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गलातीहरूलाई पावलको प
1 म पावल एक े रत हु ँ । म कुनै मािनस वा क् त ारा े रत भएको होइन,

तर यशे ू ीष् ट र परमशे् वर िपता ारा भएको हु ँ जसले उहाँलाई मतृकहरूबाट
जीिवत पान ुर्भयो । 2 मसगँ भएका सबै भाइहरूका साथ म यो प गलाितयाका
सबै मण्डलीहरूलाई ले खरहकेो छु । 3 परमशे् वर हा ा िपता र भ ु यशे ू

ीष् टबाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त होस,् 4 जसले हा ा परमशे् वर र िपताको
इच्छाअनसुार यस वतर्मान दषु् ट ससंारबाट हामीलाई म ु गराउन हा ा पापका
िन म्त आफँैलाई अपर्ण गन ुर्भयो । 5 उहाँलाई नै सदासवर्दा मिहमा होस ्। 6 ितमीहरू
यित िछटै फरक सन्दशेितर फिकर् एको दखे्दा म चिकत परेको छु । ीष् टको
अन ु ह ारा ितमीहरूलाई बोलाउनहुुनबेाट ितमीहरू टािढएको दखे्दा म चिकत
परेको छु । 7 अरू कुनै ससुमाचार छैन, तर केही यस्ता मािनसहरू छन ् जसले
ितमीहरूलाई समस्यामा पानर् र ीष् ट यशेकूो ससुमाचारलाई िवकृत गनर् चाहन्छन ्
। 8 तर हामीले ितमीहरूका माझमा जनु ससुमाचार घोषणा गर् यौ,ँ त्योभन्दा बाहके
अरू कुनै सन्दशेलाई यिद हामी वा स्वगर्बाट आएका स्वगर्दतूले नै चार गरे तापिन
त्यो ािपत होस ्। 9 हामीले पिहले नै भिनसकेका छौँ र म अिहले फे र पिन भन्दछु,
“कसलैे ितमीहरूले स्वीकार गरेको भन्दा बाहके ितमीहरूका साम ु अक सन्दशेको
घोषणा गदर्छ भन,े त्यो ािपत होस ।्” 10 के मलैे अिहले मािनसहरू वा परमशे् वरको
समथर्न खोिजरहकेो छु र ? के मलैे मािनसहरूलाई खसुी पानर् खोिजरहकेो छु र
? यिद मलैे अझै पिन मािनसहरूलाई खसुी पान यास ग ररहकेो छु भन,े म

ीष् टको दास होइन ँ । 11 भाइहरू हो, ितमीहरूले यो कुरा जान भन् ने म चाहन्छु,
िक मलैे घोषणा गरेको ससुमाचार मािनसहरूबाट मा आएको होइन । 12 मलैे यो
कुनै मािनसबाट ाप् त गरेको होइन, न त मलाई यो िसकाइएको िथयो । बरु, मलाई
यो यशे ू ीष् टको काश ारा िदइएको िथयो । 13 म यहूदी हुदाँ मरेो पिहलकेो
जीवनको बारेमा ितमीहरूले सनुकेा छौ, िक कसरी मलैे परमशे् वरको मण् डलीलाई
िहसंात् मक रूपले अत्यिधक सताइरहकेो िथएँ र त् यसलाई नष् ट ग ररहकेो िथएँ ।
14 म यहूदी धमर्कमर्मा मरेा आफ्नै मािनसहरूका कैयौँ सहकम हरूभन्दा धरैे अिग
बिढरहकेो िथएँ । मरेा पखुार्हरूका परम्पराहरूका िन म्त म अत्यन्तै उत्सािहत िथएँ
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। 15 तर मरेी आमाको गवर्दे ख नै मलाई चनु् नको िन म्त परमशे् वर खसुी हुनभुयो
। 16 मलैे गरैयहूदीहरूका माझमा उहाँलाई घोषणा गनर् सकँू भनरे उहाँका प ु लाई
ममा कट गनर्को िन म्त उहाँको अन ु ह ारा उहाँले मलाई बोलाउनभुयो । मलैे
तरुुन्तै शरीर र रगतको सल्लाह लइन,ँ 17 र मभन्दा अिग े रत भएकाहरूकहाँ म
यरूशलमेमा गइन ँ । बरु, म अरबितर गएँ र त्यसपिछ दमस्कसमा फिकर् एँ । 18अिन
ितन वषर्पिछ केफासलाई भटे्न म यरूशलमे गएँ र त्यहाँ उनीसगँ पन् िदनसम्म बसे ँ
। 19 तर मलैे भकुा भाइ याकूबलाई बाहके अरू कसलैाई भे टन ँ । 20 हरे, मलैे
जे लखेकेो छु, परमशे् वरको अिग मलैे ितमीहरूलाई ढाँटेको छैन । 21 त्यसपिछ
म िस रया तथा िक लिकयाका क्षे हरूितर गएँ । 22 ीष् टमा भएका यहूिदयाका
मण्डलीहरूमा म अझसैम्म िचिनएको िथइन,ँ 23 तर उनीहरूले सनुकेा िथएँ, “एक
पटक हामीलाई सताउने क् तले अिहले त्यही िवश् वासको घोषणा ग ररहकेा
छन ् जनु िवश् वासलाई कुनै समय उनले नष् ट ग ररहकेा िथए ।” 24 मरेो कारण
ितनीहरूले परमशे् वरको मिहमा ग ररहकेा िथए ।

