
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत २४, ूिेरत २५, ूिेरत २६ र १ कोरन्थी 

१:२३। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "िढलो होस ्वा चाँडो होस,् तपाईँमाऽ होइन तर 
आज मलाई सिुनरहने सबै म जःतै होउन ्भनेर म परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्छु। 
तर म िसबीले बाँिधएको अवःथामा तपाईँह  नप न ्भ  ेम चाहना गदर्छु।" 
(ूिेरत २६:२९ पान्तिरत)। 
    पावललाई कैसिरया सहरमा सािरएपिछ दईु वषर् झ्यालखानामा परेका 
िथए (ूिेरत २४:२७)। यो ठाउँमा राजा हेरोदको िनिज दरवार िथयो (ूिेरत 
२३:३५) साथै रोमको राज्यूमखुको िनबास िथयो। ती दईु वषर्ह मा पावल 
रोमी राज्यूमूखह  (फेिलक्स र फेःतसु) र राजा (अिमपा २)को साम ुउिभएर 
आफ्नो मािमला पेश गरेका िथए। त्यसले परमेँ वरले ूिेरत ९:१५मा 
िदनभुएको वचन "१५ तर ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो,  “जाऊ,  िकनिक 
अन् यजाितह ,  राजाह  र इॐाएलका सन् तानका सामनु् ने मेरो नाउँ ूचार गनर् 
ितनी छािनएका मेरा एक पाऽ हनु ्, १६ िकनिक मेरो नाउँको खाितर ितनले 
कित कं ट भोग् नपुछर्, सो म ितनलाई देखाउनेछु।” पूरा भएको  देखाउँछ। 
    आफूले गरेको सबै सनुावाईह मा पावलले आफू िनद ष सािबत 
भएको ूमाण ूःततु गरेका िथए। कुनै पिन सही साक्षी उनको िब मा 
ूःततु गनर् नसिकएको सन्दभर्मा आफूमािथ लगाइएको अिभयोग झटुा ठहिरन्छ 
भनेर पावलले िजिकर गरेका िथए। यथाथर्मा भ े हो भने पावलको सबै 
वयानले यो देखाउँदछ िक काननुी पमा उनलाई पिबन र उनमािथ मु ा 
लगाउन उनले कुनै पिन अपराध गरेका छैनन,् त्यसकारण उनले छुट्कारा 
पाउनपुछर्। यिद उनले रोमी सॆाट िसजरसँग िबिन्त नचढाएको भए उनी 
जेलबाट छुट्थे (ूिेरयत २६:३२)। तर राज्यूमूख र राजाले पावलको 
सनुवुाईबाट येशूको बारेमा, उहाँमािथ आशा र पनु त्थानको ूित ा बारेमा सु े 
अवसर पाएका िथए। 
   तैपिन दईु वषर्को बन्दी जीवन पावलको िनिम्त कठोर िथयो र गिहरो 
िचन्ताले भिरएको िथयो। य शलेमको चचर्को कुनै अगवुाह बाट उनले कुनै 
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सहयोग पाएका िथएनन ् न त हौशला नै। "यहूदीह को बीचमा खलबली 
ल्याउन वा अयहूदीह लाई ससुमाचार सनुाएर यहूदीह को बोध इसाईह मािथ 
बषार्उन ूायजसो पावल नै िजम्मेवार भएको ती यहूदी इसाईह ले ठहर 
गिररहेका िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटलस,् प.ृ ४०३बाट 
पान्तिरत। 

 

१.  बडा हािकम फेिलक्सको साम ुपावल 
      कैसिरयाको झ्यालखानामा पावललाई राख् न पाँच िदन अिघ अत्यन्त 
उच्च पद ओगोटेका यहूदी अगवुाह  य शलेमबाट बडा हािकम फेिलक्सको 
साम ु पावलको िब मा औपचािरक पमा अिभयोग लगाउन आएका िथए। 
ितनीह मा यहूदी धमर्को मूल पजुाहारी, सानिहसन वा यहूदी धमर्सभाका केही 
उच्च पदािधकारीह , ततुर्ल् लस नाउँ गरेको विकल िथए (ूिेरत २४:१-९)। 
     ूिेरतमा केवल यो मु ामाऽ उल्लेख गिरएको छ जहाँ अिभयोग 
लगाउनेह ले पेशागत विकललाई ूयोग गरेका िथए। 
   आफ्नो बहस ूःततु गन बममा विकल ततुर्ल् लसले बडा हािकमको 
मन िजत् न रोचक रणनीित ूःततु गरेका िथए। बडा हािकमलाई िचप्लो घःन 
उनको शासनकालमा यहूदीह ले शािन्तको सास फेनर् पाएका िथए भनेर 
विकलले सनुाएका िथए। तर यो सत्य िथएन िकनभने अ  बडा हािकमह  
भन्दा उनैको पालामा यहूदीह ले धेरै दमन र िहँसा खप्न ु परेको िथयो। 
त्यसले गदार् रोमको शासनको िब मा यहूदीह को बीचमा ठूलो िबतृं णा वा 
घणृा उिब्जएको िथयो। बडा हािकमको आफ्नै शासन नीित अनसुार राजनैितक 
ःथाियत्व कायम राख् न  पावलको उक्त मािमलामा पिन उनको िब मा 
सकेसम्म कडा दमन चालेर मु ा िछिनयोस ् भनेर बढो चलाखीका साथ 
विकलले पावलको िब मा बहस गरेका िथए।  
     अिन विकलले पावलको िब मा ितन वटा िवशेष आरोपह  लगाए: 
(१) रोमी राज्यभिर यहूदीह को बीचमा िनरन्तर पमा अशािन्त र आन्दोलन 
ल्याउन उक्साइरहने व्यिक्त (ूिेरत २४:५), (२) उनी नासरी अथार्त ्येशूलाई 
िवँ वास गनह को सरदार (ूिेरत २४:५), उसको भनाइमा इसाई धमर्को 
अिभयान नै समाजलाई खलबली ल्याउने हो र (३) र उनले य शलेम 
मिन्दरलाई अपिवऽ वा िबटुलो पानर् ूयास गरे (ूिेरत २४:६)। 
       पावलले विकलको ूत्येक आरोपलाई कसरी खण्डन गरे भनेर ूिेरत 
२४:१०-१९मा िदइएको छ। तर पावलको मु ा ूिबया पूरा ूिेरत २४मा 
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पढ्नहुोस:् "१ पाँच िदनपिछ ूधान पूजाहारी हनिनया र कितपय धमर्-गु ह , 

