
 
 
 
 
 
 
 
 

यस अध्यायका मूल पदह  :गलाती ३:२१×२५ ,लैबी १८:५ ,रोमी 
३:९×१९ ,१ कोरन्थी ९:२० ,रोमी ३:१,२ ,रोमी ८:१×४। 

यस अध्यायको मूल पद : “पापले गदार् सारा संसार पापको झ्यालखानामा 
पिररहेको छ, भनेर धमर्शा  बाइबलले घोषणा गदर्छ। य िप ,जनु ूित ा 
िदइएको छ त्यो येशू भी मािथ िवँ वास गनले वा उहाँको िन ामा रहनेले पाउन ्
भनेर त्यस ूित ालाई उपलब्ध गराइएको छ।)"गलाती ३:२२ पान्तिरत(। 

     घरमा पािलएका परेवाह  िदनमा सय  माइल उडेतापिन नहराईकन 
अचम्म ूकारले ठीक समयमा आफ्नो लआयमा पगु्छन ्भ े धेरै समयदेिख थाहा 
भएको ूचिलत तथ्य हो। तैिपन जितसकैु घर पालवुा असल तािलमूाप् त परेवा 
भएतापिन किहलेकाही ँउडेको ठाउँबाट कुनै न कुनै ूकारको गडबडले गदार् 
फकर आउन नसकेको घट्नाह  उल्लेख भएकाछन।् यसको बारेमा सबभन्दा 
द:ुख लाग्दो घट्ना बेलायतमा भएको िथयो। एक िदन ६ लाख भन्दा बेिस 
डलर मूल्यपन बीसहजार दामी घर पालवुा परेवाह लाई उडाइएको िथयो। 
ितनीह  किहल्यै पिन फकर आएनन।् ितनीह  िकन आएनन ्सो आजसम्म 
पिन थाहा छैन। 

     आफू हराउँदा वा आफ्नो लआयमा गडबड हनु ु पक् कै पिन रमाइलो 
होइन। यिद हामी हराउँछ  भने त्यसबेला िचन्ता र डरले हाॆो िदमाग 
ओगेटेको हनु्छ। यसले हामीलाई भयभीत पिन बनाउँदछ। 

    आित्मक संसारमा पिन त्यिह कुरा सत्य भएको छ। येशूलाई िवँ वास 
गरेपिछ पिन ,बप ् ितःमा िलइसकेता पिन ,चचर्मा अमज भिूमका खेलेतापिन हामी 
हराउन सक्दछ , हामीह को िवँ वास, िन ा वा आःथामा गडबड पािरन 
सक्दछ । कितपय समयमा परमेँ वरितर किहल्यै पिन नफिकर् ने पिन भइएको 
छ। 

    तर रमाइलो तथा शभु समाचार त यो छ िक परमेँ वरले हामीलाई 
हामीह कै हातमा छोड्नहुु । हामी कुन आःथा ,िवँ वास वा िन ामा 
िहँिडरहनपुछर् भनेर उहाँले ससुमाचारको पःुतकह मा नक्सा कोनुर्भएको छ।  
तर त्यो नक्सा िभऽ रहन िविध पालन गनुर् आवँयक छ। नक्सा अनसुार 
चल्न चाहन्छ भने त्यहाँ कोिरएको मागर् अनसुार चल्न ुपिन पदर्छ। व्यविःथत 
ढँगले िहँड्न चाहन्छ भने त्यहाँ व्यवःथा वा िविध पिन हनुपुदर्छ। कितले त 

७ परमे वरितर डोर् याउने 
िव वास तथा िन ठाको मागर्
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व्यवःथा पालन गनुर् र  परमेँ वरले कोनुर्भएको नक्सा िभऽ बःन ु िभन् ना िभन् नै 
कुरो हो भनेर सोच्दछन।् कित इसाई हुँ भनेर दावी गनह ले परमेँ वरको 
दश आ ा र िवँ वास एक आपसमा िबपिरत छन ् भनेर पिन िसकाउँदै 
ितनीह लाई अलग पादर्छन ्। तर यो गलत धारणा हो। यसको पिरणाम 
द:ुिखत र गम्भीर हनुसक्दछ। यथाथर्मा भ े हो भने यिद व्यवःथा, दश आ ा 
वा िविधको शासन छैनभने ससुमाचार पिन हनेुिथएन। यो िततो सत्य हो। 
परमेँ वरको व्यवःथा िबना ससुमाचारको औिचत्य छैन भ े तकर्  बझु्न त्यि  
सिजलो पिन छैन। 
 
१॰ व्यवःथा वा दश आ ाह  र ूित ा  

      "के परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  एक आपसमा बाझ्दछन ्
त?" (गलाती ३:२१ पान्तिरत)। 

    परमेँ वरले गनुर्भएका कबलुह को बारेमा पावलले िटप्पणी गदार् 
व्यवःथाको ूित ालाई ओझेलमा पािरिदयो भनेर उनका िबिोहीह ले उनलाई 
आरोप लगाउने सम्भावना हनु्छ भनेर पावललाई थाहा िथयो। पावलले 
ूित ाह लाई ूाथिमकता िदने नाउँमा मोशा र यहूदी धमर्शा  तोराहलाई 
पदार्ले ढािकिदएका छन ्भनेर उनका िबरोधीह ले फैलाएका िथए। त्यसकारण 
उनीह ले जे सोिचरहेका िथए, त्यिह सोच पावलले खलुाइ िदन्छ :“ व्यवःथा 
परमेँ वरका ूित ाह सँग बाझ्दछन ्भनेर के तपाईँह ले सोिचरहनभुएको छ?" 
त्यसको जवाफ कडा शब्दमा पावल आफैले िदँदछन ्“अहँ ,कदापी होइन  "!
यःतो खालका सोच असम्भव छ िकनिक परमेँ वर आफ्नो िखलाफमा 
जानहुु । दबैु ूित ा र व्यवःथा परमेँ वरले नै िदनभुएको हो। परमेँ वरको 
कबलु वा ूित ा र व्यवःथा एक आपसमा उल्टोितर मखु फकार्एर बःदैन। 
ब  परमेँ वरले तयार गनुर्भएको मिुक्तको गु  योजनामा दबैुले फरक भिूमका 
खेलेको पाइन्छ। 

