४

िव वास वारा िनद ष ठहिरनु

यस अध्यायको मूल पद: रोमी ३:१९-२८।

ःमरण गनुपर् न पद: “ त्यसकारण मािनसह का आफ्ना िवँवासले गदार्

परमेँवरसँग िनद ष ठहिरन्छ भ े धारणामा हामी िनंकषर् िनकाल्छ । तर
व्यवःथालाई पालन गरे र कोही िनद ष ठहिरन्छ भ े िशक्षामा हामी सहमत
छै न ।" (रोमी ३:२८बाट

पान्तिरत)।

रोमीको पुःतकको मूल सार यस अध्यायमा हे नछ । यस पुःतकको

मुख्य िवषयवःतु भनेको हाॆो धमर्कमर्बाट होइन तर िवँवास ारा परमेँवरको

अगािड हामी िनद ष ठहिरन्छ भ े धारणा हो। अ

कुनै सत्यह

भन्दा यस

महान् सत्यले इसाईह मा सु धार वा ूोटे ःटे न्ट िरफोमशन ल्याएको िथयो।

इसाई क्षेऽमा जितसुकै सुधारको आगो सन् १५२०दे िख बलेपिन रोमन

क्याथोिलक चचर्को िस ान्तमा कुनै पिरवतर्न भएको छै न। त्यसबेला पोप

िलयोले मािटर्न लुथर र उनका िशक्षादीक्षाह को िवरोध गद उनलाई पोपको

पऽ ारा महाअिभयोग लगाएको िथयो। तर त्यस पऽलाई लुथरले सावर्जिनक

पमा जलाएका िथए िकनिक िवँवास ारा मािनस िनद ष ठरिहन्छ वा पापको

सफाइ पाइन्छ भ े कसै को असहमितूित उनले किहल्ये पिन सम्झौता गनर्

चाहे का िथएनन्। उनको त्यो अडान कडा िथयो।

िवँवास ारा िनद ष ठहिरन्छ भ े भाषा नै कानूनी ूिबयाको आधारमा

छ। कुनै अपराधी न्यायिधसको सामु खडा हुन्छ। त्यस मािनसको जघन्य

अपराधले गदार् न्यायिधसले उसलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाउँछन्। तर कोिह
अक मािनस उसको स ामा सजायँ भोग्न तयार हुन्छ र त्यो अपराध आफैले

गरे को हो भनेर ःवीकार गद मृत्युदण्डको सजायँ भोग्न दे खापछर्। जुन

अपराधले गदार् अपराधीलाई न्यायिधसको सामु ल्याइएको िथयो अब त्यो

अपराधीले उसको दोषबाटमाऽ सफाइ पाउने नभएर उसलाई किहल्यै पिन
अपराध नगरे को फैसला सुनाइन्छ।
कुनै

अपराधको

लेखा

नभएतापिन

आफूलाई खडा गिरएको िथयो।

त्यो िकन भयो भन्दा त्यो मािनस जुन

अपराधीको
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िनिम्त

िवकल्पको

पमा

(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 मुिक्तको योजनामा हामी सबै दोषी ठहिरएकाछ । हामी

ु एको येशू पूणर्
अपराधी छ । तर हाॆो िवकल्प अथार्त ् स ामा खडा हुनभ

िनद ष

ु न्ु छ।
हुनह

परमेँवरको

न्यायलयको

सामु

हाॆो

पमा

स ामा

उहाँ

उिभनुहन्ु छ। हाॆा अधमीर् चिरऽको स ामा उहाँको धािमर्क चिरऽलाई ःवीकार
्
गिरन्छ। तसथर्: येशूले गदार् परमेशवरको
अगािड हामी िनद षी भएर खडाहुने
शुभ अवसर पाउँछ । जब येशूको धािमर्कता तथा सदाचािरतालाई हामीले

िवँवास ारा महण गछ तब त्यो सदगुण 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
१. व्यवःथा वा कानूनका कामह
“अब

हामी

जान्दछ ,

के होला?

जे-जित

व्यवःथाले

भन्छ,व्यवःथामुिन

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

३:१९,२०

भनेर परमेँवरको दश आ ाले सचेत गराउँछन् ।" रोमी

पान्तिरत), पावलको धारणालाई व्यवःथा चाहे त्यो परमेँवरको

दश आ ा नै िकन नहोस् त्यसको बारे मा के भिनरहे को हामी पाउँछ ?
व्यवःथाले के गनर् सक्छ र के गनर् सक्दै नन्? येशूको मागर्मा िहँड्ने सबैमा यो
ानको महसुस िकन गनुप
र् छर्?

