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परमेँवरको सामु िनदोर्ष सािवत हुनु
र व्यवःथा

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: उत्पि

१५:६, २ सामुयल ११, २
सामुयल १२, रोमी ३:२०-२३, ३१, रोमी ४:१-१७, गलाती ३:१९,
१ यूह ा ३:४।
ःमरण गनुपर् न पद: “के परमेँवरमा िवँवास वा आःथा राख्य भन्दै मा
उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई िनकम्मा बनाउँछ र? अहँ, यो
कदापी होइन ! व्यवःथासँग सहमत हुँदै हामी त्यसलाई ःथाियत्व
िदँछ ।" (रोमी ३:३१बाट पान्तिरत)।
समुच्च पमा भ े हो भने, हामी िवँवास ारा माऽ मुिक्त पाउँछ
िवँवासका आधार रोमी ४ अध्यायले ूःतूत गरे को पाउँछ । पावलले
ँ
ु न्ु थ्यो।
अॄाहमलाई औल्याउदछ।
उहाँ शु र पिवऽ व्यिक्तत्व हुनह
व्यवःथा ारा होइन तर अनुमहबाट मुिक्त पाइन्छ भनेर दे खाउने िश
उदाहरण नै अॄाहम हुनहु न्ु थ्यो। कसैले गलत ढँगमा नसोिचयोस भनेर
पावल ःप हुन चाहे को पिन पाउँछ । कुनै मािनस एकदम परोपकारी र
असल छ र उसले व्यवःथालाई पालन गदर्छन् तर त्यसले ऊ
परमेँवरको सामु उिचत ठहिरन्दै न भने के उसले मोक्ष पाउँदछ त? यिह
सन्दभर्मा यिद भि भलादमी तथा व्यवःथालाई िशरोपर गिर िहँड्ने
अॄाहमलाई त परमेँवरको अनुमहको आवँयता छ भने हामीलाई त
झन कित चािहने होला?
परमेँवरले तयार गनुभ
र् एको मुिक्तको योजनामा ितन ूमूख
भागह छन् भनेर रोमी ४ अध्यायमा पावलले उल्लेख गरे काछन्: (१)
परमेँवरको आिशषको ूित ा (अनुमहको वाचा) (२) त्यस ूित ालाई
हामीले कसरी जवाफ िदने (िवँवास ारा हामीले िदने जवाफ), (३)
जसले उहाँलाई िवँवास गदर्छन् त्यसलाई परमेँवरको धािमर्कता व
पिवऽताको बरदानले सुसिज्जत भएर उहाँको सामु िनद ष ठहिरनु। यिह
ूिबयामा अॄाहम पनुभ
र् एको िथयो, र यिह ूिबयामा हामी पिन पदर्छ ।
मुिक्त वा मोक्ष भनेको हाॆो कुनै धािमर्क िरितिथित वा त्याग
तपःया वा परोपकारी काम गरे र होइन ब अनुमह ारा ूदान गिरने हो
भ े पावलको ूमूख दावीलाई हामीले िबसर्न ु हु । अनुमह त्यो तत्व हो
जुन हामी अयोग्य भएतापिन हामीलाई परमेँवरले ूदान गनुभ
र् एको छ।
यिद हामीले आफ्नो अथक ूयास ारा पाउने भएको भए त्यसूित
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परमेँवर ऋणी हुनहु न
ु ेिथयो। यिद हाॆो धमर्कमर्ले परमेँवर ऋणी भएर
हामीलाई अनुमह िदनु वाध्यता हुन्छ भने त्यो बरदान नभएर परमेँवरले
आभािरत भएर हामीलाई िदनुपन तत्व हुन जान्छ। तर हामी पितत
भएका छ र पापी छ , त्यसकारण मुिक्त भनेको आजर्न गन लआय नभएर
परमेँवरको उपहार हुन ु नै पदर्छ।
मुिक्त भनेको िवँवास ारा माऽ ूा हुन्छ भ े तकर्लाई अिघ
सानर् पावलले उत्पि को पुःतक पल्टाएर अॄाहमको याद हामीलाई
िदलाउदछन्: “अॄाहमले परमेँवरमािथ िवँवास गनुभ
र् यो। उहाँको
िवँवासलाई परमेँवरले िःवकार गनुभ
र् यो। त्यसकारण उहाँको िवँवासले
गदार् उहाँ परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरनुभयो" (उत्पि १५:६, रोमी
४:३)बाट पान्तिरत)। िवँवास ारा परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरन्छ
भ े बाइबलका ूारिम्भक पानाह मा पाउने उदाहरणह मा यो ज्वलन्त
उदाहरण हो।
१॰ परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाह को ःथाियत्व (रोमी ३:३१)
“तब के हामी यही िवँवास ारा व्यवःथालाई र गन? कदािचत
होइन। ब
हामीह
त व्यवःथालाई कायम पो राख्छ ।" रोमी
ँ
३:३१। यस उद्गारमा पावलले के औल्याउन
खोजेका छन्? यो
अिभव्यक्त सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िनिम्त किन महत्वपूणर् छ?
