
 
 
 
 
 

 
 

यस अध्यायका मूल पदह  :ूिेरत ६:९×१५ ,९:१×९ ,१ शमूयल 
१६:७ ,म ी ७:१ ,ूिेरत ११:१९×२१ ,१५:१×५। 

यस अध्यायको मूल सार पद :“जब ितनीह ले ती वचनह  सनेु ,तब 
ितनीह  चपुचाप भए। ितनीह ले परमे रको ूशंसा तथा मिहमा गरे। 
ितनीह ले भने ,"अब हामीले यो बझु्य  ,गैर×यहूदी अथार्त ्अन्य जाितह  पिन 
पापबाट फकुर् न ् र अथर्मूलक जीवन व्यितत ग न ् भ  े परमे रको चाहना 
रहेछ।"  ूिेरत ११:१८ पान्तिरत।  

 
मानवीय ःवभाव तथा धािमर्क दशर्नको आधारमा हेन हो भने 

तासर्सका सावलले चालेको कदम अःवाभािवक भ  िमल्दैन। उनी त्यिह 
सावल िथए जो येशूलाई महण गरेपिछ नयाँ जीवन पाएर ूिेरत पावलमा न्वारन 
गिरएर येशू पिछको महान ्ूचारक बने। येशूलाई महण गनुर्भन्दा पिहले उनी 
िन ावान यहूदी िथए। उनलाई यहूदी धमर्शा को बारेमा पूरा ान िथयो। 
जीवनभिर व्यवःथाको गिरमा उनले िसकेका िथए। यहूदी धािमर्क िरितिथित र 
संःकारमा उनी पोख्त अथार्त ् ानमा पिरपक्व िथए। इॐायलीह लाई िछ ै 
राजनैितक ःवतन्ऽता िदने ूावधान परुानो करारको अधीनमा भएकोले त्यसको 
ूितक्षामा उनी पिन िथए। यहूदीह  पिँ चमी रा  रोमीह को अन्यायपूणर् 
िनयन्ऽणमा िथए। त्यस ताका धेरै झु ा मसीहह  तथा राजनैितक नेताह ले 
झु   टा आश ्वासनह  िदएर  मािनसह लाई आफ्ना पक्षमा पारेका िथए। 
त्यसकारण जब येशू आउनभुयो र पावलले िसकेका र अपेक्षा गरे अनसुार उहाँ 
नभएकोले उहाँलाई अपराधी तथा आत कारीको पिङ्क्तमा राखेर बुसको 
सजाय ँ िदन ु पावलको िनिम्त कुनै नौलो कुरो िथएन। रोमीह लाई नधपाई 
मसीह भनेर दावी गन येशूलाई सलुीमा चढाउन ुपावलले उिचतै ठानेका िथए। 
आफू मसीह भनेर दावी गन तर अपराधीह मा सबभन्दा ठूलो अपराधी भएर 
बुसमा टाँिगएर मन येशूलाई मा ु भनेको उनको िनिम्त अस  भएको िथयो। 

   फेिर येशूका चेलाह  परुानो करार धमर्शा  अथार्त ् तोराहूित िन ावान 
नभएको पावलको ठोकुवा िथयो। इॐायलीह लाई रोमीह बाट ःवतन्ऽ गन 
परमे रको योजनालाई तहसनहस पानर् इसाईह ले ठूलो भिूमका खेिलरहेका िथए 
भनेर उनको दावी िथयो। त्यिह सन्दभर्मा बुसमा टाँिगएको येशू नै मसीह 
हनुहुनु्छ र उहाँ फेिर आउनहुनु्छ भनेर फैलाएको दावी झु ा हनु ्भनेर पावलले 
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गैरयहूदीह को िनि त पे्रिरत अथार्त ्ससुमाचार सुनाउन
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ठोकुवा गरेका िथए। त्यसकारण येशूका चेलाह ले फैलाएका ॅमात्मक तथा 
मनगढन्ते तकर् ह लाई महण गनर् परम्परावादी पावल राजी हनुसकेका िथएनन।् 
यहूदी धमर् रक्षा गन नाउँमा र परमे रकै धािमर्क दूत बनेर ती मनगढन्ते 
समाचार फैलाइ मािनसह लाई फसाउने इसाईह लाई सखाप पानर् पावलले 
िनणर्य गरे। येशू नै मसीह हनु ् भनेर िवश ्वास गन इसाईह लाई आति त 
बनाउन अमज भिूमका खेल्ने पावललाई बाइबलका पानाह मा येशूभक्तह का 
ठूलो शऽकुो पमा िचऽण गिरएको पाइन्छ।- धमर्को रक्षा गन िनहुँमा अितवादी 
भएर िनिरह तथा सरल इसाईह लाई पावलले भय र यातना िदएका िथए। 
ितनीह लाई झ्यालखानामा राखी यहूदी समाजबाट सदाको िनिम्त हटाउन 
पावलले भरमग्दरु ूयास गरेका िथए(। 

   तर सावलूित परमे रको योजना अक िथयो। त्यो योजना सावलले 
किहल्यै पिन सोचेका िथएनन।् यहूदी धािमर्क नेता ,पिण्डत र आफ्नो धमर् रक्षा 
गन खुखँार व्यिक्तत्व येशूकै हातमा परेर पिरवितर्त हनेुछ भन् ने कुरो सावलले 
सपनामापिन सोचेका िथएनन।् तर परमे रले सावललाई नै येशू नै मसीह हनु ्
भनेर ूचार गन महान ्यो ाको पमा च ु  ुभयो। फेिर अचम्मको कुरो त यो 
छ , त्यो ूचार यहूदीह को माझमा माऽ नगरेर अन्य जाित अथार्त ्यहूदीह मा 
म्लेच्छ कहलाइने गैर×यहूदीह लाई पिन गन परमे रले योजना बनाउनभुएको 
िथयो । 
 
१॰ इसाईह लाई खेदो गन र यातना िदने सावल - ूिेरत ६:९×१५ 

      टासर्स देशको सावलको नाउँ पिहलो पटक ूिेरतको पःुतकमा 
देखापदर्छन।् जब चचर्को सामािजक काममा िनयकु्त भएको िःटफनसलाई मानर् 
ढुङ् गा हािनयो त्यसबेला सावल त्यस रक्ताल ुकायर्मा संलग्न भएको िथयो । 
ूिेरत ७:५८। यहूदीह  आफ्नो धमर्लाई त्यागेर इसाई भएको थाहा पाएर 
यहूदी धमर्को रक्षाको िनिम्त सावलले ितनीह लाई आति त बनाएको 
िथयो।ूिेरत ८:१×५। इसाईह लाई भएिभत पान सावल पिछ गएर पऽसु, 
िःटफन, िफिलपले जःतै ूिेरतको पःुतकमा मह वपूणर् भिूमका खेल्दछन।् 
यहूदी जात र धमर्को दायरा भन्दा बािहर गएर येशूको मिुक्तको ससुमाचार 
सनुाउन ितनीह ले अमज भिूमका खेलेका िथए। येशूभक्त िःटफनको ूचार र 
मतृ्यलेु टासर्सका पावललाई अत्यन्त गिहरो ूभाव पादर्छ। 

    िःटफन यनुानी अथार्त ्मीक भाषा बोल्ने यहूदी िथए। सु मा िनयकु्त 
गिरएका चचर्को िडकन अथार्त ्आिधकािरक अगवुाह मा िःटफन पिन पिहलो 
व्यिक्त -ूिेरत ६:३×६) िथए। िबदेशी यहूदीह को समूह ये शलेममा 
बसोबास गनर् आएका िथए भनेर ूिेरतको पःुतकमा उल्लेख गिरएको छ (ूिेरत 
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६:९)। येशूको बारेमा ूचार गिरएकोले ितनीह ले िःटफनसँग बादिबवाद 
गरेका िथए। त्यस बादिबवादमा सावल पिन सामेल भएको हनुसक्दछ। 

       ूिेरत ६:९×१५ अनसुार िःटफनलाई कुन अिभयोग लगाइएको िथयो ?
उनमािथ लगाइएको दोषलाई कसको सम्झना गराउँदछ ? -हेन ुर्होस ् म ी 
२६:५९×६१ पिन) ८ स ्िटफनसले अनमुह र शिक्तले पूणर् भएर मािनसह का 
बीचमा ठूला-ठूला अचम् मका काम र िचन् हह  गरे। ९ तर कोही-कोहीचािहँ जो 
ः वतन् ऽ-दलका सभाघरकाह  -जसको नाम यही िथयो), र कुरेनी, अलेक्  जेिन्सया, 
िकिलिकया र एिशयाका मािनसह  िथए, ितनीह ले खड़ा भई िः तफनससँग वाद-
िववाद गनर् लागे। १० ितनी जनु बिु ले र आत् मा ारा बोल् थे, ितनीह ले 
त् यसको सामना गनर् सकेनन ्। ११ तब ितनीह ले गपु् तमा मािनसह लाई 
उक् साएर यसो भन् न लाए, “मोशा र परमे रको िव मा यसले िनन् दात् मक कुरा 
बोलेको हामीले सनु् य ।”  १२ तब ितनीह ले जनता, धमर्-गु  र शाः ऽीह लाई 
भ  काए, र ितनीह लाई हमला गरे र पबेर महासभामा ल् याए। १३ ितनीह ले 
यसो भन् ने झूटा साक्षीह लाई अिग सारे, “यस मािनसले पिवऽः थान र 
व् यवः थाको िव मा कुराह  बोल् न छो  दैन। १४ िकनभने यसले यसो भनेको 
हामीले सनु् य , ‘नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गनछ, र मोशाले हामीलाई 
िदएका रीितिथित पिन बदली गिरिदनेछ’।”  १५ महासभामा बसेका ती सबैले 
ितनलाई िनयालेर हेरे, र ितनको मोहड़ा ः वगर्दूतको मोहड़ाजः तै देखे।" ूिेरत 
६:८-१५। "५९ अब मखु् य पूजाहारी र जम् मै महासभाले येशूलाई मतृ् यदुण् ड 
िदनलाई उहाँको िव मा झूटो गवाही खोज् न लागे। ६० धेरै झूटो गवाही 
िदनेह  आए, तर ितनीह ले कुनै ूमाण पाएनन ्। आिखरमा दईु जना अिग 
आए, ६१ र भने, “यस मािनसले ‘म परमे रको मिन् दर भत् काएर तीन िदनमा 
यसलाई िनमार्ण गनर् सक् छु’ भन् यो।”  (म ी २६:५९-६१)  

