
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत २१, रोमी २:२८,२९, गलाती ५:६, ूिेरत 

२२, ूिेरत २३:१-३० र म ी २२:२३-३२। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "अिघल्लो रात पावलको साम ुपरमेँ वर उिभनभुयो 
र भ भुयो, "साहिसलो होऊ! जसरी ितमीले य शलेममा मेरो बारेमा गवाही 
िदयौ, त्यसरी नै रोममा पिन ितमीले मेरो बारेमा गवाही िदनेछौ।" ूिेरत 
२३:११ पान्तिरत। 
    पावलको ूथम ससुमाचारीय याऽामा यो ःप  पमा देखाइयो िक 
इसाई चचर्मा मौिलक िववादको सजृना भएको िथयो। सारा संसारमा ससुमाचार 
सनुाऊ भ े येशूको चाहना हुँदा हुँदै पिन यहूदी जातबाट आएका इसाईह ले 
संसारका अ  जाितका मािनसह  वा अयहूदीह लाई मिुक्तको ससुमाचार 
सनुाएर चचर्मा ूवेश गराउँदा असहिम देखाएर िबवाद भएको िथयो (ूिेरत 
१५:१-५)।  चचर्मा न्द र िववादको सजृना भएको आभास ्पाएर त्यसलाई 
सलु्झाएर चचर्मा एकता ल्याउन पावलले योजना बनाएका िथए। य शलेम 
पिरषदमा मूल िववाद सिुल्झएको िथयो। त्यस पिरषदले गिरबह लाई 
सम्झनपुछर् भनेर पिन िनंकशर् िनकालेको िथयो। त्यसैलाई सम्झेर पावलले 
इॐाएलमा रहेका चचर्का िवँ वासीह को सहायताको िनिम्त अयहूदी चचर्का 
िवँ वासीह लाई आिथर्क सहयोगको अनरुोध गरेका िथए (गलाती २:१०)। 
सन्तह को िनिम्त जम्मा गिरएको भेटीह  (१ कोरन्थी १६:१) य शलेममा 
ल्याएर यहूदी इसाई र अयहूदी इसाईह को बीचमा भएको भेद समाप् त गनर् 
पावलले चाहेका िथए। 
   त्यही पिरवेशमा पावलले य शलेममा आफ्नो तेॐो ससुमाचारीय याऽा 
पिछ आफूलाई जोिखममा पारेर भएपिन जाने कठोर िनणर्य गरेका िथए। 
एकातफर्  हेन हो भने आफ्ना सहयहूदीह को िनिम्त पावलको ूमे सक् कली र 
िभऽी दयदेिख नै िथयो (रोमी ९:१-५) र अक  पक्ष हेन हो भने चचर्ह मा 
एकता होस ् भ े उनको ूवल चाहना िथयो (गलाती ३:२८,५:६)। यहूदी 
होस ् वा अयहूदी होस ् दवैु जातका मािनसह ले व्यवःथाको धमर्कमर् पालन 
गरेर होइन तर िवँ वास तथा येशूमा आःथा भरोसा राखेरमाऽ मिुक्त पाउने 
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भएकोले (रोमी ३:२८-३०) कुनै पिन धमर्कमर् वा परम्पराको नाउँमा धािमर्क 
संःकार अपनाएर मािनसह लाई अलग गन नीित ससुमाचारको ःवभाव वा 
ममर्को िब मा िथयो (एिफसी २:११-२२)। 
अब पावलको जीवनको नयाँ पक्ष र लआय हामी यस अध्यायमा िनयाल । 

 

१. य शलेमका अगवुाह सँगको भेटघाट 
     जब पावल य शलेममा आए तब उनी मनासनको घरमा बसे। त्यहा ँ
मनासनसँग िमलेका िवँ वासीह ले उनलाई न्यानो दयका साथ सत्कार गरे 
(ूिेरत २१:१६,१७)। 
           ःथानीय यहूदी इसाईह को बीचमा पावलको ूित ा वा इज्जतको 
बारेमा याकूब र य शलेमका अगवुाह ले चासो व्यक्त गरेका िथए (ूिेरत 
२१:१८-२२)। कितपय ःथानीय यहूदी इसाईह ले मोशाका िविधह लाई 
पालन गरेर िनरन्तरता िदनपुछर् भनेर िजिकर गरेका िथए। यहूदीह  इसाई 
भएपिछ मोशाको व्यवःथालाई पालन गनुर्पदन भनेर पावलले िबदेशमा ूचार 
गिररहेका िथए भनेर य शलेमका यहूदी इसाईह ले उनको बारेमा गलत 
सूचना पाएका िथए। "खतना नगनुर् र मोशाका िविधह  पालन नगनुर्" (ूिेरत 
२१:२१) भनेर पावलले िसकाइरहेका छन ्भ े उनको िखलाफमा इॐाएलमा 
ूचारवाजी भइरहेको िथयो।  
   खास गरेर पावलको िब मा गलत ूचार िथयो। मिुक्तको 
मािमलामा चाहे खतना होस ् वा बेखतना होस ् त्यसको अथर् छैन, येशूमा 
िवँ वास गदार् दवैु यहूदी र अन्य जाित वा अयहूदीह  सबैले बराबरी पमा 
मिुक्त पाउँछन ् भनेर पावलले िसकाइरहेका िथए (रोमी २:२८,२९, गलाती 
५:६, कलःसी ३:११)। मिुक्त पाउन व्यवःथा पालन गरेर होइन, रीितिथित 
वा परम्पराको नाउँमा धमर्कमर्ले अर् हाएका िविधह  पालन गरेर होइन तर 
येशूमा िवँ वास गरेरमाऽ पाइन्छ भ े ःप    िशक्षा पावलले िसकाइरहेका 
िथए। त्यो नै यहूदी इसाई र पावलको बीचमा िववादको िवषय िथयो। आ ा 
पालन गनुर् वा परमेँ वरको आदशर् नीितमा िहँड्न ुभ ुको अथर् आफै िविधिवधान 
पालन गरेर मिुक्त पाउन ु भ  खोिजएको होइन भनेर मािनिलनपुछर्। तर 
मािनसह ले त्यसलाई जानाजानी बगँ्याएर अनथर्मा लगाएका िथए। 
     िबषशे गरेर ूिेरत २१:२३-२६मा पावलले आफू इसाई भएतापिन 
यहूदी आःथामा चिलरहेको छु भनेर कसरी देखाए? हेन ुर्होस ् "१ उनीह सगँ 
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ि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 सँग 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 सँग एक 
िदन बः य । ८ भोिलपल् ट हामी िबदा भएर कैसिरयामा 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।  १७ अिन जब हामी य शलेममा आइपगु् य , तब 
भाइह ले हामीलाई खशुीसाथ ः वागत गरे। १८ भोिलपल् ट पावल हामीसगँ 
याकूबकहाँ गए। त् यहाँ सबै एल् डरह  उपिः थत िथए। १९ ितनीह लाई 
अिभवादन गरेपिछ,  पावलले ितनको सेवकाइ ारा अन् यजाितह का बीचमा 
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परमेँ वरले गनुर्भएका काम ितनीह लाई एक-एक गरी बयान गरे। २० यो 
सनेुपिछ ितनीह ले परमेँ वरको मिहमा गरे। तब ितनलाई भने, “हेन ुर्होस ् भाइ, 
यहूदीह का बीचमा िवँ वास गनह  हजार  छन ्, र व् यवः थाका कुरामा उनीह  
सबै जोिशला छन ्। २१ उनीह ले तपाईंको बारेमा पिन केही कुरा सनेुका छन ्, 
सो के हो भने, अन ् यजाितह का बीचमा बः ने यहूदीह लाई तपाईंले ‘मोशालाई 
त् याग गनूर् र ितनीह का बालकह लाई खतना नगनूर् र रीितिथित पालन नगनूर्’ 
भनेर िसकाउनभुएको छ, अरे। २२ अब के गन हो? तपाईं आउनभुएको छ भनी 
उनीह ले िनँ चय सनु् नेछन ्। २३ यसकारण जे हामी भन् दछ ,  सो गनुर्होस ्– 
भाकल गनह  चार जना हामीसगँ छन ्। २४ ियनीह लाई िलएर तपाईं पिन 
ियनीह का साथसाथै शु  हनुहुोस ्,  र ियनीह लाई चािहने खचर् तपाईंले 
भिरिदनहुोस ्,  र ियनीह ले कपाल खौ न ्। यसरी तपाईंले व् यवः था पालन 
गनुर्भएको देखेर तपाईंको िवषयमा सनेुको कुनै कुरो सत् य रहेनछ भनी सबैले 
थाहा पाउनेछन ्। २५ तर अन् यजाितह  जसले िवँ वास गरेका छन ्,  ितनीह  
मूितर्लाई बिल चढ़ाएका थोक,  रगत,  गला अँ ाएर मारेका पशकुो मास ु र 
व् यिभचारबाट अलग् ग रहनपुछर् भन् ने हाॆो िनणर्य जनाएर हामीले पऽ लेखेका 
छ।”    २६ तब पावलले ती मािनसह लाई लगे,  र भोिलपल् ट ितनीह का 
साथसाथै आफूलाई पिन शु  गराए, र शु ीकरणका िदनह  किहले पूरा हनेु हो, 
तथा हरेकको िनिम् त िदइने भेटीको सूचना िदन ितनी मिन् दरिभऽ पसे।" ूिेरत 
२१:१-२६ 
     राजनैिनक िहसाबले हेन हो भने जनु सल्लाह पावललाई िदइएको 
िथयो त्यो िठकै िथयो। यहूदी धमर्कै संःकारलाई पालन गरेर उनको िब मा 
गिरएको ूचार गलत िथयो भनेर पावलले देखाउनपुरेको िथयो। केही यहूदी 
इसाईह लाई नासरी भाकल पावलको आफ्नै खचर्मा गनर् लगाउन उनलाई 
अनरुोध गिरएको िथयो। यहूदीह ले आफूलाई परमेँ वरमा समिपर्त गरेको छु 
भनेर देखाउने यो िबशेष धािमर्क िबिध िथयो। 
   िबिधिवधान वा धमर्कमर् गरेर मिुक्त पाइँदैन वा परमेँ वरलाई खशुी 
बनाउन सिकँदैन भनेर ूचार गरेतापिन दभुार्ग्यवस पावलले त्यस अनरुोधलाई 
ःवीकारे।  परमेँ वरमा िवँ वास गन धेरै हःतीह  वा बिलयो खम्बाह  
बाइबलमा नै िकन नहोस ितनीह मा कोही कोही कमजोर भएको पाइन्छ। 
अॄाहम, मोशा, पऽसु केही उदाहरणह माऽ हनु।् यहूदीह सँग घलुिमल गनर् 
आफू पिन यहूदीह को नीितमा चलेका िथए (१ कोरन्थी ९:१९-२३) भ े 
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तकर्  गनर् सिकन्छ वा उनी आफैले पिन त्यस कायर्को िनिम्त धेरै पिहले नै 
शपथ खाएका िथए पिन भ  सिकन्छ (ूिेरत १८:१८)। तर यो भाकल वा 
सङ् कल्प कःतो िकिसमको िथयो भनेर ःप  गिरएको छैन। तर जे भएतापिन 
त्यस समय यहूदी इसाईह को अनरुोधमा मोशाका िविध पालन गनुर्पन 
नीितसँग पावलले सम्झौता गरेको देखाउँछ। पावल आफैले पिन जोडतोडले 
यःता सम्झौतामा आफू नफःन ुभनेर िसकाएको र िसकाउन खोजेको िशक्षासँग 
बािझएको त देखाउँछ। धमर्कमर् वा मोशाको िविध पालन गरेर मिुक्त पाउने 
ूावधान र अयहूदीह ले िवँ वासबाटमाऽ मिुक्त पाइन्छ भ े िशक्षाले दईु 
ससुमाचार देखाउँछ, त्यो गलत हो भनेर पावलले बारम्बार िजिकर गरेका 
िथए। "इसाईह  भएतापिन यहूदीह को अनरुोधलाई पावलले ःवीकानर् 
परमेँ वरले अिधकार िदनभुएको िथएन।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ 
आपोःटलस,् प.ृ ४०५बाट पान्तिरत। 
     अ को अगािड सम्मान पाउन वा इज्जत थाम्न हामीले पिन त्यःतो 
खालको धराप वा परम्पराको नाउँमा संःकारको िविधसँग सम्झौता नगनर् हामी 
कसरी सचेत भएर बःने? 
 

