१४

क्रुसमा गौरव गनुर्

यस अध्यायका मूल पदह : गलाती ६:११-१८, रोमी ६:१-६, १२:१-८, २

कोरन्थी ४:१०,५:१७ र ११:२३-२९।
यस अध्यायको मूल सार पद :“हाॆा ूभ ु येशू भी को बुस बाहेक अ कुनै
कुरामािथ गौरब गन कुरा मबाट पर रहोस्। भी को बुसले गदार् नै सं सार मेरो

िनिम्त बुसमा टाँिगएको छ, र सं सारको िनिम्त म बुसमा टाँिगएको छु ।"
(गलाती ६:१४ पान्तिरत)।
गलातीको पऽको अध्ययन अत्यन्त गिहरो छ। यो िकनभने समसामयीक

िवषयमा आधािरत भएकोले गिहरो हुन गएकोछ। पावललाई आफ्नो धमर् वा

कतर्व्य के हो सो थाहा िथयो। उनले जे ूचार गरे त्यसको सत्यता उनलाई
थाहा िथयो (सत्य परमेँवरबाट आएको हो भनेर उनले धेरै पल्ट भनेका

छन्)। पुरानो करारका अगमवक्ताह ले जुन जोश र ूेरणाले ूचार गरे का
िथए, त्यही जोश र ूेरणाले उनले ूचार गरे का िथए। उनका अगमवक्ता

यशैया, यिमर्या र होशे जःताका जोशह

िथए। आफ्ना पापह बाट फकर् भनेर

पुरानो करारका अगमवक्ताह ले त्यस समयका मािनसह लाई हािदर्क अनुरोध
गरे का िथए।अब पावलले पिन आफ्नो समयका मािनसह लाई त्यिह अनुरोध

गिररहे को पाइन्छ।

पुरानो करारको समयका पिरिःथितह

फरक होला। तर अन्तमा
यिमर्याका वचनह
गलातीका िवश्वासीह लाई पिन सिजलोसँग लागु
हुनसक्थ्यो जुन ् यिमर्याको समयमा भएका िथए: "२३ परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ:
“बुि मान्मािनसले आफ्नो बुि मा घमण्ड नगरोस्, अथवा बिलयो मािनसले
आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मािनसले आफ्नो धनमा घमण्ड

नगरोस्, २४ तर जसले घमण्ड गछर् त्यसले यस िवषयमा घमण्ड गरोस्: ‘म
ु ाई जान्दछु र िचन्दछु , र उहाँ त्यही परमूभ ु हुनह
ु न्ु छ, जसले पृथ्वीमा
परमूभल
दया, न्याय र धािमर्कताको व्यवहार गनुह
र् न्ु छ। िकनभने ियनैमा म ूसन्न
हुन्छु ,” परमूभ ु भन्नुहन्ु छ।

येशूको बुसको सामु हामीह को अत्यन्त गौरबमय बुि ान, हामीह को
धनसम्पि र बलह र सबै उपलब्धीह बेकार र अथर्हीन हुन आउँछ।
परमेँवरलाई त्यागेर गलत बाटोमा िहँिडरहे का गलातीका िवँवासीह लाई पिन
त्यही िवषयमा ध्यान िदइयोस् भनेर पावलले चाहे का िथए।
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१॰ आफ्नै हातले पावलले पऽ लेख्छन्

पऽको अन्तमा केही मह वपूणर् शब्दह राख्ने पावलको चलन छ।
त्यही चलन पावलले गलाती ६:११-१८मा पिन दे खाइएको छ। उनको अ

पऽह को अिन्तम वचनह

र गलातीमा उल्लेख गरे का वचनह मा केही समान
र िभ ता छन्। गलाती ६:११-१८ हेनह
र्ु ोस्: "११ हेर, म कित ठू ला-ठू ला
अक्षरह ले आफ्नै हातले ितमीह लाई लेिखरहेछु। १२ भींटका बूसको

कारणले सतावटमा नप न्भनी बािहर तवरले सब ठीक दे िखन चाहनेह ले नै
ितमीह लाई खतना िलन कर लाउँछन्। १३ िकनिक खतना िलनेह आफै
पिन व्यवःथा पालन गदनन्, तर ितमीह को शरीरमा घमण्ड गनर्को िनिम्त

ितमीह ले खतना िलएको ितनीह चाहन्छन्। १४ हाॆा ूभ ु येशू भींटको
बूस बाहेक अ कुनै पिन कुरामािथ घमण्ड गन कुरा मदे िख दूर रहोस्, जस ारा
मचािहँ सं सारको लेिख, र सं सार मेरो लेिख बूसमा झुण् ाइएको छ। १५ न त

खतनाको केही मह व छ, न बेखतनाको, तर नयाँ सृिंट नै सब थोक हो। १६
अब जो-जित यस िनयममा चल्दछन्, ितनीह मािथ र परमेँवरका इॐाएल
जाितमािथ शािन्त र कृपा रहोस्। १७ अबदे िख उसो कसैले मलाई कंट

नदे ओस्, िकनभने म आफ्नो शरीरमा येशूका डामह धारण गदर्छु। १८ भाइ
ँ रहोस्। आमेन।" ती
हो, हाॆा ूभ ु येशू भींटको अनुमह ितमीह को आत्मासग
ँ
पदह सग दे हायका पऽका अिन्त पदह पिन पढ्नुहोस्: रोमीह लाई लेखेको

पऽ, १ र २ कोरन्थी, एिफसी, िफिलप्पीह लाई, कलःसीह लाई र १ र २
थेःसोिलिनकीह लाई।

सबै पऽह को अन्तमा पावलले एकै खालका वचनह

लेखेर अन्त

गरे को पाइन्दै न। तर कितपय साझा तत्वह सबै पऽह को अन्तमा दे िखएका
छन्: (१) नाउँ नै तोकेर केही िवशेष िवँवासीह लाई अिभवादन गन (२)

अिन्तम

उत्साहका

आिशवर्चन। अ

वचनह

वचनह

(३)

व्यिक्तगत

हःताक्षर

र

(४)

