५

करारमा प्र तुत गरे को िव वास

अथार्त ् आ था

यस अध्यायका मूल पदह
उत्पि

१५:६ ,उत्पि

:गलाती ३:१×१४ ,रोमी १:२ ,रोमी ४:३ ,

१२:१×३ ,लैव्य १७:११ ,२ कोरन्थी ५:२१।
ःमरण गनुर् पन पद: “व्यवःथाको ौापबाट येशूले हामीलाई ःवतन्ऽ

गनुर् भएको छ। हाॆै िनिम्त उहाँ ौािपत भएर हामीलाई त्यसको बोझबाट
मुिक्त

झुन्

िदनुभएको

िथयो।

िकनभने

लेिखएको

छ

,“जो

मािनस

ाइन्छ त्यो मािनस ौािपत होस्"× गलाती ३:१३ पान्तिरत।
“एउटा सानो केटोले सानो काठको डुँगा बनायो। त्यसलाई र

खमा

लगाएर

राॆो दे िखने गिर सजाएको िथयो। तब एक िदन कसै ले त्यो डुँगा चोरे र
लग्यो। आफ्नो डुँगा हराउँदा त्यो बालक अत्यन्त दु:खी भएको िथयो। जब
ऊ एक िदन पुरानो सामान बेच्ने पसलमा घुम्दै िथयो ,उसले आफ्नो डुँगा

त्यहाँ दे ख्यो। खुशी भएर त्यस पसलको साहुलाई गएर भन्यो ,“साहुजी त्यो त
मेरो डुँगा हो। "“अहँ "त्यस साहुले भन्यो ,“त्यो मेरो हो ,िकनभने त्यसलाई

मैले िकनेको छु । "“हो ,तर त्यो मेरो हो, िकनभने त्यसलाई मैले नै बनाएको
हुँ। "“होला ,यिद ितमीले मलाई दुईसय पैया िदयौ भने त्यो ितॆै हुनेछ। "
त्यस साहुले हँिसलो भएर भन्यो। त्यो केटोको िनिम्त दुईसय
पैया धेरै
िथयो। तै पिन त्यो डुँगा आफ्नै बनाउन उसले िनणर्य गरे । उसले घाँस
काटे र, िविभ कामह
गरे र पैसा कमायो। ऊसँग अब डुँगा िक े पैसा
पुगेको िथयो।

पैसा जम्मा गरे पिछ दगुरेर त्यो िठटो पसलमा गयो र भन्यो ,“मेरो डुँगा
मलाई िदनुहोस्। "उसले पैसा ितरे र आफ्नो डुँगा पायो। उसले त्यस डुँगालाई
ँ ालो मारे र पिन च ुम्वा खायो। उसले भन्यो ,“हे प्यारो सानो डुँगा ,म
अग
ितमीलाई कःतो माया गछु र् होइन त ?ितमी मेरो हो। दुई पटक र ितमी मेरो
भएकाछौ। मैले ितमीलाई बनाए ँ र अिहले ितमीलाई िकन।"

“ त्यःतै िःथितमा हामी पिन छ । साँच्चै भन भने हामी परमेँवरका दुई

पल्टका ह । उहाँले हामीलाई सृि गनुभ
र् यो ,अिन हामी शैतानको पसलमा
सिजन पुग्य । अिन येशू आउनुभएर महँगो सुन चाँदी ितरे र होइन ब उहाँको
बहुमूल्य रगत ितरे र हामीलाई िक भ
ु यो। सृि को कारण र मुिक्त िदनुभएको
कारणले

हामी

परमेँवरका

ह ।"×

िविलयम
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मोजस

िटडवेल

,प्वाँइन्टे ड

इलःशे सनस् ,(कानसास िसटी ,मसुरी ,िबकन िहल ूेस ,१९५१(, पृ॰ ९७बाट
पान्तिरत।

१॰ जित िसकाए पिन नबुझ्ने गलातीह

(गलाती ३:१×५)

गलाती ३:१×५मा पावलले उल्लेख गरे अनुसार हामी पिन त्यिह

आित्मक धरापमा पनर् सक्ने सम्भावना छ। तर त्यो धरापमा हामी पिन
पिररहे का हुन सक्छ भ े खतराको घण्टी बजेको कसरी हामीले थाहा पाउने ?

(सु मा

हामी

ठीक

बाटोमा

लाग्छ

तब

िवःतारै

िवःतारै

व्यवःथाको

िरितिथितलाई पालन गरे माऽ हाॆो मुिक्त सं भव छ भ े धारणाले अिभूेिरत
हुन्छ र येशूको बुसलाई पन्छाउन थाल्दछ (। हे नह
र्ु ोस्: “१ हे मूखर् गलाती
ँ ाकै
हो, कसले ितमीह लाई मोहनी लाएर वशमा पार्यो? ितमीह का आख

सामुन्ने येशू भींट बूसमा टाँिगनुभएको कुरा ःपंट
पले वणर्न गिरएको
िथयो। २ यित माऽ म ितमीह लाई सोध्न चाहन्छु , ितमीह ले पिवऽ

आत्मालाई व्यवःथाका कामह

ारा पायौ, िक सुनेका वचनमा िवँवास गरे र ३

के ितमीह यित मूखर् छौ, िक आत्मामा सु गरे र शरीरमा शेष गदछौ ४ के
यितका दु:ख ितमीह ले व्यथर्मा भोग्यौ तर यिद यो साँच्चै व्यथर्मा भयो

भनेता। ५ 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 सुनेका वचनमा ितमीह ले िवँवास गरे को कारणले
हो"

पद १ मा पावलले ती गलातीह लाई “मूखर् "भनेर सम्वोधन गरे को
शब्दलाई धेरै आधुिनक अनुवादकह ले अनुवाद गनर् खोजेको पाउँछ । पावलले

मीक भाषामा यो शब्द ूयोग गरे को त झन कडा िथयो। उनले ूयोग गरे को

शब्द आनोटोइ (anoetoi) हो। यो शब्द मीक भाषाको िदमाग वा मगज nous
(नुस) भ े शब्दबाट आएको हो। यसको साँिच्चक्कै अथर्चािहँ “िदमाग वा मगज
नभएको "भ े जनाउँछ। गलातीह ले िदमाग लगाइरहेका वा सोिचरहेका

िथएनन् भनेर त्यस शब्दले दे खाउँदछ। पावल फेिर त्यि माऽै भनेर रोक्दै नन्।
गलातीका िवँवासीह
मूखत
र् ामा लागेको हुनाले कुनै जादु टुनामुना गन
जादुगरह ले त उनीह को िदमागमा मन्ऽ फुिकिदएको छ िक क्याहो भनेर
पावलले आश्चयर् व्यक्त गदर्छन्। “कसले ितमीह लाई मोहनी लगायो वा

ितनीह को

ूचारले

ितमीह लाई

ल

पार्यो?"

