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भूिमका
ँ
हामी यही उिभन्छ : रोमीको पुःतकमा मािटर्न लुथरको ूितव ता
पाँचसय वषर् अिघ अक्टोबर मिहनामा धमर्शा को ूोफेसर ३३ वषर्को

मािटर्न लुथरले रोमको एक मुख्य चचर्को मूल ढोकामा एउटा सूची टाँसेका

ँ ाह
िथए। त्यस सूचीमा अध्ययन ारा आफूले िनंकषर् िनकालेका ९५वटा बुद
र् ु
िथए। त्यसमा धमर्को नाउँमा पोपले कसैलाई शोषण गनुह

वा िकनबेच गनुह
र् ु

िकनभने मुिक्त भनेको केवल िवँवास ारामाऽ उपलब्ध हुन्छ भ े खालका

िविभ

ँ ाह
बुद

सबैले दे ख्ने गरे र रोमन क्याथोिलक चचर्को िभक्षु मािटर्न लुथरले

टाँसेका िथए। त्यसबेला रोमन क्याथोिलक चचर्को धमर्ग ु

पोपको नाउँमा

चचर्को अगुवाह ले एक इजाजत पऽ वा ूमाणपऽ बेिचरहेका िथए। यिद कसैले
पाप गर्यो भने त्यो ूमाणपऽ िकनेमा दोषमुक्त भइन्छ भ े िववरण िथयो। त्यस

बेला इसाई धमर्को नाउँमा मािनसह लाई शोषण गिररहेका िथए। खास गरे र
मािटर्न लुथरले त्यसको ूितवाद गनर् वा पैसा ितरे र पापबाट चोखोब

सिकन्छ

भ े पोपको घोषणाूित असहमित माऽ जनाउन सबर्साधारणको ध्यान आकषर्ण
गनर् चाहेका िथए। तर लुथरको त्यो सुरो कामले युरोपमा अिधकार जमाइरहेको
ु भिर
रोमन क्याथोिलक चचर्को िविोह तत्कािलन युरोप अथार्त ् पिँचमा मुलक

आगो जःतै फैिलयो। त्यसबाट ूोटे ःटे न्ट िरफोमशन अथार्त ् इसाई सुधारवादीको

जन्म भयो। त्यसले गदार् बाइबलको

ानमा िवँवमै आमूल पिरवतर्न भएको

िथयो अथार्त ् धमर् र राजनीित िमलेर पोपले शासन चलाइरहेको पाँचसय वषर्

अिघको सं सार पिहलेको जःतो किहल्यै पिन भएन।
इसाई क्षेऽमा भएको त्यो आमूल पिरवतर्नको ितथी सन् १५१७
िथयो। हुन त त्यसबेलादे िख सं सारमा धेरै पिरवतर्नह

आए। तर बाइबलमा

भएको परमेँवरको वचन पिरवतर्न भएको छै न। परमेँवरको वचनमा आधािरत

रोमन क्याथोिलक चचर्लाई च ुनौित िदने मािटर्न लुथर धािमर्क ानको जग पिन
यथावतै

छ।

उनको

त्यो

सुरो

कदमले

येशूलाई

िवँवास

गन

करोड

मािनसह लाई पोपको हातबाट ःवतन्ऽ पारे र मुिक्त भनेको पैसाले िकनेर वा

कुनै धमर्ग ु लाई खुशी पारे र होइन तर िवँवासबाटमाऽ उपलब्ध हुन्छ भ े
महान् आत्म ानको सन्दे शबाट जगाइिदएका िथए।
परमेँवरको वचन अनुसार िवँवास ारामाऽ मुिक्त पाइन्छ भ े जगको
आधारमा रोमीह को पुःतक लेिखएको हो। रोमीको पुःतकको बारे मा व्याख्या
गद मािटर्न लुथरले यो लेखेका िथए: “सारा नयाँ करारका पुःतकह मा

रोमीह लाई लेिखएको पुःतक साँिच्चक्कै भन भने मुख्य भाग भ

सिकन्छ।

सुसमाचारको पुःतक हो। इसाई हुँ भनेर दावी गन ूत्येक

यो एकदम शु

इसाईले यस पुःतकको ूत्येक झुटालाई

दयमामाऽ राख्ने नभएर त्यसमा

ूत्येक िदन तिल्लन हुन ु वा डुब्नु आवँयक छ। त्यितमाऽ नभएर यसलाई
आफ्नो आत्माको िनिम्त दै िनक भोजन जःतै ूयोग गनुप
र् छर्।"-कमेन्टरी अन