2
1अिन चौध वषर्पिछ म बारनाबाससगँ फे र यरूशलमे गएँ । मलैे तीतसलाई पिन

साथमा लगे ँ । 2 परमशे् वरले म जानपुछर् भनी मलाई कट गराउनभुएको कारण म
त्यहाँ गएँ । मलैे गरैयहूदीहरूका माझमा घोषणा गरेको ससुमाचार ितनीहरूका अिग
राखे ँ । (तर जो मह वपणूर् अगवुाहरू जस्तो दे खन्थे ितनीहरूसगँ म क् तगत
रूपमा बोले)ँ । म थर्मा दौिडरहकेो छैन,ँ वा दौिडन भनरे सिुन श् चत गनर्को
िन म्त मलैे यो गरेँ । 3 तर तीतस, जो मसगँै िथए, जो एक ि क िथए, ितनलाई
समते खतना गनर् कर लगाइएन । 4 ीष् ट यशेमूा हामीसगँ भएको स्वतन् ताको
जाससुी गनर् गपु् त रूपमा आएका झटुा दाजभुाइहरूका कारण यो िवषय उ ो ।
ितनीहरूले हामीलाई वस्थाका दासहरू बनाउन चाहे । 5 ितमीहरूका िन म्त
ससुमाचारको सत्यता अप रवितर्त रिहरहोस ् भनरे हामी ितनीहरूका कुरामा एक
घण्टा पिन झकेुनौँ । 6तर मह वपणूर् दे खएकाहरूले मलाई केही पिन सहयोग गरेनन ्
। ितनीहरू जो भए तापिन मलाई केही फरक पदन । मािनसले मन पराएकाहरूलाई
परमशे् वरले स्वीकार गन ुर्हुन् न । 7 त्यसको स ामा, ितनीहरूले यो दखे,े िक खतना
नभएकाहरूलाई ससुमाचार घोषणा गनर्को िन म्त मलाई िजम्मवेारी स ु म्पएको िथयो
। जसरी प सुले खतना भएकाहरूका िबचमा ससुमाचार घोषणा गन ुर्पन िथयो, यो
पिन त्यस्तै हो । 8 िकनिक खतना भएकाहरूलाई चार गनर्को िन म्त प सुमा काम
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गन ुर्भएका परमशे् वरले नै गरैयहूदीहरूका िबचमा चार गनर्लाई ममा काम गन ुर्भयो
। 9जब मण्डली िनमार्ण गनहरू भनरे िचिनएका याकूब, केफास र यहून् नाले मलाई
िदइएको अन ु हलाई बझु,े ितनीहरूले बारनाबास र मलाई सङ्गितको अिधकार
िदए । हामी गरैयहूदीहरूका माझमा जान सकौँ र उनीहरू खतना भएकाहरूका
माझमा जान सकून ् भनरे उनीहरूले यसो गरे । 10 हामीले ग रबहरूको सम्झना
गरेको पिन उनीहरू चाहन्थे । म पिन त्यो कुरा गनर् इच्छुक िथएँ । 11 जब प सु
ए न्टओ खयामा आए, मलैे उनलाई आमन-ेसामने िवरोध गरेँ िकनिक उनी गलत
