
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत १६, रोमी ३:२८, गलाती २:१६, ूिेरत 

१७, १ कोरन्थी १:२३ र ूिेरत १८:१-१०। 
यस अध्यायको मूल सार पद:  "कसैिसत डर नमा ।ु आफूले बोल्नपुन कुरा 
बोिलरहन।ु चपुचाप नबःन।ु म ितमीसँग छु। कसैले ितमीलाई हमला गनछैन 
र हानी परु् याउनेछैन, िकनभने यस सहरमा मेरा धेरै मािनसह  छन।्" (ूिेरत 
१८:९,१०)। 
  पावल र बारनाबास एिन्टओिखयामा आएपिछ त्यहाँको चचर्लाई 
ितनीह ले अझ िसिक्षत बनाएका िथए र अ  ससुमाचार ूचारमा संलग्न भएका 
िथए। पावल र बारनाबास िमलेर काम गरेको यो अिन्तम पटक हनु सक्छ 
िकनभने ितनीह को बीचमा पिछ भनाभन भएर एक आपसमा अलिग्गएका 
िथए। ितनीह को िववादको मूल िवषय मकूर् स िथए। मकूर् स बारनाबासको 
भितजो िथए (कलःसी ४:१०)। जब पिहले ससुमाचार ूचार गिरएको 
ठाउँह मा जान पावलले बारनाबासलाई अनरुोध गरेका िथए बारनाबासले 
आफ्नो भितजालाई पिन िलएर जान चाहेका िथए। तर िवगतको समयमा 
मकूर् सले धोका िदएको कारणले उनलाई लान पावलले मञ् जरु गरेनन।् 
     पावल र बारनाबास छुि न ुत आिशषमय भएको िथयो। िकनभने जब 
ितनीह  छुिटएर फरक फरक ठाउँह मा ससुमाचार ूचार गनर् गए तब 
ितनीह ले झन टाढा टाढा क्षेऽह मा ससुमाचार सनुाउन अवसर पाएका िथए। 
बारनाबासले मकूर् सलाई िलएर साइूस फिकर् ए। यो बारनाबासको आफ्नो देश 
िथयो (ूिेरत ४:३६)। बारनाबासको स ा पावलले साइलसलाई आफूसँग 
ससुमाचार ूचार गनर् लगे। ितनीह  िसिरया र िसिलिकयामा गए जहाँ चचर्ह  
िथए। त्यहाँ ितनीह ले िवँ वासीह लाई िसकाउँदै ितनीह को मनोबल बिलयो 
बनाएका िथए। ूथम पटक एिन्टओिखयमा आउनभुन्दा पिहले पावलले आफ्नो 
घर टारससमा धेरै वषर्ह  िबताएका िथए (ूिेरत ९:३०, ११:२५,२६)। तब 
आफूले ःथापना गरेका झणु्ड वा चचर्ह मा गएर ितनीह लाई उत्साह िदने 
अवसर पाएका िथए। तर पावलले अनमुान गरेको भन्दा उनको िनिम्त 
परमेँ वरको ठूलो र फरािकलो योजना िथयो। 

९ 
 

दो ो ससुमाचारीय यात्रा 
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१. िल ामा पावल फिकर् न्छन ्  
      लूकाले केलाएर वा जनु ् मह वपूणर् घटनाह  छन ् त्यसलाई माऽ 
लेख् ने शैलीले गदार् पावललाई िसधै िल ा र डबीर्मा आएको उल्लेख गदर्छन।् 
िसिरया र िकिलिकयाका क्षेऽह मा पावल गएर चचर्ह  कसरी थामीरहेका छन ्
भनेर हेरेका िथएमाऽ भिन लूकाले लेखेका छन ्(ूिेरत १५:४१)। 
    अ  मािनसह लाई ससुमाचार सनुाउँदा पावल कितको संवेदनशील 
भएर चलेका िथए वा अ लाई िच  नदखु् ने गरेर ितनीह को धमर्को ममर्लाई 
बझेुर परमेँ वरको िनिम्त उदाहरण बनेका िथए? हेन ुर्होस ्ूिेरत १६:१-१३ "१ 
पावल डबीर् र लःु ऽामा पिन आए। त् यहाँ ितमोथी नाउँ भएका एक जना चेला 
िथए। ितनी एउटी िवँ वासी यहूदी ः ऽीका छोरा िथए, तर ितनका बबुा भने मीक 
िथए। २ लःु ऽा र आइकोिनयनका भाइह मा ितनको नाउँ चलेको िथयो। ३ 
ितनलाई पावलले साथमा लैजान इच् छा गरे। ती ठाउँह मा रहने यहूदीह का 
कारणले गदार् पावलले ितनलाई लगेर खतना गरे। िकनिक ितनका बबुा मीक 
िथए भन् ने उनीह  सबैलाई थाहा िथयो। ४ अब ितनीह  सहरह का बाटो 
भएर जाँदा ितनीह ले य शलेमका ूिेरतह  र एल् डरह ले गरेका िनणर्यह  
ियनीह लाई पालन गनूर् भनी सनुाइिदए। ५ यसरी मण् डलीह  िवँ वासमा 
दि॑ला हुँदै र संख् यामा िदनहुँ ब  दैगए।  ६ पिवऽ आत् माबाट एिशयामा वचन 
ूचार गनर् मनाही भएकोले ितनीह  िृिगया र गलाितयाका इलाकाह  भएर 
गए। ७ माइिसयाको साँधमा आएपिछ ितनीह ले िबिथिनयातफर्  जाने िवचार 
गरे। तर येशूका आत् माले ितनीह लाई जान िदनभुएन। ८ तब माइिसया भएर 
ितनीह  ऽोआसमा गए। ९ राती पावललाई एउटा दशर्न भयो– माकेडोिनयाको 
एक जना मािनस खड़ा भई ितनलाई िबन् ती गिररहेको िथयो,  “माकेडोिनया 
आउनहुोस ्, र हामीलाई सहायता गन स ्।” १० जब ितनले यो दशर्न पाए, तु न् तै 
हामी माकेडोिनया जान तयार भय । हामीले यो िनँ चय गर् य  िक ितनीह लाई 
ससुमाचार ूचार गनर् परमेँ वरले हामीलाई बोलाउनभुएको रहेछ। ११ तब 
हामीह  ऽोआसबाट जहाजमा चढ़ी सोझै सामोााकेितर गय ,  र भोिलपल् ट 
िनयापोिलसमा आइपगु् य ,  १२ र त् यहाँबाट िफिलप् पीमा आइपगु् य ,  जो 
माकेडोिनयाको ूमखु सहर र रोमी उपिनवेश पिन हो। हामी त् यस सहरमा केही 
िदन बः य । १३ अब शबाथमा सहरको ढोकाबाट बािहर नदी िकनारमा गय , 

िकनिक त् यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ छ भनी हामीले अनमुान लगाएका िथय , र त् यहाँ 
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हामी बः य  र जम् मा भएका ः ऽीह सँग बातिचत गनर् लाग् य ।" (ूिेरत १६:१-
१३)। 
     ितमोथीको बबुा अन्य जाित वा अयहूदी िथए तर उनको आमाचािहँ 
यहूदी इसाई िथइन।् उनको आमाको नाउँ यिुनस िथयो। ितमोथीलाई खतना 
गराइएको िथएन। तै पिन सानैदेिख उनमा धमर्शा को ान थाहा िथयो (२ 
ितमोथी ३:१५)। त्यसको अथर् उनी धमर्परायण मािनस िथए भ े आभास ्
िदन्छ। इसाई भएकोले ःथानीय िवँ वासीह को ौ ा र ूशंसा उनले अिघबाटै 
पाएका िथए। 
   आमा यहूदी भएकीले ितमोथीलाई यहूदीमै गिनएको िथयो। िपता 
अयहूदी भएकोले ितमोथीलाई िबिधपूवर्क आठ  िदनमा खतना गिरएको िथएन। 
उनको िपता मीक वा पािँ चमी सभ्यताको मािनस भएकोले खतना गनुर् असभ्य 
भनेर ठािनएको हनुसक्छ। 
    पावलले ितमोथीलाई आफ्नो सहयोगी बनाउन चाहेका िथए तर उनले 
खतना नगरेको कारणले यहूदीह को सभाघर वा िसिनगगह मा उनलाई ूवेश 
गदर् िदँदैनन ्भनेर पावललाई थाहा िथयो। यिद उनी जबरजःती सभाघरमा गए 
भने उनलाई र पावललाई यहूदी धमर्लाई ॅ  पान भनेर यहूदीह ले आरोप 
लगाउन सक्थे र ितनीह ले परमेँ वरको वचन सु  अःवीकार गनर् सक्थे। 
त्यसैले गदार् पावलले ितमोथीलाई खतना गनर् िदए। त्यस समयको पिरिःथितको 
िनिम्त पावलको िनयत व्यवाहािरक िथयो। त्यसको अथर् उनी आफूले सनुाएका 
ससुमाचारबाट पिन्छए भ  िमल्दैन। 
    पावल पिहलो ससुमाचार याऽामा गएका ठाँउह मा गएपिछ उनी 
दिक्षणपिँ चम क्षेऽमा रहेका सहरमा जान चाहे। त्यो एिशया क्षऽेको एिफसी 
सहर हनुसक्थ्यो। तर पिवऽ आत्माले उनलाई त्यहाँ नजान ु भनेर िनदशन 
िदनभुयो। तब उनी उ रितर गए र िबिथिनया भ े सहरमा जान चाहे। तर 
कुनै रहःयमय तिरकाले पावललाई पिवऽ आत्माले त्यहाँ पिन नजान 
अर् हाउनभुयो। पावल िमिसया भ े ठाउँ भएर जानपुन भएकोले अब उनी 
पिँ चम िदशामा रहेको समिुी बन्दरगाह शोआसमा जानपुन भयो। त्यहाँबाट 
उनी जहाज चढेर धेरै ठाउँह मा जान सक्थे। 
   रातको सपनामा उनलाई एिजयन समिुमा जहाज चढेर माकोडोिनयामा 
जान परमेँ वरले देखाउनभुयो। जब उनका साथीह ले उनी माकोडोिनयामा 
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जाने िनणर्य गरेको देखे तब त्यहाँका बािसन्दाह लाई पिन ससुमाचार बाँड्नपुन 
रहेछ भनेर थाहा पाए। 
    पावलले ितमोथीलाई िकन खतना गराए? सोच् नहुोस।् कितपय 
अवःथामा आवँयकै नभएतापिन परमेँ वरको िनिम्त ठूलो काम गनर् केही 
कुराह मा सम्झौता गनुर्पद   रहेछ भनेर पावलको उक्त िबयाकलापले हामीलाई 
कसरी िसकाउँछ? 
 

