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प*रचय
हालको इभा3े5लकल ए7ुमे:नकल उ=ाद
शतािब्दयौंसम्म रोमन क्याथोिलक चचर्लाई ख्रीष्टको साँचो मण्डलीको अङ्गको
रूपमा मान्यता िदन इन्कार गदार् के बाइबल-िवश्वासीहरू भूलमा परेका िथए
त? “वेश्याहरूकी माता” का झूटा िशक्षाको िवरोधमा उठ्दा मािरएका
िवगतका सहीदहरू के व्यथैर्मा मरे त? आफ्ना प्रयासका लािग उनीहरू
खम्बामा बाँिधएर िजउँ दै जलाइँ दा के त्यो व्यथैर्मा िथयो त? के ह्यु ल्यािटमर
(Hugh Latimer), जन नक्स (John Knox) र मािटर् न लुथर (Martin
Luther) एक्युमेिनज्मका [किथत] गहिकला उपलिब्धहरूलाई िचन्न नसक्ने,
उल्टो नडराईकन रोमका अनेकन् दोषहरूको िवरोध गनेर्, बुद्धहू रू िथए त?
आज इसाईजगत (Christendom) मा अनौठा कुराहरूको चलखेल छ।
उनीहरूका समय-प्रमािणत िसद्धान्तहरू र परमेश्वरबाट प्रकिटत सत्यताहरूदेिख
परमेश्वरका जनहरूलाई भड् काउन खोज्ने थुप्रै “िशक्षारूपी बतास” चिलरहेका
छन्।
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रोम पु?े पुलका :नमा@ण
एक पयर्वेक्षकले यसलाई “गत ५०० वषर्को मण्डली इितहासकै सबैभन्दा
उल्लेखनीय घटना” (1) भन्ने संज्ञा िदए। एउटा घोषणा-पत्रमा हस्ताक्षर गनेर्
काम भएको िथयो जसको शीषर्क िथयो “इभान्जेिलकल तथा क्याथोिलक
एकता: तेस्रो सहस्राब्दीमा इसाई लक्ष्य” (Evangelicals and Catholics
Together: The Christian Mission in the Third Millennium)।
यसमा दुवै इभान्जेिलकल तथा रोमन क्याथोिलक अगुवाहरू संलग्न भएका
हुनाले उक्त घोषणा-पत्र बास्तवमै स्मारकीय िथयो। आ-आफ्ना “अस्त्र
िबसाई” मे ल िमलाप गनर् र शतािब्दयौंदे िखको महत्त्वपू णर् िशक्षागत
िभन्नताहरूलाई पन्छाएर अबदेिख प्रितद्वन्द्वीका रूपमा नभई एउटै “टीम” का
िमत्रका रूपमा सहकायर् गनर् का लािग मु ख्य प्रवक्ताहरूको सं यु क्त
प्रयासबाटको अिभव्यिक्त भएको हुनाले सन् १९९४ माचर् २९ मा न्यु योकर्मा
हस्ताक्षिरत उक्त अिभलेख सवार्िधक महत्त्वको एक्युमेिनकल दस्तावेज िथयो।
हBाCर गनE को-को Fथए?
उक्त दस्तावेजका प्रमुख रचियतामध्ये ख्याितप्राप्त लेखक तथा भूतपूवर् लुथरन
ईश्वर-शास्त्री िरचाडर् जन न्युहास् (Richard John Neuhaus) एक िथए।
किरब चार वषर् अिघ उनले आफ्नो मत पिरवतर्न गरी रोमन क्याथोिलक
चचर्सँग आवद्ध बनेका घटनाले इभान्जेिलकल अखबारहरूको अिघल्लो पन्ना
ओगटेको िथयो। आफ्नो दल बदलको बारेमा बताउँ दै न्युहास्ले भने, “सोह्रौं
शताब्दीमा िवश्वासद्वारा धमीर्करण हुन्छ भन्ने कुराको घोषणा गनेर् उद्देश्यले
बाध्य तुल्याएको िवभाजनको अब औिचत्य छै न।”
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न्युहास्का साथै अन्य इभान्जेिलकल लब्धप्रितिष्ठतहरूले उक्त दस्तावेजमा
हस्ताक्षर गरे जसमध्येका केही नाम यस प्रकार छन्:
• क्याम्पस क्रुसेडका िबल ब्राइट (Bill Bright of Campus
Crusade)
• िह्वटन िवश्विवद्यालयका माकर् नोल (Mark Noll of Wheaton
University)
• िप्रजन फेलोिशपका अध्यक्ष चाल्सर् कोल्सन (Charles Colson,
President of Prison Fellowship)
• जे ने भा कले ज का अध्यक्ष तथा ने श नल असोिसएसन अफ
इभान्जेिलकल्स्का भूतपूवर् अध्यक्ष जोन ह्वाइट (John White,
President of Geneva College and former president of
the National Association of Evangelicals)
• जे आइ प्याकर, प्रिसद्ध िब्रिटश लेखक (J. I. Packer, noted
British author)
• जेस्सी िमरान्डा, एजी चचर्हरूका एक अगुवा (Jesse Miranda,
leader in the Assemblies of God)
• प्याट रबटर्सन्, िटिभ प्रचारक तथा इभान्जेिलकल राजनैितक अगुवा
(Pat Robertson, television preacher and evangelical
political leader)
• िरचाडर् ल्यान्ड, सदनर् ब्यािप्टस्ट अिधकारी (Richard Land,
Southern Baptist official)
• ल्यारी लुइस्, सदनर् ब्यािप्टस्ट अिधकारी (Larry Lewis, Southern
Baptist official)
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•
•
•

बस्टनका आचर्िबशप िविलयम मिफर् (Archbishop William
Murphy of Boston)
डेन्भरका आचर्िबशप फ्रािन्सस् स्टाफ्फोडर् (Archbishop Francis
Stafford of Denver)
न्युयोकर्का कािडर् नल जोन ओकनर (Cardinal John O’Connor of
New York)

दBावेजमा के Fथयो?
उक्त दस्तावेजले सकभर धेरैलाई, िवशेष गरी रोमन क्याथोिलकहरू, इस्टनर्
अथर्डक्स (Eastern Orthodox) काहरू र इभान्जेिलकल घेराबािहरका
प्रोटेस्टेन्टहरूलाई समेट्नका िनिमत्त “ख्रीिष्टयन” शब्दको पिरभाषालाई
फरािकलो पानेर् प्रयास गरेको छ। तरैपिन मूलरूपमा यो रोमन क्याथोिलकहरू
र इभान्जेिलकलहरू बीचको सम्बन्धको िवषयमा केिन्द्रत छ। ती दुईबीचका
फाटोमा यसले अफसोस मानेको छ र क्याथोिलक/इभान्जेिलकल द्वन्द्वलाई
स्थिगत गनेर् प्रस्ताव ल्याएको छ।
रोमन क्याथोिलकहरू इभान्जेिलकलहरू जस्तै साँचा िवश्वासी हुन् भन्ने
दृिष्टकोणको प्रितवादमा दुवै समूहले अपसल्स् िक्रड (Apostle’s Creed)
लाई स्वीकार गछर् न् भन्ने तकर्लाई अिघ सािरएको छ। अपसल्स् िक्रडको
स्वीकार गराइले एक व्यिक्तलाई कसरी ख्रीिष्टयन बनाउँ दछ भन्ने कुराको
स्पिष्टकरण िदइएको छै न। जितसुकै सही िकन नहोस्, तर कुनै पिन मत
(creed) को िदमागी स्वीकारले एउटै आत्मालाई बचाउन सक्दैन।
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यस दस्तावेजले “भेडा चोनेर्” कामको िवरुद्धमा चेताउनी िदएको छ। यसले
भन्छ, “एउटा इसाई समुदायले अकोर् इसाई समुदायका सिक्रय अनुयायीहरूका
बीच आस्था बदल्न लगाउने काम गनुर् ईश्वर-शास्त्रीय दृिष्टकोणमा न्यायसङ्गत
होइन न ता स्रोत-साधनको बुिद्धमानी प्रयोग नै हो।” अकोर् शब्दमा भन्दा,
अबदेिख उसो हामीले आफ्ना रोमन क्याथोिलक िछमेकीहरूलाई ख्रीष्टमा
ल्याउन गिरने संयुक्त र यत्नपूवर्क प्रयासलाई त्याग्नुपछर् । ितनीहरू इसाई
भइसकेका हुनाले िकन टाउको दुखाउने? सुसमाचारको प्रचार र िवश्वव्यापी
िमसनमािथ यस्तो धारणाले कहाँसम्म असर पालार् भन्ने कुरा सिजलै देख्न
सिकने कुरा हो।
दुवै ले अनु ग्र हले मु िक्त पाइन्छ भने र िवश्वास गछर् न् भन्ने आधारमा
इभान्जेिलकलहरू र रोमन क्याथोिलकहरूले एक अकार्लाई स्वीकार गनर् र
आपसमा सङ्गित गनर् सिकने भन्ने कुराको समथर्न गिरएको छ। परन्तु, एउटा
क्याथोिलकले ‘अनुग्रह’ भन्नाले रोमद्वारा िनयमपूवर्क िनयुक्त भएको
पुजाहारीद्वारा प्रदान गिरने रोमन क्याथोिलक संस्कारहरू (sacraments) को
माध्यमद्वारा प्राप्त हुने ईश्वरीय अनुग्रह हो भनेर िवश्वास गदर्छ। अनुग्रहको
इभान्जेिलकल (अथार्त् बाइबलीय) धारणा भने अनिजर् त िनगाह (unmerited
favor) हो जुनचािहँ केवल िवश्वासद्वारा मात्र प्राप्त गिरन्छ। यी दुई
धारणाबीच अितठू लो िभन्नता छ।
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सIझौताको FचMो भीर
हैन, प्रितिष्ठत इभान्जेिलकल अगुवाहरू, मािथ बयान गिरएजस्ता
िनष्कषर् ह रूमा कसरी पु ग्न सके का? उिहले दे िखका ऐितहािसक
अडानहरूलाई यसरी ठाडै कसरी पिरत्याग गनर् सकेका? िवगत वा
वतर्मानमा ख्रीष्टको मण्डलीिभत्र के-कस्ता कुराको िवकास हुन गएकोले
इभान्जेिलकलवादले यस्तो नयाँ मोड िलन सक्यो?