रोमनस्, जे. िथयोडोर म्युलरबाट अनुवािदत (माण्ड रािपड, िमिशगन: बेगल
पिब्लकेशनस्, १९७६), पृ. ८बाट

पान्तिरत।

हो, मािनस कुनै धमर्कमर् वा आफ्नो असली आचरणबाट होइन तर

“िवँवास ारामाऽ

परमेँवरको

सामु

िनद ष

ठहिरन्छ"

भ े

महान्

सत्य

आत्म ानको ज्योित लुथरले रोमीको पुःतकबाटै पाएका िथए। मुिक्तको िनिम्त
सं घषर् गिररहेको त्यस व्यिक्तले िवँवास ारामाऽ धमीर् वा िनद ष ठहिरन्छ भ े
महान् आत्म ान रोमीको पुःतकमा वा नयाँ करारमामाऽ होइन सारा बाइबलमै
उनले भे ाउन पुगक
े ा िथए। "सं सार सु

ु न्दा वा समयको सु
हुनभ

अिघ येशू भी मा मुिक्तको योजना बनाइएको" सत्य

ु न्दा
हुनभ

ानको आधार बाइबल हो

भ े पावलको िनंकषर्िथयो। येशू भी को धािमर्कतामामाऽै मािनसह ले मुिक्त
पाउँछन् भ े सत्य िशक्षालाई सबैले आत्मसात् गनुर् ज री छ। त्यो धािमर्कताको

ौे य हामीलाई हामीह को िवँवास ारामाऽ िमल्छ। परम्परा वा व्यवःथाको
िरितिथितलाई पालन गरे र हामी किहल्यै पिन परमेँवरको सामु िनद ष वा धमीर्
ठहिरँदैन । पावलले त्यो िजिकर रोमीको पुःतकमा यसरी ःप

पमा व्यक्त

गदर्छन्: “त्यसकारण व्यवःथा वा धािमर्क नीितिनयम पालन गरे र होइन तर

िवँवास ारामाऽ हामी धमीर् वा िनद ष ठहिरन्छ भ े हामी िनंकषर् िनकाल्छ "
(रोमी ३:२८

पान्तिरत)।

त्यही सत्यको िनिम्त उिभएर लुथरले सन् १५२१मा जमर्नको सं सद
वमर्मा उिभएर तत्कािलन सारा सं सारको शिक्त र राज्यह
िलएका रोमन क्याथोिलक चचर्को धमर्ग ु

आफ्नो हातमा

पोपको सामु िनडर भएर यसरी घोषणा

गरे का िथए: “मैले जाहेर गरे को ूितव ताबाट म हट्न सिक्दन न त हट्ने नै

छु । िकनभने कुनै पिन येशूको सत्य िवँवासी वा इसाईले आफ्नो िववेकको
िव

मा बोल्नु असुरिक्षत हुन्छ...त्यसकारण म िवँवास ारामाऽ धमीर् ठहिरन्छ

भ े धारणामा माऽ उिभन्छु , त्यसबाट म एक कदम पिन यताउती हट्न
ँ "- जे.एच. मलर् डोिबग्ने डी. डी., िहःटोरी अभ िरफामशन, एच
सिक्दन।

ाइटबाट अनुवािदत (न्यु योकर्: अमेिरकन शाक्ट सोसाइटी, १८४४) पृ.
२४९बाट

पान्तिरत।

हो, आज पिन िवँवका करोड
िवँवासीह

सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट इसाई
कुनैमा उिभन वाध्य नभएर

