
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत १८:२४-२८, ूिेरत १९, ूिेरत २०:७-

१२,१५-२७, २ कोरन्थी ४:८-१४ र ूिेरत २१:१-१५। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "मेरो जीवन मेरो िनिम्त केही मूल्यको ठािन्दँन। 
ूभ ु येशूबाट पाएको ससुमाचारीय सेवा कायर्को अिभभारामाऽ म िसध्याउन 
चाहन्छु। परमेँ वरको अनमुहको ससुमाचारको माऽ साक्षी म बनेर मेरो जीवन 
अन्त गनर् चाहन्छु।" (ूिेरत २०:२४ पान्तिरत)। 
    लूकाले अचानक पावलको तेॐो ससुमाचारीय याऽाको िववरण 
लेख्दछन।् पावलको ससुमाचारीय याऽाको मूल थलो आिन्टओिखया िथयो। 
त्यहाँ केही समय िबताएर पावल अक  ससुमाचारीय याऽामा जान्छन।् त्यस 
बममा उनले गलाती र िृिजयाका क्षेऽह  सफलतापूवर्क पार हुँदै जान्छन।् 
ती ठाउँह मा भएका येशूका सबै चेलाह लाई बिलयो पाद पावल अिघ 
बढ्दछन।् लूकाले १५०० माइलको याऽालाई केवल एक वाक्यलेमाऽ 
टँुग्याउँछन ्(ूिेरत १८:२३)।  
    लूकाले १५०० माइलको याऽालाई िकन छोटकरीमा टँुग्याउँछन भने 
अबको याऽाको केन्ििवन्द ुपावलको िनिम्त एिफससको बारेमा बढी जानकारी 
िदन चाहेका िथए। पावलको ससुमाचारीय याऽामा उनले अ  सहरह मा 
भन्दा धेरै समय एिफसस सहरमा िबताएका िथए। ससुमाचार ूचार गन 
सन्दभर्बाट झ  हेदार् पावलको ूचार गन काम एिफससमा अत्यन्त फलदायी 
बनेको िथयो। पावलको समुाचार ूचार गन ूभाव एिफससबाट नै सारा 
एिशयाको क्षेऽमा परेको िथयो (ूिेरत १९:१०,२६)। सायद यसै समयमा 
पावलले आफ्ना सहयोगी एपाृासको (कलःसी ४:१२,१३) सहायताले 
कलःसी, िहरापोिलस र लाओडेिकयामा चचर्ह  ःथापना गरेका िथए (कलःसी 
१:७, िफलमेन २३)। 
    यस याऽाको उल्लेखनीय पक्षचािहँ यो हो िक पावलले गरेका 
ससुमाचारीय याऽाको अिन्तम िववरण यही िथयो। कसैसँग भर नपिर आफू 
ःवतन्ऽ भएर पावलले यो याऽा गरेका िथए। तर लूकाले अक  याऽाको 

१०  पावलको ते ो 
ससुमाचारीय यात्रा 
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बारेमा पिन उल्लेख गदर्छन।् तर यो याऽामा  पावल कैदी भएर रोममा 
जाँदछन।् 
 

१. एिफसस: भाग १ 
      जब पावल एिफसस सहरमा जाँदै िथए तब अपोल् लोस नाउँ गरेको 
एक जना यहूदी िवँ वासी त्यही सहरमा आइपगेुको वयान ूिेरत १८:२४-
२८मा यसरी िदइएको छ "२४ अलेक् जेिन्सया-िनवासी अपोल् लोस नाउँका एक 
जना यहूदी एिफससमा आए। ितनी एक जना कुशल वक्ता र धमर्शाः ऽमा 
पोख् त िथए। २५ ितनले ूभकुा मागर्को िशक्षा पाएका िथए,  र आत् मामा 
उत् सािहत भई ितनले येशूका िवषयका कुराह  ठीक-ठीकसँग बोल् ने र 
िसकाउने गथ। य िप ितनले यूहन् नाको बिप् तः मा माऽ जानेका िथए। २६ 
ितनी सभाघरमा साहसपूवर्क बोल् न थाले। तर ितनले बोलेका कुरा सनेुर 
िूिः कला र अिकलासले ितनलाई आफ् नो घरमा ल् याए, र परमेँ वरका मागर्को 
अथर् झन ् ूं टसँग बझुाइिदए। २७ ितनले अखैयामा जाने मन गदार् भाइह ले 
ितनलाई त् यहाँ जाने ूोत् साहन िदए,  र ितनलाई महण ग न ् भनी त् यहाँका 
चेलाह लाई उत् साह िदएर पऽ लेखे। ितनले त् यहाँ पगेुर अनमुह ारा िवँ वास 
गनह लाई धेरै सहायता गरे। २८ िकनिक ितनले धमर्शाः ऽका वचन ारा येशू 
नै भीं ट हनुहुनु् छ भन् ने कुरा देखाईकन यहूदीह लाई सबैका सामनु् ने िबलकुल 
िन र तलु् याए।" अपोल् लोस एक ूभावकारी वक्ता र धमर्शा मा अत्यन्त 
ान भएका भएतापिन येशूको नाउँमा उनले बिप् तःमा िलएका िथएनन।् 
यूह ाले उनलाई बिप् तःमा िदएका िथए। यूह ाकै वचन सनेुर येशूसँग उनको 
िचनजान भएको िथयो। तर उनी य शलेमबाट अक ठाउँ अलेकजािन्ियामा 
सरेका हनुसक्छन।् येशूको मतृ्य ु र पेिन्टकोःट भन्दा पिहला नै येशूको 
गितिविध भएको क्षेऽबाट उनी टाढा रहने गदर्थे भनेर हामीलाई आभास ्
िदन्छ।  
    जब अपोल् लोसले आिक्वला र िूिःकला जाने िसिनगगमा गएर येशूको 
बारेमा ूचार गरे तब उनमा केही िव ाको कमी भएको देखे र उनले केही 
कुरा िसक्न ुज री भएको ती दम्प ीले ठाने। धशर्शा  बाइबलबाट नै येशू 
इॐाएलको मसीह हनुहुनु्छ भनेर अपोल् लोसले िसकाएतापिन (ूिेरत १८:२८) 
येशूको सेवाकायर्पिछ इसाई क्षेऽमा भएको ूगितको बारेमा उनले जानकारी 
पाउन ुआवँयक िथयो। आिक्वला र िूिःकलाले अपोल् लोसलाई केवल इसाई 
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ूगितको बारेमामाऽ जानकारी िदएनन ् ितनीह ले एिफससका अ  
िवँ वासीह सँग िमलेर उनको िनिम्त अखेिययाका चचर्का सदःयह लाई 
सम्बोधन गरेर िसफािरस पऽ लेखेर उनको हातमा समु्पेका पिन िथए (ूिेरत 
१८:२७)। कोरन्थीमा उनको ूभावकारी ससुमाचार सेवाकायर् गनर्को िनिम्त 
उक्त िसफािरसले अनमुोदन गरेको िथयो (१ कोरन्थी ३:४-६,४:६,१६:१२)। 
    जब पावल एिफससमा आइपगेु तब त्यहाँ उनलाई के भयो? हेन ुर्होस ्
“1 अपोल् लोस कोिरन ्थ सहरमा हुँदा पावल एिशया इलाकाको बीचबाट हुँदै 
एिफसस सहरमा आइपगेु। त् यहाँ पावलले ूभमुािथ िवँ वास गन केही 
चेलाह लाई भेटे। 2 उनले ितनीह लाई सोधे, “के ितमीह ले ूभमुा िवँ वास 
गरेर पिवऽ आत् मा पायौ?”  ितनीह ले भने,  “पिवऽ आत् मा हनुहुनु् छ भनेर त 
हामीले सनेुका पिन िथएन ।”  3 फेिर पावलले सोधे,  “त् यसो भए ितमीह ले 
कः तो िकिसमको बिप् तः मा पायौ त?”  ितनीह ले जवाफ िदए,  “यूहन् नाले 
िसकाएको बिप् तः मा पाय ।”  4 पावलले भने,  “यूहन् नाले िसकाएको बिप् तः मा 
पापबाट मन िफराउनको लािग हो। उनले त ‘मभन्दा पिछ आउनहुनेुमािथ नै 
िवँ वास गर’ भनेर मािनसह लाई बताए। उनको पिछ आउनहुनेुचािहँ येशू नै 
हनुहुनु् थ् यो।”   5 यो सनेुपिछ ितनीह ले ूभ ुयेशूको नाउँमा बिप् तः मा िलए। 6 
अिन पावलले आफ् नो हात ितनीह मािथ राखे र पिवऽ आत् मा ितनीह मािथ 
आउनभुयो। त् यस बेला ितनीह ले अन् य भाषाह  बोले र अगमवाणी बोल् न 
थाले। 7 ितनीह  जम् मा बा॑ जना िथए।“ ूिेरत 19:1-7। 
    बा॑ जना िवँ वासीह सँग अपोल् लोस गाँिसएको िववरण पावल 
एिफससमा आउँदा यहाँ उल्लेख गिरएको छ। ितनीह  सबैको अवःथा एकै 
खालको िथयो। ितनीह लाई चेला भनेर वयान गिरएको (ूिेरत १९:२) र 
पावलको ूँ नले (ूिेरत १९:१) ितनीह ल येशूलाई िवँ वास पिहले नै गरेका 
िथए भनेर देखाउँछ। ितनीह  बिप् तःमा िदने यूह ाका चेलाह  िथए र 
येशूलाई िवँ वास गरेतापिन ितनीह ले पेिन्टकोःटको अनभुव गरेका िथएनन ्
भनेर ितनीह को जवाफले बताउँछ। ितनीह मा अपोल् लोस पिन त्यही 
अवःथाका िथए। येशू ूभमुा गिहरो सम्बन्ध राखेर सत्य आनन्द मनाउने 
अवसर ितनीह ले पाउनपुरेको िथयो। 
    “जब पावल एिफससमा आइपगेु तब उनले बार् ह जना अपोल् लोस 
जःतै बिप् तःमा िदने यूह ाका चेलाह  भेटेका िथए। पावल जःतै ितनीह मा 
पिन येशू भी को लआयको बारेमा केही ान िथयो। ती बार् ह चेलाह  
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अपोल् लोस सरह धमर्शा को ानमा पोख्त र ूचार गनर् िसपाल ु नभएतापिन   
ितनीह  िभऽी दयदेिख नै इमान्दारसाथ आफूले पाएका ानह लाई परदेशमा 
ूचार गनर् उत्सकु िथए।" एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ द आपोःटलस, 
प.ृ २८१बाट पान्तिरत। 
    उपयुर्क्त पिरिःथितलाई ध्यानमा राखेर पनु बिप् तःमाको बारेमा हामीले 
हेन ुर्पदर्छ। अपोल् लोस र उनका साथीह  अ  कुनै इसाई सम्ूदायबाट आएका 
िथएनन ् न त ितनीह ले आम पमा आित्मक पिरवतर्नको अनभुव गिररहेका 
िथए। ितनीह लाई इसाई चचर्को मूल धारमा ल्याइएको िथयो। पिवऽ आत्मा 
पाएर ितनीह ले अन्य भाषामा बोलेको िववरणले ितनीह  अपोल् लोस जःतै 
इसाई ूचारकह  िथए भ े बताउँछ। अब ितनीह  थप ान पाएर येशूको 
नाउँमा बिप् तःमा िलएपिछ ितनीह लाई जहाँ गएतापिन येशूको बारेमा एकमत 
भएर ूचार गनर् पावल सिहतको चचर्ले पूणर् पमा अिधकार िदएका िथए। 
 