भन्दै

पावल

िदक्क भएर

गलातीह लाई सोध्दछन्। गलातीह को बीचमा शैतानले नै काम गरीरहेको छ
भनेर

पावलले ूयोग गरे का शब्दह बाट हामी बुझ्छ ) २ कोरन्थी ४:३,४ मा

पावलले भन्दछन् "३ हाॆो सुसमाचार घुम्टोले ढािकएको भए तापिन यो नंट
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हुनह
े का िनिम्त माऽ घुम्टोले ढािकएको छ। ४ ितनीह का िवषयमा भन भने
भींट, जो परमेँवरको प हुनहु न्ु छ, उहाँको मिहमाको सुसमाचार ितनीह ले
् र यस संसारको दे वले अिवँवासीह को समझलाई अन्धो
नदे खूनभने
तुल्याइिदएको छ।")।

पावलको ूचारबाट खुशी भएर गलातीह

बप्ितःमा िलएर इसाई भएका

िथए ,तर अ को बहकावमा लागेर सुसमाचारको बाटोबाट ॅ

भएर िवँवास

छोडेको दे ख्दा उनी अचिम्मत भएका िथए। मुिक्तको जग येशूकै बुसमा छ
भनेर गलातीह लाई पूरा थाहा िथयो। यो सन्दभर्मा उनीह ले च ुक्ने सम्भावना

नै िथएन। गलाती ३:१मा भन्दछ ,“हे मूखर् गलाती हो ,कसले ितमीह लाई
ँ ाकै सामु े येशू भी बुसमा
मोहनी लाएर वशमा पारे को छ ?ितमीह का आख
टाँिगनुभएको कुरा ःप वणर्न गिरएको िथयो। "“ःप वणर्न "भनेको “िचऽण

गिरएको“ ¸"ूःतुत गिरएको "वा “िभ े िव ापन "भनेर अनुवाद गिरएकाछन्।
बाईबलको समयमा सबै सावर्जिनक सूचना घोषणा गनर् ती माध्यमह ूयोग
गिरन्थ्यो। गलातीह लाई पावलले बुसमा टाँिगएको येशूको बारे मा जल्दोवल्दो

वा ःप तिरकाले यःतरी ूचार गरे का िथए िक ती गलातीह को मगजको
ँ ाले दे ख्न सकेका िथए)१ कोरन्थी १:२३ ,१ कोरन्थी २:२(। साँच्चै भन
आख
भने ,ती गलातीह को िबयाकलापले ितनीह येशूको बुसबाट पिछ हिटरहेका

िथए भनेर पावलले िचन्ता व्यक्त गरे का िथए भनेपिन हुन्छ।
येशूलाई िवँवास गनुभ
र् न्दा अिघ ती गलातीह को अवःथा कःतो िथयो र

िवँवास गरे पिछ कःतो भयो भनेर ितनीह ले अनुभव गरे को उल्लेखनीय फरक
ँ
ितनीह ले याद ग न् भनेर पावलले औल्याइरहे
को हामी पाउँछ । पावलले

ितनीह लाई केही ूँनह
सोधेर नै ितनीह को िज ासा जगाउन खोजेको
दे िखन्छ। ितनीह ले पिवऽ आत्मा कसरी पाए त ?अथार्त ् पिहले, ितनीह

इसाई कसरी भए त ?ितनीह लाई परमेँवरले पिवऽ आत्मा िकन िदनुभयो त
भनेर पिन पावलले अिलकित िभ

तिरकाले सोध्दछन्। के ितनीह ले धमर्कमर्
वा िरितिथित पालन आिद गरे र आजर्न गरे को आत्मा हो त ?ितनीह को

व्यिक्तगत ूयासले पिवऽ आत्मा पाएको कदापी होइन भनेर पावलले ःप
पमा ठोकुवा गरे र भनेको हामी पाउँछ । ब येशूले ितनीह को िनिम्त के
गनुभ
र् यो भ े सुसमाचार सुनरे िवँवास गरे पिछ पिवऽ आत्मा ितनीह मा

खनाइएको िथयो। सु मा गलातीह ले राॆै गरे का िथए। तर पिछ मुिक्त पाउन

आिनवानी वा आचरणमा भरपनुप
र् छर् भनेर ितनीह लाई कसले िसकायो?
"म असलै छु ,मेरो मनमा पाप छै न ,अ

भन्दा म भला ी छु भन्दै
आफूलाई कितपटक ःयावास िदइरहनुहन्ु छ?" म पक्का इसाई हुँ। म यो
गिदर्न ,त्यो गिदर्न आिद भन्दै मुिक्तको लािग योग्य ब खोज्दै छु भनेर िभऽी
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मनमा के सोचीरहनुभएको छ ?आफूले आफूलाई नै ँयावास िदने िनयत िकन
गलत छ?
२॰ बाइबलको

ानमा जरा गाड्नु

अिहले सम्म पावलले आफ्नो पऽमा गलातीह लाई िवँवास ारा िनद ष वा

धमीर् ठहिरन्छ भ े सुसमाचारको पक्षमा बोिलरहे का िथए। ये शलेममा रहे का
ूेिरत अथार्त ् येशूका चेलाह सँग पावल सहमत भइसकेका िथए )गलाती
२:१×१०(। व्यिक्तगत
पमै गलातीह ले येशूूितको िवँवासमा कसरी
ँ
अनुभव गरे का िथए भनेर पावलले औल्याएका
िथए गलाती ३:१×५। आफूले

ूचार गरे को सुसमाचारको समथर्न जुटाउन अब पावल बाइबललाई पल्टाउन
थाल्दछन्। चरणव
पमा सूची तयार गद आफूले ूचारूसार गरे को

सुसमाचारको जग बाइबलमै छ भनेर पावलले आफ्नो कामको अिन्तम
ँ ाट पाएको
अनुमोदन त्यहीब
भनेर दावी गदर्छन्। यो सूची गलाती

३:६×४:३१मा पावलले गरे का ूगितशील तकर् बाइबलमै आधार भएको
पाइन्छ।

बाइबल "अथार्त ् “धमर्शा

"भनेर गलाती ३:६×८मा सम्वोधन गदार्

पावलको भनाइ के िथयो?हेनह
र्ु ोस् :रोमी १:२ ,रोमी
पिन।

४:३ ,र रोमी ९:१७

गलाती ३:६-९ " 6 अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँवरमा िवँवास

गरे थ,े र यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनएको िथयो।” 7 यसकारण ितमीह ले
् 8
यो जान, िक जस-जसले िवँवास गछर्न,् ितनीह नै अॄाहामका सन्तान हुन।

परमेँवरले 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
ँ ै आिशष्पाएका छन्।", रोमी १:१,२ " 1 म पावल, येशू भींटको
अॄाहामसग

दास, ूेिरत हुनलाई बोलाइएको, र परमेँवरको त्यस सुसमाचारको िनिम्त अलग
गिरएको हु,ँ 2 जुन सुसमाचार उहाँले अिघबाटै आफ्ना अगमवक्ता ारा पिवऽ
धमर्शास्ऽमा ूित ा गनुभ
र् एको िथयो।", रोमी ४:१-३ " 1 अब, शरीरअनुसारका
हाॆा पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के भन त? 2 यिद अॄाहाम काम ारा
धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन केही ठाउँ रहनेिथयो, तर परमेँवरको

3 िकनिक पिवऽ-शाःऽले के भन्छ? “अॄाहामले
परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो।” 4 अब

अगािड

त

होइन।

काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो।
5 जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर् ठहराउनुहन
ु े परमेँवरमािथ
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भरोसा राख्तछ, त्यस्तो मािनसको िवँवास धािमर्कता गिनन्छ।" र रोमी ९:१७
" िक धमर्शाःऽले फारोलाई भन्छ, “म मेरो शिक्त ितमीमा दे खाऊँ, र सारा
पृथ्वीमा मेरो नाउँको घोषणा गिरओस्भन्ने अिभूायले मैले ितमीलाई खड़ा गर।”

जब पावलले गलातीह लाई पऽ लेखेका िथए त्यसबेला “नयाँ करार "
िथएन भ े कुरा थाहापाउनु मह वपूणर् छ। नयाँ करारको सवभन्दा ूथम
लेखक नै पावल िथए। येशूको बारे मा वणर्न गिरएका ूथम् चारवटा

सुसमाचारका पुःतकह मा मकूर्स सब भन्दा पिहलो हुन सक्दछ। तर यो
पावलको मृत्यु हुने समयमा लेिखएको िथयो। मकूर्सको सुसमाचार ई॰स.
६५मा लेिखएको िथयो। यो पुःतक पावलले गलातीह लाई पऽ लेखेको १५
वषर् पिछ लेिखएको हुनसक्छ। त्यसकारण जब पावलले आफ्ना पऽह मा

