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िवँवासबाट िनदोर्ष ठहिरनु

यस अध्याको िनिम्त पढ्नुहोस्: रोमी ३:१९-२८।
ःमरण गनुपर् न पद: “ मािनसह का आफ्ना िवँवासले गदार्

परमेँवरसँग िठक मेलिमलापमा उनीह लागेका हुन्छन भ े कुरामा
हामी ूितव ता व्यक्त गदर्छ । दश आ ाको व्यवःथालाई िविधपूवक
र्
पालन गर्यो भन्दै मा ितनीह ले मुिक्त पाउँदैन।" (रोमी ३:२८बाट
पान्तिरत)।
रोमीको पुःतकको मूल सार यस अध्यायमा हे नछ । यस
पुःतकको मूख्य िवषयवःतु भनेको हाॆो धमर्कमर्बाट होइन तर
िवँवास ारा परमेँवरको अगािड हामी िनद ष ठहिरन्छ । यस
अध्यायमा हामीले कानूनी व्यवःथाबाट शव्दह च ु ेछ । उदाहरणमा
यो छ: कुनै अपराधी न्यायिधसको सामु खडा हुन्छन्। त्यस मािनसले
अपराध गरे को हुन्छ त्यसै कारण न्यायिधसले उसको जघन्य अपराधले
गदार् उसलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाउँछन्। तर कोिह अक मािनस
उसको स ामा सजायँ भोग्न तयार हुन्छ र मान त्यो अपराध आफैले
गरे को हो भनेर मृत्युदण्डको सजायँ भोग्छ। यसरी अक मािनस
अपराधीको िवकल्प हुन जान्छ। अपराधीको स ा अक िनद ष व्यिक्तको
मृत्यु हुन्छ। फेिर त्यसै वखत आफ्नो िवकल्पको पमा सजायँ भोगेको
मािनसको सदाशयतालाई महण गदार् अपराधी मािनस दोषमूक्त हुन्छ।
त्यस मािनसले किहलै पिन अपराध नगरे को ठहछर् र अदालतले उसलाई
सबै अपराधबाट मूक्त गराउँछ। यो िकन भयो भन्दा त्यो मािनस जुन
िवकल्पको पमा खडा भएको िथयो, उनले कुनै अपराध गरे को िथएन।
उसको पुिलस तथा अदालती रे कडर्मा उसले केिह पिन अपराध नगरे को
दे िखएकोले उसको आफ्नै िस तथा अपराधरिहत चिरऽले अपराधीको
िवकल्पमा उिभन योग्य ठहराइएको िथयो। उसै ले गदार् अब दोषी तथा
मृत्यदण्डको सजायँ सुनेको मािनस अदालतमा यसरी खडा हुन्छ मान
उसले कुनै पाप तथा अपराध गरे को छै न।
यसको मतलब यो होइन िक त्यस मूक्त भएको मािनस िनद ष
छ। सबैलाई थाहा छ ऊ दोषी छ। तर असल समाचार त यो हो िक
उसको अपराधलाई क्षमा िदइयो।
परमेँवरको मूिक्तको योजनामा हामी सबै दोषी ठहिरएकाछ ।
ु एको
हामी अपराधी छ । तर हाॆो िवकल्प अथार्त ् स ामा खडा हुनभ
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ु न्ु छ। परमेँवरको न्यायलयको सामु हाॆो
येशू पूणर् पमा िनद ष हुनह
स ामा उहाँ उिभनुहन्ु छ। हाॆा अधमीर् चिरऽको स ामा उहाँको धािमर्क
चिरऽलाई िःवकार गिरन्छ। तसथर्: येशूले गदार् परमेँवरको अगािड
हामी िनद षी भएर खडाहुने शुभ अवसर पाउँछ । जब येशूको धािमर्कता
तथा सदाचािरतालाई हामीले िवँवास ारा महण गछ तब त्यो सदगूण
हाॆै हुन जान्छ। यिह ूिबयालाई “िवँवास ारा िनद ष ठहिरनु" भनेर
वाख्या गिरन्छ। हामीले येशूलाई महण गरे को हुनाले हाॆा िवगत
आचरण तथा ःवभाव पापमय वा अपराधी भएतापिन परमेँवरको सामु
हामी धमार्त्मा वा सन्त भएर खडा हुन्छ । हाॆा कुनै धािमर्क
िबयाकलापले होइन तर येशूको धािमर्कताले माऽ हामीलाई पापबाट
उ ार िमल्न सक्दछ।
हाॆो िनिम्त यो एकदम उ म समाचार होइन त? साँच्चै भन
भने हाॆो जीवनमा यो भन्दा शुभसमाचार अ के होला?
१॰ व्यवःथाका िबयाकलाप (रोमी ३:१९,२०)
“अब हामी जान्दछ , जे-जित व्यवःथाले भन्छ,व्यवःथामूिन
हुनेह लाई नै भन्छ, िक हरे क मुख चूप रहोस्, र सारा सं सार
परमेँवरको अिग जवाफदे ही होस्। यसै कारण व्यवःथाको कमर्ले कोिह
पापी उहाँको ्ि मा धमीर् ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको
चेतनाहुन्छ अथार्त ् हामी पापी ह भनेर परमेँवरको दश आ ाले सचेत
गराउँछन् ।" रोमी ३:१९,२०
पान्तिरत), पावललको उपरोक्त
मन्तव्यलाई व्यवःथा चाहे त्यो परमेँवरको दश आ ा नै िकन नहोस्
त्यसको बारे मा के भिनरहेको हामी पाउँछ ? व्यवःथाले के गनर् सक्छ
र के गनर् सक्दै नन्? येशूको मागर्मा िहँड्ने सबैमा यो ानको वोध िकन
हुनपु दर्छ?
