
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत २७,२८ र रोमी १:१८-२०। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "नडराऊ, पावल। ितमी सॆा  िसजरको साम ु
उिभनै पछर्।" (ूिेरत २७:२४ पान्तिरत)। 
   रोममा जाने पावलको ठूलो चाहना िथयो। तर य शलेममा उनी 
पबाउ पदार् य शलेममा जाने उनको चाहना भताभ ु  भएको िथयो। येशूलाई 
िवँ वास गरेतापिन यहूदी धमर्को रीितिरवाजह  पालन गन य शलेमका यहूदी 
इसाई अगवुाह को परम्परालाई मा  दवाव िदँदा पावल रोमीह को कैदमा 
पनुर्पर् यो। कमसेकम रोमीह को अन्तगर्त पाँच वषर् पावलले बन्दी जीवन 
िबताए। ती पाचँ वषर्मा दईु वषर् त समिुबाट रोम वा इटाली जान याऽामै 
िबताए। आफूले सोचेको भन्दा फरक भएको पिरिःथितले गदार् पावलको िनिम्त 
रोममा गएर ूचार गन योजनामा ठूलो धक् का लागेको िथयो। 
    आफ्नो योजनामतुािबक चल्न नपाएतापिन येशू आफैले पावललाई 
"ितमी रोममा मेरो बारेमा गवाही िदनेछौ" (ूिेरत २३:११) भ े वचनले 
पावललाई ढाढस िमलेको िथयो। हामीह को आित्मक याऽामा किहलेकाही ँ
चकेुतापिन वा भलू गरेतापिन परमेँ वरले हामीलाई दोॐो मौका िदनसक्नहुनु्छ। 
तर हामीह को भलू गन बानी वा आित्मक चेतना अनसुार नचल्ने ःवभावले 
गदार् हामीले पाउने फलबाट उहाँले सध उम्काउन ु त हु । उनले रोममा 
बन्दी जीवनमाऽ िबताउन ुपरेन, ःपेनमा जानलाई गरेको आशा पिन पूरा भयो 
भनेर बाइबलले ूमािणत गरेको छैन (रोमी १५:२४)। रोममा पगु्दा 
पावललाई आफूले बहालमा िलएको घरमा बसेर सैिनकह को िनगरानीमा केही 
समय िबताएतापिन अन्तमा उनलाई फैिर पबेर झ्यालखानामा थिुनएको िथयो। 
त्यसबेला िनरङ् कुस सॆाट नीरोको हकुुमले उनको हत्या गिरयो (२ ितमोथी 
४:६-८)। उनलाई सन ्६७मा शहीद बनाइएको िथयो। 
   हो, जब पावल रोममा त पगेु तर आफ्नै घरमा िसिबले बाँिधएर 
बन्दी जीवन िबताउनपुरेको िथयो। उनलाई सॆाटको साम ु ूःततु गिरन 
पखार्इराखेका िथए। तर िसिबले बाँिधएकै अवःथा भएतापिन ( एिफसी ६:२०, 
िफिलप्पीह लाई १:१३) उनको घरमा उनलाई भेट्न आउने मािनसह सँग 
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खलुा पमा बोल्न वा येशूको बारेमा िसकाउन सकेका िथए (ूिेरत 
२८:३०,३१)। ितनीह मध्ये सॆाट िसजरको दरवारका गन्यमान्य व्यिक्त 
पिन उनीसँग बातिचत गनर् आएका िथए (िफिलप्पीह लाई ४:२२)। 
 

