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ःमरण गनुर्पन पद :“अबदेिख ितमीह  दास होइनौ ,तर छोराछोरीह  हौ। यिद 
ितमीह  परमेँ वरको छोराछोरीह  हौ भनेता त्यो अिधकार परमेँ वरको हकदार 
भएर पाएका हौ गलाती ४:७ पान्तिरत। 

      दास भएर होइन तर परमेँ वरका छोराछोरी अथार्त ् राजकुमार र 
राजकुमारी भएर जीउन ुपदर्छ र त्यिह अनसुारको जीवनशैलीलाई ढाल्न ुपदर्छ 
भनेर गलातीका िवँ वासीह लाई पावलले आ ान गदर्छन।् जन्मजातै यहूदी 
भएर परमेँ वरको छोराछोरी हनेु अिधकार र अवसरह को दावी ती यहूदीह ले 
माऽ होइन अब गैर×यहूदी गलातीह लाई पिन दावी गन अिधकार छ भ े 
सत्यता यवुा मािटर्न लथुरले थाहा पाउन आवँयक िथयो। जब उनको 
िदमागमा पापले गदार् िववेकलाई घचघच्याइ रहेको िथयो तब त्यस यवुक 
मािटर्न लथुरले त्यसबाट मकु्त हनु र शािन्त पाउन आफ्नै बाहबुलले ठूलो 
ूयास गिररहेका िथए। उनले अत्यन्त धमीर् जीवन िबताएका िथए, उपबासका 
उपबास बसेका िथए, ूाथर्नै ूाथर्ना गिररहेका िथए र पापी ःवभावलाई दवाउन 
उनले आफ्नो शरीरलाई कोरार् का कोरार्ले हान्दथे। तर उनको कडा िभक्षु वा 
इसाई मठको जीवनले उनको िववेकलाई राहत िदन सकेको िथएन। 
परमेँ वरलाई खशुी पानर् उनी कुनै पिन त्यागबाट खिुम्चएका िथएनन ्अथार्त ्
सारा थोक त्यागेर उनले साध ुजीवन िबताएका िथए िकनभने आफ्नो दय 
चोखो भएको उनी चाहन्थे। आफू रोमन क्याथोिलक चचर्को कडा िनयम 
पालन गरेर अत्यन्त धमीर् भएका िथए तर दयिभऽ शािन्त नभे ाएको महससु 
गरेका िथए भनेर उनले पिछ लेखेका िथए। "यिद कुनै व्यिक्तले िभक्षुको क र 
जीवन  िबताए ःवगर्मा जान योग्य भए त्यो म हनु्थ" भनेर उनले दावी गरेका 
िथए तर ती धमर्कमर्का अथक ूयासह ारा केही उपलब्धी नभएको उनले 
महससु गरेका िथए। 

    पिछ भी बाट माऽ पाउने मिुक्तको सत्य आत्म ान उनले बझु्न थालेका 
िथए। त्यो पिन जब उनले गलातीको पःुतक पढ्न थाले तब उनले आफ्नो 
आत्मालाई चािहने आशा र आित्मक ःवतन्ऽता पाउन थालेको उनले अनभुव 
गनर् थालेका िथए। त्यसको फलःव प, उनले गदार् िवँ वको इसाई इितहास 

८ दास वको जीवनबाट उ रािधकारी
वा परमे  वरको रा यको हकदार
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यथािःथितबाट वा पोपको आिधपत्यबाट उम्केको िथयो। बाइबलमा आधािरत 
येशूलाई िवँ वास गनुर् भनेको के हो भ े धारणालाई मािटर्न लथुरको जीवनले 
फड्को मारेको िथयो। 
 
 १॰ ूभ ुयेशू भी लाई महण गरेपिछ हाॆो अवःथा (गलाती ३:२६×२९) 
       गलाती ३:२५लाई मनमा राखेर गलाती ३:२६ पढ्नहुोस।् जब हामी 
येशू ारा उ ार पाएपिछ हाॆो सम्वन्ध व्यवःथासँग कःतो हनुपुछर् भनेर यस 
गलाती ३:२६ले हामीलाई कसरी बझुाउन खोज्दछ? हेन ुर्होस:् "25 तर अब 
िवँ वास आएको हनुाले अब उूान् त हामी संरक्षकको अधीनमा छैन ।  26 
िकनिक िवँ वास ारा ितमीह  सबै भीं ट येशूमा परमेँ वरका सन् तान हौ।"     

     “िकनिक" भनेर पद २६ले सु  गरेबाट यो देखाउँछ िक पावलले यस 
पदसँग पद २५ िसधै जोिडएको छ। जसरी बाइबलको समयमा उमेर 
नपगुु ले िशक्षकको हातमा मािलकको छोरा रािखिदन्थ्यो त्यसरी नै जब हामी 
िवँ वास ारा  येशूमा हनु्छ  तब बाल्यअवःथा नािघ सकेका हनु्छ  भनेर 
पावलले भिनरहेको पाइन्छ। ितनीह  अव हकुका छोराछोरी भइसकेका हनुाले 
ितनीह  व्यवःथासँगको सम्बन्धमा पिरवतर्न भएको हनु्छ।  

    याद गनुर्होस ्अङ्मजेी अनवुादमा सन्तानलाई “छोरा "भनेर सम्वोधन 
गिरएको छ। परमेँ वरको राज्यको हकदारी हनु केवल पु षमाऽ होइन भनेर 
गलाती ३:२८मा पावलले ःप  धारणा राखेका छन।् सन्तानको स ा छोरा 
भनेर पावलले सम्वोधन गदार् पािरवािरक हकदार भ े कुरालाई मनमा राखेर 
पावलले सोचेको पाइन्छ िकनिक चलनचल्तीमा पिरवारको सम्पि  पु षलाई 
हःतान्तरण गिरएको हनु्छ। “परमेँ वरका छोराह  "वा “सन्तानह  "भ े 
शब्द परुानो करारमा इॐायलीह लाई िबशेष गरी सम्वोधन गिरएको पाइन्छ 
व्यवःथा १४:१ ,होसे ११:१। इॐायलीह लाई आरिक्षत त्यो िवशेष सम्वन्ध 
अब गैर×यहूदी वा अन्य जाितह ले पिन उपभोग गनर् पाउँछन ्भनेर पावलले 
जोड िदएको पाइन्छ। 