अिन्तम

पऽह मा जःतै पावलले गलातीको पऽको अन्तमा केही
िमलेतापिन त्यसमा अ भन्दा खास दुई मह वपूणर् फरक कुराह

दे खा परे को पाइन्छ।

पिहलोत: अ पावलको अ पऽह मा जःतै गलातीको पऽमा कुनै
व्यिक्तको नाउँ उल्लेख गरे र िवदाइ अिभवादन गरे को छै न। िकत त? पऽको
सु मा परम्परागत

पमा धन्यवाद िदने चलन उल्लेख नगदार् पावल र

गलातीका िवँवासीह को बीचमा केही तनावपूणर् सम्बन्ध िथयो भनेर महसुस
गनर् सिकन्छ। पावलले भि त हुन्छन् तर केवल औपचािरकतामा माऽ।
दोॐोमा, कसै लाई पऽ पठाउनुछ भने पावलले अ ह लाई लेख्न लगाउँथ्यो
(रोमी १६:२२)। अिन उनले भनेको अनुसार अ ले पऽ लेखेपिछ उनी
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आफैले कलम िलएर केही छोटो कुरा लेखेर पऽलाई अन्त गदर्थे (१ कोरन्थी
१६:२१)। तर गलातीह लाई लेखेको पऽमा उनले त्यो चलन अपनाइएको

िथएन। जब लेखनदासले पऽ लेिखिसिधन्छ तब पावलले उसको हातबाट

कलम िलन्छन् र गलातीमा भएको पिरिःथितलाई िचन्ता व्यक्त गद अझ धेरै
कुराह
लेखेर पऽलाई अन्त गदर्छन्। आफ्ना मूखत
र् ाह बाट फिकर्न
गलातीह लाई फेिर पिन िबिन्त गद नलेिखकन आफ्नो पऽ अन्त गनर् नसकेको
पावलले दे खाउँदछन्।
ठू ला ठू ला अक्षरह ले लेख भनेर पावलले गलाती ६:११मा जोड िदएर
लेख्दछन्। त्यसरी उनले िकन लेखे भ े कुरालाई वाःतिवक पमा हामीलाई

थाहा छै न। पावलले पऽको आकारको बारे मा चचार् गरे को होइन तर
नराॆोसँग लेख्नुपरे कोको बारे मा िटप्पणी गरे का हुन ् भनेर कसै ले अनुमान
्
गछर्न।
सतावटको कारणले अनेक िपटाइ खानुपरे को िथयो त्यसले गदार्
ँ
उनको हातका औलाह
खुिम्चएको हुनपु छर् वा पाल बनाउने बममा उनको

ँ ाको
हात िबमेको हुनपु छर् भनेर पिन ितनीह ले सोच्दछन्। उनको आख
कमजोरीले गदार् त्यसरी लेखेका हुन ् भनेर कसै ले िवँवास पिन गदर्छन्। तर
आफ्ना भनाईह लाई िवँवासीह को
दयमा गािभयोस् भनेर जानाजानी
पावलले त्यो लेखेको हुनपु छर् भनेर हामी िनंकषर् िनकाल्न सक्छ । जसरी
हामीले पिन कुनै मह वपूणर् कुरा लेख्दा जोड िदनु पर्यो भने िक त

अक्षरह को मुिन धक तान्छ वा ठू ला ठू ला अक्षरह
लेख्छ वा रातो कलमले िचन्ह लगाउँछ ।
जुनसुकै कारणह

लेख्छ वा तेस गरे र

भएतापिन आफ्ना पाठकह ले आफूले िदएको िनदशन र

चेतावनीह लाई वेवाःता नगनर् पावलले िजिकर गरे का िथए भनेर हामी भ
सक्दछ ।

२ आफ्नो शरीरमा गवर्

गलाती ६:१२,१३मा पावलले के भिनरहेका छन्? हेनह
र्ु ोस्: “12
बािहरी दे खावटी कुरा चाहनेह ले नै खतना चािहन्छ भनी ितमीह लाई कर
लाउँछन्। यो कुरो उनीह
बूसमा िदएको भींटको बिलदानले गदार् खेदो
आइनपरोस् भनेर जोिगनलाई माऽ भन्दछन्। 13 खतना िलनेह

आफ पिन

व्यवःथाले भनेझ गदनन्। तर खतनाको रीित पालन गनर् लाग्य भनी घमण्ड
गनर् माऽ उनीह ितमीह लाई गनर् लगाउँछन्। 14 तर मचािहँ अ कुरामा
होइन, येशू भींटको बूसमा माऽ घमण्ड गछु र्। उहाँको बूसले गदार् मेरो लािग
सं सार मरे को छ र सं सारको लािग म मरे को छु ।"
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पावलका बैरीह ले उनको िब

मा के िनयत र चालबाजी गिररहे का िथए
भनेर पिहला नै इि त गिरसकेको छ (गलाती १:७ ,गलाती ४:१)। तर ती
येशूको सुसमाचारलाई खलबलाउने नकावधारी यहू दी×इसाईह को बारे मा

पावलले के धारणा राखेको रहे छ भनेर ःप
उनले गरे को िटप्पणीले दे खाउँछ। ती मािनसह
पावलले भनेको यो पिहलो ःप

पमा गलाती ६:१२,१३मा

कःता िथए भनेर हाकाहाकी
उदाहारण हो। त्यःता मािनसह आफू कित

राॆो छ भनेर शरीरबाट दे खाउन चाहन्छ भनेर पावलले ितनीह को भण्डाफोर

गदर्छन्। “बािहर तवरले सब ठीक दे खाउन चाहने "भ े मीक भाषामा
“मुकुण्डो "वा “असल दे खावटी वा बनावटी अनुहार " अथर् लाग्छ। मीक
सभ्यताको समयमा जब मािनसह नाटक गदर्थे तब कलाकारह ले मुकुण्डो
लगाउँदथे (नेपालको धािमर्क पिरूेआयमा त यो झन चालु नै छ)। ती
नकावधारी इसाईह ले केवल नाटकमाऽ रचेका हुन ् भनेर पावलले भ
खोिजरहे को पाइन्छ। अझ खुलःत
पमा भ े हो भने ती मािनसह का