२. एिफसस: भाग २ 
      पावलले आफ्नो चलन अनसुार एिफससमा पिन ससुमाचार ूचार गनर् 
पिहले िसिनगग वा यहूदीह को सभाघरमा गए। तर त्यहाँ ितनीह ले 
यहूदीह तफर् बाट ठूलो िबरोधको सामना गरेपिछ ितनीह  सावर्जिनक सभा 
घरमा गए। त्यस ठाउँलाई टाइरानसु भिनन्थ्यो। त्यहाँ पावलले दईु वषर्सम्म 
िदन िदनै ूचार गरे (ूिेरत १९:८-१०)। पावलले एिफससमा गरेको 
ससुमाचारीय सेवाकायर्ले गदार् पूरै क्षेऽ ूभावकारी पमा ससुमाचारले 
ढािकएको िथयो भनेर लूकाले संिक्षप् त पमा बताउँछन ्(ूिेरत १९:१०,२६)। 
      एिफसस सहरका साधारण मािनसह  अन्धिवँ वासी िथए, ितनीह  
टुनामनुामा लागेका िथए र जादमुा िवँ वास गदर्थे। यःतो वातावरण भएको 
सहरमा लूकाले केही आँ चयर् कामह  थप्दछन ्जसले परमेँ वरको शिक्तले 
िवजय पाएको देखाइएको िथयो। पावल ारा परमेँ वरले िबरामीह  िनको पानर् 
सक्नहुनु्थ्यो भ े कुरामा केही शं ा छैन। कसैको माल र लगुाह  उनले 
छोएमाऽ ितनीह ारा िनको पान शिक्त उनबाट बगेको (ूिेरत १९:१२) 
कसैको िनिम्त अनौठो हनु सक्छ। यस बतृान्तले येशूले एक जना बा॑ 
वषर्सम्म रगत बग्ने व्यथाले मःत भएकी मिहलाको बारेमा याद िदलाउँछ। 
उनले येशूको प ौरा छोए पिछ उनको व्यथा तरुन्तै िनको भएको िथयो 
(लूका ८:४४)। परमेँ वरले असाधारण आँ चयर् कामह  पावलबाट गनुर्भयो 
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भनेर ूिेरत १९:११ले बताउँछ। मािनसह ले बझु्ने तहमा परमेँ वरले 
ितनीह को आवँयकता पूरा गनुर्भएको हनुसक्छ। 
    एिफससमा आफ्नो कामूित संतोष पाएपिछ पावलले य शलेममा जाने 
िनणर्य गरे (ूिेरत १९:२१)। लूकाले पावलको त्यस याऽाको खास कारण 
नबताएतापिन पावलको आफ्नै वयानले य शलेमको चचर्मा रहेका गिरव 
िवँ वासीह को िनिम्त संकङ्लन गिरएको चन्दा िदन जान चाहेका िथए भनेर 
बताउँछ (रोम १५:२५-२७, १ कोरन्थी १६:१-३)। सॆा  क्लोिडयासको 
समयमा अत्यन्त चक  अिनकाल परेको िथयो। त्यसबेला य शलेममा रहेका 
िवँ वासीह  भोकमरीमा परेका िथए। पावलले आफ्नो याऽाको सु मा 
ितनीह को सहायताको िनिम्त चन्दा स लन गरेका िथए। ितनीह ले 
पावललाई सहायताको िनिम्त अनरुोध गरेका िथए (गलाती २:१०)। आफू 
य शलेम जाँदा िवँ वासीह ले आफू ूिेरत भएको िवँ वःत बनाउन चाहेका 
िथए। साथै अब िविभ  संःकार र देशह का मािनसह ले येशूलाई िवँ वास 
गरेर चचर् एकताको शऽुमा बाँिधएका िथए र उनी य शलेम जाँदा सबै 
िवँ वासीह को मनोबल उठ्ने अबसर िमल्नेभएको िथयो। उनलाई यो पिन 
थाहा िथयो िक य शलेममा जाँदा उनले िबरोधीह को सामना गनुर्पन छ र 
आफ्नो जीवनलाई जोिखममा पानुर् पनछ (ूिेरत २०:२२,२३, रोमी १५:३१। 
    पावलको एिफससमा रहँदा उनको काममा सफलता िमलेतापिन उनले 
िवरोधीह को पिन सामना गनुर्परेको िथयो। अन्तमा आएर उनले आफ्नो 
एिफससको बसाई पिन अन्त गनुर्परेको िथयो जनु ् ूिेरत १९:२३-४१ले 
बताउँछ। हेन ुर्होस ् एिफससमा पावलको गितिविध र त्यस सहरबाट पावल 
जानपुरेको कारण: "१३ तर कुनै-कुनै यताउता घमुिफर गन यहूदी 
झारफूकेह ले भतूात् मा लागेकाह लाई ूभ ुयेशूको नाउँ उच् चारण गद यसो भने, 
“पावलले ूचार गरेका येशू ारा म तँलाई आ ा गदर्छु।” १४ त् यहाँ एक जना 
ः केवास नाउँ भएको यहूदी ूधान पूजाहारीका सात जना छोराह ले यसो गथ। 
१५ तब भतूात् माले जवाफ िदएर ितनीह लाई भन् यो,  “येशूलाई म िचन् छु,  र 
पावललाई पिन म िचन् छु, तर ितमीह चािहँ को हौ?” १६ त् यो भतूात् मा भएको 
मािनस ितनीह मािथ उृँदै आयो, र ितनीह  सबैलाई वशमा पारेर ितनीह लाई 
पछार् यौ र ितनीह  त् यस घरबाट ना ो र घाइते भएर भागे। १७ यो कुरा 
एिफसस-िनवासी, यहूदी र मीकह मा जाहेर भयो। अिन ितनीह  सबैमािथ डर 
छायो,  र ूभ ु येशूको नाउँको ूशंसा भयो। १८ िवँ वास गरेकाह  धेरै जना 
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आए,  र ितनीह ले गरेका आफ् ना-आफ् ना दुं  ट कामह को ः वीकार गरे र ती 
ूकट गरे। १९ ितनीह मध् ये धेरै जना, जस-जसले टुनामनुा गथ, आफ् ना-आफ् ना 
पःु तकह  बटुलेर ल् याए, र सबैका सामनु् ने जलाइिदए। ितनीह ले ितनको मोल 
गदार् पचास हजार चाँदीका िसक् काको िहसाब लाग् यो। २० यसरी ूभकुो वचन 
फैलँदैगयो, र ूभावशाली भयो। २१ यी घटनाह पिछ, पिवऽ आत् माको ूरेणामा 
पावलले अखैयाको बाटो भएर य शलेम जाने िनणर्य गरे। ितनले भने,  “त् यहाँ 
पगेुपिछ म रोम जानैपछर्”  २२ ितनका सेवा गनह  दईु जना,  ितमोथी र 
इराः तसलाई ितनले माकेडोिनयामा पठाए, तर ितनी आफैचािहँ केही िदन एिशयामै 
बसे।  २३ त् यही बेलाितर यस मागर्को िवषयमा खूबै हलचल मिच् चयो। २४ 
िकनभने डेमेिऽयस नाउँ भएको एक जना चाँदीको िशल् पकारले आतिमस देवीका 
चाँदीका स-साना मिन् दरह  बनाएर कारीगरह लाई धेरै काम िदलाउँथ् यो। २५ 
तब ियनीह लाई र अ  यः तै पेशा भएकाह लाई त् यसले जम् मा गरेर भन् यो, 
“भाइ हो,  ितमीह लाई थाहै छ,  िक यही व् यापारबाट हामीलाई राॆो आम् दानी 
हनु् छ। २६ ितमीह  देिखरहेछौ र सिुनरहेछौ,  िक एिफससमा माऽ होइन, तर 
ूाय: समः त एिशयामा हातले बनाएका देवदेवताचािहँ केही होइन भनी पावलले 
धेरै मािनसह का समूहलाई फुः लाएर बहकाई लगेको छ। २७ यसकारण हाॆो 
व् यापारको ूितं ठा नाश हनेु माऽ होइन तर महान ् देवी आतिमसको मिन् दरसमेत 
बेकम् मा हनेुछ,  र सारा एिशया र संसारले मािनआएको देवी आफ् नो गौरवबाट 
पितत हनेुिछन ्।”    २८ यो सनेुर ितनीह  रीसले चरू भए,  र “एिफसीह की 
आतिमस महान ् हनु ्।”  भनी िचच् च् याउन लागे। २९ सारा सहरमा होहल् ला 
मिच् चयो र ितनीह  एक जटु भएर पावलका सहयाऽी माकेडोिनयावासी गायस र 
