ख्री टमा मात्र पाइने
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वत त्रताको अनभ
ु िू त

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस् :गलाती ५:१×१५ ,१ कोरन्थी ६:२० ,रोमी
८:१ ,िहॄू २:१४,१५ ,रोमी ८:४ ,रोमी १३:८
ःमरण गनुपर् न पद :“हे मेरा भाइ र बिहनीह हो ,ितमीह ःवतन्ऽ हुनको
िनिम्त च ुिनएका हौ। तर ितमीह को ःवतन्ऽतालाई बहाना बनाएर पापको

जीवनमा नफिसरहनु। ब
५:१३

पान्तिरत(।

ूेम पूवक
र् एक आफसको सेवा गनु।
र् ) "गलाती

पावलले गलाती २:४मा भन्दछ :“खतनाको यो कुरा उ

कित झू टा भाइह

हाॆो दलिभऽ गु

ो ,िकनिक

पले पिसकन भी मा भएको हाॆो

ःवतन्ऽताको चेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। "भी मा भएको
ःवतन्ऽतालाई सुरिक्षत राख्नु

कि को महत्वपूणर् छ भनेर पावलको त्यस

अिभव्यिक्तले गलातीका िव ासीह लाई माऽ होइन ,हाॆो सामु पिन
तेःयार्उँदछ। ःवतन्ऽताको बारे मा पावलले पिहलो पटक बोलेको होइन।
पावलले बारम्वार “ःवतन्ऽता "भनेर ूयोग गरे को शब्दको अथर् के हो ?येशूमा

हुने ःवतन्ऽतामा के समावेश भएको छ ?भी लाई िब ास गरे र ःवतन्ऽ भय
भन्दै मा कित हदसम्म ःवतन्ऽतालाई उपभोग गनर् सक्दछ ?के ःवतन्ऽताको
िसमाना हुन्छ ?अिन येशू भी मा हुने ःवतन्ऽता र परमे रको व्यवःथासँग के
सम्वन्ध छ त ?(के त्यस ःवतन्ऽताले मािनसलाई उच्छृ ङखल वा अनुशासनमा
नबःन इजाजत वा लाइसेन्स िदन्छ त?)।
दुई खतरालाई सम्वोधन गद पावलले

मािथका ू ह लाई चेतावनीसाथ
गलातीह लाई जवाफ िदन्छन्। पिहलो त िलगािलजम् अथार्त ् व्यवःथाको
नीितकुितलाई पालन गदार् मुिक्त पाइन्छ भ े िव ास। आफ्ना धमर्कमर्बाट
परमे रको

िनगाहा

ूा

हुन्छ

भनेर

पावलका

िबरोधीह ले

गलातीका

िब ासीह लाई िसकाइरहे का िथए। पापीह लाई भी बाट पाउने ःवतन्ऽताको
बरदानलाई त्यस धारणाले लत्याइरहे को िथयो। ती गलातीका िव ासीह ले

भी मा िब ास ारा मुिक्तको बरदान पाइसकेका िथए। अिन अक खतरा वा
इसाईको िव ासलाई जोिखममा पान तत्वचािहँ भी मा भएको ःवतन्ऽालाई

दु पयोग गनु।
र्
भी को अमूल्य रगतले िकनेका िब ासीह ले मुिक्त पाय
भन्दै मा जथाभावी िहँड्न के छु ट छ त ?गलातीका िव ासीह ले येशूमा
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ःवतन्ऽ भय

भन्दै

िनयम मयार्दा वा आचारसिहँतालाई उल्लङघन गद

ःवतन्ऽताको दु पयोग गनर् उत्सािहत भइरहे का िथए।
दुवै िलगािलजम् वा धािमर्क नीितकुित वा िढवादीलाई पालन गरे र
आफू धमार्त्मा ब े सूर र ःवतन्ऽ भय भन्दै मा कुनै नैितक मान मयार्दाको

पालन गनुप
र् न िजम्मेवारबाट पिछ हट्ने तत्व येशूमा पाउने ःवतन्ऽताको िनिम्त
धिम्क वा च ुनौितको पमा खडाभइरहे का हुन्छन्। िकनभने ती दुवै तत्वह ले
त्यसका अनुयायीह लाई कुनै
न कुनै ूकारले आफ्नो काबुमा राखेर
मािनसह लाई दास बनाउँदछन्। त्यसको िवपिरत भी मा पाएको सच्चा
ःवतन्ऽतालाई आत्मसात् गरे र अिडग भएर बःनु भनेर पावलले गलातीका

िवश्वासीह लाई हािदर्क अनुरोध गदर्छन्।

१॰ “भी ले हामीलाई ःवतन्ऽ बनाउनुभयो(गलाती ५:१ , पान्तिरत)
जसरी लडाईँमा कमजोर भएका िसपािहँह लाई सेनापितले अिघ बढ
भनेर हौसला िदँदछ ,त्यसरी नै भी मा पाएको ःवतन्ऽतालाई नकावधारी यहू दी
इसाईह

सामु आत्मसमपर्ण नगर भनेर पावलले िनदशन िदँदछ। पावलले

ूयोग गरे को कडा लवज वा भाषाले मािनसलाई जु क-जु क उचाल्दछ।
मािनसह लाई त्यिह मनिःथितमा जाओस् भ े पावलको चाहना िथयो। त्यस
पदले

त्यस

पदको

अगािड

र

पछािडका पदह लाई जोड्दछ। मीक
व्याकरणको िनयमलाई तोिड अचानकसँग पावलले ूयोग गरे को त्यस भनाइले
पावलको िभिऽ मनशाय ूकट गदर्छ। साँच्चै भन भने त्यस भनाइ िभ ामा

टाँिसने ठू लो साइनबोडर्मा ठू ला ठू ला अक्षरह ले सबैले दे िखने गिर लेखेर

राखोस् भ े पावलको चाहना भएको दे िखन्छ। पावलका सबै तकर्ह को
िनंकषर् नै भी मा पाउने ःवतन्ऽता हो। तर गलातीका िव ासीह ले त्यस

ःवतन्ऽतालाई फक्न खोज्दै िथए।
पावलले िविभ

शब्दिचऽ वा ूतीकह

ूयोग गरे र भी ले हाॆो
िनिम्त के गनुभ
र् यो भनेर आफ्ना भावनाह व्यक्त गदर्छन्। ती के हुन ् त ?
हेनह
र्ु ोस् ,गलाती १:३-५ " 3 परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु येशू भींटबाट
ितमीह लाई अनुमह र शािन्त। 4 हाॆा परमेँवर र िपताको इच्छाअनुसार
उहाँले यस वतर्मान दुंट युगबाट हामीलाई छु टकारा िदनलाई हाॆा पापका

िनिम्त आफैलाई अपर्ण गनुभ
र् यो। 5 परमेँवरलाई सदासवर्दा मिहमा भइरहोस्।
आमेन।" गलाती २:१५-१६ " 15 हामी जन्मैका यहूदी ह , र अन्यजाित जःतै

पापी होइन , 16 र पिन हामी जान्दछ , व्यवस्थाका काम ारा मािनस धमीर्
ठहिरँदैन, तर येशू भींटमािथको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ। यसकारण हामीले
पिन हाॆो िवँवास भींट येशूमा राख्य , तािक हामी व्यवःथाका काम ारा होइन
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तर भींटमा रािखएको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन सक , िकनिक व्यवःथाका
काम ारा कोही पिन धमीर् ठहिरँदैन।", गलाती ३:१३-१४ " 13 हाॆा िनिम्त

