
 
 
 

 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि  १५:६, २ सामयुल ११,१२ रोमी ३:२०-
२३, ३१, रोमी ४:१-१७, गलाती ३:२१-२३, १ यूह ा ३:४। 

ःमरण गनुर्पन पद: “के परमेँ वरमा िवँ वास राख्य  वा उहाँको िन ामा रअ य  
भन्दैमा उहाँको व्यवःथा वा दश आ ाह लाई िनकम्मा बनाउँछ  र? अहँ, 
परमेँ वरबाट यो कदापी नहोस ् ! ब  व्यवःथासँग सहमत हुँदै हामी त्यसलाई 
कायमै राख् छ।" (रोमी ३:३१बाट पान्तिरत)। 

समममा पमा भ े हो भने, हामी िवँ वास ारा माऽ मिुक्त पाउँछ  भ े 
बाइबिलय िस ान्तका आधार रोमी ४ अध्यायले ूःतूत गरेकोले त्यो धारणा 
इसाई सधुारवादी आन्दोलनको मटुु हनु गएको िथयो। ५०० वषर् अिघ मािटर्न 
लथुरले सु  गरेको िवँ वास ारामाऽ धमीर् ठहिरन्छ भ े िस ान्तलाई िन ावान 
सधुारवादी इसाईह ले त्यसको ूितव ताबाट किहल्यै पिन पछािड हटेको छैन। 

 पावलले अॄाहमलाई औलँ्याउँदछन।् उहाँ शु  र पिवऽ आदशर् 
व्यिक्तत्व हनुहुनु्थ्यो। व्यवःथा ारा होइन तर अनमुहबाट मिुक्तको 
आवँयकतालाई पूरा गछर् भनेर देखाउने िश  उदाहरण नै अॄाहम हनुहुनु्थ्यो। 
कसैबाट गलत ढँगमा नसोिचयोस भनेर पावल ःप  हनु चाहेको पिन पाउँछ । 
कुनै मािनस एकदम परोपकारी र असल छ र उसले व्यवःथालाई पालन गदर्छ 
तर त्यसले ऊ परमेँ वरको साम ुउिचत ठहिरँदैन भने उसले पाउनपुन मिुक्तको 
आशा कसमा हनु्छ त? यिह सन्दभर्मा यिद भि भलाद् मी तथा व्यवःथालाई 
िशरोपर गिर िहँड्ने अॄाहमलाई माऽ परमेँ वरको अनमुहको आवँयकता होइन 
यहूदी र गैर-यहूदी तथा अन्य जाितलाई पिन चािहन्छ। 

 परमेँ वरले तयार गनुर्भएको मिुक्तको योजनामा तीन ूमखु चरणह  
छन ् भनेर रोमी ४ अध्यायमा पावलले उल्लेख गरेकाछन:् (१) परमेँ वरको 
आिशषको ूित ा (अनमुहको वाचा) (२) त्यस ूित ालाई हामीले कसरी जवाफ 
िदने (िवँ वास ारा हामीले िदने जवाफ), (३) जसले उहाँलाई िवँ वास गदर्छन ्
त्यसलाई परमेँ वरको धािमर्कता व पिवऽताको बरदानले ससुिज्जत भएर उहाँको 
साम ुिनद ष ठहिरन।ु यिह ूिबयामा अॄाहम पनुर्भएको िथयो, र यिह ूिबयामा 
हामी पिन पदर्छ । 

५ 
 

 

परमे वरप्रित अब्राहमको िव वास 
तथा िन ठा 
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 मिुक्त भनेको हाॆो कुनै धािमर्क िरितिथित वा त्याग तपःया वा 
परोपकारी काम गरेर होइन ब  अनमुह ारा ूदान गिरने हो भ े पावलको 
िनणार्यक दावीलाई हामीले िबसर्न ुहु । अनमुह त्यो तत्व हो जनु हामी अयोग्य 
भएतापिन हामीलाई परमेँ वरले ूदान गनुर्भएको छ। यिद हामीले आफ्नो अथक 
ूयास ारा पाउने भएको भए त्यसूित परमेँ वर ऋणी हनुहुनेुिथयो। यिद हाॆो 
धमर्कमर्ले परमेँ वर ऋणी भएर हामीलाई अनमुह िदन वाध्य हनुभुएको भए त्यो 
बरदान नभएर परमेँ वरले आभािरत भएर हामीलाई िदनपुन तत्व हनु जान्छ। 
तर हामी पितत भएका छ  र पापी छ , त्यसकारण मिुक्त भनेको आजर्न गन 
िबषय नभएर परमेँ वरको उपहार हनु ुनै पदर्छ। 

 मिुक्त भनेको िवँ वास ारा माऽ ूा  हनु्छ भ े तकर् लाई अिघ सानर् 
पावलले उत्पि को पःुतक पल्टाएर अॄाहमको याद हामीलाई िदलाउदछन:् 
“अॄाहमले परमेँ वरमािथ िवँ वास गनुर्भयो। उहाँको िवँ वासलाई परमेँ वरले 
ःवीकार गनुर्भयो। त्यसकारण उहाँको िवँ वासले गदार् उहाँ परमेँ वरको साम ु
िनद ष ठहिरनभुयो" (उत्पि  १५:६, रोमी ४:३)बाट पान्तिरत)। िवँ वास ारा 
परमेँ वरको साम ु िनद ष ठहिरन सिकन्छ भ े बाइबलका ूारिम्भक पानाह मा 
पाउने उदाहरणह मा यो पिहलो ज्वलन्त उदाहरण हो। 
 

१॰ परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह को ःथाियत्व (रोमी ३:३१) 
 “तब के हामी यही िवँ वास ारा व्यवःथालाई र  गन? कदािचत होइन। 
ब  हामीह  त व्यवःथालाई कायम पो राख् छ।" रोमी ३:३१। यस भनाईमा 
पावलले के औलँ्याउन खोजेका छन?् पावलले व्यक्त गरेका उक्त भावना सेभेन्थ-
डे एडभेिन्टःटको िनिम्त िकन महत्वपूणर् छ? 