व्यवःथा भ े शव्द पावलले ूयोग गदार् त्यस ताकाका
र् एको िथयो। िहॄू भाषामा यस
यहू दीह ले बुझेको अनुसार ूयोग गनुभ
व्यवःथालाई टोरा भिनन्छ। टोरा भन्दा मोसाले लेखेका बाइबलका
ूथम् पाँच पुःतकह मा उल्लेिखत परमेँवरका िविधिवधानह
वा
व्यवःथाह र साथै सम्पूणर् पुरानो करारलाई त्यसबेलाका यहू दीह ले
सोचेका िथए र आजका यहू दीह ले पिन सोच्दछन्। त्यस व्यवःथामा
परमेँवरका दश आ ा वा नैितक आचारसं िहताकोसाथै परमेँवरले
िदनुभएको िनयमकानून, न्यायूणाली र धािमर्क तथा िरितिथित
िविधिवधानह िथए। परमेँवरका आफ्ना जनह लाई िशक्षािदक्षा िदन
ितनीह
िदइएको िथयो। त्यस व्यवःथामा उल्लेख गरे का सबै
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सानाितना िनयमह ले पिन िवँवासीको जीवनमा कःतो ःवच्छ चिरऽ
हुनपु दर्छ भनेर दे खाइएको िथयो। यसैकारण यहू दीह को सम्पूणर्
धािमर्क सं ःकारह को ौोत नै ती व्यवःथा िथए भनेर धेरैले सोचेको
पाउँछ ।
व्यवःथा अथार्त ् िविधको शासनमा रहनु भनेको कसै को अिधनमा
रहनु हो। मािनसह कमजोर छन् र परमेँवरको अगािड दोषी छन्
भनेर व्यवःथाले दे खाउँछ। व्यवःथाले मािनसका दोषलाई हटाउन
सक्दै नन्। तर व्यवःथाले हामी कःतो पापी रहे छ भनेर दे खाउँदछ र
ँ
ँ छ।
त्यसबाट मूक्त हुने उपायलाई पापीह लाई औल्याउ
परमेँवरको व्यवःथालाई बुझ्न रोमीको पुःतकलाई हामीले
ूयोग गदर्छ । फेिर परमेँवरको व्यवःथा भन्दा धेरैले उहाँको दश
आ ाह अथार्त ् नैितक आचारसं िहतालाई माऽ बुझाउँछ भनेर कितपय
पालन गदमा
मािनसह ले भन्दछन्। हो, केवल ती आ ाह
मािनसह लाई मूिक्त िदइन्दै न जसरी यहू दीह मा अनेकन् िविधिवधानह
छन् ती िबिधिबधानह पालन गदमा उनीह ले मूिक्त पाउँदैनन्। दश
आ ाको लआय यो होइन कसैलाई उ ार गनु।
र्
परमेँवरको चिरऽ
दे खाउन र मािनसह
कहाँ कमजोर भए जसले गदार् परमेँवरलाई
ूितिवम्व गनर् सकेनन् भनेर दे खाउने दश आ ाको काम हो।
चाहे ती नैितक होस्, चाहे धमर्सःकार तथा धािमर्क
िविधिवधानह
होस्, चाहे नागिरकको िनिम्त बनाइएका ऐनकानूनह
होस् जुनसुकै व्यवःथालाई अक्षरस पालन गर्यो भन्दै मािनस
परमेँवरको अगािड धमीर् ठहिरन्दै नन्। व्यवःथा वा िविधको शासनको
काम कसैलाई धमीर् बनाउने होइन। तर परमेँवरले िदनुभएको
ँ
ँ छन् र जसले गदार्
व्यवःथाले हाॆो पाप तथा कमजोरलाई औल्याउ
हामीलाई येशूको आवँयताितर डोर्याउँछन्।
जसरी रोगको लक्षणले मािनसह का रोगलाई िनको पानर्
सक्दै नन् त्यसरी नै व्यवःथा त्यो चाहे परमेँवरको दश आ ा नै िकन
नहोस्, त्यसले मािनसलाई मूिक्त िदन सक्दै न। व्यवःथाले हामीलाई
उपचारको आवँयकता छ भनेर माऽ दे खाउँछ। यिह कामको िनिम्त
मािनसलाई परमेँवरको दश आ ा र अ िविधिवधानह िदनुभएको
िथयो।
तपाईँले परमेँवरको आ ाह
अथार्त ् व्यवःथालाई कसरी
सफलता पूवक
र्
पालन गिररहनुभएको छ? तपाईँको जवाफले
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परमेँवरको आ ाह लाई पालन गरे र मूिक्त पाउन असम्भव छ भनेर
कसरी दे खाउँछन्?