अिरः ताखर्सलाई समातेर र शालािभऽ िघः ः याउँदै लगे। ३० पावल 
मािनसह को भीड़मा जान चाहे,  तर चेलाह ले ितनलाई जान िदएनन ्। ३१ 
एिशयाका कितपय ूमखु मािनसह  पावलका िमऽ िथए। ितनीह ले पावललाई 
र शालािभऽ नजानहुोस ् भनी िबन् ती गरी पठाए। ३२ तब ितनीह  िभन् नािभन् नै 
कुरा गद िचच् च् याउन लागे। िकनिक त् यो भीड़मा होहल् ला मिच् चएको िथयो,  र 
धेरैजसो मािनसह ले त ितनीह  िकन जम् मा भएका हनु ् सो पिन जानेका 
िथएनन ्। ३३ भीड़का कित मािनसह ले अलेक् जेन् डरलाई अिग सारे, जसलाई 
यहूदीह ले खड़ा गरेका िथए। अलेक् जेन् डरले हातले इशारा गरेर मािनसह का 
सामनु् ने बचाउको िनिम् त केही भन् ने इच् छा व ्यक्त गरे। ३४ तर ितनीह ले त् यो 
त यहूदी रहेछ भन् ने थाहा पाएर सबै जनाले एक सोरले करीब दईु घण् टा जित 
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“एिफसीह की आतिमस महान ् हनु ्”  भन् दै कराए।  ३५ नगरका हािकमले 
मािनसह लाई शान् त पारेपिछ भने,  “एिफससका मािनस हो,  एिफसीह को 
सहरचािहँ महान ् आतिमसको मिन् दर र आकाशबाट खसेको उसको मूितर्को 
रक्षक हो भन् ने कुरा कसलाई थाहा छैन र? ३६ तपाईंह  जान् नहुनु् छ यो कुरा 
अका  छ, यसकारण तपाईंह  शान् त हनुपुछर् र कुनै उ ाउलो काम गनुर्हुँदैन। 
३७ िकनभने तपाईंह ले ल् याउनभुएका यी मािनसह ले मिन् दर लटेुका छैनन ् र 
हाॆी देवीको अपमान पिन गरेका छैनन ्। ३८ यसकारण यिद डेमेिऽयस र 
ितनीसँग हनेु कारीगरह को कसैको िव मा केही उजूर भए अदालतह  खलुा 
छँदैछन ्,  र न् यायाधीशह  पिन छँदैछन ्,  ितनीह  एक-अकार्को िव  मु ा 
लडून ्। ३९ तर यसबाहेक अ  नै िवषय उठाउन चाहनहुनु् छ भनेता त् यसको 
फैसला िनयिमत सभामा हनेुछ,  ४० िकनिक आजको यस हूलद ाको दोष 
हामीमािथ लाग् ने खतरा छ। िकनभने यो कारणैिवनाको द ाफसादको केही 
ः पं टीकरण हामी िदन सक् नेछैन ।”  ४१ यित भनेर ितनले सभालाई िवसजर्न 
गरे।" ूिेरत १९:१३-४१। 
    पावलको ूचारले गदार् एिफससको ूख्यात देवीको पूजाको मािमलामा 
एिफससबासीह को धमर्मा धक् का पगेुको िथयो। त्यसले गदार् उनले त्यहा ँ
ठूलो िबरोधको सामना गनुर्पर् यो। डेमोिऽयसको वाःतिवक िनयत पैसा 
कमाउनेमा िथयो। आफ्नो आय कम हनेु सम्भावना देखेर आफ्नो ःवाथर्लाई 
उसले धािमर्क मािमलामा ूयोग गरेर एिफससका बािसन्दाह को बोध उठाउन 
ऊ सफल भयो। तत्कालीन िवँ वले मानेका सात अचम्म ःतम्भ वा 
सम्पदाह मा  आतिमस वा दायनाको मिन्दर एिफससमै िथयो। 
    डेमोिऽयसले बडो चलाखीका साथ आफ्नो चाँदीको मूितर् बनाउने 
व्यवसायलाई जोगाउन र पैसा थपुानर् धमर्लाई ूयोग गरेर आफू धमार्त्मा वा 
धमर्को रक्षक भनेर देखाइरहेको िथयो। धमर्को रक्षा गन नाउँमा आफ्नो ःवाथर् 
डेमोिऽयसले यसरी ूयोग गरेको िथयो, "यसकारण हाॆो व् यापारको ूितं ठा नाश 
हनेु माऽ होइन तर महान ् देवी आतिमसको मिन् दरसमेत बेकम् मा हनेुछ, र सारा 
एिशया र संसारले मािनआएको देवी आफ् नो गौरवबाट पितत हनेुिछन ्।”   ूिेरत 
१९:२७। इसाईह ले पिन आफ्नो िवँ वासलाई देखावटी गरेर इसाई धमर्को 
नाउँमा धन कमाउने िनयतदेिख टाढा भएर बःन कसरी सतकर्  हनेु? 
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३. ऽोआस  
     हलुद ा भएपिछ पावलले एिफसस छोड्ने िनणर्य गरे। तर उनी िसधै 
नगइकन माकेडोिनया र अखेियया सहरह   भएर लामो बाटोबाट य शलेममा 
गए ( ूिेरत २०:१-३)। उनको याऽामा केही अयहूदी चचर्का िवँ वासीह  
पिन उनको साथमा िथए (ूिेरत २०:४)। 
     कितपय इसाईह ले सबाथलाई शिनबारबाट आइतबारमा सािरयो भनेर 
तकर्  गदर्छन।् त्यो तकर्  िकन गलत छ भनेर ूिेरत २०:७-१२ले कसरी 
ूमािणत गरेर देखाउँछन?् हेन ुर्होस ् "१ यो खैलाबैला थािमएपिछ पावलले 
चेलाह लाई डािकपठाए,  र ितनीह लाई अतीर् िदए,  र ितनीह सँग िबदा भई 
माकेडोिनयातफर्  लागे। २ त्यहाँका इलाकाह मा गएर ितनीह लाई धेरै 
ूोत् साहन िदएपिछ ितनी मीसमा गए। ३ त् यहाँ ितनले तीन मिहना िबताए। ितनी 
िसिरयातफर्  जहाज ारा याऽा गनर् लाग् दा यहूदीह ले ितनको िव मा ष  यन् ऽ 
गरेका हनुाले पावलले माकेडोिनया भएरै फकर् ने िनँ चय गरे। ४ तब बेिरया-
िनवासी परुसका छोरा सोपाऽोस, थेसलोिनकेबाट अिरः ताखर्स र िसकन् दस, डबीर्का 
गायस, अिन ितमोथी र एिशयाका तिुखकस र ऽोिफमस ितनको साथ गए। ५ 
ियनीह  अगािड नै पगेुर हामीलाई ऽोआसमा पिखर्रहेका िथए। ६ तब हामीचािहँ 
अखिमरी रोटीको चाड़का िदनह पिछ िफिलप् पीबाट जहाजमा याऽा गरी पाँच 
िदनमा ऽोआसमा ितनीह कहा ँआय ,  र त् यहाँ सात िदन र ।  ७ हप् ताको 
पिहलो िदनमा जब हामी रोटी भाँच् नलाई जम् मा भय ,  तब पावलले चािहँ 
भोिलपल् ट जाने इच् छा गरेका हनुाले, ितनीह सगँ मध् यरातसम् म बातिचत गिररहे। 
८ हामी भेला भएको मािथल् लो तलाको कोठामा धेरै ब ीह  िथए। ९ यिुटकस 
नाउँ भएको एक जना यवुक झ् यालमा बसेको िथयो। पावलले धेरै बेरसम् म कुरा 
गिररहँदा त् यो गिहरो िनिामा पर् यो र िनिाको वशमा परी त् यो तेॐो तलाबाट 
खः यो र त् यसलाई ितनीह ले मतृ अवः थामा उठाए। १० तब पावल तल 
ओल,  र घोप् टो परी त् यसलाई अगँालो हाले र भने,  “नघबराओ िकनभने त् यो 
जीिवतै छ।” ११ तब ितनी मािथ उक् ले अिन रोटी भाँचेर खाइसकेपिछ िबहान 
उज् यालो नभइञ् जेल धेरै बेर बातिचत गिरबसे। त् यसपिछ िबदा भए। १२ अिन 
ितनीह ले त् यस यवुकलाई जीिवत अवः थामै लगे र धेरै सान् त् वना पाए।" ूिेरत 
२०:१-१२।  
   ऽोआस सहरमा पावल रोिकए र त्यहाँ िवँ वासीह सँग भेटघाट गरे। 
ितनीह  हप् ताको पिहलो िदनमा िवँ वासीह सँग भेला भए (ूिेरत २०:७)। 

