झूटा िशा #७ -- मोशाको यवःथाको दपयोग
ु
डे वड लाउड
मोशाको यवःथालाई दपयोग
गनु सेभेथ-डे एभेटःटवादको एउटा मूलभूत ऽु"ट हो। पावलका समयमा धेरै
ु
यहद(ह)
यह(
झू
ट
ा
िस,ातका
दोषी
िथए। यह( झूटा िस,ातलाई सामना गद/ उनले गलातीह)लाई एउटा पऽ पिन
ू
लेखेका िथए।

यवःथा स ब धी एभे टःटवादका तीनओटा ऽुटह
१) एभेटःट िश2ाअनुसार यवःथा र अनुमह 5वप6रत िस,ातह) होइनन ् ब यी दवै
ु नै आपसमा िमलेर
मािनसलाई मु5; "दलाउनका लािग काम गद छन।्
"उार पाएका सबै अनुमहले बचाइछन ् भदै मा उ तयले कुनै कालखड [dispensation, ूबध] मा पिन
परमे%रको 'यवःथालाई अ, कालखडमा भदा अनावँयक तु.याउँ दै न। (Charles Everson, Saved By Grace,
p. 11)।

२) एभेटःट िश2ाअनुसार मोशाको यवःथा नै परमे>रले 5व>ासीह)लाई याय गन? मानद@ड हो।
परमे%रको 'यवःथा "यायको 1दनमा मािनसका च2रऽ र जीवनलाई जाँ6ने मानदड हो। ...यायमा "यो7य
ठह2रएकाह," ले धम9ह,को बौ2रउठाइमा भाग पाउनेछन ्" (Ellen White, The Great Controversy, pp. 423-425)।

३) एभेटःट िश2ाअनुसार मोशाको यवःथा 5व>ासीको जीवनको िनयम हो।
"अनुमहले बचाइएको भदै मा ऊ 'यवःथालाई बेवाःता गन= वा तो>न ःवतऽ हँु दैन, ब? ऊ दोबर गर@ Aयसको
पालना गन= बाBय हछ।
...Aयसैले, नयाँ करारमा 'यवःथा महCवह@न भएको दे Dदै नE ब? यसले करारको
ु
केि@य ःथान ओगटे को पाउँ दछE भने कुरा Iयादै ःपJ छ" (Charles Everson, Saved By Grace, pp. 23,26)।
"आज यस संसारमा 'यवहार सMबधी िस िनयम केवल दस आNा माऽ हन।
ु ् परमे%रले मािनसलाई दस
आNा जीवनको िनयमको ,पमा 1दनुभयो" (J.L. Shuler, The Great Judgment Day, pp. 113-114).

बाइबलले के भ दछ?
यवःथा सCबधी नयाँ िनयमका सबै ख@डका सारांशलाई यहाँ सूिचत ग6रएको छ। ूHयेक ख@डलाई बाइबलमै
पIटाएर अJययन गनलाई पाठकलाई आमह ग6रछ। 5व>ासीलाई भीM येशूमा "दइएको म"हिमत र अनत
ःवतऽतालाई जानेर तपाNले ूभुमा साHवना र उHसाह पाउनुहु नेछ भने कुरामा हामी िनOत छP।
१) मोशाको यवःथाको ूमुख उQे ँय एउटै छ, Hयो हो मािनसलाई येशू भीMतफ डोTयाउनु। मािनस यवःथा5बना
केवल 5व>ासUारा र केवल अनुमहले मु5; पाउँ छ र धमV ठह6रछ। मािनसको पितत अवःथाले गदा यवःथाले
उसलाई केवल दोषी ठहराउन माऽ सWछ। यवःथा साँXचै प5वऽ र असल छ तर यसले पापी मािनसलाई उसको दM
ु
अवःथाको महसुस गराउनु र उसलाई भीMकहाँ डोTयाउनु बाहे क अ) केह( गन सWदै न। हे न:ू रोमी ३:१९-२०; ५:२०;
रोमी ७:७-१३; १ को6रथी १५:५६; २ को6रथी ५:५-१३; गलाती २:१६; ३:९-२४; १ ितमोथी १:६-११।
"'यवःथाले कुनै बल नभएकोलाई 'ितमी बिलयो हनु
ु पछ= ' भने माग राDछ र उसले Aयो पूरा गन= नसके
उसलाई सराप 1दछ। सुसमाचारले कुनै बल नभएकोलाई बल 1दछ र Aयो ूकट गरे कोमा उसलाई आिशष
1दछ। 'यवःथाले आNाका2रताको प2रणामःव,प जीवन 1दने ूःताव राDछ, सुसमाचारले आNाका2रताको एउटै
माऽ उिचत जगको ,पमा जीवन 1दछ" (C.H. Mackintosh, Notes on the Pentateuch, pp. 232-233)।