    बिप् तःमामा के छ जसले गदार् िवँ वासीको जीवनमा यसले मह वपूणर् 
भिूमका खेल्दछ भनेर देहायका पदह ले बताउँदछन ् :गलाती ३:२७ "27 
िकनिक ितमीह मध् ये जितको भीं टमा बिप् तःमा भयो, ितमीह  सबैले भीष ्टलाई 
धारण गरेका छौ। 28 अब न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न 
त पु ष न ः ऽी छ, िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ। 29 यिद 
ितमीह  भीं टका हौ भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम 
उ रािधकारीह  हौ।', रोमी ६:१×१८ "1 अब हामी के भन ? के अनमुह 
ूशः त माऽामा होस ्भनेर हामी पापमा लािगरह  त? 2 त् यसो नहोस ्! हामी जो 
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पापको लेिख मर् य , त कसरी हामी अझै त् यसैमा िजउन?ु 3 के ितमीह  जान् दैनौ 
हामी सबै, जितले भीं ट येशूमा बिप् तःमा िलय , उहाँकै मतृ् यमुा बिप् तःमा िलएका 
िथय ? 4 यसकारण बिप् तःमा ारा हामी मतृ् यमुा उहाँसँगै गािडय , तािक जसरी 
िपताको मिहमा ारा भीं ट मरेकाह बाट जीिवत पािरनभुयो, त ् यसरी हामी पिन 
नयाँ जीवनको मागर्मा िहँड़ ।  5 यिद उहाँको मतृ् यमुा हामी उहाँसँग एउटै 
भएका छ  भने, उहाँको पनु त् थानमा पिन िनँ चय नै हामी उहाँसँगै एक हनेुछ । 
6 हामी जान् दछ  िक हाॆो परुानो मनुं  यत् व उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो 
पापमय शरीर नाश होस ्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ।ं 7 िकनभने 
जो मरेको छ त् यो पापबाट मकु्त भएको छ।  8 तर यिद हामी भीं टसँग 
मरेका छ  भनेता उहाँसँग िजउने पिन छ  भन् ने िवँ वास गदर्छ । 9 हामी 
जान् दछ  िक भीं ट मरेकाह बाट जीिवत भएर फेिर मनुर्हनेुछैन। अब उसो 
उहाँमािथ मतृ् यकुो राज् य हुँदैन। 10 जनु मतृ् यमुा उहाँ मनुर्भयो त् यो पापको लेिख 
सधको लािग एकै पल् ट मनुर्भयो। तर जनु जीवनमा उहाँ िजउनहुनु् छ, त ् यो 
परमेँ वरको िनिम् त िजउनहुनु् छ।  11 यसै गरी ितमीह ले पिन आफू-आफूलाई 
पापको लेिख मरेका, तर भीं ट येशूमा परमेँ वरको लािग जीिवत भएका 
ठान् नपुछर्। 12 यसकारण शरीरका अिभलाषाअनसुार चल् न ु नपरोस ्भनी 
ितमीह का मरणशील शरीरमा पापलाई राज् य गनर् नदेओ। 13 आफ् ना 
शरीरका अ ह  दुं  टताका साधनको पमा पाप गनर्लाई समपर्ण नगर। तर 
मतृ् यबुाट जीवनमा ल् याइएका मािनसह जः तै आफैलाई परमेँ वरकहाँ िदइहाल, र 
शरीरका अ ह लाई धािमर्कताका साधनजः तै परमेँ वरकहाँ समपर्ण गर। 14 
िकनिक पापले ितमीह मािथ राज् य गनछैन, िकनिक ितमीह  व् यवः थाको 
अधीनमा छैनौ, तर अनमुहको अधीनमा छौ। 15 अब के त? के हामी 
व् यवः थाको अधीनमा छैन , तर अनमुहको अधीनमा छ  भनेर पाप गन त? कदािप 
होइन। 16 के ितमीह  जान् दैनौ, आ ाकारी कमाराको पमा आफैलाई 
जसकहा ँसमपर्ण गछ , जसको आ ा ितमी पालन गछ , त ् यसको कमारा पिन 
हनु् छौ? िक त मतृ् यिुतर लाने पापको कमारा अथवा धािमर्कताितर लाने 
आ ाकािरताको? 17 तर परमेँ वरलाई धन् यवाद होस ्, िक ितमीह , जो एक 
पल् ट पापका कमारा िथयौ अब जनु िशक्षाको नमूनामा ितमीह  सिुम् पएका िथयौ, 
त ् यो दयले पालन गन भएका छौ। 18 ितमीह  पापबाट मकु्त गराइएर 
धािमर्कताका कमारा बनेका छौ।"  र १ पऽसु ३:२१ "यही पानी बिप् तःमाको 
एउटा प हो, जसले ितमीह लाई बचाउँछ। यो शरीरको मैला हटाएजः तो 
होइन, तर शु  िववेकको िनिम् त परमेँ वरतफर् को एउटा ूित ा हो। यसले 
मतृकबाट भएको येशू भीं टको पनु त् थान ारा ितमीह लाई बचाउँदछ।"  
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     गलाती ३: २७मा "िकनिक" भ े शब्द पावलले ूयोग गदार् उनको 
तकर्  कःतो उिचत छ भनेर उनले देखाउन खोजेको पाइन्छ। उनले के भ  
खोजेको सो सोचेर नै भन्दैछन।् येशूको जीवनसँग येशूको जीवन गािभन  
बिप् तःमा एक मह वपूणर् िनणार्यक कदम हो भनेर पावलले तकर्  ूःततु 
गदर्छन।् बिप् तःमा भनेको येशूसँग उहाँको जीवन र पनु त्थानमा एक हनेु 
ूतीक हो भनेर पावलले रोमी ६मा वाख्या गदर्छन।् गलातीमा बिप् तःमालाई 
अक सं ा िदएर ूयोग गिरएको छ :वप ् ितःमाको अथर् येशूको पोशाक लगाउन ु
हो। पावलले ूयोग गरेका ती शब्दह ले हामीलाई परुानो करारमा उल्लेिखत 
अचम्म पदह लाई याद िदलाउँछ। परमेँ वरको धािमर्कता वा भलाई र 
मिुक्तको पोशाकले ससुिज्जत भएको भनेर ती पदह ले जनाएकाछन।् हेन ुर्होस ्:
यशैया ६१:१०,११ "10 म परमूभमुा सा॑ै आनिन् दत हनु् छु। मेरो ूाणले 
मेरा परमेँ वरमा आनन् द मनाउँनेछ। िकनिक उहाँले मलाई उ ारको पोशाक 
लगाइिदनभुएको छ, र उहाँले मलाई धािमर्कताको वः ऽले ढाक् नभुएको छ– 

जसरी दलुहाले आफ् नो िशर पूजाहारीले िसँगारेझ िसँगाछर्न ्, र दलुहीले आफैलाई 
रत् नह ले आभिूषत गिछर्न ्। 11 िकनिक जसरी भिूमले आफ् नो िब वा उमाछर्, 
र जसरी बगचाले बीउह  उमाछर्, त ् यसरी नै परमूभ ुपरमेँ वरले धािमर्कता र 
ूशंसा सारा जाितह का सामनु् ने उत् पि  गनुर्हनेुछ।" र अयूब २९:१४ "14 
धािमर्कतालाई मैले आफ् नो लगुाजः तै लगाए,ँ  इन ् साफलाई मैले मेरो पोशाक र 
फेटाझ लगाए।ँ"। "वप ् ितःमा िलने बेलामा िवँ वासीह लाई भी ले आफ्नै 
पोशाकले ओिढिदनहुनु्छ भ े पावलको ि कोण छ।  येशूको पोशाक 
लगाएको भनेर नै पावलले भनेका छैनन।् तर पोशाक जःतै धािमर्कता 
िवँ वासीह लाई िदइन्छ भनेर उनले वाख्या गदर्छन।्"×ृान्क जे॰ मािटरा ,
गलेिशयन )कलेजिभल ,िमिनयोसोटा :द िलटरिजकल ूसे ,१९९२ (प॰ृ 
१४५बाट पान्तिरत। 

     बिप् तःमा भनेको येशूसँग जोिडन गएको ूतीक हो। यसको अथर् 
जसरी येशू सत्यमा िहँड्नहुनु्छ त्यसरी नै हामी पिन सत्यमा िहँड्न सक्ने 
हनुपुछर्। येशू अॄाहमको “सन्तान "हनुहुनु्छ। यसैकारणले सबै िवँ वासीह  
“परमेँ वरका उ रािधकारी र भी सँग साझे हकदारी "हनु)् "रोमी ८:१७(। 
यसको अथर् जनु ूित ा वा कबलु अॄाहम र उनको भावी सन्तानह लाई 
परमेँ वरले गनुर्भएको िथयो ,ूत्येक िवँ वासीले त्यस ूित ाको दावी गन 
अिधकार छ। 

    जनु कुरा येशूमा सत्य हनु्छ त्यिह सत्य हामीमा पिन हनु्छ भ  े
कुरालाई गिहरो गरेर सोच्नहुोस।् यस अचम्मको सत्य ानले येशूभक्तको 
जीवनको ूत्येक भागमा कसरी ूभाव पानुर् पदर्छ भ कुेरालाई सोच्नहुोस।् 
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२॰ आधारभतू ूाथिमक नीित वा िरितिरवाजको दासत्वमा रहन ु  

      परमेँ वरसँग हाॆो सम्वन्ध छोराछोरी र हकदारीह को जःतै छ भनेर 
पावलले तलुना गरेको यस भन्दा अिघल्लो बुदँामा हामीले हेरेका िथय । अब 
हकदारीको िबषयलाई अझ िवःततृ पमा वाख्या गद गलाती ४:१×३मा पावल 
अिघ बढेको पाउँछ ।  

    एउटा अत्यन्त धनी जिमन्दारको िबषयमा पावलले वयान गदर्छन।् 
त्यस जिमन्दारको धेरै सम्पि  िथयो। ऊ मनुर् भन्दा अिघ आफ्नो सबै सम्पि  
जेठो छोरोको नाउँमा सािरिदयो। तर उसको छोरो नाबालकनै िथयो। 
आजभोिलकै चलन चल्ती अनसुार छोराको उमेर नपगुनु ले उसलाई कुनै 
निजकको आफन्त वा अिभभवाकको संरक्षकमा आफ्नो छोरा छोड्दछ। जब 
बाब ुमछर् तब उसको सबै धन सम्पि  बाबकुो इच्छापऽ अनसुार छोराको हनु 
आउँछ। तर ऊ नाबालक भएकै कारण अ को अधीनमा दास जःतै भएर 
बःन ुपरेको हनु्छ। 

    गलाती ३:२४मा उल्लेिखत गु को हातमा वा अिभवावक वा 
संरक्षकमा कुनै वालकलाई समु्पन ुउदाहरणको िसलिसला पिन त्यःतै हो। ती 
दवैु मािमलामा गु  र संरक्षकको ूभ ु व र भिूमका ठूलो हनु्छ। मािलकको 
छोराको शारीिरक र वौि क िबकासमा ती संरक्षकह को उ रदाियत्व ूमखु 
हनु्छ। घर जग्गा ,आिथर्क आिदको सबै कारोबारको िजम्मा ती संरक्षकले 
िलएको हनु्छ। जब त्यो बालक ठूलो वा उमेर पगु्छ अिन त्यस सम्पि को 
िजम्मेवार ऊ आफैले सम्हाल्दछ। 