धमर्शा

िथयो।

भनेर उल्लेख गदर्छन् तब त्यो केवल पुरानो करार नै उनको मनमा

पावलको िशक्षादीक्षामा पुरानो करारले उल्लेखनीय भूिमका खेलेको
िथयो। पुरानो करार िनकम्मा वा अथर्हीन भइसकेको िथयो भनेर पावलले
किहल्यै पिन ठानेको िथएन। ब
पुरानो करार परमेँवरको जीिवत र
आिधकािरक वचन हुन ् भनेर पावलले िवँवास गरे का िथए। २ ितमोथी
३:१६मा पावलले लेख्दछ ,“सबै धमर्शा

परमेँवरको ूेरणा ारा िदइएको

हो। "ूेरणा भ े शब्द मीक भाषाको थीयोपन्युसटोस )theopneustos) हो।

“थीयो"को अथर् परमेँवर हो। त्यो शब्दको दोौो अं शको अथर् ,“परमेँवरले
सास फुक्नुभएको "भनेर जनाउँछ। यसको अथर् बाइबल परमेँवरले नै फुक्नु
ु न्ु छ )रोमी
भएको वचन हो। येशू नै ूित ा गिरएको अनुसार मसीह हुनह
१:२(, इसाई जीवनशैली कसरी अपनाउनुपछर् भनेर मागर्िनदशन िदन )रोमी
१४:८×१० (र आफूले िसकाएका िशक्षादीक्षा सत्य हुन ् गलाती ३:८,९ भनेर

आफ्नो कामको मूल्य तथा मान्यता दे खाउन पावलले बाइबल वा पुरानो करार

नै ूयोग गरे का िथए।

आफ्ना तकर्ह लाई ःप

पानर् पावलले पुरानो करारबाट कित सय अंश

उ धृत गरे को िथयो भनेर ग

सिजलो छै न। उनको छोटो पऽ िततस र

िफलोमनमा बाहे क पावलका सम्पूणर् पऽह मा पुरानो करार वा िनयमका
अं शह

उ रण गरे को पाइन्छ।

गलाती ३:१×१५ ध्यानपूवक
र्
पढ्नुहोस्। त्यहाँ पुरानो करारबाट कित

पदह

ती पदह मा उ रण गिरएका छन् ? पुरानो िनयमको आिधकािरकताको

बारे मा त्यसले के भन्दछ? हेनह
र्ु ोस्: " 1 यसकारण ःवगर्बाट बोलावटमा
सहभागी भएका पिवऽ भाइ हो, हामीले ढ़ ःवीकार गरे का ूेिरत तथा ूधान
पूजाहारी येशूलाई िवचार गर। 2 उहाँलाई िनयुक्त गनुह
र् न
े ित येशू िवँवःत
ु ू
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हुनहु न्ु थ्यो, जसरी मोशा पिन परमेँवरको पिरवारमा िवँवःत िथए। 3 मोशाभन्दा
येशू अझ बढ़ी गौरवशाली ठहिरनुभयो, जसरी घरभन्दा घर बनाउनेको बढ़ी आदर
हुन्छ। 4 िकनभने हरे क घर कुनै न कुनै मािनसबाट बनाइएको हुन्छ, तर सब
थोक बनाउने त परमेँवर नै हुनहु न्ु छ। 5 अब भिवंयमा बोिलने कुराका

गवाहीको िनिम्त मोशा परमेँवरका सारा घरानामा दासको
पमा िवँवःत
िथए। 6 तर भींटचािहँ परमेँवरका घरानामा पुऽको
पमा िवँवःत
हुनहु न्ु थ्यो। यिद हाॆो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्मै

थािमराख्य भने हामी उहाँका पिरवार ह । 7 यसकारण पिवऽ आत्मा भन्नुहन्ु छ,

“आज ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने, 8 उजाड-ःथानमा परीक्षाको समयमा
िविोहका िदनमा गरे जःतो आफ्ना दयलाई कठोर नपार, 9 जहाँ ितॆा

पुखार्ह ले मेरो परीक्षा गरे , र चालीस वषर्सम्म मेरा कामह दे खे। 10
ँ म बोिधत भए,ँ र भन, ‘ितनीह का दय सध
यसकारण त्यस पुःतासग
बरािलन्छन्, ितनीह ले मेरा मागर् िचनेका छै नन्।’ 11 यसैले मैले आफ्नो
बोधमा यसरी शपथ खाए,ँ ‘मेरो िवौाममा ितनीह किहल्यै पःनेछैनन्’।” 12
भाइ हो, होश गर, ितमीह मध्ये कसैमा भएको दुंट र अिवँवासी

दयले

ितमीह लाई जीिवत परमेँवरबाट टाढ़ा नलैजाओस्। 13 जबसम्म “आजको
िदन” भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अकार्लाई अतीर् दे ओ, र पापको छलछामले
ितमीह

कसैको

अन्त्यसम्मै

दय कठोर नहोस्। 14 यिद हामीले हाॆो सु को भरोसालाई

ढ़तासाथ थािमराख्य भने, हामी भींटका सहभागी भएका छ । 15

धमर्शाःऽले भन्दछ, “आजै ितमीह ले उहाँको शब्द सुन्यौ भने िविोहका िदनमा
जःतै गरी आफ्नो

दय कठोर नपार।”
के बाइबलको कुनै भाग ूेिरत भएको छ र कुनै छै न भनेर तपाईँ

सोच्नुहन्ु छ ?यःतो खालको सोचाइ िकन खतरापूणर् छ भनेर पावलले व्यक्त
गरे को २ ितमोथी ३:१६ले कसरी दे खाउँदछ?
३॰ िनद ष वा धमीर् भनेर फैसला गिरएको
पावलले

आफ्नो

सुसमाचारलाई

ठम्याउन

ूथम्

पटक

अॄाहमको

उदाहरणलाई िकन ूयोग गिरएको ,के तपाईँलाई थाहा छ ?हेनह
र्ु ोस्: गलाती
३:६-९ " 6 अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँवरमा िवँवास गरे थे, र यो

उनको िनिम्त धािमर्कता गिनएको िथयो।” 7 यसकारण ितमीह ले यो जान, िक
् 8 परमेँवरले
जस-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
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ँ ै
अिघबाटै सुनायो। 9 यसकारण िवँवास गन मािनसह ले िवँवासी अॄाहामसग

आिशष्पाएका छन्।"

यहू दीह को िनिम्त अमज पुखार् अॄाहम अत्यन्त मह वपूणर् व्यिक्तत्व

िथए। उनी यहू दी धमर्को केन्ििवन्दु िथए। उनी यहू दी जाितका िपतामाऽ
िथएनन्, सच्चा यहू दी कःतो हुनपु छर् भनेर पावलको समयमा पिन उनको
ँ
अनुकरणीय उदाहरणलाई औल्याइन्थ्यो।
अॄाहमको चिरऽको दामी गुण भनेकै
आ ा पालन गन िथयो भनेर धेरैले िवँवास गरे का िथए। परमेँवरको िनदशन

वा आ ा पालन गरे कै कारण उनलाई परमेँवरले धमीर् भनेर इन्साफ
गनुभ
र् एको िथयो भनेर मान्दथे। परमेँवरकै िनदशन अनुसार आफ्नो कुल घर
र त्यस घरका पिरवारलाई छोडे र किहल्यै नदे िखएको दे शमा उनी गएका
िथए।

परमेँवरकै

िनदशन

अनुसार

उनी

साथै

आफ्ना

पिरवारका

सबै

पु षह को खतना गिरएको िथयो। परमेँवरकै आ ा मुतािवक आफ्नो िूय
पुऽलाई बिल चढाउन तयार भएका िथए। यो नै आ ाकािरताको उत्कृ
वा
अत्यन्त महान् उदाहरण िथयो। ती कुराह लाई मध्य नजर राखेर साथै
ँ
खतनाको िबिधको आवँयक्तालाई औल्याएर
पावलको िबरोधीह ले उनको
िखलाफमा वादिववाद गरे का िथए।

