२

यहूदी इसाई र गैर–यहूदी इसाईह को
बीचमा भएको ठूलो िववाद

यस अध्यायका मूल पदह : िहॄू ८:६, म ी १९:१७, ूकाश १२:१७, लेवी
२३, ूेिरत २३, ूेिरत १५:१-२९ र गलाती १:१-१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: “व्यवःथा मोशा ारा िदइयो तर अनुमह र सत्यता
भी

येशू ारा हामीमा आयो।" (यूह ा १:१७
ूथम शताब्दीका ूथम इसाईह

यहू दीह ले

येशूलाई

मसीह

परमेँवरले िदनुभएको करारह

भनेर

पान्तिरत)।

ूायजसो सबै यहू दीह

िवँवास

गरे पिछ

आफ्ना

िथए। ती

पुखार्ह लाई

वा ितनीह को आःथालाई त्याग्नुपछर् भ े

सोच किहल्यै पिन गरे का िथएनन्। हुनत, ितनीह

ठीकै िथयो।

के इसाई

हुन आफ्नो परम्परा यहू दी जात नै त्याग्नुपछर् र भ े तकर् ती यहू दी

इसाईह मा चिलरहे को िथयो। फेिर त्यसै अनुसार के अयहू दी वा अन्य जाित
वा िवदे शीह

येशूलाई महण गनर् यहू दी नै हुन ु पछर् र भ े तकर् पिन चिलरहे कै

िथयो। त्यो िववादलाई सुल्झाउन येशूका चेलाह

र अ

िवँवासीह को भेला

य शलेममा भएको िथयो। त्यस य शलेमको पिरषदले त्यस जवाफको ठोस
िनणर्य िदइएको िथयो। पुरानो करारका िविभ

व्यवःथाह

मा

चाडबाड, िरितिथित, बिलूथा र

लगाएर अयहू दी वा अन्य जाितह लाई बोझ निदने िनणर्य

त्यस पिरषदले पािरत गरे को िथयो। अथार्त ् कोही अयहू दी वा अन्य जाितले

येशूलाई महण गछर् भने त्यो व्यिक्त यहू दी हुनपु छर् भ े आवँयकता नभएको

त्यस पिरषदले ठहर गरे को िथयो।

उपयुक्त
र्
पिरषदको िनणर्यको बावजुद पिन कितपय यहू दी इसाई

धमर्ग ु ह ले

चचर्ह मा

नीितिनयम र व्यवःथाह

गएर

अयूदी

इसाईह

यहू दी

धमर्को

परम्परा,

पालन गनपछर् भनेर िजिकर गद िसकाइरहे का िथए।

त्यसमा मूलत: ती अयूदीह ले खतना गनपछर् भनेर जोड िदइरहे का िथए

(िबशेष गरे र ूौढ इसाईह को बीचमा त्यो हुकुम लोकिूय िथएन)। यिद ती
अयहू दीह

पिन करारका जनह

वा यहू दीह को आिशषमा सहभागी हुन

चाहन्छन् र ितनीह को इॐायली राज्यको दायरमा बःन चाहन्छन् भने

यहू दीह ले पालन गरे का नीितिनयम र परम्परा मा ै पछर् भ े ितनीह को

सोच िथयो।
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यथाथर्मा के िवषयह मा िववाद भएको िथयो र ितनीह ले िववाद कसरी
सुल्झाए त भ े िवषय यस अध्यायको िवषयबःतु हो।

१. अत्यन्त उ म करार वा परमेँवरको वाचा

िहॄू ८:६मा लेिखएको छ: "तर यसै पिन भींटले ूाप्त गनुभ
र् एको सेवा

त्यितकै बढ़ी ौे ंठ छ, जि को उहाँले मध्यःथता गनुभ
र् एको करार पुरानोभन्दा

उ म छ। िकनभने यो करारको जग उ म ूित ाह मा बसािलएको छ।"
यसमा सन्दे श के छ? "उ म करारह " भनेको अथर्लाई हामीह ले कसरी
बुझ्ने?