२॰ िवँवास अथार्त ् आःथा र धािमर्कता (रोमी ३:२१)
“व्यवःथािबनानै परमेँवरबाट आउने धािमर्कता ूकट भएको
छ। व्यवःथा र अगमवक्ताह ले त्यसै को गवािह िदएका छन्।" (रोमी
३:२१)।
पुरानो समयमा अपनाएका व्यवःथा ारा ूदान गरे को पुरानो
धािमर्कताभन्दा नयाँ धािमर्कता फरक छन्। पुरानो धािमर्कता भनेको
यहू दीह ले थाहा पाए अनुसार िविधिवधानलाई पालन गरे र धमर् कमाउनु
िथयो। अब नयाँ धािमर्कता अथार्त ् नयाँ धमर् भनेको परमेँवर आफैबाट
आएको धािमर्कता अथार्त ् धमर् हो। (अंमज
े ीमा यसलाई righteousness
भिनन्छ अथार्त ् नेपाली शव्दकोषमा यसरी व्याख्या गरे को छ: इमान्दारी,
सदाचािरता, सच्चाइ, सदगुणीपन, धमर्परायणचा, पिवऽता। अथार्त ्
सत्यवादी भएर चल्ने क्षमता)। पिवऽ जीवन यापन गरे र सत्य
धािमर्कतामा िहँड्ने गुण परमेँवरले हामीलाई िदनुभएको छ। उहाँले
िदनुभएको यस धमर्परायणतामाऽै उहाँले महण गनुह
र् न्ु छ र यसैलाई माऽ
उहाँले सत्य भनेर िःवकार गनुह
र् न्ु छ।
यस सं सारमा मािनस भएर जीउनु हुँदा ूभ ु येशूले यिह धािमर्क
वा सतमागर् अपनाउनु भएको िथयो। उहाँको िनमर्ल जीवनलाई कसैले
पिन दोष लगाउन सकेको िथएन। िवँवास ारा येशूलाई जसले महण
गदर्छ, त्यःतै जीवन हामी सबैलाई िदने कबूल उहाँले गनुभ
र् एको छ।
िवँवास ारा अपनाउने धमार्त्माको जीवन मािनस हकदार वा योग्य भएर
पाउने जीवन होइन तर यःतो जीवन िबताउनु उसको आवँयकता हो।
“यथाथर्मा भ े हो भने व्यवःथालाई पालन गरे र मािनस
धमर्परायणता दे खाउँछ। व्यवःथाको माग नै धमर्परायणता वा उिचत
जीवन यापन गन हो। तर उसले धमर्कमर् गरे र “म धमार्त्मा भएको छु
वा िश भएको छु " भनेर ःवयँ धमार्त्माको पगरी लगाउन सक्दै न।
मािनस केवल िवँवास वा आःथा ारा माऽ धमार्त्माको िःथितमा पुग्न
सक्छ। िवँवासले माऽ उनी िश
जीवन वा धमर्परायण जीवन
अपनाउन सक्छ। येशू भी को बिलदानबाट ूा भएको आिशषह
पापी मािनसले परमेँवरको सामु िवँवास ारा ल्याउन सक्छ। अिन
आफ्नो पुऽले अपनाउनुभएको आ ाकारी जीवन पापीसँग परमेँवरले
जोड्नुहन्ु छ। हामीह को कमी कमजोरी तथा पापी ःवभावलाई येशूको
धािमर्कताले सािटन्छ। येशूलाई िवँवास गन तथा उहाँूितको आःथामा
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िहँड्ने मािनसलाई परमेँवरले आफ्नै छोराछोरी भनेर महण गनुह
र् न्ु छ,
क्षमा िदनुहन्ु छ, र शु पानुह
र् न्ु छ। येशूको चिरऽले गदार् उहाँलाई महण
गन मािनस पापबाट मूक्त हुन्छ र मान उसले किहलै पिन पाप नगरे को
सरह उसलाई व्यवहार गिरन्छ। यो ूिबयाले गदार् पापी पिन
धमार्त्मामा गिनन पुग्छन्। परमेँवरको ःनेह र माया उसमाथी रहे कोले
उसले त्यसको लाभ उठाउन सक्छ।"-एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड
मेसेजेज,् बुक १, पृ॰ ३६७बाट पान्तिरत। यस गजबको सत्यलाई
तपाईँले कसरी आत्मसात् गनर् सक्नुहन्ु छ? (पढ्नुहोस् रोमी ३:२२)।
येशू भी को िवँवास वा आःथा भनेकै उहाँमािथ राख्ने िवँवास
् यो आःथा वा िवँवास भनेको हाॆो िदमागले अ ंय
वा आःथा हुन।
तथा गोप्य पमा महण गनभन्दा पिन महान् छन्। येशूको जीवन र
उहाँको मृत्युलाई ऐितहािसक तथ्य भनेर ःवीकार गनुम
र् ाऽ होइन।
सच्चा िवँवास वा आःथा भनेको येशू भी मुिक्तदाता, मेरो स ामा
मनुभ
र् एको र मेरो जीवनको ःवामी भनेर ःवीकार गनुर् हो। उहाँमािथ
पूणर् भरोसा राख्नु हो। अिन, उहाँले िदनुभएको आ ाह लाई िशरोपर
गरे र िवँवासीको जीवन िबताउनु हो।
३॰ अनुमह र दोषमुिक्त (रोमी ३:२४)
अिहलेसम्म व्यवःथाले के गनर् सक्छ र के गनर् सक्दै नन् भनेर
हामीले हे र्य । अब रोमी ३:२४ हे नह
र्ु ोस् जसमा लेिखएको छ:
परमेँवरका अनुमहका बरदानले भी येशूमा भएको उ ारबाट ितनीह
िस ैमा धमीर् ठहिरएका छन्।" पावलको यो भनाईको तात्पयर् के हो?