ततुर्ल् लस नाउँका एक जना वकीलसँग त् यहाँ आए, र ितनीह ले पावलको िव  
हािकमको अिग मु ा पेश गरे। २ पावल त् यहाँ िझकाइएपिछ ततुर्ल् लसले 
ितनलाई यसो भन् दै अिभयोग लाउन थाले,  “अित माननीय फेिलक् स,  हजूरबाट 
हामीले ठूलो शािन् त भोग गदछ , र हजूरले यस जाितको िनिम् त सधुारह  सु  
गनुर्भएको छ। ३ यो कुरा हरूकारले सबै ठाउँमा हामी कृत तासाथ ः वीकार 
गछ । ४ तर हजूरको बढ़ी समय निलएर हाॆो िबन् ती छोटकरीमा दया गरी 
सिुनिदनहुोस ्। ५ “िकनिक हामीले यस मािनसलाई जताततै द:ुख िदइिहँ  ने, 
संसारभिरका सारा यहूदीह का बीचमा आन् दोलन मच् चाउने,  र नासरी पन् थका 
मखु् य अगवुाको पमा भे ाएका छ। ६ यसले मिन् दर अपिवऽ पान पिन 
कोिसस गरेको िथयो,  तर यसलाई हामीले पक्र्य । हाॆो व् यवः थाअनसुार 
कारवाही गन पिन िथय ,  ७ तर सेनापित लिुसयसले हामीकहा ँआएर बड़ो 
जबरदः तसाथ त् यसलाई हाॆा हातबाट खोसेर लैजानभुयो,  र यसको िव मा 
अिभयोग लाउनेह लाई हजूरकहाँ आउने आ ा गनुर्भयो। ८ अब हजूर ः वयम ्ले 
यसको जाँच गनुर्भएमा हामीले यसलाई लाएको अिभयोगका यी सबै कुरा ऊबाट 
थाहा पाउन सक् नहुनु् छ।” ९ ती यहूदीह ले पिन ती कुराह  सबै ठीक हनु ् 
भनी समथर्न गरे।  
   १० हािकमले ितनलाई बोल् ने इशारा गरेपिछ पावलले जवाफ िदए, 
“धेरै वषर्देिख हजूर यहूदी जाितका न् यायाधीश हनुभुएको कुरा थाहा भएकोले म 
आफ् नो पक्षमा सहषर् बोल् दछु। ११ हजूरले प ा लाउन सक् नहुनु् छ िक म 
य शलेममा आराधना गनर् गएको बा॑ िदनभन् दा बढ़ी भएको छैन। १२ 
ियनीह ले न त मलाई कुनै मािनससँग बहस गिररहेको भे ाए, न मिन् दरमा वा 
सभाघरमा अथवा सहरमा जनतालाई उ ेिजत पारेको भे ाए, १३ न त मलाई 
अिहले दोष लाइरहेका कुराह को ियनीह ले ूमाण िदन सक् छन ्। १४ तर यो 
म हजूरकै सामने ः वीकार गदर्छु,  िक जनु मागर्लाई ितनीह  एउटा पन् थ 
भन् दछन ्,  त् यहीबमोिजम व् यवः थामा भएका कुरा र अगमवक्ताका पःु तकमा 
लेिखएका सबै कुरा िवँ वास गरी मेरा पखुार्ह का परमेँ वरको आराधना म 
गदर्छु। १५ धमीर् र अधमीर्ह  दवैुको मतृकबाट पनु त् थान हनु् छ भन् ने ियनीह  
आफैले ः वीकार गरेजः तै म परमेँ वरमा आशा राख् दछु। १६ यसैले 
परमेँ वरूित र मािनसह ूित म सध शु  िववेक राख् ने ूयत् न गदर्छु। १७ 
“अब केही वषर्पिछ आफ् नो जाितको िनिम् त दान र भेटी िदन म आएको 
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िथए।ँ१८ ियनीह ले मलाई मिन् दरमा भे ाउँदा शु  हनेु िविध मैले पूरा 
गिरसकेको िथए।ँ त् यहाँ कुनै भीड िथएन,  होहल् ला पिन िथएन। तर त् यहाँ 
एिशयाका कुनै यहूदीह  िथए,  १९ ितनीह  यहाँ हजूरको सामनु् ने हािजर 
हनुपुनिथयो। मेरो िव मा यिद केही भन् ने कुरा भएदेिख ितनीह ले अिभयोग 
लाउन सक् थे। २० अथवा यी मािनसह ले आफै यहाँ भनून ्– म महासभाको 
सामनु् नेमा खड़ा हुँदा ममा के कसूर भे ाएका िथए? २१ केवल यही एक कुरा 
माऽ हो, जो मैले ितनीह का बीचमा उभी कराएर भनेको िथए,ँ  ‘मरेकाह का 
पनु त् थानको िवषयमा आज तपाईंह का सामनु् ने मेरो मु ा चिलरहेको छ’।” 
२२ यस मागर्को िवषयमा फेिलक् सलाई यथाथर् ान भएको हनुाले उनले यी 
कुराह  सनेुपिछ ितनीह लाई यसो भनी टारेर पठाए,  “सेनापित लिुसयस यहाँ 
आएपिछ म ितमीह को मु ा फैसला गिरिदनेछु।” २३ तब उनले पावललाई 
पहरामा राख् नू र ितनलाई केही ः वतन् ऽता िदनू, अिन ितनका कुनै पिन िमऽलाई 
ितनका खाँचोका कुरा पूरा गनर् नरोक् नू भनी कप् तानलाई आ ा िदए। २४ केही 
िदनपिछ फेिलक् स उनकी यहूदी पत् नी ििूसल् लालाई साथमा िलएर आए, र उनले 
पावललाई बोलाएर भीं ट येशूमािथको िवँ वासबारे ितनीबाट सनेु। २५ पावलले 
धािमर्कता, संयम र भावी इन् साफको िवषयमा बहस गदार् फेिलक् स आि ए, र यसो 
भने,  “अिहलेलाई जाऊ,  मौका परेको बेलामा म ितमीलाई बोलाउँला।”  २६ 
पावलबाट कतै िपयाँ िमिलहाल् ला िक भनी उनले आशा पिन गरेका िथए। 
यसकारणले पिन उनले ितनलाई घरीघरी डाकी कुराकानी गन गथ। २७ तर 
दईु वषर्पिछ जब फेिलक् सको बदलीमा पिकर् अस फेः तस आए,  तब फेिलक् सले 
यहूदीह लाई खशुी राख् नका िनिम् त पावललाई झ् यालखानमै राखेर गए। 
     जनु िबषयह  िलएर पावलले आफ्नो पक्षमा बहस गरेका िथए ती 
िवषयह ले उनलाई आरोप लगाउनेह लाई लिज्जत पारेका िथए: (१) 
एिशयाबाट आएका मािनसह ले उनको िब मा मािनसह लाई उचालेका िथए 
तर ितनीह  उनको िब मा साछी िदन खडा नगिरएको कारणले (ूिेरत 
२४:१८,१९) उनको िब मा लगाइएको मु ाको कुनै आधार िथएन र (२) 
एक हप् ता अिघमाऽ उनी यहूदी धमर्सभा वा सानिहसनको साम ुउनले सनुवुाई 
गदार् वा मतृ्यबुाट पनु त्थानको बारेमा बोल्दा (ूिेरयत २३:६) कुनै पिन यहूदी 
वा पिण्डतह ले उनको िब मा बोल्न नसकेको पिरूआेयमा (ूिेरत २४:२०) 
उनले सफाई पाउनपुछर् भनेर उनले िजिकर गरेका िथए। 
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     पावलको तकर्  अत्यन्त जायज भएको बडा हािकम फेिलक्सले तरुन्तै 
महससु गरेका िथए। उनी रोमी भएतापिन उनको ौीमती िसल्ला यहूदी 
भएको हैिसयतले उनीबाट इसाई धमर्को बारेमा उनलाई केही हदसम्म 
जानकारी भएको हनुसक्थ्यो। अक  सनुवुाई नहञु् जेल बडा हािकमले पावलको 
मु ा िकनारा लगाउने िनणर्य गरे (ूिेरत २४:२२)। 
  फेिलक्सको जवाफले (ूिेरत २४:२४-२७)ले उनको चिरऽलाई देखाउँदछ: 
कुनै उिचत कारणिबना मु ालाई पर सान बानी, उनी घसु खाने मािनस र 
अवसरवादी। फेिलक्स जःता व्यिक्तबाट पावलले उिचत न्याय पाउन सम्बभ 
भएको िथएन। 
    "मािनस र परमेँ वरको िब मा नजान मैले मेरो िबवेकलाई जिहले 
पिन ःवच् छ राख् ने ूयास गरेको छु" (ूिेरत २४:१६) भ  ेपावलको अथर् के 
हो? तपाईँले त्यही भावना व्यक्त गन आटँ गनर् तपाईँले के कुराह मा पिरवतर्न 
गनुर्पछर्? 
 

