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ःमरण गनुर्पन पद :“मेरा भाइ बिहनी तथा िमऽह  हो ,म ितमीह लाई यो 
हािदर्क आमह गदर्छु। ितमीह  पिन म जःतै हनु आमह गदर्छु। िकनभने म 
पिन ितमीह  जःतै भएको छु।"गलाती ४:१२ पान्तिरत। 

 अिहलेसम्म हामीह ले हेर् य  िक पावलले आफ्ना तकर् ह  गलातीका 
िवँ वासीह लाई बझुाउन कुनै पिन शब्दलाई ूयोग गनर् बाँकी राखेनन।् 
पावलले ःथापना गरेको चचरू् ित अत्यन्त संवेदनशील र भावकु भएर कडा 
भाषामा त्यो पऽ लेख्दा उनको दयमा चचर्ले भोिगरहेको आित्मक संघषरू् ित 
कि को गम्भीर चासो राखेको रहेछ भनेर त्यस पऽले देखाउँदछ। गलातीको 
पऽमा धेरै धािमर्क िवषयवःतहु लाई पावलले सम्वोधन गरेको हामी पाउँछ । 
तर चचर्ले अपनाउनपुन उिचत िस ान्त वा िशक्षादीक्षा पिन अत्यन्त मह वपूणर् 
छ भनेर उनको पऽले देखाउँदछ। यिद कसमा माऽ होइन ,केमा िवँ वास गनुर् 
पछर् भ े सरोकारको िवषय होइन भने पावलले अत्यन्त गम्भीर भएर िभऽी 
दयदेिख नै भाविवभोर भएर कुनै पिन िवषयमा सम्झौता नगिर त्यो पऽ िकन 
कोनुर् परेको होला त ?त्यसकारण यो कुरालाई आत्मसात ्गनुर् ज री छ िक 
ससुमाचारको विरपिर खडा भएको सबै िशक्षादीक्षा तथा ानह मा िशिक्षत हनु ु
अत्यन्त मह वपूणर् छ। यसको अथर् कसलाई माऽ होइन केमा िवँ वास गनुर् 
हाॆो आित्मक जीवनको कतर्व्य हो। 

    आफ्नो िवषयवःतलुाई पावलले गलाती ४:१२×२०मा िनरन्तरता 
िदएको पाउँछ । तर िवँ वासीह लाई ूःततु गन आफ्नो शैली केिह हदमा 
पिरवतर्न गिरएको पाउँछ । गलातीह को गलत धारणालाई औलँ्याउँदै पावलले 
धेरै वौि क ःतरमा आफ्ना तकर् ह  ूःततु गरेको िथयो। अब उनी 
व्यिक्तगत पमा र धमर्गु  वा पाःटर भएको हैिसयतले गलातीका 
िवँ वासीह लाई ितनीह ले अपनाएका गलत मागर्लाई त्याग्न अनरुोध गद 
आफ्नो पऽलाई अगािड बढाउँदछन।् झु ा र नकावधारी “िबश ् िचयन “
भनाउँदा धमर्गु ह ले गलातीका िवँ वासीह को सत्य िहतूित सरोकार राखेका 
िथएनन।् तर पावलले ितनीह ूित आफू कि को दयदेिख संवदेनशील र 
िचिन्तत भएको देखाउँदछन।् सही िशक्षादीक्षाबाट फकर गएका आफ्ना 
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िवँ वासीह लाई आफू असल गोठालो भएको महससु गराउँदै ितनीह लाई ूमे 
देखाउँदछन ्र ितनीह ूित आशावादी भएको पिन देखाउँदछन।् केवल ठीक 
िशक्षा वा ूवचनमाऽ िदएर धािमर्क भाषण पावलले िदएको पाउँदैन । तर 
आफूले ूमे गरेको समूहको सेवा गनर् पिन आफू कि को तत्पर भएको उनले 
देखाउन खोजेको पाउँछ । 
 
१॰ पावलको दय (गलाती ४:१२×२०)  

   पावलको गलाती ४:१२×२०मा उल्लेिखत सन्देशको मूल जोडदार 
िवषयवःत ु के हो ?हेन ुर्होस ् :“ 12 दाजभुाइह , म िबन् ती गदर्छु, ितमीह  पिन 
मजः तै होइदेओ िकनभने म पिन त ितमीह जः तै भइिदएको छु। ितमीह ले 
मलाई केही नराॆो गरेका छैनौ। 13 ितमीह लाई थाहै छ, सबैभन्दा पिहले 
ितमीह कहा ँससुमाचार सनुाउँदा म िबरामी िथए।ँ 14 त ् यस बेला मेरो िबमारले 
ितमीह लाई अप् ारो पारेको िथयो र पिन ितमीह ले मलाई िछ:िछ :र दूर -दूर 
गरेनौ। तर उल् टै ितमीह ले त परमेँ वरको दूतलाई र भीं टलाई झ मलाई 
ः वागत गर् यौ। 15 अहो, त ् यस बेला ितमीह  कित खसुी िथयौ, सम्भव भए त् यस 
बेला ितमीह ले आफ् ना आखँा िनकालेर मलाई िदनपुरे पिन िदन तयार िथयौ। 
म यसको साक्षी छु। तर अिहले के भयो ?16 अिहले म साँचो कुरा बोलेर के 
ितमीह को शऽ ु भएँ   ? 17 अ  मािनसह ले पिन ितमीह मा ठूलो चासो 
देखाउँदछन।् तर राॆो िचताएर त होइन। उनीह  मबाट ितमीह लाई फुट 
गराएर आफितर तान् न चाहन् छन।् 18 म ितमीह सगँ हुँदा माऽ होइन नहुँदा 
पिन सध राॆो कुरामा जोिशलै हनु ुअसल हो।  19 मेरा बालकह , ितमीह मा 
भीं टको ः वभाव नबिनएसम् म व् यथा लागेकी सतु् केरीजः तै द:ुख मलाई 
लािगरहन् छ। 20 अिहले नै म त् यहाँ भए मैले यसरी कुरा गनुर्पन िथएन। तर 
टाढाबाट मैले के गन? म अन् योलमा परेको छु।  " 

    पावलको मन कि को भारी भइरहेको रहेछ भनेर िनजी पमा िचन्ता 
व्यक्त गद पद १२मा उनले ती िवँ वासीह लाई हािदर्क अिपल गरेको पिहलो 
यःतो उदाहरण हो। गलातीह लाई आफू जःतो हनु आमह गरेको लग ै 
उनले आफ्नो चासो व्यक्त गरेका िथए। मीक भाषामा उनले ूयोग गरेको 
शब्द िडयोमेआई deomai हो। यसको अनवुाद कितपयले ठीकसँग गरेको 
पाइन्दैन। यसको अथर् “जोडसँग आमह गनुर् "वा “िविन्तभाउ गनुर् वा अननुय 
िबिन्त गनुर् "भनेर अनवुाद गनर् सिकन्छ। तर मीक भाषामा अझ कडा अथर् 
लाग्छ २ कोरन्थी ५:२० ,२ कोरन्थी ८:४ ,र २ कोरन्थी १०:२ पढ्नहुोस। 
पावलको मनलाई बझु्ने हो भने उनले यो भ  खोिजरहेको हामी पाउँछ  ,
“ितमीह  पिन म जःतो हनु हािदर्क माग गदछु। " 
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    केवल धािमर्क िशक्षादीक्षा वा शै ािन्तक मतह मा माऽ पावलको चासो 
िथएन। उनको सेवाकायर्ले गदार् जनु मािनसह  भी मा िवश ्वास गरेका िथए ,
त्यही मािनसह को जीवनसँग पावलको दय बाँिधएको िथयो। ती 
मािनसह को बीचमा आफूलाई केवल िमऽ वा बाइबल िसकाउने िशक्षक माऽ 
भनेर िचनाउन उनले चाहेका िथएनन।् उनीह को िनिम्त उनी आित्मक पखुार् 
वा गु बा िथए। ती गलातीका िवँ वासीह  उनका आित्मक सन्तान िथए। 
त्यि माऽ नभएर गलातीको िबँ वासीह ूित उनको त्यिह िचन्ता िथयो जसरी 
सतु्केरी व्यथा लागेको आमालाई आफ्नो जिन्मने बच्चाको िनिम्त हनु्छ )गलाती 
४:१९(। जब उनले िबगतमा ितनीह को चचर् सु  गरेका िथए ,त्यसबेला 
ःवःथ गभर्वतीले जःतै उनले सरुिक्षत पमा बच्चा जन्माएको जःतो अनभुव 
भएको उनले ठानेका िथए। तर गलातीका िवँ वासीह  सत्यबाट बीचिलत भए 
अथार्त ् बाटो िबराएर यताउित जान थाले। त्यसकारण फेिर उनीह  
ःवःथ पमा जिन्मनको िनिम्त आफूलाई सतु्केरी व्यथा लागेको जःतो अनभुव 
भइरहेको पावलले महससु गनुर् परेको गनुासो ितनीह लाई पोिखइरहेका िथए। 
यसको अथर् ितनीह को आित्मक ःवाःथ्य असल र सरुिक्षत होउन ्भ े उनको 
चाहना िथयो। 

     पावलले गलाती ४:१९मा यो िपडा यसरी पोखाउँछन ् ,“मेरा साना 
बालकह  हो ,भी  ितमीह मा नबिननभुएसम्म म फेिर ूसव वेदनामा छु। "
आफ्नो यो क  पोखाउँदा पावलको लआय गलातीह को िनिम्त के िथयो ?उनले 
ितनीह को िनिम्त गरेको अथक ूयासको पिरणाम उनीह बाट ितनले के 
चाहेका िथए? 