 परमेँ वरमा िवँ वास वा आःथा भयो भन्दैमा उहाकँो व्यवःथा वा दश 
आ ा खारेज हुँदैन भनेर पावलले उक्त पदमा आफ्नो तकर्  जोडसँग ूःततु 
गदर्छन।् तर व्यवःथालाई माऽ हेरेर, त्यसलाई माऽ पालन गरेर मािनसले 
किहल्यै पिन मिुक्त पाउँदैनन।् ती दश आ ामाऽ होइन परुानो करारका सम्पूणर् 
व्यवःथा वा िरितिथित पालन गदमा मािनस न त धमीर् ठहिरन्छ न त मिुक्त नै 
पाउँछ। परमेँ वरको व्यवःथाले हामी कःतो छ  भनेर देखाउँछ र हामी कःतो 
हनुपुछर् भनेर िजउन परमेँ वरको अननमुहको आवँयकतालाई औलँ्याउँछ। 
त्यसकारण नयाँ र परुानो करारका धमर्मन्थले यो बताउँछ, जो पापीह ले 
परमेँ वरमा आःथा वा िवँ वास राखेका िथए ितनीह लाई उहाँका ती अनमुह 
सदासवार्दा उपलव्ध गराइएको िथयो। 
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 व्यवःथाका अनेक  पक्षह लाई पालन गरेतापिन परुानो करारका 
मािनसह लाई परमेँ वरको अनमुहको आवँयकता िथयो भनेर रोमी ४:१-८ले 
कसरी बताउँछन?् हेन ुर्होस:् "१ अब, शरीरअनसुारका हाॆा पखुार् अॄाहामको 
सम् बन् धमा हामी के भन  त? २ यिद अॄाहाम काम ारा धमीर् ठहिरएका भए 
उनलाई घमण् ड गन केही ठाउँ रहनेिथयो, तर परमेँ वरको अगािड त होइन। ३ 
िकनिक पिवऽ-शाः ऽले के भन् छ? “अॄाहामले परमेँ वरमािथ िवँ वास गरे, र त् यो 
उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो।” ४ अब काम गनले जनु ज् याला पाउँछ त् यो 
दान होइन, तर त् यो उसको पाउने हक हो। ५ जसले कमर्चािहँ गदन, तर 
भिक्तहीनलाई धमीर् ठहराउनहुनेु परमेँ वरमािथ भरोसा राख् तछ, त् यः तो मािनसको 
िवँ वास धािमर्कता गिनन् छ। ६ परमेँ वरले कमर्िवना नै धािमर्क गन् नहुनेु 
मािनसलाई यी वचन ारा दाऊदले धन् यका भन् छन ्, ७ “ितनीह  धन् यका हनु ्, 
जसका अपराधह  क्षमा भएका छन ्, र जसका पापह  ढािकएका छन ्। ८ त् यो 
मािनस धन् यको हो, जसको पापको लेखा परमूभलेु िलनहुनु् न।”   

  परमेँ वरूित अॄाहमको िवँ वासले गदार् उहाँले उनलाई धमीर् ठहराउनभुयो 
भनेर परुानो करारले बताउँदछ। यसको अथर्, परुानो करारले पिन िवँ वास ारा 
धमीर् ठहिरन्छ भनेर िसकाएको पाउँछ । िवँ वास ारा परमेँ वरको व्यवःथालाई 
खारेज गछर् भनेर दावी गन कुनै पिन िशक्षा गलत हो। पावलले ूयोग गरेका 
शब्द “िनकम्मा बनाउँछ" भ े शब्द मीक अथार्त  यनुानी भाषामा katargeo 

(कटारिजओ)बाट आएको हो। यसको अथर् “बेकारको हनु्छ" हो। मिुक्त 
िवँ वास ारा आउँछ भ े परुानो करारका  ूमखु िशक्षा हनु।् बाइबल भिर 
अनमुहको बारेमा िसकाइएको छ। उदाहरणमा, परुानो करारमा अर् हाएका पिवऽ 
मिन्दरमा गिरने सम्पूणर् सेवा कायर्ले मािनसको स ामा मन जनावरले उनीह लाई 
चोखो बनाउँछ भनेर देखाएको िथयो। यिद त्यो बली ूथा केको लािग िथयो 
भनेर बझु्न सिकएन भने त्यसको  औिचत्य के िथयो त? 

 िबिथिशवाको पितलाई मािरयोस ्भनेर दाउद राजाले उसलाई लडाईँको 
मखुमा पठाएका िथए िकनभने िवथिशवासँग अनिुचत सम्वन्ध राखेर राजाले 
अपराध गरेका िथए। धमर्कमर् वा व्यवःथाको अक्षरस पालन गरेर राजा दाउद 
आफ्नो पापबाट मकु्त भएका िथएनन।् राजा दाउदलाई आफूले अपराध गरेको 
छु भ े महससु दश आ ाका िविधले देखाइएको िथयो। परमेँ वरको त्यस 
व्यवःथाले उनी दोषी ठहिरएका िथए। यिद फेिर व्यवःथालाई पालन गरेर दाउद 
राजा पापबाट मकु्त हनु्छन ् भने परमेँ वरको साम ु उनी सदासवर्दा दोषी नै 
रहन्थे। पँ चातापले गदार् राजा दाउद फेिर परमेँ वरको कृपापाऽ हनु पगेु भनेर 
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बाइबलले देखाउँदछ। यो उदाहरणले िवँ वास ारा मािनस कसरी िनद ष 
ठहिरन्छ भनेर देखाउँदछ। परमेँ वरको अनमुहको काम नै मािनसह लाई क्षमा 
िदन ुहो। हो, परुानो करारका धेरै मािनसह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई अक्षरस 
र कडाईका साथ पालन गरेका िथए। तर यहूदी धमर् सध अनमुहमा आधािरत 
िथयो। तर धमर्को नाउँमा वा संःकारलाई अक्षरस पालन गरेर अनमुहलाई 
पन्छाउँदा मािनसह  अितवादी भए। िरितिथित वा संःकारलाई पालन गरेर मिुक्त 
पाइन्छ भ े धारणाले अनमुहबाट मिुक्त पाइन्छ भ े िशक्षालाई ॅ  बनाउँछ। 
धािमर्क िविध पालन गरेर मिुक्त पाउँछ भ े िवँ वास परमेँ वरले िदनहुनेु मिुक्तको 
जग होइन।  

 राजा दाउदले गरेका कुकृत्य र उनको पापको बारेमा केिह क्षण 
सोच् नहुोस।् फेिर उनी पँ चाताप गरेर परमेँ वरमा कसरी फिकर् ए भ  ेवतृान्त पिन 
पढ्नहुोस ्(२ सामयुल ११: २ सामयुल १२ र भजन ५१)। यस द:ुखद कथाले 
तपाईँलाई कःतो ढाढस िदँदछ? पापमा फसेका चचर्को सदःयलाई कसरी व्यवहार 
गनुर्पछर् भनेर यस कथाले कसरी िसकाउँदछ? 
 

२॰ अनमुह वा ऋणी? 

  रोमी ४ अध्यायमा पावलले केवल धमर् र परमेँ वरको बारेमा धािमर्क 
ानको बारेमा माऽ तकर्  ूःततु गनर् खोजेको पाउँदैन । मिुक्तको यथाथर् 
केन्ििवन्द ु र परमेँ वरसँग हाॆो सम्वन्धमा उनी पसेको पाउँछ । परमेँ वरको 
िनगाह भनेको आजर्न गरेर पाउने हो भनेर यिद कसैले िवँ वास गर् यो रे? यसको 
अथर् परमेँ वरको साम ु िनद ष हनु र क्षमापाऽ हनु भन्दा अिघ नै उनी धमीर् 
हनुपुछर् भनेर देखाएको पाउँछ । यिद यो सत्य हो भने सिजलैसँग उक्त मािनसले 
आफ्नो िभऽी दयमा छामछुम गनर् र आफ्नो कामह लाई केलाउन सक्दछ। 
यसको अथर् धमर्लाई आत्म-केन्ि वा आफू िभऽमाऽ हेन बनाउँदछ। आफ्नो 
कायर्कलापलाई सच्च्याएर अ  भन्दा आफू धमीर् ठहिरएको गलत सोचमा त्यःतो 
मािनस सिजलैसँग फःन सक्दछ। यो मािनसको िनिम्त आवँयक छैन। 