िथए । 12 याकूबबाट केही मािनसहरू आउनअुिग प सु गरैयहूदीहरूसगँ बसरे खाँदै
िथए । तर जब यी मािनसहरू आए, उनले यो रोके र उनी गरैयहूदीहरूबाट टािढए
। उनी यी खतना गनपन मािनसहरूसगँ डराए । 13 बाँकी यहूदीहरूले पिन प सुको
यस कपटपणूर् काममा साथ िदए । यसको प रणाम स्वरूप बारनाबास पिन उनीहरूको
कपटपणूर् कामको कारण भड ्िकए । 14 जब मलैे ितनीहरूले ससुमाचारको सत्यता
नप ाइरहकेो दखेे,ँ मलैे ितनीहरू सबकैा सामनु् ने प सुलाई भने,ँ “ितमी यहूदी भएर
पिन यहूदी स्वभावको स ा गरैयहूदी स्वभावमा िजइरहकेा छौ भन,े ितमीले कसरी
गरैयहूदीहरूलाई यहूदीहरू जस्तो गरी िजउनको िन म्त कर लगाउन सक्छौ ?”
15 हामी जो जन्मिस यहूदीहरू हौँ र “गरैयहूदी पापीहरू होइनौँ”, 16 वस्था ारा
कोही पिन धम हुन सक्दनै भन् ने कुरा हामी जान्दछौँ । त्यसको स ा, ितनीहरू
यशे ू ीष् टमा िवश् वास ारा धम ठह रन्छन ् । हामी ीष् ट यशेमूा िवश् वासमा
आयौँ तािक हामी ीष् टमा िवश् वास ारा धम ठह रन सकौँ र वस्थाअनसुारका
कामहरू ारा होइन । िकनिक वस्थाअनसुारका कामहरू ारा कोही पिन धम
ठह रन सक्दनै । 17 तर यिद हामी ीष् टमा परमशे् वर ारा धम हुन खोज्छौँ भन,े
हामीले आफँैलाई पापी भएको पिन पाउछँौ । के त्यसो भए ीष् ट पापको दास
हुनभुयो त ? त्यस्तो होइन ! 18 वस्थालाई परुा गन ुर्पछर् भन् ने कुरामा मलैे मरेो
िवश् वासलाई पनुिनर्मार्ण गरे,ँ त्यो िवश् वास जनु मलैे भङ्ग ग रसकेको िथएँ । म
आफँैलाई वस्था भङ्ग गन मािनस तलु्याउछुँ । 19 वस्था ारा वस्थाको
िन म्त म मरे,ँ तािक म परमशे् वरको िन म्त बाँच् न सकँू । 20 म ीष् टसगँै ु समा
टाँिगएको छु । अब उसो िजउने म होइन,ँ तर ीष् ट ममा िजउनहुुन्छ । अब जनु
जीवन म शरीरमा िजउँछु, म परमशे् वरका पु को िवश् वासमा िजउँछु, जसले मलाई
मे गन ुर्भयो र आफँैलाई मरेो िन म्त िदनभुयो । 21 म परमशे् वरको अन ु हलाई
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इन्कार गिदर्न,ँ िकनिक यिद वस्था ारा धािमर्कता आउने भए, ीष् ट थमा
मन ुर्भयो ।

