
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत ९:३२-४३, ूिेरत १०:९-१६, एिफसी 

२:११-१९, ूिेरत ११:१-२६ र ूिेरत १२:१-१३। 
 यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन पऽसुले ितनीह लाई बोल्न थाले, 
"परमेँ वरले कसैलाई पक्षपात गनुर्हु  भनेर देखाउनभुएको म साँिच्चक् कै 
बझु्दछु। तर ूत्येक देशमा रहने जो कोही पिन परमेँ वरमा ौ ा राख्छ र जे 
ठीक छ त्यही गनलाई परमेँ वरले महण गनुर्हनु्छ।" (ूिेरत १०:३४,३५ 
पान्तिरत)। 

     जब पावल टासर्समा गए, सु को चचर्को िववरणमा मखु्य पाऽ फेिर 
पऽसु भएको लूकाले ूःततु गदर्छन।् पऽसु घमुिफर गरेर ूभकुो सेवाकायर् 
गन व्यिक्तको पमा िचऽण गिरएको छ। तर उनी केवल यहूिदया र त्यस 
क्षेऽका विरपिर ूभकुो िनिम्त काम गन व्यिक्त भनेर देखाइएको छ। ूिेरतको 
पःुतकमा दईु छोटो आँ चयर्कामको कथा उल्लेख गिरएको छ। उनले 
हिनयासलाई िनको पादर्छन ् र तिबथा वा डोरकासलाई जीिवत बनाउँछन।् 
त्यसपिछ अध्याय १०मा रोम सरकारको सैिनक हािकम कनिलयसको कथा 
उल्लेख गिरएको छ। 
  यहूदीह को पृ भिूममा आएका सु को चचर्को िवँ वासीह ले एक 
ठूलो िबबादको सामना गनुर्परेको िथयो। येशूको ससुमाचार केवल यहूदी 
जाितह को िनिम्त माऽै हो भनेर येशूका चेलाह  र सु का िवँ वासीह ले 
ठानेका िथए। त्यसकारण अ  जाित वा अयहूदीह लाई ससुमाचार 
सनुाउनहुनु्छ वा हुँदैन भ े िवषयमा ितनीह को बीचमा ठूलो िबवाद चलेको 
िथयो। पिवऽ आत्मा खिनएतापिन, पेिन्टकोःटको समयमा जे भयो त्यसको 
ःमरण भइरहेतापिन र कनिलयसको बिप् तःमा भएतापिन यहूदी जातबाट बािहर 
रहेका जाितह  वा ितनीह ले म्लेच्छ भनेर कहलाउने जाितह लाई 
ससुमाचारको लािग योग्य छैनन ् भन् ने ितनीह को िदमागमा घसेुको िथयो। 
तैपिन ूिेरत र अ  िबँ वासीह बीच यस िवषयमा भारी छलफल हुँदा मािथ 
उल्लेख गिरएका घट्नालाई समीक्षा गनर् पगेुका िथए। येशूको ससुमाचार र 
उहाँबाट पाइने आिशष केवल यहूदीह मा माऽ िसिमत नरहेको भनेर अन्तमा 

६ 
 

पत्रसुको सेवाकायर् 
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ितनीह ले िनंकषर् िनकाले। फेिर त्यही समयमा आिन्टओकमा अयहूदी वा 
अन्य जाितह को बीचमा समुाचारको काम ितुगितले चिलरहेको िथयो। 
    पावलको सतावट रोिकएपिछ केही समय आराम पाएका चेलाह ले 
राजा हेरोदले िदएको सतावटको ूभाव ितनीह मा कःतो िथयो भनेर अ  
िववरणसिहत त्यो पिन यस अध्यायको अध्ययन िवषय हनेुछ। 
 

१. िलिडया र जोप्पामा  
      समिुको िकनारामा रहेको यहूिदया क्षेऽमा रहेका इसाई झणु्डह कहाँ 
पऽसु स ित िदन गइरहेका िथए। ितनीह लाई िशक्षादीक्षा िदने उ ेँ यले 
(ूिेरत २:४२) त्यस क्षेऽमा गएतापिन परमेँ वरले पऽसुमाफर् त एक 
उल्लेखनीय ूभावशाली काम गनुर् भएको िथयो। येशूले गनुर् भएको काम जःतै 
पऽसुले गनर् पगेुका िथए। 
    येशूले लूका ५:१७-२६मा उल्लेख गिरए अनसुार एक पक्षघातीलाई 
िनको पानुर्भएको जःतै पऽसुले पिन एिनयासलाई कसरी िनको पारे? हेन ुर्होस,् 
ूिेरत ९:३२-३५ "३२ पऽसु यताउता सबै ठाउँमा याऽा गद लु ामा भएका 
सन् तह कहाँ पिन आइपगेु। ३३ ितनले त् यहाँ एिनयास नाउँको कोही एक जना 
मािनसलाई भे ाए,  जो आठ वषर्देिख पक्षाघातको रोगले ओ ानमा पिड़रहेको 
िथयो। ३४ पऽसुले त् यसलाई भने,  “ए एिनयास,  येशू भीं टले ितमीलाई िनको 
पानुर्हनु् छ। उठ, र ितॆो ओ ान िमलाऊ।” अिन त् यो तु न् तै उिठहाल् यो। ३५ 
लु ा र शारोनमा बः ने जित सबै जनाले त् यसलाई देखेर ूभिुतर फक।" 
    पऽसुले एनिनयासलाई अचम्म तिरकाले िनको पारेको वयान छोटो 
पमा ूःततु गिरएतापिन त्यसले कपनुर्ममा येशूले गनुर्भएको कामलाई याद 

िदलाउँछ। हेन ुर्होस ्लूका ५:१७-२६ "१७ एक िदन उहाँ िशक्षा िदइरहनहुुँदा 
गालील र यहूिदयाको हरेक गाउँ र य शलेमबाट आएका फिरसीह  र 
शाः ऽीह  निजकै बिसरहेका िथए। परमूभकुो िनको पान शिक्त उहाँसँग 
िथयो। १८ मािनसह ले एउटा पक्षाघाती मािनसलाई खाटमा ल् याए,  र 
ितनीह ले त् यसलाई िभऽ ल् याउन र उहाँको अगािड रािखिदन खोजे। १९ तर 
भीड़ले गदार् त् यसलाई िभऽ लैजाने केही बाटो नपाएर ितनीह  छतमािथ चढ़े, र 
ितनीह ले िझगँटी हटाएर त् यसलाई खाटैसमेत येशूको सामनु् ने ओरािलिदए। 
२० अिन उहाँले ितनीह को िवँ वास देखेर भन् नभुयो,  “ए मािनस,  ितॆा पाप 
क्षमा भयो।”  २१ तब शाः ऽीह  र फिरसीह ले ूँ न गनर् लागे, “ईँ वर-िनन् दा 
गन यो को हो? पाप त परमेँ वरले माऽ क्षमा गनर् सक् नहुनु् छ।” दवैु वयानमा 
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ओ ान    उल्लेख गिरएको छ। अझ मह वपूणर् बयान त पऽसुले गरेको 
एनिनयासको च ाई हो। यसले लु ामामाऽै होइन समिुको िकनारामा रहेको 
शारोन भ े क्षेऽमा पिन पऽसुको कामको ठूलो ूभाव परेको िथयो। जब 
पऽसुले आँ चयर् काम गरे तब त्यसको वाःतिवक ूभाव यःतो िथयो िक 
कसैले पिन परमेँ वरको काम होइन भ  सकेनन।् त्यसको फलःव प धेरै 
मािनसह  येशूलाई िवँ वास गनर् पगेु। 
    ूिेरत ९:३६-४३मा तिबथा भ  ेएक िवधवालाई मरेकोबाट उठाइएको 
बारेमा लेिखएको छ। त्यस कथाको िवशेषता के हो? हेन ुर्होस,् "३६ योप् पा 
नगरमा तबीता, अथार्त ् डोरकास (हिरणी) भन् ने एउटी िशं य िथइन ्। ितनी असल 
काम गनर् र दान िदनमा लािगरहिन् थन ्। ३७ ती िदनमा ितनी िबरामी भइन ् र 
ितनको मतृ् य ुभयो, र मािनसह ले नहुाइिदएर ितनलाई मािथल् लो तलाको एउटा 
कोठामा राखे। ३८ लु ा योप् पाको निजक भएको हनुाले, चेलाह ले पऽसु त् यहाँ 
छन ् भन् ने सनेुर ितनीकहाँ दईु जना मािनसलाई यः तो िबन् ती गनर् पठाए, 
“हामीकहाँ िढलो नगरी आउनहुोस ्।”   ३९ तब पऽसु उठेर ितनीह सँग गए। 
त् यहाँ पगेुपिछ ितनीह ले ितनलाई मािथल् लो कोठामा लगे। िवधवाह  सबै 
ितनको निजक उिभएर न लागे,  र डोरकास ितनीह सगँ हुँदा ितनले 
बनाइराखेका पोशाक र अ  वः ऽह  देखाए।  ४० तर पऽसुले ितनीह  
सबैलाई बािहर पठाएर घुड़ँा टेके अिन ूाथर्ना गरे, र त् यस लाशितर फकर भने, 
“तबीता, उठ!” अिन ितनले आखँा उघािरन ्, र पऽसुलाई देखी उठेर बिसन ्। ४१ 
उनले ितनलाई आफ् ना हातले समाती जु क् कै उठाए,  अिन सन् तह  र 
िवधवाह लाई बोलाएर ितनलाई जीिवत ूः ततु गरे। ४२ अब यो कुरा सारा 
योप् पाभिर जाहेर भयो,  र धेरैले ूभमुा िवँ वास गरे। ४३ अिन ितनी िनकै 
िदनसम् म एक जना िसमोन भन् ने चमर्कारसँग योप् पामा बसे।" 
    िहॄू भाषाको तिबता भ े शब्दको अथर् मीक भाषामा हिरण हो। 
डोरकास येशूका िवँ वासी िथइन।् उनको इसाई चिरऽले गदार् उनलाई सबैले 
मनपराउथ। उनी रहेको घरगाउँमा उनी सबैको प्यारी िथइन।् पऽसुले उनी 
मरेकोबाट उठाउने बयान पिन येशूको जःतै देिखएको छ। उहाँले यहूदी 
धमर्सभागहृको नाइके याइरसको छोरीलाई बौिर उठाउनभुएको िथयो (लूका 
८:४१-५६)। त्यसको ूत्यक्षदशीर् पऽसु िथए। मरेको डोरकासलाई 
नहुाइधवुाइ गरेर लगुा लगाएर कोठामा रािखएको िथयो। पऽसुले येशूकै 
पारामा (मकूर् स ५:४०) कोठामा गएर सबैलाई बािहर जान अ॑ाए। पऽसुले 
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मदुार्को साम ुघुडँा टेके र ूाथर्ना गरे। अिन मरेकी ीलाई सम्बोधन गरे, 
"तिबता, ितमी ऊठ" (ूिेरत ९:४० पान्तिरत)। 
   ूिेरतह ले धेरै आँ चयर् कामह  गरेका िथए। ितनीह  आफ्नै 
जोशले ती कामह  गरेका िथएनन ्तर ितनीह को हातबाट परमेँ वरले काम 
गनर्भएको िथयो (ूिेरत ५:१२)। ूिेरतह ले गरेका आँ चयर् कामह  येशूको 
कामसँग िमल्दोजलु्दो छ। ती कामह ले त्यसबेलाकामाऽ होइन हामी 
बतर्मानका चचर्लाई पिन यो सम्झना गराउँछ िक कुनै पिन आँ चयर्मय काम 
िवँ वासीले गन उनमा खबुी भएर होइन तर उनको जीवनलाई परमेँ वरमा 
समपर्ण गनमा भर पदर्छ (यूह ा १४:१२)। जब ससुमाचार सनुाउने काममा 
हामीले पूणर् पमा समपर्ण गदर्छ  तब परमेँ वरले हामीबाट ठूला ठूला कामह  
गनर् सक्नहुनु्छ। तिबतालाई बौिर उठाएरमाऽ होइन अ  धेरै आँ चयर् कामह  
पऽसुले गदार् योप्पामा रहेको धेरै मािनसलह ले येशूलाई िवँ वास गनर् पगेुका 
िथए। 
     पऽसुले गरेको जःतै आँ चयर् काम देख् न सकेको भए हामीह ले पिन 
येशूलाई िवँ वास गथ्य  भनेर कितपय मािनसह ले िजिकर गछर्न।् अचम्मका 
काम देख्दा धेरै मािनसह ले येशूलाई िवँ वास गनर् गनर् त पगु्लान, तर बाइबल 
यःता कथाह ले भिरएको छ जसमा आँ चयर् कामह  ना ो आखँाले देख्दा पिन 
परमेँ वरलाई िवँ वास गनर् अःवीकार गरेका मािनसह  िथए। त्यसले गदार् 
हामीह को िवँ वास केमा आधािरत हनुपदर्छ त? 
 