नाटकह

यःता छन् िक दशर्कह ले ितनीह लाई ताली बजाएर ूशंसा ग न्
भिन ितनीह चाहन्छन्। जुन समाजमा सम्मान र लाजले ठाउँ जमाउँछ ,त्यहाँ
तािरफले मािनसको मनलाई फुलाउँछ र आफूलाई मािनसले कितको मन
पराउँदछ भ े कुरामा गौरब गदर्छ। गलत तकर्ह ूःतुत गरे र गलातीका

इसाईह लाई भड्काउन खोज्ने नकावधारी इसाईह

यःता छन् िक ितनीह ले
गलातीका यहू दी र ये शलेमका यहू दी इसाईह बाट ँयावासी पाउन आ ुर
भएका िथए भनेर पावलको पऽले आभास िदइन्छ।

दे खावित वा नौत ी रचेका पावलका िबरोधीह कःता िथए भनेर दे खाउन
ँ
ँ छ। अ
उनले एक मह वपूणर् कुरालाई औल्याउ
मािनसको आलोचना र
सतावट ितनीह ले चाहे का िथएनन्। येशूलाई िवँवास गरे र दु:ख पाइने हुँदा

त्यसलाई छल्न नकावधारी इसाईह ले खतना गन गरे का िथए। हलका पमा
सतावट भएतापिन मािनसह को बीचमा त्यसले ऽास फैलाउँछ। पावललाई यो
कुरो अ लाई भन्दा राॆी थाहा िथयो। आफ्नो जीवन येशू भी लाई सुम्पनु
भन्दा अिघ पावल आफै पिन र यहू दाका अ क र यहू दीह ले इसाईह ूित
िहँसात्मक व्यवहार गरे का िथए )गलाती १:१३(। तर हल्का धम्कीले पिन
भखर्रका िवँवासीह को मनमा नकारात्मक ूभाव पान ःवभािवकै हो।

यहू दी धािमर्क अगुवाह को बिलयो राजनैितक ूभाव धेरै क्षेऽह मा अझै

िथयो।

ितनीह को िबयाकलापमा रोमको आिधकािरक समथर्न िथयो।
त्यसकारण धेरै यहू दी इसाईह ले ती अगुवाह सँग राॆै सम्वन्ध राख्न उत्सुक

िथए। गैर×यहू दीह लाई खतना गराएर र मोशाको व्यवःथालाई पालन गनर्
लगाएर ती मुकुटधारी यहू दी×इसाईह ले ःथािनय यहू दीह सँग सुमधुर सम्वन्ध
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राख्न सक्थे। यसरी यहू दी उपासना धमर्ःथल अथार्त ् िसिनगगका सदःयह को

ःयावाशी

पिन

ितनीह

सशि त

ये शलेमका

ितनीह ले

पाउन्थे।

यहू दी िव ासीह लाई

तर

)ूेिरत

तुल्याउन

यहू दी×िव ासीह ले

सकेका िथएनन्।
िकनभने गलातीका गैर×यहू दीह को बीचमा गिरएको ितनीह को कामूित
िथए

िवँवःत

गलातीका

२१:२०,२१(।

य िप

,ितनीह को
िबयाकलापले यहू दीह को माझमा ूचार गनर् पिन सिजलो हुनसकेको हुनपु छर्।

तर पावलले आफ्नो ूितव ता ःप
पमा व्यक्त गदर्छन्। उनले
भन्दछन् िक “सबै जो येशू भी मा धािमर्क जीवन िबताउन चाहन्छ ितनीह ले
सतावट भोग्नुपनछ।) "२ ितमोथी ३:१२(।

नकावधारी यहू दी×इसाईह ले गलत िशक्षा िकन िदइरहेका िथए ,त्यसको
बारे म सोच्नुहोस्। हेदार् िठकै जःतो लाग्छ ,लाग्दै न त ?तर कुनै तकर् जितसुकै
राॆै दे िखएतापिन यिद हामी चनाखो भएन भने हामी िचिप्लन सक्छ भ े
कुरालाई हामी िबसर्नहु ु । ठीक भनेर तपाईँले गलत काम तपाईँले पिछल्लो
पटक किहले गनुभ
र् एको छ?

३॰ बुसमा गौरब गनुर् (गलाती ६:१४)
“14 तर मचािहँ अ कुरामा गौरब गनर् चाहँिदन, ब

येशू भींटको बूसमा
माऽ गवर् वा घमण्ड गछु र्। उहाँको बूसले गदार् मेरो लािग सं सार मरे को छ र
सं सारको लािग म मरे को छु ।" गलाती 6:14
कितपय इसाईह ले कर ारा खतना गनर् वाध्य भएका िथए भनेर

पावलले खुलाएका िथए। अब अिन्तम पटक छोटो नै भएपिन आफ्नो

सुसमाचारको सन्दे श गलातीह को सामु पावलले ूःतुत गदर्छन्। पावलको

िनिम्त सुसमाचार दुई मह वपूणर् नीितह मा आधािरत िथए) :१ (सबै थोकको
ँ ामा
केन्ििवन्दु बुस हो पद २ (िव ास ारा िनद ष ठहिरने िशक्षा। यस बुद

हामी पिहलो नीितको बारे मा अध्ययन गनछ ।

हुन त हामी एक्काइस शतािव्दमा छ । त्यसकारण बुसको बारे मा
पावलले गिरएको िटप्पणीूित कसै लाई धक्का नै लाग्ला वा बुझ्न किठन पिन
हुनसक्दछ )गलाती ६:१४(। आज धेरै मािनसले येशूको बुसलाई आदरणीय
ूतीकको
पमा िलइन्छ। तर पावलको समयमा बुसूित गौरब गन कुनै
कुरा िथएन िकनभने सबैले यसलाई घृणा गदर्थ्यो। बुसमा टाँिगएको मिसहूित
यहू दीह ले िव ास गनर् चाहे का िथएनन्। )यसै ले गदार् ितनीह को िनिम्त येशू
वाक्क ब

