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पावलले पाएका स दे श

र चचर्को नेत ृ व गन उनको अिधकार

यस अध्यायका मूल पदह

:२ पऽुस ३:१५,१६ ,गलाती १ ,िफिलप्पी १:१ र
गलाती ५:१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: ःमरण गनुपर् न पद :“के मािनसह ले म असल
मािनस भएको ठानोस् भनेर उक्साउन खोिजरहे को छ र? वा के मेरो माऽ िहत

होस् भनेर परमेँवरले सोचोस् भ े चाहन्छ? के मैले मािनसह लाई खुशी पानर्
खोिजरहे को छु र? यिद मािनसह लाई खुशी पानर् वा मेरो माऽ िहत होस भनेर
म चिलरहे को छु भने मैले भी को सेवा गिररहे को हुँिदन। -गलाती १:१०

पान्तिरत

मान कुनै िव िव ालयका िव ाथीर्ह ले क्याम्पसमा एक िवषेश भवन

वा भेटघाट गन थलो बनाए रे । त्यसमा सबै खालका िव ाथीर्ह लाई ःवागत

गिरएको हुन्छ। ती िव ाथीर्ह

चाहे काला वा गोरा होस्, मिहला वा पु ष

होस्, धनी होस् वा गिरब, छु त् जातको अछु त् जातका वा धमर् मा े होस् वा

नमा े होस्। तर मान धेरै वषर् पिछ उपरोक्त भवन बनाउने ती िव ाथीर्ह
ँ
फकर आउँदा अ ले त्यस थलोलाई पिरवतर्न गिरिदएको पाउँछन् रे । शािन्तसग
िमलेर हेलमेल गन ठू लो कोठा अब छै न रे । तर त्यो कोठा त सानो सानो

कोठामा िवभािजत गरे र िबिभ

समूहह

छु ा छु ै बःने बनाइएकोरहेछ रे । को

पःन सक्छ को पःन सक्दै न भनेर ूत्येक कोठामा जाने िनयम इबनाएको
िथयो। कुनै कोठा केवल एक जाितको िनिम्त बनाउन पुिगएको िथयो भने अक

कोठा केवल युवा वा युवतीमाऽ पःन सक्ने बनाइएको िथयो। यो पिरवतर्न िकन
भयो भनेर पुराना िव ाथीर्ह ले ती नयाँ िव ाथीर्ह लाई सोधे। ितनीह ले यो
तकर् ूःतुत गरे , "िबगतको समयमा

िथयो त।"

पिन त मािनसह लाई अलगै रािखएको

जब गलातीका चचर्ह लाई पावलले पऽ लेखे उनले पिन त्यःतै

काल्पिनक अवःथाको सामना गनुप
र् रे को िथयो। अन्य जाितह को िनिम्त आफ्नो
योजना ितनीह लाई भनेका िथए। ती अन्य जाित वा िबदे शी कहलाउनेह

यहू दी जातका िथएनन्। केवल िवश्वासको आधारमा माऽ गैर×यहू दीह पिन
चचर्मा समावेश हुनसक्छन् भ े पावलको िजिकर िथयो। तर चचर्मा ूवेश
गनुभ
र् न्दा पिहले ती गैर×यहू दीह को पिन खतना गनुप
र् छर् र मोसाका िबिधह
पालन गनुप
र् छर् भनेर िसकाउने यहू दी×इसाई धमर्ग ु ह को च ुनौती पावलले
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सामना गनुप
र् रे को िथयो। खतना नगिरकन चचर्मा गैर यहू दीह लाई हुलेको
कारण ती इसाई भनाउँदा यहू दीह ले पावलूित आबामक अधीन अपनाएका
िथए।

सुसमाचारको मौिलक सन्दे शको मुटुमा नै ती धमर्ग ु ह ले हमला

गरे को पावलले दे खेका िथए। त्यसकारण उनले तमासा हेरेर बःन चाहेनन्।
येशू भी मा भएको िवश्वासले माऽ हामीले उ ार पाउँछ भनेर सुसमाचारले
िसकाउँदछ। त्यसकारण आफूमािथ गिरएको आबमणको ूितकार पावलले
गरे का िथए। त्यो ूितकार पावलले गलातीह लाई लेखेका पऽबाट गरे का

िथए।

१॰ गलातीह लाई लेखेको पऽका लेखक पावल -२ पऽुस ३:१५,१६

पावलले लेखेका पऽ तथा लेखह का िवषयमा पुराना चचर्का
मािनसह ले सोचेको कुरा २ पऽुस ३:१५,१६ ले बताउँछन्। नयाँ करारको
चचर्ले पावलको लेखको बारे मा के सोचेका िथए? पिवऽ आत्माको ूेरणाले
कसरी काम गदर्छन् भनेर ती पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछन्?
हे नह
र्ु ोस्: "१५ हाॆा ूभ ुको धै यल
र् ाई मुिक्तझ ठान। हाॆा िूय भाइ पावलले

अनुसार ितमीह लाई यही कुरा लेखे। १६ उनका
सबै पऽह मा पिन उनले यी कुराह को उल्लेख गरे का छन्। ितनमा कुनैकुनै कुराह
बुझ्न किठन छन्, र अिशिक्षत र चञ्चल मािनसह ले यी
कुराह लाई अ धमर्शाःऽह लाई जःतै उल्टापाल्टा पाछर्न,् र आफ्नै िवनाश
ल्याउँछन्।"
पिन उनलाई िदइएको बुि

जब पावलले गलातीह को िनिम्त पऽ लेखे तब त्यो पुरःकृत पऽ वा
कुनै िस ािरएको कलात्मक लेख होस् भनेर लेखेका िथएनन्।ब
पावल र
गलातीका

िवश्वासीह ले

सामना

गिररहेका

केिह िवषय वःतु तथा
पिरिःथितह लाई सम्वोधन गनर् पिवऽ आत्माको अगुवाईमा उनले त्यो पऽ

लेखेका िथए।
खेलेका

परमेँवरको कामको िनिम्त पावलका पऽह ले उल्लेखनीय भूिमका
िथए।

सुसमाचार

ूान्तह मा धेरै चचर्ह

ूचारकको

है िसयतले

भूमध्यसागर

विरपिरका

पावलले ःथापना गरे का िथए। पावलले सकेको बेलामा
ती चचर्ह मा जान्थे। तर एकै ठाउँमा उनी धेरै समयसम्म रहन सकेका
िथएनन्। ब
ती चचर्ह लाई आफू नभएको बेलामा अगुवाई गनर् पावलले
पऽह