परमेँवरकै वचनमा उिभनु बाहेक अ

खडा भइरहेका छन्। रोमन क्याथोिलक चचर्को वा िविभ

परम्परा, रीितिथित चलनको िव
सारा सं सारको सामु च ुनौितको
अगािड

धािमर्क

िढवादी,

मा बाइबलमामाऽै िवँवास गन येशूभक्तह

पमा चम्करहेका हुन्छन्।

पाँचसय वषर् अिघको लुथरको समय पिछ इसाई धािमर्क आःथा धेरै
बिढरहेकोमा

कसैको

असहमित

छै न।

शतािब्दय दे िख

अनेकन्

अन्धिवँवास, झुटो िशक्षादीक्षा र इसाई हुँ भनेर दे खाउने धािमर्क अगुवाह ले

बाइबलको सुसमाचारको आत्म ानलाई ॅ माऽ होइन उल्टाइ नै िदएका िथए।

लुथर जःता अमज इसाई सुधारवादीह ले सं ःकारको नाउँमा धािमर्क बोझबाट
मािनसह लाई ःवतन्ऽ बनाइनु इसाई ूगितशीलबादको दे न हो।
य िप दुभार्ग्यवस, धेरै समय िवतेर जाँदा लुथरले सल्काएको सुधारवादी

आन्दोलन वा आित्मक जागरणमा िचसोपना आइरहेको पाइएको छ। कितपय
चचर्ह मा वा चचर्को िशक्षादीक्षाह मा बाइबलको ूगितशील धारणाह लाई

िचसो औपचािरक धािमर्क ूिबयाले अ ा जमाइरहेका छन् भने कितपय
मािनसह

पोपलाई माने सिजलो हुन्छ भनेर रोमन क्याथोिलक चचर्ितर फकर

गएका छन्। अिहले बहुधािमर्कवादको युग छ र सबै इसाई िवँवास एकै हुन ्
भनेर इक्युिनिमजम वा सबै िविभ

इसाई िशक्षालाई एकै थलोमा ल्याउने

आन्दोलन भइरहेको छ। त्यसले गदार् सबै आःथाह भन्दा अलग बाइबलका धेरै
िवशेष

सत्य

ानह लाई

ओझेलमा

पािरएको

छ।

बतर्मान

समयमा

मािनसह लाई मनबहलाउन वा मख्ख पान र अनेक धािमर्क िबयाकलापले
लुथरले गदार् अलिगएको बाइबलका मौिलक िस ान्तह लाई पन्छाउने िनणर्यमा
िवँवको इसाई समूदायले अमज भूिमका खेिलरहेको पाइन्छ।
बाइबलबाहेक अ

बाइबल र

कुनै मािनसलाई मुिक्तिदने सत्य आत्म ान छै न भनेर

उिभएका हामीह का सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट अमजह को पिङ्क्तमा ज्यानको
बाजी लगाएर भएपिन सत्य येशूभक्त िवँवासीह

उिभनु अत्यन्त ज री भएको

छ। दािनएल भिवंयवक्ताको दािनएल ७:२३-२५, ८:९-१२, र ूकाश
१३,१४का भिवंयवाणीह

र िवँवास ारामाऽै मुिक्त पाइन्छ भ े रोमीको

पुःतकमा दे खाइएको महान् सन्दे शलाई कुनै पिन बाइबलीय येशूभक्तले दवाएर
राख्नु उिचत ठा ह
ु ु ।

हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट येशूका अनुयायीह

ह

र बाइबल र

बाइलमाऽ अथार्त ् सोला िःकपचरा (sola scriptura)को आित्मक

ानमा

हामीह को आःथाको ःथापना भएको छ। त्यसकारण कुनै पिन चितर्कलाले

इसाईह लाई सुधारवादीको आन्दोलनभन्दा पिहलेको अवःथामा अथार्त ् पाँचत्य

रोमको धािमर्क परम्परा वा रोमन क्याथोिलक चचर्को नेतत्ृ वमा फकार्उने
ूयासको घोरिवरोध गदर्छ । त्यसको उल्टो िदशामा बाइबलले दे खाएको
“यसपिछ आकाशबाट यसो भन्ने अक एउटा ःवर मैले सुन, "हे मेरा मािनसह

हो! त्यसदे िख अलग होओ। त्यसको पापमा सहभागी नहोओ। त्यसको सजाय
ितमीह मािथ नपरोस्" (ूकाश १८:४) र “यसपिछ मैले आकाशमा उिडरहेको
अक

एक ःवगर्दूत दे ख। सबै जाित, कुल, भाषा र दे शका मािनसह लाई

सुनाउन ितनी सुसमाचार िलएर आउँदै िथए।" (ूकाश १४:६)ितर सारा

सं सारलाई लैजाऔ ँ जसले पाँचसय वषर् अिघ मािटर्न लुथरलाई अन्तरआत्माको
िववेकलाई जगाइिदएको िथयो।
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