नासरथको येशू मसीहको आगमनको युग नै सायद पुरानो र नयाँ

करारमा भएको सबभन्दा ठू लो अन्तर हो भ ुमा कसै को दुईमत हुन सक्दै न।
उहाँको आगमनले यस युगलाई नयाँ युगमा ूवेश गराइएको िथयो। सारा
मानव

जाितको

मुिक्तको

िनिम्त

उहाँलाई

परमेँवरले

यस

सं सारमा

पठाउनुभएको िथयो। उहाँलाई पन्छाएर मािनसह ले मुिक्त पाउन अपेक्षा गनर्

सक्दै नन्। येशूको बिलले माऽ मािनसह को पाप क्षमा हुने ूावधान बनाइएको

छ। मािनसह मा ओढाइएको येशूको िस
ितनीह

जीवनले माऽ परमेँवरको सामु

िनरपराध भएर उिभन सक्छन्। ःप

भनेको येशूको धािमर्कताले माऽ ूा
मसीह

युगको

आिशष

र

पमा भ े हो भने मुिक्त

हुन्छ, त्यसको िवकल्प अ
मुिक्तको

ूित ालाई

छै न।

पुरानो

करारका

सन्तह ले अपेक्षा गिररहे का िथए। जब येशू मसीह आउनु भयो तब नयाँ

करारका मािनसह ले यो ूँनको सामना गनुप
र् रे को िथयो, के परमेँवरले

मसीहको

पमा

पठाउनुभएको

येशूलाई

नासरथको

ितनीह ले

आफ्ना

मुिक्तदाता भनेर ःवीकार गछर्न र? येशूलाई िवँवास गरे र उहाँमा िन ावान

जीवन िबताइयो भने उहाँले िस मा आफ्नो िस

िदनुहन्ु थ्यो।

तथा धािमर्कता ितनीह लाई

फेिर त्यसै वखत पापलाई पिरभाषा गन र नैितक आवँयकता गनर्

अपेक्षा गिरएका परमेँवरका दश आ ाह

नयाँ िनयममा पिरवतर्न नभएको

हामी पाउँछ । ती दश आ ाह ले नै परमेँवर िपता र येशूको चिरऽका जग
् दश आ ा िवना पापलाई पाप हो भनेर महसुस गराउन नसक्ने भएकोले
हुन।

पुरानो करारमा वा येशू आउनुभन्दा अगािड लेिखएको बाइबल धमर्शा मा माऽ

होइन, नयाँ करारमा अथार्त ् येशू पिछ लेिखएका पिवऽ शा मा पिन ती दश
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आ ाह

मािनसह ले मा ु पन अत्यन्त महत्वपूणर् नीितह

गनुर् आवँयक ठा ुपछर्।

मोशाको हातबाट िदइएको दश आ ाह

हुन भनेर ःवीकार

अथार्त ् परमेँवरको व्यवःथा

नयाँ करारमा पिन अटल भएर खडा भइरहेको छ भनेर दे हायका केिह पदह ले

कसरी दे खाउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: म ी १९:१६,१७ "१६ उहाँकहाँ आएर एक

जनाले भने, “हे गु , मैले अनन्त जीवन ूाप्त गनर्लाई के असल काम गनुप
र् छर्?”

१७ उहाँले ितनलाई भन्नुभयो, “असल के हो त्यस िवषयमा ितमी मलाई िकन
सोध्दछौ? असल त एउटै माऽ हुनहु न्ु छ। तर ितमी जीवनमा ूवेश गनर् इच्छा
गदर्छौ भने, आ ाह

पालन गर।”, ूकाश १४:१२ "परमेँवरका आ ाह

पालन गन र येशूमािथ िवँवास राख्ने सन्तह को धैय र् धारण यसैमा छ।" र

याकूब २:१०,११ "१० जसले सम्पूणर् व्यवःथा पालन गछर् तर एउटै कुरामा

च ुक्छ भने, व्यवःथाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहिरएको हुन्छ। ११ िकनिक
जसले “व्यिभचार नगर”् भन्नुभयो, उहाँले “हत्या नगर”् पिन भन्नुभयो। तसथर् यिद

ितमीले व्यिभचार गदनौ तर हत्या गदर्छौ भने, ितमी व्यवःथाका अपराधी भएका
छौ।"

