
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत २६:९-११, व्यवःथा २१:२३, ूिेरत ९:१-

२०, १ कोरन्थी ९:१, गलाती १:१ र ूिेरत ९:२०-३०। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "जाऊ, अयहूदी र ितनीह का राजा महाराजाह  
र इॐाएलका मािनसह को साम ु मेरो नाउँ घोषणा गन औजार हनु त्यस 
मािनसलाई मैले चनेुको छु।" (ूिेरत ९:१५ पान्तिरत)। 
   ूिेरतह को इितहासमा टासर्सको सावलको आमूल पमा आत्म 
पिरवतर्नलाई एक अत्यन्त उल्लेखनीय घट्नामा गिनएको छ। येशूलाई हेरेर 
आफ्नो जीवन पिरवतर्न गन सावल पिछ गएर पावल भनेर सम्बोधन गनर् 
पगेुका िथए। पावलको नाटकीय पमा भएको आित्मक पिरवतर्मामाऽ 
मह वको िबषय नभएर उनी चचर्को परमशऽ ु वा (िवँ वासीह को िनिम्त 
राक्षस) भएको व्यिक्त, इसाई इितहासमा पक् का इसाई भएको सािवत उनले 
गरेका िथए। एक पटक इसाईह लाई घोर आतिङ् कत पान व्यिक्त 
ससुमाचारको िनिम्त कःतो काम गनर् थाले भ े िवषय अत्यन्त चासोको िवषय 
हो। सु का इसाईह को िव मा कदम चालेर आफूले जे गिररहेका िथए सो 
ठीक िथए भनेर िभऽी दयदेिख नै उन्मकु्त व्यिक्त पावलले  भखर्रै जन्मेको 
चचर्को अझ ठूलो क्षती परु् याउन सक्दथे। उनले चचर्लाई सत्यानाश गनर् 
आफूलाईमाऽ समिपर्त नगिरकन आिधकािरक पमै त्यो कामको िनिम्त 
अिधकार पाएका िथए। य िप, जब दमःकसको बाटोमा येशूले उनलाई 
बोलाउनभुयो त्यसलाई सहॐ ःवीकार गरेर उनी ूिेरतह मा अत्यन्त महान ्
धरोहरको पमा खडा हनु पगेु। "आफ्नो सारा शिक्त भी को चचर्लाई 
धरासयी बनाउन जटेुका परमशऽ ु र आतङ् ककारी पावल अब ससुमाचार 
सनुाउन र त्यसको पक्षमा बोल्ने अत्यन्त ूभाकारी खबुी भएको व्यिक्त भएर 
उिभन पगेुका िथए।"-एलेन जी ाइट, ःकेचेस ृम िद लाइफ अभ पावल, प.ृ 
९बाट पान्तिरत। 
   सु का चचर्का िवँ वासीह लाई आफूले गरेको साःतीले गदार् उनी 
आत्मग्लानीले पिग्लएका िथए र आफू परमेँ वरको अनमुहको उपभोग गनर् 
असक्षम भएको िभऽैदेिख ठान्दथे। तैपिन उनले पाएका परमेँ वरको 

५  पावलको आमलू पमा 
आि मक पिरवतर्न 
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अनमुहलाई बेकारमा नपारेको भन्दै उनले त्यसूित िभऽी मनदेिख नै 
गिहरो पमा आफ्नो कृत ता व्यक्त गरेका िथए। पावलको आित्मक 
पिरवतर्नले गदार् इसाई इितहास सदाको िनिम्त पिरवतर्न भएको िथयो। 
 
१. चचर् अथार्त ्िवँ वासीह लाई द:ुखक  िदएर आतिङ् कत बनाउने व्यिक्त  
     पावल य शलेमको ःथानीय यहूदी नभएर मीक तथा रोमी सभ्यताको 
ूभावमा परेको िवदेशी आूवासी यहूदी िथए। उनको जन्मःथल टारससमा 
िथयो जनु िक िसिसिलयाको राजधानी िथयो (ूिेरत २१:३९)। पावललाई 
आफू िवदेशी अथार्त ्मीक र रोमी सभ्यताको ूभावमा हकुको भ े कुरोलाई 
केही हदसम्म िबसको हनुसक्छ। उनलाई तत्कािलन ूख्यात धमर्गु  
फिरसीमतको गमिलयल (ूिेरत २२:३)को चेला भएर केही समय उनले 
िबताएका िथए। पावल फिरसी भएको कारणले उनी यहूदी धमर्को कट् टर 
िवँ वासी िथए। यहूदी धमरू् ित उनमा भएको जोशले उनी अितवादी हनुपगेुका 
िथए (गलाती १:१४)। त्यही कारणले गदार् िःतफनसको हत्यामा उनले अमणी 
भिूमका खेल्न पगेुका िथए साथै येशूका भक्तह लाई सतावत िदनेह का नाइके 
पिन भएका िथए। 
    येशूका भक्तजनह  तथा चचर्को िबरोधमा उनले गरेको व्यवहारलाई 
पावलले कसरी व्याख्या गदर्छन?् हेन ुर्होस ् ूिेरत २६:९-११ "9  “नासरतका 
येशूका नाउँको िव मा धेरै कारबाई गनुर्पछर् भन् ने म आफैलाई पिन िवँ वास 
िथयो। 10 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।ँ 11 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।ँ"  
     यहूदीह को िनिम्त ससुमाचार ठेस खाने ढु ा वा तगारो भनेर पावलले 
१ कोरन्थी १:२३मा उल्लेख गरेका छन।् यहूदीह ले परम्परागत पमा 
अपेक्षा गरे अनसुार येशू राजकीय मसीह अथार्त ्य शलेममा यहूदी धमर् राज्य 
ःथापना गन चबवतीर् राजा हनुभुएको िथएन। त्यसकारण ितनीह को सोचमा 
येशू ठीक पनुर्भएको िथएन। त्यितमाऽ नभएर व्यवःथाको िनयम अनसुार जो 
खमा झिुण्डन्छ त्यो ौािपत होस ् (व्यवःथा २१:२३) भनेको हनुाले बुसमा 
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झुि्ण्डएका येशूलाई मसीह भनेर ःवीकार गन पक्षमा ती यहूदीह  िथएनन।् 
त्यसकारण यहूदीह को िनिम्त बुसको सन्देश अत्यन्त घणृाःपद िथयो िकनिक 
बुस र ितनीह ले अपेक्षा गरेको मसीहको बीचमा भािर अन्तर िथयो। 
त्यसैकारण येशू नै मसीह हनु ्भनेर दावी गन चचर् ती यहूदीह को िनिम्त झठुा 
ठहिरएको िथयो। 
     टासर्स भ े देशमा जिन्मएका सावल येशूका िवँ वासीह लाई खतम 
गन अिभयानको नाइके भएका िथए भनेर ूिेरत ९:१,२ले बताउँछ। 
दमःकसमा गएर येशूका िवँ वासीह लाई नाश पान अनमुित पावलले पाएका 
िथए। दमःकस य शलेम सहरको किरब एकसय पितस माइल उ रमा 
पदर्छ। त्यो अत्यन्त मह वपूणर् सहर िथयो।  त्यहाँ यहूदीह को ठूलो 
जनसंख्या िथयो। यहूिदया वा इॐाएलभन्दा बािहर रहेका यहूदीह  एक 
िकिसमको सञ् जालमा संगिठत िथए। ितनीह को मखु्य कायार्लय य शलेममा 
िथयो। ितनीह  यहूदीह को सभासद वा सानिहिनसँग िमलेर काम गदर्थे। 
सानिहिन, ःथानीय िसिनगग अथार्त यहूदी सभाःथलको रेखदेख गन र सहयोग 
गन केन्िीय कायार्लय िथयो। त्यस कायार्लयबाट पठाइएका यहूदी समाजका 
अगवुाह  जसलाई िहॄू भाषामा शािलएह shaliah भन्दछन ्र यहूदी सभासद वा 
सानिहिणको बीचमा िनरन्त पमा सम्पकर्  भइरहन्थ्यो। (िहॄू भाषाको शािलएह 
shaliah भ े शब्द शलाह    shalah। अथार्त पठाउनबुाट आएको हो)। 
पठाइएको व्यिक्त वा शािलएह भ े व्यिक्त सानिहिण वा यहूदी सभासदको 
आिधकािरक व्यिक्त हनु्थ्यो जसलाई िविभ  धािमर्क काम गनर् िनयकु्त गिरएको 
हनु्थ्यो। 
    इसाईह लाई खतम गन जोशमा िहँडेको पावलले मखु्य पजुारी वा 
सानिहिनको अध्यक्षकहाँ गएर दमःकसका सभाघरह लाई सम्बोधन गिरएको 
पऽह  उपलब्ध गरेका िथए। त्यस िहसाबले उनी शािलएह हनुपुगेुका िथए। 
अथार्त ् दमःकसमा भएका येशूका भक्तह लाई पबेर य शलेममा ल्याउने 
अिधकार उनले पाएका िथए (ूिेरत २६:१२)। मीक भाषामा शािलएहलाई 
आपोःटोलोस apostolos भिनन्छ जनु ्आपोःटल्स    apostle भ े शब्द आएको 
छ। त्यसको ूिेरत भ े अथर् लाग्दछ। त्यसरी येशूको ूिेरत वा ससुमाचार 
सनुाउने आिधकािरक व्यिक्त हनुभुन्दा पिहले पावल यहूदी धमर् सभासद वा 
सानिहिनको ूिेरत वा आिधकािरक व्यिक्त िथए जसले येशूका अनयुायीह लाई 
पिबने अिधकार पाएका िथए। 
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     तपाईँ असल वा खराब कामको िनिम्त जोिशलो हनुभुएको तर पिछ त्यो 
जोशलाई पिरवतर्न गनुर्भएको पिछल्लो समय किहले िथयो? त्यस अनभुवले 
तपाईँले कःतो पाठ िसक्नभुएको िथयो? 
 