         मानव जीवनमा व्यवःथाको भिूमकालाई पावलका िबरोधीह ले कःतो 
गलत धारणा राखेका िथए ?तलुनात्मक पमा देहायका पदह  हेन ुर्होस ्:गलाती 
३:२२ " तब के व् यवः था परमेँ वरका ूित ाह का िव  छ र? कदािप छैन। 
यिद जीिवत पानर् सक् ने व् यवः था िदइएको भए, धािमर्कता साँच् चै व् यवः थाबाट 
हनेुिथयो। 22 तर धमर्शाः ऽले बताउँछ, िक सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक 
जनु ूित ा येशू भीं टमािथ िवँ वास ारा िदइएको िथयो, त ् यो िवँ वास गनह लाई 
िदइओस ्।",  लेवी १८:५ " ितमीह ले मेरा यी िविधिवधानह  पालन गनूर्, 
िकनभने ती पालन गन मािनस ती ारा जीिवत रहनेछ। म परमूभ ुहुँ।"  र 
व्यवःथा ६:२४ " परमूभलेु नै हामीलाई यी सबै िविध पालन गन र परमूभ ु
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हाॆा परमेँ वरको भय मान् ने आदेश िदनभुएको हो, तािक हाॆो िनरन् तर िहत 
होस ्, र आज पयर्न् तझ हाॆो जीवनको पिन रक्षा होस ्।" (व्यवःथा ५:२९ " मेरो 
डर मान् ने र सध मेरा सबै कुरा पालन गन ितनीह का दय भए त हनेुिथयो, 
तािक ितनीह  र ितनीह का सन् तानको भलो सधभिर होस ्) । 
      व्यवःथाको िरितिथितलाई अक्षरस पालन गदार् आित्मक जीवन सम्पन् न 
हनु्छ भनेर ती मािनसह ले िवँ वास गरेका िथए। हनुसक्छ परुानो करारको 
लेवी १८:५ र व्यवःथा ६:२४को गलत व्याख्या गदार् ती गलत िनंकषर्ह मा 
ितनीह  पगेुका होलान।् परमेँ वरको करारको दायरामा बःनेह को जीवनलाई 
व्यवःथाले कसरी िनदिशत गदर्छ वा कःतो खालको जीवन िबताउनपुछर् भनेर 
देखाउन ती पदह ले मागर् िनदशन भएर देखाउँछन ्भनेर बझु्नपुन हो। तर 
परमेँ वरसँगको सम्वन्धमा व्यवःथा िजम्मेवारी छ भनेर मािनसह ले सोचेका 
िथए। तर मािनसह लाई आित्मक पमा जीिवत गराउन केवल परमेँ वरको 
शिक्त र उहाँको आत्माको सिबयताले माऽ हनु्छ भ े तथ्यलाई बाइबलले 
ःप  पादर्छ )२ राजा ५:७ " इॐाएलका राजाले त् यो िच ी प  ने िबि कै 
आफ् ना लगुा च् यातेर भने, “के म परमेँ वर हुँ र? मानर् र िजउँदो पानर् सक् छु र? 

यस मािनसले िकन त् यसको कुं ठरोगबाट िनको पानर् कसैलाई मकहाँ पठाउँछ? 

हेर त, त ् यसले मिसत झगड़ाको िनहुँ खोज् दैछ!” ,नेहिमया ९:६ "तपाईं माऽ 
परमूभ ु हनुहुनु् छ। तपाईंले नै ः वगर्, सव च ् च आकाश, र त् यसका सबै 
तारामण् डल, पथ्ृ  वी र त् यसमा भएका सबै थोक, र समिुह  र ितनमा भएका 
सबै थोकह  बनाउनभुयो। तपाईंले नै ितनीह  सबैलाई जीवन िदनहुनु् छ, र 
ः वगर्का सारा समदुायले तपाईंलाई पजु् दछन ्।", यूह ा ५:२१ "िकनभने जसरी 
िपताले मतृकह लाई उठाउनहुनु् छ र ितनीह लाई जीवन िदनहुनु् छ, त ् यसरी नै 
पऽुले पिन जसलाई इच् छा गदर्छ, त ् यसलाई जीवन िदँदछ।" र रोमी ४:१७ " 

जसो लेिखएको छ, “मैले ितमीलाई धेरै जाितह का िपता बनाएको छु।” जनु 
परमेँ वरमािथ अॄाहामले िवँ वास गरे, उहाँको िं टमा उनी हामी सबैका िपता 
हनु ्। उहाँले मरेकाह लाई पिन जीवन िदनहुनु् छ, र अिः तत् वमा नभएका 
थोकह लाई बोलाई अिः तत् वमा ल् याउनहुनु् छ।"(। व्यवःथाले कुनै मािनसलाई 
आित्मक पमा जीिवत पानर् सक्दैन। तर यसको अथर् यो पिन होइन िक ,
व्यवःथाले परमेँ वरको ूित ा वा कबलुह को ूितरोध गदर्छ। 

    व्यवःथाले मािनसलाई जीवन िदन सक्दैन भनेर पावलले ूमािणत गनर् 
खोजेको पाइन्छ। गलाती ३:२२मा पावलले लेख्दछ,“पापले गदार् सारा संसार 
कैदी भएको छ भनेर बाइबलले घोषणा गदर्छ) " पान्तिरत(।" हामी कःतो 
खराब र दु  छ  भनेर पावलले रोमी ३:९×१२मा परुानो करारका पदह लाई 
उ  धृत गद यसरी व्यक्त गदर्छन ्" 9 उसो भए के हामी यहूदीह  अझ असल 
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छ  त? अवश ् य छैन , िकनिक सबै मािनस, यहूदी र अन् यजाितह  दवैु पापको 
वशमा छन ् भनी मैले दोष लगाइसकेको छु। 10 जसो लेिखएको छ, “धमीर् 
कोही छैन, एक जना पिन छैन, 11 बझु् ने कोही छैन, परमेँ वरलाई खोज् ने 
कोही छैन।  12 ती सबै बरािलएका छन ्, ितनीह  एकसाथ बेकम ्मा भएका 
छन ्। कसैले असल गदन, असल गन एक जना पिन छैन।” (भजन 14:1-3 
भजन 53:1-3 ) । योजनाव  पमा ती पदह  जथाभावी होइन तर एक 
आपसमा जोडेर पावलले परुानो करारलाई उ  धृत गरेर लेख्दछन।् 
उदाहरणमा ,पापको समःयाको मूल जड नै मािनसह को ःवाथीर् िनयत हो 
जसले मानव दयलाई ूदिुषत पादर्छ। अिन अिघ बढेर उनले आफ्नो मन्तव्य 
व्यक्त गदर्छ ,संसारको ूत्येक मािनसको दयमा पापले अितबमण गरेको छ। 

     पावलले के भ  खोिजरहेका छन ्त ?पाप सबैितर फैिलएको छ ,र 
त्यसको समाधान गनर् व्यवःथा िसिमत छ। हामीह को िनिम्त येशू भी  
बफादारी हनुभुएकोले नै हामीह मा अनन्त जीवन आउने सम्भावना भएको 
छ। यही महान ् सत्य तथा आत्म ानले गदार् पन्ी  शताब्दीमा इसाई 
सधुारवादीह को उदय भएको िथयो। 

    हो,  व्यवःथाको अधीनिनयमलाई पालन गर ्य  भन्दैमा हामीले 
मिुक्त पाउँदैन । त्यसकारण व्यवःथा िवषशे गरेर दश आ ालाई पालन गनुर्को 
औिचत्य के हो त ?त्यसबाट हामीलाई के फाइदा हनु्छ त ?परमेँ वरको 
व्यवःथा वा दश आ ालाई पालन गरेर केिह उपलब्धी भएको तपाईँले अनभुव 
गनुर्भएको छ? 
 
२॰ “व्यवःथाको अधीनमा रािखएको"(गलाती ३:२२ ,२३) 
    “िवँ वास आउनभुन्दा अिघ हामीलाई व्यवःथाको अधीनमा रािखएको 
िथयो" पान्तिरत (भनेर गलाती ३:२३मा पावलले लेख्दछन।् जब उनले यहा ँ
“हामी "भ े शब्द ूयोग गदर्छन ् त्यो गलातीका चचर्ह मा भएका यहूदी 
इसाईह लाई सम्वोधन गद भनेका िथए। ती यहूदी इसाईह लाई व्यवःथाको 
बारेमा राॆो ान िथयो। गलाती २:१५ देिख पावलले ितनीह लाई यिह 
िवषयमा भिनरहेका िथए। तर यहाँ गलाती ३:२३मा उल्लेख गरेको “हामी "र 
गलाती ३:२६को “ितमीह "मा िभ ता देख्दछ । 