  गलातीह लाई आफ्नो कोखमा बोकेर ितनीह लाई येशूको आकार बनाएका 
िथए भनेर पावलले पिहलो वयान गरेको पाउँछ । अब ती गलातीह  आफै 
पिन आफू जःतै आमा भएको उनले अपेक्षा गरेका िथए। ती गलातीह  
आफ्नो कोखमा कसरी हिुकर् यो भनेर शब्दिचऽ ारा पावलले उनीह लाई 
बझुाउन खोजेको िथयो। उनले ूयोग गरेको शब्द आमाको कोखमा ॅणु 
कसरी हिुकर् रहेको छ भनेर िचिकत्सकले बझुाउने खालको नै िथयो। एक 
इसाई भएर चचर्मा समावेश हनु ुभनेको व्यिक्तगत पमा र सामिुहक पमा के 
हो भनेर पावलले त्यस उदाहरण ारा हामीलाई बझुाउन खोजेको पाउँछ । 
येशूको पिछ लाग्न ुभनेको केवल मखुलेमाऽ घोषणा गन होइन )वा जय मसीह 
भनेर आफू िबिँ चयन हुँ भनेर देखाउन खोज्ने(। त्यस व्यिक्तको जीवनमा 
ठूलो आमूल पिरवतर्न भएर उनी येशू जःतै हनुपुदर्छ। इसाई जीवनमा येशूको 
नीित समावेश हनुपुदर्छ। गलातीका इसाई िवँ वासीह मा “केवल साना साना 
नगन्य पिरवतर्न माऽ भएको पावलले हेनर् चाहेका िथएन। ब  ितनीह को 
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पिरवतर्न यःतो महान ्होस ्िक ितनीह को ःवभाव वा चिरऽ येशू जःतै भएको 
हनु पगुोस ्जसले गदार् मािनसह ले ितनीह लाई देख् दा ितनीह  होइन येशूलाई 
नै देखेको अनभुव गनर् सकेको हनु्छ। "× िलयोन मोरीस ,गलेिशयनस ्)डाउनरस ्
मोभ ,इिलन्वास ्:इन्तरभिसर्टी ूसे ,१९९६(, प॰ृ १४२बाट पान्तिरत। 

   तपाईँको जीवनमा येशूको चिरऽ कुन कुन तिरकाबाट झिल्करहेको छ ?
तपाईँको इसाई ःवभाव कुन पक्षह मा अझ कि को िबकिसत हनु ुज री छ  ? 
 
२॰ येशूको अनकुरणीय उदाहरण ब  चनुौित  

“दाजभुाइह , म िबन् ती गदर्छु, ितमीह  पिन मजः तै होइदेओ िकनभने 
म पिन त ितमीह जः तै भइिदएको छु। "भनेर  गलाती ४:१२मा पावलले 
आफ्ना िवँ वासीह लाई गरेको अनरुोध देहायका पदह ले पिन कसरी 
ूितिविम्बत गदर्छन ्?हेन ुर्होस ्र साथै पावललको ममर्लाई हामीले कसरी बझु्न 
सक्षम ्हनेु ?१ कोरन्थी ११:१ “म भीं टले गरेझ गछुर्, ितमीह ले पिन मैले 
गरेझ गर।", िफिलप्पी ३:१७ “ए मेरा दाजभुाइह , ितमीह ले पिन मैले जः तै 
गर। हामी ितमीह का लािग राॆो नमनुा भएका छ। यसैले यही नमनुाअनसुार 
चल् नेह लाई नै ितमीह ले प ाओ।", २ थेःसोलोनी ३:६×१० “6 
दाजभुाइह , ूभ ुयेशू भीं टमा हामी ितमीह लाई आ ा िदन् छ। हामीले िदएको 
िशक्षा नमान् ने र अल् छी गनह देिख टाढा बस। 7 ितमीह सगँ रहँदा हामी 
अल् छी भएर बसेन । हामीह ले गरेजः तै गनुर्पदर्छ भन् ने कुरा त ितमीह लाई 
थाहा छ। 8 ितमीह लाई भार नहोस ् भनेर हामीले रातिदन मिरमेटेर काम 
गर् य । पैसा नितरी हामीले कसैकहाँ खाँदा पिन खाएन । 9 ितमीह ले नै हाॆो 
खचर् ब् यहोनुर्पछर् भन् ने हामीलाई हक नभएर होइन तर ितमीह का नमनुा हनु 
यसो गर् य । 10 काम नगनह लाई खान पिन निदनू भनेर हामीले ितमीह सगँ 
हुँदै भनेका िथय । "र ूिेरत २६:२४-२९ “24 पावलले भनेको यी कुरा सनेुर 
फेः तसले कराएर भने, “पावल ितमी बौलाएछौ, ितॆो ानले ितमीलाई बौलाहा 
बनायो।“ 25 पावलले भने, “माननीय फेः तस, म बौलाएको होइन,ँ म स  ेछु र 
सत् य कुराह  गद छु। 26 राजा अिमपासलाई यी सबै कुरा थाहा छ, उहाँलाई 
म यी कुराह  साहससँग भन् न सक् छु। उहाँले अवँ य यी कुराह मा राॆरी 
ध् यान िदनभुएको छ िकनभने यी कुराह  एक कुनामा घटेका होइनन।् 27 हे 
राजा अिमपास, के हजरुले अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गनुर्हनु् छ ?हो, हजरुले 
िवँ वास गनुर्हनु् छ भन् ने कुरा मलाई थाहा छ।" 28 त ् यि कैमा अिमपासले 
पावललाई भने, “यित थोरै कुरोले के ितमी मलाई भीिं टयान बनाउने कोिसस 
गछ ?" 29 पावलले भने, “थोरै कुराले होस ्या धेरैले, यी मेरा हातमा लगाइएका 
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साङ्लाह  बाहेक, हजरु माऽै होइन, तर हजरुह  सबै मजः तै भइिदए हनु् थ् यो। 
यही म परमेँ वरसँग ूाथर्ना गछुर्।"    

  पावलले आफ्ना पऽह मा धेरै पल्ट येशूभक्तह लाई उनको इसाई 
चिरऽको अनसुरण गर भनेर उत्सािहत बनाएको पाउँछ । िवँ वासीह ले कःतो 
असल उदाहरणको अनसुरण गनुर्पछर् भनेर देखाउन ूत्येक पिरिःथितमा 
आफूलाई नै त्यस उदाहरणको आिधकािरक नमूना भएर देखाएको पाइन्छ। 
अ लाई बोझ निदइ आफ्नै हातले काम गरेर आफ्नो जीवन धा ुपछर् भनेर 
थेःसोलोिनकाका िवँ वासीह लाई उनले आ ान गदर्छन ् र आफै त्यसको 
उदाहरण कसरी भएर देखाइरहेका िथए भनेर २ थेःसोलोनी ३:७×९ले 
देखाउँदछ। अ को िहतलाई ूाथिमकता िदनपुदर्छ र त्यसको उदाहरण आफू 
कसरी भएको छ भनेर देखाउँदै कोरन्थीका िवँ वासीह लाई १ कोरन्थी 
११:१मा उनले आ ान गदर्छन।् तर गलातीका िवँ वासीह लाई आफ्नो 
िचन्ता वेग्लै ढँगले ूःततु गरेको पाउँछ । 

     गलाती ४:१२मा गलातीह लाई उनको उदाहरणको अनसुरण गनुर् 
भिनएको छैन ब  ितनीह  उनी जःतो होउन ् भनेर आमह गदर्छ। 
देखावटीपनामा होइन ,उनी नै हनु ु भनेर पावलले चचार् गिररहेको देिखन्छ। 
िकन त ?िकन आफू जःतो अ ह  पिन उत्पािदत होस ्भनेर पावलले चाहना 
व्यक्त गदर्छन ्?गलातीका िवँ वासीह को जीवन कोरन्थी चचर्को जःतो अधमीर् 
वा अनैितक त िथएन। जनु िवषयवःत ुगलातीका िवँ वासीह लाई सम्वोधन 
गिरएको छ त्यो िवषयवःत ुइसाई धमर्दशर्नको मूल जरा हो। चिरऽमा सधुार 
गनुर् भन्दापिन चिरऽवान तथा इसाई आदशर् व्यिक्त हनु ु भ े उनको धारणा 
छ। मैले जःतो गर भनेर पावलले भिनरहेको छैन ,तर म जःतो छु ितमीह  
पिन त्यःतै वा त्यिह होऊ भनेर पावलको भनाइ िथयो। ूिेरत २६:२९मा 
राजा अमीपा  दईुलाई गरेको आमहमा त्यिह शब्दह  पावलले ूयोग गदर्छन ्
जनु गलाती ४:१२मा गरेका िथए। पावललाई शाही दरवारमा गन्यमान्य 
व्यिक्तह को साम ुमु ाको सनुाइको िनिम्त हेरोद अमीपाको साम ुबोलाइएको 
िथयो। आफ्नो िजिकर सनुीरहेको गन्यमान्य व्यिक्तत्वह लाई पावलले आमह 
गदर्छन ् ,“तपाईँ र मलाई सिुनरहनहुनेु सबैको िनिम्त म परमेँ वरलाई ूाथर्ना 
गदर्छु। तपाईँह  सबै म जःतै होउन ् भनेर म ूाथर्ना गदर्छु ,केवल यी 
िसिबह िबना ( पान्तिरत)। पावलले आफ्नो इसाई अनभुवको गवाही 
िदइरहेको िथयो। इसाई जीवनको जगको भरोसा केवल भी मा माऽै छ। 
भी ले उनको िनिम्त के गनुर्भयो त्यसमा उनको िवँ वास िथयो तर उनले 
यहूदी धमर्को व्यवःथाह लाई पालन गरेर होइन। गलातीका िवँ वासीह ले 
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येशूभक्त भएर उहाँसँग िचनारी भएर चल्नभुन्दा पिन आफ्नो आिनवानीमा बिढ 
ूाथिमकता िदइरहेको िथयो। 

