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गलातीहरूलाई
पावलको प

1 पावल, े रतबाट णाम। े रत* हुनलाई, मलाई न त मािनसहरूले चनुे न म
कुनै मािनस ारा पठाइएँ। यशे ू ी अिन िपता परमे रले नै मलाई े रत िनय ु गन ुर्
भएको हो। परमे र नै एक हुनहुुन्छ जसले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराई ल्याउन ु भएको
िथयो। 2 मिसत भएका सबै ी भाइहरूबाट गलाितयामा† भएका मण्डलीहरूलाई
णाम।
3 परमे र िपता र हा ा भ ु यशे ू ी ले ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त िदउन।

4 परमे र र हा ा िपताको इच्छा अनसुार यस वतर्मान द ु ससंारबाट हामीलाई
छुटकारा िदनको लािग उनलेआफैं लाई हा ा पापहरूका िन म्त ब ल िदए। 5 उनको
सदा सवर्दा मिहमा होस।् आिमन।

साँच्चो ससुमाचार एउटै मा छ
6 केही समय अिघ परमे रले ितमीहरूलाई उनको अनसुरण गन ुर् बोलाए।

उनले ितमीहरूलाई आफ्नो अन ु हले बोलाए जनु ी माफर् त आउँछ। तर
अिहले ितमीहरूलाई दखेरे म छक्क परें िक ितमीहरूले बाटो िबराएका छौ र
अक ससुमाचारमा िव ास गनर् थालकेा छौ। 7 वास्तवमा, कुनै अक ससुमाचार
साँचो छैन। तर कित मािनसहरूले ितमीहरूलाई अल्मल्याइरहकेा छन।् ितनीहरू
ी को ससुमाचारलाई अक ितर बद्लन चाहन्छन।् 8 हामीले ितमीहरूलाई साँचो

ससुमाचर भनकेा छौं। यसलैे हामी त के, स्वगर्का स्वगर्दतूले पिन अक ससुमाचार
भन्छन ्भने त्यसमा िव ास गन ुर् हुदँनै। 9 हामीले यो अिघ नै भिनसकेका छौं। र
अिहले पिन भन्दछुै। ितमीहरूले साँचो ससुमाचारलाई स्वीकार ग रसककेका छौ।
यसथर् यिद कसलैे ितमीहरूलाई मु को अक उपाय बताँउछ भने त्यसको िवरोध
गन ुर्पछर्।
* 1:1:

† 1:2:

13 र 14



1:10 ii गलाती 1:23

10अिन के मलाई नै स्वीकार गरून ्भनी मािनसहरूलाई मलैे िव ास गराउने
चे ा गदछु भन्ने ितमीहरू सम्झन्छौ? होइन! मलैे परमे रलाई मा खशुी पान चे ा
गदछु। मलैे मािनसहरूलाई खशुी पानर् चाहकेो छु र? यिद अझै मािनसहरूलाई नै
खशुी पान चे ा गद िथएँ भने म यशे ू ी को सवेक बन्ने िथइन।ँ

पावलको अिधकार परमे रबाट हो
11 दाज्य-ूभाइहरू हो! म इच्छा गछुर् िक ितमीहरूले जान, जनु ससुमाचर मलैे

चार गरें त्यो मािनसले बनाएको होइन। 12 मलैे मािनसहरूबाट ससुमाचार पाइन।ँ
कसलैे मलाई ससुमाचार िसकाएको होइन। यशे ू ी आफैं ले मलाई यो कट गन ुर्
भएको हो।

13 मरेो िबतकेो जीवन बारे ितमीहरूले सिुनसकेका छौ। म यहूदी धमर् मान्ने
िथएँ। मलैे परमे रको मण्डलीलाई खबुै सताँए। म मण्डलीलाई भत्काउने कोिशश
गथ।ं 14 म यहूदी धमर्मा िव ास गथ।ं म यहूदी धमर्को नतेा बन्न लागकेो िथएँ।
मलैे मरेा समकालीन नव यवुक यहूदीहरूलाई उिछनकेो िथएँ। परुाना रीित-िथित
मान्न म अरूभन्दा ज्यादै जोशीलो िथएँ। ित सब रीित- रवाजहरू हामीले आफ्ना
पखुार्हरूबाट पाएका िथयौं।

15 तर म जन्मन ु भन्दा अिघ नै परमे रले मरेो लािग यो योजना बनाएका
रहछेन।् यसकारण उनले उनको अन ु हले मलाई बोलाए। 16 परमे रले मलाई
आफ्ना पु को ससुमाचार अयहूदीहरू माझ भन्न इच्छा गरे। यसलैे परमे रले
मलाई आफ्ना पु को दशर्न गराए। परमे रले बोलाउँदा मलैे कसबैाट कुनै सल्लाह
र सहायता लइन।ँ 17 न त म भन्दा अिघ े रत हुनहेरूलाई भटेन गएँ। तर, अबरे
नगरी म अरब दशेमा गएँ र त्यहाँबाट दमस्कस शहरमा फकर आएँ।