       सायद दईु फरक कुराह ले गदार् िःटफनको ूचारूित िभषण आबमन 
भएको हनुपुदर्छ। यहूदी धमर् र रा को पिहचान िदने मूल केन्ििवन्द ुमिन्दर र 
त्यसमा गिरने सम्पूणर् संःकार तथा िरितिथितह को औिचत्य अव समा  भयो 
भनेर उनले तकर्  गदार् उनका सऽहु  उनीूित अत्यन्त िरसाएर उकुसमकुुस 
भएका िथए। तर िःटफनसले यहूदीह को मटुु मािनने मिन्दर र रा को 
गिरमालाई वेवाःतामाऽ गरेन ब  बुसमा टाँिगएको र पनु त्थान हनुभुएको  
येशू नै यहूदी आःथाको सत्य केन्ििवन्द ुहनु ्भनेर िजिकर गरेका िथए। 

  यसै कारण यहूदी धमर्को पिण्डत फािरसी सावल िःटफनूित अत्यन्त बु  
भएको िथयो - िफिलप्पी ३:३×६। ूारिम्भक इसाईह को िखलाफमा उऽने 
सावलको चिरऽलाई हेदार् ऊ यहूदी धमर्को क र तथा अितवादी बािन्तकारी 
फािरसी पिण्डतह मध्ये एक िथयो भनेर देखाउँदछ। परमे रको राज्यको बारेमा 
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िदएको बाईबलका महान ्भिवंयवाणीह  अझसम्म पूरा भएको छैन भनेर सावल 
िवश ् वःत िथयो - दािनयल २, जकिरया ८:२३, यशैया ४०×५५। इॐायलमा 
अधमर् तथा झूटा धमर्ह लाई सफा गरेर ती भिवंयवाणीह लाई पूरा गराउन 
परमे रलाई म त गन आफ्नो काम पणु्यको भएको सावलले ठानेको हनुपुदर्छ। 
येशू नै मिसह हनुहुनु्छ भ  ेअगािड सारेको तकर्  सावलको िनिम्त अत्यन्त जघन्य 
आित्मक अधमर्को उदाहरण बनेर खडा भएको िथयो। 

   आफूमा भएको धािमर्क िववेक उिचत िथयो भनेर सावल अत्यन्त आश ्वःत 
भएको िथयो। त्यसकारण त्यस “झटुो "धमर् फैलाउने येशूका अनयुायीह लाई 
मान पछर् भनेर सावल अत्यन्त उम बनेर ितनीह लाई सताएको िथयो। 
िन:सन्देह हामीले जे िवश ्वास गछ  त्यसमा रिहरहन अथक ूयास गनुर्पदर्छ। 
तर धमर्को नाउँमा अन्याय गनुर्हु  भ  ेउिचत िववेकमा रहन हामी िकन चनाखो 
हनुपुदर्छ ?हामीले िवश ् वास गरेकै कुरामाऽ सत्य छ भ  ेहठमा चल्य  भने हामी 
पिन कःतो गलत बाटोमा िहँड्न अमसर हनु सक्नेरहेछ  भनेर पावलको 
चितर्कलाले कसरी देखाउँछ? 
 
२॰ सावलको आःथामा आमूल पिरवतर्न   -ूिेरत ९:५ 

      "र उनले सोधे, "ूभ,ु तपाईँ को हनुहुनु्छ?" अिन ूभलेु जवाफ 
िदनभुयो, "म येशू हुँ जसलाई ितमीले सताइरहेकाछौ। चचु्चा परेको ल ह मा 
खु ाले हा  ु ितॆो लािग गार् हो छ -नेपाली बाइबलमा यो वाक्य हटाइएको 
छ)।" -ूिेरत ९:५ पान्तिरत)।   

    सावलले येशूका भक्तह लाई आबमण गन बानी खास कुनै 
मह वपूणर् कामबाट उनले सु  गरेको िथएन।जब िःटफनको हत्या भएको 
िथयो, त्यसबेला उसले केवल हत्याराह को लगुामाऽ बोकेको िथयो। तर 
त्यसको लग ै येशूका अनयुायीह मािथ चक  पमा सावलले आबमण गनर् 
थाल्यो - ूिेरत ८:१×३ ,९:१,२,१३,१४,२१ र २२:३×५ पढ्नहुोस।् सावल 
ज ली पश ुर आफ्ना िबरोधीह लाई सत्यानाश गन िन ु र सैिनक िथयो भनेर 
उनको जङ् गी ःवभावलाई देखाउन िविभ  शब्दह  लकुाले ूयोग गदर्छन।् 
ती शब्दह ले इसाईूित अपनाएको उनको अितवादी आत कारी चिरऽको 
िचऽण गदर्छन।् ूिेरत ८:३मा उल्लेख गिरएको शब्द “संहार "अथार्त ्
"िवध्वंस "गन परुानो करारको मीक अथार्त ् यनुानीबाट आएको हो -भजन 
८०:१३। जंगली वदेँलले अिनयिन्ऽत पमा कसरी ध्वःत गछर् त्यसलाई 
व्याख्या गनर् यो शब्द ूयोग गिरएको िथयो। सावलले इसाईह ूित जनु 
बुसेड अथार्त ् ध्वःत पान उम नीित िलएका िथए, त्यो केवल आदी मनले 
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गरेको िथएन।इसाई आःथालाई सखाप पान र सदाको िनिम्त नामिनशाना नै 
हटाइ िदने सावलको िनणार्यक कदम चानचनेु िथएन। 

   तर जघन्य पशकुो ःवभाव िलएर इसाईह लाई सखाप पान षडयन्ऽ 
रचेर िहँड्ने सावल के भयो ?उनको आःथामा नाटकीय ढँगले कसरी आमूल 
पिरवतर्न भयो भनेर देहायका पदह ले बताउँछन।् त्यसको िववरण देहायका 
पदह मा पढेर पावलको अनभुवमा परमे रको सदाशय र अनमुहले कःतो 
भिूमका खेलेको िथयो भनेर िसक्छ । िनयालेर हेदार्,  ःप मा भ े हो भने 
परमे रको सदाशयता र भलाइ पाउन सावललाई कि को सहुाउँछ? पढ्नहुोस:् 
ूिेरत ९:१×१९" १ शाऊल ूभकुा चेलाह का िव मा अझ पिन धम् की र 
हत् याको धनुमा ूधान पूजाहारीकहाँ गए, २ र ितनले त् यस मागर्का पु ष होस ्वा 
ः ऽी, जसलाई फेला पारे पिन ितनीह लाई बाँधेर य शलेममा ल् याउन पाऊँ 
भनी दमः कसका सभाघरह को नाउँमा पजुीर् मागे।३ जब शाऊल याऽा गद 
दमः कसको निजक पगेु, अचानक ः वगर्बाट एउटा ज् योित ितनको विरपिर 
चम् क् यो। ४ ितनी भइँूमा लोटे, र ितनले यसो भन् ने ःवर सनेु, “शाऊल, शाऊल, 

ितमी िकन मलाई सताउँछ  ।"  ५ ितनले भने, “ूभ,ु तपाईंको हनुहुनु् छ?" अिन 
उहाँले भन् नभुयो,  “म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताउँदैछौ। ६ तर उठेर सहरमा 
जाऊ, र ितमीले जे गनुर्पछर् सो ितमीलाई बताइनेछ।"  ७ ितनको साथमा जाने 
मािनसह ले ःवरचािहँ सनेु, तर कसैलाई नदेख् दा अवाक भई उिभरहे। ८ तब 
शाऊल भइँूबाट उठे र आखँा खोल् दा ितनले केही पिन देखेनन ्, र ितनीह ले 
ितनका हात समाती डोर् याएर ितनलाई दमः कसमा ल् याए। ९ अिन तीन 
िदनसम् म ितनी नदेख् ने भए, र न त खाना खाए न पानी िपए। १० दमः कसमा 
हनिनया नाउँ भएका एक जना चेला िथए। ितनलाई ूभलेु दशर्नमा भन् नभुयो, 
“ए हनिनया।"  ितनले भने, “ूभ,ु हािजर छु।" ११ तब ूभलेु ितनलाई 
भन् नभुयो, “उठ, र “सीधा" नामक गल् लीमा जाऊ, र त् यहाँ यहूदाको घरमा 
शाऊल नाउँ भएका टासर्स-िनवासीलाई खोज, िकनिक ितनी ूाथर्ना गिररहेका 
छन ्। १२ ितनले दशर्नमा हनिनया नाउँ भएका एक जना मािनस िभऽ आएर 
ितनले िं ट पाऊन ्भनेर आफूमािथ उनका हात राखेका देखेका छन ्।"  १३ 
तर हनिनयाले भने, “ूभ,ु यी मािनसले य शलेममा तपाईंका सन् तानह लाई 
कि  धेरै खराबी गरेका छन ्, सो मैले धेरै जनाबाट सनेुको छु। १४ यहाँ पिन 
तपाईंको नाउँ िलने सबैलाई बाँध् ने अिधकार मखु् य पूजाहारीह बाट ितनले 
पाएका छन ्।" १५ तर ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िकनिक अन् यजाितह , 