    तर आफू जःतो कःतो हनु ु भनेर पावलले ूत्येक पिरिःथितलाई 
खलुासा गद अनरुोध गरेको हामी पाउँदैन । तर येशूभन्दा पिन धािमर्क 
िरितिथित वा व्यवःथा वा संःकारमा केिन्िभतू भएका गलातीह ूित पावल 
िचिन्तत िथए। येशू भी मा आफूले पाएको ूमे ,आनन्द ,ःवतन्ऽता र मिुक्त 
अत्यन्त साथर्क छन ्तर अ  सबै िनरथर्क छन ्भ े कुराको ख्याल राखेर नै 
गलातीह लाई उनी जःतो होओस ्भनेर अनरुोध गरेका िथए। उनको भनाईमा 
येशू र उहाँको ानबाहेक अ  सबै नास हनेु फोहर जःतै छ )िफिलप्पी 
३:५×९ (र अ को आित्मक जीवनमा भर नपरी गलातीह  आफै पावलको 
जःतै आित्मक अनभुव ूाप् त गनर् सकुन ्भ े उनको चाहना िथयो।  

    के तपाईँको जीवनमा येशूबाहेक कोिह यःतो व्यिक्त छन ् जो 
तपाईँको िनिम्त असल उदाहरण बनेको छ ?यिद छ भने त्यस व्यिक्तका के 
गणुह  छन ्तपाईँले औिध मनपराउनहुनु्छ ?ती गणु वा ःवभावह को अनसुरण 
के तपाईँले गनर् सक्नहुनु्छ? 
 
३॰ ितमीह  जःतै म भए ँ 

         गलाती ४:१२मा उल्लेिखत ““दाजभुाइह , म िबन् ती गदर्छु, ितमीह  
पिन मजः तै होइदेओ िकनभने म पिन त ितमीह जः तै भइिदएको छु  "पदको 
अिन्तम भागलाई ःप सँग बझु्न १ कोरन्थी ९:१९×२६मा पावलले औलँ्याएको 
कुराले कसरी म त गदर्छ ?हेन ुर्होस ती पदह  र अ  :“ 19  म कसैको कमारो 
होइन,ँ तैपिन धेरैलाई भीं टमा िवँ वास गराउन म सबैको कमारोझ भएको छु। 

20 यहूदीह का माझमा काम गदार् उनीह ले भीं टमा िवँ वास ग न ्भनेर म 
यहूदीजःतै भए।ँ मोशाले िदएका व्यवःथा मान् नेह का माझमा उनीह ले 
भीं टमा िवँ वास ग न ्भनेर मैले पिन त् यही व्यवःथा मान। 21 व्यवःथा नहनेु 
अ  जाितका मािनसका माझमा काम गदार् उनीह ले भीं टमा िवँ वास ग न ्
भनेर व्यवःथा नहनेुजः तो भए।ँ यसको मतलब परमेँ वरको व्यवःथा म मािन् दन ँ
भनेको होइन,ँ तर म त भीं टको व्यवःथा मान् दछु। 22 कमजोरह का माझमा 
काम गदार् उनीह ले भीं टमा िवँ वास ग न ्भनेर म कमजोर भए।ँ यसरी म 
सबै मािनसको माझमा हरतरहले सबैले भीं टमा जीवन पाऊन ्भनेर सबै थोक 
भए।ँ  23 ससुमाचारको खाितर नै म यी सब गद छु र यसबाट पाउने 
आशीवार्द पिन म पाउँछु भनी आशा राख् छु। 24 साँच ् चै ितमीह लाई थाहा छ। 
दौडमा सबै दौडन् छन,् तर पिहलो परुः कार पाउने एउटै हनु् छ। त् यसै गरी 
ितमीह  पिन परुः कार पाइछाड्छु भनी दौड। 25 दौडमा भाग िलनेह  िजउ 
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सधाउन सबै िकिसमले अभ् यास गछर्न।् ितनीह ले त ओइलाएर जाने माला 
पाउन त् यसो गछर्न,् तर हामीचािहँ सधभिर रहने मकुुटको लािग गछ । 26 
त ् यसैले त म िनशाना ताकेर दगछुुर्। म हावामा मकु् का हािन् दन।ँ 27 तर म 
मेरो शरीरलाई बूसमा राखेर तह लगाउँछु, नऽता अ लाई ूचार गदार् आफचािहँ 
अयोग् य ठहिरन् छु।", ूिेरत १७:१६×३४ “16 पावल एथेन् स सहरमा िसलास र 
ितमोथीलाई पिखर्रहेको बेला त् यो सहर मूितर्पूजाले भिरएको देखेर उनलाई सा॑ै 
द:ुख लाग् यो। 17 उनी यहूदीह को सभाघरमा गएर यहूदी र परमेँ वरको भिक्त 
गन मीक जाितका मािनसह सगँ येशूको बारेमा बहस गथ। त् यसै गरी िदनिदनै 
सहरको मखु् य बजारमा आउने जाने मािनसह सगँ पिन उनले िनकै बहस गरे। 

18 केही इिपक् यरुी र ः तोइकी भन् ने दशर्नका केही पिण् डतह ले पिन पावलसँग 
तकर् िवतकर्  गनर् थाले। ितनीह मध् ये कितले भने, "यो फत्फते के भन् छ? कितले 
चािहँ , "यसले त नौलो देवताह को ूचार गद रहेछ" ! भने। पावलले येशूको 
बारेमा र उहाँ मरेकोबाट िबउँतनभुएको सन् देश ूचार गरेका हनुाले ितनीह ले 
यसो भने। 19 त ् यसो हुँदा ितनीह ले पावललाई अिरयोपागसको सभामा लगेर 
भने, "तपाईंले ूचार गनुर्भएको यो नयाँ िशक्षाको बारेमा हामीलाई जान् ने इच् छा 
छ। 20 त ् यो हाॆो लािग एकदमै नयाँ छ र तपाईंले भन् न खोज् नभुएको खास 
कुरा के हो, त ् यो हामी बझु् न चाहन् छ।" 21 िकनभने एथेन् सका मािनसह  र 
त् यहाँ बः ने िवदेशीह ले नौला -नौला कुराह  माऽ गरेर िदनह  िबताउँथे। 22 
पावलले अिरयोपागस भन् ने सभाको अगािड उिभएर भने, "हे एथेन् स सहरका 
बािसन् दाह  हो, हजरुह  असाध् यै धमरू् मेी हनुहुुदँोरहेछ। 23 यस सहरमा घमु् दा 
मैले हजरुह को पूजा गन ठाउँह  पिन हेर। एक ठाउँको बिल चढाउने वेदीमा 
"निचनकेो ईँ वरलाई" भनी लेिखएको रहेछ। तपाईंह ले निचनीकनै पूजा 
गनुर्भएको उही परमेँ वरलाई म अिहले ूचार गद छु। 24 संसार र यसमा 
भएका सबै थोक सिृं ट गनुर्हनेु परमेँ वर नै ः वगर् र पथृ् वीका मािलक हनुहुनु् छ। 
उहाँ मािनसह ले बनाएको मिन् दरमा बास गनुर्हनु् न। 25 उहाँलाई मािनसह ले 
चढाएको कुनै चीजको खाँचो पदन। ब  उहाँले मािनसह लाई जीवन, ूाण र 
चािहने सबै थोक िदनहुनु् छ। 26 संसारभिर नै मािनसह  बसून ् भनेर उहाँले 
एउटै मािनसबाट सबै जाितह लाई सिृं ट गनुर्भयो र ितनीह लाई संसारैभिर बः न 
िदनभुयो। ितनीह ले िजउनपुन समय र बः नपुन ठाउँ उहाँले अिघबाट नै 
तोिकिदनभुएको छ। 27 मािनसह ले उहाँलाई खोज् न र छामछुम गरेर पाउन 
सकून ्भनेर उहाँले यसो गनुर्भयो। तरै पिन परमेँ वर हामीह देिख टाढा हनुहुनु् न 

28 िकनभने हामी उहाँमै िजउँछ  र उहाँमै चहलपहल गछ । यस बारेमा 
तपाईंह का एक जना किवले पिन यसरी भनेका छन,् "साँच ् चै हामी उहाँकै 
सन् तान ह । "29 यसरी परमेँ वरका सन् तान भएपिछ हामीले परमेँ वरलाई 
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मािनसको बिु  र कलाबाट बिनएका ढु ा, चाँदी र सनुको मूितर्जः तो 
सम् झनहुुँदैन। 30 यसकारण अनजानमा हुँदा नजानी गरेका कामलाई परमेँ वरले 
वाः ता गनुर्भएन। तर अब परमेँ वरले सबै मािनसह लाई "आ -आफ्  ना पापलाई 
मािनिलएर छोड् नू" भन ् ने आ ा िदनभुएको छ 31 िकनभने संसारका सबै 
मािनसह को न् याय गन िदन उहाँले तोिकसक् नभुएको छ र त् यस िदन उहाँ 
आफले छान् नभुएको व् यिक्त ारा न् यायसाथ इन् साफ गनुर्हनेुछ। त् यस व् यिक्तलाई 
न् याय गन अिधकार छ भन् ने ूमाण सबै मािनसह लाई िदनू भनेर परमेँ वरले 
उहाँलाई मरेकोबाट िबउँताउनभुयो।" 32 मरेकोबाट मािनस िबउँतन् छन ् भन् ने 