लेखेका िथए। समय समयमा पावलका ती पऽह

एक चचर् पिछ अक

चचर्मा बाँिडन्थ्यो -कलःसी ४:१६। दुभार्ग्यवस ,पावलका कितपय पऽह
हराएका छन्।तर, नयाँ करारमा उनको नाउँका कमसेकम १३ पुःतकह

२१

छन्। पावलका पऽह

पिवऽ लेखह

िथए भनेर कितपयले सोचेका िथए। यो
धारणा मािथ उल्लेिखत पऽुसको लेखबाट दे खाउँदछ। चचर्को इितहासमा
पावलको सेवाले कित अिधकार जमाएको रहेछ भनेर त्यसले दे खाउँछ।

परमेँवरको ूेरणा ारा उिव्जएको वचन वा बाइबलमा समावेश गनर्

लेिखएको पावलका पऽह

पिवऽ आत्माले सृजक
े ो हुनाले उनको लेखनशैली
िवषेश र दुलभ
र् खालको िथयो भनेर कुनै समयमा कितपय इसाई िव ानह ले
मानेका िथए। तर जब िमौदे श अथार्त ् इिजप्टमा मुठामा (ःबोल) लेिखएका
पाँच लाख जित ूािचन टुबाह

अक्सफोडर्का दुई जना िव ान बनार्डर् मीनफेल
र अथर्र हन्टले भे ाए तब पावलको लेखको बारे मा भएका धारणामा पिरवतर्न

आएको िथयो। नदीको िहलो िकनारामा पाइने नकर्ट जःतो अल्गो िब वाका
पातह लाई सुकाएर कागत जःतो बनाएको वःतुलाई ःबोल भिनन्छ जसमा

लेखह

पातह

लेिखन्थे। ती पातह लाई पािपरस भिनन्थ्यो। बाइबलको समयमा ती

कागज ती िव ानह ले केवल नयाँ करारका ूितिलपीह माऽ भे ाएनन् ,
ितनीह ले रकम चलानी िबल, करका पुजीर्, रिसद, र व्यिक्तगत पऽह पिन

भे ाएका िथए।
पावलका

मौिलक

लेखनशैली

उनको

समयमा

अ

पऽ

तथा

पुःतक

लेखकह कै जःतै साधारण शैली िथयो भनेर ितनीह को खोज अनुसन्ु धानबाट

ूमािणत गदर्छ।। ती शैलीमा दे हायका भागह

समावेश भएको पाइएको छ
१ (पऽको सु मा पऽ लेखकको अिभवादन र पऽ पाउनेको नाउँ) २
(धन्यवादका शब्दह ) ३ (पऽको मुख्य भाग र) ४ अिन्तम मन्तव्य।
सं िक्ष मा भ े हो भने पावलको लेख कुनै असाधारण, अलौिकक वा
पुजनीय लेखह

शैलीलाई प

नभएर उनको समयमा चलेको लोकसम्मत वा मौिलक
ाइएको पाउँछ । जुन शैलीमा पावलले पऽह लेखे ती उनले

सम्बोधन गिरएकाह ले थाहा पाउने गिर सरल तथा ूचिलत भाषामा लेिखएका
िथए।

यिद आज बाइबल लेिखयो भने, त्यो कुन शैलीमा परमेँवरले लेख्न

भ ुहन्ु छ होला तािक हामीले बतर्मान समयमा पिन बुझ्न सक ?
२॰ परमेँवरले िनयुिक्त गनुभ
र् एको पावल -गलाती १:१
पावलका पऽह

ूायजसो बाइबलको समयमा लेिखने मौिलक तथा

सरल शैलीमा लेखेका िथए। तर गलातीह लाई लेखेका पऽह मा केिह यःता
िवशेष तत्वह छन् जुन पावलको अ पऽह मा पाइन्दै न। यिद अ पऽ
भन्दा पिन फरक भएका ती िवशेष तत्वह लाई िचिनयो भने पावलले कुन

२२

पिरिःथितलाई मध्य नजर राखेर सम्वोधन गिररहेका िथए भनेर हामीले बुझ्न
सक्छ ।

पऽह को सु मा गिरएको पावलका अिभवादनलाई तुलना गरे र दे हायका
पदह हे नह
र्ु ोस् गलाती १:१ र एिफसी १:१, िफिलपी १:१सँग २ थेःसोलोनी
१:१मा

गिरएका

अिभवादन र अ

अिभवादनह

पढ्नुहोस्।

गलातीमा

उल्लेख

गिरएको

पऽह मा गिरएको अिभवादनमा के समानता छ? साथै के
िभ ता छ? हे नह
र्ु ोस्: गलाती १:१, "१ पावल भी को एक ूेिरत, जो
मािनसह बाट वा कुनै मािनस ारा पठाइएको होइन, तर येशू भी र परमेँवर
िपता, जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीिवत पानुभ
र् यो, उहाँबाट पठाइएको हुँ, एिफसी
१:१ "१ परमेँवरको इच्छा ारा भी

येशूको ूेिरत पावलबाट, भी

येशूमा
येशूका

िवँवासी एिफससमा भएका सन्तह लाई:।"िफिलप्पी १:१" १ भी
दासह
पावल र ितमोथीबाट, भी येशूमा िफिलप्पीमा भएका िबशपह

र

िडकनह साथै सबै सन्तह लाई:।" र २ थेःसोिलिनकी १:१" १पावल,
र ितमोथीबाट, परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भी मा

िसलास

थेसलोिनकीह को मण्डलीलाई:।"
अ

पऽह मा भन्दा गलातीको पऽमा उल्लेख गिरएको अिभवादन

लामो छ। ूेिरत हुने अिधकार उनले कहाँबाट पाएको हो भ े दावी पिन
् पावल ूेिरत हुन।
् आपोःटल वा ूेिरत भ े शब्दको
त्यसमा पावलले गछर्न।

अथर् “कसैलाई पठाइएको "वा “सन्दे शवाहक "हो। नयाँ करारको सन्दभर्मा
येशूका ती सु का वारह् जना चेला र अ जसले उहाँको पुन त्थान पिछ उहाँ
ँ ै भएका र उहाँको गवाही हुन सं सारमा जान िनदशन पाएका िवशेष
दे खापदार् सग