राजाह  र इॐाएलका सन् तानका सामनु् ने मेरो नाउँ ूचार गनर् ितनी छािनएका 
मेरा एक पाऽ हनु ्, १६ िकनिक मेरो नाउँको खाितर ितनले कित कं ट 
भोग् नपुछर्, सो म ितनलाई देखाउनेछु।"  १७ तब हनिनया गएर त् यस घरिभऽ 
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पसे, र ितनीमािथ आफ् ना हात राखेर भने, “भाई शाऊल, जनु ूभ ु येशू ितमी 
आइरहेको बाटोमा ितमीकहाँ देखा पनुर्भएको िथयो, उहाँले नै ितमीले िं ट पाऊ 
र ितमी पिवऽ आत् माले भिरपूणर् होऊ भनी मलाई पठाउनभुएको छ।" १८ 
तु न् तै ितनका आखँाबाट पाूाजः ता केही खसे, र ितनले फेिर िं ट पाए। तब 
ितनी उठे र बिप् तः मा िलए, १९ अिन भोजन खाएर ितनले बल पाए। शाऊल 
िनकै िदनसम् म दमः कसमा भएका चेलाह सँग रहे।- ूिेरत २२:१×२१ । १ 
“भाइ हो तथा बाबै हो, तपाईंह का साम ुमैले आफ् नो पक्षमा भन् नपुन कुरा अब 
सनु् नहुोस ्।"  २ ितनी िहॄू भाषामा बोलेका सनेुर उनीह  अझ चपू भए।३ 
ितनले भने, “म िकिलिकयाको सहर टासर्समा जन् मेको एक यहूदी हुँ, तर यस 
सहरमा गमिलएलका चरणमा हिुकर् एको हुँ। हाॆा पखुार्का िविधअनसुार मैले 
ठीक-ठीक िशक्षा पाएको हुँ। आज तपाईंह  परमे रतफर्  जित उत् साही 
हनुहुनु् छ, म पिन त् यितकै उत् साही िथए।ँ ४ मैले यस मागर्का मािनसह लाई 
मतृ् यसुम् मै सताए,ँ अिन पु ष र ः ऽी दवैुलाई बाँध् दै झ् यालखानमा हािलिदए।ँ ५ 
ूधान पूजाहारी र जम् मै महासभाले पिन मेरो पक्षमा गवाही िदन् छन ्। 
उहाँह कै तफर् बाट भाइह का नाउँमा पजुीर् पाएर म त् यहा ँ भएका 
िवँ वासीह लाई बाँधेर य शलेममा ल् याई सजाय िदलाउन दमः कसमा गएको 
िथए।ँ ६ मेरो याऽामा दमः कसनेर आइपगु् दा ूाय: मध् यान् ह भएको हुँदो हो, 
अचानक ः वगर्बाट एउटा ठूलो ज् योित मेरो विरपिर चम् क् यो, ७ र म जिमनमा 
लोट, अिन मलाई यसो भिनरहेको एउटा आवाज सनु, “ए शाऊल, ए शाऊल, 

ितमी िकन मलाई सताउँदछौ।" ८ अिन मैले सोध, “हे ूभ,ु तपाईं को 
हनुहुनु् छ।"  अिन उहाँले मलाई भन् नभुयो, “नासरतको येशू मै हुँ, जसलाई ितमी 
सताइरहेछौ।" ९ तब मसँग जित जना िथए, ितनीह ले ज् योित त देखे, तर 
मसँग बोल् नेको शब् द भने सनेुनन ्।   
  १० “मैले भने, “हे ूभ,ु अब के ग ँ" अिन ूभलेु मलाई भन् नभुयो, 
“उठ, दमस ् कसमा जाऊ, र ितमीले गनुर्पन तोकेका कामह  ितमीलाई 
बताइनेछन ्।" ११ त् यस ज् योितको तेजले गदार् जब मैले केही देख् न सिकन,ँ तब 
मसँग हनेुह ले हातले समाती डोर् याएर मलाई दमः कसमा ल् याए। १२ 
हनिनया भन् ने एक जना व् यवः थाअनसुार चल् ने भक्त मािनस जसले त् यहा ँबः ने 
सबै यहूदीह बाट आदर पाएका िथए, १३ ितनी मकहाँ आए, र मेरो छेउमा 
खड़ा भएर मलाई भने, “भाइ शाऊल, ि  ूाप् त गनुर्होस ्।" र मैले त् यही घड़ी 
िं ट ूाप् त गर, र ितनलाई देख। १४ अिन ितनले भने, “हाॆा िपता-पखुार्का 
परमे रले उहाँको इच् छा तपाईंले जान् न, र ती धािमर्क पु षलाई देख् न, र 
उहाँको मखुबाट शब्द सनु् न तपाईंलाई िनयकु्त गनुर्भएको छ। १५ िकनिक 
सबै मािनसह का साम ुउहाँको िनिम् त तपाईंले जे देख् न ुर सनु् नभुएको छ, तपाईं 
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त् यसको साक्षी हनुहुनेुछ। १६ त अब िकन पखर्नहुनु् छ, उ  नहुोस ्, र बिप् तः मा 
िलनहुोस ्, अिन उहाँको नाउँको पकुार गरेर आफ् ना पाप धनुहुोस ्।" १७ 
य शलेममा फकर आएपिछ मिन् दरमा ूाथर्ना गिररहँदा म ध् यान-मग् न भए।ँ 
१८ उहाँले मलाई यसो भिनरहनभुएको मैले देख, “चाँड़ो गरेर य शलेमबाट 
िनिः कहाल, िकनिक मेरो िवषयमा ितमीले िदएको गवाही ितनीह ले महण 
गनछैनन ्।"  १९ मैले भन, “हे ूभ,ु मैले हरेक सभाघरमा गएर तपाईंमािथ 
िवश ् वास गनह लाई झ् यालखानमा हालेको र कुटिपट गरेको ियनीह  सबैलाई 
थाहै छ। २० तपाईंको साक्षी िः तफनसको रक्तपात हुँदा म आफै पिन निजकै 
उभी त् यस हत् यामा सहमत भई, उसलाई मानह का वः ऽ कुरेर बसेका िथए।ँ 
२१ तब ूभलेु मलाई भन् नभुयो, “जाऊ, िकनिक म ितमीलाई अन् यजाितह कहाँ 
टाढ़ा-टाढ़ासम् म पठाउनेछु।" ूिेरत २६:१-२९। १ राजा अिमपासले 
पावललाई भने, “ितमीलाई आफ् नो पक्षमा बोल् ने अनमुित छ।" तब आफ् नो हात 
पसारेर पावलले आफ् नो बचाउमा बोल् न लागे: २ “हे राजा अिमपास, यहूदीह ले 
मलाई लगाएका सबै दोषको िवषयमा आज हजूरको सामनु् ने मैले आफ् नो 
बचाउमा बोल् न पाएकोमा म आफूलाई भाग् यशाली ठान् छु। ३ यहूदीह का सबै 
ूथा र वाद-िववादका कुरामा हजूर िवशेष पले पिरिचत हनुभुएको हनुाले, मेरो 
बयान धैयर्पूवर्क सिुनिदनहुोस ्भनी म िबन् ती गदर्छु। ४ मेरो जाितको बीचमा र 
य शलेममा सु देिख िबताएको मेरो यवुावः थादेिखको मेरो जीवन शैली 
यहूदीह लाई थाहा छ। ५ लामो समयदेिख ितनीह लाई थाहा भएकै कुरा हो, 
िक हाॆो धमर्को सबैभन् दा क र पन् थी दलअन् तगर्त मैले एक फिरसी भएर मेरो 
जीवन यापन गरेको छु। ितनीह ले चाहे भने यस कुराको गवाही िदन 
सक् नेछन ्। ६ परमे रले हाॆा पखुार्ह लाई गनुर्भएको ूित ामा मैले आशा 
राखेको कारणले आज म यस मु ामा खड़ा भएको छु। ७ हाॆा बा॑ै 
कुलह ले यो आशा ूाप् त गनर्लाई रातिदन एक िच ले आराधना गदर्छन ्, र 
यही आशाको िनिम् त, हे राजा, यहूदीह ले मलाई दोष लगाएका छन ्। ८ 
परमे रले मतृकह लाई जीिवत पानुर्हनु् छ भन् ने कुरा िकन तपाईंह  कसैलाई 
पत् यार नलागेको  ९ नासरतका येशूका नाउँको िव मा धेरै कारबाई गनुर्पछर् 
भन् ने म आफैलाई पिन िवश ्वास िथयो। १० मैले य शलेममा त् यसै गर, र 
मखु् य पूजाहारीह बाट अिख् तयार पाएर धेरै सन् तह लाई मैले झ् यालखानमा 
हालेको माऽ होइन, तर ितनीह लाई मादार् ितनीह कै िव मा मैले मेरो मत 
पिन िदए।ँ ११ अिन सबै सभाघरह मा ितनीह लाई बारम् बार सजाय िदईकन 
ितनीह लाई िवश ्वास त् याग गराउने चें टा गथ। ितनीह का िव मा बोधले 
उन् म  भईकन बािहरका सहरह मा पिन मैले ितनीह लाई सताए।ँ १२ 
यसरी मखु् य पूजाहारीह बाट अिख् तयार र आ ा पऽ पाएर म दमः कसितर 
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गए।ँ १३ हे राजा, मध्यिदनमा मैले स ्वगर्बाट सूयर्भन् दा पिन उज् ज् वल ज् योित 
देख, जो म र मसँग याऽा गनह का चारैितर चिम् करहेको िथयो। १४ जब 
हामी सबै जिमनमा लोटेका िथय , तब िहॄू भाषामा मलाई यसो भिनरहेको 
आवाज मैले सनु, “शाऊल, शाऊल, ितमी िकन मलाई सताउँदछौ। सइुरोमा 
लात हान् दा ितमीलाई नै दखु् छ।"  १५ अिन मैले भन, “हे ूभ,ु तपाईं को 
हनुहुनु् छ।" ूभलेु मलाई भन् नभुयो, “म येशू हुँ, जसलाई ितमी सताइरहेछौ। 
१६ तर उठ र आफ् ना पाउमा खड़ा होऊ, िकनभने ममा ितमीले देखेका र मैले 
ितमीलाई देखाउने कुराका िनिम् त सेवक र साक्षी िनयकु्त गन उ ेँ यले म 
ितमीकहाँ देखा परेको छु। १७ म ितमीलाई ितॆा आफ् नै जाित र 
अन् यजाितबाट छुटकारा िदनेछु, जसकहाँ म ितमीलाई पठाउनेछु, १८ तािक 
ितमीले ितनीह का आखँा खोिलदेऊ, र ितनीह  अन् धकारबाट ज् योिततफर् , र 
शैतानको शिक्तबाट परमे रतफर्  फकूर् न ्। यसरी ितनीह ले पापको क्षमा 
पाउनेछन ् र ममािथको िव ास ारा पिवऽ भएकाह को ः थान ितनीह ले पिन 
पाउनेछन ्।" १९ “यसकारण, हे राजा अिमपास, ःवगीर्य दशर्नूित म 
अना ाकारी भइन।ँ २० तर पिहले दमः कसमा, तब य शलेममा र सारा 
यहूिदया देशभिर रहनेह लाई, र अन् यजाितह लाई पिन पँ चा ाप गरेर 
परमे रितर फकर्  र आफ् ना पँ चा ाप योग् यका काम गर भनेर मैले ूचार 
गर। २१ यसैकारण यहूदीह ले मलाई मिन् दरमा पबेर मान चें टा गरे। २२ 
आजको िदनसम् म परमे रबाट मैले सहायता पाएको छु। यसैले साना ठूला 
दवैुलाई गवाही िदँदै म यहाँ खड़ा भएको छु। अगमवक्ताह ले र मोशाले 
बोलेका वचन अवँ य पूरा हनेुछन ् भन् ने कुराबाहेक मैले अ  केही भनेको 
छैन।ँ" २३ उनीह ले भनेका िथए िक भीं टले द:ुख भोग् नैपछर्, र मतृकबाट 
जीिवत हनुभुएको पिहलो भएर उहालेँ आफ् ना जाित र अन् यजाितह लाई 
ज् योितको घोषणा गनुर्हनेुछ।"   
  २४ ितनले यी आफ् नो बचाउका कुराह  बोिलरहेकैमा फेःतसले ठूलो 
ःवरमा भने, “ए पावल, तँ बौलाहा होस ्, तेरो धेरै िव ाले तँलाई बौलाहा 
तलु् याएको छ।"  २५ तर पावलले भने, “अित आदरणीय फेः तस, म बौलाहा 
होइन,ँ तर सत् य र सबुिु का कुराह  बोल् दछु। २६ िकनिक राजा ः वयम ्ले यी 
कुराका िवषयमा जान् नहुनु् छ, जसको सामनु् ने म िनधर्क् कसँग बोल् दैछु। िकनिक 
यी कुनै कुरा उहाँबाट िछपेको छैन, िकनिक यो कुरा गपुचपूमा गिरएको 
होइन। २७ राजा अिमपास, के हजूरले अगमवक्ताह मािथ िवश ्वास गनुर्हनु् छ 
? म जान् दछु, हजूरले िवश ् वास गनुर्हनु् छ।"  २८ अिमपासले पावललाई भने, “के 
थोरै समयमा ितमी मलाई भीिं टयान बनाउन चाहन्छौ?" २९ पावलले जवाफ 
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िदए, “थोरै समयमा होस ् िक धेरैमा यी साङ् लाह  छोड़ेर, हजूर माऽ होइन तर 
आज मेरो कुरा सनु् ने जित सबै मजः तै होऊन ्भनी म परमे रमा ूाथर्ना गछुर्।" 
     मािनसको ि कोणले सावलको आमूल धािमर्क पिरवतर्न असम्भव 
देिखन सक्छ। यसले गदार् जब येशूका चेला तथा धेरैजसो अ  भक्तह ले 
उनले येशूलाई महण गरे भ े समाचार सनेु उनीह ले ह प  िवश ् वास गनर् 
सकेका िथएनन।् इसाईह लाई त्यःतो आति त पान जघन्य व्यिक्त केवल 
भारी सँजायको भागी हनुपुन हो। तर परमे रको योजना अक िथयो। त्यस 
अितवादी र िजि वाल यहूदी सावललाई सजाय ँ िदनकुो स ा परमे रले आफ्नो 
अपार अनमुह देखाइिदनभुयो। सावलको धमर् पिरवतर्न बलजफ्ती उनको 
आत्मिनणर्यको िव मा कसैले लादेको  िथएन भनेर हामीले बझु्न ुअत्यन्त 
ज री छ। सावल कुनै नािःतक व्यिक्त िथएन। ऊ धािमर्क ूविृ  भएको 
यहूदी िथयो। तर परमे रको बारेमा उनको अत्यन्त गलत धारणा िथयो। 
येशूले आकाशवाणीबाट सावललाई सम्वोधन गनुर्भयो, “सावल सावल ितमीले 
मलाई िकन यातना िदइरहेका छौ। चचु्चे ल ीलाई लातले िहकार्उन सिजलो 
छैन भ े कुरो के ितमीलाई थाहा छैन र ?" ूिेरत २६:१४ पान्तिरत। 
येशूलाई िव ास गनुर्भन्दा अिघदेिख नै परमे रको आत्माले सावलको दयमा 
काम गिररहेको िथयो भ े तथ्य ती शब्दह ले बझुाउँछन।् पौरािणक समयमा 
गो ले जोत् ने बेलामा नजोत् न िढपी गरे त्यसलाई िहकार्उन चचु्चो परेको ल ी 
ूयोग गिरन्थ्यो। केिह समयदेिख परमे रले सावललाई िदनभुएको चेतावनीलाई 
उसले वेवाःता गिररहेको हनुसक्छ। तर आिखरमा िसिरया देशको दमःकस 
राजधानीमा इसाईह लाई नाश गन अनमुित पऽ िलएर गएको सावलको 
सामना जीिवत येशूसँग भयो र तब उहाँसँग लड्न सदाको िनिम्त त्याग्ने िनधो 
गरेको िथयो। 