18 तीन वषर्पिछ म यरूशलमे गएँ, म प सुलाई भटे्न चाहन्थें। प सुिसत म पन्
िदन बस।े 19 मलैे अरू े रतहरूलाई भे टन-ँखा ल याकूबलाई भटेे जो भकुा भाइ
हुन।् 20 परमे र जान्दछन ्मलै े ले लागकेा यी कुराहरू झ ू ा होइनन।् 21 तब म
िस रया र िस लिसया गएँ।

22 यहूदीयामा ी का मण्डलीले यसभन्दा अिघ मरेो अनहुार दखेकेा िथएनन।्
23 मरेो बारेमा ितनीहरूले खा ल यित सनुकेा िथएः “यस मािनसले हामीलाई
खबु सताउने गथ्य तर उही नै अिहले मािनसहरूलाई त्यही िव ासका कुराहरू
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ग रिहडंछ जनु िव ासलाई ऊ न गन यास गथ्य ।” 24 यी िव ासीहरूले मरैे
कारणले परमे रको धरैे शसंा गरे।

2
अरू े रतहरूले पावललाई माने

1 चौध वषर् िबतपेिछ बणार्बासिसत म फे र यरूशलमे गएँ। र तीतसलाई साथमा
लगें। 2 म गएको कारण परमे रले मलाई त्यहाँ जानै पन दखेाउन ु भयो। मलैे
िव ासीहरूका अगवुाहरूलाई त्यहाँ भटेें। जब हामी एकान्त भयौं मलैे ितनीहरूलाई
त्यही ससुमाचार ाख्या गरें जनु म अ-यहूदीहरू माझ चार गछुर्। ितनीहरूले मरेो
काम बझुनु भ्न्ने म चाहन्थें जसमा िक मरेा िवगतका कामहरू र वतर्मानका यासहरू
खरे नजाऊन।्

3 तीतस मिसतै िथए। तीतस ीक िथए। तर ती िव ासीहरूले तीतसलाई खतना
गन ुर् कर लगाएनन।् 4 हामी यस्तै समस्याहरू बारे कुरा गनर् चाहन्थ्यौं, िकन िक
कितपय अिव ासीहरू ग ु रूपले हा ा दलमा पसकेा िथए। ी यशेमूा हा ो
स्वतं ता बझु्न ितनीहरू जाससू बनरे पसकेा िथए। 5 तर हामी ती झटूा भाइहरूले
चाहकेा कुरामा अ लकित पिन झकेुनौं जसमा िक ितमीहरूमा ससुमाचारको सत्यता
रिहरहोस।्

6 तर ठूला-बड़ा मािनसहरूले मलैे चार गरेको ससुमाचारलाई अदल-बदल
गरेनन।् ितनीहरू “ठूला-बडा” होलान ् िक नहोलान ् त्यसले मलाई केही फरक
पदन। परमे रका िन म्त सबै एक समान छन।् 7 तर ती नाइकेहरूले दखेे िक
परमे रले प सुलाई यहूदीहरू माझ अिन मलाई गरै-यहूदीहरू माझ ससुमाचार
चार गनर् लगाउन ु भयो 8 परमे रले प सुलाई यहूदीहरूको े रत भएर काम गन ुर्
लगाउन ु भयो। अिन मलाई पिन गरै-यहूदीहरूको े रत भई काम गनर् लगाउन ु
भयो। 9 याकूब, प सु र यहून्ना अगवुा जस्ता मािनन्छन।् ितनीहरूले बझुे िक
परमे रले मलाई िवशषे वरदान िदन ु भएकोछ। यसकारण ितनीहरूले बणार्बास र
मलाई स्वीकार गरे। ितनीहरूले भन,े “पावल र बणार्बास, हामी मान्छौं िक ितमीहरू
ती मािनसहरूकहाँ जाऊ जो यहूदी होइनन ्र हामी चाँिह यहूदीहरू माझ जान्छौं।”
10 ितनीहरूले हामीले एउटा कुरो भने िक गरीबहरूलाई सहायता गनर् नभलु्न।ु अिन
मलैे त्यो कुरा गन भरसक यास गरेको छु।

प सु भलूमा िथए भन्ने पावलले औंल्याउछँन ्
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11 जब प सु ए न्टओकमा आए। उनले केही यस्तो काम गरे जो सरासर भलू
िथयो। त्यसकैारण मलैे उनको आमन-ेसामने िवरोध गरें िकनभने उनी भलूमा िथए।
12 यो कसरी भयो भनःे जब प सु पिहलो पटक ए न्टओकमा आए उनी गरै-
यहूदीहरूसगँ खाए अिन बस।े जब याकूबकहाँबाट केही यहूदीहरू आए प सुले
ती गरै-यहूदीहरूिसत सगंत गनर् छोड।े उनले आफूलाई गरै-यहूदीहरूदे ख अलग
राख,े उनले ितनीहरूिसत खान ु छोिडिदए। िकन? िकनभने उनी यहूदीहरूसगँ
डराए। जसले सबै गरै-यहूदीहरूले खतना गन ुर् पछर् भनी िव ास गथ। 13 त्यहाँ
भएका अरू यहूदी ी स्टयनहरूले पिन प सुको कपटीपनमा साथ िदए। बणार्बास
पिन ितनीहरूबाट भािवत भए अिन एक कपटीले जस्तो काम गरे। 14 मलैे
यी यहूदीहरूको मन िवचारें। उनीहरूले ससुमाचारको सत्यतालाई प ाइरहकेा
िथएनन।् यसकारण सारा मण्डलीकहरूको सामनु्ने मलै े प सुलाई भनःे “प सु ितमी
यहूदी हौ। तर यहूदीले जस्तै ितमीले आफ्नो जीवन िबताइरहकेा छैनौ। ितमी गरै-
यहूदीहरू सरह बिसरहकेा छौ। यिद यसो हो भने ितमी िकन गरै-यहूदीहरूलाई
यहूदीहरू जस्तो बाँच्न कर लगाउछँौ?”