१५५ 



ितनीह  रोटी खान भेला भएका िथए। सायद ूभ ुभोजको िनिम्त पिन भेला 
भएको हनुसक्छन।् य शलेमको सु को चचर्मा नै स ित गरेर खानिपन गरे 
वा नगरेर ूभभुोज गदर्थे (ूिेरत २:४२,४६)।  कचौरा र ूाथर्ना उल्लेख 
नगिरएतापिन ूभ ु भोजको सम्भावना िथएन भ ु हुँदैन। तर यस कथालाई 
उल्लेख गरेर कितपय इसाईह ले पावलको समयदेिख नै अयहूदी चचर्ह मा 
आराधनाको िदन शिनबारबाट आइतबारमा सािरएर आराधना गनर् थािलएको 
ूमाण हो भनेर िजिकर गदर्छन।् 
     तैपिन पावलको समयदेिखनै आइतबार पालन गद आइएको िथयो 
भनेर दावी गनुर्भन्दा पिहले जनु ःथानमा स ित सभा भएको िथयो, जनु िदनमा 
सभा भएको िथयो र सभा कःतो िकिसमको िथयो भनेर बझु्न ुआवँयक छ। 
ब ी िथयो भनेर उल्लेख गदार् (ूिेरत २०:८), रातभरी र िबहानसम्म पावलले 
ूवचन िदएका िथए (ूिेरत २०:१,७) र यिुतकस मःत िनन्िामा परेको िथयो 
(ूिेरत २०:९) जःता वाक्यह ले पावलले राती िवँ वासीह  भेला गरेर 
िसकाएका िथए भनेर ःप  छ। 
    फेिर आइतबारको अिघल्लो रात हो िक आइतबार पिछको रात हो 
त्यो ूँ न पिन सोचिनय नै छ। त्यसको जवाफ त्यसमा भर पछर् जनु िक 
लूकाले कुन ्समय ूणालीको आधारमा सो उल्लेख गरेका िथए। बेलकुी घाम 
अःताएपिछदेिख अक  िदन घाम नअःताएसम्मको िदनरात समयाविधलाई 
भिनन्छ भने रोमीह को चलनमा एक मध्य रातदेिख अक  मध्य रातसम्म एक 
िदन मािनन्छ। यिद यहूदीह को चलनलाई मा े हो भने पावलले सम्बोधन 
गरेको समय शिनबार राित हनु आउँछ, तर यिद रोमीह को समयलाई 
िवँ वास गन हो भने आइतबार रात भनेर मा ुपछर्। 
    जेभएतापिन जनु रातमा पावलले सम्बोधन गरेका िथए त्यो िवशेष 
समय िथयो िकनभने भोिलपल्ट िबहान पावल याऽामा जानपुरेको िथयो। 
त्यसकारण त्यस आराधना सभा आइतबार बेलकुा नै भएतापिन िनयिमत सभा 
िथएन। त्यसले गदार् यो अलग र िवशेष भेटघाट वा पावलको िबदाई सभालाई 
नै िलएर सबाथको गिरमालाई शिनबारबाट आइतबारमा सािरयो भ े धारणा 
उिचत देिखन्दैन। यःतो आकलझकुल घट्नालाई िलएर बाइबलको िशक्षालाई 
तोड्न ुमनािसव देिखँदैन। 
     सबाथ िदनको मह वको बारेमा जित धेरै सक्दो त्यित कारणह  
सोच्नहुोस।् हामी सेभेन्थ डे एडभेिन्टःटको िचनारी सबाथ पालनले देखाउँदछ। 
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बाइबलमा धेरै यःता ूभावकारी पदह  छन ् जसले हप् ताको सात  िदन 
सबाथलाई समथर्न गदर्छन।् ितन ःवगर्दूतह का सन्देशह मा सिृ कतार्को 
आराधना गर भनेर सम्बोधनगिरएको छ। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह लाई सबाथ 
र ितन ःवगर्दूतह को सन्देश सारा संसारभिर फैलाउन अिभभारा सिुम्पएकोमा 
हामीह ले के गिररहेकाछ ? 
 