    तपाईँको आफ्नै धािमर्क आःथा पिरवतर्नको अनभुवको वारेमा 
िवश ् लेषण गनुर्होस।् हनुसक्छ पावलको जःतो नाटकीय ढङ् गमा नभएको होला। 
ूायजसो हुँदैन पिन। तर कुन तिरकाह ारा तपाईँले परमे रको अनमुह 
त्यसबेला पाइरहनभुएको िथयो? येशू ारा हामीले के पाइरहेकाछ  त्यसलाई 
हामीले िकन किहल्यै पिन िवसर्नहुु ? 
 
३॰ सावल दमःकसमा  -१ कोरन्थी ४:५   

       दमःकसको बाटोमा येशूसँगको मठुभेट भएको अनभुवमा सावल अन्धो 
भएको िथयो। अिन येशूले नै उसलाई यहूदा नाम भएको आफ्नो भक्तकहाँ 
जान ुभनेर भ ु भएको िथयो। त्यहाँ सावललाई अनिनयास भ े अक  व्यिक्तको 
ूितक्षामा रहन ु भ ुभएको िथयो। त्यस पखार्इको समयमा सावलले 
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आत्मआलोचना गन फुसर्द पाएको िथयो। आफ्नो शारीिरक आखँाको 
अन्धोपनका कारण येशूका भक्तह लाई खेदो गदार् आफू कसरी आित्मक 
अन्धो भयो भ े ूभावशाली आत्म ान उनलाई भइरहेको िथयो। 

     जब दमःकसको बाटोमा येशू सावलकहाँ देखापनुर्भयो तब उसको 
जीवनमा आमूल पिरवतर्न भएको िथयो। सबै थोक पिरवतर्न भयो। यहूदी 
धमर्को क र संरक्षक भएर धमर्लाई रक्षा गनको नाउँमा जे गरे सो िठकै गर 
भनेर उनले सोचेका िथए अब उनलाई यो महशूस भयो िक उनको यो अिभयान 
भयानक गिल्त िथयो। परमे रको िनिम्त उहाँको धमर्को रक्षा गद उहाँलाई 
सघाइरहेको भन्दा त उहाँको िखलाफमा पो उनी गइरहेको उनले थाहा पाए  ! 
आत कारी, अहंकारी, अितवादी, ज ली जोश तथा िमजासले भिरएको क र 
फिरसी पिण्डत सावल अब दमःकसको ारमा ये सलेमबाट येशूका 
अनयायीह लाई भःमासरु गनर् िनःकेको सावल भन्दा िभ ै भएर पसेको िथयो। 
आदरणीय तथा सम्माननीय यहूदी पिण्डत -वा ःवामी) भएर त्यस क्षेऽमा खाइ 
िपइ रमाइलो गनुर्को स ा ितन िदन उनले ूाथर्ना गरे र केिह नखाइ उपवास 
बसे। आफ्नो सबै चितर्कलालाई खोतल्न त्यसबाट शु  हनु उनलाई तीन िदन 
लागेको िथयो। 