२. दमःकसको बाटोमा 
     येशूका अनयुायीह लाई खतम पानर् राक्षसी िरस िलएर दमःकसमा 
िहँडेका पावल उक्त सहरको निजक पगु्दा उनलाई के भयो? पावललाई येशूले 
जनु वचनह  सम्बोधन गनुर्भयो त्यसको मह वपूणर् अथर् के हो? हेन ुर्होस ् " 1 
शाऊल ूभकुा चेलाह का िव मा अझ पिन धम् की र हत् याको धनुमा ूधान 
पूजाहारीकहा ँगए, 2 र ितनले त् यस मागर्का पु ष होस ् वा ः ऽी, जसलाई फेला 
पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा ल् याउन पाऊँ भनी दमः कसका 
सभाघरह को नाउँमा पजुीर् मागे। 3 जब शाऊल याऽा गद दमः कसको निजक 
पगेु, अचानक ः वगर्बाट एउटा ज् योित ितनको विरपिर चम् क् यो। 4 ितनी भइँूमा 
लोटे,  र ितनले यसो भन् ने सोर सनेु,  “शाऊल,  शाऊल,  ितमी िकन मलाई 
सताउँछौ?”   5 ितनले भने, “ूभ,ु तपाईं को हनुहुनु् छ?” अिन उहाँले भन् नभुयो, “म 
येशू हुँ, जसलाई ितमी सताउँदैछौ। 6 तर उठेर सहरमा जाऊ,  र ितमीले जे 
गनुर्पछर् सो ितमीलाई बताइनेछ।”  7 ितनको साथमा जाने मािनसह ले सोरचािहँ 
सनेु, तर कसैलाई नदेख् दा अवाक भई उिभरहे। 8 तब शाऊल भइँूबाट उठे र 
आखँा खोल् दा ितनले केही पिन देखेनन ्,  र ितनीह ले ितनका हात समाती 
डोर् याएर ितनलाई दमः कसमा ल् याए। 9 अिन तीन िदनसम् म ितनी नदेख् ने भए, र 
न त खाना खाए न पानी िपए।"  ूिेरत 9:1-9 साथै "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।”   ूिेरत 26:14। 
    जब पावल र उनका साथीह  दमःकसमा पगु्न लागेका िथए बाटोमा 
ितनीह ले अपेक्षा नगरेको घट्ना भयो: मध्य िदनमा ःवगर्बाट अत्यन्त 
चिम्कलो ज्योित ितनीह मािथ पर् यो र त्यहाँबाट आकासबाणी भयो। यो केवल 
भिवंयवक्ताह ले देख् ने ःवप्न दशर्नमाऽ िथएन तर परमेँ वरबाट ूकट 
गनुर्भएको ईँ वरीय शिक्त िथयो जनु पावललाई माऽ लिक्षत गिरएको िथयो। 
उनका साथीह ले पिन चहिकलो ज्योित देखेका िथए तर पावलमाऽ अन्धो ब  
पगेुका िथए। सबैले आवाज त सनेु तर पावललेमाऽ बझु्न सकेका िथए। त्यो 
ज्योित पनु त्थान हनुभुएको येशूको ईँ वरीय मिहमा िथयो, त्यसबेला येशू नै 
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पावलकहाँ व्यिक्तगत पमा देखा पनुर्भएको िथयो (ूिेरत २२:१४)। अ  
पदह मा पिन पावलले येशूलाई देखेको िजिकर गदर्छन।् त्यसले गदार् उनी 
पिन अ  बा॑ जःतै येशूको पनु त्थानको साक्षी भएको दावी गदर्छन ्र त्यस 
िहसाबले उनी पिन ूिेरत हनेु अिधकार पाएको दावी गदर्छन ् (१ कोरन्थी 
९:१,१५:८)।  
   अत्यन्त चहिकलो ज्योित भन्दा पिन येशू र पावलको बीचमा जनु 
कुराकानी भयो त्यो पावलको िनिम्त गिहरो छाप भएको िथयो। येशूका 
अनयुायीह लाई खतम पान कदम परमेँ वरकै चाहना अनसुार गरेको हो र 
त्यस कामले यहूदी धमर्लई सफा गनछ र त्यसलाई िबटुलो पान येशूका 
मतलाई खतम पारे हनु्छ भ े कुरामा पावल अत्यन्त िवँ वःत िथए। जब 
दमःकसमा येशूसँग जनु जम्का भेट भयो त्यसले येशू जीिवत माऽै होइन 
उहाँका अनयुायीह लाई आबमण गनुर् भनेको उहाँलाई आबमण गनुर्सरह हो 
भ े आत्म ान पाएर पावल आफूदेिख वाक् क भएका िथए। 
    जब येशूले पावलसँग कुरा गद हनुहुनु्थ्यो उहाँले मीक भाषाको आहान 
(उखान) जनु पावललाई थाहा िथयो सो ूयोग गनुर्भयो "शाऊल, शाऊल,  ितमी 
िकन मलाई सताउँदछौ?  सइुरोमा लात हान् दा ितमीलाई नै दखु् छ।" (ूिेरत 
२६:१४)। जब गो लाई अगवुाई गनर् िकसानले ितखो ल ी ूयोग गछर् 
त्यसलाई पन्छाएर गो  चल्न खोज्दा गो लाई नै चोट पदर्छ। त्यसले उसलाई 
झन दखुाउँदछ। 
    पावलको िदमागमा के संघषर् चिलरहेको िथयो भन् ने कुरा उक्त 
आहानले देखाउँदछ। त्योचािहँ परमेँ वरको आत्माले काम गिररहेको भनेर 
बाइबलले बताउँदछ (यूह ा १६:८-११)। आफ्नो नेततृ्वमा िःतफनसको 
हत्या गिरयो त्यसैबेलादेिख पावलको िदमागमा  संघषर् चिलरहेको हनुपुछर्। 
     "िःतफनसको मु ामा पावलले उल्लेखनीय भिूमका खेलेका िथए। 
जनु पमा िःतफनस सहीद भए त्यसले पावलको िदमागमा गिहरो छाप परेको 
िथयो। येशूका भक्तह को नाश पान काम धािमर्क वा असल काम हो िक 
होइन भनेर पावलको िदमागमा ठूलो संघषर् चिलरहेको िथयो। उनको िदमाग 
गिहरो पमा खलबिलएको िथयो। आफ्नो अन्योलतामा आफूभन्दा जा ेसँग र 
यहूदी धमर्को ानमा िनपूणर् भएकाह सँग आफूले जे गिररहेका िथए सो ठीक 
वा बिु मानी िथयो िक भनेर सरसल्लाह िदन अनरुोध गरेका िथए। तर यहूदी 
धमर्का पिण्डत र शासकह ले अनेक  तकर्  िनकालेर िःतफनसले परमेँ वरको 
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िखलाफमा गएको र सहीद भएको चेलाले जनु येशूको बारेमा ूचार गरेका िथए 
सो नक् कली वा झठुो भएको र पिवऽ काममा लागेका पजुारीह  ठीक िथए 
भ े कुरामा पावल िवँ वःत हनु पगेुका िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्
अभ द आपोःटल्स, प.ृ ११२,११३बाट पान्तिरत। 
    अ को बहकाउमा नलागी आफ्नै िववेकको कुरा सु  िकन बिु मानी 
हनुसक्छ? 
 