15 हामी यहूदीहरू जन्मकैा यहूदी हौं, गरै-यहूदी “पापीहरू” जस्ता होइनौं।
16 हामी जान्दछौं, वस्था मान्दमैा कोही पिन परमे रको अिघ धम बन्दनैौं।
यशे ू ी मा िव ास गरे मा मािनस परमे रमा धम बन्न सक्छ। यसकारण हामी
पिन यशे ू ी मा िव ास गछ ं। अिन परमे रको माध्यममा ी मा िव ास राखरे
नै हामी परमे रको सवेक बनकेाछौं, वस्था मानरे होइन।् िकन िक वस्था
मानरे मा कोही पिन धम बन्न सक्दनै।

17 धम बन्न हामी ी मा िव ास गय । यसबाट हामी पिन पापीहरू िथयौं
भन्ने स्प छ। तब के ी ले हामीलाई पापी बनाउछँन?् पक्कै होइन। 18यिद मलैे
फे र त्यही छोिडसकेको वस्था चार गरें भने मलै े स्वीकारें िक मलैे वस्था
भङ्ग गरें। 19 वस्थामा बाँच्न मलैे त्यागीसकेकोछु। त्यही वस्थाले मलाई
माय । ती वस्थाकोलािग म म रसकेकोछु तािक म परमे रकोलािग बाँचकेोछु।
म ी िसतै ू समा टाँिगएँ। 20 यसलैे म बाँिचरहकेो छैन तर ी हुनहुुन्छ जो
ममा बाँिचरहन ु भएकोछ। म मरेो शरीरमा अझै जीिवत छु तर म परमे रका पु को
िव ासमा जीिवत छु। मलाई उहाँले मे गन ुर् भयो अिन मलाई बचाउन उहाँले मरेो
िन म्त आफैं लाई अपर्ण गन ुर् भयो। 21 परमे रबाट पाएको यो वरदान मलाई खबुै
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महत्वपणूर् छ। िकनभने यिद वस्थाले हामीलाई परमे रको धम बनाउदँो हो त,
ी लाई मनर् कुनै आवश्यक िथएन।

3
परमे रको आिशष िव ासबाट आउदछ

1 हे गलातीवासीहरू, ू समा यशे ू ी को मतृ्य ु बारे ितमीहरूका आखँा
अिघ स्प िसत झल्काइएकै िथयो। तर ितमीहरू मखूर् रहछेौ। कसलैे ितमीहरूलाई
छक्काएछ। 2 मलाई एउटै कुरो भनः ितमीहरूले पिव आत्मा कसरी पायौ? के
वस्था पालन गरेर नै आत्मा पाएका हौ? होइन। ितमीहरूले ससुमाचार सनुरे

अिन िव ास गरेर आत्मा पाएका छौ। 3 ितमीहरू यित मखूर् कसरी बन्नसक्छौ?
ितमीहरूले आत्मािसत ी मा जीवन शरुू गय ं। अिन अब के आफ्नै श ले पणू र्
गन कोिशश गछ ?यो मखूर्ता हो। 4 ितमीहरूले धरैे कुराको अनभुव गरेका छौ।
के ती सबै ाथर्का भए? म आशा गछुर् ती थ गएनन।् 5 वस्था मान्छौं भनरे
परमे रले यशेकूो आत्मा िदनभुएको हो? होइन। वस्था मान्छौ भनरे परमे रले
ितमीहरू बीच चमत्कार गरेका हुन?् होइन। ितमीहरूले ससुमाचार सनु्यौ र यसमा
िव ास गय ं भनरे परमे रले आफ्नो आत्मा िदन ु भएको र चमत्कार गन ुर् भएको
हो।

6अ ाहामको बारेमा शा ले त्यही भन्छ। “अ ाहामले परमे रलाई िव ास
गरे अिन परमे रले उनको िव ासलाई स्वीकार गन ुर् भयो। त्यसलैे अ ाहामलाई
परमे रको धम ठहराऊनभुयो।”✡ 7यसकैारण, ितमीहरूले जान्नपुछर् िक जोिसत
िव ास छ ितनीहरू नै अ ाहामका साँच्चो सन्तान हुन।् 8 धमर्शा ले भनकेो िथयो
िक गरै-यहूदीहरूलाई िव ास ारा परमे रको धम ठहराउनहुुनछे। अ ाहमलाई
यो ससुमाचार अिघ नै सनुाइएको िथयो, जस्तो शा ले भन्छ, “ितमी ारा सम्पणूर्
जाितहरूलाई आशीवार्द िदइनछे।”✡ 9 अ ाहामले यो िव ास गरे अिन उिन
आिषशीत भए। आज पिन यो त्यस्तै छ। जस-जसिसत िव ास िथयो ितनीहरू
सबलैे अ ाहामले जस्तै आशीवार्द पाए।

