको जीवन हामीले

िबताय भने पापको िखलाफमा लड्न हामी असक्षम् छ । येशू िबनाको जीवन
असहाय: अथार्त ् िनिरह जीवन हो (रोमी ७:२४,२५)। येशूमा रअय

भने

उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन िदनुहन्ु छ। त्यो मरे पिछ होइन अिहले नै पाउने

अनुभव हो। हो, यस नयाँ जीवनमा पुरानो जीवन बराबर उठे र आउन सक्छ।

तर यिद हामीले परमेँवरको ूित ाह लाई आत्मसात् गर्य भने िबजयी हामी
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नै हुन्छौ। तपाईँको िनिम्त समपर्ण गनर् कसै ले पिन येशूलाई रोज्न सक्दै न

जसरी कसै ले तपाईँको िनिम्त सास फेनर् सक्दै न। येशूमा रहन तपाईँले नै रोज्नु

पछर्। तपाईँको िनिम्त कोिह पिन धमार्त्मा ब

सक्दै न अथार्त ् कसै को

धमर्कमर्ले तपाईँलाई मुिक्त िदलाउन सक्दै न। येशूलाई च ु े आत्मिनणर्यको

अिधकार तपाईँमा माऽ छ। यिद येशूले ूित ा गनुभ
र् एको िबजयी जीवन तपाईँ

िबताउन चाहनुहन्ु छ भने उहाँसँगको व्यिक्तगत सम्वन्धको िबकल्प अ

छै न।

उपसं हार:
थप सोच: “परमेँवरको आ ा तोड्दा हामीलाई न त सुरक्षा हुन्छ न त शािन्त

ँ ाल्दै रहन्छ
न त हाॆो िहत नै हुन्छ। जब मािनसले पापलाई िूय मानेर अग

र् दन। येशूको
भने उसले परमेँवरको सामु िनद षी भएर खडा हुने आशा गनुप
क्षमा ारा पाउने शािन्तको अनुभिू त उसले पाउन सक्दै न।"-एलेन जी

सेलेक्टे ड मेशेज बुक १ पृ॰ २१३बाट

ाइट,

पान्तिरत।

“सारा यहू दी धमर्का ूणालीह

(धािमर्क सं ःकार)मा क्षमा िदने

मुिक्तदाताको भूिमका अत्यन्त मह वपूणर् िथयो। सो कुरा आफ्ना इसाई

दाज्युभाइ िददीबिहनीह ले थाहा पाउन् भ े पावलको चाहना िथयो। येशू यस
ु यो भनेर भ े
सं सारमा आउनुभएर मािनसको िनिम्त बिल हुनभ

ानपिन

ितनीह मा होउन् भ े उनी चाहन्थ्ये। पिवऽ मिन्दरमा गिरने सम्पूणर् धािमर्क

गितिविध येशूको जीवन र मरणको ूतीक िथयो। जब येशू आउनुभयो र
मािनसको स ामा मनुभ
र् यो, तब मिन्दरमा हुने सेवाकायर्को पिन अन्त्य भयो।

ु यो, तब कुनै पिन धािमर्क
जब मािनसको पापको िनिम्त येशू बुसमा बिल हुनभ

िरितिथितको औिचत्य रहे न। तर ती परमेँवरको दश आ ासँगै जोिडएको

िथयो, र त्यो गौरबमय नै िथयो। यहू दी सं ःकारका सबै कुराह लाई

परमेँवरले अनुमोदन गनुभ
र् एको िथयो। यसले परमेँवरको पिवऽता, शु ता,
न्याय र धािमर्कता दे खाएका िथए। यिद पुरानो समयमा मिन्दरमा गिरएका

सेवाकायर् मिहिमत िथए भने, जब आफ्नो िवँवासीलाई अजम्मरी आित्मक

जीवन र पिवऽता िदन येशू आउनुभयो त्यसको वािःतवकता झन कःतो
मिहिमत िथयो होला?" -एलेन जी
कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ॰ १०९५बाट

ाइट कमेन्टस्, द एसिडए बाइबल
पान्तिरत।

११४

िचन्तनमनन:"रोमी

७:२५मा

पावलले

लेख्दछन्:

"मेरो

आफ्नै

िदमागले

परमेँवरको

व्यवःथाको सेवा गदर्छ तर मेरो भौितक शरीरले पापको व्यवःथाको सेवा

गदर्छ।" परमेँवरको व्यवःथा र पापको व्यवःथालाई सेवा गनर् येशूभक्त कसरी
सिबय हुन्छ भनेर दे खाउन यो भनाई अत्यन्त ःप