सराप बनेर भींटले हामीलाई व्यवःथाको सरापबाट मोल ितरे र छु टाउनुभयो,

िकनिक “काठमा झुिण्डने हरे क ौािपत हुन्छ” भन्ने लेिखएको छ। 14 उहाँले

हामीलाई मोल ितरे र छु टाउनुभयो, तािक अॄाहामलाई िदइएको आिशष्भींट
येशू ारा अन्यजाितह मा आओस्, र हामी िवँवास ारा ूित ाका पिवऽ आत्मा

ूाप्त गनर् सक ।" र गलाती ५:१ " 1 ःवतन्ऽताको िनिम्त भींटले हामीलाई

ःवतन्ऽ पानुभ
र् एको छ। यसकारण द॑ा भएर खड़ा होओ, र फेिर दासत्वको
जुवामुिन नपर।"
भी को ःवतन्ऽताले हामीलाई ःवतन्ऽ बनाएको छ "भनेर पावलले

गलाती ५:१ मा घन्केकोबाट उनको मनमा के िथयो भनेर व्यक्त गदर्छ। जुन
शब्द पावलले ूयोग गरे का िथए त्यो चानच ुने शब्द िथएन। कुनै दे वताले
दासलाई ःवतन्ऽ बनाउँदा ूयोग गन जःतै शब्दलाई पावलले यहाँ ूयोग

गदर्छन्। कुनै पिन दासले आफू ःवतन्ऽ हुन कानूनी आधार छै न। त्यसकारण
केवल कुनै दे वताले माऽ उसको ःवतन्ऽतालाई िकनेर उसलाई राहत िदन

सक्दछ। त्यो दास ःवतन्ऽ त हुन्छ तर कानूनी पमा त्यो दास दे वताको
हुन्छ। तर यथाथर् जीवनमा त्यो सत्य होइन। कुनै पिन दास मिन्दरमा पैसा
ितरे र आफू ःवतन्ऽ हुने ूावधान िथयो। अथार्त ् दासले पैसा ितरे र दासत्वबाट
फुट्कन सक्दथ्यो। मीक दे शको डेल्फी भ े शहरमा िपिथयन आपोलो भ े

दे वताको मिन्दर छ। त्यहाँ इसापूव र् २०१ दे िख इःवी सन् १०० िभऽ

लेिखएको शीलापऽमा यसरी लेिखएको छ ,“ —िनिसया नाम गरे की मिहला
ँ
दासीलाई आिम्फसाको सोसबससग
िपठान आपोलोले मोल ितरे र ःवतन्ऽ

बनायो।॰॰॰॰॰॰॰तर िनिसयाले आफ्नो ःवतन्ऽ हुन आपोलो दे वतालाई पैसा

चढायकी िथइन्।‘"बेन िविथर टन ३ ,मेस इन गलेिशया )माण्ड रािपड ,
िमिशगन :िविलयम बी ,इरडमानस् पिव्लिश
पान्तिरत।

कम्पनी ,१९९८ (पृ॰ ३४०बाट

मािथ ूयोग गिरएका शब्दह झण्डै पावलले ूयोग गरे का शब्दह
जःतै छन्। तर त्यसमा ठू लो िभ ताचािहँ छ। पावलले गरे को िचऽणमा कुनै
ँ ै न। हामी आफैले हाॆो
बनावटी वा दे खावटी मोल ितरे को भ े दे िखद

ःवतन्ऽता िक को िनिम्त मोल ितरे का िथएन )१ कोरन्थी ६:२० ,१ कोरन्थी
७:२३(। िकनभने हाॆो पापको िनिम्त ितन मोल अत्यन्त महँगो िथयो। हामी

आफूले आफैलाई उ ार गनर् वा मुिक्त आजर्न गनर् शिक्तहीन छ । तर हामीले
गनर् नसकेको कामलाई येशूले सम्प गनुभ
र् यो। हामी मनुप
र् न ठाउँमा यहाँ
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मनुभ
र् यो। हाॆो पापको मोल उहाँले ितरी िदनुभयो। यस कायर्बाट हामीले
ँ ाट येशूले ःवतन्ऽ गनुभ
पाउनुपन पापको सजायब
र् यो।

तपाईँको आफ्नो जीवनको बारे मा सोच्नुहोस्। के तपाईँको अथक
ूयास ,त्याग तपःयाबाट मोक्ष वा मुिक्त पाउनसक्नुहन्ु छ र ?येशूबाट तपाईँले के
ु एको छ भ े जानकारी तपाईँको
पाउनुभयो त्यसूित तपाईँ कितको कृत हुनभ
कःतो जवाफले िदन्छ?

ु नेको साँच्चै के हो त ?(रोमी ६:१४,१८)
२॰ येशूभक्त ःवतन्ऽ हुनभ
आफूले पाएको ःवतन्ऽताूित बफादारी भएर बःनु भनेर पावलले

िव ासीह लाई िनदशन िदन्छन्। यो िनदशन िदनुभन्दा अिघ पावलले एक

मह वपूणर् घोषणा गदर्छन् :“भी ले हामीलाई ःवतन्ऽ बनाउनु भयो। "
येशूभक्तह
आफूले पाएको ःवतन्ऽामा िकन अिडग भएर बःनुपदर्छ त ?
िकनभने येशूले ितनीह लाई ःवतन्ऽ बनाउनुभयो। भी ले के गनुभ
र् यो त्यसकै

पिरणामले हामी ःवतन्ऽ भएका छ ।
यथाथर् कुरालाई ूःतुत गरे पिछ चेतावनी वा सचेत गराउने शैली
पावलका पऽह मा भएको हामी पाउँछ )१ कोरन्थी ६:२० ,१ कोरन्थी
१०:१३,१४ ,कलःसी २:६(। उदाहरणमा हे र ,भी मा रहँदा हाॆो अवःथा
ँ
ँ दछन्। उनी
कःतो हुन्छ भनेर पावलले रोमी ६मा धेरै कुराह
औल्याउ

भन्छन् ,“हाॆो पुरानो ःवाथीर् जीवनलाई येशूसँगै बुसमा टाँिगएको कुरा
हामीलाई थाहा छ) "रोमी ६:६(। अिन पावलले सचेत गराउँछन् ,“ितॆो

शरीर मरे र जानेभएतापिन त्यसलाई पापले बसमा नराखोस्।) "रोमी ६:१२
पान्तिरत(। “येशूमा ितमी जे छौ ,त्यिह नै भएर बस "भनेर यहाँ पावलले
् हामी परमे रको सन्तान ह भनेर ूमािणत गनर् यःतो केिह
भ खोजेका हुन।
काम गरे र दे खाऊ भ े बाइबलको मौिलक िशक्षा होइन। ब

गछ िकनभने हामी परमे रका छोराछोरी भइसकेकाछ ।
येशूले हामीलाई केबाट ःवतन्ऽ गनुभ
र् यो त

६:१३,१४ " 13 आफ्ना शरीरका अ ह

हामी जे गछ ,

?हे नह
र्ु ोस्

दुंटताका साधनको

:रोमी

पमा पाप

गनर्लाई समपर्ण नगर। तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मािनसह जःतै
आफैलाई