सनेुर कित जनाले पावलको हाँसो गरे। तर कसै -कसैले भने, "यसको बारेमा 
फेिर अक पल् ट पिन हामी सनु् न चाहन् छ।" 33 पावल ितनीह सँग िबदा भए। 

34 केही मािनसह  उनीसँग लागेर ूभमुािथ िवँ वास गरे। ितनीह मध् ये 
अिरयोपागस सभाका िडयनिुसयस भन् ने सदः य र दामािरस भन् ने ः ऽी िथए। 
यीबाहेक अ  केहीले पिन ूभमुा िवँ वास गरे। ",१ कोरन्थी ८:१ ×१३ “1 
अब म मूितर्लाई चढाएको खानेकुराको बारेमा भन् दछु। साँचो कुरा हो, "हामी 
सबैले ान पाएका छ "। तर ानको घमण् डले मािनसलाई फुलाउँछ र ूमेले 
चािहँ उन् नित गराउँछ। 2 यिद कसैले आफलाई म साँच् चै जान् दछु भन् छ भने 
उसले जान् नपुन कुरा केही जानेको हुँदैन। 3 तर कसैले परमेँ वरलाई ूमे गछर् 
भने उसलाई परमेँ वरले आफ् नो बनाउनहुनु् छ।  4 मूितर्लाई चढाएको चीज 
खानहुनु् छ िक हुँदैन भन् ने बारेमा हामीलाई थाहा छ, संसारमा मूितर् केही पिन 
होइन, एउटै माऽ परमेँ वरबाहेक अ  छैन। 5 स ् वगर् र पथृ् वीमा धेरै ईँ वर 
भनाउँदा हनु ् छन।् ईँ वर र ूभ ुधेरै भए पिन 6 हाॆा लािग चािहँ एउटै िपता 
परमेँ वर हनुहुनु् छ। उहाँले नै सबैको सिृं ट गनुर्भयो। उहाँकै लािग हामी 
िजउँछ । हाॆा एउटै ूभ;ु येशू भीं ट हनुहुनु् छ। उहाँ ारा नै सबै सिृं ट भयो र 
उहाँ ारै हामी िजउँछ । 7 तर सबै िवँ वासीह लाई यो थाहा छैन। 
ितनीह लाई मूितर्को गिहरो आदत भएकोले अझै पिन त् यः तो खानेकुरो खाँदा 
मूितर्कै खानेकुरो खाँदै छु भन्ठान् छन।् ितनीह को राॆो-नराॆो छु ाउने शिक्त 
कमजोर भएकोले त् यो खानेकुराले "म अशु  भए"ँ भनी ठान् छन।् 8 खानेकुराले 
त हामीलाई परमेँ वरकहाँ परु ्याउँदैन। नखाँदा पिन हामीलाई केही हािन छैन, 

खाँदा पिन केही िमल् ने होइन। 9 तर होश राख, ितॆो ः वतन् ऽ कामले 
िवँ वासमा कमजोर हनेुह लाई पापमा नलडाओस।् 10 यिद कमजोर 
िवँ वासीह ले ितमीह  जान् ने -बझु ् नेलाई मूितर्को मिन् दरमा खाइरहेको देख् यो भने 
ऊ मूितर्लाई चढाएको ूसाद खान सिुरंदैन र? 11 मन कमजोर हनेु त् यो िवँ वासी 
भाइ ितॆो आफ् नो ानको कारणले लड्छ। तर उसको लािग पिन ूभलेु ूाण 
िदनभुएको हो। 12 यसरी ितमीह ले आफ् नो भाइको कमजोर मनमा चोट 
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परु् याएर भीं टको िव मा नै पाप गछ । 13 यिद खानेकुराले मेरो िवँ वासी 
भाइलाई नाश गराउँछ भने म किहले मासु  ) मूतीर्लाई चढाएको बःत(ु नै 
खानेछैन।ँ "र गलाती २:११×१४ “11 पऽसु एिन् टओिखया आएको बेला मैले 
खलु् लमखलु् ला उनको दोष देखाइिदए।ँ उनी दोषी िथए। याकूबले पठाएका 
मािनस आउनभुन्दा अिघ पऽसुले अ  जाितका िवँ वासीह सगैँ बसेर खाँदै 
िथए। 12 तर ितनीह  आएपिछ भने अ  जाितका िवँ वासीह बाट छुि एर बसे 
िकनभने अ  जाितका मािनसमा पिन खतना लाउनपुछर् भन् नेह देिख उनी 
डराए। 13 ती अ  इॐाएली दाजभुाइह  पिन पऽसुजः तै डराए। 
बारनाबाससमेत ितनीह को डरले लरखराए। 14 मैले उनीह लाई ससुमाचारको 
सत् यताबाट अलमिलएको देख र पऽसुलाई सबैको साम ुभने,  “ तपाईं इॐाएली 
हनुहुनु् छ र पिन तपाईं अ  जाितका मािनसह जः तै हनुहुनु् छ, इॐाएलीजस ् तै 
हनुहुनु् न। कसरी तपाईंले अ  जाितका मािनसह लाई चािहँ इॐाएली चालमा 
चल् न लाउनहुनु् छ?"  

    झ  हेदार् गलाती ४:१२ले हामीलाई अिलकित अन्यौलमा पानर् 
सक्छ। यिद पावल गलातीह  जःतै भइसक्यो भने ितनीह  पिन पावल जःतो 
हनु िकन उनले आ ान गरे त ? 

     अिघल्लो बुदँामा हेिरसक्य  िक गलातीह  पिन पावल जःतै मिुक्तको 
िनिम्त भी मा पूणर् िवँ वास र भरोसा राखनु ् भ े उनको चाहना िथयो। 
यथाथर्मा पावल यहूदी जातका िथए। तर आफूचािहँ अन्यजाित गलातीह  जःतै 
भएको छु भनेर दावी गरेका िथए। आफू िकन अन्य जाित वा गैर×यहूदीको 
समूहमा समावेश भयो भने व्यवःथा नपाएका िबदेशीह ले पिन ससुमाचार सु े 
अवसर िमलोस भनेर नै आफूलाई ती जाितमा सिरक भएको भनेर पावलले 
आफ्नो तकर्  ूःततु गदर्छन।् गैर×यहूदीह को िनिम्त महान ूचारक भएर 
पावलले दवैु यहूदी र गैर×यहूदीह लाई ससुमाचार कसरी ूचार गन भनेर 
उनले िसकेका िथए। १ कोरन्थी ९:१९-२३को अनसुार ससुमाचारको 
सारतत्व बदिलएको िथएन। तर कुन खालका मािनसह लाई कसरी ससुमाचार 
सनुाउन कःतो खालको िबिध अपनाउनपुदर्छ भ े ानलाई आत्मसात ् गद 
आफ्नो तिरकाह मा उनले पिरवतर्न गरेका िथए। 

“मािनसह को संःकार वा संःकृित र अनभुवूित संवेदनशीलभएर 
ससुमाचर ूचार गनमा पावल ूथम व्यिक्तत्व िथए। कुन समूहलाई ससुमाचार 
सनुाउनपुथ्य  त्यो समूहले जानेकैलाई आधार बनाएर उनले ससुमाचार ूचार 
गरेका िथए। यस मािमलामा उनी अमज भएका िथए।"× ितमोथी जजर् ,द न्य ु
अमेिरकन कमेन्टरी :गलेिशयनस ् )नाशिभल ,टेनःसी :ॄडमान एण्ड होलमान 
पिब्लशसर्, १९९४ प॰ृ ३१बाट पान्तिरत। 
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     मािनसह को अनभुव र आवँयकताको आधारमा ससुमाचार ूचार 
गिरँदा त्यसको िसमाना कितसम्म हनुसक्छ भनेर पावलले १ कोरन्थी ९:२१मा 
गरेको िटप्पणीले गरेको छ। अथार्त ससुमाचारमा कुन हदसम्म अ को 
रहनसहनलाई समावेश गनर् सिकन्छ भ े कुरा ूत्येक ूचारकले ध्यान 
िदनपुदर्छ। यहूदी र गैर×यहूदीह लाई ससुमाचार ूचार गनर् सबैलाई ःवतन्ऽ 
छ भनेर पावलले भन्दछ। तर ःवतन्ऽ भयो भन्दैमा जथाभावी वा अवैध 
जीवनशैली अपनाउन कुनै पिन येशूभक्तलाई छुट छैन पिन पावलले भन्दछ।  
यो िकनभने ,येशूभक्त अब येशूको व्यवःथा वा कानूनमा रहेको हनु्छ। 

    मािनसह को जीवनशैलीमा िठक् क हनेु गरेर ससुमाचार समावेश गनुर् 
सध सिजलो छैन। “तर सत्यको िखलाफमा सम्झौता नगिर ससुमाचारको 
मौिलक सत्यमा हामी अिडग रहन ुअत्यन्त आवँयक छ। यःतो ूितव तामा 
रहन पावलले गरेको ससुमाचारको शैलीलाई हामीले आत्मसात ् गिर उनको 
उदाहरणको अनसुरण गनुर् ज री छ।"× तीमोथी जजर् ,द न्य ु अमेिरकन 
कमेन्टरी :गलेिशयनस ्)नाशिभल ,टेनःसी :ॄडमान एण्ड होलमान पिब्लशस्र् ,
१९९४( प॰ृ ३२१ ,२२बाट पान्तिरत। 

    सबैलाई खशुी पानर् चाहनेले सबैसँग सम्झौता गद िहँड् न सिजलो छ ,
छैन त ?किहलेकािहँ जित धेरै परुानो इसाई भयो त्यि  धेरै सिजलोसँग 
मेलिमलापको लािग इसाई मौिलक सत्यह लाई पन्छाउन सिजलो हनुसक्छ। यो 
िकन हनु्छ होला ?तपाईँको दयलाई खोतलेर हेन ुर्होस।् तपाईँको जीवनमा 
कितसम्म सम्झौता घःुन सफल भएको ?त्यसको बहाना के के छ त ?
परमेश ् वरको नाउँलाई सव पिर राख् न यःतो खालको नीितबाट कसरी अलग 
बःने ?त्यो नीितलाई तपाईँले कसरी बदल्न ुसक्नहुनु्छ ?वा बदल्न चाहनहुनु्छ 
त? 
 