 तर त्यस व्यिक्तले आफू धमीर् वा िनद ष  हनु आफ्नो काम ारा होइन 
तर परमेँ वरको बरदानको ूितफल हो भनेर महान ् समाचार उसले गिहिरएर 
पकड्न सक्यो वा बझु्न सक्यो भने के हनु्छ त? यस बरदान वा उपहारलाई 
आजर्न गनर् कुनै काम गरेर होइन न त ऊ योग्य भएकोले पाउन सकेको हो 
भनेर बझु्न सिकयो भने आफूमा भन्दा परमेँ वरको अनमुह र ूमेमा ध्यान 
केिन्ित गनर् उसलाई कःतो सिजलो हनेुिथयो होला? 
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 अन्तमा भ े हो भने,  परमेँ वरको ूमे र चिरऽलाई कसले ूितिवम्व 
गनर् सक्छ? के आफ्नो ःवाथर्मा केिन्ित भएर आफ्नो बारेमा माऽ िवचार गनले 
िक, परमेँ वरमा, जसले उसलाई धमीर् वा िनद ष ठहराउन ुभयो? 

 िवँ वास ारा परमेँ वरको साम ु िनद ष ठहिरन ुभ  ेधारणालाई पावलले 
गरेको चचार्लाई रोमी ४:६-८मा हेन ुर्होस:् "६ परमेँ वरले हामीह का असल काम 
वा धािमर्क धमर्कमर् िबना नै धािमर्क गन् नहुनेु मािनसलाई यी वचन ारा दाऊदले 
धन् यका भन् छन ्, ७ “ितनीह  धन् यका हनु ्, जसका अपराधह  क्षमा भएका छन ्, र 
जसका पापह  ढािकएका छन ्। ८ त् यो मािनस धन् यको हो, जसको पापको लेखा 
परमूभलेु िलनहुनु् न।”   

     “िवँ वास ारा पापी येशूको साम ुआउनैपदर्छ। येशूको बिलदानको उपहार 
उसले ःवीकानुर्पदर्छ। आफ्ना पापह लाई पाप बोक्ने येशूमा थपुानुर्पदर्छ र अिन 
उहाँबाट क्षमा ूाप् त गनुर्पछर्। यिह कारणले गदार् येशू यस संसारमा आउनभुएको 
िथयो। उहाँमा आःथा वा िवँ वास गन पँ चातापी पापीको काँधमा उहाँको 
धािमर्कता रािखिदनहुनु्छ। अिन त्यो पापी परमेँ वरको पिरवारको सदःय हनु्छ।" 
एलेन जी ाईट, सेलेक्टेड मेसेजेज,् बकु १, प॰ृ २१५बाट पान्तिरत। 

 िवँ वास ारा मिुक्त केवल यहूदीको लािग माऽ होइन गैर-यहूदी वा 
अन्य-जातीह को िनिम्त पिन हो भनेर पावलले आफ्नो धारणालाई िनरन्तरता 
िदन्छन ् (रोमी ४:९-१२)। यिद ूािविधक पमा हेन हो भने सु मा अॄाहम 
यहूदी िथएनन।् अॄाहाम मिुतर् पजुकको सन्तान वा अन्य जाितबाट आएका िथए 
(यहोशू २४:२)। अॄाहमको पालामा यहूदी र गैर-यहूदी वा अन्य जाित भनेर 
िभ ता छु ाइएको िथएन। जब परमेँ वरले अॄहामलाई धमीर् वा दोषरिहत 
बनाउनभुयो (उत्पि  १५:६) त्यस समय अॄाहमले खतना समेत गरेका 
िथएनन।् परमेँ वरले उनलाई ःवीकार गरेपिछ माऽ उनले खतना गरेका िथए। 
यसकारण, अॄाहम खतना गन र नगनको पूखार् ब  पगेुका िथए। पावलले 
अॄाहमको महान ् उदाहरणलाई अिघ सारेर मिुक्त कुनै जातमा िनिहत नभएर 
सवर्व्यापी छ भनेर जोडदार ूःततु गरेको हामी पाउँछ । येशूको मतृ्य ु
िवँ वव्यापी समाजको िनिम्त हो। कुनै मािनस जनुसकैु जात, िल , रंग वा कुनै 
देशको िकन नहोस,् येशूको मिुक्त उसको िनिम्त हो (िहॄू २:९)। 

 बुसको अवधारणा सारा जगतको िनिम्त भनेर थाहा पाउन वा िवँ वास 
गनर् सिकयो भने परमेँ वरको साम ुमािनस कि को मूल्यवान छ भनेर त्यसले 
देखाउँदछ। बुसको पिरूके्षमा जातभात, र भेद र राि य तथा अन्तराि य भनेर 
मािनसलाई छु ाउने पूवार्मही मनिःथित हनु ु िकन जघन्य अपराध हो? अ  
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मािनसूित र आफैूित पिन भएको िवतृं णालाई पिहचान गरेर हामीह को 
िदमागमा त्यसलाई परमेँ वरको अनमुह ारा कसरी हटाउने? 
 

३. ूित ा 
     ५०० वषर् अिघ रोमको िवटनवगर् चचर्को ढोकामा अक्टोबर ३१ 
तािरखको िदन आफ्नो ९५ बुदँाको घोषणापऽ टाँसेका िथए। अिहले हामीले 
अध्ययन गिररहेको िवँ वास ारा मिुक्त पाइन्छ भ े अवधारणाको िवषयबःत ुपिन 
आित्मक जगतमा आकिषर्त मा ुपछर्। 

 “संसारको उ रािधकारी हनुलाई अॄाहम र उनको वंशलाई िदइएको 
ूित ा व्यवःथा ारा आएको होइन, तर िवँ वासको धािमर्कता ारा आएको 
हो।"(रोमी ४:१३)। पावलको उपयुर्क्त भनाईमा "ूित ा" र "व्यवःथा"को  
बीचमा उल्लेखनीय पमा िभ ता देखाइएको छ। िवँ वास ारा मािनस धमीर् 
ठहिरन्छ भ े ूमाण सािबत गनर् उनले परुानो करारको अॄाहमको कथालाई 
ूयोग गदर्छन।् सारा यहूदीह ले अॄाहम उनीह का पूखार् भनेर मानेकोले नै 
पावलले उनलाई एक उदाहरणको पमा ूःततु गदर्छन।् परमेँ वरले व्यवःथा 
िदनभुन्दा पिहले नै अॄाहमलाई ःवीकानुर्भएको र िनद ष ठहर् याउनभुएको िथयो। 
त्यसपिछ परमेँ वरले अॄहामसँग वाचा बाँध्नभुयो। त्यस बाचामा उनलाई 
परमेँ वरले  सारा संसारको उ रािधकारी हनेु ूित ा िदनभुएको िथयो। 
परमेँ वरको ूित ामा उनले िवँ वास गरे। यससँग आउने िजम्मेवारीपनालाई 
उनले ःवीकार गरे। यसकारण, परमेँ वरले अॄाहमलाई आफ्नो भक्त 
बनाउनभुयो र संसारलाई उ ार गनर् उनीबाट काम गनुर्भयो। परुानो करारमा 
अनमुह कसरी सिबय भयो भ े ूभावशाली अनकुरणीय उदाहरण हामी 
अॄाहमको जीवनबाट पाउँछ । िनसन्दे:ह, पावलले अॄाहमलाई औलँ्याएर 
अनमुहको ूित ालाई उच्च ःथान िदएको एकदम उपयकु्त मा ुपदर्छ। 