२. कनिलयसको घरमा 
      योप्पामा साइमन नाउँ गरेको छालाको व्यापारीसँग केही समय 
घरपाहनुा भएर बसेका िथए (ूिेरत ९:४३)। त्यसैसमय किरब २५ माइल वा 
४० िकलोिमटर परमेँ वर कैसिरया भ े शहरमा एक जना रोमी िसपाहीहँ को 
कप् तान वा हािकम कनिनयस बःदथे। उनी सय िसपाहीहँ का हािकम िथए। 
(उनी पिँ चमी देश रोम देशको गोरा जाितको हनुपुदर्छ)। उनी र उनका घर 
पिरवारले परमूभ ुपरमेँ वरलाई िवँ वास गदर्थे र उहाँका परमभक्तह  िथए। 
ितनीह ले औपचािरक पमा यहूदी धमर् अपनाएका त िथएनन।् त्यसको अथर् 
उनी खतना नगिरएका अयहूदी िथए। उनलाई परमेँ वरले एक दशर्न 
िदनभुयो। त्यसमा परमेँ वरले पऽसुलाई िलएर आउन योप्पामा केही 
मािनसह लाई पठाउन अ॑ाउनभुएको िथयो (ूिेरत १०:१-८)। 
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     ूिेरत १०:१-४३ पढ्नहुोस।् त्यहा ँपऽसुले देखेका दशर्न र त्यसको 
अथर्लाई उनले कसरी िलए भनेर उल्लेख गिरएको छ। यसमा लेिखएको सम्पूणर् 
िववरणबाट हामीले के िसक्न सक्दछ ? हेन ुर्होस ् "१ कैसिरयामा कनिलयस 
नाउँका एक जना मािनस िथए, जो इटािलया भन् ने पल् टनका एक कप् तान िथए। 
२ ितनी ईँ वरभक्त िथए,  र ितनी र ितनको सारा पिरवारले परमेँ वरको भय 
मान् थे। ितनले मािनसह लाई उदारतासाथ दान िदई परमेँ वरलाई सध ूाथर्ना 
गथ। ३ ितनले िदउँसो तीन बजेितर दशर्नमा ः पं ट पले परमेँ वरका एउटा 
ः वगर्दूत आफूतफर्  आएर यसो भिनरहेका सनेु,  “कनिलयस!”   ४ भयभीत भएर 
ितनले उनलाई िनयालेर हेरे र भने, “ूभ,ु भन् नहुोस ्।” अिन उनले ितनलाई भने, 
“ितॆा ूाथर्ना र गरीबह लाई िदएका दान सम् झनाको पमा परमेँ वरको सामने 
पगेुका छन ्। ५ अब मािनसह लाई योप् पामा पठाऊ, र पऽसु भिनने िसमोनलाई 
बोलाइपठाऊ। ६ ितनी चमर्कार िसमोनकहाँ बसेका छन ्, जसको घर समिुको 
िकनारमा छ।”   ७ जब ितनीसँग बोल् ने ः वगर्दूत िबदा भए, तब ितनले आफ् ना 
नोकरह मध् ये दईु जना र िनरन् तर ितनको सेवा-टहल गन एक जना भक्त 
िसपाहीलाई बोलाए, ८ र ितनीह लाई सबै कुरा बताएर योप् पामा पठाए। ९ 
भोिलपल् ट ितनीह  आफ् नो याऽामा त् यस सहरको निजक आइपगु् दा,  िदउँसो बा॑ 
बजेितर पऽसुचािहँ ूाथर्ना गनर् घरको कौसीमा उक् ले। १० ितनी भोकाए,  र 
ितनले केही खाने मन गरे,  तर अ ह ले भोजन तयार गिररहेको बेला ितनी 
ध् यान-मग् न भए। ११ ितनले ः वगर् उयेको र त् यहाँबाट चारै कुनामा बाँिधएको 
तन् नाजः तो केही पथृ् वीितर झिररहेको देखे। १२ त् यस तन् नामा पथृ् वीका सबै 
िकिसमका चारखु े जनावर र घॐने ूाणी र आकाशका चराच ु ीह  िथए। 
१३ तब ितनले एउटा आवाज सनेु, “ए पऽसु उठ, र मारेर खाऊ।”   १४ तर 
पऽसुले भने,  “होइन ूभ,ु  िकनभने मैले किहल् यै केही अपिवऽ वा अशु  थोक 
खाएको छैन।ँ”   १५ त् यो आवाज फेिर दोॐो पल् ट ितनले सनेु, “परमेँ वरले जे 
शु  गनुर्भएको छ त् यसलाई ितमी अपिवऽ नठान।”   १६ तीन पल् टसम् म यः तो 
भयो, र तु न् तै त् यो तन् ना ः वगर्ितर लिगयो। १७ जब पऽसु आफूले देखेको यो 
दशर्नको अथर् के होला भनेर मनमनै अन् योलमा परेका िथए,  त् यित नै बेला 
कनिलयसले पठाएका मािनसह  िसमोनको घर खोज् दै ढोका अगािड खड़ा भए, 
१८ “पऽसु भिनने िसमोन यहाँ बसेका छन ् िक?” भनी उच् च सोरमा सोधे। १९ 
जब पऽसु दशर्नको िवषयमा िवचार गिररहेका िथए तब पिवऽ आत् माले ितनलाई 
भन् नभुयो, “हेर, तीन जना मािनसले ितमीलाई खोज् दैछन ्। २० उठ, र तल जाऊ, 

