यहूदी र अन्य जातका मािनसहरु
अथार्त गैर यहूदी

२

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस्: लैव्य २३, म ी १९:१७, ूेिरत
१५:१-२९, गलाती १:१-१२, िहॄू ८:६, ूकाश १२:१७

ःमरण गनुपर् न पद: “व्यवःथा मोसा ारा िदइयो तर अनुमह र सत्यता
भी

येशू ारा हामीलाई िदइयो।" (यूह ा १:१७
ूथम शताव्धीका ूथम इसाईह

पान्तिरत)।

सबै यहू दीह

िथए। ती

यहू दीह ले येशूलाई िवँवास गरे तापिन आफ्ना यहू दी सं ःकारह लाई
त्यागेका िथएनन्। खतना ूथा तथा यहू दी चाडवादह लाई त्याग्नुपछर्

भनेर नयाँ करारले ितनीह लाई िनदशन िदएको दे िखन्दै न। तर जब
गैर-यहू दी, िवदे शी तथा अ

जातका मािनसह ले पिन येशूलाई िःवकार

गनर् थाले तब ितनीह को िबचमा गिम्भर समःयाह

खडा भएको

के

चाडवाड

पाइयो। के यहू दी जातबाट नआएका मािनसह ले खतना गनुर् पछर् र?
पुरानो

करारमा

यहू दीह लाई

िदइएको

िविभ

सं ःकारह लाई पिन ितनीह मािथ लाद्नु पछर् र? यी िविभ
समःयाह लाई सुल्झाउन येशूका चेलाह

र

जितल

र अन्य इसाई अगुवाह

िमलेर जे शलेममा एक पिरषद वा आयोगको गठन गरे । यसको
िववरण ूेिरत १५मा पाइन्छ।
िविभ

तकर् र सुझाउह लाई सं लन गरे र, ितनीह मािथ

गिम्भर छलफल गिरयो। गैर-यहू दीह लाई यहू दी सःकार, िरितिथित र
व्यवःथाह लाई लागु नगराउने त्यस पिरषदले िनणर्य गर्यो। तर
कितपय यहू दीह

िनणर्यलाई

जो इसाई भएका िथए, ितनीह ले त्यस पिरषदको

अिँवकार

गरे ।

ितनीह

चचर्

चचर्मा

गएर

यहू दी

सःकारह लाई मा ु पछर् भनेर िसकाउन िहिच्कचाएनन्। गैर-यहू दीह

यहू दी झमेलामा पन हो िक नपन हो भ े कुरामा अन्यौलता िथए। ती
िविभ

सं ःकारह मा खतना ूमूख िथयो।

दुई हजार वषर् पिछ पिन आज ती समःयाह

पाउँदैन । दश आ ाह

हराएर गएको

पालन गन, सब्बथलाई पालन गन सेभेन्थ-डे
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एडभेिन्टःटह

इसाई होइनन् भनेर आरोप हामीले नखेपेका होइन ।

येशूको मृत्यु भएपिछ पिन मोसाका िविधिवधानह लाई पालन गनुप
र् छर्

भनेर िसकाउने समूह वा मत भनेर हाॆो बारे ॅमात्मक धारणा ूचार
ूसार

गिरन्छ।

अब

हामी

त

नयाँ

करारमा

छ।

त्यसकारण

परमेँवरको व्यवःथा वा दश आ ा जहाँ सब्बथको पालना गनुप
र् छर्
भनेर िसकाइन्छ, त्यसबाट हामी ःवतन्ऽ छ भनेर इसाई धमर्ग ु ह ले

नै इसाईह लाई बुझाइरहेको पाउँछ । फेिर त्यसै वखत हाॆै माझमा

पिन केिह एडभेिन्टःटह ले कितपय यहू दी सं ःकारह लाई पालन

गनुप
र् छर् भनेर िसकाउनेह को कमी नभएको पाउँछ ।

रोमीको पऽमा त्यसबेलाको चचर्को लािग माऽ होइन अिहलेको

िनिम्त पिन आवँयकता भएको महत्वपूणर् सन्दे श पावलले िदएको
पाउँछ । दश आ ाको अपिरहायर्ता र गैर-यहू दी इसाईह ले यहू दी

सं ःकारह लाई िकन पालन गनुप
र् दन भ े जःता महत्वपूणर् र समसाियक
िवषयवःतुह लाई पावलले यस पऽमा अङ्गालेको पाउँछ ।
१॰ अत्यन्त उ म वाचाह

(िहॄू ८:६)

िहॄू ८:६मा पावलले भ ह
ु न्ु छ: “अब उहाँले ूा

गनुभ
र् एको

सेवा अझ अत्यन्त उ म छ, अझ उहाँ उ म ूित ाह मा खडा

ु न्ु छ।" “उ म ूित ाह
गिरएको उ म करारको मध्यःथ पिन हुनह

अथार्त ् वाचाह " भन्दा हामीले के बुझ्छ त?

