
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत १५, गलाती २:११-१३, ूःथान १२:४३-

४९, रोमी ३:३०, लेबी १८:३० र ूकाश २:१४,२०। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "तर हामी िवँ वास गदर्छ ,  िक ूभ ु येशूको 
अनमुहबाट हामीले उ ार वा मिुक्त पाएका छ ,  जसरी ितनीह ले (हाॆा 
पूखार्ह ) पिन पाएका छन ्।”  (ूिेरत १५:११ पान्तिरत)। 
    दईु वषर् पिछ पावल र बारानाबास िसिरयाको एिन्टओिखयामा फकर 
आए। त्यस भेगका सम्पूणर् चचर्का िवँ वासीह  िमलेर पावल र बारानाबासलाई 
ससुमाचार ूचार गन काममा पठाएका िथए। त्यसकारण आफ्नो कामको 
ूितवेदन ितनीह ले चचर्लाई िदन ु उपयकु्त िथयो। तर जनु िववरण ितनीह ले 
ूःततु गरे त्यसमा ितनीह ले के उपलब्धी हािसल गरे भ े नभएर परमेँ वरले 
ितनीह ारा के गनुर्भयो सो मह वपूणर् िवषय त्याहाँ समावेश भएको िथयो। 
    कसरी अयहूदीह को माझमा ितनीह को ससुमाचार सनुाउने लआयले 
सफलता पायो भनेर ूितवेदन िदने पावल र बारानाबासको उ ेँ य िथयो। धेरै 
यहूदीह ले पिन येशूलाई िवँ वास गरे भनेर पिन त्यस िववरणमा ूःततु 
गिरएको िथयो। खतना नगिरएका अन्य जाित वा गोरा जातका रोमी िसपाहीका 
हािकम कनिलयसले येशूलाई महण गरेको िबषयमा चेलाह को बीचमा िववाद 
त भएकै िथयो (ूिेरत ११:१-१८)। तर समय िबत्दै जाँदा धेरै अयहूदी वा 
अन्य जाितह  पिन िवना खतना चचर्मा समावेश हनु थालेका िथए। पिहले 
केवल यहूदीह को बीचमा माऽ ससुमाचार सनुाउने मनिःथित ती चेलाह ले 
बोकेका िथए तर जब धेरै संख्यामा अन्य जाितह  वा अन्य संःकारबाट 
अयहूदीह  चचर्मा समावेश भए तब त्यहाँ धेरै जिटल समःयाह  खडा हनु 
थालेको िथयो। य शलेममा रहेका येशूलाई िवँ वास गन िवँ वासीह  
भएतापिन ितनीह  क र यहूदी भएको कारणले चचर्मा अन्य जाितह को 
ओइरोले ितनीह  खशुी िथएनन।् अन्य जाितह  पिहला यहूदी हनुपुछर् वा 
ितनीह को खतना गनुर्पछर् अिन माऽ ितनीह  परमेँ वरका जनह सँग भाग 
िलन पाउँछन ्र ितनीह सँग स ित वा उठबस गनर् पाइन्छ भनेर ितनीह ले 
िजिकर गरेका िथए। 

८ 
 

य शलेमको पिरष  
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    ूिेरत १५ अध्याय िवशेष अध्याय हो। यसमा अन्य जाितह ले गदार् 
चचर्मा भएको िववाद कसरी िनणार्यक तहमा सिुल्झयो र चचर्का िवँ वासीह  
एक भएर एकै मत भयो भने समःयाको समाधान कसरी िनकाल्न सिकँदो रहेछ 
भनेर ूःततु गिरएको छ। ससुमाचार सारा संसारभिर सनुाउने लआयमा पगु्न 
य शलेमको पिरषद्ले िनणार्यक भिूमका खेलेको िथयो। त्यसले गदार् 
चेलचह ले सम्हालेका चचर्को इितहास नै पिरवतर्न भएको िथयो। 
 

१. िववादको िवषय 
     एिन्टओिखयाको चचर्को सु देिख नै त्यहाँ ितनै थिरका िवँ वासीह  
एकै मनका भएर शािन्तपूवर्क रहेका िथए। ितनीह मा हेलिनिःटक वा 
पाँ चात्य मीक तथा रोमी सभ्यताबाट आएका यहूदीह , इॐाएलबाट 
िबःथािपत भएर आएका यहूदीह  र खतना नगरेका अन्य जाित वा अयहूदीह  
िथए (ूिेरत ११:१९-२१, गलाती २:११-१३)। जब य शलेमबाट येशूका 
िवँ वासी समूह (जो यहूदीह  िथए) त्यहाँ आए तब त्यहाँ भइरहेको 
इसाईह को बीचमा भएको शािन्त टुिबएको िथयो। 
    चचर्ले के जिटल समःयाको सामना गनुर्परेको िथयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत 
१५:१-५ "१ अब कोही मािनसह ले यहूिदयाबाट एिन् टओिखयामा आएर 
भाइह लाई यः तो िशक्षा िदन लागे, “ितमीह  मोशाको रीितअनसुार खतना भएनौ 
भने त ितमीह को उ ार हनु सक् नेछैन।”  २ तब पावल र बारनाबासको 
ितनीह सगँ धेरै मतभेद र वाद-िववाद भएपिछ,  त् यहाँका भाइह ले पावल र 
बारनाबास र अ  कित जनालाई यस ूँ नको फैसलाको िनिम् त ूिेरतह  र 
एल् डरह कहा ँ य शलेम जानलाई िनयकु्त गरे। ३ मण् डलीका सदः यह ले 
ितनीह लाई त् यहाँबाट िबदा िदए। ितनीह  फोिनके र सामिरयाबाट भएर जाँदा 
अन् यजाितह ले ूभलुाई महण गरेको कुरा ितनीह लाई सिवःतार सनुाए। यस 
खबरले त् यहाँका भाइह  अत् यन् तै आनिन् दत भए। ४ जब ितनीह  य शलेम 
आइपगेु, तब ितनीह लाई मण् डली, ूिेरत र एल् डरह ले ः वागत गरे। परमेँ वरले 
ितनीह सगँ गनुर्भएका सबै कुराको ूितवेदन ितनीह ले त् यहाँ िदए। ५ तब 
फिरसी दलका कितपय िवँ वास गनह ले उिभएर भने, “अन् यजाितह को खतना 
हनु ुर ितनीह लाई मोशाको व् यवः था पालन गन आ ा िदन ुआवँ यक छ।”   
    परम्परागत पमा भ े हो भने येशूका ती िवँ वासीह  यहूदीह  
िथए। ितनीह  यहूदीया वा य शलेमबाट एिन्टओिखयामा आएका िथए।  त्यो 
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पिन ितनीह  फिरसी अथार्त ्क र यहूदी पिण्डतह  िथए। फिरसी भएतापिन 
येशूलाई िवँ वास गनह  िथए भनेर पद ५ले देखाउँदछ। चचर्मा क रपन्थी 
फिरसी पिण्डतह  पिन समाबेश हनु गएकोमा हामी छक् क हनुपुदन िकनभने 
पावल आफै पिन येशूलाई िवँ वास गनुर्भन्दा पिहला फिरसी मतका िथए 
(िफिलप्पी ३:५)। एिन्टओिखयामा आएका यहूदी इसाईह  आफ्नै इच्छाले 
आएका हनुसक्छन ् (ूिेरत १५:२४)। तर एिन्टओिखयामा उठेको पिछको 
अक  ूस ले यो देखाउँछ िक ूायजसो येशूका यहूदी चेलाह  र 
ूिेरतह समेत गरेर चचर्मा अन्य जाित वा खतना नगरेका िवँ वासीह को 
उपिःथित भएकोमा ितनीह ले िनको मानेका िथएनन ्(गलाती २:११-१३)। 
    पावलले गलातीको पःुतकमा ती यहूदी इसाईह को बारेमा 
सकारात्मक पमा बोलेको पाइँदैन। इसाई हनु पिहले यहूदी संःकारमा 
घःुनपुछर् भ े कुरो पावलको िनिम्त मान्य िथएन। ितनीह  द:ुख िदने (गलाती 
१:७, ५:१०) र "झठुा भाइह " (गलाती २:४) हनु ्भनेर पावलले सम्बोधन 
गरेका िथए। ितनीह को मनशाय भनेकै येशूलाई िवँ वास गन अयहूदीह लाई 
यहूदी संःकारको परम्परा, रीितिथित, िविधवाद वा जडसूऽबादकोको दासत्वमा 
हलु्न ुिथयो। 
   हेदार् ितनीह को कुरो सरलै देिखन्थ्यो: जब सम्म अन्य जाित वा 
अयहूदीह ले खतना गदनन ् र यहूदी धमर्का सम्पूणर् िविधिवधान तथा 
संःकारह  पालन गदनन ् ितनीह ले मिुक्त पाउन सक्दैनन।् भनाईको अथर् 
केवल परमेँ वरले करार बाँध्नभुएका मािनसह को बीचमा वा जातमा माऽ 
मिुक्त पाइन्छ र परुानो करार अनसुार खतना नग ञ् जेल कोही मािनस पिन 
परमेँ वरको चिुनएको व्यिक्त हनु सक्दैनन ् (उत्पि  १७:९-१४, ूःथान 
१२:४८)। संिक्षप् तमा भ े हो भने ती यहूदी इसाईह को तकर्  यो िथयो िक 
जब सम्म अयहूदी वा अन्य जाितह ले आफ्नो धमर् पिरवतर्न गरेर यहूदी 
हुँदैनन ्तब सम्म ितनीह ले मिुक्त पाउँदैनन।् 
    तर पिहला यहूदी हनुपुछर् भ े तकर्  ससुमाचारको ममर्को िखलाफमा 
भएको कारणले पावल र बारानाबास सहमत हनु सकेका िथएनन।् ती यहूदी 
इसाईह को आबामक र लिचलो नहनेु हठले गदार् िवँ वासीह को बीचमा 
ठूलो िववादको सजृना भएको िथयो। ूिेरत १५:२ मा ःटािसस (stasis) भ े 
शब्द ूयोग गिरएको छ। त्यसको अथर् "भनाभन", " न्द" वा "फुट" हो। 
तर चचर्मा जनु गम्भीर समःयाको सजृना भयो त्यो केवल ःथानीय तहमामाऽ 
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सिुल्झने िथएन। चचर्को एकता नै खतरामा परेको िथयो। त्यसकारण 
एिन्टओिखयाका िवँ वासीह ले य शलेममा केही ूितिनिधह  पठाएर त्यसको 
समाधन खोज्ने िनणर्य गरे। ती ूितिनिधह मा पावल र बारनाबास पिन िथए। 
    एकपटक तपाईँ आफैलाई यहूदी इसाईह को ःथानमा राख् नहुोस।् 
यिद यहूदी जाित नभएका मािनसह  इसाई हनु अिघ सरेमा तपाईँको मनिःथित 
कःतो हनु्छ होला? 
 