३  हनिनयासँगको भेट  
        "1 शाऊल ूभकुा चेलाह का िव मा अझ पिन धम् की र हत् याको 
धनुमा ूधान पूजाहारीकहाँ गए, 2 र ितनले त् यस मागर्का पु ष होस ् वा ः ऽी, 
जसलाई फेला पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा ल् याउन पाऊँ भनी 
दमः कसका सभाघरह को नाउँमा पजुीर् मागे। 3 जब शाऊल याऽा गद 
दमः कसको निजक पगेु,  अचानक ः वगर्बाट एउटा ज् योित ितनको विरपिर 
चम् क् यो। 4 ितनी भइँूमा लोटे, र ितनले यसो भन् ने सोर सनेु, “शाऊल, शाऊल, 
ितमी िकन मलाई सताउँछौ?”   5 ितनले भने, “ूभ,ु तपाईं को हनुहुनु् छ?” अिन 
उहाँले भन् नभुयो, “म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताउँदैछौ। 6 तर उठेर सहरमा 
जाऊ, र ितमीले जे गनुर्पछर् सो ितमीलाई बताइनेछ।”  7 ितनको साथमा जाने 
मािनसह ले सोरचािहँ सनेु, तर कसैलाई नदेख् दा अवाक भई उिभरहे। 8 तब 
शाऊल भइँूबाट उठे र आखँा खोल् दा ितनले केही पिन देखेनन ्, र ितनीह ले 
ितनका हात समाती डोर् याएर ितनलाई दमः कसमा ल् याए। 9 अिन तीन 
िदनसम् म ितनी नदेख् ने भए, र न त खाना खाए न पानी िपए। 10 दमः कसमा 
हनिनया नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनलाई ूभलेु दशर्नमा भन् नभुयो, 
“ए हनिनया।” ितनले भने, “ूभ,ु हािजर छु।”  11 तब ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, 
“उठ,  र ‘सीधा’ नामक गल् लीमा जाऊ,  र त् यहाँ यहूदाको घरमा शाऊल नाउँ 
भएका टासर्स-िनवासीलाई खोज,  िकनिक ितनी ूाथर्ना गिररहेका छन ्। 12 
ितनले दशर्नमा हनिनया नाउँ भएका एक जना मािनस िभऽ आएर ितनले िं ट 
पाऊन ् भनेर आफूमािथ उनका हात राखेका देखेका छन ्।”  13 तर हनिनयाले 
भने, “ूभ,ु यी मािनसले य शलेममा तपाईंका सन् तानह लाई कि  धेरै खराबी 
गरेका छन ्, सो मैले धेरै जनाबाट सनेुको छु। 14 यहाँ पिन तपाईंको नाउँ 
िलने सबैलाई बाँध् ने अिधकार मखु् य पूजाहारीह बाट ितनले पाएका छन ्।”  15 
तर ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो,  “जाऊ,  िकनिक अन् यजाितह ,  राजाह  र 
इॐाएलका सन् तानका सामनु् ने मेरो नाउँ ूचार गनर् ितनी छािनएका मेरा एक 
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पाऽ हनु ्, 16 िकनिक मेरो नाउँको खाितर ितनले कित कं ट भोग् नपुछर्, सो म 
ितनलाई देखाउनेछु।”   17 तब हनिनया गएर त् यस घरिभऽ पसे, र ितनीमािथ 
आफ् ना हात राखेर भने, “भाइ शाऊल, जनु ूभ ु येशू ितमी आइरहेको बाटोमा 
ितमीकहाँ देखा पनुर्भएको िथयो, उहाँले नै ितमीले िं ट पाऊ र ितमी पिवऽ 
आत् माले भिरपूणर् होऊ भनी मलाई पठाउनभुएको छ।” 18 तु न् तै ितनका 
आखँाबाट पाूाजः ता केही खसे, र ितनले फेिर िं ट पाए। तब ितनी उठे र 
बिप् तः मा िलए,  19 अिन भोजन खाएर ितनले बल पाए। शाऊल िनकै 
िदनसम् म दमः कसमा भएका चेलाह सँग रहे।" ूिेरत 9:1-19। 
 जब शाऊलले येशू आफैसँग कुरा गिररहेको महससु गरे तब उनले उहाँलाई 
ूँ न गरे। शाऊलको ूँ नले नै शाऊलले के चाहेका िथए सो थाहा िदने 
अवसर येशूले पाउनभुएको िथयो। ूिेरत २२:१०मा शाऊलले सोध्छन,् "ूभ ु
म अब के ग ँ" ( पान्तिरत)। उनको ूँ नले आफ्नो िबयाकलापलाई 
पँ चाताप गरेको देखाइएको िथयो। तर त्यो भन्दा अझ मह वपूणर् कुरोचािहँ 
िबनाशतर् येशूलाई आफ्नो जीवन समु्पेर उहाँको अगवुाईमा िहँड्ने चाहाना गरेको 
त्यस ूँ नले ःप  आभास ् िदन्छ। दमःकसमा शाऊललाई लिगयो र ितन 
िदनसम्म अब उनलाई के होला भनेर उनी पखर बसे। 
     टासर्सको शाऊलको नयाँ जीवनमा, शाऊलबाट पावल हनु परमेँ वरले 
कःतो काम गनर् तयारी गिररहनभुएको िथयो भनेर ूिेरत ९:१०-१९ले 
देखाउँदछ। परमेँ वरले हनिनयालाई दशर्न िदनहुनु्छ र भ ुहनु्छ शाऊललाई 
भेटेर उनको िशरमा हात राखेर पनु ि  देऊ। परमेँ वरको आदेशूित हनिनया 
एक िछन त झिःकन्छन ् िकनिक उनलाई यो थाहा िथयो  िक शाऊलले गदार् 
धेरै िवँ वासी दाजभुाइह ले द:ुख पाएका िथए र ज्यानसमेत गमुाएका िथए। 
कुन लआय िलएर शाऊल दमःकसमा आएका िथए त्यो पिन उनलाई थाहा 
िथयो। उनी शाऊलको ूथम िशकारी हनु चाहेनन।् त्यसकारण परमेँ वरको 
आदेशमा उनी िकन झिःकए र आनकानी गरे सो सिजलैसँग बझु्न सिकने कुरो 
हो। 
   तर दमःकसको बाटोमा शाऊलको येशूसँग जम्का भेट भएको जसले 
गदार् उनको जीवन सदाको िनिम्त पिरवतर्न भएको हनिनयालाई तत्कालै थाहा 
िथएन। यहूदी धमर्सभासद वा धमर्गु ह को लािग काम गिररहेको शाऊल अब 
येशूको िनिम्त काम गनछ भ े कुरा थाहा पाएर हनिनया अचम्म मानेका 
िथए। त्यसको अथर् शाऊल अब सानिहिन वा यहूदी धमर्सभाको ूिेरत वा दूत 
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नभएर यहूदी र अयहूदीह लाई ससुमाचार सनुाउने औजारको पमा येशूले 
उनलाई च ु ुभएको िथयो। 
    आफू अ  ूिेरतह भन्दा कम नभएको वा ूिेरत वा येशूका िबशेष दूत 
हनेु दावी गलाती १:१,११,१२मा पावलले कसरी सनुाउँछन?् हेन ुर्होस ् "  1 
पावल भीं टको एक ूिेरत,  जो मािनसह बाट वा कुनै मािनस ारा पठाइएको 
होइन,  तर येशू भीं ट र परमेँ वर िपता,  जसले उहाँलाई मतृ् यबुाट जीिवत 
पानुर्भयो, उहाँबाट पठाइएको हुँ,  ... 11 भाइ हो,  ितमीह ले यो जान भन् ने म 
चाहन् छु,  िक मैले ूचार गरेको ससुमाचार मािनसको ससुमाचार होइन। 12 
िकनिक मैले यो कुनै मािनसबाट पाएको होइन,ँ न मलाई यो िसकाइएको िथयो, 
तर येशू भीं टको ूकाश ारा मैले यो पाएको हुँ।" 