र निहचिकचाईकन ितनीह का साथ लाग,  िकनभने ितनीह लाई मैले पठाएको 
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हुँ।”   २१ तब पऽसु ओल,  र ती मािनसह कहाँ गएर भने,  “हेर,  ितमीह ले 
खोजेको मािनस मै हुँ। ितमीह  यहाँ आएको कारण के हो?”   २२ ितनीह ले 
भने,  “एक जना कप् तान कनिलयस, जो सोझा र परमेँ वरसँग डराउने र सारा 
यहूदी जाितबाट सम् मान पाएका व् यिक्त हनुहुनु् छ,  तपाईंलाई उहाँको घरमा 
बोलाइपठाउने र तपाईंबाट सन् देश सनु् नू भनी एउटा पिवऽ ः वगर्दूतबाट उहाँलाई 
आदेश िमलेको छ। २३ तब ितनले ितनीह लाई िभऽ बोलाएर ितनीह को 
सत् कार गरे। भोिलपल् ट पऽसु उठेर ितनीह सँग गए,  र योप् पाका कितपय 
भाइह  ितनको साथ लागे। २४ पिसर्पल् ट ितनीह  कैसिरया पगेु। आफ् ना 
कुटुम् बह  र घिनं ठ िमऽह लाई बोलाएर जम् मा गरी कनिलयस ितनीह को 
बाटो हेिररहेका िथए। २५ जब पऽसु िभऽ आए तब कनिलयसले ितनीसँग भेट 
गरी ितनका पाउ परी दण् डवत ् गरे। २६ तर पऽसुले उनलाई यसो भन् दै उठाए, 
“उ  नहुोस ्, म आफै पिन त मािनस नै हुँ।”   २७ तब ितनी उनीसँग कुरा गद 
घरिभऽ गए, र त् यहाँ ितनले धेरै जना जम् मा भएका भे ाए। २८ तब पऽसुले 
ितनीह लाई भने,  “अ  जाितसँग स त गनुर्, अथवा ितनीह लाई भेटघाट गनुर् 
एक यहूदीको लािग कित अनिुचत हो भन् ने कुरा तपाईंह लाई थाहै छ, तापिन 
परमेँ वरले मलाई कुनै मािनसलाई अपिवऽ अथवा अशु  नठान् नू भनी 
देखाउनभुएको छ। २९ यसैकारण डाक् ने िबि कै केही आपि  नजनाई म 
तपाईंह कहा ँआए।ँ तपाईंह ले मलाई िकन डाक् नभुयो? अब भन् नहुोस ्।”   ३० 
तब कनिलयसले भने,  “चार िदनअिघ ूाय: यही समय घरमा म तीन बजेको 
ूाथर्ना गिररहेको िथए,ँ  तब चहिकलो पोशाक पिहरेका एक जना मािनस मेरो 
सामनु् ने खड़ा भए, ३१ र भने,  ‘कनिलयस, परमेँ वरको सामनु् ने ितॆो ूाथर्नाको 
सनुवुाइ भएको छ, र ितमीले गरीबह लाई िदएका दानको सम् झना भएको छ। 
३२ यसकारण योप् पामा मान् छे पठाएर पऽसु भिनने िसमोनलाई बोलाइपठाऊ । 
ितनी समिुको िकनारमा चमर्कार िसमोनको घरमा बसेका छन ्।’ ३३ तब मैले 
तु न् तै तपाईंकहा ँमािनस पठाए,ँ  र तपाईं कृपापूवर्क आउनभुयो। अब ूभबुाट 
तपाईंलाई आ ा भएका सबै कुराह  सनु् न हामी सबै परमेँ वरको सामनु् ने यहाँ 
उपिः थत छ।”    ३४ तब पऽसुले बोल् न थाले,  “साँच् ची नै म देख् तछु,  िक 
परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हनु् न,  ३५ तर हरेक जाितमा जो उहासगँ डराउँछ,  र 
उिचत काम गछर्,  त् यो उहाँको सामनु् ने महणयोग् य हनु् छ। ३६ परमेँ वरले 
इॐाएलीह लाई पठाउनभुएको सन् देश,  अथार्त ् भीं ट ारा ूचार गिरएको 
शािन् तको ससुमाचार तपाईंह लाई थाहा छ। (उहाँ नै सबैका ूभ ुहनुहुनु् छ।) 
३७ यूहन् नाले ूचार गरेको बिप् तः मापिछ,  गालीलदेिख सु  गरेर सारा 
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यहूिदयाभिर ूचार गिरएको वचन यही हो,  ३८ िक परमेँ वरले नासरतका 
येशूलाई पिवऽ आत् मा र शिक्तले अिभषके गनुर्भयो। उहाँ सकुमर् गद र 
िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ  नभुयो,  िकनिक परमेँ वर उहाँको 
साथमा हनुहुनु् थ् यो।  ३९ “अिन उहाँले यहूदीह को देशमा र य शलेममा 
गनुर्भएका सबै कुराका हामी साक्षी ह । उहाँलाई ितनीह ले काठमा झणु् ाएर 
पिन मारे। ४० उहाँलाई नै परमेँ वरले तेॐो िदनमा जीिवत पारी उठाउनभुयो, र 
उहाँलाई ूकट गराउनभुयो,  ४१ सबै मािनसलाई होइन,  तर हामी जसलाई 
परमेँ वरले साक्षीको पमा छान् नभुयो,  र उहाँ मतृकबाट जीिवत हनुभुएपिछ 
हामीले उहाँसँग खानपान गर् य । ४२ उहाँले हामीलाई जनतामा ूचार गनर्, र 
उहाँ जीिवत र मतृकह का न् यायकतार् हनुलाई परमेँ वर ारा िनयकु्त हनुभुएको 
व् यिक्त हनुहुनु् छ भन् ने गवाही िदनलाई आ ा गनुर्भएको छ। ४३ सबै 
अगमवक्ताह ले उहाँको गवाही िदएका छन ्, िक उहाँमािथ िवँ वास गन ूत् येकले 
उहाँको नाउँ ारा पाप-क्षमा पाउँछ।”   
     पऽसुले देखेको दशर्न शु  अशु  खाना आिदको बारेमा होइन तर 
मािनसह को बारेमा हो भ े जा ु अत्यन्त ज री छ। हो िदउँसो पख िथयो। 
खाना पाक्दै गदार् उनी कौसीमा गएर ूाथर्ना गद िथए। पऽसु भोकाएका िथए 
नै। तर पऽसुले एउटा दशर्न देखे। त्यसमा अनेक  अशु  जनावरह  त ामा 
रािखएर पऽसुको साम ुओर् हािलएको िथयो। अिन एउटा आवाजले ितनीह लाई 
मारेर खाऊ भनेर अ॑ाउनभुयो। त्यस दशर्नले शु  वा अशु  पशहु को 
बीचमा भएका िभ ता हरायो भ  खोिजएको होइन तर ससुमाचारको 
िबशेषतामा के सिम्मिलत भएको िथयो सो उनलाई ू  पानर् देखाइएको िथयो। 
    आफ्नो यहूदी जात वा रं मा पऽसुले गौरब गरेका िथए। अ  जाित 
वा यहूदी भन्दा बािहरका जाितह  उनको िनिम्त अछुत जाित र ितनीह देिख 
पर बःने मनिःथितमा पऽसु िथए। कनिलयसको घरमा आफू गए र 
ितनीह लाई स ित िदएमा आफू अशु  वा अपिवऽ हनेु कुरामा उनी िनिँ चत 
िथए। अन्य जाितसँग हेलमेल भयो भने आफू अशु  हुँदा आफू मिन्दरमा जान 
अयोग्य हनेु र परमेँ वरको साम ुउिभन पिन नसक्ने भ े पूवार्मही मनिःथितले 
पऽसु मिसत िथए। त्यसैले गदार् यहूदीया वा वरपर रहेका अन्य जाित (म्लेच्छ 
भनेर सम्बोधन गिरने) वा खतना नगिरएकाह सँग ूथम शताब्दीका यहूदीह  
सङ् गत गदनथे। 
    त्यसबेलामा त्यस िकिसमको पूवार्महले मिसत भएको धािमर्क दशर्न वा 
संःकारले अ  सबै जाितह लाई यहूदी इॐाएलले िछ:िछ: दरुदरु गदर्थ्यो। 
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आफूह  िबदेशीह को उपिनवेशमा परेतापिन र आफ्ना देशको विरपिर अ  
देशह  भएतापिन ती देशका मािनसह  आफूभन्दा अपिवऽ मा े वा अशु  र 
पानी नचल्ने जाित भनेर यहूदीह ले ठान्दथे। परमेँ वरको चाहना िथयो ती 
यहूदीह बाट नै िवँ वका सबै मािनसह  उहाँको छऽछायाँमा आओस ्र सत्य 
परमेँ वरको ान थाहा पाओस।् यहूदीह को र भेद नीित वा अ भन्दा आफू 
पिवऽ वा शु  जाित भ े मनिःथितमा लािगरहने संःकारले परमेँ वरको 
चाहनालाई ॅ  पारेको िथयो। 
    परमेँ वर र अॄाहमको सन्तानको बीचमा करार बाँिधन खतना गन 
संःकारले गदार् अ  खतना नगरेका मािनसह लाई यहूदीह ले ितरःकार गदर्थे 
र ितनीह लाई आफूह बाट अलग्गै राख्दथे। यहूदीह ले ितनीह लाई हेपाहा 
ि ले र तल्लो जाित भनेर हेदर्थे। ती अन्य जाितह  खतना गिरएमा र यहूदी 
भएमामाऽ अॄाहमसँग गिरएको करारमा सहभागी हनुसक्ने वा ितनीह लाई 
ःवीकानर् सिकन्छ भनेर यहूदीह  िभऽी मनदेिखनै िवँ वास गदर्थे। सारा िवँ व 
समेिटने येशूको मतृ्यकुो अथर्सँग त्यस िकिसमको धारणको तालमेल िथएन। 
येशूसँगसँगै िहँडेर उहाँको िशक्षामा डबेुको भएतापिन परमेँ वरको अनमुह कुनै 
जाितमा िसिमत नभएको भ े आत्म ान बझु्न चेलाह लाई समेत धेरै समय 
लागेको िथयो। 
    परमेँ वरले संसारलाई ूमे गनुर्भयो र आफ्नो एकमाऽ पऽु िदनभुयो 
तािक संसारका सबै मािनसह ले िवँ वास ग न ्र उहाँको छऽछायाँमा आउन ्
भ  े िवँ वव्यापी ससुमाचारको ममर् देहायका केही पदह ले हामीलाई कसरी 
िसकाउँदछन?् र कुनै पिन मािनस म िबिँ चयन हुँ, (जय मसीह भ )े तर कुनै 
पिन मािनसलाई जातजाितलाई वा मानव समूहलाई पूवार्मह वा र भेदमा गन 
संःकार सरासर गलत र येशूनीितको िखलाफमा हो भनेर ती पदह ले हामीलाई 
कसरी िसकाउँदछन?् हेन ुर्होस,् िततस २:११ "सबै मािनसह का मिुक्तको िनिम् त 
परमेँ वरको अनमुह ूकट भएको छ।", गलाती ३:२६-२८ "२६ िकनिक 
िवँ वास ारा ितमीह  सबै भीं ट येशूमा परमेँ वरका सन् तान हौ। २७ िकनिक 
ितमीह मध् ये जितको भीं टमा बिप् तः मा भयो,  ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण 
गरेका छौ। २८ अब न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त 
पु ष न ः ऽी छ,  िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ।" र एिफसी 
२:११-१९ "११ यसकारण याद राख, अिघ ितमीह  शरीरअनसुार अन् यजाित 
छँदा शरीरमा हातबाट खतना गिरएकाह ले ितमीह लाई बेखतनाका मान् दथे। 
१२ याद राख,  ितमीह  त् यस बेला भीं टबाट अलग,  इॐाएलका नागिरक 
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हकबाट बािहर भएका िथयौ, र ूित ाका करारह बाट िबराना, आशा नभएका र 
यस संसारमा परमेँ वररिहत िथयौ। १३ तर ितमीह , जो त् यस बेला भीं ट 
येशूबाट टाढ़ा िथयौ, अब भीं टको रगतले निजक भएका छौ। १४ िकनिक उहाँ 
नै हाॆो शािन् त हनुहुनु् छ। उहाँले हामी दवैुलाई एउटै बनाउनभुएको छ,  र 
िवभाजन ल् याउने शऽतुाको पखार्ल भत् काइिदनभुएको छ। १५ र उहाँले 
व् यवः थालाई त् यसका आ ाह  र धािमर्क-िवधानह समेत आफ् नै शरीरमा खारेज 
गनुर्भएको छ,  िक यी दईुका स ामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मािनस सिृं ट 
ग न ्, र यसरी शािन् त ः थापना होस ्। १६ अिन उहाँले बूस ारा हामी दवैुलाई 
एउटै शरीरमा परमेँ वरसँग मेल गराएर शऽतुालाई शेष पानुर्भयो। १७ उहाँले 
आएर ितमी टाढ़ा भएका र निजक भएकाह लाई िमलापको ससुमाचार 
सनुाउनभुयो,  १८ िकनिक उहाँ ारा नै हामी दवैुले एउटै पिवऽ आत् मामा 
िपताकहाँ ूवेश पाएका छ। १९ यसरी अब ितमीह  िवदेशी र ूवासी होइनौ, 
तर सन् तह सगँ ितमीह  स ी-नागिरक र परमेँ वरको पिरवारका सदः यह  
भएका छौ।" 
 

