िव वास वारामात्र

४

मिु क्त पाउनु

यस अध्यायका मूल पदह

:गलाती २:१५×२१ ,एिफसी २:१२ ,िफिलप्पी

३:९ ,रोमी ३:१०×२० र उत्पि १५:५,६।
ँ ै बुसमा टाँिगएको छु (म मािरएको छु )।
ःमरण गनुपर् न पद :“म येशूसग
ँ
त्यसकारण म जुन जीवन जीउछु त्यो म होइन, तर भी ममा रहनुहन्ु छ।
परमेँवरको पुऽमािथ िवँवास राखेकै कारण म यस भौितक जीवन िबताइरहेको

छु । उहाँले मलाई माया गनुह
र् न्ु छ। मेरो िनिम्त उहाँले आफ्नो जीवन

िदनुभयो।) "गलाती २:२० न्यु इन्टरनाशनल िरभाइज्द भजर्नबाट पान्तिरत।
आफूले नै ूचार गरे को िवषयलाई व्यवहारमा नउतादार् पावलले

पऽुसलाई सावर्जिनक पमा एिन्टओिखयामा कडा आपि जनाएका िथए भ े
कुरालाई अिघल्लो अध्यायमा हामीले हे रेका िथय । गैर- यहू दी तथा अन्य
जाितबाट येशूलाई िवँवास गरे र इसाई भएकाह सँग बसेर नखाने िनणर्य
पऽुसले गरे का िथए।

पऽुसको िनणर्यले अन्य जाित वा गैर-यहू दी जाितबाट

इसाई हुनेह लाई नकारात्मक सन्दे श पठाइएको िथयो। उनको िबयाकलापले
अन्य जाित इसाईह
यहू दी इसाईह
जःतो सम्मानजनक वा मह वपूणर्
इसाईह

होइन भनेर दे खाइएको िथयो। यिद परमेँवरको पिरवारमा सं लग्न
हुन चाहे , र यहू दीह को सत्सं गमा पूणर् पमा िहँडेर आिशषको उपभोग गनर्

चाहे

गैर×यहू दीह

इसाईह ले

पिहला

खतना

गनुप
र् छर्

भनेर

पऽुसको

िबयाकलापले स ेत गरे को िथयो। खतना भनेको पु षको िल को टु प्पोको
छाला काट्नु हो।

यःतो गम्भीर पिरिःथितमा पावलले पऽुसलाई खास के शब्दह ूयोग
गरे र उनलाई सच्याउन खोजेका होलान् त ?यथाथर्मा के भयो होला भनेर यस

अध्यायमा िनयालेर अध्ययन गनछ । पावलले आफ्नो पऽमा लेिखएका ती

केही शब्दह मा धेरै मह वपूणर् िवषयबःतुह ले भिरएका छन्। ती पदह
अत्यन्त मह वपूणर् छन् िकनभने ती पदह मा िविभ शब्दह छन् र ती
शब्दका

समूहह

सुसमाचारको

बारे मा

पिहलोपल्ट

हामीलाई

ूयोग

गिरएका

बुझाउन

सहयोग

छन्।

गछर्न ्

ती

र

शब्दह ले
पावलले

गलातीह लाई लेखेका पऽको बाँकी भाग पिन ःप पादर्छन्। मूलभूतमा ती
शब्दह यी हुन ् :परमेँवरको सामु सफाया ठहिरनु वा िनद ष हुन,ु व्यवःथा
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अथार्त ् दश आ ाको लआय, धािमर्क आत्म ान वा िशक्षा, आःथा वा िवँवास र
येशूमा भएको िवँवास तथा आशा।
् र ती शब्दह ले
पावलले कोरे का ती शब्दह का अथर् के हुन?
मुिक्तको योजनाको बारे मा हामीलाई के िसकाउँदछन्?
१॰ हामीले कसरी मुिक्त पाउँछ भ े ूँन -गलाती २:१५,१६
गलाती २:१५मा पावलले यःतो ःप

धारणा राख्दछन्, “हामी त जन्मै

जातले यहू दी ह । हामी पापी ःवभाव भएका अन्य जाित वा गैर-यहू दीह

होइन " (न्यु इन्टरनाशनल िरभाइज्ड भजर्नबाट
यथाथर्मा के भ खोिजएको हो?
त्यो पदमा पावलले के भ

जःता

पान्तिरत)। यहाँ पावलले

खोिजरहे को हो सो बुझ्न त्यस पदको
विरपिर रहे को अ पदह पढे र बुझ्न सक्छ । यहू दी इसाईह पिन आफू
जःतै होओस् भनेर पावलले चाहे का िथए भ े कुराको हामीले ख्याल
राख्नुपछर्। राॆोसँग नबुझ्दा पावलले व्यक्त गरे को उक्त भावनाले यहू दी र

अन्य जाित अथार्त ् गैर यहू दीह को बीचमा सय वषर्देिख फाटो ल्याइरहे को
हामी पाउँछ । िन:सन्दे ह यहू दीह
परमेँवरले च ुन्नुभएको जाित िथए।
परमेँवरको गिरमामय व्यवःथा िवशेष गरे र दश आ ाह
ितनीह लाई नै
सुम्पेका िथए। परमेँवरसँगको िवषेश सम्वन्धको ःवाद र आिशष ितनीह ले
उपभोग गिररहे का िथए। गैर×यहू दी अथार्त ् अन्य जाितह
परमेँवरको
ूित ाको

करारबाट

बािहिरएका

िथए

एिफसी

२:१२,

रोमी

२:१४।

परमेँवरले बाँध्नुभएको करार उहाँका जनह सँग उहाँले गनुर् हुने िवशेष
सम्बन्ध िथयो।

उहाँका जनह ले उहाँको सेवा गनुप
र् थ्य र उहाँको व्यवःथा
पालन गनुप
र् थ्य । गैर-यहू दी वा अन्य जाितह पापी िथए भ े कुरामा दुईमत

त छै न। तर पद १६मा पावलले िवषेश गरे र ती यहू दी इसाईह लाई सतकर्
गराएको पाउँछ । परमेँवरको नजरमा ती यहू दी इसाईह
वंशमा यहू दी

भएतापिन ितनीह

गैर×यहू दीह

भन्दा बिढ महण योग्य वा असल छ भन्न

खोजेको होइन भ े पावललको तकर् छ। िकन त?

धमर्कमर् ,पूण्य काम वा
व्यवःथा पालन गरे र मािनस परमेँवरको सामु ठीक ठहिरँदैन।
धमीर् अथार्त ् िनद ष भ े शब्द पावलले चार पल्ट गलाती २:१६,१७मा
ँ ठीक हुन"ु भनेको उहाँको
ूयोग गरे को पाइन्छ। अक शब्दमा “परमेँवरसग

सामु हामी िनद ष ठहिरनु हो मान हामीले पाप गरे का छै न । यसको अथर् के
पादर्छन् िक? ूःथान २३:१-८ “ 1 “झूठा
ू र् गवाही नबन। 2
गवाही नदे ओ। दुंटको साथ लागेर त्यसको िनिम्त ईंयार्पण
ँ नलाग। मु ामा बहुमतितर लागी गवाही िदएर इन्साफ
“खराबी गनर् भीड़सग
हो ?शायद दे हायका पदह ले ःप
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निबगार। 3 गरीब भनेर उसको मु ामा पनपक्ष नगर। 4 “यिद ितमीह ले
आफ्नो शऽुको गो

वा गधा िबच्केर जाँदैगरे को दे ख्यौ भने, त्यसलाई फकार्एर

फेिर त्यसकहाँ ल्याइदे ओ। 5 ितमीह िसत रीस-इबी गनको गधा भारीले
िथिचएको दे ख्यौ भने, त्यसलाई त्यितकै नछोड़, तर त्यसलाई उठाओ। 6

“मु ामा गरीब मािनसको न्याय नखोस। 7 झूठा कुराबाट दूर बस। िनरपराध

र ईमानदारलाई ूाणदण्ड नदे ओ, िकनिक दोषीलाई म किहल्यै िनद ष
ँ 8 “घूस नखाओ, िकनिक घूसले मािनसलाई अन्धा तुल्याउँछ, र
ठहराउनेछैन।

धािमर्कताको कुरालाई उल्टाइिदन्छ।" र व्यवःथा २५:१ “ जब मािनसह का

बीचमा झगड़ा हुन्छ, ितनीह ले त्यो अ ामा लैजाऊन्र न्यायकतार्ह ले फैसला

ग न्– िनद षलाई छोिड़िदऊन्र अपराधीलाई दोषी ठहराऊन्।"