      आफूले पाएको सन्देश र आफू येशूको ूिेरत वा िबशेष दूत भएको 
िजम्मेवारी कुनै मानवीय अिधकारबाट नभएर येशूबाट िसधै आफूले पाएको 
भनेर पावलले गलातीका िवँ वासीह लाई िजिकर गदर्छन।् त्यसको अथर् 
उनको बोलावट वा उनले गन कामको अनमुोदन हनिनयाले गनर् पगेुका िथए 
भन् ने कुरा अमान्य छ भ  खोिजएको होइन। जब हनिनया पावल बिसरहेको 
घरमा पगेु र उनीमािथ हात राखेर ूाथर्ना गरे तब दमःकसको बाटोमा येशू 
आफैले पावललाई िदनभुएको िजम्मेवारीलाई अनमुोदन गिररहेका िथए। 
     राक्षसी बोधले माि एका पावलको जीवन यःतो नाटकीय पमा 
पिरवतर्न भयो िक कुनै पिन मानवीय कारणले हनु गएको िथयो भनेर 
मािनसलाई जस िदने ठाउँ नै िथएन। येशूको ईँ वरीय हःतक्षेपले माऽ उहाँको 
खुँखार िवरोधी अचानक आत्मपिरवतर्न भएर उहाँलाई मिुक्तदाता र ूभ ुभ  
पगेुका िथए। त्यसको अथर् पावलले आफ्नो मान, इज्जत, यहूदी धमर्नै सत्य हो 
भ े ूितव ता सबै त्यागेर येशूको परमभक्त र अत्यन्त उल्लेखनीय ूिेरत हनेु    
अिभभारा अ ालेका िथए। 
     परमेँ वरको अचम्मको अनमुह कसरी पिरचािलत हनेु रहेछ भनेर 
पावलको आत्मपिरवतर्नको कथाले कसरी ःप पमा िचऽण गदर्छ? तपाईँले 
आफ्नो जीवनमा कितपय मािनसह लाई िच भुएको होला वा भेट्नभुएको होला 
वा ससुमाचार नै सनुाउनभुएको होला र तपाईँले भ हुोला ितनीह  किहल्यै पिन 
सही सत्यको बाटोमा लाग्ने छैनन ् भनेर शङ् का गनुर्होला तर पावलको 
उदाहरणले त्यो श ा गलत हनुसक्छ भनेर तपाईँले कसरी िसक् ने? 
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४. पावलको  ससुमाचार सनुाउने सेवाकायर्को थालनी  
      य शलेममा (ूिेरत ९:२६) फकर् न ु अिघ पावल केही समयसम्म 
दमःकसमै रहेका िथए भनेर ूिेरत ९:१९-२५ले आभास ् िदन्छ। य शलेममा 
फकर् न ुअिघ पावल अरेिबयामा केही समयसम्म एकान्तमा िथए भनेर गलाती 
१:१७ले बताउँछ। "म भिूमको एकान्त ठाउँमा चपुचाप अध्ययन गनर् र ध्यान 
गनर् पावलले अवसर पाएका िथए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ 
आपोःटलस,् प.ृ१२५बाट पान्तिरत। 
    दमःकसमा पावलको ससुमाचार ूचारको बारेमा लूकाले कसरी व्याख्या 
गदर्छन?् हेन ुर्होस ्ूिेरत ९:२०-२५ " शाऊल िनकै िदनसम् म दमः कसमा भएका 
चेलाह सँग रहे। २० अिन तु न् तै ितनले सभाघरह मा येशूको घोषणा यसरी 
गरे,  “उहाँ परमेँ वरका पऽु हनुहुनु् छ।” २१ तब सनु् नेह  जित सबैले अचम् म 
मानेर भने,  “यो नाउँ िलने जितलाई य शलेममा संहार गन र यहाँ पिन 
ितनीह लाई बाँधेर मखु् य पूजाहारीह कहा ँलैजाने अिभूायले आउने यही होइन 
र?” २२ तर शाऊल अझ बढ़ी शिक्तशाली हुँदैगए,  र येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ 
भन् ने ूमाण िदएर दमः कसमा रहने यहूदीह लाई अकमक् क पािरिदए। २३ 
अिन धेरै िदन िबतेपिछ यहूदीह ले ितनलाई मान ष  यन् ऽ रचे। २४ तर 
ितनीह को ष  यन् ऽ शाऊललाई थाहा भयो। उनीह  ितनलाई मानर् रातिदन 
सहरका ढोकाह मा ढुकेर बः थे। २५ तर ितनका चेलाह ले ितनलाई राती नै 
डालोमा हाली पखार्लबाट ओ॑ािलिदए।   
    दमःकसको यहूदी सभाघर वा िसिनगगमा यहूदी इसाईह  शरण 
िलएर बसेका होलान ्त्यसकारण ितनीह लाई पबन मलु पजुारीको पऽ िलएर 
आएका िथए र सु मा त्यही ँजाने शाऊलको लआय िथयो (ूिेरत ९:२)। अब 
अरेिबयाबाट फकपिछ उनी यहूदी सभाघरह मा त गए तर िवँ वासीह लाई 
पबन होइन ितनीह को संख्या बढाउन। येशू नक् कली वा जाली भनेर उनको 
बदनाम गनर् होइन ब  उहाँ इॐाएलको मसीह हनुहुनु्छ भनेर सबै 
मािनसह को साम ु ूःततु गनर् दमःकसमा उनी सिुरन पगेुका िथए। येशूका 
िवँ वासीह लाई सताउने व्यिक्त अब येशूकै लािग गवाही भएर बोल्न थाल्दा 
उनलाई सु ेह को िदमाग कसरी खलबिलन पगेु होला? टासर्सको शाऊल पूणर् 
पिरवतर्न भएर चचर्को लािग सिबय हनु जाँदा अ  मािनसह  आँ चयर् चिकत 
बन् न ुःवाभािवकै िथयो । यस नयाँ आत्मपिरवतर्नभएको मािनसको ूभाव कःतो 
हनेुछ भनेर तत्कािलन मािनसह ले सोचेका पिन िथएनन ्होला। 
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    पावलको साम ुमखुामखु गरेर उनले िदएको सन्देशको ूितवाद गनर् 
नसक्ने कितपय िबरोधीह ले उनको ज्यान िलने षडयन्ऽ गरेका िथए। 
िबरोधीह ले पावललाई दोष िदन ितनीह ले ःथानीय ूशासनमा उजरु िदएका 
िथए भनेर पावलले आफ्नो कथामा उल्लेख गदर्छन ् (२ कोरन्थी 
११:३२,३३)। तर िवँ वासीह को सहायताले पावललाई डोकोमा राखेर 
झ्यालबाट झािरएको िथयो र उनी भाग्न सफल भए। सायद त्यो घर सहरको 
पखार्लमा बनेको हनुसक्छ। 
   आफूले अनेक  चनुौितको सामना गनुर्पछर् भनेर पावललाई सु देिख नै 
थाहा िथयो (ूिेरत ९:१६मा येशूले भ ुभएको िथयो "१६ िकनिक मेरो नाउँको 
खाितर ितनले कित कं ट भोग् नपुछर्,  सो म ितनलाई देखाउनेछु।”  ) उनको 
सेवाकालमा उनले िनरन्तर पमा िवरोधीह को सामना, सतावट र अनेक  
द:ुखक ह  िबिभ  ठाउँह बाट भोग्नपुन आभास उनले पाएका िथए। येशू 
भी मा नया ँजीवनको ूत्येक कदममा पावलले अनेक  क  र परीक्षाह को 
सामना गरेका िथए। तर उनको आःथालाई र आफूले गनुर्पन ससुमाचार 
सनुाउने ूितव तालाई संसारको कुनै पिन सिक्तले हल्लाउन सकेको िथएन 
(पावलले यो ःवीकार गदर्छन ्"७ सवर्ौें ठ शिक्त हाॆो होइन तर परमेँ वरको 
हो भनी ूं ट पानर् यो धन (आफ्नो जीवन) हामीिसत माटोका भाँड़ाह मा छ। 
८ हामी सबैितरबाट किं टत छ , तर िकिचएका छैन । अन् योलमा परेका छ , 