१. समिुको याऽा गद पावल रोमितर लाग्छन ्
      कैसिरयामा दईु वषर् बन्दी जीवन िबताएपिछ (ूिेरत २४:२७) 
पावललाई रोममा लैजानपुरेको िथयो। रोममा जान समिु भएर जानपुरेको 
िथयो। त्यो याऽा लामो र जोिखमपूणर् िथयो, साथै समिुमा उिब्जने डरलाग्दो 
छाल र हरुीबतासको सामना पावलले गनुर्परेको िथयो (ूिेरत २७:१-
२८:१६)। त्यसबेला त्यो याऽाको  िववरण लूकाले बहवुचन शैलीमा बडो 
राॆो बेहोराका साथ ूःततु गरेका िथए। पावलको याऽामा लूकामाऽ होइनन ्
अकार् इसाई िवँ वासी आिरसटाकर् स (ूिेरत २७:२) पिन  िथए। जहाजबाट 
याऽा गन याऽहु को अक  मखु्य पाऽ िथए जिुलयस। उनी रोममा जाने 
याऽहु को माऽ होइन अ  बन्दीह को पिन सैिनक हािकम िथए (ूिेरत 
२७:१)। 
     जब ितनीह  रोमितर याऽा गनर् जहाजमा चढे तब गमीर् मौसमको 
अिन्तम समय िथयो। ूिेरत २७:९मा उल्लेख गिरएको उपबासचािहँ िनःतार 
चाडको िथयो अथार्त ् वषर्को एक पटक यहूदीह ले मा े ूायिँ चतको िदन 
िथयो। यो पबर् अक्टोबर वा काितर्क मिहनाको अिन्तम हप् ताह मा पदर्छ। 
त्यो बेला जाडोको समय िथयो। त्यसले गदार् नभेम्बर वा काितर्क मंिसरको 
मिहनादेिख माचर् वा बैशाखको मिहनासम्म मेिडटरेिनयन वा  भमूध्य सागरमा 
सकेसम्म मािनसह  जहाजबाट याऽा गदनथे। तर यस बखत जब पावल र 
अ  याऽहु ले जाडो सु  हनु ुअिघ नै याऽा सु  गरेतापिन याऽाको सु मै 
अनेक  किठन समःयाह  ितनीह ले भोग्न ुपरेको िथयो। िबःतारै धेरै िढलो 
गरेर याऽा गरेर ितनीह  फेयर हेभेन वा सनु्दर बन्दरगाह सनु भ े समिुको 
िकनारमा आइपगेु। त्यो बेट टापमुा िथयो (ूिेरत २७:८)। 
    फेयर हेभेन्स वा सनु्दर बन्दरगाहमा जनु घटना भयो त्यसमा पावलले 
हःतके्षप गनुर्परेको िथयो। उनको हःतके्षपलाई कसरी ःवीकािरएको िथयो? 
हेन ुर्होस ् िबषशे गरेर ूिेरत २७:९-१२ "१ समिु-याऽा ारा हामी इटािलया 
जानपुछर् भन् ने िनणर्य भएपिछ,  ितनीह ले पावल र अ  कितपय कैदीह लाई 
सॆा   अगः टसका फौजको यिुलयस नामक कप् तानको िजम् मा लाइिदए। २ 
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एसािमटेनोसबाट एिशयाका िविभन् न बन् दरगाहह  हुँदै जाने एउटा जहाजमा चढ़ेर 
हामीले याऽा सु  गर् य । अिरः ताखर्स नाउँ भएका थेसलोिनकेका एक जना 
माकेडोनी हाॆा साथमा िथए। ३ भोिलपल् ट हामीले सीदोनमा ल र हाल् य । 
यिुलयसले पावललाई दया देखाई ितनका साथीह कहाँ गएर चािहँदो सहायता 
िलने अनमुित िदए। ४ त् यहाँबाट जहाज फेिर समिुितर लाग् यो, र बतास चलेको 
हनुाले हामी साइूसको आड़ िलएर गय । ५ िकिलिकया र पामिफिलया 
पािरपि को समिुमा पगेुपिछ, हामी लिुकयाको एउटा सहर माइरामा आइपगु् य । 
६ त् यहाँ इटािलया जाने अलेक् जेिन् सयाको एउटा जहाज भे ाएर कप् तानले 
हामीलाई त् यसमा चढ़ाइिदए। ७ धेरै िदनसम् म िबः तारिबः तार गएर किठनतासाथ 
क् नीडसमा आइपगु् य  र बतासले अझ अिग ब  न निदएको हनुाले बेटको आड़ 
िलएर हामी सालमोनकेो छेउ-छेउ भएर गय । ८ किठनसगँ त् यसको िकनार-
िकनार लागेर हामी सनु् दर बन् दरगाह भिनने ठाउँमा आय। त् यहाँबाट लािसया 
सहर निजकै िथयो।  ९ समय धेरै िबितसकेको िथयो र समिु-याऽा पिन 
खतरनाक भएको िथयो,  साथै ूायिँ चत-िदवसका उपवासको समय पिन 
िबितसकेको हनुाले, पावलले ितनीह लाई १० यसो भन् दै सम् झाए, “िमऽ हो, यो 
समिु-याऽाले केवल जहाज र मालसामानको माऽ होइन, तर हाॆो जीउ-ज् यानको 
समेत खतरा र नोक् सानी होला भन् ने म देख् तछु।” ११ तर कप् तानले पावलको 
कुराभन् दा जहाजको चालक र जहाजका मािलकलाई बेसी पत् यार गरे। १२ यो 
बन् दरगाह िहउँद का  नलाई असिुबधा भएकोले कुनै हालतले पिन फोिनक् समा नै 
पगुी जाडो िबताउनपुछर् भनेर धेरैजसोले त् यहाँबाट जहाज चलाइहाल् ने नै सल् लाह 
िदए। फोिनक् सचािहँ बेटको एउटा बन् दरगाह हो, जो दिक्षण-पिँ चम र उ र-
पिँ चमपि  फकको छ।"  
    पावलको सल्लाहलाई कसैले पिन वाःता गरेनन।् ितनीह ले 
पिँ चमितर रहेको फेिनक्सको बन्दरगाहमा जान अक  चािलस माइल जहाज 
चलाए। त्यस ठाउँमा ितनीह  जाडोको मौसम छल्न जान चाहेका िथए। 
दभुार्ग्यबस त्यसबेला अचानक मौसममा पिरवतर्न भयो। ितनीह  ूचण्ड हरुी 
बतासको भमूरीमा परे। जहाजका चालकह ले जहाजलाई िनयन्ऽणमा राख् न 
सकेनन।् जहाज जमीनबाट टाढा िथयो। दिक्षणपिँ चमबाट बगेको हरुीले 
जहाजलाई िनयन्ऽण गनर् नसक्दा जहाज आफ्नै गितमा चलोस ् भनेर 
चालकह ले जहाजलाई िनयन्ऽण गनर् छोिडिदए। जहाजलाई हलकुो बनाउन 
जहाजमा भएका मालसामानह  र जहाजकै सामानह  याऽहु ले फ्याक्न 
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थाले। छालले कितपय सामानह  जहाजबाट लिगसकेको िथयो। याऽहु को 
द:ुखलाई हेदार् त्यो अत्यन्त डरलाग्दो र नरमाइलो नाटकीय पिरिःथित िथयो। 
ितनीह ले धेरै िदनसम्म आकलझकुलमाऽ िदनको उज्यालो देख् न सकेका 
िथए। हःुसलेु केही पिन राॆोसंग देख् न सिकएको िथएन। ूचण्ड हरुी बतास र 
मसुलधारे पानीले गदार् ितनीह  कहाँ िथए सो ितनीह लाई थाहा िथएन। 
ितनीह  अत्यन्तै थिकत िथए। ितनीह मा बाँच् ने आशा मिरसकेको िथयो 
(ूिेरत २७:२०)। 
      िबषशे गरेर ूिेरत २७:२१-२६ पढ्नहुोस।् त्यसमा पावलको दोॐो 
हःतके्षप वा सल्लाह िदइएको पाइन्छ। त्यो के हो? पढ्नोस ्"१३ जब दिक्षणी 
बतास मन् द गितले चल् न थाल् यो, ितनीह को उ ेँ  य िस  भयो भन् ने ठानेर, ल र 
िनकाली ितनीह  बेटको िकनार-िकनार हुँदै याऽा गनर् लागे। १४ तर थोरै 
समयपिछ त् यस टापूबाट ूचण् ड आधँीको वेगमा उ र-पूवीर् कहलाइने तूफान 
चल् यो। १५ जब जहाज आधँीको चपेटामा पर् यो, त् यसले तूफानको सामना गनर् 
सकेन, र हामीले त् यसलाई जता जान् छ जाओस ् भनेर छोिडिदय । १६ क् लौडा 
भन् ने एउटा सानो टापूको आड़मा पगेुपिछ हामीले मिुँ कलले जहाजको डु ालाई 
जोगाउन सक् य । १७ त् यसलाई मािथ उठाएपिछ ितनीह ले केही उपायले 
जहाजलाई मिुन् तरबाट बाँध् दै ल् याए, र िसरिटस भन् ने बलौटे धापमा फिसन् छ भन् ने 
डरले ितनीह ले पाल झािरिदए, र जहाज आफै बहन थाल् यो। १८ अब आधँीले 
हामीह लाई ज् यादै उचाल् न र पछानर् थाल् यो, र भोिलपल् ट ितनीह ले जहाजका 
मालसामान फ् याँक् न थाले। १९ अिन तेॐो िदन ितनीह ले आफ् नै हातले 
जहाजका लठारा िमल् काइिदए। २० धेरै िदनसम् म घाम,  तारा केही देख् न 
पाइएन। तूफान लगातार चिलरहेकोले अन् त् यमा बाँच् ने आशासमेत हामीले 
त् यािगिदय ।   
  २१ धेरै िदनसम् म ितनीह  नखाई बसेका िथए। तब पावलले 
ितनीह कहा ँआएर भने,  “िमऽ हो,  तपाईंह ले मेरो सल् लाह मानेर बेटबाट 
जहाज नचलाउनपुन िथयो, र यः तो स ं ट र हािन तपाईंह ले खप् नपुन िथएन। 
२२ अब म भन् दछु, साहस गनुर्होस ्। तपाईंह मध् ये कसैको ज् यान जानेछैन, तर 
जहाजचािहँ नं ट हनेुछ। २३ िकनभने जनु परमेँ वरको म हुँ,  र जसको 
आराधना म गदर्छु, उहाँका एक दूत आज राती मेरो छेउमा खड़ा भए। २४ 
उनले मलाई भने,  ‘पावल, नडराऊ,  ितमी कैसरको साम ुअवँ य खड़ा हनुपुछर्, र 
हेर,  ितमीसँग जहाजमा च  ने जित सबैका ूाण परमेँ वरले ितॆो हातमा 
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िदनभुएको छ।’ २५ यसकारण िमऽ हो, साहस गनुर्होस ्। म परमेँ वरमा िवँ वास 
गछुर्, मलाई जः तो बताइएको छ, ठीक त् यः तै हनेुछ। २६ तर हामीचािहँ कुनै 
एउटा टापूमा बजािरनपुनछ।”    २७ तर जब चौध  रात भएथ् यो,  र एिसयास 
समिुमा हामी हिु रहेका िथय , तब आधारातितर नावीह ले हामी कुनै जिमनको 
निजक पिुगरहेका छ  भन् ने अनमुान गरे, २८ र गिहराइ नापेर हेदार् ितनीह ले 
सतीस िमटर प ा लगाए,  र अिल पर गएर फेिर गिहराइ नाप् दा ितनीह ले 
छब् बीस िमटर प ा लगाए। २९ अिन कुनै च ानमािथ ठक् कर खान पगु् छ  िक 
भन् ने डरले, ितनीह ले जहाजको पछािडितरबाट चार वटा ल र खसाले, र िबहान 
होस ् भनी ूाथर्ना गनर् लागे।" ूिेरत २७:१३-२९। 
     सबै मािनसह लाई भिवंयवक्ता जःतो भएर पावलले जहाजमा 
िनराशमा पिररहेका याऽहु लाई परमेँ वरबाट पाएको सन्देश सनुाइिदए। अब 
िनराश हनु ुपन वा हताश हनुपुन कारण छैन। धेरै खतराको सामना गनुर्पनछ 
र कित कुरोह  गमुाउनपुनछ तर कुनै मािनसको ज्यान जानेछैन। 
    परमेँ वरको अगवुाईमा चिलरहेका, परमेँ वरकै ःवर सु  े उहाँका 
िवँ वासपाऽ र उहाँमा समिपर्त िबँ वासका धरोहर पावल जःताले पिन भयानक 
द:ुखक को सामना िकन गिररहनपुरेको होल? पावलको अनभुवबाट हामीले के 
िसक्न िसक्छ ? 
 