२.  िफिलप्पीमा   
   माकोडोिनयामा पावल र उनका साथीह ले याऽा गरेपिछ ितनीह  
िफिलप्पीमा गए। त्यहाँ ितनीह ले ूथम इसाई चचर् पिँ चमी मलुकु यरुोपमा 
ःथापना गरे। 
    ती ससुमाचार सनुाउने ूचारकह  सबाथ िदनमा कहाँ र िकन गए? 
त्यसको फलःव प त्यहाँ के भयो? हेन ुर्होस ् ूिेरत १६:११-२४ "११ तब 
हामीह  ऽोआसबाट जहाजमा चढ़ी सोझै सामोााकेितर गय ,  र भोिलपल् ट 
िनयापोिलसमा आइपगु् य ,  १२ र त् यहाँबाट िफिलप् पीमा आइपगु् य ,  जो 
माकेडोिनयाको ूमखु सहर र रोमी उपिनवेश पिन हो। हामी त् यस सहरमा केही 
िदन बः य । १३ अब शबाथमा सहरको ढोकाबाट बािहर नदी िकनारमा गय , 

िकनिक त् यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ छ भनी हामीले अनमुान लगाएका िथय , र त् यहाँ 
हामी बः य  र जम् मा भएका ः ऽीह सँग बातिचत गनर् लाग् य । १४ अिन 
िथआटीरा सहरकी िनवासी,  बैजनी वः ऽको व् यापार गन िलिडया नाउँकी एउटी 
ईँ वरभक्त ः ऽीले हाॆा वचन सिुनन ्। पावलले बोलेका कुरा ध् यानसँग सनूुन ् 
भनेर ूभलेु ितनको दय खोिलिदनभुयो। १५ जब ितनी र ितनका घरका 
सबैको बिप् तः मा भयो, तब ितनले हामीलाई िबन् ती गिरन ्, “यिद तपाईंह ले मलाई 
ूभकुी िवँ वासीनी ठान् नहुनु् छ भने मेरो घरमा आएर बः नहुोस ्।”  र ितनले 
हामीलाई कर लगाइन ्।   
  १६ जब हामी ूाथर्ना गन ठाउँमा गइरहेका िथय , तब जोखना हेन 
आत् मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाॆो भेट भयो,  जसले जोखना हेरेर 
त् यसका मािलकह का िनिम् त धेरै कमाइ गिरिदन् थी। १७ त् यो पावल र हाॆा 
पिछपिछ लागी,  र यसो भन् दै िचच् च् याई,  “यी मािनसह  सव च् च परमेँ वरका 
सेवकह  हनु ्। ियनीह ले ितमीह लाई मिुक्तका बाटोको घोषणा गछर्न ्।” १८ 
त् यसले धेरै िदनसम् म यसो गिररही। तब पावलले िझजो मानेर फनक् क फकीर् 
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त् यस दुं  टात् मालाई भने, “येशू भीं टको नाउँमा म तँलाई त् यसबाट िनः कने आ ा 
गदर्छु।”  अिन त् यो दुं  टात् मा त् यही घड़ी िनिः कहाल् यो। १९ तर त् यसका 
मािलकह ले ितनीह का कमाइका आशा िवफल भएको देखेर पावल र 
िसलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकह कहा ँ तान् दै लगे। २० अिन 
ितनीह लाई सहरका हािकमह कहाँ ल् याएर भने,  “यी मािनसह  यहूदी हनु ्, 
ियनीह ले हाॆो सहरमा गोलमाल मच् चाउँछन ्। २१ ियनीह ले यः ता-यः ता 
ूथाह  िसकाउँछन ् जो हामी रोमीह लाई महण गनर् वा पालन गनर् न् यायस त 
छैन।”   २२ तब भीड़ह  िमलेर ितनीह मािथ जाइलागे। सहरका हािकमह ले 
ितनीह का वः ऽ च् यातेर फािलिदए, र ितनीह लाई छड़ी लगाउने आ ा िदए। 
२३ उनीह ले ितनीह लाई िनकै छड़ी लगाएपिछ ितनीह लाई झ् यालखानमा 
हािलिदए, र झ् यालखानका हािकमलाई यी कैदीह लाई कड़ा िनगरानीमा राख् ने 
हकुुम िदए। २४ यः तो हकुुम पाएर उनले ितनीह लाई झ् यालखानको िभऽी 
भागमा लगी ितनीह का खु ामा िठँगरुो ठोकेर रािखिदए।" 
      जनु जनु सहरमा गएपिन सबाथ िदनमा ःथानीय यहूदी सभाघरमा 
गएर ितनीह लाई येशूको ससुमाचार सनुाउने पावलको चलन िथयो (ूिेरत 
१३:१४,४२,१७:१,२ र १८:४)।  सबाथ िदनमा पावल  र उनका साथीह  
केही ीह , यहूदी र परमेँ वरका अयहूदी उपासकह सँग िफिलप्पीको 
नदीको िकनारामा ूाथर्ना गनर् गए। त्यसको अथर् िफिलप्पीमा िसिनगग वा 
यहूदीह को धमर्सभा घर नभएको हनुसक्छ । यो अत्यन्त जा ुपन कुरो हो िक 
यहूदी सभाघरमा पावलको जाने चलन केवल ससुमाचार सनुाउनको िनिम्त माऽ 
िथएन तर यस िदनलाई उनले पिवऽ िदन मानेर परमेँ वरको आराधना गनर् 
जान्थे। 
   (मािथका पदह ले पावलको अनभुव बताउँदछ। एक जना टुनामनुा 
गन ी उनीह को पिछ पिछ लागेर सहरका मािनसह लाई ितनीह  को हनु ्
भनेर फलाक्दै िथइन।् पावल त खशुी हनुपुन हो िक मूितर्पूजा गन सहरमा 
अशु  आत्माले ितनीह को पिहचान िदएको िथयो। तर त्यस ी िचच्याउँदै 
पिछ लाग्नलेु यो बझु्नपुछर् िक उनले पावल र िसलासको ूशंसा गिररहेकी 
िथइनन ्ब  ितनीह ले ससुमाचार सनुाउने बेलामा उनी िचच्याएर ितनीह ले 
सनुाउने सन्देशमा बाधा िदइरहेकी िथइन ्तािक अ ले सन्देशलाई ूःट पमा 
नसनुनु।् पावलको हप्काइले दु  आत्मा त्यस ीबाट िनिःकयो तर 
परमेँ वरको वचनलाई भन्दा आफ्नो आमदानीको लोभले गदार् उनको मािलकले 