२.  मिन्दरमा हलुद ा 
       चचर्का अगवुाह को अनरुोध पावलले महण गरेपिछ उनी सात 
िदनसम्म यहूदी धमर्को संःकारलाई पालन गनर् मञ् जरु हनु ु परेको िथयो। 
त्यसको अथर् मािनसह को भाकल पूरा गनर् (गन्ती १९:११-१३) पावल 
आफैले पिन सात िदनसम्म शिु करणको िबिध अपनाउनपुदर्थ्यो। फेिर यहूदी 
धमर्को परम्परा अनसुार कुनै पिन अन्य जाित वा अयहूदीलाई मिन्दरमा पःन 
मनाही िथयो िकनभने यहूदी जाित बाहेक अ  सबै जाितह  म्लेच्छ, पानी 
नचल्ने अछुत, अशु  र तचु्छ जाित भनेर मािनन्थ्यो। ितनीह  परमेँ वरको 
मिन्दरमा जान अयोग्य ठहिरएका िथए। पावलले पिन ती अन्य जाितह सँग 
उठबस तथा खानिपन गरेको हनुाले अशु  हनु पगेुका िथए। यहूदी इसाई 
भाइह को नाजिरन भाकल पूरा गनर् सहयोग गनुर्पदार् पजुारी साम ुजान पावल 
आफैले पिन शिु करणको िबिध पूरा गरेर माऽै जानपुरेको िथयो (ूिेरत 
२१:२६)। 
     मोशाको िनयम अनसुार पावलले सात िदनको शिु करणको िविध पूरा 
गरेपिछ पावललाई के भयो? पढ्नहुोस ्ूिेरत २१:२७-४० "२७ जब सात  िदन 
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पूरा हनु लागेको िथयो,  तब एिशयाका यहूदीह ले पावललाई मिन् दरमा देखेर 
सारा भीड़लाई उ ेिजत पारे, र ितनलाई पबे। २८ उनीह  यसो भन् दै कराउन 
लागे “इॐाएलका मािनस हो,  सहायता गनुर्होस ्! मािनसह लाई जताततै हाॆो 
जाित, हाॆो व् यवः था र यस ठाउँको िव मा िशक्षा िदई िहँ  ने मान् छे यही हो। 
यित माऽ होइन, यसले मीकह लाई पिन मिन् दरिभऽ ल् याएर यस पिवऽ ठाउँलाई 
अशु  पािरिदएको छ।”  २९ िकनभने यसको अगािड उनीह ले एिफससको 
ऽोिफमस भन् ने एक जनालाई ितनीसँग सहरमा देखेका हनुाले त् यसैलाई पावलले 
मिन् दरिभऽ ल् याएका हनु ् भनी उनीह ले ठाने। ३० तब जम् मै सहरमा हलचल 
भयो, र मािनसह  एकसाथ दौ  दैआए। उनीह ले पावललाई पबेर मिन् दरबाट 
बािहर िघः ः याउँदै ल् याए, र तु न् तै ढोकाह  बन् द गिरए। ३१ जब उनीह ले 
ितनलाई मान चें टा गिररहेका िथए, तब सारा य शलेम खलबिलएको छ भन् ने 
कुराको खबर पल् टनका सेनापितकहाँ आइपगु् यो। ३२ उनी तु न् तै िसपाही र 
कप् तानह  साथमा िलएर उनीह कहाँ दौ  दैआए। उनीह ले सेनापित र 
िसपाहीह लाई देखे,  र पावललाई कु  न छोड़े। ३३ तब ती सेनापित निजक 
आएर पावललाई समाते र दईु साङ् लाले ितनलाई बाँध् ने हकुुम िदए। यो को हो 
र यसले के गर् यो भनी उनले सोधे। ३४ तर त् यस भीड़मध् ये कसैले एक कुरा 
र कसैले अक  कुरा भनेर कराए, र उनले त् यस होहल् लाले गदार् घटना के हो सो 
थाहा पाउन नसकेकाले पावललाई ब् यारेकमा लैजानू भनी आ ा िदए। ३५ जब 
पावल भर् याङमा आइपगेु,  तब धइुरोको िहंसक उ ेजनाले गदार् िसपाहीह ले 
ितनलाई उचालेर लगे। ३६ िकनभने मािनसह को भीड ‘त् यसलाई 
िसद्ध्याइदेऊ’ भनेर कराउँदै पिछपिछ लागेको िथयो।" ३७ ब् यारेकिभऽ परु् याउन 
लाग् दा पावलले सेनापितलाई भने, “हजूर, अनमुित पाए, म केही भन् न चाहन् छु।” 
उनले भने, “के तँलाई मीक भाषा आउँछ? ३८ के तँ त् यही िमौी होइनस ्, जसले 
भखर्रै िविोह मच् चाई चार हजार िविोहीह लाई ज लमा लगेको िथयो?”   ३९ 
तर पावलले जवाफ िदए, “म त िकिलिकयाको सहर टासर्सको एक यहूदी मािनस 
हु,ँ सानोितनो सहरको नागिरक होइन।ँ िबन् ती छ, यी मािनसह लाई केही भन् ने 
मलाई मन् जूरी िदनहुोस ्।”   ४० जब उनले मन् जूरी िदए, तब भर् याङमा उिभएर 
पावलले मािनसह लाई हातले इशारा गरे। मािनसह  िबलकुलै शान् त भएपिछ, 
ितनले उनीह लाई िहॄू भाषामा यसो भने– "  
        यहूदी धमर्को मटुु वा अत्यन्त पिवऽ मिन्दरमा िवदेशी मािनसलाई 
िभऽाएर अपिवऽ पारेको हनुाले त्यहाँ ठूलो हलुद ा मिच्चयो। यहूदी धमर्को 
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ूतीकलाई पावलले आबमण गर् यो भनेर केही मािनसह ले िभडलाई उचाले। 
एिफससबाट आएको अयहूदी िवँ वासी शोिफमसले (ूिेरत २१:२९) पावलको 
याऽामा साथ िदएका िथए। ती हलुले उनलाई मिन्दरको िभऽी पिवऽ आगँनमा 
पावललाई िभऽाइयो भनेर सोचेका िथए। त्यस आगँनमा केवल यहूदीह माऽ 
पःन सक्थे। यिद उनीमािथ लगाएको आरोप सही भएको भए पावलले अत्यन्त 
गम्भीर भलू गरेको ठहिरन्थ्यो। मिन्दरको बािहरी आगँन र िभऽी आगँनको 
बीचमा पखार्ल िथयो। अयहूदी पाहनुाह  िभऽी आगँनमा नजाओस ् भनेर 
"केवल यहूदीह लाई माऽ" भ े सूचना पाटी यहूदी र अयहदुी छु ाउने 
पखार्लको ढोकामा टाँिगएको िथयो। यिद भलुवस त्यहाँ पिसयो भने ितनीह ले 
आफ्नो मतृ्य ुआफैले िनम्त्याएको भनेर मािनन्थ्यो। 
    "यहूदी धमर्को िनयम अनसुार खतना नगरेको मािनस मिन्दरको पिवऽ 
िभऽी आगँनको पिरसरमा पःयो भने उसले ठूलो अपराध गरेको ठहथ्य  र ऊ 
मतृ्यदुण्ड पाउन योग्य भएको ठहथ्य । मािनसह ले एिफससको शोिफमस 
पावलसँग घमुिफर गरेको देखेका िथए। त्यसैको आधारमा पावलूित उनको 
िबरोधीह ले आबोस पोखेका िथए। तर शोिफमस पावलसँग िभऽी आगँनमा 
गएको िथएन। पावल आफै पिन यहूदी भएको कारणले उनी मिन्दरको िभऽी 
आगँनमा पःन ुजायज नै िथयो। उनले मिन्दरको िनयमलाई उल्ल न गरेका 
िथएनन।् त्यसकारण उनीूित लगाएको आरोप झटुो िथयो तर उनका 
िवरोधीह ले जनमानसको पूवार्मह उचाल्न झटुा आरोपलाई ूयोग गरे। 
मिन्दरको पिरसरमा पावलको िब मा हलुका हलु मािनसह  िचच्याउन 
थाले। त्यसले गदार् त्यहाँ अिनयिन्ऽत उ ेिजत द ा मिच्चएको िथयो।"- एलेन 
जी ाइट, द आक्टस ्अभ द आपोःटलस,् प.ृ ४०७बाट पान्तिरत। 
     मिन्दरमा हलुद ा भएको खबर सनेुपिछ रोमी सैिनक ब्यारेकमा त्यहा ँ
रोमी िसपाहीकँो हािकम क्लिडयस िलिसयास (ूिेरत २१:२१,३२,२३:२६) 
पल्टनसाथ आए र पावललाई हलुले मानुर्भन्दा अगािड उ ार गरे। 
   पावल आबमणको िशकार भएकोले उनलाई पबेर िसबीले बाँधे र 
उनले के गरे भनेर उ ेिजत हलुलाई सोधे। तर उ ेिजत हलुमा कसैले पिन 
उनीमािथ आबमण भएको खास कारण भ  सकेन। उनले पावललाई सैिनक 
ब्यारेकमा हलुह बाट उचालेर भएपिन लान आदेश िदए। 
     पावलको िब मा भए नभएको कुरा फैलाएर मािनसह ले बोध 
उचाले र त्यहाँ  हलुद ा मिच्चयो। अ को बारेमा कानेखशुी वा अ को चिरऽ 
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हत्या गन खालको कुराह  नसु , िवँ वास नगनर् र नफैलाउन हामीले िकन 
होिसयार हनुपुछर्? 
 