नाजरथको येशू मिसहको आगमन नै शायद पुरानो र नयाँ

करारमा भएको सबभन्दा ठू लो अन्तर हो भ ुमा कसैको दुईमत हुन

सक्दै न। सारा मानव जातीको मुिक्तको िनिम्त उहाँलाई परमेँवरले यस

धरातलमा पठाउनुभएको िथयो। उहाँलाई अिँवकार गिर मािनसह ले

मुिक्त पाउन सक्दै नन्। येशूको बिलले माऽ मािनसह को पाप क्षमा

हुन्छ। येशूको िस

जीवनले

माऽ मािनसह

िनरपराध भएर उिभन सक्छन्। ःप

येशूको धािमर्कताले माऽ ूा

परमेँवरको सामु

पमा भ े हो भने मुिक्त भनेको

हुन्छ, त्यसको िवकल्प अ

छै न।

मुिक्तको वाचालाई हातमा िलएर मिसह आओस् भनेर पुरानो

करारका िवँवासीह ले आशा गरे का िथए।

१४
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भयो तब नयाँ करारका मािनसह ले यो ूँनको सामना गनुप
र् रे को
पमा पठाउनुभएको नाजरथको येशूलाई

िथयो, के परमेँवरले मिसहको

ितनीह ले आफ्ना मुिक्तदाता भनेर िःवकार गछर्न र? येशूलाई िवँवास

गरे र उहाँमा िवँवासी जीवन िबतायो भने उहाँले िस मा आफ्नो िस

तथा धािमर्कता ितनीह लाई िदइनेछन्। यसबाट नै ितनीह ले पापबाट

मुिक्त पाउनेछन्।
आ ाह

फेिर त्यसै वखत पापलाई पिरभाषा गन परमेँवरको दश
नयाँ िनयममा पिन अपिरवतर्िनय भएको हामी पाउँछ । ती

् दश
दश आ ाह ले नै परमेँवर िपता र येशूको चिरऽका जग हुन।
आ ा िवना पापलाई उदा

गनर् नसक्ने भएकोले पुरानो करारमा वा

येशू आउनुभन्दा अगािड लेिखएको बाइबल धमर्शा मा माऽ होइन, नयाँ
करारमा अथार्त ् येशू पिछ लेिखएका पिवऽ शा मा पिन ती दश सुऽह
अत्यन्त महत्वपूणर् भएर खडा भएको पाउँछ ।

मोशाको हातबाट िदइएको दश आ ाह

अथार्त ् परमेँवरको

व्यवःथा नयाँ करारमा पिन अटल भएर खडा भइरहे को छ भनेर
दे हायका केिह पदह ले कसरी दे खाउँछन्? हे नह
र्ु ोस्: म ी १९:१७,

ूकाश १२:१७, ूकाश १४:१२ र याकूब २:१०,११।
यहू दी जातले अपनाएका िविवध सं ःकारह

पुरानो करारसँग

बाँिधएका िथए। मिन्दरसँग सम्विधत बिलूथा जःता सबै िरितिथितह

ँ
येशूको मृत्यु र उहाँ मूल पुजारीको काममा औल्याएका
िथए। तर जब

परमेँवरकहाँ आउने नयाँ बाटो खोिलयो, तब ती सं ःकार अथार्त ्

व्यवःथाह को औिचत्य समा

भइसकेको िथयो। पुरानो करार अथार्त ्

िनयमले मानेका सबै धािमर्क गितिविधह ले येशूको तािकर्क कायर्
अथार्त ् बिललाई दे खाउँथ्यो। ती धािमर्क गितिविधह का आधार नै

येशूमा भएको अत्यन्त उ म वाचाह

िथए। यिद येशू आउनु भएन र

ु एन भने पुरानो िनयममा अपनाएको सबै
उहाँ हाॆो िनिम्त बिल हुनभ
धािमर्क सं ःकारह
यहू दी

सं ःकारह

बेकार हुन्थे।

धमर्बाट

इसाई

धमर्मा

आइसकेपिछ

कसरी

यहू दी

पिरवतर्न भयो भनेर यहू दी र गैर-यहू दीह लाई बुझाउने
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लआय नै धेरै लआयह मा ूमूख लआय पावलको िथयो भनेर रोमीको