३. पिवऽ आत्माको बरदान  
     सु को चचर्ले िनणार्यक क्षण अनभुव गरेको ूिेरत १०:४४-४८ ले 
यसरी बताउँदछ, "४४ (कनिलयस र उनीसँग जम्मा भएका मािनसह लाई) 
पऽसुले यी कुरा बोल् दाबोल् दै वचन सनु् ने सबैमािथ पिवऽ आत् मा ओलर्नभुयो। 
४५ अन् यजाितह मािथ पिन पिवऽ आत् माको वरदान खन् याइएको देखेर 
पऽसुको साथमा आउने यहूदी िवँ वासीह  आँ चयर्चिकत भए। ४६ िकनिक 
अन् य भाषामा बोलेर ितनीह ले परमेँ वरको ूशंसा गिररहेका उनीह ले सनेु। 
तब पऽसुले भने,  ४७ “हामीझ पिवऽ आत् मा पाउने ियनीह लाई पानीको 
बिप् तः मा हनुदेिख कसले मनाही गनर् सक् छ?” ४८ अिन ितनले ितनीह लाई 
येशू भीं टको नाउँमा बिप् तः मा िदनू भनी आ ा गरे। तब ितनीह ले पऽसुलाई 
केही िदन त् यही ँ रहनहुोस ् भनी अनरुोध गरे।" ूिेरतह मध्ये एक जनाले 
अयहूदी वा खतना नगरेका अन्य जाितह को बीचमा ससुमाचार ूचार गिरएको 
यो ूथम पटक िथयो। मीक र रोमी सभ्यतामा हकुका हेलिनिःटक यहूदीह , 
ूिेरतह  र अ  यहूदीह  अन्य जाित वा अयहूदीह लाई चचर्मा हलु्ने 
मनिःथितमा िथएनन।् येशू त केवल इॐाएलको वा यहूदीह को माऽ मसीह 
हनुभुएकोले उहाँको बारेमा ससुमाचार केवल निजक होस ्वा टाढा होस ्केवल 
यहूदीह लाई सनुाउन ुपछर् भनेर सु का ती चेलाह ले िजिकर गरेका िथए। 
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यिद कोही अयहूदी वा अन्य जाितले येशूलाई महण गनर् चाहन्छ भने त्यो 
मािनस पिहले आफ्नो धमर्, संःकार वा आःथा पिरवतर्न गरेर पिहला यहूदीको 
संःकारमा घःुनपुछर् अिन माऽ येशूका िवँ वासीह को बीचमा उसलाई हलु्न 
सिकन्छ भ े येशूलाई िवँ वास गन यहूदीह ले िवँ वास गरेका िथए। अथार्त ्
यिद अ  कोही जात वा अयहूदी इसाई हनु चाहन्छ भने पिहला ऊ यहूदी 
हनुपुछर् अिनमाऽ इसाई हनुसक्छ भ े मानिसकतामा यहूदी इसाईह  िथए। 
यहूदी इसाईह मा भएको येशूनीितको िबपिरत मानिसकताको पिरवतर्न गनुर् 
आवँयक िथयो।  
     कनिलयस र त्यहाँ उपिःथत भएका ौोताह मा पिवऽ आत्मा 
खन्याइँदा ितनीह ले पिन अन्य भाषा बोल्न थालेका िथए। जब ितनीह मािथ 
पिन पिवऽ आत्मा आउनभुयो तब आँ चयर्चिकत भएका चेलाह को बीचमा यो 
ःप  महससु भयो िक परमेँ वरले पक्षपात गनुर्हु । मिुक्त दवैु यहूदी र 
अयहूदी वा अन्य जाितह को िनिम्त पिन हो र परमेँ वरको साम ुसबै जना 
बराबर छन ्भनेर मिुक्त भनेको केवल यहूदीको िनिम्तमाऽ हो भनेर िजिकर 
गन येशूका चेलाह  लगाएत अ  यहूदीह ले पिन बझु्न वाध्य भएका िथए। 
     पािँ चमी देश रोमका कनिनयस र उनका घरानाह लाई (गोरा जाित 
हनुपुछर्) ससुमाचार सनुाइएको खबर पऽसुले य शलेम चचर्लाई सनुाउँदा येशू 
केवल यहूदीह को माऽ मसीह हनुहुनु्छ भनेर िजिकर गन मध्यपूवर् एिशयामा 
रहेको य शलेम चचर्का िवँ वासीह को ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस ्ूिेरत 
११:१-१८ "१ यहूिदयामा हनेु ूिेरत र भाइह ले अन् यजाितह ले पिन 
परमेँ वरको वचन महण गरेछन ् भन् ने सनेु। २ जब पऽसु य शलेममा आए, तब 
खतना गनह को दलले ितनीिसत यसो भन् दै ितनको आलोचना गरे, ३ “खतना 
निलन ेमािनसह कहाँ गएर ितनीह सँग तपाईंले िकन खानपान गनुर्भयो?”  ४ तब 
पऽसुले बमैसँग ितनीह लाई व् याख् या िदन थाले: ५ “म योप् पा सहरमा ूाथर्ना 
गदिथए,ँ र ध् यान-मग् न िथए, तब एउटा ठूलो तन् नाजः तो चार कुनामा समाती तल 
झिरराखेको केही थोक मैले दशर्नमा देख, र त् यो मकहाँ आयो। ६ मैले िनयालेर 
हेदार् त् यहाँ पथृ् वीका जनावर र ज ली पशहु ,  घॐने जन् त ु र आकाशका 
चराच ु ीह  देख। ७ मलाई यसो भनेको एउटा आवाज मैले सनु, ‘पऽसु उठ, 
र मारेर खाऊ।’  ८ “तर मैले भन, ‘होइन ूभ,ु कुनै अपिवऽ अथवा अशु  कुरो 
मेरो मखुमा किहल् यै परेको छैन।’  ९ “तर त् यस आवाजले दोॐो पल् ट ः वगर्बाट 
मलाई भन् यो, ‘जे परमेँ वरले शु  गनुर्भएको छ त् यसलाई ितमी अपिवऽ नभन।’ 
१० तीन पल् ट त् यः तै भयो, र ती सबै फेिर ः वगर्मा लिगए। ११ “त् यित नै बेला 
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कैसिरयाबाट मकहाँ पठाइएका तीन जना मािनसह  हामी बसेको घरमा 
आइपगेु। १२ निहचिकचाई ितनीह का साथमा जान मलाई पिवऽ आत् माले 
भन् नभुयो। यी छ जना भाइह  पिन मेरो साथ लागेका िथए,  र हामी त् यस 
मािनसको घरमा पः य । १३ उनले हामीलाई बताए, िक एउटा ः वगर्दूत उनको 
घरमा उिभएर यसो भिनरहेका उनले देखे,  ‘योप् पामा मान् छे पठाएर पऽसु भिनने 
िसमोनलाई बोलाइपठाऊ। १४ उनले ितमीलाई वचन सनुाउनेछन ्,  जस ारा 
ितमीले उ ार पाउनछेौ–  ितमी र ितॆा सारा पिरवारले।’   १५ “जब मैले बोल् न 
थाल, तब सु मा हामीमािथ ओलर्नभुएकोजः तै पिवऽ आत् मा ितनीह मािथ पिन 
ओलर्नभुयो। १६ तब ूभलेु भन् नभुएको त् यो वचन मलाई याद भयो, ‘यूहन् नाले त 
पानीले बिप् तः मा िदए,  तर पिवऽ आत् मामा ितमीह को बिप् तः मा हनेुछ।’ १७ 
ूभ ु येशू भीं टमािथ िवँ वास गदार् परमेँ वरले हामीलाई जनु वरदान िदनभुयो, 
ितनीह लाई पिन त् यही वरदान िदनभुएपिछ परमेँ वरलाई रोक् न सक् ने म को हुँ 
र?”    १८ यी कुरा सनेुपिछ ितनीह  चपू भए,  र यसो भन् दै ितनीह ले 
परमेँ वरको मिहमा गरे,  “अब त परमेँ वरले अन् यजाितह लाई पिन जीवनको 
िनिम् त पँ चा ाप िदनभुएछ।”  
     जब यहूदी धमर्मा क र भएर जिन्मएका र हकुका यहूदी इसाईह ले 
अन्यजाित वा खतना नगरेका जाितह को बीचमा गएर पऽसुले खानिपन गरे  
भ े खबर थाहा पाए तब अ  जाितूित पूवार्महले मिसत ती िवँ वासीह ले 
पऽसुको घोर आलोचना गरे। ती इसाई भनाउँदाह  नै िकन नहनु ्ितनीह ले 
आफ्ना यहूदी धमर्, िविध र संःकारूित बढी चासो देखाएर कनिलयस र उनका 
पिरवारले पाएको मिुक्तको वाःता गरेका िथएनन।् यिद चचर्बाटै यहूदी धमर्को 
संःकार र संःकृितलाई तोड्न थािलयो भने यहूदी धमर्कै नाश हनु्छ भनेर ती 
यहूदी इसाईह ले ठानेका िथए। यसले गदार् जनु आरोपले िःतफनसको मतृ्य ु
भयो त्यही आरोप यहूदी जनताह ले पिन ितनीह लाई लाद् नेछन ् भनेर 
ितनीह  ऽिसत भएका िथए। 
   "येशूको चचर्मा एकदम नयाँ पक्ष िभिऽएर काम गनुर्पन समय 
आइपगेुको िथयो। अ  जाित वा अयहूदीह को िनिम्त धेरैजसो यहूदी जातका 
इसाईह ले थनेुका ढोका अब पूणर् पमा खलुा भएको िथयो। अब अयहूदी 
जाितले जब ससुमाचारलाई महण गरे तब ितनीह ले पिन यहूदी चेलाह को 
बराबरीमा भएको मान्यता पाएका िथए। ितनीह लाई खतना गन वा अ  
यहूदी िविधह  पालन गनुर्पन वाध्यता लािदएको िथएन।"-एलेन जी ाइट, द 
आक्टस अभ आपोःटलस,् प.ृ १३६बाट पान्तिरत। 
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   पेिन्टकोःटमा जःतै कनिलयस र उनका पिरवारले पिन ितनीह लाई 
पिहला थाहा नभएको अन्य भाषा बोलेका िथए। तर ितनीह ले उ ेिजत भएर 
बरबराउने बोिल िनकालेका िथएनन।् फरकचाही ँ यो िथयो िक जब 
पेिन्टकोःटको समयमा चेलाह मा पिवऽ आत्मा खन्याइए र अन्य भाषा बोल्न 
थाले त्यो बरदानले संसारको िबिभ  कुनाह बाट आएका यहूदीह ले आआफ्नै 
भाषामा बझेुका िथए र जसको फलःव प िवँ वव्यापी पमा चचर्को ःथापना 
हनु गएको िथयो। तर कनिलयसको मािमलामा जब पिवऽ आत्मा आउनभुयो 
तब अन्य जाितको बीचमा पिन परमेँ वरको अनमुहले काम गिररहनभुएको 
िथयो भन् ने कुरालाई अनमुोदन गिरएको िथयो। 
 