 मिुक्त पाउन मािनसको अथक ूयास, त्याग, तपःया वा धमार्त्माको पगरी 
लाएर होइन तर िवँ वास ारा ूाप् त हनु्छ भनेर परुानो करारको केन्ििवन्द ुहो भनेर 
पावलले िजिकर गछर्न।् िवँ वास ारा मिुक्त पाउँछ भनेर परुानो करारले पिन 
देखाउँछ भनेर िवँ वासको महत्वलाई पावलले रोमी ४:१४-१७मा कसरी 
देखाएका छन? हेन ुर्होस:् "१३ संसारको उ रािधकारी हनुलाई अॄाहाम र उनको 
वंशलाई िदइएको ूित ा व् यवः था ारा आएको होइन, तर िवँ वासको धािमर्कता ारा 
आएको हो। १४ यिद व् यवः था पालन गनह  माऽ उ रािधकारी हनु् छन ् भनेता 
िवँ वास र  र ूित ा व् यथर् हनु् छ। १५ िकनभने व् यवः थाले बोध ल् याउँछ, तर 
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जहाँ व् यवः था छैन त् यहाँ अपराध पिन हुँदैन। १६ त् यसैले यो ूित ा िवँ वासमािथ 
िनभर्र गदर्छ, यस हेतलेु िक ूित ा अनमुहमािथ भर परेर अॄाहामका सबै 
वंशह का िनिम् त पक् का होस ्। यो ूित ा व् यवः था पालन गनह का िनिम् त माऽ 
नभएर अॄाहामको जः तो िवँ वासमा हनेुह का िनिम् त पिन हो, िकनिक अॄाहाम 
हामी सबैका िपता हनु ्। 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।" यही सन्दभर्मा  
गलाती ३:६-९ पिन हेन ुर्होस:् "६ अॄाहामलाई नै हेर, “उनले परमेँ वरमा 
िवँ वास गरेथे, र यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनएको िथयो।” ७ यसकारण 
ितमीह ले यो जान, िक जस-जसले िवँ वास गछर्न ्, ितनीह  नै अॄाहामका सन् तान 
हनु ्। ८ परमेँ वरले अन् यजाितह लाई िवँ वास ारा धमीर् ठहराउनहुनु् छ भन् ने 
धमर्शाः ऽले पिहलेदेिख नै देखेर अॄाहामलाई “ितमीमा नै सबै जाितले आिशष ् 
पाउनछेन ्” भन् ने ससुमाचार अिघबाटै सनुायो। ९ यसकारण िवँ वास गन 
मािनसह ले िवँ वासी अॄाहामसँगै आिशष ् पाएका छन ्।"   

    पावलले रोमीको पःुतक कसलाई सम्वोधन गरेर लेखेका हनु भ े 
थाहापाउन ुज री छ भनेर हामीले अगािड नै भन्य । परुानो करारका धेरै राॆो 
ान भएका यहूदीह लाई जसले येशूलाई िवँ वास गथ ितनीह को िनिम्त त्यो 
पःुतक लेिखएको िथयो। व्यवःथालाई अक्षरस पालन गरे मिुक्त पाइन्छ भ े 
िवँ वास उनीह  मध्ये धेरैले िवँ वास गरेका िथए। तर परुानो करार अनसुार 
त्यो िवँ वास गलत िशक्षा िथयो। 

 यःतो खालको गलत सोचलाई पावलले सच्चाउन खोजेका िथए। िसनै 
पहाडमा सम्पूणर् व्यवःथालाई िदनभुन्दा अिघ नै परमेँ वरबाट अॄाहमले ूित ा 
पाएका िथए भनेर पावलले आफ्नो तकर्  ूःततु गदर्छन।् परमेँ वरबाट पाइएको 
ूित ा अॄाहमले कुनै व्यवःथालाई पालन गरेर होइन भनेर पावलले देखाउन 
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 िवँ वास ारा नै 
ूित ाह लाई महण गरेका िथए। 

   परमेँ वरको दश आ ालाई माऽ पावलले छलफल गनर् खोजेतापिन, 
उनले औलँ्याएका िवषयबःत ुत्यिह भएको पाउँछ । दश आ ाका नीितह  िसनै 
पहाडमा परमेँ वरले च ानको पाटीमा लेख् नभुन्दा पिहला नै िथयो।  व्यवःथा 
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अथार्त ् परमेँ वरको दश आ ालाई अक्षरस पालन गरेर मिुक्त वा परमेँ वरका 
ूित ाह  पाइन्छ भने िवँ वासको केिह अथर् रहेन र बेकारको हनु्छ भनेर 
पावलले भन्दछन। उनका ती शब्दह  ूभावशाली छन।् तर व्यवःथाले 
सबैलाई दोषी ठहराएतापिन िवँ वासले माऽ मािनसले मिुक्त पाउँछ भ े तकर् लाई 
पावलले औलँ्याएका िथए। जनु व्यवःथाले सबै मािनसलाई दोषी ठहराउँछ भने 
त्यस व्यवःथा ारा मिुक्त पाउन ु अथर्हीन छ भनेर पावलले िसकाउन खोजेका 
िथए। िकनभने चाहे यहूदी ह  वा गैर-यहूदी ह , हामी सबैले परमेँ वरको 
आ ालाई तोडेकाछ । त्यसकारण अॄाहमलाई उपलव्ध गराइएको ूित ा हामी 
सबैलाई खाँचो छ। िवँ वास ारा पाउने येशूको धािमर्कताको खाँचो हामी सबैलाई 
छ। यिह नै हाॆो मिुक्तको उपाय हो। यही सत्य धारणाले गदार् इसाई जगतमा 
रोमन क्याथोिलक चचर्लाई हाँक िदन सधुारवादी वा ूोटेःटेन्ट िरफोमशनको 
अिभयान चलेको िथयो। 
 

४. परमेँ वरको व्यवःथा र िवँ वास 

परमेँ वरले अॄहामसँगको मािमलामा व्यवःथा ारा होइन तर िवँ वास 
तथा अनमुह ारा मिुक्त पाइन्छ भनेर पावलले देखाएका कुरालाई हामीले 
अिघल्लो बुदँामा हेर् य । यसलाई अॄाहम ारा परमेँ वरले कसरी िबयाशील 
गनुर्भयो भ े ज्वलन्त उदाहरण पिन हेर् य । यिद यहूदीह ले मिुक्त पाउन 
चाहन्छन ्भने ितनीह ले आफ्नो धमर्कमर् वा काममा िवँ वास गनुर् भएन। ब , 
अॄाहमलाई िदइएको ूित ा ितनीह ले पिन महण गनुर्पदर्छ। यो ूित ा येशू 
मसीहको ूथम आगमनले पूरा भएको िथयो। असल काम गरेर परमेँ वरको 
अिघ धमीर् ठहिरन सक्छ  भ े सोच राख् ने सबै जाती चाहे त्यो यहूदी होस ्वा गैर 
यहूदी, ितनीह  सबैलाई येशूको खाँचो छ। 