२. जहाज दघुर्ट्नामःत हनु्छ 
      पावल चिढरहेको जहाजमा २७६जना मािनसह  िथए। ूिेरत 
२७:३७ अनसुार पावलले दोॐो पटक जहाजका कप् तानलाई सल्लाह िदन्छन।् 
सबै कुरा नाश भएतापिन कुनै मािनसको ज्यान जानेछैन भनेर उनले िवँ वःत 
गराउँछन।् उनको भनाइमा जहाज डबु्नेछ पिन भनेका िथए (ूिेरत 
२७:२२)। दईु हप् तापिछ पावलको वचन पूरा हनु्छ। जहाज आफ्नै तालमा 
तैिररहेको िथयो। ूचण्ड हिुरबतासले जहाजलाई हतु्याइरहेको िथयो। जहाजका 
चालकह ले जहाजको तल्लो भागबाट कल्याङमल्याङ आवाज आएकोले 
जहाजले जमीन भे ाएको ठानेका िथए। धेरै आवाजह  आएपिछ जहाजका 
चालकह ले अब जहाज पत्थरमा ठोिकने भयो भनी ठानेर जहाजको पछािडबाट 
चारवटा ल ुर वा अंकुसे भएका िसिबह  खसाले तािक जहाजको गित 
रोिकयोस।् त्यसैबखत जहाजमा चिढरहेका मािनसह ले िदन देखून ्भनेर सबैले 

२०२ 



आआफ्नो देउताह लाई पकुानर् थाले िकनिक ितनीह ले संघषर् गिररहेको समय 
राित िथयो (ूिेरत २७:२८,२९)। 
   िबषशे गरेर ूिेरत २७:३०-४४ पढ्नहुोस।् त्यसबाट हामीले के 
पाठह  िसक्न सक्छ ? "३० जब नावीह  जहाजबाट भाग् न खोिजरहेका िथए, र 
अिगिल् तर ल र खसाल् ने बहानाले डु ा समिुमा झािरसकेका िथए,  ३१ तब 
पावलले कप् तान र िसपाहीह लाई भने,  “यी मािनसह  जहाजमा बसेनन ् भने 
तपाईंह  बाँच् न सक् नहुनेुछैन।” ३२ तब िसपाहीह ले डु ाका डोरीह  कािटिदए, 
र डु ालाई जान िदए।  ३३ िमरिमरे उज् यालो हनु लागेको िथयो,  पावलले 
ितनीह  सबैलाई भोजन गन आमह गरे। ितनले भने, “आज चौध िदन भइसक् यो, 
तपाईंह  अलमल् लमा परेर भोकभोकै केही नखाई बः नभुएको छ। ३४ 
यसकारण केही खानहुोस ् भनी म तपाईंह लाई आमह गदर्छु। केही खानभुयो 
भने तपाईंह ले बल पाउनहुनेुछ, तपाईंह  कसैका िशरको एउटा केश पिन नं ट 
हनेुछैन।”  ३५ यी कुरा भनेपिछ ितनले रोटी िलए,  र सबैका सामनु् ने 
परमेँ वरलाई धन् यवाद चढ़ाएर सो भाँचेर खान लागे। ३६ तब ितनीह ले पिन 
हौसला पाएर केही खानेकुरो खाए। ३७ (जहाजमा हनेु हामी जम् मा दईु सय 
छयह र जना िथय ।) ३८ ितनीह ले अघाउञ् जेल खाएपिछ,  जहाज हलु ो 
तलु ् याउन समिुमा गहँू फािलिदए। ३९ उज् यालो भएपिछ पिन ितनीह ले त् यो 
ठाउँ िचन् न सकेनन ्,  तर ितनीह ले एक खाडी देखे। यसको बलौटे िकनार 
िथयो। सम् भव भए जहाजलाई त् यही ँिकनार लाउने योजना ितनीह ले गरे। ४० 
ितनीह ले ल रह  झािरिदए,  र समिुमा नै ती रहन िदए। त ् यसै बेला 
पतवारह लाई बाँिधराखेका डोरीह  फुकाइिदए। अिगिल् तरका पाल उठाएर 
बतासितर फकार्इिदए र जहाजलाई िकनारातफर्  बढ़ाए। ४१ तर पानीमिुनको 
लकेुको बालवुाको रासमा जहाज ठोिकएर त् यही ँभािसयो, जहाजको अिगल् लो भाग 
अ  िकयो र चल् नै सकेन, अिन पिछल् लो भागचािहँ छालह का झोक् काले टुिबन 
थाल् यो।  ४२ कैदीह  पौड़ेर भाग् लान ् िक भन् ठानेर िसपाहीह ले ितनीह लाई 
मान मतो गरे। ४३ तर कप् तानले पावललाई जोगाउने मन गरी ितनीह लाई 
त् यसो गनर्देिख रोके। पौ   न सक् ने जित जहाजबाट पिहले हामफालेर पाखामा 
उऽनू भन् ने हकुुम ितनले िदए, ४४ र बाँकी रहेकाह चािहँ फल् याकह मा र 
जहाजका टुबाह मा पािर जानू भने। यसरी सबै सकुशल िकनारमा पगेु।" 
    याऽाको सु मा कप् तानले  पावलसँग राॆ ै व्यवहार गरेका िथए। 
तैपिन पावल कैदी भएकोले उनले समिुको बारेमा के थाहा होला भनेर उनको 
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कुरा पिहले सनेुनन।् तर दईु हप् तापिछ िःथित पिरवतर्न भएको िथयो। जहाज 
दघुर्ट्ना हनु गइरहेको बेलामा पावलले पिहला भनेको कुरा सत्य सािवत 
भएकोले पावलूित कप् तानको आदर बढ्न थालेको िथयो। 
      जहाजमा याऽा गिररहेका थिकत सह याऽहु लाई खान अनरुोध गरे। 
नऽभने ितनीह  पौडी खेलेर समिुको िकनारामा जान सक्दैनथे। परमेँ वरको 
अगवुाई र ो भन्दैमा हामीह ले गनुर्पन दैिनक िनयिमत िबयाकलापह लाई 
पालन गनुर्पदन भ े छैन। "जहाजमा बसेर याऽा गिररहेका पावल र अ  
याऽहु को िबवरणमा लूकाले मािनसह को सरुक्षाको परमेँ वरको वचन र 
आफ्नै सरुक्षाको िनिम्त अपनाउनपुन नीितह को बीचको संतलुनमा राॆोसँग 
ध्यान िदएको देिखन्छ।"-देिभद जे. िविलयमस,् द आक्टस ् (माण्ड रािपडस:् 
बेकर, १९९०), प.ृ ४३८बाट पान्तिरत। 
    जब िबहान भयो तब जहाजका कमर्चारीह ले समिुको िकनारा देखे। 
त्यहाँ ितनीह ले जहाजलाई अ ाउने िनणर्य गरे। तर जहाज समिुको 
िकनारामा किहल्यै पिन पगु्न सकेन। ब  जहाज बालवुाको थुू ोमा ठोिक् कयो 
र समिुको छालले गदार् जहाज टुबा टुबा भयो। कैदीह  भाग्लानिक भनेर 
िसपाहीहँ ले मानर् खोजेको बेलामा सैिनक कप् तानले त्यसलाई रोक्यो िकनभने 
उनले पावललाई बचाउन चाहेका िथए। आिखरमा आएर परमेँ वरले भ ुभएकै 
अनसुार जहाजमा याऽा गिररहेका एक जना मािनसको ज्यानसमेत गएन। 
     पावलको ूभावकारी गवाही र उनको चिरऽको बारेमा यस कथाले 
हामीलाई के भन्छ जसले गदार् उनलाई बचाइ राख् न िसपाहीहँ ले मानर् खोजेको 
ूयास कप् तानले रोकेका िथए? एक जना पावलले गदार् सबै कैदीह को ज्यान 
बचेको िथयो। 
 