४॰ त्यसबेला र अिहले  

    सु मा पावलको सम्वन्ध गलातीका िव ासीह सँग अत्यन्त मािमर्क, 
आित्मक तथा हािदर्क िथयो। तर ितनीह  उनीबाट भडिकएर गएपिछ एक 
आपसको सम्वन्धमा िचसोपना र अप ारो महससु हनु थालेको िथयो। पिहलो 
पटक गलाती शहरमा पावलले ूचार गरेको उनले सम्झन्छन।् ितनीह ले 
उनलाई अत्यन्त सौहादर् दयले सत्कार गरेका िथए। उनीूित देखाएको 
सदभावलाई उनले दयदेिख ूशंसा गरेका िथए। तर अब पिछ के भयो त ?
त्यो ःवगर्को अनभुव िदने सम्वन्ध िकन र कसरी सेलाएर गयो त  ? 

    केले गदार् पावलले गलातीमा ससुमाचार ूचार गनर् िनणर्य गरेका िथए ?
  हेन ुर्होस ् गलाती ४:१३-१५ “13 ितमीह लाई थाहै छ, सबैभन्दा पिहले 
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ितमीह कहा ँससुमाचार सनुाउँदा म िबरामी िथए।ँ 14  त्यस बेला मेरो िबमारले 
ितमीह लाई अप् ारो पारेको िथयो र पिन ितमीह ले मलाई िछ:िछ :र दूर -दूर 
गरेनौ। तर उल् टै ितमीह ले त परमेँ वरको दूतलाई र भीं टलाई झ मलाई 
ः वागत गर् यौ। 15 अहो, त ् यस बेला ितमीह  कित खसुी िथयौ, सम्भव भए त् यस 
बेला ितमीह ले आफ् ना आखँा िनकालेर मलाई िदनपुरे पिन िदन तयार िथयौ। 
म यसको साक्षी छु। तर अिहले के भयो? 

      गलातीह लाई ससुमाचार ूचार गन उनको सु को योजना िथएन भनेर 
उनले व्यक्त गरेको कुराबाट ःप  देख्दछ। तर ससुमाचार ूचार गनर् जाने 
याऽाको दौरानमा उनलाई कुनै खालको िबमारले च्यापेको हनुसक्छ।  त्यो 
िबमारले गदार् िक त याऽाको िसलिसलामा  गलातीमा बःन वाध्य भएको िथयो 
वा आफ्नो रोगबाट राहत पाउन गलातीमा गएको िथयो। उनको रोग ठीक के 
िथयो भनेर हामीलाई थाहा छैन। यो रहःयमय नै छ। कसैले भन्छ ,शायद 
उनलाई औलो ज्वरोले च्यापेको हनुपुदर्छ। पावलूित अत्यन्त ःनेह देखाएकोले 
ती गलातीह ले आफ्नो आखँा पिन उनलाई िदन तयार भएका िथए भनेर 
आभारी हुँदै उनले भन्दछ। यसले गदार् उनको आखँाको रोगले च्यापेको िथयो 
भनेर कसै कसैले भन्दछ। हनुसक्छ उनको शरीरमा काँडा िबजेको वा 
सतावटको कारणले शरीरमा भएको चोटले उनी िबरामी भएका िथए भनेर पिन 
कसैले तकर्  गदर्छन।् िकनभने उनी आफैले शरीरमा िबजेको काँडाको बारेमा 
उल्लेख गरेका िथए (२ कोरन्थी १२:७×९)। 

      जे भएपिन पावललाई कुन िबमारले क  िदएको िथयो भनेर हामीलाई 
थाहा छैन। तर उनमा भएको िबमार अत्यन्त नरमाइलो िथयो जसले गदार् 
गलातीका िवँ वासीह लाई हैरानी भएको िथयो। बाइबलको समयमा कोही 
िबमार हनु्छ भने त्यो परमेँ वरको ौाप भनेर िवश ्वास गिरन्थ्यो। िबमार 
परमेँ वरको िरसको ूतीक िथयो र त्यो देखाउन मािनसलाई िबमारी पारेर 
सजाय ँ िदएको भनेर मान्दथे (यूह ा ९:१,२ ,लूका १३:१×४)। पावलको 
िबमारले गदार् ती गलातीह लाई उनको ससुमाचार नसु े बहाना बनाउन 
सिजलो भएको िथयो र यःतो मािनसको कुरा के सु े भनेर उनलाई लत्याउन 
पिन सक्थे। तर त्यसो नगिर ितनीह ले िदल खोलेर उनलाई सत्कार गरेका 
िथए। िकन त? भन्दा उनले बुसको बारेमा ूचार गदार् उनीह को दय 
अत्यन्त न्यानो भएको िथयो (गलाती ३:१)। अिन पिवऽ आत्माको 
सिबयतामा ितनीह ले ससुमाचारलाई महण गरेका िथए। तर अब समय 
िबतेपिछ ितनीह मा के भयो त जसले गदार् ितनीह को दय िचसोले भिरयो वा 
ितनीह को मनिःथित बदिलयो? 
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  परमेश ् वरको अनमुितमा पावलले पाउनपन द:ुखको कारण के िथयो 
त ?आफ्नै जीउमा समःया भोग्दै संघषर् गिररहनपुन अवःथामा पावलले अ को 
कसरी सेवा गनर् सक्थ्यो र ?हेन ुर्होस ्:रोमी ८:२८ “परमेश ् वरलाई ूमे गन अिन 
उहाँले आफ् नो इच् छा पूरा गनर् छान् नभुएका ूत् येक मािनसको िनिम् त हरेक 
घटनाले उसको भलाइ नै गछर्।", २ कोरन्थी ४:६×१२ “6 "अन ् धकारको 
बीचमा उज् यालो चम् कनेछ" भन् नहुनेु परमेँ वरले नै हाॆो दयमा उहाँको 
उज् यालो चम् काउनभुएको छ। यो उज् यालोबाट परमेँ वरको कऽो सम् मान ्छ, 

त ् यो हामी बझु् छ। साँच् चै यो उज् यालो भीं टको महुारमै छ। 7 यस ् तो बहमूुल्य 
धन हामीजः तो माटाको भाँडामा रािखएको कारणचािहँ सबै शिक्त सव च् च 
परमेँ वरकै हातमा छ भनी देखाउन हो, हामीसँग कुनै शिक्त छैन। 8 हामी 
घरीघरी चारैितरबाट िथचो -िमचोमा पछ , तर पिन धलुो-िपठो त भएका छैन । 
अन् योलमा परे पिन िनराशचािहँ भएका छैन । 9 हामीलाई धेरै सताएको भए पिन 
हामी त् यािगएका छैन । हामीले बेसरी चटुाइ खाएर ढले पिन मरेका त छैन । 

10 येशूको जीवन हाॆा शरीरमा चम् काउन येशूको मतृ् य ु सध हाॆ ै शरीरमा 
बोक् छ। 11 हाॆो यो मन शरीरमा येशूको जीवन देखा परोस ्भनेर नै हामी 
सध उहाँकै िनिम् त मतृ् यकुो मखुमा पिररहन् छ। 12 यसरी हामीह मा मतृ् यलेु 
काम गरेको छ, त ् यसरी नै ितमीह मा चािहँ जीवनले काम गिररहेको छ। "र 
२ कोरन्थी १२:७×१० “7 मैले धेरै अचम् मका थोकह  देख भनी घमण् डले 
फुिलनबाट रोक् न मलाई शरीरमा काँडाले घोच् ने एउटा पीडा िदइयो। यसले 
शैतानको दूतझ भएर चस-चस िबझाई मलाई घमण् ड गनर्बाट रोक् छ। 8 मैले 
ूभसँुग तीन पटकसम् म यसलाई िनको पािरिदनहुोस ्भनेर िबन् ती चढाए।ँ 9 तर 
उहाँले भन् नभुयो, "ितमीलाई मेरो अनमुह भए पगु् छ। मेरो शिक्त कमजोरीमा पूरा 
हनु् छ।" त ् यसो हुँदा भीं टको शिक्त ममा रहोस ्भनेर कमजोर भएकोमा झन ्धेरै 
खसुीले म गौरव गदर्छु। 10  त्यसैले भीं टको लािग म कमजोरी हुँदा, हेला 
गिरंदा, अप ् ारोमा पदार्, सताइँदा, द:ुख पाउँदा खसुी हनु् छु िकनभने जब म 
कमजोर छु, तब म शिक्तशाली हनु् छु।  " 