२. खतना       
       यहूदी जाितबाट इसाई भएका चेलाह  र यहूदी नभएका जाितबाट 
इसाईह भएकाह को  बीचमा भएका धेरै िकिसमका िववाद वा न्दह  त 
िथए नै। तर ितनीह मध्ये सब भन्दा उल्लेखनीय िबबादचाही ँखतनाको िबषय 
िथयो। खतना वा जन्मेका ८ िदन भएपिछ बालकको िल को टुप्पोको छाला 
काट्न ुवा कुनै पिन यहूदी जाित नभएका पु षह  यहूदी हनुपुरे ती पु षह ले 
गनुर्पन खतना यहूदीह को िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् परम्परा िथयो (जसरी 
कुनै मािनस िहन्द ुहनु ुपरेमा उसलाई ॄतबन्ध गरेरमाऽ बनाइन्छ, नऽ जातमा 
उसलाई िहन्द ुमानेतापिन कुनै पिन िहन्द ु संःकारमा उसलाई समावेश गिरँदैन 
िकनभने आिधकािरक पमा ऊ िहन्द ु ठहिरदैन। त्यसैकारण हरेराम भनेर 
कृंणलाई मा े गोरा जाितह  जितसकैु िहन्द ु ह  भनेर फलाकेतापिन 
उनीह लाई पशपुितमा हलु्दैनन ् िकनभने आिधकािरक तथा परम्परागत पमा 
ितनीह लाई िहन्द ुमािनदैँन-अनवुादकको िटप्पणी)। 
    यहूदीह मा हनुपुन खतना ती यहूदीह ले सजृना गरेको संःकार 
नभएर (त्यसको िबपिरत म ी १५:२:९मा येशूले दश आ ाको गिरमालाई 
मान्यता िदएर यहूदीह ले आफ्नो परम्पराको नाउँमा ती आ ाह  तोडेकोमा 
आप ी जनाउनभुएको िथयो), तर परमेँ वरकै िनदशनमा त्यो िरित ःथापना 
भएको िथयो। जब अॄाहमलाई आफ्नो मूितर् पूजा गन संःकारबाट अलिगन 
परमेँ वरले भ ुभयो तब खतना ारा अॄाहमलाई िवशेष चिुनएको जाित 
बनाउनभुएको िथयो। परमेँ वर र यहूदीह को बीचमा सम्बन्ध गाँिसएको छ 
भ े करारको ूमाण खतना ारा िशलबन्दी गिरएको िथयो। त्यसले गदार् 
अॄाहमको सबै सन्तान वा बंशले खतना गनुर्पन वाध्यतालाई ःवीकारेको िथयो 
(उत्पि  १७:९-१४)। 
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     इॐाएली जाितमा जिन्मएका मािनसह ले खतना गनुर्पन त िथयो नै, 
तर अ  कसले पिन खतना गनुर्पथ्य ? हेन ुर्होस ् ूःथान १२:४३-४९ "४३ 
परमूभलेु मोशा र हा नलाई भन् नभुयो,  “िनः तार-चाड़का िविधह  यी नै हनु ्: 
“कोही िवदेशीले त् यसबाट नखाओस ्। ४४ तर िकिनएको हरेक कमाराले खतना 
गरेपिछ माऽ खाओस ्, ४५ तर परदेशी र ज् यालादारी नोकरले त् यो नखाओस ्। 
४६ “त् यो एउटै घरमा खाइनेछ। त् यसको मासबुाट केही पिन घरबाट बािहर 
नलैजानू, न त त् यसका कुनै हाड़ भाँच् नू। ४७ इॐाएलको सारा समदुायले त् यो 
पालन गरोस ्।  ४८ “ितमीह िसत ूवास गन कोही परदेशी छ, र परमूभकुो 
िनः तार-चाड़ मनाउन त् यसले इच् छा गछर् भने, त् यसको घरका सबै पु षको खतना 
होस ्। तब त् यसले त् यो देशमै जन् मेको जः तो गरी सो चाड़मा भाग िलन सक् छ। 
खतना नभएको कुनै मािनसले त् यो नखाओस ्। ४९ ः वदेशी र ितमीह का 
बीचमा ूवास गन परदेशीको िनिम् त समान िनयम हनेुछ।”   
    परमेँ वर र मािनसह को बीचमा गिरएको करारको आिशषको 
उपभोग केवल यहूदीह लाई माऽ नभएर जो कोही पिन हनुसक्थ्यो। 
ितनीह मा दासह  होउन ् वा िवदेशी पाहनुा हनु।् यिद ितनीह ले त्यो 
आिशषको उपभोग गनर् चाहेमा त्यसले खतना गनुर्पथ्य । जब कोही िबदेशी वा 
अन्य जाित पाहनुाको खतना गिरन्छ भने त्यो  इॐाएली जाितमा जन्मेकाको 
तहमा परमेँ वरको अगािड खडा भएको  ठहिरन्थ्यो। परमेँ वरले ःप  पमा 
िबदेशी वा अन्य जाित अथार्त अयहूदीह  जब खतना ारा यहूदी जातमा 
हिुलन्छन ् भने "त्यो मािनसलाई देश बािसन्दा वा यहूदी जाितकै पमा 
मािननेछ" (ूःथान १२:४८ पान्तिरत)। 
     त्यसकारण यहूदी पु षह को बीचमा खतना नभैनहनेु िविध िथयो। 
यिद खतना गिरएमाऽ कुनै व्यिक्त इॐाएली नै िकन नहोस ् परमेँ वरसँगको 
करारमा बाँिधएर खडा भएको समूहको जःतै उसलाई पूरा सदःय हनेु अिधकार 
िथयो। त्यसकारण येशू, इॐाएलीह को मसीह भएको कारणले यहूदी 
इसाईह ले अन्य जाितह को पिन खतना हनुपुछर् नऽ यहूदीले माऽ पाउने 
मिुक्त ितनीह लाई पाउन अिधकार छैन भनेर  अडान िलएका िथए। 
    तर पावलको बझुाइमा खतनाको अथर् के हो त? हेन ुर्होस ् देहायका 
केही पदह : रोमी ३:२९-३१ "२९ के परमेँ वर केवल यहूदीह कै माऽ 
परमेँ वर हनुहुनु् छ र?  के उहाँ अन् यजाितह का परमेँ वर हनुहुनु् न?  उहाँ 
अन् यजाितह का पिन परमेँ वर हनुहुनु् छ। ३० िकनिक परमेँ वर एउटै 
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हनुहुनु् छ। उहाँले खतनावाललाई ितनीह का िवँ वासको आधारमा र खतना 
नभएकालाई ितनीह को िवँ वास ारा धमीर् ठहराउनहुनु् छ। ३१ तब के हामी 
यही िवँ वास ारा व् यवः थालाई र  गन?  कदािचत ् होइन! ब  हामीह  त 
व् यवः थालाई कायम पो राख् छ।" (यहाँ व्यवःथा भन्दा दश आ ालाई मािनन्छ-
अनवुादकको मन्तव्य)।, १ कोरन्थी ७:१७-२० "१७ ूभलेु हरेकलाई जः तो 
जीवन खटाउनभुएको छ र जः तो िः थितमा बोलाउनभुएको छ, सोहीबमोिजम त् यो 
चलोस ्। सबै मण् डलीह का िनिम् त मेरो िनयम यही हो। १८ के कोही 
मािनसको बोलावट हुँदा त् यसको अिघबाटै खतना भइसकेको िथयो? त् यसो हो भने 
त् यसले बेखतना हनु नखोजोस ्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ? त् यसो 
भए त ् यसले खतना हनु नचाहोस ्। १९ खतना केही होइन,  बेखतना पिन केही 
होइन,  तर परमेँ वरको आ ापालन मखु् य कुरा हो। २० जनु अवः थामा 
मािनसलाई बोलावट भएको छ,  त् यसैमा नै हरेक मािनस रिहरहोस ्। २१ ितॆो 
बोलावट हुँदा ितमी कमारा िथयौ?  यिद िथयौ भने त् यसको वाः ता नगर,  तर 
ः वतन् ऽ हनु सक् छौ भने त् यसको फाइदा उठाऊ।", गलाती ३:२६-२९ "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। २९ यिद 
ितमीह  भीं टका हौ भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम 
उ रािधकारीह  हौ।" र गलाती ५:२-६ "१ ः वतन् ऽताको िनिम् त भीं टले 
हामीलाई ः वतन् ऽ पानुर्भएको छ। यसकारण द॑ा भएर खड़ा होओ,  र फेिर 
दासत् वको जवुामिुन नपर। २ म पावलले नै ितमीह लाई भन् दछु,  ितमीह ले 
खतना िलयौ भने भीं टबाट ितमीलाई कुनै फाइदा हनेुछैन। ३ खतना हनेु 
ूत् येकलाई म फेिर चेताउनी िदन् छु,  िक सम् पूणर् व् यवः था पालन गनर् त् यो बाध् य 
हनु् छ। ४ ितमीह  जो व् यवः था ारा धमीर् ठहिरन चाहन् छौ,  ितमीह  भीं टबाट 
अलग् ग भएका छौ। ितमीह  अनमुहबाट तल खसेका छौ। ५ िकनिक हामी 
पिवऽ आत् मा ारा िवँ वासबाट धािमर्कताका आशाको ूतीक्षा गछ । ६ भीं ट 
येशूमा न त खतना केही मूल् यको न बेखतना केही मूल् यको हनु् छ। तर एउटै 
कुराको माऽ मूल् य छ, अिन त् यो हो– ूमे ारा काम गन िवँ वास।"   
       जब अन्य जाित वा अयहूदीह  पिन मिुक्त पाउन जब पिहला यहूदी 
हनुपुछर् भनेर यहूदी इसाईह ले िजिकर गदर्छन ् भने ितनीह ले दईु 
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धारणाह लाई गलत ढ ले िमसाइरहेको देिखन्छ: ती हनु ् अॄहामसाग 
बाँिधएको करार र मिुक्त। परमेँ वरले करार बाँध्नभुएको जाितको सदःय 
भएतापिन त्यसले मिुक्त पाउँछ भ े ग्यारेन्टी छैन ( शारीिरक खतनाचाही ँगन 
तर दयमा खतना नगन यहूदीह लाई परमेँ वरले यो चेतावनी िदनहुनु्छ: 