एकजना NOPको Nापक Qभाव
रोमन क्याथोिलक चचर्को सम्बन्धमा िवद्यमान सैद्धािन्तक गञ्जागोल
(theological confusion) को अिधकांश श्रेय एकजना व्यिक्तलाई
जान्छ — िबल्ली ग्राहाम (Billy Graham)। अन्य कुनै एकल
व्यिक्तभन्दा थुप्रै-थुप्रै इभान्जेिलकलहरूबाट अगाध श्रद्धा पाएका िबल्ली
ग्राहाम नै इभान्जेिलकल समुदायलाई रोमको मण्डलीिसतको न्यानो र
िनकट सम्बन्धमा डोर्याउनमा िजम्मेवार छन्। उनले धेरै वषर् अगािडदेिख नै
क्याथोिलक धमर्तन्त्रलाई खुशी पानेर् खेल खेल्न थालेका हुन्। उनले
बेलमन्ट आब्बी (Belmont Abbey) नामक रोमन क्याथोिलक
प्रितष्ठानबाट सम्मानाथर् उपािध प्राप्त गरेका छन्। शहर-शहरमा
समारोहको आयोजना गदार् उनले रोमन क्याथोिलक अगुवाहरूको
सहकायर्ता मागेका छन्। सम्मेलनमा आएकामध्येबाट अिघ बढ् न चाहेका
नयाँहरूलाई उनले रोमन क्याथोिलक चचर्हरूमै िफतार् पठाएका छन्।
उनले रोमन क्याथोिलक अगुवाहरूको सावर्जिनक सम्मान र प्रशंसा गरेका
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छन्। उनले रोमका डरलाग्दा अबाइबलीय िशक्षाहरूका बारेमा एउटै
चेताउनी िदन सकेका छै नन्। रोमन क्याथोिलक चचर्िसत आित्मक सङ्गित
गनेर् कामलाई िबल्ली ग्राहामले कित्त पिन समस्याजनक नठानेकाले, र
इभान्जेिलकलहरूबीच उनको प्रभाव ज्यादै ठू लो भएको हुनाले, अरूले
पिन उनकै पाइला पछ्याएकोमा हामीले त्यित अचम्म मान्नु पदैर्न।
RशCामा जोड :दने समप@णतामा Uास
नो प्लेस फोर ट्रुथ (No Place for Truth, “सत्यतालाई छै न ठाउँ ”)
नामक उल्लेखनीय कृितका लेखक डेिवड वेल्स (David Wells) ले
“ह्वाटएभर ह्यापन्ड टु इभान्जेिलकल िथअलोजी” (“Whatever
Happened to Evangelical Theology?”, “इभान्जेिलकल ईश्वरशास्त्रको िकन यस्तो हालत?”) भन्ने उपशीषर्कमै आफ्नो िवस्मय प्रकट
गदर्छन्। धेरैले वषौर्ंदेिख अवलोकन गदैर् आएको एउटा बास्तिवकताको
उनले प्रशस्त प्रमाण िदन्छन् — कैयौं इभान्जेिलकलहरूका लािग िशक्षा
(doctrine) अब सवार्िधक महत्त्वको िवषय होइन। िवगतमा सैद्धािन्तक
पूणर्िनश्चयता (doctrinal convictions) लाई सङ्गितको आधारशीला
मािनन्थ्यो भने गत वषर्हरूमा “साझा अनुभव” लाई महत्त्व िदन थािलएको
छ। “येशूलाई प्रेम गनेर् सबै नै” सैद्धािन्तक िभन्नतालाई बेवास्ता गरी
आपसी एकतामा आउनुपछर् अरे। समग्र इभान्जेिलकलवादलाई “न्यानो
भावुकता” को नराम्रो रोगले पक्रेको छ। “यिद एकजना रोमन
क्याथोिलकले येशूलाई प्रेम गछर् न् भने, मैले उसलाई ख्रीष्टमा आफ्नो
भाइ सम्झेर अँगालो मानुर्पछर् ” अरे। धेरैको साझा धारणा यही छ।
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7ा*रVWाXटक-पेZेको[ल तT
चासोको िवषय, चिचर् त एक्युमेिनकल दस्तावेजको हस्ताक्षरको समाचार
सम्प्रेषण गदार् “रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय धािमर् क िरपोटर्” (“National
and International Religion Report”) ले यस्तो िटप्पणी गर्यो:
“यी दुई समुदायहरूलाई यहाँसम्म एक्यवद्ध बनाउन कुन कुरोले सम्भव
तुल्यायो भन्ने कुराको सवालको जवाफमा कितपय हस्ताक्षरकतार्ले
क्यािरज्म्यािटक अिभयानअन्तगर् त रहे र सँ गै आराधना गिरँ दाको
अनु भ वहरूलाई औंल्याए…”।3 आधु िनक क्यािरज्म्यािटक लहरले
एक्युमेिनकलवादतफर्को गित शिक्तमा उजार् थपेको यो अझ अकोर्
प्रमाण हो। क्यािरज्म्यािटकहरू साझा अनुभवलाई नै साझा धरातलको
रूपमा हेदर्छन् र एकअकार्िसतको पूणर् सहकायर्लाई रोक्ने त्यहाँ कुनै
सैद्धािन्तक व्यवधान देख्दैनन्। क्यािरज्म्यािटकहरू सबभन्दा बेमेल
सैद्धािन्तक पक्षहरूलाई समेत कुनै समस्यािबना समेट्न सक्छन्।
पेन्टेकोस्टलवादका समस्याहरू सम्बन्धी जानकारीका लािग: (https://
wordoftruth.com.np/the-pentecostal-charismaticmovement/)]
साझा राजनी!तक मु]ाह^
गत वषर्हरूमा रोमन क्याथोिलक तथा इभान्जेिलकलहरू गभर्पतन,
समिलङ्गता आिदजस्ता साझा मुद्दा िलएर ितनका िवरुद्धको सङ्घषर्मा
संयुक्त-शिक्तको रूपमा राजनीितक रणभूिममा उत्रेका छन्। यी संयुक्त
कायर्कलापको कारणले दुवै पक्षका नेतृत्व वगर् एक साथ हुन गएका छन्
जब िक िबगतमा उनीहरू किहल्यै सहकायर् गनेर् गरेका िथएनन्।
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व्यिक्तगत िमत्रताहरू गाँिसएका छन्, र फलस्वरूप गम्भीर सैद्धािन्तक
िभन्नतालाई एकाितर पन्छाउने काम हुन थालेको छ। कितपय सामािजक
मुद्दामा सहमित भएको हुनाले, र यी मुद्दाहरू अमेिरकाको जन-जीवनमा
यित धेरै महत्त्वको मािनएकाले “अमेिरका बचाऊ” अिभयानमा सहकायर्
गनुर्पछर् भन्ने आधार बनाई दुवै पक्षका धेरैजना अगुवाहरू सैद्धािन्तक
झगडालाई न्यूनीकरण गनर् इच्छु क छन्।
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के Fचतुवाले आ`ो छालाको थोMा
बदलेको छ र?
के रोमन क्याथोिलक चचर् बदिलएको छ र? के बाइबल िवश्वास गनेर् इसाईहरू
रोमिसत हातेमालो गनर् अब स्वतन्त्र छन् र? के हामीले आफ्नो “धमार्न्धता”
लाई पन्छाएर बरू िवशालहृदयतालाई धारण गरौं त?