परमेँवरकहाँ

िदइहाल, र

शरीरका

अ ह लाई

धािमर्कताका

साधनजःतै परमेँवरकहाँ समपर्ण गर। 14 िकनिक पापले ितमीह मािथ राज्य
गनछै न, िकनिक ितमीह

व्यवःथाको अधीनमा छै नौ, तर अनुमहको अधीनमा

छौ।" रोमी ८:१-४ " 1 यसकारण अब भींट येशूमा भएकाह लाई दण्डको

आ ा छै न। 2 पाप र मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको
व्यवःथाले भींट येशूमा मुक्त पारे को छ। 3 पापमय ःवभावले दुबल
र् पािरएको
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् ले आफ्ना
हुनाले व्यवःथाले जे गनर् सकेन परमेँवरले गनुभ
र् यो, अथार्तउहाँ
पुऽलाई पापमय शरीरको ःव पमा पापबिलझ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले
ु े िक व्यवःथाको उिचत
पापलाई शरीरमा नै दण्ड िदनुभयो, 4 यस हे तल
आवँयकता हामीमा पूणर् होस्, हामी जो पापमय ःवभावअनुसार होइन, तर

पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ ।", गलाती ४:१-११ " 1 मेरो भनाइको अथर् यो

हो, उ रािधकारी जबसम्म बालकै छ, ऊ सबै थोकको मािलक भए तापिन
कमाराभन्दा फरक हुँदैन, 2 तर बाबुले ठहराएको समयसम्म ऊ अिभभावक र
सं रक्षकको अधीनमा हुन्छ। 3 हामी पिन यसरी नै बालक छउञ्जेल सं सारका

दै वी शिक्तह को दासत्वमुिन िथय , 4 तर समयको पूणत
र् ामा परमेँवरले आफ्ना

पुऽलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी ःऽीबाट जन्मनुभयो, तथा व्यवःथाको

अधीनमा जन्मनुभयो। 5 व्यवःथाको अधीनमा रहनेह लाई मोल ितरे र
छु टाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो, तािक हामी पुऽको पूरा हक ूाप्त गनर् सक ।

6 ितमीह

पुऽ भएका हुनाले परमेँवरले आफ्ना पुऽको आत्मा हाॆा

दयमा

पठाइिदनुभयो, जसले “हे अब्बा, िपता!” भनेर पुकानुह
र् न्ु छ। 7 यसै कारण,
्
परमेशवर
ारा ितमी अब उूान्त दास होइनौ, तर पुऽ हौ, र पुऽ हौ भनेता
उ रािधकारी पिन हौ।
िथएनौ, ितमीह

8 अिघअिघ जब ितमीह ले परमेँवरलाई िचनेका

ितनका दास िथयौ, जो ःवभावले नै दे वह

होइनन्, 9 तर अब

त ितमीह ले परमेँवरलाई िचनेका छौ, अथवा परमेँवरबाट िचिनएका छौ, र

पिन फेिर कसरी ितमीह
ती िनबर्ल र सु -सु का तुच्छ िस ान्तह ितर
फकर्न्छौ र फेिर ितनका दास बन्न चाहन्छौ? 10 ितमीह ितिथह , मिहनाह ,
ऋतुह

र वषर्ह

मान्दछौ। 11 मलाई त यःतो लाग्छ, िक ितमीह का

िनिम्त गिररहे को मेरो पिरौम व्यथर् भयो।", गलाती ५:१ " स्वतन्ऽताको

िनिम्त भींटले हामीलाई ःवतन्ऽ पानुभ
र् एको छ। यसकारण द॑ा भएर खड़ा

होओ, र फेिर दासत्वको जुवामुिन नपर।" र िहॄू २:१४,१५" 14 िकनिक
छोरा-छोरीह
मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पिन त्यही
स्वभाव िलनुभयो, तािक मृत्यु ारा नै मृत्युको शिक्त भएकोलाई,
्
अथार्तिदयाबलसलाई
उहाँले नंट ग न्, 15 र मृत्युको डरले आजीवन

बन्धनमा परे काह लाई उहाँले मुक्त गिरदे ऊन्।"

इसाई जीवनलाई ःवतन्ऽ भनेर गिरएको व्याख्या नयाँ करारको

पुःतकह मा सबभन्दा वेसी पावलका पऽह मा पाइन्छ। पावलको पऽह मा
माऽ ःवतन्ऽ भ े शव्द २८ पटक ूयोग गिरएका छन्। नयाँ करारको अ

पुःतकह मा केवल १३ पटकमाऽ ःवतन्ऽ भ े शब्द ूयोग गिरएको छ।
पावलको नजरमा ःवतन्ऽ भनेको के हो त ?ूथमत :यो केवल अवधारणा
माऽ होइन वा कुनै सापिट आश्वासन पिन होइन। फेिर यो न त राजनैितक
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ःवतन्ऽता न त आिथर्क ःवतन्ऽता ,अझ न त जे मनलाग्यो त्यिह गरी रहने
ःवतन्ऽता। ब ःवतन्ऽता भनेको येशू भी सँग सम्वन्ध गाँसी रहे र अपनाउने
जीवनशैली हो। व्यवःथा अथार्त ् िढवादीको पिछ लागेर इसाई हुन खोज्ने ,ती

व्यवःथाले दे खाउने दोष र त्यसलाई पालन गरे न भने ऽाही हुने मनिःथितबाट
ःवतन्ऽता हो। परमे र नभएर ती व्यवःथालाई ःवामी बनाएर आफू त्यसको
दासहुने ूवृितबाट ःवतन्ऽ हुने ःवतन्ऽता हो। तर हामीले उपभोग गन

ःवतन्ऽता वा मुिक्तमा अ

धेरै पिन समावेश भएका छन् :पाप वा पापको
दासत्वबाट ःवतन्ऽता ,परमे रसँग सम्वन्ध िवच्छे द भएर अनन्तको मृत्युबाट

ःवतन्ऽता र अन्धकारका शासक सै तान र उसका मितयारह का कव्जाबाट
ःवतन्ऽता। मरे पिछ होइन अिहले नै येशूसँग िहँडेर ःवगर्को अनुभिू त ूा हुने
ःवतन्ऽता।

“येशू भी को दायराबािहर बःने मानव जाित दे हायका दास हुन ् :
व्यवःथा अथार्त ् परम्परा वा िढवादी ,यस सं सारलाई आफ्नो बशमा राख्नेद ु
सै तान र उसका मितयारह

,पाप र शरीरका भौितक अिभलाषालाई ूाथिमकता

िदने ूवृित। ती दासका मािलकह को ःवािमत्वलाई नाश गनर् परमे रले

आफ्नो पुऽलाई यस सं सारमा पठाउनुभयो। "ितमोथी जजर् ,गलेिशयनस् ,पृ॰

३५४बाट

पान्तिरत।

ु एको छ ?
यस जीवनमा तपाईँ कसको दास भएर बःन वाध्य हुनभ

गलाती ५:१लाई मन्ऽ जःतै गरे र कण्ठ गनुह
र् ोस्। अिन भी मा भएको
ःवतन्ऽालाई तपाईँकै जीवनमा चिरताथर् वा यथाथर् बनाउन परमे रसँग ूाथर्ना
गनुह
र् ोस्।