पुःतकमा पाउँछ । एक धमर्बाट अक धमर्मा कोिह पिरवतर्न हुन्छ भने
नयाँ धमर्का पक्षह लाई अंगाल्न समय लाग्नु ःवभािवकै हो।
बाइबलमा धेरै धेरै ूित ाह

छन्। ितनीह मा तपाईँलाई

मनपन के छन्? ती बाचाह लाई तपाईँको िनिम्त पिन हो भनेर तपाईँले

ूायजसो कितपटक दावी गनुह
र् न्ु छ? तपाईँको जीवनमा ती बाचाह लाई

चिरताथर् गनर् केले रोकीराखेको छ? अथार्त ् तपाईँले के गिररहनुभएको
छ जसले गदार् ती बाचाह
पुगेका छन्?

केवल इितहासको पानामा माऽ िसिमत हुन

२॰ यहू दी व्यवःथाह , िरितिथित तथा सं ःकारह

(लैव्य १२, लैब्य

१६, लैव्य २३)

तपाईँक समय भए लैव्यको पुःतक सरसतीर् हे नह
र्ु ोस्। िवशेष

गरे र लैव्य १२, १६, र २३ अध्याय हे नह
र्ु ोस्। त्यहाँ उल्लेख गिरएका
सबै िरितिथित, मिन्दरमा चलाएका सेवाकायर्ह

आिद पढ्दा तपाईँ के

सोच्नुहन्ु छ? नयाँ करार अथार्त ् वतर्मान पिरूेआयमा ूायजसो ती धेरै

िनितिनयमह

वा सं ःकारह

अथार्त ् ती व्यवःथाह

पालन गनर् िकन असम्भव हुन्छन् होला?

िकन अव्यवाहािरक छन्?

पुरानो करारमा व्यवःथा भनेको के हो भनेर ःप

त्यसलाई िविभ

समूहमा

सःकारह

(१)

न्यायूणालीको

समूहह मा राखेर सूची बनाउँदा उिचत दे िखन्छ। ती

नैितक

(३)

पानर्

व्यवःथा

नागिरक

व्यवःथा।

शा

तर

र

(२)

(४)

याद

धािमर्क

िलिखत

गनुह
र् ोस्,

मािनसरह ले ती व्यवःथाह लाई यसरी छु

िरितिरवाज
ऐन

पुरानो

कानून

तथा

र

करारका

ाएका िथएनन्। िकनभने

मािथ उल्लेख गिरएका ूत्येक समूहका व्यवःथाह मा धेरै साझा
कुराह

िथए।

त्यसकारण

तत्कािलन

व्यवःथाह लाई एकै समूहमा राखेका िथए।
परमेँवरको

नैितक

व्यवःथा

मािनसह ले

जसले

उहाँको

ती

िविवध

ःवभावलाई

झल्काउँछ, त्यसलाई छोटकरीमा दश आ ाह मा िदइएको छ। हामी

पिन कःतो जीवन िबताउनु पछर् भनेर परमेँवरले अपेक्षा गनुभ
र् एको
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जीवन त्यस दश आ ाह ले दे खाउँछन्। दश आ ाह

हाॆो िनिम्त

् हामी कःतो िविधको शासन वा परमेँवरको िनितमा
आचारसं िहता हुन।
िहँड्छ भनेर दे खाउने मापदण्डनै दश आ ाह
उत्पि दे िख ूकाशसम्म अटल धरोहरको

हुन ् जुन ् बाइबलका

मा खडा भएका छन्।

मोसाका ूथम् पाँच पुःतकह मा उल्लेख गिरएका िविभ

व्यवःथा,

पारे को पाउँछ ।

सं ःकार र िनयमह मा दश आ ाह लाई ःप

जुनसुकै पिरिःथितमा पिन दश आ ाह लाई िशरोपर गनुप
र् छर् भनेर ती

व्यवःथा तथा सं ःकारह ले दे खाउँछन्। ितनीह मा नागिरक शा

अथार्त ् नागिरक ऐन जुन ् दश आ ाकै पिरपािट िभऽ छन्। सरकारी

नेताह ले, आफ्नै दे श र जनताह सँग कःतो व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर

यस नागिरक ऐनले दे खाउँछन्। जब मािनसह ले ती ऐनलाई टो

ो

ँ ो सूची त्यस
भने कःतो खालको सजायँ पाउँछ भनेर त्यस सजायक

नागिरक ऐनमा उल्लेख गिरएका छन्।

अिन धािमर्क सं ःकार अथार्त ् िरितिरवाजह

सेवाकायर्सँग

भेटीह , िविभ

सम्विन्धत

िथए।

बिलह

भनेर

िविभ

खालका

चाडवादह का सूची र ितनीह लाई िकन

िवःतृत

पमा

सं ःकारमा उल्लेख गरे को िथयो।
उल्लेख

व्यिक्तले

कसरी र किहले चढाउनुपछर् भनेर यसले

बताएको िथयो। िविभ

मा ुपछर्

ूत्येक

चािहँ मिन्दरमा हुने

गरे को

व्याख्या

अिन त्यसपिछ ःवाःथका िनयमह
गिरएकाछन्।

अशु

ु ाट
हुनब

पिन

यस

धािमर्क

पिन व्यवःथाको पुःतकमा

कसरी

जोिगने

भनेर

ती

िनयमह ले बताउँछन्। शरीरलाई कसरी ःवःथ राख्ने भ े सुऽह

पिन यिह शा मा पाउँछ । ःवाःथका िनयमह मा नै आधािरत कुन

शु

मासु हो र कुन अशु

मासु भनेर भनेर तोिकएका छन्।

३॰ “मैले मुिक्त पाउन के गनुप
र् छर्?" (ूेिरत १५:१)

ूेिरत १५:१मा उल्लेख गिरएका िवषयवःतु यहू दी इसाईह को

िनिम्त सं वेदनशील िथए। यसमा लेिखएको छ: “केिह मािनसह

यहू िदयाबाट
तपाईँह ले

त्यहाँ

मोशाको

आएर

िवँवासीह लाई

िरितअनुसार

खतना

१७

यसरी

नगरे सम्म

िशक्षा

मुिक्त

िदए,

Ô

पाउन
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सक्नुह ु ।Õ यो खतनाको िविध केवल यहू दी रा लाई माऽ होइन भनेर
िकन मािनसह ले िवँवास गरे का िथए? उत्पि
अगूवाह

१७:१० पढ्नुहोस्।

आधुिनक टकीर् दे शका तत्कािलन शहर आिन्टओकका चचर्का
सदःयह सँग

र

येशूका

चेलाह

ूचारूसारको काम गरे का िथए। जित सक्यो त्यि

िमलेर

सुसमाचार

मािनसह ले येशूमा

िवँवास ग न् भनेर ितनीह ले अथक ूयास गरे का िथए। तर

ितनीह को कामकावार्िहमा हःतक्षेप गनर् यहू िदयाका यहू दी-इसाईह

आएर त्यस ःथानका चचर्ह मा गएर गैर-यहू दी िवँवासीह लाई ठू लो

िववादमा फसाए। मुिक्त पाउन गैर-यहू दी भएपिन येशूलाई िवँवास

गरे र माऽ पुग्दै न तर खतना गनुप
र् दर्छ र सारा पुरानो करारका
सं ःकारह लाई मा ु पछर् भनेर ती धमर्ग ु ह ले िसकाएका िथए।
आफ्ना धमर्संःकार तथा परम्परामा यहू दीह

िनरन्तर पमा अत्यन्त

गौरब गदर्थे। र पुरानो यहू दी परम्परा अनुसार सेवाकायर् गनुम
र् ाऽ

परमेँवरको उ म सेवा हो भनेर कितपय इसाई-यहू दीह ले पिन

आभास गिररहे का िथए। उनीह ले पालन गिर आएका परम्परा तथा

धमर्संःकारलाई बदल्न परमेँवरले किहलै पिन अनुमोदन गनुह
र् ु

भनेर

उनीह ले िवँवास गदर्थे। इसाई धमर्को ूमूख भागमा यहू दी व्यवःथा
र िरितिथितह

पिन समावेश हुनपु छर् ितनीह ले जोड िदएका िथए।

अब बिलूथा जःता यहू दी सं ःकारह को औिचत्य समा
ानमा

ितनीह

अनिभ

अथार्त ्

थाहा

नभएकोले

भइसक्यो भ े

पुरानो

यहू दी

सं ःकृितलाई कायम गनुप
र् छर् भनेर गैर-यहू दीजातका इसाईह लाई ती

यहू दी-इसाईह ले जोडकातोडले िसकाएका िथए। परमेँवरको पुऽ
येशूको मृत्युले सारा बिलूथाको ठाउँ िलयो भनेर ितनीह लाई थाहा

