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ःमरण गनुपर् न पद :“त्यसकारण यिद हामीले सबैको
गर

भलाई गनर् सक्छ भने ,
्
न त। िबशेष गरे र िवश्वासीह को पिरवारको िहतमा ध्यान पुरयाउन

िवशेष कोिसस गर गलाती ६:१०

पान्तिरत ।

एक फेरा आलुको खेती गन िकसानह ले ठू ला ठू ला आलुह लाई आफ्ना
िनिम्त बाँकी राखेर साना साना आलुह लाईचािहँ रोप्ने िनणर्य गरे । तर जब

आलु पाकेपिछ त्यसलाई ख सु गरे तब आलुह त गुच्चा जःतो साना पो
भएको पाए। यो दे खेर धतीर्देिख ितनीह िनराश भए। यो िततो पाठबाट ती
िकसानीह ले जीवनको िनयमको अमूल्य पाठ िसके।
“सबभन्दा असल कुरोलाई आफूसँग राखेर बाँकीभएका सबभन्दा साना
कुरालाई िबऊलाई छु ाउनुह ु भ े पाठ ितनीह ले िसके। ितनीह ले जे

रोप्यो त्यिह फल्छ भ े जीवनको अधीन ितनीह ले अनुभवबाट िसक्नु परे को
िथयो।

“हो ,साना साना आलुह लाई रोप्ने ूिबया अझ ूचिलत छ।
जीवनका ठू ला ठू ला कुराह लाई आफ्नै साथमा राख्दछ र बाँकीभएका ससाना
कुराह लाई रोप्दछ । अिन भाग्यको हातमा छोडे र हाॆो ःवाथर्तालाई

िनःवाथर्ताको खेती गनर् सक भनेर अपेक्षा गदर्छ ।"×इन्टरनाशनल ःटु डेन्ट

फेलोशीप न्युजलेटर ,माचर् २००७बाट पान्तिरत।
गलाती ६:१×१०मा पावलले यो मह वपूणर् शुऽलाई ूयोग गरे को
पाउँछ । एक आपसमा टोका टोक गरे र ,चिरऽ हत्या गद एक आपसमा
लुछाच ुडी गनुक
र् ो स ा )गलाती ५:१५ पान्तिरत (चचर् त्यःतो थलो हुनपु दर्छ

जहाँ परमेँवरको आत्माको बलले एक आपसलाई उचाल्न सक्दछ। यिद
परमेँवरको अनुमहले माऽ हामीले मुिक्त पाउँछ भ े आत्म ानलाई आत्मसात्

गनर्सक्य भने त्यसले हामीलाई नॆ तुल्याउन सक्दछ र िधरजी र क णामय
भएर एक अकार्ूित सदाशयता दे खाउन सक्दछ।
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१॰ परमेँवरबाट तकर गएकाह लाई फेिर उहाँकै पिरवारमा िभत्र्याउनु
इसाई जीवन महान आदशर् तथा सबैको सामु उदाहरणीय जीवन होस् भ े

चाहना पावलले गरे का िथए) गलाती ५:१६(। तर गलाती ६:१मा गिरएको

पावलको खबरदारी पिन काल्पिनक नभएर मानव जीवनमा साँिच्चक्कै नै
िथयो। उनको सल्लाहले िवँवासीलाई हलुका बनाउँछ। मानव जात िस

छै न। जितसुकै मै हुँ भ े इसाईह
पिन भूल गनर्बाट अलक भएर बःन
सक्दै नन्। चचर्मा किहलेकािहँ यःतै तँछाडमछाडको िःथित वा भाऊ खोज्ने

ूबृि

खडा हुनसक्दछ भनेर मीक भाषामा लेिखएको पऽमा पावलले दे खेका
िथए। गलाती ५:१६ले यसलाई दे खाउँदछ। यःतो खालको पिरिःथितलाई
कसरी सम्हाल्ने भनेर पावलले गलातीह लाई व्यवहारमा लाग्नुपन सल्लाह
िदँदछन्।

् भने त्यस व्यिक्तूित अ
कोिह येशूभक्त साथी पापको खाल्डोमा परयो
येशूभक्तले कःतो ि ले हेनप
र्ु दर्छ र सहयोग गनुप
र् दर्छ ?हेनह
र्ु ोस्: गलाती ६:१

“दाजुभाइह , कसैले नराॆो काम गरे को भेिटयो भने आत्मामा िजउने ितमीह ले

नॆ भएर उसलाई सुधानुप
र् छर्। यसमा आफ पिन नराॆो काममा नफिसओस्
भनेर होिशयार हुनपु छर्।" र म ी १८:१५×१७ “15 “यिद ितॆो भाइले ितॆो
िव मा पाप गरे को छ भने उसलाई एक्लै गएर सम्झाऊ। उसले ितॆो कुरा
सुन्यो भने ितमीले उसलाई आफूपि फकार्एको हुनछ
े ौ। 16 तर उसले ितॆो
ँ ै गएर उसलाई सम्झाऊ िकनभने
कुरा सुनन
एक-दुई जना सग
े भने अ
धमर्शाःऽले भनेजःतो सबै झ-झगडाह को फैसला गनर्लाई दुई वा तीन जना
ँ ाहुँदै पिन उसले कुरा सुनन
साक्षी बोलाउनुपछर्। 17 त्यित हुद
े भने मण्डलीमा

गएर ितमीले पूरै कुरा खोिलदे ओ अिन ितनीह को कुरा पिन उसले सुनन
े भने

उसलाई ईँवर नमान्ने र कर उठाउनेलाई जःतै गरी त्यािगिदनू।"

पावलले िदएको गलाती ६:१को सल्लाहलाई राॆरी बुझ्न ,उनले कुन्

पिरिःथितलाई ध्यानमा राखेर गरे को हो सो बुझ्नु आवँयक छ। त्यस पदको

ूथम् अं शमा दुई शब्दह पावलले ूयोग गरे को धेरै मह वपूणर् मा ु पदर्छ।
् वा समाितयो भने "हो। यसको
पिहलो शब्दचािहँ “यिद कोिह पबाउ परयो
अथर् “कोिह अचानक तिरकाले समाितनु वा नराॆो काम गरे को प ा लगाउनु "
हो। पावलले दुई कुराह मनमा राखेका िथए भनेर त्यस शब्दले दे खाउँदछ :

कोिह िवश्वासीले अक िवश्वासीले गलत काम गदार् समाितन्छ र त्यो समात्ने
ूिबयामा नचाहान्दा नचाहन्दै पिन आफू पिन फःन सिकन्छ
िहतोपदे श

५:२२।

गलत िनयतलाई मनमा खेलाइ राख्दा फःने िवश्वासीको बारे मा पावलले

छलफल गिररहे को होइन। मीक भाषाको paraptoma पाराप्टोमा भ े शब्दलाई
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अपराध वा पापमा अनुवाद गिरन्छ ,जुन िक जानाजानी गरे को होइन। खराब
िनयतलाई मनमा खेलाएर नराॆो िःथितमा आफूलाई पानको बारे मा पावलले

सोचेको होइन। तर नजानीकन गरे को भूल ,वा ठे स खान पुगेको वा गलत

कदम िलन पुग्ने व्यिक्तको बारे मा पावलले चासो दे खाइरहे को पाइन्छ। पिवऽ
आत्मामा िहँिडरहनु भ े अगािडको िटप्पणी गरे को सन्दभर्मा पावलको उपरोक्त
भनाइलाई अथर्पूणर् मा ु पदर्छ। हो ,गलत ढँगमा िहँड्न पो पुग्यो भन्दै मा
दोषमुिक्त नै हुनपु छर् भ े छै न। तर अटे री गरे र पापमा फसेको )१ कोरन्थी