    गलाती ३:२३मा यसरी पिढन्छ ,“िवँ वास आउनभुन्दा अिघ "तर मीक 
भाषामा यसरी पिढन्छ ,“जब त्यो िवँ वास आयो"। येशूलाई िवँ वास गनुर् 
भन्दा अिघ व्यवःथाको ःथान र िवँ वास गरेपिछ त्यसको ःथानको िभ ता 
पावलले देखाइरहेको िथयो )गलाती ३:२४(। त्यसकारण “त्यो िवँ वास "
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भन्दा येशू आफै हनुसक्नहुनु्छ ,साधारण ूयोग गिरने इसाई िवँ वास 
नहनुसक्छ। 

    येशू आउनभुन्दा अिघ यहूदीह  “व्यवःथाको अधीनमा िथए "
भनेर पावलले भन्दछन।् गलाती ३:२२,२३मा लेिखएको छ "२२ तर 
धमर्शाः ऽले बताउँछ, िक सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक जनु ूित ा येशू 
भीं टमािथ िवँ वास ारा िदइएको िथयो, त ् यो िवँ वास गनह लाई िदइओस ्।  
२३ तर िवँ वास आउन अिघ हामी व् यवः थाको वशमा िथय , र िवँ वास ूकट 
नभएसम् म हामी थिुनएका िथय ।" “व्यवःथाको अधीन वा बशमा "भ कुो 
तात्पयर् के हो त ? ती पदह सँग देहायका पदह  तलुना गनुर्होस:् रोमी 
६:१४,१५ "१४ पापले ितमीह मािथ राज् य गनछैन, िकनिक ितमीह  
व् यवः थाको अधीनमा छैनौ, तर अनमुहको अधीनमा छौ।  १५ अब के त? के 
हामी व् यवः थाको अधीनमा छैन , तर अनमुहको अधीनमा छ  भनेर पाप गन त? 

कदािप होइन।", १ कोरन्थी ९:२० "यहूदीह लाई िजतँू भनेर यहूदीह का 
िनिम् त म यहूदीजः तै बन। व् यवः थाको अधीनमा रहनेह लाई िजतँू भनेर म 
आफै व् यवः थाको अधीनमा नभए तापिन व् यवः थाको अधीनमा भएकाह का 
िनिम् त व् यवः थाकै अधीनमा रहेजस ्तै भए।ँ", गलाती ४:४,५,२१ "४ तर 
समयको पूणर्तामा परमेँ वरले आफ् ना पऽुलाई पठाउनभुयो। उहाँ एउटी ः ऽीबाट 
जन् मनभुयो, तथा व् यवः थाको अधीनमा जन् मनभुयो। ५ व् यवः थाको अधीनमा 
रहनेह लाई मोल ितरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनभुयो, तािक हामी पऽुको पूरा 
हक ूाप् त गनर् सक।...२१ ितमीह  व् यवः थाको अधीनमा रहन चाहनेह ले 
मलाई भन, व ् यवस ् थाले के भन् छ के ितमीह लाई थाहा छैन? " र गलाती 
५:१८ "तर यिद ितमीह  पिवऽ आत् मा ारा डोर् याइएका हौ भनेता ितमीह  
व् यवः थाको अधीनमा हुँदैनौ।" 

   आफ्ना पऽह मा पावलले “व्यवःथाको बशमा वा अधीनमा "भनेर 
१२ पटक ूयोग गरेको पाइन्छ। कुन सन्दभर्मा यो वाक्य ूयोग गिरएको 
िथयो, यसको दईु फरक अथर् हनुसक्छ। 

   क) “व्यवःथाको बशमा वा अधीनमा "भन्दा मिुक्त ूाप ्त गनर् मािनसले 
पालन गन व्यवःथा )गलाती ४:२१(। गलातीमा रहेका पावलका िवरोधीह ले 
अनन्त जीवन िदने धािमर्कता िविधिबधानह  पालन गरेर ूाप् त गनर् कोिशष 
गिररहेका िथए। तर यो असम्भव छ भनेर ःप  पमा पावलले भिनसकेको 
िथयो  ) गलाती ३:२१,२२(। पावलले अझ कडा शब्दमा पिछ औलँ्याउँदछ िक 
व्यवःथाको बशमा रहने इच्छा गदार् गलातीह ले भी लाई अःवीकार 
गिररहेका िथए )गलाती ५:२×४(। 
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    ख॰ “व्यवःथाको बशमा वा अधीनमा "भन्दा दोषी ठहराउने व्यवःथाको 
अधीनमा भनेको देिखन्छ रोमी ६:१४,१५। व्यवःथा आफैले पापलाई क्षमा 
िदन सक्दैन। त्यसैकारण कसैले व्यवःथालाई तोड्छ भने अन्तमा त्यसको 
नितजा त्यो मािनस दोषी ठहिरन गएको हनु्छ। समःत मानव ूाणी यिह 
अवःथामा छन।् जेलको हािकमले जःतै व्यवःथाले काम गदर्छ। जो जो 
व्यवःथाको उलङ् घन वा अव ा गदर्छ ितनीह लाई व्यवःथाले बाँधेर राख्दछ 
र मतृ्य ुदण्डको िनिम्त ितनीह लाई वन्धनमा राख्दछ। “व्यवःथाको मिुन वा 
बशमा "भनेर जब पावलले ूयोग गदर्छन ् त्यसले पहरदारी वा वन्धकको 
गलाती ३:२३ पमा ूयोग गिरएको हो भ े पिछको पाठमा हामीले हेनछ ।  

     मीक शब्द ,इिनमोस ennoms लाई ूायजसो “व्यवःथाको अधीनमा वा 
बशमा "भनेर अनवुाद गिरएको पाइन्छ। तर यसको साँिच्चक् कै अथर्चािहँ 
“व्यवःथाको पिरिधिभऽ "हो।  अक  अथर्मा भ े हो भने भी सँग एक 
भएपिछ व्यवःथाका अधीनह को पिरिधिभऽ रहन ु हो कोरन्थी ९:२१। तर 
“व्यवःथाको काम भन्दा "भी िबनाको जीवनले व्यवःथालाई पालन गनर् खोज्न ु
हो। तर यसले मािनसह लाई िनद ष ठहराउन सम्भव छैन िकनभने केवल 
िवँ वास ारा माऽ मािनस धमीर् भएर वाँच्न वा जीउन सक्दछ गलाती ३:११। 
यस आत्म ानको अथर् यो होइन िक व्यवःथा असल छैन। तर व्यवःथाले 
हामीलाई अनन्त जीवन िदन सक्दैन भनेर त्यसले देखाउँदछ। येशू 
आइसक्नभुएपिछ व्यवःथालाई पालन गरेर धमीर् हनेु धारणा परुानो संःकारमा 
गिनयो भ े कुरामा हामी यिकन हनुपुदर्छ। 
 
३॰ व्यवःथा हाॆो सरुक्षकको पमा  

     पावलले व्यवःथाको बारेमा दईु आधारभतू िनंकषर् ूःततु गदर्छन।् 
पिहलो त ,अॄाहमलाई परमेँ वरले िदनभुएको ूित ालाई व्यवःथाले िनकम्मा 
तलु्याउँदैन वा खारेज गदन गलाती ३:१५×२०। दोौो ,परमेँ वरका 
ूित ाह को िब मा व्यवःथा छैन गलाती ३:२१,२२। 

    अिन व्यवःथाले हाॆो जीवनमा कुन भिूमका खेल्दछ त ?(अथार्त ्येशूलाई 
िवँ वास गरेपिछ व्यवःथाको औिचत्य समाप ्त भयो त?)। मािनसको पाप वा 
अपराधले गदार् व्यवःथा थिपयो भनेर पावलले लेख्दछन् ( गलाती ३:१९ 
पान्तिरत।) व्यवःथाको बारेमा तीन िविभ  शब्दह  ूयोग गरेर पावलले 