       येशूभक्तको जीवनमा दश आ ा वा व्यवःथाको लआय के रहेछ भनेर  
पावलले ःप  पमा कसरी व्यक्त गदर्छन?् हेन ुर्होस ्पावलका शब्दह मा :१ 
मेरो भनाइको अथर् यो हो, उ रािधकारी जबसम् म बालकै छ, ऊ सबै थोकको 
मािलक भए तापिन कमाराभन् दा फरक हुँदैन,  २ तर बाबलेु ठहराएको 
समयसम् म ऊ अिभभावक र संरक्षकको अधीनमा हनु् छ। ३ हामी पिन यसरी नै 
बालक छउञ् जेल संसारका दैवी शिक्तह को दासत् वमिुन िथय ,  ४ तर समयको 
पूणर्तामा परमेँ वरले आफ् ना पऽुलाई पठाउनभुयो। उहाँ एउटी ः ऽीबाट 
जन् मनभुयो, तथा व् यवः थाको अधीनमा जन् मनभुयो। ५ व् यवः थाको अधीनमा 
रहनेह लाई मोल ितरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनभुयो, तािक हामी पऽुको पूरा 
हक ूाप् त गनर् सक । ६ ितमीह  पऽु भएका हनुाले परमेँ वरले आफ् ना पऽुको 
आत् मा हाॆा दयमा पठाइिदनभुयो, जसले “हे अब् बा, िपता!” भनेर पकुानुर्हनु् छ। 
७ यसैकारण, परमेँ वर ारा ितमी अब उूान् त दास होइनौ, तर पऽु हौ, र पऽु हौ 
भनेता उ रािधकारी पिन हौ। ८ अिघअिघ जब ितमीह ले परमेँ वरलाई िचनेका 
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िथएनौ, ितमीह  ितनका दास िथयौ, जो ः वभावले नै देवह  होइनन ्,  ९ तर अब 
त ितमीह ले परमेँ वरलाई िचनेका छौ, अथवा परमेँ वरबाट िचिनएका छौ, र 
पिन फेिर कसरी ितमीह  ती िनबर्ल र सु -सु का तचु् छ िस ान् तह ितर 
फकर् न् छौ र फेिर ितनका दास बन् न चाहन् छौ? १० ितमीह  ितिथह , मिहनाह , 

ऋतहु  र वषर्ह  मान् दछौ। ११ मलाई त यः तो लाग् छ, िक ितमीह का िनिम् त 
गिररहेको मेरो पिरौम व् यथर् भयो।" गलाती ४:१-११ ( पान्तिरत)   

    पावलले  "तचु्छ" वा "िनम्न िस ान्त" (गलाती ४:३,८) भ ुको अथर् 
के हो सो िववादाःपद मािनएको छ। अक  अथर्मा ूाथिमक िस ान्त वा 
िरितिरवाजह  भनेर पिन बझु्न सिकन्छ। तर यो िवषय अझ िबवादःपद नै 
नभएको त होइन। मीक भाषामा त्यस शब्दलाई (stoicheia  ) ःटोइिकया 
अथार्त ्आधारभतू तत्वह  भनेर लेिखएको छ। कसैले भन्छन ् यसको अथर् 
पथृ्वी तथा जगत सिृ को लािग चािहने आधारभतू तत्व वा प तत्वह  हनु ्
भनेर अथर् लगाइएको छ २ पऽसु ३:१०,११। कसैले भन्दछन ्पावलको अथर् 
अ  दैिवक वा शैतानका शिक्तह  हनु ् जसले यस दु  यगुलाई आफ्ना 
अधीनमा राखेका छन ् )कलःसी २:१५(। कसैले भन्छन ्उनले त धािमर्क 
जीवनमा अपनाउने नीितह , िरितिरवाजह  वा धमर्का क,ख,ग हनु ्भनेका हनु ्
िहॄू ५:१२। तर जे भएतापिन येशूको आगमन अिघ मानवजाित बालकै िथए 
भनेर पावलले ःप  पारेर औलँ्याएको यहाँ पाइन्छ गलाती ४:१×३। धािमर्क 
जीवनमा अपनाउने आधारभतू वा मौिलक िस ान्त वा िरितिरवाजह को बारेमा 
पावलले चचार् गिररहेको हो भनेर कसैले दावी गदर्छ। पावलले व्यक्त गरेको 
कुरामा हामी यो िनंकषर्मा पगु्न सक्दछ  िक परुानो करारमा भएका व्यवःथा 
र बिलूथाह  केवल आधारभतू ससुमाचारको छायाँ वा सूचक माऽ िथए। ती 
ूथाह मा मिुक्तलाई देखाउने आधारभतू तत्वह को सूची िथयो। परमेँ वरको 
पिवऽ मिन्दर र मिन्दरको पिरसरमा हनेु सबै ूथाह  इॐायलीह लाई 
िसकाउने केवल छायाँ माऽ िथए। पिछ के हनु आउने हो त्यसलाई औलँ्याउने 
ती ूिबया िथए। ती सबै ूथाह ले येशूलाई  औलँ्याउने भएकोले ती ूथाह  
येशूको िबकल्प िथएन। मािनसह ले त्यसमा गिरने सम्पूणर् िरितिथितह ले 
येशूको ःथान िलनको लािग किहल्यै िदइएको िथएन।  

    िवँ वासीह लाई जबरजःती ती िरितिरवाजह लाई ला  नकुो अथर् येशूलाई 
पन्छाएर पिहलेकै जीवन व्यितत गनर् उक्साएको जःतो देिखन्छ। येशू 
आइसक्नभुएपिछ पिन ती िरितिरवाजमा फःनकुो अथर् ,पावलको शब्दमा 
हकदारी छोरा उमेर पिुगसकेपिछ पिन फेिर बालकै हनु चाहना गनुर् 
हो।(पावललको त्यो उदाहरण समयसापेिक्षत माऽ नभएर येशूको ान िभऽ 
पःन चनुौती िदएको पाउँछ ।) 
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     हो ,बालकको जःतो िवँ वास हनु ुसकारात्मक कुरो हो म ी १८:३। 
तर आित्मक विृ को पिरूआेयमा के सध बालकै भएर बःन ुहो त ?वा जित 
तपाईँ आत्मा वा आत्म ानमा बढन ु हनु्छ त्यि  तपाईँको िवँ वास वा 
परमेँ वरमा भरोसा बालकको जःतो हनु्छ भ मेा यिकन हनुभुएको छ िक ?
तपाईँको िवँ वास बालकको जःतो अन्जान र परमेँ वरमा भरोसा राख् ने खालको 
छ? 
 
३॰ “परमेँ वरले आफ्नो पऽुलाई पठाउनभुयो ("गलाती ४:४)  

       "जब समय पूरा भयो तब परमेँ वरले आफ्नो पऽुलाई व्यवःथाको मिुन 
रहेर ीको कोखमा जन्माउनभुयो" (गलाती ४:४ पान्तिरत)। 

   “जब समय पूराभयो वा समयको पूणर्तामा "भनेर पावलले शब्द कोदार् 
मािनसको इितहासमा परमेँ वरको लआय पूरा गनर् उहाँ कःतो सिबय भएर 
काम गिररहनभुएको रहेछ भनेर देखाउँदछ। येशू मानव चोला िलएर जिहले 
मन लाग्यो त्यसबेला आउनभुएन। परमेँ वरले तयार गनुर्भएको ठीक समयमा 
उहाँ आउनभुयो। िवश ् वको इितहासमा यो समय अत्यन्त मह वपूणर् समय 
िथयो। त्यो यगु रोमी साॆाज्यको यगु िथयो जसले आफ्नो ूभतु्व िबश ्वभरी 
फैलाइएको िथयो। रोमी इितहासको मध्यकालीन यगुमा येशू जन्मनभुएको 
िथयो। यो यगुलाई पाक्स रोमाना (Pax Romana ) अथार्त ्रोमी शािन्त भनेर 
इितहासले बताउँदछ। दईु सय वषर्सम्म रोमी साॆाज्यमा शािन्तको लहर 
िथयो। भमूध्य सागरको विरपिर रहेका िवश ्व रोमको कब्जामा िथयो। यस 
समय पाश ् िचमी देश रोमले आफ्नो साॆाज्यमा शािन्तको अनभुिूत िदएको 
िथयो। सबैले बोल्ने भाषा एकै िथयो ,बाटोघाटो बनाएर मािनसलाई याऽा गनर् 
सरल बनाइएको िथयो। संःकृित वा संःकारलाई एक सामूिहक सऽुमा रािखँदा 
ससुमाचारको ूचार र विृ मा सहयोग िमलेको िथयो। बाइबलको अनसुार यो 
समय ठीक तोिकएको समय िथयो जब ूित ा गिरएको मसीह वा अिभषके वा 
चिुनएको व्यिक्तलाई परमेँ वरले पठाउनभुयो (दािनयल ९:२४×२७ 
पढ्नहुोस)्। 