"परमूभमुा आफूलाई खतना गर। हे यहूदाका मािनसह  र य शलेमका 
बािसन् दाह  हो,  ितमीह का दयको खतना गर,  नऽता ितमीह ले गरेका 
दुं  टताले गदार् मेरो बोध आगोझ दन् केर िनः कनेछ, र कसैले निनभाउने गरी 
त् यो जल् नेछ।"  यिमर्या ४:४) र "२५ परमूभ ु घोषणा गनुर्हनु् छ: “समय 
आउँदैछ, जब म शरीरको माऽ खतना भएकाह  तर यथाथर्मा बेखतना भएका 
सबैलाई दण् ड िदनेछु–  २६ अथार्त ् िमौदेश,  यहूदा,  एदोम,  अम् मोन,  मोआब र 
म भिूम र टाढ़ा-टाढ़ाका ठाउँह मा बः ने सबैलाई। िकनिक यी सबै जाितह  
साँच् चै नै बेखतनाका हनु ्, र इॐाएलका सारा घरानािसत पिन दयमा बेखतना 
भएकाह  हनु ्।”  यिमर्या ९:२५-२६)। अझ थप कुरा गनुर्पदार् अॄाहम आफै 
पिन परमेँ वरको साम ुखतना हनु ुअिघ नै िनद ष ठहिरएका िथए ("९ के यो 
आशीवार्द खतनावालह का िनिम् त माऽ हो?  िक बेखतनावालह का िनिम् त पिन 
हो? अॄाहामको िनिम् त त उनको िवँ वास नै धािमर्कता गिनएको िथयो भनी 
हामी भन् दछ । १० तब कसरी यो उनको िनिम् त धािमर्कता गिनयो? उनको 
खतना हनुभन् दा अिघ वा पिछ? उनको खतना भइसकेपिछ होइन, तर अिघ। 
११ खतना नहुँदै िवँ वास ारा पाउने धािमर्कताको िचन् ह वा छाप ः व प उनले 
खतना पाएका िथए। खतनािवनै िवँ वास गरेर धमीर् गिनएका सबैका उनी िपता 
होऊन ् भन् ने उ ेँ यले यो भएको हो। १२ उनी ती खतनावालह का पिन िपता 
हनु ्, जसका खतना भएको माऽ होइन, तर जसले िवँ वासको त् यही नमूनालाई 
प ाउँछन ्, जनु िवँ वास खतना हनु अिघ हाॆा िपता अॄाहाममा िथयो।" रोमी 
४:९-१२)। मिुक्त भनेको जिहले पिन िवँ वास ारामाऽ उपलब्ध भएको 
िथयो। तर करारचाही ँ परमेँ वरको त्यो अनमुही ूवन्ध िथयो जसबाट सारा 
संसारले परमेँ वरको मिुक्तको योजना थाहा पाऊन ् भनेर ती यहूदीह ले 
देखाउन।् त्यही उ ेँ यले इॐाएलीह लाई परमेँ वरले च ु ुभएको िथयो ("१ 
परमूभलेु अॄामलाई भन् नभुयो, “ितॆो देश र ितॆा कुटुम् ब तथा ितॆा िपताका 
घरबाट िनः केर जनु देश म ितमीलाई देखाउँछु त् यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट 
एउटा ठूलो जाित खड़ा गनछु,  र ितमीलाई आिशष ् िदनेछु। म ितॆो नाउँ 
ूिस  गराउनेछु,  र ितमी आिशष ्को मूल हनेुछौ। ३ ितमीलाई आिशष ् 
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िदनेह लाई म आिशष ् िदनेछु,  र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु। 
ितमी ारा नै पथृ् वीका सबै कुलले आिशष ् पाउनेछन ्।” 
    खतना ारामाऽ मिुक्त पाइन्छ भनेर मिुक्तलाई खतनासँग िमसाउँदा 
ठूलो समःया खडा भएको पाइन्छ। ती इसाई यहूदीह ले पिन येशू ारा भन्दा 
खतना नै मिुक्तको बाटो हो भ े धारणामा लागेका िथए अथार्त ्यहूदी धमर्कमर् 
वा व्यवःथालाई पालन गदार् मिुक्त पाइन्छ भन्दा मिुक्त अनमुहबाट होइन भ े 
कुरालाई समथर्न गरेको पाइन्छ। तर परमेँ वरको मिुक्त िदने अनमुह 
मािनसह को काम ारा संचािलत हुँदैन। त्यसकारण येशूलाई िवँ वास गरेर 
मिुक्त पाइन्छ भनेर आत्मसात ्गन अन्य जाितह लाई जबरजःती खतना गनर् 
वाध्य गनर् लगाउँदा ससुमाचारको सत्यतालाई ॅ  पारेको देिखन्छ ("६ मलाई 
आँ चयर् लािगरहेछ,  िक भीं टको अनमुहमा ितमीह लाई बोलाउनहुनेुलाई यित 
चाँड़ै त् यागेर ितमीह  िभन् न ससुमाचारितर लािगरहेछौ। ७ वाः तवमा अक  
ससुमाचार छैन, तर यः ता कोहीकोही छन ्, जसले भीं टको ससुमाचारलाई ॅं ट 
पानर् खोज् छन ्। ८ हामीले ूचार गरेका ससुमाचारको िवपरीत हामीले वा 
ः वगर्बाट आउने दूतले नै ूचार गर् यो भने पिन त् यो व् यिक्त ौािपत होस ्। ९ 
हामीले अिघदेिख नै भनेजः तै म फेिर अिहले पिन भन् दछु,  ितमीह ले जनु 
ससुमाचार महण गरेका छौ,  त् यसको िवपरीत अ  कसैले ितमीह लाई ूचार 
गदर्छ भने,  त् यो ौािपत होस ्।" (गलाती १:६-९), "२ ईँ वरीय ूकाश 
पाएअनसुार म गए,ँ  र ितनीह का सामनु् ने त् यही ससुमाचार राख,  जो म 
अन् यजाितह लाई ूचार गदर्छु। तर अगवुाझ देखा पनह का सामनु् ने मैले यो 
एकान् तमा ूः ततु गर, तािक मैले जो दौड दौड वा दौिडरहेको छु,  त् यो व् यथर् 
नहोस ्। ३ तर मेरो साथमा हनेु तीतसलाई मीक भए तापिन खतना हनुपुछर् 
भनेर कसैले कर लाएन। ४ खतनाको यो कुरा उ ो,  िकनिक कित झूटा 
भाइह  हाॆो दलिभऽ गपु् त पले पिसकन भीं टमा भएको हाॆो ः वतन् ऽताको 
चेवा गरी हामीलाई बन् धनमा ल् याउन चाहन् थे। ५ ससुमाचारको सत् यता 
ितमीह का लािग सरुिक्षत रहोस ् भनेर ितनीह का सामनु् ने हामी एकै पलका 
िनिम् त पिन झकेुन ।" (गलाती २:२-५)। खतना वा धमर्कमर् गरेर मिुक्त 
पाइन्छ भ े धारणाले परमेँ वरको अनमुहलाई बेकम्मा बनाउँदछ 
("परमेँ वरको अनमुह म पन् साउँिदन,ँ  िकनिक व् यवः था ारा धमीर् ठहिरने हो 
भनेता भीं ट व् यथमा मनुर्भयो।" गलाती २:२१) र साथै येशू आउनकुो कारण 
बेकार ठहिरन्छ ("म पावलले नै ितमीह लाई भन् दछु,  ितमीह ले खतना िलयौ 
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भने भीं टबाट ितमीलाई कुनै फाइदा हनेुछैन।" गलाती ५:२)। मिुक्तको 
सवर्व्यािपकताको ःवभावलाई पिन खतना गनुर्पन िढपीले अःवीकार गरेको 
देखाउँछ ("५ यसकारण ितमीह मा जो सांसािरक ः वभावका कुराह  छन ् 
ितनलाई मार: व् यिभचार, अशु ता, कामकुता, खराब इच् छा र लोभ, जो मूितर्पूजा 
हो। ६ ियनै कुराह का खाितर परमेँ वरको बोध आ ा नमान् नेह मािथ 
आउँदछ। ७ ितमीह  पिन यी कुरामा रहँदा अिघ एक समय यः तै कुरामा 
चल् दथ् यौ। ८ तर अब ितमीह ले पिन यी सबै कुरा त् याग: रीस, बोध, डाह, 
िनन् दा, आफ् नो मखुबाट िनः कने फोहोर बोली। ९ एउटाले अकार्लाई नढाटँ, 
िकनिक परुानो ः वभाव त् यसका चलनसमेत ितमीह ले त् यागेका छौ, १० र नया ँ
ः वभाव धारण गरेका छौ,  जो आफ् नो सिृं टकतार्को पअनसुार ानमा नया ँ
भइरहेको छ। ११ यहाँ मीक र यहूदी, खतनाका र बेखतनाका, अिशिक्षत, 
असभ् य, कमारा र फुक् काको भेद रहनेछैन,  तर भीं ट नै सबै कुरा र सबै 
कुरामा हनुहुनु् छ।" कलःसी ३:५-११ र "११ िकनिक सबै मािनसह का 
मिुक्तको िनिम् त परमेँ वरको अनमुह ूकट भएको छ,  १२ जसले हामीलाई 
भिक्तहीनता र सांसािरक तृं  णाह  त् याग् न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर 
जीवन यापन गनर् तालीम िदन् छ। १३ र हाॆो धन् यको आशा– हाॆा महान ् 
परमेँ वर र मिुक्तदाता येशू भीं टका मिहमाको आगमनको हामी ूतीक्षा 
गदर्छ । १४ भीं टले हामीलाई सबै अधमर्बाट मोल ितरेर उ ार गनुर्भयो, 
सकुमर्मा जोिशलो भएको आफ् नै िनिम् त एक िवशेष जाित शु  पानर्लाई 
आफूलाई िदइहाल् नभुयो।" तीतस २:११-१४)। त्यसकारण पावलले खतना 
वा मािनसको असल काम वा धमर्कमर्ले मिुक्त पाइन्छ भ े दशर्नूित किहल्यै 
पिन समथर्न नगरेको ःप  छ। 
    ठीक चचर्को सदःय भयो भन्दैमा वा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भयो 
भन्दैमा वा बिप् तःमा िलयो भन्दैमा मिुक्त पाइन्छ भ  ेखतरामूलक सोचाइ िकन 
गलत छ? 
 