आफ्नो धारणालाई ःप पमा राख्दछन ् ,िवशेष गरेर ती शब्दह  की  जेम्स 
बाइबलमा यसरी अनवुाद गिरएको छ :हामीलाई व्यवःथाको अधीनमा रािखयो ,
िवँ वास नआएसम्म हामीलाई थिुनएर रािखयो र हाॆो पाठशालाको गु  
ःकुलमाःटर ,नेपाली अनवुादमा संरक्षक (पद २४)। 
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      ूाथर्नापूवर्क र ध्यानपूवर्क गलाती ३:१९×२५ पढ्नहुोस।् गिहरो 
तिरकाले पावलले व्यवःथाको बारेमा यहाँ के भनीरहेका छन ्त? हेन ुर्होस:् "१९ 
तब व् यवः थाको आवँ यकता िकन पर् यो त? जनु सन् तानलाई ूित ा भएको 
िथयो, ऊ नआउञ् जेल अपराधको कारणले व् यवः था थिपयो। अिन एक जना 
मध् यः थले ः वगर्दूतह ारा व् यवः थाको ः थापना गर् यो। २० एउटैको माऽ 
मध् यः थ हुँदैन, तर परमेँ वर एउटै हनुहुनु् छ। २१ तब के व् यवः था परमेँ वरका 
ूित ाह का िव  छ र? कदािप छैन। यिद जीिवत पानर् सक् ने व् यवः था 
िदइएको भए, धािमर्कता साँच् चै व् यवः थाबाट हनेुिथयो। २२ तर धमर्शाः ऽले 
बताउँछ, िक सबै कुरा पापको कैदमा छ, तािक जनु ूित ा येशू भीं टमािथ 
िवँ वास ारा िदइएको िथयो, त ् यो िवँ वास गनह लाई िदइओस ्। २३ तर 
िवँ वास आउन अिघ हामी व् यवः थाको वशमा िथय , र िवँ वास ूकट नभएसम् म 
हामी थिुनएका िथय । २४ िवँ वास ारा हामी धमीर् ठहिरन सक  भनेर 
व् यवः थालाई हाॆो संरक्षक भई हामीलाई भीं टसम् म डोर् याउने िजम् मा िदइयो। 
२५ तर अब िवँ वास आएको हनुाले अब उूान् त हामी संरक्षकको अधीनमा 
छैन ।" 

     गलाती ३:१९मा उल्लेिखत व्यवःथाको सन्दभर्मा पावलले गरेका 
िटप्पणीह लाई ूायजसो बाइबलको आधिुनक अनवुादह मा नकारात्मक 
तिरकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर सु को मीक भाषा अथार्त ्जनु भाषामा 
पावल ारा यो पऽ लेिखएको िथयो ,त्यसले नकारात्मक सन्देश िदँदैन। मीक 
भाषामा "रािखयो"को अथर् "रक्षक" भनेर अथर् लगाइएको छ। यो शब्द 
नकारात्मक पमा पिन ूयोग गिरन्छ ,जःतै अपहरणकतार्ले माग पूरा 
नभएरसम्म वन्धक बनाउने वा िनगरानी वा पहरेदारी))२ कोरन्थी ११:३२(। 
तर नयाँ करारमा व्यवःथालाई सकारात्मक अथर्  िदइएको पाइन्छ जःतै 
“सरुक्षा िदने "वा “सरुिक्षत रािखएको) "िफिलप्पी ४:७ ,१ पऽसु १:५(। 
“थिुनएको "वा “ूकट नहञ्ु जेल रािखएको "भ े अनवुादको अथर् पिन त्यिह हो 
गलाती ३:२३। 

 अनवुाद गन बममा त्यो शब्दलाई यसरी पिन अनवुाद गनर् सिकन्छ :
१ (“बन्द गनुर्) "उत्पि  २०:१८, २ (“थिुनन)ु "ूःथान १४:३ ,यहोशू 
६:१ ,यिमर्या १३:१९, ३ (“पबन ु "वा कुनै पदाथर् िभऽ बािहर निनःकुन ्
भनेर त्यस िभऽ समावेश गनुर् जसरी जालोमा माछा लकुा ५:६ (अथवा )  
,४ (“िसिमत गनुर् "अथार्त ्कोिह आफ्नो इच्छाको िबपिरत जान नचाहे त्यिह 
िभऽै उसलाई राखी छोड्न“ु ×अना ाकािरतामै सिुम्पएको छ) "रोमी ११:३२। 
उपरोक्त उदाहरणह ले गलाती ३:१९को शब्दलाई सकारात्कम र नकारात्मक 
अथर् लगाउन सिकन्छ। 
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     इॐायलीह को िनिम्त दश आ ा (नैितक व्यवःथा)र िरितिथितको 
व्यवःथा कसरी सहयोगी भयो त ?देहायका पदह  पढ्नहुोस ् :रोमी ३:१,२ 
"अब यहूदीलाई के फाइदा छ त? अथवा खतनाको के मोल? २ हरूकारले 
यसमा ज् यादै लाभ छ। सवरू् थम त परमेँ वरको वाणी यहूदीह लाई सिुम् पएको 
हो।", व्यवःथा ७:१२×२४ "१२ ितमीह ले यी िविधिवधानह  सनेुर पालन 
गर् यौ भने परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह सगँको ूमेको करार पूरा 
गनुर्हनेुछ, जस ्तो उहाँले ितमीह का िपता-पखुार्सँग ूित ा गनुर्भयो। १३ उहाँले 
ितमीह लाई ूमे गनुर्हनेुछ, र ितमीह लाई आिशष ्िदएर ितमीह लाई विृ  
गनुर्हनेुछ। उहाँले ितमीह लाई िदन् छु भनेर ितमीह का िपता-पखुार्िसत ूित ा 
गनुर्भएको देशमा ितमीह का शरीरको फल, भिूमको फल– अन ् न, नयाँ दाखम , 

तेल– गाईबस ् तकुा बाछा-बाछीमा र भेड़ाबाभाका पाठाह मािथ पिन उहाँले 
आिशष ्िदनहुनेुछ। १४ ितमीह  अ  मािनसह भन् दा ज् यादै आिशवार्दी हनेुछौ। 
ितमीह का पु ष वा ः ऽीह मध् ये कोही पिन िनः सन् तान हनेुछैन न त 
पशहु मध् ये कुनै पिन बैला हनेुछ। १५ अिन परमूभलेु ितमीह लाई सबै रोग-
िबमारीबाट ः वतन् ऽ राख् नहुनेुछ। ितमीह ले िमौमा देखेका भयानक रोगह  
उहाँले ितमीह मािथ ल् याउनहुनेुछैन, तर ितमीह सगँ वैरभाव राख् नेह मािथ ती 
ल् याउनहुनेुछ। १६ परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ितमीह का हातमा िदनहुनेु 
सबै जाितलाई ितमीह ले नाश गनूर्, उनीह लाई निट ाउनू। उनीह का 
देवताह को सेवा नगनूर्, िकनभने त् यही नै ितमीह लाई फसाउने पासो हनेुछ। 
१७ “यी जाित हामीभन् दा बिलया छन ्। हामी कसरी ियनीह लाई िनकाल् न 
सक ला?” भनी ितमीह ले आफ् नो मनमा सम् झौला। १८ तर उनीह सगँ 
नडराओ। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले फारो र सारा िमौलाई के गनुर्भयो 
त् यसको ः मरण गर। १९ ठूला-ठूला स ं टह , अचम ् मका िचन् हह , 

