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भूिमका

मािटर्न लुथर र गलातीह लाई लेखेको पुःतक
(पाँच सय वषर् अिघ ूायजसो सबै इसाईह

ारा रोमन क्याथोिलक चचर्

अन्तगर्त रहन अपेक्षा गिरएको िथयो। रोमन क्याथोिलक चचर्ले पोपलाई
ँ माऽ मािनसलाई
धमर्िपताका नाउँमा सम्बोधन गछर्न ् र उनीसग

ःवगर् वा नकर्मा

् उनको मातहतमा
पठाउने साँचो छ भनेर रोमन क्याथोिलक चचर्ले दावी गछर्न।

नबःने

र

बाइबलमा

माऽ

िवश्वास

गरे र

िजउन

चाहने

लाख

लाख

मािनसह लाई "िबिँचयन धमर्"कै नाउँमा रोमन क्याथोिलक चचर्ले अनेकन

यातना िदएर नरहत्या गरे को िथयो। पन्ी शताब्दीमा ती क्याथोिलक चचर्कै

सम्माननीय फादर वा धमर्ग ु

मािटर्न लुथरको उदय भयो। उनले एकिदन

ँ ीमा घुड
ँ ा टे क्दै दशर्न गनर् जाने बममा "धमीर् िवश्वासले
पोपको सामु लामो िसढ

माऽ िजउँछ" भ े बाइबलको पद उनको िदमागमा च

ाङ्ग परे झ बिळयो र

ँ ीबाट तुरन्तै ओलर हजार वषर्सम्म पिँचमी इसाई धािमर्क र राजनैितक
िसढ
क्षेऽमा

बाहुल्यता

भएको

रोमन

क्याथोिलक

चचर्लाई

च ुनौित

िदँदै

आफू

बाइबलको िशक्षादीक्षा बाहेक कुनै व्यिक्त िवशेषलाई भगवान मानेर नझुक्ने ूण

गरे । पिवऽ आत्माको अगुवाईले ितनले िनणार्यक वा अत्यन्त मह वपूणर्
बाइबलमा लुकाई रािखएका सत्यह लाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएरै भएपिन
मािनसह

सामु ूःतुत गरे । सय वषर्सम्म बाइबललाई सवर्साधारण मािनसह ले

पढ्नुह ु

भनेर अनेक

अन्धिवश्वास र परम्पराह ले बादलले ढाके जःतै

ढािकराखेका िथए। तर मािटर्न लुथरको कदमले लाख

ँ ा
इसाईह को आख

ँ अलिगए। उनको कदमलाई ःवागत
खोल्ने अवसर पायो र क्याथोिलक चचर्सग
गन इसाई िवँवासीह लाई सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट भिनन्छ जुन ् दुभार्ग्यबस

लाख सम्ूदायह मा टुिबएका छन्)।
पाँचसय वषर् अिघ सु भएको ूोटे ःटे न्ट सुधारवादी आन्दोलन (ूोटे ःटे न्ट

िरफोरमेशन)को वािषर्क उत्सब सुधारवादी इसाईह ले िछ ै मनाउँदैछन्। केवल

पाँचसय वषर् अिघ सु भएको िवँवव्यापी इसाई ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादीबादको
जरा किरब उ ाइस सय वषर् अिघ येशूका ज्वालामूिख जःतो भएर िनःकेका

िव ान भक्त पावलले लेखेका गलातीह लाई (र रोमीह लाई)को पऽमै िथयो
भ े कुरामा कसैको दुईमत छै न भ

सिकन्छ। गलातीह लाई लेखेको पऽ

पिढरहँदा नै िवश्वास ारामाऽै धमीर् भइन्छ भ े अत्यन्त मिहिमत सुसमाचार

मािटर्न लुथरले प ा लगाएका िथए। त्यस आत्म ानले मािटर्न लुथरको

दय

िभऽसम्मै छोएको िथयो। त्यो महान् आत्म ानले इसाई जगतमा आगोजःतो
सल्केको िथयो जसको उपज ूोटे ःटे न्ट सुधारवादी आन्दोलन िथयो। त्यस महान्
आत्म ानको सत्यले येशूका िवँवासीह लाई शताब्दीय सम्म गलत धािमर्क