३. हलुलाई पावलले सम्बोधन गछर्न ्
       पावललाई के भयो भनेर ूिेरत २१:३७-४०मा उल्लेख गिरएको 
छ। जब पावललाई सोधपछुको िनिम्त व्यारेकमा लान खोज्छन ् तब उनले 
मािनसह लाई सम्बोधन गनर् िसपाहीको हािकमसँग अनमुित माग्छन।् हलुका 
हलु मािनसह  पावलको मतृ्यकुो िनिम्त िचच्च्यारहेको भएतापिन आफ्नो कुरा 
ितनीह सँग राख् न पावलले चाहेका िथए। 
      जब मीक भाषामा पावलले हािकमसँग िभडलाई सम्बोधन गनर् अनमुित 
मागे तब उनी त इिजप्टबाट आएका िविोही यहूदी भन्ठाने। केही वषर् अिघ 
रोमी आिधपात्यको िब मा उक्त यहूदीले य शलेममा िविोह मच्चाएका 
िथए। रोमी सेनाले त्यस िविोहलाई साम्य पारेका िथए। धेरै जसो त्यस 
इिजप्टबाट आएको यहूदीका पिछ लाग्ने मािनसह लाई िक त मारेका िथए िक 
त पबेर थनेुका िथए तर त्यो यहूदी भने भाग्न सफल भएको िथयो। 
   आफू इिजप्ट होइन टारससबाट आएको भनेर सनुाएपिछ पावललाई 
िभडसँग बोल्न हािकमले अनमुित िदए। िभडले उनको िबरोध गरेर आबमण 
गरेको कारणको बारेमा पावलले भनेनन ् (ूिेरत २१:२८) वा ःपि करण 
िदएनन ्ब  उनले येशूलाई कसरी िवँ वास गनर् पगेु भनेर सनुाए। आफू यहूदी 
धमर्को गु  भएर यहूदी धमर्को क र िबँ वासी भएको जनाए र येशूका 
िवँ वासीह लाई पिन उनले कसरी सताए भनेर सनुाए। परमेँ वरबाट िविभ  
समयमा िविभ  सन्देशह को सामना गनुर्परेकोले ितनीह को पिछ लाग्नेको 
िबकल्प उनले नभे ाएको सनुाए। पावलको जीवनमा कसरी आमूल पिरवतर्न 
आयो र अयहूदीह को बीचमा ससुमाचार ूचार गन िजम्मेवारी उनको काँधमा 
आएको त्यस सम्बोधनबाट बझु्न सिकन्छ। पावलले धमर्शा बाट वादिववाद 
गरेनन ्ब  आफ्नो अनभुव ूःततु गरे र आफू िकन के गिररहेका छन ्भनेर 
त्यस िभडलाई सम्झाउन खोजे। 
      जब पावलले आफू अन्य जाित वा अयहूदीह को ससुमाचार ूचार गन 
ूिेरत भनेर उल्लेख गरे तब िभडको ूितिबया कःतो िथयो भनेर ूिेरत 
२२:२०-३०ले बताएको पढ्नहुोस:् "२० तपाईंको साक्षी िः तफनसको रक्तपात 
हुँदा म आफै पिन निजकै उभी त् यस हत् यामा सहमत भई, उसलाई मानह का 
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वः ऽ कुरेर बसेका िथए।ँ २१ “तब ूभलेु मलाई भन् नभुयो,  ‘जाऊ,  िकनिक म 
ितमीलाई अन् यजाितह कहाँ टाढ़ा-टाढ़ासम् म पठाउनेछु’।”    २२ उनीह ले 
पावलका कुरा यहाँसम् म माऽ सनेु, र यसो भन् दै उनीह  चक  सोरले िचच् च् याउन 
थाले, “यः तो मािनस पथृ् वीबाट हटाइओस ्। िकनिक त् यो बाँच् ने योग् यको छैन।”  
२३ उनीह  आफ् ना वः ऽ च् यात् दै र धलुो उड़ाउँदै कराउन लागे। २४ 
सेनापितले हकुुम गरे, “त् यो ब् यारेकिभऽ ल् याइओस ्, र कोरार् लाएर जाँिचओस ्,  िक 
िकन त् यसको िव मा ितनीह  यसरी कराइरहेछन ्।” २५ अिन जब ितनीह ले 
पावललाई छालाका डोरीले बाँधे, तब पावलले निजकै उिभएका कप् तानलाई सोधे, 
“के रोमी नागिरक र दोषी नठहिरएको मािनसलाई कोरार् लगाउन न् यायस त 
हो?”   २६ कप् तानले यो सनेुपिछ सेनापितकहा ँआई यसो भने, “तपाईंले के गनर् 
आँ  नभुएको छ?  िकनिक यो मािनस त रोमी नागिरक रहेछ।”    २७ तब 
सेनापितले आएर पावललाई सोधे, “मलाई भन ्, के तँ रोमी नागिरक होस ्?” ितनले 
भने, “हुँ।”  २८ सेनापितले जवाफ िदए, “मैले त यो नागिरक हक धेरै िपयालेँ 
ितरेर िकनेको हुँ।”  पावलले भने,  “तर म त जन् मिस  रोमी हुँ।”   २९ तर 
ितनलाई जाँच गनर् तयार भएकाह  सबै तु न् तै हटेर गए, र पावल एक रोमी 
नागिरक रहेछन ् भनी थाहा पाएर सेनापित पिन डराए,  िकनिक उनले ितनलाई 
बाँधेका िथए। ३० तर भोिलपल् ट यहूदीह ले पावललाई कुन खास कारणले 
दोष लाएका िथए सो बझु् ने इच् छाले ितनलाई फुकाइिदए,  र सबै मखु् य 
पूजाहारीह  र महासभालाई जम् मा हनेु आ ा गरे, अिन पावललाई तल ल् याई 
ितनीह का सामनु् ने खड़ा गरे।"   
    हनु त पावलको बोल्ने िनणर्य त्यःतो फाइदाजनक भएको िथएन। 
आफू अयहूदीह को ससुमाचारवाहक भनेर ःवीकादार् उनीमािथ लगाएको दोष 
िठक भएको देिखएको िथयो  (ूिेरत २१:२८) र उ ेिजत िभडले उनको 
रगतको माग गरे।   रोमी हािकमले पावलले भनेका कुरा सबै नबझु्न 
सक्छन।् त्यसकारण उनलाई कोरार् लगाएर जाँच्न खोजे। पावल शु  यहूदी 
माऽ होइन (िफिलप्पी ३:५) आफू रोमी नागिरक भनेर उल्लेख गदार् हािकम 
झःक्यो। रोमी नागिरकलाई कठोर यातना िदन पाइँदैनथ्यो। 
     पावलको भाषण ूिेरत २२:१-२१ पढ्नहुोस।् आफ्नो बचावको बारेमा 
बोल्ने बममा उनले आफ्ना यहूदी जनह लाई कसरी ससुमाचार ूचार गिररहेका 
िथए? आफ्नो आत्मपिरवतर्नको बतृान्त पावलले िकन भने? येशू भी लाई 
िवँ वास गदार् व्यिक्तगत पमा आमूल पिरवतर्न भएको अनभुवका कथाह  िकन 
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धेरै ूभावकारी हनुसक्छ? हेन ुर्होस ्पावलको सम्बोधन "१ “भाइ हो तथा बाबै 
हो, तपाईंह का साम ुमैले आफ् नो पक्षमा भन् नपुन कुरा अब सनु् नहुोस ्।” २ ितनी 
िहॄू भाषामा बोलेका सनेुर उनीह  अझ चपू भए। ३ ितनले भने,  “म 
िकिलिकयाको सहर टासर्समा जन् मेको एक यहूदी हुँ,  तर यस सहरमा 
गमिलएलका चरणमा हिुकर् एको हुँ। हाॆा पखुार्का िविधअनसुार मैले ठीक-ठीक 
िशक्षा पाएको हुँ। आज तपाईंह  परमेँ वरतफर्  जित उत् साही हनुहुनु् छ, म पिन 
त् यितकै उत् साही िथए।ँ ४ मैले यस मागर्का मािनसह लाई मतृ् यसुम् मै सताए,ँ 
अिन पु ष र ः ऽी दवैुलाई बाँध् दै झ् यालखानमा हािलिदए।ँ ५ ूधान पूजाहारी र 
जम् मै महासभाले पिन मेरो पक्षमा गवाही िदन् छन ्। उहाँह कै तफर् बाट 
भाइह का नाउँमा पजुीर् पाएर म त् यहाँ भएका िवँ वासीह लाई बाँधेर 
य शलेममा ल् याई सजाय िदलाउन दमः कसमा गएको िथए।ँ ६ “मेरो याऽामा 
दमः कसनेर आइपगु् दा ूाय: मध् यान् ह भएको हुँदो हो, अचानक ः वगर्बाट एउटा 
ठूलो ज् योित मेरो विरपिर चम् क् यो,  ७ र म जिमनमा लोट,  अिन मलाई यसो 
भिनरहेको एउटा आवाज सनु,  ‘ए शाऊल,  ए शाऊल,  ितमी िकन मलाई 
सताउँदछौ?’ ८ अिन मैले सोध,  ‘हे ूभ,ु तपाईं को हनुहुनु् छ?’ अिन उहाँले मलाई 
भन् नभुयो, ‘नासरतको येशू मै हुँ, जसलाई ितमी सताइरहेछौ।’ ९ तब मसँग जित 
जना िथए, ितनीह ले ज् योित त देखे, तर मसँग बोल् नेको शब् द भने सनेुनन ्। १० 
“मैले भने,  ‘हे ूभ,ु अब के ग ?ँ’ अिन ूभलेु मलाई भन् नभुयो,  ‘उठ, दमः कसमा 
जाऊ,  र ितमीले गनुर्पन तोकेका कामह  ितमीलाई बताइनेछन ्।’  ११ त ् यस 
ज् योितको तेजले गदार् जब मैले केही देख् न सिकन,ँ तब मसँग हनेुह ले हातले 
समाती डोर् याएर मलाई दमः कसमा ल् याए। १२ “हनिनया भन् ने एक जना 
व् यवः थाअनसुार चल् ने भक्त मािनस जसले त् यहाँ बः ने सबै यहूदीह बाट आदर 
पाएका िथए, १३ ितनी मकहाँ आए, र मेरो छेउमा खड़ा भएर मलाई भने, ‘भाइ 
शाऊल,  िं ट ूाप् त गनुर्होस ्।’  र मैले त् यही घड़ी िं ट ूाप् त गर,  र ितनलाई 
देख।  १४ “अिन ितनले भने,  ‘हाॆा िपता-पखुार्का परमेँ वरले उहाँको इच् छा 
तपाईंले जान् न,  र ती धािमर्क पु षलाई देख् न,  र उहाँको मखुबाट शब् द सनु् न 
तपाईंलाई िनयकु्त गनुर्भएको छ। १५ िकनिक सबै मािनसह का साम ुउहाँको 
िनिम् त तपाईंले जे देख् न ुर सनु् नभुएको छ, तपाईं त् यसको साक्षी हनुहुनेुछ। १६ 
त अब िकन पखर्नहुनु् छ? उ  नहुोस ्,  र बिप् तः मा िलनहुोस ्, अिन उहाँको नाउँको 
पकुार गरेर आफ् ना पाप धनुहुोस ्।’  १७ “य शलेममा फकर आएपिछ मिन् दरमा 
ूाथर्ना गिररहँदा म ध् यान-मग् न भए।ँ १८ उहाँले मलाई यसो भिनरहनभुएको 
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मैले देख,  ‘चाँड़ो गरेर य शलेमबाट िनिः कहाल,  िकनिक मेरो िवषयमा ितमीले 
िदएको गवाही ितनीह ले महण गनछैनन ्।’   १९ “मैले भन,  ‘हे ूभ,ु मैले हरेक 
सभाघरमा गएर तपाईंमािथ िवँ वास गनह लाई झ् यालखानमा हालेको र कुटिपट 
गरेको ियनीह  सबैलाई थाहै छ। २० तपाईंको साक्षी िः तफनसको रक्तपात 
हुँदा म आफै पिन निजकै उभी त् यस हत् यामा सहमत भई, उसलाई मानह का 
वः ऽ कुरेर बसेको िथए।ँ २१ “तब ूभलेु मलाई भन् नभुयो,  ‘जाऊ,  िकनिक म 
ितमीलाई अन् यजाितह कहाँ टाढ़ा-टाढ़ासम् म पठाउनेछु’।”   
                     