    हामी मानव जातलाई उ ार गनर् वा कसबाट राहत िदन येशू मानवको 
अवतार धारण गरेर यो संसारमा िकन आउनभुयो ?हेन ुर्होस ् :यूह ा १:९-१४ 
"9 हरेक मािनसलाई ान ूदान गन साँचो ज् योित संसारमा आउँदैहनुहुनु् थ् यो। 
10 उहाँ संसारमा हनुहुनु् थ् यो, संसार उहाँ ारा बिनयो, तापिन संसारले उहाँलाई 
िचनेन। 11 उहाँ आफ् नै मािनसह कहाँ आउनभुयो, तर उहाँका आफ् ना 
मािनसह ले उहाँलाई महण गरेनन ्। 12 तर जितले उहाँलाई महण गरे र 
उहाँको नाउँमािथ िवँ वास गरे, उहाँले ितनीह लाई परमेँ वरका सन् तान हनेु 
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अिधकार िदनभुयो। 13 ितनीह  रगत ारा, शारीिरक इच् छा ारा, र कुनै 
मान् छेको इच् छा ारा होइन तर परमेँ वरबाट जिन् मएका हनु् छन ्। 14 अिन वचन 
देहधारी हनुभुयो, र अनमुह र सत् यताले पूणर् भई हाॆा बीचमा वास गनुर्भयो। 
हामीले उहाँको मिहमा देख् य , जनु मिहमा िपताबाट आउनभुएको एकमाऽ पऽुको 
जः तो िथयो।" गलाती ४:४,५ "4  समयको पूणर्तामा परमेँ वरले आफ् ना 
पऽुलाई पठाउनभुयो। उहाँ एउटी ः ऽीबाट जन् मनभुयो, तथा व् यवः थाको अधीनमा 
जन् मनभुयो। 5 व् यवः थाको अधीनमा रहनेह लाई मोल ितरेर छुटाउनलाई उहाँ 
पठाइनभुयो, तािक हामी पऽुको पूरा हक ूाप् त गनर् सक।" रोमी ८:१-४ "1 
यसकारण अब भीं ट येशूमा भएकाह लाई दण् डको आ ा छैन। 2 पाप र 
मतृ् यकुो व् यवः थाबाट मलाई जीवनका आत् माको व् यवः थाले भीं ट येशूमा मकु्त 
पारेको छ। 3 पापमय ः वभावले दबुर्ल पािरएको हनुाले व् यवः थाले जे गनर् 
सकेन परमेँ वरले गनुर्भयो, अथार्त ्उहाँले आफ् ना पऽुलाई पापमय शरीरको 
ः व पमा पापबिलझ पठाउनभुयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण् ड 
िदनभुयो, 4 यस हेतलेु िक व् यवः थाको उिचत आवँ यकता हामीमा पूणर् होस ्, 
हामी जो पापमय ः वभावअनसुार होइन, तर पिवऽ आत् माअनसुार चल् दछ ।"२ 
कोरन्थी ५:१६-२१ "16 अब उूान् त हामी कसैलाई मािनसको िं टकोणले 
हेदन । हामीले भीं टलाई एक समय मािनसको िं टकोणले हेरेका िथय , तर 
अब उूान् त उहाँलाई त् यसरी हेनछैन । 17 यसकारण कोही भीं टमा छ भने 
त् यो नयाँ सिृं ट हो। परुानो िबितगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ। 18 यो सब 
परमेँ वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई भीं ट ारा आफूसँग िमलापमा 
ल् याउनभुयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनभुयो, 19 अथार्त ्ः वयम ्भीं टमा 
हनुभुएर परमेँ वरले संसारलाई आफूसँग िमलापमा ल् याउँदैहनुहुनु् थ् यो। ितनीह का 
अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको सन् देश उहाँले हामीलाई 
सिुम् पिदनभुएको छ। 20 यसकारण हामी भीं टका राजदूतह  ह , र परमेँ वरले 
हामी ारा अनरुोध गिररहनभुएको छ। भीं टकै पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन् ती 
गदर्छ , िक ितमीह  परमेँ वरसँग िमलापमा आओ। 21 िकनिक हामी उहाँमा 
परमेँ वरको धािमर्कता बन् न सक  भनेर पाप निचन् नहुनेुलाई परमेँ वरले हाॆा 
खाितर पाप बनाउनभुयो।", िफिलप्पी २:१×११ "1 यिद भीं टमा केही 
ूोत् साहन छ भने, ूमेको केही ूरेणा, पिवऽ आत् माको केही स ित, केही ः नेह र 
सहानभुिूत छ भने, 2 ितमीह  एउटै मनका भएर, एउटै ूमे राखेर, पूणर् 
सम् मितसाथ एउटै िच का भएर मेरो आनन् द पूरा गर। 3 ः वाथर् वा अह ारमा 
केही नगर, तर नॆतामा एउटाले अकार्लाई आफूभन् दा ौें ठ ठान। 4 ितमीह  
हरेकले आफ् नै िहत माऽ नखोज, तर अ का िहतलाई पिन हेर। 5 ितमीह मा 
यः तो मन होस ्, जो भीं ट येशूमा पिन िथयो। 6 परमेँ वरको ः व पमा भएर 
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पिन उहाँले परमेँ वरको बराबरी हनेु कुरालाई एउटा पिबराख् ने वः तजुः तो 
ठान् नभुएन। 7 तर आफैलाई िर याईकन कमाराको प धारण गरेर, तथा 
मनुं  य भएर जन् मनभुयो। 8 ः व पमा मािनसजः तै भएर आफैलाई 
होच् याउनभुयो,  र मतृ् यसुम् मै, अथार्त ्बूसको मतृ् यसुम् मै आ ाकारी रहनभुयो।  9 
त् यसैकारण परमेँ वरले उहाँलाई अित उच् च पानुर्भयो, र उहाँलाई त् यो नाउँ ूदान 
गनुर्भयो, जो हरेक नाउँभन् दा उच् च छ,  10 िक ः वगर्मा, पथ्ृ  वीमािथ र पथृ् वीमिुन 
भएको हरेक ूाणीले  येशूको नाउँमा घुड़ँा टेक् नपुछर्,  11 र हरेक िजॄोले 
परमेँ वर िपताका मिहमाको िनिम् त येशू भीं टलाई ूभ ुभनी ः वीकार गनुर्पछर्।', 
िहॄू २:१४×१८ "14 िकनिक छोरा-छोरीह  मास ुर रगतका सहभागी भएका 
हनुाले उहाँले पिन त् यही ः वभाव िलनभुयो, तािक मतृ् यु ारा नै मतृ् यकुो शिक्त 
भएकोलाई, अथार्त ्िदयाबलसलाई उहाँले नं ट ग न ्, 15 र मतृ् यकुो डरले 
आजीवन बन् धनमा परेकाह लाई उहाँले मकु्त गिरदेऊन ्। 16 िकनिक साँच् चै नै 
उहाँले ः वगर्दूतह को होइन, तर अॄाहामका सन् तानको वाः ता गनुर्हनु् छ। 17 
यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आफ् नै भाइह जः तै बनाइनपुर् यो, र मािनसह का 
पापको ूायिँ चत गनर्लाई परमेँ वरको सेवामा उहाँ कृपाल ु र िवँ वः त ूधान 
पूजाहारी बन् नभुयो। 18 िकनिक उहाँ आफैले कं ट भोग् नभुयो र परीिक्षत 
हनुभुयो, यसैले परीक्षामा पनह लाई उहाँले सहायता गनर् सक् नहुनु् छ।" र िहॄू 
४:१४-१६ "14 आकाश िछचोलेर जानभुएका परमेँ वरका पऽु येशू हाॆा 
महान ू्धान पूजाहारी हनुभुएको हनुाले हामीले पक् कासँग ः वीकार गरेको यो 
िवँ वास थािमराख । 15 िकनिक हाॆा ूधान पूजाहारी हाॆो दबुर्लतामा 
हामीसगँ सहानभुिूत देखाउन नसक् ने हनुहुनु् न। तर हामीजः तै उहाँ सबै कुरामा 
परीिक्षत हनुभुयो, र पिन पापरिहत हनुहुनु् थ् यो। 16 यसकारण साहससँग 
अनमुहको िसंहासन निजक जाऔ,ं र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा 
र अनमुह ूाप् त गनर् सक ।" 
    बाइबलमा उल्लेिखत ससुमाचारको कथाह मा सवभन्दा छोटो कथा 
गलातीको ४:४ ,५मा साराशंको पमा िदइएको छ। मानव इितहासमा येशूको 
ूवेश कुनै अचानक वा अपझर्ट पमा भएको िथएन। यसमा भिनएको छ :
“जब समय पूरो भयो ,परमेँ वरले यस संसारमा आफ्नो पऽुलाई पठाउनभुयो। 
उहाँ ीबाट जन्मनभुयो ,तथा व्यवःथाको अधीनमा जन्मनभुयो। व्यवःथाको 
अधीनमा रहनेह लाई मोल ितरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनभुयो ,िकनभन्दा 
यसैकारणले िक हामी पऽु भएर ःवगर्को हकदारी हनु सक ।)" पान्तिरत(। 
हाॆो मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरले सिुनयोिजत योजना बनाएर नै पिहलो कदम 
उहाँले चाल्नभुयो।  
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     येशू नै सनातनका परमेँ वर हनुहुनु्छ भनेर लोकिूय तथा सवर्मान्य 
इसाईह को मौिलक िस ान्तमा कोिरएको छ )यूह ा १:१×३,१८ ,िफिलप्पी 
२:५×९ ,कलःसी १:१५×१७(। परमेँ वरले कुनै मािनसलाई ःवामी वा िस  
बनाएर हाॆो माझमा उहाँको दूत भएर पठाउनभुएन न त कुनै ःवगर्दूत वा 
अलौिकक जीवलाई पठाउनभुयो ,तर उहाँ आफै आउनभुयो। 