३. माल्टाको टापमुा 
      जब दघुर्टनामःत जहाजबाट पौडी खेलेर बचेका याऽहु  माल्टाको 
टापमुा आइपगेु। त्यो टाप ुभमूध्य सागरको बीचमा रहेको सानो टाप ु िथयो। 
यो इटाली सहर िसिसलीको दिक्षणितर िथयो। ितनीह  दईु हप् तासम्म समिुमा 
हावासँग जदु् दै भ तािररहेका िथए। हावाकै वेगमा आफूह लाई समु्पेर याऽा 
गिररहँदा ितनीह ले ४७५माइल याऽा गिरसकेका िथए। अब ितनीह  
जाडोको मौसममा पिररहेका िथए। याऽालाई िनरन्तरता िदन ितनीह  ितन 
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मिहनासम्म त्यस टापमुा बःनपुरेको िथयो िकनभने ितनीह ले जाडो मौसम 
रहञु् जेल पखर्नपुरेको िथयो (ूिेरत २८:११)। 
      माल्टाको टापमुा पावललाई के भयो र उनले जे अनभुव गरेका िथए 
त्यसबाट परमेँ वरले पावललाई कसरी उपयोग गनुर्भएको िथयो? हेन ुर्होस ्ूिेरत 
२८:१-१० "१ हामी सकुशल िकनार लागेपिछ त् यस टापूको नाउँ माल् टा रहेछ 
भन् ने हामीलाई थाहा लाग् यो। २ त् यहाँका बािसन् दाह ले हामीलाई अपूवर् दया 
देखाए। पानी परेर जाडो भएको कारणले ितनीह ले आगो बािलिदए,  र हामी 
सबैलाई ः वागत गरे। ३ पावलले एक िबटा दाउरा जम् मा गरेका िथए र सो 
ल् याएर आगोमा हाले। आगोको तापले एउटा सपर् िनः केर आयो,  र ितनको 
हातमा बेि॑यो। ४ त् यहाँका बािसन् दाह ले ितनको हातमा सपर् बेि॑एको देखेर 
आपसमा भन् न लागे, “यो मािनस पक् का पिन ज् यानमारा नै हनुपुछर्। यो समिुबाट 
बाँचेर त िनः क् यो तर इन् साफबाट यो उम् कन सकेन।” ५ तर पावलले चािहँ 
त् यस सपर्लाई आगोमा झ  कािरिदए, र ितनको केही िबगार हनु पाएन। ६ तर 
ितनको शरीर सिुननेछ,  अथवा ितनी एक् कािस ढलेर मनछन ् भनी ितनीह ले 
ूतीक्षा गनर् लागे। तर धेरै बेरसम् म ूतीक्षा गिररहँदा पिन ितनको केही िबगार 
नभएको देखेर ितनीह ले आफ् नो िवचार ब  लेर भन् न लागे, “ियनी त देवता पो 
रहेछन ्।”   ७ त् यस टापूका पिब् लयस नाउँ भएका मिुखयाको जग् गाजिमन त् यस 
ठाउँको छेउछाउमा िथयो। उनले हामीलाई ः वागत गरे, र तीन िदनसम् म उनको 
घरमा हाॆो अितिथसेवा गरे। ८ पिब् लयसका बबुा जरो र आउँको रोगले िबरामी 
िथए। पावल ितनलाई हेनर् गए,  र ितनको लािग ूाथर्ना गरे,  र आफ् नो हात 
ितनीमािथ राखी ितनलाई िनको पारे। ९ यो घटना भएपिछ, त् यस टापूका अ  
रोगी मािनसह  पिन आए, र िनको पािरए। १० ितनीह ले धेरै ूकारले हाॆो 
आदर गरे। जब हामी जहाजमा चकय ,  ितनीह ले हामीलाई चािहए जित 
सामानह  जहाजमा हािलिदए।" 
     माल्टाका मािनसह  धेरै दयाल ु िथए। ितनीह ले जहाजबाट उम्केर 
आएका मािनसह को अितथीसत्कार गरेर ःवागत गरे। एकदम जाडो भएको 
कारणले त्यहाकँा बािसन्दाह ले आगो बालेर याऽहु लाई न्यानो बनाए। त्यसै 
बममा आगो बाल्न जब पावलले दाउरा खोजेर ल्याए आगोमा हाले। त्यसैबेला 
न्यानोले गदार् सपर् आएर उनको हातमा बेिरएको िथयो। त्यहाँका 
बािसन्दाह को ूथम ूितिबयाले यो देखाइएको िथयो िक पावल कःतो 
अपराधीरहेछ। मािनसह बाट सजायबँाट वा समिुमा डवेुर नमिर  उम्केतापिन 
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भगवानले उनलाई बाँकी राखेन। त्यहाँका बािसन्दाह ले धेरै देवीदेवताह लाई 
पूजा गदर्थे। मीक देवी डाइक न्याय र बदला िलने देवीको नाउँले ूख्यात 
िथए। सायद ितनीह ले यो पिन ठानेको हनुपुछर् िक ती देवीले उनलाई बाँकी 
रािखनन।् सपर् हातमा बेिरएपिछ पावलले त्यसलाई आगोमा  फ्याँिक िदएका 
िथए। अब मािनसह  उनी सपर्को िबषले मनछ भनेर पिखर्ँदा  पिन पावल 
नमदार् पावलूित ितनीह को िबचारमा पिरवतर्न आयो र ए ियनी त देवता पो 
रहेछन ्भनेर उनको ूशंसा गरे। धेरै वषर् अिघ पावललाई िल ामा भगवान 
भनेर जसरी ठाने  (ूिेरत १४:८-१८) त्यसरी नै अिहले पिन उनी भगवान हनु ्
भन्ठाने। लूकाले त्यहाँ के के भयो भनेर सबै कुरा बेिलिबःतार नगरेतापिन 
पावलले त्यस घट्नाबाट उनले सेवा गरेको परमेँ वरको िनिम्त गवाही िदएका 
िथए भनेर हामी अनमुान गनर् सक्छ । 
   पिब्लयस माल्टाको रोमी बडा हािकम हनुसक्थ्यो वा ःथानीय 
गन्यमान्य व्यिक्त। तर उनले पावल र उनका सहयोगीह ले आफ्नो घरमा 
ितन िदनसम्म सत् कार गरेर राखे। त्यसपिछ ितनीह  लामो समयसम्म रहन 
अन्तै सािरएका िथए। जेभएतापिन ती ूिति त व्यिक्तको िपताको रोगलाई 
पावलले िनको पारेपिछ माल्टाका अ  िबरामीह लाई िनको पान सेवाकायर्मा 
उनी संलग्न भएका िथए। 
    जब पावलले त्यो टाप ु छोडे तब एक जना पिन पावलले इसाई 
बनाएर छोडे भनेर लूकाले भनेका छैनन।् त्यो नलेिखएको कुरा संयोगमाऽ 
हनुसक्छ। तर यसले हामीलाई यो यिकन गराउनपुछर् िक हामीह को काम 
यस संसारमा केवल बिप् तःमा िदएर मािनसह लाई चचर्मा हलु्ने माऽ होइन तर 
मािनसह को आवँयकतामा पिन संलग्न हनु ु िसक्नपुछर्। यो येशूको 
ससुमाचारको व्यवहािरक पक्ष हो (पावलले ूिेरत २०:३५मा भन्दछन ् "मैले 
सबै कुरामा तपाईंह लाई उदाहरण िदएको छु,  िक तपाईंह ले पिन यसरी नै 
कड़ा पिरौम गरेर िनधार्ह लाई म त गनुर्पछर्। ूभ ु येशूको वचन याद 
राख् नहुोस ्, कसरी उहाँ आफैले भन् नभुएको छ,  िक ‘िलनभुन् दा िदन ुअझ धन् य 
हो।’ ”  र िततस ३:१४ "हाॆा मािनसह  असल काममा कायम रहन िसकून ्, 
तािक ज री खाँचो पिरआएको खण् डमा ितनीह ले म त िदन सकून ्, र ितनीह  
िनं फल नहोऊन ्")।   
     जीिवत परमेँ वरको  दश आ ाको बारेमा ान नभएका टापकुा ती 
मािनसह मा पिन परमेँ वरको न्यायको बारेमा थाहा रहेछ भ  ेकुरा रोचक छ। 
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यो ान कहाँबाट आयो त? हेन ुर्होस ्रोमी १:१८-२० "१८ परमेँ वरको बोध 
ती मािनसह का सारा भिक्तहीनता र दुं  टताको िव  ः वगर्बाट ूकट भएको 
छ, जसले सत् यलाई ितनीह का अधमर्ले दबाइराखेका छन ्। १९ परमेँ वरको 
िवषयमा जान् न सिकने कुरा ितनीह मा ूं टै छ, िकनिक परमेँ वरले ितनीह लाई 
त् यो कुरा देखाइिदनभुएको छ। २० उहाँको अ ँ य गणु, अथार्त ् उहाँको अनन् त 
शिक्त र ईँ वरीय ः वभाव संसारको सिृं टदेिख नै बनाइएका थोकह मा छलर् ै 
देिखएको छ। यसैले ियनीह लाई कुनै िकिसमको बहाना छैन।"   
 