४. एन्टोओिखयाको चचर् 
     यहूदी जात वा रा भन्दा बािहरका मािनस कनिलयस पिन आफ्नो 
आत्म पिरवतर्न गरेर येशूलाई िवँ वास गनर् पगेु भ े समाचारले ूिेरत भएका 
लूकाले पऽसुको सेवाकायर्को बारेमा वयान िदन केही बेर रोकेर अ  
अयहूदीह को बीचमा ससुमाचार ूचार गिरएको िववरण ूःततु गदर्छन।् 
     य शलेममा एिन्टओिखया देशबाट आएका केही शरणाथीर्ह लाई के 
भयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत ११:१९-२६ "१९ िः तफनसको सम् बन् धमा सु  भएको 
सतावटको कारण जताततै छरपं ट भएकाह ले अ लाई होइन,  तर 
यहूदीह लाई माऽ वचन ूचार गद, फोिनके, साइूस र एिन् टओिखयासम् म याऽा 
गरे। २० तर ितनीह मध् ये कोही-कोही साइूस र कुरेनीका मािनसह  िथए। 
ितनीह ले एिन् टओिखयामा आएर मीकह लाई पिन ूभ ु येशू ूचार गरे। २१ 
ूभकुो बाहलुी ितनीह सँग भएकोले िवँ वास गनह  धेरै संख् यामा ूभिुतर 
फक। २२ यो समाचार य शलेममा भएको मण् डलीको कानमा पगु् यो,  र 
ितनीह ले बारनाबासलाई एिन् टओिखयामा पठाए। २३ ितनी त् यहाँ आएर 
परमेँ वरको अनमुह देिखकन खशुी भए,  र ितनीह  सबैलाई सम् पूणर् दयले 
ूभ ुू ित िवँ वासी रिहरहन ूोत् साहन िदए। २४ िकनभने ितनी असल,  पिवऽ 
आत् मा र िवँ वासले भिरपूणर् भएका मािनस िथए। मािनसह को ठूलो समूह 
ूभमुा थिपयो।  २५ तब शाऊललाई खोज् न बारनाबास टासर्समा गए। २६ 
जब ितनले उनलाई भे ाए तब उनलाई एिन् टओिखयामा ल् याए। तब पूरा एक 
वषर्सम् मै मण् डलीका मािनसह सगँ ितनीह ले भेटघाट गिररहे,  र मािनसह को 
ठूलो समूहलाई िशक्षा िदए। चेलाह  पिहलो पटक एिन् टओिखयामा नै भीिं टयान 
वा इसाई भिनए।" 
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    ूिेरत ११को िबवरणले ूिेरत ८ अध्यायमा पावलले गरेको सतावटको 
याद िदलाउँछ। जब पावलले इसाईह लाई यहूिदया र अ  ठाउँह मा सािःत 
िदइरहेका िथए तब अ  देशबाट आएका कितपय यहूदी इसाईह  य शलेम 
छोड्न वाध्य भएका िथए। तर ितनीह ले इॐाएलको िसमाना नाघेर अ  
देशह मा ससुमाचार फैलाउँदै िथए। 
     िसिरयामा रहेको ठूलो सहर एिन्टओिखयाितर लूकाले िवशेष ध्यान 
िदँदछन।् त्यहाँ य शलेमबाट भागेर यहूदी इसाईह  शरणाथीर् भएर गएका 
िथए। ितनीह ले आफ्ना यहूदी साथीह  र अ  देशबाट आएका हेलिनिःटक 
वा मीक तथा रोमी सभ्यताको ूभावमा परेका यहूदीह लाई ससुमाचार सनुाउन 
थालेका िथए। ितनीह मध्ये धेरैले येशूलाई महण गनर् थालेका िथए। अिन ती 
िवदेशबाट आएका हेलिनःटक यहूदीह माफर् त पिन ूिेरत १:८मा येशूले 
िदनभुएको संसारमा ससुमाचार सनुाउने आदेश कायार्न्वन हनु थालेको िथयो। 
यथाथर्मा भ े हो भने ती हेलिनःटक यहूदी इसाईह  अन्य जाित वा 
अयहूदीह को बीचमा ससुमाचार सनुाउने लआयको संःथापकह  भएका िथए। 
    एन्टोिखिनयामा चचर्ले सफलता पाएको थाहा पाएर य शलेममा रहेका 
ूिेरतह ले त्यहाँको बःतिुःथितको मूल्या न गनर् बनार्वासलाई पठाउने िनणर्य 
गरे। उक्त क्षेऽमा ससुमाचार सनुाउने ठूलो अवसर पाएकोले त्यस मािमलामा 
झन अगािड बढ्न टासर्समा रहेको पावललाई बनार्वासले बोलाए। समुाचार 
सनुाउने काममा पावलले उल्लेखनीय भिूमका खेल्नेछन ् भनेर बनार्वासले 
िवँ वास गरेका िथए। 
     उक्त मािमलामा बनार्वास ठीक ठहिरएका िथए। जब वनार्वास र 
पावल दवैुले सँगसँगै िमलेर काम गरे तब ससुमाचार ूचार गन काममा ठूलो 
सफलता िमलेको िथयो। ितनीह ले अन्य जाित वा अयहूदीह को हलुका हलु 
मािनसह लाई ससुमाचार सनुाउने अवसर पाएका िथए। जब जोशले 
एन्टोिखयामा येशूको बारेमा सनुाएर समुाचार ूचार गरे त्यही जोशलाई देखेर 
त्यो देशका मािनसह ले येशूका अनयुायीह लाई "भीि यान वा इसाई" भनेर 
नाउँ िदए (ूिेरत ११:२६)। ितनीह लाई भीि यान भनेर गरेको सम्बोधन 
सायद चचर्का बािहरका मािनसह ले िखल्ली उडाउनको िनिम्त गरेको 
हनुसक्छ। तर िवँ वासी आफू आफूह मा "भाइह " (ूिेरत १:१६), "चेला 
तथा अनयुायीह " (ूिेरत ६:१) वा "सन्तह " (ूिेरत ९:१३) भनेर सम्बोधन 
गनर् चाउँथे। लूकाले ूिेरतको पःुतक लेख् ने िसलिसलामा येशूका 
िवँ वासीह लाई "इसाई" भनेर सम्बोधन गन बानी चलन चिल्तमा आउन 
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थालेको िथयो। लूकाले पिन त्यस सम्बोधनलाई सहमित िदएको पाइन्छ। 
"भीि यन" वा "इसाई" भ ुको अथर् अ  कुनैको नभएर येशूको भक्त वा 
अनयुायी हो। 
    के तपाईँ आफूलाई इसाई भनेको चाउनहुनु्छ? त्यसको गिहरो अथर् 
के हनु्छ के तपाईँलाई थाहा छ? के तपाईँको जीवनले तपाईँ सही पमा इसाई 
हनुहुनु्छ भनेर देखाउँछ? त्यसको अथर् तपाईँ रहेको समाजका मािनसह भन्दा 
तपाईँ कःतो िकिसमको फरक जीवनशैली अपनाउनहुनु्छ जसले गदार् तपाईँलाई 
इसाई भनेर सम्बोधन गनर् तपाईँ योग्यको हनुहुनु्छ? 
 