      हो ,पावलको शारीिरक समःया के िथयो ,सो हामीलाई थाहा छैन। तर 
जे भएपिन त्यो समःया गम्भीर िथयो। आफ्नो समःयाको लािग उनले 
सिजलैसँग परमेँ वरलाई दोष िदन सक्थ्यो र ससुमाचारको ूचार गन काम 
उनले त्यािगिदनसक्थ्यो। तर पावलले ती दवैु कुरा अपनाएनन।् ब  आफ्नो 
द:ुखको पिरिःथितलाई परमेँ वरको िनिम्त अवसरको पमा उनले िलयो। यस 
क ले गदार् परमेश ् वरको अनमुहमा पूरा भरपनर् उनलाई मौका िमलेको िथयो। 
“ससुमाचारलाई ितुगितमा अिघ सानर् परमेँ वरले समय समयमा मािनसह को 
जीवनमा िविभ  क  आउन िदएर ितनीह लाई ूयोग गनुर्भएको िथयो। 
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िबमार ,सतावट ,गिरबी र दैवीूबोपह  पिन परमेँ वरको अनमुह र दया 
देखाउने माध्यम हनु गएको पाइन्छ। "×ितमोथी जजर् ,द न्य ु अमेिरकन 
कमेन्टरी :गलेिशयनस ् प॰ृ ३२३ ,२४बाट पान्तिरत। 

     तपाईँले भोग्न ुपरेको द:ुख ,क  आिदले कसरी परमेँ वरमा भर पन 
गराउँछ ?(त्यसको िबकल्प अ  छ त?) 
 
५॰ सत्य बोल्ने ूितव ता  

     सत्य कुरा वा जे सही छ त्यही भनेकोले के म ितमीह को शऽ ु
हनुगएको छु र?" भनेर मािमर्क वचन गलाती ४:१६ पावलले भनेकोमा त्यहाँ 
के ूभावकारी कुरा लकेुको छ ?के तपाईँको जीवनमा पिन यःतै अनभुवह  
भोग्नभुएकोछ ?(हेन ुर्होस ् :यूह ा ३:१०-२१ “10 )यहूदी धमर्गु  
िनकोिदमसलाई सम्बोधन गद (येशूले भन् नभुयो, "ितमी त इॐाएलीह का ठूला 
गु  हौ र पिन यी कुरा बझु् दैनौ? 11 साँच ् चै म ितमीलाई भन् छु, हामीले जानेका 
कुराको बारेमा बोल् छ  र आफूले देखेका कुरा नै सनुाउँछ । तर ितमीह ले 
चािहँ हामीले भनेका कुराह  पत् याउँदैनौ। 12 मैले यही संसारमा भएको कुराको 
बारेमा बोल् दा त ितमीह ले पत् याउँदैनौ भने झन ्ः वगर्को बारेमा बोल भने त 
कसरी पत् याउन सक् छौ र? 13 स ् वगर्बाट आउने मानव पऽुबाहेक अ  कोही पिन 
ः वगर्मा गएको छैन। 14 इॐाएलीह  उजाड -ःथानमा हुँदा मोशाले िपतलको 
सपर् बनाएर काठमा उचालेर राखेजः तै मानव पऽु पिन उचािलनपुछर्। 15 यसरी 
उहाँमािथ िवँ वास गन सबैले अनन्तजीवन पाउनछेन।्" 16 िकनभने परमेँ वरले 
संसारलाई यित धैरै ूमे गनुर्भयो, उहाँले आफ् नो एक माऽ पऽु पिन िदनभुयो। 
परमेश ् वरको पऽुमािथ िवँ वास गन कोही पिन नाश हनेुछैनन,् तर ितनीह ले 
अनन्त जीवन पाउनछेन।् 17 परमेश ् वरले त आफ् नो एक माऽ पऽुलाई 
संसारका मािनसह लाई दोषी ठहराउन होइन, तर ितनीह लाई बचाउन 
पठाउनभुएको हो। 18 अब परमेँ वरको एक माऽ पऽुमािथ िवँ वास गन कोही 
पिन दोषी ठहिरनेछैन, तर उहाँमािथ िवँ वास नगन जितचािहँ दोषी ठहिरसकेका 
छन ्िकनभने ितनीह ले परमेँ वरको एक माऽ पऽुलाई िवँ वास गरेका छैनन।् 

19 दोष यसरी लाग् छ, उज ् यालोचािहँ संसारमा आएको छ अिन मािनसह का 
काम दुं  ट भएको हनुाले ितनीह ले उज् यालोलाई भन्दा अधँ् यारोलाई मन 
पराउँछन ् 20 िकनभने दुं  ट काम गन सबैले उज् यालोलाई घणृा गछर्न।् 
उज् यालोमा ितनीह ले गरेका कामह  देिखन् छन ्भन् ने डरले ितनीह  उज् यालोमा 
आउँदैनन।् 21 तर सत् य कुरा मान् ने मािनसचािहँ उज् यालोमा आउँछ र यसरी 
उसको काम परमेँ वरमा गिरएको हो भन् ने कुरा छलर्  देिखन् छ।", म ी 
२६:६२-६८ “62 अिन ूधान पूजाहारीले उठेर येशूलाई सोधे, "ए, िकन जवाफ 
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िदँदैनस?् तेरो िवरोधमा ियनीह ले िदएको साक्षीको बारेमा तँलाई केही भन् न ु
छैन ?" 63 तर येशू चपैु लाग् नभुयो। फेिर ूधान पूजाहारीले भने, "िजउँदो 
परमेँ वरको नाउँमा शपथ हालेर भन,् के तँ परमेँ वरको पऽु भीं ट होस ्त? 64 
येशूले जवाफ िदएर भन् नभुयो, "त ् यो त तपाईं आफले नै भन् दै हनुहुनु् छ अिन म 
तपाईंह लाई भन् छु, अबदेिख उसो तपाईंह ले मानव पऽुलाई सवर्शिक्तमान ्
परमेँ वरको दािहनेपि  िसंहासनमा बिसरहेको अिन ः वगर्बाट बादलमा 
आउँदैगरेको देख् नहुनेुछ।" 65 यो सनेुर ूधान पूजाहारीले िवरक्त भएर आफ् नो 
लगुा च् यात् दै भने, "लौ हेर, यसले परमेँ वरको िनन् दा गरेको ितमीह ले 
सिुनहाल् यौ, अब हामीलाई अ  के ूमाण चािहयो र?66 लौ भन, ितमीह को के 
िवचार छ? "यो अपराधी हो, यसले ज् यान सजाय पाउनैपछर्,  "  भन ् दै 67 
ितनीह ले येशूको मखुमा थकेु, चटेु अिन कित जनाले उहाँलाई थप् पड लाउँदै 
भने, 68 "लौ भन ्त, तँ मिुक्त िदने राजा भीं ट र अगमवक्तालाई कसले िप ो?" 

र यिमर्या ३६:११×२६ “11 शापानका नाित गमयार्हका छोरा मीकायाले 
बा कले बे॑ेको कागजको मु ोबाट पढेका परमूभकुो वचन सनेु। 12 
त ् यसपिछ ितनी राजदरबारमा दरबािरया सिचवको कोठामा गए। त् यहाँ सबै राज -
भारदारह  सभामा बसेका िथए। दरबािरया सिचव एलीशामा, शमायाहका छोरा 
दलायाह, अक्  बोरका छोरा एल् नातान, शापानका छोरा गमयार्ह, हनन ् याहका छोरा 
िसदिकयाह र अ  सबै भारदारह  त् यही ं िथए। 13 बा कले मािनसह लाई 
पढेर सनुाएका र आफूले सनेुका सबै कुराह  मीकायाले ितनीह लाई भिनिदए। 

14 तब राज -भारदारह ले बा कलाई ितनले मािनसह लाई पढेर सनुाएका 
कागजको मु ो िलएर उनीह कहाँ आओस ्भनी खबर गनर् यहूदीलाई पठाए। 
)यहूदीचािहँ नतन् याहका छोरा शेलेम् याहको नाित र कूशीका पनाित िथए। (
बा क कागजको मु ो िलई आए। 15 ितनीह ले उनलाई भने, "बस र 
कागजको मु ो हामीलाई पढी सनुाऊ।" बा कले भनेअनसुार गरे। 16 उनले 
त् यो पिढसकेपिछ ितनीह  डराएर एक -अकार्लाई हेनर् गनर् थाले र बा कलाई 
भने, "यो कुरो हामीले राजालाई सनुाउनैपछर्।" 17 ितनीह ले उनलाई सोधे, "यी 
सबै ितमीले कसरी लेख् यौ ?अिहले हामीलाई भन। के यो ितमीलाई यिमर्याले 
लेखाएका हनु?् 18 बा कले जवाफ िदए, "एक -एक शब् द यिमर्याले भनेका हनु ्र 
मैले यो कागजको मु ोमा मसीले लेखेको हुँ।" 19 तब ितनीह ले उनलाई भने, 