२. फेःटुसको साम ुपावल 
       पावलको िब मा मु ा निछनाइ यहूदीह लाई शान्त पानर् फेिलक्सले 
उनलाई झ्यालखानामा नै राखेका िथए। त्यसपिछ फेिलक्सको बदलीमा 
पोरिकयस फेःटस यहूदीयाको बडा हािकम भए (ूिेरत  २४:२७)। फेःटसले 
यहूिदया वा इॐाएलमा सन ्६०देिख ६२सम्म शासन गरेका िथए। 
     येशूलाई िवँ वास नगनह को बीचमा सत्यको बारेमा ूचार गदार् कःतो 
घणृा उिब्जने रहेछ भनेर ूिेरत २५:१-५ले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस ् " १ 
फेः तस आफ् नो ूान् तमा आएका तीन िदनपिछ कैसिरयाबाट य शलेम गए। २ 
मखु् य पूजाहारीह  र यहूदीह का ूमखु मािनसह ले पावलको िव मा 
अिभयोग लाए, ३ र ितनलाई बाटैमा मान ष  यन् ऽ रचेर पावललाई य शलेममा 
िझकाइिदने कृपा होस ् भन् ने िबन् ती गरे। ४ तर फेः तसले पावल कैसिरयामै 
थनुामा रािखएको, र आफू पिन चाँड़ै जाने इच् छा भएको कुरा व् यक्त गरे। ५ 
उनले भने, “यसकारण ितमीह मध् येका नेताह  त् यहाँ मेरो साथ जाऊन ्, र त् यस 
मािनसमा केही खराबी छ भने त् यसलाई अिभयोग लगाऊन ्।”   
     दईु वषर् अिघ यहूदी धमर्गु ह ले पावललाई सजाय ँ िदन असफल 
भएका िथए िकनिक ितनीह ले फेिलक्सलाई पावलको िब मा लगाइएको 
आरोपको  सही ूमाण जटुाउन सकेका िथएनन।् अब नयाँ बडा हािकमबाट 
त्यो काम फ े गनर् ती धमर्गु ह  फेिर अमसर भए। जब फेःटस ूथम 
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पटक य शलेममा गए तब आफ्नो जाितको िहतको िनिम्त पावललाई य शलेमै 
िझकाएर यहूदी धमर्को काननु अनसुार ितनीह को धमर्सभा वा सानिहसनबाट नै 
मु ा चलाइयोस ्भनेर यहूदी धमर्गु ह ले अनरुोध गरे। 
   तर त्यो अनरुोध केवल षडयन्ऽपूणर् िथयो िकनभने धमर्सभामा मु ा नै 
नचलाइ पावललाई मान ितनीह को िनयत िथयो। पावलको बारेमा लगाइएको 
मु ाको सनुवुाई गनर् राजी भएतापिन त्यो सनुवुाई य शलेममा होइन कैसिरयामा 
नै हनेुछ भनेर उनले बताए। त्यसको अथर् पावल रोमी नागिरक भएकोले 
रोमकै काननु अनसुार उनको मु ा हेन िनणर्य भएको िथयो। 
    फेःटस कैसिरयामा आउने िबि क् कै उनले पावलको सनुवुाई गदर् 
अदालत बोलाए। पावलका िबरोधीह ले उनको िब मा अनेक  आरोपह  
लगाउन थाले (ूिेरत २५:७)। यस समय पावलको िब मा के के आरोप 
लगाए भनेर लेखक लूकाले उल्लेख गरेका छैनन।् पावलको जवाफको 
आधारमा (ूिेरत २५:८) सायद ितनीह को आरोप दईु वषर् अिघ जे िथयो 
त्यही हनुसक्थ्यो। तर यसबेला पावल रोमी साॆाज्यको िनिम्त खतरनाक 
व्यिक्त भनेर थप आरोप लगाएको हनुसक्छ। (जितसकैु रोमको िब मा यहूदी 
धमर्गु ह  भएतापिन पावलूितको ूचण्ड घणृाले गदार् आफूह ले रोमको िहत 
चाहेको भनेर राजनैितक हितयार ितनीह ले ूयोग गरेका िथए-अनवुादकको 
िटप्पणी)। 
    पावलको मािमलामा राजनैितक हितयार ूयोग गनर् सक्ने भनेर 
फेःतसुले देखेको आभास ्पाएपिछ उनको ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस ् ' ६ 
ितनीह का बीचमा उनी आठ-दश िदनभन् दा बढ़ी नबसी कैसिरया फक,  र 
त् यसकै भोिलपल् ट न् याय-आसनमा बसेर उनले पावललाई ल् याउन ेहकुुम गरे। ७ 
ितनी आएपिछ य शलेमबाट आएका यहूदीह  ितनको विरपिर उिभए,  र 
पावलको िव मा अनेक गम् भीर अिभयोग लगाए, जसको ितनीह ले ूमाण िदन 
सकेनन ्। ८ पावलले आफ् नो पक्षमा बोल् दै भने, “मैले यहूदीह को व् यवः थाको 
िव मा, मिन् दरको िव मा, र कैसरको िव मा केही अपराध गरेको छैन।ँ”  
९ तर फेः तसले यहूदीह लाई खशुी तलु् याउनका िनिम् त पावललाई भने,  “के 
ितमी य शलेममा गएर त् यहाँ मेरो सामनु् ने यी कुराका िवषयमा इन् साफ गिरओस ् 
भन् ने इच् छा गछ ?”  १० तर पावलले भने, “म कैसरको न् याय-आसनको सामनु् ने 
खड़ा भइरहेछु,  जहाँ मेरो इन् साफ हनुपुछर्। यहूदीह लाई मैले कुनै खराबी 
गरेको छैन,ँ  सो हजूरमा राॆ ै जाहेर छ। ११ यिद म अपराधी हुँ,  र मैले 
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ज् यानसजाय पाउन ेयोग् यको काम गरेको छु भने मनर्लाई म इन् कार गिदर्न।ँ तर 
यिद ियनीह ले मलाई लगाएका अिभयोगमा केही तथ् य छैन भने मलाई 
ियनीह का हातमा कसैले समु् पन सक् दैन। म कैसरकहाँ अिपल गदर्छु।”  १२ 
फेः तसले सल् लाहकारह सगँ परामशर् गरेर भने, “ितमीले कैसरकहाँ अिपल गर् यौ, 
ितमी कैसरकहाँ नै जानेछौ।" ूिेरत २५:६-१२। 
      राजनैितक रणनीित अनसुार फेःतस पिन फेिलक्स भन्दा िभ  नभएको 
देखाए (ूिेरत २४:२७)। भखर्रै बडा हािकमको पदमा िनयकु्त भएको फेःतस 
यहूदीह को समथर्नबाट अलिगन नचाहेकोले पावललाई सफाई िदन चाहेनन।् 
त्यसकारण यहूदीह लाई नै खशुी पानर् ितनीह को अनरुोधलाई मा  तयार 
भए। त्यो िथयो, पावललाई य शलेममा यहूदी धमर्सभामानै मु ा चलाइने। 
   शऽहु को हातमा पदार् आफूलाई के हनेुहो भनेर सो थाहा पाएर र 
ितनीह बाट सही न्याय पाउन नजानेर पावलले फेःतसको ूँ न ःवीकार 
नभएको पावलले बताए। पावलले आफ्नो रोमी अिधकार ूयोग गरेर आफूलाई 
रोमकै काननु अनसुार मु ा िछनाउन ुपछर् भनेर िजिकर गरे। आफू िब को 
मु ालाई कुनै तवरबाट निछ े भएको थाहा पाएर पावलले रोमको उच्च 
न्यायलयमा अिपल गन िनणर्य गरे। त्यो न्याय अदालतको ूधान न्यायिधस 
सॆा  आफै िथयो। 
 