आश ् चयर्कमर्, र आफ् नो बाहबुल र फैिलएको पाखरुा ूयोग गरेर ितमीह लाई 
िनकाली ल् याउनभुएको त् यहाँ ितमीह  आफैले देखेका िथयौ– त ् यसरी नै परमूभ ु
ितमीह का परमेँ वरले ितमीह  अिहले डराएका ती सबै जाितसँग पिन 
गनुर्हनेुछ। २० यसबाहेक परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले उनीह का बाँकी 
रहेका र ितमीह देिख लकु् नेह  नं ट नहोउञ् जेल उनीह का बीचमा अिर ाल 
पठाउनहुनेुछ। २१ उनीह देिख नडराओ, िकनिक परमूभ ुितमीह का परमेँ वर 
ितमीह िसत हनुहुनु् छ। उहाँ महान ्र भययोग् य परमेँ वर हनुहुनु् छ। २२ अिन 
परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले ती जाितह लाई िबः तारिबः तार ितमीह का 
सामदेुिख िनकािलिदनहुनेुछ। ितमीह ले उनीह लाई एकै चोिट नाश गनर् 
पाउनछैेनौ, नऽता ितमीह  विरपिरका ज ली जनावरह  धेरै संख् यामा 
बिढ़जानेछन ्। २३ तर परमूभ ुितमीह का परमेँ वरले उनीह लाई ितमीह को 
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अधीनमा पािरिदनहुनेुछ, र उनीह  नं ट नहोउञ् जेल उनीह मा ज् यादै गोलमाल 
ल् याइिदनहुनेुछ। २४ अिन उहाँले उनीह का राजाह लाई ितमीह का हातमा 
सिुम् पिदनहुनेुछ, र ितमीह ले आकाशमिुनबाट उनीह का नाउँिनशानै 
मेिटिदनेछौ। कोही पिन मािनस ितमीह का सामनु् ने खड़ा रहन सक् नेछैन। 
ितमीह ले उनीह लाई नाश गनछौ।" र  लेवी १८:२०×३० "२० “ ‘ितमीले 
परः ऽीिसत सहवास नगर ्। त् यसरी ितमीले आफूलाई अशु  नपार ्।  २१ “ 

‘आफ्  ना छोराछोरी मोलोखको िनिम् त आगोमा चढ़ाएर आफ् ना परमेँ वरको नाउँ 
अपिवऽ नपार ्। म नै परमूभ ु हुँ। २२ “ ‘स ् ऽीह सँगझ पु षसँग सम् भोग 
नगर ्। त् यो घिृणत कायर् हो।  २३ “ ‘कुनै पश-ुूाणीिसत सम ् भोग गरेर ितमीले 
आफूलाई अशु  नगर ्। ः ऽी पिन सम् भोग गनर्लाई पश-ुूाणीिसत नसतुोस ्। त् यो 
अः वाभािवक दरुाचरण हो। २४ “ ‘यस ् ता सबै कामह ारा ितमीह  आफैलाई 
अशु  नपार। म ितमीह का सामनु् नेबाट जनु जाितह लाई िनकाल् दैछु ितनीह  
यी सबै कुरामा नै अशु  भएका छन ्। २५ त् यसरी नै त् यो देश अशु  भएको 
हो। अिन मैले त् यसमािथ त् यसका अधमर्को दण् ड उठाए,ँ र देशले आफ् ना 
बािसन् दाह लाई उकेलेर फ् याँिकिदयो। २६ तर चाहे ः वदेशी होस ्, चाहे 
ितमीह का बीचमा ूवास गन परदेशी होस ्, ितमीह ले मेरा िविधिवधानह  
पालन गनूर्, र यः ता िघनलाग् दा कामह  नगनूर्। २७ िकनभने यः तै सबै 
िघनलाग् दा कामह  त् यस देशका पूवर्बािसन् दाह ले गरे, र त् यो देश अशु  भयो। 
२८ मेरा िविधिवधान पालन नगरेर यिद ितमीह ले त् यस देशलाई अशु  गर् यौ 
भने त् यसका पूवर्बािसन् दालाई झ ितमीह लाई पिन त् यसले उकेलेर 
फ् याँिकिदनेछ। २९ “ ‘कसैले यीमध् ये कुनै घिृणत काम गर् यो भने त् यो आफ् ना 
मािनसह बाट बिहं कार गिरओस ्। ३० यसकारण अिघअिघकाह ले गिरआएका 
घिृणत काम ितमीह ले चािहँ नगनूर् र आफैलाई अशु  नगनूर् भनी मैले िदएका 
आदेश पालन गर। म परमूभ ुितमीह का परमेँ वर हुँ’।”   

    व्यवःथालाई नकारात्मक शब्दह  ूयोग गरेर पावल बोल्न सक्दछन ्
रोमी ७:६ :गलाती २:१९। तर व्यवःथाको बारेमा धेरै सकारात्मक 
धारणाह  उनले राखेको पाइन्छ )रोमी ७:१२ ,रोमी ८:३,४ र रोमी १३:८ 
। इॐायलीह लाई व्यवःथा ौापको पमा परमेँ वरले लाड्न ुभएको िथएन। 
ब  त्यो पालन गरेर त आिशष होस ् भ े उहाँको चाहना िथयो। यहूदी 
परम्परा अथार्त ्बिलूथाले पापलाई अन्तमा पखाल्न सकेको िथएन। तर त्यस 
ूथाले कबलु गिरएको मसीहलाई औलँ्याउँथ्यो ,जसले मािनसको पापलाई सफा 
गरेर धनु सक्नहुनु्थ्यो। बाइबलको समयमा भएका अनेक  सभ्यता अथार्त ्
रहनसहनमा समावेश भएका पाप तथा दु  आचरणह बाट इॐायलीह लाई 
सरुिक्षत राखेको िथयो। पावलले व्यवःथाको बारेमा सकारात्मक िटप्पणीह  
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बाइबलको अ  भागह मा गरेको मध्यनजरमा राख्दा उनले व्यवःथाको बारेमा 
गरेको िटप्पणीह लाई नकारात्मक पमा िलन ुगलत हो भनेर देखाउँदछ। 

     कुनै असल वःतलुाई गलत ढँगले ूयोग गिरएको के तपाईँलाई थाहा 
छ ?मािनसको उपचारको िनिम्त आिवंकार गरेको औषधीलाई लाग ु पदाथर्को 
पमा ूयोग गरेर दु पयोग गरेको एक ज्वलन्त उदाहरण हो। तपाईँकै 

जीवनमा यो तथ्थको अ  उदाहरणह  तपाईँले देख् नभुएको छ ?यस ानलाई 
मध्यनजर राखेर हेदार् ,व्यवःथाको बारेमा पावलले गरेको िटप्पणीह लाई 
बझुाउन यसले कसरी सहयोग गदर्छ?  
 