"ितमी र यिमर्या दवैु गएर लकु। ितमीह  कहाँ छौ, कसैले पिन थाहा 
नपाओस।्" 20 राज -भारदारह ले कागजको बे॑ेको मु ो दरबािरया सिचव 
एलीशामाको कोठामा राखे र राज-महलको चोकमा गई ितनीह ले सबै कुरा 
राजालाई सनुाए। 21 तब राजाले त् यो कागजको मु ो ल् याउन यहूदीलाई 
पठाए। उनले त् यो एलीशामाको कोठाबाट ल् याए र राजा र ितनका चारैितर 
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खडा रहेका राज-भारदारह लाई पढेर सनुाए। 22 त ् यो जाडोको समय िथयो र 
राजा आफ् नो िहउँदको महलमा आगो बालेर बसेका िथए। 23 यहूदीले तीन चार 
पिङ्क्त पिढसकेका माऽ िथए, राजाले कागजको मु ोबाट पिढसकेको भाग एउटा 
सानो चक् कुले काटेर आगोमा फािलिदए। सम् पूणर् कागजको मु ो भः म 
नभएसम् म ितनले त् यसै गिररहे। 24 तर त् यहाँ लेिखएका कुरा सनेुर राजा र ती 
भारदारह  नत डराए नत अफसोस गद आ -आफ्  ना लगुा च् याते। 25 
एल ् नातान, दलायाह र गमयार्हले राजालाई कागजको मु ो नजलाउने अनरुोध 
गरेका िथए, तर उनले ितनीह का कुरामा केही ध् यानै िदएनन।् 26 त ् यसपिछ 
राजाले यरहमेल राजकुमारलाई अळीएलका छोरा सरायाह र अबदीलका छोरा 
शेलेम् याहलाई िलएर म र मेरो सिचव बा कलाई पबने हकुुम गरे। तर 
परमूभलेु हामीह लाई लकुाउनभुएको िथयो।  " 

      हाॆो समयकालमा “सत्य वा सही बोल्न ु"भनेको ूायजसो नकारात्मक 
पमा िलइन्छ। िबशेष गरेर मािनसको दय खोतल्ने  “तीतो सत्य "भनेर 

िचिनन्छ। सत्य कुरा बोल्दा शऽहु को दयमा चोट पिन पनर् सक्दछ। 
ूायजसो तथ्य वा सत्य कुरा जि सकैु अिूय वा चाहना नगरेको भएतापिन 
त्यसलाई बोल्न ु बाध्य हनुसक्दछ। पावल मायाल ु तिरकाले गलातीका 
िवँ वासीह लाई ितनीह ूित िचिन्तत भएका िथए भनेर गलाती ४:१२×२० र 
गलाती ६:९,१०मा उल्लेख गरेका िथए। यिद त्यसरी उनले नबोलेको भए ,
पावल केवल ससुमाचारमाऽ ूचार गनर् चासो िलएको रहेछ ितनीह लाई 
मायाचािहँ नगन रहेछ भनेर मािनसह ले भ  सक्दछन।् गलातीह ले 
ससुमाचारको सत्यता थाहा पाओस ् भनेर पावलले ूितव ता जनाएका िथए 
भनेर गलाती २:५,१४मा उल्लेख गिरएकोछ। ससुमाचार ूचारमाऽ होइन ती 
गलातीह ूित उनको माया कःतो िथयो भनेर ती पदह ले देखाउँदछ। कसैले 
गािल गरेमा वा सजाय ँिदएमा िपडादायी नहनेु को होला ?(आमाबाबलेु आफ्ना 
छोराछोरीलाई सम्झाउँछन ् ,गाली गछर्न ् र सजाय ँ िदन्छन।् त्यो ितनीह कै 
िहतको लािग हो। आमाबाबलेु माया गरेकै कारणले छोराछोरीह ले 
किहलेकािहँ गाली खप्न ु पदर्छ(। हामीले कसैलाई सम्झाउँछ  वा गाली नै 
गछ  भनेपिन त्यस व्यिक्तको  भलाईको िनिम्त गदर्छ  िकनभने उसूित हामी 
चासो राख्दछ । त्यस व्यिक्तले हामीूित िरस देखाएतापिन वा उसको मनमा 
चोट परेतापिन जेसकैु होस ्भ े िनयतले उसलाई सम्झाउँदैन । त्यस व्यिक्तकै 
िहतलाई नै ध्यानमा राखेर सत्य कुरा बोल्न ुज री छ भनेर हामी सनुाउँछ । 

  पावलसँग असहमत हनेुह  वा उनको िखलाफमा बोल्नेह को बारेमा पावलले 
गलाती ४:१२×२० मा के भिनरहेका छन ् ?ती मािनसह मा भएको 
ससुमाचारको ानलाई माऽ नभएर अ  कुन कुराको िवषयमा पावलले चनुौित 
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िदइरहेका छन ्?हेन ुर्होस ्:“ 12 दाजभुाइह , म िबन् ती गदर्छु, ितमीह  पिन मजः तै 
होइदेओ िकनभने म पिन त ितमीह जः तै भइिदएको छु। ितमीह ले मलाई 
केही नराॆो गरेका छैनौ। 13 ितमीह लाई थाहै छ, सबैभन्दा पिहले 
ितमीह कहा ँससुमाचार सनुाउँदा म िबरामी िथए।ँ 14 त ् यस बेला मेरो िबमारले 
ितमीह लाई अप् ारो पारेको िथयो र पिन ितमीह ले मलाई िछ:िछ :र दूर -दूर 
गरेनौ। तर उल् टै ितमीह ले त परमेँ वरको दूतलाई र भीं टलाई झ मलाई 
ः वागत गर् यौ। 15 अहो, त ् यस बेला ितमीह  कित खसुी िथयौ, सम्भव भए त् यस 
बेला ितमीह ले आफ् ना आखँा िनकालेर मलाई िदनपुरे पिन िदन तयार िथयौ। 
म यसको साक्षी छु। तर अिहले के भयो? 16 अिहले म साँचो कुरा बोलेर के 
ितमीह को शऽ ु भए?ँ 17 अ  मािनसह ले पिन ितमीह मा ठूलो चासो 
देखाउँदछन।् तर राॆो िचताएर त होइन। उनीह  मबाट ितमीह लाई फुट 
गराएर आफितर तान् न चाहन् छन।् 18 म ितमीह सगँ हुँदा माऽ होइन नहुँदा 
पिन सध राॆो कुरामा जोिशलै हनु ुअसल हो।  19 मेरा बालकह , ितमीह मा 
भीं टको ः वभाव नबिनएसम् म व् यथा लागेकी सतु् केरीजः तै द:ुख मलाई 
लािगरहन् छ। 20 अिहले नै म त् यहाँ भए मैले यसरी कुरा गनुर्पन िथएन। तर 
टाढाबाट मैले के गन? म अन् योलमा परेको छु।  " 

    पावलको ससुमाचार िनडर र इमान्दार िथयो। उनले गलातीह लाई 
अत्यन्त िरस उठाउने गिर बोल्न सक्थ्ये। पावलका बैरीह ले गलातीह को 
मन आफूह ितर फकार्उन भरमग्दरु ूयास गिररहेका िथए। ितनीह लाई 
ितनीह ले सत्यबाट भड्काइरहेका िथए। ती बैरी तथा नकावधारी इसाईह ले 
गलातीह लाई माया गरेको कारणले त्यो ूयास गिररहेको िथएन तर आफ्नै 
ःवाथर् िस को िनिम्त उनीह लाई आफूितर ता  खोिजरहेका िथए। 
“ितमीह लाई अलग पानर् खोजेको छ "वा “मबाट िछनाल्न खोिजरहेको छ 
( पान्तिरत) भनेर उनको िबरोधीह को भण्डाफोर गनर् खोजेको अथर् ाक् कै 
के हो ःप  त छैन। हनुसक्छ ,ती गैर×यहूदीह ले खतना नग ले 
ससुमाचारको आिशषको अनभुव गनर् सिकन्दैन भनेर ससुमाचारको आनन्दबाट 
ती िबरोधीह ले गलातीह लाई बिन्चत गराउन खोजेका होलान।्  

       तपाईँले सत्य बोल्दा कोिह मािनस रीसाएको िथयो भने त्यस बेलाको 
कुरालाई याद गनुर्होस।् यसबाट तपाईँले के िसक्नभुयो जसले गदार् पिछ 
सम्झाउँदा अझ होस गरेर बोल्नपुन हनु्छ? 
 