    जब येशूका भक्तह को खुँखार िबरोधी पावलको साम ु जान ु भनेर 
अनिनयासलाई परमे रले िनदशन िदनभुएको िथयो ,उनले के सोचे होलान ् ?
इसाईह लाई तहस नहस पान सावल आफ इसाई हनु पगु्यो रे? फेिर 
गैर×यहूदीह को बीचमा ससुमाचार फैलाउन सावललाई पावलको नाम रण 
गिर येशूले उनलाई िनयकु्त गनुर्भयो रे -ूिेरत २६:१६×१८। यो त मािनसको 
िदमागले बझु्नै नसक्ने गरेर भएको घट्ना िथयो। हनिनया अकमकमा पनुर् 
ःवभािवकै िथयो। ये शलेमको चचर्ले यो कुरालाई महण गनर् त अझ झन 
मिुँकल भएको िथयो। सावल, येशूको परमभक्त हनु ् भनेर इसाईह को 
दायरामा उनलाई पानर् ितन वषर् लाग्यो -ूिेरत ९:२६×३०। यःतो पिरवेशमा 
दमःकसका िव सीह ले केिह िदन िभऽै माऽ सावललाई महण गनुर्पदार् कःतो 
अप ारो भयो होला? फेिर ितनीह को मनमा कःतो अनिगिन्त ू ह को 
ओइरो लागेका होलान ्भ  सिकँदैन। फेिर यो पिन सम्झनहुोस,् हनिनयालाई 
टारससको सावलको बारेमा अपेक्षा नै नगिरएको अचम्मको सन्देश परमे रले 
उनलाई दशर्न ारा िदनभुएको िथयो। येशूका यहूदी िव ासीह का परमशऽ ु
अव ितनीह  मध्ये एक धरोहरको पमा खडा हनु पगेुका िथए। हेन ुर्होस ्
देहायका पदह मा: ूिेरत ९:१०-१४। १० दमः कसमा हनिनया नाउँ भएका 
एक जना चेला िथए। ितनलाई ूभलेु दशर्नमा भन् नभुयो, “ए हनिनया।”  ितनले 
भने, “ूभ,ु हािजर छु।”  ११ तब ूभलेु ितनलाई भन् नभुयो, “उठ, र ‘सीधा’ 
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नामक गल् लीमा जाऊ, र त् यहाँ यहूदाको घरमा शाऊल नाउँ भएका टासर्स-
िनवासीलाई खोज, िकनिक ितनी ूाथर्ना गिररहेका छन ्। १२ ितनले दशर्नमा 
हनिनया नाउँ भएका एक जना मािनस िभऽ आएर ितनले िं ट पाऊन ्भनेर 
आफूमािथ उनका हात राखेका देखेका छन ्।”  १३ तर हनिनयाले भने, “ूभ,ु 

यी मािनसले य शलेममा तपाईंका सन् तानह लाई कि  धेरै खराबी गरेका 
छन ्, सो मैले धेरै जनाबाट सनेुको छु। १४ यहाँ पिन तपाईंको नाउँ िलने 
सबैलाई बाँध् ने अिधकार मखु् य पूजाहारीह बाट ितनले पाएका छन ्।”, -ूिेरत 
२६:१२-१८। १२ “यसरी मखु् य पूजाहारीह बाट अिख् तयार र आ ा पऽ 
पाएर म दमः कसितर गए।ँ १३ हे राजा, मध्यिदनमा मैले ः वगर्बाट 
सूयर्भन् दापिन उज् ज् वल ज् योित देख, जो म र मसँग याऽा गनह का चारैितर 
चिम् करहेको िथयो। १४ जब हामी सबै जिमनमा लोटेका िथय , तब िहॄू 
भाषामा मलाई यसो भिनरहेको आवाज मैले सनु, “शाऊल, शाऊल, ितमी िकन 
मलाई सताउँदछौ? सइुरोमा लात हान् दा ितमीलाई नै दखु् छ।”  १५ “अिन मैले 
भन, ‘हे ूभ,ु तपाईं को हनुहुनु् छ?’  ूभलेु मलाई भन् नभुयो, ‘म येशू हुँ, जसलाई 
ितमी सताइरहेछौ। १६ तर उठ र आफ् ना पाउमा खड़ा होऊ, िकनभने ममा 
ितमीले देखेका र मैले ितमीलाई देखाउने कुराका िनिम् त सेवक र साक्षी िनयकु्त 
गन उ ेँ यले म ितमीकहाँ देखा परेको छु। १७ म ितमीलाई ितॆा आफ् नै 
जाित र अन् यजाितबाट छुटकारा िदनेछु, जसकहाँ म ितमीलाई पठाउनेछु, १८ 
िक ितमीले ितनीह का आखँा खोिलदेऊ, र ितनीह  अन् धकारबाट ज् योिततफर् , र 
शैतानको शिक्तबाट परमे रतफर्  फकूर् न ्। यसरी ितनीह ले पापको क्षमा 
पाउनेछन ्र ममािथको िवश ्वास ारा पिवऽ भएकाह को ः थान ितनीह ले पिन 
पाउनेछन ्।’  र ूिेरत ९:१७-३०। १७ तब हनिनया गएर त् यस घरिभऽ पसे, 

र ितनीमािथ आफ् ना हात राखेर भने, “भाइ शाऊल, जनु ूभ ु येशू ितमी 
आइरहेको बाटोमा ितमीकहाँ देखा पनुर्भएको िथयो, उहाँले नै ितमीले िं ट पाऊ 
र ितमी पिवऽ आत् माले भिरपूणर् होऊ भनी मलाई पठाउनभुएको छ।” १८ 
तु न् तै ितनका आखँाबाट पाूाजः ता केही खसे, र ितनले फेिर िं ट पाए। तब 
ितनी उठे र बिप् तः मा िलए, १९ अिन भोजन खाएर ितनले बल पाए। शाऊल 
िनकै िदनसम् म दमः कसमा भएका चेलाह सँग रहे। २० अिन तु न् तै ितनले 
सभाघरह मा येशूको घोषणा यसरी गरे, “उहाँ परमे रका पऽु हनुहुनु् छ।” २१ 
तब सनु् नेह  जित सबैले अचम् म मानेर भने, “यो नाउँ िलने जितलाई 
य शलेममा संहार गन र यहाँ पिन ितनीह लाई बाँधेर मखु् य पूजाहारीह कहाँ 
लैजाने अिभूायले आउने यही होइन र?” २२ तर शाऊल अझ बढ़ी 
शिक्तशाली हुँदैगए, र येशू नै भीं ट हनुहुनु् छ भन् ने ूमाण िदएर दमः कसमा 
रहने यहूदीह लाई अकमक् क पािरिदए। २३ अिन धेरै िदन िबतेपिछ 
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यहूदीह ले ितनलाई मान ष  यन् ऽ रचे। २४ तर ितनीह को ष  यन् ऽ 
शाऊललाई थाहा भयो। उनीह  ितनलाई मानर् रातिदन सहरका ढोकाह मा 
ढुकेर बः थे। २५ तर ितनका चेलाह ले ितनलाई राती नै डालोमा हाली 
पखार्लबाट ओ॑ािलिदए।  २६ ितनी य शलेममा आएपिछ ितनले चेलाह सँग 
िमल् ने ूयत् न गरे। तर ितनीह लाई उनी चेला हनु ्भन् ने पत् यार नहुँदा सबै 
ितनीसँग डराए। २७ तर बारनाबासले ितनलाई साथमा िलएर ूिेरतह कहाँ 
लगे। अिन शाऊलले ूभलुाई बाटोमा देखेका र ूभ ु ितनीसँग बोल् नभुएको र 
ितनले दमः कसमा साहसिसत येशूको नाउँमा ूचार गरेका कुरा ितनीह लाई 
बताइिदए। २८ शाऊल य शलेममा ितनीह सँगसँगै खलु् लमखलु् ला िहँ  न 
थाले, र साहसिसत ूभकुो नाउँमा ूचार गनर् लागे, २९ अिन ितनी मीक-
यहूदीह सँग वाद-िववाद गथ, तर उनीह ले ितनलाई मानर् खोज् थे। ३० तर 
यो थाहा पाएर भाइह ले ितनलाई कैसिरयामा ल् याए र त् यहाबँाट ितनलाई 
टासर्समा पठाइिदए।"   

   ये शलेमको धमर्शभाको बडा गु ज्यकुो हातले सिह गरेको 
इसाईह को आिधकािरक मतृ्यपुऽ िलएर सावल दमःकस जाँदै िथए -ूिेरत 
२६:१२। तर सावलको िनिम्त परमे रको िनदशन अक िथयो। त्यो संसारको 
कुनै पिन आिधकारी व्यिक्तको भन्दा महान ् िथयो। येशूको ससुमाचार 
यहूदीह मा माऽ िसिमत नराखी अव गैर×यहूदी जगतमा लाने िजम्मा 
सावललाई िदइएको िथयो। शावल येशूलाई िवश ्वास गनर् पगेु भ े खबर 
अनिनयास र यहूदी इसाईह को िनिम्त झन अचािक्ल नै भएको िथयो। 
हनिनया अलमलमा पनुर् अःवाभािवक िथएन। सावलको धमर् पिरवतर्नको 
ूिबयामा भन्दा अझ अन्य जाितलाई पिन येशूको समाचार सनुाउने भ े 
समाचारले यहूदी इसाईह लाई ःतव्ध पारेको हनुपुदर्छ। यो समाचार 
तत्कािलन यहूदी इसाईह को िनिम्त सनसनीपूणर् र अमान्य िथयो भनेपिन 
हनु्छ।  

      हननीयालाई शाऊलको बारेमा परमे रले दशर्न िदनभुएको पिन 
उल्लेखनीय मा ुपछर्। हननीयाले अपेक्षा नगरेको दशर्नमा अचम्मको िनदशन 
परमे रबाट सु ुपदार् उनी अकमक् क परेका िथए िबशेष गरेर शाऊलको 
िनयतको बारेमा उनलाई थाहा भएको िथयो। 