िथएन। जेजित धमर्सँग सम्विधत यहू दी सं ःकारह

िथए, ती केवल

यथाथर् व्यिक्त येशूको नमूनामाऽ िथए। जब येशू आउनुभयो र उहाँको
मृत्यु भयो तब मिन्दरमा हुने सम्पूणर् सेवाकायर् र िरितिथितह को
आवँयकता समा

भइसकेको िथयो।

१८
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येशूका चेला र अ

इसाई अगुवाह

िमलेर बिनएको आयोग

वा पिरषदले त्यस िववादलाई कसरी सुल्झायो त? हे नह
र्ु ोस्, ूेिरत
१५:२-१२।

“परमेँवरले अगूवाइ गनुह
र् ोस भनी पावल पखर बसेका िथए।

केिह कुरा बदल्नु छ भने बदलाउन अिधकार चचर्को स तीमा एक

भएर बसेका िवँवासीह लाई

परमेँवरले िदनुहन्ु छ भ े कुरामा

पावलले िवँवास गरे का िथए। ितनी पिन नव-इसाई भएकोले बुळक
ु

इसाई धमर्ग ु को बौि क सरसल्लाह चािहन्छ भ े कुरा उनलाई थाहा

िथयो। जब कुनै जितल तथा महत्वपूणर् समःयाको सामना गनुप
र् र्यो त

उनले ती समःयालाई चचर्मा ल्याउँदथे। अिन त्यसको समाधानको

िनिम्त

परमेँवरसँग

ान

माग्न

र

उिचत

िनणर्य

गनर्

उनी

सहिवँवासीह सँग िमलेर ूाथर्ना गदर्थे।–एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस्

अभ आपोःटल्स, पृ, २००बाट

पान्तिरत।

आफूलाई परमेँवरको ूवक्ता वा भिवंयवक्ता भनेर बोलाइएको

हो भनेर पावलले बराबर भनेको पाउँछ । सेवा गनर् र येशूको बारे मा

ूचार गनर् येशूले उनलाई बोलाउनुभएको हो भ े कुरामा पावल किहलै

पिन िवचिलत भएनन्। तर ठू ला चचर्को समूहसँग िमलेर काम गनर्
पावल सहमत भएका िथए। पावल परमेँवरको िवशेष दूत भएतापिन
आफूले चचर्मा भाऊ खोजेनन् र अ भन्दा ठू लो हुन खोज्नु भएन।

आफू चचर्को एक भाग हुँ भनेर उनले बुझेका िथए। सकेसम्म सम्पूणर्
चचर्सँग िमलेर काम गनुर् आवँयक छ भ े धारणामा आफू िवँवःत
भएका िथए।

आफ्नो चचर्को नेतत्ृ वको बारे मा तपाईँ के भ ुहन्ु छ? त्यस

नेतत्ृ वसँग तपाईँ कसरी राॆोसँग िमलेर काम गरी रहनुभएको छ?

परमेँवरको सव च्चताको िनिम्त सबै जना एकै मनका भएर काम गनुर्

िकन ज री छ? हरे कले आआफ्नै ढँग र ःवाथर्िस को िनिम्त चचर्मा
काम हुन थाल्यो भने त्यो चचर्को गित के होला?

आफ्नो िहतभन्दा

पिन परमेँवरको नाउँलाई उच्च पानर् आफूलाई पन्छाएर सबैसँग कसरी

िमलेर काम गन? यस िज ासालाई िलएर चचार्पिरचचार् गनुह
र् ोस्।
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४॰ “ठू ला बोझह ले नलाद " (ूेिरत १५:५-२९)

ूेिरत १५:५-२९को अनुसार त्यस पिरषदले एक तािकर्क

अथार्त ् महत्वपूणर् िनणर्य गरे का िथए। त्यो िनणर्यमा आउनुको कारण के
िथयो?