३. राजा अिमपाको साम ुपावल 
      पावललाई उनकै अनरुोधमा रोममा पठाउन फेःतसले मञ् जरुी िदए 
(ूिेरत २५:१२)। फेिर त्यसैवखत बडा हािकमले राजा अिमपा दोॐो राजकीय 
ॅमणको फाइदा उठाएर पावलको मु ाको बारेमा परामसर् गनर् िनणर्य गरे। 
रोमको सॆाटलाई कःतो खालको कागज लेखेर आिधकारीक पमा पेश गन 
भनेर अिमपाबाट सल्लाह िलन चाहे। रोमी बडा हािकम फेःतसलाई यहूदी 
नीितह को बारेमा त्यःतो ान नभएकोले अिमपाले सहायता गलार्न ्भनेर उनले 
चाहेका िथए (ूिेरत २६:२,३)। 
    फेःतसले राजा अिमपालाई पावलको बारेमा के बताए र राजाको उ र 
के िथयो? हेन ुर्होस ्ूिेरत २५:१३-२२ " १३ केही िदन िबतेपिछ फेः तसलाई 
अिभवादन गनर् राजा अिमपास र बरिनकी कैसिरयामा आइपगेु। १४ ितनीह  
त् यहाँ िनकै िदन बसेपिछ फेः तसले पावलको मु ा राजाको सामनु् ने यसो भन् दै 
पेश गरे, “फेिलक् सले राखेर गएको एक जना बन् दी यहाँ छ, १५ जसको बारेमा, 
म य शलेममा छँदा, मखु् य पूजाहारीह  र यहूदीह का धमर्-गु ह ले त् यसको 
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िव मा अिभयोग लाएर त् यसलाई दण् ड िदनपुछर् भनी अनरुोध गरेका िथए। १६ 
“अिभयकु्तले अिभयोक्ताह सगँ मखुामखु नभई,  र आफ् नो िव मा लाएको 
अिभयोगको िवषयमा बोल् ने मौका नपाईकन कुनै मािनसलाई त् यसै दण् डा ा िदने 
रोमीह को ूथा छैन भनी मैले ितनीह लाई जवाफ िदए।ँ १७ जब ितनीह  
जम् मा भएर यहाँ आए,  मैले िढलो नगिरकन भोिलपल् टै न् याय-आसनमा बसेर 
ितनलाई हािजर गराउने हकुुम गर। १८ जब अिभयोक्ताह  खड़ा भए मैले 
ठानेझ ितनको मु ामा कुनै खराब कुराह को अिभयोग ितनीह ले ल् याउन 
सकेनन ्। १९ तर ितनीह को मतभेदचािहँ ितनीह कै धमर्को िवषयमा र 
मिरसकेका येशूको िवषयमा रहेछ, जसलाई पावलले चािहँ अझै जीिवत छ भनी 
दाबी गदर्िथयो। २० यसैले यस कुराको जाँच पड़ताल गन िवषयमा म अलमल् ल 
परेको हुँदा यसको बारे छलफल गनर् य शलेममा जान त् यसको इच् छा छ िक 
भनेर त् यसलाई मैले सोध। २१ तर पावलले सॆा  को फैसला नभएसम् म 
िहरासतमै राख् नू भनी अिपल गरेको हनुाले त् यसलाई कैसरकहाँ नपठाउञ् जेल 
पहरामा राख् ने हकुुम िदए।ँ”    २२ तब अिमपासले फेः तसलाई भने,  “यस 
मािनसको कुरा म आफैले पिन सनु् न पाए ँ हनु् थ्यो।”  अिन उनले भने,  “भोिल 
तपाईंले सनु् नहुोला।”   
     अिमपा दोॐो हेरोदी बंशको अिन्तम राजा िथए। रोमी नयाँ बडा 
हािकमलाई बधाई िदन आफ्नो बिहनीसगँ कैसिरयामा उनी आएका िथए। 
    पावलको बारेमा फेःतसको बयानमा उनीूित लगाइएको अिभयोग 
कुनै राजनीितसँग सम्बन्ध नभएकोले र कुनै रा घाती नभएकोले त्यसलाई 
आफूले अचम्म मानेको देखाएका िथए। फेिर उनीूित लगाएको आरोपमा उनी 
अपराधी ठहर भएको देिखएको िथयो भनेर पिन उनले ःवीकारेका िथए। ब  
कुनै यहूदी धमर्को मािमला र कुनै येशू जो मरेका िथए तर जीिवतै छन ्भनेर 
पावलले िजिकर गरेको (ूिेरत २५:१९) भनेर राजालाई सनुाए। येशूको 
पनु त्थानको िवँ वासको मािमलालाई िलएर यहूदी धमर्सभामा बताएर आफू 
मु ामा फसेको कुरा पावलले अिघ नै भिनसकेका िथए। फेःतसले पिन 
राजालाई यही मािमलालाई िलएर पावलको िबरोधमा मु ा दायर भएको बताए। 
    जनु राजकीय रवाफसाथ अिमपा देखापरे र पावल उनको अगािड उिभए 
भनेर लूकाले वयान गरेको हेन ुर्होस ् ूिेरत २५:२३-२७ " २३ भोिलपल् ट 
अिमपास र बरिनकी बड़ो रवाफसँग सेनापितह  र सहरका ूमखु मािनसह का 
साथ सभाभवनमा पसे। अिन फेः तसको हकुुम पाएर पावल हािजर गराइए। 
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२४ फेः तसले भने, “राजा अिमपास र हामीसँग यहाँ भएका सबै उपिः थत सज् जन 
हो, तपाईंह ले यस मािनसलाई देख् नहुनु् छ, जसको िवषयमा सारा यहूदीह ले ‘यो 
मािनस अब उूान् त िजउने योग् यको छैन’ भनी य शलेममा र यहाँ पिन मसँग 
िबन् ती गरेका िथए। २५ तर ज् यानसजाय पाउनपुन यसले केही गरेको मैले 
नभे ाएकोले र यो आफैले पिन सॆा  कहाँ अिपल गरेको हनुाले मैले यसलाई 
पठाउने िनँ चय गर। २६ यसको िवषयमा मैले मेरा सॆा  लाई लेख् ने िवशेष 
कुरा केही छैन। यसकारण मैले यसलाई तपाईंह का सामनु् ने, र खास गरेर,  हे 
राजा अिमपास,  तपाईंको सामनु् ने ल् याएको छु,  र हामीले यसको जाँच गरेपिछ 
सायद मैले केही लेख् ने कुरा पाउनेछु। २७ िकनभने कैदीको िव मा कुनै 
अिभयोग नबताईकन त् यसलाई पठाउन मलाई मनािसब लाग् दैन।”   
    "िसबीले बाँिधएकै अवःथामा पावल बडा हािकम र राजाले बोलाएको 
अदालतको साम ु उिभए। त्यहाँ पावलको मु ा सु  धेरै मािनसह  जम्मा 
भएका िथए। राजा अिमपा र बरिनस पद, अिधकार र शिक्तले सम्प  भएर 
रवािफलोसाथ सबैको साम ुग ीमा बसेका िथए। ितनीह  मािनसह को साम ु
ूख्यात िथए तर ितनीह को िवपिरत पावल िसबीले बाँिधएर कहालीलाग्दो 
अवःथामा ितनीह को साम ु उिभएका िथए। ती राजा तथा शासकह मा 
परमेँ वरले चाहेको चिरऽको कमी िथयो। ितनीह ले परमेँ वरको व्यवःथालाई 
उल्ल न गरेका िथए, ितनीह को दय र जीवन ॅ  िथयो। ितनीह को 
िबयाकलाप ःवगर्को साम ु िघनलाग्दो िथयो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस 
अभ आपोःटलस,् प.ृ ४३४बाट पान्तिरत। 
    मािनसह ले ूशंसा गरेतापिन त्यो बािहरी देखावटी र धोकापूणर् 
हनुसक्छ भनेर त्यस कथाले हामीलाई कसरी िसकाउँदछ? हामीह कै जीवनलाई 
िनयालेर हेर । हामीह को देखाउने र वाःतिवक जीवनले हामीह को बारेमा के 
भन्दछ? 
 

४.  पावल आफ्नो पक्षमा वकालत गदर्छन ्
    अदालत बिसयो। राजकीय पाहनुाह  बडा हािकमकासाथ बसेको 
बेलामा आफ्नो पक्षमा बोल्न कैदी पावललाई बोलाइयो। खास गरेर पावलले 
राजाको अगािड आफ्नो मु ा पेश गनुर्परेको िथयो िकनभने फेःतसले अगािड नै 
पावलको मु ा सिुनसकेको िथयो (ूिेरत २५:८-११)। 
     अिमपाको साम ु पावलले बोल्दा उनले के गिररहेका िथए? पढ्नहुोस ्
ूिेरत २६:१-२३ " १ अिमपासले पावललाई भने,  “ितमीलाई आफ् नो पक्षमा 