पुग्नुभएको िथयो र अिहले पिन छन्(। रोमीह को िनिम्त पिन
बुस अत्यन्त घृणालाग्दो िथयो। कुनै पिन रोमी नागिरकलाई बुसमा टाँगेर
सजायँ गनर् ितनीह ले इन्कार गदर्थे।
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बाइबलको समयमा मािनसह ले येशूको बुसूित कित घृणा गरे का िथए
भनेर त्यस समयको िचऽह ले ःप
पमा दे खाउँदछन्। दोौो शताव्दीमा

कोरे को एक िचऽ भे ाइएको छ। त्यस िचऽमा बुसमा टाँिगएको एक जना
मािनस दे खाउँछ। तर त्यो मािनसको टाउको गधाको िथयो। त्यस िचऽको
मुनी एक जना मािनसको िचऽ िथयो जसले हात उठाएर पूजा गिररहे को िथयो।

त्यस िचऽको मुनी यसरी लेखेको पाइन्छ ,“अलेक्जान्दरले उसको दे वतालाई
पूजा गदर्छ। "सन्दे श ःप

छ :भी को बुस मािनसह को िनिम्त वाक्क
लाग्दो वा घृणाःपद िथयो। अब यस सन्दभर्मा िनडर भएर पावलले भी को
बुस बाहे क अ उसलाई केिह थाहा छै न भन्दा उनको भनाइलाई सबैलाई
ःतिम्भत र अचिम्मत पान ःवभािवकै हो।
भी को बुसले गदार् सं सारको मािमलासँग पावलको सम्वन्ध कःतो िथयो ?
हे नह
र्ु ोस्: गलाती ६:१४ “ तर मचािहँ अ कुरामा होइन, येशू भींटको बूसमा

माऽ घमण्ड गछु र्। उहाँको बूसले गदार् मेरो लािग सं सार मरे को छ र
सं सारको लािग म मरे को छु ।", रोमी ६:१-१४ “ 1 त्यसो भए हामीले के
भन्ने? के परमेँवरको अनुमह धेरै पाइरहन हामी पाप गिररह त? 2 अहँ, त्यसो

गनुह
र् ँद
ु ै न। पापको लािग त हामी मुदार् ह , मुदार् कसरी अब पाप गरे र िजउन
सक्छ? 3 ितमीह लाई थाहै छ, हामीले भींटमा बिप्तःमा पाउँदा उहाँसँगै एक
भएर मर्य । 4 हामी पिन उहाँसँगै बिप्तःमा ारा मरे र गािडय । शिक्तशाली

परमेँवर िपताले आफ्नो मिहमा ारा येशू भींटलाई मरे कोबाट िबउँताउनुभयो।
त्यसो हुँदा हामी पिन पुरानो जीवन छोडे र नयाँ जीवनमा भींटजःतै िजउनेछ ।
5 िकनभने उहाँको मृत्युमा हामी एक भय भने उहाँसँगै मरे कोबाट िबउँितदा
पिन एक हुनेछ । 6 हामीलाई यो थाहा छ, पापले राज्य गरे को जीवन नाश
होस् र हामी पापको कैदी भइरहनुनपरोस् भनेर हाॆो पुरानो जीवन भींटसँगै
बूसमा मािरएको छ 7 िकनभने मिरसकेको मािनस पापको कैदबाट छु टे को
हुन्छ। 8 भींटसँगै मर्य भने उहाँसँगै बाँच्ने पिन छ भनेर हामी िवँवास
गदर्छ 9 िकनभने हामीलाई थाहा छ, भींट मरे र पिन फेिर िबउँतनुभएको छ।

अब उहाँ किहल्यै मनुह
र् न
ु ेछैन, उहाँमािथ मृत्युको कुनै शिक्त चल्दै न। 10
पापको लेिख भींट एक पल्ट मनुभ
र् एकोले उहाँमािथ पापको पिन कुनै शिक्त

चल्दै न अिन परमेँवरको िनिम्त उहाँ सधभिर बाँच्नुहन्ु छ। 11 त्यसरी नै
ँ ू लाई पापको लािग मरे को तर परमेँवरको लािग भींट
ितमीह ले पिन आ-आफ
येशूसँगै बाँचेको सिम्झनुपछर्। 12 यसकारण आफ्नो मरणशील शरीरमा फेिर
पापले राज्य गनर् नपाओस्। 13 कुनै पिन आफ्ना अ

दुंट काम गनर्

पापलाई नचढाओ। तर मरे र पिन फेिर असल कामको लािग िजउने
मािनसह जःतै आफ्नो पूरै जीवन परमेँवरकहाँ चढाओ र आफ्ना अ असल
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काम गनर् उहाँलाई चढाओ। 14 पापले ितमीह मािथ राज गनछै न िकनभने

ितमीह

व्यवःथाको अधीनमा होइन तर अनुमहको अधीनमा छौ।" ¸ रोमी

१२:१×८ “ 1 मेरा प्यारा दाजुभाइह , परमेँवरको धेरै दया ितमीह मािथ
भएको छ। त्यसै ले आफ्नै शरीर पिवऽ र परमेँवरलाई मनपद िजउँदो

बिलदान बनाएर परमेँवरको सेवा गनर् उहाँको सामु चढाओ भनेर म
ितमीह लाई िबन्ती गदर्छु। ितमीह को आत्माले गनुप
र् न साँचो आराधना पिन
यही

नै

हो।

2

ितमीह ले

सं सारका

मािनसह का

दे खािसकी

गरे र

उनीह जःतै हुने इच्छा नराख, अब आफ्नो मनमा नयाँ भई पिरवतर्न होओ।

त्यसो भए माऽ ितमीह ले परमेँवरको इच्छा के रहेछ, प ा लाउन सक्छौ
अिन कुन कुरो असल छ, कुन कुरोले परमेँवरलाई खुसी तुल्याउँछ अिन
कुनचािहँ कुरा पक्का हो, त्यो ितमीह लाई छलर् थाहा हुन्छ। 3 परमेँवरले
मलाई अनुमह दे खाउनुभएकोले म ितमीह सबैलाई भन्दै छु , आफूलाई ठू लो
नठान तर परमेँवरले िदनुभएको िवँवासको माऽाअनुसार आफू जःता छौ,
त्यःतै ठान। 4 हाॆो शरीरमा धेरै अ ह