बुझेको

व्यवःथा भ े शब्द पावलले ूयोग गदार् त्यस समयका यहू दीह ले

अनुसार

व्यवःथालाई

फरािकलो

जनाउने

झुटा

तिरकाले
टोरा

ूयोग

हो।

गरे का

टोरा

िथए।

भन्दा

िहॄू

मोशाले

भाषामा

लेखेका

बाइबलका ूथम् पाँच पुःतकह मा उल्लेिखत परमेँवरका िविधिवधानह

व्यवःथाह

वा

साथै सम्पूणर् पुरानो करारलाई मान्दछन् र आजका यहू दीह ले
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पिन त्यस धारणालाई मानीनै आइरहे का छन्। त्यस व्यवःथामा परमेँवरका

दश आ ा वा नैितक आचारसं िहताकोसाथै परमेँवरले िदनुभएको िनयमकानून,

न्यायूणाली र धािमर्क तथा रीितिथित र िविधिवधानह

आफ्ना जनह लाई िशक्षादीक्षा िदन ितनीह

िथए। परमेँवरका

िदइएको िथयो। त्यस व्यवःथामा

उल्लेख गरे का सबै सानाितना िनयमह ले पिन िवँवासीको जीवनमा कःतो

ःवच्छ चिरऽ हुनपु दर्छ भनेर दे खाइएको िथयो। यसै कारण यहू दीह को सम्पूणर्
धािमर्क सं ःकारह को ूणाली नै त्यो व्यवःथा िथयो भ े कुरालाई हामीले

सोच्नुपछर्।

व्यवःथा अथार्त ् िविधको शासनमा रहनु भनेको कसै को अधीनमा वा

त्यसको दायरामा 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 त्यसबाट
ँ
ँ छ।
मुक्त हुने उपायलाई हामी पापीह लाई औल्याउ

ल्याउँछ

हामीह को समयमा जब रोमीह लाई लेखेको पऽलाई जब ूयोगमा

तब व्यवःथा भन्दा यहू दी सं ःकारमा चलाइएको यहू दी व्यवःथा

नभएर िवशेष गरे र नैितक व्यवःथाको बारे मा सोच्दछ । जसरी यहू दीह ले

ूयोगमा ल्याइएका धािमर्क िविधिवधानले ितनीह लाई मुिक्त िदँदैन त्यसरी नै

दश आ ा वा नैितक आ ाह लाई पालन गदार् हामीलाई मुिक्त िदँदैन।
पापीलाई मुिक्त िदने काम नैितक आ ाको काम होइन। यसले परमेँवरको

ःवभावलाई ूकट गछर् र मािनसले पिन ूितिवम्ब गनुप
र् न त्यस ःवभावबाट ऊ

कहाँ च ुक्यो भनेर दे खाउँदछ।
होस्,

चाहे ती नैितक होस्, चाहे धमर्सःकार तथा धािमर्क िविधिवधानह

चाहे

नागिरकको

िनिम्त

बनाइएका

ऐनकानूनह

होस्

जुनसुकै

व्यवःथालाई अक्षरस पालन गर्यो भन्दै मािनस परमेँवरको अगािड धमीर्

ठहिरँदैन। व्यवःथा वा िविधको शासनको काम कसै लाई धमीर् बनाउने होइन।

ँ
ँछ
तर परमेँवरले िदनुभएको व्यवःथाले हाॆो पाप तथा कमजोरलाई औल्याउ

र जसले गदार् हामीलाई येशूको आवँयमताितर डोर्याउँछ।

जसरी रोगको लक्षणले मािनसह का रोगलाई िनको पानर् सक्दै नन्

त्यसरी नै व्यवःथा त्यो चाहे परमेँवरको दश आ ा नै िकन नहोस्, त्यसले

मािनसलाई

मुिक्त

िदन

सक्दै न।

रोगको

लक्षणले

हामीलाई

उपचारको

आवँयकता छ भनेर माऽ दे खाउँछ। त्यसरी नै मािनसलाई परमेँवरको दश
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आ ा र अ

िविधिवधानह ले परमेँवरको मुिक्तको योजनाको आवँयकता छ

भनेर दे खाउँछ।

अथार्त ् व्यवःथालाई कसरी सफलता

तपाईँले परमेँवरको आ ाह

पूवक
र् पालन गिररहनुभएको छ? तपाईँको जवाफले परमेँवरको आ ाह लाई
पालन गरे र मुिक्तपाउन असम्भव छ भनेर कसरी दे खाउँछन्?
२. परमेँवरको धािमर्कता

“व्यवःथािबना नै परमेँवरको धािमर्कता ूकट भएको छ। व्यवःथा

र अगमवक्ताह ले त्यसै को गवाही िदएका छन्।" (रोमी ३:२१)।

पुरानो समयमा अपनाइएका व्यवःथा ारा ूदान गिरने धािमर्कताभन्दा

नयाँ धािमर्कता उल्लेखनीय

पमा फरक छ। पुरानो धािमर्कता भनेको

यहू दीह ले थाहा पाए अनुसार धािमर्क िविधिवधानलाई पालन गरे र धमर्

कमाउनु िथयो। अब नयाँ धािमर्कतालाई परमेँवरको धािमर्कता वा धमर्परायण
भिनन्छ। (अंमज
े ीमा यसलाई righteousness भिनन्छ अथार्त ् नेपाली शब्दकोषमा

यसरी

व्याख्या

गरे को

छ:

इमान्दारी,

सदाचािरता,

सच्चाइ,

सदगुणीपन,

धमर्परायणता, पिवऽता। अथार्त ् सत्यवादी भएर चल्ने क्षमता)। पिवऽ जीवन

यापन गरे र सत्य धािमर्कतामा िहँड्ने गुण परमेँवरबाट आउँछ। उहाँले

िदनुभएको यस धािमर्कता वा धमर्परायणतामाऽै उहाँले महण गनुह
र् न्ु छ र
र् न्ु छ।
यसै लाई माऽ उहाँले सत्य भनेर ःवीकार गनुह