3
1 हे मखूर् गलातीहरू ! कसको दषु् ट आखँाले ितमीहरूलाई नोक्सानी गर् यो

? के ितमीहरूका आखँाको अगािड यशे ू ीष् ट ु समा टाँिगनभुएको कुरा
दशार्इएको िथएन र ? 2 म ितमीहरूबाट यो कुरा मा बझु् न चाहन्छु । के
ितमीहरूले पिव आत्मालाई वस्था अनसुारका कामहरू गरेर पाएका हौ िक
ितमीहरूले सनुकेा कुरामा िवश् वास गरेर पाएका हौ ? 3 के ितमीहरू यित धरैे
मखूर् भएका छौ ? के अब केवल शरीरमा अन्त हुन ितमीहरूले आत्मामा सरुु
गरेका िथयौ ? 4 यिद त्यो साँच् चै िनरथर्क िथयो भने के ितमीहरूले थर्मा
यित धरैे कुराहरूको अनभुव गर् यौ त ? 5 त्यसो भए, जसले ितमीहरूलाई पिव
आत्मा िदनहुुन्छ र ितमीहरूका िबचमा श क् तशाली कायर्हरू ारा काम गन ुर्हुन्छ,
के उहाँले यो वस्था अनसुारका कामहरूका कारण गन ुर्भएको हो िक िवश् वास
गरेर सनुकेा कारणले ? 6 अ ाहामले “परमशे् वरलाई िवश् वास गरे अिन यो
उनको िन म्त धािमर्कता गिनयो ।” 7 त्यसो भए, यसै गरी यो बझु, िक िवश् वास
गनहरू नै अ ाहामका सन्तान हुन ् । 8 धमर्शास् ले पिहले नै यो दखेकेो िथयो,
िक परमशे् वरले गरैयहूदीहरूलाई िवश् वास ारा धम ठहराउनहुुन्छ । अ ाहामलाई
अगािड नै ससुमाचार िदइएको िथयो, “तबँाट नै पथृ्वीमा हुने सबै जाितहरू आिशिषत
हुनछेन ् ।” 9 त्यसकैारण, जोसगँ िवश् वास छ, ितनीहरू अ ाहामसगँै आिशिषत
हुन्छन,् ितनै अ ाहाम जससगँ पिन िवश् वास िथयो । 10 वस्था अनसुारका
कामहरूमा भर पनहरू ािपत हुन्छन ्। िकनिक यसरी ले खएको छ “ वस्थामा
ले खएका सबै कुराहरू पालन नगन सबै ािपत हुन्छन ्।” 11 अब यो स्पष् ट छ,
िक परमशे् वरले कसलैाई पिन वस्था ारा धम ठहराउनहुुन् न, िकनिक “धम
मािनस िवश् वास ारा नै िजउनछे ।” 12 वस्था िवश् वासबाट आएको होइन, तर
त्यसको स ामा, “जसले वस्थामा भएका कुराहरू गदर्छ त्यो वस्थाअनसुार नै
िजउनछे ।” 13 हा ो िन म्त ीष् ट ािपत हुनभुएर उहाँले हामीलाई वस्थाको

ापबाट मु गराउनभुयो । िकनिक यसरी ले खएको छ, “काठमा झु ण्डने हरेक
ािपत हुन्छ ।” 14 यसको उ ेश्य यही िथयो, िक अ ाहाममा भएको आिशष ्
ीष् ट यशे ू ारा गरैयहूदीहरूमाझ आउन सकोस,् तािक हामीले िवश् वास ारा पिव
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आत्माको ितज्ञा ाप् त गनर् सकौँ । 15 भाइहरू हो, म मानवीय शब्दहरूमा बोल्दछु
। एक पटक पक् का भइसकेको मािनसले बनाएको इच्छा-प त न कसलैे र गछर्
न त त्यसमा केही थिपन्छ । 16 अब यी ितज्ञाहरू अ ाहाम र उनको सन्तानलाई
िदइएको िथयो । यसले धरैे मािनसहरूलाई जनाउने गरी “सन्तानहरूलाई” भन्दनै,
तर यसको स ामा “ित ो सन्तानलाई” भनरे यसले एक जनालाई मा जनाउछँ, जो

ीष् ट हुनहुुन्छ । 17 अब म यो भन्दछु । परमशे् वरले पिहले नै स्थापना गन ुर्भएको
करारलाई ४३० वषर्पिछ आएको वस्थाले र गदन । 18 िकनिक उ रािधकार
व् यवस्था ारा आएको हो भन,े यो अिहले ितज्ञा ारा आउने िथएन । तर परमशे् वरले
ितज्ञा ारा अ ाहामलाई यो िस ैँमा िदनभुयो । 19 त्यसो भए वस्था िकन

िदइयो त ? ती ितज्ञा ग रएकाहरूकहाँ अ ाहामका सन्तान नआउन्जलेसम्म
अपराधको कारणले वस्था थिपयो । यो वस्था एउटा मध्यस्तकतार्को हात ारा
स्वगर्दतूहरूमाफर् त लाग ु ग रएको िथयो । 20 अिहले मध्यस्तकतार्ले एकभन्दा बढी

क् तलाई बझुाउँछ, तापिन परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ । 21 त्यसो भए, के वस्था
परमशे् वरका ितज्ञाहरूको िवरु मा छ त ? कदािप होइन ! िकनिक यिद जीवन
िदन सक् ने वस्था िदइएको भए, िनश् चय नै त्यही वस्था ारा धािमर्कता आउने
िथयो । 22 तर त्यसको स ामा, पापको अधीनमा रहकेा सबै कुरालाई धमर्शास् ले
कैदमा राख्यो । परमशे् वरले यो गन ुर्भयो तािक यशे ू ीष् टमा िवश् वास ारा
हामीलाई बचाउने उहाँको ितज्ञालाई िवश् वास गनहरूलाई िदन सिकयोस ्। 23 तर