  “आफ्नो धमर्कमर् र अथक ूयास ारा मािनसले मिुक्त पाउँछ भ  ेधारणा 
ूत्येक गलत तथा झटुा धमर्को आधार हो। यस खालको सोचाइले मािनसलाई 
पापबाट असरुिक्षत राख् दछ। अथार्त ्पाप गनर् कुनै पिन छेकबार हुँदैन।"-एलेन जी 
ाईट, द िडजायर अभ एजेज,् प॰ृ ३५,३६बाट पान्तिरत। यसको अथर् के हो? 
हाॆो काम अथार्त ्धमर्कमर्ले हामीलाई मिुक्त िदलाउँछ भ  ेसोचाइले हामीलाई 
पापको भिूममा खलुा पमा पानर्सक्छ। यो कसरी हनु्छ?, िवचार गनुर्होस।् 

 व्यवःथा र िवँ वासको बीचमा आपसी सम्वन्ध कःतो छ भनेर पावलले 
गलाती ३:२१-२५मा व्याख्या गरेका िथए। हेन ुर्होस:् "२१ तब के व् यवः था 
परमेँ वरका ूित ाह का िव  छ र? कदािप छैन। यिद जीिवत पानर् सक् ने 
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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, त् 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 ।"   

     यिद कुनै व्यवःथाले मािनसलाई जीवन िदन्छ भने त्यो परमेँ वरको 
व्यवःथा नै हनुपुन िथयो। तर कुनै व्यवःथा, परमेँ वरको व्यवःथा अथार्त ्दश 
आ ाले मािनसलाई जीवन िदन सक्दैन भनेर पावलले हामीलाई भ  खोजेको 
पाउँछ । यो िकनभने, हामी सबैले कुनै न कुनै पमा परमेँ वरका आ ालाई 
तोडेका छ , र त्यसले गदार् हामी परमेँ वरको साम ुदोषी ठहिरएका छ । 

 तर येशू ारा हामीलाई असली पमा िवँ वासको ूित ा ूकट गिरएको 
छ। व्यवःथाको दासत्वमा हामी छ  भनेर िवँ वास गन सबैलाई यसले ःवतन्ऽ 
बनाउँछ। ती आ ालाई अक्षरस पालन गरेमाऽ मिुक्त कमाउन सिकन्छ भ े 
धारणाबाट ितनीह  ःवतन्ऽ हनु्छन।् परमेँ वरमािथको िवँ वास वा आ ःथा र 
अनमुह िबना उहाँको दश आ ा बोझ हनु जान्छ। िकनभने िवँ वास, अनमुह र 
परमेँ वरमािथको  िन ा ारा उपलव्ध हनेु धािमर्कता िबना कोिह व्यवःथामा 
रहन्छ भने त्यो व्यवःथा उसको िनिम्त अत्यन्त भारी हनु्छ र हरदम आफू 
पापमा पिर नै रहेको छु भ े तकर् ले उसलाई िपरोलीरहेको हनु्छ। 

 तपाईँको परमेँ वरसँगको दैिनक जीवन याऽामा िवँ वास ारा पाउने 
धािमर्कता कि को महत्वपूणर् पाउनभुएको छ? फेिर यस िवँ वासले गदार् अ  
सत्यह लाई धिमलो पानुर्हु  भनेर तपाईँ कसरी सतकर्  हनुपुदर्छ? िवँ वास ारा 
परमेँ वरको निजक हामी धमीर् ठहिरन्छ  भ  ेमहत्वपूणर् िशक्षादीक्षालाई निबसर्न 
तपाईँले के गनुर्पदर्छ? आिखरमा, िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन्छ  भ  ेउिचत ानिबना 
अ  िशक्षादीक्षाको अथर् के छ त? 
 

५. व्यवःथा अथार्त ्परमेँ वरको दश आ ा र पापको चेतना 
कितपय इसाईह ले पिन अब हामी त नयाँ करारमा छ , येशू हाॆो 

पापको िनिम्त मनुर्भयो, अब दश आ ाह लाई फ्याँिकसकेकाछन ्भ े तकर् लाई 
बारम्बार सु े गछ । आफ्नो तकर् लाई ूमािणत गनर् िविभ  पदह लाई ूयोग 
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गरेको पिन पाउँछ । तर ती धारणालाई ूमािणत गन कारण उिचत देिखँदैन न 
त त्यसले आित्मक ानलाई सहयोग नै गछर्। 

 “यसैकारण व्यवःथाको कमर्ले कोिह ूाणी उहाँको ि मा धमीर् 
ठहिरनेछैन, िकनिक व्यवःथा ारा नै पापको चेतना हनु्छ।" रोमी ३:२०। 
उपरोक्त भनाईले व्यवःथा र पापसगँ कःतो सम्वन्ध छ भनेर हामीलाई देखाउँछ 
त? यी पदह  पिन पढ्नहुोस:् १ यूह ा २:३-६, "३ यिद हामीले उहाँका 
आ ाह  पालन गर् य  भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक् छ , िक हामी उहाँलाई 
िचन् दछ । ४ जसले “म उहाँलाई िचन् छु” भन् छ, तर उहाँका आ ाह  उल् ल न 
गछर्, त् यो झूटो हो, र त् यसमा सत् य छैन। ५ तर जसले उहाँको वचन पालन गछर्, 
त् यसमा परमेँ वरूितको ूमे साँच् ची नै िस  भएको हनु् छ। हामी उहाँमा छ  भन् ने 
कुरामा यसैबाट िनिँ चत हनु् छ। ६ उहाँमा रहन् छु भन् ने व् यिक्त आफै पिन उहाँको 
चालअनसुार चल् नपुछर्।" र  १ यूह ा ३:४-६ "४ पाप गन हरेकले व् यवः था भ  
गदर्छ। पाप नै व् यवः था भ  हो। ५ पाप हरण गनर्लाई नै उहाँ ूकट हनुभुएको 
हो भन् ने कुरा ितमीह  जान् दछौ। र उहाँमा कुनै पाप छैन। ६ उहाँमा रहने 
कसैले पाप गिररहँदैन। पाप गिररहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न िचनेको 
नै छ।"   

     केिह सताब्दी अिघ आयरलाण्डका ूिस  लेखक जोनाथान िःवफ्टले यो 
लेखेका िथए: “यिद िबलायतको कानूनमा, झटुाकोशमा र मािनसह ले बोल्ने 
भाषामा ठग्न,ु झटुो बोल्न,ु चोनुर् र जँ  याहा हनु ुभ े अंमजेी शब्दलाई िनकाली 
िदए भने के हनु्छ? के त्यसो भयो भन्दैमा हामी भोिल िबहान उठ्ने िबि क् कै 
अब हामी आत्मसंयम, इमान्दारी, िवँ वासीलो, न्यायी र सत्यलाई ूमे गन हनु्छ  
त? के यो धारणा उिचत छ? (अथार्त ् िबलायतको कानूनमा मािनसलाई खराब 
देखाउने शब्दह लाई िनकाल्यो भन्दैमा मािनस अब असल हनु्छ त?)"-जोनाथान 
िःवफ्ट, ए मोडेःट ूोपोजल एण्ड अदर साटायरस ् (न्ययुोकर् : ूिमिथयस बकु्स:् 
१९९५), प॰ृ २०५बाट पान्तिरत। 