१३४ 



सहरै उल् ाएर पावल र िसलासलाई झठुो आरोप लगाएर आबमण गर् यो। 
अिन सहरको हािकमले ितनीह लाई िपटेर झ्यालखानामा 
रािखिदए।(अनवुादकको िटप्पणी)। 
     पावल र िसलास झ्यालखानामा पिररहेको बेलामा ितनीह ले के गद 
रहे? त्यहाँ के भयो? अिन झ्यालखानाको हािकमले येशूमा कसरी िवँ वास गनर् 
पगेु? मिुक्त पाउन के आवँयकता रहेछ? (अिन अन्यायमा परेको पावलले 
आफ्नो रोमी नागिरकताको अिधकार कसरी खोजे? ितनले त्यसले पावललाई 
आफ्नो देश वा त्यसबेला िवँ व साॆाज्य रोमको नागिरकताूित कसरी गौरब 
देखाए?), हेन ुर्होस ्ूिेरत १६:२५-४० "२५ तर आधा रातितर पावल र िसलास 
ूाथर्ना गद परमेँ वरका भजन गाइरहेका िथए, र अ  कैदीह ले सो सिुनरहेका 
िथए। २६ तब एक् कािस एउटा ठूलो भचालो गयो,  र झ् यालखानका जगह  
हिल् लए,  र तु न् तै जम् मै ढोकाह  उियए,  र सबैका बन् धनह  खलेु। २७ 
झ् यालखानका हािकम िनिाबाट ब् यूझेँ,  र झ् यालखानका ढोकाह  उयेका देखेर 
कैदीह  सबै भािगसके भन् ठानेर उनले अपहत् या गन िवचारले आफ् नो तरवार 
थतेु। २८ तर पावलले चक  सोरले यसो भन् दै कराए, “तपाईंले आफूलाई केही 
नोक् सानी नगनुर्होस ्,  िकनिक हामी सबै यही ँछ।”   २९ तब ब ी मागेर उनी 
हामफाल् दै िभऽ आए, र डरले काम् दै पावल र िसलासका अगािड घोप् टो परे। 
३० ितनीह लाई बािहर ल् याएर उनले भने, “उ ार पाउनलाई मैले के गनुर्पछर्?” 
३१ अिन ितनीह ले भने, “ूभ ुयेशू भीं टमा िवँ वास गनुर्होस ्, र तपाईंले उ ार 
पाउनहुनेुछ– तपाईं र तपाईंका पिरवारले।” ३२ ितनीह ले उनलाई र उनको 
घरमा भएका जित सबैलाई ूभकुो वचन सनुाए। ३३ तब रातको त् यही घड़ी 
उनले ितनीह लाई लगेर घाउ धोइिदए। अिन उनी र उनका पिरवारले तु न् तै 
बिप् तः मा िलए। ३४ त् यसपिछ ितनीह लाई घरमा ल् याएर ितनीह का सामने 
भोजन रािखिदए, र परमेँ वरमा िवँ वास गरे भन् ने कुरामा उनका सारा पिरवारसगँ 
उनी आनिन् दत भए। ३५ तर उज् यालो भएपिछ सहरका हािकमह ले 
िसपाहीह लाई यो आदेश िदई पठाए, “ती मािनसह लाई छोिडदेओ।” ३६ तब 
झ् यालखानका हािकमले पावललाई यो कुरा सनुाए,  “सहरका हािकमह ले 
तपाईंह लाई छोिडिदने आदेश िदनभुएको छ। यसकारण अब िनः केर शािन् तसँग 
जानहुोस ्।”   ३७ तर पावलले ितनीह लाई भने, “हामी रोमी नागिरकलाई दोषी 
नै नठहराईकन उनीह ले मािनसह का सामनु् ने िपटे, र झ् यालखानमा पिन हाले, 
र अब हामीलाई गपु् तमा िनकाल् न खोज् छन ्?  यो हनु सक् दैन। उनीह  आफै 
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आऊन ् र हामीलाई िनकालेर लैजाऊन ्।”   ३८ ती िसपाहीह ले हािकमह लाई 
यी कुरा सनुाए। ितनीह  त रोमी नागिरक रहेछन ् भन् ने सनेुर उनीह  डराए। 
३९ उनीह ले आएर ितनीह सगँ क्षमा मागे, र ितनीह लाई बािहर लगे र सहर 
छोडी जाने अनरुोध गरे। ४० ितनीह  झ् यालखानबाट बािहर िनः केर िलिडयाको 
घरमा गए,  र भाइह सगँ भेटघाट गरेपिछ उनीह लाई ूोत् साहन िदई िबदा 
भए।" 
    िन:सन्देह झ्यालखानाको हािकम मूितर् पजुक िथयो र येशूको बारेमा 
थाहा िथएन। तर राित जनु ्घट्ना घ ो त्यसले गदार् उसको मन पग्लेको 
िथयो र आफूले आत्महत्या गनर् खोजेकोमा पाप गनर् पगेुको भनेर महससु 
गर् यो। आफ्नो पापबाट मिुक्त पाउन के गनुर्पछर् भनेर पावल र िसलासलाई 
सोध्दा येशूलाई िवँ वास गर अिन मिुक्त पाउनेछौ भनेर िवँ वास िदलाए। यो 
जवाफले मिुक्त भनेको केवल येशूलाई माऽ िवँ वास गरे पगु्छ भ े धारणासँग 
एकदम तालमेल भएको देिखन्छ (रोमी ३:२८, गलाती २:१६)। यो पिन 
हामीले जा  ुज री छ िक झ्यालखानाको हािकमले येशूलाई िवँ वास गर् यो 
भन्दैमा पावलले तरुन्तै बिप् तःमा िदएनन।् ससुमाचारको अ  वचनह  
सनुाएपिछमाऽ उनी र उनका पिरवारले बिप् तःमा िलए। धमर्शा को उिचत 
मौिलक िस ान्त वा िशक्षा र व्यवहािरक ानलाई पन्छाएर बिप् तःमा िलँदैमा 
सदाको िनिम्त मिुक्त पाए ँअब मैले केही िसक्न ु वा गनुर्पदन भ ु मनािसब 
देिखँदैन। 
     झ्यालखानाको हािकमको बारेमा हामीलाई के थाहा छ? के उनी 
यहूदी हनु ्वा अन्य जाितबाट यहूदी भएका हनु ्वा मूितर्पजुक हनु?् तर जे 
भएतापिन उनले मिुक्त पाउन येशूलाई ूभ ु र मिुक्तदाता भनेर महण गनुर् 
आवँयक िथयो। उनी िसपाहीहँ का हािकम कनिलयस वा िलिदया (ूिेरत 
१६:१४) र ूिेरतमा उल्लेिखत अ  धेरै अयूहूदीह  जसले परमेँ वरलाई 
िवँ वास गरेर उहाँलाई उपासना गन हनुसक्थे होलान,् हनुसक्छ उनले पावलले 
सहरमा ूचार गरेको ससुमाचार पिहला सनेु होलान।् त्यसको बारेमा हामीलाई 
िवःततृ िववरण थाहा नभएपिन "ए, उनले येशूलाई िवँ वास गरे अब तरुन्तै 
बिप् तःमा िदए हनु्छ" भन्दै चािहने िशक्षा निदएर हतारमा बिप् तःमा िदने 
िवषयलाई बाइबलले अनमुोदन गदन। 
    हाॆो मिुक्तको िनिम्त येशूको बिलदान पयार्प् त छ र पूरा छ भनेर ती 
पदह ले हामीलाई कसरी िसकाउँदछन?् तपाईँको जीवनमा येशूको धािमर्कता नै 
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तपाईँको िनिम्त खोल हो जसले तपाईँलाई मिुक्त  र सरुक्षाको ूत्याभिूत िदने 
केवल एकमाऽ आशा हो भनेर कसरी िवँ वःतपादर्छ? हेन ुर्होस ्ूिेरत १६:३१-
३४ "३१ अिन ितनीह ले भने, “ूभ ुयेशू भीं टमा िवँ वास गनुर्होस ्, र तपाईंले 
उ ार पाउनहुनेुछ–  तपाईं र तपाईंका पिरवारले।” ३२ ितनीह ले उनलाई र 
उनको घरमा भएका जित सबैलाई ूभकुो वचन सनुाए। ३३ तब रातको त् यही 
घड़ी उनले ितनीह लाई लगेर घाउ धोइिदए। अिन उनी र उनका पिरवारले 
तु न् तै बिप् तः मा िलए। ३४ त् यसपिछ ितनीह लाई घरमा ल् याएर ितनीह का 
सामने भोजन रािखिदए,  र परमेँ वरमा िवँ वास गरे भन् ने कुरामा उनका सारा 
पिरवारसगँ उनी आनिन् दत भए।" 
 