भए पिन ती अ ह का बेग्लाबेग्लै

काम छन्। 5 त्यसै गरी हामी धेरै भए पिन भींटमा एउटै शरीर ह र हामी

सबै एक-अकार्का अ
हामीलाई

िदनुभएका

ह । 6 यसकारण परमेँवरले आफ्नो अनुमहले

बेग्लाबेग्लै

दानअनुसार

उहाँका

कामह

गर ।

परमेँवरको तफर्बाट बोल्न सक्नेले आफ्नो िवँवासअनुसार उहाँकै तफर्बाट
बोल । 7 सेवा गनजितले ठीकसँग सेवा गर , परमेँवरका िशक्षा िदन सक्नेले
आफ्नो िवँवासको माऽाअनुसार िशक्षा दे ओस्। 8 ठीक बाटोमा िहं ड्न सल्लाह

िदन सक्नेले सल्लाह दे ओस्। खाँचोमा परे कालाई िदनेले खुल्ला मनले दे ओस्।

काम िमलाउनेले सक्दो चाँडै िमलाइहालोस् र दया दे खाउनेले खुसीसाथ दया
दे खाओस्।" र िफिलप्पी ३:८ “ यित माऽ होइन, येशू भींट मेरा ूभ ु हुन ्
ू य ान पाएर अ सब कुरा व्यथर्को ठान्छु । उहाँकै िनिम्त
भन्ने अित बहुमल्
मैले सबै कुरा त्यािगिदएको छु र उहाँलाई पाऊँ भनेर मैले यी सबै कुरा

किस र सम्झेको छु ।"

िवँवासीको जीवनमा भी को बुसले सबैथोक पिरवतर्न गराउँदछ।
आफ्नो बारे मा गिरने सोच र आफ्नो सम्वन्धमा पुन:िवर्चार गनर् यसले च ुनौित
िदँदछ। हामी दु ,आति त ,िहँसात्मक र िवधीिविहन समयमा बाँिचरहे काछ

)१ यूह ा २:१६(। आजको सं सार परमे रको िखलाफमा उभीरहे काछन्।
हामी येशू भी सँग मिरसकेको हुनाले अब सं सारले हामीलाई दास बनाउन
सक्दै न। पिहला त हामी सं सार अथार्त ् पाप ःवभावका दास िथय । िबगतमा
िबताएका सं सारको िनिम्त पुरानो जीवनसँग हाॆो सरोकार अब हुँदैन। यसको
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अथर् यो हो ,दुई सं सारको बीचमा जुन सम्वन्ध तोिडएको छ ,मान ती दुई एक

आपसको िनिम्त मिरसकेकाछन्।
ँ को सम्वन्धमा बुसले तपाईँलाई के ूभाव पारे को छ ?तपाईँको
सं सारसग
र् न
जीवनमा केिह िभ ता के यसले ल्याएको छ त ?तपाईँको िनिम्त बुसमा मनुह
ु े
येशूलाई महण गनुभ
र् न्दा अिघ र अिहले तपाईँको जीवनमा कःतो पिरवतर्नको
महशुस गनुभ
र् एको छ?

४॰ नयाँ सृि

वा पुनजर्न्म (गलाती ६:१५)

इसाई जीवनको िनिम्त येशूको बुस अत्यन्त मह वपूणर् छ भनेर पावलले
ँ
औल्याएका
िथए। अब उनले उनको सुसमाचारको दोौो नीितलाई ूःतुत

गदर्छन्: िवँवास ारा िनद ष ठहिरनु वा धमीर् ठहिरनु।

सुसमाचारले खतनाको आवँयकतालाई िनलम्वन गिरएको छ भनेर पावलले

आफ्नो तकर् ूःतुत गरे को पुःतकभरी हामीले अध्ययन गिररहे का छ । तर

खतना आफैको िब

मा पावल लागेको त होइन )खतना ःवःथकर िबिध हो

भनेर आजका ःवाःथ्य िब ानले नकारे को त छै न। यसले यौन रोगको
िव

मा ूितरक्षा गदर्छ। यहू दीह

अिहले पिन खतना गदर्छन्। र कितपय

इसाह ले पिन ःवाःथको कारण खतना गदर्छन्।×अनुवादकको खोजखबर(।

तर धािमर्क कारणले खतना गनको िबरोधमा पावलले कडा शब्दह

व्यक्त

गरे काछन् )गलाती ५:२×४(। खतना गिरनेह लाई भन्दा खतना नगनह लाई

परमे रले बेसी माया गनुह
र् न्ु छ भ े कसै ले पिन नठानोस् भनेर पावल चाहे का

िथए। खतना आफैको िनिम्त पावलले सम्वोधन गनर् खोजेको होइन। कसै ले
एउटा रीितिथितलाई मानेर क र हुन्छ भने कसै ले अकलाई मानेर पिन
अितवादी हुनसक्छ। त्यसकारण समुच्च आध्याित्मक
पमा हे न हो भने

िववादको केन्ििवन्दु खतना होइन। सत्य धमर् वा सत्य धािमर्क जीवन बािहिरय
सं ःकार वा व्यवहारमा जरा गािडएको हुन्दै न। ब ,मािनसको दयको अवःथा
सत्य र असत्य जीवनको जरा गािडएको हुन्छ। येशू आफैले भ ु भयो ,बािहर
हे दार् कुनै व्यिक्त अत्यन्त असल र धमार्त्मा दे िखन सक्छ तर िभऽीचािहँ

आित्मक पमा कुिहएको हुन्छ )म ी २३:७(।
येशू भी मा नयाँ प धारण गनुर् वा पुनजर्न्म अथार्त ् पुनसृिर्
गलाती ६:१५