 ४. यहूदी धमर्गु ह को पिरष  सानिहसनको साम ुपावल 
      पावल देशको िनिम्त खतरा व्यिक्त नभएको भे ाएपिछ सैिनक 
हािकमले उनलाई यहूदीह को धािमर्क पिरष  सानिहसनको साम ुलैजान िनणर्य 
गरे। पावलूितको बोध कुनै राि यतासँग सरोकार नभएको तर धािमर्क 
िबषयमा िबबाद भएकोले उनको मािमला यहूदी धािमर्क पिरषद् ले नै 
सलु्झाउनपुन उक्त हािकमको िनणर्य िथयो (ूिेरत २२:३०,२३:२९)। 
     जब यहूदी धािमर्क पिरष  सानिहसनको साम ुपावल उिभए तब उनले 
आफ्नो बचाउको िनिम्त आफ्नो मािमला पेश गनर् कसरी सु  गरे भनेर ूिेरत 
२३:१-५ले यसरी बताउँछ: "१ पावलले महासभाितर एकटक लाएर हेरे, र भने, 
“भाइ हो, आजको िदनसम् म परमेँ वरको िं टमा मैले शु  िववेकले जीवन 
िबताएको छु।”    २ यस कुरामा ूधान पूजाहारी हनिनयाले ितनको छेउमा 
उिभनेह लाई मखुमा िहकार्उने हकुुम िदए।  ३ तब पावलले उनलाई भने, “हे 
चनू पोतेको िभ ो! ितमीलाई पिन परमेँ वरले ूहार गनुर्हनेुछ। ितमी 
व् यवः थाबमोिजम मेरो इन् साफ गनर् बसेर के व् यवः थाको िवपरीत मलाई िहकार्उने 
हकुुम िदन् छौ?”    ४ अिन छेउमा उिभनेह ले भने,  “के तँ परमेँ वरका ूधान 
पूजाहारीको अपमान गछर्स ्?”  ५ तब पावलले भने, “भाइ हो, उहाँ ूधान पूजाहारी 
हनुहुनु् छ भन् ने मलाई थाहा िथएन। िकनिक लेिखएको छ, ‘तले आफ् ना जनताका 
शासकको खराबी नबोल् नू’।”   
    पावलले बोल्न थालेको सु मै उसले आफ्नो मखुमा चडकन 
पाउनपुरेको िथयो। कैदी भएको हैिसयतले उनले परमेँ वरको बारेमा बोल्दा 
ईँ वर िनन्दा गरेको ठहिरएको िथयो। चड्कन पाएपिछ उनको मखुबाट कटु 
बचन िनःकनलेु यो देखाउँछ िक उनको िमजास कःतो झोिक िथयो भनेर 
बताउँछ। मूल पजुारीलाई चनुले पोतेको पखार्ल (ूिेरत २३:३) भनेर सम्बोधन 
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गदार् फिरसीह को पाखण्डीपना वा दईु मखेु ःवभावलाई येशूले (म ी 
२३:२७) भन्डारफोर गनुर्भएको याद िदलाउँछ। कसलाई पावलले सम्बोधन 
गरेका िथए भनेर थाहा नपाएको कारणले उनको आखँा कमजोर भएको िथयो 
भनेर भ  सिकन्छ। 
    तैपिन पावलले आफ्नो मािमला पेश गनर् कःतो बिु  परु् याउन खोजेका 
िथए? हेन ुर्होस ्ूिेरत २३:६-१० "६ तर त् यस महासभामा एक दल सदकुी र 
अक  दल फिरसीह  रहेछन ् भन् ने थाहा पाएर पावलले उच् च सोरमा भने, “भाइ 
हो, म त फिरसीह का छोरो फिरसी नै हुँ। मरेकाह को आशा र पनु त् थानको 
कारण मेरो मु ा चिलरहेछ।” ७ ितनले यसो भनेपिछ फिरसीह  र सदकुीह मा 
मतभेद भयो,  र भीड़मा फाटो पर् यो। ८ िकनिक सदकुीह  भन् दछन ् िक 
पनु त् थान,  ः वगर्दूत,  आत् मा भन् ने केही पिन छैन। तर फिरसीह  ती सबै 
मान् छन ्।  ९ त् यहाँ ठूलो होहल् ला मिच् चयो, र फिरसी दलका कोही शाः ऽीह  
खड़ा भएर यसो भन् दै ूितवाद गनर् लागे,  “यस मािनसमा हामी केही खराबी 
पाउँदैन । यिद आत् मा वा ः वगर्दूतले ियनलाई यसो भनेका हनु ् भने के त?” १० 
त् यहाँ ठूलो मतभेद भएपिछ उनीह का हातबाट पावल लछुलाछ पािरएलान ् भन् ने 
डरले सेनापितले िसपाहीह लाई तल गएर ितनलाई उनीह का बीचबाट 
बलजफतीसँग ल् याएर ब् यारेकिभऽ लैजानू भनी आ ा िदए।" 
      यहूदी धािमर्क पिरषद सानिहसनमा दईु खेमाका यहूदी पिण्डतह  
िथए। ितनीह मा सदकुी खेमा र फिरसी खेमाका िथए। धमर्शा को िबिभ  
िवषयह मा ितनीह को बीचमा मतभेद भएको िथयो। सदकुीह को धमर्शा मा 
मोशाको केवल ूथम पाँच पःुतकह मामाऽ समावेश भएका िथए। मािनस 
मरेपिछ बौिर उठ्छ भनेर ितनीह ले िवँ वास गदनथे (म ी २२:२३-३२)। 
    सानिहसनका मािनसह को ध्यान मोड्न पावलले जनु वचन ूयोग गरे 
(ूिेरत २३:६) त्यो पावलले केवल चलाखी नीितमाऽ ूयोग गरेका िथएनन।् 
दमःकसको बाटोमा पनु त्थान भएका येशूसँग जनु ् जम्का भेट भयो त्यो 
पावलको िनिम्त आत्मपिरवतर्नको जरो िथयो र त्यो उनको ससुमाचार ूचार 
गन अिधकार येशूबाट पाएको ूमाण िथयो। येशूको पनु त्थान वा 
पनु त्थानको िबषयमा आफूमािथ मु ा चलाइएको नै मूल िवषयबःत ुिथयो भनेर 
पावलले यहूदी धािमर्क पिरषदको साम ु पेश गरे (ूिेरत २४:२०,२१,२६:६-
८)। आफू फिरसी भएर येशूका िवँ वासीह लाई सताउने जोश अब उहाँलाई 
िवँ वास गरेर ससुमाचार सनुाउने जोशलाई कसैले पिन हल्लाउन सक्दैन भ े 
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पावलको सम्बोधनले देखाएको िथयो। यिद येशू पनु त्थान नहनुभुएको भए 
उनको जोश र ससुमाचार ूचार गन सेवाकायर्को कुनै अथर् हनेु िथएन। त्यो 
कुरा उनलाई राॆोसँग थाहा िथयो (१ कोरन्थी १५:१४-१७)। (पनु त्थानको 
िबषयमा पावलले सम्बोधन गदार् फिरसीमतका पिण्डतह  जसले पनु त्थानमािथ 
िबँ वास गदर्थे र सदकुी मतका िवँ वासीह  जसले पनु त्थानमािथ िवँ वास 
गदनथे, ितनीह को बीचमा बादिबवाद भयो। ितनीह को बादिबबादमा 
पावलको ज्यान जाला भ े डरले सेनापितले पावललाई व्यारेकमा सरुिक्षतसाथ 
लगे)। 
     त्यस रात पावल जब रोमी सेनाह को ब्यारेकमा सिुतरहेको बेलामा 
परमेँ वरले उनलाई ढाढस िदएर भ ुभयो, "पावल आफ्नो िशर ठाडो राख। 
जसरी ितमीले य शलेममा मेरो बारेमा गवाही िदयौ त्यसरी नै ितमीले रोममा 
पिन िदन ु आवँयक छ" (ूिेरत २३:११ पान्तिरत)। जनु पिरिःथितमा 
परमेँ वर पावलसँग बोल्नभुयो त्यो उनको िनिम्त अत्यन्त अथर्पूणर् िथयो। 
रोममा येशूको बारेमा ूचार गन उनको गिहरो चाहना र सङ् कल्प (ूिेरत 
१९:२१, रोमी १:१३-१५,१५:२२-२९) पूरा हनेु िनँ चय भएको िथयो। 
 