४.  अन्तमा पावल रोममा पगु्छन ् 
       माल्टा टापमुा तीन मिहना रहेपिछ पावल र उनका सहयोगीह  
आफ्नो समिुको याऽा फेिर सु  गदर्छन ् (ूिेरत २८:११)। ितनीह  
पतुइयोली (ूिेरत २८:१३)मा पगु्छन।् त्यो ठाउँ इटालीको समिुको 
िकनारामा रहेको नेपल्स सहरमा छ। त्यसलाई अिहले पोज्जओुली भिनन्छ। 
त्यहाँबाट ितनीह  सडकको बाटोभएर रोममा पगु्छन ्(ूिेरत २८:११-१६)। 
    पावल रोममा आउने खबर रोममा तरुन्तै पगु्छ। त्यहाँ 
िवँ वासीह को एक समूह रोमको दिक्षण भागबाट धेरै माइल याऽा गरेर 
पावललाई ःवागत गनर् पगु्छ्न।् पावल रोममा पिहले किहल्यै गएका िथएनन।् 
तैपिन रोममा उनका धेरै िमऽह  िथए। ितनीह मा उनका सहकमीर्ह , उनले 
गदार् येशूलाई िवँ वास गनह , उनका आफन्तह  र उहाँका िूयजनह  िथए 
(रोमीह लाई १६:३-१६)। पावल र रोमबाट आएका िमऽह  वीच आिप्पयन 
वे भ े ठाउँमा भेटघाट हनु्छ। ितनीह को त्यो भेट अत्यन्त मािमर्क अथार्त ्
मन छुने खालको हनुपुछर् िकनभने पावल र उनका सहयोगीह  समिुमा भएको 
दघुर्टना तारेर बचेर आएका िथए। त्यितमाऽ नभएर पावल ःवतन्ऽ ूचारक 
होइन रोमी साॆाज्यको कैदी भएर आएका िथए। त्यस िबशेष भेटघाटमा 
उनका िूय िवँ वासीह ले उनलाई ठूलो ूमे र सत्कार देखाएका िथए। 
त्यसको िनिम्त ूिेरत पावलले परमेँ वरलाई धन्यवाद चढाएका िथए र आफू 
कैदी भएर सॆाटको साम ुउिभनपुन सम्झेर उनको मन रोएको िथयो। 
    आफ्नो आिधकािरक पऽमा बडा हािकम फेःटसले रोमी काननु 
अनसुार पावलले केही अपराध गरेको िथएन भनेर लेखेको हनुपुछर् (ूिेरत 
२५:२६,२७,२६:३१,३२)। त्यसै कारण पावल नजरबन्दमा परेपिन 
व्यिक्तगत पमा घर भाडामा िलएर बःन सकेका िथए (ूिेरत २८:३०)। 
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उनलाई झ्यालखानामा वा सैिनक िसिबरमा नपठाइएतापिन उनलाई िसबीले 
बाँधेका िथए र त्यो िसबी अक  रोमी िसपाहीसँग बािँधएको िथयो। उनको 
रोममा रहने पूरै समयसम्म उनलाई हथकडी लगाएर रािखएको िथयो। आफ्नै 
खचर्ले डेराको बहाल ितरेको र घर खचर् टारेको भ े उनको भनाइले उनी 
आफ्नो पाल बु े पेशामा पिन लािगरहेका िथए भनेर देखाउँछ (ूिेरत १८:३)। 
     पावल क पूणर् याऽा पिछ रोममा पगु्छन।् जब ितनले त्यहाँ आफू 
बःने व्यिक्तगत घरमा व्यवःथा िमलाए लग ै उनी के गछर्न?् हेन ुर्होस ् िवशेष 
गरेर ूिेरत २८:१७-२२ "११ तीन मिहनापिछ, हामी अलेक् जेिन्सयाको जहाजमा 
चकय । यो जहाज िहउँदमा यसै टापूमा िथयो। जहाजको अिगल् लो भागमा 
जमु् ल् याहा देवको ूितमा कपेको िथयो १२ सरुाकुसाईमा पगेुर हामी त् यहाँ तीन 
िदन बः य । १३ त् यहाँबाट हामी िकनार-िकनारै रेिगयनमा आइपगु् य । एक 
िदनपिछ दिक्षणी बतास चल् यो, र भोिलपल् ट हामी पिटओलीमा आइपगु् य । १४ 
त् यहाँ हामीले भाइह लाई भे ,  र उनीह ले हामीलाई सात िदनसम् म 
उनीह का साथमा रहनलाई िबन् ती गरे। यसरी हामी रोममा आइपगु् य । १५ 
त् यहाँबाट हाॆो आगमनको खबर सनेुर भाइह  हामीलाई भे  न अिप् पयसको 
बजार र तीन-पाटी भन् ने ठाउँमा आएका िथए। ियनीह लाई देखेर पावलले 
परमेँ वरमा धन् यवाद चढ़ाए, र साहस पाए। १६ जब हामी रोममा पः य , तब 
पावललाई एक जना िसपाहीको रेखदेखमा एकलै बः ने अनमुित िमल् यो।  १७ 
तीन िदनपिछ पावलले यहूदीह का ः थानीय अगवुाह लाई बोलाइपठाए। 
उनीह  जम् मा भएपिछ ितनले उनीह लाई भने, “भाइ हो, मैले त आफ् नो देशका 
मािनसह , अथवा िपता-पखुार्का रीितिथितका िव मा केही काम गरेको िथइन।ँ 
तापिन बन् दी भई य शलेमदेिख रोमीह का हातमा मलाई समु् पेको छ। १८ 
उनीह ले छानिबन गरेपिछ ममा मतृ् यदुण् डको कुनै कारण नभे ाउँदा मलाई 
छोिडिदने मन गरेका िथए। १९ तर यहूदीह ले िवरोध गरेका हनुाले कैसरकहाँ 
अिपल गनर् मलाई करै लाग् यो–  मेरो जाितको िव मा कुनै अिभयोग ल् याउने 
कुरा िथएन। २० यसैकारणले मैले तपाईंह सगँ भेटेर बातिचत गनर् 
तपाईंह लाई बोलाएको हुँ। िकनभने इॐाएलको आशा जो हो त् यसको िनिम् त 
यस साङ् लामा म बाँिधएको छु।”    २१ उनीह ले ितनलाई भने,  “हामीले त 
तपाईंको िवषयमा यहूिदयाबाट केही िच ी पाएका छैन । कोही भाइह ले आएर 
तपाईंको िव मा कुनै नराॆो कुरा पिन सनुाएका वा बोलेका छैनन ्। २२ तर 
तपाईंको िवचार के हो,  सो तपाईंबाट सनु् न चाहन् छ। िकनिक यस दलको 
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िवषयमा हामीलाई यित माऽ थाहा छ,  िक जताततै मािनसह  यसको िव मा 
माऽै बोल् दछन ्।”   
     यहूदीह को सभाघरमा पावल जान सकेका िथएनन ् तैपिन यहूदी 
सभाघर उनको ठाउँमा आएको िथयो अथार्त ् यहूदीह  उनको बारेमा चासो 
देखाएर उनलाई भेट्न आएका िथए। आफू जहाँ गएतापिन सबभन्दा पिहले 
यहूदीह लाई वचन सनुाउने उनको नीित (रोमी १:१६) रहेकोले उनले 
ःथानीय यहूदी अगवुाह लाई बोलाएर आफ्नो िनद िषतालाई राॆोसँग व्याख्या 
गरेर ूःततु गरेका िथए। अ  कुनै कारणले नभएर इॐाएलको आशाको 
िनिम्त उनलाई पबेका िथए भनेर आफ्नो दखेुसो पोखाएका िथए। यहूदीह को 
साम ु आफू िनद ष भएको ूमाण िदने उनको बानी िथयो (ूिेरत २३:६, 
२४:१५, २६:६-८)। आफ्नो बचाउको िनिम्त बोल्ने उनको िनयत 
नभएतापिन ससुमाचार सनुाउने वातावरण उनले सजृना गनर् चाहेका िथए। 
येशूको पनु त्थान नै इॐाएलीह को पूख ली आशा िथयो भनेर यहूदीह लाई 
औलँ्याउन चाहेका िथए। उनको िखलाफमा य शलेमबाट कुनै खबर 
नपाएकोले अचम्म मानेका ती यहूदीह ले पावलको कुरा के िथयो सो सु  
िनणर्य गरे। 
      ूिेरत २८:२१,२२ पढ्नहुोस।् येशूको िब मा जताततै सिुनएको छ 
भनेर पद २२ले बताउँछ। येशू र उनलाई प ाउनेह को िब मा जताततै 
बोिलएतापिन तपाईँ आफ्नो िवँ वासमा कसरी अिडग भएर बःने? 
 