      येशू भी को अिःतत्व परमेँ वरको पऽु भएर सदासवर्दा सनातनदेिख 
हनुहुनु्थ्यो। उहाँ िनत्य परमेँ वर अिनत्यको प धारण गनुर्भयो। उहा ँ
ःवइच्छाले ीको कोखमा जन्मनभुयो। ती ी कन्या िथइन ् । तर येशू 
वाःतिवक मािनसको चोला िलनभुयो भ े मखु्य िबषयबःतलुाई हामीले 
आत्मसात ्गनुर् ज री छ। 

“व्यवःथाको अन्तगर्त जन्मनभुयो "भनाइको अथर् उहाँ यहूदी कुलमा 
जन्मनभुयो जहाँ िविभ  व्यवःथाह  पालन गिरन्थ्यो। तर पापीको दोषलाई 
आफूमािथ थपुानर् उहाँ हाॆो िनिम्त मािनस हनु ुभयो भ े सव उकृ  आत्म ान 
हाॆो साम ुचनुौितको पमा तेःयार्इएको छ।  

    हामी आफैले आफैलाई उ ार गनर् वा मिुक्त िदन नसक्ने भएकोले 
भी  मािनसको प धारण गरेर आउन ु ज री िथयो। उहाँको परमेश ्वरीय 
ःवभाव हाॆो पितत मानव ःवभावसँग िमलेर हाॆो िबकल्प ,मिुक्तदाता र मूल 
पजुारी हनुभुयो। उहाँ दोौो आदम भएर आउन ु हुँदा पिहलो आदमले 
अना ाको कारणले गमुाएका सबै थोकह को हाॆो िनिम्त हकदावी गनुर् भएको 
िथयो (रोमी ५:१२×२१)। उहाँको आ ाकािरताले गदार् व्यवःथाको सबै 
मागह  उहाँले पूणर् पमा पूरा गनुर्भएको िथयो। आदमको द:ुखपूणर् 
असफलताको मोल उहाँले ितिरिदनभुयो। जब उहा ँबुसमा मनुर्भयो त्यसबेला 
व्यवःथाले माग गरेको न्याय उहाँले बेहोनुर्भयो ,िकनभने पापको ज्याला मतृ्य ु
हो र पापीले मतृ्यु ारा त्यो मोल ितनुर्पछर् भनेर व्यवःथाले माग गदर्छ। येशूको 
यो िस कायर्ले जो पिन सत्य िवँ वास ारा उहाँकहा ँआउँछ र उहाँमा समिपर्त 
जीवन िबताउँछ त्यस व्यिक्तलाई मिुक्त िदने अिधकार उहाँले पाउनभुएको 
िथयो। 
 
४॰ हकवाला हनेुको अिधकार र सम्मान (गलाती ४:५×७)   

    आफूले बझुाउन खोजेको िवषयवःत ु गलाती ४:५×७मा पावलले 
िवःततृ पमा व्याख्या गदर्छन।्   " जो मािनस व्यवःथाको अधीनमा छ ,भी ले 
उसलाई त्यसबाट उ ार गनुर्भयो" भनेर पावलले  औलँ्याउँदछन्  ) गलाती 
४:४,५(। "उ ार गिरयो"को अथर् मोल ितरेर फेिर िकिनएको हो। यसको 
अथर् कुनै वन्धकमा रहेको मािनस वा दासलाई मोल ितरेर उसलाई छुटकारा 
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िदन ु हो। यस िबषयवःतलुाई हेदार् मानव जाितको पापको मोल ितनुर् भन्दा 
नकारात्मक पृ भिूमलाई देखाउँछ :मानव जात जितसकैु ःवतन्ऽ छु भनेर 
फलाकेतापिन येशूको मोल िबना ऊ ःवतन्ऽ हुँदैन। उसलाई छुटाउन 
आवँयक छ। 

      फेिर ःवतन्ऽ हनुपुदर्छ भन्दा केबाट हामी ःवतन्ऽ हनुपुदर्छ त ?नया ँ
करारले चारवता तत्वह बाट ःवतन्ऽ हनुपुछर् भनेर ूःततु गरेको छ) :१ (
शैतान र उसको दाउपेचबाट )िहॄू २:१४,१५) (२ (अनन्त मतृ्य ुवा हामी 
अिःतत्विवहीन हनेुबाट  ) १ कोरन्थी १५:५६,५७) (३ (पापको शिक्तबाट 
हामी ःवतन्ऽ हनुपुदर्छ िकनभने त्यसले हाॆो ःवभावलाई आफ्नो काबमुा 
राख्दछ )रोमी ३:१९×२४ (र )४ (व्यवःथाले ठहराउने दोषबाट हामी 
ःवतन्ऽ हनुपुदर्छ )रोमी ३:१९×२४ ,गलाती ३:१३ ,गलाती ४:५(। 