हो

तर अॄाहम ,व्यवःथा पालनको होइन ब

भनेर

पावलले

गलातीको

पऽमा

िबरोधीह को मुख थुिनिदएका िथए।
पावलले उत्पि

नौ

िवँवासको उत्कृ

पटक

उल्लेख

गरे र

उदाहरण

उनको

१५:६लाई उ ध
ृ गरे को पदलाई सोच्नुहोस्। “िवँवासले

वा परमेँवरको वचनलाई पत्यार गरे को हुनाले अॄाहम धमीर् ठहिरए "भनेको
अथर् के हो ?यी पदह
पिन हेनह
र्ु ोस् :रोमी ४:१×२५ " "1 अब,

शरीरअनुसारका हाॆा पुखार् अॄाहामको सम्बन्धमा हामी के भन त? 2 यिद
अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए उनलाई घमण्ड गन केही ठाउँ
रहनेिथयो, तर परमेँवरको अगािड त होइन। 3 िकनिक पिवऽ-शाःऽले के

भन्छ? “अॄाहामले परमेँवरमािथ िवँवास गरे , र त्यो उनको िनिम्त धािमर्कता
गिनयो।” 4 अब काम गनले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो
उसको पाउने हक हो। 5 जसले कमर्चािहँ गदन, तर भिक्तहीनलाई धमीर्
ठहराउनुहन
ु े परमेँवरमािथ भरोसा राख्तछ, त्यस्तो मािनसको िवँवास धािमर्कता

गिनन्छ। 6 परमेँवरले कमर्िवना नै धािमर्क गन्नुहन
ु े मािनसलाई यी वचन ारा
दाऊदले धन्यका भन्छन्, 7 “ितनीह धन्यका हुन,् जसका अपराधह क्षमा
भएका छन्, र जसका पापह

ढािकएका छन्। 8 त्यो मािनस धन्यको हो,
जसको पापको लेखा परमूभ ुले िलनुहन्ु न।”
9 के यो आशीवार्द
खतनावालह का िनिम्त माऽ हो? िक बेखतनावालह का िनिम्त पिन हो?

७5

अॄाहामको िनिम्त त उनको िवँवास नै धािमर्कता गिनएको िथयो भनी हामी
भन्दछ । 10 तब कसरी यो उनको िनिम्त धािमर्कता गिनयो? उनको खतना

हुनभन्दा अिघ वा पिछ? उनको खतना भइसकेपिछ होइन, तर अिघ। 11 खतना
नहुँदै िवँवास ारा पाउने धािमर्कताको िचन्ह वा छाप ःव प उनले खतना

पाएका िथए। खतनािवनै िवँवास गरे र धमीर् गिनएका सबैका उनी िपता

होऊन्भन्ने उ ँ
े यले यो भएको हो। 12 उनी ती खतनावालह का पिन िपता
हुन,् जसका खतना भएको माऽ होइन, तर जसले िवँवासको त्यही नमूनालाई
प ाउँछन्, जुन िवँवास खतना हुन अिघ हाॆा िपता अॄाहाममा िथयो। 13

सं सारको उ रािधकारी हुनलाई अॄाहाम र उनको वंशलाई िदइएको ूित ा

व्यवःथा ारा आएको होइन, तर िवँवासको धािमर्कता ारा आएको हो। 14 यिद

व्यवःथा पालन गनह

माऽ उ रािधकारी हुन्छन्भनेता िवँवास र र ूित ा
व्यथर् हुन्छ। 15 िकनभने व्यवःथाले बोध ल्याउँछ, तर जहाँ व्यवःथा छै न
त्यहाँ अपराध पिन हुँदैन। 16 त्यसैले यो ूित ा िवँवासमािथ िनभर्र गदर्छ,
ु े िक ूित ा अनुमहमािथ भर परे र अॄाहामका सबै वंशह का िनिम्त
यस हेतल
पक्का होस्। यो ूित ा व्यवःथा पालन गनह का िनिम्त माऽ नभएर

अॄाहामको जःतो िवँवासमा हुनह
े का िनिम्त पिन हो, िकनिक अॄाहाम हामी
् 17 जसो लेिखएको छ, “मैले ितमीलाई धेरै जाितह का िपता
सबैका िपता हुन।

बनाएको छु ।” जुन परमेँवरमािथ अॄाहामले िवँवास गरे , उहाँको िंटमा उनी
्
हामी सबैका िपता हुन।
उहाँले मरे काह लाई पिन जीवन िदनुहन्ु छ, र
अिःतत्वमा नभएका थोकह लाई बोलाई अिःतत्वमा ल्याउनुहन्ु छ। 18 “ितॆा

सन्तान पिन यःतै असं ख्य हुनछ
े न्” भनेर परमेँवरले भन्नुभएअनुसार, आशा
पटक्कै नहुँदा पिन अॄाहामले आशा राखी िवँवास गरे , र यसरी उनी धेरै
जाितह का िपता बने। 19 ूाय: सय वषर् पुिगसकेका अॄाहाम मरे तल्ु य

भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पिन िवँवासमा
कमजोर भएनन्। 20 परमेँवरको ूित ाबारे कुनै श ाले उनलाई डगमगाउन

सकेन, तर आफ्नो िवँवासमा दि॑लो भएर उनले परमेँवरलाई मिहमा िदए।
21 ूित ा गनुभ
र् एको कुरा परमेँवरले गनर् पिन सक्नुहन्ु छ भन्ने अॄाहामलाई
पूरा िनँचय िथयो। 22 यसैकारण पिन उनको िवँवास “उनको िनिम्त

धािमर्कता गिनयो।” 23 धािमर्कता “गिनएको हो” भन्ने यो वचन उनैको खाितर
माऽ लेिखएको होइन, 24 तर हाॆा िनिम्त पिन हो। हामी जसले येशू हाॆा

ूभ ुलाई मरे काह बाट जीिवत पानुह
र् न
े ािथ िवँवास गछ , यो हाॆा िनिम्त पिन
ु म
गिननेछ। 25 उहाँ हाॆा अपराधह का िनिम्त मािरनुभयो, र हामीलाई धमीर्

तुल्याउनलाई जीिवत पािरनुभयो।"
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िनद ष सािवत भएको भ े शब्द विकलह ले ूयोग गदर्छन्। व्यापारी

मािनसह को दोषलाई सफाई िदन पिन त्यिह शब्द ूयोग गिरन्छ। िनद ष भ े
शब्द ूतीक हो जसमा अपराध गनले सफाया पाएको दे खाउँछ।यसको अथर्
“भ ुक्तान गिरएको "वा “कसै को खातामा रकम जम्मा गिरएको भनेर पिन "
जनाउँछ। “धािमर्कता वा िनद ष गिनएको "भ े गलाती ३:६मा उल्लेिखत
लवज )शब्दह

(पिन कानूनी िहसाबले ूयोग गिरएको िथयो। अॄाहमकै

बाइबलका अ

अनुवादह मा यो “गिनएको "वा “खातामा जम्मा गिरएको "

सन्दभर्लाई जोिडएर यो शब्द ११ पटक अ

पदह मा ूयोग गिरएका छन्।

शब्दलाई “धमीर् भनेर फैसला गिरएको "भनेर उल्लेख गरे का छन्।

हाॆो जीवनको खातामा परमेँवरको धािमर्कता वा भलाई जम्मा
गिरएको छ भनेर पावलको भाषा हो। तर कुन आधारमा परमेँवरले हामीलाई
धमीर् ठहराउनुहन्ु छ त ?आ ा पालन गरे र िहँडेको हुनाले त कदापी होइन।

पावलको िबिोहीह ले उनीूित जे लान्छना लगाएतापिन बाइबलको अनुसार

िवँवास गरे कै कारणलले अॄाहम धमीर् ठहिरयो भनेर उनले ःप पादर्छन्।
बाइबलले सफासँग भन्दछ :अॄाहमले आ ा पालन गरे कै कारणले