जुन िनणर्य गिरयो त्यो इसाई भएर पिन यहू दी परम्परालाई

मा ुपछर् भनेर िसकाउनेह को िखलाफमा िथयो। गैर-यहू दीह ले पिन

खतना गनुप
र् छर् र मोसाबाट ूा

भएको सम्पूणर् धािमर्क सं ःकार तथा

िरितिथितलाई पालन गनुप
र् छर् भनेर ती यहू दी-इसाईह ले िसकाएका

िथए। “इसाई धमर्मा यहू दी व्यवःथा र यहू दी सं ःकारह

महत्वपूणर्

पमा समावेश हुनपु छर्" भनेर ती यहू दी-इसाईह ले िवँवास गरे का

िथए।–एलेन जी ॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स्, पृ॰ १८९बाट
पान्तिरत।

पद १०मा पऽुसले ती पुरानो व्यवःथाह लाई कसै ले पिन

बोक्न नसक्ने बोझ भनेर िचऽण गरे को कुरा घतलाग्दो छ। परमेँवरले
नै ती सं ःकारह

आफ्नो जनिहतको लािग बनाउनुभएको िथयो भने त्यो

कसरी बोझ हुनसक्छ र? तर समयकाल िबितजाँदा ती सं ःकारह लाई

यहू दीह ले आिशषको स ा अिभशापमा पिरणत गरे का िथए। त्यस
ये शलेममा गठन भएको पिरषदले ती अिभशापह बाट गैर-यहू दी
इसाईह लाई बचाउन कोिशष गरे का िथए।

मोसाबाट िदइएको ती यहू दी सःकार र परम्परालाई मा ु

आवँयक छै न भनेर त्यस पिरषदले गैर-यहू दी इसाईह लाई भनेतापिन

दश आ ाह को अपिरहायर्तालाई अिँवकार गिरएको िथएन। रगत
निपउनु भनेर िनणर्य गन त्यस पिरषदले ौीमान वा ौीमती अब एक

आफसमा िन ावान हुन ु आवँयक छै न वा कसैलाई मानुर् उिचत छ
भनेर अनुमोदन गर्यो भ े कुरा सोच्नुपिन अकल्पिनय छ।

ूेरत १५:२०, २९मा उल्लेखिनय फैसला गरे को पाउँछ ।

त्यो हो, “तब यितमाऽ लेिखिदनुपछर्

िक ितनीह ले

मूतीर्ह लाई

चढाएका ूसाद नखाऊन्, व्यिभचारबाट अलग रहू न, रगन निपउन् र
घाँटी अँ

ाएर मारे को मासु नखाऊन्। यित गनुभ
र् यो भने तपाईँह ले

२०
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असल गनुह
र् न
ु ेछ, िबदा।" गैर-यहू दी अथार्त ् अ

जात वा दे शबाट

आएका िवँवासीह लाई ती िनणर्य िकन सुनाइयो? िवषेश गरे र त्यिह

िनयमह लाई िकन च ुन्यो त?
आफ्ना िनितिनयमह

गैर-यहू दी िवँवासीह लाई जबरजःती

लाद्न येशूका चेलाह सिहत भएको पिरषदले मनाही गरे को िथयो। तर

फेरी त्यस पिरषदले ती गैर-यहू दी इसाईह ले यःतो केिह नग न

भनेको

चाहन्थे

त्यसकारण,

जसले

मूतीर्लाई

गदार्

चढाएको

यहू दी-इसाईह को
ूसाद

वा

िच

मासु नखानु,

दुखोस्।

बैवािहक

गठबन्दनलाई तोडेर परपु ष वा पर ीगमन नहोस् र रगत निपउनु
भनेर फैसला गनर् ूेिरत र इसाई अगूवाह

सहमत भएका िथए। त्यसो

भए सब्बथको बारे मा त्यहाँ उल्लेख नै गिरएको छै न, त्यसकारण

त्यसलाई पिन गैर-यहू दी इसाईह ले मा ु ज री छै न भनेर कसै कसैले

तकर् नगरे को त होइन। तर ती फैसलामा झुठो नबोल्नु, कसैलाई

नमानु,र् आमाबाबुलाई आदर गनु,र् अ को लोभ नगनु,र् मुतीर् पुजा नगनुर्

आिद पिन त भनेको छै न नी ! त्यसकारण सब्वथको बारे मा तकर् गनुर्

मनािसव दे िखन्दै न।

के तपाईँले अनावँयक पमा मािनसह लाई परम्पराको नाउँमा

बोझले लाद्नुहन्ु छ? यसबारे िचन्तन गनुह
र् ोस्।

५॰ गलातीह को िबचमा धािमर्क अन्यौलता वा येशूको सतबाटोमा िहँड्न
चाहनेह लाई ल्याएको खलबलता (गलाती १:१-१२)
पिरषदले जुन फैसला गर्यो त्यो ःप