परमेँवरमा िवँवास वा आःथा भयो भन्दै मा उहाँको व्यवःथा वा
दश आ ा खारे ज हुँदैन भनेर पावलले उपरोक्त पदमा आफ्नो तकर्
जोडसँग ूःतुत गदर्छन्। तर व्यवःथालाई माऽ हे रेर, त्यसलाई माऽ
पालन गरे र मािनसले किहलै पिन मुिक्त पाउँदैनन्। ती दश आ ामाऽ
होइन पुरानो करारका सम्पूणर् व्यवःथा वा िरितिथित पालन गदमा मािनस
न त धमीर् ठहिरन्छ न त मोक्ष नै पाउँछ। परमेँवरको व्यवःथाले हामी
कःतो छ भनेर दे खाउँछ र हामी कःतो हुनपु छर् भनेर िजउन परमेँवरको
ँ
ँ छ। त्यसकारण नयाँ र पुरानो
अनुमहको आवँयकतालाई औल्याउ
करारका धमर्मन्थले यो बताउँछ, जो पापीह ले परमेँवरमा आःथा वा
िवँवास राखेका िथए ितनीह लाई उहाँका ती अनुमह सदासवार्दा
उपलव्ध गराइएको िथयो।
व्यवःथाको अनेक पक्षह लाई पालन गरे तापिन पुरानो करारका
मािनसह लाई परमेँवरको अनुमहको आवँयकता िथयो भनेर रोमी
४:१-८ले कसरी बताउँछन्?
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अॄाहमको
िवँवासले
गदार्
परमेँवरले
उनलाई
धमीर्
ठहराउनुभयो भनेर पुरानो करारले बताउँदछ। यसको अथर्, पुरानो
करारले पिन िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ भनेर िसकाएको पाउँछ ।
िवँवास ारा परमेँवरको व्यवःथालाई खारे ज गछर् भनेर दावी गन कुनै
पिन िशक्षा गलत हो। पावलले ूयोग गरे का शव्द “िनकम्मा बनाउँछ"
भ े शव्द मीक अथार्त युनानी भाषामा katargeo (कटारिजओ)बाट आएको
हो। यसको अथर् “बेकारको हुन्छ" हो। मुिक्त िवँवास ारा आउँछ भ े
्
पुरानो करारका अत्यन्त ूमूख िशक्षा हुन।
बाइबल भिर अनुमहको
बारे मा िसकाइएको छ। उदाहरणमा, पुरानो करारमा अर्हाएका पिवऽ
मिन्दरमा गिरने सम्पूणर् सेवा कायर्ले मािनसको स ामा मन जनावरले
उनीह लाई चोखो बनाउँछ भनेर दे खाएको िथयो। यिद त्यो बली ूथा
केको लािग िथयो भनेर बुझ्न सकेन भने त्यसको औिचत्य के िथयो त?
िबिथिशवाको पतीलाई मािरयोस् भनेर दाउद राजाले उसलाई
लडाईँको मुखमा पठाएका िथए िकनभने िवथिशवासँग अनुिचत सम्वन्ध
राखेर राजाले अपराध गरे का िथए। धमर्कमर् वा व्यवःथाको अक्षरस
पालन गरे र राजा दाउद आफ्नो पापबाट मुक्त भएका िथएनन्। राजा
दाउदले आफू अपराध गरे को छु भ े महशूस दश आ ाका िविधले
दे खाएका िथए। परमेँवरको त्यस व्यवःथाले उनी दोषी ठहिरएको
िथयो। यिद फेिर व्यवःथालाई पालन गरे र दाउद राजा पापबाट मुक्त
हुन्छन् भने परमेँवरको सामु उनी सदासवर्दा दोषी नै रहन्थे।
पँचातापले गदार् राजा दाउद फेिर परमेँवरको कृपापाऽ हुन पुगे
भनेर बाइबलले दे खाउँदछ। यो उदाहरणले िवँवास ारा मािनस कसरी
िनद ष ठहिरन्छ भनेर दे खाउँदछ। परमेँवरको अनुमहको काम नै
मािनसह लाई क्षमा िदनु हो। हो, पुरानो करारका धेरै मािनसह ले
परमेँवरको व्यवःथालाई अक्षरस र कडाईका साथ पालन गरे का िथए।
तर यहू दी धमर् सध अनुमहमा आधािरत िथयो। तर धमर्को नाउँमा वा
सं ःकारलाई अक्षरस पालन गरे र अनुमहलाई पन्छाउँदा मािनसह
अितवादी भए। यसले मािनसह परमेँवरको व्यवःथाको उ ेंय भन्दा
टाडा भएका िथए।
राजा दाउदले गरे का कुकृत्य र उनको पापको बारे मा केिह क्षण
सोच्नुहोस्। फेिर उनी पँचाताप गरे र परमेँवरमा कसरी फिकर्ए भ े
वृतान्त पिन पढ्नुहोस् (२ सामुयल ११: २ सामुयल १२ र भजन
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५१)। यस दु:खद कथाले तपाईँलाई कःतो ढाढस िदँदछ? पापमा
फसेका चचर्को सदःयलाई कसरी व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर यस कथाले
कसरी िसकाउँदछ?