भक्तह लाई ूेिरत भनेर कहलाइएको पाउँछ ) गलाती १:१९, १ कोरन्थी
१५:७। ती िवशेष समूहको सदःय आफू पिन हुँ भनेर पावलले दावी गदर्छ।
ूेिरत भएको आफ्नो अिधकार वा अ लाई ूभ ुितर अगुवाई गन

अिधकार कुनै मािनसबाट आएको होइन भनेर पावलले कडा शब्दमा ःप
पादर्छन्। गलातीमा भएका केिह यहू दी येशूभक्तह ले पावलको ूेिरत हुने
अिधकारलाई कमजोर बनाउन खोजेकोले आफ्नो पक्षमा बोल्न थालेको
दे िखन्छ। ती इसाई भनाउँदा यहू दीह ले पावलको िबपक्षमा िकन लागे त?

चचर्मा भएका कितपय इसाईह ले पावलको सन्दे शदे िख खुशी िथएनन्। मुिक्त
भनेको येशूमा केवल िवश्वास गदार् माऽ पाइन्छ तर परम्पराका िरितिथित तथा
व्यवःथालाई

पालन

गरे र

होइन

भनेर

पावलले

िसकाएका

िथए।पावलले

िसकाएका िशक्षादीक्षा, व्यवःथा वा आ ापालनलाई मह वहीन पारे का छन् भनेर

ितनीह ले महसुस गरे का िथए। ितनीह ले पावललाई धेरै दु:ख िदएका िथए।

ितनीह ले उनलाई धेरै चलाखीकासाथ आबमण गरे का िथए। पावलले ूचार

23

ँ ) यूह ा
गरे को सुसमाचारको आिधकािरक सन्दे श उनले अगुवाई गन अिधकारसग

३:३४ (गाँिसएको िथयो भनेर उनीह लाई थाहा िथयो। त्यसकारण ितनीह ले
पावलको अिधकारूित आबामक अधीन िलएका िथए।

फेिर पावललाई ितनीह ले उनी ूेिरत होइन भनेका िथएनन्। तर
पावलले आफूलाई ूेिरत भनेर दावी गनुक
र् ो खास केही अथर् छै न भनेर ितनीह ले
तकर् गरे का िथए। पावल केवल सुसमाचार सुनाउने व्यिक्तमाऽ हुन ् त्यो भन्दा

बेसी केही पिन होइन भनेर ितनीह ले भनेका िथए। त्यसकारण उनले पाएका
अिधकार परमेँवरबाट नभएर उनी आफैबाट हो भनेर उनको िखलाफमा

मािनसह लाई ती इसाई भनेर दावी गनह ले उक्साएका िथए।

बैरीह ले उनलाई अवमूल्यन गरे र उनको अिधकारलाई धरापमा पानर्

खोजेको खतरानक तत्वह ूित पावल सचेत भएका िथए। त्यसकारण तुरन्तै
उनले आफू ूेिरत हुने अिधकार परमेँवरकै िनयुिक्तबाट पाएको हो भनेर उनले
िजिकर गरे का िथए।

हाॆो चचर्ले िवँवास गरे को बाइबलको अिधकारलाई आज पिन
कितपय मािनसह ले च ुनौती िदइरहे को हामी पाउँछ । कुन कुन तिरकाले
हामीह ले दावी गरे का बाइबलको अिधकारलाई च ुनौतीह िदइरहे का छन् ?

ती च ुनौतीह

के के हुने भनेर हामीले कसरी जान्ने? ःप
पमा भ े हो
भने बाइबलको अिधकारलाई ूँन गन ती च ुनौतीह ले तपाईँको सोचाइमा

कि को ूभाव पारे को छ?

३॰ पावलको सन्दे श -गलाती १:१×५

ँ
ँ दै पावलले
आफ्नो ूेिरतको अिधकारलाई सुरिक्षत गरे को कुरालाई औल्याउ

गलातीको पऽको अिभवादनको सु मा उनले उल्लेख गरे का छन्?

अिभवादनमा अ

आफ्नो

के पिन उनले थप्दछन्? एिफसी १:२, िफिलप्पी १:२ र
कलःसी १:२ कसरी गलाती १:३×५ जःतै छ? ितनीह मा के िभ ता छ?
हे नह
र्ु ोस्: एिफसी १:२ "हाॆा परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु येशू भी बाट अनुमह

र शािन्त।", िफिलप्पी १:२ "परमेँवर हाॆा िपता र ूभ ु येशू भी बाट
अनुमह र शािन्त।", कलःसी १:२ "भी मा भएका कलःसीका सन्तह

र

िवँवासी भाइह लाई: परमेँवर हाॆा िपताबाट अनुमह र शािन्त।" र साथमा
गलाती १:२-६" २ म र मसँग हुने सबै भाइह बाट, गलाितयाका
मण्डलीह लाई: ३ परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु येशू भी बाट ितमीह लाई

अनुमह र शािन्त। ४ हाॆा परमेँवर र िपताको इच्छाअनुसार उहाँले यस

वतर्मान दुंट युगबाट हामीलाई छु टकारा िदनलाई हाॆा पापका िनिम्त
आफैलाई अपर्ण गनुभ
र् यो। ५ परमेँवरलाई सदासवर्दा मिहमा भइरहोस्।
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आमेन। ६ मलाई आँचयर् लािगरहे छ, िक भी को अनुमहमा ितमीह लाई
बोलाउनुहन
ु ेलाई यित चाँड़ै त्यागेर ितमीह
पावलका पऽह मा धेरै िवशेषताह

िभन्न सुसमाचारितर लािगरहे छौ।"

छन्।

पऽको सु को अिभवादनमा

"अनुमह "र "शािन्तलाई जोड्ने चलन पावलको पऽ लेखाइशैलीको एक

िवशेषता हो। यो शैली मीक तथा गैर×यहू दी सं सारका मािनसह ले लेिखने

पऽको शैली भन्दा केिह हदसम्म फरक छ। उदाहरणमा मीकले आफ्नो
पऽको सु मा “अिभवादन) "chairein चेिरन् अथार्त ् नमःते (भनेर लेख्दछन्
भने पावलले "अनुमह "भनेर सु