यस सं सारमा मािनस भएर जीउनु हुँदा ूभ ु येशूले यही धािमर्क वा

सतमागर् अपनाउनु भएको िथयो। उहाँको िनमर्ल जीवनलाई कसै ले पिन दोष
लगाउन सकेको िथएन। िवँवास ारा येशूलाई जसले महण गदर्छ, त्यःतै

जीवन हामी सबैलाई िदने कबुल उहाँले गनुभ
र् एको छ। िवँवास ारा अपनाउने
धमार्त्माको जीवन मािनसह

हकदारी वा योग्य भएर पाउने होइन तर यःतो

जीवन िबताउनु ितनीह को आवँयकता हो।

“यथाथर्मा भ े हो भने व्यवःथालाई पालन गरे र मािनस धमर्परायणता

दे खाउँछ। व्यवःथाको माग नै धमर्परायणता वा उिचत जीवन यापन गनुर् हो।
पापी व्यवःथाूित ऋणी छ। तर उसले धमर्कमर् गरे र “म धमार्त्मा भएको छु
वा िश

भएको छु " भनेर ःवयमले धमार्त्माको पगरी लगाउन सक्दै न। मािनस

केवल परमेँवरमािथको िवँवास वा आःथा ारा माऽ धमार्त्माको िःथितमा पुग्न

सक्छ। िवँवासले माऽ ऊ िस

वा धमर्परायण जीवन अपनाउन सक्छ।

िवँवास ारा त्यस मािनसले भी का गुणह

परमेँवरकहाँ ल्याउन सक्छ र

ूभ ुले आफ्नो पुऽको आ ाकािरकता त्यस पापीको लेखामा रािखिदनुहन्ु छ।
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हामीह को

कमी

कमजोरी

तथा

पापी

ःवभावलाई

येशूको

धािमर्कताले

सािटन्छ। येशूलाई िवँवास गन तथा उहाँूितको आःथामा िहँड्ने मािनसलाई

परमेँवरले आफ्नै छोराछोरी भनेर महण गनुह
र् न्ु छ, क्षमा िदनुहन्ु छ, िनद ष

ठहर्याउनुहन्ु छ र शु

पानुह
र् न्ु छ। येशूको चिरऽले गदार् उहाँलाई महण गन

मािनस पापबाट मूक्त हुन्छ र मान उसले किहल्यै 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

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १, पृ॰ ३६७बाट

हे नह
र्ु ोस्

"२२

पान्तिरत। यस गजबको सत्यलाई तपाईँले कसरी आत्मसात् गनर् सक्नुहन्ु छ?
रोमी

३:२२,२३

येशू

भींटमा

िवँवास

गन

सबैमािथ

परमेँवरको धािमर्कता िवँवास ारा ूकट भएको छ। िकनभने केही भेद छै न,

२३ िकनिक सबैले पाप गरे का छन्, र परमेँवरको मिहमासम्म पुग्नबाट

च ुकेका छन्। २४ परमेँवरका अनुमहको वरदानले भींट येशूमा भएको

उ ारबाट ितनीह

िस मा धमीर् ठहिरएका छन्।

येशू भी को िवँवास वा आःथा भनेकै उहाँमािथ राख्ने िवँवास वा

आःथा हुन ् भ े कुरामा दुईमत छै न। यसले सही येशूभक्तको जीवनलाई

पिरचालन गदर्छ। यो आःथा वा िवँवास भनेको हाॆो वौि क िदमागले

बुझ्नुभन्दा पिन महान् छ। 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। उहाँको बाटोलाई हामीले अ ालेर चल्नु हो। उहाँमािथ पूणर् भरोसा राख्नु

हो। अिन, उहाँले िदनुभएको आ ाह लाई िशरोपर गरे र िवँवासीको जीवन
िबताउन चाहना गनुर् हो।

३. परमेँवरको अनुमह ारा

अिहलेसम्म व्यवःथाले के गनर् सक्छ र के गनर् सक्दै नन् भनेर हामीले

हेर्य । अब रोमी ३:२४ हेनह
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 मुिक्त पाउनु भ क
ु ो अथर् के हो?
छ?

दोषरिहत वा धमीर् ठहिरनु भनेको यस पदले कसरी व्याख्या गरे को

यो मीक अथार्त ् युनानी झुटा dikaioo (िडकेओ)बाट अनुबाद गिरएको यो

शब्दको अथर् िनद ष सािबत गनुर् हो। यसको अथर् धमीर् ठहराउनु, धमीर् भएको

भनेर घोषणा गनुर् वा धमार्त्मामा गिननु हुनसक्छ। यो शब्दको जड पिन
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dikaisune (िडकेओसुन) अथार्त ् “धमर्परायणता" र dikaooma (िडकेओमा)

् “दोषरिहत" र
जसको अथर् “धमीर्हन
ु आवँयकता पूरागनु"र् बाट आएका हुन।
“धमर्परायणता"को बीचमा अन्तरसम्वन्ध वा घिन

दे खाउँछन्। कुनै कुनै अनुबादमा यो ःप

सम्वन्ध छ भनेर यसले

पमा दे खाइएको 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। यो िबना त्यो व्यिक्त