10 तर वस्था प ाउनमा भर पनहरूले ाप पाए िकनभने शा ले भन्छः
“ वस्थामा ले खएका सबै कुरा त्यकेले मान्नै पछर्। जसले मान्दनै उमािथ
✡ 3:6: 15:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:8: 12:3 बाट
उ तृ ग रएको।



3:11 vi गलाती 3:19

सराप पछर्।”✡ 11 यसबैाट यो हुन्छ िक वस्था ारा कसलैाई परमे रमा
धािमर्क बनाउन सिकँदनै। “जो मािनस िव ास ारा परमे रसगँ ठीक छ, ऊ सधैं
बाँिचरहन्छ।”✡

12 वसथा िव ासमा अडकेो छैन। वस्थाले भन्छ, “जसले यी
कामहरू गरेर बाँच्न चहान्छ उसले वस्थाले भनकैे कुराहरू पालन गन ुर्पछर्।”*
13 वस्थाले हामीमा ाप ल्यायो तर ी ले त्यो ाप हामीबाट हटाइिदन ु भयो।
हा ो ठाउँ उहाँले लनभुयो र आफैं ले त्यो ाप थाप्नभुयो। शा मा यो ले खएकोछ,
“जब कसकैो शरीर रूखमािथ झणु् ाइन्छ त्यो ािपत हो।”✡ 14 परमे रको
आिशष सबै मािनसले पाउन सकुन ्भनी ी ले त्यसो गन ुर् भएको हो। परमे रले
अ ाहामलाई यो आिशष ितज्ञा गरे जनु ी यशे ू माफर् त आउँदछ। यशे ू मन ुर् भयो
जसमा िक पिव आत्मा जनु परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको हामी पाउन सकौं। हामी
यो ितज्ञा िव ास ारा पाउछँौं।

वस्था र वचन
15 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो, म एउटा उदाहरण िदन्छुः जब कसलैे इच्छा

प लखे्छ र त्यो अिधकृत हुन्छ, तब कसलैे त्यसलाई पन्छाउन सक्दनै अथवा
त्यसमा केही थप्न नै सक्छ। 16 परमे रले अ ाहाम “र उनका सन्तानलाई”
ितज्ञा गरेका िथए। परमे रले “अिन ित ा सन्तानहरूलाई” भन्न ु भएन, जसको
अथर् एक जना मािनस ी मा हुन्छ। 17 मरेो भन्नकुो मतलबः परमे रले करार
बिनन ु भन्दा धरैे वषर् अिघ नै यो करार अ ाहामसगँ गरेका िथए। वस्थात चारसय
तीस वषर्पिछ मा बिनएको हो। यसलैे वस्थाले करार र गराउन सक्दनै र
अ ाहामलाई परमे रले िदएका ितज्ञालाई बदल्न सक्दनै।

18करारलाई मान्दा परमे रले गरेको ितज्ञा पाइन्छ र? पाइँदनै। यिद वस्था
मान्दा ती वस्तहुरू हामीले पाइने भए त्यो ितज्ञाबाट होइन। तर अ ाहामको पक्षमा
आफ्नो ितज्ञाको आधारमा उपहार स्वरूप परमे रले उनलाई आिशष िदन ु भयो।

19 त्यसो हो भने वस्था िकन आवश्यक पय ? मािनसहरूले भलू गछर्न ्
भन्ने दखेाउनलाई वस्था िदइएको िथयो। अ ाहामको खास सन्तान नआउञ्जले
सम्म त्यो वस्था च लर ो। परमे रको ितज्ञा ियनै सन्तानको िवषयमा िथयो।
✡ 3:10: 27:26 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 3:11: 2:4 बाट उ तृ
ग रएको। * 3:12: “ … ” , लवेी.
18:5 ✡ 3:13: 21:23 बाट उ तृ ग रएको।
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वस्था स्वगर्दतू ारा िदएको िथयो। स्वगर्दतूहरूले मािनसहरूलाई वस्था िददंा
मोशालाई मध्यस्थ राख।े 20 तर यो एक पक्षीय भए मध्यस्थ आवश्यक पदन अिन
परमे र केवल एउटै हुन ु हुन्थ्यो।

मोशाको वस्थाको उ ेश्य
21 के यसले वस्था परमे रको ितज्ञाको िवरु हो भन्नेअथर् लाउँछ? होइन।