३. थेःसोलोिनका र बेिरयामा 
      िफिलप्पी सहरका हािकमह  आएर पावल र िसलासलाई क्षमा माग्दै 
झ्यालखानाबाट िनकािल िदए र ितनीह लाई सहर छोड्न िबनॆ अनरुोध गरे। 
तब ितनीह सँग कुनै िववाद नगिर ती ससुमाचारवाहक याऽहु ले िफिलप्पी 
सहर छोडे (ूिेरत १६:३५-४०)। त्यहाँबाट पावल र उनका सहयोगीह  
िसधै थेःसोलोिनकामा गए। यो माकोडोिनयाको राजधानी िथयो  (यो यरुोप देश 
मीकको एक सहर हो। हालसम्म पिन यो पयर्टकह को िनिम्त ूख्यात छ)। 
    थेःसोलोिनकामा पावलले अन्य जाित वा अयहूदीह लाई सफलतापूवर्क 
ससुमाचार सनुाएका िथए। तर त्यहाँका यहूदीह ले ितनीह लाई डाहा गरेर 
त्यसूित कःतो ूितिबया देखाए? हेन ुर्होस,् ूिेरत १७:१-९ "१ पावल र 
िसलास अिम् फपोिलस र अपोल् लोिनयाको बाटो भएर थेसलोिनकेमा आए। त् यहाँ 
यहूदीह को एउटा सभाघर िथयो। २ पावल आफ् नो आदतअनसुार ितनीह कहा ँ
िभऽ गए,  र तीन सातासम् म धमर्शाः ऽबाट ितनीह सँग बहस गदरहे। ३ 
“भीं टलाई अवँ य द:ुख भोग् न ु र मतृकबाट जीिवत हनुपुथ् य ,  र यी नै येशू, 
जसको ससुमाचार म तपाईंह लाई सनुाउँछु,  उहाँ नै भीं ट हनुहुनु् छ”  भन् ने 
कुराको अथर् खोिलकन ितनले ूमािणत गिरिदए। ४ ितनीह मध् ये कित जना 
िवँ वास गरेर पावल र िसलासतफर्  लागे। ठूलो संख् यामा ईँ वरभक्त मीकह  र 
कितपय ूमखु मिहलाह  पिन लागेका िथए। ५ तर डाहले भिरएर यहूदीह ले 
बजारका बदमाशह लाई जम् मा गरी हूल उठाएर सहरमा खैलाबैला मच् चाउन 
लाए, अिन यासोनको घरमा हमला गरेर पावल र िसलासलाई जनताको सामनु् ने 
उन खोजे। ६ ितनीह लाई फेला पानर् नसक् दा, उनीह ले यासोन र कुनै-कुनै 
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भाइह लाई सहरका शासकह कहा ँ यसो भनेर कराउँदै िघः ः याएर ल् याए, 
“संसारलाई उलटपलुट पान यी मािनसह  यहाँ पिन आइपगेुका छन ्। ७ 
ितनीह  यासोनका पाहनुा भएका छन ्,  र ितनीह  सबैले येशू भन् ने एक जना 
अक राजा छन ् भनेर कैसरका हकुुमको िव  काम गदर्छन ्।” ८ यो कुरा सनेुर 
मािनसह  र सहरका शासकह  आि ए। ९ उनीह ले यासोन र ितनका 
साथमा भएका बाँकी मािनसह सगँ धरौटी िलएर ितनीह लाई छोिडिदए।"   
     यस थेःसोिलिनकी सहरमा पिन पावलले यहूदी सभाघर खोजेर त्यहा ँ
ससुमाचार सनुाए। धेरै ईँ वरभक्त मीक वा अन्य जाित र केही ूितिःठत 
मिहलाह ले पावलको वचनमा सहमित जनाएका िथए। येशूलाई िवँ वास गन 
ती नयाँ िवँ वासीह  पावल र िसलाससँग िमलेर (ूिेरत १७:४) अक झणु्ड 
खडा गरेको देिखन्छ। ितनीह ले सायद यहूदी धमर्सभा घरबाट अलिग्गएर 
यासनको घरमा स ती गनर् थालेका हनुसक्छन।् 
    अिन अितवादी यहूदीह ले पावल र िसलासूित डाही भएर सहरमा 
गणु्डाह  जम्मा गरेर द ा मचाए। पावल, िसलास र ितमोथी (नाउँ उल्लेख 
नगरेतापिन)लाई सावर्जिनक अ ामा ल्याएर दोषी ठहर् याउन चाहेका िथए। तर 
ती ससुमाचार याऽहु लाई िभडँको कोलाहलमा भे ाउन सकेनन ्र ितनीह ले 
यासन र अ  नयाँ िवँ वासीह लाई जबरजःती तानेर ःथानीय ूशासनमा 
ल्याए। राजनैितक पमा खैलबैला गन वा िसजरको िव मा िसकाउनेह लाई 
यासनले शरण िदए भनेर ूशासकह को साम ुदोष लगाए। 
     पावल र िसलास थेःसलोिनकाबाट बेिरयामा गए। त्यहाँ यहूदीह लाई 
बाइबल िसकाउँदा त्यहाँका यहूदीह  थेःसलोिनकाकाभन्दा फरक िथए। 
ससुमाचार ूचारकह ूित बेिरयाका यहूदीह को ूितिबया कःतो िथयो? हेन ुर्होस ्
ूिेरत  १७:१०-१५ "१० भाइह ले तु न् तै पावल र िसलासलाई राती नै 
बेिरया पठाइिदए,  अिन जब ितनीह  त् यहाँ पगेु तब ितनी यहूदीह को 
सभाघरिभऽ गए। ११ यहाँका यहूदीह  थेसलोिनकेकाह भन् दा बढ़ी भला िथए 
िकनभने ियनीह ले पूरा उत् सकुतासाथ वचन महण गरे,  र ती कुराह  ठीकै 
त् यः तै हनु ् िक होइनन ् भनी िदनहुँ धमर्शाः ऽ छानिबन गथ। १२ यसकारण 
ियनीह मध् ये धेरैले,  साथै िनकै जना उच् च घरानाका मीक मिहलाह ले र 
पु षह ले समेत िवँ वास गरे। १३ तर जब परमेँ वरको वचन पावल ारा 
बेिरयामा पिन ूचार भइरहेको छ भन् ने थेसलोिनकेका यहूदीह ले थाहा पाए, तब 
उनीह  त् यहाँ पिन भीड़ह लाई उचाल् न र उक् साउन आइपगेु। १४ तब 
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भाइह ले तु न् तै पावललाई समिुपि  पठाइिदए। तर िसलास र ितमोथीचािहँ 
त् यही ँनै बसे। १५ पावललाई परु् याउन जानेह ले ितनलाई एथेन् ससम् म ल् याए। 
िसलास र ितमोथीचािहँ जित सक् दो चाँड़ै ितनीकहाँ आउनपुछर् भन् ने आ ा पाएर 
ितनीह  फक।" 
     ूिेरत १७:११मा बेिरयाका यहूदीह लाई भला भनेर सम्बोधन 
गिरएको छ। यो यिुजनेस (eugenes) भ े शब्दबाट आएको हो। त्यसको अथर् 
खानदानी वा उच्च वगर्मा जिन्मएको भ े हनु्छ। तर यो शब्दले ूायजसो 
उदार वा उिचत िबचार भएको मािनसह लाई सम्बोधन गिरन्छ। बेिरयाका 
यहूदीह लाई सम्बोधन गदार् त्यही भ  खोिजएको पाइन्छ। बेिरयाका 
यहूदीह  केवल पावल र िसलाससँग सहमत भएकोलेमाऽ ूशंसाका पाऽ 
भएका िथएनन ्तर ितनीह  आफूले सनेुका वचनह  बाइबल धमर्शा  अनसुार 
ठीक छ िक छैन भनेर िदनिदनै पल्टाएर जाचँ् ने गदर्थे। ससुमाचार सिुनदँा 
केवल जोश र भावकु भएर तरुन्तै महण गन तर बौि क आत्म ान पाएर 
ससुमाचारलाई िवँ वास गिरएन भने जोश र भावले महण गरेको ससुमाचारको 
ूभाव िछ ै सेलाएर जाने सम्भावना हनु्छ। 
     त्यहाँ पिन पावल र िसलासको सफलता देखेर थेःसलोिनकाबाट 
यहूदीह  आएर ितनीह को िब मा मािनसह लाई उक्साएर सताउन थाले। 
त्यसले गदार् पावल र िसलास बेिरयाबाट मीकको ूख्यात सहर एथेन्समा जान 
बाध्य भए। 
      तपाईँले पढेका वा सनेुका वचनह  सत्य हनु ् िक होइनन ् भनेर 
बाइबलमा पिछल्लो पटक किहले जाँचेर हेन ुर्भएको िथयो? 
 