येशूमा मुक्ती पाउनु भनेको अथर् के हो?
ु नेको यस पदले कसरी वाख्या गरे को छ? यो
दोषरिहत हुनभ
मीक अथार्त ् युनानी शब्द disaioo (िडकेओ)बाट अनुबाद गरे को यो
शव्दको अथर् िनद ष सािबत गनुर् हो। यसको अथर् धमीर् ठहराउनु, धमीर्
भएको भनेर घोषणा गनुर् वा धमार्त्मामा गिननु हुनसक्छ। यो शव्दको
जड पिन dikaisune (िडकेओसुन) अथार्त ् “धमर्परायणता" र dikaooma
(िडकेओमा) जसको अथर् “धमीर्हन
ु आवँयकता पुरागनु"र् बाट आएका
्
हुन।“दोषरिहत" र “धमर्परायणता"को िबचमा अन्तरसम्वन्ध वा घिन
सम्वन्ध छ भनेर यसले दे खाउँछन्। कुनै कुनै अनुबादमा यो ःप
पमा दे खाएको छै न। हामी त्यसबेला िनद ष वा पिवऽ भएको हुन्छ
जब परमेँवरले हामीलाई धमीर् भएको घोषणा गनुह
र् न्ु छ।
िनद ष सािवत भएको मािनस धमीर् बिनन्छ। यस िबना
परमेँवरले कसैलाई पिन ःवीकार गनुह
र् ु । तर जब कुनै मािनसलाई
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ँ ाको सामु धमीर्
िनद ष भएको उच्चारण गिरन्छ तब ऊ परमेँवरको आख
भएको दे िखन्छ। अिन परमेँवरले उसलाई महण पिन गनुह
र् न्ु छ।
तर परमेँवरको सामु मािनस िनद षी भएर धमीर् ठहिरन केवल
उहाँको अनुमहलेमाऽ सम्वभ हुन्छ। अनुमह वा ईँवर-कृपाको अथर्
हामीमािथ दे खाएको िनगाह वा दया ि हो। उदाहरणमा: पापी मािनस
मुिक्तको िनिम्त परमेँवरमा फिकर्न्छ। परमेँवरितर ऊ फिकर्एकोले
उमािथ परमेँवरको अनुमह पछर्न ् र अिन त्यिह अनुमहले गदार् उहाँले
ऊ धमीर् भएको घोषणा गनुह
र् न्ु छ। हो, पापीह परमेँवरको अनुमहको
योग्य छै नन्, तै पिन ितनीह को कुनै आफ्ना असल काम वा
िबयाकलापिबना नै िनद ष ठहिरन्छन्। पापी मािनस चाहे त्यो पु ष
होस् वा ी, िनिरह वा असहाय हुन्छन् र परमेँवरको अनुमहमािथ पूरा
भरोसा राख्नुपदर्छ। पापीको स ामा बुसमा मनुभ
र् एको कारणले येशू
भी मा उनी िनद ष सािवत भएर मुिक्तमा सहभागी हुन्छन्। येशू
सहजकतार् वा वािरस भएर पापीह को सेवा गनुह
र् न्ु छ।
खास समयको पिरिधिभऽ पापी मािनस िनद ष हुन्छ भनेर
रोमीको पुःतकले बताउँछ। जब पापी त्यस दोषरिहत जीवनबाट अलग
हुन्छ र अधमीर्को चालमा चल्छ तब उसलाई परमेँवरले महण
् तर जब परमेँवरले उच्चारण गनुभ
गनुभ
र् एको हुदैन।
र् एको िनद षीको
दायरामा उ पछर् तब उसलाई परमेँवरले महण गनुह
र् न्ु छ र उ धमीर्
भएको ठहिरन्छ।
जो मािनस येशूमा रिहरहन्छ उनको िनिम्त िनद ष सािवत
भएको समय िबगतको समय भनेर जानीन्छ। िकनभने यो कायर्
त्यसबेला सम्प
भएको हुन्छन् जब उनले आफूलाई येशूमा पूरा
समपर्ण गदर्छ।
तर िनद ष सािवत भएको पापी मािनस बाटो िबराएर फेिर
येशूितर फकर्न्छन् भने के हुन्छन् त? त्यसबखत दोषरिहत ूिबया फेिर
सु
हुन्छ। जब हरिदन हामीले आफ्ना जीवन येशूमा समपर्ण
गिररहन्छ ,
तब िनरन्तर
पमा दोषरिहत जीवन हामी पाइरहे का
हुन्छ ।
मुिक्तको यो सुसमाचार यःतो एकदम असल भएतापिन
मािनसह ले त्यसलाई िकन अिँवकार गिररहन्छन्? तपाईँलाई
परमेँवरले धेरै ूित ाह िदनुभएको छ, तर ती ूित ाह को उपभोग
गनर् तपाईँलाई कसले रोिकराखेको छ?