गदर्छन् (गलाती १:३)। यो शब्द मीक

“चेिरस) "charis) जःतै छ। तर त्यो फरक छ। अिन यसमा यहू दीले पऽको

सु मा रच्ने अिभवादनमा जःतै पावलले “शािन्त" पिन थप्दछन्।
पऽको सु मा ती दुई शब्दह अथार्त ् "अनुमह "र "शािन्तलाई जोड्ने

चलन केवल मािनएको औपचािरकता पूरा गनर् वा िश हुनको लािग माऽ
होइन। ब पऽको सु मै पावलले सुसमाचारको सन्दे शलाई ती दुई शब्दह ले

वयान गरे को पाइन्छ। खास गिर भ े हो भने, ती दुई शब्दह
अ

नयाँ करारका

लेखकह ले भन्दा पावलले धेरै ूयोग गरे को पाइन्छ। याद गनुह
र् ोस् ,
अनुमह र शािन्त पावलबाट होइन तर परमिपता परमेँवर िपता र येशू िभ बाट
आउँदछन्।
गलाती १:१×६मा पावलले सुसमाचारको कुन् भागह लाई उल्लेख

गरे को पाइन्छ?

सुसमाचारको ःवभावलाई अिघ सानर् सु को आफ्नो अिभवादनमा
अिलकित खाली ठाउँ पावलले राखेको पाइन्छ। तर सुसमाचारको आधारभूत

सन्दे शको मुटुलाई पावलले केवल केिह छोटो पदह ले वणर्न गदर्छन्।
सुसमाचारमा कुन मूल सत्य सारमा आधािरत छ त ? अथार्त ् सुसमाचारले

केिन्ित गरे को सत्य के हो त? भी ले बुसको मृत्युमा र पुन त्थानमा हाॆो
िनिम्त के गनुभ
र् यो त्यसैमा सुसमाचार पूणर् पमा भर पदर्छ भनेर पावलले आफ्नो
तकर् ःप पादर्छ। हामीले हाॆो िनिम्त कुनै पिन काम ारा मुिक्त आजर्न गनर्
सक्दै न तर येशूको मृत्यु र पुन त्थान ारा मुिक्त ूाप्त गनर् सक्छ । उहाँले पाप
र मृत्युको शिक्तलाई तोड्नुभएको िथयो। येशूका ती कायर्ह ले उहाँका

अनुयायीह लाई दु को शिक्तबाट ःवतन्ऽ गदर्छ। त्यो सैतानको शिक्तले

कितपय

मानव

जाितलाई

भय र दासत्वमा

मािनसह लाई दास बनाइरहेको छ।
सृि

राखेको

हुन्छ। पापले

धेरै

अनुमह र शािन्तको अचम्म सन्दे श जुन परमेँवरले हाॆो िनिम्त येशूमा

गनुभ
र् एको िथयो ,त्यसको बारे मा पावलले होिसयारसाथ सोिचरहेको हामी
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पाउँछ । त्यसले गदार् पावल अत्यन्त भाविवभोर भएर परमेँवरको ःतुितलाई
आफ्नो मुखबाट िबःफोट गरे र आभार व्यक्त गरे को गलाती १:५मा पाउँछ ।
तपाईँह

आफैले बुझक
े ो अनुसार सुसमाचार के हो सो लेख्नुहोस्।
पावलले गलाती १:१×५मा उल्लेख गरे का सुसमाचारको सन्दे शलाई भन्दा बिढ
तपाईँले

आफ्नो

शब्दह मा

ूयोग

िवश्वासीह लाई पिन बाँड्नुहोस्।

गनुह
र् ोस्।

कुनै सुसमाचार छै न -गलाती १:६×९

४॰ अ

ती

पावलले ूायजसो आफ्नो पऽ कसरी सु

शब्दह लाई

आफ्ना

गछर्न ् भनेर दे हायका

पदह मा उल्लेख गिरएको छ। धेरै जसो आफ्नो पऽको सु को अिभवादन
पिछ के लेख्ने चलन छ त्यो पिन ती पदह ले दे खाउँछ। तर अ पऽह

भन्दा अिभवादनपिछ फरक शब्दह
ूयोग गरे को गलातीको पऽमा हामी
पाउँछ । हे नह
र्ु ोस गलाती १:६ सँग दे हायका पदह :रोमी १:८ " सवर्ूथम,
म मेरा परमेँवरलाई येशू भी ारा ितमीह सबैका िनिम्त धन्यवाद चढ़ाउँछु,
िकनिक ितमीह का िवश्वासको कुरा सारा सं सारमा ूचार भएको छ।", १
येशूमा ितमीह लाई िदइएका परमेँवरका अनुमहको
कारण ितमीह का िनिम्त म परमेँवरमा सध धन्यवाद चढ़ाउँछु।", िफिलप्पी
कोरन्थी १:४ "भी

१:३ "ितमीह ूितका मेरा सबै सम्झनामा म मेरा परमेँवरलाई धन्यवाद

िदन्छु " र १ थेःसोलोनी १:२ "हाॆा ूाथर्नाह मा ितमीह को िनरन्तर ःमरण
गद हामी परमेँवरलाई ितमीह
१:६

"मलाई

आँचयर्

सबैका िनिम्त धन्यवाद िदन्छु ।" तर गलाती

लािगरहे छ, िक

बोलाउनुहन
ु ेलाई यित चाँड़ै त्यागेर ितमीह
चचर्ह ले सामना गिरएका िविभ

भी को

अनुमहमा

ितमीह लाई

िभन्न सुसमाचारितर लािगरहे छौ।"

खालका िवषयवःतु र समःयाह लाई
सम्वोधन गरे र ती चचर्ह लाई पावलले पऽ लेखेको हामी पाउँछ । उनका

पाठकह को परमेँवरूितको िवँवासको कदर गद परमेँवरलाई ूाथर्ना वा
धन्यवाद िदँदै पावलले ूायजसो आफ्नो पऽको सु
गन बानी बसालेको
ँ सं घषर् गिररहेका
दे िखन्छ। कोरन्थीका चचर्का सदःयह ले िविभ पापह सग
िथए। (हेनह
र्ु ोस् :१ कोरन्थी १:४ र ५:१)। गलातीका चचर्ह मा भएका