२॰ अनुमह वा ऋण (रोमी ४:६-८)
रोमी ४ अध्यायमा पावलले केवल धमर् र परमेँवरको बारे मा
माऽ तकर् ूःतुत गनर् खोजेको पाउँदैन । मुिक्तको यथाथर् केन्ििवन्दु र
परमेँवरसँग हाॆो सम्वन्धमा उनी पसेको पाउँछ । परमेँवरको िनगाह
भनेको आजर्न गरे र पाउने हो भनेर यिद कसैले िवँवास गर्यो रे ? यसको
अथर् परमेँवरको सामु िनद ष हुन र क्षमापाऽ हुन भन्दा अिघ नै उनी
धमीर् हुनपु छर् भनेर दे खाएको पाउँछ । यिद यो सत्य हो भने सिजलैसँग
उक्त मािनसले आफ्नो िभऽी दयमा छामछु म गनर् र आफ्नो कामह लाई
केलाउन सक्दछ। यसको अथर् धमर्लाई आत्म-केन्ि वा आफू िभऽमाऽ
हे न बनाउँदछ। आफ्नो कायर्िकलापलाई सच्च्याएर अ भन्दा आफू धमीर्
ठहिरएको गलत सोचमा त्यःतो मािनस सिजलैसँग फःदछ।
तर त्यस व्यिक्तले आफू धमीर् वा िनदर्षी हुन आफ्नो काम ारा
होइन तर परमेँवरको बरदानको ूितफल हो भनेर महान् समाचार उसले
सुन्यो भने के हुन्छ त? यस बरदान वा उपहारलाई आजर्न गनर् उसले
केिह गनुप
र् दनथ्यो। यसले गदार् आफूमा भन्दा परमेँवरको अनुमह र
ूेममा ध्यान केिन्ित गनर् कःतो सिजलो हुनेिथयो होला?
अन्तमा भ े हो भने,
परमेँवरको ूेम र चिरऽलाई कसले
ूितिवम्व गनर् सक्छ? के आत्मकेिन्ित भएर आफ्नो बारे मा माऽ िवचार
गनले िक, परमेँवरमा, जसले उसलाई धमीर् वा िनद ष ठहराउनु भयो?
िवँवास ारा परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरनु भ े धारणालाई
पावलले गरे को चचार्लाई रोमी ४:६-८मा हेनह
र्ु ोस्।
“िवँवास ारा पापी येशूको सामु आउनुपदर्छ। येशूको
बिलदानको उपहार उसले िःवकानुप
र् दर्छ। आफ्ना पापह लाई पाप बाक्ने
येशूमा थुपानुप
र् दर्छ र अिन उहाँबाट क्षमा पाउनुपदर्छ। यिह कारणले येशू
यस सँसारमा आउनुभएको िथयो। उहाँमा आःथा वा िवँवास गन पापीको
काँधमा उहाँको धािमर्कता रािखिदनुहन्ु छ। अिन त्यो पापी परमेँवरको
पिरवारको सदःय हुन्छ।" एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १,
पृ॰ २१५बाट पान्तिरत।
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िवँवास ारा मुिक्त केवल यहू दीको लािग माऽ होइन गैर-यहू दी
वा अन्य-जातीह को िनिम्त पिन हो भनेर पावलले वाख्या गदर्छन् (रोमी
४:९-१२)। सु मा अॄाहम यहू दी िथएनन्। अॄहाम मुतीर् पुजकको
सन्तानबाट आएका िथए (योहशू २४:२)। अॄाहमको पालामा यहू दी र
गैर-यहू दी वा अन्य जाती भनेर िभ ता छु ाइएको िथएन। जब
परमेँवरले अॄहामलाई धमीर् वा दोषरिहत बनाउनुभयो त्यस समय
अॄाहमले खतना समेत गरे का िथएनन्। परमेँवरले उनलाई िःवकार
गरे पिछ माऽ उनले खतना गरे का िथए। यसकारण, अॄाहम खतना गन
र नगनको पूखार् ब
पुगेका िथए। पावलले अॄाहमको महान्
उदाहरणलाई अिघ सारे र मुिक्त कुनै जातमा िनिहत नभएर सवर्व्यापी छ
भनेर जोडदार ूःतुत गरे को हामी पाउँछ । येशूको मृत्यु सबैको िनिम्त
हो। कुनै मािनस जुनसुकै जात, िल , रँग वा दे शको होस्, येशूको
मुिक्त उसको िनिम्त हो (िहॄू २:९)।
बुस सबैको िनिम्त फैलाइएको छ। मािनस कि को मूल्यवान छ
भनेर बुसले दे खाउँदछ। बुसले गदार् नै अ ूित पूवार्मह राख्नु र घृणा
गनुर् जघन्य अपराध भएको दे खाउँछ। अ मािनसूित र आफैूित पिन
भएको िवतृंणालाई पिहचान गरे र त्यसलाई परमेँवरको अनुमहले कसरी
हटाउने?