५. हेरोदको सतावट  
     अब हामी फेिर यहूिदया अथार्त ् य शलेमितर ध्यान फकार्उनेछ । 
राजा हेरोदले जेवदीको छोरो अथार्त ्यूह ाको दाज ुयाकूबलाई (मकूर् स १:१९) 
मािरसकेपिछ पऽसुलाई मानर् उनी हात बढाउँछन।् 
    सु को चचर् एकदम रमाइलो र ःवगर् जःतो शान्त िथयो भनेर कितपय 
मािनसह ले अनमुान गदर्छन।् तर ूिेरत १२:१-४ हेन ुर्होस,् त्यसबेलाको चचर्ले 
कःतो चनुौितको सामाना गनुर्परेको िथयो? " १ ती िदनमा हेरोद राजाले 
मण् डलीका कित जनामािथ कठोर अत् याचार गनर् थाले। २ उनले यूहन् नाका दाज ु
याकूबलाई तरवारले मारे। ३ यस कामले यहूदीह  खशुी भएका देखेर 
पऽसुलाई पिन पबने तरखर गरे। यो घटना अखिमरी रोटीका चाड़को समयमा 
भएको िथयो। ४ हेरोदले पऽसुलाई िगरफ् तार गरेर झ् यालखानमा हािलिदए,  र 
िनः तारचाड़पिछ ितनलाई जनताका सामने ल् याउने िवचार गरेर ितनको पहरा 
गनर्लाई िसपाहीका चार टोलीको िजम् मा लाइिदए।"   
     यो हेरोद अमीपा एक िथए जनु ् महान ् हेरोदका नाित िथए (म ी 
२:११)। उनले यहूदीयामा सन ् ४०-४४सम्म राज्य गरेका िथए। उनी 
धमार्त्मा जःतो देखाइएका हनुाले यहूदीह को बीचमा लोकिूय हनु पगेुका 
िथए। िवशेष गरेर फिरसीमतका पिण्डतह को बीचमा उनी लोकिूय भएका 
िथए।  यहूदीह लाई खशुी पानर् उनले ूिेरतह मािथ हमला गरेका िथए। 
त्यसले गदार् त्यो काम र अ  ॐोत अनसुार उनी कःता खालका राजा िथए 
भनेर राॆ ैगिर िचनाउँछ।  
    याकूबलाई मारेर आफूले सफलता हािसल गरेको देखेपिछ अब 
पऽसुलाई पिन मान उनले योजना बनाए। पऽसुलाई पबेर चार जना 
िसपाहीहँ को टोलीको मातहतमा उनलाई झ्यालखानामा थिुन िदन्छन।् चार 
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जना िसपाहीहँ को काम पऽसुलाई पालै पालो पहरा िदने िथयो। ूत्येक 
पहरामा चार चार जना िसपाहीहँ ले रातभिर पऽसुलाई हेदर्थे। उनलाई 
िसबीले बाँधेका िथए। एक जना उनको दािहनेितर र अक  देॄेितर िसपाहीहँ  
िथए। अिन दईु जना िसपाही ँढोकामा कुरेर बःदथे। पिहला पिन पऽसुलाई 
मानर् खोज्दा उनी फुित्कएको देखेर (ूिेरत ५:१७-२०) फेिर त्यसो नहोस ्
भनेर बिलयो कदम चालेका िथए। 
    पऽसु झ्यालखानामा िसबीले बाँिधएर आफ्नो मतृ्यकुो पखार्इमा रहेको 
बेलामा िवँ वासी भाइह  अथार्त ्चचर्ले के गिररहेका िथए र त्यसको फलःव प 
के भयो? हेन ुर्होस,् ूिेरत १२:५-१८ " ५ यसरी पऽसु झ् यालखानमा रािखए, तर 
ितनको िनिम् त मण् डलीले परमेँ वरलाई बड़ो जोशसँग ूाथर्ना गिररहेको िथयो।  
६ हेरोदले ितनलाई बािहर िनकािलल् याउन खोजेकै रात, पऽसु दईु वटा साङ् लाले 
बाँिधएर दईु जना िसपाहीह का बीचमा सिुतरहेका िथए। िसपाहीह  पिन ढोका 
अिगिल् तर उिभएर झ् यालखानको पहरा िदइरहेका िथए। ७ अचानक ूभकुा 
एउटा ः वगर्दूत त् यहाँ देखा परे,  र कोठरीमा ज् योित चम् क् यो। ः वगर्दूतले 
पऽसुलाई कोखामा िहकार्ए अिन “िछटो उठ”  भनेर ितनलाई जगाए। तब 
साङ् लाह  ितनका हातबाट फुः केर खसे। ८ ः वगर्दूतले ितनलाई भने,  “लगुा 
लगाऊ,  र जु ा लाऊ।” तब ितनले त् यसै गरे। उनले ितनलाई भने,  “खाः टो 
ओढ़ेर मेरो पिछपिछ लाग।”  ९ अिन ितनी िनः केर उनको पिछपिछ लागे। 
ः वगर्दूतबाट गिरएको कुरो साँच् चीकै हो भन् ने ितनलाई थाहै भएन। तर दशर्न 
देख् दैछु भनी ितनले ठाने। १० जब पिहलो र दोॐो पहरा-टोली नाघेर सहरमा 
पः ने फलामे ढोकामा ितनीह  पगेु,  तब त् यो ढोका आफै ितनीह का लािग 
उिययो,  र ितनीह  बािहर िनः केर एउटा गल् लीको बाटो भएर गए,  र तु न् तै 
ः वगर्दूत ितनलाई छोड़ेर गए। ११ जब पऽसुको होश खलु् यो तब ितनले भने, 
“अब मलाई साँच् ची नै थाहा भयो,  िक ूभलेु आफ् ना दूत पठाउनभुएर हेरोद 
राजाको हातबाट,  र यहूदीह ले जे गनर् चाहन् थे ती सबैबाट मलाई छुटकारा 
िदनभुयो।”   १२ यो कुरा ितनलाई थाहा भएपिछ,  ितनी मकूर् स भिनने यूहन् नाकी 
आमा मिरयमको घरमा गए। त् यहाँ धेरै जना जम् मा भएर ूाथर्ना गिररहेका 
िथए। १३ ितनले ढोका ढकढक् याउँदा रोदा नाउँ भएकी नोकनीर् ढोका खोल् न 
आई। १४ पऽसुको सोर िचनेपिछ त् यो खशुी भएर ढोकै नखोली िभऽ दगरेुर 
गई “पऽसु ढोकामा उिभरहेका छन ्” भनी खबर िदई।  १५ तर ितनीह ले 
त् यसलाई भने, “तँ बौलाही होस ्।” तर त् यसले भनेकी कुरा साँच् चै हो भनी त् यसले 
िज ी गरी। तब ितनीह ले भने, “त् यो उनको ः वगर्दूत होला।”  १६ तर पऽसुले 
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चािहँ ढकढक् याइरहे। ढोका खोल् दा ितनलाई देखेर ितनीह  छक् क परे। १७ 
ितनले “चपू लाग”  भनी हातले इशारा गरे,  र ूभलेु ितनलाई कसरी 
झ् यालखानबाट बािहर िनकाल् नभुयो सो ितनीह लाई बताए। यी कुराको समाचार 
याकूब र अ  भाइह लाई िदनू भनेर ितनी िबदा भएर अक ठाउँमा गइहाले। 
१८ उज् यालो भएपिछ पऽसुलाई के भयो भनी िसपाहीह का बीचमा ठूलो 
हलचल भयो। १९ हेरोदले ितनको खोजी गरेर पिन फेला नपादार्, िसपाहीह को 
जाँच गरी ितनीह लाई ज् यानसजायको हकुुम गरे। हेरोदचािहँ यहूिदयाबाट 
कैसिरया गएर त् यही ँनै बसे। 
    भोिलपल्ट अिमपाले पऽसुको िब मा मु ा लगाएर मानर् खोज्दा पऽसु 
त भािगसकेको उनले थाहा पाए। पऽसुलाई अचम्म तिरकाले ःवगर्दूतले 
छुटाएका िथए। 
    पऽसुलाई मानर् नपाएको झ कले होला उनी कैसिरयामा जान्छन ्जहा ँ
उनको मतृ्य ुहनु्छ। कुनै अचानक रोग वा अल्सर वा िवषले गदार् उनको मतृ्य ु
भएको भनेर कितपयले अनमुान गरेतापिन उनी परमेँ वरको न्यायमा परेर मतृ्य ु
भएको िथयो भनेर लूकाले ःप पमा उल्लेख गदर्छन।् हेन ुर्होस,् ूिेरत 
१२:२०-२४ " २० हेरोद टुरोस र सीदोनका मािनसह सँग अत् यन् तै नाराज 
भएका िथए। ितनीह  एक दल भएर उनीकहाँ आए, र राजाका िभऽी कमर्चारी 
बलः तससँग खशुामद गरेर िमलापको लािग िबन् ती गरे। िकनिक ितनीह को 
देश अन् नको िनिम् त राजाको देशमा िनभर्र िथयो। २१ तोिकएको िदनमा 
राजकीय पोशाक पिहरेर हेरोद उनको िसंहासनमा बसे,  र ितनीह लाई उनले 
भाषण िदए। २२ मािनसह  “यो त ईँ वरको बोली हो, मािनसको होइन!” भनेर 
कराए। २३ तर परमेँ वरलाई मिहमा निदएकोमा त् यि खेरै ूभकुा एउटा 
ः वगर्दूतले उनलाई ूहार गरे, र ः याउँ-ः याउँ कीरा परेर उनको देहान् त भयो।" 
    अिन परमेँ वरको कामले फेिर िनरन्तरता पायो। हेन ुर्होस ्" २४ तर 
ूभकुो वचन ब  दै र फैिलँदैगयो। २५ बारनाबास र शाऊल आफ् ना िमशन 
पूरा गरेर य शलेमबाट फक। ितनीह सँग मकूर् स भिनने यूहन् ना पिन गए।" 
ूिेरत १२:२४,२५। 
    याकूबलाई मािरयो पऽसु छुिटयो र हेरोद राजाले परमेँ वरको न्याय 
खप्दछन।् कितपय समयमा परमेँ वरले तरुन्तै न्याय गनुर्भएको हामी देख्छ  भने 
अ  समयमा सो हामी देख्दैन । परमेँ वरले गनुर् हनेु कामको बारेमा हामीसगँ 
सबै जवाफ छ भ  े छैन भनेर त्यसले के िसकाउँछ? चाहे हामीले बझु  वा 
नबझु  हामी िवँ वासबाट िजउनपुछर् भनेर हामीले कसरी िसक्ने? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: "ःवगर्का दूतह को सेवाकायर्को बारेमा अझ अक  जानकारी 
ूिेरत १० अध्यायमा िदइएको छ। त्यहाँ उनको सिबयतामा कसरी कनिलयस 
र उनका घरानाले येशूमा िवँ वास गरे भनेर उल्लेख गिरएको छ। यो अध्याय 
(ूिेरत ८-१०) बराम्बार पिढयोस ् र त्यसतफर्  िबशेष ध्यान िदइयोस।् जब 
ससुमाचार ूचार गरेर मािनसह लाई परमेँ वरितर िखँच्ने काममा इसाईह  
सिबय हनु्छन ् तब अ  कुनै कामह भन्दा त्यस काममा ःवगर् ितनीह को 
निजक हनु्छ भनेर सबैले देखून।् ूत्येक मािनस ूाणीूित परमेँ वरको चासो 
छ भनेर पिन त्यसबाट िसिकयोस।् यस संसारमा परमेँ वरको काम सम्प  गनर् 
ूत्येक मािनस परमेँ वरको औजार भएको सबैले ठानून।्"-एलेन जी ाइट, द 
एसडीए कमेन्टरी, ठेली ६, प.ृ १०५९बाट पान्तिरत। 
    "जब चचर्ले ूाथर्ना गछर् तब परमेँ वरको काम अिघ बढ्दछ र 
उहाँका शऽहु  िबलाएर जानेछन।् तर त्यसो भयो भन्दैमा चचर्ले यातना र 
सहीदको सामना गरनपुदन भनेको होइन। ससुमाचारको िबजय पूणर् पमा 
वाःतिवक छ र परमेँ वरको वचन बाधेँर बािँध  भनेर लूकाले िवँ वास 
गरेतापिन ूभकुा सेवकह ले द:ुख पाउनपुछर् र िसबीको बन्धनमा पनुर् पन 
सम्भावनाको िवषयमा कसैले पिन आखँा िचिम्लनहुु ।"- हावाडर् माशर्न, द 
आक्टस ् अभ द आपोःटल्स (मान्ड रािपडस:् इरडमानस,् १९८०), प.ृ 
२०६,२०७बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   "आफू र आफ्ना घरानाह समेत गरेर भिक्तभाव भएको र 