सन् १९६२ मा पोप जोन XXIII ले रोमन क्याथोिलक चचर्को २१ औं
एकतावादी पिरषद (ecumenical council) को बैठक बोलाएका िथए।
उक्त बैठकलाई शताब्दीकै सबभन्दा उल्लेखनीय धािमर् क जमघट मान्न
सिकन्छ। रोमन क्याथोिलक चचर्लाई “फेिर चिम्कलो” (aggiornamento)
पानेर् कायर् गिरन तजुर्मा गिरयो। चचर्लाई युगको बदिलँदो पिरिस्थितहरूसँगै
अनुकूल बनाइने िनणर्य गिरयो। चचर्प्रितको संसारको धारणालाई सपानार्का
िनिम्त अथार्त् चचर् िवगतमा भन्दा सिहष्णु र खुल्ला छ भनी देशार्उन थुप्रै
संरचनात्मक, प्रिक्रयात्मक तथा िविधगत हेरफेरहरू गिरए। उक्त ऐितहािसक
सभा सम्पन्न भएदेिख यता धेरै इभान्जेिलकलहरूले रोमन क्याथोिलक चचर्
बाइबलिवपिरत भएको भनी उदाङ्गो गिरनुपनेर् संरचना नभएर, यो एक
स्वीकारयोग्य वैधािनक चचर् भएको, पयार्प्त रूपमा बदिलएको, एक
ग्रहणयोग्य धािमर् क सङ्गित भएको धारणा राख्दै आएका छन्।
तर उक्त धारणा साङ्घाितक तवरले त्रुटीपूणर् छ। दोस्रो भ्यािटकन पिरषद
(Vatican Council II) ले क्याथोिलक चचर्को एउटै पिन आधारभूत
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िसद्धान्तलाई हेरफेर गरेन। धेरै वषर् अगािड बािल्टमूरका आचर्िबशप, एक
प्रितिष्ठत रोमन क्याथोिलक अगुवा, जेम्स कािडर् नल िगब्बन्स् (James
Cardinal Gibbons) ले भनेका िथए, “रोमन क्याथोिलक चचर्लाई सुधानर्
सिकन्न… RशCाको सवालमा चचर् सुधारप्रित ग्रहणक्षम छै न। चचर् देहधारी
परमेश्वरकै कायर् हो। तसथर्, परमेश्वरका अन्य सबै कायर्हरू जस्तै यो पिन
सुधारको घेराभन्दा बािहर पदर्छ।”1 यो दोहोर्याइन आवश्यक छ िक कािडर् नल
िगब्बन्सले सो कुरा िशक्षा बदल्ने कुराको सवालमा भन्दै िथए, कुनै अभ्यास वा
आराधना-िविध बदल्ने कुराको सवालमा होइन। रोमन क्याथोिलक चचर्ले
आफू िशक्षामा कतै गलत भएको कुरा स्वीकार गरेको खण्डमा त्यसले चचर्को
पूरै सैद्धािन्तक (theological) संरचनालाई तहसनहस पानेर्थ्यो। पोप अमोघ
(infallible, गल्ती गनर् नै नसक्ने) छन् भन्ने धारणामािथ र “िशक्षा प्रितपादक
मण्डली” (teaching church) को अिधकार अिववाद्य र बन्धनकारी हुन्छ
भन्ने िशक्षाको आधारशीलामािथ नै रोमन क्याथोिलक िसद्धान्त (theology)
को सम्पूणर् संरचना अडेको छ।
रोमका कुनै पूरोहीत, कािडर् नल वा अन्य अगुवाका मुखबाट फाट्टफुट्ट िनस्केका
अिभव्यिक्तहरूलाई रोमको औपचािरक अडान मािनँदैन। आज रोमन
क्याथोिलक चचर्िभत्र रहेका थुप्रै क्यािरज्म्यािटकहरू “इभान्जेिलकलहरूिसत
बढी िमल्दोजुल्दो भएको” र ितनीहरूले ऐितहािसक रोमनवादिसत निमल्ने
कितपय धारणाहरू बोकेको कुरालाई ठू लो कुरा मािनएको छ। त्यो साँचो नै
भए तापिन क्याथोिलक चचर्िभत्र रहेका वैयिक्तक सदस्यहरूले नै चचर्को
सैद्धािन्तक आधारलाई िनधार्रण गदैर्न। रोमन क्याथोिलकवादले बाइबललाई
वै य िक्तक रूपमा व्याख्या गनेर् अिधकारलाई स्वीकार गदैर् न यद्यिप
प्रोटेस्टेन्टहरूले गछर् न्। आिधकािरक िशक्षण चचर्बाटै आउँ दछ र त्यसलाई
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शतािब्दयौंदेिख सङ् ग्रह गिरँदै आएको रोमन क्याथोिलक िसद्धान्तहरूको
सँगालोिभत्र समािवष्ट गिरन्छ।
चच@को अमोघT (The Infallibility of the Church)

रोमन क्याथोिलक चचर् स्वयम् परमेश्वरबाट िनयुक्त गिरएको बाइबलको एक
मात्र आिधकािरक अथर् प्रकाशक (interpreter) हो भनेर रोमनवादले अडान
िलन्छ। एउटा क्याथोिलक स्रोतको व्याख्या यस प्रकार छ: अमोघत्त्व
(infallibility) को माने “त्रुिट हुन नसक्ने वा चुक्न नसक्ने, त्यसो हुनदेिख
बिञ्चत वा स्वतन्त्र रहेको; (िवशेष गरी) सैद्धािन्तक (theological) मामलामा,
ईश्वरको िवशेष सहायताले यो एउटा अलौिकक िवशेषािधकार नै हो जसद्वारा
ख्रीष्टको मण्डली आफ्नो िवश्वास र व्यवहारमा कुनै पिन त्रुिट हुन सक्ने
सम्भावनादेिख सुरिक्षत रािखन्छ।” (2)
“एक्स् किथड्रा” (ex cathedra = “चचर्को आिधकािरक िशक्षकको रूपमा
पत्रुसको आसनबाट”) बोल्दाखेिर पोप िसद्धान्त प्रितपादन गनेर् परमािधकारले
सुसम्पन्न हुन्छन्। “पोपले जगतमा येशू ख्रीष्टको ठाउँ ओगटेको हुन्छ…. ईश्वरप्रदत्त अिधकारद्वारा िवश्वास र व्यवहारको सवालमा एक-एक पास्टर तथा
उनका बगालमािथ पोपको सवार्िधकार र पूणार्िधकार हुन्छ। उनी ख्रीष्टका
साँचो vicar (“िभकर”, िवकल्पमा काम गनेर् व्यिक्त) हुन्, सबै मण्डलीका िशर
हुन्, सबै ख्रीिष्टयनहरूका िपता र िशक्षक हुन्। उनी नै अमोघ शासक हुन्,
िशक्षा-िसद्धान्तहरू (dogmas) का प्रवतर्क हुन्, पिरषदहरूका कतार् तथा
न्यायकतार् हुन्, जगतका िनणार्यक हुन्, स्वगर् र पृथ्वीका सवोर्च्च न्यायधीश हुन्,
कसैद्वारा न्याय नगिरने सबैका न्यायधीश हुन्, पृथ्वीमा स्वयम् परमेश्वर हुन् (the
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judge of all, being judged by no one, God himself on
earth)।” (3)
बिfतgा

इसाई कहिलएका प्रायः समूहहरूले बिप्तस्मालाई “मण्डलीिभत्र िछनेर् ढोका”
को रूपमा हेनेर् गछर् न्। दोस्रो भ्यािटकन पिरषद ् (Vatican Council II) मा
गैर-क्याथोिलकहरू [रोमन क्याथोिलक] चचर्का सदस्य हुन सक्ने तथ्यलाई
स्थान िदएर रोमले मण्डलीको पिरभाषालाई अिलकित खुकुलो बनाएको
देिखन्छ भन्ने कुरालाई धेरै इभान्जेिलकलहरूले अचाक्ली महत्त्व िदएका छन्।
तरैपिन क्याथोिलकहरूको बुझाइमा यो साँचो चचर् रोमको चचर्िभत्र कायम
रहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई स्मरण गिरनु आवश्यक छ। रोमी अडानको
औपचािरक घोषणा ट्रेन्ट क्याटािकज्म (Trent Catechism) को अिभव्यिक्त
अिहलेसम्म खडा नै छ: “िशशुहरू, बिप्तस्माको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरतफर्
नवीकरण नभएसम्म, उनीहरूका बाबुआमा चाहे इसाई हुन् या नहुन्, अनन्त
पीडा र िवनाशका िनिम्त जन्मेका हुन्छन्।” (4) यस्तो िकिसमको िसद्धान्तको
त्रासको सामना गनेर् प्रयासमा क्याथोिलक शास्त्रीहरूले “िलम्बस
इन्फन्टम” (Limbus Infantum) नाम िदइएको एउटा वासस्थानको सृजना
गरेका छन् जहाँ बिप्तस्मा नपाइकन मरेका िशशुहरू रहन्छन्, स्वगर्बाट बिञ्चत
तर पीडाको चेतनािबना।
बिप्तस्माले आित्मक जीवन पाइन्छ (baptismal regeneration) भनेर
क्याथोिलक चचर्ले शुरुदेिख आजसम्मै अडान िलँदै आएको छ। बिप्तस्मा नै
“आित्मक जीवनिभत्र पुर्याउने ढोका अथार्त् प्रवेश द्वार हो, जसद्वारा हामी
ख्रीष्टका अङ्गहरू बन्दछौं … बिप्तस्मा नै आित्मक पुनजर्न्मको स्रोत हो।” (5)
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यिद असल िववेक कायम राख्ने हो भने, आधारभूतवादी [बाइबल] िवश्वासी
(fundamentalist) हरू ले बिप्तस्माद्वारा इसाई बिनन्छ भनी िवश्वास गनेर्
चचर्लाई कसरी स्वीकार गनर् सक्छन् र कसरी त्यसिसत सहकायर् गनर् सक्छन् र?