तर हताश भएका छैन । ९ सताइएका छ , तापिन त् यािगएका छैन । ूहार 
गरेर ढलेका छ ,  तापिन नं ट पािरएका छैन । १० येशूको जीवन हाॆा 
शरीरमा ूकट होस ् भनेर हामी उहाँको मतृ् य ुसध हाॆा शरीरमा बोिकिहँ  छ । 
११ िकनिक हामी जीिवत छँदा पिन येशूको खाितर सध मतृ् यकुो मखैुमा 
पिरबः छ ,  यस हेतलेु िक येशूको जीवन हाॆा मरणशील शरीरमा ूकिटत 
होस ्। १२ यसरी मतृ् यलेु हामीमा काम गदर्छ, तर जीवनले ितमीह मा।"२ 
कोिरन्थी ४:७-१२)।  
     एक पटक सबै धमर्गु ह बाट ःयावासी पाएका पावलले जब येशूलाई 
आफ्नो मिुक्तदाता भनेर ःवीकार गरे तब उनले आफूलाई मतृ्य ु र जीवनको 
संघारमा पारेका िथए। उनले धेरै संघषर् गनुर्पर् यो र आफ्नै यहूदी जाितह बाट 
घोर िबरोधको सामना गनुर्पर् यो। तर उनी कुनै तवरले हताश िनराश भएर 
आफ्नो लआयलाई उनले त्यागेनन।् बतर्मान पिरूआेयमा पिन हाॆो आःथालाई 
सम्हािल राख् न अनेक  िवरोध, िनराशको सामना गनुर्पदर्छ। तर पावलको 
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अनकुरणीय उदाहरणबाट ूरेणा पाएर हामीले जे जिटल समःयाह को सामना 
गनुर्परेतापिन आफ्नो लआयमा कसरी जिुटरहने? 
 