मािनसहरूलाई जीवन िदने त्यस्तो वस्था हुदँो हो, त हामी वस्था पालन गरेरै
धािमर्क बिनने िथयौं। 22 तर यो साँचो होइन, िकनिक धमर्शा ले घोषणा गछर् िक
सबै मािनसहरू पापका कैदी हुन।् यसको अथर् हुन्छ िक मािनसहरूलाई िदइएको
ितज्ञा िव ास ारा िदइन्छ। यो यशे ू ी मा िव ास रा े मािनसहरूलाई िदइएको
िथयो।

23 जब सम्म यो िव ास आएको िथएन हामीहरू वस्थाको कैदी िथयौं।
जब सम्म परमे रमा गन ुर् पन िव ास गदनौ, हामी स्वतन् हुदँनैौं। 24 यसले
गदार् ी को आगमन सम्म वस्था हा ो अिभभावक िथयो। ी आए पिछ
िव ास ारा हामी धम बन्न सक्यौं। 25अब िव ासको बाटो खलुकेोछ र हामी
वस्थाको सरंक्षणमा छैनौं।
26-27 यसकारण अब िव ास ारा ी मा ितमीहरू परमे रका बालकहरू

हौं। ितमीहरू सबै ी मा बि स्मा लएर ितमीहरूले ी लाई नै धारण गरेका छौ।
28अब ी मा कुनै मािनस यहूदी अथवा ीक, कमारा अथवा फुक्का अिन ी
अथवा परुुषमा पिन कुनै िभन्नता भएन। िकनभने ी यशेमूा ितमीहरू सब एक
हौ। 29 ितमीहरू ी मा हौ भने ितमीहरू अ ाहामका सन्तान हौ। यसको अथर्
अ ाहामिसत परमे रले ितज्ञा गरेको जम्मै आिशष पाउनँछेौं।

4
1 म यो ितमीहरूलाई भन्न चाहन्छुः उ रािधकारी जब सम्म बालक रहन्छ ऊ र

कमारामा कुनै िभन्नता रहदँनै। यो सत्य हो य िप उसले आफ्नो अिधकारमा रहकेो
त्यके कुरो पाउछँ। 2 िकन? िकनभने बालकछउञ्जले उसलेआफ्नो अिभभावक
र सरंक्षकको आज्ञा मान्नपुछर्। तर बालक जब आफ्ना बाबलुे तोिकिदएको उमरेमा
पगु्छ, ऊ मु हुन्छ। 3 हामीसगँ पिन त्यस्तै हो। एक समयमा हामी पिन बालक-
बा लका जस्तै िथयौं। हामी यस ससंारका थर्का वस्थाका कमारा िथयौं। 4 तर
उिचत समयमा परमे रलेआफ्नो पु पठाउन ुभयो। परमे रका पु ले एउटी ीको
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कोखमा जन्म लनभुयो। उहाँ पिन वस्थाको अिधनमा ब ु भयो। 5 परमे रले
यसो गन ुर्को कारण वस्थाका अधीनमा ब हेरूलाई मु िदन ु िथयो। हामीलाई
आफ्ना बालक बनाउने परमे रको इच्छा िथयो।

6 ितमीहरू परमे रका छोरा-छोरीहरू हौ। त्यसकैारण परमे रलेआफ्ना पु को
आत्मा ितमीहरूको हृदयमा हाली िदन ु भयो त्यही आत्मा ले पकुाछर्, “अब्बा,
िपता।”

7 यसकैारण, अब ितमीहरू अिघ जस्तो कमारा छैनौ। ितमीहरू परमे रको पु
हौ। आफूले गरेको ितज्ञा परमे रले परूा गन ुर्हुनछे िकनभने ितमी उहाँको प ु हौ।

गलातीका ीि यनहरू ित पावलको मे
8 अिघ-अिघ ितमीहरूले परमे रलाई िचनकेा िथएनौ। ितमीहरू त्यस्ता

दवेताहरूको दास िथयौ जो साँच्चो िथएनन।् 9अब ितमीहरूले साँचो परमे रलाई
िचन्छौ। वास्तवमा परमे रले ितमीहरूलाई िचन्नभुयो। यसकारण अिघ-अिघ
मािन लएका ती कमजोर र िनकम्मा वस्थाहरू ितर फे र िकन फकर् न्छौ? फे र
त्यसकै कमारा बन्न चाहन्छौ? 10-11 ितमीहरूले अझै पिन वस्थाको िशक्षा
अनसुार खास िदन, महीना, ऋतु र वषर् मनाउछँौ। ितमीहरूबारे मलाई डर लाग्छ
िक ितमीहरूको लािग मलैे जे जित प र म गरें ती सबै थर् त भएनन?्

12 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, म पिन ितमीहरू जस्तै िथएँ, यसकारण दया गरी
अब मजस्तैभइदऊे। अिघ ितमीहरू मरेो लािग खबुै रा ा िथयौ। 13सम्झ त, म िकन
ितमीहरू भएकोमा पिहल्यैआएँ। िकन िक मलाई सन्चो िथएन। तब मलैे ितमीहरूमा
ससुमाचार चार गरें। 14 मरेो िबसन्चो ितमीहरूलाई भार बन्यो। तर ितमीहरूले म
ित घणृा दशार्एनौ। ितमीहरूलाई छोड्न मलाई बाध्य गरेनौ। ितमीहरूले मलाई
यस्तो स्वागत गय िक म परमे रबाट आएको दतू नै हु।ँ ितमीहरूले मलाई स्वयं
यशे ू ी लाई झैं स्वीकाय । 15 त्यसबलेा ितमीहरू खबुै सन्न िथयौ। कता हरायो
त्यो खशुी अिहल?े मलाई सम्झना छ हुन सक्ने सब िकिसमको सहायता मलाई
िदयौ। यिद सम्भव हुन्थ्यो भनेआफ्नो आखँा पिन िनकालरे अिन मलाई िदने िथयौ।
16 के अिहले म ितमीहरूको श ु भएको छु िकनिक म सत्य बोल्छु?