[मुिक्त बिप्तस्माले पाइँ दैन, बिप्तस्मा के हो, आिद सम्बन्धी एउटा अध्ययन
यहाँ छ: https://wordoftruth.com.np/what-is-baptism/]
मास (The Mass)

क्याथोिलक आराधनाको केन्द्रीय स्थान ओगटेको छ मास भिनने उत्सवले।
कितपय गैर-क्याथोिलकहरूको त्रुटी यसैमा छ िक उनीहरू मासलाई प्रभुभोजसँ ग िमल्दोजु ल्दो भएको ठान्छन् । त्यो होइन। [क्याथोिलक
िशक्षाअनुसार]”पिवत्र मास येशू ख्रीष्टको शरीर र रगतको बिलदान हो जुन
शरीर र रगत रोटी र दाखमद्यको रूपमा वेदीमा उपिस्थत भएका हुन्छन् र
यसलाई जीिवत र मरेका दुवैका िनिम्त परमेश्वरकहाँ चढाइन्छ।” (6) मास
ख्रीष्टको मृत्युको केवल सम्झना मात्र होइन।
“मास वास्तवमै प्रायिश्चतकारी बिलदान हो जसद्वारा प्रभुलाई िरझाइन्छ र …
जसले भूल गल्तीहरू र पापहरूको क्षमा िदलाउँ छ….। अन्तमा, मासचािहँ
कलवरीको आजर्नलाई िबतरण गनेर् परमेश्वरद्वारा िनयुक्त गिरएको माध्यम हो।
ख्रीष्टले संसारका िनिम्त मुिक्त र पिवत्रताका िनिम्त आवश्यक सबै अनुग्रहहरू
हािसल गनुर्भयो। तर यी आिशषहरू अिल-अिल गरी र लगातार गरी प्रदान
गिरने कुरा हुन्…मूलतः मासको माध्यमद्वारा…। पूरोहीतचािहँ अपिरहायर् हुन्छ
िकनभने आफ्ना शिक्तहरूद्वारा उसैले मात्र रोटी र दाखमद्यका तत्त्वहरूलाई
ख्रीष्टको शरीर र रगतमा पिरणत गनर् सक्दछ…। [मासको] बिलदान जित धेरै
पटक चढाइन्छ उित नै धेरै उपलिब्धहरू िबतरण गिरन्छ…”। (7)
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यस्तो िशक्षाले ख्रीष्टको बिलदान-कायर् पूणर्रूपमा िसद्ध िथयो भन्ने बाइबलीय
िशक्षालाई ठाडै इन्कार गदर्छ। ख्रीष्ट “धेरैका पापहरू बोक्नाका िनिम्त
एकपल्ट बिल चढाइनुभयो” (िहब्रू ९:२८)। “तर यी व्यिक्त ता पापहरूका
िनिम्त एउटै बिलदान सदाका िनिम्त चढाएर परमेश्वरको दािहने हाततफर्
बस्नुभयो” (िहब्रू १०:१२)। यस्तो िवश्वास राख्ने व्यिक्तहरूलाई “इसाई
बन्धुहरू” मान्नु भनेको बाइबलीय सुसमाचारकै केन्द्रीय िवश्वासलाई इन्कार गनुर्
हो।
तप (साBी)

रोमन क्याथोिलक िसद्धान्तको एउटा मुख्य कुना ढु ङ्गाचािहँ तप (penance)
को िशक्षा हो। “तप, पूरोहीतबाटको पापमोचनद्वारा बिप्तस्मा िलएपश्चात्
गिरएका पापहरूको क्षमा हुने धािमर् क संस्कार (sacrament) हो।(8)
क्याथोिलक िशक्षाअनुसार, बिप्तस्माद्वारा बिप्तस्माको धािमर् क संस्कारलाई
ग्रहण गनुर्भन्दा अिघ गिरएका पापहरूको क्षमा िमल्दछ। तर, त्यसपश्चात्
गिरएका पापहरूका िनिम्त भने त्यहाँ स्वीकार, अनुतापको साथसाथै कुनै पिन
माग गिरएको असल-असल कामहरूको सन्तोषजनक कायार्न्वयन गिरन
आवश्यक पछर् । यसरी एक रोमन क्याथोिलक सदस्य िनरन्तर पूरोहीतकै
बन्धनमा रहन्छ जसले मात्र उसलाई उसका पापहरूदेिख छु टकारा पाउन मदत
गनर् सक्दछ।
मुOP

आफ्नो चचर्को िशक्षाहरूलाई मान्ने एक रोमन क्याथोिलकले आफ्नो मुिक्त
पक्का हुने आशा किहल्यै गनर् सक्दैन। ट्रेन्ट पिरषद (Council of Trent) ले
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आफूिसत अनन्त मुिक्त भएको दाबी गनेर्हरूमािथ श्राप लगायो। “एक पटक
धमीर् ठहिरएको व्यिक्तले अनुग्रह गुमाउन सक्दैन भनेर यिद कसैले भन्छ भने…
त्यो श्रािपत होस्।” (9) िवश्वासद्वारा अनुग्रहले मुिक्त पाइन्छ भन्ने कुरालाई
क्याथोिलकहरूले इन्कार गछर् न् । प्रोटे स्टे न्ट रे फमेर् श न (Protestant
Reformation) मा यो नै एउटा मुख्य मुद्दा िथयो। क्याथोिलकवाद अनुसार
मुिक्तका लािग िवश्वास र काम दुवै आवश्यक हुन्छन्। “तसथर् असल-असल
कामहरूकै कारण परमेश्वरले इनामस्वरूप अनन्त जीवन प्रदान गनुर्हुन्छ।” (10)
मुिक्त सम्बन्धी यस्ता धारणाहरूलाई पिछको रोमन क्याथोिलकवादले
अस्वीकार गरेको छ भन्ने कसै-कसैलाई लागेको हुन सक्छ। तर होइन।
क्याथोिलक िशक्षकहरूबाटको हालैको िनम्न अिभव्यिक्तलाई सुन्नुहोस्:
“ख्रीष्टको मृत्युले ‘प्रायिश्चत तथा पुण्यहरू कमायो जोचािहँ एउटा ‘ढु कुटी’ मा
सञ्चय गिरएको छ जसमा ‘कन्या मिरयमका प्राथर्ना तथा सुकमर्हरू लगायत
सबै सन्तहरूका प्राथर्ना र सुकमर्हरू थिपएका छन्…। अित प्राचीन समयदेिख
चचर्मा पापीहरूको उद्धारका िनिम्त सुकमर्हरू परमेश्वरकहाँ अपर्ण गिरँदै आएको
छ…। साँच्ची नै पिवत्र व्यिक्तहरूका प्राथर्ना र सुकमर्हरूद्वारा पश्चात्तापी जनको
उद्धार हुन्थ्यो…। ख्रीष्टको पाइलाहरूलाई पछ्याउने क्रममा उहाँमािथ िवश्वास
गनेर्हरूले आफ्ना पापहरू र अरूका पापहरूका िनिम्त प्रायिश्चत गनार्का िनिम्त
सधैं आफ्ना क्रूसहरू बोकेका छन्। परमेश्वरबाट मुिक्त प्राप्त गनार्का िनिम्त
आफ्ना दाजुभाइहरूलाई मद्दत गनर् सक्छौं भनी उनीहरू िवश्वस्त िथए।” (11)
यस्तो िकिसमको िसद्धान्त नयाँ िनयमको िबलकुल िवपिरत छ भन्ने कुरा प्रस्ट
छ। तरैपिन यस तथ्यले एक परम्परागत रोमन क्याथोिलकलाई िवचिलत
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पादैर्न। आिधकािरक क्याथोिलक स्रोतबाट उदधृ
् त िनम्न अिभव्यिक्तले यस
कुराको कारण देखाउँ छ:
“उसले कहाँबाट आफ्नो िवश्वासको िवषयवस्तु प्राप्त गदर्छ भनेर एक
क्याथोिलक अनुयायीलाई प्रश्न गिरँदा उसको जवाफ यो हुन्छ:
िजउँ दो िशक्षण अिधकारबाट…। उक्त अिधकारचािहँ वतर्मान पोप
लगायत िवशपहरूमा िनिहत रहेको हुन्छ जोहरूको कतर्व्य नै प्रकिटत
सत्यताको ज्ञानको सम्वधर्न गनुर् हो। यसरी सैद्धािन्तक प्रश्नहरूलाई
व्यिक्तगत रूपमा छानिवन गनुर्पनेर् आवश्यकतादेिख एक क्याथोिलक
व्यिक्त स्वतन्त्र हुन्छ र चचर्को िशक्षा नै स्वयम् ख्रीष्टकै िशक्षा हो भन्ने
शान्तमय िनिश्चन्ततामा ऊ िजउन सक्दछ।” (12)
कुनै एउटा िशक्षा पिवत्र शास्त्रमा भेट्टाउन नसिकएको खण्डमा एक रोमन
क्याथोिलक िवचिलत बन्दैन। त्यसलाई मण्डलीको िशक्षण िनकाय अथार्त्
म्याजेस्टेिरयम (magesterium) द्वारा आिधकािरक िशक्षाको रूपमा घोषणा
गिरसिकएको छ भने त्यसलाई सकली भनेर ग्रहण गनर् सिकन्छ। यसलाई
क्याथोिलकहरूले, िवशेष गरी अमेिरकामा, व्यावहािरक तहमा चुनौती िदएका
भए तापिन यो रोमको दृढ िसद्धान्तको रूपमा िवद्यमान नै छ। स्मरण रहोस्,
रोमन क्याथोिलक चचर्को अडान अनुयायीहरूको धारणाले पिरभािषत गदैर्न, न
ता पूरोिहत वगर्को धारणाद्वारा नै, तर िवशपहरू र पोपको िनिश्चत िनदेर्शन
(directive) द्वारा पिरभािषत हुन्छ।
1. James Cardinal Gibbons. The Faith of Our Fathers, p.
73.