५. पावल य शलेममा फकर् न्छन ्
      दमःकसबाट पावल बल्लतल्ल बचेर उनी ूथम पटक य शलेममा 
फकर् न्छन।् उनी इसाईह लाई नाश पान मतृ्यकुो दूत भएर दमःकसमा गएका 
िथए अब त्यही इसाईह को ूित ाको िनिम्त अनन्त जीवनको दूत भएर 
य शलेममा आए। उनी येशूलाई िवँ वास गरेर आत्मपिरवतर्न भएको ितन 
वषर्पिछ य शलेममा आएका िथए (गलाती १:१८)। उनलाई हािदर्क ःवागत 
गरेर कसैले पिन सिजलो जीवन िबताउन िदइएको िथएन। िकनभने 
यहूदीह बाट र चचर् िभऽैबाट उनले िबरोधको सामना गनुर्परेको िथयो। 
    जब पावल य शलेममा आइपगेु उनले कःतो अनभुव गरे? हेन ुर्होस 
ूिेरत ९:२६-३१ "२६ ितनी य शलेममा आएपिछ ितनले चेलाह सँग िमल् ने 
ूयत् न गरे। तर ितनीह लाई उनी चेला हनु ् भन् ने पत् यार नहुँदा सबै ितनीसगँ 
डराए। २७ तर बारनाबासले ितनलाई साथमा िलएर ूिेरतह कहा ँलगे। अिन 
शाऊलले ूभलुाई बाटोमा देखेका र ूभ ु ितनीसँग बोल् नभुएको र ितनले 
दमः कसमा साहसिसत येशूको नाउँमा ूचार गरेका कुरा ितनीह लाई 
बताइिदए। २८ शाऊल य शलेममा ितनीह सगँसँगै खलु् लमखलु् ला िहँ  न थाले, 
र साहसिसत ूभकुो नाउँमा ूचार गनर् लागे, २९ अिन ितनी मीक-यहूदीह सँग 
वाद-िववाद गथ, तर उनीह ले ितनलाई मानर् खोज् थे। ३० तर यो थाहा पाएर 
भाइह ले ितनलाई कैसिरयामा ल् याए र त् यहाँबाट ितनलाई टासर्समा पठाइिदए। 
३१ त् यसरी सारा यहूिदया,  गालील र सामिरयाभिर मण् डलीमा शािन् त भयो र 
मण् डली सु ढ़ भयो। ूभकुो भयमा िहँ  दै र पिवऽ आत् माको सान् त् वना पाएर 
मण् डलीमा विृ  हुँदैगयो।"   
     य शलेममा आएर ूिेरतह सँग घलुिमल गनर् पावलले ूयास गरेका 
िथए। त्यसबेलासम्म उनी त ितन वषर्देिखनै इसाई भइसकेका िथए। तैपिन 
उनको आःथापिरवतर्न यःतो नाटकीय पमा भएको िथयो िक हनिनयाले जःतै 
येशूका अमज चेलाह ले िवँ वास गनर् आनकानी गरेका िथए। आफूह लाई 
धरापमा पानर् पावलले नाटक गरेको भनेर ती चेलाह  उनीसँग डराएका िथए। 
तर िबदेश साइूसबाट (ूिेरत ४:३६,३७) हेलिनिःटक यहूदी वा पाँ चात्य 
मीक र रोमी सभ्यतामा िभजेका बनार्वास ूिेरतह को िबरोधलाई मत्थर वा 
शान्त पािरिदए र ितनीह को साम ुपावलको सराहनीय आःथाको िचनारी िदए। 
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आिखरमा परमेँ वरले पावलको जीवनमा गनुर्भएको कामूित ितनीह ले पिन 
अचम्म मानेको हनुपुछर्। जब पावलको सही प थाहा पाए तब ती चेलाह ले 
परमेँ वरको मिहमा गरेका िथए। 
     पावलको परुानो जीवनले गदार् उनलाई िबरोध गनह  सबै 
नहराएतापिन कुन खालको समुाचार उनले सनुाउन पगेुका िथए त्यसको िनिम्त 
उनले िभऽ र बािहर अथार्त ्यहूदी र यहूदीबाट इसाई हनेुह बाट नै िबरोधको 
सामना गनुर्परेको िथयो। िःतफनसले जःतै अ  इसाई यहूदी िवँ वासीह  र 
ूिेरतह  समेतले इसाई आःथा परुानो करार अनसुार िविधिबधान अपनाएर 
मा ुपछर् भ े धारणा िथयो। तर जब पावलले आएर अब परमेँ वरको 
मिुक्तिदने कदम ती िबिधिबधानबाट बािहिरएर िवँ वव्यापी पमा फैिलनपुछर् 
भन्दा तत्कालीन िवँ वासीह  उनको सन्देशलाई मा  तयार भएका िथएनन।् 
िवशेष गरेर बिलूथाको अन्त त्यसबेला भयो जब येशू बुसमा टाँिगनभुयो र 
अब बिलूथा वा मिन्दरमा पापको क्षमाको िनिम्त गिरने कुनै पिन िविधह को 
औिचत्य अब छैन भनेर पावलले िसकाउँदा यहूदी िवँ वासीह लाई पचाउन 
गा॑ो भएको िथयो। चचर्िभऽ पावललाई बझु्ने वा उनको निजक रहने 
िवँ वासीह  ःथानीय यहूदीह  नभएर िवदेशी यहूदी वा हेलिनिःटक अथार्त ्
पाँ चात्य मीक र रोमी सभ्यतामा हकुका िवँ वासीह  िथए। ितनीह मा 
बानार्वास, िफिलप जो सातजना भाइमध्ये एक िथए (ूिेरत २१:८) र मनासोन 
िथए जो साइूसबाट आएका िथए (ूिेरत २१:१६)। धेरै वषर्पिछ पिन 
य शलेमका चचर्का अगवुाह ले जनु आधारभतू सन्देश िःतफनसले ूचार 
गरेका िथए त्यही सन्देश पावलले सनुाउँदा उनको िवरोध नै गिररहेका िथए 
(ूिेरत २१:२१)। 
     पन्ि िदनसम्म पावल य शलेममा रहँदा (गलाती १:१८) येशूलाई 
िवँ वास नगन यहूदीह लाई ससुमाचार सनुाउने िनणर्य गरेका िथए। 
ितनीह मा त्यही यहूदीह  िथए जसले पावलको नेततृ्वमा केही वषर् पिहले 
िःतफनसको हत्या गरेका िथए। तर िःतफनसले जःतै उनले पिन ती 
यहूदीह बाट घोर िवरोधको सामना गनुर्पर् यो। उनी ज्यान गमुाउने खतरामा 
परेका िथए। दशर्नमा येशूले पावललाई आफ्नो ज्यानको सरुक्षाको िनिम्त 
य शलेम छोड्न आदेश िदनभुयो (ूिेरत २२:१७-२१ "१७ “य शलेममा 
फकर आएपिछ मिन् दरमा ूाथर्ना गिररहँदा म ध् यान-मग् न भए।ँ १८ उहाँले 
मलाई यसो भिनरहनभुएको मैले देख,  ‘चाँड़ो गरेर य शलेमबाट िनिः कहाल, 
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ि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 बसेका िथए।ँ २१ “तब 
ूभलेु मलाई भन् नभुयो,  ‘जाऊ,  िकनिक म ितमीलाई अन् यजाितह कहाँ टाढ़ा-
टाढ़ासम् म पठाउनेछु’।”)। अिन िवँ वासी साथीभाइह को म तले पावल 
केसिरयामा गए। यो जहाज ओहोरदोहोर गन समिुको िकनारामा रहने सहर 
िथयो। त्यहाबँाट उनी आफ्नै घर िकलिकिलयामा  गए। त्यहाँ उनी धेरै वषर् 
रहे। अिन पिछ ससुमाचार ूचार गन याऽामा संलग्न भए। 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "जब कुनै सेनापित यु मा मािरन्छ तब सेनाह ले आफ्नो 
अगवुा गमुाएको हनु्छ। तर सेनापित मर् यो भन्दैमा ितनका शऽहु ले थप बल 
पाउँदैनन।् तर कुनै उल्लेखनीय व्यिक्त शऽकुो सेनामा िमल्न जान्छ तब 
उसको सेनाले उसको सेवा गमुाएको हनु्छ र उसले गदार् शऽहु लाई थप बल 
िमल्दछ। जब इसाईह लाई सत्यानाश पानर् िहँडेका टासर्सका शाऊलले 
दमःकसको बाटोमा येशूसँग जम्का भेट भयो तब उहाँले पावलको ज्यान त्यही ँ
अन्त गनर् सक्नहुनु्थ्यो। त्यसले गदार् इसाईह लाई सताउने अगवुाको 
अिधकारको अन्त्य हनु्थ्यो होला। तर परमेँ वरको अपार अनमुह र कृपाले 
पावलको जीवनमाऽ बचाउनभुएन तर उनको आःथामानै पिरवतर्न गनुर्भयो। 
यसरी शऽकुो पक्षमा रहेको इसाईह लाई नाश गन बहादरु नाइके यो ालाई 
येशूको पक्षमा सािरयो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटल्स, प.ृ 
१२४बाट पान्तिरत। 
    "येशूले उहाँका चेलाह लाई सारा रा ह मा गएर िसकाऊ भनेर 
आदेश िदनभुएको िथयो। तर यहूदी मतबाट आएका र यहूदी धमर्मा िसकेका 
िव ाले गदार् ितनीह का ूभलेु भनेको आदेश पूरा बझु्न चेलाह लाई गा॑ो 
भएको िथयो। त्यसले गदार् उनीह ले गनुर्पन काम िढलो हनुपगेुको िथयो। 
अ  यहूदीह  जःतै येशूका ती यहूदी चेलाह ले पिन आफूह  अॄाहमका 
सन्तान भनेर मान्दै आफ्नो जातलेमाऽ परमेँ वरको ूित ाको हक पाउने भनेर 
िवँ वास गदर्थे। येशू ःवगर्मा उक्लनभुएको धेरै वषर्पिछमाऽ उहाँले िदनभुएको 
वचनको आशय ितनीह ले बझु्न सके र ितनीह को िदमाग यहूदीह मामाऽ 
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िसिमत नराखी अन्यजाित वा अयहूदीह लाई पिन ससुमाचार सनुाउनपुछर् भनेर 
ःप पमा फुलाउन सके।"-एलेन जी ाइट, ःकेचेस ृम द लाइफ अभ 
पावल, प.ृ ३८बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  "मलाई िकन सताएको" (ूिेरत ९:४ पान्तिरत) भनेर येशूले 