३. बादिबबाद  
     य शलेममा येशूका िवँ वासीह  यहूदी संःकार मा  े िक नमा  ेभ  े
िवषयमा बादिबबाद भइरहेको बेलामा पऽसुले सबैको ध्यान आकषर्ण गन गिर 
सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधन कःतो उल्लेखनीय िथयो जसले गदार् इसाई 
जगतमा सदाको िनिम्त यहूदी धमर्को संःकार लािदने कुराको अन्त भयो? 
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हेन ुर्होस,् “4 य शलेम सहर आइपगु् दा त् यहाँ भएका ूभमुा िवँ वास गन 
दाजभुाइ, ूिेरत र मण्डलीका धमर्-गु ह ले उनीह को ः वागत गरे। त् यसपिछ 
पावल र बारनाबासले त् यहाँ भेला भएका सबैलाई परमेँ वरले उनीह ारा 
गनुर्भएको कामह को बारेमा बताए। 5 उनीह को कुरा सनेुर ूभमुा िवँ वास 
गरेका केही फिरसीह ले चािहँ उिभएर यसो भने,  “अ  जाितबाट आउने 
चेलाह ले यहूदी रीितअनसुार खतना गनपछर् अिन ितनीह लाई मोशाले िदएका 
व्यवःथा पूरै पालन गनर् लगाउनपुछर्।”   6 ूिेरत र मण्डलीका धमर्-गु ह ले 
यस कुराको लािग सभा गरे। 7 धेरै वाद-िववाद भएपिछ पऽसुले उठेर भने, 
“दाजभुाइह  हो, तपाईंह लाई थाहै छ, अ  जाितका मािनसह ले ूभ ु येशूको 
ससुमाचार सनेुर िवँ वास गरी मिुक्त पाऊन ्भनेर परमेँ वरले मलाई तपाईंह को 
बीचबाट िनकै समयअगािड नै छान् नभुएको िथयो। 8 सबै मािनसको दय 
जान् नहुनेु परमेँ वरले हामीलाई िदएजः तै गरी अ  जाितका मािनसह लाई पिन 
पिवऽ आत् मा िदनभुयो। यसरी उहाँले अ  जाितका मािनसह लाई आफ् नो 
बनाउनभुयो। 9 उहाँले यहूदी र अ  जाितका मािनसह मा भेदभाव 
राख् नभुएन। अ  जाितका मािनसह ले िवँ वास गरे र परमेँ वरले ितनीह को 
दयलाई शु  पानुर्भयो। 10 न त हाॆा पखुार्ले न हामीले यो भारी उठाउन 
सक् य । त् यसैले हाॆा पखुार्ले उठाउन नसकेको भारी अ लाई बोकाएर िकन 
परमेँ वरको जाँच गन? 11 त् यः तो नगर । ितनीह जः ता हामीह  पिन िवँ वास 
गरेर हाॆा ूभ ु येशूको अनमुहले नै बचाइएका ह । 12 त् यस बेला सबै चपु 
लागे। पावल र बारनाबासले अ  जाितका मािनसह का बीचमा परमेँ वरले 
उनीह ारा गनुर्भएका अचम् मका कामह को बारेमा बताउँदा सबैले ध् यान िदएर 
सिुनरहे।”  ूिेरत १५:४-१२। 
    उपरोक्त सभामा के के भयो भनेर लूकाले सबै कुरा लेखेका छैनन। 
यहूदीबाट इसाईह  भएकाह ले कःता कःता तकर्  गरेका िथए सो थाहा पाउन 
पाए रोचक हनु्थ्यो (ूिेरत १५:५), साथै पावल र बारानाबासले भनेका 
कुराह  थाहा पाउन पाए झन असल हनु्थ्यो। तर पऽसु र याकूबले सम्बोधन 
गरेका वचनह माऽ उल्लेख गिरएकोले तत्कालीन इसाई समाजमा ती 
ूिेरतह को सम्मान कःतो िथयो भनेर बताउँछ। 
    ूिेरत र एल्डरह लाई सम्बोधन गद पऽसुले केही वषर् अिघ 
कनिलयससँग भएको अनभुव ितनीह लाई याद िदलाउँछन।् मूलभतू कुरामा 
उनले त्यही तकर् लाई दोहोर् याएका िथए जनु ् पिहला य शलेमाका 