३॰ परम्परावादी वा

िढवादी अथार्त ् परमे र भन्दा व्यवःथालाई ूाथिमकता

िदएर अितबादी हुने खतरा (गलाती ५:२×१२)
भ

पमा पावलले गलाती ५:२×१२लाई अिघ बढाउँछन् उनले के
खोजेका छन् भनेर त्यसले दे खाउँछन्। कितपय अनुबादह मा अनुवाद
जुन

गिरएको “म पावलले नै ितमीह लाई भन्दछु ॰॰॰ "भ े वाक्यलाई यसरी जोड

िदएर अनुवाद गिरएका छन् :“हे र", “सुन", “मेरो वचनको छाप लगाऊ "र

“म पावल आफैले भन्दछु । "पावलको ःप ताले उनी खेलाँची गिररहे का छन्
भनेर दे खाउँदैन। आफ्ना पाठकह को पूरो ध्यान आफूितर तान्दै र उनी ूेिरत
भएर वा येशूबाट पाएको अिधकारलाई ूयोग गन आिधकािरक व्यिक्त भनेर
जनाऊ िदँदै पावलले कडा शब्दमा “हे र "वा “सुन "भनेर सम्वोधन गदर्छन्।
यिद गैर×यहू दी भएर खतनाको िबिधलाई अपनाइएर मुिक्त वा पापबाट
ःवतन्ऽता पाइन्छ भ े धारणालाई पािलरािखयो भने त्यस िनणर्यको पिरणाम
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कितको खतरापूणर् हुन्छ भनेर उनले गलातीका िव ासीह लाई बुझाउन
भरमग्दुर ूयास गरे को पाउँछ ।
्
ूथम पिरणाम :यिद खतना गरे र परमेशवरको
िनगाहा पाइन्छ भने

त्यस खतना गन व्यिक्तले सम्पूणर् व्यवःथा पालन गनर् िजम्मेवारी िलनुपदर्छ।

पावलले २ र ३ पदह मा ूयोग गरे का लवज वा शब्द घतलाग्दो छ। यो

(ओफेसी) ophelesei धारणालाई ूाथिमकता िदएर चल्न िनणर्य गन व्यिक्तलाई
्
येशूले साथ िदनु हु भनेर पावलले भन्दछन्। ब परमेशवरूित
नभएर त्यो

व्यिक्त व्यवःथा वा परम्पराूित िजम्मेवारी ओिफलेटस् (opheiletes) हुन्छ।
यसको अथर् कोिह मािनस व्यवःथा वा परम्परा वा िढवादीमा िहँड्न चाहन्छ
भने त्यो व्यिक्त आफू खुशी िनयम पालन गरे र चल्न सक्दै न। आफूले चाहे को
वा आफूलाई सिजलो भएको व्यवःथासँग सम्झौता गरे र चल्ने उसको अिधकार

हुँदैन। िक त व्यवःथाका सबै िनयमह पालन गनुप
र् छर् िक त कुनै पिन पालन
र् ोस् “खतना "भनेर सम्वोधन गिरएको व्यवःथा दश आ ा
गनुह
र् ँद
ु ै न। याद गनुह
नभएर ती बिलूथा र सामािजक व्यवःथा हुन ् जसले येशूको बिललाई
ँ
ँ छ। दश आ ामा न त खतना उल्लेख गिरएको छ न त बिलूथा नै ×
औल्याउ
अनुवादकको िटप्पणी।

ःवत :येशूबाट िवच्छे द हुन्छन्। यिद कुनै
मािनसले आफ्नो भरमग्दुर ूयास वा धमर्कमर्ले मुिक्त वा मोक्ष पाउँछ भ े
दोौो :यःता मािनसह

धारणाले ूेिरत हुन्छ भने त्यस व्यिक्तले परमे रको उपाय जुन भी बाट िनद ष

सािवत हुने वा पापबाट क्षमा पाउने उपायलाई उपेक्षा वा वेवाःता गरे को
ठहछर्। “दुबै बाटो अपनाउन सिकँदै न। आफ्नो ूयासले मुिक्त पाउन सिकँदै न
त्यसकारण येशूलाई महण गनर् आवँयक छ भनेर ःवीकार गन धारणा र

मुिक्तको यथाथर्ता अनुभव गनर् खतना गनुप
र् छर् भ े धारणाको बीचमा तालमेल

हुन सम्भव छै न। भी लाई महण गनुर् भनेको आफ्नो ूयासबाट होइन उहाँबाट

नै मुिक्त पाइन्छ भ े ूतीक हो भने खतना गदार् आफ्नो धमर्कमर्ले मुिक्त
पाउँछ भ े ूतीक हो।"× जोन आर॰ डव्ल्यु॰ ःकट ,द मेसेज अभ गलेिशयनस्

िलसेःट ,इन्गलाण्ड
पान्तिरत।

:इन्टरयुिनभरिसटी

ूेस

,१९६८(,

पृ॰

१३३बाट

खतनाले मािनसको आित्मक िबकासलाई रोक लगाउँछ भ े पावलको

तेौो तकर् हो। उदाहरणमा पावलले दौडमा भाग िलने व्यिक्तलाई
ँ
ँ छन्। त्यो व्यिक्त दगुन र् त दगुछर् तर अिन्तम रे खामा जब पुग्न लाग्छ
औल्याउ

तब कसै ले छे िकिदयो भने त्यो व्यिक्त त्यस अिन्तम िनसानामा पुग्नबाट
च ुक्दछ। अझ पावलले ूयोग गरे को शब्द “वाधा "भनेको सेनाले ूयोग गन
शब्द हो। शऽुलाई आउन निदएर पुल भत्काइिदने वा बाटोमा अबरोध खडा
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गिरिदन तगारो रािखिदने जसले गदार् शऽुचािहँ अिघ बढ्न सक्दै न।"× द
एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ ९७८बाट

पान्तिरत।

अन्तमा खतना ारा मुिक्त पाइन्छ भ े धारणालाई खेलाइरािखयो भने
त्यसले बुसको वेइज्जत वा उपहास गदर्छ। कसरी त ?आफूले आफैलाई
मुिक्त िदन सिकन्छ भ े सन्दे श खतनाको हो। यसले मािनसको अहँमलाई

फुक्यार्उँछ। तर बुसको सन्दे शले मािनसको अहँमको उपहास गदर्छ ,िकनभने
येशूिबना मुिक्त पाउन हामी िनरीह वा पूणर् पले असहाय छ भनेर ःवीकार
गराउँछ।
खतना गनपछर् भनेर िढपी गन गलातीह सँग पावल अत्यन्त बु
हुन्छन्।
“ल त चक्कु िलएर आफ्नै अ काट "भनेर पावलले उनीह लाई घुकीर्
सुनाउँदछन् )गलाती ५:१२ पान्तिरत(। ती शब्दह कडा छन् तर यसले

त्यस िबषयमा पावल कितको गम्भीर रहे छ भनेर दे खाउँदछ।

४॰ ःवतन्ऽ हुन ु भनेको उच्छ्ङ्खल अथार्त ् ःवतन्ऽतालाई दु पयोग गिर
जथाभावी िहँड्नु होइन (गलाती ५:१३)
“भाइ हो ,ितमीह लाई ःवतन्ऽ हुन बोलाइएको हो। तर त्यस