समःयाह

यःता जिटल, गोलमाल र िचन्ताम

धन्यवाद िदने शब्दह

िथयो िक पावलले परमेँवरलाई

ूयोग गन आदतलाई उनले छोड्छन्। ब

जुन

जल्दोवल्दो िवषयवःतु हो त्यसैलाई िसधै सम्वोधन गद उनले आफ्नो पऽ सु

गदर्छन्।

गलातीमा के भइरहे को छ त्यसूित उनी कि को िचिन्तत भएका िथए
भनेर दे खाउँदै पावलले आफ्नो पऽमा कःतो कडा शब्दह ूयोग गदर्छन् ?
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हे नह
र्ु ोस् :गलाती १:६×९" ६ मलाई आँचयर् लािगरहे छ, िक भी को अनुमहमा

ितमीह लाई बोलाउनुहन
ु ेलाई यित चाँड़ै त्यागेर ितमीह

िभन्न सुसमाचारितर

लािगरहे छौ। ७ वाःतवमा अक सुसमाचार छै न, तर यःता कोहीकोही छन्,

जसले भी को सुसमाचारलाई ॅंट पानर् खोज्छन्। ८ हामीले ूचार गरे का
सुसमाचारको िवपरीत हामीले वा ःवगर्बाट आउने दू तले नै ूचार गर्यो भने
पिन त्यो व्यिक्त ौािपत होस्। ९ हामीले अिघदे िख नै भनेजःतै म फेिर अिहले

पिन भन्दछु , ितमीह ले जुन सुसमाचार महण गरे का छौ, त्यसको िवपरीत अ

कसै ले ितमीह लाई ूचार गदर्छ भने, त्यो ौािपत होस्।" र गलाती ५:१२

"ितमीह लाई िवचिलत पानह ले त ब

आफ्नो अ नै काटे पिन हुने।"
गलातीका िवँवासीह को िवरोधमा आरोप तथा गुनासो पोख्याउन पावलले
कितपिन निहिच्कच्याएको दे िखन्छ। आफूलाई इसाई त भ े तर त्यस गिरमामय
नाउँलाई धोका िदने काम ती गलातीका िवश्वासीह ले गिररहेका िथए भनेर

उनीह को दोषलाई पावलले भण्डाफोर गदर्छन्। “येशूको िवश्वासलाई यित
चाँडो त्याग्यो "भनेर दु:ख पोखाउँदै ूयोग गिरएको “त्याग्यो "शब्द त्यिह शब्द
ँ े दे शूित आफ्नो कतर्व्य र बफादारीलाई छोडेर
हो जब लडाईँमा िसपाहील
आफ्नो पल्टनबाट भाग्दछ।आित्मक

पमा हेन हो भने गलातीह

परमेँवरलाई

त्यागेर आफ्नो िवश्वासघाती वा िनमकहराम चिरऽ दे खाइरहेका छन् भनेर

पावलले ःप

पमा भनीरहेको दे िखन्छ।

बप्ितःमा पिन िलए होलान् ,चचर्मा पिन गइरहेका होलान्, इसाई भनेर

दावी पिन गिररहेका होलान्

गलातीका नकावधारी इसाईह ले सुसमाचारलाई

कसरी त्यागी रहेकाछन् भनेर पावलले गुनासो व्यक्त गदर्छन्? एक भन्दा बेसी

सुसमाचारह वा मुिक्तका उपायह छन् भनेर पावलले भनेका छै नन्। चचर्मै
झूठा इसाई धमर्ग ु वा ःप मा भ े हो भने पाःटरह छन् भनेर पावलले
ँ
ँ छन्।येशूलाई िवश्वास गनर् धेरै अ सुसमाचारह छन् भनेर पावलले
औल्याउ
भिनरहेको छै न।चचर्मा कितपय अगुवाह ले मुिक्त पाउन केवल येशूलाई

िवश्वास गरे र माऽ पुग्दै न भनेर िसकाइरहेका िथए) ूेिरत १५:१×५।
ँ पावल बु
ितनीह को िशक्षादे िख ितनीह सग
भएका िथए। यिद कसैले फरक
सुसमाचार िसकाउँदछ त्यो व्यिक्त परमेँवरको ौापमा आओस् भनेर पावलले

आशा व्यक्त गदर्छन्) गलाती १:८। िवँवासीह लाई भड्काउने धमर्ग ु ह दे िख
उनी कित िरसाएका िथए भनेर उनले दुई पटक भन्दछन् -गलाती १:९।

आज पिन हाॆै चचर्मा कितपयले भन्दछन् धािमर्क िशक्षादीक्षा अथार्त ्
ँ
भन्दा हामीले जे गछ त्यो मह वपूणर् हुन्छ। परमेँवरसग

चचर्का िश ान्तह

भावनात्मक सम्वन्ध भए पुिग हाल्छ िन, िकन चचर् तथा बाइबलले िसकाएका
कुराह लाई पालन गनुप
र् छर् भनेर परमेँवरको वचनूित गम्भीर नहुन
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मुकुन्डोधारी इसाईह

ाप

ाि

ँ भावनात्मक
पाइन्छन्। हो, परमेँवरसग

सम्वन्ध वा आित्मयता सम्वन्ध अत्यन्त मह वपूणर् छन् तर त्यो सम्वन्ध कितको

उिचत सम्वन्ध छ भनेर थाहा पाउन केवल उिचत धािमर्क आत्म ानले माऽ
मूल्या न गनर् सक्दछ भनेर पावलले गलातीको पुःतकमा िजिकर गदर्छन्।
५॰ पावलले िसकाएका सुसमाचारको ॐोत -गलाती १:११×२४

मािनसह बाट ूशंसा पाउन वा आफ्नो भाऊ बढाउन पावलले आफ्नै

खालका सुसमाचार लेिखरहेका िथए भनेर पावलूित डाहा गनह वा उनलाई
दु:ख िदने गलातीका इसाई भनाउँदाह ले आरोप लगाएका िथए। गलाती
१:६×९ र ११×२४ पदह

ध्यानपूवक
र्
पढ्नुहोस्। यिद अ

मािनसले

पावललाई राॆो ठानेको माऽ चाहने उनको िनयत िथयो भने उनले आफ्ना
कःतो फरक ढ ले लेख्थे होलान्? हेनह
र्ु ोस् गलाती १:६-२४" ६