१९० 



बोल् ने अनमुित छ।” तब आफ् नो हात पसारेर पावलले आफ् नो बचाउमा बोल् न 
लागे: २ “हे राजा अिमपास, यहूदीह ले मलाई लगाएका सबै दोषको िवषयमा 
आज हजूरको सामनु् ने मैले आफ् नो बचाउमा बोल् न पाएकोमा म आफूलाई 
भाग् यशाली ठान् छु। ३ यहूदीह का सबै ूथा र वाद-िववादका कुरामा हजूर 
िवशेष पले पिरिचत हनुभुएको हनुाले, मेरो बयान धैयर्पूवर्क सिुनिदनहुोस ् भनी म 
िबन् ती गदर्छु।  ४ “मेरो जाितको बीचमा र य शलेममा सु देिख िबताएको मेरो 
यवुावः थादेिखको मेरो जीवन शैली यहूदीह लाई थाहा छ। ५ लामो समयदेिख 
ितनीह लाई थाहा भएकै कुरा हो,  िक हाॆो धमर्को सबैभन् दा क र पन् थी 
दलअन् तगर्त मैले एक फिरसी भएर मेरो जीवन यापन गरेको छु। ितनीह ले 
चाहे भने यस कुराको गवाही िदन सक् नेछन ्। ६ परमेँ वरले हाॆा पखुार्ह लाई 
गनुर्भएको ूित ामा मैले आशा राखेको कारणले आज म यस मु ामा खड़ा 
भएको छु। ७ हाॆा बा॑ै कुलह ले यो आशा ूाप् त गनर्लाई रातिदन एक 
िच ले आराधना गदर्छन ्, र यही आशाको िनिम् त, हे राजा, यहूदीह ले मलाई दोष 
लगाएका छन ्। ८ परमेँ वरले मतृकह लाई जीिवत पानुर्हनु् छ भन् ने कुरा िकन 
तपाईंह  कसैलाई पत् यार नलागेको?   ९ “नासरतका येशूका नाउँको िव मा 
धेरै कारबाई गनुर्पछर् भन् ने म आफैलाई पिन िवँ वास िथयो। १० मैले 
य शलेममा त् यसै गर, र मखु् य पूजाहारीह बाट अिख् तयार पाएर धेरै सन् तह लाई 
मैले झ् यालखानमा हालेको माऽ होइन,  तर ितनीह लाई मादार् ितनीह कै 
िव मा मैले मेरो मत पिन िदए।ँ ११ अिन सबै सभाघरह मा ितनीह लाई 
बारम् बार सजाय िदईकन ितनीह लाई िवँ वास त् याग गराउने चें टा गथ। 
ितनीह का िव मा बोधले उन् म  भईकन बािहरका सहरह मा पिन मैले 
ितनीह लाई सताए।ँ १२ “यसरी मखु् य पूजाहारीह बाट अिख् तयार र आ ा पऽ 
पाएर म दमः कसितर गए।ँ १३ हे राजा, मध् यिदनमा मैले ः वगर्बाट सूयर्भन् दा 
पिन उज् ज् वल ज् योित देख, जो म र मसँग याऽा गनह का चारैितर चिम् करहेको 
िथयो। १४ जब हामी सबै जिमनमा लोटेका िथय , तब िहॄू भाषामा मलाई यसो 
भिनरहेको आवाज मैले सनु,  “शाऊल, शाऊल,  ितमी िकन मलाई सताउँदछौ? 
सइुरोमा लात हान् दा ितमीलाई नै दखु् छ।”   १५ “अिन मैले भन,  ‘हे ूभ,ु तपाईं 
को हनुहुनु् छ?’  ूभलेु मलाई भन् नभुयो,  ‘म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताइरहेछौ। 
१६ तर उठ र आफ् ना पाउमा खड़ा होऊ, िकनभने ममा ितमीले देखेका र मैले 
ितमीलाई देखाउने कुराका िनिम् त सेवक र साक्षी िनयकु्त गन उ ेँ  यले म 
ितमीकहाँ देखा परेको छु। १७ म ितमीलाई ितॆा आफ् नै जाित र अन् यजाितबाट 
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छुटकारा िदनेछु, जसकहा ँम ितमीलाई पठाउनेछु, १८ िक ितमीले ितनीह का 
आखँा खोिलदेऊ,  र ितनीह  अन् धकारबाट ज् योिततफर् ,  र शैतानको शिक्तबाट 
परमेँ वरतफर्  फकूर् न ्। यसरी ितनीह ले पापको क्षमा पाउनेछन ् र ममािथको 
िवँ वास ारा पिवऽ भएकाह को ः थान ितनीह ले पिन पाउनेछन ्।’    १९ 
“यसकारण, हे राजा अिमपास, ः वगीर्य दशर्नूित म अना ाकारी भइन।ँ २० तर 
पिहले दमः कसमा,  तब य शलेममा र सारा यहूिदया देशभिर रहनेह लाई,  र 
अन् यजाितह लाई पिन पँ चा ाप गरेर परमेँ वरितर फकर्  र आफ् ना पँ चा ाप 
योग् यका काम गर भनेर मैले ूचार गर। २१ यसैकारण यहूदीह ले मलाई 
मिन् दरमा पबेर मान चें टा गरे। २२ आजको िदनसम् म परमेँ वरबाट मैले 
सहायता पाएको छु। यसैले साना ठूला दवैुलाई गवाही िदँदै म यहाँ खड़ा भएको 
छु। अगमवक्ताह ले र मोशाले बोलेका वचन अवँ य पूरा हनेुछन ् भन् ने 
कुराबाहेक मैले अ  केही भनेको छैन–ँ २३ उनीह ले भनेका िथए िक भीं टले 
द:ुख भोग् नैपछर्, र मतृकबाट जीिवत हनुभुएको पिहलो भएर उहाँले आफ् ना जाित 
र अन् यजाितह लाई ज् योितको घोषणा गनुर्हनेुछ।”   
      पावलले आफ्नो बचाऊको िनिम्त बोलेका वचनह मा उनको पिहले र 
पिछ येशूलाई िवँ वास गरेपिछको जीवन कहानीको बतृान्त पेश गरेका िथए। 
ूिेरत २२:१-२१मा य शलेममा जम्मा भएका िभडलाई सम्बोधन गरेको 
िवषयबःत ुनै राजा अिमपालाई सनुाएका िथए। 
   राजालाई आफ्नो पक्षमा िलन पावलले बोल्ने ूयास गिररहेका िथए। 
सरकारमा रहेका गन्यमान्य व्यिक्तह को साम ु आफूलाई बोल्ने अवसर 
िमलेकोले पावलले आफ्नो कृत ता व्यक्त गरेका िथए। त्यसमापिन यहूदी 
धमर्का संःकार र धमर्को िबषयबःतुू ित राॆोसँग ान भएका राजा अिमपाको 
साम ुआफू उिभनपुदार् आफू आभारी भएको जनाएका िथए। त्यही कारणले 
उनको िखलाफमा लगाइएको अिभयोगह को केही औिचत्य छैन र ती झटुा 
हनु ्भनेर रोमी बडा हािकमले लेख् न राजा अिमपाले सहायता गनर् ठूलो सहयोग 
िमल्नेछ भनेर पावलले राजाको साम ुआफ्नो िवँ वास ूकट गरेका िथए। 
   पावलले सम्बोधन गरेको भाषणलाई ितन भागमा िवभािजत गनर् 
सिकन्छ। पिहलो भाग ूिेरत २६:४-११मा आफू फिरसी मतको कःतो क र 
व्यिक्त भएको सारा य शलेमका मािनसह लाई थाहा भएको अवगत गराए। 
फिरसी भएकोले मतृ्यकुो पनु त्थान हनु्छ भनेर आफूले िवँ वास गरेको 
बताए। यो इॐाएली पूखार्ह ले आशा गरेको पूरा हनेु िशक्षाको मूल सार 
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िथयो। तर आफूले ूचार गरेको पिन त्यही िशक्षा हो भनेर देखाउँदा पिन 
यहूदीह  आफ्नै िशक्षा वा िवँ वास गरेको नीितमा नचलेको पावलले खलुाए। 
आफूले िसकाएको िशक्षा यहूदी धमर्को मौिलक िशक्षासँग नबाझेको पावलले 
देखाए। यहूदी धमर्को भनाइ र गराइमा आफू पिन रहेको उनले बझेुका िथए 
िकनिक परमेँ वरले येशूलाई पनु त्थान गनुर्हनु्छ भ े कुरामा आफूले पिन 
िवँ वास नगरेको र येशूमागर्मा िहँड्नेह लाई सताएको उनले बताए। 
    दोॐो भाग ूिेरत २६:१२-१८मा छ। जब दमःकसको बाटोमा 
येशूसँग जम्का भेट भयो तब आफ्नो ि कोण कसरी बदिलयो र अन्य जाित 
वा अयहूदीह लाई ससुमाचार सनुाउने िजम्मा आफूले पाएको बतृान्त राजालाई 
सनुाएका िथए। 
  अन्तमा ूिेरत २६:१९-२३मा पावलले भन्दछन ् िक आफूले देखेको 
र अनभुव गरेको कुरालाई मा  र त्यसै अनसुार चल्नको िबकल्प नभएको 
राजालाई बताए। आफूले पाएको ससुमाचारको कामलाई अगािड बढाउने गरेकै 
कारणले आफू मु ामा फसेको राजाको साम ु पावलले िजिकर गरेका िथए। 
आफूले यहूदी धमर्को कुनै व्यवःथा उल न नगरेको  न त मिन्दरलाई अपिवऽ 
पारेको पावलले सनुाए। तर धमर्शा  सम्मत आफूले िसकाएको येशूको मतृ्य ु
र पनु त्थान र अयहूदी वा अन्य जाितह ले पिन मिुक्तको मािमलामा बराबरी 
अिधकार पाउनपुछर् भनेर िसकाएकोले नै आफूलाई यहूदीह ले पिबएर मु ा 
चलाएको राजाको साम ुखलुःत वयान िदए। 
      ूिेरत २६:१८मा येशूले पावललाई िदनभुएको आदेशमा भिनएको छ "  
िक ितमीले ितनीह का आखँा खोिलदेऊ, र ितनीह  अन् धकारबाट ज् योिततफर् , र 
शैतानको शिक्तबाट परमेँ वरतफर्  फकूर् न ्। यसरी ितनीह ले पापको क्षमा 
पाउनछेन ् र ममािथको िवँ वास ारा पिवऽ भएकाह को ः थान ितनीह ले पिन 
पाउनछेन ्।’    उपयुर्क्त पदले जब मािनसह ले येशू भी मा मिुक्त पाउँछन ्तब 
ितनीह लाई के हनेुछ त? के त्यसको बाःतिवकता तपाईँले अनभुव गनुर्भएको 
छ? 
 