४॰ व्यवःथा हाॆो ःकूलको िशक्षक वा िदशािनदशक (गलाती ३:२४) 
    व्यवःथा हामीलाई रक्षा गन सरुक्षा गाडर् र हामीलाई नराॆो 
वातावरणबाट सरुिक्षत राख् ने शिक्त  हो भनेर पावलले गलाती ३:२३मा व्याख्या 
गरेका िथए। यो धारणालाई ःप  पानर् पद २४मा पावलले कुन उदाहरण 
ूःततु गरेको छ ?यसको अथर् के हो? हेन ुर्होस ्"23 तर िवँ वास आउन अिघ 
हामी व् यवः थाको वशमा िथय , र िवश ् वास ूकट नभएसम् म हामी थिुनएका 
िथय । 24 िवँ वास ारा हामी धमीर् ठहिरन सक  भनेर व् यवः थालाई हाॆो 
संरक्षक भई हामीलाई भीं टसम् म डोर् याउन ेिजम् मा िदइयो।" 

      गलाती ३:२४मा लेिखएको ,“िवँ वास ारा हामी धमीर् ठहिरन सक  
भनेर व्यवःथालाई हाॆो संरक्षक भई हामीलाई भी सम्म डोर् याउने िजम्मा 
िदइयो", नेपाली भाषामा “संरक्षक "भनेर अनवुाद गिरएको छ भने िकंग 
जेम्सको अङ्मजेी अनवुादमा “ःकूलको िशक्षक "भिनएको छ। यो शब्द मीक 
भाषाको पेडागोगोस )paidagogos) शब्दबाट अनवुाद गिरएको हो। बाइबलको 
अ  अनवुादमा “अनशुासनमा रािखने व्यिक्त "वा “गु  "वा नेपालीमा 
“अिभभावक वा संरक्षक "भनेर अनवुाद गिरएको पाइन्छ। तर यथाथर्मा यो 
शब्दको अथर् एउटैले माऽ बझुाउँदैन। पौरािणक रोमको सभ्यतामा पेडागोगोस 
वा अनशुासनमा चलाउने व्यिक्त दास िथयो जसले मािलकका छ ,सात वषर्का 
छोराछोरीह लाई तह लगाउन खटाइन्थ्यो। यवुा अवःथा नहुँ ले त्यो दासले 
ती केटाकेटीको पिछ पिछ लाग्न ु पदर्थ्यो। त्यस रेखदेख गन दासको अ  
िजम्मेवारी पिन िथयो ,जःतै मािलकका छोराछोरीह को शारीिरक अवःथामा 
ध्यान िदने ,ितनीह लाई नहुाइ िदने ,खाना, लगुा िदने र खतराबाट सरुक्षा 
ूदान गन। ितनीह लाई ःकूल पठाउने र ितनीह ले होमवकर् मा गर ्यो िक 
गरेन भनेर हेन पिन त्यस दासको िजम्मेवारी िथयो। ितनीह को जीवनशैली 
ठीक छ िक छैन र ितनीह  ठीक नैितक व्यवहारमा चलेको छ िक छैन भनेर 
िसकाउन र हेनर् त्यस दासबाट अपेक्षा गिरन्थ्यो। 
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     िनसन्देह :कुनै कुनै दास×गु लाई केटाकेटीह ले मन पराएका हनु्थे 
िकनभने ितनीह ले आफ्ना संरक्षकमा रहेका बालबािलकाह लाई माया गदर्थे। 
तर त्यसबेलाको वणर्न अनसुार ूायजसो ती दास×गु ह  अत्यन्त कडा हनु्थे। 
िपटेर हनु्छ िक िनदर्यी तिरकाले तसार्एर हनु्छ ती दास×गु ह ले 
केटाकेटीह लाई तह लगाउँथे। व्यवःथालाई कडा अनशुासनमा राख् ने गु को 
सं ा िदएर त्यसको काम के रहेछ भनेर उनले आफ्नो धारणा ःप  पमा 
राखेको पाइन्छ। व्यवःथा िवषशे गरेर दश आ ा नै िकन नहोस ्,त्यसले हाॆो 
पापलाई औलँ्याउँछ र त्यसबाट पर बःन के गनुर्पछर् भनेर िसकाउँछ। त्यिह 
पापले गदार् व्यवःथा थिपएको हो। व्यवःथाको ःवभावले गदार् त्यसूित 
नकारात्मक सोचाइ रािखन्छ। िकनभने यसले हामीह को पापले गदार् हामीलाई 
झपाछर् र हामी पापी ह  भनेर दोषी तलु्याउँछ। तर व्यवःथाको त्यो 
नकारात्मक भिूमकाले हाॆ ै भलाइको काम गदर्छ। व्यवःथाको नकारात्मक 
ःवभावले हामीलाई भी ितर डोर ्याउँछ। यसले गदार् व्यवःथा र ससुमाचार 
ूितःपधार्को पमा नभएर एक आपसमा पूरक भएर काम गदर्छ। हामीलाई नै 
मिुक्त िदन वा पापबाट मोक्ष िदलाउन परमेँ वरले व्यवःथा र ससुमाचार 
सँगसँगै योजनाव  पमा िदनभुएको िथयो। 

     गलाती ३:२४ पदमा िवशेष गरेर दश आ ाको बारेमा पावल ारा 
पिवऽ आत्माले बोिलरहनभुएको िथयो। व्यवःथा वा दश आ ाले हाॆो 
पापलाई देखाउँदछ। यसले हामीलाई भी को आवँयकतालाई पिहचान 
गराउँदछ। उहाँबाट पाउने क्षमा र शािन्तको िनिम्त उहाँितर हामी फक  भनेर 
यसले चाहन्छ। पापको ूायश ् िचत गद परमेँ वरकहाँ हाॆो मन यसले 
फकार्उँछ। अिन त्यसबाट अिभूिेरत भएर िवँ वाससाथ हामी ूभ ु येशूभी मा 
लाग्दछ ।"×एलेन जी ाइट ,सेलेक्टेड मेसेजेज ् ,बकु १ ,प॰ृ २३४बाट 
पान्तिरत। 

       तपाईँको काम र व्यवःथा अथार्त ्दश आ ासँग िमलेमतो छ िक छैन 
भनेर पिछल्लो पटक किहल्यै तलुना गनुर्भएको छ ?यिद छैन भने अिहले 
गनुर्होस।् केवल अक्षरस पमा व्यवःथासँग तलुना नगनुर्होस ् तर आित्मक 
पमा पिन गनुर्होस ्)म ी ५:२८ ,रोमी ७:६(। यसको पिरणाम के भएकोछ ?

यस पऽमा पावलले के भिनरहेको छ भनेर तपाईँकै आफ्नो अनभुवले के 
भन्दछ? 
 
५॰ व्यवःथा र येशूका िन ावान भक्त (गलाती ३:२५)  

   व्यवःथालाई अधीनिनयम वा परम्परामा ढालेर त्यसको पालना 
गनुर्पदन भनेर पावलको गलाती ३:२५को िटप्पणीलाई गलत ढँगले वाख्या गद 
त्यसबाट अलग हनु धेरैले बहाना बनाउँछन।् पावलले व्यवःथाको बारेमा 
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बाइबलको अ भागमा सकारात्मक िटप्पणीह  गरेको सन्दभर्मा त्यो बहाना 
अथर्हीन छ। 

     य िप गलाती ३:२५मा उल्लेिखत ,“तर अब िवँ वास आएको हनुाले 
अब उूान्त हामी संरक्षकको अधीनमा छैन । "भनाईको तात्पयर् के हो त? 