५:१×५ (मािनसको बारे मा पावलले भिनरहे को होइन भ े कुरा ःप

छ।

त्यसकारण अपझर्ट वा अजानमा कोही िवश्वासी गलत बाटोमा जान्छ भने

त्यसलाई सजायँ िदएर ,दोष िदएर वा चचर्बाट बखार्ःत गरे र त्यसलाई कावार्ही
गन होइन ,ब

त्यसलाई सम्झाएर बुझाएर परमेँवरितर फकार्एर पुनःथार्पना

गनुप
र् छर्। यो “फकार्उने "भ े शब्द मीक मा katartizo केटािजर्टो हो जसको
अथर् “पुन:ःथािपत "गनु,र् “ममर्त गनु"र् वा “फेिर ठीक गनु"र् हो। सबै ठीक

ठाक पान वा भित्कएकोलाई सम्हालेर बनाउने भ े अथर् पिन लाग्दछ। नयाँ
करारमा कुनै माछा पकड्ने जाली च ुँ ो भने त्यसलाई िसउने भ ेलाई यो
शब्द ूयोग गिरन्छ )म ी ४:२१(। कसै को हाड भाँिचयो भने पिन त्यसलाई
िमलाउने कुरालाई वाख्या गनर् उक्त शब्द ूयोग गिरन्छ। कोिह िवश्वासी

लडेर उसको हात खु ा भाँच्यो भने उसलाई त्यसै छोडेर हामी जाँदैन । यिद
कोिह भाइ वा बिहनीले भ ुल गछर् वा पापमा फःछ भने हामी सबै भी को
शरीरको अ

भएको है िसयतले ःनेहपूवक
र् उसलाई सम्झाउनु पदर्छ ,िकनभने

हामी सबै परमेँवरको राज्यमा ूवेश गनर् याऽा गिररहे काछ ।
येशूले म ी १८:१५×१७मा उल्लेख गनुभ
र् एको कुरालाई नमानी िकन
कसैले िरस उठायो भने त्यसको बारे मा नराॆो कुरा गन बानी वा त्यसूित
िरसइबी राखेर ूितशोधको भावनाले उत्ूेिरत हुने बानी हामीमा भइरहेको हुन्छ?
२॰ शैतानले

अनेक

त्यसबाट सतकर् हुन ु

तिरकाबाट येशूभक्तलाई फसाउन सक्छ त्यसकारण

अिन अगमवक्ता नेथनले दाउदलाई भने ,ितमी नै त्यो व्यिक्त हौ "!(२
सामुयल १२:७ पान्तिरत)।
पावलले गलाती ६:१ पदको दोौो अं शमा व्यक्त गरे को-हामीह को

जीवनलाई सुरक्षा गनुप
र् छर् नऽ हामी पिन ूलोभन वा परीक्षामा पनर् सक्छ -भ े

सल्लाहलाई वेवाःता गनुह
र् ु
। "जीवनमा धेरै पिरक्षा वा लोभलालसाह
आइपछर्न ् ,त्यसबाट हामी बिचरहनु अत्यन्त आवँयक छ। जुन व्यिक्तगत
चासो र मह व िदने शैलीमा पावलले व्यक्त गरे त्यो कि को गम्भीर छ भनेर
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त्यसले दे खाउँछ। “िबचार गर, सोच "वा “आफूलाई सम्हाल "भ े शब्दको
अक्षरस अथर्चािहँ “होसीयारपूवक
र् हे र "वा “चनाखो भएर ध्यान दे ऊ) "रोमी
१६:१७ ,िफिलप्पी २:४सँग तुलना गनुह
र् ोस् (हो। हामीलाई छक्क पान गिर
पापले अपझर्त हामीलाई िनयन्ऽणमा राख्न सक्ने भएकोले “आफ्नो सुरक्षामा
अत्यन्त चनाखो रहनु "भनेर पावलले ःप
गलातीह लाई सम्वोधन गदार् “ितमीह

पानर् खोजेको हो। गलाती ६:१मा
"भनेर बहुवचन ूयोग गिरएको

िथयो। अिन दोौो अं शमा “आफ्नै "र “ितमी) "नेपाली अनुवादमा ितमीह

,

नऽ ितमी (भनी एक बचन ूयोग गदार् पावलको चेतावनी व्यिक्तगत पमा
कि को गम्भीर रहे छ भनेर दे खाउँदछ। यो चचर्मा रहे का ूत्येक िवश्वासीको
िनिम्त पावलको व्यिक्तगत चेतावनी हो।

तर के परीक्षा वा ूलोभन ती गलातीका िवश्वासीह ले सामना गरे का िथए
भनेर पावलले ःप सँग भन्दै न। हुनसक्छ कुनै िवशेष पापलाई सम्वोधन गनर्

पावलको मनमा नहोला। तर जेभएतापिन त्यही पापमा फःनु कःतो खतरा

हुन्छ भनेर पावलले छलफल गिररहे को पाइन्छ। त्यस पापबाट अलिगएर
ूभ ुसँग पुनिमर्लनमा रहनु पन पावलको चाहना हो। फेिर गलाती ५:२६मा

“अह ारी नहोउ" भ े आ ानले गदार् गलातीका िवश्वासीह
पापमा फसेर
फककाह भन्दा आित्मक पमा आफू कितको उ म, पिवऽ वा चोखो छु
भनेर अिभमान दे खाएका िथए भ े आभास् हामी पाउँछ ।

आित्मक अह ारािरता वा धमर्मा अ भन्दा आफू कित ठू लो वा पिवऽ ,
चोखो छु भ े भावनाको िबरोधमा पावलले िकन चेतावनी िदँदछन् ?जवाफको
लािग दे हायका पदह

पढ्नुहोस् :१ कोरन्थी १०:१२,१३ “12 राॆरी

उिभएको छु भन्नेले होस पुर्याओस्, नऽ ऊ लड्नेछ। 13 ितमीह का जीवनमा

आइपन सबै जाँचह मािनसलाई आउने िकिसमकै हुन्छ। परमेँवर िवँवासी
हुनहु न्ु छ अिन सहनै नसक्ने गरी ितमीह को जाँच हुन िदनुहन्ु न। उहाँले
जाँचबाट पार हुने बाटो पिन बनाइिदनुहन्ु छ र जाँच हुँदा ितमीह ले त्यसलाई

सहन सक्छौ।", म ी २६:३३-३५ “33 यि कैमा पऽुसले येशूलाई भने,
“सबैले छोडेर भागे पिन मचािहँ तपाईंलाई किहल्यै छोड्नेछैन।” 34 येशूले
् म ितमीलाई भन्छु , भोिल िबहान भाले बाःनुभन्दा अिघ नै
भन्नुभयो, “साँचचै
ँ
मलाई िचन्दै िचिन्दनँ भनेर ितमीले तीनपल्टसम्म इन्कार गनछौ।” 35 “तपाईंसग

मनुप
र् रे पिन म तपाईंलाई िचिन्दनँ भनेर किहल्यै पिन भन्नेछैन!”– पऽुसले जवाफ
िदए। अ

सबै चेलाह ले पिन त्यसै भने।" र २ सामुयल १२:१×७ “1 तब

शमूएलले इॐाएलका ूजालाई भने, “ितमीह ले मलाई मागेजःतै मैले गर। मैले
ितमीह मािथ शासन गनर् एउटा राजा िदएको छु 2 र ितमीह को अगुवाइ गनर्
ितनी ितमीह िसत छन्। म बुढो भए ँ र मेरो केश पािकसक्यो। मेरा छोराह
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ितमीह िसत छन्। म युवादे िख आजसम्म ितॆा अगुवा रहेको छु । 3 म उही
हुँ। मैले केही भ ुल गरे को छु भने अिहले परमूभ ु र उहाँले च ुन्नुभएको राजाको