      येशूमा हामी उ ार पाउँछ । त्यसबाट के सकारात्मक लआय हामीले 
हािसल गदर्छ  त ?हेन ुर्होस ् :गलाती ४:१×७ "१ मेरो भनाइको अथर् यो हो, 
उ रािधकारी जबसम् म बालकै छ, ऊ सबै थोकको मािलक भए तापिन 
कमाराभन् दा फरक हुँदैन, २ तर बाबलेु ठहराएको समयसम् म ऊ अिभभावक र 
संरक्षकको अधीनमा हनु् छ। ३ हामी पिन यसरी नै बालक छउञ् जेल संसारका 
दैवी शिक्तह को दासत् वमिुन िथय , ४ तर समयको पूणर्तामा परमेँ वरले आफ् ना 
पऽुलाई पठाउनभुयो। उहाँ एउटी ः ऽीबाट जन् मनभुयो, तथा व् यवः थाको अधीनमा 
जन् मनभुयो। ५ व् यवः थाको अधीनमा रहनेह लाई मोल ितरेर छुटाउनलाई उहाँ 
पठाइनभुयो, तािक हामी पऽुको पूरा हक ूाप् त गनर् सक। ६ ितमीह  पऽु 
भएका हनुाले परमेँ वरले आफ् ना पऽुको आत् मा हाॆा दयमा पठाइिदनभुयो, 
जसले “हे अब् बा, िपता!” भनेर पकुानुर्हनु् छ। ७ यसैकारण, परमेँ वर ारा ितमी 
अब उूान् त दास होइनौ, तर पऽु हौ, र पऽु हौ भनेता उ रािधकारी पिन हौ।", 
एिफसी १:३-१० "३ हाॆा ूभ ुयेशू भीं टका परमेँ वर र िपताको ूशंसा होस ्, 
जसले हामीलाई ः वगीर्य ः थानह मा हरेक आित् मक आिशष ्ले भीं टमा आिशवार्द 
िदनभुएको छ। ४ उहाँको सामनु् ने पिवऽ र िनं कल  होऔ ं भनेर संसारको 
उत् पि भन् दा अिघबाटै उहाँले हामीलाई चनु् नभुयो। ५ उहाँको इच् छाको 
लआयअनसुार भीं ट येशू ारा ूमेमा उहाँले हामीलाई आफ् ना सन् तान हनुलाई 
अिघबाटै िनयकु्त गनुर्भएको िथयो, ६ यस हेतलेु िक उहाँले हामीलाई आफ् ना िूय 
पऽुमा िस मा िदनभुएको आफ् नो मिहमामय अनमुहको ूशंसा होस ्। ७ उहाँको 
अपार अनमुहअनसुार भीं टको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा पापको क्षमा, 
पाउँछ , ८ जनु अनमुह उहाँले हामीलाई ूशः त माऽामा िदनभुयो। ९ िकनिक 
सम् पूणर् बिु  र आन् तिरक समझमा भीं टमा राख् नभुएको उ ेँ  यअनसुार उहाँले 
आफ् नो इच् छाको रहः य हामीलाई जान् न िदनभुएको छ, १० तािक समय पूरा 
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भएपिछ ः वगर् र पथृ् वीमा भएका सबै थोकह  भीं टको अधीनमा आऊन ्।", 
रोमी ८:१२-२५ "१२ यसैले त भाइ हो, पापमय ः वभावअनसुार िजउनलाई 
हामी पापमय ः वभावूित बाध् य छैन । १३ िकनिक पापमय ः वभावअनसुार 
िजउँछौ भने, ितमीह  मछ , तर यिद पिवऽ आत् मा ारा शरीरका कायर्ह  
ितमीह ले िनमूर्ल पार् यौ भने, ितमीह  िजउनेछौ। १४ िकनभने सबै, जो 
परमेँ वरका आत् माले डोर् याइएका हनु् छन ्, ितनीह  नै परमेँ वरका सन् तान हनु ्। 
१५ िकनभने फेिर डरमा पनर्लाई दासत् वको आत् मा ितमीह ले पाएका छैनौ, तर 
ितमीह ले धमर्पऽु हनेु आत् मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेँ वरलाई 
“अब ् बा, िपता” भनी पकुाछ , १६ त् योचािहँ हामी परमेँ वरका सन् तान ह  भनी 
पिवऽ आत् माले हाॆो आत् मासँग गवाही िदनभुएको हो। १७ र सन् तान ह  भनेता 
उ रािधकारी पिन ह , परमेँ वरका उ रािधकारी र भीं टसँग साझे-
उ रािधकारी। उहाँसँग द:ुख भोग् छ  भनेता हामी उहाँसँगै मिहिमत पिन हनेुछ । 
१८ म िवचार गदर्छु, िक हामीमा जनु मिहमा ूकट गिरनेछ, त ् यससँग वतर्मान 
समयका कं टह  तलुना गनर् योग् य छैनन ्। १९ सिृं ट बड़ो उत ्कण्  ठले 
परमेश ् वरका पऽुह  ूकट हनेु कुराको ूितक्षा गछर्। २० सिृं ट व् यथर्ताको 
वशमा पािरयो, त ् यसको आफ् नै इच् छाले होइन, तर उहाँको इच् छाले, जसले 
त् यसलाई वशमा पानुर्भयो, यसै आशामा, २१ िक सिृं ट त् यसको आफ् नै िवनाशको 
बन् धनबाट मकु्त गराइनेछ, र त् यसले पिन परमेँ वरका सन् तानको मिहिमत 
ः वतन् ऽता ूाप् त गनछ। २२ हामी जान् दछ , सारा सिृं ट अिहलेसम् म एकसाथ 
ूसववेदनाको आतर्नाद गिररहेछ। २३ सिृं ट माऽ होइन, तर हामी आफै पिन, 

जसमा पिवऽ आत् माको पिहलो फल छ, सन ् तानको पमा महण गिरनलाई, 

अथार्त ्हाॆो देहको उ ारको िनिम् त ूितक्षा गरेर हामी आफै पिन िभऽ-िभऽै 
आतर्नाद गदर्छ । २४ िकनिक यही आशामा हामीले मिुक्त पाएका िथय । अब 
देिखनेचािहँ आशा त आशा नै होइन। िकनिक देखेका कुराको आशा कसले गछर् 
र? २५ तर यिद हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गछ  भने, धैयर्साथ हामी 
त् यसको ूितक्षा गछ ।" र रोमी ९:४-५ "४ ितनीह  इॐाएलीह  हनु ्, अिन 
पऽु हनेु अिधकार, मिहमाको दशर्न, करार, व ् यवस ् थाको ूदान, मन ् िदरको आराधना 
र ूित ाह  ितनीह का आफ् नै हनु ्। ५ पूवर्जह  ियनीह का नै हनु ्, र भीं ट 
पिन शरीरअनसुार ितनीह कै वंशका हनुहुनु् छ, सव च ् च परमेँ वर, जसको 
यगुानयगु ः तिुत होस ्। आमेन।" 

     येशूले हाॆो िनिम्त गनुर् भएको कामको उपलिब्धलाई  " मिुक्त" भनेर 
हामी चचार् गदर्छ । यो सत्य हो िक येशूले हामीलाई मिुक्त िदनभुयो ,तर 
पावलले एक कदम अगािड गएर हकदार वा धमर्पऽु (हइुओथेिसया huiothesia) 
भ े शब्दलाई ूयोग गरेको "मिुक्त" शब्द भन्दा पिन ूभावशाली छ। नया ँ
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करारका लेखकह मा पावल माऽ त्यस लेखक हो जसले यो शब्दलाई ूयोग 
गदर्छन।् मीक र रोमी िवश ्वमा धमर्पऽु पाल्ने ूिबया सवर्मान्य वैधािनक 
चलन िथयो। कानूनी ूिबयाबाट कोिह व्यिक्त धमर्पऽु हनुजान्थ्यो। जब 
कानूनी पमा आफ्ना उ रािधकारी हुँदैनथ्यो पावलकै जीवनमा धेरै रोमी 
बादशाह ले धमर्पऽु पालेर त्यसलाई आफ्नो शेषपिछ सॆा  बनाउँथे। कोही 
मािनस धमर्पऽु भएर हकदार हुँदा धेरै अिधकारह  वा अवसरह  उसलाई 
ूाप ्त हनु्थ्यो :“)१ (जो व्यिक्त धमर्पऽु हनु्छ त्यो धमर्पऽु पालेको व्यिक्तको 
सत्य छोरो हनु्थ्यो। )२ (धमर्पऽु पाल्ने व्यिक्तले धमर्पऽुलाई खानेकुरा र 
लगुाफाटा िदएर बालकलाई हकुार्उन सहमित हनुपुदर्थ्यो। )३ (धमर्पऽु 
पािलएपिछ त्यसलाई पाल्ने व्यिक्तले उसको अिधकारलाई खोःन सिकन्दैथ्यो 
)४ (धमर्पऽुलाई दासत्वको जीवनमा झानर् पाइन्दैनथ्यो। )५ (धमर्पऽुको 
आमाबाबलेु उसलाई फकार्एर आफ्नै छोरो फेिर बनाउन पाइन्दैनथ्यो। )६ (
धमर्पऽु हनेु व्यिक्तले पाल्ने व्यिक्तको सम्पि मा हक लाग्दथ्यो।"×डेरेक आर॰ 
मरु×िबसिपन ,“गलेिशयनस ्४:१×९ :द यजु एण्ड आव्यजेुज अभ पाराललस,्" 
द इभान्जिलकल क्वाटलीर् ,ठेली ६१ ,नम्बर ३ )१९८९(, प॰ृ २१६बाट 
पान्तिरत। 

    यिद मािथ िदएका धमर्पऽुको अिधकार यस संसारमा सिुनश ्िचत 
गिरएको छ भने परमेँ वरको छोराछोरी भएर हकदारी हुँदा कि को बिढ 
सम्मान र अिधकार हामीले पाउँछ  होला ,यथाथर्मा त्यसको कल्पना नै हामी 
गनर् सक्दैन । 

     िहॄू भाषामा अब्बा वा बबुा भ  ेशब्द छोराछोरीले ूिेमलो बबुालाई 
सम्वोधन गदार् ूयोग गरेको गलाती ४:६मा उल्लेख गिरएको छ । त्यिह 
ःवभावमा आज हामी आफ्नो िपतालाई ाडी वा बबुा भनेर ूयोग गदर्छ । 
येशूले आफ्नो ूाथर्नामा परमेँ वरलाई बबुा भनेर सम्वोधन गनुर्भएको िथयो 
(मकूर् स १४:३)। परमेँ वरका छोराछोरी भएको नाताले हामी पिन उहाँलाई बबुा 
भनेर सम्वोधन गन गौरब हामीलाई ूाप ्त छ। के तपाईँको जीवनमा 
परमेँ वरसँग त्यःतो घिन  सम्वन्धको उपभोग गनुर्भएको छ ?यिद छैन भने के 
समःयाले तपाईँलाई अल्झाइ राखेको छ त ?परमेँ वरसँग घिन  वा मायाल ु
सम्वन्धमा आफूलाई समावेश गराउन तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न गनुर्पदर्छ? 
 