४. पावल एथेन्समा  
       पौरािणक मीक वा यनुानको सहर एथेन्स बिु जीिवह को ूमखु थलो 
िथयो। त्यस सहरले मीक सभ्यतालाई झल्काउँथ्यो। त्यो सहर मूितर् नै 
मूतीर्ह ले भिरएको िथयो भने पिन हनु्छ। ूख्यात मािनसह को िसंहममर्रका 
शािलकह  र देवीदेवताह का मूितर्ह  जताततै फैिलएका िथए। त्यहाँ आगोरा 
भ े सावर्जिनक ःथल िथयो जनु त्यो सहरको मािनसह को छलफल गन केन्ि 
िथयो। त्यस िभऽ जाने बाटोभिर मूितर्ह ले सजाइएको िथयो। जब पावलले 
त्यस सहरमा मूितर् नै मूितर्ह ले भिरएको देखे तब उनलाई धेरै द:ुख लाग्यो। 
सिृ कतार् परमेँ वरलाई भन्दा हातले बनाएका देवीदेवताह लाई भगवान मा े 
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चलनले उनलाई द:ुखी तलु्याएको िथयो। जब पावल एथेन्स सहरमा पसे तब 
उनले पिहला िसिनगग वा यहूदी धमर्सभाघरह मा  जाने चलनलाई पिरवतर्न 
गरे। ूत्येक सबाथमा यहूदी र ईँ वरभक्त    अयहूदीह सँग तकर्  िबतकर्  गरे 
तर अ  िदनह मा ितनले मीक वा त्यहाँका बिु जीिवह सँग सावर्जिनक ःथल 
वा पाकर् मा  िदनिदनै छलफल गरे (ूिेरत १७:१५-२१मा यसरी लेिखएको छ 
"१६ पावलले ितनीह लाई एथेन् समा पिखर्रहँदा, त् यो सहरलाई मूितर् नै मूितर्ले 
भिरएको देखेर ितनको आत् मा ितनीिभऽ व् याकुल भयो। १७ यसैकारण ितनले 
यहूदीह  र ईँ वरभक्त जनह सँग सभाघरमा,  र भेिटएका जितसँग चािहँ 
बजारमा िदनहुँ तकर्  गथ। १८ इिपक् यरुी र ः तोइकी दाशर्िनकह मध् ये पिन 
कितले ितनीसँग वाद-िववाद गरे। उनीह  कितले भने,  “यो बकबके के 
भन् छ?” अ ह ले भने,  “अ  कुनै िवदेशी देवी-देवताह को ूचार गनजः तो 
देिखन् छ।”  िकनिक ितनले येशू र मतृकबाट जीिवत हनेु कुराको ूचार गथ। 
१९ तब उनीह ले ितनलाई अिरयोपागसमा लगे र सोधे, “तपाईंले िदनभुएको 
यो नयाँ िशक्षा के हो, के हामी जान् न सक् छ ? २० िकनिक तपाईं हाॆो कानमा 
अनौठा कुराह  सनुाउँदैहनुहुनु् छ। यसकारण यी कुराको मतलब के हो सो 
हामी जान् न चाहन् छ ।”  २१ सबै एथेन्सबासीह  र त् यहाँ बः ने िवदेशीह  
नौलो-नौलो कुरा भन् न वा सनु् नबाहेक आफ् नो समय अ  कुनै कुरामा 
िबताउँदैनथे)"।  
   एथेन्सका मािनसह  जिहले पिन नयाँ कुराह  सु  उत्सकु िथए। 
त्यसकारण केही दाशर्िनक तथा बिु जीिवह ले पावलको िशक्षा सु  चासो 
राखे। उनलाई सावर्जिनक  आिरयोपागसमा सम्बोधन गनर् िनम्तो िदइयो। यो 
एथेन्स सहरको सबभन्दा मािथल्लो सल्लाहकार सिमित िथयो। जब पावल 
ितनीह को साम ुबोल्न खडा भए उनले धमर्शा  बाइबलबाट छलफल सु  
गरेनन।् बाइबलमा उल्लेिखत इॐाएलीह लाई परमेँ वरले गनुर्भएको 
कारोबारको बारेमा उनले बोल्न सु  गरेनन ्जनु ्यहूदीह का सभाघरमा जाँदा 
सु  गदर्थे (ूिेरत १३:१६-४१)। धमर्शा  बाइबल नै नजानेका र इॐाएली 
इितहाससँग मतलब नभएकाह सँग धमर्शा  बाइबलको वचन भनेर छलफल 
गनुर् उपलिब्धमलुक हनेु उनले देखेका िथएनन।् तर बाइबलका मह वपूणर् 
आत्म ानह  मूितर्पूजा गन संःकारका मािनसह ले बझु्नेगिर आफ्नो भनाइ 
पावलले  ूःततु गरे। 
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    आिरयपागसमा भेला भएका मािनसह को साम ु पावलले परमेँ वर, 
मिुक्त, इितहास र मानवताको महान ् सत्यह को बारेमा ूचार गरेका िथए। 
उनले सम्बोधन गरेका िवषयबःतहु  के िथए? हेन ुर्होस ् ूिेरत १७:२२-३१ 
"२२ पावलले अिरयोपागसको बीचमा खड़ा भएर भने,  “एथेन् सका मािनस हो, 
तपाईंह लाई म सब कुरामा अित धमार्नरुागी देख् तछु,  २३ िकनिक घमुिफर 
गदजाँदा तपाईंह ले पजु् ने वः तहु  मैले देखे। मैले एउटा यः तो वेदी पिन भे ाए ँ
जसमा “अ ात देवताको िनिम् त” भन् ने खोिपएको रहेछ। यसैले जसलाई तपाईंह  
नजािनकन पजु् नहुनु् छ उनलाई म तपाईंह का माझमा घोषणा गदर्छु। २४ 
“परमेँ वर, जसले संसार र त् यसमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, उहाँ ः वगर् र 
पथृ् वीका ूभ ुभएका हनुाले हातले बनाएको मिन् दरमा वास गनुर्हनु् न, २५ उहाँलाई 
कुनै थोकको खाँचो परेजः तो गरी मान् छेको हातबाट उहाँको सेवा हनुपुछर् भनी 
नसोच् नहुोस ्। िकनभने उहाँले नै सबैलाई जीवन, सास र सबै चीज िदनहुनु् छ। 
२६ उहाँले एक जनाबाट समः त पथृ् वीमा वास गनर् मािनसको ूत् येक जाित 
बनाउनभुयो। ितनीह का िनवासका अविध र सीमा पिन तोिकिदनभुयो,  २७ 
ितनीह ले परमेँ वरलाई खोजून ्,  सायद ितनीह ले छामछुम गरेर उहाँलाई 
भे ाउलान ् िक भन् ने आशामा यसो गिरयो। तर पिन उहाँ हामी हरेकबाट टाढ़ा 
हनुहुनु् न। २८ िकनभने “हामी उहाँमा िजउँछ ,  र उहाँमा चहलपहल गछ  र 
उहाँमा हाॆो अिः तत् व छ।”  तपाईंह का आफ् नै किवह ले पिन भनेका छन ्, 
‘हामी िनँ चय उहाँकै सन् तान ह ।’  २९ “तब हामी परमेँ वरका सन् तान भएका 
हनुाले,  परमेँ वर सनु,  चाँदी वा पत् थरजः तै हो भनी हामीले ठान् नहुुँदैन– 
ियनीह चािहँ मान् छेका कला र कल् पनाका ूित प माऽ हनु ्। ३० यः तो 
अ ानताका समयलाई परमेँ वरले ध् यान िदनभुएन, तर अब ूत् येक ठाउँमा सब 
मािनसह लाई पँ चा ाप गन आ ा िदनहुनु् छ। ३१ िकनिक उहाँले एक िदन 
तोिकिदनभुएको छ,  जनु िदन उहाँले आफूले िनयकु्त गनुर्भएका एक जना 
व् यिक्त ारा धािमर्कतामा संसारको इन् साफ गनुर्हनेुछ। उनलाई मतृकबाट जीिवत 
पानुर्भएर उहाँले सबै मािनसह लाई यसको ूमाण िदनभुएको छ।”   
    आफूलाई अत्यन्त सभ्य र संःकृित सम्पदाको धनी देशका 
बािसन्दाह  भनेर गवर् गन मूितर्पूजक ौोताह को िनिम्त सिृ कतार् सनातन 
परमेँ वरको बारेमा चचार् गरेको सनु्दा हाँसोलाग्दो भएको िथयो। ितनीह मा 
भएको धमर्ले परमेँ वर र धािमर्क आत्म ानह को धारणा िबिमएको िथयो। 
पावलले आफ्नो ूवचन कसरी टुङ्ग्याए भ े कुरा हामीलाई थाहा छैन िकनिक 
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जब जब उनले संसारमा गिरने परमेँ वरको न्यायको बारेमा चचार् गदर्थे तब 
मािनसह ले उनको कुरा काट्दथे (ूिेरत १७:३१  "३२ जब ितनीह ले 
मतृकबाट जीिवत हनेु िवषयमा सनेु,  तब कसै-कसैले िगल् ला गरे। तर 
अ ह ले चािहँ “हामी फेिर यस िवषयमा ितॆा कुरा सनु् नेछ ”  भने। ३३ 
त् यसपिछ पावल ितनीह का बीचबाट गए। ३४ तर कोही मािनसह  ितनका 
साथ लागे,  अिन िवँ वास गरे। ितनीह मध् ये अिरयोपागसका िडयनिुसयस, 
दामािरस नाउँ भएकी एउटी ः ऽी,  र अ  मािनसह  पिन िथए")। सिृ कतार् 
परमेँ वरको धारणा र मीकह ले बझेुका देवताह को बारेमा धारणाले दईु 
कुरामा टक् कर खाएको िथयो: (१) मािनसह ले यस संसारमा जे गदर्छन ्वा 
ितनीह को मािमला भन्दा एकदम मािथ परमेँ वर हनुहुनु्छ। उहाँ अपारको 
परमेँ वर हनुहुनु्छ (२) मािनस मरेपिछ उसको पनु त्थान हनेुछ भ े धारणामा 
ितनीह को िवँ वास िथएन। त्यसैले गदार् पावलले ःष पमा भन्दछन ् िक 
ससुमाचार मीक सभ्यताका मािनसह को िनिम्त मूखर्ता हो (१ कोरन्थी 
१:२३)। एथेन्समा उनको ूचारले केवल थोरै मािनसह लेमाऽ ससुमाचारलाई 
िवँ वास गरे। 
   तर जसले िवँ वास गरे ितनीह  एथेन्स समाजका ूख्यात 
बिु िजवीह  िथए। ितनीह मा िडओिनिसयस िथए जो आिरयोपागास वा 
सहरको सल्लाहकार सिमितका सदःय िथए। िडमािरसको नाउँ उल्लेख गदार् 
उनी पिन त्यही ःतरकी व्यिक्त िथइन ् भ े जनाउँछ। उनी सल्लाहकार 
सिमितको सदःय हो वा होइन भ े थाहा नभएतापिन उनी एथेन्स समाजको 
ूिति त व्यिक्त िथइन ्(ूिेरत १७:३४)। 
     आिरयोपागसमा पावलले गरेको सम्बोधनले उनमा एथेन्सको सामािजक 
र सांःकृितक ान िथयो भनेर देखाउँछ। ितनीह कै किवह बाट आफ्नो तकर्  
ूःततु गनर् उ  धृत गरेका िथए (ूिेरत १७:२८)। िविभ  मािनसह लाई 
ससुमाचार सनुाउँदा कःतो खालको तिरका अपनाउन ुपछर् भनेर त्यसले हामीलाई 
कसरी िसकाउँछ? 
 