17 ती मािनसहरू ितमीहरूमािथ खबुै चासो राख्दछैन,् तर ितनीहरूको मनसाय
रा ो छैन। ितमीहरूकोलािग त्यो रा ो होइन। ितनीहरू चाहन्छन ्िक ितमीहरू हा ो
िवरोधमा खडा हौ। ितनीहरू चाहन्छन ् िक ितमीहरूले ितनीहरूलाई मा प ाउन ु
अिन अरूलाई होइन। 18 जब मािनसहरूले ितमीमा चासो लन्छन भने त्यो सधँैं
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रा ो छ यिद उ ेश्य रा ो छ भन।े त्यो सधं ै सत्य हो, म ितमीहरूिसत हुदँा होस ् िक
नहुदँा होस।् 19 मरेा साना बालकहरू हो! जन्म िददंा आमालाई जस्तो सिुत पीडा
हुन्छ, मलाई पिन त्यस्तै पीडा अनभुव भइरहछे। ितमीहरू ी जस्तै नहुन्जले म
त्यही पीडा अनभुव ग रनै रहन्छु। 20 मलाई लाग्छ यिद म अिहले ितमीहरूिसत
हुदँो हु ँ त म मरेो स्वरको लय नै बद्लाउने िथएँ िकन िक म अन्योलमा परेको छु।

हागार र साराको उदाहरण
21 ितमीहरूमध्ये कितजना मोशाको वस्थाको अधीनमा रहन चाहन्छौ। भन

त वस्थाले के भन्छ ितमीहरू सनु्दनैौ? 22 धमर्शा ले भन्छ, अ ाहामाका दइु
छोराहरू िथए। ितनीहरू मध्ये एउटाकी आमा कमारी िथई र अक चाँिहकी आमा
मु ी िथई। 23अ ाहामको कमारी प ीको छोरो सामान्य मानव रूपले जन्मकेो
िथयो भने म ु ी प ीको छोरो परमे रले अ ाहामलाई िदएको ितज्ञा अनसुार
जन्मकेो िथयो।

24 यो सत्य कथाले हा ो अिघ एउटा िच खडा गछर्। ती दइु ीहरू परमे र र
मािनस बीचको करार स्वरूप हुन।् एउटा करार सीनै पवर्त को परमे रले बनाएको
वस्था हो। यस सझंौताको अधीन रहने मािनसहरू कमारा जस्ता हुन।् हागार

नाउकँी आमा त्यही करार जस्तो हो। 25 हागार अरब दशेमा सीनै पाहाड जस्तो हो
र ऊ यरूशलमेको वतर्मान नगर यहूदीको ितरूप हो। यो नगर एउटा कमारा हो र
यसका मािनसहरू (यहूदी) कमाराहरू हुन।् 26 तर स्वग य यरूशलमे एउटी म ु
नारीको तीक हो। ियनी हा ी माता हुन।् 27 धमर्शा मा यो ले खएको छः

“खशुी होऊ, हे बाँझी नारी,
जसले कुनै बालकलाई जन्म िदन ु सिकनौ,

हषर्ले कराऊ, जोडले िचच्याऊ,
की सव पीड़ा ितमीले किहल्यै अनभुव ग रनौ।

त्यो नारी जसको पित छैन, उसकैा धरैे सन्तान होलान,्
पितिसतै रहने ीको बरू छोरा-छोरी नहोलान।्” यशयैा 54:1

28 अ ाहामको एउटा छोरो सामान्य रूपले जन्मकेो िथयो। अक छोरो
परमे रको तीज्ञा अनसुार आत्माको श ले जन्मकेो िथयो। 29 मरेा दाज्य-ूभाइ,
िददी-बिहनीहरू! ितमीहरू पिन ती इसहाक जस्तै तीज्ञाका छोरा-छोरीहरू हौ।
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सामान्य रूपमा जन्मने छोराले अक छोरासगँ द ु र्वहार गरेको िथयो। आज पिन
त्यस्तै भइरहछे। 30 तर धमर्शा ले के भन्छ? “कमारी र उसको छोरालाई िनकाली
दऊे! मु ीको छोरालेआफ्ना िपताका सबै थोक पाउनछे। तर कमारीको छोराले
केही पाउने छैन।”✡ 31 यसकैारण मरेा दाज्य ू -भाइ, िददी-बिहनीहरू हो! हामी
कमारीको छोरा-छोरी होइनौं। हामी स्वतं ीका छोरा-छोरीहरू हौं।