परमेँवरको सामु सफाइ पाउनु वा धमीर् ठहिरनु वा िनद ष ठहिरनु भ े धारणा

पावलको

िनिम्त

मह वपूणर्

भएको पाइन्छ। नयाँ करारमा यो शब्द
उनान्चािलस पल्ट ूयोग गरे को पाउँछ तर त्यसमा पावलले आफ्नो पऽह मा
स ाइस पल्ट ूयोग गरे को िथयो। गलाती २:१६,१७ समेत गरे र उनले

गलातीकै पुःतकमा आठ पल्ट उनले ूयोग गरे का छन्। सफाइ पाउनु वा
िनद ष सािवत हुन ु भ े शब्द कानूनी शब्द हो जुन अदालतमा ूयोग गिरन्छ।
जब कुनै मािनसको िखलाफमा दोष लगाइन्छ तब न्यायिधसले उसूित गरे को
उजुरलाई राॆोसँग केलाउँदछ। यिद िनद षमािथ त्यो उजुर लगाइएको छ भने
त्यस न्यायिधसले त्यस मािनस िनद ष भएको घोषणा गदर्छ। यो दोषी

ठहिरनुको उल्टो शब्द हो। अझ मीक भाषाको िनद ष वा ठीक र धमार्त्मा

भ े शब्दको जड एउटै हो। मीक शब्दको मुतािवक जब कोिह मािनस िनद ष

वा ठीक सािवत ठहिरन्छ भने त्यो मािनस धमीर् पिन ठहिरन्छ। त्यसकारण
ु ा केवल क्षमा वा माफीमाऽ समावेश भएको हुन्दै न
िनद ष वा ठीक सािवत हुनम
तर त्यो मािनस धमीर् छ भनेर सकारात्मक
समावेस गिरएको हुन्छ।

पमा घोषणा गन काम पिन

अॄाहमको वंश वा करार×पालना गन समुदायको दायरामा बसेर िन ावान

हुन ु नै परमेँवरको सामु िनद ष वा धमार्त्मा ठहिरनु हो भनेर कितपय यहू दी

ँ मा रहे र
इसाईह ले सोचेका िथए। "िनद ष" ठहिरनुको अथर् अॄाहमको बश

परमेँवरले बाँध्नुभएको बाचा वा करार अनुसार अनुशािसत जीवन िबताउने
समूहको सदःय हुन ु िथयो।

गलाती २:१५×१७मा पावलले तपाईँलाई के भिनरहेको पाउनुहन्ु छ ?
तपाईँको आफ्नै इसाई अनुभवमा ती शब्दह लाई कसरी ूयोग गनर् सक्नुहन्ु छ?
हेनह
र्ु ोस्: “ 15 हामी जन्मैका यहू दी ह , र अन्यजाित जःतै पापी होइन , 16 र
पिन हामी जान्दछ , व्यवःथाका काम ारा मािनस धमीर् ठहिरँदैन, तर येशू
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भींटमािथको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ। यसकारण हामीले पिन हाॆो िवँवास
भींट येशूमा राख्य , तािक हामी व्यवःथाका काम ारा होइन तर भींटमा

रािखएको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन सक , िकनिक व्यवःथाका काम ारा कोही

पिन धमीर् ठहिरदन। 17 तर यिद भींटमा धमीर् ठहिरने ूयत्न गदार् हामी पापी
भे ाइन्छ भने, भींटले पापलाई ूोत्साहन िदनुहन्ु छ त, कदािप होइन।"
२॰ व्यबःथाका कामह

(रोमी ३:२०,२८)

व्यवःथाको काम ारा मािनस परमेँवरको सामु धमीर् ठहिरदन भनेर
पावलले तीन पटक गलाती २:१६मा जोड गरे को हामी पाउँछ । “व्यबःथाका

काम "भनेर पावलले कोिरएका शब्दह को अथर् के हो ?दे हायका पदह ले ती
शब्दह लाई कसरी व्याख्या गदर्छन् जसले गदार् पावलको भनाइलाई हामी
बुझ्नसक्दछ ?हेनह
र्ु ोस् :गलाती २:१५-१७ “ 15 हामी जन्मैदेिख यहू दी ह , र

अन्यजाित जःतै पापी होइन , 16 र पिन हामी जान्दछ , व्यवःथाका काम ारा
मािनस धमीर् ठहिरँदैन, तर येशू भींटमािथको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ।
यसकारण हामीले पिन हाॆो िवँवास भींट येशूमा राख्य , तािक हामी
व्यवःथाका काम ारा होइन तर भींटमा रािखएको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन
सक , िकनिक व्यवःथाका काम ारा कोही पिन धमीर् ठहिरँदैन। 17 तर यिद

भींटमा धमीर् ठहिरने ूयत्न गदार् हामी पापी भे ाइन्छ भने, भींटले पापलाई
ूोत्साहन िदनुहन्ु छ त? कदािप होइन। 18 िकनिक आफैले भत्काएको कुरा
मैले फेिर बनाए ँ भने, आफैले आफैलाई म अपराधी हुँ भन्ने सािबत गछु र्।",

गलाती ३:२-१० " 2 यित माऽ म ितमीह लाई सोध्न चाहन्छु , ितमीह ले
पिवऽ आत्मालाई व्यवःथाका कामह

ारा पायौ, िक सुनक
े ा वचनमा िवँवास

गरे र 3 के ितमीह यित मूखर् छौ, िक आत्मामा सु गरे र शरीरमा शेष गदछौ?
4 के यितका दु:ख ितमीह ले व्यथर्मा भोग्यौ त यिद यो साँच्चै व्यथर्मा भयो

भनेता। 5 जसले ितमीह लाई पिवऽ आत्मा िदनुहन्ु छ, र ितमीह का माझ

आँचयर्कमर्ह

गनुह
र् न्ु छ, के यो सबै उहाँले व्यवःथाका ितमीह का कामको
कारणले गनुभ
र् एको हो, िक सुनक
े ा वचनमा ितमीह ले िवँवास गरे को कारणले

हो?

6 अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँवरमा िवँवास गरे थे, र यो उनको

िनिम्त धािमर्कता गिनएको िथयो। 7 यसकारण ितमीह ले यो जान, िक जस् 8 परमेँवरले
जसले िवँवास गछर्न,् ितनीह
नै अॄाहामका सन्तान हुन।

अन्यजाितह लाई िवँवास ारा धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने धमर्शाःऽले पिहलेदेिख

नै दे खेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै सबै जाितले आिशष्पाउनेछन् भन्ने सुसमाचार
ँ ै
अिघबाटै सुनायो। 9 यसकारण िवँवास गन मािनसह ले िवँवासी अॄाहामसग

आिशष्पाएका छन्। 10 व्यवःथाका कामह मािथ भर पन सबै ौािपत छन्,
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िकनिक धमर्शाःऽमा यसो लेिखएको छ, व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएका सबै
कुरामा नरहने र ती पालन नगन हरे क ौािपत हुन्छ। र रोमी ३:२०,२८
20 यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको

िंटमा धमीर्

ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ। ...28 यसकारण
व्यवःथाका कमर्ह को पालनिवना िवँवास ारा नै मािनस धमीर् ठहिरन्छ भनी
हामी ठान्छ ।"

“व्यबःथाका काम "भन्ने शब्दलाई बुझ्नु भन्दा पिहले पावलको िनिम्त

व्यवःथा भनेको के हो सो बुझ्नु आवँयक छ। पावलले लेखेका पऽह मा
व्यवःथा) मीक भाषामा नोमोस् (शब्द १२१ पटक कोरे को पाउँछ । यसको

अथर् धेरै हुनसक्छ। आफ्ना जनह को िनिम्त परमेँवरको इच्छा ,मोशाका ूथम्
पाँच पुःतकह

,सम्पूणर् पुरानो करार वा मह वपूणर् अधीनिनयमह

आिद

व्यवःथा शब्दमा समावेश हुनसक्दछ। तर पावलको अथर्मा ूायजसो व्यवःथा
भन्दा ती आ ाह हुन ् जुन परमेँवरले मोसा ारा उहाँका जनह लाई िदनुभएको

िथयो।

मोशा ारा परमेँवरले िदनुभएको सम्पूणर् िबिधिबधान ,धािमर्क िरितिथित

र साथै आदशर् नैितक नीित वा दश आ ालाई “व्यबःथाका काम "भ े
् हामीले अथक ूयास ारा परमेँवरको व्यवःथालाई पालन
शब्दह को अथर् हुन।

गनर् खोज्न सक्छ । तर परमेँवरको सामु धमीर् ठहिरन वा मुिक्त पाउन हाॆा

ती ूयास र आ ा पालन किहल्यै पिन पयार्प्त हुन सक्दै न भ े पावलको ठहर

छ। हामीह को ूयास किहल्यै पिन पुग्दै न जसले गदार् हामी परमेँवरको सामु
ठीक हुनसक्छ ।