   ूथमत :अब व्यवःथाले िदने दोषको अन्तगर्त हामी छैन  )रोमी ८:३(। 
येशूूितको िन ामा अिडग भएको हनुाले हामी भी मा छ  र उहाँको अनमुहको 
अवसरलाई उपभोग गिररहेकाछ  )रोमी ६:१४,१५(। यसले गदार् अब हामीले 
अिलकित भलु गरेतापिन दोषी ठहरिनछ  वा अनशुासनको ल ीले हान्लािक 
भनेर नडराईकन पूणर् पले येशूको सेवा गनर् ःवतन्ऽ हनु्छ ।ससुमाचारले 
िदइएको सही वा सत्य ःवतन्ऽता भनेको के हो भनेर त्यस धारणाले हामीलाई 
िसकाउँदछ। अब दश आ ा िनकम्मा भयो ,त्यसको वाःता गनुर् पदन भनेर 
हात बाँधेर बःनलाई त्यस धारणाले समथर्न गदन। कितले भन्दछ ,
परमेँ वरको दश आ ा वा व्यवःथाको मिुन नरहन ुवा परमेँ वरको िविधको 
शासनमा नरहन ु नै येशूमा पाउने ःवतन्ऽता हो भनेर दावी गदर्छन।् तर 
व्यवःथालाई अव ा गनुर् नै पाप हो। अिन पापले सबै थोक त िदन्छ होला तर 
सच्चा ःवतन्ऽता िदँदैन यूह ा ८:३४। 

       अब दश आ ा वा व्यवःथाले हामीलाई दोष देखाएर न्याय गदन भनेर 
पावलले रोमी ८:१×४मा भनेको तात्पयर् के हो ?यो अचम्मको सत्य कुराले 
हाॆो जीवनमा कसरी ूभाव पानुर्पदर्छ? हेन ुर्होस:् "1 यसकारण अब भीं ट 
येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन। 2 पाप र मतृ् यकुो व् यवः थाबाट 
मलाई जीवनका आत् माको व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त पारेको छ। 3 पापमय 
ः वभावले दबुर्ल पािरएको हनुाले व् यवः थाले जे गनर् सकेन परमेँ वरले गनुर्भयो, 
अथार्त ्उहाँले आफ् ना पऽुलाई पापमय शरीरको ः व पमा पापबिलझ पठाउनभुयो। 
यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण् ड िदनभुयो, 4 यस हेतलेु िक व् यवः थाको 
उिचत आवँ यकता हामीमा पूणर् होस ्, हामी जो पापमय ः वभावअनसुार होइन, तर 
पिवऽ आत् माअनसुार चल् दछ ।"   

        जब हामीलाई भी ले क्षमा िदनभुयो तब दश आ ा वा 
व्यवःथासँगको सम्वन्ध िभ ै हनु जान्छ। अब परमेँ वरले मनपन जीवन 
हामीले  िबताउनपुछर् भनेर दश आ ाले आ ान गिरन्छ १ थेःसोलोनी ४:१। 
पावलले यस जीवनलाई पिवऽ आत्मासँगसँगै िहँड्न ुहो भनेर तलुना गदर्छन ्
गलाती ४:१। यसको अथर् यो होइन ,दश आ ाको नैितक व्यवःथाको 
औिचत्य हाॆो िनिम्त समाप ्त भयो। यो िवषयमा किहल्यै पिन बादिबवाद 
भएको िथएन। पाप भनेको के हो भनेर दश आ ाको वा व्यवःथाले नै ःप  
पमा पिरभाषा गदर्छ भने ,व्यवःथाको औिचत्य कसरी समाप ्त भयो भनेर 

हामी भ  सक्छ ? 
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    ब  दश आ ा वा व्यवःथा परमेँ वरको चिरऽको ूितिलिप हो। जब 
हामी परमेँ वरको आ ालाई पालन गदर्छ  ,हामीले पिन उहाँको चिरऽलाई 
ूितिवम्व गदर्छ । नीितिनयम वा िविधलाई प ाउन ु नभइ हामी येशूको 
उदाहरणको पिछ लाग्दछ । व्यवःथाले के गनर् सक्दैन उहाँले हाॆो िनिम्त 
गनुर्हनु्छ। उहाँले त्यस नैितक व्यवःथालाई हाॆो दयमा कोिरिदनहुनु्छ )िहॄू 
८:१०(। दश आ ा वा व्यवःथाले माग गरेको धािमर्क आवँयकतालाई पूरा 
गनर् उहाँले नै हामीलाई सामथीर् बनाउनहुनु्छ )रोमी ८:४(। त्यसकारण 
येशूसँगको सम्वन्धले गदार् पिहला किहल्यै पिन नपाएको व्यवःथा वा दश आ ा 
पालन गन शिक्त हामी पाउँदछ । 

     यस हेतलेु िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता हामीमा पूणर् होस ्,हामो 
जो पापःवभावका होइन ,तर पिवऽ आत्मा अनसुार चल्दछ । "पावलको रोमी 
८:४को अिभव्यिक्तले हामीलाई के भिनरहेको छ ?के यो ूित ा वा कबूल 
तपाईँकै जीवनमा किहल्यै पूरा भएको अनभुव गनुर्भएको छ ?मिुक्त भनेको हाॆो 
िनिम्त भी ले के गनुर्भयो भ  ेआधारमा छ तर हामीले केिह गन आधारमा 
होइन। यो सत्यलाई िकन हरदम आत्मसात ्गिरराख् नपुदर्छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी :“गलातीको पऽमा उल्लेख गिरएको व्यवःथाको बारेमा 
मािनसह ले मलाई िज ासा राखेकाछन।् कुन व्यवःथा संरक्षक वा गु  हो 
जसले भी मा हामीलाई ल्याउँदछ ?म यो जवाफ िदन्छु :दबैु िविध 
(बिलूथा)र दश आ ाका नैितक आ ाह ।  

    “सारा यहूदी धमर्को संःथापक भी  हनुहुनु्थ्यो। येशू भी को रगतले 
मिुक्त पाउँछ भ े परमेँ वरको योजनालाई कियनले अव ा गरेको कारण 
हाबेललाई उसले मािरिदयो। जब यहूदीले थमुालाई मारेर त्यसको रगत 
परमेँ वरको पिवऽ बासःथानमा छिकर् न्थ्यो तब त्यसले भी लाई औलँ्याएको 
हनु्थ्यो। कियनले थमुाको बिल चढाउन अःवीकार गदार् भी को रगतले माऽ 
संसारको उ ार हनु्छ भ े ानलाई उसले सरासर ठुबाएको पाउँछ । 
बिलूथाको सम्पूणर् योजना परमेँ वरले नै ःथापना गनुर्भएको िथयो। र त्यस 
सारा िबिधको आधार भी  हनुभुएको िथयो।  पिवऽ ःथानमा गिरने सबै 
िबिधिबधानह  ःकूलको िशक्षक जःतै हनु ्जसले पापी मािनसह लाई येशूितर 
हेनर् सघाउँदछ। सारा यहूदी धािमर्क िविधिवधानह को आधारिशला भी  
हनुहुनु्छ। 

    “पौरािणक इॐाएलमा पिवऽ बासःथानमा गिरने दैिनक सेवाकायर्ह ले 
सबै मािनसह को िनिम्त भी ले महा×पूजारीको काम गनुर्भएको िथयो भ े 
देखाइएको िथयो। ूत्येक मािनसको दयमा परमेँ वरको व्यवःथामा ूमे 
जागोस भनेर यो सेवाकायर्को ःथापना गिरएको िथयो। त्यो परमेँ वरको राज्य 
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व्यवःथा हो।"×एलेन जी ाइट ,सेलेक्टेड मेसेजज ् ,बकु १ ,प॰ृ २३३बाट 
पान्तिरत। 

 “दश आ ाको व्यवःथा वा नीितनयम केवल हामीलाई दोषी 
ठहराउनलाई िदइएको िथएन। यसले परमेँ वरको क णालाई पिन 
देखाउँदछ। यसले यःता कामह  गनुर् हु  भनेर िनदशन िदँदछ ,जसलाई 
पालन गदार् हामीलाई सखु िदँदछ। यिद येशूमा ती आ ालाई िलन सक्य  भने 
त्यसले हाॆो चिरऽलाई िनमर्ल र शु  बनाउँदछ जसले हामीलाई सदाको 
िनिम्त आनन्द ल्याउँदछ। जो मािनसह ले त्यसलाई पालन गदर्छ ितनीह को 
िनिम्त परमेँ वरको आ ा सरुक्षािदने िकल्ला हनुजाँदछ।"।"×एलेन जी ाइट ,
सेलेक्टेड मेसेजज ्,बकु १ ,प॰ृ २३५बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 
क)  हाॆो जीवनमा पापूित कसरी िबजय ूा  गन भनेर आन्तिरक संघषर् 

गिररहेका हनु्छ । पापूित िबजय पाउन परमेँ वरले हामीलाई धेरै 
ूित ाह  िदनभुएको छ। के ती ूित ाह  तपाईँलाई थाहा छ ? ती 
ूित ाह लाई हामीह को जीवनमा वाःतिवक बनाउने के गन ?फेिर 
त्यसै समयमा मिुक्तको िनिम्त हाॆो पूणर् आशा हाॆो िनिम्त येशूले ूा  
गनुर्भएको िबजयमा नै भरपनुर्पछर् भनेर कसरी सजग हनेु? 