 यसरी नै, यिद परमेँ वरको दश आ ालाई िनकम्मा तलु्याइयो भने झु ो 
बोल्न,ु  हत्या गनुर् वा चोनुर् आिद िकन गलत तथा पापपूणर् हनु जान्छ? यिद 
परमेँ वरको दश आ ा बदिलएको छ भने पापको पिरभाषा पिन बदिलएको 
हनुपुछर्। अथबा यथाथर्मा भ े हो भने, यिद परमेँ वरको व्यवःथा वा िविधको 
शासन जनु ्दश आ ाह मा कोिरएकाछन,् ितनीह को खारेज भयो भने मािनस 
पापी हो भ े कुरा पिन खारेज हनुपुदर्छ। व्यवःथा वा दश आ ाह  बतर्मान 
समयमा काम लाग्दैन भन्दा पापको औिचत्य पिन छैन, तर कसले यससँग 
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समथर्न गछर् र? हेन ुर्होस:् १ यूह ा १:५-१० "५ जनु सन् देश हामीले उहाँबाट 
सनु् य  र ितमीह लाई सनुाउँछ , त् यो यही हो, िक परमेँ वर ज् योित हनुहुनु् छ, र 
उहाँमा कि  पिन अधँ् यारो छैन। ६ यिद उहाँसँग हाॆो स ित छ भनी हामी 
भन् छ  र अन् धकारमा नै िहँ  छ  भनेता, हामी झूट बोल् छ  र सत् यमा चल् दैन । ७ 
तर उहाँ ज् योितमा हनुभुएझ यिद हामी पिन ज् योितमा िहँ  छ  भने, एक-अकार्िसत 
हाॆो स ित हनु् छ, र उहाँका पऽु येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शु  
पाछर्।  ८ यिद हामीमा पाप छैन भनी हामी भन् छ  भनेता हामीले आफैलाई 
धोका िदन् छ , र हामीमा सत् य हुँदैन। ९ यिद हामीले आफ् ना पापह  ः वीकार 
गर् य  भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुर्हनु् छ, र सबै अधमर्बाट हामीलाई शु  
पानुर्हनु् छ, िकनिक उहाँ िवँ वासयोग् य र धमीर् हनुहुनु् छ। १० यिद हामीले पाप 
गरेका छैन  भनी हामी भन् छ  भने हामी उहाँलाई झूटा तलु् याउँछ , र उहाँको 
वचन हामीमा हुदैँन।" र याकूब १:१४,१५ "१४ तर हरेक मािनस आफ् नै 
खराब इच् छा ारा लोिभएर परीक्षामा पदर्छ। १५ तब खराब इच् छाले गभर्धारण 
गरेपिछ त् यसले पाप जन् माउँछ। अिन पाप पूरै बढ़ेपिछ त् यसले मतृ् य ुल् याउँछ।" 

 नयाँ करारमा व्यवःथा र ससुमाचार दबैु देखापरेको पाउँछ । 
परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाले पाप के हो भनेर देखाउँछन।् ससुमाचारले 
त्यस पापलाई कसरी समाधान गिरन्छ भनेर देखाउँछन।् यो समाधान येशूको 
मतृ्य ुर पनु त्थानले हनु्छ भनेर  औलँ्याउँछन।् यिद व्यवःथा वा दश आ ा नै 
छैन भने पाप भ े शब्दको अथर् नै रहेन। तर हामी पापी छ  भनेर सबैले 
मानेका छ , तर कसले हामीलाई मिुक्त िदँन्छ त? दश आ ालाई उिचत ढँगमा 
ूयोग गनर् सकेमा माऽ ससुमाचारको अथर् साथर्क वा ःप  हनु्छ। 

 बुसले गदार् दश आ ाह को आवँयकता छैन र त्यो खारेजी भयो भ े 
तकर्  इसाईह बाट नै हामी ूायजसो सनु्छ । यो अनौठो तकर्  हो। िकनभने 
बुसैले यो देखाउँछ िक परमेँ वरको गिरमामय दश आ ाह लाई िनलम्वन वा 
पिरवतर्न गनर् सिकँदैन। यिद येशूको मतृ्यमुा उहाकँो दश आ ाह लाई पिरवतर्न 
वा खारेज गनुर्भएन भने उहाँको मतृ्यपुिछ िकन खारेज गनुर्हनु्छ र? यिद 
परमेँ वरको यो चाहना हो भने मािनसले ूथम पटक पाप गरेको बेलामा उहाँको 
आ ालाई िकन खारेज गनुर्भएन त? परमेँ वरको व्यवःथालाई तोडेर कानूनी 
पमा दोषी ठहिरएर सजाय ँ पाउने फैसलाबाट मािनस पिहले नै िकन मकु्त 

नभएको त? यिद परमेँ वरको दश आ ाको खारेजी नै भयो भने येशू किहल्यै 
पिन मनुर्पदनथ्यो। यिद परमेँ वरको दश आ ालाई पिरवतर्न वा खारेज गनुर् 
िथयो भने पिहले नै गिरन्थ्यो, येशूको मतृ्यपुिछ होइन। परमेँ वरको गिरमामय 
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दश आ ालाई सम्मान गनुर् आवँयकता छ भनेर येशूको मतृ्यलेु देखाउँदछ। र 
परमेँ वरको दश आ ालाई तोडेर पाउने हाॆो सजाय ँ येशूले नै भोिगसक्नभुयो। 
हाॆो पापको मूल्य उहाँले चकु्ता गनुर्भयो। परमेँ वरको व्यवःथालाई पिरवतर्न 
गनर् नसिकनेभएकोले येशूको मतृ्य ुभएको िथयो। यिद हाॆो पापी अवःथालाई 
मध्य नजर राखेर व्यवःथालाई पिरवतर्न गिरयो रे ! तब, पापको समःयालाई 
समाधान गनर् येशू मनुर्भन्दा अझ अक  उ म उपाय िकन छैन त? 