सामुन्ने मलाई दोष लगाओ। के मैले कसैको गाई वा गधा लग? के मैले
कसैलाई ठगेको वा सताएको छु ? के मैले कोहीदे िख घूस िलएको छु ? यिद मैले
कुनै यःतो काम गरे को छु भने मैले जे िलएको छु , त्यो म िफतार् िदनेछु।” 4
ँ ,ँ तपाईंले हामीलाई ठग्नु वा सताउनुभएको छै न,
मािनसह ले उ र िदए, “अह
तपाईंले हामीबाट केही लैजानु- भएको छै न।” 5 शमूएलले उ र िदए,
“ितमीह ले मलाई पूणर् पले िनद ष पाएका छौ भनी परमूभ ु र उहाँले
च ुन्नुभएको राजा आज साक्षी हुनहु न्ु छ।” “हो, परमूभ ु हाॆा साक्षी हुनहु न्ु छ।”
ितनीह ले जवाफ िदए। 6 शमूएलले अझै भन्दै गए, “मोशा र हा नलाई च ुन्ने
र ितॆा पुखार्ह लाई िमौबाट िनकाली ल्याउनुहन
ु े परमूभ ु हुनहु न्ु छ। 7 अब

जहाँ ितमीह छौ, त्यहाँ खडा रहो अिन ितमीह र ितॆा पुखार्ह लाई बचाउन
परमूभ ुले गनुभ
र् एका ूतापी कामह बारे ितमीह लाई याद गराएर म
ितमीह लाई परमूभ ुको सामुन्ने दोष लगाउनेछु। 8 जब याकूब र ितनका
पिरवार िमौमा गए र िमौीह ले ितनीह लाई सताए, ितॆा पुखार्ह ले म तको
िनिम्त परमूभ ुलाई पुकारे र उहाँले मोशा र हा नलाई पठाउनुभयो। ती दुईले

ितमीह लाई िमौबाट िनकाली ल्याए र यस दे शमा बसाए। 9 तर मािनसह ले
परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई िबस र उहाँले पिलँतीह , मोआबका राजा र
हासोर सहरको सेनापित सीसरालाई ितॆा पुखार्ह को िव मा लडाइँ गनर् र
ितनीह लाई िजत्न िदनुभयो। 10 तब ितनीह ले म तको लािग परमूभ ुलाई

पुकाद भने, “परमूभ ु! हामीले पाप गर्य िकनभने हामी तपाईंबाट तिकर्गय र
बाल

र

अँतोरे तका

मूितर्ह

पुज्य ।

हाॆा

शऽुका

हातबाट

हामीलाई

बचाउनुहोस् र हामी तपाईंलाई पुज्नेछ !” 11 अिन परमूभ ुले िगदोन त्यसपिछ

बाराक, ियप्ता र अन्तमा मलाई पठाउनुभयो। हामीह

हरे कले ितमीह लाई

ितॆा शऽुह बाट बचाय र ितमीह ले सुरक्षासाथ बास गर्यौ। 12 तर जब
ँ े का दे ख्यौ, तब
ितमीह ले अम्मोनका राजा नाहाशलाई आफूमािथ हमला गनर् आट
ितमीह ले परमूभ ुलाई आफ्ना राजा मान्न अःवीकार गर्यौ र ‘हामीलाई शासन

गनर् हामी एउटा राजा माग्छ ' भनी मलाई भन्यौ।"

इसाई भय भन्दै मा ,हामी सबै खालको पापबाट सुरिक्षत हुन्छ भ े
सोच येशूभक्तको िहँडाइको िनिम्त अ खतरापूणर् धारणाह मा यो पिन अत्यन्त
खतरापूणर् धारणा हो। दु:खलाग्दो तीतो सत्यचाही ँ यिह हो िक हामी सबै

पापःवभावका मािनस ह । यो ःवभावले परमेँवरको िवरोध गछर्। त्यसकारण
परमेँवरको आत्माको बलिबना हामी सिजलै सँग जुनसुकै पापमा पिन फःन
सक्दछ । )यिद येशूको दायरामा हामी छै न भने ,ःवामीको पगरी लगाएर
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हुन्छ िक ,पिण्डतको खोल ओडेर हुन्छ िक ,बाइबलका ूखर वक्ता वा िव ान
भनेर अिभमानी भएर हुन्छ िक वा कित धमार्त्मा छ भनेर अ लाई तुच्छ

ठानेर चलेर हुन्छ िक ,ती सबैले हामीलाई आित्मक अह ारको अल ारले
िवभूिषत हुन उक्साउन सक्दछन्(। तर येशूको सदाशयताको ानलाई हामीले
आत्मसात् गनर् सक्य भने अ ले गन गल्तीलाई अत्यन्त सहानुभिू तपूवक
र् हे न र्
हामीलाई सक्षम् बनाउँदछ।
तपाईँ आफैले गरे को पापलाई िबसर अ ले गरे को पाप वा दोषलाई

को

ाउन वा आलोचना गनर् सावर्जिनक पमा नभएतापिन िभऽी मनले तपाईँ
ु एको पाउनुभएको छ?
कि को आ ुरी हुनभ
३॰ एक आपसको भार बोक्नु
पापमा

िवश्वासीह लाई
िनदशनह

फसेको

वा

गल्ती

गरे र

परमेँवरबाट

फिकर्एर

गएका

उहाँतफर् फकार्उन गलातीका िवश्वासीह लाई अ
के
पावलले िदँदछन् ?हेनह
र्ु ोस् गलाती ६:२×५को साथमा अ पदह

पिन: “2 एक-अकार्को भार उठाउने गर। यःतै गरे र भींटको व्यवःथा
ितमीह ले पूरा गनछौ। 3 यिद कसैले आफूलाई केही हुँ भन्ने सम्झन्छ तर
आफू केही होइन भने उसले आफलाई ठग्दछ। 4 सबैले आ-आफ्नो

चालचलनलाई आफले जाँचेर हेन गर। राॆो भए आफूले गरे को कुरामा रमाऊ,
तर अ ले भन्दा राॆो गछु र् भनेरचािहँ नफुल 5 िकनभने सबैले आफ्नो बोझ
आफ बोक्नुपछर्।" रोमी १५:१,२ “1 हामी िवँवासमा बिलयो हुनह
े ले
कमजोरह को कमजोरीलाई सहनुपछर्। हामीले आफूखुसी माऽ गनुह
र् ँद
ु ै न; तर

अ को पिन वाःता गनुप
र् छर्। 2 हामी हरे कले आफ्नो िछमेकीको भलाइ र

िवँवासमा उन्नित होस् भनेर उनलाई खुसी पानुप
र् छर्।" र म ी ७:१२
“अ ह ले आफूलाई जे गिरिदएको चाहन्छौ, त्यही नै ितमीह ले पिन
उनीह लाई गर। यही नै मोशाका व्यवःथा र अगमवक्ताह ले भनेका कुराह

् "
हुन।

पावलले गलाती ६:५मा भनेका“ हरे कले आफ्नो भार आफै उठाउनुपछर् "

मीक भाषामा baros बारोस् शब्दलाई “भार" भनेर अनुवाद गिरएको छ। यो

त्यःतो भारी हो जुन ठू लो ओजन भएको भारी हो जुन मािनसले लामो बाटोमा

बोक्दछ। तर समय िबत्दै जाँदा यो शब्दलाई शाङ्केितक वा ूतीक मानेर
ूयोग गनर् थािलयो। दु:ख ,क साथ गमीर्मा िदनभरी पिसना च ुहाएर गन