ःवतन्ऽतालाई दु पयोग गिर पापको ःवभावलाई ूोत्साहन गनर् ूयोग नगर।
तर ितमीह

पान्तिरत(।

एक आकार्को सेवाको भावनाले ूेिरत भएर चल) "गलाती ५:१३
पावलको

यस

मािमर्क

अिभव्यिक्तले

गलातीको

पुःतकमा

मह वपूणर् फड्को मारे को पाइन्छ। अिहलेसम्म पावलले धािमर्क िवषयवःतुलाई
फोकस वा केिन्ित गरे को पाइन्छ। अब उनी सच्चा येशूभक्त अथार्त ् इसाईले
अपनाउनुपन जीवनशैली वा व्यवहारलाई िवश्वासीको ध्यान फकार्उँछन्।

व्यवःथा वा परम्परा धािमर्क सं ःकार अथार्त ् यहू दीले अपनाउने ूथाबाट मुिक्त
पाइन्दै न भनेर िवश्वास गरे पिछ त्यो व्यिक्तले कुन आचारसं िहतालाई अपनाएर

चल्नुपदर्छ?

गलाती

५:१३-१५मा

उल्लेख

गरे को

ःवतन्ऽतालाई

गलातीका

िव ासीह ले कसरी दु पयोग गनर् सक्दछ? हेनह
र्ु ोस् " 13 भाइ हो, ितमीह

त

ःवतन्ऽताको िनिम्त बोलाइएका हौ। केवल त्यस ःवतन्ऽतालाई पापमय
ःवभावको िनिम्त ूयोग नगर। तर ूेममा ितमीह एक-अकार्को सेवक बन।
14 िकनभने समःत व्यवःथा एउटै वचनमा पूरा भएको छ, “ितमीले आफ्नो
िछमेकीलाई आफूलाई झ ूेम गनु।
र् ” 15 तर ितमीह एउटाले अक लाई टोक्ने
र िनल्ने गछ
नपरोस्।"

भनेता होिशयार गर, ितमीह
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एक-अकार्बाट नै खतम हुन ु

हुँदा

ःवतन्ऽताको वकालत गदार्
मािनसह ले पावललाई गलत सम्झन सक्छन् भ े कुरालाई उनी अत्यन्त
अनुमहमा

अिडग

र

खी को

चनाखो भएका िथए )रोमी ३:८ ,रोमी ६:१,२(। तर याद गनुह
र् ोस् ,समःयाको

जरा पावलको सुसमाचार होइन तर मानव ःवभावले जे गनर् मनलाग्यो त्यिह

गनार्ले हो। मािनसह वा जितसुकै िबर भनेर दावी गन ह ले पिन आत्मसं यम
नअपनाउँदा कःता कःता क भोगेका छन् भ े कथाह ले मानव इितहासका
पानाह भिरएका छन्। मािनसले सबैलाई िनयन्ऽण गनर्सक्दछन् तर आफूले

आफैलाई िनयन्ऽण गनर् सक्दै नन्। यो अवःथा कसले भोगेको छै न होला र ?
कामबासनाको भोक र अन्य नाशितर लै जाने शारीिरक अिभलाषाले येशूभक्तको

जीवनलाई िनयन्ऽण गनर् नदे ऊ भनेर पावलले ःप
पमा आ ान गदर्छन्।
ब त्यसको िबपिरत जीवन अथार्त ् शारीिरक अिभलाषाको बसमा नबःने वा
आफ्ना इिन्ियह लाई सम्हाल्ने जीवन िबताउन ःवतन्ऽ भएका येशूभक्तले
त्यस अवसरलाई एक आपसको सेवा गरे र िबताऊ भनेर पावलले इच्छा व्यक्त

गदर्छन् )गलाती ५:१३

पान्तिरत(। ःवच्छ ूेम वा िबनाशतर् अथार्त ्

फायदाको अपेक्षा नगरी सेवा गन भावनाले अिभूेिरत भएका मािनसह ले

आफ्नो ःवाथर् र शरीरको अिभलाषालाई नमारी त्यो ःवभावलाई अपनाउन
सक्दै नन् भ े कुरा थाहा छ। जो मािनस आफ्नो कामबासनालाई बसमा राख्न
सक्दै नन् र शारीिरक अिभलाषालाई उच्च ूाथिमकता िदँदछन् त्यसले ःवच्छ
भावनाले अ को सेवा गनर् सक्दै नन्।
त्यसकारण

भी मा

पाउने

ःवतन्ऽता

भनेको

केवल सं सारको
दासत्वबाट ःवतन्ऽ हुनेमाऽ होइन ,तर यसले मनोबािन्त ल्याएर नयाँ खालको
सेवामा आफूलाई पिरचालन गनुर् हो। अ ूित िजम्मेवार भएर ूेमपूवक
र् सेवा

गनुर् हो। यो “िबनाशतर् तपाईँको िछमेकी वा मानव जातलाई ूेम गन अबसर
हो। कुनै पदको लोभ नगरी वा कसै मािथ अिधकार जमाउने भावनालाई

पन्छाएर अ को कल्याणको िनिम्त जीवन अपर्ण गन मानव समाज ःथापना

गन सम्भाव्यताको सृजना गन अबसर हो।"×साम के॰ िविलयमस् ,गलेिशयनस्
नाशिभल ,टे नःसी :अिबन्गडन ूेस ,१९९७ ,पृ॰ १४५बाट पान्तिरत।
गलातीका िवश्वासीह मा गलाती ५:१३का शब्दह ले कःतो गिहरो
् होला भ े कुरामा हामीले श ा मा ुपदन िकनभने त्यसले बतर्मान
छाप परयो

पिरूेआयमा हामीलाई पिन त्यि कै ूभाव पारे को छ। तर पावल ारा ूयोग

गिरएको मीक भाषाको लवज वा शब्दरचना अनुसार त्यस खालको सेवाभावले
ूेिरत ूेम मािनसको ःवभावमा तै िरएर बसेको हुँदैन। मानव समाजमा यःतो

खालको ूेम ूदशर्न गनुर् अझ असम्भव छ भनेपिन हुन्छ। मािनसको ूेम वा
िन ाथीर् भावनाले चल्ने िनयत िसिमत हुन्छ। जुन शब्द ूयोग गिर पावलले

179

्
ूेमलाई सम्वोधन गदर्छन् मीक भाषामा उनले परमेशवरको
ूेमलाई सम्वोधन
्
गरे को दे खाउँछ। यो ूेम केवल परमेशवरको
पिवऽ आत्माले माऽ अिभूेिरत
हुनसक्दछ )रोमी ५:५(। अचम्मको कुरो त यो छ ,मीक भाषामा ूयोग

गिरएको “सेवा "भ े शब्दको अथर् “एक आकार्को दास बन "हो। यसको अथर्

भी मा पाएको ःवतन्ऽता आफ्नो ःवाथर्लाई उचाल्न होइन ब

परमे रको
ूेमले एक आफसमा बाँिधएर बःनु वा एक आपसको सेवक वा दास हुन ु हो।
इमान्दारी भएर ःवच्छ िदलले आफूले आफैलाई सोध्नुहोस् :के तपाईँ
ु एको छ भन्दै मा त्यसलाई दु पयोग गिर अिलकित पाप यहाँ
येशूमा ःवतन्ऽ हुनभ