उपसंहार: 
थप जानकारी : “ ससुमाचारको िवशु  सन्देशलाई िबथोल्न गलातीका चचर्ह मा 
खलेुआम गलत िशक्षाह  फैलाइएका िथए। िवँ वासको सत ् वा सही जग 
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येशूको िबकल्पमा नकावधारी यहूदी×इसाईह ले यहूदी धमर्को परुानो वा पार 
भइसकेको संःकार वा िरितिरवाजलाई चचर्मा िभऽाउन खोज्दै िथए। यिद 
संःकारलाई पालन गरेर मिुक्त पाइन्छ भ े खतरापूणर् धमर्दशर्नले गलातीह को 
िवश ् वासमा घिुसरहेकोछ भने ितनीह लाई ःप  वा जितसकैु ितखो भएतापिन 
चेलावनी िदन ुआवँयक छ भनेर पावलले देखेका िथए। 

    भी को ूत्येक सेवकले पावलको शैली अपनाउन ुधेरै मह वपूणर् छ। 
ससुमाचार ूचारकले िबिभ  मािनसह को िहतलाई ध्यानमा राखेर ितनीह को 
पिरिःथित अनसुार ितनीह सँग काम गनुर्पदर्छ। मदृ ु ःवभाव ,मीठो बोली 
वचन ,धैयर्ता ,िनणार्यक र वचनमा अिडगता जःता गणुह  परमेँ वरको 
सेवकमा हनुपुदर्छ। तर ती सबै असल तथा न्यायपूणर् तिरकाले ूयोग 
गनुर्पदर्छ। िबिभ  िबचारधारका मािनसह  ,िविभ  पिरिःथितह मा 
बिु मतापूवर्क काम गनुर्पदार् परमेँ वरको आत्माको पिवऽ पान वचन र ठीक 
वेठीक छु ाउने दक्षताको आवँयकता हामीलाई चािहन्छ॰॰॰ 

परमेश ् वरको शिक्तलाई थाहा पाउनेह ले फेिर सत्य ससुमाचारूितको 
ूमेमा फकर् न पावलले आफ्ना िवँ वासीह लाई िविन्त गदर्छन।् जवाफ िदन 
नसक्ने तकर् ह लाई तेःयार्एर भी मा ःवतन्ऽ हनु पु ष र मिहलालाई पावलले 
आ ान गदर्छन।् हाॆो स ा मनुर्हनेु ूभमुा नै माऽ मिुक्त पाउँदा कि को 
आिशष हनु्छ भ े धारणालाई पावलले ितनीह लाई ूःततु गनर् खोिजरहेका 
िथए। यिद भी को क्षमाशील अनमुहलाई महण गरेर उहाँमा जीवन समपर्ण 
गिरयो भने ितनीह ले उहाँको धािमर्क पोशाक पिहरन अथार्त ्पिवऽ हनेु अवसर 
पाउँछन।् ूत्येक व्यिक्त जसले मिुक्त पाएको छ त्यसले परमेँ वरका 
कुराह मा सत्य र व्यिक्तगत अनभुव गनर् सक्छ भनेर पावलले दावी गरेको 
पाइन्छ। 

     पावलले गरेको अनरुोध बेकार भएको त िथएन। पिवऽ आत्माले 
शिक्तशालीतिरकाबाट काम गनुर्भएको िथयो। अनौठो वा ससुमाचार िबपिरत 
अनौठो िशक्षाह ितर लागेका धेरै िवँ वासीह  पिहलाको ससुमाचारको आःथामा 
फकका िथए। पिछ गएर िभ ले िदनभुएको ःवतन्ऽतामा ितनीह  अिडग भएर 
बसेका िथए।"×एलेन जी ाइट ,द आक्टस ्अभ आपोःटलस ् ,प॰ृ ३८५ ,
३८६,३८८बाट पान्तिरत । 
 
िचन्तनमनन  

क)  सारा द:ुख क को बारेमा गिहिरएर सोच्नहुोस ् र त्यसलाई 
परमेँ वरले कसरी ूयोग गनुर्हनु्छ त्यो पिन सोच्नहुोस।् द:ुख 
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क बाट कुनै राॆो कुरा िनकासा नभएको पिरिःथितमा 
तपाईँको सोचाई कःतो हनु्छ? 

ख)  हामीिभऽ येशूको प िबकिसत हनु ु भनेको तकर् को बारेमा 
सोच्नहुोस।् यसको अथर् के हो ?हाॆो जीवन येशूको ढाँचामा 
ढिलरेहको छ भ  े कसरी थाहा पाउन े ?हामीले सोचेको 
समयमा येशूको प हामीिभऽ भएन भने त्यसबाट िनराश 
नहनु के गन? 

 
सारांश: 
  बादिबवादलाई बौि क पमा सामना गरेपिछ ,पावलले अब अझ 
व्यिक्तगत र भावनात्मक वा मािमर्क तिरकाबाट गलातीह लाई आमह 
गदर्छन।् उनको सरसल्लाहलाई सु  हािदर्क अनरुोध गदर्छन।् ितनीह का 
आित्मक िपता भएर सु मा उनीसँग ितनीह ले सकारात्मक सम्वन्ध राखेको 
सम्झना उनले गराउँदछन।् त्यि माऽ होइन उनीह ूित उनले देखाएको 
सच्चा ूमे र चासोको बारेमा पिन उनले ती गलातीह लाई सम्झाउँछन।् 

 

१52



कथा ९ 

िबहानको आनन्द 

   आफ्नो सानो छोरालाई काखमा िलएर नरोऊ नरोऊ भन्दै उनको 
घरबािहर बाटोमा मेरी दैँ िथइन।् झन्डै जन्मैदेिख उनको छोरा िबरामी िथयो। 
मेरीले आफ्नो छोरालाई धेरै डाक्टरह कहाँ लगे तर कसैले पिन उसलाई िनको 
पानर् सकेनन।् उसलाई नराॆोसँग खोक्ने व्यथा लागेको िथयो। दईु पल्ट 
उसलाई अःपतालमा भनार् गिरएको िथयो। कुनै पिन औषधीले उसलाई छोएको 
िथएन। पिछल्लो डाक्टरले त्यस बालकको िनिम्त एक्सरे र अ  परीक्षणको 
लािग लेिखिदए। तर मेरीसँग सबै पैसा िसि एको िथयो। 

   तीन मिहना भयो उनको िसकमीर् पितले काम पाएको िथएन। घरको 
बहाल ितनर् र खानाको िनिम्त ितनीह ले हजार  पैयाँ सापट िलएका िथए। 
ितनीह को जीवन िनराशै िनराश देिखन्थ्यो। उनको पित उदास भएको िथयो। 
आफ्नो पिरवारलाई सहयोग गनर् आफूमा कुनै पिन तागत नभएको महससु उसले 
महससु गर् यो। ितनीह ले क कर जीवन जीउनकुो स ा मनुर् नै बेस ठाने। सबै 
जना आत्महत्या गरेर मन भनेर मेरीको पितले भने। तर त्यो सनेुर उनी 
िरसाइन।् तर जब समःया नै समःया थोपिरयो उनले पिन आत्महत्याको 
िबकल्प अ  नभएको सोिचन।् 

   बाटोमा बिसरहेकी मेरीको छोरा खोक्दा खोक्दा हैरान भएको देख्दा 
रोइरहेकी बेलामा उनको िछमेकी मदेश उनीितर आइरहेकी उनले देिखन।् मेरी 
रोइरहेकोले उनकहा ँआएर मायाल ुःवभावले सोिधन,् "मेरी ितमीलाई के भयो?" 
  "यही दािनएलको िनिम्त म रोइरहेको छु। यो िबरामी भएको भयै छ। 
यसलाई थप उपचार गनर् मसँग पैसा छैन। मदेशलाई मेरीको समःयाह को 
बारेमा थाहा िथयो। उनको छोरा जन्मे पिछ मदेश मेरीको घरमा धेरै पल्ट 
गएको िथयो। उनले त्यस पिरवारको िनिम्त ूाथर्ना पिन गरेकी िथइन।् 

   "िचन्ता नगनुर्" सान्त्वना िदँदै मदेशले भिनन,् "हाॆो ूभ ु येशूले 
सहायता गनर् सक्नहुनु्छ। मसँग चचर्मा आउनहुोस।् मेरो पाःटरले तपाईँको 
िनिम्त ूाथर्ना गनुर्हनेुछ।" त्यो िदन साबथको िदन िथयो। मदेश चचर्मा जाँदै 
िथइन।् 

   मेरीले केही पिन भिननन।् आफ्नो आशँ ु पछेुर उनी मदेशको पिछ 
लािगन।् जब ितनीह  चचर्मा पगेु तब पाःटरले ितनीह लाई खशुी भएर ःवागत 

१



गरे। जब मदेशले पाःटरलाई मेरीको समःयाको बारेमा बताइन ्तब पाःटरले 
चचर्पिछ उनको िनिम्त र उनको छोराको िनिम्त ूाथर्ना गनर् वचन िदए। 

   शबथ ःकुलभिर मेरी चपुचाप बिसन।् उनले चचर्मा त्यःतो सेवाकायर् 
किहल्यै पिन देखेकी िथइनन।् उनले पाःटरको ूवचन सनेुर बिसन।् पाःटरले 
उनको छोरालाई औषधी िदन्छ िक भनेर आशा गरेर बिसन।् त्यसबेला दािनएल 
उनको काखमा सतेुर बसेको िथयो। जब चचर्को सेवाकायर् सिकयो मेरी चचर्मै 
बिसरिहन।् जब चचर्पिछ सबै जना िबदावारी भए तब पाःटर चचर्िभऽ आए र 
मेरीको निजक बसे। आफ्नो हात दािनएलको शीरमा राखेर उसलाई िनको पानर् 
र पिरवारलाई उहाँको शिक्त देखाउन पाःटरले परमेँ वरसँग ूाथर्ना गरे। अिन 
पाःटरले जिरबूिट भएको एउटा खाम मेरीलाई िदए र मह वा पानीसँग िमसाएर 
बालकलाई ख्वाउन ुभनेर अर् हाए। 

   घर फकर् न्दै गरेको समयमा मदेशले मेरीलाई धेरै हौशला िदइन।् 
मेरीको घरमा मदेशले ती जिरबूटीह  तातो पानीमा िमसाएर िदइन।् मेरीसँग 
पैसा नभएकोले मह िक  सकेकी िथइनन।् सानो दािनएललाई चम्चा ारा औषधी 
ख्वाइिदए। मेरीसँग मदेशले ूाथर्ना गिरन ्र आफ्नो घरमा फिकर् न।् 
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