कामलाई पिन यिह भार भ े शब्द ूयोग गिरएको छ )म ी २०:१२(। “एक

आपसको भार उठाऊ "भनेर पावलले गलाती ६:२मा भनेको पिन “कमजोर
मािनसको भार उठाउन सहयोग गर" भ े सल्लाह िदइएको दे खाउँछ। हरे कले
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आफ्नो भार त उठाउनुपदर्छ तर कितपय िवश्वासीह कमजोर छन् त्यसूित
पिन हामी सं वेदनशील हुनपु दर्छ। कितपय इसाईह ले नैितक पमा अ लाई
सहयोग गनर् वाध्य नदे िखएकोले नै पावलले त्यो सल्लाह िदएको हुनपु छर्। तर
ँ
भार उठाउनु भनेर पावलले औल्याएको
अधीनमा केवल एक आपसमा सहयोग

गन माऽ नभएर फरािकलो अथर् पिन छ। इसाई जीवनमा धेरै आित्मक
िशक्षादीक्षाह
छन् जसलाई पन्छाउनुहँद
ु ै न भनेर पावलको िनदशनले
दे खाउँदछ।
ूथमत:

बाइबललाई

व्याख्या

गन

ितमोथी

इसाईह ले भारी बोक्नुपछर्। हाॆो जीवनूित

हाॆा भारह

ठू ला साना वा िविभ

जजर्ले

लेख्दछन् ,“सबै

परमेँवरको योजनाअनुसार

आकारको हुनसक्छ। कसै को पिरक्षा वा
लालसामा पन भार होला त कसै कोचाही ँ नैितक पतन हुँदा अपराधमा पदार्

बोक्नु पन भार होला जसरी गलाती ६:१मा दे खाइएको छ। कसै को िनिम्त
शारीिरक िबमार हुन्छ भने कसै को िनिम्त मानिसक िचन्ता वा शैतानको दु

आत्माले सताउने होला, कसै को िनिम्त पिरवारको समःया भने कसै को िनिम्त
काम नपाएर भार ,अथवा अ को िनिम्त अ कुनै भार नै होला। तर कोही
पिन इसाईले “मैले येशूलाई िवँवास गर मैले कुनै भारी वा िजम्मेवारी
बोक्नुपदन“

भ े

मनिःथितमा

रहन्दै न। "द न्यु अमेिरकन कमेन्टरी :

गलेिशयनस् नाशिभल ,टे नःसी :ॄडमान एण्ड होलमान पिव्लशरस् ,१९९४ ठे ली
३ ,पृ॰ ४१३बाट पान्तिरत।
दोौोमा,

हाॆो सबै भारी हामीले माऽ बोक्नुपछर् भ े परमेँवरको योजना

होइन। दुभार्ग्यवस कितपटक हामी अ को भार बोक्न राजी हुन्छ तर हाॆो
भार अ लाई बोकाउन चाहन्दै न । यःतो खालको मनिःथितलाई आफूले
आफूलाई नै धोका िदने खालको हो वा आफ्नो खु ामा आफै उिभएकोले

मलाई कसै को खाँचो छै न भ े मनिःथितमा रहनु हो भनेर पावलले आलोचना

गदर्छन् गलाती ६:३। यो दे खावटी मानवीय अिभमान हो। हाॆा कमजोरी र
आवँयतालाई इन्कार गन यःतो मनिःथितलाई घमण्डी अथार्त ् अिभमानी भनेर
कहलाइन्छ। यःतो खालको अिभमान हामीमा भयो भने परमेँवरले आ ान

गनुभ
र् एको अ को सेवाकायर् गन काममा हामीलाई माऽ होइन अ लाई पिन
हतोत्साह गराउँछ।
अन्तमा

एक

आपसको

बोझ

उठाउन

हामीलाई

परमेँवरले

आ ान

गनुभ
र् एको छ िकनभने हाॆो यही िबयाकलापबाट नै परमेँवरको सान्त्वना वा
ढाडसलाई ूकट गनर् सक्दछ । यस सत्य वचनले चचर् भनेको येशूको शरीर
हो भ े बताउँछ। उदाहरणमा पावलले आफ्नै शब्दह मा भन्दछन् ,“जो
दु:खमा परे का छन् ितनीह लाई सान्त्वना िदने परमेँवरले हामीकहा िततसलाई
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पठाउनुभयो र हामीलाई सान्त्वना वा ढाडस िदनुभयो।) "२ कोरन्थी ७:६
पान्तिरत(। याद गनुह
र् ोस् ,कुनै गुफामा बसेर वा व्यिक्तगत ध्यान गरे र वा

ूाथर्ना गरे र पावललाई परमेँवरबाट सान्त्वना िमलेको िथएन। ब

िमऽको

साथ पाएर र िमऽले ल्याएको असल खबरले पावललाई उत्सािहत बनाएको

िथयो।

“मानवीय दौतरी वा िमऽताले एक आपसको भार उठाउन सहयोग गदर्छ।

परमेँवरका जनह को िनिम्त उहाँका धेरै लआयह मा यो पिन एक हो।"×

आर॰ डब्लु॰ ःलट ,द मेसेज अभ गलेिशयनस् ,पृ॰ १५८बाट पान्तिरत।
के तपाईँ सबै कुरा एक्लैले धा सक्छु भनेर घमण्ड गनुह
र् न्ु छ ?अ को
ँ ारी वा अिभमानी भएर
सहयोग मा तपाईँलाई के ले रोिकरहेको छ ?के अहक

वा लाज लाग्छ भनेर हो वा कसैलाई िवँवास नगन मनिःथित बोकेको कारणले
ँ भर नपन ःवतन्ऽ छु भनेर कुलर्ने बानीले गरे र हो ?यिद
हो िक वा कसैसग
ँ
चाहेको खण्डमा तपाईँले िवँवास गनुभ
र् एको व्यिक्तसग
िकन आफ्नो बोझ

नबाँध्ने?

४॰ “येशूको व्यवःथा वा नीित (गलाती ६:२×५)
एक आपसको भार उठाउँदा येशूको व्यवःथा अथार्त ् अधीन पूरा गरे को

हुन्छ भनेर पावलले व्यक्त गदर्छन्। भी को व्यवःथा वा अधीन भनेको के हो ?
दे हायका पदह
पढ्नुहोस् :गलाती ५:१३-१५ “13 दाजुभाइह , ितमीह

ःवतन्ऽ हुन बोलाइएका हौ। तर यो ःवतन्ऽता शारीिरक ःवभावअनुसार चल्ने

नबनोस्। ूेमले एक-अकार्को भलाइ गर 14 िकनभने सबै व्यवःथाको सार
एउटै आ ामा छ, "आफलाई झ आफ्ना िछमेकीलाई ूेम गर।" 15 ितमीह

आपसमै ज ली पशुझ टोक्ने र िचथोन गछ भने होश राख, नऽता एकले

अकार्लाई खतम गनछौ।" गलाती ६:२,३ “2 एक-अकार्को भार उठाउने गर।
यःतै गरे र भींटको व्यवःथा ितमीह ले पूरा गनछौ। 3 यिद कसैले आफूलाई
केही हुँ भन्ने सम्झन्छ तर आफू केही होइन भने उसले आफलाई ठग्दछ।"
यूह ा १३:३४,३५ “34 अब म ितमीह लाई एउटा नयाँ धािमर्क आ ा
िदन्छु , ितमीह

एकले अकार्लाई ूेम गर। जसरी मैले ितमीह लाई ूेम गरे को

छु , त्यसरी नै ितमीह ले पिन एकले अकार्लाई ूेम गनुप
र् छर्। 35 ितमीह
एकले अकार्लाई ूेम गर्यौ भने ितमीह