१२० 



िवँ वासीह लाई सम्बोधन गरेका िथए (ूिेरत ११:४-१७)। कनिलयस िबदेशी 
र खतना नगरेतापिन उनको िबयाकलापलाई परमेँ वरले अनमुोदन गनुर्भएको 
िथयो। पेिन्टकोःटमा ूिेरतह ले पिवऽ आत्मा पाएको जःतै कनिलयस र 
उनका घरानाले पिन पिवऽ आत्माको बरदान पाएका िथए। 
    ससुमाचारको उ ेँ यलाई ूःततु गनर् परमेँ वरकै इच्छा अनसुार 
चेलाह को बीचमा सबर्मान्य पऽसुलाई उहालेँ ूयोग गनुर्भएको िथयो। 
मिुक्तको मािमलामा परमेँ वरले यहूदी र अयहूदी अथार्त ् अन्य जाितह लाई 
छुट् ाउनहुु  भ े तकर्  ूःततु गरेर पऽसुले ौोताह लाई िच  बझुाएका 
िथए। अयहूदीह मा परुानो करारको शु  पान िविध र नीितह को फाइदा 
उठाउन नपाइएतापिन ितनीह लाई अब अशु , पानी नचल्ने तल्लो जाित भनेर 
ितरःकार गन नीित हिटसक्यो भनेर पऽसुले िजिकर गदर्छन ्िकनभने परमेँ वर 
आफैले ितनीह को दयलाई शु  पारेर छुवाछुत ूथा वा ितनीह लाई अशु  
पश ु ठानेर व्यवहार गन हटाउनभुएको िथयो। पऽसुको अिन्तम वक्तव्यले 
पावलकै भनाइलाई ूितिबम्ब गदर्छ: “ ितनीह जः ता हामीह  पिन िवँ वास 
गरेर हाॆा ूभ ुयेशूको अनमुहले नै बचाइएका ह ।”  (ूिेरत १५:११)। 
  अन्त्यमा आएर अयहूदी वा अन्य जाितह ले गदार् सजृना भएको 
समःयाको समाधान गनर् याकूबले कःतो ूःताब पेश गरे? हेन ुर्होस ् ूिेरत 
१५:१३-२१ “ 13 उनीह ले बोिलसकेपिछ याकूबले उठेर भने, “दाजभुाइह  
हो,  मेरो कुरा सनु् नहुोस ् है! 14 परमेँ वर आफले दया गरेर अ  जाितका 
मािनसह का दयमा काम गरी ितनीह लाई आफ् ना जन बनाउनभुयो। यो त 
िसमोन पऽसुले तपाईंह लाई भखर्रै बताउनभुयो। 15 अगमवक्ताह ले 
धमर्शाः ऽमा पिन यः तै लेखेका छन–् 16  ‘त् यसपिछ म फकर् नेछु र दाऊदको 
ढलेको घरानालाई फेिर उठाउनेछु र भत् केको फेिर बनाउनेछु म त् यसलाई फेिर 
शिक्तशाली बनाउनेछु। 17 मैले आफ् नै बनाउन बोलाएको अ  जाितका 
मािनसह  मकहाँ आउनेछन’्। 18 भनेर ूभ ु परमेँ वरले भन् नहुनु् छ,  जसले 
धेरैअिघ नै यी कुरा जनाउनभुएको िथयो। 19 “त् यसो हुँदा परमेँ वरमा आएका 
अ  जाितका मािनसह लाई हामी द:ुख निदऔ ंभन् ने मेरो िवचार छ। तैपिन 
अब हामी उनीह लाई एउटा पऽ लेख  20 र त् यसमा उनीह लाई यी 
कुराह को जानकारी िदऔ–ं  ‘मूितर्लाई चढाएर अशु  भएका खाना नखानू, 
व् यिभचारबाट अलग भएर बः नू अिन घाँटी िनमोठेर मारेको पशकुो मास ुनखानू 
र केहीको पिन रगत निपउनू’। 21 िकनभने मोशाले िदएको व्यवःथा त 
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उिहलेदेिख नै िवौाम िदनैिपच् छे सभाघरह मा पढेर सनुाइएकोले उनको िशक्षा 
सहरैिपच् छेका मािनसह ले पिन जािनसकेका छन।्”   
    याकूब आिधकािरक व्यिक्त भएर बोलेका िथए भनेर उनको बोलीले 
देखाउँछ (ूिेरत १२:१७,२१:१४ र गलाती २:९,१२सँग तलुना गनुर्होस)्।  
भिवंयवक्ता आमोसले आमोस ९:११मा दाउदका बंशले दाउदको मिन्दरलाई 
पनुिनमार्ण गनछ भनेर भिवंयवाणी गरेका िथए। याकूबको भनाइमा त्यो 
अक्षरस वा पूरा भइहाल्यो भनेर उल्लेख नगरेतापिन अयहूदी वा अन्य 
जाितह लाई परमेँ वरको सन्तानमा हिुलसिकयो भनेर उनले ठोकुवा गछर्न।् 
अझ ःप पमा भ े हो भने अन्य जाितह  पनुसंरचना ारा परमेँ वरका 
जनह  हनु िदइयो र अब इॐाएलमा वा परमेँ वरका चिुनएका जाितह मा 
ितनीह लाई पिन संलग्न गराउन सक्ने भइिदएको छ।  
    अयहूदी वा अन्य जाितह लाई यहूदी संःकारको बंदेजमा नराख् न 
याकूबले आफ्नो िनणर्य सनुाए। तर िबदेशीह ले इॐाएलमा रहने चाहना गदार् 
अपनाउनपुन सामान्य िनयमबाहेक धमर्को नाउँमा ितनीह लाई द:ुख िदननुहनेु 
अनरुोध याकूबले गरेका िथए। 
 

४. ूिेरतह को आदेश  
     यहूदीह ले पालन गरेका अनेक  िविधिवधानह  अयहूदीह लाई पालन 
गनर् कर त लगाएनन ्तर चारवटा नीितह लाई भने ितनीह ले पालन गनुर्पन 
य शलेमको पिरषदले िनणर्य गरे। यी नीितह  यहूदी र अयहूदी छुट् ाउने 
नीतीह  िथए। ती के के हनु?् हेन ुर्होस ् “28 अब पालन गनुर्पन मखु् य 
कुराबाहेक तपाईंह लाई मोशाले िदएका िनयमको अ  बोझ नबोकाउन ु नै 
पिवऽ आत् मा र हामीह ले ठीक ठहराय । 29 अब मखु् य कुराचािहँ ियनै हनु–् 
मूितर्लाई बिल चढाएको कुरो नखानू,  केहीको पिन रगत निपउनू,  घाँटी िनमोठेर 
मारेको पशकुो मास ुनखानू अिन व् यिभचारबाट अलग भएर बः नू। यी कुराह  
पालन गनुर्भयो भने तपाईंह लाई असल हनेुछ। तपाईंह  सबैको भलो होस।् 
भन् नपुन कुराचािहँ यित नै हो।" ूिेरत  15:28-29। 
    जनु मूल िबषय (खतनाको िबषय) िलएर येशूका िवँ वासीह  भेला 
भएका िथए, िविभ  छलफल गरेपिछ त्यस िबषयको िच बझु्दो पमा टु ो 
लागेको िथयो। मिुक्त भनेको अनमुहबाट पाइने भएकोले अयहूदीह  वा अन्य 
जाितह  चचर्मा समाबेश हनु अब खतना गनुर्पन आवँयकता नभएको ूःताब 
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य शलेम चचर्ले पािरत गरेको िथयो। तैपिन ितनीह ले चार कुराह  त पालन 
गन पन बताइएको िथयो: (१) धािमर्क िरित अनसुार मूितर्लाई पूजा गनर् बिल 
चढाएको मास ुजनु ्मिन्दरको भोजभतेरमा ूयोग गिरन्छ वा बिल चढाएर िबबी 
गिरन्छ, खान नहनेु (२) रगत िपउन ुनहनेु (३) घाँटी िनमोिठएको पशकुो मास ु
अथार्त ्ताततातै रगत नसकुाएको खान नहनेु (३) र कुनै िकिसमको व्यिभचारी 
वा अनैितक सम्बन्धबाट अलग बःनपुन। 
    आजका कितपय इसाईह ले ूथम तीन कुराह चाही ँ खानिपनमा 
केवल अःथायी बन्देज लगाइएको भनेर िजिकर गदर्छन।् ती कुराह  
यहूदीह को िनिम्त िबशेष गरेर वाक् क लाग्दो िथयो। त्यो केवल यहूदी र 
अयहूदी िवँ वासीह लाई छुट ाउने बन्देजमाऽ हनु ् रे। यितमाऽ होइन अ  
इसाईह ले यो पिन िसकाउँछन ् िक परुानो करारका कुनै पिन व्यवःथा वा 
नीित, खान हनेु वा खान नहनेु शु  अशु  पशकुो मास ु(लेबी ११) र सबाथ 
आ ा (ूःथान २०:८-११) पिन खारेज भयो िकनभने पिरषदले गरेका 
िनणर्यह मा ितनीह  समावेश भएका िथएनन ् अब इसाईह ले पालन गनुर् 
पदन। 
   ूिेरतह ले अनमुोदन गरेको भनेको आदेश न त अःथायी न त 
इसाईह को िनिम्त नयाँ नीित िथए जनु परुानो करारको कुनै नीित वा 
व्यवःथासँग सरोकार नभएको भनेर देखाइएको िथयो। यथाथर्मा भ े हो भने 
पिवऽ आत्माको अगवुाईमा (ूिेरत १५:२८) चचर्का ूिेरत र एल्डरह ले 
केवल लेबी १७-१८मा उल्लेिखत केही नीितिनयमह  ूःततु गरेका िथए। 
कुनै पिन िबदेशी अयहूदीह ले इॐाएलमा बःदा ित िनयमह  पालन 
गनुर्पथ्य । 
    लेबीको पःुतकमा ती िनयमह  िकन पालन गनर् लगाइयो भन्दा कोही 
पिन मूितर्पजुकले यहूदी हनु चाहेमा अधमीर् वा मूितर्पजुा गन संःकारलाई 
त्याग्नपुदर्थ्यो। मूितर्पूजा गन संःकार वा संःकृितमा हकुका अन्यजाित वा 
अयहूदीह  मूितर्लाई चढाएका मासहु  खाने, रगत िपउने र घाँटी अठँ् याएर 
रगत नसकेुको बेलामा मास ुखाने बानी िथयो (लेबी १८:३०) तर इॐाएल 
देशमा रहन चाहे ती बानी  वा चाहना त्याग्नपुदर्थ्यो। त्यसै गिर कुनै पिन 
अयहूदी वा अन्य जाितले मािनस येशूलाई िवँ वास गरेर चचर्मा ूवेश गनर् 
चाहेमा सनातन परमूभ ुपरमेँ वरलाई बाहेक मािनसह ले उत्पादन गरेको धमर् 
वा मूितर्पूजाको संःकारलाई त्याग्ने अडान िलनपुदर्छ। 
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    तर यो केवल पिहलो कदममाऽ िथएन। जब कुनै व्यिक्त येशूलाई 
िवँ वास गनर् चाहन्छ भने उसले परमेँ वरको इच्छा ःवत: पालन गनुर्पदर्छ। 
उहाँका धेरै इच्छाह मा दश आ ाका सबै आ ाह  हप् ताको सात  िदन सबाथ 
पालन गनुर् समेत (उत्पि  २:१-९, ूःथान २०:८-११) र खानको िनिम्त शु  
तथा अशु  पश ु छु ाउने जगतव्यापी नीितह  छन ्जसको अिःतत्व मोशाले 
िदएका व्यवःथा वा नीितभन्दा पिहला नै िथए (उत्पि  ७:२)। 
     त्यसले गदार् ूिेरतह ले जारी गरेको आदेश अःथायी आदेश होइन 
भनेर ःप सँग भ  सिकन्छ। उदाहरणमा ूकाश २:१४,२०मा इसाईह लाई 
पिहलो र अिन्तम बन्देज लगाइएको आदेश दोहोर् याइएको पाइन्छ। ितनीह मा 
अ  दईु बन्देज पिन समावेश भएको आभास ्िदइएको छ। हेन ुर्होस ्“14 तर 
पिन ितॆो िवरोधमा मैले केही कुरा भन् न ुनै पछर्। ितमीह का बीचमा कोही-
कोही बालामको िशक्षा मान् नेह  छन।् मूितर्ह लाई चढाइएको कुरा खाई अिन 
व् यिभचार गरी इॐाएलीह लाई पापमा फसाउन बालामले बालाक राजालाई 
िसकाएको िथयो।...20 तर ितॆो िवरोधमा मैले एउटा कुरा भन् न ुनै पछर्, त् यो 
ईजेबेल भन् ने ः ऽीलाई ितमीह ले ठाउँ िदन् छौ। त् यसले म अगमवािदनी हुँ 
भन् छे र आफ् नो िशक्षाले मेरो सेवा गन मािनसह लाई भमार्एर व् यिभचार गनर् र 
मूितर्लाई चढाइएका कुरा खान िसकाउँछे।" ूकाश 2:14,२०। नया ँ
करारको यगु पिछ पिन इसाईह ले सामान्य पमा ती नीितह  पालन गिर नै 
रहेका िथए भ े ऐितहािसक ूमाण पाइएको छ। 
   जब येशूलाई िवँ वास गनह को बीचमा कुनै िववाद उठ्छ भने 
िवँ वासीह  एकै ठाउँमा बसेर एक आपसको कुरा सनेुर समःयालाई सलु्झाउने 
बानी कसरी बसाल्ने? एक आपसमा ूितःपधार् वा अनादर गरेर होइन तर 
आदरभावसाथ नॆ भएर असहमितभएको िबषयलाई महण गनर् कसरी िसक्ने? 
 