पावललाई सम्बोधन गरेको बचनमा अझ धेरै ध्यान िदनहुोस।् 
नासरथको येशू पनु त्थान हनुभुयो भ  ेःप  भएको पावलको 
िनिम्त त्यो वचनले जवाफ िदएको िथयो। फेिर त्यो भन्दा 
बेसी त येशू र उहाँको चचर्को बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर 
पिन त्यस ूँ नले ःप  पारेको िथयो (म ी २५:३४-४५ 
हेन ुर्होस)्। येशूले भ  खोज्नभुएको अथर् ःप  छ। कुनै 
खतरा वा हानी चचर्लाई कसैले परु् याउँछ भने त्यो खतरा वा 
हानी येशूलाई नै गरेको ठहदर्छ। व्यवहािरक पमा हेन हो 
भने आजको सन्दभर्मा पिन त्यसको अथर् के हो? 

आ.  येशूको िनिम्त साक्षी हनुभुनेको उहाँको िनिम्त द:ुख पाउनपुिन 
हो। िवटनेस (witness) वा गवाही हनु ु भ  े   मीक शब्द 
मािटर्स    (martys)बाट आएको हो। यसैबाट मािटर्डम   
(martyrdom) वा सहीद भ  ेशब्द िनिःकएको हो। येशूको 
िनिम्त द:ुख पाउन ुभन् नकुो अथर् त्यसले कसरी बताउँछ? 

इ.  ल्यािटन भाषामा एउटा उखान छ "Credo  ut  intelligam" 
(िबदो उट इनटेिलगम)। त्यसको अथर्, "मैले बझु्नपुरेकोले 
म िवँ वास गदर्छु"। टासर्सको सावलको मािमलामा त्यस 
भनाइले कसरी बझुाउँछ? येशूलाई िवँ वास गनुर्भन्दा पिहले 
उहाँको बारेमा पावलले बझेुका िथएनन।् जनु अनभुव उनले 
गनुर्पर् यो त्यसले माऽ उनले येशूको बारेमा बझु्न सकेका 
िथए। हामीलाई ःप  भएको सत्य आत्म ानह  अ ले बझु्न 
नसक्दा हामीलाई कितपय समयमा िदक् क लाग्न सक्छ। तर 
पावलको अनभुवबाट हामीले कःतो पाठ िसक्न सक्छ ? 
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कथा ५ 

हे िपता, मलाई क्षमा िदनहुोस!् 
होिरतािरसा,२४ जापान 

 

    म इसाई पिरवारमा जन्मेको िथइन। जब म ठूलो भए ँपरमेँ वरको 
बारेमा मैले किहल्यै पिन सोचेको िथइन। जापानमा बार् ह करोड साठी लाख 
मािनसह  छन।् ितनीह  परमेँ वरूित वाःता गदनन।् परमेँ वरलाई िपता 
भनेर सम्बोधन गन चलनले उहाँूित मेरो भावना राॆो िथएन िकनभने मेरो 
बबुाको धेरै व्यवहार मलाई मनपरेको िथएन। 

   जब म सानै िथए ँ मेरा बबुा र आमा एक आपसमा छुट्नभुयो। म 
आमासँग रहन गए।ँ तर िबदाको बेलामा म बबुालाई भेट्न जान्थ। जब म 
१४ वषर्को िथए ँ मेरो बबुा िबरामी हनुभुयो र शिनबार र आइतबार उनको 
हेरचाह गथ। उहाकँो नसर् हनेु मेरो िथएन। बबुालाई ःयाहान काम गार् हो 
िथयो। म सानै िथए ँर मैले गनुर्पन काम धेरै िथयो। मैले गनुासो पोखाउँथे। 
"मैले नै िकन ःयाहार गनुर्पन" भनेर कचकच गथ। जब जब बबुालाई मैले 
भेट तब तब मैले उहाँलाई भन्थ, "तपाईँदेिख मलाई वाक् क लाग्छ।" म धेरै 
न्थ। मेरो बबुा पिन नहुनु्थ्यो होला। केही समयपिछ उनको देहान्त भयो। 

   िफिलम बनाउने काम िसक्न म अमेिरका गए।ँ  अमेिरकाको लस 
एन्जल सहरमा मेरो अध्ययन सु  गनुर्भन्दा पिहले म िसकागो सहरमा गए।ँ 
त्यहाँ मेरा आफन्तह  िथए जो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह  िथए। साबथमा चचर् 
जान मलाई आमह गरे। मलाई चचर्को वातावरण मनपर् यो। इसाई चचर्मा 
गएको त्यो मेरो पिहलो अनभुव िथयो। 