मेरा चेला हौ भनेर सबै मािनसह ले
िचन्नेछन्।” र म ी २२:३४×४० “34 येशूले सदुकीह लाई च ुप पानुभ
र् यो
ू हाँ आए। 35 ितनीह मध्ये
भन्ने कुरा सुनरे फिरसीह एक गुट बाँधेर येशक
एक जना धमर्-गु ले येशूलाई फसाउने िवचारले सोधे, 36 “हे गु , व्यवःथाको
सबैभन्दा ठू लो आ ाचािहँ कुन हो?” 37 येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीले
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परमूभ ु आफ्ना परमेँवरलाई आफ्नो पूरा

दय, पूरा ूाण र पूरा मनले ूेम

गर। 38 सबैभन्दा मुख्य र ठू लो आ ा यही हो। 39 अिन यःतै अक मुख्य
र ठू लो आ ाचािहँ , ‘आफ्नो िछमेकीलाई आफलाई जःतै ूेम गर।’ 40
मोशाका सबै व्यवःथा र अगमवक्ताका िशक्षाह को आधार यी दुई आ ा
् ”
हुन।
पावलको “येशूको व्यवःथा वा नीित) "ton nomon tou Christou टन
नमन टौ िब ौ (भ े वाक्यांश बाइबलको अ कुनै भागमा पिन पाइन्दै न।

तर १ कोरन्थी ९:२१मा झण्डै त्यिह वाक्य )ennomos Christou इनोमोस

िब ौ (उनले ूयोग गरे को पाइन्छ। यस िवशेष वाक्यांशलाई धेरै तिरकाले

वाख्या गिरएका छन्। कसै ले गलत तिरकाले वाख्या गरे र यो भन्छन्“ ,हे र ,
सीनैको पहाडमा परमेँवरले िदनुभएको व्यवःथालाई अब येशूको अक

व्यवःथाले ःथान पाएको छ।" कसै ले भन्छन् व्यवःथा भ े शब्दको अथर्
साधारणतया मह वपूणर् िनयम रोमी ७:२१ पढ्नुहोस् अथार्त ् एक आपसको

बोझ बोक्य भने हामीले येशूको उदाहरणलाई प ाएका ह भनेर दे खाउने
यसको अथर् हो। यस खालको वाख्याचािहँ केही मनािसव दे िखन्छ । गलाती

५:१४मा लेिखएको झण्डै त्यिह शब्द र तकर्सँग तुलना गदार् येशूको व्यवःथा

पूरा गनुर् भनेको ूेम ारा मोशाको व्यवःथाको समथर्न गनुर् हो भनेर दे खाएको
पाइन्छ। भी आउनुहँद
ु ा दश आ ा वा नैितक व्यवःथालाई हटाइएको छै न

भनेर पावलले आफ्नो पऽमा अिघ भनेका िथए। ब

इसाई जीवनमा ूेमको

सहायताले दश आ ा वा नैितक व्यवःथाले िनरन्तर पमा उल्लेखनीय भूिमका
खेिलरहे को हुन्छ। ठीक त्यिह िशक्षा आफ्नो सांसािरक सेवा कालमा येशूले

मािनसह लाई िसकाउनुभएको िथयो। आफ्नो जीवनकाल भरी र मृत्युमा पिन
येशूले यिह िशक्षा अपनाउनुभएको िथयो। त्यसै कारण अ को भार उठाउँदा

हामीले येशूको कदमलाई प

गिररहे का हुन्छ ।

ाएका हुन्छ । यसरी हामीले व्यवःथालाई पूरा

ती पदह मा अक िवषय समःया भएर खडा भएको पाइन्छ। गलाती

६:२ र गलाती ६:५मा धेरै अन्तर भएको पाइन्छ। तर पावलले दुई

िकिसमका शब्दह

दुई िकिसमका पिरिःथितलाई व्याख्या गनर् खोजेका हुन ्

भनेर थाहा पाइयो भने त्यो समःया ःवत :समाधान हुन्छ। पद २मा उल्लेख

गिरएको भारलाई मीक शब्दमा baros बारोस् हो भनेर हामीले भन्य । यसको
अथर् गरह् भारी हो जुन लामो बाटोमा बोकेर लै जान्छन्। तर पद ५मा
उल्लेख गिरएको phortion फोटर्नचािहँ जहाजले बोक्ने भारी ,वा सै िनकले
पछािड बोक्ने झोला वा आमाले पेटमा बोक्ने वच्चा हो। पद २को भारीचािहँ
थन्क्याउन सक्दछ तर पद ५कोचािहँ सक्दै न। उदाहरणमा पेट बोकेकी
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आमाले आफ्नै बालकलाई आफ्नै पेटमा बोक्नुपदर्छ। फेिर यस उदाहरणले
हामीलाई यो दे खाउँदछ िक कुनै यःता भारी छन् जुन बोक्न अ मािनसले
सघाउन सक्दछ। तर त्यःता भारी पिन छन् जुन अ

मािनसले हाॆो िनिम्त

बोक्न सक्दै न :उदाहरणमा ,पापको भारी वा हाॆो िववेकमा रहे को दोषको

भारी ,दु:ख ,क

र मृत्यु। ती बोझह लाई हलका बनाउनको िनिम्त हामी

केवल परमेँवरमा माऽ भर पनुप
र् दर्छ म ी ११:२८×३०
कुनै भारी बोक्न तपाईँले अ मािनसह को सहायता िलन सक्नुहन्ु छ।
कुनै त परमेँवरकहाँ तपाईँ आफैले लैजानु पदर्छ। आफैले बोक्न नसक्नुभएको

बोझ परमेँवरलाई िदन तपाईँले कसरी िसक्न सक्नुहन्ु छ?
५॰ रोप्ने र कटनी गन -गलाती ६:६×१०

गलाती ६:७मा “परमेँवरको िखःसी नगर) "mukterizo मुक्टे िरजो (भ े

वाक्य नयाँ करारमा केवल यहाँ माऽ दे िखएकाछन्। तर मीक भाषामा अनुवाद
गिरएको पुरानो करारमा यो बारम्वार दे खा परे का छन्। यसको अथर् यो पिन
हो िक कसै ूित वाक्क भएर नाक खुम्च्याउनु। पुरानो करारमा परमेँवरका
अगमवक्ताह लाई कसै ले घृणा गछर् भने यो शब्द ूयोग गरे को पाइन्छ )२

इितहास ३६:१६ ,यिमर्या २०:७। एक फेरा त परमेँवरको िव
मा िबिोह
गन मनिःथित हुनेको ःप
वाख्या गनर् यो शब्द ूयोग गिरएको िथयो
इजिकयल ८:१७ ।

मािनसह ले परमेँवरलाई वेवाःता गलार् वा उहाँका आ ाह लाई मा

वाध्य नभएको ठान्ला भनेर दे खाउन पावल ारा यो वाक्य ूयोग गिरएको हो।

मािनसह ले परमेँवरलाई िजःक्याउन सक्दै नन्। उहाँ ूधान न्यायाधीस
ु न्ु छ। अन्तको समयमा मािनसह ले आफ्ना िबयाकलापको लेखाजोखा
हुनह

िदनुपदर्छ र परमेँवरको उपहास गन वा आफ्नो नराॆो काम गनले त्यसको
मूल्य च ुकाउनुपन छ।
गलाती ६:८मा ,“जसले आफ्नो पाप ःवभावलाई उमानर् रोप्दछ ,त्यसले

पापी ःवभावबाट नै सवर्नाशको कटनी गनछ। तर जसले आत्माको िनिम्त
रोप्दछ ,त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गनछ। "पावलले भनेको

अथर् के हो ?के बाइबलमा यःता पाऽह को उदाहरणह छन् जसले आफ्नो
शारीिरक अिभलाषालाई खुशी पानर् खोजेका िथए र पिवऽ आत्मालाई खुशी पानर्
खोजेका िथए ?उदाहरणमा हेनह
र्ु ोस्: ूेिरत ५:१×११, “1 हनिनया भन्ने एक
जना मािनस िथए। ितनकी पत्नीको नाउँ सफीरा िथयो। ितनीह ले पिन आफ्नो

अिलकित खेत बेचे 2 अिन सल्लाह गरे र खेत बेचेको अिलकित पैसा आफ्नै
लािग सुटुक्क लुकाएर राखे। बाँकी पैसाचािहँ हनिनयाले ‘सबै पैसा ल्याए’ँ भनेर
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ूेिरतह का चरणमा रािखिदए। 3 तब पऽुसले भने, “ए हनिनया, आफ्नो
ँ झूटो बोल्यौ?
दयमा शैतानलाई राज्य गनर् िदएर ितमीले िकन पिवऽ आत्मासग

खेत बेचेको अिलकित पैसा ितमीह ले िकन आफ्नै लािग लुकाएर राखेका छौ?