वा अिलकित पाप त्यहाँ गनुर् भएको छ ?यःतो खालको सोच िकन खराब छ?
५॰ सम्पूणर् व्यवःथालाई पूरा गनुर् (गलाती ५:१३×१५)

सबै व्यवःथा पालन गनुर् वाध्य हुन्छ भनेर पावलले

गरे को

नकारात्मक िटप्पणी गलाती ५:३(सँग व्यवःथा पूरा भएको सकारात्मक
िटप्पणीसँग गलाती ५:१४ (तपाईँले कसरी तुलना गनुह
र् न्ु छ ?हे नह
र्ु ोस् "खतना

हुने ूत्येकलाई म फेिर चेताउनी िदन्छु , िक सम्पूणर् व्यवःथा पालन गनर् त्यो
बाध्य हुन्छ।" गलाती 5:3, "िकनभने समःत व्यवःथा एउटै वचनमा पूरा
् गलाती 5:14।
भएको छ, “तले आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई झ ूेम गर।”
त्यसरी नै तुलना गरे र दे हायका पदह

“व्यवस्थामा

आधािरत

भएको

पढ्नुहोस्: रोमी १०:५ "मोशा लेख्छन्,

धािमर्कता

पालन

गन

मािनस

त्यसै बाट

िजउनेछ।”, गलाती ३:१०-१२ "10 व्यवःथाका कामह मािथ भर पन सबै

ौािपत छन्, िकनिक धमर्शाःऽमा यसो लेिखएको छ, “व्यवस्थाको पुःतकमा
लेिखएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगन हरे क ौािपत हुन्छ।” 11
परमेँवरको िंटमा व्यवःथाबाट कोही मािनस धमीर् ठहिरँदैन भन्ने कुरा

ूत्यक्ष छ। िकनभने “धमीर्चािहँ िवँवास ारा नै िजउनेछ।” 12 व्यवःथाचािहँ
िवँवासमािथ आधािरत छै न, ब

“जुन मािनसले यी काम गछर्, त्यो ितनै ारा
िजउनेछ।” , रोमी ८:१-४ "1 यसकारण अब भींट येशूमा भएकाह लाई

दण्डको आ ा छै न। 2 पाप र मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका
आत्माको व्यवःथाले भींट येशूमा मुक्त पारे को छ। 3 पापमय ःवभावले

दुबल
र्

पािरएको

हुनाले

व्यवःथाले

जे

गनर्

सकेन परमेँवरले गनुभ
र् यो,
् ले आफ्ना पुऽलाई पापमय शरीरको ःव पमा पापबिलझ
अथार्तउहाँ
ु े
पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड िदनुभयो, 4 यस हे तल

िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता हामीमा पूणर् होस्, हामी जो पापमय

ःवभावअनुसार होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ ।" र रोमी १३:८-१०
"8 आपसमा ूेम गनुब
र् ाहे क कसै को केही कुरामा ऋणी नहोओ। िकनिक
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आफ्नो िछमेकीलाई ूेम गनले व्यवःथा पूरा गरे को हुन्छ। 9 “तले व्यिभचार
् यी आ ाह बाहे क, र
नगर,् तले हत्या नगर,् तले चोरी नगर,् तले लोभ नगर,”
्
अ
जित आ ा छन्, ती सबैको सारांश यसै आ ामा पाइन्छ, अथार्त“तले

् 10 ूेमले िछमेकीको खराबी
आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गर।”
गदन। यसकारण ूेम गनुर् नै व्यवःथा पूरा गनुर् हो।"
पावलले

गरे को नकारात्मक िटप्पणी गलाती ५:३ र व्यवःथा पूरा
भएको सकारात्मक िटप्पणीले धेरैलाई अकमक्काएकाछन्। तर अकमक्कमा
पान कुरा केिह पिन छै न। व्यवःथासँग सम्विन्धत इसाई आचरणलाई पावलले

दुई

फरक तिरकाबाट व्याख्या गिर त्यसको मह वलाई पावलले बुझाउन

्
खोजेका हुन।
उदाहरणमा ,जब इसाईह ले व्यवःथालाई पालन गनुप
र् न
ँ
ँ छन् तब त्यसलाई मह वपूणर् मा ुपदर्छ
सकारात्मक भावनालाई औल्याउ

िकनभने व्यवःथालाई पालन गरे र दे खाउनुपछर् भनेर पावलले किहल्यै भनेका
ँ
ँ छन् जो
छै नन्। उनले ूयोग गरे का शब्दह ले ती मािनसह लाईमाऽ औल्याउ
व्यवःथाका मुिन रहे काछन् र व्यवःथाको
्
परमेशवरको
िनगाहा पाउन ूयास गदर्छन्।

आवँयकतालाई

जुन मािनसले भी मा मुिक्त पाएकाछन् ितनीह

आवँयक छै न भनेर पावलले भ

पूरा

गरे र

आ ाकारी हुन ु

खोजेको होइन। उनीह ले व्यवःथा पूरा

गदर्छन् भनेर पावलले भन्दछन्। सत्य इसाईह को आचरण व्यवःथालाई

पालन गनुभ
र् न्दा धेरै हो भ े पावलको अथर् हो। त्यो आचरणले व्यवःथालाई

पूरा

गदर्छ

भनेर

पावलले

भ े

खोजेका

हुन।

पूरा

गनुर् भनेको

गरे र
दे खाउनुभन्दा अझ बिढ हो। यःतो खालको आ ा पालनको जरा येशूमा
गािभएको हुन्छ म ी ५:१७ व्यवःथालाई फ्याँकेर आ ाकारी हुन ु भनेको
होइन। फेिर व्यवःथालाई केवल ूेमको िसमामा माऽ रािखन्दै न। ब येशूमा

रहे र व्यवःथालाई पूरा गनुर् भनेको िव ासीले सबै ब्यवःथाको अथर्लाई पूणर्
पमा अनुभव गनुर् हो !

व्यवःथाको पूरा अथर् कहाँबाट थाहा पाइन्छ भनेर पावलले भनेको
छन् ?दे हायका पदह पढ्नुहोस् :लेवी १९:१८ “ ‘आफ्ना आफन्तह िसत

बदला िलन नखोज र इबी नराख, तर आफ्नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूेम
गर। म परमूभ ु हुँ।", मकूर्स १२:२८-३३ "28 शाःऽीह मध्ये एक जना
आए, र ितनीह लाई आपसमा िववाद गिररहेका सुन।
येशूले मािनसह लाई
े
ठीक जवाफ िदनुभएको दे खेर ितनले उहाँलाई सोधे, “सबै आ ाह मा मुख्यचािहँ
29 येशूले जवाफ िदनुभयो, “सबैभन्दा मुख्यचािहँ यो हो: ‘हे
इॐाएल सुन,् परमूभ ु हाॆा परमेँवर एउटै परमूभ ु हुनहु न्ु छ। 30 तले
परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई तेरो सारा दयले, तेरो सारा ूाणले, तेरो सारा