५. य शलेमबाट पऽ 
     य शलेम पिरषदले अ  के थप कदमह  चाल्ने िनणर्य गरेको िथयो? 
हेन ुर्होस ्ूिेरत १५:२२-२९ “22 त् यसपिछ ूिेरत र मण्डलीका धमर्-गु ह ले 
ूभमुा िवँ वास गन सबै दाजभुाइह सँग िमलेर दईु जना मािनसलाई चनेु। 
उनीह ले ती दईु जनालाई पावल र बारनाबासको साथ लगाएर एिन् टओिखया 
सहरमा पठाउने िनँ चय गरे। ती छािनएका दईु जना मािनस बारसाबास भिनने 
यहूदा र िसलास िथए। ूभमुा िवँ वास गन सबै दाजभुाइह मा ती दईु भाइ 
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अगवुा िथए। 23 ती चार जनाको हातमा यः तो खालको पऽ िदएर पठाए– 
एिन् टओिखया,  िसिरया र िकिलिकयामा रहने ूभमुा िवँ वास गन अ  जाितका 
दाजभुाइह लाई तपाईंका दाजभुाइ अथार्त ् यहाँका ूिेरत र मण् डलीका धमर्-
गु ह बाट अिभवादन छ। 24 हामीह को बीचबाट गएका कुनै-कुनै 
मािनसह ले उल् टो िशक्षा िदएर तपाईंह लाई द:ुख िदए भन् ने कुरा हामीह ले 
सनेुका छ। तर हामीह ले ती मािनसह लाई पठाएका होइन । 25 त् यसो 
हुँदा हामीले सभा गर् य , अिन एकमत भई हाॆा कुरा तपाईंह कहा ँ परु् याउन 
हामीह कै बीचबाट केही दाजभुाइलाई छानेर हाॆा िूय भाइ पावल र 
बारनाबाससँगै पठाउने िनणर्य गर् य । 26 पावल र बारनाबासले ूभ ु येशू 
भीं टको कामको लािग आफ् नो ज् यानसमेत झण् डै गमुाएका िथए। 27 यी दईु 
भाइह सगैँ हामीले यहूदा र िसलासलाई पिन पठाएका छ। हामीले लेखेको 
कुरा उनीह  आफले पिन तपाईंह लाई बताउनेछन।् 28 अब पालन गनुर्पन 
मखु् य कुराबाहेक तपाईंह लाई मोशाले िदएका िनयमको अ  बोझ नबोकाउन ुनै 
पिवऽ आत् मा र हामीह ले ठीक ठहराय । 29 अब मखु् य कुराचािहँ ियनै हनु–् 
मूितर्लाई बिल चढाएको कुरो नखानू, केहीको पिन रगत निपउनू, घाँटी िनमोठेर 
मारेको पशकुो मास ुनखानू अिन व् यिभचारबाट अलग भएर बः नू। यी कुराह  
पालन गनुर्भयो भने तपाईंह लाई असल हनेुछ। तपाईंह  सबैको भलो होस।् 
भन् नपुन कुराचािहँ यित नै हो।"  
   अन्य जाित वा अयहूदीह बाट इसाई हनु आएका िवँ वासीह लाई 
य शलेममा पािरत गरेको ूःताबलाई जानकारी िदने बममा ितनीह लाई पऽ 
पठाइएको िथयो। य शलेममा रहेका ूिेरत र एल्डरह को नाउँमा लेिखएको 
पऽले य शलेम चचर्को ूधानताको ूितिनिधत्व गदर्छ। यसले अ  इसाई 
समूदायह को बीचमा ूिेरतह को नेततृ्वको अिधकारलाई देखाउँछ। यो पऽ 
सन ्४९मा लेिखएको िथयो िकनभने य शलेममा भएको पिरषद यही सालमा 
भएको मािनएको छ। हामीसँग भएको यो िलिखत पऽ सबभन्दा परुानो इसाई 
दःतावेज भनेर मािनएको छ। 
    य शलेम चचर्ले दईु ूितिनिधह लाई िनयकु्त गन पिन िनणर्य गरेको 
िथयो। पावल र बारनाबासको साथमा एिन्टओिखयामा जान यहूदी बारसाबास र 
िसलासलाई य शलेम पिरषदले िनयकु्त गरेको िथयो। ितनीह को कामचाही ँ
पऽलाई बोकेर लैजाने र त्यसमा भएको िवषयबःत ु सही हो भनेर बझुाउन ु
िथयो। 
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    जब एन्टोओिखयाको चचर्ले सो पऽ पाए तब चचर्का िवँ वासीह को 
ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस ्ूिेरयत १५:३०-३३ "३० िबदाबारी भएपिछ 
ितनीह  एिन् टओिखयामा आए, र समदुायलाई एकसाथ जम् मा गरेर सो पऽ िदए। 
३१ पऽमा भएका अतीर्का कुरा पढ़ी ितनीह  खशुी भए। ३२ यहूदा र िसलास 
आफैह  पिन अगमवक्ता भएका हनुाले भाइह लाई धेरै वचन ारा अतीर् िदएर 
ितनीह लाई बिलया गराए। ३३ ियनीह ले केही िदन त् यहाँ िबताएपिछ, 
त् यहाँका भाइह ले ियनीह लाई पठाउनेह कहाँ शभेुच् छासिहत िबदा िदई 
पठाए।" 
       उत्साह िदने पऽ पाउँदा एिन्टओिखयाका  िवँ वासीह मा अत्यन्त 
खशुी र आनन्दले भिरएका िथए। अयहूदीह  येशूलाई िवँ वास गदार् खतना 
गनर् वाध्य बनाइएका िथएनन।् त्यो ितनीह को िनिम्त खशुीको खबर िथयो। 
ूिेरतह को चार आदेशह  पालन गनुर्पनमा एिन्टओिखयाका िवँ वासीह ले 
केही आपि  जनाएका िथएनन।् सु को चचर्मा हनु लागेको गम्भीर 
िवभाजनलाई त्यो पऽले िमलाएको िथयो। हनु त यहूदीह  इसाई हनेु सबै 
जना संत ु  त िथएनन।् 
    य शलेमको पिरषदको िबसजर्न हनेुबेलामा पावलको ससुमाचारलाई 
चचर्का अगवुाह ले पूणर् पमा मान्यता िदएका िथए। उनलाई र बारनाबासलाई 
य शलेमका िवँ वासीह ले हातेमालो गरेर उनीह लाई इसाई सत्स मा ूवेश 
गराएका िथए। त्यसको अथर् ससुमाचार सनुाउने काममा ितनीह लाई 
महणमाऽ गरेनन ् ितनीह मािथ भरोसा पिन राखेका िथए (गलाती २:९)। 
य िप कितपय यहूदी इसाईह  यहूदी व्यवःथा वा रीितमै लािगरहेका िथए। 
त्यसले गदार् पिरषदले ती अयहूदी इसाईह लाई जःतो छ त्यःतै ःवीकारेतापिन 
कितपय यहूदी इसाईह ले ितनीह सँग उठबस गनर् सिजलो मानेका िथएनन ्
िकनभने ितनीह  यहूदी धमर्को रीित अनसुार शु  भएका िथएनन।् 
    पऽसुकै अमसरताले अयहूदीह लाई इसाई समाजमा हलु्ने नीित 
िनकालेतापिन उनी यहूदी भएकै कारणले उनले एक पटक यःतो बाणी िनकाले 