“व्यवःथा पालन गनु"र् भनेर बाइबलको अन्त लेिखएको वाक्यलाई

“व्यवःथाको काम" भनेर लेिखएको छ। "व्यबःथाका काम "भ े शब्द पुरानो
करारमा पाइन्दै न। तर नयाँ करार अथार्त ् पावलका लेखह मामाऽ पाइन्छ।

तर यसको अथर्लाई सन् १९४७मा मृत सागरका) इॐायलमा रहेको डेड सी वा

मृत सागरको विरपिर रहेको गुफामा भे ाइएका पुराना अिभलेखह (डेड सी
ःबोल वा मु ाह ले पावलको भनाइलाई बुझाउँछ। येशूको समयमा रहेका

क र

एसेन्स

यहू दीह ले

त्यस

समयका

ूचिलत

पातका

कागतह मा
धमर्शा लाई किप गरे र मु ा बनाएका िथए। ती नाश नहुन ् भनेर ती

मु ाह लाई माटोका घटोह

िभऽ राखेर गुफामा लुकाइ रािखएको िथयो। िहॄू
भाषामा िलिखत ती अिभलेखह
मध्ये एउटामा “व्यबःथाका काम "भ े
शब्दह

लेिखएको िथयो। त्यस अिभलेखको शीषर्क हो Migsat Ma’as Ha‐

Torah (मीकसाट माज हाटोराह (जसलाई “व्यवःथाका मह वपूणर् काम "भनेर

अनुवाद गिरन्छ। बाइबलमा आधािरत िविभ
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व्यवःथाका िवषय वःतुह लाई

त्यस अिभलेखमा वणर्न गिरएको छ। यसमा पिवऽ वःतुह
पानी नचल्ने जात भनेर गैर×यहू दीह बाट यहू दीह

भ े अधीनिनयमह

कसरी शु

राख्ने र

कसरी अलग भएर बःने

उल्लेख गिरएका छन्। एसेन्स लेखकले त्यस “व्यबःथाका

कामको पुःतकको अन्तमा लेख्दछन् ,“यिद ती व्यबःथाका कामलाई ितमीले

पालन गनर् सक्य ितमी परमेँवरको सामु ितमी धमीर् ठहिरनेछौ। "परमेँवरको
सामु धमीर् ठहिरन असल आचरणमा भर पछर् भनेर पाठकवगर्लाई त्यस लेखकको

िजिकरलाई पावलले सहमित जनाएका िथएनन्। िवँवासबाटमाऽ मािनस पिवऽ
हुन्छ भ े पावलको दावी छ।

तपाईँकै अनुभवमा परमेँवरका आ ाह लाई कसरी अक्षरस

पमा

ु एको छ ? के तपाईँले त्यसलाई यसरी इमान्दारी
पालन गनर् सफल हुनभ
पमा पालन गनुर् भएको छ जसले गदार् तपाईँ परमेँवरको सामु धमीर् वा

िनद ष ठहिरन योग्य ठा ुहन्ु छ ?यिद छै न भने िकन छै न ?पावलले यहाँ के
ँ
औल्याउन
खोजेको छ भ े कुरालाई तपाईँको जवाफले कसरी बुझाउन

खोज्दछ ?(रोमी ३:९×२० लेिखएको छ " 9 उसो भए के हामी यहू दीह
अझ असल छ त अवश्य छै न , िकनिक सबै मािनस, यहू दी र अन्यजाितह

दुवै पापको वशमा छन्भनी मैले दोष लगाइसकेको छु । 10 जसो लेिखएको
छ, धमीर् कोही छै न, एक जना पिन छै न, 11 बुझ्ने कोही छै न, परमेँवरलाई

खोज्ने कोही छै न। 12 ती सबै बरािलएका छन्, ितनीह

एकसाथ बेकम्मा

भएका छन्। कसै ले असल गदन, असल गन एक जना पिन छै न। 13
ितनीह का घोबा खुला िचहान हुन,् ितनीह आफ्ना िजॄाले छलका कुरा
् सपर्को िवष ितनीह का ओठमा छ। 14 “ितनीह का मुख सराप र
गछर्न।
तीता कुराले भिरएका छन्। 15 “ितनीह का खु ा रक्तपात गनर्लाई िछटा

छन्। 16 िवनाश र दुदर्शा ितनीह को बाटोमा छन्, 17 र शािन्तको बाटो
ँ ाको सामने परमेँवरको भय
ितनीह ले िचनेका छै नन्। 18 ितनीह का आख

छै न।

19 अब हामी जान्दछ , जे-जित व्यवःथाले भन्छ, व्यवस्थामुिन

हुनेह लाई नै भन्छ, िक हरे क मुख चूप रहोस्, र सारा सं सार परमेँवरको अिग

जवाफदे ही होस्। 20 यसै कारण व्यवःथाको कमर्ले कोही ूाणी उहाँको
िंटमा धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ।

३॰ परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरने आधार (िफिलप्पी ३:९)
“7 तर जित कुरा मेरो िनिम्त लाभदायक िथए, ती त मैले भींटको
खाितर हािन नै ठान। 8 साँच्चै भन्ने हो भने भींट येशू मेरा ूभ ुलाई िचन्न
पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हािन नै ठान्दछु । भींटलाई
ूाप्त गनर् सकूँ भनेर उहाँको िनिम्त मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु , अिन
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ती सबैलाई फोहोर-मैला तुल्य म गन्दछु , 9 र सम्पूणर् पले म उहाँमा भएको
पाइन सकूँ। व्यवःथामािथ आधािरत भएको मेरो आफ्नै धािमर्कता होइन, तर
मेरो धािमर्कता यही हो, जो भींटमािथ िनभर्र हुन्छ, जुनचािहँ िवँवास ारा
परमेँवरबाट आउने धािमर्कता हो। 10 म उहाँलाई र उहाँको पुन त्थानको
शिक्त जान्न सकूँ, र उहाँको मृत्युमा उहाँजःतै भई उहाँका दु:ख-भोगमा सहभागी
हुन सकूँ। 11 सम्भव भए मरे काह बाट म पुन त्थान ूाप्त गनर् सकूँ।"

िफिलप्पीह लाई 3:7-11।
यहू दी इसाईह ले येशूमािथको िवँवास मह वपूणर् छै न भ े धारणा राखेका
िथए भ ु ठीक कुरो त होइन िकनभने ितनीह सबै येशूका अनुयायीह िथए।
ती सबैले येशूमा िवँवास तथा भरोसा राखेका िथए। तर मुिक्त पाउन येशूलाई
िवँवास गरे र माऽ पुग्दै न भनेर ितनीह को आचरणले दे खाएको िथयो।

िवँवासको साथै आ ा पालन पिन गनुप
र् छर् र परमेँवर सामु धमीर् ठहिरन
यहू दी सं ःकारलाई पन्छाउनु हु

भ े ितनीह को तकर् िथयो। यिद यहू दी

धमर्का सं ःकारह लाई पालन गरे मुिक्त पाउन हामीह मा भएको िवँवासमा

थिपन्छ भ े ती यहू दी इसाईह को दावी िथयो। धमार्त्मा वा िनद ष सािवत
भएर बःनुको आधार दुवै िवँवास र काम हुन ् भनेर ती यहू दी इसाईह ले
ूचार गरे को हुनपु दर्छ। तर पावलले यस तकर्लाई ितॄ पमा िबरोध गरे को
हामी पाउँछ । व्यवःथाको कामबाट अथार्त ् अथक ूयासबाट धमार्त्मा ठहिरनु
र येशूमािथ िवँवास राखेर धमीर् ठहिरनु दुई िबपिरत तकर् हुन ् भनेर पावलको

लेखले बारम्वार उल्लेख गरे का छन्। यिद परमेँवरको सामु कोिह िनद ष वा
धमीर् ठहिरन चाहन्छ भने केवल येशूमािथको िवँवासको आधारमा माऽ हुन्छ

भ े पावलको िजिकर िथयो।
िवँवास कुनै अ ंय धारणामाऽ होइन भ े पावलको िथयो। यो जिहले
पिन येशूसँग नटु ट्ने सम्बन्धसँग गाँिसएको हुन्छ। गलाती २:१६मा दुई पल्ट
अनुवािदत “भी मा रािखएको िवँवास "भ े शब्दह
आफै अ
कुनै

अनुवादभन्दा अत्यन्त ूभावकारी छ। मीक भाषामा ती शब्दह
“त्यो
िवँवास," "येशूमा भएको िवँवास" वा “येशूको िबश्वसिनयता "भनेर अनुवाद
गिरएको छ। व्यवःथाको काम र येशूले हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो भ े कुरामा
ठू लो अन्तर छ भनेर पावलको त्यस अक्षरस भनाइले ूभावकारी
पमा
दे खाउन खोजेको पाइन्छ। यो काम येशूको त्यो काम हो जुन ् हाॆो िनिम्त