     अ  मािनसह को आित्मक अनभुवलाई हामीले कःतो सतकर् ता 
अपनाएर हेन ुर्पद  रहेछ भनेर देहायका पदह ले कसरी देखाउँदछन ् हेन ुर्होस।् 
येशूलाई िवश ् वास गरेको अ को अनभुवमा तपाईँको मूल्या न कःतो िथयो? के 
तपाईँले पिन त्यसमा गल्ती गनुर्भएको िथयो? र ती गल्तीह बाट तपाईँले के 
िसक्नभुएको छ? १ शमूएल १६:७। ७ तर परमूभलेु शमूएललाई भन् नभुयो, 
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“त्यो सनु् दर र अल् गो भए तापिन त् यसको ख् याल नगर ्। मैले त् यसलाई इन् कार 
गरेको छु। परमूभलेु मािनसले झ हेन ुर्हनु् न। मािनसले प हेरेर िवचार गछर्, 
तर परमूभलेु दयिभऽ हेरेर िवचार गनुर्हनु् छ।” म ी ७:१,२ । १ “अ लाई 
दोषी नठहराओ, र ितमीह  पिन दोषी ठहराइनेछैन ।  २ िकनभने जसरी 
ितमीह  अ ह लाई दोषी ठहराउँछौ, त्यसरी नै ितमीह  पिन दोषी 
ठहराइनेछौ। जनु नापले ितमीह  नाप्दछौ, त्यसै गरी ितमीह का िनिम् त पिन 
नािपनेछ।" र १ कोरन्थी ४:५। यसकारण तोिकएको समयभन् दा अिघ न् याय 
नगर, ूभ ुआउञ् जेल पखर्। उहाँले अधँ् यारोमा लकेुका कुराह लाई ूकाशमा 
ल् याउनहुनेुछ, र मािनसका दयका अिभूायह  ूकट गिरिदनहुनेुछ। तब हरेक 
मािनसले परमे रबाट आफ् नो ूशंसा पाउनेछ।"  
   
४. यहूदी जाितह को दायराबाट अन्य जाित वा िबदेशीह मा ससुमाचार पगु्दछ 

      यहूदीह ले अ  जाित वा िवदेशीह लाई अन्य जाित वा अछुत जाित 
ठान्दथे। िहन्द ुव्यवःथाका ूवधर्क मनु ारा आफ्नो पःुतक मनःुमिृ मा त्यःतो 
मािनसह लाई म्लेच्छ भनेर कहलाइएको िथयो। तर मािनसले उत्पादन गरेको 
जाितूथालाई येशूले आफ्नो रगत ारा उन्मलुन गनुर्भएको िथयो -गलाती 
३:२८। गैर×यहूदीले येशूको ससुमाचारलाई महण गरेर एउटै परमे रको 
राज्यमा बःन ुभनेको अितबादी यहूदीह को िनिम्त अस  िथयो।×अनवुादकको 
िटप्पणी (तर पिहलो गैर×यहूदी चचर् कहाँ ःथापना भएको िथयो? कुन ्अवःथाले 
गदार् िब ासीह  िबदेशमा पलायन हनुपगेुका िथए? हेन ुर्होस ्:ूिेरत ११:१९×२६ 
।१९ स ्िटफनसको 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 सगँ भएकोले 
िवश ् 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 परमे रको 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 िवश ्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 
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गिररहे, र मािनसह को ठूलो समूहलाई िशक्षा िदए। चेलाह  पिहलो पटक 
एिन् टओिखयामा नै भीिं टयान वा इसाई भिनए।" 

     िःटफनको मतृ्यपुिछ इसाईह लाई जताततै सतावत आएको िथयो। ती 
आबमणलाई सहन नसकी धेरै यहूदी इसाईह  िबदेशमा भागाभाग भएका िथए। 
धेरै ती यहूदी इसाई िवश ्वासीह  तीन सय माइल उ रमा रहेको गैर×यहूदी 
शहर एिन्टओिखयामा भाग्न वाध्य भएका िथए। यो रोमी ूान्त िसिरयाको 
राजधानी िथयो। यो ूख्यात रोम र अलेक्जान्डर पिछको ूमूख शहर िथयो। 
त्यस समय िवँ वका िबिभ  देशह बाट आएका किरब पाँच लाख मािनसह  
एिन्टओओिखयामा बसोबास गरेका िथए। त्यसकारण दवैु यहूदी र 
गैर×यहूदीह को संख्या ठूलो भएकोले  एिन्टओओिखया सहर चचर् ःथापना गनर् 
अत्यन्त अनकूुल थलो भएको िथयो। िविभ  देशका िविभ  जाितह  िमिसएको 
सहर एिन्टओओिखया भएकोले त्यही ँिवश ्वव्यापी पमा ूारिम्भक चचर्को ूचार 
गन योजना उिचत देिखएको िथयो।  
    एिन्टओिखयामा के भयो जसले गदार् त्यहा ँबणार्बास जानपुरेको िथयो 
र उनको कामलाई सघाउन उनले पावललाई आमन्ऽण गरेका िथए? -ूिेरत 
११:१९×२६ अनसुार त्यहाँ भएको चचर्को िचऽण कःतो िथयो? 

    स ् िटफनसको 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 ु येशूको बारेमा ूचार गरे। २१ ूभकुो बाहलुी 
ितनीह सँग भएकोले िवश ्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 परमे रको 
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 
िवश ् 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 सँग ितनीह ले भेटघाट गिररहे, र मािनसह को 
ठूलो समूहलाई िशक्षा िदए। चेलाह  पिहलो पटक एिन् टओिखयामा नै 
भीिं टयान भिनए।" 
     पावलको जीवन कहानीको इितहास बनाउन ुत्यःतो सिजलो छैन। तर 
उनको धमर् पिरवतर्न पिछ ये शलेममा ूवेश गरेको र एिन्टओिखयामा 
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बणार्बासले कामको िनिम्त आमन्ऽण गरेको बीचमा कमसेकम पाँच वषर् 
भइसकेको देिखन्छ -ूिेरत ९:२६×३०। तर ती पाँच वषर्सम्म पावलले के 
गिररहेको िथयो? त्यसको जानकारी पाउन मिुःकल छ। तर गलाती १:२१मा 
उल्लेख गरे अनसुार पावलले िसिरया र िसिसिलयामा ससुमाचार ूचार गिररहेको 
हनुपुदर्छ। ती वषर्ह मा पावलले आफ्नो घर पिरवारबाट सतावट सहन ुपरेको 
िथयो र अन्तमा पिरवारका सदःयह को मतृ्यपुिछ उनले पाउन े पैसा वा 
जिमनको अंश खोसेर उनलाई घरबाट िनकालीयो भनेर कसै कसैले तकर्  गरेको 
पाउँछ  -िफिलप्पी ३:८को आधारमा। त्यसको फलःव प २ कोरन्थी 
११:२३×२८ अनसुार येशूलाई महण गरेको कारण उनले धेरै सतावटह  र 
िपडा पिन भोिगरहेका िथए।  
     पिवऽ आत्माको अगवुाइमा एिन्टओिखयाको चचर् ितु गितमा 
बिढरहेको िथयो। ूिेरत १३:१को अनसुार संसारका िविभ  देशह बाट 
आएका िविभ  जातजाितका मािनसह  चचर्मा समावेश भएका िथए। बणार्बास 
पिँ चमी मूलकु साइूस टापबुाट आएका िथए भने लिुसयस साइरन भ े 
देशबाट, पावल िसिलिसयाबाट भने िसमोन अिृकाबाट आएको हनुपुदर्छ। 
त्यस चचर्मा िविभ  देशबाट आएका गैर×यहूदी वा िबदेशी जाित इसाईह  
िथए। गैर×यहूदी शहर एिन्टओिखया परमे रको ससुमाचार ूचार गनर् सु को 
ूमूख केन्ि भएको िथयो। िसिरया र इॐायली देश भन्दा बािहर अझ अ  
गैर×यहूदी जाितह को बीचमा धमर् ूचार गरोस ्भ े पिवऽ आत्माको चाहना 
िथयो। िसिरयाको आिन्टओख शहर ससुमाचार फैलाउने कामको फैलाउने 
केन्ििवन्द ुबिनने भएको िथयो । 

    ूिेरत ११:१९×२६ फेिर पढ्नहुोस।् एिन्टओखयाको चचर्मा िविभ  
जात जाित, परम्परा, संःकार, कला आिदका मािनसह  समावेश भएका िथए 
भनेर ती पदह ले देखाउँछन।् हामीह ले पिन एिन्टओिखयाको चचर्मा भएको 
जःतो असल काम चचर्ह मा गनर् त्यहाँबाट के िसक्न सक्छ ? 