५. कोरन्थीमा पावल 
     कोरन्थीमा पावलको अनभुव ूिेरत १८:१-११मा उल्लेख 
गिरएकोछ। त्यहाँ उनी अठार मिहना रहेका िथए। त्यहाँ व्यापारी दम्प ी 
अिकलास र िूिःकलासँग भेट भयो जो उनको िनिम्त िजवनभर साथी हनु 
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गएका िथए (रोमी १६:३,२ ितमोथी ४:१९)।  पावलले ितनीह लाई 
भेट्नभुन्दा पिहले ितनीह  इसाई भइसकेका िथए भनेर आभास ्िदन्छन।् सायद 
सॆा  क्लोिडयोसको उदीर्ले रोमबाट धेरै यहूदीह लाई िनकाला गिरएको 
िथयो। कितपय ती यहूदीह  इसाई िथए। ःवटोिनयस भ े रोमको 
इितहासकारले बताए अनसुार यहूदी समदुायमा अशािन्त मिच्चएकोले 
यहूदीह लाई िनकािलएको िथयो, ती यहूदीह  "भी को नाउँसँग" सम्बिन्धत 
िथए (क्लोिडयस २५.४)। त्यसको अथर् ःथानीय यहूदीह लाई यहूदी 
इसाईह ले येशूको बारेमा रोममा ूचार गरेको हनुपुछर्। अिकलास र 
िूिःकलाह  पिन त्यही गितिविधमा समावेश भएको हनुपुछर्। अिकलास र 
िूिःकला पावल जःतै यहूदी पृ भिूमबाट आएका इसाई भएरमाऽ ितनीह  
साथी भएका िथयनन ्तर दवैु जना एउटै पेशाका िथए। 
    पावलको कोरन्थीमा ससुमाचारीय िबयाकलापको नितजा कःतो भयो 
भनेर ूिेरत १८:१-१७ले यसरी बताउँछ "१ त् यसपिछ ितनी एथेन् सबाट िबदा 
भएर कोिरन् थमा गए। २ ितनले पोन् टस-िनवासी अिकलास नाउँ भएका एक जना 
यहूदीलाई भेटे। ितनी आफ् नी पत् नी िूिः कलासँग इटािलयाबाट आएका िथए, 
िकनिक सॆा   क् लौिडयसले सबै यहूदीह लाई रोमबाट िनिः कजाने आ ा िदएका 
िथए। पावल उनीह लाई भे  न गए। ३ एकै पेशाका हनुाले ितनी पिन 
उनीह सगैँ बसे, र काम गरे। िकनिक उनीह को पेशा पाल बनाउने िथयो। ४ 
हरेक शबाथमा ितनी सभाघरमा बहस गथ,  र यहूदी र मीकह लाई बझुाउने 
ूयत् न गथ।  ५ जब िसलास र ितमोथी माकेडोिनयाबाट आइपगेु,  पावल 
वचनको ूचारमा व् यः त िथए, र यहूदीह लाई येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भनी ितनले 
िशक्षा िदँदैिथए। ६ तर जब उनीह ले िवरोध गरेर ितनको िनन् दा गनर् लागे, तब 
ितनले आफ् नो लगुा टकटक् याएर उनीह लाई भने, “ितमीह को रगत ितमीह कै 
थाप् लोमा परोस ्, म िनद ष छु। अब उूान् त म अन् यजाितह कहाँ जानेछु।”   ७ 
तब ितनी त् यहाँबाट परमेँ वरको भिक्त गन तीतस यःु तस नाउँ भएका मािनसको 
घरमा गए। उनको घर सभाघरको छेवैमा िथयो। ८ सभाघरका शासक 
िबः पसले सपिरवार ूभमुा िवँ वास गरे, र कोिरन् थीह मध् ये पिन धेरैले पावलका 
वचन सनेुर िवँ वास गरे,  र बिप् तः मा िलए। ९ एक रात दशर्नमा ूभलेु 
पावललाई भन् नभुयो,  “नडराऊ,  तर बोल् दैजाऊ,  र चपू नलाग,  १० िकनिक म 
ितॆो साथ छु, र कसैले ितमीलाई आबमण गरेर हािन गनर् सक् नेछैन,  िकनिक 
यस सहरमा मेरा धेरै मािनसह  छन ्।” ११ अिन परमेँ वरको वचन िसकाउँदै 
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पावल एक वषर् छ मिहनासम् म ितनीह सगँ बसे।  १२ जब गिलयोन अखैयाका 
शासक भए,  तब यहूदीह  एकै मतका भईकन पावलमािथ आबमण गरे,  र 
ितनलाई अदालतमा ल् याए, १३ र यसो भने,  “यस मािनसले व् यवः थाको िव  
परमेँ वरको आराधना गनर् मािनसह लाई िसकाइरहेछ।”  १४ जब पावल बोल् नै 
लागेका िथए, तब गिलयोनले ती यहूदीह लाई भने, “यहूदी हो, यिद साँच् ची नै यो 
केही अन् याय वा दुं  ट अपराधको कुरो हुँदो हो त मैले ितमीह को कुरा सनु् न 
उिचत हनेुिथयो। १५ तर शब् दह , नाउँह  र ितमीह को आफ् नै व् यवः थाको 
सवाल भएको हनुाले ितमीह  आफै िवचार गर। म यः ता कुराह को इन् साफ 
गनर् इन् कार गछुर्।” १६ अिन उनले ितनीह लाई अदालतबाट धपाइिदए। १७ 
तब ितनीह  सबैले सभाघरका शासक सोः थेनेसलाई समातेर अदालतको सामने 
िपटे। तर गिलयोनले त् यस कुराको केही वाः तै राखेनन ्।" 
     जब माकोडोिनयाबाट िसलास र ितमोथी आए तब ितनीह ले त्यहाँका 
चचर्ह बाट केही आिथर्क सहायता ल्याएका िथए (२ कोरन्थी ११:८,९)। 
त्यस सहायताले गदार् पावल आफ्नो सबै समय ससुमाचार ूचार गनर्मा लाग्न 
सके। पावलको पाल बनाउने पेशा िथयो। आफ्नो जीिवका धाउन आफैले 
काम गनुर्पछर् भ े पावलको नीित िथयो। तापिन उनले यो पिन िसकाएका िथए 
"जो ससुमाचार ूचार गनर् खिटन्छ उसलाई ससुमाचारकै सहायताले िजउन 
िदनपुछर्" (१ कोरन्थी ९:१४ पान्तिरत)। 
   कितपय यहूदीह ले पावलको खलुा पमा िबरोध गरेतापिन केही 
यहूदीह  र अन्य जाित वा परमेँ वरको आराधना गन अयहूदीह ले 
ससुमाचारलाई महण गरेका िथए। ितनीह मा यहूदी सभाघरको नाइके िबःपस 
र उनका सबै पिरवार िथए। तर यहूदीह ले तनाव पिन ल्याएका िथए। 
ितनीह ले ठूलो खैलाबैला पिन मच्चाएका िथए (ूिेरत १८:१२-१७)। त्यसले 
गदार् पावल कोरन्थीबाट जाने तरखरमा लागेका िथए। तर रातमा परमेँ वरले 
उनलाई दशर्न िदएर त्यही ँबःन हौसला िदनभुएको िथयो (ूिेरत १८:९-११)। 
    आिन्टयोिखयमा फिकर् ने बेलामा पावलले अिखलास र िूिःकलालाई 
पिन िलएर गए। केही िदन िबताएपिछ ितनीह लाई एिफससमा छोडे। 
एिफससमा हुँदा पावलले यहूदी सभाघरमा  ूचार गन अबसर पाएका िथए। 
त्यहाँको सकारात्मक ूितिबयाले गदार् "यिद परमेँ वरको इच्छा भएर फेिर 
फकर आउने वचन िदए"। "१८ यसपिछ पावल धेरै िदनसम् म त् यहाँ बसे। 
तब भाइह सँग िबदा भई ितनी जहाजमा िसिरया गए। ितनीसँग िूिः कला र 