५. देशका शासक तथा अगवुाह साम ुपावल 
     पावलले राजा अिमपालाई िसधै सम्बोधन गिररहेको भएतापिन बडा 
हािकम फेःतस सबभन्दा पिहलो व्यिक्त िथयो जसले पावलको सनुवुाईको 
ूितिबया जनाएका िथए। फेःतस अत्यन्त बु  भएर यसरी बोले " ितनले यी 
आफ् नो बचाउका कुराह  बोिलरहेकैमा फेः तसले ठूलो ःवरमा भने, “ए पावल, 
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तँ बौलाहा होस ्,  तेरो धेरै िव ाले तँलाई बौलाहा तलु् याएको छ।”    ूिेरत 
२६:२४। मािनस अमर छ भ े धारणा पावलले बोिलरहेका भए फेःतसलाई 
केही समःया हनेु िथएन। पौरािणक मीक र रोमी सभ्यता वा धमर्मा अमरत्व र 
पनु त्थानको धारणा सँगै िमल्दैनथ्यो। त्यसैले गदार् मािनस अमर छ वा 
किहल्यै मदन भ े िवँ वासलाई ितनीह ले कायम राखेका िथए तर 
पनु त्थानलाई भने अःवीकार गरेका िथए। त्यसैकारण ससुमाचार अयहूदी वा 
अन्य जाितह को िनिम्त मूखर्ता भनेर पावलले १ कोरन्थी १:२३मा सम्बोधन 
गरेका िथए। 
   अत्यन्त िश  तिरका अपनाएर आफ्नो धारणा उिचत भएको भनेर 
त्यसको पक्षमा बोले र राजा अिमपाितर पावल फकर् न्छन।् अिमपा यहूदी 
भएको कारणले पावलले ूःततु गरेको िबषयमाऽ थाहा नभएको होइन उनले 
के भिनरहेका िथए िहॄू वा बाइबलका अगमबक्ताह ले बोलेका कुराह सँग 
तालमेल भएको छ (ूिेरत  २६:२५,२६)। 
    जब पावलले धमर्शा को सत्यतालाई औलँ्याएर राजा अिमपाको मन 
िजत् न खोजे तब उनले कःतो जवाफ िदए? हेन ुर्होस ्ूिेरत २६:२५-२८ " २५ 
तर पावलले भने,  “अित आदरणीय फेः तस,  म बौलाहा होइन,ँ  तर सत् य र 
सबुिु का कुराह  बोल् दछु। २६ िकनिक राजा ः वयम ्ले यी कुराका िवषयमा 
जान् नहुनु् छ,  जसको सामनु् ने म िनधर्क् कसँग बोल् दैछु। िकनिक यी कुनै कुरा 
उहाँबाट िछपेको छैन,  िकनिक यो कुरा गपुचपूमा गिरएको होइन। २७ राजा 
अिमपास,  के हजूरले अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गनुर्हनु् छ?  म जान् दछु,  हजूरले 
िवँ वास गनुर्हनु् छ।”   २८ अिमपासले पावललाई भने,  “के थोरै समयमा ितमी 
मलाई भीिं टयान बनाउन चाहन्छौ?”   
      पावलको ूँ नले अिमपालाई अप ारो िःथितमा पारेको िथयो। आफू 
यहूदी भएको हनुाले धमर्शा मािथ आफ्नो िवँ वासलाई किहल्यै अःवीकार गन 
िथएनन।् तर यिद उनले पावलको ूँ नलाई सकारात्मक पमा जवाफ िदएका 
भए येशूलाई मसीह भनेर ःवीकानुर्को िबकल्प उनलाई हनेु िथएन। आफू 
अपठ् यारो िःथितमा पगेुको र पावलको ूँ न तकर् यकु्त भएकोले त्यसबाट बच्न 
उनले चलाखीका साथ यसरी जवाफ िदए: "ितमीले यसरी सिजलैसँग मलाई 
इसाई बनाउन सक्छौ भनेर भ  खोजेको िक क्या हो?" (ूिेरत  
२६:२८ पान्तिरत)। मीक र अ  भाषामा अनवुाद गिरएको भन्दा उक्त 
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अनवुाद राॆो देिखन्छ। जसमा भिनएकोछ "ितमीले मलाई झण्डै यित िछटो 
इसाई हनु रािज बनाउन खोज्यौ।" 
    पावलको जवाफमा ससुमाचारूित झन ् ूभावकारी समपर्ण हनुपुन 
ूकट गदर्छ: "िछ ो होस ्वा िढलो होस,् हजरुमाऽ होइन आज मलाई सु  े
सबै जना म जःतो होउन ्भिन म परमेँ वरसँग ूाथर्ना गदर्छु। तर मेरो जःतो 
िसबीह ले बाँिधन ु पन नहोस।्" (ूिेरत २६:२९ पान्तिरत)। पावलले 
बोलेको अिन्तम शब्दह मा आफू बन्धनबाट छुटकारा पाउन अनरुोध िथएनन ्
जसरी उनलाई सु ेह  ःवतन्ऽ िथए। ब  ितनीह  पिन उनी जःतो होउन ्
भनेर उनले इच्छा व्यक्त गरे तर आफूलाई िसबीह ले बाँधेको जःतो अ लाई 
नबािधँयोस ्भ े चाहना पिन उनको जवाफले आभास ् िदएका िथए। ससुमाचार 
ूचार गन जोशले आफ्नो सरुक्षाको वाःता पावलले गरेका िथएनन।् 
     पावल िनद ष छन ् भनेर राजा अिमपाले कसरी व्यक्त गरे? हेन ुर्होस ्
ूिेरत २६:३०-३२ " ३० तब राजा, हािकम, बरिनकी र त् यहाँ बः नेह  जित 
सबै उठे। ३१ तब ितनीह  िनः केपिछ आपसमा यसो भन् दै कुरा गरे,  “यस 
मािनसले ूाणदण् ड पाउने अथवा कैद जाने मािफकको केही काम गरेको छैन।”  
३२ अिमपासले फेः तसलाई भने, “यसले कैसरकहाँ अिपल नगरेको भए त यस 
मािनसलाई छोिडिदए पिन हनेुिथयो।”  
     पावलको मु ालाई िलएर सॆाटलाई कसरी लेख् ने भनेर राजा 
अिमपाको सहयोग फेःतसले मागेका िथए (ूिेरत २५:२५-२७)। िसजर 
राजासँग आफ्नो मु ाको सनुवुाई होस ् भनेर पावलले गरेको िबिन्त 
आिधकािरक पमा ःवीकारी सकेका िथए (ूिेरत २५:१२)। त्यसको अथर् 
कैदी अब बडा हािकमको अिधकारिभऽ रहेको िथएन। 
     पावलले आफ्नो चाहनालाई आिखरमा कसलाई समु्पेका िथए? 
हामीह को िवँ वासको अिन्तम िनणर्य कसमािथ हनुपुछर्? हामीह  सध कसको 
अिधकारमा हाॆो िवँ वास अिडनपुछर्? हेन ुर्होस ्फेिर: " २४ ितनले यी आफ्  नो 
बचाउका कुराह  बोिलरहेकैमा फेः तसले ठूलो ःवरमा भने, “ए पावल, तँ बौलाहा 
होस ्,  तेरो धेरै िव ाले तँलाई बौलाहा तलु् याएको छ।”   २५ तर पावलले भने, 
“अित आदरणीय फेः तस,  म बौलाहा होइन,ँ  तर सत् य र सबुिु का कुराह  
बोल् दछु। २६ िकनिक राजा ः वयम ्ले यी कुराका िवषयमा जान् नहुनु् छ, जसको 
सामनु् ने म िनधर्क् कसँग बोल् दैछु। िकनिक यी कुनै कुरा उहाँबाट िछपेको छैन, 
िकनिक यो कुरा गपुचपूमा गिरएको होइन। २७ राजा अिमपास,  के हजूरले 
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अगमवक्ताह मािथ िवँ वास गनुर्हनु् छ?  म जान् दछु,  हजूरले िवँ वास गनुर्हनु् छ।”  
२८ अिमपासले पावललाई भने,  “के थोरै समयमा ितमी मलाई भीिं टयान 
बनाउन चाहन्छौ?”  ूिेरत २६:२४-२८। 
 