ीष् टमा िवश् वास आउनभुन्दा अगािड िवश् वासको काश नआउन्जलेसम्म हामी
वस्था ारा कैदमा िथयौँ र सीिमत िथयौँ । 24 त्यसकारण, हामी िवश् वास ारा धम

ठह रनको िन म्त ीष् ट नआउन्जलेसम्मको लािग वस्था हा ो सरंक्षक बन्यो ।
25अब िवश् वास आइसकेकोले हामी कुनै सरंक्षकको अधीनमा छैनौँ । 26 िकनिक

ीष् ट यशेमूा िवश् वास ारा ितमीहरू सबै परमशे् वरका पु हरू हौ । 27 ितमीहरूमध्ये
सबै जितको ीष् ट यशेमूा ब प् तस्मा भयो, ितमीहरू आफँैले ीष् टलाई पिह रएका
छौ । 28 अब न त यहूदी छ, न ि क, न कमारा छ न फुक् का, न परुुष छ न स् ी,
िकनभने ीष् ट यशेमूा ितमीहरू सबै एक हौ । 29 यिद ितमीहरू ीष् टका हौ भनतेा
ितमीहरू अ ाहामका सन्तानहरू हौ र ितज्ञाबमोिजम उ रािधकारीहरू हौ ।

4
1 मलैे यो भिनरहकेो छु, िक उ रािधकारी बालकै भएसम्म ऊ सारा सम्पि को
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मा लक भए तापिन ऊ कमारो भन्दा फरक हुदँनै । 2 बरु, उसको बबुाले िनधार्रण
गरेको समयसम्म ऊ अिभभावकहरू र सरंक्षकहरूको मिुन हुन्छ । 3 यसरी न,ै
हामीहरू पिन जब बालक िथयौ,ँ यस जगत ्का आधारभतू िस ान्तहरूको बन्धनमा
िथयौँ । 4 तर जब ठक समय आयो, तब परमशे् वरले वस्थाअनसुार स् ीबाट
जन्मनभुएका उहाँका प ु लाई पठाउनभुयो । 5 हामी धमर्प ु को रूपमा स्वीका रऔ ँ
भनरे उहाँले वस्थामिुन भएकाहरूलाई छुटकारा िदनको िन म्त यसो गन ुर्भयो
। 6 ितमीहरू पु हरू भएका हुनाले परमशे् वरले उहाँका प ु को आत्मालाई हा ा
हृदयहरूमा पठाउनभुयो, त्यो आत्मा जसल,े “अब्बा, िपता” भनरे पकुान ुर्हुन्छ
। 7 यसकैारणले गदार्, अब ितमी दास होइनौ, तर पु हौ । यिद ितमी प ु
हौ भन,े ितमी परमशे् वरको एक उ रािधकारी पिन हौ । 8 तर पिहले जब
ितमीहरूले परमशे् वरलाई िचन्दनै िथयौ, ितमीहरू ितनीहरूका दास िथयौ जो
स्वभावलैे ईश् वरहरू होइनन ् । 9 तर अिहले ितमीहरूले परमशे् वरलाई िचन्दछौ
वा िनश् चय नै ितमीहरू परमशे् वर ारा िचिनएका छौ भन,े िकन ितमीहरू फे र
कमजोर र मलू्यहीन आधारभतू िस ान्तहरूतफर् फिकर् रहकेा छौ ? के ितमीहरू
फे र दास हुने चाहना गछ ? 10 ितमीहरूले ध्यानपवूर्क िवशषे िदनहरू, औसँी,
ऋतहुरू र वषर्हरूलाई मान्दछौ । 11 म ितमीहरूका लािग िचन्ता गदर्छु । म यो
िचन्ता गदर्छु, िक मलैे ितमीहरूमािथ थर्मा महेनत गरेँ । 12 भाइहरू हो, म
यो िबन्ती गदर्छु, िक म जस्तो छु ितमीहरू पिन त्यस्तै होओ, िकनिक म पिन
ितमीहरूजस्तै भएको छु । ितमीहरूले म ित कुनै खराबी गरेका छैनौ । 13 तर
ितमीहरू यो कुरा जान्दछौ, िक मरेो शारी रक िबमारीको कारण मलैे ितमीहरूलाई
पिहलो पटक ससुमाचार घोषणा गरेँ । 14 मरेो शारी रक अवस्थाले ितमीहरूलाई
परीक्षा ल्याए तापिन ितमीहरूले मरेो उपके्षा गरेनौ वा मलाई इन्कार गरेनौ । त्यसको