पऽह

मलाई आँचयर् लािगरहेछ, िक भी को अनुमहमा ितमीह लाई बोलाउनुहन
े ाई
ु ल
यित चाँड़ै त्यागेर ितमीह

िभन्न सुसमाचारितर लािगरहेछौ। ७ वाःतवमा अक

सुसमाचार छै न, तर यःता कोहीकोही छन्, जसले भी को सुसमाचारलाई ॅंट

पानर् खोज्छन्। ८ हामीले ूचार गरे का सुसमाचारको िवपरीत हामीले वा

ःवगर्बाट आउने दूतले नै ूचार गर्यो भने पिन त्यो व्यिक्त ौािपत होस्। ९

हामीले अिघदे िख नै भनेजःतै म फेिर अिहले पिन भन्दछु , ितमीह ले जुन
सुसमाचार महण गरे का छौ, त्यसको िवपरीत अ कसैले ितमीह लाई ूचार
गदर्छ भने, त्यो ौािपत होस्। १० के म मािनसह को िनगाह खोज्दै छु, िक

परमेँवरको? अथवा के मैले मािनसह लाई खुशी पानर् खोज्दै छु? यिद मैले अझै
ँ ११
मािनसह लाई खुशी पानर् कोिसस गरे को भए म भी को दास हुनिे थइन।
भाइ हो, ितमीह ले यो जान भन्ने म चाहन्छु , िक मैले ूचार गरे को सुसमाचार
मािनसको सुसमाचार होइन। १२ िकनिक मैले यो कुनै मािनसबाट पाएको
होइन,ँ न मलाई यो िसकाइएको िथयो, तर येशू भी को ूकाश ारा मैले यो

पाएको हुँ। १३ यहू दी धमर्मा छँदा मेरो अिघको जीवनको िवषयमा ितमीह ले
सुनक
पले सताए,ँ र
े ा छौ, कसरी मैले परमेँवरको मण्डलीलाई भयानक

त्यसलाई नाश गनर् खोज। १४ हाॆा जाितमा, मेरा द तरकाह
धेरैलाई
उिछनेर म यहू दी धमर्मा अिग बढ़े को िथए,ँ र मेरा िपता-पुखार्को परम्परामा म
ँ १५ तर, मेरो जन्म हुन अिघ नै मलाई अलग गनुह
ज्यादै जोिशलो िथए।
र् न
ु ,े र
आफ्नो अनुमह ारा मलाई बोलाउनुहन
ु े परमेँवरलाई, १६ जब अन्यजाितह का

बीचमा उहाँको ूचार गनर्लाई आफ्ना पुऽ ममा ूकट गराउन उहाँलाई खुशी
ँ केही सल्लाह िलइन,ँ १७ न त मभन्दा अिघ
लाग्यो, तब मैले कुनै मािनससग
ूेिरत हुनह
े कहाँ म य शलेममा गए,ँ तर तु न्तै अरब दे शमा गए,ँ र पिछ
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ँ
ँ भेट गनर् म
दमःकसमा फकर आए।
१८ तब तीन वषर्पिछ केफाससग
ँ पन्ी िदनसम्म बस।१९ तर ूभ ुका भाइ याकूबलाई
य शलेम गए,ँ र उनीसग

बाहेक अ

ँ २० परमेँवरको सामु म ितमीह लाई
कुनै ूेिरतलाई मैले भेिटन।

िवश्वास िदलाउन चाहन्छु , िक म जे लेख्तछु त्यो झूटो होइन। २१ त्यसपिछ
ँ
म िसिरया र िकिलिकयाका इलाकाितर गए।
२२ त्यितञ्जेल यहू िदयाका
भी का मण्डलीह ले मेरो मुख दे खेका िथएनन्। २३ ितनीह ले यितसम्म

माऽ सुनक
े ा िथए, “अिघ हामीह लाई सताउने मािनसले जुन िवश्वास नाश गनर्

खोजेको िथयो, अिहले त्यसले त्यही िवश्वास ूचार गिररहेछ।” २४ ितनीह ले

मेरो कारण परमेँवरलाई मिहमा िदए।"
गैर×यहू दीह ले येशूलाई महण गदार् खतनाको िबिधको आवँयक छै न

भनेर पावलले िकन भनेका िथए?

जसरी भएपिन धेरै मािनसह लाई इसाई

बनाएर चचर्मा िभऽाउने पावलको िनयत भएकोले त्यःतो ूचार उनले गरे का हुन ्

भनेर उनका िबरोधीह ले दावी गरे का िथए। बाइबलको सत्य

ानलाई

िसकाउनु भन्दा चचर्मा मािनसह को सं ख्या बनाउने पावलको चासो िथयो भनेर
ितनीह ले उनलाई आरोप लगाएका िथए। पावललाई थाहा िथयो िक गैर-यहू दी

वा अन्य जाितह ले खतना गनर् चाहन्दै नन्। त्यसैकारण अन्य जाितह ले
खतनको आवँयकता छै न भनेर पावलले िसकाउँछन् भनेर उनका शऽुह ले

सोचेका िथए।

यसको अथर्,

पावल त मािनसह लाई खुशी पानर् र जसरी भए

पिन धेरै इसाई बनाएर जस िलने मािनस हुन ् भनेर ती शऽुह ले उनलाई आरोप

लगाएका िथए !उनका शऽुह को आबमणलाई ूितकार गनर् कडा शब्द ूयोग
गिर ितनीह को सामना गरे को गलाती १:८,९मा हामी पढ्न सक्दछ । अ

मािनसह ले उनको िहत खोजेको उनी चाहन्छन् भ े उनको उ ंे य कदापी

िथएन भनेर ती पदह ले ःप

पादर्छ। यिद मािनसह ले उनलाई कःतो असल

मािनस रहेछ भनोस् भ े उनको िनयत भएको भए ती कडा शब्दह को स ा

पावलले अक शब्दह

ूयोग गथ होलान्।

मािनस वा व्यिक्त िवशेषलाई खुशी पानर् चाहनेले येशू भी को पिछ

लाग्न असम्भव छ भनेर पावलले िकन भन्दछन्?