उपसंहार:  
"के  अिमपाको िदमागले आफ्नो िबगतको पिरवारको इितहासलाई केलाएर 
हेरेर पँ चाताप गरे त? के पावलले ूचार गिररहेका परमेँ वरको िखलाफमा 
उनले बेकारमा जारी गिररहेको ूयासलाई रोके त? के उनको िजज्यबुाजे हेरोद 
र उनले बेथलहेमका अजान बालबािलकाह को आम हत्या भएको अिमपाले 
सोचे त? वा उनको िजज्य ुकाका आिन्टपासले बिप् तःमा िदने यूह ाको हत्या 
गरेको कुरा उनले सम्झे त? वा आफ्नो बबुा अिमपा ूथमले येशूका चेला 
याकूबलाई शहीद बनाएको उनले सोचे त? आफ्ना पूखार् राजाह मा बळकेो 
घोर िबपि ह  ितनीह को अपराधी िबयाकलापले गदार् परमेँ वरको बोध 
बिषर्एको उनलाई थाहा िथयो त? ती िबपि ह  ितनीह मािथ बळन ु नै 
परमेँ वरका  सेवकह लाई क  िदएको ूमाण िथयो। आफू राजकीय 
रवाफका साथ आउँदा के उनले आफूभन्दा पिन शिक्तशाली आफ्नै बबुा हेरोद 
अनेक  र ीच ी र आकिषर्त गन पोशाक पिहिरएर मािनसह को साम ुखडा 
भएर बोल्दा उनको आवाज मािनसको होइन तर परमेँ वरको हो भनेर त्यही 
सहरमा िचच्याउँदा उनलाई के भएको िथयो भनेर उनले सम्झेका िथए त? जब 
अथर् नभएको आफ्नै मिहमा खोज्ने राजा हेरोदको परमेँ वरको भयानक, तरुन्तै 
र बदलािलने ौापमा परेर सबैको साम ुठहरै भएर मदार् उनको ूशंसा गन 
िभडह  सेलाएर गएको के उनले िबस त? ती सबै कुराह  राजा अिमपा 
दोॐोको िदमागमा िबजलुी  चम्केझ चिम्कएको िथयो, तर उनको आफ्नै 
तडकभडक वा देखावटी ौंृगारको चिम्कलो ँयले उनलाई घमण्ड चढाएको 
िथयो र आफ्नो भाऊ खोज्ने िदमागले गदार् सबै खालका आदशर् वा उच्च 
सोचह को मह वतालाई िबलाइिदएको िथयो।"-एलेन जी ाइट, द एसिडए 
कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ १०६६,१०६७बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  जब पावलले आफ्नो मु ा तत्कालीन िवँ व सॆाट राजा िसजरको साम ु

पेश गनर् गरेको िनणर्य िठक िथयो त? (ूिेरत २५:२५, 
२६:३१,३२सँग दाँज्नहुोस)्। परमेँ वरमािथ नै पूरा भरोसा नरािखकन 
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आफ्नो सरुक्षाको िनिम्त काननुी पमा जान ुकितको जायज देिखन्छ वा 
कितसम्म हामी अिघ बढ्नपुछर्?  

आ. "त्यसकारण हे राजा अिमपा, मैले पाएको ःवगर्को दशर्नलाई अःवीकार 
गरेको छैन" (ूिेरत २६:१९ पान्तिरत) भ  े पावलको बक्तव्यको 
बारेमा सोच्नहुोस।् पावलको बारेमा त्यसले हामीलाई के भन्छ? 
बिप् तःसमा िलने बेलामा इसाई भएर परमेँ वरको ससुमाचार सनुाउने 
काममा संलग्न हनु्छु भनेर कसम खाने तर पिछ त्यसलाई सेलाउन 
िदने ूविृ ले हामीलाई के भन्छ? (हेन ुर्होस:् "९ तर ितमीह  त 
चिुनएका वंश,  राजकीय पूजाहारीिगरी,  पिवऽ जाित,  परमेँ वरका िनजी 
ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका उदेकको 
ज् योितमा ल् याउनभुयो,  तािक ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को 
घोषणा गनर् सक। १० एक पल् ट ितमीह  ूजा िथएनौ,  तर अब 
ितमीह  परमेँ वरका ूजा भएका छौ। एक पल् ट ितमीह ले कृपा 
पाएका िथएनौ, तर अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।" १ पऽसु २:९-
१०)। 

इ.  संख्यामा होइन तर मािनसह ूित पावलको ूमेको जोश िथयो। हनु त 
केसिरयामा उनको अिन्तम सनुवुाईमा पावलले आफ्नो िभऽी भावना 
ौोताह लाई यसरी व्यक्त गरेका िथए "मलाई सु  ेसबै मािनसह  म 
जःतै होस ् भ  े मेरो दयदेिखको चाहना छ।" अथार्त ् परमेँ वरको 
अनमुहले मािनसह ले मिुक्त पाउन ् (ूिेरत २६:२९)। आफ्नो 
ःवतन्ऽता वा न्याय पाउनभुन्दा सबै मािनसह ले परमेँ वरले िदनहुनेु 
मिुक्तको अनभुव ग न ् भ  े पावलको चाहना िथयो। उनको 
अनकुरणीय उदाहरणबाट हामी के िसक्न सक्छ ? ससुमाचार अ ले 
पिन सनुनु ्भ  ेहेतलेु हामी कितको त्याग गनर् इच्छुक छ ? 

ई.  पावलको मखैुबाट ससुमाचार सनेुर येशूलाई महण गन अवसर राजा 
अिमपालाई िमलेको िथयो। तैपिन उनले महण गरेनन ् वा पावलको 
अिपललाई ठाडै अःवीकार गरे। हामीह को जीवनमा ठूलो अवसरह  
आइपगु्दा त्यसलाई नचकुाउन हामी कसरी सतकर्  भएर बःने?  अथार्त ्
हामीह को दैिनक जीवनको सेरोफेरोमा हामीह को आित्मक 
वातावरणलाई कसरी ब्युतँाइ राख् ने? 
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कथा १२ 
दोॐो जीवन िपटर,४० चीन 

 

     िपटरले िहसाब िसकाउने िशक्षक ब  २४ वषर्सम्म अध्ययन  गरेको 
िथयो। ऊ चीनको एक गाउँमा रहेका आफ्ना गिरब आमाबाबहु को ःयाहार 
गनर् चाहन्थ्यो। तर ःवाःथ्यमा स ट आएकोले उसको योजना भताभ ु  भयो। 
एकै िछनमा उसले सबै थोक गमुाएको महससु गर् यो। 
   “यिद त्यःतो पिरिःथित नआएको भए मैले परमेँ वरको निजक 
किहल्यै आउने िथइँन होला। यस सङ् कटबाट नै परमेँ वरले उहाँितर 
डोर् याउनभुयो र मलाई सत्य आत्म ान िसक्न अगवुाई गनुर्भयो। 
    कलेजबाट माजएुत भएपिछ िपटरलाई एक माध्यिमक ःकूलमा िहसाब 
पढाउन िनयकु्त गिरयो। उसको नयाँ भिवंय र पैसा कमाउने आशाले ऊ खशुी 
भएको िथयो। तर िपटर र उसका साथीह ले ःकूलमा पढाउनभुन्दा अिघ 
ःथानीय िशक्षा िवभाग अनसुार ःवाःथ्य पिरक्षणमा सफल हनु ु आवँयक 
िथयो। “म कलेजमा हुँदा मैले धेरै बाःकेटबल र सकर खेलेको िथए।ँ 
ःवाःथ्य परीक्षणमा मलाई कुनै समःया हनेुछैन भनेर मैले भन्ठानेको िथए"ँ 
िपटरले भन्यो। 
  तर जब ःवाःथ पिरक्षणको िरपोटर् आयो तब दईु िव ाथीर्ह  सफल 
नभएको थाहा पाए। ितनीह मा िपटर र एक जना यवुकको आमा िथए। तर 
िपटरलाई आफू ःवःथ भएको िवँ वास लागेकोले कलेजकै अनरुोधमा दोॐो 
पल्ट ःवाःथ्य परीक्षण गिरयो। यस पटक पिन िपटर फेल भयो। िपटरको 
कलेजोमा गम्भीर रोग छ र त्यसलाई िनको पानर् नसिकने भनेर डाक्टरले 
सनुाए। त्यसले गदार् िशक्षण पेसामा लाग्न कलेजले िपटरलाई अयोग्य 
ठहर् यायो। 
   “त्यसबेलामा मेरो सम्पूणर् सपना चक्नाचरु भएको महससु भयो। मैले 
सबै थोक गमुाएको जःतो लाग्यो। मेरा आमाबाबलुाई गिरबपनाबाट उचाल्न 
धेरै वषर् कडा पिरौम गरेको िथए।ँ मेरो अिभलाषा पूरा भएको जःतो लागेको 
िथयो तर सबै थोक िबलाएर गयो। म एकदम िनराश भए"ँ िपटरले सनुायो। 
   त्यस रात िपटरले एउटा पलुमा उिभएर अन्धकार आकाशमा 
िचच्यायो, “लावटेन!" अथार्त ्चाइिनज भाषामा उच्च शिक्त। “हे उच्च शिक्त 
ितमीले मलाई अन्याय गर् यौ!" पऽसु धु धु  रोयो। एक िछन त पलुबाट 
हाम फालेर मन िबचार पिन गर् यो। 
   आमाबाबकुो अनरुोधमा गाउँको अःपतालमा उपचार गन कोिशश 
गर् यो। अःपतालको अवःथा नराॆो िथयो। िपटरको उपचारको िनिम्त 
पिरवारले सहरको राॆो अःपतालमा पठाउन सकेका िथएनन।् 