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४॰ “परमेँवरको धमर्परायणता वा पिवऽता" (रोमी ३:२६,२७)
रोमी ३:२५मा पावलले मुिक्तको महान् सुसमाचार अझ
गिहिरएर वाख्या गरे को पाउँछ : “परमेँवरले भी लाई उहाँको रगत ारा
ूायिँचतको बिलदान ःव प ूःतुत गनुभ
र् यो, जुन ूायिँचत
र् दर्छ। यो काम परमेँवरले आफ्नो धािमर्कता
िवँवास ारा महण गनुप
दे खाउनलाई गनुभ
र् यो, िकनभने उहाँको ईँवािरय धै यम
र् ा अगािडका
पापह लाई उहाँले वाःता गनुभ
र् एको िथएन।" (नेपाली बाईबल
सोसाइटी, २००९)। यिह पदलाई जीएफए २००८ले यसरी अनुवाद
गिरएको छ: “परमेँवरले भी लाई उहाँको रगत ारा क्षितपूितर्को
बिलदान ःव प ूःतुत गनुभ
र् यो, जुन क्षितपूितर् िवँवास ारा महण
गनुप
र् छर्। यो काम परमेँवरले आफ्नो धािमर्कता दे खाउनलाई गनुभ
र् यो,
िकनभने उहाँको ईँविरय धैयम
र् ा अगािडका पापलाई उहाँले वाःता
र् एको िथएन।" “ूायिँचतको बिलदान ःव प" वा “क्षितपूितर्" भ े
गनुभ
शव्दलाई एउटा ठू लो अमेजीमा शव्दले वाख्या गरे को पाउँछ । त्यो हो
propitiation (ूोिपिशयशन)। मीक अथार्त ् युनानी भाषाले यस शव्दलाई
hilasterion (िहलाःटोिरयन) भनेर ूयोग गिरएको छ। यो शव्द केवल
यस पदमा र िहॄू ९:५मा माऽ ूयोग गिरएको छ। िहॄू ९:५मा यस
ूोिपिशयशनको अथर् पिवऽ मिन्दरिभऽ रािखएको पिवऽ सन्दुक वा
अनुमहको आसन भनेर जनाउँछ। रोमी ३:२५मा यिह ूोिपिशयशनको
अथर् येशू भी ारा हामीलाई ूदान गिरएको िनद ष सािवत र पापबाट
उ ार गन ूिबयालाई जनाउँछ। पुरानो करारमा पिवऽ मिन्दरिभऽ
रािखएको अनुमहको आसनबाट पापह लाई कसरी हटाएको िथयो भनेर
ूोिपिशयशन वा क्षितपूितर् अथार्त ् ूायिँचतको बिलदान भ े शव्दले
ु यो,
बताउँछ। यसको अथर्, येशू मनुभ
र् एर हाॆो साटो बिलदान हुनभ
र् यो र हाॆो
उहाँले हामीलाई मोक्ष िदनुभयो, हाॆो पापह लाई क्षमा गनुभ
पापको क्षितपूितर् वा ज्याला ितिरिदनुभयो। हामीले जे गरे तापिन हाॆो
पापको मोललाई च ुक्ता गनर्सक्दै न , तर येशूले ितिरिदनुभयो। सं िक्ष मा
भ े हो भने, हाॆो मुिक्तको िनिम्त जे आवँयकता िथयो, परमेँवरले
र् यो।
गनुभ
रोमी ३:२५मा हाॆो “पापको वाःता गनुभ
र् एन वा हटाउनुभयो"
भनेर उल्लेख गरे को पाउँछ । हाॆो पापले गदार् हामी परमेँवरको सामु
आउन योग्य भएका हुँदैन । पापलाई नै बोकेर परमेँवरकहाँ जान
सक्दै न । यस अवःथामा उहाँले हामीलाई महण गनुह
र् ु । हामीमा
भएको पापलाई केिह गरे र पिन हामीले हटाउन सक्दै न । परमेँवरले
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मुिक्तको योजनामा हाॆा पापह लाई येशूको रगत ारा च ुक्ता गन
ूावधान बनाउनुभएको िथयो। यिद हामीले िवँवास ारा येशूलाई महण
गर्य भने उहाँको रगतले हाॆो सबै पापह पखाली िदनुहन्ु छ।
मीक वा युनानी शव्द parasis (पारे िसस) ूयोग गरे र
परमेँवरले हामीलाई पापबाट छु टकारा िदनुभयो भिनएको छ। यसको
अथर् परमेँवरले हाॆो पापलाई वेवाःता गरे को होइन। हाॆा पापूित
ँ ाह िचम्लनुभयो भनेको होइन। हाॆा सबै पापको
उहाँले आफ्ना आख
ज्याला वा दुषपिरणाम येशूको रगत ारा ितिरिदएकोले हाॆा पापह लाई
परमेँवरले िनलम्वन गनर् अथार्त ् हटाउन सक्नुहन्ु छ। जो कोिहले पिन
येशूको रगतमा िवँवास वा आःथा राख्दछ उसको पापको मोल च ुक्ता
गराउन सिकन्छ। चाहे
ी होस् वा पु ष होस्, यस ूिबयामा
परमेँवरले कसैको भेदभाव गनुह
र् ु । येशू ितिनह को िनिम्त
मनुभ
र् एकोले ितनीह
पापबाट चोखो हुने सम्भावना भएको हो (१
कोरन्थी १५:३)।
मािथका अिभव्यिक्तलाई पावलले फेिर यसरी पूि
गदर्छन्:
ु न्ु छ र येशूमा िवँवास राख्नेह लाई उहाँले
“परमेँवर आफै धमीर् हुनह
ु
धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भ े करा ूमाण गनर्लाई उहाँले वतर्मान समयमा यो
गनुभ
र् यो। तब हाॆो घमण्ड वा असल छ भ े अिभमान कहाँ गयो त?