छ। िनद षी भएतापिन पापी

रे ? "मेरो िदमागले परमेँवरको व्यवःथा पालन गछर्" भन्दै न न त मेरो शरीरले

पापको व्यवःथालाई सेवा गछर्" तर "म आफैले" भनाईको अथर् िसं गो मािनस

र् न सेवा।
जो एक र त्यही हो। अथार्त ् एउटै मा दुई धार भएको मािनसले गनुप
त्यसैकारण परमेँवरको व्यवःथाको सेवा गनर् उनले परमेँवरलाई धन्यवाद

चढाउँछन् भने पापको व्यवःथाको सेवा गनर् परमेँवरको दया वा अनुमहको

् तर कोही िबिँचयन हुँ भनेर दावी गछर्न ् तर
िनिम्त उनले िनवेदन गछर्न।
आत्मपिरवतर्न भएको छै न वा शारीिरक अिभलाषामा चिलरहनु चाहन्छ भने उसले
परमेँवरको व्यवःथाको सेवा गनर् सक्दै न। ूेिरत पावलले भ

चाहेको कुरो यो

हो: "हेर, मैले पिहला नै भिनसकेको जःतै म भन्छु : सन्त वा िवँवासीह

भइरहेकै बेलामा ितनीह

्
पापी पिन हुन।
ितनीह

धमीर्

धमीर् छन् िकनभने

् ितनीह मािथ येशूको धमीर् पोषाक
ितनीह ले येशू भी लाई िवँवास गछर्न।
ओढाइिदनुहन्ु छ र उहाँका धािमर्कता ितनीह लाई खन्याइिदनुहन्ु छ। ितनीह
पापी हुन ् िकनभने ितनीह

आफ्नै ूयासले परमेँवरको व्यवःथालाई पालन गनर्

सक्दै न र पापमय ःवभावले अझै मःत भएका छन्। ितनीह
गरे का िबरामीह
ितनीह

डाक्टरले उपचार

साँिच्चक्कै िबरामी छन्, तर जब

जःतै छन्। ितनीह

िनको हुँदै गछर् तब ितनीह मा आशा पल्हाएर आउँछ। ितनीह

ःवःथ हुनितर लिम्करहेका हुन्छन्। यःता िबरामीह ले यिद आफू ठीकै छु
भनेर िज ी गदर्छन् भने ितनीह

आफैलाई नोक्सानीमा पुर्याउँछन्। ितनीह

फेिर पिहलाकै रोगमा उल्टे र दु:ख पाउन सक्छन्।"- मािटर्न लुथर, कमेन्टरी

अन रोमनस्, पृ.

११४,११५बाट

पान्तिरत। लुथरले व्यक्त गरे का ती

ँ के हामी सहमत छ िक छै न ?
भनाईह सग

११५

कथा ८

फुटबल खेलबाट युवाकहाँ सुसमाचार पुग्छ
बािभि न सानिगनोभ (तािजिकःतान)
तािजिकःतानमा एक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ूिशक्षकले एउटा सहरका

युवाह लाई फुटबल खेलाउँथे। उनी कडा ूिशक्षक िथए। अिलकित केही
भयो िक केटाह ले पहलो र रातो पेनाल्टी काडर् पाउँथे। ितनीह ले िबशेष

िनलो काडर् नपाउन िमिहनेत गनुर् पथ्य । यिद कुनै केटाले अपशब्द बोलेमा
उसले ूिशक्षक बिभि नबाट िनलो काडर् पाउँथ्यो। यिद खेलािडले दुई िनलो
काडर् पायो भने त्यो खेलबाट बािहिरन्थ्यो।

फुटबल खेलाडीह बाट अपेक्षा गिरएको बिभि नको अनुशासनलाई

ितनीह को बाबुआमालाई मनपथ्य ।

खेल मैदानमा अनुशासन िसकेकोले

ितनीह ले घरमा पिन अनुशािसत हुन थालेको ती बाबुआमाह ले दे ख्न थालेका

िथए। केटाह ले मुख छोड्न कम गनर् थालेका िथए र कम्प्युटर खेल्नमा
समय कम िबताउन थालेका िथए।

ूभ ुको बारे मा सुसमाचार सुनाउने नयाँ काइदा

ु ो बारे मा सजग गराउने काममा
मुसलमान दे श तािजिकःतानमा ूभक

फुटबल खेल्ने िटमलाई सं लग्न गराइएको िथयो। त्यो दे शमा केवल २०४
जना

एडभेिन्टःटह माऽ

छन्।

दे शको

राजैनैितक

कारणले

गदार्

एक

हजारभन्दा बिढ एडभेिन्टःटह ले दे श छोडेका िथए। त्यो दे शमा सावर्जिनक
पमा सुसमाचार सुनाउन बन्दे ज लगाइएको िथयो।
ूाथर्ना र सुसमाचारीय