उनी धमीर् वा िनद ष सािवत भएको होइन। ब

उनी धमीर् वा परमेँवरको

अगािड सत्य ठहिरएकै कारणको पिरणामले उनले आ ा पालन गनर् थालेका
् परमेँवरको अगािड धमीर् वा सत्यवादी ठहिरन उनले केिह पािन काम
हुन।
गरे का िथएनन् ,वा उनले धमर्कमर् गरे र धमार्त्मा ब

गएन। तर जे जित
असल काम वा परमेँवरको िनदशनलाई पालन गरे र िहँडे त्यो उनी धमीर्
ठहिरएकै कारणले गरे को िथयो। परमेँवरको सामु धमीर् ठहिरन्दा उनको
आ ालाई िशरोपर गरे र िहँड्छ त्यसलाई पन्छाएर होइन।

यसको अथर् के हो ,गिहिरएर सोच्नुहोस् :तपाईँले केिह गरे को कारणले
तपाईँ धमार्त्मा ठहिरएको होइन न त पाप मुक्त भनेर घोषणा गिरएको हो ,तर
तपाईँको िनिम्त येशूले जे गनुभ
र् यो त्यसैको कारणले हो। यो एकदम शुभ

समाचार होइन त ?यो आत्म ानलाई तपाईँले कसरी आत्मसात् गनुह
र् न्ु छ, अथार्त ्

िवँवास ारा धमीर् ठहिरने यो वरदान तपाईँ व्यिक्तको लािग हो, तपाईँको िवगत
ँ त्यसको सरोकार छै न?
र वतर्मान जीवन सं घषर्सग
४॰ परमेँवरको अनुमह ारामाऽै मुिक्त पाइएको िथयो भ े पुरानो करारमा
उल्लेिखत सुसमाचार

“धेरै समय अिघ नै धमर्शा

बाइबलमा यो लेिखएको िथयो िक

गैर×यहू दी वा अन्य जाितह ले परमेँवरलाई िवँवास गदार् धमीर् ठहिरनेछ। यो

शुभ समाचार धेरै वषर् अिघ अॄाहमलाई नै परमेँवरले सुनाउनुभएको िथयो।
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उहाँले भ ु भएको िथयो :“ितॆै कारणले सारा रा ह ले आिशष पाउनेछन् "

)गलती ३:८

पान्तिरत(। पावलले यो पिन लेख्दछन् िक त्यो सुसमाचार

अॄाहमलाईमाऽ सुनाइएको िथएन ,तर त्यो सुसमाचार सुनाउने परमेँवर नै
ु न्ु थ्यो। त्यसकारण त्यो सुसमाचार त सत्य सुसमाचार नै हुनपु दर्छ भनेर
हुनह
पावलले िजिकर गदर्छन्। तर परमेँवर ारा अॄाहमलाई त्यो सुसमाचार किहले

सुनाइयो त ?जब परमेँवरवाट अॄाहमलाई बोलावट भयो भनेर उत्पि
ँ करार
१२:१×३मा उल्लेख गिरएको िथयो तब त्यसै बेला परमेँवरले उनीसग
ँ
बाँध्नुभएको िथयो भनेर पावलले उत्पि १२:३लाई औल्याएर
सुसमाचारको

पक्षमा आफ्नो तकर् ूःतुत गदर्छ।

ँ के
१२:१×३मा उल्लेख गिरए अनुसार परमेँवरले अॄाहमसग
करार बाँध्नु भएको िथयो? हेनह
र्ु ोस्: "1 परमूभ ुले अॄामलाई भन्नुभयो, “ितॆो
दे श र ितॆा कुटुम्ब तथा ितॆा िपताका घरबाट िनःकेर जुन दे श म ितमीलाई
दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। 2 “म ितमीबाट एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु , र
उत्पि

ितमीलाई आिशष्िदनेछु। म ितॆो नाउँ ूिस

गराउनेछु,

र ितमी आिशष्को
मूल हुनछ
े ौ। 3 ितमीलाई आिशष्िदनेह लाई म आिशष्िदनेछु, र ितमीलाई
सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। ितमी ारा नै पृथ्वीका सबै कुलले

आिशष्पाउनेछन्।

परमेँवरले अॄाहमलाई गनुभ
र् एको बाचामा नै उनीसँग गरे को करार

वा सम्झौताको आधार िथयो। परमेँवरले अॄाहमलाई यसरी चार पल्ट बाचा
बाँध्नु भएको िथयो ,“म गछु र्। "अॄाहमसँग परमेँवरले जनाउनुभएको

ूितव ता अचम्मको छ िकनिक त्यो सम्पूणर् ूितव ता वा वाचा परमेँवर

आफ्नै पक्षबाट माऽ गनुभ
र् एको िथयो। परमेँवरले त्यो बाचा िदनुभएको
समयमा अॄाहमले केिह पिन गरे का िथएनन् ,न त उनले परमेँवरसँग कुनै
बाचानै बाँध्दछन्। ूायजसो मािनसह ले परमेँवरको बारे मा यसरी सोच्दै नन्।
ूायजसो हामी परमेँवरसँग ूित ा गछ वा वाचा बाँध्छ वा सेवा गनर् अपर्ण

गदर्छ यिद उहाँले हाॆो िनिम्त केिह गनुभ
र् यो वा गनुह
र् न
ु ेछ भ े पिरवेशमा
माऽ। तर यसै लाई नै अङ्मेजीमा िलगािलजम legalism वा िविधपरायणता
भन्दछ। यसको अथर् मैले मुिक्त पाउन बडो भलादमी भएर असल कामको

अधीन अपनाउनु पदर्छ वा धमर्कमर् गनुप
र् छर् वा िरितिथित मा ु पछर् भ े

मनिःथितलाई िदमागमा जरा गाड्नु हो। तर परमेँवरले अॄाहमलाई केिह
ूित ा गर भ ुभएको िथएन। केवल उहाँले गनुभ
र् एको वाचा वा ूित ालाई

िवँवास ारा अॄाहमले ःवीकार गरोस् भनेर उहाँले चाहनुभएको िथयो। सु मा
यो सिजलो कायर् त िथएन िकनिक सम्पूणर् भरोसा आफूमा होइन तर
परमेँवरमा राख्न उनले िसक्नु परे को िथयो )उदाहरणमा हे नह
र्ु ोस् :उत्पि २२
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जब परमेँवरले अॄाहमलाई आफ्नो एकमाऽ छोरोलाई उहाँलाई अपर्ण गनर्

अर्हाउनुभएको िथयो। जुन आ ान अॄाहमलाई गिरएको िथयो वा जुन

बोलावट अॄाहमलाई गिरएको िथयो ,त्यिह नै सुसमाचारको आधार िथयो ,जुन
िक िवँवास ारा माऽ मुिक्त पाउनु।

कसै -कसै ले भन्छन् ए ,त्यसो भए बाइबलले दुई िकिसमको मुिक्तको
बाटो दे खाउँदो रहे छ। पुरानो करारको समयमा परमेँवरका आ ाह पालन

गनुर् नै मुिक्तको आधार िथयो भनेर ितनीह ले दावी गदर्छन्। अिन जब
मािनसह ले परमेँवरको व्यवःथा पालन गनर् च ुक्न थाले तब परमेँवरले
त्यसलाई खारे ज गनुभ
र् यो र व्यवःथालाई िनकम्मा तुल्याएर मुिक्त पाउन केवल
िवँवास गरे र माऽ सम्भव हुन्छ भनेर ितनीह ले िसकाउँदछन्। यो धारणा

सत्यबाट टाढा त छै न। सुसमाचार केवल एक माऽ छ जुन परमेँवरमािथ
िवँवास गरे रमाऽ पाइन्छ भनेर पावलले गलाती १:७मा जोडदार आफ्नो तकर्
ूःतुत गदर्छन्।