4 खेत नबेच्दा पिन त्यो खेत ितमीह कै िथयो। बेचेपिछ पिन त्यसबाट आएको
पैसा ितमीह कै िथयो। ितमीह ले आफू खुसीले िदन सक्थ्यौ। िकन आफ्नो
ँ होइन, तर
मनमा यःतो झूट बोल्ने िवचार गर्यौ? ितमीह ले मािनसह सग

ँ झूट बोलेका हौ।” 5 पऽुसको कुरा सुन्नेिबि कै हनिनया भूइँमा
परमेँवरसग
पछािरएर मरे । यो कुरा सुन्नेह
सबै डरले कामे। 6 युवाह
आएर
हनिनयाको लाश बािहर ल्याएर गािडिदए।

7 तीन घण्टापिछ हनिनयाकी
ौीमती िभऽ आइन्। ितनलाई आफ्ना ौीमान मरे को कुरा थाहा िथएन। 8
पऽुसले ितनलाई सोधे, “मलाई भन त, ितमीह ले खेत त्यित नै पैसामा बेचेको हो

िक होइन?” ितनले भिनन्, “ज्यू, त्यितमा नै हो।” 9 पऽुसले भने, “ितमीह
दुवैले ूभ ुको आत्माको जाँच िकन िलन खोज्यौ? हेर, ितॆा लोग्नेलाई गाड्न जाने

मािनसह
गरी

भखर्रै ढोका बािहर आइपुगक
े ा छन्। ितनीह ले ितमीलाई पिन त्यसै

गाड्नेछन्।” 10

मिरहािलन्। िठटाह

तब

ितनी

तु न्तै

पऽुसको

अिघिल्तर

पछािरएर

िभऽ आएर ितनलाई मरे को दे खेर ितनको लाश लगेर

ितनको लोग्नेको छे उमा गािडिदए। 11 यःतो घटना भएपिछ मण्डलीका मािनस
र यो कुरा सुन्ने जित सबै मािनसह डरले ज्यादै आि ए।" लूका २२:३-६
“3 त्यसै समय बा॑ जना चेलाह मध्ये यहू दा इःकिरयोत भन्नेको

दयमा

शैतान पःयो। 4 त्यसले मुख्य पूजाहारी र मिन्दरका िसपाहीह कहाँ गएर
‘येशूलाई कसरी पबाइिदन सक्छु ’ भन्नेबारे सरसल्लाह गर्यो। 5 यो सुनरे
ितनीह
खुसी भएर त्यसलाई पैसा िदने भए। 6 यहू दा राजी भयो र
मािनसह ले थाहै नपाउने गरी येशूलाई सुटुक्क पबाइिदने मौका खोज्न

लाग्यो।" दािनयल १:८-१६ “8 दािनएलले राजदरबारको भोजन खाएर अिन
दाखम

िपएर आफलाई यहू दी िविधअनुसार अशु

नपान स ल्प गरे र

अशपेनजलाई यसबारे भने। 9 परमेँवरले उनको मन दािनएलूित दयालु
पािरिदनुभयो। 10 तर अशपेनज राजािसत डराउँथे र उनले दािनएललाई भने,
“ितमीले के खाने र के िपउने हो, सो राजाले खटाइिदनुभएको छ र ितमी अ
िठटाह झ ह ाक ा दे िखएनौ भने उहाँले मेरो ज्यान िलनुहन
े ।” 11 यसकारण
ु छ
आफू र आफ्ना साथीह मािथ हेरिवचार गनर् अशपेनजले खटाएका कािरन्दाकहाँ

दािनएल गए 12 र ितनलाई भने, “दश िदनसम्म हामीलाई जाँचेर हेनह
र्ु ोस्।
हामीलाई खानलाई साग-सब्जी र िपउनलाई पानी िदनुहोस्। 13 त्यसपिछ
राजदरबारको भोजन खाने जवानह िसत हामीलाई दाँज्नुहोस् र हामी कःता

दे िखन्छ , त्यसअनुसार िनणर्य गनुह
र् ोस्।” 14 दश िदनसम्म ितनीह लाई त्यसो
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गनर् िदन उनी राजी भए। 15 दश िदन िबतेपिछ ितनीह

राजदरबारको भोजन

खाने जवानह भन्दा ज्यादा ह ाक ा र बिलया दे िखए। 16 त्यसपिछ ती
कािरन्दाले ितनीह लाई राजाको हुकुमअनुसारको भोजनको स ामा सध
सागसब्जी खान िदए।" र म ी ४:१-१०“ १ त्यसपिछ शैतानले येशूको परीक्षा

लेओस् भनेर पिवऽ आत्माले येशूलाई उजाड-ःथानमा लानुभयो। २ उजाडःथानमा येशूले चालीस िदन र चालीस रातसम्म केही पिन खानुभएन। त्यसो
हुँदा उहाँलाई सा॑ै भोक लागेको िथयो। 3 त्यसै बेला शैतानले उहाँकहाँ आएर

् तपाईं परमेँवरका पुऽ हुनहु न्ु छ भने यी ढु ाह लाई रोटी होइजा
भन्यो, “साँचचै
भन्नुहोस्।”४येशूले जवाफ िदनुभयो, “धमर्शास्ऽमा यःतो लेिखएको छ–
खानेकुराले माऽै मािनस बाँच्तैन, तर ऊ परमेँवरको मुखबाट िनक्लेको हरे क
बोलीले बाँच्दछ।” ५ त्यसपिछ शैतानले येशूलाई पिवऽ सहर य शलेममा
लग्यो र मिन्दरको टुप्पोमा पुर्याएर भन्यो, ६ “यिद साँच्चै तपाईं परमेँवरका
पुऽ हुनहु न्ु छ भने लौ यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस् िकनभने धमर्शाःऽमा यसरी
लेिखएको छ– ‘परमेँवरले ितॆो लािग आफ्ना ःवगर्दूतह लाई खटाउनुहन
े र
ु छ
ढु ाले ितॆा खु ामा चोट नलागोस् भनेर ितनीह ले ितमीलाई हात-हातमै
थाम्नेछन्’।” ७ येशूले भन्नुभयो, “धमर्शास्ऽमा यःतो पिन लेिखएको छ– ‘तले

्
परमूभ ु आफ्ना परमेँवरको जाँच नगर’।”
८ फेिर शैतानले येशूलाई एउटा
अग्लो पहाडमा लग्यो र सं सारका सबै राज्य र ितनीह को चमक दे खाउँदै
भन्यो, ९“मलाई ढोग्नुभयो भने यी सबै राज्यह तपाईंलाई िदनेछु।” १० येशूले

भन्नुभयो, “ए शैतान, यहाँबाट गइहाल्! धमर्शाःऽमा लेिखएको छ– ‘तले परमूभ ु
्
आफ्ना परमेँवरलाई माऽ ढोग् र उहाँकै सेवा गर’।”