परमेँ वरको डर मा :े अिन मािनसह लाई खलुा दयले दान 
िदने र िनरन्तर पमा ूाथर्ना गिररहने" भनेर कनिलयसको 
बारेमा बताइएको छ (ूिेरत १०:२ पान्तिरत)। 
कनिलयसको घरमा पऽसु जानभुन्दा धेरै पिहला नै 
परमेँ वरको आत्माले काम गिररहनभुएको िथयो भनेर त्यसले 
ूमािणत गदर्छ।  उनको ूाथर्ना गन र भक्तको जीवनले 
गदार् उनी ससुमाचारको िनिम्त योग्य भएको के त्यसले 
बताउँछ ? त्यस कथाबाट हामीले कःतो पाठ िसक्न सक्छ ? 
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आ.  यस अध्यायको दोॐो भागमा सोिधएको ूँ नको बारेमा फेिर 
सोच्नहुोस।् जनुसकैु सांःकृितक, जाित, सामािजक र 
राजनैितक पिरवेशमा इसाईह  रहनपुरेतापिन वा तनावह को 
सामना गनुर्परेतापिन ितनीह ूित पूवार्महले मिसत भएर 
आगोमा िघऊ थप्नहुु  भनेर कसरी िसक्ने? अथार्त ्इसाईह  
संःकार, संःकृित, रंग, राजनैितक वा जाितयभावनाको 
पृ भिूमभन्दा मािथ उठ्न आवँयक छ भनेर कसरी िसक्ने? 

इ.   पावलले जितसकैु क्षित परु् याएतापिन त्यसको नितजा राॆो 
भएको िथयो। य शलेमबाट शरणाथीर् भएर आउने 
यहूदीह ले एिन्टओिखयामा ससुमाचार ूचार गनर् थालेका 
िथए। ितनीह ले यहूिदयाका यहूदी र मीक तथा रोमी 
सभ्यतामा हकुका िबदेशी यहूदी अथार्त ् हेलिनिःटक 
यहूदीह लाई ससुसमाचार ूचार गरेका िथए। हामीले क  
भोग्नपुरेतापिन त्यसलाई परमेँ वरले आिशषको पमा पिरणत 
गनर् सक्नहुनु्छ भनेर हामीले कसरी महससु गन? 