 जहाँ िविधको शासन छैन त्यहाँ दण्डको आवँयकता पिन हुँदैन। यिद 
व्यिभचारीको िखलाफमा परमेँ वरको आ ा छैन वा खारेजी भयो भने के हनु्थ्यो 
होला? के यसले मािनसमा कम द:ुख र िपडा ल्याउँछ त? परमेँ वरको आ ा 
नभएको संःकार जहाँ चोनुर् ढाँट् न,ु ठग्न,ु िहँसागनुर् मनािसव भएको समाजमा तपाईँ 
रहनपुर् यो भने तपाईँलाई कःतो लाग्छ? परमेँ वरको आ ा अझ गिरमामय र 
मा पुछर् भ  ेधारणालाई तपाईँको के तकर्  छ? परमेँ वरको आ ालाई पन्छाउँदा 
तपाईँको आफ्नै अनभुव कःतो रअ यो? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारीको िनिम्त पढ्नहुोस:् एलेन जी ाइट ारा िलिखत, सेलेक्टेड 
मेसेजज,् बकु १को पृ  ३८८मा उल्लेिखत “बाइ  द सेन्टर अभ द मेसेज", 
पािशयाकर्  एण्ड ूोफेटस,् प॰ृ १२५-१२७ को “द कल अभ अॄाहम" र प॰ृ 
३६३,३६४को “द ल आण्ड द कभनेन्टस"्, द िडजायर अभ एजेज, प॰ृ ३०७, 
३०८को “द सेरमन अन द माउन्ट" प॰ृ ६०८को “कन्शोभसीर्" र प॰ृ ७६२, 
७६३को “इत इज िफिनँड"। 

        "यिद कसैले इनाम पाउन काम गछर् भने त्यो अनमुह भिनदैँन ब  
ऋण भिनन्छ (रोमी ४:४)। ूिेरत पावलले उत्पि  १५:४-६लाई उ  धृत गद 
िनद ष सािबत हनु िवँ वास चािहन्छ काम होइन आफ्नो तकर् लाई िनंकषर् 
िनकाल्छन।् "यो उनलाई धमीर्मा गिनयो" भनेर अॄाहमको बारेमा लेिखएको 
वचनलाई पिहला व्याख्या गद उनले तकर्  िनकाल्छन।् परमेँ वरले पापीह लाई 
अनमुहबाट महण गनुर्हनु्छ कामबाट होइन भनेर ती झटुाह ले बझुाउँदछन।्" 
मािटर्न लथुर, कमेन्टरी अन रोमनस,् प.ृ ८२बाट पान्तिरत। 

     "यिद आफ्नो पणु्य र धमर्कमर्को कामले मिुक्त पाउँछ भ े मूल्यलाई 
मािनसको थाप्लोमा रािखिदयो भने मािनसलाई परीक्षा तथा ूलोभनमा पानर् शैतान 
सफल हनुसक्छ। तब  त्यो मािनस उसको िसकार  हनुसक्छ र उसलाई 
फसाउन सिजलो पछर्। ...तर दयका ढोकाका चौकोसह मा कलबरीमा 
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मािरएको थमुाको रगतले छिकर् न,ु तब तपाईँ सरुिक्षत हनुहुनेुछ।"-एलेन जी 
ाइट, आडभेन्ट िरभ्य ु एण्ड साबथ हेराल्ड, सेप्टेम्बर ३, १८८९बाट 
पान्तिरत। 

    

िचन्तनमनन: 
१. व्यवःथालाई पालन गरेर होइन तर िवँ वास ारा मिुक्त पाइन्छ भ े 

धारणा बझु्न ु िकन महत्वपूणर् छ? यो अवधारणालाई आत्मसात ् गनर् 
सक्य  भने कसरी कितपय गलत िशक्षाबाट हामी सरुिक्षत हनु कःछ ? 
बाइबलको यस महत्वपूणर् दीक्षालाई िबसर्ने मािनसले कःतो खतराको 
सामना गनुर्पदर्छ? 

२॰ परमेँ वरको दश आ ाले हामीलाई मिुक्त िदँदैन भनेर थाहा पाउँदा 
पाउँदै पिन यसको िनत्यता िकन महत्वपूणर् छ। त्यसका कारणह  
तपाईँले सोच्नहुोस।् 

३  हामीले कसरी मिुक्त पाउने वा हाॆो उ ार कसरी हनु्छ भ े आधारभतू 
िवषयबःतमुा सधुारवादी इसाईह को आन्दोलन भएको िथयो। कुनै 
ूोटेःटेन्ट वा सधुारबादी इसाईह  र रोमन क्याथोिलक चचर्को बीचमा 
भएको िभ ता कुनै व्यिक्त िवशेषलाई लआय नगिर कसरी हामी 
खलुा पमा र अमसर भएर चचार् गनर् सक्छ ? 

 ४॰ परमेँ वरको िखलाफमा पाप गरेतापिन उहाँले हामीलाई उपहारःव प 
अनमुह िदनभुएको छ। यस मनिःथितलाई हामीले आत्मसात ्गनर् सक्षम 
भय  भने अ ूित हाॆो व्यवहार कःतो हनु्छ होला? यिद हामीमा यथे  
अनमुह, सदाशयता र दया भयो भने हामीलाई पिन गलत व्यवहार 
गनलाई हामीह को अनमुह र कृपाको योग्य नभएतापिन ितनीह लाई 
हामीले कःतो आखँाले हेछ  होला? 
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कथा ५ 

अःपतालमा भएका तीन अचम्म कामह  

नातल्या िमिगर् यवुा, ५७  ( ःटोभ-अन-डन, रिसया) 
  

     अ को लहै लहैमा लागेर मैले १९वषर् हुँदा बिप् तःमा िलएको िथए।ँ 
बिप् तःमा िलएको छमिहनापछप मैले सेभेन्थ-डे एढभेिन्टःट चचर् छ डे। 
३३वषर्सम्म म चचर् गइँन। तर पिछ मेरो पिरवारको जीवनमा घटेको तीन 
वटा अचम्म कामह ले गदार् मेरो मन पिरवतर्न भयो। त्यसले मलाई येशूितर 
फकार्यो। ती आँ चयर्पूणर् घट्नाह  अःपतालमै घटेका िथए।  

 

पिहलो अचम्मको घट्ना: 
   मेरा चार जना िददीबिहनीह मा जब एक जना बिहनी ओल्गा िबरामी 
भइन ्तब त्यसबेला पिहलो अचम्मको घट्ना भएको िथयो। उनी परमेँ वरमा 
अित िवँ वास गन एडभेिन्टःट िथइन ् जो अक सहरमा बिःथन।् उनले 
तीनपल्ट जिटल शल्यिबया गनुर्परेको िथयो। जब डाक्टरले उनलाई च थ  
शल्यिबया गनुर्पछर् भनेर भने तब उनले मलाई ूाथर्ना गनर् बोलाइन।् 

   "मलाई डर लािगरहेछ" उनले भिनन।् एक्सरे गदार् उनको शरीरमा 
केही यःतो तत्व बिढरहेको देखाएको िथयो जसले गदार् उनमा क्यान्सर भएको 
जःतो लािगरहेको िथयो। 

   मेरी बिहनीको अनरुोधमा मैले घुडँा टके र ूाथर्ना गनर् थाल। यिद 
मेरी बिहनीलाई सहयोग गनुर्भयो भने मै रक्सी, चरुोठ र सुँगरुको मास ुखान 
छोड्छु भनेर मैले परमेँ वरलाई ूित ा गर। शल्यिबया गनुर्भन्दा ूाथर्न गरेको 
दईु हप् तासम्म म पान, धुॆ पान र अशु  मासहु  खान छोड। 

    उनलाई शल्यिबया गनुर्पन िदनमा मलाई ओल्गाले एसएमएस गरेर 
भिनन,् "ितनीह ले मलाई केही पिन गरेनन।् म घर जाँदैछु।" 