त्यसको ठाउँ नै छै न। कुन िस ान्त वा व्यवःथामा यसो गन? के यो
कमर्को िस ान्त वा व्यःथा ारा हुने त? कदािचत होइन। यो त केवल
िवँवासको िस ान्त वा व्यवःथाबाट माऽ हुन्छ।"(रोमी ३:२६,२७)।
पावलले आफ्ना ती अिभव्यिक्तह माफर्त् हामीलाई के बुझाउन खोजेका
छन्?
परमेँवरको धािमर्कता वा पिवऽताको असल समाचार पावलले
आफ्ना पाठकह लाई बाँड्न चाहे का िथए हाॆो धािमर्क िबयाकलाप वा
धमर्कमर्ले परमेँवरको पिवऽताले हामीलाई छोिप ।हाॆो अथक ूयास,
त्याग वा तपःयाले हामी परमेँवरको सामु साधु, सन्त वा धमार्त्मा
बन्दै न । यिद धमार्त्मा हुन चाहन्छ भने केवल येशूले हाॆो िनिमत के
गनुभ
र् यो सो र उहाँमा िवँवास वा आःथा राखेरमाऽ हुन्छौ।
बुसले गरे र पापीह
धमीर् ठहरे का छन् भनेर परमेँवरले
घोषणा गनर् सक्नुहन्ु छ। फेिर त्यसै समयमा, उहाँ न्यायोिचत र िठक
ु न्ु छ भनेर पापमा नफसेको जगत र ःवगर्का सारा जीवह ले ठहराइ
हुनह
नै रहन्छन्। ःवगर्ले महान् त्याग वा बिलदान गर्यो भनेर सै तानले
परमेँवरलाई दोष लगाउने ठाँउ पाउँदैन। परमेँवरले िदने चाहनाभन्दा
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ज्यादा पापीह बाट चाहे को भनेर सैतानले परमेँवरसँग बादिववाद
गरे को िथयो। सै तानले परमेँवरको ममतामयी ूेमलाई ओझेलमा पानर्
भरमग्दूर ूयत्न गरे को िथयो। तर यिद परमेँवरले आफ्नो एक माऽ
पुऽलाई मािनसको उ ारको िनिम्त सुम्पनु भयो भने सै तानको यो िववाद
ःवत: िनकम्मा ठहिरन जान्छ।
जब आदम र हवाले पाप गरे तब परमेँवरले सं सारलाई ध्वःत
पानुह
र् न्ु छ भनेर सैताने ठानेको िथयो। तर उहाँले मािनसह लाई मुिक्त
िदन येशूलाई पठाउनुभयो। यसले परमेँवरको बारे मा हामीलाई के
सन्दे श िदँन्छ? परमेँवरले हामीलाई दे खाउनुभएको यःतो परोपकािरता
वा भलाईले हाॆो जीवनमा कःतो ूभाव पानुप
र् दर्छ? परमेँवर कःतो
ु न्ु छ भ े ान तपाईँलाई ूा भएकोले अबको
सदाशयी र मायालु हुनह
२४ घण्टामा तपाईँ कःतो िभ तिरकाले आफ्नो जीवनलाई पिरचालन
गनुह
र् न्ु छ?
५॰ िवँवास वा आःथा तथा काम वा सुकायर् (रोमी ३:२८)
“यसकारण व्यवःथाका कमर्ह को पालनिबना िवँवास ारा
मािनस धमीर् ठहिरन्छ भनी हामी ठान्छ ।" (रोमी ३:२८)। अब
हामीले व्यवःथालाई पालन गनुप
र् दन, िविधको शासनमा वःनुपदन, दश
आ ाह िनलिम्वत भयो भनेर के पावलले यहाँ भ खोजीरहे का छन्
त? यसबारे िचन्तन गनुह
र् ोस्।
याद
गनुह
र् ोस्,
यस
पदमा
पावलले
यहू दी
धािमर्क
िविधिवधानह को बारे मा बोलीरहे का िथए। जितसुकै होिशयारसाथ यस
ूणालीमा मािनस रहे ता पिन कुनै पिन यहू दीलाई व्यवःथाले मुिक्त िदन
सक्दै न। यिद त्यस व्यिक्तले परमेँवरले च ु ुभएको येशू, मिसह हुन ्
भनेर महण गनर् असफल भयो भने त्यो व्यिक्त परमेँवरको सामु िनद ष
ठहिरन्दै न।
कोिह मािनसले येशूलाई िवँवास गर्यो भन्दै मा त्यसमा अिभमान
गनुप
र् छर् भनेर पावलले तकर् ूःतुत गरे को पाउँदैन । यिद कुनै मािनस
आफ्नो धमर्कमर्ले धमार्त्माको पगरी लगाउन पाउँछ भने उसले आफ्नो
काममा घमण्ड गनर् सक्थ्यो। तर येशूको विलदानले ऊ िनद ष ठहछर्
भने त्यसको ौे य परमेँवरमै हुन्छ। पापी मािनस िनद ष सािवत गन