  जब म ःकुल जान थाल तब चचर्मा जाने समय पाएको िथइन। छ 
मिहनापिछ मेरा आफन्तह ले लस एन्जलसमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् 
भे ाएका छौ िक भनेर सोधे। अन्तमा म िग्लन्डेल िफिलिपनो सेभेन्थ-डे 
एडभेिन्टःट चचर्मा गए।ँ ूवचन पिछ घरमा गएर मेरी आमासँग ःकाइपमा 
कुरा गन मेरो योजना िथयो। तर चचर् त म जःतो यवुायवुतीह ले भिरएको 
िथयो। चचर्बाट म िनःकन लाग्दा ितनीह ले मलाई रोके। हामीले सँगसँगै 
खाना खाय  र त्यसपिछ ितनीह सँग घलुिमल गनर् ितनीह ले मलाई आमह 
गरे।  
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   मेरो नयाँ साथीह ले अक  िदन उनीह सँग घमु्न बोलाए। ितनीह ले 
िदनिदनै मलाई बोलाउँथे। ितनीह ले मूित त्यःतो िकन दया देखाए भनेर 
मैले अचम्म माने। पिछ मलाई थाहा भयो िक परमेँ वरले उहाँको ूमे 
येशूलाई ूमे गन िवँ वासीह बाट देखाउनहुुँदो रहेछ। परमेँ वरको ूमेको 
बारेमा मैले धेरै जा  चाह। ितनीह लाई परमेँ वर र बाइबलको बारेमा धेरै 
ूँ नह  मैले गर। एक जना साथी बाइबल िसकाउने काम गदर्थी। उनले 
मलाई बाइबल िसकाउन थािलन।् 

    मेरा साथीह  मलाई मन परेको िथयो र मैले बिप् तःमा िलन चाह।तर 
मैले मेरो बबुालाई नराॆो व्यवहार गरेको िबसको िथइन। बबुाले मलाई क्षमा 
िदनभुएको म चाहन्थ। 

    एक रात मैले सपना देख। मेरो बबुा भईुँमा पिल्टरहनभुएको मैले 
देख। उहाँको अनहुार सेतो िथयो र उहाँ मन लागेको जःतो हनुहुनु्थ्यो। 
उहाँले मलाई टक् क लगाएर हेन ुर्भयो तर केही पिन भ ुभएन। उहाँले मलाई 
किहल्यै पिन क्षमा िदनहुु  भनेर मैले सोच। 

   अक  रात पिन फेिर त्यही सपना देख। फेिर मेरो बबुा भईुँमा 
लोिटरहनभुएको मैले देख। तर यसबेला उहाँ मलाई हेरेर मःुकुराउनभुयो र 
भ ुभयो "धन्यवाद।" "मेरो बबुाले मलाई क्षमा िदनभुयो। परमेँ वरले पिन 
हामीलाई त्यही गनुर्हनु्छ। हामी सध राॆो बाटोमा नलागेतापिन हामीले क्षमा 
माग्य  भने परमेँ वरले क्षमा िदनहुनु्छ र हामीलाई ूमे गनुर्हनु्छ" भनेर मैले 
सोच। 

    जब सपनामा मेरो बबुाले "धन्यवाद" िदनभुयो अिन मलाई मिुक्तको 
आनन्द पिहलो पटक अनभुव भयो। मेरो मनमा भएको ग ो भारी िबलाएर 
गयो। मलाई थाहा छ िक मैले क्षमा पाइसकेको छु। म ब्युझेँ र ूाथर्ना गर। 
"ूभ ुतपाईँलाई धन्यवाद छ। येशूले मलाई क्षमा िदनभुयो। ममा येशूको ूमे 
भएको महससु गरेको छु।" मैले मनमनै भन। 

  बिप् तःमाको िनिम्त खडा भएको तगारो त्यस सपनाले हटाइिदयो। 
परमेँ वरले मलाई क्षमा िदन सक्नहुनु्छ र उहाँको ूमेको ूवाह चचर्का 
िवँ वासीह बाट मैले अनभुव गर। १ यूह ा ४:१२ अब मैले बझु। त्यसमा 
लेिखएको छ, "यिद हामीह ले एक आपसमा ूमे गर् यौ भने परमेँ वर 
हामीह सँग रहनहुनेुछ, र उहाँको ूमे हामीमा िस  भएको छ।" 
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   मैले सपना देखेको ितन मिहनापिछ बिप् तःमा िलए।ँ त्यसबेला मेरा 
भितजीह  पिन त्यो उत्सबमा सामेल हनु आए। मेरो िनणर्यूित ितनीह  
छक् क परेका िथए तर ितनीह  खशुी िथए। 

   अब म २४ वषर्की भएकी छु। जापानको राजधानी टोिकयो निजक 
एक गैरसरकारी संःथामा काम गिरहरेकी छु। काटुर्न िफिलमह  निसक्ने मैले 
िनणर्य गर िकनिक ती िफिलमह  ूायजसो जापानमा िभिडयो खेलमा ूयोग 
गिरन्छ। िभिडयो खेलह  बनाउन मैले चािहँन। िचऽकलाबाट 
बालबािलकाह लाई सञ् चो पान काम मैले गिररहेकी छु। जापानको उ री 
भागमा सन ्२०११मा आएको भकूम्पले धेरै बालबािलकाह  ऽासमा परेको 
िथयो। मेरो संःथाले ितनीह को डर हटाउन िचऽ कोराएर सहयोग गर् यो। 

    मेरी आमाको िनिम्त पिन मैले ूाथर्ना गिररहेको छु। उनले पिन 
येशूलाई महण ग न ् भ े म चाहन्छु। जापानको सतागया चचर्ले म जःतो 
सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट यवुायवुतीह लाई जापानमा ससुमाचार ूचार गनर् तािलम 
िदइरहेको छ। यस ऽैमािसकको भेटी उक्त कामलाई सघाउनेछ। 

(यो कथा होिरतािरसाले आन्ि ु मेकचेःनेलाई भनेकी िथइन।् बबुा 
मलाई क्षमा िदनहुोस ्भ े िरसाको कथा bit.ly/forgive-me-father इन्टरनेटमा 
हेनर् सिकन्छ। 
 

जापानको बारेमा जानकारी: 
-जापान एिशयाको पूवीर् भागमा छ। यो देश टाप ुनै टापहु ले जोिडएको देश 
हो। त्यहाँ चार मूख्य टापहु  छन:् होकायडो, िशकोकु, होन्श ु र क्यउश।ु 
अ  ४००० साना साना टापहु  छन।् 

-भौगोिलक बनावटले गदार् जापानमा बराबर भकूम्प हनु्छ। जापानमा ूत्येक 
वषर् १००० भन्दा बारम्बार भकूम्प जान्छ। जापानमा २०० ज्वालामखुीह  
छन।् ितनीह मा ६० ज्वालामखुीह  सिबय छन-् जापानमा िशन्तो धमर् 
मा ेह  सबभन्दा धेरै छन।् ८०ूितशत जनताले त्यो धमर् मान्छन।् तर थोरै 
ूितशतले माऽ िशन्तो धमर् मानेको ःवीकादर्छन।् यो ूकृितलाई  पूजा गन 
धमर् हो। 
 

७५-३ 
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