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2. P.J. Toner. “Infallibility,” The Catholic Encyclopedia,
1910 Edition, VII, 790.
3. New York Catechism.
4. Trent Catechism.
5. N. G. M. Van Doornick, S. Jelsma, and A. Van de
Lisdonk. A Handbook of the Catholic Faith, edited by
John Greenwood.
6. Catechism of Christian Doctrine, “What Is The Holy
Mass?”
7. Pocket Catholic Dictionary, pp. 248-49.
8. Baltimore Catechism, p. 300.
9. Council of Trent, Canon 23.
10. Van Doornick, et. al., op. cit., p. 217.
11. Vatican II, Flannery’s Edition, I, 64-66.
12. Van Doornick, et. al., op. cit., p. 137.
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के रोमन 7ाथो5लकवाददेhख अलग
र:हरहनु पाप हो?
“इभान्जे िलकल्स एण्ड क्याथोिलक्स टु गे द र” (Evangelicals and
Catholics Together) नामक औपचािरक दस्तावेजमा िनम्न अिभव्यिक्त
भेिटन्छ: ‘हामी इभान्जेिलकलहरू र क्याथोिलकहरू सँगै िमली ख्रीष्टले आफ्ना
चेलाहरूका िनिम्त इच्छा गनर्भएको एकताको िवरुद्धमा भएका हाम्रा पापहरू
स्वीकार गदर्छौं।’ यस अिभव्यिक्तलाई पढेपिछ एउटा प्रश्न उठाइनुपनेर् खाँचो
देिखन्छ: के क्याथोिलक चचर्सँग आित्मक सङ्गित गनर्देिख अलग रिहरहनु पाप
हो? के यस्तो अलगपनता अपनाइरहेका हामीहरू आफ्नो पक्षपातदेिख
पश्चात्ताप गरी क्याथोिलक चचर्लाई एक साँचो मण्डलीको रूपमा अँगालौं?
इभान्जेिलकल एकतावादीहरूले यस्तै गनुर्पछर् भनेर हामीलाई कर गदैर्छन्।
श ता िब्द यौं दे िख ब्या िप्ट स्ट ह रू ज ित्त कै अ न्य कु नै स मू ह रो म न
क्याथोिलकवादिसतको सहकायर्को िवरुद्धमा प्रबल रूपमा खडा भएको
पाइँ दैन। तब िनम्न अिभलेख पढ् दा हामीलाई ताजुप लाग्नु स्वाभािवक हो:
“आफ्नो आदतअनुसार फ्र्याङ्क रफ (Frank Ruff) गल्लीहरूहुँ दो हाँक्दै
‘ब्यािप्टस्ट भ्यािटकन’ (‘Baptist Vatican’) भनी िचिनएको िभमकाय भवन
कम्प्लेक्सकै मुटुिभत्र आफ्नो गाडी हुल्छन्। ‘गुड मिनर् ङ्ग, फादर फ्र्याङ्क’ भन्दै
िरचाडर् बेनेट नाम गरेका सुरक्षाकमीर्, आफैं पिन एक क्याथोिलक, सदनर्
ब्यािप्टस्ट कन्भेन्सन (Southern Baptist Convention) को प्रशासिनक
कायार्लयिभत्र प्रवेश गदैर् गरेका फ्र्याङ्क रफलाई अिभवादन गदर्छन्। ती
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पूरोहीतका कालो रङ्गको पूजाहारी-पोशाक र सेतो रङ्गको रोमन कलर (collar)
सदनर् ब्यािप्टस्टहरूको भीडमा अलग्गै छु िट्टन्छन्। तर सदनर् ब्यािप्टस्टकै
गढीिभत्र ने श नल कन्फरे न्स अफ क्याथोिलक िवशप्स् (National
Conference of Catholic Bishops) का प्रितिनिधका रूपमा फ्र्याङ्क रफ
आफ्ना कामकाजमा यहाँ◌ व्यस्त भई िहँडडु ल गदार् कसैलाई आश्चयर्जनक
लागेको देिखँदैन। िहजोआजको ठू लो र नयाँ खबर भनेको बरु यो पो भएको
छ: अमेिरकाको ५.९ करोड रोमन क्याथोिलक र १.५ करोड सदनर् ब्यािप्टस्टका
अगुवाहरू बीचको सहकायर् अब पुरानो खबर भइसकेको छ।” (1)
क्याथोिलक-इभान्जेिलकल सहकायर्ता सम्बन्धी नीजको धारणा कस्तो छ
भनेर बुझ्नलाई सुपिरिचत इसाई प्रवक्ता (apologist) नमर्न गाइस्लर
(Norman Geisler) िसत अन्तवार्तार् िलइएको िथयो। उहाँले िनष्कषर्मा
भन्नुभयो, “िभन्नताहरू साधारणतया सोिचए जित्तकै न ठू ला छन् न ता
महत्त्वपूणर् (crucial) छन्। मेरो िवचारमा पखार्लका दुवै पिट्ट झूटा िशक्षा
(heresy) को सवाल खडा छै न।”17 उहाँलाई प्रश्न गिरएको िथयो, “के हाम्रा
सह-इभान्जेिलकलहरूले आफूहरू र क्याथोिलकहरूका बीचमा साझा
सैद्धािन्तक धरातल रहेको कुरालाई झन्-झन् महसुस गदैर् आएका छन्?”
उहाँको जवाफ: “अिधक मात्रामा इभान्जेिलकलहरू सामािजक र नैितक क्षेत्रमा
सहकायर् गनुर्पनेर् खाँचो देख्छन् भन्ने कुरालाई मैले स्वीकार गनुर्पछर् । यो राम्रो हो
िकनिक यसले इभान्जेिलकलहरूलाई रोमन क्याथोिलकहरूिसतको आफ्नो
सम्बन्धलाई पुनःमूल्याङ्कन गनर् बाध्य तुल्याएको छ। तर साथसाथै म यहाँ
सैद्धािन्तक समझदािरताको बढ् दो महसुस भइरहेको पिन देख्दछु । कितपय
चिचर् त इभान्जेिलकलहरूिसत इभान्जेिलकल िथयोलिजकल सोसाइटी
(Evangelical Theological Society) को आिखरी बैठकमा मेरो
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कुराकानी भएको िथयो र उहाँहरू मैले यहाँ व्यक्त गरेका कुराहरूिसत
पूणर्रूपमा सहमत हुनुहुन्थ्यो।” (2)
यो त साँच्ची नै एउटा डरलाग्दो अिभव्यिक्त हो! इभान्जेिलकल ईश्वरशास्त्रीहरू
मध्येका एक अग्रज, रोमन क्याथोिलकवादप्रित हामी खुल्ला हुनुपछर् भनेर मात्र
ठान्नुहुन्न तर उहाँको यस्तो भावनाप्रित सहानुभूित राख्ने त्यहाँ उहाँका धेरैजना
िमत्रहरू छन्। उहाँहरूको प्रभावमिन आइपनेर् हजारौं जवान िवद्याथीर्हरू लगायत
इभान्जेिलकल मण्डलीहरूका सदस्यहरूका िनिम्त यो राम्रो लक्षण होइन।
रोमका झूटा िशक्षाहरूलाई हामीहरूले अबदेिख उसो िवरोध गनुर् आवश्यक छै न
कारण ती िशक्षाहरू वास्तवमा “झूटा” (heresies) होइनन् भन्ने धारणा अब
चाँडै नै व्यापक बन्नेछ।
1. Press release by Baptist Press, March 4, 1994.
2. “If We Don’t Hang Together, We’re Going to Hang
Separately,” Interview with Norman Geisler, The
Southern Cross, January 13, 1994.