िसधै परमेँवरबाट सुसमाचार ,त्यसको ूचार गन र अगुवाइ गन
अिधकार आफूले पाएको हो भनेर ढतापूवक
र्
पावलले पद ११ र १२मा

भन्दछन्। पद १३×२४मा आफ्नो धारणालाई पावलले कसरी पुि गदर्छन्?
येशूलाई महण गनुर् भन्दा अिघ उनको जीवन कःतो िथयो )पद
१३,१४ (महण गरे पिछ कःतो भयो) पद १५,१६ (र पिछ के भयो ) पद
१६×२४ (भनेर पावलले आफ्नो जीवन कहानी सुनाउँछन्। पावलका जीवनमा
घटे का ती

पिरिःथितह को ूत्येक अवःथाको विरपिर हेदार् उनको सुसमाचार
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परमेँवरबाट बाहेक अ बाट पाएको हो भनेर दावी गनुर् असम्भव छ भनेर

पावलले िजिकर गदर्छन्। उनले पाएका सन्दे श कहाँबाट आएको हो भनेर
शङ्का गरे र उनको सन्दे शलाई बेइज्जत गन मौका कसैलाई निदने पावलको

ूितव ता िथयो। उनलाई थाहा िथयो िक उनलाई के भयो। के िसकाउनको
िनिम्त परमेँवरले उनलाई खताउनुभएको िथयो भनेर पिन उनलाई थाहा िथयो।
जसले जे गरे पिन वा भने पिन जितसुकै गा॑ो भएतापिन आफूले पाएको
िजम्मेवारीबाट पिछ नहट्ने पावलको ूण िथयो।
येशू भी को सेवा गनर् तपाईँलाई बोलाइएको हो भनेर तपाईँ कि को
ु न
िनश्िचत हुनह
ु ् ?परमेँवरले तपाईँलाई के काम गनर् बोलाउनुभएको हो भनेर
िभऽी

दयदे िख कसरी थाहा पाउने ?फेिर त्यसै वखत तपाईँलाई परमेँवरले
बोलाउनुभएको हो भनेर िनश्चय भएतापिन अ को सरसल्लाहलाई सु ु पछर्
भ े कुरामा िकन पिछ पनुह
र् ु ?
उपसं हार:

थप जानकारी: “(ूारिम्भक इसाई इितहासमा (ःथापना भएको ूायजसो सबै
चचर्मा कोिह न कोिह जन्मैदेिख यहू दी िथए। यहू दी धमर्ग ु ह ले ती यहू दीबाट

इसाई हुनह
िरितिथित िसकाउन सिजलो भएको िथयो।
े लाई यहू दी
ितनीह बाटै ती धमर्ग ु ह ले चचर्मा आफ्ना अिधकार बसाउन सकेका िथए।
पावलले िसकाएको िशक्षादीक्षालाई बाइबललाई आधार बनाउँदै बादिबवाद गरे र
उनलाई

कमजोर

बनाउन

असम्भव

िथयो।

त्यसकारण

ती

नकावधारी

यहू दी×इसाई धमर्ग ु ह ले पावलको ूभाव र अिधकारलाई मत्थर तथा कमजोर

पानर् कपट तथा बेइमान उपायह ूयोग गरे का िथए। कितपयले भनेका िथए
ँ रहेर बार्ह जनामा एक जना चेला भएका िथएनन्।
िक पावल त येशूसग
्
तत्कालीन चेलाह भनेको येशू सं सारमा हुँदा उहाँलाई प ाउने ूेिरतह हुन।
त्यसकारण येशूबाट उनलाई ूचार गनर् कुनै आदे श र अिधकार िदइएको छै न।

अ

चेलाह को िशक्षाको िब

मा पावलले िविभ

िनणर्य गरे का छन् भनेर कितपयले उनको िब

िवषयबःतुह

िसकाउन

मा तकर् गरे का िथए।
“सुसमाचारको सरलतामा िवश्वास गद येशूको भक्त बनेर चचर्मा

आएका िवश्वासीह लाई ती नकावधारी इसाईह ले उनीह को िवश्वासलाई

जालसाजीबाट नास गनर् खोजेकोमा पावल अत्यन्त िचिन्तत भएका िथए।

धमर्लाई

अ को

पमा

िलएर

गलातीमा

रहेका

गैर×यहू दी इसाईह को
िवश्वासलाई अलमलमा पान नकावधारी इसाई धमर्ग ु ह लाई ूितकार गनर्
पावलले झ ै पऽ लेखेका िथए। पावलले ती यहू दी तथा यहू दी×इसाईह को

गलत तकर्ह को भण्डाफोर गरे का िथए र ितनीह को बहकावमा लागेर
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आःथालाई त्यागेकाह लाई उनले झपारे का िथए।"×एलेन जी
ृम द लाइफ अभ पावल ,पृ॰ १८८ ,१८९बाट

पान्तिरत।

ाइट ,ःकेचेस

िचन्तनमनन:
अ.

गलातीह लाई पावलले गरे का अिभवादन फेिर पढ्नुहोस्। येशूको मृत्यु
अत्यन्त मह वपूणर् काम गनर् भएको िथयो भनेर उनले ती पदह मा
भन्दछन्।

त्यो कारण के हो? र
हामीह को िनिम्त कितको अथर्पूणर् छ?

बतर्मान

समयमा

त्यो

कारण

आ. यहू दीह को धमर् र परम्परालाई सुरिक्षत राख्न र त्यसको िखलाफमा
जानेलाई भौितक कावार्ही गनर् आफू अत्यन्त जाग त भएको िथयो भनेर
पावलले गलाती १:१४मा उल्लेख गदर्छन्। यहू दी धमर् गु फिरसी
पिण्डतह का िशक्षाह भनेर उनले लिक्षत गरे को हुनपु छर्। यहू दी क र
धािमर्क

समूहको

सदःयलाई

पिण्डत

फिरसीको

उपािध

िदइन्थ्यो।

ितनीह ले यहू दी धमर्का िरितिथित तथा व्यवःथालाई कडाइकासथा पालन
गथ। हामीह को आःथामा कुन् िरितिथित वा परम्परा छ? बाइबलको

सत्यताको अगािड परम्परालाई नमान्दा पावललाई के भएको िथयो र
उनको अनुभवले हामीलाई कसरी सतकर् गराउँछ?