िथयो। तै पिन केिह

यहू दी-इसाई धमर्ग ु ह ले त्यस िनणर्यसँग सहमती जनाएका िथएनन् ।

ितनीह

आफ्नै चालमा िहँडेर गैर-यहू दी इसाईह लाई यहू दी धािमर्क

परम्परा मा

जोड िदइरहे का िथए। पावलको िनिम्त यो अत्यन्त

गिम्भरको िवषय बनेको िथयो। यिद मािनसह ले यहू दी सं ःकारमा
भएका िरितिथितलाई मानी नै रअयो भने येशूको सुसमाचारको औिचत्य

नभएको पावलले बुझेका िथए।
गलातीको

चचर्का

िवँवासीह को

िबचमा

गिम्भर

समःया

आइरहे का िथए। त्यो के हो त? हे नह
र्ु ोस्, गलाती १:१-१२। यसमा
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उल्लेख गरे का समःया कःतो गिम्भर िथयो भनेर ती पदह ले
भन्दछन्?
सु

गलातीको समःयालाई िलएर नै पावलले रोमीह को पुःतक

गरे का िथए। गलातीको पऽमा उल्लेख गरे का धेरै जसो त्यिह

िवषयवःतुह

नै रोमीको पुःतकमा छलफल गरे को पाउँछ । मोसा ारा

िदइएको सम्पूणर् व्यवःथाह

महत्वपूणर् छन् र ितनीह लाई तोड्नुह ु

र

ती व्यवःथाह लाई कायम नै गिरराख्नुपछर् भनेर यहू दी-इसाईह ले गैरयहू दी इसाईह लाई जोडकातोडले िसकाइरहेका िथए। व्यवःथाको मूल

सार के हो, अथार्त ् त्यसको सत्य व्याख्या के हो भनेर पावलले दे खाउन

कोिशष गिररहे का िथए। रोममा पिन गलातीमा जःतै ती यहू दीइसाईह

मजबूत भएर सत्य इसाई िवँवासमा तगारो नबनुन भनी

पावल चाहन्थे।

रोमी र गलातीको पुःतकह मा पावलले वादिववाद गरे का

िवषयवःतुह

धािमर्क सं ःकार वा नैितक व्यवःथाह को बारे मा िथएन।

तर के गैर-यहू दीह ले पिन खतना गनुप
र् छर् र मोसाको व्यवःथालाई

ँ
पालन नै गनुप
र् छर् र? भ े िववादःपद कुराह लाई पावलले औल्याएको

पाउँछौ। यसबारे य शलेममा गिठत पिरषदले िनणर्य गिरसकेको िथयो।

तर कितको िनिम्त त्यो िनणर्य अमान्य भएको िथयो। कितले त
पावलले लेखेको रोमीह

र गलातीह को पऽह लाई नै आधार बनाएर

य शलेमको पिरषदले गरे को िनणर्य गलत िथए भनेर िसकाएका िथए।

अब इसाईह ले दश आ ा (िवशेष गरे र चौथो आ ा)लाई पालन गनुर्

पदन भनेर पावलले िसकाउँछ भनेर दावी गरे का िथए। मुिक्त भनेको
िवँवास ारामाऽै हो धािमर्क कमर्काण्डले होइन भनेर पावलले िसकाएको
कुरालाई ितनीह ले ःप

आ ाह

खोजेको

पमा बुझेका िथएनन्। यसको अथर्, दश

र् दन भनेर पावलले भ
वा नैितक व्यवःथालाई पालन गनुप

होइन।

इसाईह ले

येशू

आज

बुसमा

पिन

ती

नै

मनुभ
र् एको

पदह लाई

कारणले

आ ाह लाई पालन गन औिचत्य समा

अब

िलएर

कितपय

हामीले

दश

भयो भनेर िसकाइरहे को

पाउँछ । सब्बथलाई पिन पालन गनुप
र् दन भनेर तकर् गदर्छन्। तर
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ँ
पावलले औल्याउन
खोजेको िवषयवःतु एकदम िभ ै िथयो भ े कुरामा

ितनीह को ध्यान जान्दै नन्।

ँ ैचामा नै पापको ूवेश गनुभ
अब हामीले अदनको बग
र् न्दा अिघ

िदएको सब्बथको पालनाको औिचत्य छै न भनेर िसकाउनेह लाई के
जवाफ िदने? सब्बथको सत्यता सुसमाचारसँग असहमत छै न भनेर

तपाईँले कसरी दे खाउनुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: ौोत उपलव्ध भएमा एलेन जी ॑ाईटका यी लेखह
पढ्नुहोस्:

द

आक्टस्

अभ

आपोःटल्समा

िलिखत,

“ज्यु

एण्ड

जेन्टाइल्स" पृ॰ १८८-१९७, १९४-१९७, “आपोःटे सी इन गलेिशया"
पृ॰ ३८३-३८८: पािशयाकर् एण्ड ूोफेटसमा िलिखत, “द ल गीभन टु

इॐायल," पृ॰ ३१०-३१२, “द ल एण्ड कभनेन्टस" पृ॰ ३७०-३७३:

द िडजायर अभ एजेजमा िलिखत, “द चोजन िपपुल" पृ॰ २७-३०।

“मुिक्तसिहतको वाचा परमेँवरले अॄाहमसँग गनुभ
र् एको िथयो।

तब िसनैको पहाडमा अक वाचा िकन िदइयो त?