३॰ ूित ा र व्यवःथा (रोमी ४:१३)
“सं सारको उ रािधकारी हुनलाई अॄाहम र उनको वंशलाई
िदइएको ूित ा व्यवःथा ारा आएको होइन, तर िवँवासको
धािमर्कता ारा आएको हो।"(रोमी ४:१३)।
उपरोक्त पदमा पावलले “ूित ा" र “व्यवःथा"लाई छु ाएर
ँ
औल्याउनु
भएको छ। िवँवास ारा मािनस धमीर् ठहिरन्छ भ े ूमाण
पुरानो करारको अॄाहमको कथालाई ूयोग गनुह
र् न्ु छ। सारा यहू दीह ले
अॄाहम उनीह का पूखार् भनेर मानेकोले नै पावलले उनलाई एक
उदाहरणको पमा ूःतुत गदर्छन्। परमेँवरले व्यवःथा िदनुभन्दा पिहले
नै अॄाहमलाई िःवकानुभ
र् एको िथयो। त्यसको फलःव प उहाँ दोषरिहत
ु एको िथयो। त्यसपिछ परमेँवरले
भएर परमेँवरको अगािड खडा हुनभ
अॄहामसँग वाचा बाँध्नुभयो। त्यस बाचामा उनलाई सारा सं सारको
उ रािधकारी हुने अवसर िदइएको िथयो। परमेँवरको ूित ामा उनले
िवँवास गरे । यससँग आउने िजम्मेवारीपनालाई उनले िःवकार गरे ।
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यसकारण, परमेँवरले अॄाहमलाई आफ्नो भक्त बनाउनुभयो र सं सालाई
उ ार गनर् उनीबाट काम गनुभ
र् यो। पुरानो करारमा अनुमह कसरी
सिबय भयो भ े ूभावशाली अनुकरणीय उदाहरण हामी अॄाहमको
ँ
जीवनबाट पाउँछ । िनसन्दे :ह, पावलले अॄाहमलाई औल्याएर
अनुमहको
ूित ालाई उच्च ःथान िदनुभएको एकदम उपयुक्त मा ुपदर्छ।
मुिक्त पाउन मािनसको अथक ूयास, त्याग, तपःया वा
धमार्त्माको पगरी लाएर होइन तर िवँवास ारा ूा हुन्छ भनेर पुरानो
ँ
करारमा औल्याइएको
छ। िवँवास ारा मुिक्त पाउँछ भनेर पुरानो
करारले पिन दे खाउँछ भनेर िवँवासको महत्वलाई पावलले रोमी ४:१४१७मा कसरी दे खाएका छन? गलाती ३:७-९ पिन पढ्नुहोस्।
पावलले रोमीको पुःतक कसलाई सम्वोधन गरे र लेखेका हुन
भ े थाहापाउनु ज री छ। पुरानो करारका धेरै राॆो ान यहू दी भएर
पिन येशूलाई िवँवास गन पाठकह मा िथयो। व्यवःथालाई कसरी
अक्षरस पालन गरे मुिक्त पाइन्छ भ े िवँवास उनीह
मध्ये धेरैले
िवँवास गरे का िथए। तर त्यो िवँवास गलत िशक्षा िथयो भनेर पुरानो
करारमा दे खाइएको हामी पाउँछ ।
यःतो खालको गलत सोचलाई पावलले सच्चाउन खोजेका िथए।
िसनै पहाडमा सम्पूणर् व्यवःथालाई िदनुभन्दा अिघ नै परमेँवरबाट उनले
ूित ा पाउनुभएको िथयो भनेर पावलले आफ्नो तकर् ूःतुत गदर्छन्।
परमेँवरबाट पाइएको ूित ा अॄाहमले कुनै व्यवःथालाई पालन गरे र
होइन भनेर पावलले दे खाउन खोजेको हामी पाउँछ । अॄाहमको पालामा
सम्पूणर् व्यवःथा अथार्त ् सारा टोराह र धािमर्क िरितिथितको ूणाली
िलिखत पमा िथएन। यसकारण के व्यवःथालाई पालन गन भ े कुरा
सिजलो िथएन। ब , अॄाहमले िवँवास ारा नै ूित ाह लाई महण
गनुभ
र् एको िथयो।
परमेँवरको दश आ ालाई माऽ पावलले छलफल गनर्
ँ
ँ ा त्यिह भएको पाउँछ ।
खोजेतापिन, उनले औल्याउनु
खोज्नुभएको बुद
अझ जोडदार हुनसक्छ। व्यवःथा अथार्त ् परमेँवरको दश आ ालाई
्
अक्षरस पालन गरे र मुिक्त वा परमेशवरका
ूित ाह
पाउँछन् भने
िवँवासको केिह अथर् रहे न भनेर पावलले भन्दछन। उनका ती शव्दह
ूभावशाली छन्। तर व्यवःथाले सबैलाई दोषी ठहराएतापिन िवँवासले
ँ