उहाँको िवश्वसिनयतामा सम्प

भएको िथयो।

यो पिन जा ु अत्यन्त ज री छ ,िवँवास आफै पिन हामीमा हुने
िनद षलाई थिपने तत्व होइन। िवँवास आफैमा पिन कुनै गुण छ भिनएको
होइन। मािनसको अथक ूयास (वा तपःया?)बाट िवँवास आजर्न गरे को
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धारणालाई पिन समथर्न जनाइदै न। तर िवँवासले हामीलाई येशूको पकडमा

राख्दछ र हाॆो िहतको िनिम्त उहाँले काम गिररहनुभएको छ भ े

हामीलाई िदइन्छ। ःप

ान

पमा भ े हो भने हाॆो िवँवासको आधारमा हामी
ठहिरने होइन तर येशूको िवँवसिनयतामा वा येशूमा भएको िवँवासमा
परमेँवरको सामु हामी िनद ष ठहिरन्छ । यिद हामी परमेँवरको सामु धमीर्
ठहिरन चाहन्छ वा िनद ष सािवत भएको हुन चाहन्छ भने येशूले हाॆो िनिम्त

के गनुभ
र् यो िवँवास ारा त्यसलाई आत्मसात् गनुक
र् ो िबकल्प अ
छै न।
िवँवास ारा दावी गन त्यो धािमर्कता बाहे क अ छै न।
ूत्येक मािनसले हािसल गरे को असफलतालाई येशूले सफलतापूवक
र्

हािसल गनुभ
र् यो। मानव

प िलएर जे कुरा येशूले गनुभ
र् यो त्यो परमेँवरमािथ

बफादािर भएर गनुभ
र् यो। परमेँवरूित स े िवश्वसिनयता केवल उहाँले माऽ
ु यो। भी को बफादािरता वा उहाँको परमेँवरूितको
दे खाउन सफल हुनभ

िन ामामाऽ हाॆो आशा छ। हामीह को बफादारीताले हामीलाई मुिक्त
िदँदैन। यो महान् र मह वपूणर् सत्य आत्मा ान र साथै अ ह ले गदार् पन्ी
शताब्दीमा रोमन क्याथोिलक चचर्को िशक्षािबपिरत सुधारवादी आन्दोलनको

आगोको िझल्का सु भएको िथयो। शतािब्दय पिहले सुधारवादी इसाई अगुवा

मािटर्न लुथरले आफ्नो ूचारमा सु

गरे को त्यो धारणा अिहले पिन जािर छ।

एक जना लेखकले यसरी व्यक्त गरे का छन् ,“हामी भी लाई त्यसकारण

िवँवास गदर्छ यसको लािग होइन िक हाॆो िवँवासले हामी धमीर् वा िनद ष
ठहराइन्छ तर परमेँवरूित उहाँको बफादािरता र िन ाले माऽ हामी धमीर् वा
िनद ष ठहिरन सक्दछ ।"×जोन माकरे ,पावल :िहज लाइफ एण्ड िटिच

रािपड :िमिशगन :बेकर एकेदे िमक ,२०० पृ॰ ३५५बाट
गलाती

२:१६को

पिहलेका

अनुवादमा

पावलको

पान्तिरत।)

माण्ड

ममर्लाई

यसरी व्यक्त
गिरएकोछ“ ,त्यसकारण हामीलाई यो यिकन छ िक व्यवःथा अथार्त ् धमर्कमर्
पालन गरे र मािनस िनद ष वा धमीर् ठहिरन्दै न। ब
येशू मसीहमा भएको
िब ासले हामी धमीर् वा िनद ष ठहिरन्छ । र केवल येशू नै मसीह वा हाॆो

ु न्ु छ भनेर हामी िवँवास गदर्छ । परमेँवरूित उहाँमा रहे को
मुिक्तदाता हुनह
िवँवास वा बफादािरताले गदार् नै हामी िनद ष ठहिरन पुग्दछ । हामीह को
अथक ूयास ,धमर्कमर् वा व्यवःथाको काम ारा हामी मोक्ष ूा
सक्दै न ।" पान्तिरत।"

गनर्

ूाचीन िसिरयाको भाषामा अनुवादन गिरएको गलाती २:१६ले पावलको

भावनालाई यसरी ःप

गदर्छ: “त्यसकारण व्यवःथाको काम (वा धमर्कमर्) ारा
मािनस िनद ष ठहिरन्दै न भ े कुरा हामीलाई थाहा छ, तर मसीह येशूको
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ु न्ु छ भ े उहाँमािथ हामीह को आःथाले हामी
िवँवास, उहाँ मसीह हुनह
परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरन्छ , तर व्यवःथाको कामले होइन।

हाॆो िनिम्त भी ले दे खाउनुभएको परमेँवरूितको िवश्वसिनयता वा

बफादािरता र परमेँवरूित उहाँको सतूितसत आ ाकािरतामाऽ हाॆो मुिक्तको

बाटोको आधार हुन गएको छ भ े अचम्मको सत्य ानलाई दे हायका पदह ले
कसरी बुझाउन खोज्दछन्? हे नह
र्ु ोस् :रोमी ३:२२,२६, “ 22 येशू भींटमा
िवँवास गन सबैमािथ परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ।
ु न्ु छ र येशूमा िवँवास
िकनभने केही भेद छै न,.. २६परमेँवर आफै धमीर् हुनह

राख्नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भन्ने कुरा ूमाण गनर्लाई उहाँले
वतर्मान समयमा यो गनुभ
र् यो।" गलाती ३:२२ “तर धमर्शास्ऽले बताउँछ, िक
सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक जुन ूित ा येशू भींटमािथ िवँवास ारा

िदइएको िथयो, त्यो िवँवास गनह लाई िदइओस्।", एिफसी ३:१२ “

उहाँमािथ रािखएको हाॆो िवँवास ारा साहस र ढ़ भरोसामा हामी परमेँवरमा
ूवेश पाउँछ ।" र िफिलप्पी ३:९ " सम्पूणर् पले म उहाँमा (येशूमा) भएको
पाइन सकूँ। व्यवःथामािथ आधािरत भएको मेरो आफ्नै धािमर्कता होइन, तर
मेरो धािमर्कता यही हो, जो भींटमािथ िनभर्र हुन्छ, जुनचािहँ िवँवास ारा

परमेँवरबाट आउने धािमर्कता हो।"

४॰ िवँवासबाट उिब्जने आ ाकािरता
िवँवास नै येशूभक्त जीवनको जग हो भनेर पावलले ःप पारे का
छन्। येशूमा भएका
ूित ाह केवल िवँवास ारामाऽ दावी गनर् सक्दछ ।
तर िवँवास, आःथा वा िन ा भनेको
ाक्कं के हो त ?यसमा के तत्वह
समावेश हुन्छन्?

िवँवास, आःथा वा िन ाको उत्पि कहाँबाट आउँछ भनेर दे हायका
पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछन्? हे नह
र्ु ोस्:
उत्पि १५:१-६ “ 1
त्यसपिछ दशर्नमा अॄामकहाँ परमूभ ुको यो वचन आयो, “अॄाम, ितमी
नडराऊ। ितॆो ढाल म नै हुँ, र ितॆो इनाम अत्यन्त ठू लो हुनेछ। 2 तर

अॄामले भने, “हे परमूभ ु परमेँवर, तपाईंले मलाई के िदनुहन्ु छ र? िकनभने म
सन्तानिवहीन नै छु , मेरो घरको उ रािधकारी दमःकसको एलीएजर हुनेछ। 3
फेिर अॄामले भने, “हेनह
र्ु ोस्, तपाईंले मलाई सन्तान िदनुभएन, र मेरो घरमा

जन्मेको दास नै मेरो उ रािधकारी हुनेछ। 4 तब परमूभ ुको यो वचन फेिर
ितनीकहाँ आयो, “यो मािनसचािहँ ितॆो उ रािधकारी हुनेछैन, तर जो ितॆो आफ्नै

छोरा हुन्छ त्यही नै ितॆो उ रािधकारी हुनेछ। 5 अिन उहाँले ितनलाई बािहर

लगेर भन्नुभयो, आकाशितर हे रेर तारा गन्न सक्छौ िक सक्दै नौ गिनहे र। उहाँले
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ितनलाई भन्नुभयो, “ितॆा सन्तानह
पिन त्यःतै हुनेछन्। 6 अिन ितनले
ु ािथ िवँवास गरे , र यो ितनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।", युह ा
परमूभम
३:१४-१६ “ 14 जसरी मोशाले उजाड-ःथानमा सपर्लाई उचाले, त्यसरी नै