अधमीर् वा दोषी र उसलाई परमेँवरले ःवीकार गनुह
र् ु । तर जब कुनै

ँ ाको सामु
मािनसलाई िनद ष भएको घोषणा गिरन्छ तब ऊ परमेँवरको आख

धमीर् भएको दे िखन्छ। अिन परमेँवरले उसलाई महण पिन गनुह
र् न्ु छ।
तर परमेँवरको

सामु मािनस िनद षी भएर धमीर् ठहिरन केवल

उहाँको अनुमहलेमाऽ सम्भव हुन्छ। अनुमह वा ईँवर-कृपाको अथर् हामीमािथ
दे खाएको िनगाह वा दया ि
िनिम्त

परमेँवरमा

फिकर्न्छ

हो। उदाहरणमा: जब पापी मािनस मुिक्तको
तब

परमेँवरितर

ऊ

फिकर्एकोले

उमािथ

परमेँवरको अनुमह पछर् र 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

ी, िनरीह 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।

मािनसको बदलीमा उहाँले आफ्नो जीवन अपर्ण गनुभ
र् एकोले र उसको पापको
जमानी बःनुभएकोले उहाँलाई िवँवास गनलाई परमेँवरले मुिक्त ूदान

गनुह
र् न्ु छ।

रोमीको पुःतकमा ूःतुत गिरएको पापीले पाउने सफाइपऽ वा िनद ष

ठहिरएको घोषणा िनिँचत समयमा टु ो लगाएर गिरन्छ। जब पापी त्यस

दोषरिहत जीवनबाट अलग हुन्छ वा बािहरन्छ र अधमीर्को चालमा चल्छ तब

उसलाई परमेँवरले

महण गनुह
र् ु

तर उसलाई दोषरिहत भएको भनेर

परमेँवरले टु ो लगाउनुहन्ु छ तब त्यो मािनस परमेँवरले उच्चारण गनुभ
र् एको

िनद षीको घेरािभऽ पछर् र उसलाई परमेँवरले महण गनुह
र् न्ु छ र ऊ धमीर्

भएको ठहिरन्छ।

जो मािनस येशूमा रिहरहन्छ उसको िनिम्त िनद ष सािवत भएको

समय िबतेको समयमा भएको भनेर हे िरन्छ। िकनभने त्यो कायर् त्यसबेला
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सम्प

भएको हुन्छ जब उसले आफूलाई येशूमा पूरा समपर्ण गदर्छ।

"यसै कारण िवँवास ारा धमीर् ठहिरएर हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरसँग

हाॆो िमलाप भएको छ।" रोमी ५:१ अथार्त ् अक्षरसमा "िनद ष ठहिरसकेको"
भ ु हो।

तर िनद ष सािवत भएको पापी मािनस बाटो िबराएर फेिर येशूितर

फकर्न्छ भने के हुन्छ त? त्यसबखत दोषरिहत ूिबया फेिर सु
हरिदन हामीले आफ्ना जीवन येशूमा समपर्ण गिररहन्छ ,

हुन्छ। जब

तब िनरन्तर

पमा

दोषरिहत जीवन हामी पाइरहे का हुन्छ । पुनआत्मपिरवतर्न वा पुनजर्न्म पाएर

िनद ष ठहिरएर बःनु िवँवासीको दै िनक अनुभव हो भ

सिकन्छ।

मुिक्तको यो सुसमाचार एकदम असल भएतापिन मािनसह ले त्यसलाई

िकन अःवीकार गिररहन्छन्? तपाईँलाई परमेँवरले धेरै ूित ाह

िदनुभएको

छ, तर ती ूित ाह को उपभोग गनर् तपाईँलाई कसले रोिकराखेको छ?
४. येशूको धािमर्कता

रोमी ३:२५मा पावलले मुिक्तको महान् सुसमाचार अझ गिहिरएर

व्याख्या गदर्छन्। उनले मनबहलाउने झुटा "ूसादन वा खुशी तुल्याउने काम"
propitiation

(ूोिपिशयशन)

ूयोग

्
गछर्न।

मीक

भाषामा

त्यो

झुटा

hilasterion (िहलाःटे िरयोन) हो। यो झुटा यहाँमाऽ ूयोग गिरएको छ र िहॄू

९:५मा ूयोग गिरएको त्यस झुटालाई "दयाको आशन" भनेर अनुवाद गिरएको

छ। पुरानो करारमा पिवऽ मिन्दरमा परमेँवरको सन्दुक िथयो। त्यस

सन्दुकको

बनावटमा

ःवगर्दूतह को

त्यसलाई दया वा अनुमहको

आकारले

ढािकएको

आशन भिनन्थ्यो। त्यसले भी

ढकनी

िथयो।

ारा हामीलाई

ूदान गिरएको िनद ष भएको फैसला र मुिक्त भनेर पावलले रोमी ३:२५मा

जनाउँछन्। ूसादन वा खुशी तुल्याउने ूोिपिशयशन भ े झुटाले पुरानो
करारको अनुमह वा दयाको आसनले ूितिनिधिनत्व गन काम पूरा भएकोलाई

जनाउँछ। येशूको बिलदान मुिक्त िदइएको र खुशी पान काम ारा मािनसलाई

िनद ष ठहर्याइएको भ े त्यस दयाको आशनले दे खाउँछ। हामीले जे गरे तापिन

हाॆो पापको मोललाई च ुक्ता गनर्सक्दै न , तर येशूले ितिरिदनुभयो। छोटकरीमा

भ े हो भने हामीलाई मुिक्त िदन जे गनुप
र् न िथयो सो परमेँवरले गनुभ
र् एको
िथयो भनेर मािथको बृतान्तले बताउँछ।