पावलले ूयोग गरे को शाङ्केितक शब्द रोप्ने र कटनी गन असमान्य
मािनन्दै न। बाइबलको समयमा जीवनलाई रोप्ने र कटनी गन भनेर उल्लेख
ँ ामा
गिर धेरै महावाणी अथार्त ् नीित वचनह दे खापरे काछन्। तर अिघल्लो बुद
ँ
ँ दै रोप्ने र कटनी गन
पावलले शरीर र आत्माको िटप्पणीलाई औल्याउ
वाक्यलाई कसरी ूयोग गिरएको छ त्यो मह वपूणर् मा ुपदर्छ। जेमस् डी॰ जी॰

डनले लेख्दछ ,“)पावलको भनाइलाई बुझ्न (आधुिनक उदारहण यो हो ,के
रोज्ने त्यो च ु ःवतन्ऽ छ तर हामीले रोजेको कुराको नितजालाई च ु हामी
ःवतन्ऽ

छै न ।"×ब्लाक्स

गलेिशयनस्

पान्तिरत।

)लण्डन

न्यु टे ःटामेन्ट

:हे िन्िसकसन

कमेन्टरी

पिव्लशरस्

:द

,२००२(,

इिपःटल
पृ॰

टु

द

३३०बाट

यस सं सारमा पापको पिरणामबाट भोग्नुपन दु:खबाट परमेँवरले सध मुक्त

गनुह
र् ु । तर हाॆो गलत िनणर्यले गदार् नराॆो पिरणाम भोग्नुपदार् हामी

िनराशको खाल्डोमा छ वा हाॆो अनन्त जीवन गुमाय भनेर पुरपुरोमा हात
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राखेर बःनु आवँयक छै न। परमेँवरले हाॆा पापह लाई क्षमा िदनुभयो र

उहाँले हामीलाई उहाँका छोराछोरी बनाउनुभयो भ े खबरले हामी आनिन्दत
हुनपु दर्छ। िबगतमा जे भएतापिन ःवगर्मा कटनी गनर् अब बाँकी समयलाई

अवसर मानेर त्यसलाई लगानी गनुप
र् दर्छ।

गलाती ६:१०मा पावलले भन्दछ ,“यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै
मािनसको भलाइ गद जाऔ ँ ,िवशेष गरे र ितनीह को ,जो हाॆो िवँवासको
् "इसाई नीितले दुई िकिसमले काम गदर्छ भनेर त्यस वाक्यले
पिरवारका हुन।

भन्दछ। एक त फरािकलो छ र सबै मािनसलाई समेट्छ ,“सबै मािनसको
ँ "अक चािहँ िसिमत छ ,“ िवशेष गरे र ितनीह को ,जो हाॆो
भलाइ गद जाऔ।
् "सारा मािनस परमेँवरको पमा सृि गिरएको
िवश्वासको पिरवारका हुन।
हो भ े धारणालाई मध्य नजर राखेर सबैको िहत खोज्नुपदर्छ भ े पावलको

आ ान छ। यसको अथर् परमेँवरको िनिम्त सबै मािनस िवशेष छन् र उहाँको

िनिम्त मह वपूणर् छ। जब जब इसाईह ले यो उल्लेखनीय सत्यलाई िबसको

हुन्छ तब तब ितनीह

पिन त्यिह भय र पापको िशकार हुन पुगेका हुन्छन्

जसले गदार् आजसम्म पिन आदम र हव्वाले गदार् सारा मानव जाितको मानव
समुदाय कलि त भएको छ। इसाई भनाउँदाह
नै िकन नहुन,् मानव
जाितूित परमेँवरको िभऽी भावना नबुझ्दा ितनीह

पूवार्मह राख्ने, जाित जनजाित भनेर छु

अनुसार मािनसलाई व्यवहार गन,

भेदभाव, िविभ
नीितह

मािनस मािनसको बीचमा
ाउने, दे शीिबदे शी अथार्त ् छालाको र

ीपू षमा भदभाव धनी वा गिरबको बीचमा

वगर्ह को बीचमा असमानता आिद जःता हजार असोभनीय
अपनाएर मािनसह को बीचमा िवभाजन ल्याइरहे को पाउँछ ।"×

ितमोथी जजर् ,द न्यु अमेिरकन कमेन्टरी :गलेिशयनस )नाशाभील ,टे नःसी :
ॄोडमान एण्ड होलमान पिव्लशस्र् ,१९९४(, ठे ली ३ पृ॰ ४२७ ,४२८बाट
पान्तिरत।

ूत्येक िदन तपाईँले केिह न केिह रोपीरहनुभएको छ ,चाहे असल होस् चाहे
खराब होस्। तपाईँले कःतो खालको कटनी गनुह
र् न
े ?
ु छ
उपसं हार:

थप जानकारी :“परमेँवरको आत्माले

नै दु लाई िववेकको िनयन्ऽणमा

राख्नुहन्ु छ। जब मािनसले परमेँवरको आत्माको ूभावलाई पन्छाएर आफ्नो

भाउ लाई मािथ राख्न खोज्छ

तब त्यसले पापको कटनी गदर्छ। जब त्यस
मािनस परमेँवरको आ ाको िबऊलाई िबःतारै िबःतारै पन्छाउँदै जान्छ तर
उहाँको आत्माले उसलाई िनयन्ऽण गनर् कम कम हुँदै जान्छ र उसको

दयमा अव ाको िबऊ रोप्न थालेको हुन्छ। चेतावनी र खबरदारीका
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सन्दे शह को शिक्त उसमािथ िक्षण हुँदै जान्छ। अिन परमेँवरूितको भय र

ौ ा पिन गुमाउन ठाल्छ। आफ्नो शारीिरक अिभलाषा नै उसको िनिम्त

सव च्च हुनेभएकोले त्यसै को िनिम्त उसले रोप्दछ ,जसले गदार् अनन्तको मृत्यु
र िबनाशको कटनी उसले गदर्छ। आफैले रोपेको िबऊ पाक्दै जान्छ। उसले

परमेँवरको पिवऽ आ ाह लाई मा

वा आदर गनर् चाहन्दै न। उसको कोमल

दय पत्थरको जःतो हुन जान्छ। पापको पासोमा परे को हुनाले उसले सत्यको

िव

मा िबिोह गदर्छ। जलूलय भन्दा अिघ मािनसले सं सारमा दु को िबऊ

रोपेको िथयो। त्यसै ले गदार् त्यस समयमा िबिधको शासन िथएन ,हत्या ,िहं सा ,

अपराध र लुटपातले उन्माद मच्चाएको िथयो।

शैतानले मािनसको आत्मालाई सत्यानाश गछर् भ े कुरो सबले थाहा
पाउनु ज री छ। मािनसको िवरोधमा परमेँवरले कुनै व्यवःथा वा नीित
पठाउनुभएको कारणले मािनस त्यस िःथिततमा पुगेको होइन। आित्मक पमा
मािनसलाई अन्धा र मूखर् वा वेवकूफ बनाउनुह ु । सत्य र असत्यलाई रोज्न

मािनसलाई सहायता गनर् परमेँवरले कािफ ज्योित र ूमाण िदनुभएको छ।
तर

कसै लाई

पिन

उसको

आत्मिनणर्यको

िब

मा

बलजिफ्त

सत्यलाई

परमेँवरले ला नुह ु । असल वा खराब रोज्ने ःवतन्ऽ अिधकार परमेँवरले
मािनसलाई नै सुम्पनुभएको छ। सत्य बाटोमा िहँड्ने ूमाण यिद मािनसले
रोज्यो भने उसले दु मागर्मा िहँड्न थाल्दछ। पिहला चोिट ठीक बाटोमा