परमेँवरमािथ आःथा वा िवँवासको आधारमा माऽ मुिक्त पाइन्छ भ े
उदाहरणह पुरानो करारमा कहाँ कहाँ पाइन्छ के तपाईँलाई थाहा छ ?हेनह
र्ु ोस्
त केिह उदाहरणह :लेबी १७:११ "िकनिक जीवधारीको ूाण त्यसको रगतमा
हुन्छ। मैले रगतचािहँ वेदीमा ितमीह को िनिम्त ूायिँचत गनर्लाई िदएको छु ,
िकनभने रगत ारा नै मािनसका जीवनको िनिम्त ूायिँचत गिरन्छ।", भजन

३२:१×५ "1 धन्य त्यो व्यिक्त, जसका अपराध क्षमा भएको छ, र जसका पाप
ढािकएका छन्।
2 त्यो मािनस धन्य हो, जसलाई परमूभ ुले दोषी
ठहराउनुहन्ु न, र जसको मनमा छलकपट छै न। 3 जब म मौन रह, िदनभिरको

मेरो क ण-बन्दनले मेरा हाड़ह

िखइएर गए।

4 िकनिक िदनरात तपाईंका

बाहुलीको भार ममािथ र ो। मेरो शरीरको शिक्त मींमको तापले भएझ
सुिकसकेको िथयो। सेला 5 तब मैले आफ्नो पाप तपाईंको सामुन्ने ःवीकार
ँ मैले भन, “म आफ्ना अपराध परमूभ ुको
गर, र मेरो अधमर् मैले लुकाइन।

सामुन्ने ःवीकार गनछु ।” र तपाईंले मेरो पापको दोष क्षमा गनुभ
र् यो। सेला।",

२ सामुयल १२:१×१४ "9 तर ितमीले उहाँको िंटमा जे खराब िथयो त्यो
गरे र िकन परमूभ ुको वचनलाई तुच्छ ठान्यौ? ितमीले िह ी उिरयाहलाई
् र ितमीले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन लग्यौ। ितमीले
तरवारले मारयौ,
त्यस मािनसलाई अम्मोनीह को तरवारले मनर् िदयौ। 10 ितमीले मलाई तुच्छ

ठानेको हुनाले र िह ी उिरयाहकी पत्नीलाई ितमीले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई

लगेको हुनाले, ितॆो घरानाले किहल्यै तरवारबाट िवौाम पाउनेछैन’। 11
“परमूभ ु भन्नुहन्ु छ: ‘म ितॆो आफ्नै घरानािभऽबाट ितमीमािथ िवप ल्याउनेछु।
ँ ाको सामुनने
् ितॆो निजकको मािनसलाई
म ितॆा पत्नीह लाई िलएर ितॆै आख
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् त्यो गुपतमा
्
िदनेछु, र त्यो िदउँसै ितनीह िसत सुत्नेछ। 12 ितमीले जे गरयौ
् तर म योचािहँ सारा इॐाएलले दे ख्ने गरी िदनको उज्यालोमा गनछु ’।”
गरयौ,
13 तब दाऊदले नातानलाई भने, “मैले परमूभ ुको िव मा पाप गर।”
नातानले ितनलाई जवाफ िदए, “परमूभ ुले तपाईंको पाप लिगिदनुभएको छ।

तपाईं मनुह
र् न
े ै न। 14 तर यस काम ारा तपाईंले परमूभ ुका शऽुह लाई
ु छ
भय र घृणाको मौका िदनुभयो, यसैले तपाईंबाट जन्मेको छोरोचािहँ मनछ।” र
जाकिरय ३:१×५ "1 बागी, अशु र अत्याचारी सहरलाई िधक्कार! 2 त्यसले
कसैको आ ा मान्दै न, सही कुरालाई महण गदन। त्यसले परमूभ ुमा भरोसा
राख्दै न, त्यो आफ्ना परमेँवरको निजकमा आउँदैन। 3 त्यसका अिधकारीह

गजर्ने िसं हह , र त्यसका शासकह चािहँ िबहानसम्म केही बाँकी नराख्ने साँझका
् 4 त्यसका अगमवक्ताह हठी छन्। ितनीह िवँवासघाती
ब्वाँसाह हुन।
्
मािनसह
हुन।
त्यसका पूजाहारीह ले पिवऽःथानलाई अशु
पाछर्न,् र

्
ितनीह ले व्यवःथालाई उल्टापाल्टा पाछर्न।
5 त्यसको बीचमा रहनुभएको
परमूभ ु धमार्त्मा हुन ुहन्ु छ। उहाँ कुनै खराबी गनुहर् न्ु न। उहाँले िबहानैिपच्छे
न्याय गनुह
र् न्ु छ। ूत्येक नयाँ िदन उहाँ च ुक्नुहन्ु न, तापिन अधमीर्लाई लाज
लाग्दै न।“सःतो अनुमह "वा “िबनािसि

पाएको अनुमह वा परमेँवरको

सदाशयता" वा "भाग्यले पाएका" भ े शब्दह

कितपय मािनसह ले ूयोग

गदर्छन्। तर याद गनुह
र् ोस् ,यो आधारिहन तकर् हो। अनुमह भनेको सःतो वा
िवनािसि

वा बजारमा िकनबेच गन जःतो होइन। हो ,अनुमह हामीले िस ैमा

पाउने परमेँवरको बरदान हो। तर यिद हामीले धमर्कमर् वा िरितिथित अपनाएर

जोड्न सक्छ भ े मनिःथित बोक्य भने त्यो अनुमहको औिचत्यलाई समा
गदर्छ । फेिर अनुमहले मुिक्त पाइहाल्छ भनेर बहाना बनाउँदै पाप गनर् थाल्य

भने पिन परमेँवरबाट पाएको मुफ्त अनुमहलाई िनकम्मा पादर्छ । तपाईँको
आफ्नै अनुभवमा ती दुई धारणामा कुन धारणलाई अपनाएर दोषी ठहिरनुभएको

छ ?त्यसलाई तपाईँले कसरी रोक्ने?

५॰ ौापबाट मुक्त (गलाती ३:९×१४)

व्यवःथाका कामह मािथ भर पन सबै ौािपत छन् ,िकनिक धमर्शा मा
यसो लेिखएको छ ,"व्यवःथाको पुःतकमा लेिखएका सबै कुरामा नरहने र ती

पालन नगन हरे क ौािपत हुन्छ।‘ "व्यवःथा २७:२६लाई उ धृत गद

पावलले गलाती ३:१०मा सुरो भएर ूःतुत गरे को अिभव्यिक्तूित उनको
् होला। िकनिक ती यहू दी इसाईह ले
िबरोधीह लाई धक्का त ज र परयो
आफू ौापमा परे का छन् भनेर किहल्यै पिन सोचेका िथएनन्। ब उनीह को
व्यवःथा पालन वा परम्परालाई प ाउँदा आफूह आिशिषत र ःव:त धमीर्
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हुने अपेक्षा राखेका िथए। तर पावलले आफ्नो नीित अत्यन्त ःप

सबैको सामु बाइबलबाटै राख्दछ।
यहाँ पावलले

पमा ूःतुत गरे को पाउँछ

दुई धारलाई ःप

िवँवास ारा मुिक्त )मोक्ष ूा

पमा
:

गनुर् (वा काम ारा मुिक्त। व्यवःथा २७ र

२८मा उल्लेख गिरएको आिशष र ौापको करारको खाका ःप छ। जसले
आ ा पालन गरे ,त्यसले आिशष पाउँछ। र जसले परमेँवरको व्यवःथाको

अव ा गदर्छ त्यसले ौाप पाउनेछ। यसको अथर् परमेँवरको महणयोग्य हुन

कोिह व्यवःथा पालनमा भर पछर् भने उसले ब्यवःथाका सबै अधीन तथा
िरितिथितलाई पालन गनुर् आवँयक हुन्छ। आफू खुशी िरितिथित पालन गनर्
हामीलाई छु ट छै न। अिन हामीले अिलकित यता अिलकित उता गलत काम
गदार् वा िविधलाई पूरा नगदार् परमेँवरले वाःता गनुह
र् ु

मुिक्त पाउन िक त सबै व्यवःथाका िविधह

दुईको िवकल्प अ

छै न।

भ े सोच्नु पिन हु ।

पालन गनुप
र् छर् िक पदन? ती

अिन यो त गैर×यहू दीको िनिम्त खुशीको खबर होइन। न त

पावलको परम्परावादी यहू दी िबरोधीह को िनिम्त। िकनभने हामी “सबै
जनाले पाप गरे काछ

,र परमेँवरको मिहमारिहत भएका छ ।) "रोमी

३:२३(। हामी जितसुकै असल हुन ूयास गरे तापिन व्यवःथाले हामी

व्यवःथा भ
हेनह
र्ु ोस्:

गन व्यिक्त भनेर िचिन नै रहनेछ ।

भी ले हामीलाई व्यवःथाको ौापबाट कसरी ःवतन्ऽ बनाउनुभयो ?