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
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अवःथामा उहाँले हामीलाई महण गनुह
र् ु । हामीमा भएको पापलाई केही गरे र

पिन हामीले हटाउन सक्दै न । परमेँवरले मुिक्तको योजनामा हाॆा पापह लाई

येशूको रगत ारा च ुक्ता गन ूावधान बनाउनुभएको िथयो। यिद हामीले

िवँवास ारा येशूलाई महण गर्य

पखाली िदनुहन्ु छ।

भने उहाँको रगतले हाॆो सबै पापह

क्षमादानको मीक वा युनानी शब्दमा paresis (पारे िसस) हो। त्यसको

अक्षरस अथर् "िबितएको" वा "गुिळसकेको" हो। "िबितसकेको पाप भनेर

परमेँवरले हाॆो पापलाई वेवाःता गरे को होइन। हाॆा पापूित उहाँले आफ्ना
ँ ाह
आख

िचम्लनुभयो भनेको होइन। हाॆा सबै पापको ज्याला वा दुंपिरणाम

येशूको रगत ारा ितिरिदएकोले हाॆा पापह लाई परमेँवरले िनलम्वन गनर्

अथार्त ् हटाउनु भएको हो। जो कोिहले पिन येशूको रगतमा िवँवास वा

आःथा राख्दछ उसको पापको मोल च ुक्ता गराउन सिकन्छ। चाहे
पु ष

होस्,

यस

ूिबयामा

परमेँवरले

ितनीह को िनिम्त मनुभ
र् एकोले ितनीह

भएको हो (१ कोरन्थी १५:३)।

कसै को

भेदभाव

ी होस् वा

गनुह
र् ु ।

येशू

आफ्ना पापबाट चोखो हुन सक्ने

मािथका भनाइलाई पावलले फेिर यसरी पूि

गदर्छन्: “परमेँवर आफै

धमीर् हुनहु न्ु छ र येशूमा िवँवास राख्नेह लाई उहाँले धमीर् ठहराउनुहन्ु छ भ े
कुरा ू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 व्यक्त गरे का ती भनाईह ले हामीलाई के बुझाउन
खोजेका छन्?

जसले सु

चाहन्छ त्यसले परमेँवरको धािमर्कता वा पिवऽताको

असल समाचार सारा मािनसह लाई उपलब्ध गराइएको छ भ े खुशीको

सन्दे श पावलले आफ्ना पाठकह लाई बाँड्न चाहे का िथए। हाॆो धािमर्क
िबयाकलाप वा धमर्कमर्ले हाॆो पापलाई छोिप

तर परमेँवरको पिवऽताले

माऽ छोिपन्छ।हाॆो अथक ूयास, त्याग वा तपःयाले हामी परमेँवरको सामु
साधु, सन्त वा धमार्त्मा बन्दै न । यिद धमार्त्मा हुन चाहन्छ भने केवल येशूले
र् यो सो र उहाँमा िवँवास वा आःथा राखेरमाऽ हुन्छौ।
हाॆो िनिम्त के गनुभ
बुसले गरे र पापीह

धमीर् ठहिरएका छन् भनेर परमेँवरले घोषणा

ु न्ु छ भनेर
गनर् सक्नुहन्ु छ। फेिर त्यसै समयमा, उहाँ न्यायोिचत र ठीक हुनह
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पापमा नफसेको जगत र ःवगर्का सारा जीवह ले ठहराउन सक्छन्। ःवगर्ले

महान् त्याग वा बिलदान गिरसकेकोले शैतानले परमेँवरलाई दोष लगाउने

ठाँउ अब छै न। परमेँवरले िदने चाहनाभन्दा ज्यादा पापीह बाट चाहे को भनेर

शैतानले परमेँवरलाई दोष लगाएको िथयो। शैतानले परमेँवरको ममतामयी

ूेमलाई ओझेलमा पानर् भरमग्दुर ूयत्न गरे को िथयो। तर परमेँवरले आफ्नो

एक माऽ पुऽलाई मािनसको उ ारको िनिम्त सुम्पनु भएको हुनाले शैतानको

त्यो िववाद ःवत: िनकम्मा हुनगएको छ।

जब आदम र हवाले पाप गरे तब परमेँवरले सं सारलाई ध्वःत

पानुह
र् न
े भनेर शैतानले ठानेको िथयो। तर उहाँले मािनसह लाई मुिक्त िदन
ु छ
येशूलाई पठाउनुभयो। यसले परमेँवरको ःवभावको बारे मा हामीलाई के सन्दे श

िदँन्छ? परमेँवरले हामीलाई

दे खाउनुभएको त्यःतो परोपकािरता वा भलाईले

हाॆो जीवनमा कःतो ूभाव पानुप
र् दर्छ? परमेँवर कःतो सदाशयी र मायालु
हुनहु न्ु छ भ े

िभ

ान तपाईँलाई ूा

भएकोले अबको २४ घण्टामा तपाईँ कःतो

र् न्ु छ?
तिरकाले आफ्नो जीवनलाई पिरचालन गनुह

५. व्यवःथाको कामिबना

“यसकारण व्यवःथाका कमर्ह को पालनिबना िवँवास ारा मािनस

धमीर् ठहिरन्छ भनी हामी िनंकषर्िनकाल्छ ।" (रोमी ३:२८)। अब हामीले
व्यवःथालाई पालन गनुप
र् दन, िविधको शासनमा वःनुपदन, दश आ ाह
िनलिम्वत भयो भनेर के पावलले यहाँ भ