५. ससुमाचारको िजत 
      तोिकएको समयमा धेरै यहूदीह  पावलले ूःततु गरेको ससुमाचार 
सु  आए (ूिेरत २८:२३)। 
    ूिेरत २८:२४-३१मा पावलले आफ्नो भावना ूःततु गरेपिछ यशैयाको 
पःुतकमा लेिखएको वचन ती यहूदीह लाई सनुाउँछन।् त्यो गनुर्पन उनको 
कारण के हो? हेन ुर्होस ् "२३ तब उनीह ले ितनको िनिम् त एउटा िदन 
तोिकिदए, र धेरै संख् यामा मािनसह  ितनको डेरामा आए। ितनले उनीह लाई 
िबहानदेिख साँझसम् मै व् याख् यान िदए,  र मोशाको व् यवः था र अगमवक्ताह का 
पःु तकबाट परमेँ वरका राज् यको गवाही िदए, अिन येशूको िवषयमा उनीह लाई 
िवँ वास िदलाउने चें टा गरे। २४ ितनले भनेका कुरा कितले िवँ वास गरे, 
कितले गरेनन ्। २५ उनीह  आपसमा असहमत भए,  र िबदा हनु लाग् दा 
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पावलले यो अिन् तम वक्तव् य िदए,  “ितमीह का िपता-पखुार्लाई यशैया 
अगमवक्ता ारा पिवऽ आत् माले भन् नभुएको वचन ठीकै िथयो,  २६ ‘यी 
मािनसह कहाँ गएर भन ्, “सनु् न त ितमीह  सनु् छौ, तर किहल् यै बझु् दैनौ,  हेनर् त 
हेछ , तर किहल् यै देख् दैनौ।”   २७ िकनभने यी मािनसह को दय बोधो भएको 
छ,  र ितनीह का कान बिहरा भएका छन ्,  र ितनीह ले आफ् ना आखँा बन् द 
गरेका छन ्,  नऽता ितनीह ले आखँाले देख् नेिथए,  कानले सनु् नेिथए,  दयले 
बझु् नेिथए,  र फकर् नेिथए,  र म ितनीह लाई िनको पानिथए।ँ’    २८ “यसकारण 
ितमीह लाई थाहा होस ्,  िक परमेँ वरको यो मिुक्त अन् यजाितह का िनिम् त 
पठाइएको छ,  र ितनीह ले सनु् नेछन ्।”  [ २९ अिन ितनले यी वचन भनेपिछ, 
यहूदीह  आपसमा धेरै वाद-िववाद गद िबदा भए।]  ३० पावल पूरा दईु 
वषर्सम् म आफ् नै खचर्मा रोममा बसे,  र ितनीकहाँ आउनेह  सबैलाई ितनले 
ः वागत गरे। ३१ ितनले खलु् लमखलु् ला र िवनारोकटोक परमेँ वरका राज् यको 
ूचार गथ, र ूभ ुयेशू भीं टको बारेमा िशक्षा िदन् थे।" 
    जब मािनसह ले परमेँ वरको वचनलाई सनेुरपिन महण गदनन ्
ितनीह को गित के हनेुछ भनेर यशैया ६:९,१०मा लेिखएको वचन पावलले 
ती यहूदीह लाई सनुाउँछन।् कितपय यहूदीह ले पावललाई िवँ वास गरे र 
कितपयले िवँ वास गरेनन।् उनको वचन सनेुर यहूदीह को बीचमा ठूलो 
कचकच भयो। त्यसले गदार् आफू अयहूदी वा अन्य जाितह लाई बचन 
सनुाउने आफूसँग अक  िबकल्प नरहेको भनेर पावलले सनुाउँदछन ् (ूिेरत 
१३:४६,४७,१८:६)। 
     रोमको सॆाटको साम ुउपिःथत भएर आफ्नो मु ा िछनोफानो गनर्को 
िनिम्त पावल दईु वषर् कुछर्न।् आफ्नो डेरामा नजरबन्द भएर बसेतापिन 
उनकहाँ आउनेह लाई ससुमाचार सनुाउने काम िबना रोकटोकले चलेको 
िथयो।  यहूदी होस ्वा रोमी होस ्ससुमाचारको शिक्तको अमसरतालाई कसैले 
पिन रोक्न सक्दैन भनेर  ूिेरतको पःुतकमा लेिखएको अिन्तम िववरणले 
देखाउँछ। 
    लेखक लूकाले आफ्नो पःुतक उपयुर्क्त िबन्दमुा परु् याएर िकन 
िसध्याउँछन ् सो ःप  छैन। पावलको मु ामा उनलाई मतृ्यदुण्ड िदने कुनै 
कारण नभएकोले उनलाई नजरबन्दबाट मकु्त गरेको र ससुमाचार याऽामा फेिर 
लागेका िथए भनेर ूमािणत गिरएको छ। तर पिछ उनलाई फेिर पिबएर 
रोममा ल्याइन्छ र त्यहाँ सॆाटको हकुुमले उनको शीरलाई तरवारले काटी 
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िदन्छ (२ ितमोथी ४:६-८)। जे भएतापिन लूकाले आफ्नो पःुतक यसरी अन्त 
गरेको एउटा मूल कारण देिखन्छ: त्यो हो रोमको टाढा र निजक तथा 
संसारको कुनाकाप्चामा ससुमाचार फैिलने अवसर भइसकेको िथयो (ूिेरत 
१:८)। 
        "अन्यायपूवर्क कैदी भएर लामो समय िबताउनपुरेको पावलको धैयर्ता 
र हँिसलोपनाले परमेँ वरमािथ उनको आःथा तथा िवँ वास र साहस नै उनी 
िनरन्तर पमा ससुमाचारको ूवचन भएर देखाएको िथयो। उनमा भएको 
जोिशलो आत्मा जनु संसारमा भएको जःतो नभएर पथृ्वी भन्दा सब च्च 
सिक्तमान परमेँ वरबाट बिगरहेको िथयो भनेर सबैको साम ु सािछ भएको 
िथयो। उनकै अनकुरणीय उदाहरणले गदार् इसाईह मा ठूलो उजार् पल्हाएको 
िथयो। सावर्जिनक पमा ससुमाचार ूचार गनर् पावललाई बिँचत गराइएको 
भएतापिन उनमा भएको जोशले इसाईह लाई ससुमाचार ूचार गनर् घचेडेको 
िथयो। ूिेरत पावलको बन्धन ती इसाई िवँ वासीह मािथ अत्यन्त मजबतु 
िथयो जसले गदार् आफूले काम गन शिक्त िहन भएको महससु गरेतापिन र 
आफूले अब केही काम गनर् नसक्ने भएर बःन वाध्यभएतापिन उनले भी को 
खेतमा बालाह  जम्मा गनर् सकेका िथए। (मतृ्यकुो मखुमा परेर परमेँ वरको 
िनिम्त केही काम गनर् नसक्ने िःथित पैदाभएतापिन) परमेँ वरको िनिम्त काम 
गनर् इसाईह मा ठूलो आटँ आएको िथयो।" -एलेन जी ाइट, द आक्टस ्
अभ आपोःटल्स, प.ृ ४६४बाट पान्तिरत)।  
    ससुमाचार सनुाउने चचर्को लआयको पिरूआेयमा ूिेरतको पःुतक 
िसिध्दएको छैन भ  सिकन्छ। ूिेरतको पःुतक िबगत र बतर्मान इितहास हो 
जसमा ससुमाचार फैलाउने कामको िबबरणको लेखा रािखएको हनु्छ। येशूलाई 
िवँ वास गन ूत्येक व्यिक्त यस  इितहासको िचऽमा पसेको हनु्छ। 
िनरन्तर पमा लेिखने ूिेरतको पःुतकमा जोिशलो, नाटकीय र आित्मक पमा 
जागतृ बनाउने अध्यायह  शतािब्दय भिर लेिखएका छन ्र लेिख नै रहनेछन।् 
कितपय समयमा त ती अध्यायह  परमेँ वरका आःथावान साछीह को रगतले 
लेिखएका हनु्छन।् ूिेरतको पःुतकमा नयाँ नया ँअध्यायह  थप्ने काम हाॆो 
हो। बतर्मान समयमा येशूूितको आःथामा हामीह को जीवनले देखाउने 
साछीका अध्यायह  अिन्तम हनेुछन ् भनेर हामी आशा गदर्छ , अिन आफ्ना 
चेलाह लाई येशूले िदनभुएको लआय पूरा भइिदएर संसारको अन्त्य हनेुछ (म ी 
२४:१४)। 