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jसफ@ “lm” भm jसnुहोस्
रोमन क्याथोिलकवादिसत घिनष्ट बन्नुपछर् भन्ने धारणाका समथर्कहरूद्वारा
खुलेआम बेवास्ता भइरहेका स्पष्ट बाइबलीय िसद्धान्तहरूलाई हामी िवचार
गरौं:
झूटा RशCा jसकाउनेह^लाई qहण होइन प*रrाग ग*रनुपछ@ । पावलले
गलातीका मण्डलीहरूका बीच फैिलएका गम्भीर सैद्धािन्तक पथभ्रष्टताहरूको
सामना गरे। उनले ती पथभ्रष्टताहरूलाई ज्यादै प्रखर रूपमा सामना गरे।
ितनीहरूको िशक्षालाई पिरत्याग गिरनुपथ्योर्। ितनीहरू “श्रािपत” िथए
(गलाती १:८)। प्रेिरत पत्रुस डराएर ितनीहरूको भ्रमात्मक लिचलोपनलाई
सम्मान िदन पुग्दा पावल भन्छन्, “मैले आमनेसामने उनलाई िवरोध गरें;
िकनिक उनी दोषी ठहिरएका िथए” (गलाती २:११)। न ता ती
यहूदीकरणवादीहरू (Judaizers) िसत न ितनका “इभान्जे िलकल”
मितयारहरूिसत “नवीन अन्तदृर्िष्ट” छ भन्ने वा ितनीहरू “िवश्वासी-पूजाहारीको
रूपमा आ-आफ्ना अिधकारलाई अभ्यास गदैर्छन्” भन्ने अवधारणा पावलको
िथयो। उनले ितनीहरूको िशक्षालाई घातक र खतरनाक कुराको रूपमा हेदर्थे र
उनले त्यसलाई उदाङ्गो पानर्लाई धेरै कष्ट गरे।
सत्य-तथ्यहरूलाई हामी िनयालेर हेरौं। रोमन क्याथोिलक चचर्का चाबी
िशक्षाहरू असंिदग्ध रूपमा झूटा िशक्षाहरू हुन्। ती िशक्षाहरू परमेश्वरको
वचनद्वारा समिथर् त छै नन्। तसथर् प्रभुमा िवश्वासयोग्य हुन चाहनेहरूको प्रितक्रया
कस्तो हुनुपछर् त? “यिद कोही ितमीहरूकहाँ आउँ छ र यही िशक्षा ल्याउँ दैन भने
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त्यसलाई आफ्नो घरिभत्र स्वागत नगर, न ता त्यसलाई सलाम भन; िकनिक
जसले त्यसलाई सलाम भन्छ, ऊ त्यसका दुष्ट कामहरूको भागी बन्छ” (२
यूहन्ना १०,११)। झूटा िशक्षा िसकाउने कामलाई परमेश्वरले “दुष्ट काम” को
संज्ञा िदनुभएको छ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुहोस्। त्यो िशक्षा िशष्ट
व्यिक्तत्व भएको, सदभावी
र सन्तोषप्रद धािमर् क िशक्षकहरूको माध्यमद्वारा
्
आउन सक्छ। कितपय रोमन क्याथोिलक अगुवाहरू “राम्रा” मान्छे हुन्छन्
जोहरू ख्रीष्ट र ख्रीष्टले गनुर्भएको कायर्को चचार् गछर् न्। तरैपिन हामी मूल
िवषयदेिख बरािलनुहुन्न। मूल िवषय भनेको यही हो: के ितनीहरूले नयाँ
िनयममा भएका िशक्षाहरू िसकाउँ दैछन्? यिद छै नन् भने हामीले उनीहरूलाई
अस्वीकार गनुर्पछर् ।
मुOP पाउनका :नtu गलत उपायमा भरोसा राvनेह^लाई “wीxyयन
दाजुभाइ-:ददीब:हनीह^” को ^पमा हे*रनुlm। गलातीहरूलाई लेख्दाखेिर
पावलको मुख्य जोड यस कुरामा िथयो: यिद कसैले ख्रीष्टको िवशुद्ध
सुसमाचारमा कुनै पिन िकिसमको सुकमर्लाई थप-थाप गरी सुसमाचारलाई
िबगादर्छ भने, त्यो व्यिक्तलाई अस्वीकार गिरनुपछर् । “तर हामीले वा
स्वगर् बाटको कु नै दू त ले पिन, हामीले ितमीहरूलाई प्रचार गरे को
सुसमाचारबाहेक अकोर् कुनै सुसमाचार ितमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रािपत
होओस्। जस्तो हामीले पिहले भन्यौं, त्यस्तै अब म फेिर भन्दछु – कुनै
मािनसले, जुन सुसमाचार ितमीहरूले ग्रहण गरेका छौ, त्योभन्दा बेग्लै
सुसमाचार ितमीहरूलाई सुनायो भने त्यो श्रािपत होओस्” (गलाती १:८-९)।
गलाती यहूदीकरणवादीहरू के गदैर् िथए? ितनीहरू भन्दै िथए, केवल
िवश्वासद्वारा मात्र मुिक्त पाउनु सम्भव छै न। सुकमर्हरू पुण्यकारी हुन्छन् र मुिक्त
कमाइनलाई ती अिनवायर् छन्। रोमको िशक्षा ठीक यही िशक्षा हो भनेर
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हामीले अिघबाट नै हेिरसक्यौं। मािटर् न लुथर (Martin Luther) लगायत
अन्य सुधारवादीहरू (Reformers) ले रोमले सुसमाचारलाई िबगारेको छ भनेर
िवरोध गरेदेिख आजसम्म पिन त्यो बदिलएको छै न। ितनीहरूले सिजलै ठिगने
इभान्जेिलकलहरूलाई िवश्वास िदलाउने िकिसमले कुरा गनर् िसकेका छन् तर
यस कुरामा ितनीहरूले आफ्नो आधारभूत िशक्षाको एउटा िवन्दु पिन बदलेका
छै नन्। मािटर् न लुथर आफू क्याथोिलक सन्यासी (monk) छँ दै रोम गए र “हे
स्वगर्मा हुनुहुने हाम्रा िपता” (pater noster) आिद जप्दै-जप्दै र पगेर्टरी
(purgatory) का आत्माहरूका िनिम्त प्राथर्ना गदैर् किथत “िपलातसका
िसँढीहरू” (scala santa) चढे। यी सुकमर्हरूद्वारा त्यस िपडादायी स्थान
अथार्त् पगेर्टरीदेिख पीिडत आत्माहरूलाई छु टकारा िदलाउने उनले आशा गरे।
यस्ता धारणाहरू उनले कहाँबाट िसके? रोमन क्याथोिलक चचर्का
िशक्षाहरूबाट! ितनीहरू आजसम्मै यी कुराहरू िसकाइरहेका छन्।
के स्वगर् पुग्नका लािग आफ्ना वा अरूका सुकमर्हरूमा भरोसा गिररहेका
व्यिक्तहरूलाई बाइबलीय आधारमा ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू, नयाँ जन्म
साँच्चै पाएका व्यिक्तहरूको रूपमा हेनर् सिकन्छ? तर कसैको भनाइ यस्तो
होला, के कोही-कोही क्याथोिलकहरूले मुिक्त पाएका हुनु सम्भव छै न र?