जसले गदार् पावलले उनीूित आपि  जनाएका िथए। हेन ुर्होस ्पावलको अडान 
र यहूदी इसाईह लाई खशुी पानर् पऽसुको लिचलोपना "११ तर जब केफास 
एिन् टओिखयामा आए,  तब मैले उनलाई खलु् लमखलु् ला िवरोध गर। िकनिक 
उनी दोषी िथए। १२ याकूबले पठाएका मािनसह  आउनभन् दा अिघ उनले 
अन् यजाितह का साथमा खाने गदर्थे। तर जब ितनीह  आइपगेु तब उनी 
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अन् यजाितह बाट पिछ हटेर अलग भए,  िकनिक उनी खतनाका दलदेिख 
डराएका िथए। १३ अ  बाँकी यहूदीह ले पिन त् यः तै कपटपूणर् काम गरे। 
यहाँसम् म,  िक ितनीह को कपटपूणर् व् यवहारले गदार् बारनाबास पिन भ  केर 
गए। १४ तर जब ससुमाचारको सत् यताबमोिजम ितनीह  नचलेका मैले देख, 
तब ितनीह  सबैका सामनु् ने मैले केफासलाई भन,  “तपाईं यहूदी भईकन 
यहूदीजः तो नभई अन् यजाितह जः तै चल् नहुनु् छ भने,  अन् यजाितह लाई 
यहूदीजः तै िजउन कसरी कर लाउनहुनु् छ?” १५ हामी जन् मैका यहूदी ह ,  र 
अन् यजाित जः तै पापी होइन , १६ र पिन हामी जान् दछ , व् यवः थाका काम ारा 
मािनस धमीर् ठहिरँदैन,  तर येशू भीं टमािथको िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन् छ। 
यसकारण हामीले पिन हाॆो िवँ वास भीं ट येशूमा राख् य ,  तािक हामी 
व् यवः थाका काम ारा होइन तर भीं टमा रािखएको िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन 
सक ,  िकनिक व् यवः थाका काम ारा कोही पिन धमीर् ठहिरँदैन। १७ तर यिद 
भीं टमा धमीर् ठहिरने ूयत् न गदार् हामी पापी भे ाइन् छ  भने, भीं टले पापलाई 
ूोत् साहन िदनहुनु् छ त? कदािप होइन। १८ िकनिक आफैले भत् काएको कुरा 
मैले फेिर बनाए ँभने, आफैले आफैलाई म अपराधी हुँ भन् ने सािबत गछुर्। १९ 
िकनिक परमेँ वरको िनिम् त म िजउन सकँू भनेर व् यवः था ारा व् यवः थाको लेिख 
म मरेको छु। २० म भीं टसँगै बूसमा टाँिगएको छु, अब उूान् त िजउने म 
होइन,ँ तर भीं ट ममा िजउनहुनु् छ। जनु जीवन शरीरमा म अिहले िजउँछु, त् यो 
परमेँ वरका पऽुमा िवँ वास गरेर िजउँछु, जसले मलाई ूमे गनुर्भयो,  र मेरो 
िनिम् त आफूलाई अपर्ण गनुर्भयो। २१ परमेँ वरको अनमुह म पन् साउँिदन,ँ 
िकनिक व् यवः था ारा धमीर् ठहिरने हो भनेता भीं ट व् यथमा मनुर्भयो।" (गलाती 
२:११-२१)। यस मािमलामा एलेन जी ाइटले यसरी िटप्पणी गदर्िछन ् " 
सबै चेलाह ले पिन पिरषदको िनणर्यलाई सहषर् ःवीकार गनर् तयार िथएनन।्"- 
द आक्टस ्अभ द आपोःटल्स, प.ृ १९७बाट पान्तिरत। 
    तपाईँ आफै इमान्दार भएर सोच्नहुोस:् अ  र , जाित, संःकार र 
सामािजक वगर्ह लाई स ित िदन तपाईँले कितको सिजलो ठा भुएको छ? 
ससुमाचारको िवरोधमा जाने त्यस खालको नीितलाई तपाईँले कसरी पखाल्ने? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: "परमेँ वरले खोल्न ु भएको बाटोमा िहँड्न यहूदी इसाईह ले 
ूायजसो झ ै मानेका िथएनन।् ूिेरतह को अथक ूयासले अयहूदीह ले 
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येशूलाई यहूदीह ले भन्दा बेसी िवँ वास गनर् थालेका िथए। इसाई यहूदीह  
नै िकन नहोस ् ितनीह  परम्पराबादी यहूदीह ले मािनआएका िविधह  र 
बन्देजह  अयहूदीह लाई लाद् न निदइकन चचर्मा हिुलयो भने यहूदीह को 
िवशेष पिहचानकै अिःतत्व खतम हनेुछ भनेर डराएका िथए। ससुमाचार महण 
गनह लाई पिहले यहूदी धमर् वा िविध पालन गनर् िदइएन भने अ  
मािनसह बाट िभ  रहेका यहूदी जाित नै सबैबाट िबलाएर जानेछन ् भ े 
आभासले परम्पराबादी यहूदी र इसाई भएका यहूदीह ले चाएका िथएनन।्"-
एलेन जी ाइट, द आक्टस अभ आपोःटल्स, प.ृ १८०बाट पान्तिरत। 
    " यहूदीह  र कितपय यहूदीह  इसाई भएतापिन य शलेममा रहेको 
पिवऽ मिन्दरको पिरसरमा रहेकोले ितनीह को िदमाग राि य पमा 
यहूदीह को िबषशेताले गदार् ितनीह ले पाएका अवसरूित ध्यान गइरहेको 
िथयो। जब इसाई चचर्को नाउँमा यहूदीह को धमर्, परम्परा, संःकार र 
िविधह  हटाउँदै गरेको ितनीह ले देखे तब धेरै वषर्देिख लगानी भएको यहूदी 
धमर् र जातको िवशेषता िबलाएर जाने महससु गरे। नया ँआत्म ानको नाउँमा 
आफ्नो देश र जाितको िवशेषतालाई हल्लाउने वा पिरवतर्न ल्याउने व्यिक्त, 
िवशेष गरेर पावलूित, यहूदीह  बोिधत भए। य शलेम पिरषदले गरेको 
िनणर्यलाई यहूदी धमर्बाट इसाई भएका चेलाह समेतले सहषर् ःवीकार गनर् 
तयार िथएनन।् कितपय यहूदीह  मोशाका िविधिबधान वा रीितह ूित अत्य  
जोिशलो र क र िथए। जब यहूदी धमर्का परम्परालाई पावलको नीितह ले 
लापवार्ही गनर् उक्सायो तब दवैु यहूदी र येशूलाई िवँ वास गन यहूदी इसाईह  
पावलको िवपक्षमा उिभए।"- ाइट, द आक्टस अभ आपोःटल्स, प.ृ 
१९७बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.  आफूले िवँ वास गरेको चचर् ठीक चचर् हो भनेर िवँ वास गरेर 