४. िमलेटस 
        य शलेम जाने बममा पावल िमलेटस भ े ःथानमा रोिकए। त्यहा ँ
ितनले एिफसीका चचर्का अगवुाह लाई आफ्नो िबदाई संदेश िदएका िथए। 
     एिफसीका अगवुाह लाई सम्बोधन गरेको संदेशको सु मा कुन 
िवषयलाई पावलले जोड िदएका िथए। हेन ुर्होस ्ूिेरत २०:१३-३८ तर िवशेष 
गरेर १५-२७ "१३ हामी अिघबाटै जहाजसम् म गय  र जहाजमा चढ़ी हामी 
अः सोस गय । हामी पावललाई त् यहाँ जहाजमा चढ़ाउन चाहन् थ् य । पावलले 
यः तै बन् दोबः त गरेर ितनी अः सोससम् म पैदलै गएका िथए। १४ अिन जब 
ितनले हामीलाई अः सोसमा भेटे, हामीले ितनलाई जहाजमा चढ़ाय , र िमितलेनेमा 
आय। १५ त् यहाँबाट जहाजमा याऽा गरेर भोिलपल् ट िखयसको छेउमा 
आइपगु् य ,  र पिसर्पल् ट सामोसमा आइपगु ्य । त् यसको अक  िदन िमलेटसमा 
आय , १६ एिशयामा समय िबताउने िवचार नभएको हनुाले ितनले एिफसस नपसी 
जाने िनँ चय गरे। िकनभने सम् भव भए पेिन् तकोसको िदन य शलेममै पगु् ने 
ितनले आतरुी गिररहेका िथए। १७ ितनले िमलेटसबाट एिफससमा मािनस 
पठाएर मण् डलीका एल् डरह लाई बोलाइपठाए। १८ जब उनीह  ितनीकहाँ 
आए ितनले उनीह लाई भने, “एिशयामा पाइला टेकेको पिहलो िदनदेिख नै मैले 
समः त समय तपाईंह का बीचमा कुन िकिसमले िबताए ँ सो तपाईंह  
जान् नहुनु् छ। १९ पूणर् नॆतामा आसँ ुबगाउँदै, यहूदी ष  यन् ऽको परीक्षामा पिन 
मैले ूभकुो सेवा गर। २० तपाईंह को लाभ हनेु कुरा तपाईंह का सामनु् ने 
घोषणा गनर्देिख र घर-घरमा सबैका सामनु् ने तपाईंह लाई िशक्षा िदनदेिख म 
पिछ हिटन।ँ २१ यहूदीह लाई र मीकह लाई पँ चा ाप गरेर परमेँ वरपि  
फकर् नू र हाॆा ूभ ु येशू भीं टमािथ िवँ वास राख् नू भन् ने कुराको गवाही मैले 
िदएको छु। २२ “अब हेन ुर्होस ्, म पिवऽ आत् मामा बाध् य भएर य शलेमितर 
जाँदैछु, त् यहाँ मलाई के-कसो पिरआउने हो सो म केही जािन् दन।ँ २३ यित माऽ 
जान् दछु, िक हरेक सहरमा कैद र कं ट ममािथ पिरआउँछ भन् ने पिवऽ आत् माले 
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मलाई गवाही िदनहुनु् छ। २४ तर म आफ् नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ् नो 
िनिम् त िूय ठािन् दन।ँ यित माऽ चाहन् छु, िक परमेँ वरका अनमुहको ससुमाचारको 
गवाही िदनलाई मेरो दौड र ूभ ु येशूबाट िमलेको मेरो सेवकाइ म पूरा गनर् 
सकँू। २५ “अब हेन ुर्होस ्, म जान् दछु िक तपाईंह मध् ये सबै, जस-जसलाई मैले 
राज् यको ूचार गद िहँड़े, तपाईंह ले मेरो मखु फेिर किहल् यै देख् नहुनेुछैन। २६ 
यसैकारण आजको िदन म तपाईंह लाई गवाही िदँदछु,  िक म कसैको रगतको 
दोषी हनेुछैन।ँ २७ िकनभने परमेँ वरको समः त अिभूाय तपाईंह लाई बताउन 
म पिछ हिटन।ँ २८ तपाईंह  आफ् ना िनिम् त र आफ् नो समः त बगालको िनिम् त 
सावधान रहनहुोस ्। पिवऽ आत् माले तपाईंह लाई बगालका िजम् मावाल 
बनाउनभुएको हनुाले उहाँले आफ् नै रगतले िकन् नभुएको परमेँ वरका मण् डलीको 
हेरचाह तपाईंह  गनुर्होस ्। २९ िकनभने मलाई थाहा छ,  िक म गएपिछ 
डरलाग् दा ब् वाँसाह  तपाईंह का माझमा पः नेछन ्,  जसले बगाललाई बाँकी 
राख् नेछैनन ्। ३० तपाईंह कै बीचबाट भमार्उने कुरा बोल् ने मािनसह  उ  नेछन ्, 
जसले चेलाह लाई आफ् ना पिछ लैजानेछन ्। ३१ यसकारण यो सम् झेर होिसयार 
हनुहुोस ्, िक तीन वषर्सम् म िदनरात आसँ ुबगाउँदै हरेक मािनसलाई मैले चेताउनी 
िदइरह। ३२ “अब म तपाईंह लाई परमेँ वरमा र उहाँका अनमुहको वचनमा 
सिुम् पिदन् छु, जसले तपाईंह लाई सु ढ़ पानर् सक् छ, र पिवऽ पािरएकाह  सबैका 
बीचमा उ रािधकार िदन सक् छ। ३३ मैले कुनै मािनसको सनु,  चाँदी,  िक 
वः ऽको लोभ गिरन।ँ ३४ तपाईंह  आफै जान् नहुनु् छ िक मेरा ियनै हातले मेरो 
आफ् नै र मेरा साथमा भएकाह को आवँ यकतालाई पूरा गरेका छन ्। ३५ मैले 
सबै कुरामा तपाईंह लाई उदाहरण िदएको छु,  िक तपाईंह ले पिन यसरी नै 
कड़ा पिरौम गरेर िनधार्ह लाई मदत गनुर्पछर्। ूभ ु येशूको वचन याद 
राख् नहुोस ्, कसरी उहाँ आफैले भन् नभुएको छ,  िक ‘िलनभुन् दा िदन ुअझ धन् य 
हो।’ ”  ३६ यित भनेर ितनले घुड़ँा टेके र उनीह  सबैका साथमा ूाथर्ना गरे। 
३७ उनीह  सबै रोए, र पावललाई अगँालो हालेर चमु् बन गरे। ३८ उनीह ले 
फेिर किहल् यै ितनको मखु देख् नेछैनन ् भनी पावलले भनेका कुरामा ितनीह ले 
ज् यादै शोक गरे। अिन उनीह ले ितनलाई जहाजमा परु् याए। 
    नयाँ याऽामा रोम र ःपेन हुँदै जाने भएकोले (रोमी १५:२२-२९) 
आफू फेिर एिशयामा किहल्यै फिकर् न सक्नेछैन भनेर पावलले िवँ वास गरेका 
िथए। त्यसकारण एिफससमा धेरै वषर्सम्म रहँदा पावलले आफ्नो गितिविधको 
िहसाब िदएर आफ्नो ूवचन सु  गरेका िथए। उनले िवगत समयमा 
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एिफसीह सँग समय िबताउँदा उनले के गरे र आफ्नो भिवंयको बारेमा पिन 
जानकारी िदएका िथए। य शलेममा उनलाई के हनेुछ सो थाहा नपाएतापिन 
त्यसूित उनी ऽिसत भएका िथए।  
    य शलेममा उनलाई के हनेुछ सोको डर आधारहीन िथएन। 
इसाईह  नै िकन नहनु ् य शलेममा रहेका यहूदी इसाईह ले उनलाई 
शङ् काको ि ले हेरेका िथए। उनलाई िवगतको समयमा सतावट िदइएको 
कारणले र यहूदी धमर्को खतना समेत गरेर अ  परम्पराबाट ःवतन्ऽ हनेु 
सन्देश (ूिेरत २१:२०-२६) उनले ूचार गरेकोले उनीूित इसाई खोल 
लगाएका यहूदीह  उनीूित  भएका िथए। यहूदी धमर्का पिण्डत तथा 
अिधकारीह को साम ु पावल परम्परा यहूदी धमर् नाश गन िवँ वासघातीको 
पमा ूख्यात िथए। पाँ चात्य देश रोमको अन्यायपूणर् राजले गदार् इॐाएल 

देशबासीह को दयमा रोमूित िविोही भावना जिलरहेको िथयो। यहूदीह को 
बीचमा रा वादको अिभयान पिन चिलरहेको िथयो। यःतो खालको मनिःथित 
इॐाएलको सबै क्षेऽमा सिल्करहेको िथयो। आफ्नो यहूदी जातमाऽ चोखो ठा े 
यहूदी इसाईह को चचर्मा पिन यहूदी परम्परा र राि यताको जोश पिसरहेको 
िथयो भ  सिकन्थ्यो। यःतो पिरवेशमा एक पटक यहूदी फिरसी पिण्डत 
भएका, अन्य जाितह  वा यहूदीह ले अछुत ठािनने जाितह को बीचमा 
ससुमाचार सनुाउने पावल यहूदीह को िनिम्त कुख्यात ब  पगेुका िथए (ूिेरत 
२१:२७-३६)। 
    पावलले अ  िचन्ताह  पिन व्यक्त गरेका िथए। आफ्नो 
अनपुिःथितमा अनेक  झठुा इसाई धमर्गु ह  आएर चचर्लाई िबगानछन ् र 
त्यःता मािनसह लाई कसरी सम्हाल्ने भनेर पावलले एिफसस चचर्का 
अगवुाह लाई जानकारी िदएका िथए। इसाई धमर्को खोल लगाएर ःथािपत 
चचर्लाई िबगानर् र गलत बाटोमा लान खोज्ने धमर्गु ह  ज ली ब्वासाह  हनु ्
भनेर पावलले ःप पमा देखावटी इसाईह को भन्डाफोर गरेका िथए। 
त्यसकारण चचर्को सु देिख नै इसाई धमर्को खोल ओढेर आउने धोखेवाज 
इसाईह को खतरा वाःतिवक िथयो। धेरै वषर् अिघ राजा सोलोमनले अक 
पिरवेशमा भनेका िथए: "सूयर्को मिुन केही नयाँ कुरा छैन।" (उपदेशक १:९ 
पान्तिरत)। झठुा इसाई वा धमर्गु ह ले चचर्लाई िवँ वासै गनर् नसिकने 

गरेर हानी परु् याएका र परु् याइरहेका इसाई चचर्को इितहासले ूकट गदर्छ। 
यस खालको समःया यगुको अन्तसम्म रिहरहनेछ (२ ितमोथी ४:३)। 
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   पावलको मनमा धेरै कुराह  िथए र धेरै िचन्ताह  पिन िथए तैपिन 
परमेँ वरूित आफ्नो िवँ वास र आफूले गन कामलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने 
ूितव ता पावलमा िथयो। 
     २ कोरन्थी ४:७-१४मा पावलले के िततोसत्य व्यक्त गरेका छन?्  
हामीह को जीवनमा पिन द:ुख क  र पिरक्षाह  आउँदा पावल जःतै कसरी 
िनडर भएर बःने? पावलले आफ्नो अिन्तम आशा कसमािथ राखेका िथए? 
पढ्नहुोस ्"७ ितमीह का िनिम् त हाॆो आशा ढ़ छ। िकनिक हामी जान् दछ , 