हुन ु भनेको

२ कोरन्थी ५:१७मा कसरी वाख्या गिरएको छ ?के तपाईँले
पिन यो अनुभव गनुभ
र् एको छ? हेनह
र्ु ोस्: “ खतना लाए पिन, नलाए पिन केही
ु ािहँ मुख्य कुरो हो।" (गलाती ६:१५) र “ 17
हुँदैन, तर नयाँ सृिंट हुनच
यसकारण कुनै मािनस भींटमा छ भने ऊ नयाँ सृिंट हो। पुराना कुरा हराएर
गए, हेर, अब सबै कुरा नयाँ भएका छन्। 18 यी सब गन परमेँवर नै
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ँ फेिर मेलिमलाप गराउनुभयो अिन
हुनहु न्ु छ। उहाँले हामीलाई भींट ारा उहाँसग
ँ फेिर मेलिमलाप गराउने काम हामीलाई िदनुभयो।
अ ह लाई पिन उहाँसग
19 येशू भींटमा भएर परमेँवरले सबै मािनसह लाई फेिर मेलिमलाप गराउँदै

हुनहु न्ु थ्यो। ितनीह का पापको कुनै िहसाब परमेँवरले राख्नुभएको छै न।
ँ मेलिमलाप गनुह
परमेँवरले मािनसह सग
र् न्ु छ भनी अ ह लाई बताउने काम
उहाँले हामीलाई िदनुभएको छ।" (२ कोरन्थी 5:17-19)।

मीक भाषामा “सृि "लाई ktisis िक्टिसस भनेर अनुवाद गिरएकोछ।

यसको अथर् व्यिक्तगत जीिवत जीवात )िहॄू ४:१३ (वा सारा सृि गिरएको
सं सार आफै )रोमी ८:२२ (हुनसक्छ। जे भिनएतापिन सृि कतार्को कामलाई
दुबैको अथर्ले बताउँछ। पावलले भ खोजेको िबषय यिह नै हो। चाहे

खतना गरे र होस् वा नगरे र होस् कुनै मािनस आफूले आफूलाई वा अ लाई
कुनै पिन मानवीय ूयास ारा नयाँ सृि भएर सृजन सक्दै न। यो बदलाहतलाई
येशूले “नयाँ जन्म "भनेर सम्वोधन गनुभ
र् एको छ )यूह ा ३:५×८(। यो
परमे रको काम हो। कोिह मािनस आित्मक पमा मरे को छ भने उसलाई
नयाँ आित्मक सास फुिकिदएर नयाँ आित्मक जीवन िदने काम परमे रको हो।

पावलले वणर्न गनर् खोजेको िव ास ारा िनद ष ठहिरनु भनेको के हो भनेर
बुझाउन नयाँ जन्म भ े अक शब्दिचऽ ारा उनले गलातीह लाई बुझाउन

खोजेका िथए।

२ कोरन्थी ५:१७मा नयाँ सृि

वा नयाँ जन्म भनेको के हो भनेर पावलले
ु नेको केवल ःवगर्को
राॆरी वाख्या गरे का छन्। नयाँ सृि वा नयाँ व्यिक्त हुनभ
लेखामा हाॆो नाउँ ःवगर्मा लेखाउनु वा हामीह को ःथान ःवगर्मा सुरिक्षत
राख्नु

होइन भनेर पावलले वाख्या गनर् खोज्दछन् न त ःवगर् गएपिछमाऽ
अनुभिू त पाउनु हो। यसले हालसालको जीवनमा नै पिरवतर्न
ल्याउनुपदर्छ। ितमोथी जजर्ले यसबारे ःप पादर्न ्
“यो आमूल पिरवतर्न
ल्याउने वा येशूितर फिकर्ने ूिबया हो :यिह ूिबया ारा नै पिवऽ आत्माले
मािनसलाई प ाताप गनर् अमसर गराउँछ र िव ासको बाटोमा अगािड लान्छ।
ःवगर्को

अिन पिवऽ आत्माले नै त्यस व्यिक्तलाई पापूित सजग गराउनुहन्ु छ र पिवऽ
जीवनको िबकास गनर् सघाउनुहन्ु छ। यसले गदार् त्यस व्यिक्त िदनिदनै पिवऽ
जीवन िबताउन ूगितमा लम्काउँदै येशू जःतो हुन थाल्दछ।"×गलेिशयनस् पृ॰
४३८बाट

पान्तिरत।

तर याद गनुह
र् ोस् ,हामी यस सं सारमा नयाँ हुन गएका छ भन्दै मा
बनाउँदैन। तर यस पिरवतर्नचािहँ िस

हामीलाई धमार्त्मा वा पिवऽ वा िस

उदाहरण हो जसले िनद ष सािबत हुन ु वा पापको क्षमा पाएर येशूमा धमीर् हुन ु
भनेको के हो भ े सबुद ूमाण दे खाउँदछ।
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५॰ अिन्तम मन्तव्य (गलाती ६:१६×१८)
जसले त्यस नीितलाई प ाउँछ पावलले त्यसलाई आिशवार्द िदन्छन्
गलाती ६:१५-१६। त्यस पिरवेशमा हेदार् कुन् नीित पावलले चचार् गिररहेका
ँ ै न, तर नयाँ सृिंट
छन्? हेनह
र्ु ोस्: “ 15 खतना लाए पिन, नलाए पिन केही हुद
ु ािहँ मुख्य कुरो हो। 16 यस कुरालाई जीवनमा पालन गन जित र
हुनच
परमेँवरका सबै जनमािथ शािन्त र दया रहोस्।"

नीित वा िनयम "भ े शब्दलाई िसकमीर्ले ूयोग गन नाप्ने फुट वा
डकमीर्ले पखार्ल बनाउँदा ूयोग गन धागोमा अनुवाद गिरन्छ। “िनयम" भ े
शब्दलाई पावलले शाङ्केितक भाषामा पिन पावलले ूयोग गदर्छ। कुनै
मािनसले कुनै कुरा जाँच्नु परे वा मूल्याङ्कन गनुर् परे त्यसको लािग कुनै
नीितनयम