५. पावललाई कैसिरयामा सािरन्छ 
      केही अितवादी यहूदीह ले अब मु ा चलाएर खतम गनर् सिकँदैन 
भनेर थाहा पाएपिछ जनु तिरका अपनाएर भएपिन उनलाई िसध्याउन षडयन्ऽ 
ितनीह ले गरे। लकुीिछपी धरापमा पारेर उनलाई ितनीह  आफैले मान 
िनणर्य ितनीह ले गरे। 
     ितनीह को षडयन्ऽ के िथयो र त्यो कसरी असफल भयो? गलतै 
भएतापिन धमर्को नाउँमा मािनसह लाई हत्या गनर् जोिशने ूबिृ लाई हामीह ले 
कसरी मूल्या न गन? हेन ुर्होस ् ूिेरत २३:१२-१७ "१२ िबहान उज् यालो 
भएपिछ यहूदीह ले आपसमा ग ा बाँधेर पावलको हत् या नगरेसम् म केही नखाने 
र निपउने शपथ खाए। १३ यो ष  यन् ऽ गन मािनसह  चािलसभन ्दा पिन बढ़ी 
िथए। १४ ियनीह ले मखु् य पूजाहारीह  र धमर्-गु ह कहाँ गएर भने, 
“पावलको हत् या नगरेसम् म हामी केही खानेछैन  भनी हामीले ढ़ शपथ खाएका 
छ। १५ यसकारण तपाईंह  र महासभा िमलेर सेनापितलाई अिपल गनुर्होस ्, र 
त् यसको मु ाको िनणर्य अझ ठीक पले गनुर्पछर् भन् ने बहाना बनाई त् यसलाई 
िझकाउनहुोस ्। अिन त् यो यहाँ आउनासाथ हामी त् यसको हत् या गनर् तयार 