२११ 



उपसंहार: 
थप जानकारी: "येशू भी ले चचर्लाई पिवऽ आदेश िदनभुएको छ। परमेँ वरको 
अनमुहको ढुकुटी र येशूको खोजेर नपाइने उच्च ानह  यस संसारमा बगाउन 
इसाई हुँ भनेर दावी गन ूत्येक व्यिक्तको काँधमा भएको महससु गनुर् 
आवँयक छ। मिुक्तदाताको आत्मा वा िमजास र चिरऽ उहाँका अनयुायीह ले 
यस संसारमा ूितिनिधत्व ग न ्भ े उहाँको चाहना छ। मिुक्तदाताको ूमेलाई 
मानव जीवनमा ूःततु गिरएको चाहना यस संसारमा अ  जःतो कुनै छैन। 
येशूलाई िवँ वास गन पु ष र ीह बाट इसाई आःथाको शिक्त ूकट ग न ्
भनेर सारा ःवगर् पखर बसेको छ।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ 
आपोःटल्स, प.ृ ६००बाट पान्तिरत। 
    "सेवा गन ःवभावले सारा चचर्मा अिधकार जमाउन ् भ े चाहना 
परमेँ वरको हो। यसको लािग परमेँ वर  धेरै समयदेिख पिखर्रहनभुएको छ। 
यिद ूत्येक िवँ वासी सेवा गन भावनाले ससुिज्जत हनु सके उसले उसको 
सामथर् अनसुार परमेँ वरको काम गिररहेको पाइनेछ। चाहे घरमा होस ्चाहे 
िवदेशमा होस ् जब खटाइएको आवँयक ठाउँह मा परमेँ वरको चचर्का 
िवँ वासीह ले ससुमाचारको आदेशलाई पूरा गनर् सिबय हनु्छन ् तब सारा 
संसारले परमेँ वरको चेतावनी पाइसकेका हनु्छन ्अिन ूभ ु येशू यस पथृ्वीमा 
शिक्त र ठूलो मिहमाको साथ फकर आउनहुनेुछ।"- एलेन जी ाइट, द 
आक्टस ्अभ आपोःटल्स, प.ृ १११बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ. रोमको  याऽाभिर पावलले परमेँ वरूितको आःथा कसरी देखाएका िथए 

भनेर लूकाले ूिेरतको पःुतकमा कसरी िचऽण गरेका छन?् उनको 
कुनै हालतमा िबचिलत नहनेु वा नडगमगाउने िवँ वासले अ लाई 
कसरी ूभाव पारेको छ? 

आ. जितसकैु क कर जीवन िबताउन ु परेतापिन आफ्नो लआयमा पावल 
किहल्यै िबचिलत भएनन ्र आफ्नो िवँ वास त्यागेनन।् आफ्नो िसिमत 
ःवतन्ऽताको बावजदु पिन पावलले रोममा ससुमाचार िनरन्तर पमा 
ूचार गिररहे। अ लाई ससुमाचार सनुाउने अवसर पाएतापिन 
नसनुाउने ूविृतबाट हामी कसरी जोिगएर बःने? 
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इ. रोमी १:१४,१५मा पावलले ससुमाचार सनुानउने आफ्नो ितॄ 
भावनालाई यसरी व्यक्त गदर्छन ् " १४ मीक होस ् वा अ  असभ् य 
जाित,  बिु मान ् होस ् वा िनबुर्ि ,  सबैको म ऋणी छु। १५ यसैले 
सकेसम् म ितमी रोममा हनेुह लाई पिन ससुमाचार ूचार गनर् म उत् सकु 
छु।" सबैलाई ससुमाचार सनुाउन े िजम्मा आफ्नो काँधमा बोकेको 
भावना पावलले िकन महससु गरेका िथए? यिद हामी इसाई ह  भनेर 
दावी गदर्छ  भने के हामीले पिन त्यस िजम्मेवारीबाट पन्छेर बःन 
सहुाउँछ? एलेन जी ाइटले व्यक्त गनुर्भएको यो भावना बझु्न 
खोज्नहुोस:् "आफू इसाई हुँ दावी गन ूत्येक िवँ वासीको जीवनको 
काम नै अ लाई ससुमाचार सनुाउन ेहनुपुछर्। परमेँ वरले हामीह लाई 
अनमुह िदनभुएकोले हामी संसारूित ऋणी भएको ठा पुछर् िकनभने 
हामीमािथ परमेँ वरको  ज्योित चिम्कएको छ र सत्यको शिक्त र 
सौन्दयर्तालाई हामीले प ा लगाइसकेका छ।-एलेन जी ाइट, 
टेिःटमोिनज फर द चचर् ठेली ४, प.ृ ५८बाट पान्तिरत। 

ई.  पावलले यशैया ६:९,१०लाई उद् धृत गद  येशूलाई िवश ्वास गनर् 
नचाहने यहूदीह लाई यसरी भनेका िथए "९ उहाँले मलाई भन् नभुयो, 
“जाऊ गएर यी मािनसह लाई भन,  “  ‘ितमीह  सनु् न त सनु् छौ,  तर 
बझु् दैनौ,  ितमीह  देख् न त देख् छौ,  तर थाहा पाउँदैनौ’। १० यी 
मािनसह का दय कठोर र ितनीह का कान नसनु् ने पार,  र 
ितनीह का आखँा बन् द गिरदेऊ,  नऽता ितनीह ले आफ् ना आखँाले 
देख् लान ्,  र आफ् ना कानले सनु् लान ्,  र ितनीह का दयले बझु् लान ्,  र 
फेिर फकर ितनीह  िनको होलान ्।”   यो सन्देश यशैयाले 
यहूदीह लाई सनुाउन परमेँ वरले भ भुएको िथयो। के यो सन्देश 
हामीलाई पिन लाग ुहनु्छ र? हामीलाई धेरै सत्यह को ान िदइएका 
छन।् यिद हामीह को शारीिरक अिभलाषा, चाहना वा आफ्नो भाऊ 
खोज्ने ूविृ सँग परमेँ वरको वचनले ठक् कर खान्छ भने हाॆो 
आित्मक जीवन पिन कितको खतरामा पद  रहेछ भनेर पावलले 
यशैयाको पःुतकबाट िनकािलएको अंशले कसरी देखाउँछ? 