माऽ मािनसले मुिक्त पाउँछ भ े तकर्लाई पावलले औल्याउनु
भएको
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िथयो। जुन व्यवःथाले सबै मािनसलाई दोषी ठहराउँछ भने त्यस
व्यवःथा ारा मुिक्त पाउनु बेकार छ भनेर पावलले िसकाउन खोज्नुभएको
िथयो। िकनभने चाहे यहू दी ह वा गैर-यहू दी ह , हामी सबैले परमेँवरको
आ ालाई तोडेकाछ । त्यसकारण अॄाहमलाई उपलव्ध गराइएको ूित ा
हामी सबैलाई खाँचो छ। िवँवास ारा पाउने येशूको धािमर्कताको खाँचो
हामी सबैलाई छ। यिह नै हाॆो मुिक्तको उपाय हो।
४॰ परमेँवरको व्यवःथा र िवँवास अथार्त ् आःथा (गलाती ३:२१-२३)
व्यवःथा ारा होइन तर िवँवास तथा अनुमह ारा मुिक्त पाउँछ
ँ ामा हे र्य ।
भनेर पावलले दे खाउनुभएको कुरालाई हामीले अिघल्लो बुद
यसलाई अॄाहम ारा परमेँवरले कसरी िबयाशील गनुभ
र् यो भ े ज्वलन्त
उदाहरण पिन हे र्य । यिद यहू दीह ले मुिक्त पाउन चाहन्छ भने
ितनीह को काममा ितनीह ले िवँवास गनुह
र् ु । ब , अॄाहमलाई
िदइएको ूित ा ितनीह ले पिन महण गनुप
र् दर्छ। यो ूित ा येशू
मिसहको ूथम् आगमनले पूरा भएको िथयो। असल काम गरे र
परमेँवरको अिघ धमीर् ठहिरन्छ भनेर सोच राख्ने सबै जाती चाहे त्यो
यहू दी होस् वा गैर यहू दी, ितनीह सबैलाई येशूको खाँचो छ।
“आफ्नो धमर्कमर् र अथक ूयास ारा मािनसले मुिक्त पाउँछ भ े धारण
ूत्येक गलत तथा झु ा धमर्को आधार हो। यस खालको सोचाइले
मािनसलाई पापबाट असुरिक्षत राख्दछ।"-एलेन जी ॑ाईट, द िडजायर
अभ एजेज,् पृ॰ ३५,३६बाट पान्तिरत। यसको अथर् के हो? हाॆो काम
अथार्त ् धमर्कमर्ले हामीलाई मुिक्त िदलाउँछ भ े सोचाइले हामीलाई
पापको भ ुमीमा खुला पमा पानर्सक्छ। यो कसरी हुन्छ?, िवचार
गनुह
र् ोस्।
व्यवःथा र िवँवासको िवचमा आपसी सम्वन्ध कःतो छ भनेर
पावलले गरे को वाख्या पाइन्छ । हे नह
र्ु ोस्: गलाती ३:२१-२३।
यिद कुनै व्यवःथाले मािनसलाई जीवन िदन्छ भने त्यो
परमेँवरको व्यवःथा नै हुनपु छर्। तर कुनै व्यवःथा, परमेँवरको
व्यवःथा अथार्त ् दश आ ाले मािनसलाई जीवन िदन सक्दै न भनेर
पावलले हामीलाई भ खोजेको पाउँछ । यो िकनभने, हामी सबैले कुनै
न कुनै पमा परमेँवरका आ ालाई तोडेका छ , र त्यसले गदार् हामी
परमेँवरको सामु दोषी ठहिरएका छ ।
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तर येशू ारा हामीलाई असली पमा िवँवासको ूित ा िदइएको
छ। व्यवःथाको दासत्वमा हामी छ भनेर िवँवास गन सबैलाई यसले
ःवतन्ऽ बनाउँछन्। ती आ ालाई अक्षरस पालन गरे माऽ मुिक्त कमाउन
सिकन्छ भ े धारणाबाट ितनीह
ःवतन्ऽ हुन्छन्। परमेँवरमािथको
िवँवास वा आःथा र अनुमह िबना उहाँको दश आ ा बोझ हुन जान्छ।
िकनभने िवँवास, अनुमह र िवँवास ारा उपलव्ध हुने धािमर्कता िबना
कोिह व्यवःथामा रहन्छ भने त्यो व्यवःथा उसको िनिम्त अत्यन्त भारी
हुन्छ र हरदम आफू पापमा पिर नै रहे को छु भ े तकर्ले उसलाई
िपरोलीरहे को हुन्छ।
तपाईँको दै िनक जीवन याऽामा िवँवास ारा पाउने धािमर्कता
कि को महत्वपूणर् पाउनुभएको छ? फेिर यस िवँवासले गदार् अ
सत्यह लाई धिमलो पानुह
र् ु
भनेर तपाईँ कसरी सतकर् हुनपु दर्छ?