हुनपु दर्छ

दशर्न

व्यवहारमा

जुन

मापदण्डको

पमा

खडा

भएको

हुन्छ।

जब

मािनसह ले नयाँ िनयम क्यानन )canon) भन्दछन् ती नयाँ करारका २७
पुःतकह
हुन ् जुन बाइबलका िव ान तथा धमर्ग ु ह ले कायम गरे को
् चचर्ले गिरने िव ास अथार्त ्
ूेरणाको मापदण्ड अनुसार जम्मा गरे का हुन।
र

लागु

गिरने

मापदण्ड

भनेर ती पुःतकह लाई
सवर्सम्मतीबाट ःवीकार गरे का िथए। यसको अथर् कुनै पिन धािमर्क िशक्षा वा
िव ास ती पुःतकह सम्मत भएन भने ती िशक्षादीक्षा ःवीकारयोग्य हुँदैन।
“मेरो शरीरमा येशूका डाम वा छापह छन् "भनेर पावलले भनेका

छन् )गलाती ६:१७(। पावलको शरीरमा के िथयो ?“कसैले मलाई क
नदे ओस् "भनेको अथर् के हो ?गलाती ६:१४ले त्यसको बारे मा कसरी उ र
िदनसक्छ? गलाती ६:१७, “ अब मलाई यस कुरामा कसैले दु:ख नदे ओस्।
येशूको कमारो हुँ भनी दे खाउने चोटका दागह मैले मेरो शरीरमा बोकेको

छु ।", गलाती ६:१४ “ तर मचािहँ अ

कुरामा होइन, येशू भींटको बूसमा
माऽ घमण्ड गछु र्। उहाँको बूसले गदार् मेरो लािग सं सार मरे को छ र सं सारको
लािग म मरे को छु ।" २ कोरन्थी ४:१० “ येशूको जीवन हाॆा शरीरमा
चम्काउन येशूको मृत्यु सध हाॆै शरीरमा बोक्छ ।" र
२ कोरन्थी
ँ
११:२२-३२ “ 22 के ितनीह िहॄू हुन?् म पिन हु। ितनीह इॐाएली हुन?्

म पिन हुँ। के ितनीह अॄाहामका सन्तान हुन?् म पिन हुँ। 23 के ितनीह
भींटका सेवकह हुन?् म बौलाएको जःतो बोल्दछु , तर ितनीह भन्दा म अझ
असल सेवक हुँ। ितनीह ले भन्दा मैले झन् धेरै मेहनत गरे को छु । कैय पटक
म कैदमा पर, कोरार् खाए ँ अिन धेरै पटक कालको मुखमा पिन पर। 24

कोरार्को कुरा गदार् पिन इॐाएलीको हातबाट पाँच पल्ट उनान्चालीस खेप मैले
ँ 25 तीन पल्ट मैले रोमीह को
कोरार् खाएर इॐाएलीह बाट ठू लो सजाय पाए।
ँ एक पल्ट त मािनसह ले ममािथ ढु ा वषार्ए। तीन
हातबाट कोरार् खाए।
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पल्टसम्म म चढे को जहाज नै भत्केर आपत्मा पर अिन एक िदन र एक रात त
मैले पूरै पानीमा िबताउनुपर्यो। 26 मेरा धेरै याऽाह मा म झ्यालखानमा पर,
डाकुह का हातमा पर, इॐाएली र अ जाितका मािनसह बाट खतरामा पर।

सहरमा, ज लमा, समुिमा, नक्कली साथीह का बीचमा जताततै डरै -डर िथयो।

ँ कैय पटक
27 मैले नसुती-नसुती िदलोज्यानले काम गर र धेरै पिसना बगाए।

भोक-भोकै बस, ितखार् सहनुपर्यो। खानु र िपउनु त्यसै र ो। लुगाफाटा नभई
जाडामा किबए ँ पिन। 28 यित माऽै दु:ख होइन तर परमेँवरका
मण्डलीह का िचन्ता-िफबीले पिन मलाई सध सताइरहन्थ्यो। 29 कोही िनध

छ भने म पिन िनध हुन्थ। कोही पापमा फःयो भने मेरो मन पोल्थ्यो। 30
मैले घमण्ड गदार् मेरो कमजोरी दे खाउने कुराह मा नै म घमण्ड गदर्छु। 31
म ढाँिट्दनँ भनेर त ूभ ु येशूकै िपता सधभिरका पूज्य परमेँवरलाई नै थाहा
ँ ा मलाई पबनलाई अिरतस राजाका बडा-हािकमले
छ। 32 म दमःकसमा हुद
घेन र् लगाए। 33 तर एउटा पखार्लको झ्यालबाट मलाई डोकोमा राखेर
भगाइिदए र म ितनको हातबाट उम्क।"

डाम वा छाप भ े शब्द मीक भाषाको stigmata िःटगमाटाबाट आएको

हो। यिह शब्दबाट अङ्मेजीमा stigma िःटगमा भ े शब्द आएको हो।

दासह लाई िचनारी गनर् उनीह को शरीरमा डाम लगाइिदन्थ्यो। पावलले पिन
त्यिह ूचिलत चलनलाई उल्लेख गरे र आफूलाई पिन येशूको डाम लागेको छ

भनेको हुनसक्छ। फेिर कुनै कुनै रहःयमय धमर्मा पिन आफ्नो िव ासको
ूितव ता दे खाउन आफ्नो शरीरमा केिह डाम लगाउने चलन िथयो ,र अिहले
पिन नभएको होइन। तर जे भएतापिन आफ्नो शरीरमा येशूको छाप छ भनेर
पावलले उल्लेख गदार् उनको शरीरमा भएका त्यःता नीलडामह िथए जुन ् िक
क