िक जसरी ितमीह  हाॆा द:ुखमा सहभागी छौ, त् यसरी नै हाॆो सान् त् वनामा पिन 
ितमीह  सहभागी हनेुछौ। ८ भाइ हो,  हामीले एिशयामा भोगेका द:ुखको 
िवषयमा ितमीह  अजान रहो भन् ने हामी चाहँदैन । िकनभने हामी सहन नसक् ने 
िकिसमले यित सा॑ो िमिचएका िथय ,  िक जीवनदेिख हामीले हरेस खाइसकेका 
िथय । ९ हामीलाई त मतृ् यदुण् ड नै पाएझ लागेको िथयो। हामी आफैमािथ 
होइन तर मतृकह लाई जीवन िदई उठाउनहुनेु परमेँ वरमािथ हामी भर पर  
भनेर यो हनु आयो। १० उहाँले हामीलाई यः तो भयानक जोिखमबाट 
छुटाउनभुयो, अिन उहाँले हामीलाई छुटाउनहुनेुछ। उहाँमािथ नै हामीले हाॆो 
भरोसा राखेका छ ,  िक उहाँले हामीलाई फेिर पिन छुटाउनहुनेुछ। ११ 
ितमीह ले पिन ूाथर्ना ारा हामीलाई सहायता गनपछर्। तब धेरै ूाथर्नाको 
ूत् यु रमा हामीलाई ूाप् त भएको आिशष ्को िनिम् त धेरैले हाॆा पक्षमा धन् यवाद 
चढ़ाउनेछन ्। १२ यस कुरामा हामी गवर् गछ , अिन हाॆो िववेकले पिन त् यसको 
गवाही िदन् छ,  िक संसारमा र िवशेष गरी ितमीह सगँको हाॆो सम् बन् धमा हामी 
पिवऽता र ईँ वरीय सत् यतामा चलेका छ , यो सांसािरक बिु अनसुार होइन, तर 
परमेँ वरको अनमुहबाट हो। १३ िकनिक ितमीह ले प  न र बझु् न नसक् ने 
केही कुरा हामी ितमीह लाई लेख् दैन ,  र म आशा गदर्छु,  िक ितमीह ले पूणर् 
पले बझु् नेछौ, १४ िक जसरी ितमीह ले हामीलाई केही माऽामा बझेुका छौ, 

त् यसरी नै हाॆा ूभ ु येशूको िदनमा ितमीह ले हामीलाई सम् पूणर् ूकारले 
बझु् नेछौ,  र ितमीह  हाॆा िनिम् त गवर् गनर् सक् नेछौ,  जसरी हामी ितमीह का 
िनिम् त गवर् गनर् सक् नेछ ।" 
 

५. टुरोस र केसिरया  
     िमलेटसको याऽापिछ लूकाले पावलको याऽाको बारेमा केही 
िबःततृ पमा ूकट गदर्छन।् य शलेमकै याऽाको बममा पावलले टुरोस 
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सहरमा एक हप् ता िबताएका िथए। यो सहर फोिनके समिुको िकनारामा 
िथयो। त्यहा ँजहाज आउने जाने बन्दरगाह िथयो। पावलले याऽा गिररहेको 
जहाजबाट मालसामान उतानर् जहाज टुरोसमा रोिकएको िथयो (ूिेरत २१:१-
४)। जब पावल त्यस सहरमा िथए तब िवँ वासी जनह ले उनलाई 
य शलेममा नजान अनरुोध गरेका िथए। पिवऽ आत्माकै अगवुाईमा पावललाई 
य शलेम नजान िवँ वासीह ले गरेको अनरुोधलाई अिघल्लो समयमा उनलाई 
भएको पिवऽ आत्माको अगवुाईसँग बािझएको भ  िमल्दैन। लूकाले ूयोग 
गरेको मीक भाषा etheto en tō pneumatic   (एथेटो अन टु नमुािटक) हो। 
त्यसको अथर् पिवऽ आत्मामा िनणर्य गरेको भनेर भ ेहनु्छ। तर पावल आफैले 
आफ्नो ःवइच्छाले िनणर्य गरेको भिनन्दैन (ूिेरत १९:२१)। यो भ  सिकन्छ 
िक पावलले सामना गनुर्पन खतरा टुरोसका इसाईह ारा पिवऽ आत्माले 
देखाउन खोजेका िथए। त्यसकारण मानवीय आधारमा पावललाई आफ्नो 
याऽालाई िनरन्तरता निदन िवँ वासीह ले अनरुोध गरेका िथए िकनिक 
य शलेममा उनले महाक  पाउनेछन ् भ े आभास ् ितनीह ले पाएका िथए 
(ूिेरत २०:२२,२३)। येशूूितको िवँ वासको धरोहर मािनएका पावल जःतो 
व्यिक्तलाई पिन परमेँ वरको अगवुाई सध ःप  हनु्छ भ े छैन। 
     ूिेरत २१:१-१६ पढ्नहुोस।् िवशेष गरेर पद १०-१४मा पावलको 
य शलेमको याऽाको ूस मा कैसिरयामा िबशेष घट्ना घटेको लेिखएको छ। 
त्यो के हो? पढ्नहुोस:् "१ उनीह सगँ िबदा भई हामी जहाजमा चढ़ेर सीधै 
कोसमा आय , र भोिलपल् ट रोडसमा र त् यहाँबाट पटारामा आइपगु् य । २ अिन 
फोिनकेमा जाने एउटा जहाज भे ाएर हामी त् यसैमा चढ़ेर गय । ३ जब साइूस 
देखा पर् यो, तब हामी त् यसलाई देॄेितर पारी िसिरयातफर्  लागेर टुरोसमा उत्र्य । 
िकनभने जहाजका मालसामान त् यहाँ उतानुर्परेको िथयो। ४ चेलाह लाई खोजी 
फेला पारेर ितनीह सगँ हामी सात िदन त् यहाँ बः य । पावललाई य शलेममा 
नजानू भनी ितनीह ले पिवऽ आत् मा ारा भने। ५ त् यहाँबाट हाॆो िहँ  ने बेला 
भएपिछ हामी िबदा भएर आफ् नो याऽामा िनिक् लय । आफ् ना जहान र 
बालबच् चाह समेत ितनीह  जम् मै हामीलाई सहर बािहरसम् म परु् याउन आए,  र 
हामीले समिु िकनारमा घुड़ँा टेकी ूाथर्ना गर् य , र एक-अकार्सँग िबदा भय । ६ 
तब हामी जहाजमा चकय ,  र ितनीह चािहँ आफ् ना घर फक। ७ टुरोसबाट 
समिु-याऽा गरी हामी टोलेमाइसमा आइपगु् य । त् यहाँ भाइह लाई अिभवादन 
गरी ितनीह सगँ एक िदन बः य । ८ भोिलपल् ट हामी िबदा भएर कैसिरयामा 
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आय , र ूचारक िफिलपको घरमा पः य । ितनी ती सात जनामध् ये एक िथए, र 
हामी ितनीसँग बः य । ९ अगमवाणी बोल् ने ितनका चार जना अिववािहत 
छोरीह  िथए। १० हामी त् यहाँ केही िदन बः दा यहूिदयाबाट अगाबस नाउँका 
एक जना अगमवक्ता आए। ११ उनले हामीकहा ँआएर पावलको पटुका िलई 
आफ् नो हात-खु ा बाँधे,  र भने,  “पिवऽ आत् मा यसो भन् नहुनु् छ,  ‘यो पटुका जनु 
मािनसको हो,  त् यसलाई य शलेममा यहूदीह ले यसैगरी बाँध् नेछन ् र 
अन् यजाितह का हातमा सिुम् पिदनेछन ्’।”    १२ यो कुरा सनेुर,  हामी र त् यस 
ठाउँका मािनसह  िमलेर ितनलाई य शलेममा नजानहुोस ् भनी िबन् ती गर् य । 
१३ तर पावलले जवाफ िदए,  “ितमीह  यसरी रोएर मेरो मनलाई िकन 
िछयािछया पाछ ? िकनिक ूभ ुयेशूको नाउँको िनिम् त कैदमा पनुर् माऽ होइन, तर 
य शलेममा मनर् पिन म तयार छु।” १४ ितनलाई मनाउन नसक् दा “ूभकुो 
इच् छा पूरा होस ्” भनेर हामी चपू लाग् य । १५ ती िदनपिछ हामी तयार भय , र 
य शलेमतफर्  लाग् य । १६ हाॆा साथमा कैसिरयाका कुनै-कुनै चेलाह  पिन 
गए, र ितनीह ले हामीलाई साइूसका एक जना परुाना चेला मनासोन भन् नेको 
घरमा ल् याए। ितनीकहाँ हामीलाई बः नपुरेको िथयो।" 
     अगाबस य शलेमबाट आएका इसाई भिवंयवक्ता िथए। उनको 
बारेमा ूिेरत ११:२७-३०मा उल्लेख गिरएको छ। उनको नाउँ इॐाएलमा 
अिनकाल हुँदा भएको घट्नासँग जोिडएको पाउँछ । परुानो करारको अ  
अगमबक्ताह ले िदने भिवंयवाणी जःतै (यशैया २०:१-६, यिमर्या १३:१-
१०) अगाबसको सन्देश पिन नाटकीय ढङ् गले ूःततु गिरएको िथयो। 
य शलेमा पावल पगेुपिछ उनलाई के हनेुछ र उनका शऽहु ले उनलाई 
अयहूदी वा रोमीह को हातमा समु्पेर उनलाई के गनछन ् भनेर ूभावकारी 
ढ ले अगाबसले ूःततु गरेका िथए। 
     पावलसँग रहेका िवँ वासीह ले अगावसको सन्देश चेतावनीको पमा 
िलएका िथए तर भिवंयवाणीको पमा होइन। त्यसकारण ितनीह ले 
पावललाई य शलेममा नजान धेरै अनरुोध गरे। पावलूित ितनीह को मायाले 
उनको दय छोएतापिन आफ्नो लआय पूरा गनर् पावल कितव  भएका िथए। 
ससुमाचारको इज्जत र चचर्को एकता उनको िनिम्त आफ्नो व्यिक्तगत सरुक्षा 
वा भाऊभन्दा पिन अित मह वपूणर् िथयो। 
   "यस बखत य शलेम जाँदा जनु शोिकत दयले पावल गएका िथए 
त्यो किहल्यै पिन भएको िथएन। उनले केही िमऽह  तर धेरै शऽहु सँग 
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त्यहाँ भेट हनेुछ भनेर उनलाई थाहा िथयो। परमेँ वरको पऽुलाई अःवीकार 
गन र हत्या गन सहरको निजक  उनी आउँदै िथए। त्यो सहरमािथ 
परमेँ वरको बोध पोिखन गइरहेको िथयो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ 
आपोःटलस,् प.ृ ३९७,३९८बाट पान्तिरत। 
     पावलको बारेमा मािनसह ले गलत धारणा राखेका िथए, उनको 
बदनाम गरेका िथए, उनलाई दवु्यर्वहार गरेका िथए र कितपय समयमा उनीसँग 
मखुामखु र िबरोध पिन गरेका िथए। तै पिन उिन िवँ वासमा जोडका साथ अिघ 
बिढरहेका िथए। हामीले पिन िनराशमय पिरिःथितमा पदार् पिन पावलजःतै 
िवँ वासमा अिडग भएर अिघ बढ्न कसरी िसक्ने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "ससुमाचार ूचारले सफलता पाएकोमा यहूदीह को बोध झन 
चिकर् एको िथयो। परमूभ ु सनातन सिृ कतार् परमेँ वरलाई िवँ वास गन 
िवँ वासीह लाई अब परुानो करारमा उल्लेिखत िविधिवधानह  वा िवशेष गरेर 
बिलूथा र खतना गन कायर्बाट छुट पाएका िथए र अॄाहमका सन्तान 
यहूदीह  जःतै अन्य जाित वा अछुत मािनएका िवदेशी जाितले पिन ितनीह  
जःतै अिधकार पाउनेछन ् भ े पावलको िशक्षा यहूदीह को हरेक क्षेऽमा 
फैिलएको िथयो।..पावलले व्यक्त गरेका अत्यन्त ूभावकारी वचन "न त मीक 
वा अन्य जाित, न त यहूदी, न त खतना न त बेखतना" (कलःसी ३:११) 
उनका शऽहु को िनिम्त सरासर परमेँ वरकै िव मा बोिलएको भनेर िलएका 
िथए। पावल यहूदी धमर् नाश गन तत्व भएकोले सदाको िनिम्त उनको आवाज 
बन्द गन अितवादी यहूदीह ले िनणर्य गरेका िथए।"-एलेन जी ाइट, द 
आक्टस ्अभ आपोःटलस,् प.ृ ३९०बाट पान्तिरत। 
    "द:ुखक मा पिररहेका पावलले आफ्नै िवँ वासी दाजभुाइह बाट 
सान्त्वना, सहानभुिूत र सहयोग पाउँछु भ े आशा गरेका िथएनन।् इसाईको 
खोल ओढ्ने तर आत्मपिरवतर्न नभएका यहूदी इसाईह ले पावल कहाँ कहा ँ
गए भनेर निजकबाट िचयो गरेका िथए। ितनीह ले य शलेममा उनको 
िवरोधमा अनेक  जािल समाचारह  फैलाएका िथए। व्यिक्तगत पमा होस ्वा  
पऽबाट होस ्पावल र उनको कामको बारेमा झटुा खबरह  िदएका िथए। 
कितपय ूिेरत र चचर्का अगवुाह ले पिन ती समाचारह  सही भएको ठानेका 
िथए। ती समाचारको कुनै ूितवाद ितनीह ले गरेनन।् य शलेममा ती 