१४४ 



अिकलास पिन िथए। कुनै भाकलको करारमा ितनले िकंिबयामा आफ् नो 
कपाल खौरे। १९ ितनीह  एिफससमा आइपगेु, अिन पावलले ितनीह लाई 
त् यही ँछोड़े, र आफूचािहँ एउटा सभाघरमा पसेर यहूदीह िसत बहस गनर् लागे। 
२० तब उनीह ले ितनलाई अझ केही िदन बः ने िबन् ती गदार् ितनले इन् कार 
गरे। २१ उनीह सँग िबदा हुँदा ितनले भने, “परमेँ वरको इच् छा भए म फेिर 
ितमीह कहाँ फकर आउनेछु।” तब ितनी जहाजमा चढ़ी एिफससबाट गए।" 
ूिेरत १८:१८-२१। यसरी पावलले आफ्नो समुाचारीय याऽालाई फेिर 
िनरन्तरता िदए। 
     यहूदीह को दवु्यर्वहारले गदार् पावल िनराश र िबचिलत भएका िथए। 
तर उनलाई हौसला चािहएकोले परमेँ वरले कोरन्थीका मािनसह लाई पिन 
ससुमाचार सनुाउनपुछर् भ भुएको िथयो (ूिेरत १८:१०)। हामी पिन कितपय 
समयमा हामीह को कामले गदार् हामी हताश िनराश हनुसक्छ । तर पावलले 
पिन त्यही पिरिःथितको सामना गदार् परमेँ वरले हौसला िदनभुएको वचनले हामी 
पिन ूितकुल पिरिःथितमा पदार् हामीलाई पिन त्यस वचनले कसरी हौसला िमल्न 
सक्छ? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: "बाइबलबाट िनकािलएको सत्य ानह लाई कितपय 
मािनसह ले न चाउलान।् तर त्यसको कारणले गदार् िसकाउनेह  िनराश 
हनुहुुँदैन। कितपय समयमा इसाई भनेर दावी गनह ले नै ती सत्यह लाई 
खशुी मानेर महण गलार्न ्भ े पिन छैन। पावल र उनको सहयोगीह ले पिन 
मािनसह को  बीचमा सत्यको िनिम्त पिरौम गदार् त्यःतै ूितकूल पिरिःथित 
सामना गनुर्परेको िथयो।  बुसको ससुमाचार बोक्नेह ले सतकर् ता र ूाथर्नाको 
अ  बोक्नपुदर्छ। िवँ वास र साहससाथ येशूको नाउँमा सिबय भएर जिहले 
पिन अिघ बिढरहनपुदर्छ।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ्अभ आपोःटल्स, प.ृ 
२३०बाट पान्तिरत। 
    "पथृ्वीको इितहासको अन्त्यमा रहनेह लाई धमर्शा  बाइबलमा 
देखाइएका सत्यह लाई ूचार गिरन्छ। यिद ती सत्यह लाई सु ेह ले 
बेिरयनका धमर्शा का बिु जीिवह ले जःतै िदनिदनै सनेुका वचनह  सत्य हनु ्
िक होइनन ्भनेर खोजिनित गरेर परमेँ वरको वचन सम्मत छ िक छैन भनेर 
चासो िलएर अध्ययन गरे धेरै मािनसह ले परमेँ वरको गिरमामय दश 
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आ ाह का नीितह ूित बफादार हनु सक्छन।् तर त्यसो नहुँदा थोरैले माऽ 
सही सत्यलाई महण गिररहेका छन।्.... 
    जित मािनसह लाई ितनीह ले खप्न सक्ने गरेर परमेँ वरको ज्योित 
वा सत्य ान िदइएको हनु्छ त्यसै अनसुार ितनीह को न्याय गिरनेछ। 
परमेँ वरले आफ्ना दूतह लाई मिुक्तको सन्देश िलएर मािनसह को बीचमा 
पठाउनहुनु्छ। परमेँ वरको दूत वा ूचारकह लाई सु े मािनसह ले कसरी 
व्यवहार गदर्छन ् त्यसको िजम्मेवारीको लेखा परमेँ वरले िलनहुनेुछ। जो 
मािनस िभऽी दयदेिख सत्यको खोजमा लािगरहेका हनु्छन ् ितनीह ले सनेुका 
वचन वा िशक्षाह  परमेँ वरको वचन अनसुार सही छ िक छैन भनेर 
होिसयारसाथ छानिबन गरेर अध्ययन गिररहेका हनु्छन।्"-एलेन जी ाइट, द 
आक्ट्स अभ द आपोःटलस,् प.ृ २३२बाट पान्तिरत।  
 

िचन्तनमनन: 
अ.   येशूलाई िवँ वास गर् यो भन्दैमा चचर्मा संख्या बढाउन 

हतारहतार बिप् तःमा िदन ुमनािसव छैन भनेर हामीले भन्य । 
यस मािमलामा एलेन जी ाइट भ हुनु्छ, "जो मािनस 
बिप् तःमाको िनिम्त तयार हनु्छ उसलाई राॆोसगँ तयार 
गनुर्पछर्। इसाई जीवनको नीित तथा आदशर्ह लाई उसले 
बझु्ने गरेर ू  पानुर्पछर्। नयाँ िवँ वासीह ले परमेँ वरको 
वचन अनसुार िजउन आफू ःप  हनुपुछर्।"-एलेन जी ाइट, 
टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ६, प.ृ ९१,९२बाट 
पान्तिरत।  

आ.  जनु मूितर् पजुा गनह को देशमा पावलले ितनीह को संःकार, 
रहनसहन, र संःकृितूित संवेदनशील भएर ससुमाचार ूचार 
गरेका िथए। हामीले पिन उनी जःतै हामीह को 
ससुमाचारसगँ सम्झौता नगिर वा हामीह को आःथाको 
पिहचानलाई निहिच्कच्याइ अ को धमर्, ान, संःकृित र 
रहनसहनूित कसरी संवेदनशील भएर अ लाई ससुमाचार 
सनुाउने? 

इ.   ूिेरत १७:३२-३४मा लेिखएको छ "३२ जब ितनीह ले 
मतृकबाट जीिवत हनेु िवषयमा सनेु, तब कसै-कसैले िगल् ला 
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गरे। तर अ ह ले चािहँ “हामी फेिर यस िवषयमा ितॆा 
कुरा सनु् नेछ ”  भने। ३३ त् यसपिछ पावल ितनीह का 
बीचबाट गए। ३४ तर कोही मािनसह  ितनका साथ लागे, 
अिन िवँ वास गरे। ितनीह मध् ये अिरयोपागसका िडयनिुसयस, 
दामािरस नाउँ भएकी एउटी ः ऽी, र अ ह  पिन िथए।" 

इ. एथेन्सका बािसन्दाह ले पावलको वचन सनेुपिछ ितन थिरका 
मािनसह ले आआफ्नै ूितिबया देखाएका िथए। त्यसबाट 
हामी के िसक्नसक्छ ? हेन ुर्होस ् "(१) कसैले उनको िखसी 
उडाए। अनौठो यहूदीको िभऽैदेिख जोिशलो भएर बोलेको 
देख्दा ितनीह लाई रमाइलो लागेको िथयो।  अथर्पूणर् जीवन 
जीउन आ ान गदार् कितले हँसी उडाउलान ् तर ितनीह ले 
त्यो मजाको अन्त्य द:ुख वा िवयोग ारा अन्त हनेु 
सम्भावनालाई हामीले िबसर्नहुु । (२) कितले वचन सनेुर 
पत्यार गरेतापिन पिछ महण गर ला भनेर पन्छाए। कित 
समयमा भोिल भनेर पखर बःन ुकितपय मािनसह को िनिम्त 
खतरा सािबत हनुसक्छ। (३) कितले िवँ वास गरे। 
मूखर्लेमाऽ परमेँ वरले िदनहुनेु उपहारलाई अःवीकार गछर् 
भनेर बिु मानी मािनसह लाई थाहा हनु्छ।"- िविलयम 
बाक्ल,  द आक्टस ्अभ आपोःटलस,् संसोधिनत संःकरण, 
(िफलाडेिल्फया: वेःटिमनःटर, १९७६), प.ृ १३३बाट 
पान्तिरत। 

ई.   पावलले अन्य जाित वा मीकह लाई ूचार गन बेलामा 
ितनीह कै लेखकलाई उद् धृत गरेका िथए। 
एथेन्सकाबासीह लाई आफ्नो िवषयलाई बझुाउन ितनीह ले 
नै मानेका बिु जीिवको वचनलाई ितनीह को साम ुतेःयार्एका 
िथए। सत्य कुरा अ  धमर् वा सािहत्यमा छ भन्दैमा त्यो 
असत्य हनु सक्दैन भनेर त्यसले कसरी िसकाउँछ? फेिर 
त्यसैवखत अ को दशर्न र बाइबललाई निमसाउन कसरी 
सतकर्  हनेु? 
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कथा ९ 
आठ कक्षाको िव ाथीर् चचर्मा संलग्न हनु्छ 