ान

र रोमन क्याथोिलक चचर्ूणालीको कब्जामा राख्ने ूवृि बाट ःवतन्ऽ भएका

िथए। गलातीह लाई पावलले लेखेका पऽ पढे पिछ पोपको क र भक्त र

धमर्ग ु

मािटर्न लुथरको धािमर्क िवश्वासमा आमुल पिरवतर्न आएको िथयो।

उनले गदार् इसाई सं सारले काँच ुली फेरे को िथयो अथार्त ् इसाई यथािःथितवादमा

पिरवतर्न आएको िथयो।

लुथरको उदय भएको शतािब्दय पिछ ूोटे ःटे न्ट सुधारवादिभऽबाट उदय
भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का िवँवासीह

पिन गलातीह लाई पावलले

लेखेको पऽूित आभािर छन्। गलातीह कै पुःतक पढे र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट

चचर्का हःतीह

इ.जे. वागनर र ए.टी जोन्सले सन् १८८० र ९०को

िवश्वास ारामाऽै िजउँछन् भ े सत्य आत्म ानलाई सेभेन्थ-डे

दशकमा धमीर्ह

एडभेिन्टःट चचर्ले पुन: प ा लगाउन सहयोग गरे का िथए।

गलातीको पुःतकमा के छ जसले गदार् इसाई सुधारवादी वा ूोटे ःटे न्ट

िरफोरमेशनको

येशूभक्तह का
बाइबलका अ

मे दण्ड

हुन

पुग्यो?

मािटर्न

लुथरलाई

जःतै

हजार

दयह मा छु न सक्ने आित्मक तत्व त्यस पुःतकमा के छ ?
पुःतकह मा जःतै गलातीह लाई लेखेको पुःतकमा धेरै

िनणार्यक िवषयबःतुह लाई सम्बोधन गिरएको छ जुन पचाउन सकेमा ूत्येक
ू क्तलाई येशक
ू ो कमर्ठ अनुयायी बनाउन सक्छ। इसाईह ले बुझ्न गार्हो
येशभ

मािनएका

अनेक

जल्दोबल्दो

िवषयबःतुह लाई

पावलले

गलातीह लाई

लेिखएको पुःतकबाट सुल्झाउन खोिजएको पाइन्छ। ती केही िवषयबःतुमा: सही

ु नेको के हो? मुिक्तको
ःवतन्ऽ भनेको के हो अथार्त ् पापबाट ःवतन्ऽ हुनभ
अवधारणामा दश आ ा र िविधिवधानह को भूिमका के हो? हामीले येशूलाई
िवश्वास गरे पिछ हामीह को अवःथा वा चिरऽ कःतो हुनपु छर्? पिवऽ आत्माले

अगुवाइ गरे को येशूभक्तको ःवभाव कःतो हुन्छ र युग सम्म सोिधरहेको ूँन

्
पापी तथा अधमीर् मािनस पिवऽ र न्यायी परमेशवरको
सामु कसरी धमीर् तथा
र्
ूँन र अ
िनद ष ठहिरन सक्छ? आिद। उपयुक्त