मािनसको पुऽ उचािलनुपछर्, 15 र जस-जसले उहाँमािथ िवँवास गछर्, त्यसले
अनन्त जीवन पाउँछ।

16 िकनभने परमेँवरले सं सारलाई यःतो ूेम गनुभ
र् यो, िक उहाँले

आफ्ना एकमाऽ पुऽ िदनुभयो, तािक उहाँमािथ िवँवास गन कोही पिन नाश

नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्।", २ कोरन्थी ५:१४-२१ “ 14

भींटको ूेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, िकनभने हामीलाई यो िनँचय छ, िक
सबैका िनिम्त एक जना मनुभ
र् एको हुनाले सबै मरे । 15 उहाँ सबैका िनिम्त
मनुभ
र् यो, तािक बाँच्नेह अब उसो आफ्नै िनिम्त बाँच्ने होइन, तर उहाँको
ू ,् जो ितनीह का खाितर मनुभ
िनिम्त बाँचन
र् यो, र फेिर जीिवत पारी उठाइनुभयो।
16 यसरी अब उूान्त हामी कसै लाई मािनसको िंटकोणले हे दन । हामीले
भींटलाई एक समय मािनसको िंटकोणले हे रेका िथय , तर अब उूान्त
उहाँलाई त्यसरी हे नछै न । 17 यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ
सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ, हे र, नयाँ आएको छ। 18 यो सब
परमेँवरबाट भएको हो, जसले हामीलाई भींट ारा आफूसँग िमलापमा
ल्याउनुभयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो, 19 अथार्त ् स्वयम् भीष्टमा
ु एर परमेँवरले सं सारलाई आफूसँग िमलापमा ल्याउँदैहन
ु न्ु थ्यो।
हुनभ
ु ह

ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन्दे श उहाँले

हामीलाई सुिम्पिदनुभएको छ। 20 यसकारण हामी भींटका राजदू तह
परमेँवरले

हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै पक्षमा हामी
परमेँवरसँग िमलापमा आओ। 21

ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ , िक ितमीह

िकनिक

ह, र

हामी

उहाँमा

परमेँवरको

धािमर्कता

बन्न

सक

भनेर

पाप

निचन्नुहन
ु ेलाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप बनाउनुभयो।" र गलाती ५:१-६

“ 1 ःवतन्ऽताको िनिम्त भींटले हामीलाई ःवतन्ऽ पानुभ
र् एको छ। यसकारण
द॑ा भएर खड़ा होओ, र फेिर दासत्वको जुवामुिन नपर। 2 म पावलले नै
ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले खतना िलयौ भने भींटबाट ितमीलाई कुनै

फाइदा हुनेछैन। 3 खतना हुने ूत्येकलाई म फेिर चेताउनी िदन्छु , िक सम्पूणर्
व्यवःथा (यहू दी धािमर्क िरितिथित) पालन गनर् त्यो बाध्य हुन्छ। 4 ितमीह
जो व्यवःथा ारा धमीर् ठहिरन चाहन्छौ, ितमीह

ितमीह

भींटबाट अलग्ग भएका छौ।

अनुमहबाट तल खसेका छौ। 5 िकनिक हामी पिवऽ आत्मा ारा

िवँवासबाट धािमर्कताका आशाको ूितक्षा गछ । 6 भींट येशूमा न त खतना
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केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ। तर एउटै कुराको माऽ मूल्य
छ, अिन त्यो हो– ूेम ारा काम गन िवँवास।"

िवँवास, आःथा वा िन ा यःतो भावानात्मक तत्व वा मनिःथित
होइन जुन ् परमेँवरले चाहे कोमा मािनसले िनणर्य गरे र उत्पादन गछर्। ब
त्यसको

िबपिरत, परमेँवरको भलाईले गदार् जब हाॆो
दयमा
उहाँूितको ूेम र कृत ताले छु ँ दछ तब सही िवँवास, आःथा वा िन ाको

उत्पि

ठीक

हुन्छ। त्यसकारण जब बाइबलले िवँवासको बारे मा चचार् गछर् तब

त्यो िवँवासको

सु वात जिहले पिन परमेँवरले जे गनुभ
र् यो त्यहाँबाट

अचम्मका ूित ाह

िदनुभएको िथयो। उनको िवँवास त्यसको ूत्यु र िथयो

हुन्छ। अॄहामको पिरूेआयमा परमेँवरले उनलाई गनुभ
र् एको गहिकलो तथा
(उत्पि

१५:५,६)।

बुसमा हाॆो िनिम्त भी ले जे गनुभ
र् यो त्यस
आत्म ानको महसुस गनुर् नै हाॆो िवँवासको मूल जरो हो भनेर पावलले नयाँ

करारमा व्यक्त गदर्छ।

यिद परमेँवरूित उ रदायी हुन ु नै िवँवास हो भने त्यसको
जवाफमा हामीमा के समावेश हुनपु दर्छ ?दे हायका पदह पढनुहोस् र िवँवास
अथार्त ् परमेँवरमािथ दे खाउने िवँवास वा िन ाको ःवभावको बारे मा जा ुहोस् :
यूह ा ८:३-३८ “ 31 येशूले आफूमािथ िवँवास गन यहू दीह लाई भन्नुभयो,
“ितमीह

ितमीह ले

मेरो वचनमा र ौ भने ितमीह
सत्य

साँच्चै मेरा चेला हौ। 32 तब

के हो सो जान्नेछौ, र सत्यले ितमीह लाई ःवतन्ऽ
तुल्याउनेछ। 33 ितनीह ले उहाँलाई जवाफ िदए, “हामी अॄाहामका सन्तान

ह , र अिहलेसम्म कसै को दासत्वमा परे का छै न । ितमीह ःवतन्ऽ हुनेछौ भनी
् , म ितमीह लाई
कसरी भन्छौ 34 येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “साँचचै

भन्दछु , पाप गन ूत्येक पापको कमारो हो। 35 कमारो सधभिर घरमा
रहँदैन, तर पुऽचािहँ सधभिर घरमा रहन्छ। 36 यसकारण पुऽले ितमीह लाई

ःवतन्ऽ गरायो भने ितमीह
ितमीह

िनँचय ःवतन्ऽ हुनेछौ। 37 म जान्दछु ,

अॄाहामका सन्तान हौ। तर ितमीह मलाई मानर् खोज्दछौ, िकनभने
मेरो वचनले ितमीह मा ःथान पाउँदैन। 38 जे-जे मैले मेरा िपताको

उपिःथितमा दे खेको छु , त्यही म भन्दछु । ितमीह ले पिन जे ितमीह का

िपताबाट सुनेका छौ, त्यही गदर्छौ। ूेिरत १०:३९-४३ “ 39 अिन उहाँले
यहू दीह को दे शमा र य शलेममा गनुभ
र् एका सबै कुराका हामी (पऽुस) साक्षी
ह । उहाँलाई ितनीह ले काठमा झुण्
परमेँवरले

तेॐो

िदनमा

जीिवत

पारी

ाएर पिन मारे । 40 उहाँलाई नै
उठाउनुभयो, र

उहाँलाई

ूकट

गराउनुभयो, 41 सबै मािनसलाई होइन, तर हामी जसलाई परमेँवरले साक्षीको
ँ
ु एपिछ हामीले उहाँसग
पमा छान्नुभयो, र उहाँ मृतकबाट जीिवत हुनभ
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खानपान गर्य । 42 उहाँले हामीलाई जनतामा ूचार गनर्, र उहाँ जीिवत र
ु एको व्यिक्त हुनह
ु न्ु छ
मृतकह का न्यायकतार् हुनलाई परमेँवर ारा िनयुक्त हुनभ
भन्ने गवाही िदनलाई आ ा गनुभ
र् एको छ। 43 सबै अगमवक्ताह ले उहाँको

गवाही िदएका छन्, िक उहाँमािथ िवँवास गन ूत्येकले उहाँको नाउँ ारा पापक्षमा पाउँछ। रोमी १:३-९ “ 3 यो सुसमाचार परमेँवरका पुऽको िवषयमा

हो, जसको जन्म शरीरअनुसार दाऊदको वं शबाट भएको िथयो। 4 येशू भींट
ु एर पिवऽताको आत्माअनुसार शिक्तमा
हाॆा ूभ ु मरे काह बाट पुन त्थान हुनभ
परमेँवरका पुऽ ठहिरनुभयो। 5 उहाँका नाउँको खाितर िवँवास ारा आउने

आ ापालन सबै जाितह का बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँ ारा अनुमह र
पिन ितनीह सँगसँगै येशू भींटका हुन