 
५॰ बादिबवादह को भमुरीमा परेको ूारिम्भक चचर् -ूिेरत १५:१×५ 

   चचर्मा समावेश भएका पिहला िवँ वासीह को बीचमा कचकच हनु धेरै 
समय लागेको िथएन। अ  जाित वा िवदेशीह  पिन चचर्मा सिम्मिलत 
गराएकोमा कितपय यहूदी धमर्बाट इसाई भएकाह  खशुी िथएनन।् अन्य 
जाितह लाई पिन ससुमाचार सनुाउनपुछर् भ  ेकुरामा पिहलेका इसाईह  सहमत 
भएका िथए। तर ितनीह  चचर्मा समावेश हनु के गनुर्पछर् भ  ेकुरामा ती यहूदी 
इसाईह को बीचमा मतभेद भएको िथयो। कितपय यहूदी×इसाईह ले मिुक्त 
पाउन येशूलाई माऽ िवँ वास गरे पगु्छ भ  े कुरामा पत्यार गरेका िथएनन।् 
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यिद कोही अन्य जाित सत्य इसाई हनु चा ो भने उसले दईु काम गनुर्पछर् भ  े
कुरामा बादिबबाद भएको िथयो। पिहला त अन्य जाित वा  गैर×यहूदी 
पु षह ले पिन खतना गनुर् पछर् जसको अथर् केटा मान्छेको िल को टुपोमा 
रहेको छाला काट्न ुहो। दोॐोमा मोसाको िबिध िबधानह  पालन गनुर्पछर् भ  े
आवाज उठाएका िथए।  यहूदी×इसाई र गैर×यहूदीह को बीचमा भएको 
कचकच ूिेरत १०:१ देिख ११:१८मा िदएको ज्वलन्त उदाहरणले देखाउँदछ। 
पश ् िचमी मूलका गोरा जाित कणिलयसले खतना गरेको िथएन। तर जब पऽसुले 
उसलाई येशूको बारेमा सनुाए र उसले येशूलाई महण गरे तब पऽसुले उसलाई 
बिप् तःमा िदएका िथए। तर यहूदी इसाईह  पऽसुदेिख असंतु  भएका िथए। 
ससुमाचार सनेुर गैर-यहूदी वा अन्य जाित पिन इसाई भए भ  े 
यहूदी×इसाईह ले थाहा पाएपिछ ितनीह को मनमा डाहा चलेको िथयो। एक 
दईु जना गोरा तथा अन्य जाितका मािनसह  इसाई भएकोमा कितपय यहूदी 
इसाईह  िरसाएका िथए। तर मिुक्तको िनिम्त केवल येशूमािथको िवँ वासमाऽ 
पयार्  छ भ  े िशक्षालाई अगािड सारेर पावलले गैर×यहूदीह को िनिम्त चचर्को 
ढोका खोलेका िथए। पावलको त्यो उदारबादी अधीनले गदार् धेरै उमपन्थी 
यहूदी इसाईह ले पावलको सेवाकायर्लाई अन्त गराउन ूयास गरेका िथए। 

    यहूदाका यहूदी इसाईह  एिन्टओिखयामा आएर गैर×यहूदीह को 
बीचमा पावलले गरेको कामलाई कसरी भत्काउन खोजेका िथए भनेर ूिेरत 
१५:१×५मा खलुासा गिरएको छ। हेन ुर्होस:् 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 सँग धेरै मतभेद र वाद-
िववाद भएपिछ, त ् यहाँका भाइह ले पावल र बारनाबास र अ  कित जनालाई 
यस ूँ नको फैसलाको िनिम् त ूिेरतह  र एल् डरह कहाँ 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 सिवः तार 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। परमे रले ितनीह सँग गनुर्भएका 
सबै कुराको ूितवेदन ितनीह ले त् यहाँ िदए। ५ तब फिरसी दलका कितपय 
िवँ वास गनह ले उिभएर भने, “अन्यजाितह को खतना हनु ु र ितनीह लाई 
मोशाको व् यवः था पालन गन आ ा िदन ुआवँ यक छ।"   
    उपरोक्त िशक्षालाई खण्डन गनर् येशूका चेला याकुबको अध्यक्षतामा 
साधारण शभा य शलेममा बसेको िथयो। त्यसमा गैर×यहूदीले िकन खतना 
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गनुर्पदन भ  े पावलले अिघ सारेको तकर् मा सबैको सहमित िथयो। ूिेरत 
१५:६-२१मा भएको बादिबबादको िववरण यस ूकार छ" ६ यस िवषयमा 
सोच-िवचार गनर्लाई ूिेरतह  र एल् डरह  भेला भए। ७ िनकै बहस चलेपिछ 
पऽसुले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, “भाइ हो, तपाईंह लाई थाहै छ, सु का 
िदनह मा कसरी परमे रले मेरो मखुबाट अन् यजाितह ले ससुमाचारको वचन 
सनूुन ् र िव ास ग न ् भनी ितमीह का बीचबाट मलाई चनु् नभुयो। ८ दयका 
कुरा जान् नहुनेु परमे रले ितनीह लाई पिन हामीलाई जः तै पिवऽ आत् मा 
िदनभुएर ितनीह लाई महण गरेको कुरा देखाउनभुयो। ९ उहाँले ितनीह  र 
हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख् नभुएन, तर ितनीह का दय िवश ्वास ारा 
शु  पानुर्भयो। १० यसकारण चेलाह का काँधमा यो जवुा रािखिदएर िकन 
परमे रको परीक्षा गनुर्हनु् छ? यो जवुा न त हाॆा िपता-पखुार्ले न हामीले बोक् न 
सक् य । ११ तर हामी िव ास गदर्छ , िक ूभ ुयेशूको अनमुहबाट हामीले उ ार 
पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका छन।्" १२ तब सभामा सबै चपू बसे, 

अिन अन् यजाितह का बीचमा परमे रले ितनीह ारा कः ता िचन् हह  र 
आँ चयर्कमर्ह  गनुर्भयो त् यसको बयान बारनाबास र पावलले गरे। उनीह ले 
यो बयान सनेु। १३ ितनीह  बोिलसकेपिछ याकूबले यसो भने, “भाइ हो, मेरो 
कुरा सनु् नहुोस ्, १४ परमे रले आफ् नै नाउँको िनिम् त अन् यजाितह बाट एउटा 
जाित छान् ने कृपा गनुर्भयो भन् ने कुरो िसमोनले बताएका छन ्। १५ यसै कुरासँग 
अगमवक्ताका वचन पिन िमल् छन ्, जस ् तो लेिखएको छ, १६ “यी कुरापिछ म 
फकर् नेछु र दाऊदको भत् केको वासः थान फेिर बनाउनेछु, त्यसको भग् नावशेष म 
फेिर बनाइिदनेछु, र त् यसलाई खड़ा गनछु,  १७ र बाँकी मािनसह ले 
परमूभलुाई खोज् न सकून ्, र सबै अन् यजाितह ले पिन, जनुह  मेरो नाउँ ारा 
बोलाइएका छन ्, १८ यो कुरा परमूभ ुभन् नहुनु् छ, जसले ूाचीन कालदेिख यी 
कुराह  जनाउनभुएको छ, जो सिृं टको आरम् भदेिख जािनएका छन ्।" १९ 
“यसकारण मेरो फैसला यो छ, िक परमे रतफर्  फकर् ने अन् यजाितह लाई हामी 
द:ुख निदऔ,ं २० तर ितनीह लाई यी कुरा लेिखिदऔ,ं िक ितनीह  मूितर्पूजाको 
अशु ताबाट अलग रहून ्, व्यिभचारबाट, घोबो अँ ाएर मारेको पशकुो मास ुर 
रगतबाट अलग् ग रहून ्। २१ िकनभने अिघका पःु तादेिख नै सहरैिपच् छे मोशाका 
व् यवः थाको ूचार भइरहेको छ, िकनिक यो हरेक सभाघरमा हरेक शबाथमा 
पिढँदै छ।"  
    तर य शलेमको पिरषदमा भएको िनणर्यको बाबजूद पिन पावलको 
ूचार काममा आफ्नै जातका िव ासीह ले कडा िबरोध गनर् छोडेका िथएनन।् 
धेरै यहूदी इसाईह ले अन्य जाितको बीचमा ससुमाचार नसनुाओस ् भनेर 
पावललाई रोक्न खोजेका िथए। य शलेममा भएको शभाको सात वषर् पिछ जब 

१७



पावलले ये शलेममा अिन्तम याऽा गरेका िथए त्यसबेला पिन धेरै यहूदीह ले 
उनको काममा श ा र िरस पोखेका िथए। िवषशे गरेर अितवादी यहूदीह ले 
पावलूित आबमक अधीन िलएका िथए। जब पावल मिन्दरमा पःदै िथए 
त्यसबेला उनले आफ्नो ज्यान झण्डै गमुाउन ुपरेको िथयो। एिशयाका यहूदीह  
जम्मा भएर उनको िखलाफमा यसरी िचच्याउन थाले, “हे इॐायलका जनह  
हो, हामीलाई सहायता गनुर्होस।्" यस मािनसले जताततै हाॆो धमर्को िबरोधमा 
ूचार गिररहेको छ। हाॆो पिवऽ मिन्दर र हाॆा संःकार तथा 
िबिधिबधानह को िखलाफमा सबैलाई िसकाइरहेका छन।्" ूिेरत २१:२८ 
पान्तिरत 

     यहूदी र यहूदी िवश ्वासीह को माझमा तपाईँ एक िछन उिभनहुोस ्
जसले पावलको िशक्षाको िबरोध गरेका िथए। हामीले पिन गलत 
धारणाह लाई कुम्ल्याइ राख्दा ितनीह ले हामीलाई बरािलन उक्साउँछन ्भ े 
कुरालाई त्यस घट्नाले के िसकाउँदछ? असलै सोच गरेका छ  वा धमर्को रक्षा 
गन नाउँमा त्यःतो भलू नगनर् हामी कसरी जोिगने? 
 