सोच्नुहोस्।
िविभ

खोजीरहे का छन् त? यसबारे

याद गनुह
र् ोस्, उपयुक्त
र् पदमा पावलले यहू दी धािमर्क िविधिवधानह को

ूणालीको

बारे मा

बोलीरहे का

िथए।

जितसुकै

होिसयारसाथ

यस

ूणालीमा मािनस रहे ता पिन कुनै पिन यहू दीलाई व्यवःथाले मुिक्त िदन

सक्दै न। यिद त्यस व्यिक्तले परमेँवरले च ु ुभएको येशू, मसीह हुन ् भनेर
महण गनर् असफल भयो भने त्यो व्यिक्त परमेँवरको सामु िनद ष ठहिरँदैन।

कोिह मािनसले येशूलाई िवँवास गर्यो भन्दै मा अब आफू पापबाट

ःवतन्ऽ भए ँ भनेर घमण्ड गनुप
र् छर् भ े होइन भनेर पावलको दावी छ। 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।
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भनेको

“िवँवास ारा धमीर् ठहिरनु वा परमेँवरबाट पापको क्षमा पाउनु"

के

हो

भनेर

एलेन

जी

ाईटले

रोचकपूवक
र्

यसरी

वाख्या

गनर्हन्ु छ:“मािनसको मिहमा वा गवर्लाई िनिंबय पान काम परमेँवरको 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

शु तालाई

आजर्न

केवल

गनर् सक्दै न।

िवँवास ारा

माऽ

येशूको

ूाप्त

बिलदानले

गनर्

गिरने

सिकन्छ।

पापको

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 ःवीकार गनुर् हो।

तर धेरै इसाईह ले यस पदलाई गलत ढं गमा 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 समाप्त भयो रे ! यी मािनसह ले पावललाई िबल्कुलै बुझेका छै नन्

भनेर हामी दावी गदर्छ । रोमी र अ

पऽह मा परमेँवरको आ ाह लाई

िशरोपर गनुर् अत्यन्त आवँयक छ भनेर पावलले ःप

गरे का छन्। िनँचय

र् एको िथयो। येशूसिहत
नै ूभ ु येशू आफैले पिन त्यसलाई पालन गनुभ

याकूब

र यूह ा जःता येशूका 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 न 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 परमेँवर ारा िनद ष ठहराइएको व्यिक्तले माऽ परमेँवरको
व्यवःथा वा दश नैितक सुऽह लाई आत्मसात् गनर् सक्षम् हुन्छ। दोषी वा

येशूको रगतले नपखालेको पापीले परमेँवरका ती आ ाह लाई किहल्यै पिन
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पालन गनर् सक्दै न (उसको िनिम्त परमेँवरका ती आ ाह

केवल बोझमाऽ

हुन्छन्। अधमर् वा आफ्नो सव च्चताको माऽ ख्याल गन मािनसले परमेँवरको

पिरपाटीमा रहने चाहना गदन। ितनीह को िनिम्त परमेँवरका दश आ ाह

केवल इितहासको पानामा माऽ थन्क्याउँछ-अनुवादकको िटप्पणी)।

हामीलाई मुिक्त निदने भएकोले परमेँवरका ती दश आ ाह

पालन

ँ फःन सक्छ ? हामी
गनुर् आवँयक छै न भ े तकर्मा हामी कसरी सिजलैसग
ि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

ाइट ारा िलिखत

सेलेक्टे ड मेसेजज्, बुक १को पृ॰ २३६-२३९मा उल्लेिखत “द राइचसनेस् अभ
बाइ

इन ल," पृ॰ ३३१-३३५को “कम एण्ड िसक एण्ड फाइन्ड," पृ॰

३७३, ३७४को “परफेक्ट ओिबिदयन्स ा ु बाइ ," र बाइ

लेसनसको पृ॰ १२८,१२९मा उल्लेिखत “िथ स् न्यु एण्ड ओल्ड"।

अबजेक्ट

"परमेँवरको व्यबःथा वा दश आ ाह लाई पालन गर्यो भन्दै मा

पापको दण्डबाट पापीह

मुक्त हुनसक्दै नन्। तर व्यवःथाले पापको ऋण

कितको छ भनेर दे खाउँछ। तर जो पँचाताप गछर् र उहाँको अनुमह तथा

दयामा िवँवास गछर् त्यसलाई भी ले ूशःतमाऽामा क्षमा िदनुहन्ु छ भनेर
ूित ा गिरएको छ। िवँवास गन र पँचाताप गन मािनसलाई परमेँवरको

ूेम ूशःतमाऽमा फैलाउनुभएको छ। मािनसमा रहे को पापको दाग केवल

ु एको येशूको रगतलेमाऽ मेटाउन सक्छ। उहाँ
हाॆो स ामा बिल हुनभ
ु न्ु थ्यो। भी को काम-उहाँको जीवन, उहाँको
परमेँवर िपताको बराबरीमा हुनह
नॆता वा झुक्ने खुबी, मृत्यु र पापमा हराएका मािनसह को िनिम्त गिरने