१७७ 



रहन् छ।”  १६ अब पावलको भािनजले यो ष  यन् ऽ थाहा पाएर ब् यारेकिभऽ गई 
पावललाई सनुाइिदयो। १७ तब पावलले कप् तानह मध् ये एक जनालाई बोलाएर 
भने,  “यस यवुकलाई सेनापितकहाँ परु् याइिदनहुोस ्,  िकनिक यसको उहाँसँग केही 
भन् ने कुरा छ।”   
     चािलसभन्दा बिढ अितवादी यहूदीह ले पावलको हत्या नगिर केही 
नखाने भाकल गरेबाट य शलेममा यहूदीह मा पावलूित कितको घणृा 
जागेको रहेछ भनेर देखाउँदछ पावललाई नमा ञ् जेल केही नखाने भनेर 
िकिरया खाने मािनसह  को िथए भनेर लूकाले भन्दैनन।् तर आफ्नो यहूदी 
धमर्को रक्षा गनर् त्यसलाई िबगान कुनै पिन तत्वह लाई बाकँी नराख् ने 
ूितव ता देखाउने ती मािनसह  धमर्लाई ूयोग गरेर मािनसको हत्या गनर् 
निहिच्कचाउने अितबादी यहूदीह  िथए। आफ्नो धमर्लाई िबगानर् खोज्ने 
मािनसह लाई शऽ ु र धोकेवाजको सं ा ती अितवादीह ले िदएका िथए। 
िबिोही र राि यताको भावनाले अिभूिेरत भएर धमर्को नाउँमा अितवादी हनेु 
ूविृ  ूथम शताब्दीमा इॐाएल र विरपिरका देशह मा साधारण नै िथयो 
(अिहले पिन छैन भ  िमल्दैन)। 
     तर भाग्यवस पावललाई मान षडयन्ऽको खबर पावलको भितजाको 
कानमा पगेुको िथयो। पावल र उनको पिरवारको बारेमा हामीलाई केही थाहा 
नहनु ुद:ुख लाग्दो कुरो हो। तर उनी र उनको बिहनी य शलेममा हकुका 
िथए भ  सिकन्छ (ूिेरत २२:३)। उनकी बिहनीले िबवाह गरेकी िथइन ्र 
कमसेकम एक जनामाऽ छोरो भएको देखाउँछ। पावलको भितजा िकशोर 
अवःथामा नै िथयो (ूिेरत २३:१८,२२) िकनभने उसलाई व्यारेकमा हात 
समातेर लगेकोले (ूिेरत २३:१९) उनी सानै केटा िथयो भ े देखाउँछ। 
ब्यारेकमा गएर पावललाई मान अितवादीह को षडयन्ऽ सनुाएको िथयो। 
     पावलको बारेमा बडा हािकम फेिलक्सलाई सेनापित िलिसयासले कःतो 
खालको सन्देश पठाएको िथयो? हेन ुर्होस ्ूिेरत २३:२६-३० "१८ यसकारण 
उनले त् यसलाई िलएर सेनापितकहाँ परु् याएर भने, “बन् दी पावलले मलाई डाकेर 
यस िठटालाई तपाईंकहा ँ लैजानू भनेको छ, तपाईंलाई भन् नपुन केही कुरा छ, 
अरे।”  १९ सेनापितले त् यसको हात समातेर एकाितर लगी एकान् तमा सोधे, “तले 
मलाई भन् ने कुरा के हो?”   २० त् यसले भन् यो,  “यहूदीह ले पावलको िवषयमा 
अझ राॆरी सोधपूछ गन िनहुँ गरी भोिल ितनलाई महासभामा ल् याइिदनहुोस ् भनी 
तपाईंसगँ अनरुोध गन मतो गरेका छन ्। २१ तर तपाईंले ितनीह को कुरा 
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नमान् नहुोला,  िकनिक ितनीह मध् ये चालीसभन् दा पिन बढ़ी मािनसह ले ितनको 
हत् या नग ञ् जेल केही खानपान नगन शपथ खाएर ितनलाई मानर्लाई ढुकेर 
बसेका छन ्, र अब ितनीह  तपाईंका वचनको आशा गरी तयारीमा छन ्।”  २२ 
यसकारण सेनापितले त् यस िठटालाई यसो भनी आ ा िदएर पठाए, “तले मलाई 
यो खबर िदएको कुरा कसैलाई नभन ्।”   २३ त् यसपिछ ितनले कप् तानह मध् ये 
दईु जनालाई बोलाई भने,  “आज राती नौ बजेितर दईु सय िसपाहीह , स री 
जना घोड़चढ़ी र दईु सय भालावालह लाई कैसिरयासम् म जान तयार पारी 
राख। २४ अिन पावलको िनिम् त पिन घोडाको व् यवः था गर,  र उनलाई 
सरुक्षासाथ हािकम फेिलक् सकहाँ परु् याऊ।” २५ ितनले यस िकिसमको पऽ पिन 
लेखे:  २६ “माननीय हािकम फेिलक् सलाई, क् लौिडयस लिुसयसको अिभवादन! 
२७ यस मािनसलाई यहूदीह ले पबेर मानर् खोजेका िथए, तर यो रोमी नागिरक 
रहेछ भन् ने मैले थाहा पाई फौजसँग त् यहाँ पगुी यसलाई छुटाए।ँ २८ कुन 
अिभयोगमा ितनीह ले यसलाई दोष लाएका रहेछन ् भनी जान् ने इच् छाले मैले 
यसलाई ितनीह को महासभामा ल् याए।ँ २९ ितनीह ले व् यवः थाका ूँ नबारे 
यसलाई दोष लाएका रहेछन ्। तर ज् यानसजाय अथवा कैद गनुर्पन मािफकको 
केही दोष मैले भे ाइन।ँ ३० यस मािनसको िव  ष  यन् ऽ हुँदैछ भन् ने कुराको 
सूचना मलाई िदइयो, र यसलाई तु न् तै तपाईंको सामने पठाएको छु, र यसको 
िव  दोष लाउनेह लाई पिन तपाईंको साम ुबयान िदनू भनी आदेश गरेको 
छु।”   
    सेनापितको पऽले फेिलक्सलाई पावलको बारेमा राॆोसँग जानकारी 
िदएको िथयो। पावलले आफ्नो रोमी नागिरकको अिधकार कसरी ूयोग गरे 
भनेर पिन त्यस पऽले देखाउँछ। रोमको काननुले आफ्ना नागिरकह लाई 
पूणर् पमा सरुक्षा िदएको िथयो। रोमी नागिरकलाई त्यसै समातेर मानर् 
पाइँदैनथ्यो तर काननुी ूिबया पूरा गरेरमाऽ उसलाई अ ामा लगेर आफ्नो 
पक्षमा लड्न पाइन्थ्यो (ूिेरत २५:१६)। कुनै पिन रोमी नागिरकले मु ामा 
हार् यो वा उसूित न्याियक फैसला भएन भने उसलाई रोमको बादशाहको 
अगािड आफ्नो मािमला राख् ने अिधकार हनु्थ्यो (ूिेरत २५:१०,११)। 
   फेिलक्स कःतो खालको मािनस हो भ े कुरामा हामीलाई चासो 
नभएतापिन उसले पावललाई काननुी आधारमा व्यवहार गरेको िथयो। 
पावललाई सोधपछु गिरसकेपिछ फेिलक्सले उनलाई सरुिक्षत राख् न हकुुम 
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िदए। य शलेमबाट पावललाई दोषी ठहर् याउने मािनसह  आउन आवँयक 
िथयो। 
    परमेँ वरले पावलको जीवनमा कसरी काम गिररहनभुएको िथयो सो 