  ओल्गालाई ठूलो क्यान्सर रोग लाग्यो होला भनेर मलाई िपर पर् यो। मैले 
उनलाई मोबाइलबाट सोध, "के भयो? डाक्टरले ितमीलाई िकन अपरेशन 
गरेन?" ओल्गाले भिनन,् "मलाई अपरेशन कोठामा लग्नभुन्दा अिघ ितनीह ले 
अक  एक्स-रे गरे। त्यसबेला ितनीह ले मेरो शरीरमा केही पिन नभएको 
भे ाए। मलाई ठीकै छ।" 

   मैले मेरो रोगी मन कःतो सञ् चो भएको महससु गर। हप् ताभिर मैले 
परमेँ वरलाई िदनिदनै धन्यवाद िदए।ँ तर शिनवार िबहान सधझ म काममा 
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गए।ँ तर तरुन्तै मेरो िदमागमा तनाव भएको महससु गर। साबथमा काम 
गरेर पिहले परमेँ वरको आ ालाई तोडेको जःतो लाग्यो र मेरो मनमा 
नरमाइलो लाग्यो। परमेँ वरले मेरी बिहनीलाई बचाउनभुएपिन मैले उहाँूित 
ौ ा देखाएको िथइन। 

    त्यही िदन मैले िवगतमा झ जे गिररहेको िथए ँसो चटक् कै छोडर म 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा पगु। साबथ-ःकुल भइरहेको बेलामा म चचर्मा 
पगेुको िथए।ँ मेरो मनमा तरुन्तै शािन्त भएको महससु गर। म आफ्नै घरमा 
आएको महससु गर। त्यस िदन मैले मेरो दय येशूलाई समु्प। 
 

दोॐो आँ चयर् घट्ना: 
   त्यो घट्ना भएको चार वषर् भएको िथयो। सन ् २०१५मा मेरी 
बिुढआमाको मगजमा ठूलो आघात भयो। मेरी बिहनीह  र म अःपतालमा 
हतार-हतार गद पगु्य । त्यसबेला आमाले केवल टोलाएर माऽ हेिररहेको 
देख् य । ती िन ावान सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट नारी जसले हामी पाँच जनालाई 
हकुार्एकी िथइन ्केही गनर् नसिक केवल टोलाएरमाऽ हेिररहेकी िथइन।् 

   दईु हप् तासम्म हामीले आमाको िनिम्त ूाथर्ना गर् य । उनमा केही 
सधुार त भएको िथयो तर उनमा असक्तता वा पक्षाघात भइ र ो। आखरमा, 
उनलाई हामीले घरमा ल्याय । 

   एक िदन घरमा ल्याएको एक हप् तापिछ मेरी आमा अचानक उिठन ्र 
िहँड्न थािलन।् जब के भइरहेको िथयो सो देखेर उनको नौ वषर्की नाितनी 
अत्यन्त खशुी भएर िचच्याइन।् हामी सबै उनको कोठामा गय । 
"परमेँ वरलाई धन्यवाद िदऔ!ँ" भनेर उनले भिनन ्र हामी सबैले त्यसै गर् य । 

   अिन सन ् २०१६मा मेरो ७९वषर्को वृ  बबुालाई अक सहरमा 
मोटरले िहकार्एर लडायो। उहाँ आफ्नो साइकल चढेर गइरहनभुएको िथयो। 
एउटा बसले िहकार्एर लडाइिदयो। अत्यन्त गम्भीर अवःथामा उहाँलाई 
अःपतालमा परु् याइएको िथयो। 

    मेरो बबुा परमेँ वरलाई किहल्यै पिन िवँ वास गिदर्ँन भनेर िकिरया 
खाने नािःतक व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो। म १३ वषर्की हुँदा उहाँले मेरी आमासँग 
पारपाचकेु गनुर्भएको िथयो र अकसँग िबबाह गनुर्भएको िथयो। म चचर् जान 
थाल भनेर जब मैले उहाँलाई भन तब उहाँ िरसाउनभुयो। मैले पठाएको 
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ूवचनका िडिभिड र इसाई िफल्मह लाई उहाँले फ्याक्नभुएको िथयो। दघुर्ट्ना 
हनु ुदईु हप् ता अिघ मैले पठाएको बाइबल उहाँले च्यात् नभुएको िथयो। 
 

आँ चयर् काम ितन: 
   उहाँ अःपतालमा अचेत भएर लिडरहनभुएको िथयो। हामी धेरै टाढा 
िथय  र हामीले केही सहयोग गनर् सकेका िथएन ।जब मेरी बिहनी र मेरी 
आमा अःपतालमा िथए तब परमेँ वरले उनीह लाई िनको पा न ्भनेर हामीले 
ूाथर्ना गरेका िथय । तर मेरो बबुाको मािमलामा मेरी आमा र हामी सबैजनाले 
मेरो बबुा परमेँ वरितर फकर् नभुएको होस ्भनेर ूाथर्ना गर् य । 

   तेॐो िदनमा मेरो बबुा सञ् चो भएर ब्यूझँनभुयो र उहाँलाई ःयाहार 
गिररहेको नातेदारलाई आफूलाई के भएको हो भनेर सोध्नभुयो। उहाँलाई िकन 
अःपतालमा रािखयो भनेर उहाँले सोध्नभुयो। तीन घन्टा पिछ उहाँ िबत् नभुयो। 
ती अिन्तम क्षणह मा मेरो बबुाको िदमागमा के भइरहेको िथयो सो 
परमेँ वरलाई माऽ थाहा छ। तर मेरो बबुालाई  पँ चाताप गनर् परमेँ वरले 
अवसर िदनभुएकोमा उहाँूित अत्यन्त आभारी छु। 

   तेॐो ूाथर्नाको जवाफले गदार् मेरो दय परमेँ वरितर अत्यन्तै निजक 
तािनएको छ। परमेँ वरले हामीह को ूाथर्ना सु ुहनु्छ र त्यसको जवाफ 
िदनहुनु्छ भ े कुरामा मैले राॆोसँग बझु्न सक। 

      मािनसह ले उहाँसँग ूाथर्ना गनुर् ज री छ। तपाईँको पिरवार, 
तपाईँका छोराछोरी, तपाईँका आमाबबुा र तपाईँको िछमेकीको िनिम्त ूाथर्ना 
गनुर्होस।् उहाकँो िन ावान छोराछोरीह को ूाथर्ना उहाँले सु ुहनु्छ। 

   यी ऽैमािसकमा संकलन गिरएको भेटीले मेरो शहर रोःटोभ-अन 
डोनमा सामदुाियक भवन बनाउन सहयोग हनेुछ। यसको लािग र संसारका 
िविभ  भागह मा परमेँ वरको मायाको सन्देश सनुाउन साबथ ःकुलको 
भेटीबाट सहयोग गर । 

  रोःटोभ-अन-डोनको तत्य: यो सहर सको डन िरभरको िकनारामा 
रहेको बन्दरगाह सहर हो। उ ाइसऔ ँशताब्दीमा सको दिक्षणभागको मखु्य 
व्यापािरक केन्ि िथयो जहाँबाट गहुँ, काठ र फलाम िनयार्त गिरन्थ्यो। जनु 
ठाउँमा यो सहर िथयो त्यस ठाउँले गदार् यसलाई ककेससको मूल ार भिनन्छ। 
सलाई चािहने तीनभागको एक भाग यसले सूयर्मखुी फूलको तेल उत्पादन 

गछर्।  

३
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