िवँवास ारा परमेँवरको निजक हामी धमीर् ठहिरन्छ भ े महत्वपूणर्
िशक्षािदक्षालाई निबसर्न तपाईँले के गनुप
र् दर्छ? िवँवास ारा धमीर्
ठहिरन्छ भ े उिचत ानिबना अ िशक्षािदक्षाको अथर् के छ त?
५॰व्यवःथा अथार्त ् परमेँवरको दश आ ा र पापको चेतना (रोमी ३:२०)
कितपय इसाईह ले पिन अब हामी त नयाँ करारमा छ , येशू
हाॆो पापको िनिम्त मनुभ
र् यो, अब दश आ ाह लाई
ाँिकसकेकाछन्
भ े तकर्लाई बराबरी सु े गछ । आफ्नो तकर्लाई ूमािणत गनर् िविभ
पदह लाई ूयोग गरे को पिन पाउँछ । तर ती धारणालाई ूमािणत गन
कारण उिचत छै न।
“यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोिह ूाणी उहाँको ि मा धमीर्
ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हुन्छ।" रोमी
३:२०। यी भनाईले व्यवःथा र पापसँग कःतो सम्वन्ध छ भनेर
हामीलाई दे खाउँछ त? यी पदह पिन पढ्नुहोस्: १ यूह ा २:३-६: १
यूह ा ३:४।
केिह सतावदी अिघ आयरलाण्डका ूिस
लेखक जोनाथान
िःवफ्टले यो लेखेका िथए: “यदी िबलायतको कानूनमा ठग्नु, झु ो बोल्नु,
चोनुर् र जँ याहा हुन ु भ े अंमज
े ी शव्दलाई िनकाली िदए भने के हुन्छ?
के त्यसो भयो भन्दै मा हामी भोली िबहान उठ्ने िबि क्कै अब हामी
इमान्दारी, िवँवासीलो, न्यायी र सत्यलाई ूेम गन हुन्छ त? के यो
धारणा उिचत छ? (अथार्त ् िबलायतको कानूनमा मािनसलाई खराब
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दे खाउने शव्दह लाई िनकाल्यो भन्दै मा मािनस अब असल हुन्छ हुन्छ
त?)"-जोनाथान िःवफ्ट, ए मोडेःट ूोपोजल एण्ड अदर साटायरस्
(न्युयोकर्: ूिमिथयस बुक्स्: १९९५), पृ॰ २०५बाट पान्तिरत।
यसरी नै, यिद परमेँवरको दश आ ालाई िनकम्मा तुल्याइयो
भने झु ो बोल्नु, हत्या गनुर् वा चोनुर् आिद िकन गलत तथा पापपूणर् हुन
जान्छ? यिद परमेँवरको दश आ ा बिदिलएको छ भने पापको अथर् पिन
बदिलएको हुनपु छर्। अथबा यथाथर्मा भ े हो भने, यिद परमेँवरको
व्यवःथा वा िविधको शासन जुन ् दश
आ ाह मा कोिरएकाछन्, ितनीह को खारे ज भयो भने मािनस पापी हो
भ े कुरा पिन खारे ज हुनपु दर्छ। व्यवःथा वा दश आ ाह
बतर्मान
समयमा काम लाग्दै न भनेर कसले भन्छ र? हे नह
र्ु ोस्: १ यूह ा १:७१०, याकूब १:१४:१५।
नयाँ करारमा व्यवःथा र सुसमाचार दुबै दे खापरे को पाउँछ ।
परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ाले पाप के हो भनेर दे खाउँछन्।
सुसमाचारले त्यस पापलाई कसरी समाधान गिरन्छ भनेर दे खाउँछन्। यो
ँ
ँ छन्। यिद
समाधान येशूको मृत्यु र पुन त्थानले हुन्छ भनेर औल्याउ
व्यवःथा वा दश आ ा नै छै न भने पाप भ े शव्दको अथर् नै रहे न। तर
हामी पापी छ भनेर सबैले मानेका छ , तर कसले हामीलाई मुिक्त िदँन्छ
त? दश आ ालाई उिचत ढँगमा ूयोग गनर् सकेमा माऽ सुसमाचारको
अथर् साथर्क वा ःप हुन्छ।
बुसले गदार् दश आ ाह को आवँयकता छै न र त्यो खारे जी
भयो भ े तकर् हामी ूायजसो सुन्छ । यो अनौठो तकर् हो। िकनभने
बुसै ले यो दे खाउँछ: परमेँवरको गिरमामय दश आ ाह लाई िनलम्वन
वा पिरवतर्न गनर् सिकन्दै न। यिद येशूको मृत्युमा उहाँको दश
आ ाह लाई पिरवतर्न वा खारे ज गनुभ
र् एन भने उहाँको मृत्युपिछ िकन
खारे ज गनुह
र् न्ु छ र? यिद परमेँवरको यो चाहना हो भने मािनसले ूथम
पटक पाप गरे को बेलामा उहाँको आ ालाई िकन खारे ज गनुभ
र् एन त?