२) 5व>ासीमािथ मोशाको यवःथाको कुनै अिधकार छै न; ऊ यवःथाको पकडबाट पूरै बा"हर भीMमा ःथा5पत
ग6रएको छ। 5व>ासी भीMमा िस, बनाइएको हनाले
यवःथाले जसर( भीMमािथ द@डको आ`ा Iयाउन सWदै न
ु
Hयसर( नै 5व>ासीमािथ पिन सWदै न। जउँ दो पaीमािथ मरे को पितको जसर( कुनै अिधकार हँु दैन Hयसर( नै
5व>ासीमािथ यवःथाको कुनै अिधकार छै न। 5व>ासीले आbनो जीवनलाई बौ6रउdनुभएको भीMको श5;ले
यवःथाको मानद@ड अनुप बनाउनुपछ र य"द ऊ Hयसो गन असफल भएको ख@डमा यायको "दनमा यवःथाले
उसलाई दोषी ठहराउनेछ भने एभेटःट िश2ालाई ूे6रतह)ले िसकाएनन।् रोमी ५:१-२,६-११; ६:३-७; ८:८-१०;
१०:४; ७:४; गलाती ३:२४-२९।
३) दस आ`ा मृHयुको करार हो जुनचा"हँ भीMमा हटाइएको छ। एभेटःटह) यसमा आप5g जनाउँ छन ्: भीMको
बूसले दस आ`ामा िन"हत नैितक यवःथा (moral law) लाई हटाएको होइन केवल 5विधह)को यवःथा
(ceremonial law) लाई माऽ हटाएको हो अरे । तर नयाँ िनयममा दस आ`ालाई समेत मृHयुको करारको )पमा बयान
ग6रएको छ! समममा मोशाको यवःथाको ूमुख उQे ँय एउटै िथयो; पितत मािनसलाई उसको पाप दे खाउन र
मु5;दाताको खाँचो दे खाउन नै उ; यवःथा परमे>रUारा "दइएको िथयो। हे न:ू २ को6रथी ३:६-१३।
ु
ूे6रत पावलअनुसार ढjगामा
लेखएको यवःथा भीMमा हटाइयो; यो दस आ`ाकै कुरा ग6रएको हो। दस आ`ा
मृHयु र द@डको सेवा िथयो भदै पावल ूे6रतले हामीलाई दई
ु -दई
ु पटक बताउँ छन ्! कुरा योभदा पिन ःपM कित
हनु
ु पTयो? एभेटःट िश2क 5व>ासीकहाँ आएर मोशाको यवःथा उसको जीवनको िनयम हो भनु भयjकर खराबी
हो।
४) मोशाको यवःथा 5व>ासीको जीवनको िनयम होइन। 5व>ासीलाई त भीMलाई प"हरन र प5वऽ आHमालाई
पkयाउन पो आ`ा "दइएको छ। 5व>ासीको लआय यवःथाको )पमा ढािलनु नभएर भीMको )पमा ढािलनु पो हो
(रोमी ८:२९)। प5वऽ आHमाले 5व>ासीको जीवनलाई बदलेर ूभु येशूको )पमा ढाIने काम गनुहु छ। रोमी ८:११-१४;
८:२९; १३:१३-१४; २ को6रथी ३:१८; गलाती ५:१६-२५; एफेसी ४:२०-२४; कलःसी ३:९-११।
"य1द 'यवःथा साँ6चै Sव%ासीको जीवनको िनयम हो भने, Aयो कुरा नयाँ िनयममा कहाँ उ.लेख छ त?
परमे%रको ूेरणाले लेDदा पावलको Sवचारमा Aयःतो कुनै कुराको छनक कतै पाइन: "1कन1क भीJ येशूमा न
खतना, न Sबनाखतना केह@ कामको छ, तर नयाँ सृSJ। अिन जितजना यस िनयममुताSबक 1हँ >छन ्,
उनीह,मािथ र परमे%रको इॐाएलमािथ शाWत र कृ पा र1हरहन
ू ्" (गलाती ६:१५-१६)। कुन "िनयम"? 'यवःथा?
अहँ ; तर "नयाँ सृSJ"। कहाँ भे1टछ त यसलाई, के ूःथान २० अBयायमा? Aयहाँ त "नयाँ सृSJ" को बारे मा
एक श_द छै न। ब? उ.टो Aयसले मािनसलाई उसकै अवःथामा -- उसको ूाकृ ितक अथवा पुरानो-सृSJको
अवःथामै -- सMबोधन गद= छ र उसले वाःतवमा के गन= स`छ भनेर उसलाई पर@aणमुिन राbे काम गद= छ।
अब य1द Sव%ासीह, 1हँ >ने िनयम 'यवःथा हँु दो हो त, पावल ूे2रतले उसको आशीवा=द 1कन अकc
िनयममुताSबक 1हँ >नेमािथ उ6चारण गरे ? 1कन उनले 'जितजना दस आNाको िनयममुताSबक 1हँ >छन ्' भनी
नभनेका होलान ्? जीवनमा 1हँ >नका लािग परमे%रको मडलीिसत अझ उ6च िनयम छ भने कुरा के यस
खडबाट ःपJ हँु दैन र?" (C.H. Mackintosh, Notes on the Pentateuch, pp. 232-233)।
"एउटा भीSJयन भएको है िसयतले म दस आNाका सबै नैितक िनयमह,को पालना गद= छु, ती िनयमह,
'यवःथामा भएकाले होइनन ्, तर सुसमाचारमा भएकाले। परमे%रको उपासना गन= नयाँ िनयममा पचास पटक
आNा ग2रएको छ; मूित=पूजा बा॑ पटक िनषेध ग2रएको छ; ई%र-िनदा चार पटक; बाबुआमालाई आदर गनुप
= नf
आNा छ पटक; 'यिभचार बा॑ पटक िनषेध ग2रएको छ; चोर@ छ पटक; झूटा गवाह@ चार पटक; र लोभ नौ
पटक। [मा1ट= न] लुथर भछन ्, 'दस आNा हामी अयजाित र भीSJयनह,लाई लागु हँु दैन तर केवल
यहद@ह,लाई
माऽ'। Aयसैले त पावलले आgना चौधओटै पऽह,मा एकपटक पिन Sवौाम1दनको नाउँ िलँदैनन ् ू
- केवल एउटै खडमा माऽ जहाँ Aयसलाई उनले िसiगो 'यवःथासँगै वग9करण गदc Aयो पूरै खारे ज भइसकेको
कुराको घोषणा गछ= न।् यह@ नै शु?को मडलीको मायता िथयो" (William C. Irvine, Heresies Exposed, p.
165)।