उपसंहार:  
साममी उपलब्ध भएमा एलेन जी ाइट ारा िलिखत देहायका 

पःुतकह का भागह  पढ्नहुोस:् टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली ३को प.ृ 
४३०-४३४को लेख "इिन्डिभ वुल इिन्डपेन्डेन्स।" यस अध्यायमा सही इसाई 
हनु ुभनेको के हो त्यस िवषयमा व्याख्या गिरएको छ। र एस िडए कमेन्टरी, 
ठेली ६, प.ृ २२५-२३४। यसमा पावलको सु को जीवन र इसाई हनु ुभनेको 
के हो सो व्याख्या गिरएको छ। 

     "एक समय पावल यहूदी धमर्को कडा संरक्षक र येशूका 
अनयुायीह को संहारकतार् िथए। पावलमा ठूलो साहस िथयो। उनी किहले पिन 
पछािड हटेनन।् उनी तकर् िवतकर्  गनर् सक्ने कडा व्यिक्तत्व भएका व्यिक्त िथए। 
उनमा भएको बोल्ने कलाको शिक्तशाली बरदानले गदार् उनको कुरा सु  े
मािनसह  आफू मूखर् भएको महससु गनर् सक्थे। अब यहूदीह ले त्यस 
ूितभाशाली यवुा उनैले िबिोह गरेका जमातसँग िमल्न गएको देखेका िथए। 
य िप कुनै डर तथा भय नमानी पावलले येशूको बारेमा ूचार गरेका िथए। 

    “जब कुनै पिन सेनापित यु मा मािरन्छ तब सेनाह को िनिम्त त्यो 
ठूलो हार भएको हनु्छ। तर त्यो सेनापित मरेको थाहा पायो भन्दैमा शऽहु ले 
थप शिक्त पाउँदैन। तर कुनै ूख्यात व्यिक्त िबपक्ष फौजमा सामेल हनु जान्छ 
भने पिहलेको फौजले उसको सेवालाई गमुाउँदछ र ऊ सामेल भएको फौजले 
उसको ठूलो फायदा उठाएको हनु्छ। दमःकसको बाटोमा आफ्ना 
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भक्तजनह को हत्या गनर् गइरहेको टासर्सको सावललाई परमे रले उि नै खेर 
बळ वा च ा ले िहकार्एर मानर् सक्नहुनु्थ्यो। तर उनी मारीयो भने? 
इसाईह लाई सताउने यहूदीह को नैितक बल डबु्थ्यो होला। तर  आफ्नो 
सदाशयताले गदार् परमे रले सावलको ज्यान बचाउनभुयो । उहाँले उनलाई 
पिरवतर्न गनुर्भयो। यसरी शऽकुो िबर यो ालाई येशूको िशिवरमा परमे रले 
सामेल गराउनभुयो। सु को  चचर्मा कडा उ ें यले पिरचािलत र साहिसलो 
िनडर अगवुाको खाँचो िथयो जनु पावलले पिरपूितर् गरेका िथए।"×एलेन जी 
ाइट ,द आक्टस ्अभ िद आपोःटलस ्,प॰ृ १२४बाट पान्तिरत। 

 
िचन्तन मनन: 
क॰ पावलको सवभन्दा कडा िबरोधीह  ती यहूदीह  िथए जसले येशूलाई 

िवश ् वास गदर्थे। यसबाट हामीले के पाठ िसक्नसक्दछ ? 

ख॰ आफूले पाएको धािमर्क ान तथा िशक्षादीक्षाको िनिम्त उिभन तयार त हनेु 
तर त्यसैबखत परमे रको िखलाफमा हामी लिडरहेका छैन  भनेर हामी 
कसरी िनश ्िचत हनेु? 

 
सारांश: 

दमःकसको बाटोमा जीिवत येशूसँग पावलको जम्का भेट भएकै 
कारणले उनको जीवनमा आमूल पिरवतर्न भएको िथयो। यसले गदार् ूारिम्भक 
चचर्को इितहासले पिन फड्को मान अवसर पाएको िथयो। िवश ्वासीह लाई 
आत िकत बनाउने सावललाई परमे रले पिरवतर्न गिर गैर×यहूदीह  तथा 
अन्य जाितह को बीचमा ससुमाचार सनुाउने ूिेरत िनयकु्त गनुर्भएको िथयो। 
परुानो करारको रीितिथितको आधारमा होइन तर केवल येशूमािथको िव ासको 
आधारमा देशीिवदेशी ,यहूदी ,गैर×यहूदी सबै जना चचर्मा िभऽाउन ुपछर् भनेर 
पावलले जोडदार ूचार गरेका िथए। त्यस समय कितपय िवश ्वासीह लाई 
पावलको यो ूचारलाई ःवीकानुर् मिुःकल भएको िथयो। परमे रको अगवुाईमा 
होइन तर आफ्नै तकर् मा िढप्पी गरेर िहँ ो भने परमे रको वचन ूचार गन 
लआयलाई कसरी नाश गनर् सक्छ भ े ज्वलन्त उदाहरण त्यस समयका केिह 
यहूदी इसाईह को चितर्कलाले देखाउँदछ। 
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(यस गलातीको पःुतकको अध्ययनको बममा साबथ ःकुलको चन्दाको 
उिॄएको बेसी भाग देहायका आयोजनाह मा बाँिडनेछ: भारतको (१) 
इॄािहमपटनममा खडा गिरने चचर्का सवर्साधारण सदःयह लाई तािलम िदने 
केन्िमा सभाघर र आवास गहृको ःथापना, (२) सात वषर् अिघ भारत कै 
िदमापरुमा ःथापना भएको सेभेन्थडे एडभेिन्टःट हाईःकुलमा िव ाथीर्ह को 
लािग मिहला आवास गहृ ःथापना, (३) चे ाइमा अविःथत जेम्स मेमोिरयल 
सेकेन्डरी हाईःकुलमा िव ाथीर् मिहला आवास गहृ (४) भेलडार्को सेभेन्थडे 
हाईःकुलमा नयाँ चौध कक्षाह को िनमार्ण र (५) हाथेका लको सेभेन्थडे 
एडभेिन्टःट हाई ःकुलको िनिम्त नयाँ कक्षा िनमार्ण।  

     तपाईँह ले िदल खोलेर सहयोग गनुर्हनेु भएकोमा हािदर्क धन्यवाद!  
 

गवाही कथाह : 
नदीबाट उ ार 

 भाग १ 

बेन्जािमन ममुुर् पोिलयोका कारण अपा  भएका िथए, तैपिन ल ीको 
सहाराले उनी िहँडडलु गदर्थे। भारतको िबहार राज्यमा उनी ूख्यात व्यिक्त 
िथए। उनी झाँबीको साथै राजनैितक नेताको पमा िचिनन्थे। तर एक िदन 
परमेँ वरले आफ्नो पिहचान उनलाई देखाउनभुयो। 

  एक िदन उनी घोडा चढेर नदीको छेउमा आएका िथए। त्यो नदी 
उनले पार गनपदर्थ्यो। नदी बढेको िथयो हेदार् नै खतरापूणर् देिखन्थ्यो। 
िबःतारै घोडालाई पानीबाट जान कर गनर् थािलयो। घोडाले सकेसम्म आफ्नो 
शीर र सवारीलाई पानीमािथ राख् न खोज्यो तर नदीको ूवाहले घोडा र त्यसमा 
सवार भएका बेन्जािमनलाई बगाएर लग्यो। 

घोडाले जबरजःती पानी मिुन िहँडन खोज्यो तर गिहरो भएकोले थाम्न 
सकेन। बेन्जािमन पौिड खेल्न जान्दैनथे। उनी घोडाको सहायतालेमाऽ बाँच्न 
सक्ने अवःथामा पगेुका िथए। उनको मटुुले ढुकढुक गनर् थाल्यो र घोडालाई 
जबरजःती नदीको िकनारमा ल्याउन कोिसस गरे। तर नदीको ूवाह कडा 
िथयो र घोडाले थाम्न सकेन। आिखरमा केही िसप नलागेपिछ र आफू 
मतृ्यकुो मखुमा परेको महससु गरेपिछ ूथमपल्ट उनी परमेँ वरलाई िचच्याएर 
पकुादर्छन:् ×हे परमेँ वर! यिद तपाईँ हनुहुनु्छ भने मलाई बचाउनहुोस!् मलाई 
बचाउनहुोस!् 
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  परमेँ वरसँग पकुार गरेको क्षणभरमा नै उनले दईु जना मािनसह  
नदीको िकनारामा देखे। ितनीह ले केही नभिन घोडा र बेन्जािमनलाई नदीको 
िकनारमा ताने। बेन्जािमन लखतरान भएर सास फेनर् नदीको िकनारमा ढले। 
जब उनलाई उ ार गन ती दईु जना मािनसह लाई कृत  भएर धन्यवाद िदन 
खोजे तर ती मािनसह  गइसकेका िथए। उनले आफ्नो आखँा उठाएर किहँ 
पिन ख नभएको नदीको छेउ छाउ हेरे ती मािनसह  गायब भइसकेका 
िथए। 

   अिन परमेँ वरले उनको पकुार सु ुभयो र उहाँ दईु जना 
ःवगर्दूतह ले उनलाई उ ार गरेक उनले िबःतारै महससु गरे। त्यही नदीको 
िकनारामा सातोपतु्लो उडेर थरथर कामीरहेका बेन्जािमनले येशूलाई िवँ वास 
गनर् िनणर्य गरे। 

    केही समयपिछ सेभेन्थडे एडभेिन्टःट ूचारकले बेन्जािमनको गाउँमा 
ूचार सभा राखे। बेन्जािमन पिन त्यस ूचार सभामा भाग िलन थाले जहाँ 
परमेँ वरको बारेमा आत्म ान िसक्न थाले। सभाको अन्तमा आफूलाई 
बिप् तःमा िदन अनरुोध गरे। 

   तर ती ूचारकह ले गाउँमा येशूको बारेमा ूचार गदार् सबै जना 
खशुी िथएनन।् कितपय समयमा गाउँलेह ले त्यो सभा िबथोल्न खोजे तर 
सफल भएनन।् त्यसबेला कितपय मािनसह  येशूलाई महण गरेको छु भनेर 
बिप् तःमा गराउन ती ूचारकह लाई अनरुोध गरे।  

जब बिप् तःमाको समय आयो तब ितनीह को एक हलु 
ज ाँहाह सँग जम्का भेट भयो। ती जँ ाहाह ले पाःटरलाई जान िदए तर 
बिप् तःमा िलन जाने मािनसह लाई रोके। पाःटरह  त्यस घट्नाबाट िचिन्तत 
भए। ितनीह ले केही बेर भजन गाए र ूाथर्ना गरे। तैपिन ती नया ँ
िवँ वासीह  ती जँ ाहाह बाट फुत्कन सकेनन।् 
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