१६३ 



इसाईह ले नै पावलसँग तालमेल गनर् कुनै न त चाहना न त ूयास गरे।"- 
एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटलस,् प.ृ ३९८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   एिफससमा पावलले भेटेका बार् ह चेलाह  बिप् तःमा िदने यूह ाका 

चेलाह  िथए जो येशूका चेला हनुगएका िथए (ूिेरत १९:१-७)। 
अ  सम्ूदायका इसाईह  सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटमा सिम्मिलत हनु 
फेिर पानीमा डबुाएर बिप् तःमा िलनपुदन कितपय इसाईह ले भ े 
तकर् लाई साम्य पानर् ती पदह लाई उपयोग गनर् िकन जायज 
देिखन्छ?  बाइबलको धरुन्धर िव ान भएर येशूलाई िवँ वास गनर् 
पगेुका आपोलसले येशूको नाउँमा बिप् तःमा निलनमुा के अथर्पूणर् 
छ? 

आ.    पावलको पिरिःथितको बारेमा सोच्नहुोस।् येशूलाई िवँ वास नगन 
आफ्नै देशका मािनसह ले उनलाई ितरःकार गरेका िथए। 
येशूलाई िवँ वास गन कितपय इसाईह ले पिन उनलाई ठूलो 
श ाको ि ले हेरेका िथए। सांःकृितक, धािमर्क र रा को 
सम्पदालाई नाश गनर् खोज्ने बेइमान भनेर यहूदी इसाईह ले पिन  
पावलूित नकारात्कम आखँाले हेरेका िथए। फेिर कितपय मूितर्पजुा 
गन र अन्य जाित वा अयहूदीह ले उनले ूचार गरेका 
ससुमाचारलाई घणृा गरेका िथए र िबरोध जनाएका िथए। तै पिन 
के भयो त? जसले जे भनेतापिन, जसले िबरोध गरेतापिन पावलले 
आफ्नो लआयलाई िकन अगािड बढाइरहे? हामी पावल नभएतापिन 
पावलको अनभुवबाट हामीले के िसक्न सक्छ ? 

इ.   कितपय इसाईह ले सबाथ शिनबारबाट आइतबारमा सािरयो वा 
अब िबिँ चयन भएपिछ सबाथलाई पालन गनुर्पदन भ  े तकर् को 
बारेमा सोच्नहुोस।् ती तकर् सँग हामीले कसरी सामना गन वा 
सबाथ पालन गनुर् अ  नौआ ाह  पालन गनुर्जःतै हो तर 
काम ारा मिुक्त पाउने भ  ेहोइन भ  ेहामीह को धारणालाई ती 
इसाईह को साम ु कसरी तेःयार्उने? िवँ वास ारा परमेँ वरको 
मागर्मा िहँड्न सिकयो भनेमाऽ हामीह मा मिुक्तको आशा हनु्छ 
भनेर कसरी बझु्ने? 
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कथा १० 
संसारको सबभन्दा असल काम 