उहाँको अजरिबिन्तले दश आ ा तथा व्यवःथाको गिरमालाई ठू लो पादर्छ।"-

एलेन जी

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज, बुक १, पृ. ३७१बाट

पान्तिरत। "येशू

भी को चिरऽ तपाईँको चिरऽको स ामा खडा गिरन्छ, र परमेँवरको सामु
तपाईँलाई धिमर्जन झ उहाँले ःवीकार गनुह
र् न्ु छ।"-एलेन जी

बाइःट, पृ. ६२बाट

पान्तिरत।

ाइट, ःटे प्स टु

"जब ूेिरत पावलले िबनाकामबाट हामी िनद ष ठहिरन्छ भ ुको अथर्

अनुमह र िवँवासको कामको बारे मा बोलेको होइन। तर जसले ती कामह
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गदर्छन् त्यसले त्यस कामबाट आफू िनद ष ठहिरन पुगेको छु भनेर िवँवास
गछर्न)् तब उसले

गदन। (जब िवँवासीह ले िवँवास ारा ती कामह

आफ्नो (िवँवास ारा) िनद ष ठहिरन खोज्दछ। "व्यवःथाको काम" भनेर
पावलले उल्लेख गनुक
र् ो अथर् व्यवःथालाई पालन गरे र आफू धमीर् ठहिरएको
भान

हुन ु हो।

ितनीह को

कामले

गदार्

परमेँवरले

ितनीह लाई

धमीर्

ठहर्याउनु भएको छ भनेर िवँवासमा लाग्नु हो। यथाथर्मा भ े हो भने असल

काम गिररहँदा ितनीह

धमीर् हुन खोजेको हो र ितनीह को असल कामले

आफू धमीर् ठहिरन सक

भ े सोचिबचार र आफैमा गवर् गनर् खोजेका

हुन्छन्।" मािटर्न लुथर, कमेन्टरी अन रोमनस्, पृ. ८०बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

१॰ यस अध्यायमा उल्लेख गिरएका पदह लाई फेिर दोहर्याउनुहोस्।
आफ्नै शब्दह मा ती पदह ले के भनेका छन् भनेर एक अनुच्छे द

लेख्नुहोस्। त्यसलाई िवँवासीह को िबचमा छलफल गनुह
र् ोस्।

२॰ लुथरले भ

खोजेको के हो सो फेिर पढ्नुहोस्। त्यःतो सत्यताले

उनलाई कसरी जागृत बनायो? आजको सन्दभर्मा पिन लुथरले
ँ
औल्याएको
िवषयबःतु बुझ्न िकन िनणार्यक मा ुपछर्?

३. "सुधारबादी चेतनाको िनमार्ताको उ रािधकारी, बाइबलमा िसकाइए
अनुसार िवँवास ारा पाइने अनुमहले िनद ष ठहिरने िशक्षा, ूेिरतले

िसकाएको

ु न पमा
सं तल

अनुसार

सुसमाचारलाई

िसकाउने

इसाईह

पूरा

हुन ्

पमा,

भनेर

ःप

मा

र

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह ले आफूह लाई ूःतुत गदर्छन्।"- इभान टी. ब्लेजन,
"सालेभशन"

हान्डबुक

अभ

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट

(हागरटाउन, मेिरल्यान्ड: िरभ्यु एण्ड हे राल्ड पिब्लिश

२००), पृ. ३०७बाट
आधारका कारणह

िथयोलोजी

आसोिसयशन,

पान्तिरत। हामी को ह भनेर िवँवास गन

हामीसँग के छ?