5
अिहले हामी म ु छौ

1 ी ले हामीलाई स्वतं बनाउन ु भयो, साहसी होऊ। बद्ली भएर वस्थाकै
कमारा नबन। 2 सनु! म पावल हु।ँ म भन्छु, यिद खतना गरी ितमीहरू फे र
( वस्थाम)ै फकर् न्छौ भने ितमीहरूका लािग ी असल हुनहुुन्न। 3 फे र म
त्यकेलाई चतेाउनी िदन्छु यिद खतना गनर् राजी छौ भने ितमीहरूले मोशाको सबै
वस्था पालन गनर् वाध्य हुनछेौ। 4 यिद वस्था मानरे धम हुन खोज्छौ भने
ी िसतको ितमीहरूको जीवन शषे भयो। ितमीहरू परमे रको अन ु हदे ख बािहर

िनस्कयौ। 5 हा ोलािग भने िव ास ारा मा ै परमे र अिघ धम बन्ने आशा गनर्
सिकन्छ। अिन त्यो आशा आत्माबाट पाउन हामी प खर्रहकेा छौं। 6 कोही ी
यशेमूा छ भने त्यसको खतना भएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य कुरो होइन। तर
मखु्य कुरो त हो िव ास जनु मेबाट आफैं कट हुन्छ।

7 ितमीहरू रा ो दौड दौिडरहथे्यौ। सत्य पालन ग ररहकेा िथयौ। सत्य बाटो
िहडं्नमा ितमीहरूलाई कसले रोक्यो? 8 यो रोकावट ितमीलाई परमे रबाट भएको
होइन जसले ितमीहरूलाई छान्नभुयो। 9 होिशयार होऊ, “अ लकित खमीरले
पिन जम्मै पीठोको डल्लालाई फुलाउछँ।” 10 मलाई परम रले परुा भरोसा
िदनहुुन्छ िक ितमीहरूले त्यस्तो िवचारलाई स्वीकान छैनौं। त्यस्तो िवचारमा कसलैे
ितमीहरूलाई अल्मल्याउदँछै। ऊ जो सकैु होस ्द्ण्ड पाउने नै छ।

11 मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो! मािनसले खतना गन पछर् भनरे मलैे िसकाएको छैन।
त्यस्तै िसकाउँदछुै भने फे र मरेो खदेो िकन ग रन्छ? मलैे मािनसहरूलाई खतना
गन ुर् िसकाएकै हो भने ी बारे मरेो चारमा कुनै समस्या नै बन्ने िथएन। यिद
मलैे खतना गनर् मािनसहरूलाई िसकाई रहकेो छैन भन,े तब ूसको िवषयमा मरेो
✡ 4:30: 21:10 बाट उ तृ ग रएको।
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िशक्षा कुनै समस्या नै होइन। 12 म त चाहन्छु, कसलैे खतनाको दःुख िबसाउछँ भने
ितमीहरू आफ्नो काममा अिघ बढदै जाऊ अिन ितनीहरू नै बरु खसी बननु।्

13 मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! परमे रले ितमीहरूलाई स्वतन् बन्न
बोलाउन ु भएको हो। तर त्यस स्वतन् तालाई आफ्नो पापपणूर् िवचार गन बहाना
नबनाऊ। तर आपसमा मेको वातार्लाप गर। 14सम्पणूर् वस्ता यही एकआदशेमा
समे टएको छः “आफूले आफूलाई जस्तो मे गछ त्यस्तै मे अरूलाई पिन
गर।”✡ 15 तर आपसमा िपटािपट र च्याताच्यात गय भन,े अन्तमा ितमीहरू
आपसमै नाश हुने छौ।

आत्मा र मानवता
16यसलैे म भन्छुःआत्मा अनसुार बाँच। त्यसो गय भने ित ा पापपणूर् स्वभावले

चाहकेो खराब काम गन छैनौ। 17 हा ो पापपणूर् स्वभावले यस्तो कुरो चाहन्छ जनु
आत्मा िवरु हुन्छ। अिन आत्माले चाँिह यस्तो कुरो चाहन्छ जनु हा ो पापपणूर्
स्वभावको िवरू हुन्छ। यी दइु कुराहरू एक अक को िवपरीत छन।् यसकैारण
ितमीले साँच्चै गन ुर् चाहकेो कुरो गनर् स ै नौ। 18 तर आत्माबाट डो रयौ भने ितमी
वस्थाको अधीनमा रहने छैनौ।
19 हा ा पापपणूर् स्वभावले खराब गछर् जो यी हुन:् यौन पाप, अशु ता,