५॰ दासत्वको जीवनमा फेिर िकन फिकर् ने ?(गलाती ४:८×१०) 
       गलाती ४:८×२०मा पावलले कुन मूलभतू िवषयवःतलुाई औलँ्याइएको 
छ ?गलातीह को बीचमा फैिलएको गलत िशक्षाह को िवषयमा उनी कसरी 
गम्भीर भएर सम्वोधन गदर्छन?् हेन ुर्होस:् "८ अिघअिघ जब ितमीह ले 
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परमेँ वरलाई िचनेका िथएनौ, ितमीह  ितनका दास िथयौ, जो ः वभावले नै देवह  
होइनन ्, ९ तर अब त ितमीह ले परमेँ वरलाई िचनेका छौ, अथवा परमेँ वरबाट 
िचिनएका छौ, र पिन फेिर कसरी ितमीह  ती िनबर्ल र सु -सु का तचु् छ 
िस ान् तह ितर फकर् न् छौ र फेिर ितनका दास बन् न चाहन् छौ? १० ितमीह  
ितिथह , मिहनाह , ऋतहु  र वषर्ह  मान् दछौ। ११ मलाई त यः तो लाग् छ, 

िक ितमीह का िनिम् त गिररहेको मेरो पिरौम व् यथर् भयो। १२ भाइ हो, 
ितमीह  मजः तै होओ भन् ने म िबन् ती गदर्छु, िकनिक म पिन ितमीह जः तै 
भएको छु। ितमीह ले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। १३ ितमीह लाई थाहा 
छ, िक शरीरको अः वः थताले गदार् नै मैले पिहले ितमीह लाई ससुमाचार 
सनुाएथ। १४ य िप मेरो िबरामी अवः था ितमीह का लािग एउटा परीक्षा 
िथयो, तथािप ितमीह ले मलाई ितरः कार गरेनौ, न घणृा नै गर् यौ, तर 
परमेँ वरको एउटा दूतलाई, भीष ् ट येशूलाई झ मलाई महण गर् यौ। १५ 
ितमीह ले अनभुव गरेको सन् तोष कता गयो? िकनभने म गवाही िदन सक् छु, िक 
यिद सम् भव भए ितमीह ले आफ् ना आखँासम् म पिन िनकालेर मलाई िदनेिथयौ। 
१६ तब ितमीह लाई साँचो भनेको कारणले के म ितमीह को शऽ ुभएको छु 
र?  १७ ितमीह लाई आफूपि  तान् न ितनीह  खूबै जोश देखाउँछन ्, तर असल 
अिभूायले होइन। ितमीह ले बढ़ी उत् साहसाथ ितनीह लाई ः वीकार गर भनेर 
ितनीह ले हामीबाट ितमीह लाई अलग पानर् खोज् छन ्। १८ असल अिभूायको 
िनिम् त जोिशलो हनु ु असल हो, तर म ितमीह का माझमा हुँदा माऽ जोश 
देखाउन ु असल होइन। १९ मेरा साना बालक हो, भीष ् ट ितमीह मा 
नबिननभुएसम् म म फेिर ूसवपीडामा छु। २० अिहले म ितमीह का साथमा 
भएर ितमीह सगँ मेरो बोल् ने तिरका बदल् न सके कित असल हनेुिथयो, िकनिक 
ितमीह का िवषयमा म अन् योलमा परेको छु।" 

        गलातीका मािनसह को बीचमा चलेका धमर्संःकार ाक् कै कःतो 
िथयो भनेर पावलले व्याख्या गदनन।् तर गलत आराधनाको व्यवःथाले 
मािनसलाई आित्मक दासत्वमा ल्याउँछ भ े धारणा उनको मनमा ःप  िथयो। 
गलत धािमर्क संःकार वा िरितिरवाज अत्यन्त खतरापूणर् र िवध्वसँात्मक हनु्छ 
भनेर मूल्या न गद गलातीका िवँ वासीह लाई धेरै कडा शब्दह  ूयोग गरेर  
पावलले पऽ लेख्दछन।् भाविवभोर भएर आफ्नो पऽमा ती गलातीका 
िवँ वासीह लाई सतकर्  गराउँदै पावलले यो भन्दछन ् िक जनु िबयाकलापमा 
ितनीह  लािगरहेकाछन ् त्यसले ितनीह  परमेँ वरको हकदारी पऽु हनेु 
शूभअवसरलाई गमुाउँदै फेिर परुानै दासत्वको जीवनमा फिकर् रहेका छन।् 
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    हो ,के के समःयाह ले गलातीका िवँ वासीह लाई िपरोलीरहेकाछन ् ,सो 
पावलले उल्लेख गरेका छैनन।् तर गलाती ४:९×११मा पावलले गलातीह को 
के आपि जनक िबयाकलापमा आफ्नो गनुासो पोख्याइरहेकाछन?् 

“िदन अथार्त ्,मिहना ,ऋत ुर वषर्ह  ") गलाती ४:१० (भनेर पावलले 
सम्वोधन गरेकाले उनी यहूदी िरितिरवाजमा माऽ होइन तर साबथको पिन 
खलेुआम  िबरोध जनाएका िथए भनेर कितपयले दावी गदर्छन।् तर त्यस 
खालको तकर् ले पावलले यहूदी धमर् परम्पराको बारेमा ूमाण गनर् चाहेको भन्दा 
बािहर गएको देखाउँछ।  यिद साबथ र यहूदी संःकारह लाई नै औलँ्याएर 
ितनीह को िबरोध गरेको भए कलःसी २:१६मा ती कुराह लाई नामै िदएर 
सूचीमा राख्दथे। तर जे गलातीका िवँ वासीह ले अपनाइरहेका िथए वा 
संःकारलाई पालन गिररहेका िथए त्यसले गदार् ितनीह ले भी मा पाइएको 
ःवतन्ऽताबाट आफूलाई अलग गराउन खोिजरहेका िथए भनेर पावलले ःप  
पमा लेख्दछन।् “यिद सात  िदनको पिवऽ साबथको पालनाले मािनसलाई 

दासत्वमा ल्याउँछ भने परमेँ वर आफ पिन त्यस दासत्वमा पिॐएको 
देखाउँदछ िकनभने संसारको ूथम साबथ उहाँले नै पालना गनुर्भएको िथयो  "!
द एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठेली ६ ,प॰ृ ९६७बाट पान्तिरत। यिद सात  
िदनको साबथलाई पालन गदार् उहाँमा हनेु ःवतन्ऽतालाई हामीलाई बिन्चत 
गराउँछ भने येशू आफैले पिन त्यो साबथ तथा पिवऽ िबौामबार िकन पालन 
गनुर् भयो र अ लाई पालन गनर् िसकाउनभुयो ?(मकूर् स २:२७,२८ ,लूका 
१३:१०×१६(। 

      के सेभन्थ×डे एडभेिन्टःट मतमा केिह यःता िरितह  छन ् जसले 
येशूमा भएको हाॆो ःवतन्ऽतालाई हनन गिररहेको छ ?वा ती िरितह ूित हाॆो 
भावना वा मनिःथित कःतो छ ?गलत धारणा व मनिःथितलाई बोिकरहंदा हामी 
पिन कःतो दासत्वमा पनर् सक्छ  भनेर पावलले भ  खोिजरहेको हामी पाउँछ  ?
िकनभने गलातीह लाई त्यस िबषयलाई औलँ्याउँदै पावलले कडा शब्दमा सचेत 
गराएका िथए। 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी :“परमेँ वरको व्यवःथालाई उलंघन गरेर पापी मािनसह  आफ्नै 
पापमा नमरोस भनेर ःवगर्को सभामा उहाँले एउटा ूावधान बनाउनभुएको 
िथयो। त्यस ूावधानमा ितनीह को स ामा येशू मनुर् हनेु भएकोले उनीह ले 
उहाँलाई महण गरेर परमेँ वरको चिुनएका छोराछोरीह  होउन ्भ े उहाँको 
चाहना समावेश भएको िथयो। सारा मािनसह ले उ ार वा मिुक्त पाउन ्भ  े
परमेँ वरको सिदच्छा िथयो। त्यसै अनसुार उहाँले योजना बनाउनभुएको 
िथयो। आफ्नो एक माऽ पऽु हाॆो पापको बदलामा बिल हनु उहाँले योजना 
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बनाउनभुएको िथयो। तर कोिह मािनस येशू भी ारा परमेँ वरको छोराछोरी 
हनेु हकलाई अःवीकार गछर् भने त्यसले अनन्त मतृ्यमुा सहभागी हनु्छ िकनभने 
ितनीह  परमेँ वर िपताका धमर्पऽु तथा धमर्पऽुी हनेु सरल उपायलाई मा  
तयार भएको हुँदैनन।् मािनसको घमण्ड तथा हठीपनाले गदार् मिुक्तको 
बरदानलाई उसले ःवीकार गनर् चाहन्दैन। तर मािनस धमर्कमर् गरेर धमार्त्मा 
ब  खोजे पिन परमेँ वरको साम ुऊ उपिःथत हनु सक्दैन। येशूको नाउँमा 
िवँ वास गरेर उहाकँो अनमुहलाई महण गरेमाऽ त्यो व्यिक्त परमेँ वरको साम ु
ःवीकायर् हनु्छ। मािनसको धमर्कमर् र आित्मक पमा जोिशलो भावना भयो 
भन्दैमा त्यसलाई  आधार मािन परमेँ वरले उसलाई महण गनुर्भएको हो भनेर 
ूमािणत गदन। कसले मिुक्त पाउँछ वा पाउँदैन भ े िनणर्य केवल येशू 
भी ारा नै हनु्छ।"×एलेन जी ाइट ,“चोजन इन बाइ  "साइनस ् अभ 
टाइमस ्,जनवरी २ ,१८९३बाट पान्तिरत। 

  
िचन्तनमनन: 
क)  परमेँ वरसँगसँगै िहँडदा उहाँका छोराछोरी हनेु अवसर हामी पाउँछ । तर 

उहाँको छोराछोरी हनुकुो अथर् के हो र नहनुकुो अथर् के हो ?
परमेँ वरमािथ भरोसा र िवँ वास गनर् बालकको कुन ् ःवभावलाई हामीले 
अ ाल्नपुदर्छ ?फेिर बच्चा बिु मा नअडिकन के गनुर् पदर्छ? 