ूेिरतको काम पाएका छ । 6 ितमीह

बोलाइएका छौ। 7 रोममा भएका ितमीह

सबै, परमेँवरका िूयह , जो सन्त
हुनलाई बोलाइएका छौ: ितमीह लाई परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू
भींटबाट अनुमह र शािन्त। 8 सवर्ूथम, म मेरा परमेँवरलाई येशू भींट ारा
ितमीह सबैका िनिम्त धन्यवाद चढ़ाउँछु, िकनिक ितमीह का िवँवासको कुरा

सारा सं सारमा ूचार भएको छ। 9 म सम्पूणर् दयले उहाँका पुऽको
ु न्ु छ िक
सुसमाचार ूचारमा उहाँको सेवा गदर्छु, र परमेँवर मेरो साक्षी हुनह
कसरी म िनरन्तर मेरा ूाथर्नामा ितमीह लाई याद गदर्छु।" रोमी ६:११-१८

“ 15 अब के त? के हामी व्यवःथाको अधीनमा छै न , तर अनुमहको अधीनमा
छ भनेर पाप गन त? कदािप होइन। 16 के ितमीह जान्दै नौ, आ ाकारी
कमाराको पमा आफैलाई जसकहाँ समपर्ण गछ , जसको आ ा ितमी पालन

गछ , त्यसको कमारा पिन हुन्छौ? िक त मृत्युितर लाने पापको कमारा अथवा

धािमर्कताितर लाने आ ाकािरताको? 17 तर परमेँवरलाई धन्यवाद होस्, िक
ितमीह , जो एक पल्ट पापका कमारा िथयौ अब जुन िशक्षाको नमूनामा
ितमीह

सुिम्पएका िथयौ, त्यो

दयले पालन गन भएका छौ। 18 ितमीह

पापबाट मुक्त गराइएर धािमर्कताका कमारा बनेका छौ।", िहॄू ११:५,६ “ 5
िवँवास ारा मृत्यु नचाखी हनोक ःवगर्मा उठाइलिगए, र ितनी कतै फेला
परे नन्, िकनिक परमेँवरले ितनलाई लानुभएको िथयो। ितनी उठाइलिगनुभन्दा
अिघ परमेँवरलाई ितनले ूसन्न पारे का कुराको पुिंट भएको िथयो। 6

िवँवासिवना परमेँवरलाई ूसन्न पानुर् असम्भव छ। िकनिक जो परमेँवरको
ु न
् र उहाँलाई खोज्नेह लाई उहाँले
निजक आउँछ, त्यसले परमेँवर हुनह
ु छ
ूितफल िदनुहन्ु छ भन्ने पक्का िवँवास गनुप
र् छर्।" र याकूब २:१८-२४ “
18 तर कसै ले भन्ला, “ितमीिसत िवँवास छ, मेराचािहँ कामह
छन्।

कामिवनाको ितॆो िवँवास मलाई दे खाऊ, र मैले गरे को काम ारा म आफ्नो
िवँवास ितमीलाई दे खाउनेछु। 19 ितमीह
िवँवास गदर्छौ िक परमेँवर
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ु न्ु छ। त्यो असल हो। भूतात्माह
एउटै हुनह

पिन िवँवास गछर्नर् थरथर
काम्छन्। 20 मूखर् हो, कामिवनाको िवँवास व्यथर् हुन्छ भन्ने कुराको ूमाण
चाहन्छौ? 21 जब हाॆा पुखार् अॄाहामले आफ्नो छोरो इसहाकलाई वेदीमा

अपर्ण गरे , तब ितनी काम ारा नै धमीर् ठहिरएनन्र 22 ितमी दे ख्तछौ, िक
सँगसँगै िवँवास िबयाशील िथयो, र काम ारा नै िवँवास पूणर्

ितनका कामह

भएको िथयो। 23 पिवऽधमर्शाःऽको यसो भन्ने वचन पूरा भयो, अॄाहामले

परमेँवरमा िवँवास गरे , र यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो, र उनी
परमेँवरका िमऽ कहिलए। 24 ितमीह
ठहिरँदोरहे छ, िवँवास ारा माऽ होइन।"

दे ख्तछौ िक काम ारा मािनस धमीर्

कितपय मािनसह ले िवँवासलाई हल्का पमा व्याख्या गरे र त्यही
नै आःथा वा िन ा हो भनेको पाउँछ । यो पिरभाषामा समःया छ। मीक

भाषामा िवँवास वा िन ा भ े शब्द
हो। एउटै

पबाट अक

“पत्यार गनुर् "िबयापदको नामको प
पलाई व्याख्या गनुक
र् ो अथर् “िवँवास हुन ु भनेको

िवँवास हुन ु हो। "भनेको जःतै हो। यो अथर्हीन हुनसक्दछ।

िवँवास ,िन ा वा आःथाको बारे मा बाइबलमा गिहरो अध्ययन
गनर्सक्य भने त्यसको अथर् परमेँवरको बारे मा ानमाऽ हुन ु नभएर िदमागले
त्यस

ानलाई ःवीकार गनुर् हो। यसै कारणले हामीह मा परमेँवरको बारे मा
ठीक िचऽण हुन ु अत्यन्त आवँयक छ। परमेँवरको चिरऽको बारे मा गलत

तकर् वा िचऽणह ले गदार् उहाँमािथ िवँवास ,भरोसा वा आःथा जगाउन धेरै

अप

ारो वा किठन हुन्छ। साथै सुसमाचारलाई केवल पत्यार गरे र मानिसक
पमा समथर्न गरे रमाऽ पुग्दै न। िकनभने “शैतान वा उसका दानवह ले पिन
परमेँवरको िवँवास वा पत्यार गदर्छ।) "याकूब २:१९(। सही िवँवासले

मािनसको जीवनशैलीलाई असर पादर्छ। “िवँवासको आ ाकािरता "भनेर
पावलले रोमी १:५मा उल्लेख गदर्छन्। आ ाकारी हुन ु भनेको िवँवास नै हो
भनेर पावलले भ

खोजेको होइन। सच्चा िवँवासले मािनसको सम्पूणर्

जीवनमा असर पादर्छ केवल हल्का पमा िदमागमा माऽ होइन। यसले हाॆो
सम्पूणर् जीवन हाॆो ःवामी र मुिक्तदाता येशू भी लाई पूणर् पमा समपर्ण
गराउँछ तर केवल िदमागले हो माऽ भनेर पत्यार गन होइन। हामी के गछ ,
हाॆो जीवनशैली कःतो छ ,कसमािथ भरोसा राख्दछ ,कुन् िशक्षादीक्षा वा
दशर्नमा आःथा राख्छ आिद कुराह
िवँवासमा समावेश भएका हुन्छन्।
िनचोडमा भ े हो भने हामी कःतो छ भन्दा हामी कसमािथ िवँवास गदर्छ

त्यसले दे खाउँदछ।
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५॰ के िवँवासले पाप गनर्लाई ूोत्साहन गदर्छ?
िवँवास ारामाऽ िनद ष ठहिरन्छ भ े

पावलको

सुसमाचारले

मािनसह लाई पाप ,अधमर् गनर् ूोत्साहन गदर्छ ,त्यसकारण धािमर्क जगतमा

पावलको िशक्षा खतरापूणर् छ भनेर उनको िबरोधीह ले उनीमािथ आक्षेप
लगाएका िथए हेनह
र्ु ोस् रोमी ३:८,६:१। यिद परमेँवरको सामु िनद ष हुन वा
धमीर् ठहिरन परमेँवरका व्यवःथा वा आ ाह पालन गनुर् पदन भने आफ्नो
जीवन आचरण वा शैली कःतो हुनपु दर्छ भनेर िकन िचन्ता िलने त भनेर
िन:सन्दे ह पावलका बैरीह ले सोचेका िथए। पन्ी शताब्दीको इसाई सुधारवादी

अगुवा मािटर्न लुथरले पिन त्यही आरोप सहनुपरे को िथयो।

िवँवास ारामाऽ िनद ष वा धमीर् ठहिरने दीक्षाले पाप गनर् उक्साउँछ भ े

पावलका बैरीह ले लगाएका आरोपलाई पावलले कसरी जवाफ िदन्छन्?
हे नह
र्ु ोस् गलाती २:१७,१८ “ 17 तर यिद भींटमा धमीर् ठहिरने ूयत्न गदार्
हामी पापी भे ाइन्छ भने (अथार्त ् पाप गनर् उक्साइन्छ भने), भीष्टले पापलाई
ूोत्साहन िदनुहन्ु छ त? कदािप होइन। 18 िकनिक आफैले भत्काएको कुरा
मैले फेिर बनाए ँ भने, आफैले आफैलाई म अपराधी हुँ भन्ने सािबत गछु र्।"