परमेँवरको

ान र

अॄाहमसँग गिरएको वाचा सय वषर्को दासत्व जीवनमा इॐायलीह ले
िबसका िथए।

“आफ्ना िच ह

िथएनन्।

येशूको

कःता पापपूणर् िथए मािनसह ले बुझेका

सहयोगिबना

परमेँवरका

आ ालाई

पालन

गनुर्

असम्भव भनेर ितनीह लाई थाहा िथएन। तर यो कुरा थाहै नपाइ
परमेँवरसँग तुरन्तै वाचामा वाँध्न पुगेका िथए।" एलेन जी ॑ाईट,

पािशयाकर् एण्ड ूोफेटस्, पृ॰ ३७१,३७२।
“जे शलेमबाट

आएका

झुटा

धमर्ग ु ह को

गलातीका िवँवासीह ले गलत िवँवासह

ितनीह

सत्यसँग सं घषर् गरे त्यि

ितनीह

ूभावमा

परे र

अ ालेका िथए। जित

पापमा पनर् थालेका िथए।

ती झुटा धमर्ग ु ह ले सुसमाचारको सत्यतासँग यहू दी परम्परा र
सं ःकारह

िमसाएका िथए। य शलेममा येशूका चेलाह सिहत गठन

भएको पिरषदको िनणर्यलाई ितनीह ले वेवाःता गरे का िथए। यहू दी

धमर्का धािमर्क िविध तथा सं ःकारह लाई पालन गनर् गैर-यहू दी जातका
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िवँवासीह लाई ती यहू दी-इसाईह ले उक्साइ रहे का िथए।" एलेन जी
॑ाईट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰ ३८३बाट

पमान्तिरत।

िचन्तनमनन:१॰

ँ ाका ूँनलाई फेिर सोच्नुहोस्। अ मािथ र
चौथो बुद
आफैमा कुन अनावँयक बोझह

तपाईँ वा तपाईँको

ःथािनय चचर्ले लािदरहे का होलान्? ती बोझह

उिचत िथए

भनेर कसरी तपाईँले भ ह
ु न्ु छ? अथार्त ् इसाई भयो भन्दै मा
अब जे गनर्पिन ःवतन्ऽ भय

भनेर अक

उम िनितमा

िहँड्नु के उिचत छ त? हाॆो जीवनशैली र आदशर्ले के

२॰

येशूको सुऽह लाई ूितिवम्व गछर् वा सं सारको िनितमा?
येशू बुसमा टाँिगनुभएकोले
समा

भयो

भनेर

दश आ ाह को औिचत्य

अिधकांश

इसाई

धमर्ग ु ह ले

िसकाइरहे कोमा तपाईँ के भ ुहन्ु छ? ती दावी िकन गलत

छन् त? ितनीह लाई हामीले कसरी जवाफ िदने? यिद
परमेँवरको दश आ ाह लाई पालन गनर् आवँयक छै न
िकनभने

ती

हिटसकेका

छन्

भनेर

िवँवास

सब्वथूितको गिरमामय िवँवासबाहे क अ
३॰

नैितकःतरमा ितनीह

िकन िहँिडरहे का छन्?

गलातीको एक अध्यायको ूथम १२ पदह

सुसमाचारको

ानमा

आफू

कसरी

पौरख

गरे पिन

दश आ ाकै
पढ्नुहोस्।

छन्

भनेर

पावलले व्यक्त गरे का कथनह लाई िनयालेर हेनह
र्ु ोस्।

धमर् भनेको पुरानो जमानाको हो भनेर िसकाउनेह को
अगािड हामी पिन आफ्ना िवँवासमा कसरी ूितव ता

दे खाइरहने? जसले जे भनेतापिन बाइबलमा िसकाएका केिह
िदक्षाह

अपिरवतर्िनय छन् र त्यसलाई कमजोर पानुह
र् ु

भनेर हामीले कसरी दे खाउने?
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