१९७-१



    तीन िदनपिछ िपटरको आमा चचर्मा गइन ्र उनको छोराको िनिम्त 
ूाथर्ना गनर् अनरुोध गिरन।् उनी किहलेकाहीमँाऽ चचर् जािन्थन।् िचन्ताले गदार् 
त्यस िदन चचर्मा जाँदा उनले भन्ठािनन ्त्यो िदन आइतबार हो। तर त्यो िदन 
शिनबार िथयो। त्यस चचर्मा दवैु आइतबार र शिनबारको िदन आराधना 
हनु्थ्यो। दवैु सम्ूदायले एउटै चचर् चलाउँथे। जब साबथ ःकूलको समयमा 
िवँ वासीह  चचर्मा आए ितनीह ले एक जना मिहला रोइरहेको भे ाए। एक 
जना मिहलाले सोिधन ्“तपाईँ िकन नभुयो?" िपटरको बारेमा थाहा पाएपिछ 
त्यस मिहलाले भिनन ्“िचन्ता नगनुर्होस।् परमेँ वरमािथ िवँ वास गनर् तपाईँको 
छोरालाई भ ुहोस।् उहाँले उसलाई बचाउनहुनेुछ।"   
   त्यस िदन ती मिहला िपटरलाई अःपतालमा भेट्न गइन।् उसलाई 
उनले त्यही सल्लाह िदइन,् “बाब ु परमेँ वरमािथ िवँ वास गनुर्। उहाँले 
ितमीलाई बचाउनहुनेुछ।" यो कुरा िपटरलाई ःवीकानर् गार् हो िथयो िकनभने 
एक क्लासदेिख उसका िशक्षकह ले परमेँ वरको अिःतत्व छैन भनेर 
िसकाएका िथए। 
   त्यस समय िपटरको साम ु दईु बाटो खडा भएको महससु गर् यो। 
अःपतालमा बसेर धेरै खचर् गरेर आमाबाबलुाई बोझ िदएर मन हो िक 
परमेँ वरलाई िवँ वास गन। 
   “मेरा आमाबाबहु लाई बोझ थप्न मन लागेको िथएन। त्यसकारण 
मैले परमेँ वरलाई िवँ वास गन िनणर्य गर। डाक्टरलाई भन्दा परमेँ वरमािथ 
िवँ वास गनर् मैले िनणर्य गर" पऽसुले भन्यो। 
   त्यस अपरान्ह िपटरले परमेँ वरको अिःतत्वलाई ःवीकारेको हनुाले 
उहाँले नै िनको पानुर्हनु्छ भनेर िवँ वास गद अःपतालबाट घर जाने िनणर्य 
गर् यो। घरमा औषधीह  लान आमाले उसलाई भिनन।् 
   “हामी परमेँ वरलाई िवँ वास गछ । सबै औषधी यही ँछोड " उसले 
भन्यो। त्यस एडभेिन्टःट मिहलाले पऽसुलाई चचर्ले ःथापना गरेको 
सानेटोिरयम वा हल्का उपचार गन संःथा अक  गाउँमा खोलेको छ भनेर 
सनुाइन।् िपटरले त्यहाँ जान िनणर्य गर् यो। सानेटोिरयमका कमर्चारीह ले 
िपटरलाई दयदेिख ःवागत गरे। 
   “जब म िबरामी र िनराश भएको िथए,ँ मलाई सान्त्वना चािहएको 
िथयो, तर सबैले मलाई छोडेर गए। जब म सानेटोिरयममा गए ँ सबै 
मािनसह ले मसँग घुडँा टेके र मेरो िनिम्त ूाथर्ना गरे। जब ितनीह ले 
ूाथर्ना गरे परमेँ वरसँग ँदै भने “हे ूभ ुयस यवुकलाई िनको पािरिदनहुोस"् 
ितनीह ले मलाई माया गरेका िथए" िपटरले भन्यो। 
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   िपटरले त्यःतो ूमे किहल्यै पिन अनभुव गरेको िथएन। यो त मानव 
ूमेभन्दा ठूलो ूमे भएको उसले भे ायो। उसले परमेँ वरको ूमे भएको 
ठान्यो। ऊ सािनटोिरयममा दईु मिहना बःयो। त्यहाँ उसले ूाथर्ना गर् यो, 
बाइबल अध्ययन गर् यो र नयाँ जीवनशैली िसक्यो। “म िबरामी भएको िबस। 
म धेरै खशुी भएको िथए"ँ िपटरले भन्यो। 

   दईु मिहनापिछ सानेटोिरयमको िनदशकसँग आफूलाई अःपतालमा 
फकर ःवाःथ परीक्षण गनर् िदन अनरुोध गर् यो। जब उसको ःवाःथ परीक्षण 
गिरयो तब ऊ र डाक्टर अत्यन्त छक् क परे। उसको ःवाःथ राॆो भएको 
िरपोटर् िदइयो। आफ्नो चानचनेु औषधीले िपटरलाई कसरी िनको पार् यो भ े 
कुरालाई डाक्टरले ठम्याउन सकेन। तर िपटरले औषधी घरमा लगेको 
िथएन। उसले परमेँ वरमािथ भरोसा राखेको िथयो। 

   िपटरले बिप् तःमा िलयो। उसका आमाबाब ु र हजरुआमा र 
हजरुबबुाले पिन बिप् तःमा िलए। अिहले िपटर ४० वषर्को छ र चीनमा 
बाइबल िसकाउँछ। “परमेँ वरले मलाई दोॐो जीवन िदनभुएकोले मेरो जीवन 
उहाँमा समपर्ण गन िनणर्य गर" खशुी भएर िपटरले सनुायो। 

  (लेखक: आन्द्र्य ुमेकिचसनी) 
 

चीनको बारेमा जानकारी: 
इटालीमा भन्दा धेरै इसाईह  चीनमा छन।् अिहले चीन िवँ वको सबभन्दा 
इसाई केन्ि हनेु बाटोमा लािगरहेको छ। 

चीनको जनसंख्या १.३८७ अरब छ। संसारको जनसंख्यामा १८.४७ 
ूितशत चीनमा रहन्छन।् 

चीन चाइिनज यिुनयन िमसनको अन्तगर्त छ। त्यसमा ह क  र मकाओ 
पिन समावेश भएको छ। 

चीनमा ४३३,४४९ एडभेिन्टःटह  छन ् र त्यहाँ १,१९५ चचर्ह  छन।् 
ूत्येक ३,१९८ चीिनयाह मा एक जना एडभेिन्टःट भएको पाइन्छ। 

इसाई परम्पराको इितहास अनसुार चीनमा ूथम पटक ूिेरत थोमाले 
ससुमाचार ल्याइएका िथए। तर आिधकािरक पमा चीनको इसाई इितहास 
सात  शताब्दीको मध्यितर ूमािणत गिरएको छ। 

-अॄाम ला  भ े साधारण एडभेिन्टःट िवँ वासीले एडभेिन्टःट चचर्को काम 
सु  गरेका िथए। उनी सनुखानीमा काम गन, पानी जहाज हाँक्ने र भडाह  
पाल्ने काम गदर्थे। पिछ उनी येशूलाई िवँ वास गरेर इसाई भए। सन ्
१८८८मा ६५ वषर्को उमेरमा ह क मा ःवाःथ तथा इसाई पःुतकह  बेच्न 
गए। त्यहाँबाट उनी मखु्य चीनमा धेरै पल्ट गए। 
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