कुन हो?”
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् 31 दोॐोचािहँ यो हो, ‘तले आफ्नो
समझले, र तेरो सारा शिक्तले ूेम गर।’
् योभन्दा ठू लो आ ा अक छै न।” 32
िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गर।’
्
त्यस शाःऽीले उहाँलाई भने, “गु ज्यू, तपाईंले ठीक भन्नुभयो, परमेशवर
एउटै
हुनहु न्ु छ, उहाँबाहेक अक कोही छै न। 33 उहाँलाई सारा दयले, सारा
समझले, सारा शिक्तले ूेम गनु,र् र िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूेम गनुर् सबै
होमबिल र बिलदानह भन्दा उ म हो।”, म ी १९:१६-१९ "16 उहाँकहाँ

आएर एक जनाले भने, “हे गु , मैले अनन्त जीवन ूाप्त गनर्लाई के असल
काम गनुप
र् छर्?” 17 उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “असल के हो त्यस िवषयमा ितमी
मलाई िकन सोध्दछौ? असल त एउटै माऽ हुनहु न्ु छ। तर ितमी जीवनमा ूवेश
गनर् इच्छा गदर्छौ भने, आ ाह पालन गर।” 18 ितनले उहाँलाई भने, “कुनकुनचािहँ?” येशूले भन्नुभयो, “तले हत्या नगनू,र् तले व्यिभचार नगनू,र् तले चोरी

नगनू,र् तले झूटो गवाही निदनू। 19 आफ्ना आमा-बुबाको आदर गनू,र् र आफ्नो
िछमेकीलाई आफूलाई झ ूेम गनू।
र् ”, रोमी १३:८-१० "8 आपसमा ूेम
गनुब
र् ाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ। िकनिक आफ्नो िछमेकीलाई ूेम

गनले व्यवःथा पूरा गरे को हुन्छ। 9 “तले व्यिभचार नगर,् तले हत्या नगर,् तले
् यी आ ाह बाहेक, र अ जित आ ा छन्, ती
चोरी नगर,् तले लोभ नगर,”
्
सबैको सारांश यसै आ ामा पाइन्छ, अथार्त“तले
आफ्नो िछमेकीलाई आफूलाई

् 10 ूेमले िछमेकीको खराबी गदन। यसकारण ूेम गनुर् नै
जःतै ूेम गर।”
व्यवःथा पूरा गनुर् हो।" र याकूब २:८ "यिद “आफ्ना िछमेकीलाई आफूलाई
झ ूेम गर” भन्ने पिवऽ-धमर्शाःऽको राजकीय व्यवःथालाई साँच्चै पूरा गदर्छौ
भनेता असलै गदर्छौ।"

पावलले गलातीमा ूयोग गरे का शब्दह येशूले लेवी १९:१८लाई
ूयोग गनुभ
र् एको आधारमा छन्। लेवी १९:१८मा उल्लेख गिरएको सारा
व्यवःथाको सारांशलाई ूयोग गनमा येशूमाऽ यहू दी धमर्ग ु िथएनन्। येशूको
पीिढँभन्दा अगािड रहे का रब्बी िहलेल पिन भनेका िथए :“जुन कुरा ितॆो

िछमेकीले घृणा गदर्छ त्यसालाई ितमी पिन नगनु।
र् यिह नै सारा व्यवःथाको
सारांश हो।"× पान्तिरत। तर येशूको बुझाइमा धेरै फरक भएको पाउँछ

म ी ७:१२। उहाँको धारणा अझ धेरै सकारात्मक छ। व्यवःथा र ूेम
सँगसँगै िबयाशील हुन्छ भनेर येशूको भनाइले दे खाउँदछ। ूेमिबना व्यवःथा

िर ो र िचसो हुन्छ। त्यो केवल औपचािरकता माऽ हुन्छ। तर व्यवःथा िबना
ूेम पिन िदशाहीन वा लआयहीन हुन्छ।
कुन सिजलो छ ,र िकन :अ लाई ूेम गनुर् अथवा दश आ ालाई
पालन गनुर् ?िवश्वासीह

बीच छलफल गनुह
र् ोस्।
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उपसं हार:

थप जानकारी :“सत्य िवश्वास ूेम ारा पिरचािलत हुन्छ। जब तपाईँले

बुसलाई सम्झनुहन्ु छ तब त्यसले तपाईँको आत्माले दे खेको कतर्व्यलाई मौन
रहन िदनुह ु । यसले तपाईँलाई सुताउन पिन िदँदैन। ब यसले तपाईँमा
येशूूितको िव ासलाई सृजना गदर्छ ,अिन त्यो िब ासले तपाईँलाई हात बाँधेर
राख्दै न ब
िबयाशील हुन अमसर गराउँछ। यसले तपाईँको आत्मालाई
ःवाथर्मय पापबाट शु

हाॆो काम सु

राख्दछ। जब िवश्वास ारा येशू भी लाई पकड्छ तब

हुन्छ। ूत्येक मािनसको पापी ःवभाव हुन्छ र गम्भीर सं घषर्
गरे र त्यस पापबाट िबजय पाउनु आवँयक छ। येशूका ूत्येक भक्तले
िबश्वासको लडाईँ लड्नु पदर्छ। यिद कोिह येशूको अनुयायी वा उपासक छ
भने त्यो मािनस बेइमान हुन सक्दै न ,उसको दय कठोर हुँदैन न त ऊ

सहानुभिू तिबहीन हुन्छ। उसले अिश र फोहर बोली िनकाल्दै न र अभि
हुँदैन। ऊ ःवाथीर् हुँदैन न त अहँमताले उसको िदमाग फुल्दछ। अ मािथ
आिधपत्य जमाउन ऊ आ ुर पिन हुँदैन। उसले अ को िच फाट्ने गरे र
आलोचना पिन गदन न त अ को िव

मा न्याय गदर्छ अथवा —त्यो मािनस

यःतो उःतो ,मलाई थाहा छ‘ भनेर राय व्यक्त गदर्छ।
“ूेमको मेहनत िवश्वासको कामबाट आउँदछ। बाइबलको धमर्ले

जीवनभरी काम गन अपेक्षा गदर्छ। —अ को अगािड ितॆो ज्योित चम्काउ।

अिन ितमीले राॆो काम गरे को ितनीह ले थाहा पाउनेछन्। र ितनीह ले
ु न
ःवगर्मा हुनह
ु े ितमीह को परमिपता परमे रको ूशं सा गनछन् )म ी ५:१५
पान्तिरत(।‘ —त्यसकारण ितॆो आफ्नै मुिक्तको िनिम्त िबयाशील भएर

बःनु। भय मान्दै र काम्दै मुिक्तको काममा लाग्नु। परमे रले नै ितमीह मा

काम गिररहनुभएको छ। परमे रको लआय अनुसार ितमीह को योजना र

काम चलेको उहाँ चाहनुहन्ु छ )िफिलप्पी २:१२,१३
पान्तिरत(।‘ असल
कामको िनिम्त हामी हरदम तत्पर हुनपु दर्छ। र असल काम गनर् चनाखो
भइरहनुपदर्छ। र सत्य साक्षी वा ूत्यक्षदशीर् येशूले भ ुहन्ु छ ,—ितॆो काम
मलाई थाहा छ।‘

“ हो ,परमे रको काममा हामी अित व्यःत भय भन्दै मा हाॆो मुिक्त सुरिक्षत
छ भ े छै न। तर सत्य िव ास जसले हामीलाई भी मा िमलाउँछ ,त्यसले
येशूको िनिम्त काम गनर् जागृत गराउँछ। )हःतलेख १६ ,१८९०(।"×एलेन
जी

ाइट िटप्पणी ,द एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ ११११बाट

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन:

क)

ँ ाको अिन्तम ू को बारे मा आपसी छलफल गनुह
बुद
र् ोस्।
मािनसको िनिम्त कुन िनणर्य सिजलो छ र िकन ?व्यवःथालाई पूरा
चौथ

गनुर् भ े धारणाको अथर्लाई तपाईँको जबाफ ारा कःतो मह वपूणर्

ख)
ग)

सत्यलाई खुलासा गदर्छ?