अिधकार केवल परमेँवरमा माऽ छ।
“िवँवास ारा धमीर् ठहिरनु वा परमेँवरबाट पापको क्षमा पाउनु
भनेको के हो भनेर एलेन जी ॑ाईटले रोचकपूवक
र्
यसरी वाख्या
गनर्हन्ु छ:“मािनसको मिहमा वा गवर्लाई िनिःबय पान काम परमेँवरको
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हो। मािनस आफूले आफैलाई िनद ष सािवत गनर् सक्षम् छै न भनेर
दे खाउन परमेँवरले यो काम गनुह
र् न्ु छ।"-टे िःटमोिनज टु िमिनःटरस
एण्ड गःपल वकर्सर्, पृ॰ ४५६।
मािनसलाई क्षमा िदन र उसको िवगतको पापको ज्याला
ितिरिदने काम व्यवःथाको होइन। अक्षरस व्यवःथालाई पालन गरे र
परमेँवरको अगािड िनद ष सािबत हुन सक्दै न। परमेँवरबाट पाउने
पापको क्षमा मािनसको अथक ूयासले आजर्न गनर् सक्दै न। येशूको
बिलदानले गिरने पापको शु तालाई केवल िवँवास ारा माऽ ूा गनर्
सिकन्छ। त्यसकारण परमेँवरले सािवत गन िनद षसं ग व्यवःथाको
केिह सरोकार छै न। हाॆो धमर्कमर्ले हामी धमीर् नठहिरनुको अथर्
परमेँवरको सामु िनद ष अथवा पापबाट मुक्त हुन हामी आफैले केिह
गनर् सक्दै न भनेर िःवकार गनुर् हो।
तर धेरै इसाईह ले यस पदलाई गलत ढँगमा बुझेर गलत
अथर्मा ूयोग गरे को हामी पाउँछ । मुिक्त पाउन केवल िवँवासमाऽ
गरे पुग्छ अ
केिह गनुर् नै पदन भनेर ितनीह ले दावी गदर्छन्।
परमेँवरको िविध अथार्त ् दश आ ाको दायरामा बःनु आवँयक छै न
िकनभने त्यो त काम ारा मुिक्त पाउने भै हाल्यो िन भनेर
िसकाउँदछन्। अब येशू मरे पिछ दश आ ाह को औिचत्य समा भयो
रे ! यी मािनसह ले पावललाई बुझेका छै नन् भनेर हामी दावी गदर्छ ।
रोमी र अ पऽह मा परमेँवरको आ ाह लाई िशरोपर गनुर् अत्यन्त
आवँयक छ भनेर पावलले ःप पारे को पाउँछ । िनश्चय नै ूभ ु येशू
आफैले पिन त्यसलाई पालन गनुभ
र् एको िथयो। याकूब र यूह ा जःता
ू
येशका कमर्ठ चेलाह
ले पिन त्यसलाई पालन गरे का िथए (म ी
१९:१७, रोमी २:१३, याकूब २:१०,११, ूकाश १४:१२)।
आ ाह लाई पालन गर्यो भन्दै मा त्यसले हामीलाई मुिक्त िदन सक्दै नन्
ँ
भनेर पावलले औल्याउन
खोजेकोमा हामीले अन्यथा सम्झनु हुँदैन। तर
जो मािनस िनद ष अथार्त ् पापबाट शु गराएको सािवत हुन्छ, त्यसले
परमेँवरको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाह लाई ःवत: मानेको हुन्छ।
अझ ःप
पमा भ े हो भने केवल परमेँवरले िनद ष ठहराइएको
व्यिक्तले माऽ परमेँवरको व्यवःथा वा दश नैितक सुऽह लाई
आत्मसात् गनर् सक्षम् हुन्छन्। दोषी वा येशूको रगतले नपखालेको
पापीले परमेँवरका ती आ ाह लाई किहलै पिन पालन गनर् सक्दै नन्।
(उसको िनिम्त परमेँवरका ती आ ाह
केवल बोझमाऽ हुन्छन्।
अधमर् वा आफ्नो सव च्चताको माऽ ख्याल गन मािनसले परमेँवरको
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पिरपाटीमा रहने चाहना गदनन्। ितनीह को िनिम्त परमेँवरका दश
आ ाह
केवल इितहासको पानामा माऽ थन्क्याउँछन्-अनुवादकको
िटप्पनी)।
हामीलाई मुिक्त निदने भएकोले परमेँवरका ती दश आ ाह
पालन गनुर् आवँयक छै न भ े तकर्मा हामी कसरी सिजलै सँग फःन
सक्छ ? हामी िवँवास ारा माऽ धमीर् ठहिरने भएकोले जे पाप गरे पिन
हुन्छ भ े बहानामा पनुभ
र् एको छ? यःता मनिःथित िकन खतरापूणर् छ?