अवश्य त्यो सम्भव हुन सक्छ, तर केही कुराहरूलाई ध्यानमा रािखनु आवश्यक
पछर् :
1. त्यस्ता व्यिक्तहरूको सङ् ख्या क्याथोिलकहरूको कूल सङ् ख्याको
दाँजोमा ज्यादै न्यून हुनुपछर् ।
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2. साँच्ची नै नयाँ-जन्म पाएको व्यिक्त, पिवत्र आत्माद्वारा िसकाइएको
व्यिक्त, त्यस्तो सत्यत्यागी (apostate) संस्थाको अँगालोिभत्र धेरै
लामो अविधसम्म रहन सक्नेछैन।
3. रोमन चचर् िभत्र त्यस्ता व्यिक्तहरूको उपिस्थित चािहँ चचर् को
औपचािरक िशक्षाहरू स्वीकारयोग्य हुनुपछर् भन्ने कुराको सङ्के त कदािप
होइन।
अित नै खुकुला (liberal) प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीका सदस्यहरू बीच नयाँ-गरी
जन्मेका व्यिक्तहरू भेिटन्छन् तर यस कुराले उनीहरू आवद्ध भएको प्रणालीको
सत्यत्याग (apostasy) लाई मािफ िदँदैन। उनीहरू िनस्केर आउनुपछर् साथै
रोमनवादिसत अझै पिन आवद्ध रहेका िवश्वासीहरूले पिन त्यसै गनुर्पछर् । अित
खेदको कुरा यो छ िक िबल्ली ग्राहाम (Billy Graham) जस्ता अगुवाहरूले
यसबारे सुझाव माग्ने क्याथोिलकहरूलाई आफ्नो चचर् छोड् नुहुँदैन बरू त्यसैमा
रहेर त्यसलाई सुधानर् खोज्नुपछर् भनेर बताउने गछर् न्। मूल कुरा त यो छ। यिद
एकजना व्यिक्तले आफ्नो मुिक्तका लािग केवल ख्रीष्टले पूरा गिरसक्नुभएको
काममािथ मात्र भरोसा गिररहेको छै न भने त्यो व्यिक्त ख्रीिष्टयन होइन। हामी
“आफैले गरेका धमर्का कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार” (तीतस
३:५) मुिक्त पाउँ दछौं। ख्रीष्टको बिलदान, पूणर् र िसद्ध छ र त्यसलाई न
बारम्बार दोहोर्याइन्छ न त्यसको नक्कल गनर् सिकन्छ। “तर यी व्यिक्त ता
पापहरूका िनिम्त एउटै बिलदान सदाका िनिम्त चढाएर परमेश्वरको दािहने
हाततफर् बस्नुभयो” (िहब्रू १०:१२)। उहाँ “बस्नुभयो” भन्ने तथ्यले उहाँले
गनुर्भएको कायर् पूरा भइसकेको छ भन्ने कुरालाई जोड िदन्छ। पुरानो िनयमका
पूजाहारीहरू आफ्ना कतर्व्य कायार्न्वयन गनेर् क्रममा किहल्यै बस्दैनथे। िकनिक
उनीहरूले जिहले पिन केही न केही गनर् बाँकी नै हुन्थ्यो। ख्रीष्टले गनुर्पनेर् काम
28

चािहँ कुनै बाँकी छै न। उहाँले सबै पूरा गरी भ्याइसक्नुभयो। उहाँले
िसदध्य
् ाउनुभएको काममा मानवीय सुकमर्हरू थप-थाप गनर् खोज्नु उहाँलाई
अपमान गनुर् हो र साथै उहाँको कायर् सम्बन्धी िसकाइएको बाइबलको
िशक्षालाई इन्कार गनुर् हो।
हाzो समाजलाई नै!तक स|टबाट उ}ार गनE ल~ राvदैमा परमेरको
वचनका सु  y RशCाह^लाई उन गन@ !मै न । “अमे िरका
नैितकरूपमा टाट पिल्टएको छ। यहूदी-इसाई नीितशास्त्र (Judeo-Christian
morality) को सम्पदामा िवश्वास गनेर् हामीहरू सबै सँगै खडा हुनुपछर् । हामी
अनावश्यक सैद्धािन्तक िभन्नताहरूले िवभािजत हुनुहुँदैन।” आज धेरै
इभान्जेिलकलहरूको तकर् यही छ। कितपय रोमन क्याथोिलक अगुवाहरू पिन
यो कुरा फुिकरहेका छन्। िक्रिश्चयािनटी टु डे (Christianity Today) मा
प्रकािशत “व्हाइ क्यान्ट वी वकर् टु गेदर?” (Why Can’t We Work
Together? अथार्त् िकन हामी सँगै िमली काम नगनेर्?) शीषर्क गरेको लेखमा
क्याथोिलक विकल िविलयम बेन्टली बलको तकर् यही नै िथयो। लेखको
सारांशमा भिनएको छ: सुपिरिचत क्याथोिलक विकल क्याथोिलक तथा
इभान्जेिलकलहरूलाई बढ् दो धमर्िनरपेक्षवादको िवरुद्धमा सहकमीर् बन्न आग्रह
गदर्छन्।” (1) उक्त लेखमै उनका आधारभूतवादी ग्राहकहरूले उनले येशू
ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छन् िक छै नन्
भनी बललाई प्रायः सोध्ने गरेको बताउँ छन्। उनको जवाफले नयाँ जन्म
सम्बन्धी एक सामान्य क्याथोिलकको भयङ्कर अज्ञानतालाई प्रकट गदर्छ। बल
भन्छन्: “मेरो प्यािरशको नाउँ आिखरमा Sacred Heart of Jesus हो — जो
आफैं मा एउटा ममर्पूणर् आदरभावले भिरएको वाक्यांश हो। कम्युिनयन
(Communion, क्याथोिलक म्यासमा िलइने रोटी र कचौरा) िलँदा नै हामीले
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येशूको बास्तिवक शरीर र रगत ग्रहण गदर्छौं भन्ने हाम्रो िवश्वास हो।” (2)
देिखहाल्नुभयो, यहाँ एक िशिक्षत, रोमन क्याथोिलक सदस्यले आफूले
बारम्बार चचर्को पिवत्र संस्कार (holy sacrament, म्यासको रोटी) लाई िलने
गरेको हुनाले आफूलाई ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको भनी ठान्दछन्। िकन
क्याथोिलकहरूलाई सुसमाचार सुनाइनुपछर् भन्ने कुराको आधारस्वरूप यो
भन्दा प्रभावशाली गवाही के हुन सक्छ र? तर ठीक यही कुरा इभान्जेिलकल
अगुवाहरूले हामीलाई गनुर् हुँ दैन भन्दैछन्। हालका यस्तो गञ्जागोल िदनहरूमा
परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमािथ कृपा गनुर्भएको होओस्!
के नैितक िगरावटदेिख समाजलाई उद्धार गनेर् लक्ष्यले इभान्जेिलकलहरूलाई
रोमनवादको िनलर्ज्ज झूटा िसद्धान्तहरूप्रित आँ खा बन्द गनर्, कट्टर तथा सिक्रय
रोमन क्याथोिलकहरूलाई साँचो िवश्वासीको संज्ञा िदन र ितनीहरूसँग
सामूिहक आराधनामा संलग्न हुन छु ट िदन्छ र? हाम्रो समाजमा नैितकताको
स्तरलाई सुधानर्का िनिम्त हामीले महत्त्वपूणर् र बृहत् सैद्धािन्तक िभन्नताहरूलाई
न्यूनीकरण गनर् हुन्छ र? धेरैको िवचारमा हामीले त्यसै गनुर्पछर् भन्ने छ। यो
धारणा, अिघ उल्लेिखत नमर्न गाइस्लरको धारणामा झल्कन्छ जो दुवै डालस
सेिमनरी (Dallas Seminary) र िलवटीर् यूिनभिसर् टी (Liberty University)
मा अध्यापन गराइसक्नुभएको हुनाले एक पिरिचत इभान्जेिलकल इश्वरशास्त्री
हुनुहुन्छ। इभान्जेिलकलहरू र रोमनवादीहरूका बीचको सम्बन्धको सवालमा
उहाँको मूल्याङ्कनको सार यस िवषयमा उहाँिसत िलइएको एउटा अन्तवार्तार्को
शीषर्कले िदन्छ: “इफ वी डोन्ट ह्याङ्ग टु गेदर, वी आर गोइङ्ग टु ह्याङ्ग
सेपरेटली” (“If we don’t hang together, we’re going to hang
separately” अथार्त् “यिद हामी एकजुट भएनौं भने हामी अलग-अलग्गै नष्ट
हुनेछौं”)। (3)
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पिवत्र शास्त्रबाट यो स्पष्ट छ – मण्डलीको मुख्य काम समाज-सुधार होइन तर
पिवत्र जनहरूलाई “एकैचोटी सदाका िनिम्त सुिम्पएको िवश्वास” (यहूदा ३)
लाई जारी राख्नु र त्यसलाई फैलाउनु हो। सामािजक िवकृितहरूलाई
सुधानर्का िनिम्त हामी अरूहरूसँग सहकायर् गदैर्छौं भन्ने तकर्को आधारमा
हामीले सुिववेकमा परमेश्वरको वचनका सत्यताहरूलाई पिरत्याग गनर्, सम्झौता
गनर् वा हेरफेर गनर् सक्दैनौं। मानव जीवनको अलङ् घ्यता (sanctity of
human life) को पक्षमा खडा हुने र गभर्पतनको िवरोध गनेर् ती रोमन
क्याथोिलकहरूका िनिम्त हामी खुसी छौं। तरैपिन, उनीहरूले त्यो अडान
िलँदैमा हामी रोमन चचर्का डरलाग्दा पथभ्रष्टताहरूप्रित आँ खा िचम्लन र
ितनका समथर्कहरूलाई साँचो िवश्वासीहरूको संज्ञा िदन सक्दैनौं। ख्रीष्टलाई
साँच्ची नै आदर गनेर् पास्टर “आफूले पाएको िशक्षामुतािबक िवश्वासयोग्य