गलाती ३:११-१४ " 11 परमेँवरको िंटमा व्यवःथाबाट कोही
मािनस धमीर् ठहिरँदैन भन्ने कुरा ूत्यक्ष छ। िकनभने “धमीर्चािहँ िवँवास ारा
नै िजउनेछ।” 12 व्यवःथाचािहँ िवँवासमािथ आधािरत छै न, ब
“जुन

मािनसले यी काम गछर्, त्यो ितनै ारा िजउनेछ।” 13 हाॆा िनिम्त सराप बनेर

भींटले हामीलाई व्यवःथाको सरापबाट मोल ितरे र छु टाउनुभयो, िकनिक
“काठमा झुिण्डने हरे क ौािपत हुन्छ” भन्ने लेिखएको छ। 14 उहाँले

हामीलाई मोल ितरे र छु टाउनुभयो, तािक अॄाहामलाई िदइएको आिशष्भींट
येशू ारा अन्यजाितह मा आओस्, र हामी िवँवास ारा ूित ाका पिवऽ आत्मा

ूाप्त गनर् सक ।" र २ कोरन्थी ५:२१ " िकनिक हामी उहाँमा परमेँवरको

धािमर्कता बन्न सक भनेर पाप निचन्नुहन
े ाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप
ु ल

बनाउनुभयो।"
परमेँवरले येशू भी ारा हामीलाई के गनुभ
र् यो भनेर वाख्या गनर्
अक ूतीकलाई पावलले िचन्हाउँदछन्। “मुक्त पानुर् "वा “िरहा गनु"र्
अङ्मेजीमा िरिडम redeem को अथर् “रकम ितरे र छु टाउनु वा उ ार गनुर् "
हो। यो वन्धक मािनसलाई वा दासलाई मोल ितरे र छु टाउन ूयोग गन शब्द
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हो। पापको ज्याला मृत्यु भएकै कारणले पुरा व्यवःथा पालन गनर् नसक्नेलाई
मृत्युको फैसला सुनाइन्छ। आ ा पालन असफल भयो भने त्यो ौािपत हुन्छ
जसको नितजा मृत्यु हो। त्यसकारण मृत्युको वन्धकमा परे को हामीलाई
छु टाउन जुन मोल परमेँवरले ितनुभ
र् यो त्यो सःतो वा कम दामको िथएन।
आफ्नै पुऽलाई बाजी राखेर वा बिल िदलाएर परमेँवरले हामीलाई िक ु
भएको िथयो )यूह ा ३:१६(। हाॆो पापको लािग बुसमा हामी मनुर् पन
ठाउँमा येशू मनुभ
र् एर पापको ौाप वा वन्धकबाट उहाँले हामीलाई राहत
िदनुभयो वा मुक्त गनुभ
र् यो )१ कोरन्थी ६:२० ,१ कोरन्थी ७:२३(।
ःवइच्छाले हाॆो ौाप उहाँले बोक्नुभयो र पापको पूरा दाम हाॆो िनिम्त
उहाँले ितरी िदनुभयो )२ कोरन्थी ५:२१(।
आफ्नो तकर्लाई ूमािणत गनर् पावलले व्यवःथा २१:२३लाई ूयोग
गदर्छन्। यिद कुनै मािनसलाई मृत्यु दण्डपिछ खमा झुण्डाइन्छ भने त्यो
मािनस परमेँवरको ौापमा पदर्छ भ े यहू दी परम्परा छ। बुस वा खमा
झुिण्डनु भएको येशू ौापको उदाहरण िथयो भनेर जनमानसको सोच िथयो )
ूेिरत ५:३० ,१ पऽुस २:२४(।
ु न्ु छ भ े तकर् नै
मसीह परमेँवरको ौापमा परे को व्यिक्तत्व हुनह
कितपय यहू दीह को िनिम्त ठे स खाने ढुँ गा वा अिल्झने धारणा भएको िथयो
भ े कुरामा अचम्म मा ु पदन। तर यो परमेँवरको योजना मुतािवक नै
भएको िथयो। हो ,मसीह वा हाॆो मुिक्तदाताले हाॆो ौाप बोक्नुभयो। तर
उहाँको आफ्नो ौाप त होइन िन !त्यो ौाप हाॆै िथयो। अथार्त ् हामीमािथ
थुपािरएको ौाप उहाँले बोक्नुभयो।
उपसं हार:
थप जानकारी :“हाॆो स ामा मनुभ
र् एको येशू भी मािथ हाॆो सबैको
पापको जमानी थुपािरएको िथयो। उहाँलाई आ ा भ गनमा गिनयो िकनभने
व्यवःथाको ौापबाट उहाँले हामीलाई बचाउन चाहनुभएको िथयो। आदमका
ूत्येक भिवंयका बालकको दोष उहाँको दयमा िथिचरहे को िथयो। पापूित
परमेँवरको बोध अत्यन्त महान् िथयो। पापूित परमेँवरले दे खाउनुभएको
भय र
वा अूस को उदाहरणले उहाँको पुऽको आत्मा अत्यन्त बेदनाले
भिरएको िथयो। परमेँवर िपताको क णा र उहाँको सदाशयता अथार्त ्
क्षमाशील ूेमको सुसमाचार भी ले आफ्नो जीवनभिर पितत सं सारलाई ूचार
गनुभ
र् एको िथयो। पापीमािनसको महापापबाट मुिक्त िदलाउने नै येशूको
जीवनको मूल उ ेँय िथयो। जव मृत्युको सं घारमा उहाँ आउनुभयो तब
उहाँले दोष वा पापको भय र भार उहाँले बोिकरहनुभएको िथयो। त्यस
बोझमा आफ्नो िपताको िमलनिसल अनुहार उहाँले दे ख्न सक्नुभएन। येशूले
महान् बेदना खिपरहे को बेला जब आफ्नो िपताको अनुहार उहाँले दे ख्न
सक्नुभएन त्यसबेला उहाँको दय कःतो शोकाकुल भएर टु िबएको िथयो ,
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त्यो मानव जाितले किहल्यै पिन बुझ्न सक्दै नन्। उहाँको बेदना यःतो कडा
िथयो िक उहाँले शारीिरक क को अनुभव गनर् सक्नुभएन।" एलेन जी ाइट,
द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ७५३बाट पान्तिरत।
"सत्यको िचराक वा ज्वाला बोक्ने अमजको पमा िनडर भएर मािटर्न
लुथर आफ्नो काममा पसेका िथए। िभऽी दयदे िख गम्भीर भएर चचर्मा
उनका आवाजह
घन्केको मािनसह ले सुनेका िथए। पापको िघनलाग्दो
चिरऽलाई उघाद मािनसह ले आफ्नै अथक ूयास ारा त्यसबाट िनद ष
सािवत हुन वा उम्कन असम्भव छ भनेर उनले मािनसह को सामु ूःतुत
गरे का िथए। परमेँवरको सामु पँचाताप गनुर् र िवँवास ारा भी लाई महण
गनुर् बाहे क कुनैले पिन पापीलाई मुिक्त िदन सक्दै न। येशू भी को अनुमह
िक सिकन्दै न: यो िस मा पाइने उपहार हो। (तत्कालीन पोपका अनुयायी
फादरह ले बेिचरहे का) पापबाट मुक्त पाउने इजाजत निक लुथरले आ ान
ँ ाले
गरे का िथए। तर बुसमा टाँिगएका मुिक्तदातालाई िवँवासको आख
हे िररहन उनले आवाज उठाएका िथए।'-एलेन जी ाइट, द मेट कन्ऽोभसीर्,