उ. तपाईँ रोमी िसपाही ँ हनुहुनु्छ रे र पावलको िसबीसँग तपाईँ पिन 
बाँिधनभुएको छ रे। यसरी सँगै िसबीसँग बाँिधएको पावलमा तपाईँले 
के देख् नभुएको छ त? सोच्नहुोस।्  
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कथा १३ 

साइकलको स ा साबथ 

जीन रो गाओ, ताइवान 
 

(हामीले यस पःुतकमा लेिखएका कथाह मा दिक्षण कोिरया, जापान, 
म ोिलया र चीनका मािनसह लाई भे । अब हामी ताइवानको मािनसलाई 
भेट्नेछ )। 

    ताइवानको साइकल बनाउने कारखानामा साइकलको चक् का पेल्ने र 
टल्काउने कामले धेरै पैसा आउँदैन। तर एउटा मूख्य फाइदा त िथयो। 
साबथमा काम गनुर् परेको िथएन। 

   धेरै वषर् अिघ ताइवानको िशका  सहरमा जीन रो गाओ र उनकी 
ौीमती सरेका िथए। ितनीह  दवैु जनाले साइकल बनाउने १६ जनाको 
कारखानामा काम गरेका िथए।  सबाथमा काम गनुर्परेकोले ितनीह ले परुानो 
सहर छोड्नपुरेको िथयो। ितनीह को आय केवल १५००० ताइवानी डलर 
वा अमेिरकी ५०० डलर वा पचास हजार पैयाँमाऽ िथयो। 

   “महँगो ताइवानमा त्यितमाऽ पाएपिन िच  बझुाउनपुरेको िथयो। तर 
सबाथमा काम गनुर् नपरेकोले हामी खशुी िथय " जीन रो गाले भन्यो। 

 केही मिहनापिछ उसले आफ्ना भाइ, चारजना बिहनीह  र पिरवारका अ  
सदःयह को बारेमा सोच्न थाल्यो। ितनीह ले अझै पिन सबाथमा काम 
गनुर्परेको िथयो। आफ्नो कारखानाको मािलकसँग ितनीह लाई पिन काम गनर् 
िदन उसले अनरुोध गर् यो। तर काम धेरै छैन भनेर उसले जवाफ िदयो। तर 
जीनले कर गदार् िबःतारै सातजना उसका आफन्तह ले त्यहाँ काम पाए। 

   जीन रो गाओको थोरै तलबले गदार् उसको जीवन संघषर्मय िथयो र 
अक  कामको खोिजमा लाग्ने िबचार गर् यो। तर अन्त उसले सबाथमा काम 
गनुर्पनछ भनेर थाहा पाएर त्यही ँकाम गिररहने िनणर्य गर् यो। “धेरै तलबभन्दा 
म िवँ वासमा बिलयो भएर बःने मेरो चाहना िथयो" उसले भन्यो। 

   परमेँ वरले जीन रो गाओको आवँयकता थाहा पाएको हनुपुछर्। 
साइकलको पाटर्पूजार्लाई िमलाएर साइकल बनाउने कारखानाबाट चक् का 
बनाउन जीन रो गाओको कारखानामा धेरै अडर्र आउन थाल्यो। त्यसले गदार् 
जीन रो गाओ र उनको ौीमतीको तलब पिन बढ्न थाल्यो। ितनीह ले 
मिहनाको ७०,००० ताइवानी डलर वा अमेिरकी २,३०० डलर कमाउन 
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थाले। जीन रो गाओलाई कारखानाको नाइके बनाइयो। त्यसले गदार् उसलाई 
थप तलब त िमलेको िथयो तर अडर्रलाई परु् याउन शिनबार पिन काम गनुर्पन 
हनेुछ भ े ऽास पिन उसमा उत्प  भयो। 

   उसको डर वाःतिवक भयो जब उसको कारखानाको हािकमले एक 
शबुवारको िदनमा शिनबार पिन सबै १६ जनाले काम गनुर् पनछ भनेर घोषणा 
गर् यो। 

   “मैले सबाथमा काम गनर् सिक्दन"ँ भनेर जीन रो गाओले जवाफ 
िदयो।  

   “ितमीले शिनबार काम गदनौ भने ितॆो जािगर खतम भयो भनेर 
सिम्झनपुछर्" मािलकले भन्यो। 

    त्यो रात जीन रो गाओ सतु् न सकेन। जीन रो गाओमाऽ होइन, 
उसकी ौीमती र अकार् सात जना आफन्तह ले पिन काम गनर् नपाउने भएका 
िथए। उसले परमेँ वरसँग ूाथर्ना गर् यो। सबाथ िबहान आफन्तसिहत जीन 
रो गाओ चचर्मा गयो। “हामीह को काम होइन िवँ वास थामी राख् ने हामीले 
िनणर्य गर् य " भनेर जीन रो गाओले भन्यो। 

   हािकम एकदम िरसायो। उसका आधा कमर्चारीह  काममा आउनकुो 
स ामा चचर्मा जान लागेका िथए। फेक्टरीबाट सामानह  तरुन्तै पठाउनपुरेको 
िथयो। िरसले अ  सात जना कमर्चारीलाई पिन शिनबार काममा नआउन ु
भन्यो। तर शिनबार घाम अःताएपिछ र आइतबार पिन काम गनर् आदेश 
िदए। आइतबार िबदा िथयो। त्यस हािकमले कामको नयाँ तािलका अनसुार 
जीन रो गाओसँग िमलेर काम गनर् सबै कमर्चारीलाई आदेश िदयो। 
एडभेिन्टःट कमर्चारीह  शिनबार बेलकुी र आइतबार खशुी मानेर काम गनर् 
थालेका िथए। 

    ितनीह को मािलक तीन िदनपिछ काममा फक्य । मङगलबारको 
िदन जीन रो गाओकहाँ िसधै गएर सोध्यो, “के ितमी धेरै पैसा कमाउन 
चाहन्छौ?" 

   छक् क परेको जीन रो गाओले जवाफ िदयो, “सबाथमा मैले काम 
नगदार् मेरो काम खतम हनु्छ भनेर तपाईँले भ ुभएको होइन र?" 

   साइकलको ृेम बनाउने माग धेरै आएकोले उसले अक  कारखाना 
खोल्न िनणर्य गरेको िथयो र त्यसको नाइके जीन रो गाओलाई बनाउने ूःताव 
गर् यो। उसको पद पिन ठूलो हनेुभयो जसले गदार् उसले कामदारह लाई भनार् 
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पिन गनर्सक्थ्यो, नयाँ कमर्चारीह लाई उसले तािलम पिन िदन सक्थ्यो, साथै 
उसले धेरै मोटो तलब पिन पाउँथ्यो। तर सबाथमा पिन काम गनुर्पन भएको 
िथयो। 

   त्यो काम सनुौलो अवसरको िथयो। तर जीन रो गाओलाई भजन 
३७:५को याद आयो, “ितॆो बाटोलाई परमेँ वरलाई समु्प। उहाँमािथ भरोसा 
राख र उहाँले ितॆो काम फ े पानुर्हनेुछ।" आफ्नो बाटो परमेँ वरलाई िदन 
जीन रो गाओ राजी भयो र मािलकको ूःताब अःवीकार गर् यो। 

   िरसाउनकुो स ा उसको मािलकले सदाको िनिम्त फेक्टोरीको 
कायर्तािलका बदल्यो। जीन रो गाओ जःतो असल र मेहनती कमर्चारीलाई 
उसले गमुाउन चाहेको िथएन। त्यसकारण उसले कारखाना सधको िनिम्त 
सबाथमा बन्द गिरनेछ तर शिनबार बेलकुा र आइतबारचाही ँ काम 
सचुा पमा चािलनेछ। 

   “अिहले कोही पिन सबाथमा काम गदनन।् मेरो हािकमले पिन 
सबाथमा काम गदन" जीन रो गाओले खशुी मानेर भन्यो। परमेँ वरूित जीन 
रो गाओको ूितव ता देखेर चार जना सहकमीर्ह  ूभािवत भए। ितनीह मा 
चार जनाले बिप् तःमा िलए। 

   शिनबार बेलकुा र आइतबार िदनभरी काम गदार् जीन रो गाओ 
किहलेकाही ँथाक्थ्यो। तर उसले अक  बाटो रोज्न चाहेको िथएन। 

   “हामीह को िवँ वासलाई थामी राख् न परमेँ वरले सहयोग गनुर्भएकोले 
उहाँलाई धन्यवाद िदन चाहन्छ । हामीलाई थकाइ त लाग्छ नै। तै पिन 
हामीह को िववेकलाई ःवच्छ राखेर शािन्तमय जीवन िदनभुएकोमा 
परमेँ वरूित हामी धेरै आभारी छ " जीन रो गाओले खशुीभएर भन्यो। 

  (लेखक: आन्िय ुमेकचेःनी) 
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