ूँनह ले गदार् मािटर्न

लुथरलाई यःतो बाटोमा उभ्याइिदयो िक उनी किहल्यै पिन पछािड फकनन्।

बाइबल

पढ्ने

रोमीह लाई जःतै अ

िव ाथीर्ह लाई

उपरोक्त

िज ासाह लाई

पावल ारा

पऽह मा पिन सम्बोधन नगिरएको त होइन, तर

गलातीको पुःतक अ भन्दा फरक छ। यो पुःतक छोटो र ःप

आध्याित्मक, अथर्पूणर् जीवन िबताउन सम्वोधन गिरएका िबिभ

छ। उिचत,
अत्यावँयक

तथा समसामियक िवषय वःतुह लाई अत्यन्त शिक्तशाली तथा मािनसको

दयलाई छु ने लेखन शैलीमा यो पुःतक लेिखएको छ। यो पुःतक पढ्दा आज

पिन मािनसको

पाउँछ ।

्
दयले परमेशवरको
आत्मालाई खोज्न राजी भएको हामी

पावलको यो पऽले सामूिहक
पाठकलाई व्यिक्तगत

पमा माऽ नभएर ूत्येक

पमा आफ्नै लािग बोिलएको झ अनुभव हुन्छ। यिद यो

पऽ कोनर् ऐितहािसक पृ भूिमको बारे मा

ान भयो भने यसलाई झन गिहरो गिर

बुझ्न सक्दछ ।
पावलले सु मा लेखेका िविभ

पऽह मा यो पऽ पिहलो पऽ

हुनसक्दछ भनेर बाइबलका धेरै िव ानह ले िवश्वास गदर्छन्। यो पऽ

ूख्यात ये सलेमको सभा (ूेिरत १५) पिछ सन् ४९मा लेिखएको हुनसक्छ।

इसाई पऽमा यो सबभन्दा पुरानो हुनसक्दछ। ूेिरतको पुःतक र यस

ँ
गलातीको पुःतकले औल्याए
अनुसार घमासान वाकयु को बीचमा चचर् ःथापना

भएको िथयो। त्यसको मूल िवषय िथयो गैर-यहू दीह ले मुिक्तको सुसमाचार
सु े के हक छ? (यहू दीह ले अन्य जाित तथा गैर×यहू दीह लाई म्लेच्छ वा

तुच्छ ठान्दथे-गैर यहू दीह ले केवल येशूलाई माऽ

िवश्वास गरे र मुिक्त

पाइन्दै न भनेर कितपय इसाई भएका यहू दीह ले िवरोध गरे का िथए। मोशाले

िदएका व्यवःथा )ूेिरत १५:१ (र खतनाको सं ःकार पिन गैर×यहू दीह ले
पालन गनुप
र् छर् भनेर ितनीह ले दावी गरे का िथए। गैर×यहू दीह ले ःथापना
गरे को गलातीको चचर्मा पिन ती यहू दी इसाईह

पसेर ितनीह लाई यहू दीको

मूल धारमा ल्याएर ठीक पानुप
र् छर् भ े समाचार पावलले थाहा पाउँदा उनी

बु

भएका िथए। त्यसलाई त्यि क्कै नछोड्ने भनेर पावलले िनणर्य गरे ।

धािमर्क िरितिथितलाई पालन गदार् मुिक्त पाइन्छ भ े झुटो सुसमाचारको

सन्दे शले येशूको कामको औिचत्यलाई समाप्त गछर् भ े कुरा पावललाई थाहा
िथयो।

त्यसकारण

येशूको

िवशु

सुसमाचारको

रक्षाको

िनिम्त

उनले

गलातीह लाई कडा पऽ लेखेका िथए। ती यहू दी इसाईह को च ुनौित र िशक्षा

झुटा हुन ् भनेर सरल र ःप
िथए।

तर कडा शब्द ूयोग गिर यो पऽ उनले लेखेका

गलातीह लाई येशू भी मा माऽ सत्यवादी भएर बःनु भनेर

अनुरोध गिर लेखेको पावलको पऽ सँगै पढ

भनेर पाठकवृन्दह लाई यस

पुःतक ारा हामी हािदर्क िनमन्ऽणा गदर्छ । फेिर त्यसै वखत यस गलातीको

पुःतकले सुसमाचारको आत्म ानमा हामी कि को पिरपक्व छ भनेर जाँच्ने
्
अवसर पिन हामीह लाई िदँन्छ। यो पुःतक पढे पिछ परमेशवरको
आत्माले
काम गरे र हामीह को

दयमा आध्याित्मक पिरवतर्न आउन् र येशूमा

्
परमेशवरले
हाॆो िनिम्त के काम गनुभ
र् यो भ े

ान प ा लगाउन सहयोग

ग न् भ े हाॆो हािदर्क आशा छ।

बाइबलको िव ान कालर् कोजाटर् सेभेन्थ×डे एडभेिन्टःटले सं चालन

गरे को वालावाल युिनभिसर्टीको सह×ूाध्यापक हुनहु न्ु छ। उहाँले त्यहाँ नयाँ

िनयम र ूारिम्भक इसाई इितहास पढाउनुहन्ु छ। यो युिनभिसर्टी अमेिरकाको
वािश टन राज्यको कलेज प्लेस ,वालावालमा छमा छ।
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