स ामा, ितमीहरूले म नै ीष् ट यशे ू भएझै ँ गरी मलाई परमशे् वरका स्वगर्दतूको
रूपमा स्वीकार गर् यौ । 15 त्यसकारण, अब ितमीहरूको आनन्द कहाँ छ ?
िकनिक ितमीहरूको िवषयमा म यो गवाही िदन्छु, िक सम्भव भए त ितमीहरूले
मलाई आफ्नो आखँा िनकालरे िदने िथयौ । 16 मलैे ितमीहरूलाई सत्यता बताएको
कारण, के म अब ितमीहरूको श ु भएँ त ? 17 ितनीहरूले ितमीहरूलाई उत्कट
इच्छाले खोज्दछन,् तर कुनै भलाइको लािग होइन । ितमीहरूले ितनीहरूलाई
प ाउनछेौ भनरे ितनीहरूले मबाट ितमीहरूलाई अलग गनर् चाहन्छन ् । 18 म
ितमीहरूको उप स्थितमा रहदँा मा नभएर सधै ँनै असल अिभ ायको िन म्त उत्कट
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इच्छा राख् न ु असल हुन्छ । 19 मरेा साना बालकहरू हो, ितमीहरूिभ ीष् ट
नबिननभुएसम्म मलैे फे र ितमीहरूका िन म्त सव वदेनाको पीडा भोिगरहकेो छु ।
20 म अब ितमीहरूकहाँ उप स्थित हुन चाहन्छु र मरेो बोलीलाई प रवतर्न गनर्
चाहन्छु, िकनिक म ितमीहरूको िवषयमा अन्योलमा परेको छु । 21 ितमीहरू
जो वस्थाको अधीनमा रहने इच्छा गदर्छौ, मलाई यो बताओ, िक वस्थाले
के भन्दछ भन् ने कुरा के ितमीहरूले सनु्दनैौ ? 22 िकनिक यस्तो ले खएको
छ, िक अ ाहामका दईु जना छोरा िथए, एक जना दासी स् ीबाट र अक चािह ँ
स्वतन् स् ीबाट । 23 तथािप, दासीबाटको चािह ँ केवल शरीर ारा ज न्मएको
िथयो, तर स्वतन् स् ीबाटको चािह ँ ितज्ञा ारा ज न्मएको िथयो । 24 यी
कुराहरूलाई एउटा रूपक दषृ् टान्त ारा वणर्न गनर् सिकन्छ, िकनिक यी दईु स् ी
दईुवटा ितज्ञाझै ँ हुन ् । ितनीहरूमध्ये एक जनाचािह ँ सीनै पवर्तबाट हो । ितनले
यस्ता छोराछोरीहरू जन्माउिँछन,् जो दासहरू हुन ्। ितनी हागार हुन ्। 25 अिहले
हागारचािह ँ अरबको सीनै पवर्त हो । ितनले वतर्मान यरूशलमेको सङ्केत गिछर्न,्
िकनिक ितनी ितनका छोराछोरीहरूसगँै दासत्वमा िछन ् । 26 तर मािथ रहकेो
यरूशलमे स्वतन् छ, जोचािह ँ हा ी आमा हुन ् । 27 िकनिक यस्तो ले खएको
छ, “ए बाँझी स् ी, जसले जन्म िदन स क्दनन,् आनन्द मनाओ । ितमी जसले
बालक जन्माउने अनभुव पाएकी छैनौ, मन खोल र आनन्दले कराऊ । िकनिक
त्यस बाँझीका पित भएकाहरूका भन्दा पिन धरैे छोराछोरीहरू छन ्।” 28 भाइहरू
हो, अब ितमीहरू पिन इसहाकजस्तै ितज्ञाका छोराछोरीहरू हौ । 29 त्यो समयमा
शरीरअनसुार जन्मकेोले आत्माअनसुार जन्मकेोलाई सतायो । अिहले पिन यस्तै
नै छ । 30 धमर्शास् ले के भन्दछ ? “दासी स् ी र ितनको पु लाई िनका लदओे
। िकनिक दासी स् ीको प ु ले स्वतन् स् ीको प ु सगँै समान उ रािधकार ाप् त
गनछैन ।” 31 त्यसकारण, भाइहरू हो, हामी दासी स् ीका छोराछोरीहरू होइनौँ,
तर स्वतन् स् ीका छोराछोरीहरू हौँ ।