परमेँवरले िदने मुिक्तको ूित ालाई दु पयोग गन ूवल चाहनालाई
ूाथिमकता िदय भने हामी आज कहाँ हुन्छ होला?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी ॑ाईट ारा िलिखत
सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १को पृ॰ २३६-२३९मा उल्लेिखत “द
राइचसनेस ् अभ बाइ इन ल," पृ॰ ३३१-३३५को “कम एण्ड िसक
एण्ड फाइन्ड," पृ॰ ३७३, ३७४को “परफेक्ट ओिबिदयन्स ा ु बाइ ,"
र बाइ अबजेक्ट लेसनसको पृ॰ १२८,१२९मा उल्लेिखत “िथ स् न्यु
एण्ड ओल्ड"।
“तपाईँको चिरऽको स ामा येशूको चिरऽ खडा भएको हुन्छ।
अिन तपाईँले किहलै पाप नगरे को जःतै तपाईँ परमेँवरको सामु उिभनु
हुन्छ।"-एलेन जी ॑ाईट, ःटे पस् टु बाइ , पृ॰ ६२बाट पान्तिरत।
“त्यस पापीह लाई अनुमह िदएको छ जो त्यसको आजर्न गनर्
उसले केिह पिन गरे को हुँदैन। पापरिहत ःवगर्दूतह ले परमेँवरको
अनुमह पाउनु भनेको के हो सो बुझ्न सक्दै नन्। तर, परमेँवरले
िदनुहन
ु े अनुमहको बरदान हाॆो पापी ःवभावले माऽ उपभोग गनर्
सक्दछन्। हाॆो पापी ःवभाव नै परमेँवरको अनुमह पाउने िजम्मा
पाएको हो। "-एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १, पृ॰
३३१,३३२बाट पान्तिरत।
“पापीह लाई क्षमािदने ूित ा परमेँवरले त्यसबेला उिचत
ठा ुहन्ु छ जब उनीह ले िवँवास अथार्त ् आःथाको वातावरणमा
आफूलाई पादर्छन्। तर याद गनुह
र् ोस्, िवँवास वा आःथाले सुसिज्जत
भयो भन्दै मा मािनस मुिक्तको िनिम्त योग्य भएको ठहिरन्दै नन्। केवल
येशूको बिलदानमाऽ पापमोचन हुने कुरामा िवँवास गनर् सिकन्छ ।
जब पापीह परमेँवरको अगािड खडा हुन्छन् तब ितनीह को कमोजर
र अना ाकारी जीवनको स ामा येशूको िश जीवनले ढाकेको हुन्छ।
यो, येशूमा आःथा राख्ने ूावधानले छु ट् ाएको अवसर हो। येशू
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ु न्ु छ भनेर पापीले िवँवास गछर्न।
्
आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाता हुनह
अिन परमेँवरले उसको पापलाई क्षमा िदनुहन्ु छ र मुफ्तमै उनी िनद ष
सािवत हुन्छन्। येशू भी हाॆो पापको िनिम्त मनुभ
र् यो र त्यसको
ज्याला ितनुभ
र् यो भनेर जब पँचाताप गरे को आत्माले बुझ्दछन् तब उनी
िनद ष सािवत हुन्छन्। येशूले त्यसको पापलाई क्षमा िदनुहन्ु छ र
ँ ाको अगािड उ धमीर् ठहिरन्छ।"-एलेन जी ॑ाईट,
उहाँको आख
सेलेक्टे ड मेसेज, बुक १, पृ॰ ३६६,३६७बाट पान्तिरत।
“पापको मोल व्यवःथा वा दश आ ाले ितनर् सक्दै नन्। ब
आ ाले नै मािनस कःतो पापी भएको छ भनेर दे खाउँछ र त्यसको
ँ
ँ छन्। तर सबै जना जो पँचाताप गछर्न ्
ऋण कि को छ भनेर औल्याउ
र उहाँको िनगाहामा िवँवास राख्छन्, येशूले क्षमा िदने ूित ा
गनुभ
र् एको छ। िवँवास गन पँचातापी आत्मालाई परमेँवरको ूेम पूणर्
पमा खन्याइएको हुन्छ। त्यस मािनसमा भएको पापको दाग केवल
येशूको शु बिलको रगतले माऽ धुन सक्दछ। त्यिह येशू जो िपताको
ु न्ु छ। हराएका पापीह को िनिम्त गरे को येशूको काम,
समान हुनह
उहाँको जीवन, उहाँले पाउनु भएको क , उहाँको मृत्यु र बिलदानले
परमेँवरको दश आ ा िश
र गिरमामय हुन्छ।-एलेन जी ॑ाईट,
सेलेक्टे ड मेसेज, बुक १, पृ॰ ३७१बाट पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
१॰ यस अध्यायमा उल्लेख गरे का पदह लाई फेिर
दोहर्याउनुहोस्। आफ्नै शव्दह मा ती पदह ले के
भनेका छन् भनेर एक छन्द लेख्नुहोस्। त्यसलाई
िवँवासीह को िबचमा बाँट्नुहोस्।
२॰ हामीलाई मुिक्त िदन कःतो मूल्य च ुकाइयो, त्यसको
बारे मा सोच्नुहोस्: आफ्नो अिःतत्वलाई नै जोिखममा
पारे र परमेँवरको पुऽको मृत्यु। पाप भनेको कःतो
खराब रहे छ भनेर यसले कसरी बताउँछ? मान हामीले
पाप गनर् रोक्य र किहले पिन फेिर पाप गदन रे ,
यि कैमा पिन हामी परमेँवरको सामु धमीर् िकन
बन्दै न ? यी तथ्यह ले पापूित हाॆो धारणा कःतो
हुनपु दर्छ र त्यसको धरापमा नपनर् हामीलाई कसरी
सतकर् बनाउँछन्?
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