पृ. १२९बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन्:
क) हाॆो धमर्कमर् वा परोपकारी वा असल कामबाट होइन तर येशू ारा
पाइएको परमेँवरको अनुमहले माऽ हामीले मुिक्त पाउँछ भ े
धारणालाई आत्मसात् गनर् हाॆै चचर्का कितपय िबश्वासीह लाई ःवीकार
गनर् किठन भइरहे को हामी पाउँछ । हामी मध्ये कितपयले त्यस
मह वपूणर् तथा अपिरहायर् सत्यलाई बुझ्न िकन िढलो भएको महशुस
गिरएका छ ?त्यसको कारण के हो?
ख) धमर्कमर् वा कामदाम ारा मुिक्त पाइन्छ भनेर िसकाउने धािमर्क गलत
धारणालाई पावलले कडा शब्दमा िबरोध जनाएका िथए। होिसयारसाथ
बाइबल अध्ययन गनुप
र् न मह वपूणर् कुरालाई त्यसले के भन्दछ ?
हामीह कै बीचमा ॅामक िशक्षादीक्षा फैलाइएको पिरूेआयमा त्यसको
ूितकार गनर् कसरी चचर् एक िढक्का भएर खडा हुनसक्दछ?
सारांश :
इसाई जीवनको सु दे िख अन्तसम्म सबैले यो आत्म ान पाउन ज री छ िक
येशूमािथको िवँवास ारा माऽ हामीले मुिक्त पाउँछ । जब परमेँवरको
ूित ामा अॄहामले तत्कालै िवँवास गरे का िथए, त्यिह बेला नै उनलाई धमीर्
व्यिक्त भनेर ठहर गिरएको िथयो। अिन त्यिह अॄहामको िवँवासको सहभागी
हुने ूत्येक व्यिक्तलाई आज पिन त्यो धािमर्कताको बरदान उपलब्ध गराइएको
छ। हामीले गदार् येशूमा थुपािरएको दोष र हाॆो िनिम्त उहाँले पापको मोल
ितरे र मनुभ
र् एको कारणे माऽ हामीह िनद ष सािवत भएका छ ।
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फ्याँक्न छो

ो

यरकैया र िचनामनी भारतको पूवीर् ूान्तको एक सानो गाउँमा

बःदथे। ितनीह

अ ह को खेतमा ज्यालादारी काम गदर्थे। ितनीह

अ को

खेतमा धानबाली लगाउने काम गथ। ितनीह को ढाडै दु:ख्ने कामबाट केवल
४५

पैयाँ भा

कमाउँथे। त्यो एक डलर भन्दा कम िथयो। त्यसले केवल

दै िनक जीिवका माऽ चलाउँथ्यो तर त्यितले ितनीह लाई जीवन धा

मुिःकल

िथयो। फेिर त्यसमा पिन यरकैया आफ्नो गाउँको अगुवा पिन िथयो। त्यो

अिभभारा पिन उसको िनिम्त सिजलो िथएन।

एक रात ितनीह को टायलको छाना भएको घरमा दु

आत्माह ले

ठू ला ठू ला ढुँ ा बषार्उन थाले। त्यो ढु ा हा े काम ितनीह लाई सुत्नै
निदइकन राती राती िनरन्तर
एउटा

ख िथयो जहाँ दु

पमा हुन थाल्यो। ितनीह को घरको छे उमा

आत्माह

बास बःदथे। त्यस

ँ गरे नन् िकनभने ितनीह
ितनीह ले आट
यिद

खलाई काट्न

ती आत्माह सँग डराएका िथए।

ख कािटयो भने झन नराॆो िबपद पो आउँछ िक भ े ितनीह लाई डर

िथयो। आफ्नो गाउँमा भएका सबै दे वी दे वताह लाई पूजा आजा गरे , ती
दे वताह लाई खुशी पानर् ितनीह ले िविभ

थोकह

चढाए

र कित बिलह

चढाए। तर जे गरे पिन ितनीह को छानामा ढु ा बिषर्न छोडेन। टाढा गाउँमा

गएर िबिभ

जादुगर, टु नामुना गन र झाँबीह कहाँ गएर आफूसँग भएको

भएभरको पैसा िदएर शान्त गराउन खोजे। तर जब ितनीह

घर फक आफ्ना

पैसाह माऽ ती जादुगर, टु नामुना गन र झाँबीह ले ितनीह बाट झारे आफ्नो
घरमा आउँदा त झन धेरै ढु ाह

झन धेरै ढु ाह
सताइए।

बिषर्एको दे खे। ितनीह

खसेका िथए। ती दु

फकको रात त

आत्माह बाट ितनीह

वषर्भिर नै

एक िदन एक जना एस. एस. राव नाउँ गरे को सेभेन्थडे एडभेिन्टःट

पाःटर त्यस गाउँमा आए। उनले यराकैयालाई भेटे र आफ्नो पिहचान
सुनाइिदए। यराकैयालाई आफू त्यस गाउँमा आएको कारण त्यस पाःटरले

सुनाइ िदए। उनले भने िक उनी त्यस गाउँमा जीिवत परमेँवरको बारे मा
िसकाउन आएको हो, िकनभने उहाँले ितनीह लाई ूेम गनुह
र् न्ु छ र ितनीह

१

ँ नमा बसेर उक्त
मुिक्त पाउन् भ े उहाँको चाहना हो। यराकैया आफ्नो आग

पाःटरको कुरा सुिनरहे । यराकैया रक्सी खाएर बसेको हुनाले उसले पाःटरले

भनेका कुराह

कित सुने सो पाःटरलाई थाहा भएन। अन्तमा आएर

यराकैयालाई पाःटरले सोधे िक उसको गाउँमा मािनसह को जीवनलाई सुधानर्
म के गनर् सक्छु ?"

यराकैया उक्त पाःटरको अनुहारमा हे रेर िचच्याए, "यिद तपाईँको

परमेँवर सत्य परमेँवर हो भने मलाई दे खाइिदनुहोस्। दु
छानामा ढु ाह

आत्माह ले मेरो

बषार्एर हामीलाई दु:ख िदइरहे का छन्। त्यसलाई रोिक

िदनुहोस् अिन म तपाईँको परमेँवरलाई िवँवास गनछु ।"
पाःटरले यराकैयाको दु:खलाई गम्भीर भएर सुने र भने, मेरो परमेँवर दु

ु न्ु छ भनेर म ूमाण गरे र दे खाउँछु। यस
आत्मा वा शैतानभन्दा बिलयो हुनह
गाउँमा म ूचारको सभा राख्नेछु। यिद दु

भइरहे को बेलामा ढु ाह

आत्माह ले आराधना सभा

बषार्उन थाल्यो भने म परमेँवरसँग ूाथर्ना गनछु ।

उहाँले ढु ा बषार्उने कामह लाई रोिकिदनुहन
ु ेछ। यिद दु

आत्माह ले ढु ा

बषार्उन छोडे भने तपाईँले थाहा पाउनुहन
ु ेछ िक ःवगर्मा रहनुहन
ु े परमेँवर

ु न्ु छ र उहाँ जीिवत हुनह
ु न्ु छ।" पाःटरको ूःतावलाई यराकैयाले
सत्य हुनह
समथर्न जनाए।
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