5
1 स्वतन् ताको िन म्त ीष् टले हामीलाई म ु गराउनभुएको हो । यसकैारण,

स्थर होओ र फे र बन्धनको जवुामिुन नपर । 2हरे ! म पावल ितमीहरूलाई भन्दछु,
िक ितमीहरूको खतना भए तापिन ीष् टमा ितमीहरूलाई केही फाइदा हुनछैेन ।
3 फे र, खतना ग रएका सबै मािनसलाई म यो गवाही िदन्छु, िक सबै वस्था
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पालन गनर् त्यो बाध्य हुन्छ । 4 जो वस्थाबाट धम ठहराइएका छौ, ितमीहरू
ीष् टबाट अलग ग रएका छौ । ितमीहरू अनु हबाट टाढा गएका छौ । 5 िकनिक

आत्मा ारा िवश् वासबाट हामीले धािमर्कताको आशाको तीक्षा ग ररहकेा छौँ ।
6 ीष् ट यशेमूा न खतना न बखेतना कुनै मलू्यको हुन्छ । केवल मे ारा काम
गन िवश् वासको मा मलू्य हुन्छ । 7 ितमीहरू असल रूपमा दौिडरहकेा िथयौ ।
सत्यताको पालन गनर् ितमीहरूलाई कसले रोक्यो ? 8यो काम गनर्को िन म्त आएको
ोत्साहन ितमीहरूलाई बोलाउनहुुने बाटको होइन । 9 थोरै खिमरले परैु आटाको

डल्लोलाई फुलाउछँ । 10 भमुा म ितमीहरूमा भरोसा गदर्छु, िक ितमीहरूले अक
त रकाले िवचार गदनौ । ितमीहरूलाई अलमलमा पान जोसकैु भए तापिन त्यसले
आफ्नो दण्ड पाउनछे । 11 मरेा भाइहरू हो, यिद म अझै पिन खतनाको चार
गदर्छु भन,े अझै पिन म िकन सताइएको छु ? त्यसो हो भनतेा ु सको बाधा नष् ट
हुने िथयो । 12 ितमीहरूलाई बहकाउनहेरूले त आफँैलाई नपङु्सक तलु्याओस ्
। 13 िकनिक मरेा भाइहरू हो, परमशे् वरले ितमीहरूलाई स्वतन् ताको िन म्त
बोलाउनभुएको छ । आफ्नो स्वतन् तालाई शरीरको िन म्त अवसरको रूपमा मा
योग नगर । बरु, मे ारा एक अकार्लाई सवेा परु् याओ । 14 िकनिक सारा वस्था

एउटै आज्ञामा परुा हुन्छ, “ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीलाई आफँैलाई जस्तै मे
गन ुर्पछर् ।” 15 तर यिद ितमीहरूले एक अकार्लाई टोक् ने र िनल्ने गछ भन,े ध्यान
दओे, ितमीहरू आफँै एक अकार्बाट नष् ट हुन नपरोस ्। 16 म भन्दछु, आत्मा ारा
िहडँ, अिन ितमीहरूले शरीरका अिभलाषाहरूलाई परुा गनछैनौ । 17 िकनिक
शरीरका अिभलाषाहरू आत्माको िवरु मा हुन्छन,् र आत्माको इच्छा शरीरको
िवरु मा हुन्छ । िकनिक यी एक अकार्का िवपरीत हुन्छन ्। यसको प रणामचािह ँ
यही हो, िक ितमीहरूले गनर् चाहकेा कुराहरू ितमीहरूले गदनौ । 18 तर यिद
आत्माले ितमीहरूलाई अगवुाइ गन ुर्हुन्छ भने ितमीहरू वस्थाको अधीनमा हुदँनैौ
। 19 शरीरका कामहरू त्यक्ष दखे् न सिकने हुन्छन ् । ती कामकु अनिैतकता,
अपिव ता, कामवासना, 20 मिूतर्पजूा, तन् मन् , दशु्मनी, झैझँगडा, ईष्यार्, ोध,
स्वाथर्, फुट, गटुबन्दी, 21 डाह, िपयक् कडपन, मोजमज्जा र अरू यस्तै कुराहरू
हुन ् । मलैे ितमीहरूलाई पिहले पिन चतेावनी िदएझै ँ म फे र चतेावनी िदन्छु,
िक जसले यी कुराहरू गछर्न,् ितनीहरू परमशे् वरको राज्यका हकदार हुनछैेनन ्
। 22 तर पिव आत्माका फलचािह ँ मे, आनन्द, शा न्त, धयैर्, दया, भलाइ,
िवश् वास, 23 न ता र सयंम हुन ् । यी कुराहरूका िवरु मा कुनै वस्था छैन ।
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24 ितनीहरू जो ीष् ट यशेकूा हुन ्उनीहरूले आफ्ना शरीरलाई त्यसका लालसा र
दषु् ट अिभलाषाहरूसिहत ु समा टाँगकेा हुन्छन ्। 25यिद हामी आत्मा ारा िजउँछौँ
भन,े हामी आत्मा ारा नै िहडँौँ । 26 हामी अहङ्कारी नबनौँ; एक अकार्लाई रस
नउठाऔ;ँ वा एक अकार्को ईष्यार् नगरौँ ।