्
िहँड्न अश्वीकार गरयो
भने दोौोचोिटपिन सिजलै सँग गलत बाटोमा
िहँड्नसक्छ। अिन तेौो चोिट त परमेँवरबाट टाडा हुन जान्छ र आफूलाई
शैतानको पक्षमा उभ्याइिदन्छ। यस ूिबयामा ऊ जाँद गदार् दु को ढाँचामा
आफूलाई ढाल्दछ। अिन सबै झुट वा असत्यलाई सत्य नै भिन अ ाल्न

थाल्दछ।

उसको

िढपीले

गदार्

दु ताको

)मानुिःबप्ट १२६ ,१९०१(। "एलेन जी

बाइबल कमेन्टरी ,ठे ली ६ ,पृ॰ १११२बाट

कटनी

गनर्

योग्य

हुनजान्छ

ाइट कमेन्टस् ,द एसिडए

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:

क) कोिह िवँवासी भाइ पापमा फःयो त उसलाई परमेँवरितर फेिर फकार्उनु
भनेको के हो ?के कुनै पापीलाई परमेँवरितर फकार्उनु भनेको अथर् त्यो
मािनस पिहलेको जःतै हुने हो िक अझ परमेँवरमा बिढ ूितव तामा

लाग्नु हो ?
ख) कुनै भार मािनस आफैले बोक्नुपछर् भ े कुरामा असहमत त छै न )गलाती
६:५) तर कुनै िवश्वासीले कसै लाई सहायता गनर् चाहन्छ भने के त्यसलाई
अश्वीकार गन?
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ग॰ गलाती ६मा िदएको िनदशन अनुसार तपाईँको चचर् चलेको छ िक छै न ?
चचर्लाई चचर्कै गिरमामय ःथानमा ल्याउन तपाईँको भूिमका के हुनसक्छ?

सारांश परमेँवरको उपिःथित उहाँका मािनसह मा छ भनेर दे खाउने ूमाण नै
चचर्मा दे खाइने येशूको आत्माको ःवभाव हो। कमजोर भाइ बिहनीह लाई
कुन पमा व्यवहार गरे र परमेँवरमा फेिर ल्याउँछ त्यसले नै त्यस चचर्मा
परमेँवरको आत्मा छ िक छै न भनेर ूमािणत गदर्छ। र साथै आफ्ना चचर्का
सदःयह

र अ

गैर×िवश्वासीह लाई दे खाउने दया ,माया र सदाशयताले

त्यस चचर्मा येशूको आत्मा छ भनेर दे खाउँदछ।
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कथा १३

ःवगर्मा िमलाएको जोडी, भाग ३
"त्यसको िनिम्त ितमीले धेरै ूाथर्ना गनुप
र् छर्," मिरनाले भिनन्। "यो

एकदम गम्भीर मािमला हो।" अिन सहानालाई छक्क पान गरे र मिरनालाई
भिनन्, "ितॆो बुबाआमालाई ितॆो लािग एडभेिन्टःट दुलाहा खोज्न म
सघाइिदन सक्छु िकनभने केही एडभेिन्टःट युवकह

मलाई थाहा छ।"हो र!

साँिच्चक्कै? त्यो त गजब हुनेछ" सहानाले छक्क पद भनी।
त्यस

िदन

ु ी
बेलक

आफ्नी

आमालाई

उनको

चाहनाको

बारे मा

सुनाइिदइन्। "आमा मलाई थाहा छ तपाईँह ले मेरो िनिम्त केटो खोज्दै

ु न्ु छ। म त केवल एडभेिन्टःट केटासँगमाऽ िबवाह गनर् चाहन्छु " आफ्नो
हुनह
मनको भावना आमालाई खोली।
"यी िविभ

चचर्ह

् र एडभेिन्टःट केटाको
सबै एकै खालका हुन।

बारे मा मलाई थाहा छै न" आमाले भिनन्।
सिक्छन्"

"मेरी साथी मिरनाले मेरो िनिम्त एडभेन्टःट केटा खोज्न सहयोग गनर्
सहानाले

आमालाई

आफ्नो

कुरा

खोलाइन् ।"हुन्छ

त,

यिद

मिरनालाई कोही एडभेिन्टःटलाई िचनेको छ भने त्यसको बारे मा हामी सोच्न
सक्छ ," आमाले पिन हाँमाहाँ िमलाएर जवाफ िदइन्।
पाःटर माइकलले िछ ै िबवाह गनर् लागेको मिरनालाई थाहा िथयो।

उनको िबबाहमा धेरै युवायुवतीह

आउँछन् भ े कुरा उनलाई थाहा िथयो।

केही टाढाबाट आबी नाउँ गरे को एडभेिन्टःट युवक आउँदैछन् भनेर उनलाई

थाहा िथयो। त्यो युवक मिरना र उनको पिरवारसँग पाहुना भएर बःनेछन् भ े

उनलाई थाहा िथयो। जब त्यो युवा आयो तब मिरनाले त्यससँग भेटघाट गनर्
सहानालाई आफ्नो घरमा बोलाइन्।

आफूलाई असल एडभेिन्टःट दुलाहा पाउन सहानाले परमेँवरसँग

िभऽी

दयदे िख ूाथर्ना गरी। पिवऽ आत्माले उनको ूाथर्ना सु ुभएको छ

भनेर उनले अन्तःकरणदे िख थाहा पाई।
जब त्यो युवक मिरनाको घरमा आयो तब ऊ अत्यन्त िश

र सुन्दर

भएको दे ख्दा सहाना िभऽैदेिख खुशी भई। त्यो युवक कम्प्युटरको इिन्जिनयर
भनेर पिन उनले थाहा पाई। ती दुवै जना मिरनाको घरमा घन्ट सम्म कुरा

१

गद रहे । सहानाका बुबाआमाले पिन आबीलाई भेटे। उनलाई दे खेर ितनीह
पिन खुशी भए।

पाःटरको िबवाह पिछ आबी आफ्नो घरमा फक। उनीसँग सहानाले

फेिर पिन कुरा गनर् पाइँन। दुई िदनपिछ आबीको आमाले सहानाको फोटो
मागी पठाइन्। दुई मिहनापिछ आबीको बुबाआमाले

सहाना र उनको

बुबाआमालाई भेटे। ितनीह को बीचमा सौहािपूणर् कुराकानी भएको िथयो।

जब आबीको बुबाआमा घरमा फक तब आमाले आफ्नो छोरालाई भिनन्, "यो
केटी ितॆो सपनाको केटी हो। ितॆो िनिम्त त्यही केटी सुहाउँछ।"

अिन िबवाहको िछनोफानो हुन थाल्यो। ःकूलमा काम गन सहानाको

करार पिन सिकएको िथयो। उनलाई आबीको बुबाले बिप्तःमा िदए। पिछ
आबी र सहानाको िबवाह भयो। चलन अनुसार त्यो िबवाह दुवै बाबुआमाको

सहमितमा भएको िथयो। त्यस िववाहको िदनमामाऽ सहाना र आबीको दोॐो
भेटघाट भएको िथयो।

ती दुवै जना िबवाहको िदनमा एक आपसमा राॆोसँग िचनाजानी

नभएतापिन पिन ितनीह को जोडी परमेँवरले नै िमलाइ िदनुभएको हो भनेर
ितनीह

भएर सु

िवँवःत भएका िथए। ितनीह ले आफ्नो घर परमेँवरमा केिन्ित
गरे । अिहले ितनीह को दुईवटा छोराछोरीह

(आबी

र

सहाना

कुिरएन

कम्प्युटरको सफ्टवेर इिन्जिनयर हुन)् ।

भारतको

२

छन्।

होसुरमा

रहन्छन्।

आबी