ई.   याकूब येशूको अत्यन्तै निजकका चेलाह मध्येका एक िथए 
(मकूर् स ५:३७, ९:२:१४:३३)। तैपिन बा॑ जनामा उनी 
पिहला िथए जो सहीद हनुपुरेको िथयो। परमेँ वरलाई 
िवश ् वास गरेर भिक्तको जीवन िबताएतापिन दु ह को 
हातबाट अन्याय सहनपुद  रहेछ भनेर बाइबलमा अ  कुनै 
कथाह  छन ्जनु तपाईँलाई थाहा ? द:ुखक को बारेमा 
सोिधने ूँ नह को जवाफमा परमेँ वरका जनह ले 
सहनपुरेको क ह ले कसरी जवाफ िदन्छ? 
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कथा ६ 

येशूले माझीह लाई पबनहुनु्छ 
कुरीखारािकिमयोशी, ३९ जापान 

 

     ४८ वषर्को मेरो माझी साथी साडायकुीले बिप् तःमा िलएको देखेर मेरो 
दय अत्यन्त खशुी भएको िथयो। जापानको टुिशषमा भ े दगुर्म टापमुा उनले 
बिप् तःमा िलएका िथए। 

   १५ वषर्को उमेरदेिख माछा समात् ने काम गिररहेको मेरो साथीलाई 
येशूले भखर्र समात् नभुएको िथयो। उसँग मेरो पिहलो भेट एउटा िवशाल 
बजारिनर भएको िथयो। जब मैले मेरो कार पाकर्  गदिथए,ँ त्यसबेला मकहाँ 
आएर उसले मसँग चरुोट मागेको िथयो। म, मेरी ौीमती र दईु साना 
छोरीह सँग जापानको सिुशमा टापमुा बःदथ। त्यो टापमुा ३०,००० 
मािनसह  िथए। त्यो टाप ुजापानबाट दिक्षण कोिरयाितरको समिुमा िथयो। 
हामीह  ग्लोबल िमसन पायोिनयरह  ह । हामी िमसनमा जािगर खाएका 
नभएतापिन एक वषर् ूभकुो काममा लाग्न ःवयसेँवक भएका िथय । ःवयं 
ूभकुो बारेमा थाहा नपाएकाह कहाँ ितनीह कै रहनसहनमा रहेर ससुमाचार 
सनुाएर स ित ःथापना गन हामीह को काम हो। जब सातवषर् अिघ हामी 
त्यस दगुर्म टापमुा आइपगु्य  तब त्यहाँ अ  कोही पिन सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
िथएनन।्   

   म कारमा बिसरहेको बेलामा साडयुकुी मेरो कारको झ्यालमा 
ढकढकाउन आयो। त्यसले मेरी छोरीह लाई तसार्इिदएको िथयो। मैले तरुन्तै 
जवाफ िदए,ँ “माफ गनुर्होस,् मसँग चरुोठ छैन।" कसैले यःतो खालको 
अनरुोध गर् यो भने म ूायजसो यसरी नै नॆ भएर जवाफ िदन्थ। तर त्यो 
अपिरिचत मािनसको मखु अधँ्यारो भयो र िनराश देिखयो। जब ऊ हामीबाट 
गयो तब मैले छोरीह लाई उसको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्पछर् भन। ूाथर्ना गरेपिछ 
मैले सोच, “मैले त्यस मािनसलाई एडभेिन्टःट पचार् िदए ँभने के होला?" तर 
मसँग त्यसबेला कुनै पचार्ह  िथएन। मसँग जे िथयो त्यो अिघल्लो िदन बाँडेर 
सिकएको िथयो। त्यसकारण फेिर केही पचार् बाँकी होला िक भनेर ूाथर्ना 
गर। जब मैले आखँा खोल तब एउटा पचार् कारको भईुँमा पिररहेको देख। 
मेरी छोरीले कुल्चेर त्यस पचार् अिलकित च्याितएको िथयो। तर त्यहाँ भएको 
साममी पढ्न सिकन्थ्यो। त्यसकारण म मेरा दईु छोरीह को हात समातेर 
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त्यस अपिरिचत मािनसकहाँ गए।ँ जब हामीले त्यस मािनसलाई भे  तब 
बाइबलको एउटा पद याद आयो। एक जना माग्नेलाई पऽसुले भनेको कुरा 
सम्झ, “मसँग सनुचादँी छैन तर मसँग जेछ सो ितमीलाई िदन्छु" (ूिेरत 
३:६)। उसलाई भेटेर मैले भन, “माफ गनुर्होस ्मसँग चरुोठ छैन तर यो 
चाही ँछ।" च्याितएको पचार् उसले िलन्छ िक िलँदैन सो मलाई थाहा िथएन। 
तर निहिचिकच्याइकन त्यो पचार् उसले िलयो र म उिभरहेकै बेलामा उसले 
प ो। उसले मलाई धेरै धन्यवाद िदएर भन्यो, “साँच्च भ े हो भने निजकको 
कुनै चचर् छ िक भनेर त्यहाँ जान चाहेको िथए।ँ मेरो जीवनमा सबै आशा 
हराइसकेको छ र म िनराशै िनराशले भिरएकोछु। तर त्यस चचर्मा जानभुन्दा 
पिहले तपाईँ मकहाँ आउनभुयो। त्यसको िनिम्त धन्यवाद।" 
    जब मैले यो कुरा सनु म त तीन छक् क पर। परमेँ वरकै अगवुाईमा 
हामीह को भेट भएको जःतो लाग्यो। हरेक िदन बाइबल अध्ययन गनर् 
मकहाँ आउन मैले अनरुोध गर। उसले केही खाएको छ िक छैन भनेर पिन 
सोध। उसलाई हरेक िदन खान पिन िदन सक्थ। त्यो मािनसलाई आफू कोहुँ 
भनेर िचनाएपिछ मेरो घरमा बाइबल अध्ययन गनर् आउन उसले मञ् जरु 
गर् यो।  

   साडयुकुी भोिलपल्ट आयो। तीन मिहनासम्म हामीले सँगसँगै बाइबल 
अध्ययन गर् य । साडयुकुी नैराँयता र मादक पदाथर्सँग संघषर् गिररहेको मैले 
थाहा पाए।ँ औषधीको माऽा धेरै खाएर दईुपल्ट उसले आत्महत्या गनर् खोजेको 
िथयो। तर दवैु पल्ट डाक्टरले उसलाई अचम्म तिरकाले बचाएको िथयो। 
येशूको ूमेको बारेमा थाहा निदइकन उसलाई किहल्यै पिन परमेँ वरले मनर् 
िदनहुु  भनेर मैल भन। 

   सन ्२०१५मा साडयुकुीले बिप् तःमा िलयो। म र मेरो पिरवार त्यस 
टापमुा भएको बेला बिप् तःमा ारा येशूलाई महण गन तीन जनामा ऊ दोॐो 
व्यिक्त िथयो। उसले मादकपदाथर् खान छो ो र जाँडरक्सीले सताइरहेको 
अ ह लाई छोडाउने िनकाय खोल्ने चाहना ऊ व्यक्त गदर्छ। 

  िशन्तो र बु  धमर् मा े मािनसह लाई येशूको बारेमा सनुाउन नसक्दा 
किहलेकाही ँम र मेरी ौीमती िदक् क हनु्थ्य । तर साडयुकुी र उसको हँिसलो 
महुार देख् दा परमेँ वरको बाटो हामीह को होइन भनेर हामीलाई याद िदलाउँछ 
र जो मािनसले परमेँ वरलाई खोिजगिररहेको हनु्छ, उहालेँ हामीकहाँ 
ल्याउनहुनु्छ भ े कुरामा हामी ढुक् क हनुसक्छ । 

९३-२ 



   (यो कथा कािरहारािकमीयोशीले आन्ि ु मेिक्चःनेलाई बताएको हो। 
िकमीयोशीले जसलाई िकभ भनेर सम्बोधन गिरन्छ हवाई जहाज चलाउने 
लाइसेन्स पाएको छ। परमेँ वरको इच्छा भए हवाईजहाज चलाएर उहाँको 
गवाही हनु चािहरहेको छ। उनी हवाई जहाजसँग अिहले पिन खेिलरहेका 
हनु्छन।् उनको बारेमा bit.ly/childrensmission 

हेनर्सिकन्छ। 
 

जापानको बारेमा जानकारी: 
-जापानीह  मास ुकमै खान्छन ्तर धेरै सागसब्जी, माछा र भात खान्छन।् 
दधु जन्य पदाथर् र अिलकितमाऽ िचल्लो खाना मािनसको िनिम्त अत्यन्त 
पौि क छ। त्यसैकारण अ  देशह मा भन्दा जापानीह  धेरै वषर् बाँच्दछन।् 

-समुो वा कुंती खेल्ने चलन जापानको राि य खेल हो। त्यो कुंती िजत् न 
आफ्नो िव मा लड्नेलाई खु ाबाट बाहेक शरीरको कुनै अक  भागबाट भईुँमा 
लडाउनपुदर्छ। 

-सन ्१५४९मा जापानमा जेसइुट िमसनले इसाई धमर्को िचनारी िदएका िथए। 
अिहले २.३ ूितशत इसाईह  छन।् 
-जापानमा ९७वटा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ह  छन।् त्यहाँ १५:१५१ चचर् 
सदःयह  छन।् त्यहाँको जनसंख्या १२५,३१०,००० छ। त्यसको अथर् 
ूत्येक ८,२७० जापानीह मा केवल एक जना एडभेिन्टःट भएको देखाउँछ। 
 

९३-३ 
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