परमेँवरको व्यवःथालाई तोडेर कानूनी
पमा दोषी ठहिरएर सजायँ
पाउने फैसलाबाट मािनस पिहले नै िकन मुक्त नभएको त? यिद
परमेँवरको दश आ ाको खारे जी नै भयो भने येशू किहलै पिन
मनुप
र् दनथ्यो। यिद परमेँवरको दश आ ालाई पिरवतर्न वा खारे ज गनुर्
िथयो भने पिहले नै गिरन्थ्यो भनेर येशूको मृत्युले हामीलाई दे खाउँछ।
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परमेँवरको गिरमामय दश आ ालाई सम्मान गनुर् आवँयकता छ भनेर
येशूको मृत्युले दे खाउँदछ। र परमेँवरको दश आ ालाई तोडेर पाउने
सजायँ येशूले नै भोगीसक्नुभयो। हाॆो पापको मूल्य उहाँले च ुक्ता
गनुभ
र् यो। परमेँवरको व्यवःथालाई पिरवतर्न गनर् नसिकनेभएकोले येशूको
मृत्यु भएको िथयो। यिद हाॆो पापी अवःथालाई मध्य नजर राखेर
व्यवःथालाई पिरवतर्न गिरयो रे ! तब, पापको समःयालाई समाधान गनर्
येशू मनुभ
र् न्दा अझ अक उ म उपाय िकन छै न त?
जहाँ िविधको शासन छै न त्यहाँ दण्डको आवँयकता पिन हुँदैन।
यिद व्यिभचारीको िखलाफमा परमेँवरको आ ा छै न वा खारे जी भयो भने
के हुन्थ्यो होला? के यसले मािनसमा कम दु:ख र िपडा ल्याउँछ त?
परमेँवरको आ ा नभएको सं ःकार जहाँ चोनुर् ढाँट्नु, ठग्नु, िहँसागनुर्
मनािसव भएको समाजमा तपाईँ रहनुपर्यो भने तपाईँलाई कःतो लाग्छ?
परमेँवरको आ ा अझ गिरमामय र मा प
ु छर् भ े धारणालाई तपाईँको
के तकर् छ? परमेँवरको आ ालाई पन्छाउँदा तपाईँको आफ्नै अनुभव
कःतो रअयो?
उपसं हार:
थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी ॑ाईट ारा िलिखत, सेलेक्टे ड
मेसेजज्, बुक १को पृ ३८८मा उल्लेिखत “बाइ द सेन्टर अभ द
मेसेज", पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ॰ १२५-१२७ को “द कल अभ
अॄाहम" र पृ॰ ३६३,३६४को “द ल आण्ड द कभनेन्टस्", द िडजायर
अभ एजेज, पृ॰ ३०७, ३०८को “द सेरमन अन द माउन्ट" पृ॰ ६०८को
“कन्शोभसीर्" र पृ॰ ७६२, ७६३को “इत इज िफिनँड"।
“अ
भन्दा आफू ठू लो जातका छ भनेर पावलको समयमा
कितपय मािनसह को मनिःथित िथयो। त्यःता मािनसह ले अ को
हकिहतको वाःता गरे का िथएनन्। त्यसकारण िवँव मानव वन्धुत्वको
महान् सत्यलाई पावलले ूःतुत गरे । परमेँवरको सव च्चतालाई मध्य
नजर राखेर पावलले यो घोषणा गरे , Ôसारा सं सारका मािनसह लाई
परमेँवरले सृि गनुभ
र् यो। ितनीह
एक ठाउँमा माऽ होइन सवर्ऽ
ँ ाको
फैिलएका छन्Õ (रोमी १७:२६बाट पान्तिरत)। परमेँवरको आख
अगािड सबै मािनस समान छन्।"-एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ द
आपोःटल्स, पृ॰ २३८बाट पान्तिरत।
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“मािनसलाई मुिक्त िदलाउन, र परमेँवरको दश आ ालाई
सम्मान गनर् परमेँवरको पुऽ येशू ःवइच्छाले हाॆो पापको िनिम्त बली
ु भयो। जसलाई पाप भनेको के हो थाहा िथएन, तब उहाँ हाॆो
हुनह
ु यो। बुसमा हाॆो पापको िनिम्त उहाँ मनुभ