६०
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घिन्कन्छन्

मुराहद, वषर् १० (युरो एिशया िडिभजन)
दश वषर्को मुराहदले क्लास सकेपिछ आफ्नो िमसलाई सुटुक्क
ु ी गरे र भने "मीस तपाईँलाई कसै लाई थाहा नभएको कुरा
कानेखश
भ
चाहन्छु । येशूको बारे मा सुनाउन ूितवन्ध लगाएको दे शमा उक्त िशिक्षका
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िथइ। मुराहद उनको क्लासमा आएको धेरै मिहना
भएको िथयो र उसले यसरी पिहला किहल्यै पिन बोलेको िथएन।
"तपाईँलाई एउटा गोप्य कुरा भ चाहन्छु " मुराहदले फेिर भन्यो। "के
हो?" िशिक्षकाले सोिधन्।
बादलमा भएको दशर्न
ँ ाभिर आस
ँ ु िनकाल्यो,
जब मुराहदले बोल्न थाल्यो तब उसले आख
"एक िदन म जब ःकुलमा जाँदै िथए ँ तब मैले आकाशमा बादल दखे त्यहाँ
एउटा मािनस बुसमा झुिण्डएको दे ख। त्यो को िथयो मलाई थाहा िथएन जब
तपाईँले येशूको बारे मा भ ुभयो तब मलाई थाहाभयो। जब तपाईँले येशूको
ु न्ु थ्यो तब मैले बादलको बारे मा सम्झ।" मुराहदले भन्यो।
बारे मा भन्दै हुनह
ँ ु झाद त्यो गोप्य कुरा भन्यो तब िशिक्षकाको दय अित
जब मुराहदले आस
कोमल भएर आयो। आफूले दे खेको दशर्नको बारे मा के गन सो मुराहदलाई
थाहा नभएको ःप िथयो।
ँ ाभिर आस
ँ ु रसाएको िशिक्षकाले मुराहदको कुरालाई के भ े सो
आख
थाहा िथएन। जब असल चिरऽको बारे मा छलफल गदार् उनले बाइबलको
कथाह आफ्ना िव ाथीर्ह लाई भन्थीन् तर त्यो भन्दा बेिस उनले भ सकेकी
िथइनन् िकनभने उनी सरकारका मािनसह बाट समःया आएको उनी
चाहन्दै निथन्।
"मलाई थाहा भएन मैले के गन" मुराहदले भनेको केही हप्तापिछ ती
िशिक्षकाले आफ्ना साथीह लाई भिनन्। "मुराहदले उसले दे खेको दशर्न मलाई
लुकाएर भनेको िथयो िकनभने यिद उसको आमाबाबुले येशूलाई उसले िवँवास
गरे को थाहा पाएभने उसले सजाय पाउँथ्यो।
आशाको सन्दे श
मुराहदको जःतो िवँवका सुसमाचार ूितबिन्धत
दे शह मा
सुसमाचार कसरी सुनाउने भनेर हामी अचम्म मान्छ होला। उहाँको नाउँ
उच्चारण गनर् मनाही भएको दे शमा पिन परमेँवरले कसरी काम गनुह
र् न्ु छ भनेर
त्यस बालक मुराहदले अनुभव गरे को कथाबाट हामीलाई जानकारी गराउँछ।
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अिन्तम िदनह मा सुसमाचार सुनाउन बालबािलकाह को भूिमका
िवशेष हुनेछ भनेर एलेन जी
ाइटले भ ुहन्ु छ। "जब मािनसह ले
परमेँवरको सत्यलाई अ ह
सामु ूःतुत गनर् किठन भएको ःवगर्का
दू तह ले थाहा पाउँछन् तब परमेँवरको आत्मा बालबािलकह मािथ पनर्
िदइनेछन्। ठू ला मािनसह ले सुसमाचार सुनाउन नसक्ने ःथानह मा ती
बालबािलकाह ले सुसमाचार सुनाउने काम गनछन्।"- टे िःटमोिनज फर द
चचर्, ठे ली ६, पृ. २०२बाट पान्तिरत।
बादल जःतो अचम्मका दशर्नह बाट येशूितर ता े ूिबया सुसमाचार
सुनाउन मनाही गिरएका दे शह मा लागु गिरनेछ। कितपय मािनसह सपनामा
येशूलाई दे खेको दावी गदर्छन् र त्यसमा ितनीह
अिडग भएको पाइन्छ।
येशूको बारे मा सुनाउन ूितविन्धत दे शह मा कितपय मािनसह ले येशूलाई
सपनामा दे ख्दा उहाँलाई आफ्नो व्यिक्तगत मुिक्तदाता भनेर महण गरे को
पाइन्छ।
बादलमा बुसको दशर्न दे खेको मुराहदको अनुभवले हामीह लाई
येशूको वचनलाई याद िदलाउँछ, "यिद ितनीह
च ुप लागेभने ढु ाह
िचच्याउनेछन्" (लूका १९:४०)। यहू दी धमर्का फिरसी पिण्डतह ले येशूलाई
ु मा िचच्याइरहे का चेलाह लाई दे खे तब
मसीह भनेर उल्लास मानेर जुलस
ितनीह लाई च ुप लाग भ ुहोस् भनेर उहाँलाई भनेका िथए। त्यसबखत येशूले
ितनीह लाई भ ुभएको िथयो िक यिद चेलाह
च ुप लागे पत्थरह
िचच्याउनेछ अथार्त ् सत्यलाई बोल्नबाट कसै ले पिन रोक्न सक्दै न।
सुसमाचार सुनाउन नसिकने दे शह मा बादलह पिन िचच्याइरहे को
पाउँछ । जब आफ्नो घरमािथ मुराहदले बुसको दशर्न बादलमा दे ख्यो तब
ु न्ु छ भनेर बुझ्न
येशू उसको िनिम्त मनुभ
र् एको उ ारकतार् र मुिक्तदाता हुनह
पाएको िथयो। र बादलबाट त्यस सानो बालकको दयमा येशू बोिलरहनुभएको
िथयो भनेर मुराहदको िशिक्षकाले िवँवास गरे की िथइन्। हुन त त्यस
बालकलाई के जवाफ िदने सो उनलाई थाहा नभएतापिन बादल िचच्याउन
सक्छ भने त्यसको जवाफ उहाँले नै िदनुहन
ु ेछ र त्यसको िनिम्त उनले िचन्ता
गनुप
र् दन भनेर ितनी ढु क्क भएकी िथइन्। “सब भन्दा मह वपूणर् कुरो त यो
हो िक जुन काम परमेँवरले सु गनुभ
र् यो सो काम उहाँले फ े गनुह
र् न
ु ेछ।
हामीह ले आफ्नै ूयासमा गनर् नसक्ने कामलाई उहाँले नै िसध्याउनुहन
ु ेछ।"
मुराहदको िशिक्षकाले भिनन्।
सं सारमा कितपय दे शह छन् जहाँ परमेँवरको ूेमलाई महण गनर् र
सुनाउन बन्दे ज लगाइएको छ। ितनीह को िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। तपाईँको
भेटीले ती दे शह मा येशूको ूेमको सन्दे श सुनाउन सहयोग हुनेछ। तपाईँको
खुला दयको िनिम्त धन्यवाद।
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