कायर्बम ारा १८ जना मािनसह ले बिप्तःमा

िलएपिछ अ ले पिन येशूलाई महण गलार्न ् िक भ े चचर्का अगुवाह को आशा

िथयो। फुटबल खेल जःतै अ
गन

सामुदाियक योजनाह

पिन त्यस दे शमा लागु

ूयास गिरँदैछ। अङ्मेजी भाषा ःकुल, ःवाःथ्य कायर्बम, पिरवारलाई

एकिऽत राख्ने कायर्बम र

साइकल चढ्ने

गिरँदैछ। ती कायर्बमह ले िछमेकीह

ची राख्ने सानो क्लब ःथापना

बीच िमऽता बढाउने र समाजको

उत्थानको िनिम्त सहयोग सृजना हुनेछ। उक्त ऽैमािसकमा उठे को भेटीको
केही भाग तािजिकःतानको फुटबल िटमलाई सहयोग िमल्नेछ।
अचानक बिनएको कायर्बम

तािजिकःतानको राजधानी डुशाहनबहमा एडभेिन्टःट चचर्को निजक

रहे को खेलमैदानमा एउटा फुटबल िटमले खेल खेल्थ्यो। एक िदन एक जना

१

चचर्को सदःय त्यहाँ एक्लै फुटबल खेिलरहे को िथयो त्यसै बेला िछमेकीका

केटाह

आएर ितनलाई ती केटाह को ूिशक्षक ब

अनुरोध गरे । तब

बिभि न सन् २०१५मा फुटबल खेलाडीह को समूहमा आब

ब

पुग्यो।

बिभि नले िछमेकीका केटाह लाई साथी बनाउने र त्यहाँबाट ितनीह का

बाबुआमाह कहाँ पुग्ने योजना बनाए। त्यसको लािग धेरै पैसाको आवँयक

िथएन। ितनीह लाई केवल तीन वटा फुटबल, एउटा िसटी र एउटा

ःटपवाचको आवँयकता िथयो। अिन उनले एिशएन फुटबल किन्फडेरेशनबाट
युवाह लाई फुटबल खेलाउने ूमाणपऽ पाए। यो एिशयाको फुटबले खेलाउने

आिधकािरक सं गठन हो।

आजभोिल बिभि नले हप्ताको दुई वा तीन खेलह

िसकाउँदछन्।

ूत्येक ९० िमनेटको समयको १५ िमनेट नैितक िशक्षाको िनिम्त समय

िदइन्छ। ११दे िख १३वषर्का केटाह ले फुटबल खेलमा भाग िलएपिछ लागु

औषध र अ

हािनकारक पदाथर्ह

खान छोडेका छन्।

एक िदन काँडेतारले बारे को खेल मैदानिभऽ फुटबल खेल भइरहे को

बेलामा कुनै पिन िनलो काडर् दे खाउनुपरे को िथएन। अलअिल पानी परे पिन

केटाह

सेतो बल हानाहान गिररहे का िथए। जब जब ूिशक्षकले ितनीह लाई

बोलाउँथ्यो तब तब ितनीह

हे िररहे का िथए। ितनीह

हाँःथे। छ जना जित बािहरका केटाह ले खेल

पिन खेल्न

हे िररहे का िथए। बािहरबाट हे न केटाह

पाए हुन्थ्यो भनेर लालायीत भएर

पिन खेलाडीह सँग खेल्न सक्छन्

भनेर ूिशक्षकले भने। खेलखेिलएपिछ केटाह का बाबुआमाले ूिशक्षकलाई
घरमा कुराकानी गनर् र िचयापान गनर् बोलाए।
"आफ्ना

छोराह

खेल्न

पाएकोमा

बाबुआमाह

खुशी

भए।

ितनीह ले आएर मलाई भने, "तपाईँले फुटबल खेलाएकोमा हामी खुशी छ

कुन् बाटोमा िहँड्नुपछर् सो िहँड्न

िकनभने त्यसले गदर् हामीह का छोराह

पाएका छन्"" बिभि नले मलाई भ ुभएकोिथयो।
फुटबल खेलको िनिम्त

ूाथर्ना गनुह
र् ोस्-खेल िजत्न होइन तर मन

िजत्न। तपाईँको भेटीले तािजिकःतान र सं सारका अ
सुनाउन सहयोग होस् भनेर कामना गदर्छ ।

दे शह मा सुसमाचार

तािजिकःतानको बारे मा जानकारी: यो दे श धमर्िनरपेक्ष दे श हो। त्यहाँको

सं िवधानले धािमर्क ःवतन्ऽता िदन्छ तर ९८ ूितशत जनताह

मुिःलम धमर्

मान्छन। सन् १९२९मा ूथम एडभेिन्टःट इभान र भािसली कोःमिजनइने
तािजिकःतान ॅमण गरे का िथए।

२