ूेम ारा िव ासले काम गदर्छ भनेको पावलको भनाइको अथर् के हो ?
्
उनले के भ खोजेका हुन?
तपाईँ भी मा ःवतन्ऽ भए ँ भनेर जथाभावी िहँडेर पापमा फःनु हुन्छ
रे । ःवतन्ऽतालाई दु पयोग गनर् िकन सिजलो छ ?जब मािनसह
कुन् धरापमा पिररहेका हुन्छन् ?

त्यःतो सोचमा पदर्छ त ,ितनीह

(१ यूह ा ३:८(।
सारांश

:सुसमाचारलाई वाख्या गनर् पावलको मनपन शब्द "ःवतन्ऽ" हो। भी ले

हाॆो िनिम्त के गनुभ
र् यो त्यो "ःवतन्ऽ" शब्दमा समावेश भएका छन्) :१ (
सं सारको दासत्वबाट हामीलाई ःवतन्ऽ बनाउनुभएको छ र )२ (उहाँले

हामीलाई सत्य इसाई जीवन िबताउन आ ान गनुह
र् न्ु छ। तर हामी ःवतन्ऽ
भय भन्दै मा हामी
िढबादी वा व्यवःथाको नीितकुित अपनाएर आफू
धमार्त्माको पगरी गुथ्नबाट अथवा चिरऽहीन भएर जथाभावी िहँड्ने धरापबाट

हामी जोिगनु पदर्छ। हाॆो ःवाथर्िस ताको िनिम्त भी ले हामीलाई उ ार

गनुभ
र् एको होइन। तर परमे र र हाॆा मािनस जाितको िहतको िनिम्त सेवा

गरोस् भनेर उहाँले हामीलाई ःवतन्ऽ बनाउनुभएको छ।
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कथा ११

ःवगर्मा िमलाइएको जोडी
सानै उमेरदे िख िकशोरी सहानाले परमेँवरलाई माया गथीर् र िनयिमत
पमा ूत्येक आइतबार चचर्मा जान्थी। तर किहलेकाही ँ चचर्मा हुने आराधना

त्यःतो ठू लो ठू लो ःवरको नहोस् र एकदम दे खाउने खालको नहोस् भ े
चाहन्थी।

सहानाले कलेज िसध्याएर मिहला कलेजमा िशक्षकको

पमा काम गनर्

ँ
थाली। भारतको चलन अनुसार ऊ आफ्नै आमाबाबुसग
बःथी। उनका
पिरवारले उनलाई िछ ै िबबाह गिरिदनेछन् भनेर उनलाई थाहा िथयो।
साथीह

सहानाले िसकाउने काम एकदम मनपराउँथी। त्यहाँ उनले धेरै

बनाई।। त्यस कलेजको अक िशिक्षका मिरनालाई िवशेष गरे र ऊ

मनपराउँथी।

एक िदन मिरना औलो ज्वरले िबरामी भइन् र अःपतालमा भनार्
भइन्। सहाना आफ्नी साथीलाई भेट्न अःपतालमा गई। अःपतालमा मिरनाको

ँ भेट भयो जो
कोठा बािहर सहाना पिखर्रहेकी िथई उनको एक जना युवकसग
कुराकानी गनर् थाले।

मिरनालाई भेट्न पिखर्रहेको िथयो। ितनीह

त्यस युवकको नाउँ माइकल भनेर सहानालाई थाहा भयो। ऊ धािमर्क

पुःतकह को लेखक िथयो। "तपाईँ कुन चचर्मा जानुहन्ु छ?" उत्सुक भएर
सहानाले उनलाई सोधे।

"म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा जान्छु ," माइकलले जवाफ िदयो।

त्यस युवकको आःथाको बारे मा सहानाले जा

चािह, तर सं ःकार अनुसार कुनै

ँ केही क्षणबाहेक कुरा गनर् असल मािनन्दै न। त्यसकारण
पिन नौलो मािनससग

पिछ सोध्ने भनेर मनमै राखी। अिन मेिरनालाई भेट्न गई।

य िप, सहानाले त्यस युवकको बारे मा सोच्न छोड्न सकेकी िथइँन ।

उसको चचर् कःतो होला भनेर जा
ँ धेरै ूँनह
उनीसग

चािहरही। सहानाले बाइबल पढे की िथई।

िथए जुन ् उनको पाःटरले जवाफ िदन सकेको िथएन।

सायद माइकलको चचर्को पाःटरले ती ूँनह को जवाफ िदन सक्छ होला
भनेर सोची।
जब मिरना सञ्चो हुन्

तब

उनलाई माइकल र उसको आःथाको

बारे मा मिरनालाई सोध्ने उसले िनणर्य गरी।

१

जब सहानाले मिरनालाई कलेजमा भेटी तब एकान्तमा लगेर उनको
साथीको बारे मा सोध्न थाली।
"मैले ितॆो साथी माइकललाई अःपतालमा ितमीलाई भेट्न पिखर्रहेको

बेलामा भेट। उसले सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हुँ भनेर भन्यो । सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट भनेको के हो? त्यस चचर्को बारे मा ितमीलाई केही थाहा छ?"
सहानाले सोधी।

"मलाई अिलकितमाऽ थाहा छ। म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा

गइरहेको किरब एक वषर् भयो। ितनीह

शिनबार परमेँवरको आराधना गछर्न ्

िकनभने बाइबलले हामीलाई हप्ताको सात िदन पिवऽ िदन हो भनेर उल्लेख
गदर्छ।"
"हो र!" अचम्म मान्दै सहानाले भिनन् "मैले पिन सात िदनको बारे मा

ँ मसग
ँ धेरै ूँनह
बाइबलमा पढे को िथए।
िदन सक्छौ?"

छन्। के ितमीले त्यसको जवाफ

मिरनाले सहानाका केही ूँनह को जवाफ िदन कोिसस गिरन्। अिन

उनले भिनन् "सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का मािनसह

िमलनसार र दयालु

् म शिनबार काम गनुप
छन्। मेरो ौीमान् त्यस चचर्को सदःय हुन।
र् रे कोले म

त्यस चचर्को सदःय भएको छै न। मै काम छोड्न तयार छै न।"

"के त्यस चचर्ले दािनएल र ूकाश पुःतकह को बारे मा िसकाउँछ?

िकनभने म ती पुःतकह
बारे मा जा

बुझ्न सिक्दँन तर ती पुःतकह मा भएको साममीको

चाहन्छु ।" सहानाले मिरनालाई आफ्नो चाहना पोखाइन।

२