वचन बिलयोसँग पक्रेर खाँटी िशक्षाद्वारा िवरोधीहरूलाई अतीर् िदन र कायल
गराउन सक्ने हुनुपछर् ” (तीतस १:९)। यस पदमा केही महत्त्वपूणर् तत्त्वहरू
पाइन्छन्:
1. खाँटी िशक्षा महत्त्वपूणर् छ र त्यो िसकाइनुपछर् ।
2. खाँटी िशक्षालाई िवरोध गनेर् व्यिक्तहरू हुन्छन्।
3. खाँटी िशक्षालाई दृढतापूवर्क कायम रािखनुपछर् र यसको िवपिरतका
प्रणालीहरूको रोकथाम गनुर्पछर् ।
रोमन क्याथोिलकहरू खाँटी िशक्षा िसकाउँ दैनन्। तसथर् ितनीहरूलाई प्रितरोध
गिरनुपछर् र ितनीहरूका झूटा िशक्षाहरूको भन्डाफोर गिरनुपछर् ।
31

रोमन 7ाथो5लकवादलाई wीxyयन !वासको एउटा औFचrपूण@
अ!भNOP (valid expression) को ^पमा समथ@न गनु@को ता य@
अन!गी 7ाथो5लकह^लाई अन नरकको दाा सुनाउनु बराबर
हो। केवल िवश्वासद्वारा अनुग्रहले मुिक्त पाइन्छ भनेर क्याथोिलक िसद्धान्तले
समथर्न गदैर्न भनेर हामीले अिघ नै हेिरसक्यौं। मुिक्त पाउनलाई िवश्वासमा
सुकमर्हरू अिनवायर् शतर्को रूपमा थप्ने काम रोमनवादले गदर्छ। िक्रिश्चयािनटी
टु डल
े े िलएको एक अन्तवार्तार्मा आफ्नो इभान्जेिलकल पाठकवगर् निरसाओस्
भनेर िवद्यमान मुद्दाहरूको यताउती होिशयारपूवर्क नाँच्ने प्रयास जेसुइट
इश्वरशास्त्री एभरी डु ल्स (Jesuit theologian Avery Dulles) ले गरेका
छन्। तरैपिन मुिक्त सम्बन्धी इभान्जेिलकलहरू के िवश्वास गछर् न् र रोमन
क्याथोिलकहरूले के िवश्वास गछर् न् भन्ने कुराको बीचमा िवशाल अन्तरहरू छन्
भनेर उनले समेत स्वीकार गदर्छन्। “धमीर् ठहराइने” (justification,
धमीर्करण) िवषयमा बताउँ दा डु ल्स भन्छन्, “धमीर् ठहिरएपिछ एक व्यिक्त थप
अरू धमीर् ठहिरन सम्भव छ” [धमीर्करण र पिवत्रीकरण बीचका िभन्नतालाई
धिमल्याउने कायर्]। साथै उनले भन्छन्, “अनुग्रहमा लािगरह्यौं भने हामीले
मुिक्त कमाउन सक्छौं…हामीले मुिक्त पाइसक्यौं भनेर अथार्त् हामी नष्ट हुन नै
सक्दैनौं भनेर हामी गवर् गदैर्नौं…त्यसैले हामी मुिक्त पाउने आशा गछौर्ं…
पूणर्रूपमा हुने िनश्चयता होइन यो।” (4) रोमन चचर्कै एक अग्रज
इश्वरशास्त्रीबाट आएको कित दुःखलाग्दो गवाही यो। उहाँले मुिक्त पाउनु
होला भन्ने हामीले आशा मात्र गनर् सक्छौं। तैपिन अग्रवतीर् इभान्जेिलकल
आवाजहरू रोमन क्याथोिलकवािभत्र कुनै झूटा िशक्षा छै न भनेर हामीलाई
सुनाउँ दैछन्।
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रोमन क्याथोिलकहरूलाई कुन कुराको खाँचो छ? ख्रीष्टले आफ्नो सुसम्पन्न
कायर्द्वारा प्रदान गनुर्भएको उदेकको मुिक्तको बारेमा सुन्न नै उनीहरूलाई खाँचो
छ। परमेश्वरको वचनका प्रितज्ञाहरूमा आड िलइकन मुOPको पूण@ :नयता
पाउन सम्भव छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सुन्न खाँचो छ। किथत “पिवत्र
संस्कारहरू” (holy sacraments) द्वारा मुिक्त पाइने नभई पूरोिहतको
हस्तक्षेपिबना केवल िवश्वासद्वारा त्यो पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सुन्न
खाँचो छ। इभान्जेिलकलहरूले रोमन क्याथोिलकहरूलाई मुिक्त पाइसकेका
व्यिक्तहरूको रूपमा हेनर् थाले भने उनीहरूले उनीहरूलाई सुसमाचार प्रदान गनर्
छाड् नेछन् र यसरी उनीहरूलाई अनन्त नरकका लािग त्यािगिदनेछन्। आज
इभान्जेिलकल अगुवाहरूले प्रितपादन गिररहेको “नयाँ िथअलजी” (“New
Theology”) को यो ज्यादै गम्भीर भावाथर् हो।
देश-िवदेशमा सुसमाचार प्रचार गनेर् प्रयत्नमािथ यो नयाँ अडानले भयङ्कर ठू लो
असर पानेर्छ। हाम्रा थुप्रै आधारभूतवादी िमसनरीहरू क्याथोिलकहरूको
बाहुल्य भएको मुलुकहरूमा पिरश्रम गदर्छन् जहाँ वषौर्ंदेिख अिधकांश िवश्वास
गनेर्हरू रोमन क्याथोिलक चचर्बाट पिरवितर् त भई आएकाहरू छन्। के अब
हामी यी व्यिक्तहरूलाई सुसमाचार सुनाउने प्रयासलाई छाडौं? हामी के भनौं
ती व्यिक्तहरूलाई जसले रोमन क्याथोिलकवादलाई छािडसके, कित त ठू लो
मूल्य चुकाएर? के हामी उनीहरूलाई भनौं िक हामी भूलमा परेका रहेछौं र
उनीहरू जुन मण्डलीमा जन्मेका र हुकेर्का िथए त्यो आिखरमा वास्तवमै एक
नयाँ िनयम अनुरूप मण्डली रहेछ भनेर? यस्तो स्वीकारोिक्तले कत्रो गञ्जागोल
ल्याउनेथ्यो। के हामीले शतािब्दयौंको समय खेर फाल्यौं त र प्रभुको पैसाबाट
कयौं करोडौं डलर खेर फाल्यौं त – ती व्यिक्तहरूलाई मुिक्तमा ल्याउन प्रयास
गरेर जब िक उनीहरूले मुिक्त पाइसकेका िथए?
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!वरोधशमन (conciliation) को यस अ!भयानमा Q!त!वत
इभा3े5लकल एकतावाद (evangelical ecumenism) परमेरको
वचनQ!त वफादार lन Qयासरत ानीय मली लगायत संाह^का
:नtu एक धराप बmेछ।वतर्मान “इभान्जेिलकल एकतावाद” को धेरैजना
समथर्कहरूको प्रितष्ठाको कारण धेरैजना इसाईहरू उनीहरूले भनेका कुराले
प्रभािवत बन्नेछन्। उनीहरूको िवचारधारा इसाई सञ्चार माध्यमद्वारा लोकमान्य
बनाउने कामको थालिन भइसकेको छ। कलेज तथा सेमनरीहरूका जवान
िवद्याथीर्वगर् यस अवधारणाले सङ् क्रिमत पािरनेछन्। बाइबलीय सत्यताका
िनिम्त पहरेदार बन्न खोिजरहेका पास्टर तथा अगुवाहरूले बढ् दो दवावको
समाना गनुर्पनेर्छ। उनीहरूलाई बखेिडयाहरूको रूपमा हेिरनेछन् र उनीहरूलाई
अचाक्ली लडाकु तथा प्रेमरिहत आत्मा भएका भनी दोष्याइनेछन्। साथै यो
नयाँ दृिष्टकोणको बारेमा सुन्ने रोमन क्याथोिलकहरू (उनीहरूका अगुवाहरूले
यी कुरा चारै ितर फुक्न थालेपिछ उनीहरूले पक्कै पिन सुन्नेछन्),
सुसमाचारप्रित झन् झन् कठोर बन्नेछन् र उनीहरूलाई प्रचार गनेर्हरूप्रित
उनीहरू झन् झन् िवरोधी बन्नेछन् िकनिक उनीहरू भन्नेछन्, ‘हामी हराएका
छै नौं। हामी ख्रीष्टको शरीरका अङ्ग हौं। ितमीहरूका आफ्नै अगुवाहरूले त्यसो
भन्दछन्। हामीलाई सुसमाचार प्रचार गिरनु आवश्यक छै न।”
क्याथोिलकहरू सच्चा बाइबल िवश्वासीहरूभन्दा फरक छै नन् भन्ने भान
इभान्जेिलकलहरूलाई परोस् भन्ने हेतुले र उनीहरूलाई यो धारणा अँगाल्न
लाउन क्याथोिलकहरूले के िवश्वास गछर् न् भन्ने कुरालाई उनीहरूका
अगुवाहरूले चलािकपूणर् शब्द-चयन गरी रिचएका अिभव्यिक्तहरू िदने गरेका
छन्। एउटा क्याथोिलक खबर पित्रकामा “बाइबलीय आधारभूतवाद: हामी
कसरी प्रत्युत्तर िदऔं?” (Biblical Fundamentalism: How Should We
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Respond) शीषर्क गरेको लेखमा यस्तै खालको अिभव्यिक्त छािपएको
िथयो: पूरोहीत रेमण्ड ब्राउनले आधारभूतवादीहरूले प्रायः सोध्ने गरेका
दसओटा प्रश्नहरूको प्रत्युत्तर िदएका िथए। ती प्रत्युत्तरहरूमा शब्द-चयन यस्तो
िकिसमले गिरएको छ िक क्याथोिलक िशक्षािसत गिहरोसँग पिरिचत
नभएकाहरूले ितनलाई सकारात्मक रूपमा िलने देिखन्छ।” (5) यस्ता लेखहरू
िनसन्देह दुवै पक्षका प्रितिनिधहरूद्वारा अरू छािपनेछन्। गञ्जागोलको वृिद्ध र
िनरन्तरता नै यसको पिरणाम हुनेछ।
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