सोच्नहुोस।् तपाईँले आफ्नो जीवनमा जितसकैु द:ुखक  र परीक्षाको सामना 
गनुर्परेतापिन परमेँ वरको अगवुाईलाई तपाँईले ःवीकानर् वाध्य हनुपुगु्न ुभएको छ 
िक छैन? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "जब पावल र उनका सहयोगीह  य शलेममा आइपगेु तब 
त्यहाँका अगवुाह लाई औपचािरक पमा आफ्नो कामको बारेमा जानकारी 
िदएका िथए र अयहूदी चचर्का िवँ वासीह ले यहूदी िवँ वासीह लाई पठाएको 
सहयोग समु्पेका िथए।... 
      य शलेमका िवँ वासीह लाई अयहूदी चचर्का िवँ वासीह लाई 
ःवइच्छाले िदएका भेटीह ले संःथागत चचरू् ित ितनीह को बफादािरता 
देखाइएको िथयो। परमेँ वरको ससुमाचार सारा संसारमा सु  पाउँदा 
िवँ वासीह ले आभारी भएर िदने भेटीह  कृत तापूवर्क महण गनुर् 
आवँयकछ। तर जनु मािनसह को साम ुपावल र उनका सहयोगीह  उिभए 
ितनीह  इसाई भनेर िचिनएतापिन अन्य जाितह को भातृू मेको सराहना गनर् 
नसकेको देखाउँछ। जनु उपहारह  पठाए ती परमेँ वरको वचन सनेुर आभारी 
भएर अ  जातका इसाईह ले पठाएका िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्
अभ एपोःटल्स, प.ृ ३९९,४००बाट पान्तिरत। 
     "यिद य शलेम चचर्का अगवुाह ले ूिेरत पावलूित भएको 
पूवार्महको भावना परमेँ वरमा पूणर् पमा समु्पेको भए र पावललाई परमेँ वरले 
नै अन्य जाितह को बीच ससुमाचार सनुाउन च ु ुभएको हो भनेर ःवीकारेको 
भए परमेँ वरले ितनीह को हातबाट पावललाई छुटाउनहुनु्थ्यो। पावलको 
पिरौम िछटै सिकयोस ्भ े परमेश ् वरको चाहना िथएन। तर य शलेम चचर्मा 
रहेका अगवुाह को िनयतलाई पिन ूितवाद गनर् वा पावललाई छुटाउन 
परमेँ वरले आँ चयर् काम ारा हःतके्षप गनुर्भएको िथएन।  
    यःतै खालको ूविृ  अिहले पिन चचर्मा कायमै भएको पाइन्छ जसले 
गदार् पावलको जःतो दगुर्ित परमेँ वरका जनह ले भोग्नपुिररहेको छ। 
परमेँ वरको अनमुहको सराहना गनर् वेवाःता गन र उहाँले िदनभुएको 
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अनमुहलाई राॆोसँग पिरचालन नगदार् चचर्ह  परमेँ वरले िदनहुनेु धेरै 
आिशषह बाट बिँचत हनुपुरेको छ। यिद चचर्मा पिरौम गन िवँ वािसलो तथा 
लगनशील पाःटर र ससुमाचार ूचार गन मािनसह लाई सराहना गिरयो भने 
परमेँ वरले ितनीह को कामलाई लम्ब्याउनहुनु्छ। यिद चचर्ले िवँ वासीह को 
शऽलुाई हलेुर एक आपसमा बाझाबाझ हनेु पिरिःथितलाई सजृना गर् यो र 
भी को  सेवकलाई गलत ढ ले िलयो वा उनका वचनलाई बंग्याएर उनको 
खु ालाई तानेर उनलाई झानर् खोिजयो भने, यिद उनको उपयोिगतालाई 
ध्यानमा नराखेर उनालाई बाधा िदन थािलयो भने चचर्लाई परमेँ वरले िदन ुहनेु 
आिशषबाट किहलेकाही ँआफ्नो हात िझक्नहुनु्छ। 
    ...जब िन ु र मािनसले आफ्नो हात आफ्नो पत्थरको दयमा राखेर 
चल्छ, जब उसलाई िदइएको चेतावनी र साहसको आवाजलाई उसले चपुचाप 
पानर् खोज्यो भने उसले पाउने अमूल्यको आिशष उसैले फ्याँकेको उसले 
देख् नेछ। ितनीह को जीवनमा गनुर्पन काम ितनीह को मतृ्यपुिछ सम्प  
हनुसक्छ। अथार्त ् ितनीह ले गनर् सक्ने काम ितनीह को मतृ्यपुिछ अ ले नै 
गनछ।"- एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ एपोःटल्स, प.ृ ४१७, ४१८बाट 
पान्तिरत। 

 

िचन्तनमनन:् 
अ.   आफूलाई चचर्का मािनसह ले राॆोसगँ व्यवहार गनछैनन ्भनेर थाहा 

पाउँदा पाउँदै पिन पावल य शलेममा गएका िथए। त्यसको अथर् 
आफ्नो व्यिक्तगत भाऊभन्दा चचर्को भाऊलाई उनले ूाथिमकता 
िदएका िथए। उनको उदाहरण हामीह ले कितसम्म अनसुरण गन? 

आ.  पावलले यहूदीह लाई खशुी पानर् आफ्नै नीितलाई पिन पन्छाएर 
धािमर्क संःकारमा सम्झौता गरेका िथए। तर हामीह को नीितलाई 
आत्मसमपर्ण नगिर राजनैितक पमा के िठक भएर चल्न सक्छ  त  
वा चल्नपुछर् र? 

इ.   चचर्को एकता सध मह वपूणर् िबषय हनु्छ। हामीह  िभ ा िभ  ै
भएतापिन, हामीह को व्यिक्तगत धारणा अलगै भएतापिन चचर्को 
एकताको िनिम्त एक भएर कसरी िमलेर काम गन? 
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कथा ११ 

म पढाउन चाह  

सेरनिपल “ओजी“ ओटगोनटुया, ४० म ोिलया 
 

(यो कथा ४०विषर्य ओजीको आफ्नै गवाही हो। उनी म ोिलयामा 
रहेको केवल एकमाऽ सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकूलको िूिन्सपल हनु)्। 

  जब म म ोिलयाको िवँ विव ालयमा के पढ्ने भनेर सोिचरहेकी िथए,ँ 
जे पढेपिन म किहल्यै पिन िशिक्षका हनु चाहँिदन भनेर सोचेकी िथए।ँ मेरी 
आमा िकन्डरगाटनको िशिक्षका िथइन ् र हल्ला गन केटाकेटीह ूित मेरो 
धैयर्ता िथएन। 
   एक िदन चचर्को पाःटरले बालस ितमा पढाउन अनरुोध गरे। मैले 
भन, “मलाई केटाकेटी मन पदन। ितनीह लाई म िसकाउँन चाहँिदन।" तर 
उनले मलाई फलाितनको कपडामा िचिऽत बाइबल कथाह  भ  अनरुोध 
गरे। ती िचऽह  देखेर मलाई उत्सकुता त भयो तर जब मैले केटाकेटीह  
देख मैले भन, “म ितनीह लाई पढाउन सिक्दँन।" मेरो ौीमानले मलाई 
सोध्नभुयो, “यो सानो सहरमा ितमीले के गछ ?" 