अनिैतकता, 20मिूतर्-पजूा, तन् -मन् , दशु्मनी, झ-ैझगड, इष्यार्, ोध, स्वाथर्, फूट,
गटुबन्दी, 21डाह, म पान, मोजमज्जा र यस्तै अरूअरू। मलैे पिहले पिन चतेावनी
िदएकै हु ँ र अिहले पिन िदन्छुः जसले यस्ता कामहरू गछर्न ्ती परमे रको राज्यमा
जाने छैनन।् 22 तर आत्माले मे, आनन्द, शा न्त, धयैर्, दया, भलाइ, िव स्तता,
23 न ता, सयंम िददंछ। यी कुराहरू भलु हुन ्भन्ने कुनै वस्थामा छैन। 24 ी
यशेमूा हुनहेरूले आफ्ना यस्ता पापपणूर् स्वभावलाई ूसमा झणु् ाएका हुन्छन।्
ितनीहरूलेआफ्ना वासना र अशभु कामना जो ितनीहरूको पाप स्वभावले चाहन्छ,
त्यागी सकेका हुन्छन।् 25 आत्माबाट हामीले नयाँ जीवन पाउदँछौं। जीवनको
पथ दशर्नको िन म्त हामीले आत्मालाई प ाउन ु पछर्। 26 हामीले अकार्लाई रीस
उठाउन ु हुदँनै। र हामीले एक-अक को डाह गन ुर् हुदँनै।
✡ 5:14: 19:18 बाट उ तृ ग रएको।
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6
एक अक लाई सघाऊ

1 दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरू हो! ितमीहरू मध्ये कसलैे भलू गनर् सक्छौ।
ितमीहरूमा जो आ त्मक छौ भलू गन मािनसकहाँ जाऊ र उसलाई न तापवूर्क
ल्याऊ। यो काम न बनरे गन ुर् पछर्। तर होश गर! न ितमी पिन पापितर तािनन
सक्छौ। 2 एक-अकार्को दःुखमा सहायता गर। यसो गय भनें ितमीले ी को
वस्थालाई साँचोिसत पालनगरेका हुनछेौ। 3 यिद कोही मान्य नहुदँा-नहुदँै पिन

आफूलाई मान्य नै सम्झन्छ भने उसले आफैं लाई धोखा िदइरहकेोछ। 4 कसलैे
आफ्नै ाि अक िसत तलुना नगरोस।् आफ्नो काम आफैं ले जाँचोस।् तब मा ऊ
गिवर्त हुनसक्छ। 5 त्यके आफ्नो अिभभारा आफैं स्वीकार गरोस।्

जीवन खते रोपे जस्तो हो
6 जसले परमे रको िशक्षा लइरहकेो छ उसले आफूमा भएको सबै स णुहरू

आफ्ना िशक्षकहरूमा बाँढोस।्
7आफूले आफैं लाई धोखा नदऊे, ितमी परमे रलाई ठग्न सक्दनैौ। मािनसले

जे रोप्छ त्यही फल्छ। 8 यिद कसलैे आफ्नै पापपणूर् खतेमा खतेी गछर् भने उसले
िवनाश उब्जाउछँ। तर कसलैे आत्माको खतेमा खतेी गछर् भने उसले आत्माबाट
अनन्त जीवन उब्जाउछँ। 9 रा ो काम गनार्मा हामी थाक्न ु हुदँनै। यिद हामी कमर् गनर्
रोिकएनौ भने ठीक समयमा हामी बाली उठाउन पाउछँौं। 10 जब हामीले अवसर
पाउछँौं, सबलैाई सहायता गरौं। िवशषे गरी ितनीहरूलाई जो िव ासी प रवारका
छन।्

पावल आफ्नो प समा गछर्न ्
11 यो म आफैं लखे्दछुै। हरे कित लामो िच ी म लखे्छु। 12 कसलैे

ितमीहरूलाई खतना गनर् कर लगाउलान।् अरूले ितनीहरूलाई माननु ्भन्ने आशामा
मा ितनीहरूले त्यसो गछर्न।् ी को ूसलाई मा मान्दा ितनीहरूको खदेो होला
िक भनरे ती डराउछँन।् 13 जसले खतना गराऊन बल िदन्छन,् ितनीहरू आफैं
वस्था मान्दनैन ् तर ितमीहरूलाई खतना भने गराउन चाहन्छन।् यिद ितनीहरू

आफ्नो इच्छा परूा गराउन सके ितनीहरू आफुमा गवर् गछर्न।्
14 म चाँिह त्यस्ता कुरामा गवर् गिदर्न भन्ने आशा गछुर्। म हा ा भ ु यशे ू ी को
ूसमा गवर् गछुर्। ूस ारा ससंार मरेोलािग मरेको छ र ससंारकोलागी म म रसकेको
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छु। 15 खतना िकन गन ुर्? त्यो कुनै महत्वपणूर् कुरा होइन। महत्वपणूर् कुरा हो
परमे रले बनाउन ु भएको नयाँ मािनस हुन।ु 16 यो वस्था पालन गन परमे रका
सम्पणूर् जनहरू अिन परमे रका जम्मै मािनसहरू ित शा न्त र करूणा रहोस।्

17अब उसो कसलैे मलाई धरैे क नदऊे। मरेो शरीरभ र चोटका दागहरू छन।्
यी दागहरूले माण गछर् िक म ी यशेकैू हु।ँ

18मरेा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू! हा ा भ ु यशे ू ी को अन ु ह ितमीहरूको
आत्मामा रिहरहोस ्भनी म ाथर्ना गछुर्। आिमन।
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