ख)  मािनसमा यःतो के यःतो ःवभाव छ जसले गदार् मिुक्त पाउन केवल 
परमेँ वरको अनमुह र उहाँमािथको िवँ वासमा भर पछर् भन्दा मािनसलाई 
असिजलो बनाउँदछ ?तर परमेँ वरको अनमुहलाई महण गनुर्को स ा 
आफ्नै कामिबया वा धमर्कमर्बाट मिुक्त पाउँछु भनेर धेरै मािनसह  िकन 
त्यताितर विढ ध्यान िदएको हामी पाउँछ ? 

ग)  यस अध्यायमा उल्लेिखत पाँच  बुदँाको अिन्तम ू मा फेिर सोच्नहुोस।् 
जनु तत्वबाट हामी ःवतन्ऽ छ  त्यिह तत्वको दास हनु हामी सेभन्थ×डे 
एडभेिन्टःट िकन सम्भव हनुसक्दछ ?कसरी हामी दासत्वमा फःन 
सक्दछ  ?र हामी दासत्वमा छ  भनेर कसरी थाहा पाउन े?र हामी येशूमा 
सािच्चक्  कै कसरी ःवतन्ऽ हनेु? 

सारांश :परमेँ वरको पिरवारमा हामी छोराछोरी हनेु हक भी मा रहेर पाउँछ । 
परमेँ वरको छोराछोरी भएको नाताले पिरवारले पाउने सबै अिधकार र 
अवसरको उपभोग हामी गनर् सक्दछ । केवल नीितनयमलाई पालन गरेर माऽै 
हामी परमेँ वरको सन्तान हनु्छ  भ े तकर्  मूखर्तापूणर् छ। यसो गनुर् भनेको 
कुनै छोराले दास हनु आफूले पाएको पद र हकलाई त्याग्न चाहेको जःतै 
हो। 
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कथा ८ 

िनद ष झ्यालखानामा 
 
     पिुलसले ूभालाई िदनिदनै केरकार गनर् थाले। ितनीह ले उनको 
हातमा कुटे। मध्य रातमा उनलाई उठाएर ितनीह ले सोधपूछ गरे। ितनीह ले 
ूभाको दाजह  र आमालाई पिन सोधपूछ गरे। ूभाको केही न केही दोष 
भे ाउन ितनीह ले कोिसस गरे। कित समयदेिख योजना बनाएकी िथयौ? 
लिुटएका  गहना, पैसा कहाँ लकुायौ? भन्दै केरकार गरे। 

   ूभाले आफ्नो पिरवारलाई देवीदेवताह लाई पूजा गरेर राहत माग्न 
अनरुोध गिरन।् यिद आफू झ्यालखानाबाट मकु्त हनुसिकन्छ भने आफ्नो कपाल 
पिन खौिरन तयार भएको भिनन।् केही कुराले पिन उनलाई शािन्त भएन। 
पिुलसह ले उनलाई केरकार गरेर उनलाई िदक् क बनाए। 

 एक रात जब उनी झ्यालखानाको कोठाको िचसो िसमेन्टीको भईुँमा सिुतरहेको 
बेलामा उनले सपना देिखन।् सपनामा एक जना सेतो लगुा लगाएको मािनसले 
उनलाई छोएको देिखन ्र नडराऊ भने। ""म ितॆो साथमा छु। ितमी िछ ै घर 
जान पाउनेछौ।" त्यस व्यिक्तले कबलु गरे। 

   "तपाईँ को हनुहुनु्छ?" ूभाले त्यस व्यिक्तलाई सोिधन।् "म येशू हुँ" 
त्यस व्यिक्तले जवाफ िदए। 

   अक  िदन पिन उनलाई पिुलसले सोधपूछ गरे। त्यस िदन ितनीह ले 
उनलाई िपटे। त्यसबेला उनले नकुो स ा ूाथर्ना गिरन,् "हे येशू, यिद तपाईँ 
सत्य परमेँ वर हनुहुनु्छ भने मलाई सहायता गनुर्होस।्" त्यसको दईु घन्टा पिछ 
उनी झ्यालखानाबाट मकु्त भइन।् तर अक  िदन सोधपछुको िनिम्त पिुलस 
चौकीमा आउनपुरेको िथयो। 

  िदनिदनै उनी पिुलस चौकीमा गइन।् ितनीह ले कुनै नयाँ कुरा थाहा 
पाउनासाथ त्यसको बारेमा ितनीह ले उनलाई केदर्थे। ितनीह ले कुनै चोरलाई 
समात्दा पिन त्यो चोर  र ूभाबीच िचनजान िक भनेर सोिधन्थ्यो। यो ूिबया 
वषर्भरी नै चिलर ो। 

   ूभाले आफूले देखेको सपना सिम्झन।् उनी र उनका पिरवार चचर्मा 
जान थाले। एक िदन एक जना िमसनमा काम नगरेको एडभेिन्टःट ूभाको 
घरमा आए। उनले ितनीह लाई येशूको बारेमा अ  कुराह  िसकाउन अनरुोध 
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गरे। जब उनले साबथको बारेमा सनुाए तब ूभाको दाजलेु उनलाई आफ्नो 
िज ासा राखे।  
   "यिद बाइबलले मािनसह लाई हप ् ताको सात  िदन शिनबारलाई साबथ 
भनेर बताउँछ भने इसाईह ले िकन आइतबार पालन गछर्न?्" ूभाको दाजलेु 
सोध्यो। त्यस एडभेिन्टःटले जवाफ िदएकी साबथ परमेँ वरले सिृ मै ःथापना 
गनुर्भएको िथयो। त्यसको मह  वले गदार् दश आ ाह मा पिन समावेश भएको 
िथयो र येशूले आफू मरेपिछ पिन त्यसको सम्मान गनुर्भएको िथयो। 

  केही हप् तापिछ त्यस एडभेिन्टःटले ूभाको पिरवारलाई ससुमाचािरय 
सभामा भाग िलन िनम्तो िदए। ितनीह  र अ  केही साथीह को साथमा आउन 
ितनीह  सहमत भए। ससुमाचार कायर्बम पिछ ूभा र उनको पिरवारले 
बिप् तःमा िलए। 

    ूभाले बिप् तःमा िलएको केही समयमा नै आमालाई मान चोरह लाई 
समाितए। पिुलसले ती चोरह लाई िच  ूभालाई बोलाए। त्यसपिछ ती 
झ्यालखानामा परेका ती चोरह का ौीमतीह ले ितनीह का पितह को िनिम्त 
ूाथर्ना गनर् ूभालाई अनरुोध गरे। ती चोरह  एक वषर्माऽ झ्यालखानामा परे। 
ती चोरह  आठ जना िथए। ितनीह मा छ जनाले येशूलाई महण गरे। अिहले 
ितनीह मा एक जना िमसनको तलब नखाने ससुमाचार ूचार गन भएका छन।् 
तर दईु जना चोरह  जसले येशूलाई ःवीकार गरेका िथएनन ्ितनीह  झगडाको 
बममा नराॆोसँग मािरए। 

    ूभालाई धेरै समःयाह  आएका िथए तर त्यसबाट असल काम भयो।  
उनको पिरवारले येशूलाई महण गरे। चोरह ले पिन येशूलाई िवँ वास गरे। र 
अिहले ूभा बाइबल िसकाउने काममा खिटएकी िछन।् 

   (ूभा मिमडी भारतको िभिझयानगरममा बिःछन।् त्यहाँ उनले ूभकुो 
काम िनरन्तर पमा गिररहेकी िछन)्। 
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