पावलका बैरीह ले लगाएका आरोपलाई उनले कडा भन्दा कडा शब्दमा

खण्डन गदर्छन् :“कदापी होइन) "!नेपाली बाइबल(, अङ्मेजी अनुवादमा त यो

उल्लेख गिरएको छ ,“यःतो धारणालाई परमेँवर आफैले रोकोस् )God
forbid) "!हो ,येशूकहाँ आइसकेपिछ पिन मािनस पापमा फःन सम्भव छ। त्यर
त्यो सम्भाव्यता वा िजम्मा येशूले िलनु हु । यिद हामीले परमेँवरको
व्यवःथालाई तो

भने त्यसको जवाफदे ही हामी नै हुनछ
े । िविधको शासनमा

बःन नचाहने मािनसह मा हामी गिननेछ । (परमेँवरको आ ालाई अव ा गरे र
येशूभक्तह
िहँडन् थालेमा जनमानसमा ितनीह ूित गलत भावनाले अ ा

जमाएको हुन्छ र यःतो आचरणले परमेँवरकै बदनाम हुनजान्छ र पावलकै
शब्दमा येशूलाई फेिर इसाई भनाउँदाह ले नै बुसमा टाँिगिदएको हुन्छ।
हेनह
र्ु ोस् :िहॄू ६:६। त्यसकारण आफूमािथ लगाएको आरोपूित आफू अत्यन्त
सं वन
े शील भएको कुरा पावल व्यक्त गदर्छन्-अनुवादकको जानकारी ।
िवँवास गरे धमीर् ठहिरन्छ नै परमेँवरको आ ा पालन गनुप
र् दन भनेर
पावलले िसकाउँछन् भ े
उनका िवरोधीह ले लगाएको आरोपलाई उनले
कसरी खण्डन गदर्छन्? हे नह
र्ु ोस्:
गलाती २:१९×२१ “ 19 िकनिक
परमेँवरको िनिम्त म िजउन सकूँ भनेर व्यवःथा ारा व्यवःथाको लेिख म
मरे को छु । 20 म भींटसँगै बूसमा टाँिगएको छु , अब उूान्त िजउने म

होइन,ँ तर भींट ममा िजउनुहन्ु छ। जुन जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु, त्यो
परमेँवरका पुऽमा िवँवास गरे र िजउँछु, जसले मलाई ूेम गनुभ
र् यो, र मेरो
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िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो। 21 परमेँवरको अनुमह म पन्साउँिदन,ँ
िकनिक व्यवःथा ारा धमीर् ठहिरने हो भनेता भींट व्यथमा मनुभ
र् यो।"

पावलका िबरोधीह ले लगाएका आरोप सरासर झुटो हो र बढाइचढाइ

गरे र उनको िशक्षालाई बङ्ग्याएको भनेर पावलले जोडदार पमा व्यक्त गदर्छन्।
िवँवासको भरमा येशूलाई महण गनुर् भ े कुरा चानच ुनको होइन। ःवगर्लाई
खेलाँची गरे र िवँवास गनुर् होइन। यिद मािनसको जीवनमा कुनै पिरवतर्न नै
आएको छै न भने वा पिरवतर्नको चाहना नै गदन भने त्यो मािनसलाई परमेँवरले
धमीर् ठहराउनुह ु । ब ,िवँवास ारा येशूलाई महण गनुर् नै पिरवितर्त जीवन
िबताउनु हो। येशूलाई िवँवास ारामाऽ महण गनुप
र् छर् भ े धारणा बािन्तकारी
ँ
तथा मािनसलाई आमूल पिरवतर्न गन धारणा हो। यसमा पूणर् पमा येशूसग

हुनपु न सम्वन्ध समावेश भएको हुन्छ। उहाँको मृत्यु र पुन त्थानमा िवँवासी
िमिसनु वा एक हुन ु हो। आित्मक कुरामा बुझ्ने हो भने पावलको अनुसार सच्चा
ँ बुसमा टाँिगएको हुन्छ र हाॆो पुरानो पापमय जीवन जुन ्
येशूभक्त येशूसग
ःवाथर्मा जरा गािडएको हुन्छ त्यो समाप्त भएको हुन्छ )रोमी ६:५×१४(।
ँ को सम्वन्ध सफासग
ँ तोडेका हुन्छ । सबै थोक अव
हामीले िबगतको जीवनसग
ँ नयाँ जीवनको िनिम्त
नयाँ हुन्छ २ कोरन्थी ५:१७। अिन हामी पिन भी सग
ु एको येशू हामीमा हुनहु न्ु छ। हरदम
बौरी उठे का हुन्छ । पुन त्थान हुनभ
उहाँको उपिःथितूित हामी सजग भएर बःदछ । िदनूितिदन उहाँले हामीलाई

उहाँ जःतै बनाउनु हुन्छ।
त्यसकारण येशू भी मा िवँवास गनुर् भनेको केवल पापलाई ढाकछोप
गनुर् माऽ होइन। ब कुनै पिन परम्परा ,व्यवःथा वा िरितिथितमा आधािरत धमर्
ँ अित गिहरो र गम्भीर सम्वन्धको
भन्दा येशूलाई िवँवास गनुर् भनेको उहाँसग

िनिम्त आ ान गिरएको आित्मक पथ हो।

व्यवःथाको काम िबना मुिक्त भनेको िवँवासबाट माऽ पाउने तकर्लाई

तपाईँ के भ ु हुन्छ ?के यस तकर्ले तपाईँलाई केिह माऽामा झड्का िदन्छ त ?
के यसले पापगनर् बहाना बनाउन ःथान िदएको तपाईँले सोच्नुहन्ु छ ?वा यस
आत्म ानूित तपाईँ हिषर्त हुनहु न्ु छ ?मुिक्तको बारे मा तपाईँमा रहेको धारणा
कःतो छ भ े कुरालाई तपाईँको जवाफले के दे खाउँछ?
उपसं हार:

“िवँवास ारा िनद ष ठहिरने भ े

ानलाई गलत ढँगमा मािनसह ले उपयोग

गिररहेकाछन् भनेर परमेँवरले मलाई बारम्वार सचेत गराउनुभएको िथयो। यस

िबषयमा मािनसह

अलमलमा परोस भनेर शैतानले िवषेश ूयास गिररहेको छ
भनेर परमेँवरले मलाई बष दे िख दे खाइरहनुभएको छ। येशू र व्यवःथा अथार्त ्
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दश आ ाको बीचको सम्बन्धलाई मासेर ूचारक वा पाःटरह ले आफ्ना

िवँवासी वगर्ह लाई ूचार गिररहेका छन्। कियनले परमेँवरलाई कःतो भेटी
र कुन मनिःथितले ल्याएको िथयो, त्यिह मनिःथित आजका सुसमाचारका ती

ूचारकह ले गिररहेकाछन्। मुिक्तको बारे मा ूचारकह ले िमिौत र ॅामक

तकर्ह

िसकाएर

मािनसह लाई

िवँवासबाट

टाडा

रािखराखेकाछन् भनेर

परमेँवरले मलाई दे खाउनुभएकोछ। ती ूचारकह ले मािनसह का

दयमा

गलत तिरकाले पुिगरहेकाछन्। भी मा हामी कसरी धमीर् ठहिरन्छ भ े उिचत

आत्म ान मािनसह को बीचमा बाँड्नु अत्यन्त मह वपूणर् छ भनेर बष दे िख

परमेँवरले मेरो ध्यान केिन्ित गिररहनुभएकोछ॰॰॰।
“आफ्नो अथक ूयास वा उ म कामह ारा पापीह ले मुिक्त पाउनु
असम्भव छ भ े कुरा थाहा पाउनु, त्यसको बारे मा घिर घिर दोहोर्याइरहनु

कुनै िवषयवःतु छै न। मुिक्त भनेको केवल येशू भी मा आःथा
वा िवँवास राखेरमाऽ उपलब्ध हुन्छ।"×एलेन जी ाइट ,फेथ एण्ड वकर्स् पृ॰

जःतो ठू लो अ
१८,१९बाट

पान्तिरत।

“परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले मािनसह
धमीर् हुने माग
गदर्छन् ,र पापीह त्यस व्यवःथाूित ऋणी हुनपु दर्छ। तर आफ्नै ूयासले

त्यस व्यवःथा वा िविधको शासनको मागलाई पूरा गनर् सक्दै न। केवल
िवँवास ारामाऽ त्यस व्यवःथालाई पालन गनर् सम्भव हुनसक्छ। भी बाट

पापीले के पाएकोछ त्यो िवँवास ारा परमेँवरकहाँ ल्याउन सिकन्छ। अिन
परमेँवरले त्यस पापीको खातामा उहाँको पुऽको आ ाकािरतालाई
रािखिदनुहन्ु छ। पापीको असफलताको ठाउँमा भी को धमार्त्मालाई परमेँवरले

महण गनुह
र् न्ु छ। अिन जो पश्चाताप गरे र येशूलाई िवँवास गदर्छ त्यसलाई
परमेँवरले

महण

गनुह
र् न्ु छ

,क्षमा

िदनुहन्ु छ

र

उसलाई

िनद ष

सािवत

गराउनुहन्ु छ। परमेँवरले आफ्नै पुऽलाई ूेम गरे को जःतै उसलाई उहाँले ूेम

गनुह
र् न्ु छ

,त्यस

मािनस

गनुह
र् न्ु छ।"×एलेन जी
पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

अ॰

धमीर्

भएको

जःतै

व्यवहार

उहाँले

त्यसलाई

ाइट ,सेलेक्टे ड मेसेजज् ,बुक १ ,पृ॰ ३६७बाट

मािथ उल्लेख गिरएको एलेन जी

ाइटको अिभव्यिक्तले यो

भन्दछ िक िवँवास ारा हुने िनद ष सािवतको ान जःतो
मह वपूणर् िवषयवःतु अ कुनै छै न रे । सय वषर् भन्दा अिघ

व्यक्त गिरएको यो भनाईको बारे मा सोच्नुहोस्। के आजपिन
यो समय सापेिक्षत छ त ?छ भने िकन?
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आ.