त्यसको सदःय हुँदैमा मिुक्त पाइन्छ वा पापबाट उ ार 
पाइन्छ भ  ेग्यारेन्टी छैन भ  े िततो सत्य तपाईँलाई कःतो 
लाग्छ?  परमेँ वरले च ु भुएको ूाचीन इॐाएली धमर् वा चचर् 
ठीक िथयो तर त्यसको सदःय हुँदैमा सबैले मिुक्त पाइन्छ 
भ  े रहेनछ। यिद सही चचर्मा बिप् तःमा िलएर िनयिमत 
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पमा चचर् आयो भन्दैमा पिन मिुक्त पाइन्छ भ  े ग्यारेन्टी 
छैन भने त्यस चचर्मा संलग्न हनुकुो फाइदा के छ? 

आ.  िवदेशी, खतना नगरेका, अन्य जाित, अछुत, पानी नचल्ने, 
परमेँ वरको अनमुह नपाएका मािनसह  भनेर यहूदीह ले 
पन्छाएका मािनसह  इसाई भएपिछ ितनीह लाई चचर्मा 
कसरी िभत्र्याउने भ  े मािमला सु को चचर्ले सामना 
गनुर्परेको िथयो। यथाथर्मा ूशासिनक वा इसाई धमर् 
दशर्नलाई कुन मोडमा लैजाने भ  ेिवषय गम्भीर िथयो। आज 
पिन हामीह को चचर्मा कितपय िवषयह  छन ्जनु मतभेदको 
िवषय हनुसक्छ तर ूिेरत १५ अध्यायबाट हामी के िसक्न 
सक्छ  जसले गदार् अिमल्दो िवषयलाई सबै जना िमलेर 
सलु्झाउन सक्ने हनु्छ ? 

इ.  तकर् को िनिम्त एक िछन ् तपाईँ यहूदी हनुहुोस।् तपाईँको 
धमर्, परम्परा, िविध, संःकार आिदूित तपाईँको ठूलो ौ ा 
छ। यिद कोही िवदेशी वा अयहूदी इसाई भएर यहूदी धमर् 
वा जातले पाएको करारको ूित ाको उपभोग गनर् चाहन्छ 
भने त्यो व्यिक्त यहूदी हनैुपछर् भनेर अडान िलनहुोस।् 
तपाईँको तकर्  कःतो हनु्छ र त्यसलाई कसरी शान्त गन? 
वतर्मान पिरूआेयमा कितपय िववाद ःपद िवषयह  छन,् 
त्यसलाई सलु्झाउने कायर् िकन किठन हनुसक्छ, तैपिन 
परमेँ वरको मिहमाको िनिम्त िमल्ने कुराह मा एक भएर 
जान ुआवँयक छ भनेर हामीले कसरी आत्मसात ्गन? 
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कथा ८ 
एडभेिन्टःट कलेजमा हराएको िव ाथीर् 

यासकुी योकी, ४२ जापान 
 

   जापानमा रहेको एकमाऽ एडभेिन्टःट कलेजमा जब यासकुी योकी 
भनार्भए त्यसभन्दा अिघ उसले किहल्यै पिन कुनै इसाईलाई भेटेको िथएन न त 
बाइबल नै पढेको िथयो। जब सािनकुगािक्वन कलेजमा उसको बबुाआमाले 
दईु वषर्सम्मको िनिम्त ुशन फी ितरे तबसम्म त्यो कलेज इसाई कलेज हो 
भनेर थाहा पाएको िथएन। उसले अङ्मजेी िसक्न चाहेको िथयो र त्यस 
मािमलामा त्यो कलेजको नाउँ चलेको िथयो। 
     जब सबैले सु े गरेर लाउड िःपकरबाट “बेलकुाको आराधना समय 
भएको छ। सबै जना सभा घरमा जम्मा हनुहुोस"् भ े खबर सनेु यासकुी 
योकी छक् क परेको िथयो। 
   “मबाहेक सबैले भजन गाउन जानेका िथए। मबाहेक सबैले 
बाइबलमा पदह  भे ाउन जानेका िथए। मैले केही पिन बझु्न सकेको िथइन" 
योकीले भन्यो। 
  आराधना सकेपिछ मैले घर फिकर् ने िनधो गरे। तर बाबआुमाले 
ुशनको पैसा ितरेकोले दईुवषर् पढेरमाऽ घर फकर् ने िनणर्य भयो। 

   “त्यो कलेजमा जान ु नै इसाईह सँग मेरो पिहलो सम्पकर्  भएको 
िथयो" यासकुी योकीले व्यक्त गर् यो। 
   योकी जःतै धेरै जापानीह ले किहल्यै पिन इसाईलाई भेटेका हुँदैनन।् 
जापानको जनसंख्यामा केवल एक ूितशतमाऽ इसाई छन।् त्यहाँ १५१५१ 
एडभेिन्टःटह  छन।् त्यस देशका मािनसह  ूायजसो बु  धमर् मान्छन।् 
    कलेजमा भनार् हुँदा योकी बु ले धमर् पिन मानेको िथएन। आित्मक 
मािमलामा उसलाई कुनै चासो नै िथएन। 
    तर उसका साथीह  र िशक्षकह  दयाल ु िथए। ितनीह ले उसलाई 
येशूको बारेमा िसकाए। ितनीह को िमऽवत व्यवहारले गदार् ऊ इसाई 
आःथाूित ूभािवत हनु थालेको िथयो। 
   उसले चचर्मा जान मन पराउन थाल्यो र नयाँ साथीह सँग घलुिमल 
गनर् मनपरायो। एक जना एडभेिन्टःट मिहलालाई उसले साथी बनायो। पिछ 
बिप् तःमा िलन आफूले िहचिकचाउन नपरेको उसले थाहा पायो। 
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   दईु वषर्पिछ अङ्मजेी भाषा िसकाउने इजाजत उसले पायो। 
एडभेिन्टःट कलेजमा नै पढाउन उसले चाहना व्यक्त गर् यो। तर त्यस 
कलेजमा काम गनर् पिहले इसाई हनुपुछर् भनेर थाहा पायो, त्यसको अथर् उसले 
बाइबल अध्ययन गनुर् आवँयक िथयो। 
    कलेजमा बाइबल सम्बन्धी अध्ययन गनर् बाइबल क्लासमा भनार् 
भयो। ऊ पाःटर हनु चाहेको िथएन। कलेजमा पढाउनमाऽ बाइबल पढ्न 
चाहेको िथयो। जब बाइबल क्लासमा पढ्न उसले नाउँ लेखायो तब कलेजको 
पाःटरले उसलाई सोधे, “भिवंयमा ितमी के गनर् चाहन्छौ? के ितमी इसाई हनु 
चाहन्छौ?" 
    “पिछ इसाई हनु्छु होला, तर अिहले होइन" योकीले जवाफ िदयो। 
   “ए, ितमी इसाई हनु चाहेका रहेछौ। तब अिहले नै िकन बिप् तःमा 
निलने? भोिल के हनु्छ थाहा छैन। िकन भोली भनेर पिखर्ने?" पाःटरले 
उसको अनहुारमा िनयालेर भन्यो। 
    पाःटर र योकीले धेरै बेरसम्म छलफल गिररहे। योकीले पाःटरको 
भनाइलाई बझु्यो। अन्तमा योकीले भन्यो, “मलाई केही समय िदनहुोस।् 
बिप् तःमाको बारेमा सोच्न मलाई समय चािहन्छ।" 
    “ितमी अक  हप् ता आउँदा कुन िदन बिप् तःमा िलने भनेर िनणर्य गरेर 
आऊ ल!" पाःटरले भन्यो। 
   एडभेिन्टःट केटी साथीलाई उसले फोन गर् यो। उनी अक सहरमा 
ूाथिमक ःकूलमा काम गिररहेकी िथइन।् उनलाई पाःटरले भनेको कुरा 
उसले सनुायो। आफूले बिप् तःमा िलने िदन उनी पिन आउन सिक्छन ्िक भनेर 
योकीले सोध्यो। अक  केही मिहनामा केवल एक िदनमाऽ उनले छु ी पाउने 
कुरा त्यस केटी साथीले सनुाइन।् त्यही िदन बिप् तःमा िलने योकीले िनणर्य 
गर् यो। 
     आज ४२वषर्को योकी जापान यिुनयन कन्फरेन्सको अगवुा भएको 
छ। जापानको यवुा चचर्को ऊ माऽ एक पाःटर भएको छ। टोिकयो सेतगया 
चचर्ले यवुायवुतीह लाई ससुमाचार सनुाउने काममा तािलम िदन्छ। यस 
ऽैमािसक भेटीको केही भाग त्यस चचर्लाई सघाउनेछ। 
   एडभेिन्टःट कलेजमा जनु तिरकाले उनलाई येशूको ूमे देखाउने 
रहःय थाहा भयो त्यही रहःय उनले पिन आत्मसात ्गदर्छन।् 
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    “परमेँ वरको ूमे िसकाउन बाइबलबाट होइन तर मेरा साथीह  र 
िशक्षकह ले हनु।् ितनीह को नरम िमजास, मायाल ुव्यवहार र िमठो वचनले 
मलाई परमेँ वरको ूमे िसकाएको िथयो" योकी खशुीसाथ व्यक्त गछर्न।् 

 (लेखक: आन्द्र्य ु मेकचेसनी। योकीको छोटो गवाही यस 
वेभसाइटमा हेन ुर्होस:् bit.ly/stranded-at-adventist-college) 

 

जापानको बारेमा जानकारी: 
-जापानका मिहलाह मा आफ्नो दाँतह  कालो पान चलन िथयो। ितनीह  
सेता दातँह  नराॆो ठान्दथे। ितनीह ले यो चलन सन ्१८००को अन्तमा 
चलाएका िथए। 
-जापानमा ितन वटा नसर्री ःकूलह  छन।् सबै ःकूलह मा सािनका भ े 
शब्दले सम्बोधन गिरन्छ। त्यस शब्दको अथर् मािनसह को शारीिरक, बौि क 
र आित्मक पक्षह लाई हु प ु  बनाउन ु हो। सािनका (三育),  जापानीज 
भाषाको ितन शब्दह ले बिनएको छ: सानको अथर् तीन (三) र इकुको 
育 अथर् हकुार्उन ुवा फःटाउन ुहो। 
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