ख)  दश आ ाको औिचत्य समाप ् त भयो भनेर  अिधकांस इसाईह ले दावी 
गदर्छन।् फेिर ती इसाईह ले नै पापको िब मा बोल्दछ। यसको 
अथर् दश आ ा नराॆो छैन भनेर ितनीह ले भिनरहेको त होइन। 
त्यसकारण व्यवःथा वा दश आ ा हिटगयो भन्दा ितनीह ले के भ  
खोिजरहेको हो? के इसाई हुँ भनेर दावी गनह को चेतनामा दश 
आ ाले बोल्दा परमेँ वरको भन्दा आफ्नो मनोमािलन्यमा िहँड्न चाहेकोले 
नै दश आ ा खतम भयो भनेर ितनीह ले वकालत गदर्छन ्िक? 

 
सारांश :  

येशूको आवँयकता छ भने पापीह लाई औलँ्याउन व्यवःथा िदइएको िथयो। 
ःकूलको िशक्षक वा अिभवाकले जःतै यसले परमेँ वरको बारेमा िशक्षादीक्षा 
िदँदछ र खराब तथा दु ताबाट हामीलाई सरुिक्षत राख्दछ। जसरी गु ले 
सजाय ँ िदने जःतै यसले हाॆो पापपूणर् चिरऽलाई ूकट गदर्छ र हामी दोषी 
भएको यसले ठहराउँछ। त्यस दोष िदने न्यायको व्यवःथाबाट भी ले 
हामीलाई ःवतन्ऽ पानुर्हनु्छ िकनभने अब उहाँको व्यवःथा कुनै पाटी वा 
कागजमा नभएर हाॆो दयमा उहाँले लेिखिदनहुनु्छ।  
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कथा ७ 

िनद ष मािनस झ्यालखानामा 
 

       यस जीवनमा यो भन्दा खराब कुरो के हनु सक्छ र? ूभा 
झ्यालखानाको कालो कोठरीमा िदक् क मान्दै आफूले आफै सोध्न थािलन।् यो 
अपराधमा म िनद ष छु। देवीदेवताह ले  मेरो वाई िकन सिुनरहेका छैनन?् 
१६ वषर् पगु्न लागेकी ूभा उनले नगरेको  हत्याको अपराधको िनिम्त उनी 
झ्यालखानामा थिुनएकी िथइन।् 

   ूभाको पिरवार गिरब िथयो। उनी र उनका िददी ःकुलमा जान 
सकेका िथएनन।् पिरवारलाई खानेकुरा िदन ितनीह ले काम गनुर्परेको िथयो। 
उनी १५ वषर् हुँदा उनको बबुाको मतृ्य ुभएको िथयो जसले गदार् पिरवार झन 
झन गिरबीमा डबेुको िथयो। मनुर्भन्दा पिहले उनको बबुा इसाई  हनुभुएको 
िथयो। त्यसले उनलाई के फरक पार् यो र ूभाले सोिचन।् जे भएपिन बबुा 
िबितसक्नभुएको िथयो। 

    एक जना धनी बूढी आमाको घरमा ूभा काम गिथर्न ् र उनलाई 
आदरपूवर्क आमा भनेर सम्बोधन गिथर्न।् खाना पकाउने, घर सफा गन र 
िनयाॐो भएको बेलामा त्यस आमासँग साथी जःतो भएर कुराकानी गन उनको 
काम िथयो। आमा ूभालाई मन पराउँिथन।् उनी ौीमानको मतृ्य ुभएपिछ ूभा 
नै उनको िनिम्त साथी भएिक िथइन।् 

    काम सिकएपिछ एक िदन बेलकुा ूभा घर फकनै लागेको बेलामा 
त्यस िदन  आफूसँग रहन आमाले ूभालाई अनरुोध गिरन।् आफू एक्लै 
भएकोले उनलाई साथी बःन आमाले अनरुोध गरेकी िथइन।् आमा एक्लै भएको 
ूभालाई थाहा िथयो त्यसकारण त्यो रात उनीसँग बःन मञ् जरु गिरन।् आमाको 
धमर्पऽु गाउँबाट अन्तै गएको िथयो। 

    िबहान ३ बजेितर आमाले ूभालाई उठाएर भिनन,् "आज मेरो 
देवताको िबशेष पबर् हो। म िबहानै नहुाएर आराधना गनर् चाहन्छु। त्यसकारण 
मलाई नहुाउन पानी तताइदेऊ ल!" हनु्छ भनेर अधँ्यारो कोठाबाट बािहर िनःकेर 
भान्सा कोठामा ूभा गइन।् 

    जब उनले भान्सा कोठा खोिलन ्त, त्यहाँ धेरै मािनसह  लिुकरहेको 
उनले देिखन।् उनी िचच्याउनभुन्दा पिहले ती मािनसह ले उनलाई झ्यापझपु 
समातेर उनको मखु बन्द गिरिदए। एक जनाले चक् कु िलएर उनलाई मानर् 

१



धम्की िदए। उनलाई धेरै चोटी छुराले हाने। अक ले उनलाई डोिरले बाँधेर 
एउटा कुनामा घचेिड िदए। ितनीह  आमाको कोठामा गएको उनले पलुपलु 
हेन ुर्पर् यो। 

   जब ती मािनसह  आमाको कोठामा गए तब आमा िचच्च्याएको उनले 
सिुनन।् ितनीह ले उनीसँग पैसा, सनु र गहनाह  मागे। अिन ूभाले आमा 
उकुसमकुुस भएर िचच्याएको सिुनन ् र अिन ढङमङ् ङ ढलेको सिुनन।् अिन 
मािनसह  घरबाट भागेको उनले सिुनन।् 

   आफूलाई बाँिधएको डोरीबाट उनी जबरजःती फुित्कइन ्र भान्साबाट 
बािहर जान खोिजन।् भान्सा कोठाबाट बािहर चकुुल लगाइएको िथयो। अिन 
उनले झ्याल फोडेर गहुार गहुार भनी कराइन।् आमाको कोठामा जाँदा त उनी 
अचेत भएर ढिलरहेकी िथइन।् "आमा, आमा!" भनेर उनी कराइन।् तर उनी 
मिरसकेकी िथइन।् 

    ूभाले झ्यालबाट बािहर पिुलसह  िहँिडरहेका देिखन ्र गहुार मा िगन।् 
"डाँकाह ले आमालाई मारे" भनेर उनी थरथर काम्दै पिुलसलाई भिनन।् 

   जब पिुलस आए त के भयो भनेर सबै कुरा उनले ितनीह लाई 
बताइिदए। ितनीह ले उनलाई अःपताल लगे र उनको घाउको उपचार गरे। 
अिन उनलाई छोिडिदए। तर पिछ उनलाई फेिर समातेर झ्यालखानामा लगे।। 
आमालाई मान उनी नै हनु ् भनेर पिुलसह ले उनीमािथ अिभयोग लगाएका 
िथए। 
 

२
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