हजार वषर्सम्म रोमन क्याथोिलक चचर्ले पोपको अधीनमा

राखेका मािनसह लाई पोपतन्ऽबाट ःवतन्ऽ बनाउन इसाई

सुधारवादी अिभयान र मािटर्न लुथरले गरे को अिभयानको
बारे मा

सोच्नुहोस्।

समय,

पिरिःथित

र

ःथान

फरक

भएतापिन मािटर्न लुथरको िशक्षा पावल सम्मत िथयो।

त्यसले गदार् इसाई जगतले िनणार्यक भूिमका खेलेको िथयो।

िवँवास ारामाऽ

मािनस

धमीर्

ठहिरन्छ

भ े

सत्य

आत्म ानले मािनसह लाई रोमको आिधपत्यबाट छु ट्कारा

िदएको िथयो। त्यो
िनणार्यक छ?

ान हामीह को िनिम्त पिन िकन

सारांश:

जब सम्म खतना गिरँदैन तब सम्म गैर×यहू दी वा िवदे शीह सत्य इसाई
हुँदैन भनेर पऽुसले एिन्टओिखयामा दे खाएका आचारणले आभास िदएको िथयो।
ँ
त्यःतो धारणा अत्यन्त मूखप
र् ूणर् र गलत छ भनेर पावलले औल्याएका
िथए।

् भन्दै मा ,परोपकारी वा
मािनस राॆो भयो भन्दै मा ,असल दे िखन धमर्कमर् गरयो
ँ
भलादमी भएर दे खाउदैमा ,उदारबादी वा अथक ूयास ारा िस ूाप्त गनर्
खोज्दै मा परमेँवरले उसलाई धमीर् वा िनद ष ठहराउनुह ु अथार्त ् पापबाट मुक्त
गनुह
र् ु । िकनभने सं सारका कुनै पिन अत्यन्त असल मािनस पिन िस छै न।
केवल येशू भी ले हाॆो अनन्त जीवनको िनिम्त के गनुभ
र् यो त्यसलाई
ँ ाको सामु िनद ष ठहिरन सक्छन्।
ःवीकारे र माऽ पापीह परमेँवरको आख
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कथा ४

डेिभडले अचम्मको सत्य प ा लगाउँछन्

डेिभड र उनकी ौीमती जाने पिहलेको चचर्मा सरकार नाउँ गरे का
एक जना दम्पि

िथए। जब डेिभडले ितनीह लाई साबथको बारे मा सुनाए तब

ितनीह ले पिन त्यसूित चासो दे खाए। ितनीह ले पिन अचम्म मान्दै भने,

"बाइबलमा ती कुराह

छन् भनेर हामीलाई किहल्यै पिन थाहा िथएन।"

परमेँवरसँग व्यिक्तगत ूाथर्ना ारा िसधै पुग्न सिकन्छ भ े नयाँ

आत्म ान ती सरकार दम्पि ले िसक्दा ितनीह

धेरै खुशी भए। ूाथर्नाको

पुःतक पढे र र पुरोिहत वा धमर्ग ु को ूाथर्नामाऽ परमेँवरले सु ुहन्ु छ भ े

ितनीह ले

िसकेका िथए। ितनीह ले

परमेँवरसँग िसधै

समयदे िख चाहे का िथए।

कुरा गनर् धेरै

एक रात अचानक रातमा आफ्नी तेर्ह वषर्की छोरी िचच्याएर
सरकार दम्पि

ँदा

ँ े। उनको छाती नराॆोसँग दुखेको िथयो र सिजलै सं चो
व्युझ

भएन। उनी िचच्याएर रोएको दे ख्दा अब आफ्नो छोरी मन भइन् भनेर
आमाबाबु िचिन्तत भए।

अब हामी के गन?" भनेर आमा सरकारले िचिन्तत भएर आफ्नो

ौीमानलाई भिनन्। अिहले राित अःपताल लै जान्दा पिन डाक्टर नभेिटएला,
भोिल िबहानसम्म छोरीको हालत के ×भन्दै आमाले िपर पोखाउँिछन्।

हामी परमेँवरसँग उनको लािग ूाथर्ना गनर् सक्छ । हामीले यो

िसक्य िक ूाथर्ना गनर् कुनै धमर्ग ु

वा बाइबलको पुरोिहतको आवँयकता

छै न। हामी येशूलाई हामीह को दु:ख पोखाऔ ँ र हाॆी छोरीलाई िनको पानर्

उहाँसँग ूाथर्ना गर ।" उनको ौीमानले सल्लाह िदए।

ँ ा टे के र ितनलाई बचाउन
ती दम्पि ले िबमारी भएको छोरीसामु घुड

परमेँवरसँग ूाथर्ना गरे । ितनीह को प्यारी छोरीलाई परमेँवरको अनुमहको

ँ ाबाट आस
ँ ु
हातले छु न उहाँसँग िबिन्तभाउ गरे । त्यसबेला ितनीह को आख
झिर रहे को िथयो।
अचानक ितनीह ले छोरी कराउन छोडेकी ितनीह ले थाहा पाए।
ितनीह ले आमेन भ ुभन्दा पिहले छोरी िनदाइसकेकी िथइन्।
डेिभड

पानको

घरमा

जुटाउनुभएको हो भनेर ितनीह

बाइबल

अध्ययन

गनर्

परमेँवरले

नै

िवँवःत भए। ितनीह ले िनरन्तर पमा

१

बाइबल अध्ययन गद रहे र पिछ गएर अ को साथमा ितनीह ले पिन
बिप्तःमा िलए।

ितनीह को गाउँको निजक अक गाउँमा िभक्टोर र उनकी ौीमतीले

कसै ले आएर बाइबल िसकाइदे ओस् भनेर ूाथर्ना गद िथए।

अिन एक िदन ितनीह लाई कसै ले डेिभड र शणर्को घरमा बाइबल

अध्ययनमा

समावेश

हुन

िनम्तो

िदए।

त्यस

मािनसलाई

आफ्नो

घरमा

पठाउनुभएर परमेँवरले आफ्नो ूाथर्नाको जवाफ िदनुभएको िथयो भनेर
िभक्टोर र उनको ौीमतीले महसुस गरे । अक शिनबार ितनीह

डेिभडको

घरमा बाइबल आराधना सभाको िनिम्त गए। चिकत हुँदै िभक्टोरले भने, ×यो

कःतो अचम्मको कुरो! मैले वष सम्म खोिजरहे को बाइबलका ूँनह सँग

सं घषर् गिररहे को अिहले जवाफ पाइरहे को छु । मलाई धेरै खुशी लागेको छ।"

डेिभड र शणर्को घरमा बाइबल अध्ययन हुँदैछ भ े समाचार गाउँ

भिर फैिलयो। कित मािनसह

ितनीह को घरमा आएर ितनीह लाई पिन

बाइबल िसकाउन ितनीह को ढोका ढकढकाउन थाले।
केही वषर् अिघ डेिभड र उनकी ौीमतीले ग्लोबल िमशन पायोिनयर

तािलम कक्षामा भाग िलए। त्यसबेला सुसमाचार सुनाउने २० वटा ग्लोबल
िमशन पायोिनयर टोलीमा ितनीह

पिन सहभागी भए। ितनीह ले गाउँघरमा

गएर सुसमाचार ूचार गरे । ितनीह को ूयासले गदार् हजार
बाइबलमा आधािरत येशूको बारे मा सत्य
िलए।

२

ानह

मािनसह ले

थाहा पाए र धेरैले बिप्तःमा