“मलाई थाहा छैन तर म पढाउनचािहँ चाह " मैले जवाफ िदए।ँ 
   एक िदन िवँ विव ालयको क्लासपिछ मेरो ौीमानले केही 
िव ाथीर्ह लाई घरमा खान बोलाए। मैले ितनीह को िनिम्त सरल ःवःथ 
खानाह  बनाइिदए।ँ म ोिलयामा मास ु ूत्येक खानेबेलामा ूयोग गिरन्छ। 
मास ुम ोिलयनह को मखु्य खानाको पिरकार हो। तर मेरो टेबलुमा फलफूल, 
अ  र सागसब्जीह  िथए। ती देखेर िव ाथीर्ह ले अचम्म माने। ितनीह ले 
सोधे, “कःतो खालको खाना हो यो?" अिन ितनीह लाई बाइबलमा उल्लेख 
गिरएको ःवःथ जीवनको बारेमा पो िसकाउन पगु। 
    केही समयपिछ िछमेकीका आमाह लाई साथी बनाए।ँ जब म 
ितनीह कहाँ भेट्न गए ँ मैले ितनीह को बच्चाह लाई बाइबलका कथाह  
सनुाए।ँ म किहल्यै पिन िसकाउँिदन भनेर मैले सोचेको िथए ँतर मैले बराबर 
िसकाइपो रहेकी िथए।ँ 
   मेरो ौीमानले सहरमा एउटा चचर् ःथापना गरे। अिन उनलाई 
िफिलप्पीनको एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा अध्ययन गनर् िनम्तो िदए। मैले 
ूाथर्ना गर “हे ूभ ुमैले िफिलप्पीनमा के गन?" 
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   धेरै मिहनासम्म यो ूाथर्ना मैले गिररहेको िथए।ँ एक िदन 
िवँ विव ालयको ूोफेसर हाॆो िफिलप्पीनको नयाँ घरमा आए। मेरो 
ौीमानलाई िवँ विव ालयमा पढाई िसध्याउन दईु वषर् छ मिहना लाग्छ त्यस 
बेलासम्म मैले के गिररहने भनेर उनले मलाई सोधे। 
  “नसर् वा एकाउन्ट पढ्छु होला" मैले भन। 
   “हामीसँगै ूाथर्ना गर । परमेँ वरले तपाईँको िनिम्त योजना 
देखाउनहुनेुछ होला" उनले भन। 
   िवँ विव ालयमा नसर् पिढ िसध्याउन पाँच वषर् लाग्ने मैले थाहा पाए।ँ 
िबिजनेस िवभागमा म गए।ँ त्यहाँ एकाउिन्ट  पढ्न चार वषर् लाग्छ भनेर 
मलाई भिनयो। अिन एकाउिन्ट को बारेमा सोिचरहेको बेलामा िशक्षा िवभागमा 
गए।ँ 
   एक जना िशक्षक र मेरो बीचमा कुराकानी राॆोसँग चल्यो। उनी त 
म ोिलयामा गइसकेका पो रहेछन ्भनेर थाहा पाए।ँ उनी पिहलो व्यिक्त िथए 
जो मैले कुरा गद िथए ँजो म ोिलया गएका िथए। उनीसँग कुरा गनर् मलाई 
धेरै उत्सकु भएको िथयो। 
   केही समयको कुराकानीपिछ मलाई िशक्षा िवषय पढ्न उनले सझुाव 
िदए। 
   “ए, होला," मैले भन। उनी दयाल ुभएकोले नाईँ भ  सिकँन। 
   “तपाईँको छोरी भएकोले ूाथिमक िशक्षा पढ्न िकन कोिशश 
गनुर्हु ?" उनले भने। हामी धेरै बेर कुरा गर् य ।आिखरमा उनलाई पढाउन 
जानपुरेको िथयो। उनी मबाट छुट्नअुिघ िवँ विव ालयमा भएको िकन्डरगाटन 
क्लासमा हेनर् जान उनले सझुाव िदए। जब म िकन्डरगाटन क्लासमा गए ँ
त्यहाँ मैले जे देख सो देखेर मलाई छक् क लाग्यो। बालबािलकाह  शान्त र 
खशुी देिखन्थे। ितनीह लाई िसकाउने िमस पिन हँिसली देिखिन्थन।् 
   म ोिलयामा िशक्षा सम्बन्धी केही कक्षाह  िलएकोले मैले ितन 
वषर्िभऽ िशक्षामा त्यस िवँ विव ालयबाट िडमी पाउन सक्छु भनेर मैले थाहा 
पाए।ँ 
   “यो परमेँ वरको योजना हनुसक्छ िक ितमी उहाँको िनिम्त िशिक्षका 
होऊ" मेरो ौीमानले मलाई भ ुभयो।  
   “होला" मैले भन तर पढाउन नचाहने सबै ःवाद मबाट िबलाएको 
िथयो। 
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    दईु वषर् छ मिहनामा नै म माजएुत भए।ँ त्यही समयमा मेरो 
ौीमानले पिन आफ्नो पढाइ िसध्याउनभुएको िथयो। 
    म ोिलयामा फकपिछ मैले ूथम एडभेिन्टःट ःकूल ःथापना गनर् 
सहयोग गर। केही वषर् अिघ मलाई ःकूलको िूिन्सपल बनाइयो। अब मलाई 
पढाउन खबु मनपछर् र बालबािलका पिन मन पछर्। 
    आजभोिल टुसगाल ःकूलमा १२४ जना िव ाथीर्ह  छन।् ितनीह  
ूायजसो एडभेिन्टःट पिरवारबाट आएका होइनन।् ितनीह  िकन्डरगाटनदेिख 
१२ कक्षासम्म पढ्छन।् अब हामी नौ कक्षादेिख वार् ह कक्षासम्म पढ्ने 
िव ाथीर्ह लाई त्यही ँबःने खाने बन्दोबःत गन भवनह  बनाउन सोिचरहेका 
छ । यस ऽैमािसकको भेटीले त्यहाँका िव ाथीर्ह को िनिम्त आवास घर 
िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ। 
    पछािड फकर हेदार् म परमेँ वरलाई साँिच्चकै धन्यवाद िदन चाहन्छु। 
केिहलेकाही ँ मेरा आफन्तह ले मलाई सोध्छन,् "तर ितमीले त किहल्यै पिन 
नपढाउने भनेकी िथयौ। ितमी िकन िशिक्षका भयौ?" “तपाईँ के हनु ु हनेुछ 
तपाईँलाई किहल्यै थाहा हुँदैन। परमेँ वरलाई माऽ थाहा हनु्छ। जब हामी 
धैयर्तासाथ परमेँ वरको योजनामतुािवक चल्छ  भने उहाँले हामीलाई 
डोर् याउनहुनेुछ" म ितनीह लाई भन्छु। 
   (यो कथा सेरिन्पल “ओजी“ ओटगोन् ुआले आन्िय ु मेकचेसनीलाई 
भनेकी हनु)्। 

म ोिलयाबारे थप जानकारी: 
म ोिलयाका १५वषर् र त्यसभन्दा मािथका मािनसह  बु  धमर् मान्छन।् 
त्यहाँ ५३ ूितशत मािनसह ले बु  धमर् मान्छन।् धमर्सँग आव  नभएका 
अ  ३९ूितशत मािनसह  छन।् त्यहाँको जनसंख्यामा २.१ ूितशत 
इसाईह  छन।् 
म ोिलया चीन र सको बीचमा रहेको देश हो। त्यस देशको किरब आधा 
जनसंख्या राजधानी उलनबाटरमा बःदछन।् ूायजसो त्यहाँका मािनसह  
घमुिफर गरेर िहँड्छन।् 
म ोिलयाका पहाडह  ूायजसो ५,१८३ िफट वा १,५८० िमटर अग्ला 
छन।् संसारको पहाडी देशह मा म ोिलया पिन एक मािनन्छ। 
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