6
1 भाइहरू हो, यिद कुनै मािनसले पाप गरेको फेला परेमा, ितमीहरूमध्यकेा

आ त्मक क् तहरूले चािह ँ न ताको आत्मामा त्यस क् तलाई पनुस्थार्िपत
गन ुर्पछर् । ितमीहरू आफँै परीक्षामा नपनर्को िन म्त आफ्नो ख्याल गर । 2 एक
अकार्को भार उठाओ, र यसरी ितमीहरूले ीष् टको वस्थालाई परुा गनछौ ।
3 िकनिक यिद कसलैे आफू कुनै मह वको नहुदँा नहुदँै पिन केही हु ँ भनी ठान्दछ
भन,े त्यसले आफँैलाई धोका िदन्छ । 4 हरेकले आफ्नो कामको जाँच गन ुर्पछर् । तब
मा ै अरू कससैगँ तलुना नग रकन पिन ऊ आफँैसगँ गवर् गन केही कारण हुन्छ ।
5 िकनिक हरेकले आफ्नो भार आफँै उठाउनछे । 6जसलाई वचन िसकाइएको छ,
उसले िशक्षकसगँ सबै असल कुराहरू बाँड्नपुछर् । 7 धोकामा नपर । परमशे् वरको
ठ ा हुदँनै । मािनसले जे रोप्दछ, त्यसले त्यही नै कटनी गनछ । 8 िकनिक जसले
आफ्नै पाप-स्वभावमा िबउ छदर्छ, त्यसले िवनाशको कटनी गनछ, तर जसले
आत्मामा िबउ छदर्छ, त्यसले आत्माबाट अनन्त जीवनको कटनी गनछ । 9 हामी
असल काम गनर् थिकत नहोऔ,ँ िकनिक यिद हामीले हरेस खाएनौँ भने ठक
समयमा हामीले फसलको कटनी गनछौँ । 10 त्यसकारण, हामीले मौका पाउन
साथ, सबकैो िन म्त भलाइ गरौँ । िवशषे गरी िवश् वासको प रवारको िन म्त हामीले
भलाइ गरौँ । 11 हरे मलैे आफ्नै हातले कित ठुला-ठुला अक्षरहरूमा ितमीहरूलाई
ले खरहछुे । 12 शारी रक रूपमा भाव पानर् चाहनहेरूले ितमीहरूलाई खतना
गनर् बाध्य गराउँछन ् । ीष् टको ु सको खाितर सतावट भोग् न ु नपरोस ् भनरे मा
ितनीहरूले यसो गछर्न ।् 13 िकनिक खतना भएकाहरूले नै वस्थाको पालन गरेका
हुदँनैन ् । बरु, ितमीहरूका शरीरका िवषयमा घमण्ड गनर् सकून ् भनरे ितमीहरूको
खतना भएको ितनीहरू चाहन्छन ् । 14 हा ा भ ु यशे ू ीष् टको ु सबाहके मलैे
अरू कुनै कुरामा किहल्यै गवर् गनर् नपरोस ्। उहाँ ारा नै म ससंारको लािग र ससंार
मरेो लािग ु समा टाँिगएको छ । 15 िकनिक न त खतना न बखेतना कुनै मलू्यको
हो । बरु, नयाँ स ृ ष् ट मह  वपणूर् छ । 16 यही िनयमअनसुार िजउने सबमैा अिन
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परमशे् वरको इ ाएलमा शा न्त र कृपा रहोस ्। 17 अब उ ान्त मलाई कसलैे द:ुख
नदओेस,् िकनिक म आफ्नो शरीरमा यशेकूा िचन्हहरू धारण गदर्छु । 18 भाइहरू
हो, ितमीहरूका आत्मामा हा ा भ ु यशे ू ीष् टको अन ु ह रहोस ्। आमने ।
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