इ. आफूले ूचार गरे को िशक्षादीक्षा र आफूले अपनाएको कामसँग सहमत
नहुने वा िवश्वास नगन मािनससँग सहमन नहुने अधीन पावलले िकन
िलन खोजेको दे िखन्छ? उनले िसकाएका सुसमाचार भन्दा फरक

सुसमाचार िसकाउनेह को बारे मा पावलले के लेखेका िथए सो फेिर
पढ्नुहोस्। आजको चचर्मा पावलको जःतो कडा ि कोण िलनेलाई

अ ले कःतो सोच्दछन् होला?
सारांश

गलाती

ूान्तमा

नकावधारी

इसाई

धमर्ग ु ह ले

पावलको

सेवाकायर्लाई

तहसनहस तथा नाश गनर् खोजेका िथए। पावलले पाएका ूेिरितय अिधकार र

सुसमाचार परमेँवरबाट होइन भनेर ितनीह ले दावी गद उनको िखलाफमा
ूचार गरे का िथए। ती दुवै च ुनौतीको ूितकार पावलले गरे को गलातीह लाई
पऽको सु मा पाउँछ । ती च ुनौतीलाई उनले कसरी ूितकार गरे भनेर त्यस

पऽको सु को केिह पदह ले दे खाउँदछन्। मुिक्तको िनिम्त एउटै माऽ बाटो
छ भनेर िनडर तथा ूितव तासाथ पावलले घोषणा गदर्छन्। जुन घट्नाबमले
उनको आःथा पिरवतर्न भएर येशूको पिछ लाग्न थािलयो त्यसले नै उनको
बोलाहट र सुसमाचार परमेँवरबाटै नै हो भनेर पावलले िजिकर गदर्छन्।
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भाग २

नदीबाट उ ार
त्यसबेला वातावरण तनावपूणर् भएको िथयो। कितपय गुण्डाह ले

बिप्तःमा िलनेह लाई ल ीले कुट्ने धम्की िदइरहे का िथए। हाॆो गाउँमा
इसाईह

दे वीदे वताह

भएको चाहँदैन ," एक जनाले िचच्याउँदै िथयो, हामीह को आफ्नै

छन् र सबैले हामीह कै चाहना अनुसार पूजा गरे को चाहन्छ ।

ती इसाई धमर् िसकाउनेह

हाॆो गाउँमा आएको हामीलाई मनपदन। हामीह

हाॆो पूखार्कै धमर् मान्छ ।"

आज बिप्तःमा हुँदैन होला। सायद हामी अक िदन फकर्नुपछर् होला"

एक जना पाःटरले अक लाई भने।

अिन त्यितकै बेला एक जना युवतीले िरसाउँदै जम्मा भएरहे को

हुललाई केही भिनरहे को ती पाःटरह ले सुने। ती युवती रबेका टु डु िथइन् जो
बिप्तःमाको िनिम्त आएकी िथइन्। उनले िचच्याउँदै भिनन् “कसै ले मलाई

बिप्तःमा िलनबाट रोक्न सक्दै नन्। हामी ःवतन्ऽ दे शमा छ । हामीलाई जुन
परमेँवर मनपछर् त्यसकै आराधना गनछ । मैले येशूलाई च ुन। तपाईँह लाई
मन परोस् वा मन नपरोस्, आज म बिप्तःमा िलन िलन्छु ।" ती कुराह

भिनसकेपिछ उनी त्यही हुलबाट गएर बिप्तःमा िलने हलमा पुिगन्। कसै ले

पिन उनलाई रोक्न सकेन। उनी सुरो भएको कारणले अ

१५ जना बिप्तःमा

त्यस िदन िरसले जुरमुिरएर बसेका गाउँलेह

सामु १६ जनाले

िलनेह

पिन उनकै पिछ लागे।

बिप्तःमा िलए। रे बेकाको सुरोपनले गदार् अ
येशूको पक्षमा उिभए।

िवँवासीह

पिन िनडर भएर

त्यसिदन बेन्जािमनले पिन बिप्तःमा िलएका िथए। उनको बिप्तःमाको

ु न्दा अिघ
िदन उनको जीवनमा अक अचम्मको काम भयो। बिप्तःमा हुनभ
ँ ा एकदम धिमलो िथयो र उसलाई हे न र् मुिःकल हुन्थ्यो। तर
उनको आख

ँ ामा सुधार भयो। अब उनले सिजलै सँग बाइबल
बिप्तःमा पिछ उनको आख
पढ्न सक्छन्।

दुई पल्ट परमेँवरले मलाई उहाँको माया दे खाउनुभयो। परमेँवर

ु न्ु छ भ े कुरामा मलाई केही शङ्का
जीिवत हुनहु न्ु छ र मेरो ूाथर्ना सु ह

छै न।" बेन्जािमनले आफ्नो गवाही िदन्छन्। आफ्नो गाउँमा र गाउँका विरपिर

1

रहे का मािनसह लाई परमेँवरले उनलाई कसरी सहयोग गनुभ
र् यो भनेर गवाही
ड्दै ूायजसो आफ्नो समय िबताउँछन्।

बिप्तःमा िलएको एक हप्ता पिछ रे बेका आफ्नो गाउँमा फिकर्िन्छन् र

केही हप्ताह मा आफूले िसकेका कुरा आफ्ना आमाबाबुलाई सुनाइन्। आफ्नो
दयमा लुकाइराखेका बाइबलबाट सत्य आत्म ानह

सुनाउँिछन्

आफ्ना बुबाआमालाई

आफूले बिप्तःमा िलएको िदनमा के भयो सो कुरा सुनाउँिछन्।

उनका आमाबाबुले पिन येशूको बारे मा सु

चाहे र ती पाःटरह लाई गाउँमा

बोलाउनु िध रे बेकालाई अर्हाए।
ती पाःटरह

आए रे बेकाका बुबाआमालाई धेरै हप्तासम्म बाइबलको

बारे मा िसकाए। एक िदन खुशीको िदनमा रे बेका आफ्ना बुबाआमासँग नदीको

िकनारमा उिभइन् र उनको बुबाआमाले बिप्तःमा िलएको रमाइलो मानेर
हे िररिहन्। उनका दुई दाजुह ले पिन येशूलाई महण गरे । ितनीह सँग
गाउँका अ

मािनसह ले पिन बिप्तःमा िलए।

(यस कथाको लेखक सी. एस मरान्डी हुन ् जो

भारतको राँची, िबहार

राज्यको सेभेन्थडे एडभेिन्टःट चचर् िनकायको अध्यक्ष िथए। उनी अिहले

अवसकासमा रहे का छन्)।
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