िनिम्त पाप हुनभ
र् यो।
परमेँवरले मािनसलाई कःतो गजबसँग ूेम गनुह
र् ँद
ु ो रहे छ भनेर उहाँको
मृत्युले दे खाउँदछ। परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा अपिरवतर्नशील
छ र अमर छ भनेर उहाँको मृत्युले दे खाएको छ।"-एलेन जी ॑ाईट,
सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १, पृ॰ २४०बाट पान्तिरत।
ु ो अथर् उहाँको आ ालाई िशरोपर
“परमेँवरको सामु धमीर् हुनक
गरे र चल्नु हो। हामी साधु तथा पिवऽ जीवन िबताउनुपदर्छ भनेर
परमेँवरको दश आ ाले िनदशन गदर्छन्। त्यस दश आ ाको सुऽमा
रहे र त्यसको धािमर्कता पालन गनुर् पापीको धमर् हो। तर यो कायर्
आफैले सम्प गनर् सक्दै न। िवँवास ारा माऽ पापी शु जीवन िबताउन
सक्छन्। उसको िनिम्त येशू मनुभ
र् एकोले िवँवास ारा आफूलाई
परमेँवरकहाँ ूःतुत गनर् सिकन्छ। अिन ूभ ु येशूले गनुभ
र् एको
आ ाकािरता परमेँवरले पापीमा हःतारन्तरण गनुह
र् न्ु छ। (अथार्त ् पापीको
पापको लेखाजोखा येशूको मृत्युले मेटाउनुहन्ु छ वा पापको ऋण च ुक्ता
भयो भनेर परमेँवरले घोषणा गनुह
र् न्ु छ)"-एलेन जी ॑ाईट, सेलेक्टे ड
मेसेजज्, बुक १, पृ॰ ३६७बाट पान्तिरत।
“मान आफ्नै धमर्कमर्ले मािनस धमीर् हुन्छ र मोक्ष पाउँछ भ े
िवँवास सैतानले मािनसलाई िदलाउन सक्यो रे । अिन सै तानले
ँ ल
ु मा राख्न सफल हुनेछ। आफ्नो जीवनको
मािनसह लाई आफ्नै चग
ढोकाह मा बुसमा चढाएको परमेँवरको बली येशूको रगत छकर्नुहोस्,
ु न
अिन तपाईँ पापबाट सुरिक्षत हुनह
ु ेछ।"-एलेन जी ॑ाईट, िरभ्यु एण्ड
हे राल्ड, सेप्टे म्बर ३, सन् १८८९बाट पान्तिरत।
िचन्तनमनन:
१,

व्यवःथालाई पालन गरे र होइन तर िवँवास ारा मुिक्त
पाइन्छ भ े धारणा बुझ्नु िकन महत्वपूणर् छ? यो
अवधारणालाई आत्मसात् गनर् सक्य भने कसरी कितपय
गलत िशक्षाबाट हामी सुरिक्षत हुन कःछ ? बाइबलको
यस महत्वपूणर् िदक्षालाई िबसर्ने मािनसले कःतो खतराको
सामना गनुप
र् दर्छ?
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परमेँवरको दश आ ाले हामीलाई मुिक्त िदँदैन भनेर थाहा
पाउँदा पाउँदै पिन यसको िनत्यता िकन महत्वपूणर् छ।
तपाईँ कारणह सोच्नहोस्।
३॰ बुसले गदार् सबै मािनसह
समान भएका छन् भ े
धारणालाई गिहिरएर सोच्नुहोस्। कितपय इसाईह को
माझमा पिन यो महत्वपूणर् सत्यतालाई नकारे को हामी िकन
पाउँछ ? अ दे शका वा अक जात वा रं ग वा िलं ग भयो
भन्दै मा हे प्नेबानी, इसाईह मा पिन हामी िकन पाउँछ ?
४॰ परमेँवरको िखलाफमा पाप गरे तापिन उहाँले हामीलाई
अनुमहलाई
उपहारःव प
िदनुभएको
छ।
यस
मनिःथितलाई हामीले आत्मसात् गनर् सक्षम भय भने
अ ूित हाॆो व्यवहार कःतो हुन्छ होला? यिद हामीमा
यथे अनुमह, सदाशयता र दया भयो भने हामीूित पिन
ँ ाले हे छ
गलत व्यवहार गनलाई हामीले कःतो आख
होला?
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