५) यवःथा र अनुमह दई
ु बेnलाबेnलै िस,ातह) हन
ु ् जसलाई मु5;का लािग सिमौण गन स"कन। हामीले यस
तqयलाई सेभेथ-डे एभेटःटको अनुमहिसत यवःथा िमसाइएको झूटा सुसमाचार उपशीषक अतगत हे 6रसकेका
छP। हे न:ू ूे6रत १५:८-११; रोमी ३:१८-२५; ४:४-५; ११:६; एफेसी २:८-१०।

६) 5व>ासीह)लाई जीवनको िनयमःव)प मोशाको यवःथामा फकाउनु भनेको उनीह)लाई फे6र यवःथाको
बधनमा थुनु हो। यो झूटा िश2ा िसकाउने र Hयसलाई पkयाउने दवै
ु ले आफूमािथ सराप िनCHयाउने काम
गद छन।् 5व>ासीह)लाई जीवनको िनयमःव)प मोशाको यवःथामा फकाउन खोrनेह)लाई ूे6रतह)ले कडाभदा
कडा शsदले दोषी ठहराएका छन।् धमV ठह6रएको मािनसका लािग यवःथा एक आिशष हो भने सेभेथ-डे
एभेटःट िश2ालाई यस तqयले रQ गद छ। हे न:ू गलाती १:७-९; २:४; ३:१-९; ४:९-११, १९-२१; ५:१-९।
येशू भीM मािनसलाई यवःथाको बधनबाट छुटकारा "दन आउनुभयो। माछे को पापको कारण यवःथाले माग
गरे को द@ड हटाउन उहाँले छुटकाराको दाम ितनुभ
 यो। 5व>ासीह)लाई यवःथामा फकाउन खोrनेह)ले
मािनसह)लाई धोका "दने काम गद/ छन ् अिन भीMले सCपन ग6रसWनुभएको काय र उहाँमा पाइने साँचो बाइबलीय
ःवतऽतादे ख अयऽ डोTयाउने काम गद/ छन।् उनीह)को झूटा सुसमाचारको कारण उनीह) आफt ौापमुिन छन ्, र
उनीह)ले अ)ह)लाई समेत सHयतादे ख भकाउने काम गद/ छन।् मु5;को लआय 5व>ासीलाई यवःथातफ डोTयाउनु
होइन, तर उसलाई भीMमा िस,)पमा उपःथत गराउनु हो!
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