एन्कमानडेख “मनडाख" बोल्ड, २८ म ोिलया 
 

(सन ् १९२४देिख सन ् १९८९सम्म म ोिलया सको अिधनमा 
िथयो। त्यसपिछ म ोिलया सबाट अलिगएर ःवतन्ऽ राज्य बन्यो। त्यहा सन ्
१९९१मा ृिन्टयर िमसनको एक िबवािहत दम्पितले ससुमाचार ूचार गनर् 
िभिऽएको िथयो। त्यसबेला त्यहाँको जनसंख्या ितस लाख िथयो। अिहले त्यहाँ 
२,१७७ सेभेन्थडे िवँ वासीह  छन।् जो जो बिप् तःमा िलन्छन ् ूायजसो 
पिरवारको एक जनालेमाऽ बिप् तःमा िलने भएको छ। त्यहाँ धेरै चनुौितह  
छन।् चचर्का धेरै सदःयह  चचर्मा रिहरन पिन गार् हो भएको पाइएको छ। 
म ोिलयाको राजधानी उलनबाटरमा मानडाखमा २८ वषर्को ग्लोबल िमसन 
पायोिनयर िथयो। उसले िकसोर अवःथामा बिप् तःमा िलएको िथयो।सात 
वषर्पिछ उसले चचर् छो ो। यो उसको कथा हो।) 
   म एकदम कडा िमजासको मािनस िथए।ँ मािनसह को आिनबानी 
अनसुार ितनीह को न्याय म गदर्थे। कसैले भलू गर् यो भने मैले उसलाई िठक 
पाथ। उसलाई सजाय ँ िदन चाहन्थ। हामीले भलू गर् य  भने परमेँ वरले 
हामीलाई दण्ड िदन चाहनहुनु्छ भनेर मैले सोचेको िथए।ँ 
    म खशुी हनुसिकन ँर परमेँ वरलाई िवँ वास गनुर् बेकार छ भनेर मैले 
िनणर्य गर। मेरो जीवनमा केही न केही भयो जसले गदार् मेरो जीवन टुिबएको 
महससु भयो। म चचर् जान छोड्न थाल र साबथलाई पालन गनर् पिन छोड। 
मैले दशांश पिन िदन छोड। 
   मेरी ौीमतीले मेरो बानीले गदार् द:ुख मानेकी िथइन।् उनले मेरो 
िनिम्त ूाथर्ना गनर् थािलन।् 
   मेरो चेतनामा परमेँ वरको सजाय ँ भोिगरहेको छु जःतो लागेको 
िथयो। परमेँ वरले मलाई सात वषर् आिशष िदनभुयो अब उहाँलाई छोडेकोले 
उहाँले मलाई दण्ड िदइरहनभुएको छ। 
  एक वषर् भयो। केही पिन भएन। परमेँ वरले मलाई सजाय ँिदनभुन्दा 
ब  मलाई माया गिररहनभुएको िथयो। मैले पिहला भन्दा राॆो  आिशष 
पाएको िथए।ँ म ोिलयाको टेिलिभजन कायार्लयमा म सम्पादक भएको िथए ँर 
मेरो तलब राॆ ैिथयो। 
   अिन परमेँ वरको अगवुाईको बारेमा मैले एक िदन सोच्दा मेरो मनमा 
धक् का भयो। मैले सोच, “पैसा कमाउने र खचर् गन, पैसा कमाउने र खचर् 
माऽ गन। त्यःतो जीवनको अथर् के छ र? टेिलिभजन संचालकले माऽ धेरै 
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फाइदा उठाइरहेको छ। अ भन्दा ऊ पो धेरै धनी धनी भइरहेको छ। पैसा 
कमाउने भन्दा मलाई आनन्द पान सबभन्दा असल काम के होला? भनेर मैले 
सोच्न थाल। धेरै सोचेपिछ म यो िनँकषर्मा पगु िक सबभन्दा असल काम 
भनेको अ लाई ससुमाचार सनुाउन ु हो। येशूलाई मेरो दय फेिर समपर्ण 
गर। चचर्मा फिकर् ए ँ र ूाथर्ना गर, “यिद तपाईँले मलाई ससुमाचर सनुाउने 
काममा खटाउनभुयो भने म जान तयार छु।" 
   धेरै मिहनापिछ म ोिलया एडभेिन्टःट चचर्का अगवुाह ले मलाई 
ग्लोबल िमसन पायोिनयर हनु अनरुोध गरे। म ोिलयाको राजधानीमा रहेको 
सिुकरहेको चचर्मा सेवा गनर् र निजकैको सरकारी ःकूलमा अङ्मजेी पढाउने 
काममा लाग्न सक्ने ितनीह ले बताए। मेरी ौीमतीलेचािहँ बालस ितको 
रेखदेख गन र िचिनया भाषा पढाउने काम गनर् सिक्छन ्भनेर ती अगवुाह ले 
सम्झाए। एक हप् तासम्म मैले ूाथर्ना गर। अिन टेिलिभजनको कामबाट मैले 
रािजनामा िदए ँर म परैु ससुमाचार ूचारक बन। 
  छ मिहनामाऽ ससुमाचार काम गन काममा लािगरहेको छु र यो मलाई 
असाध्यै मनपछर्। परमेँ वरको शिक्तले मािनसह को जीवन पिरवतर्न भएको 
देख् नभुन्दा अ  रोमाञ् चकारी काम मैले देखेको छैन। 
    जब त्यस ठाउँमा म पगु तब पिहलो साबथमा ितन वषर्सम्म नआएको 
एक जना िवँ वासी चचर्मा आयो। एक आपसमा हामीह को िचनाजानी 
िथएन। ऊसँग घलुिमल गनर् चाह र अक  साबथमा पिन आउन उसलाई मैले 
अनरुोध गर। चचर्मा आउन अनरुोध गरेकोमा ऊ खशुी देिखँदैनथ्यो। जब 
हप् ताको बीचमा उसले कुरा गनर् बोलायो तब मैले उसको बारेमा थाहा पाए।ँ 
ऊ काम गन ठाउँमा म गए।ँ उसले आफ्नो ौीमतीलाई छकाइरहेको िथयो। 
उसको ौीमतीले उसलाई छोड्न चाहेकी िथइन।् “अब मैले के गन?" भनेर 
उसले सोध्यो।  
   के गन उसलाई थाहा िथएन। पर ी वा परपरुष गमनबाहेक 
पारपाचकेु गनुर् मनािसब छैन भनेर मैले बाइबलबाट सनुाइिदए।ँ परमेँ वरसँग 
क्षमा माग्न मैले उसलाई भन र ौीमतीलाई ठग्न छोिडदेऊ मैले भन। 
“तपाईँको ौीमतीलाई सत्य कुरा भ ुहोस ् र अबदेिख म परमेँ वरको मािनस 
हनेुछु भनेर वचन िदनहुोस।् ितमीसँग अबदेिख सत्य बाटोमा िहँड्छु भनेर 
ूित ा गनुर्होस"् मैले भन। ूाथर्ना गरेपिछ म उसको घरबाट िनःक। एक 
हप् ता पिछ त्यस मािनसले यो बतायो िक उसले अकीर् केटीलाई छोिडिदएको र 
आफ्नो जीवन येशूलाई समु्पेको छु भन्यो। आफ्नी ौीमतीलाई पिन सत्य कुरा 
उसले भन्यो। भाग्यवस उनले उसलाई क्षमा िदइन।् 
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   अिहले त्यो मािनस ूत्येक हप् ता चचर्मा आउँछ र चचर्को सिबय 
सदःय भएको छ। अक  अचम्मको काम पिन भयो। एक िदन एक जना 
अपा सँग मेरो भेट भयो। उसले   मिहनाको १६०००० म ोिलयन पैसा 
टोमोग पाउँथ्यो। त्यो किरब ६५ डलर वा ६५सय िथयो। त्यो सरकारबाट 
पाएको अपा  भ ा िथयो। एक िदन साबथमा मैले उसलाई भन, “तपाईँले 
दशांस िदनहुोस।् परमेँ वरले आिशष िदनहुनेुछ।" तर त्यो मािनसले मानेनन।् 
   केही समयपिछ टेिलफोनबाट त्यस मािनसले आफ्नो जीवन र 
ःवाःथको बारेमा कुरा गर् यो। सरकाले दईु मिहनाको भ ा आफूलाई िदने 
कुरा उसले गर् यो। मैले भन, “दशांश िदनहुोस।् यिद तपाईँले परमेँ वरको 
शिक्त जा  चाहनहुनु्छ भने उहाँलाई जाँच्नहुोस।् मलाकी ३:१०मा परमेँ वरले 
भ ुभएको छ "ितॆो दशांशभेटीले मलाई जाँचेर हेर।" 
   अक  साबथ त्यस मािनस चचर्मा आयो र पिहलोपटक दशांश िदयो। 
एक हप् ता पिछ अत्यन्त खशुी भएर मलाई उसले फोन गर् यो, “अिःतको हप ् ता 
मैले दशांश िदए।ँ आज मैले सरकारबाट पऽ पाए ँजसमा लेिखएको िथयो, मेरो 
मािसकभ ा पचास ूितशतले बढेको छ!" 
   म त्यःतो भावकु व्यिक्त त होइन। तर जब परमेँ वरले मािनसह को 
जीवनलाई पिरवतर्न गनुर्भएको म देख् छु मलाई अत्यन्त खशुी लाग्छ। मैले 
शब्दह मा व्याख्या गनर् सिक्दन।ँ सबैले परमेँ वरको ूमे थाहा पाएको म 
चाहन्छु। त्यसैकारण म ससुमाचार ूचारक वा िमिसनेरी भएको छु। िमिसनेरी 
हनु ुनै संसारको सबै भन्दा असल काम हो। 

 (यो कथा आन्ड्र्य ु मेकिचसनीलाई मन्डाखले भनेको हो। उनको 
गवाही यस वेभसाइटमा हेन ुर्होस:् bit.ly/worlds-best-job 

 
म ोिलयाबारे जानकारी: 

-दिक्षण म ोिलयाको ूायजसो सबै भभूाग गोबी म भिूम हो। त्यहाँ त्यःतो 
बालवुा नभएतापिन सकु्खा र ढु ै ढु ाले भिरएको छ। त्यहाँ जाडोमा ४० 
िडमी फारेनहाइट वा माइनस ४० िडमी सेिन्टमडे िचसो हनु्छ भने गमीर्मा 
१०४ िडमी फारेनहाइट वा ४० िडमी सेिन्टमडे गमीर् हनु्छ। 

- सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट कायार्लय म ोिलयाको राजधानी उलनबाटरमा छ। 
यस िमसनमा ६ वटा चचर्ह  छन र २,१७७ सदःयह  छन।् 

-म ोिलयाको जनसंख्या ३,०९५००० छ। त्यसको अथर् ूत्येक १,४००मा 
एक जना एडेभेिन्टःट भएको पाइन्छ। 
 

१६४-३
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