बमुिचनअडनबाट, २७ म ोिलया 
 

  म ोिलयाको पहाडी सहरमा उसको पिरवार सरेपिछ आठ कक्षाको 
बमुिचनले चचर्मा जान चाहेको िथयो। तर नयाँ सहरमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर् िथएन। त्यहाँ रहेका सबै जसो १०,००० मािनसह  बु  धमर्का 
अनयुायीह  िथए। उसका बाबआुमा पिन बु  धमर् मान्थे। उसले एउटा 
इसाई चचर् भे ायो जनु चचर्ले आइतबार मान्थ्यो। त्यो चचर् उसको िहसाब 
िसकाउने नया ँ िशक्षकको घरमा हनु्थ्यो। बमुिचम आफ्नो िहसाब िसकाउने 
सरको घरमा जान डराएको िथयो। 
   “म िहसाबमा राॆो िथइन, त्यसकारण त्यस िशक्षकको घरमा जान 
मलाई डर लागेको िथयो" बमुिचमले भन्यो। 
   म ोिलयामा धेरै जसोलाई एडभेिन्टःट चचर्को बारेमा थाहा िथएन। 
तर बमुिचमलाई त्यस चचर्को बारेमा राॆसँैग थाहा िथयो। एक जना ःथानीय 
एडभेिन्टःट नातेदारले बोलाएको हनुाले बमुिचम आफ्नो परुानो सहरमा रहेको 
एडभेिन्टःट चचर्मा जाने गदर्थ्यो। एक िदन पाःटरले उसलाई म ोिलयाको 
राजधानी उलनबाटरमा एडभेिन्टःट यवुा भेलामा लगेका िथए। बमुिचमले त्यस 
भेलामा येशूको समुाचार सनुाउने मािनसह को आवँयकता भएको महससु 
गरेको िथयो। त्यसकारण नयाँ सहरमा येशूको ससुमाचार कसरी सनुाउने भनेर 
सोिचरहेको िथयो। 
   बमुिचमले येशूको ससुमाचार कसरी सनुाउने भनेर सोच्दै गरेको 
बेलामा उसको घरको निजकै रहेको पहाडमा िबहान सध चढ्ने पिन गरेको 
िथयो। पहाडको टुप्पोमा बसेर भजनह  गाउँथ्यो र परमेँ वरको अगवुाईको 
िनिम्त ूाथर्ना गदर्थ्यो। 
   “ूभ ुमलाई ूयोग गनुर्होस"् भनेर उसले ूाथर्ना गदर्थ्यो। 
   एक िदन िबहान ूाथर्ना गरेपिछ पहाडबाट खु  झरेर िसधै 
आइतबार मा े चचर्मा  गयो। चचर्िभऽ पसेपिछ उसलाई कसोकसो लागेको 
िथयो। २०जना ठूलो मािनसह को साम ु आफूमाऽ एक्लो बालक भएको 
उसले भे ाएको िथयो। तर जब ठूलाह ले कुरा गनर् थाले उसको असिजलोपना 
ह ो। त्यो चचर् सधको िनिम्त बन्द हनु लागेको िथयो। 
   “यो हाॆो चचर्को अिन्तम आराधना समय हो" एक जना चचर्को 
सदःयले भन्यो। “हामी थोरै छ , िकन चचर् चलाइरहने?" अक  चचर्को 
सदःयले द:ुख पोखाए। त्यस चचर्का सदःयह  धेरै िनराश भएका िथए 
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िकनिक धेरै जसो िवँ वासीह ले त्यस चचर्मा आइतबार आराधना गनर् आउन 
छोडेका िथए। 
   बमुिचमले उिभएर १ कोरन्थी १५:५८ प ो, “त्यसकारण मेरा िूय 
भाइह  हो निहिच्कचाउ, अिडग होऊ, परमेँ वरको काममा सध लािगरहन।ु 
परमेँ वरमा ितमीह को पिरौम व्यथर् भएको छैन  भनेर थाहा पाउन"ु 
( पान्तिरत)। इसाईह ले आशा छोड्नहुु  भनेर उसले बाइबलबाट सनुायो। 
जब त्यो केटाले बोल्यो तब चचर्का मािनसह  ध्यानसँग सनुीरहे। जब उसले 
वचन सनुाउन सक्यो तब चचर्का सदःयह ले खशुी मानेर भने, “यो हाॆो 
अिन्तम आराधनाको समय होइन! ब  अब नयाँ तिरकाले यो चचर् सु  गरेर 
हाॆो ूथम आराधनाको समय हनेुछ!" 
   केही िदनपिछ त्यस चचर्का धेरै सदःयह  बमुिचमसँग ूाथर्ना गनर् 
पहाडमा चढे। 
   बमुिचमले परुानो एडभेिन्टःट चचर्को पाःटरसँग सम्पकर्  गर् यो। 
आइतबारको िदन त्यस आइतबार चचर्मा ूचार गनर् आउन उसले अनरुोध 
गर् यो। ती पाःटरले मञ् जरु गरे र दवैु जना िमलेर मिहनाको एक िदन 
त्यहाँका चचर्का सदःयह लाई बाइबल िसकाए। त्यो बम छमिहनासम्म 
चल्यो। 
    “चचर्का सदःयह लाई एडभेिन्टःट हनु आ ान गिरँन तर 
ितनीह कहाँ गएर ितनीह को चचर्मा सामेल भए ँ र ितनीह सँग ूाथर्ना गनर् 
थाल" बमुिचमले भन्यो। 
   तर पहाडमा चढेको बेलामा आफ्नो ूाथर्नामा पिरवतर्न गनर् थाल्यो। 
परमेँ वरले उसलाई ूयोग गनुर्होस ् भनेर ूाथर्ना गनुर्को स ा चचर्का 
िवँ वासीह ले एडभेिन्टःट सन्देश महण गराउन सहायता गनुर्होस ् भनेर 
बिुमिचमले ूाथर्ना गनर् थाल्यो। 
   त्यो चचर्मा २० जनाबाट २७ जना िवँ वासीह  भए र बिुमिचमका 
साथीह  पिन चचर्मा आउन थाले। 
   एक वषर्पिछ त्यस चचर्का सबै २७ जना सदःयह  एडभेिन्टःट 
चचर्को पाःटरको चचर्मा अ  एडभेिन्टःटह सँगै िबसमसको िवशेष 
कायर्बममा सहभागी हनु गए। जब ती २७ जना आ-आफ्ना घरमा फक तब 
सबै जनाले एडभेिन्टःट चचर्मा सामेल हनु सहमित जनाए। म ोिलयामा 
एडभेिन्टःट चचर् सु  भएको २७ वषर्मा त्योमाऽ एक घट्ना हो जहाँ एउटा 
चचर्को सबै जना एडभेिन्टःट भएका िथए। 
   जब बिुमिचम ठूलो भएर उलनबाटरमा गयो तब त्यो चचर्मा ४० जना 
िवँ वासीह  भएका िथए। २७वषर्को बिुमिचमले म ोिलयामा चचर् ःथापना गनर् 
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छोडेको छैन। ऊ ग्लोबल िमसनको पायोिनयर भएको छ र म ोिलयाको 
केवल एउटामाऽ पाथफाइन्डर चचर्को अगवुा भएको छ। ऊ र उसकी ौीमती 
िमलेर म ोिलयाको परम्परागत पाल जःतो घरमा सन ्२०१२मा पाथफाइन्डर 
चचर् खोलेका िथए। खनु्टुल सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा ूायजसो ६० जना 
ूत्येक साबथ आराधना गनर् आउँछन।् ४५ जना पाथफाइन्डर यवुायवुतीह  
पिन आउँछन।् सन ् २०१७मा म ोिलया देशले एडभेिन्टःट चचर्लाई 
आिधकािरक मान्यता िदएको िथयो। सन ् २०१७मा पिहलो दश जनाले 
बिप् तःमा िलएका िथए। 
   बिुमिचमको आठ कक्षाको िहसाब िसकाउने िशक्षक अिहले पिन 
िहसाबै िसकाउँिछन।् अिहले उनी उलनबाटरमा रहेको म ोिलयाको एकमाऽ 
एडभेिन्टःट ःकूल टुसगालमा पढाउँिछन।् यस ऽैमािसक भेटीको भाग त्यस 
ःकूलले पिन पाउनेछ। 
  अब बिुमिचमले अक  के गनर् चाहन्छ त? 
   “म ोिलयाभिर चचर्ह  ःथापना गनर् म चाहन्छु" आफ्नो ूितव ता 
व्यक्त गद बिुमिचमले भन्यो। 

  (लेखक, आन्ड्र्य ु मेकचेसनी। आठ कक्षा पढ्दा म ोिलयाको 
पहाडको टुप्पोमा बमुिचमले गीत गाएको सु ुहोस ् : bit.ly/eighth-grader-

converts-church)। 
 

म ोिलयाको बारेमा जानकारी: 
-म ोिलयाको परम्परा अनसुार त्यहाँका मािनसह  गेर भ े ठाउँमा 

बःदछन।् सी भाषामा यटुर् भिनन्छ। यो काठको ृेमको पाल जःतो घर 
हो। त्यसलाई छोप्न हलकुा कपडा ूयोग गछर्न ्तािक ितनीह लाई यताउती 
सिजलैसँग सानर् सिकयोस।् 

म ोिलयालाई घोडाढीह को देश भिनन्छ। त्यहाँ मािनसह भन्दा घोडाह  
धेरै छन।् घोडाह लाई याऽा गनर्, ितनीह बाट दूध खान र ितनीह को मास ु
खान ूयोग गदर्छन।् 
 सबाट आएको ससुमाचार ूचार गनह ले सन ् १९२६मा एडेिन्टःट 
ससुाचारीय काम सु  गरेका िथए। 
म ोिलयामा सबभन्दा पिहला छािपएको पःुतकमा भजन िथयो। हाबर्न 
मन्चिुरयामा रहेको सको िमसन ूसेमा छािपएको पःुतकको ूितिलपी िथयो। 
पिछ चारवटा ससाना पचार्ह  छापेका िथए। 
 

१४७-३
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