र

सतावटबाट

११:२४×२७(।

पाएका

आफ्नो

िथए

िव ास

)२

यहू दी

कोरन्थी

धमर्मा

४:१०

पिन

छ

,२

भनेर

कोरन्थी

दे खाउन

गैर×यहू दी इसाईह ले खतना गनुप
र् छर् भनेर पावलका बैरीह ले कर गरे का
िथए। तर आफू येशूको सेवक हुँ भनेर दे खाउन िनल डाम लगाइ सकेको छ
भनेर पावलले दावी गरे का िथइ। पावलको िनिम्त भी मा बाहे क अ िन ा
कुनै पिन िथएन।॰॰॰॰ूभुको सेवामा लाग्दा पावलका शऽुह ले उनलाई
मरनान्तसम्म गरे र िपटे का िथए। त्यिह कुटाईको डाम नै आफ्नो ःवामी

भी मा कितको बफादारी तथा समिपर्त छु भनेर दे खाउने पावलको िनिम्त एक
सुन्दर तथा उत्कृ
गवाही हुन पुगेको िथयो।"×एलेन जी ाइट ,िटप्पणी ,द

एसिडए बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ ९८९बाट
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पान्तिरत।

तपाईँले येशूलाई िव ास गरे को हुनाले शरीरमा वा िच मा कःता
खालका डामह तपाईँले पाउनुभएको छ ?ःप मा भ े हो भने येशूलाई िव ास
गरे को कारणले तपाईँले कःतो मूल्य च ुकाउनु परे को िथयो?
उपसं हार:

थप जानकारी :“कलभरीको बुस सबैको िनिम्त च ुनौतीको
पमा खडा
भइरहे को छ। अन्तमा यसले सबै दु र सं सारका नारिकय शिक्तलाई नाश
गिरिदनेछ। सारा ूभाव बुसमै केिन्ित हुनेछ र बुसै बाट सबै ूभाव
फैिलनेछ। िव तथा जगतका आकषर्णका महान् केन्ििवन्दु बुस हो। यसैमा

सारा मानव जातको िनिम्त भी ले जीवन अपर्ण गनुभ
र् एकोले नै बुसको त्यो
गिरमामय िःथित पुगेको हो। सारा पु ष ,मिहला र बालबािलकाह लाई

ूारिम्भक िस ताको िःथितमा ल्याउने उ ेंय भएकोले नै भी ले आफ्नो त्याग

तथा बिलदान अपर्ण गनुभ
र् एको िथयो। हो ,मािनसको चिरऽमा आमूल पिरवतर्न
ल्याउन सहायता गनर् नै येशूले त्यस कदम चाल्नुभएको िथयो। भी को बुसले
मािनसलाई िबजयी यौ ाभन्दा पिन बिढ शिक्तशाली बनाउँछ।

“

जो व्यिक्तह

भी को शिक्तले परमे र र मानवजातका महान्

शऽुमािथ िवजयी हुन्छन् ,ितनीह ले ःवगर्मा त्यःतो िविश ःथान ओगट्नेछन्
जुन िक किहलै पिन पापमा नफसेको ःवगर्दूतह भन्दा उच्च छ।
“

भी ले भ ुभयो ,—म जब सं सारबाट उचािलने छु तब सबै मािनसह
मेरो साथमा ल्याउनेछु )यूह ा १२:३२ पान्तिरत(।‘ यिद बुसले आफ्नो
पक्षमा ूभाव दाल्दै न भने ,यसले ूभाव सृजना गदर्छ। पु पु ासम्मको यो
सत्य समयसापेिक्षक भएर अिहले पिन ूकट भएको छ। भी को बुस त्यो
थलो िथयो जहाँ दया अथार्त ् क णा र सत्यको िमलन भएको िथयो ,परमे रको

धािमर्कता वा धमर् र शािन्तले एक आपसमा म्वाइ खाएका िथए। बुसमाऽ त्यो
तत्व हो जसले सारा सं सारलाई भी ितर पिरचालन गदर्छ।"×एलेन जी ाइट

िटप्पणी ,द एसिडए कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ १११३।
िचन्तनमनन:
क) जुन

पमा पावलले परमे रको अनुमहलाई समावेश गरे र गलातीको

पुःतकलाई सु

र अन्त्य गरे का िथए त्यसलाई िकन मह वपूणर् मा प
ु दर्छ ?
गलाती १:३ र गलाती ६:१८लाई तुलना गरे र हेनह
र्ु ोस्।
ख)
पावलले आफूलाई “सं सारको िनिम्त बुसमा टाँिगएको छु "भ भ
ु एको
िथयो। यो अिभमतलाई ध्यानमा राखेर वतर्मान पिरूेआयमा येशूभक्तह ले

सं सारूित कःतो

ि कोण राख्नु पदर्छ ?िव मा वातावरण ,जातजाितको बीचमा
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भइरहेको वैमनंयता ,ॅणहत्या
जःता जल्दोबल्दो िबषयबःतुह को मािमलाूित
ु
येशूभक्तको चासो कःतो हुनपु दर्छ?

ग) पावलले उल्लेख गरे को नयाँ सृि वा नव जीवनलाई कसैले कसरी अनुभव
गन र साथै आफूमा आमूल पिरवतर्न भएको छ भनेर अ लाई पिन ूत्याभूित
िदने?

घ॰ यस बाइबल अध्ययन पुःतकमा तपाईँले जे िसक्नुभयो त्यसलाई ध्यानमा
राखेर

पावलका

दे हाय

िवषयवःतुह को

सारांश

कसरी

कोनुह
र् न्ु छ

?दश

आ ासिहतको व्यवःथा ,व्यवःथाको काम ,िव ास ारा िनद ष ठहिरने ूिबया ,
नयाँ र पुरानो करार ,भी को काम र जीिवत इसाई जीवन?

सारांश:

सत्य धमर् बािहरी सं ःकारबाट होइन तर

आफ्नो

दयबाट सु

हुन्छ। जब मािनसले

दयलाई परमे रमा अपर्ण गदर्छ तब उसको जीवनले भी को चिरऽ

ूदशर्न गदर्छ ,अिन िव ासमा बढदै जानेछ। मानव दय भी मा समपर्ण गनुर्
अत्यन्त ज री छ। जब यो हुन्छ तब अ

सबै त्यसको पिछ लाग्नेछ।

226