यहू दी जाितले अपनाएका िवशेष िविवध सं ःकारह

पुरानो करारसँग

बाँिधएका िथए। मिन्दरसँग सम्विधत बिलूथा जःता सबै िरितिरवाजह

मृत्यु

र

उहाँको

परमेँवरकहाँ
िरितिरवाजह

मूल

आउने

पुजारीको

नयाँ

बाटो

काममा

खोिलयो,

औल्ँ याएका
तब

ती

िथए।

धािमर्क

येशूको

तर

जब

सं ःकार,

अथार्त ् व्यवःथाह को औिचत्य समाप्त भइसकेको िथयो। पुरानो

करार अथार्त ् िनयमले मानेका सबै धािमर्क गितिविधह ले येशूलाई लिक्षत

गरे को बिललाई दे खाउँथ्यो। ती धािमर्क गितिविधह का आधार नै येशूमा

भएको अत्यन्त उ म वाचाह

िथए। यिद येशू आउनु भएन र उहाँ हाॆो

ु एन भने पुरानो िनयममा अपनाएको सबै धािमर्क सं ःकारह
िनिम्त बिल हुनभ

बेकार हुन्थे। येशूमा आधािरत उ म करार वा ूित ाह

सु वात िथयो।
सं ःकारह

नै नयाँ युगको

यहू दी धमर्बाट इसाई आःथामा ूवेश गिरसकेपिछ कसरी यहू दी
पिरवतर्न भयो भनेर यहू दी र गैर-यहू दीह लाई बुझाउने लआय नै

धेरै लआयह मा ूमुख लआय पावलको िथयो भनेर रोमीको पुःतकको िवषयबःतु

िथयो। येशूलाई िवँवास गरे र धािमर्क सं ःकारमा आमूल पिरवतर्न ल्याउनुपन
चलन अपनाउन यहू दीह लाई समय लाग्दथ्यो। येशूलाई िवँवास गन धेरै

यहू दीह

त्यो महान् आमूल पिरवतर्नमा ूवेश गनर् तयार िथएनन्।
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बाइबलमा धेरै धेरै ूित ाह

छन्। ितनीह मा तपाईँलाई मनपन के

छन्? ती बाचाह लाई तपाईँको िनिम्त पिन हो भनेर तपाईँले ूायजसो

कितपटक दावी गनुह
र् न्ु छ? तपाईँको जीवनमा ती बाचाह लाई आफ्नो बनाउन

केले रोिकराखेको छ? अथार्त ् तपाईँले के गिररहनुभएको छ जसले गदार् ती
बाचाह

केवल इितहासको पानामा माऽ िसिमत हुन पुगक
े ा छन्?

२. यहू दी व्यवःथा, िरितिरवाज र नीितिनयमह

तपाईँको समय भए लेवीको पुःतक सरसतीर् हेनह
र्ु ोस्। िवशेष गरे र लेवी

१२, १६, र २३ अध्याय हेनह
र्ु ोस्। त्यहाँ उल्लेख गिरएका सबै िरितिथित,
मिन्दरमा चलाएका सेवाकायर्ह

आिद पढ्दा तपाईँ के सोच्नुहन्ु छ? नयाँ करार

अथार्त ् वतर्मान पिरूेआयमा ूायजसो ती धेरै नीितिनयमह

गनर् िकन असम्भव हुन्छन् होला? अथार्त ् ती व्यवःथाह

छन्?
िविभ

वा सं ःकारह

पालन

िकन अव्यवाहािरक

पुरानो करारमा व्यवःथा भनेको के हो भनेर ःप

पानर् त्यसलाई

समूहह मा राखेर सूची बनाउँदा उिचत दे िखन्छ। ती समूहमा (१)

नैितक व्यवःथा (२) धािमर्क िरितिरवाज तथा सःकारह

नागिरकले अपनाउनुपन िनयमह

(३) दे शका सबै

(४) िलिखत ऐन कानून र न्यायूणालीको

व्यवःथा र (५) असल ःवाःथ्यका िनयमह । तर याद गनुह
र् ोस्, पुरानो
करारका मािनसह ले ती व्यवःथाह लाई यसरी छु

ाएका िथएनन्। िकनभने

मािथ उल्लेख गिरएका ूत्येक समूहका व्यवःथाह मा धेरै साझा कुराह

िथए। त्यसकारण तत्कालीन मािनसह ले ती िविवध व्यवःथाह लाई एकै
समूहमा राखेका िथए।

परमेँवरको नैितक व्यवःथा जसले उहाँको ःवभावलाई झल्काउँछ,

त्यसलाई छोटकरीमा दश आ ाह मा िदइएको छ (ूःथान २०:१-१७)।

मानव समाजले अपनाउनुपन नैितक आदशर् चिरऽका िनयमह लाई त्यस दश

आ ाह ले सं िक्षप्त पमा व्याख्या गरे का छन्। हामी कःतो िविधको शासन वा

परमेँवरको नीितमा िहँड्छ भनेर दे खाउने मापदण्ड नै दश आ ाह
बाइबलका उत्पि दे िख ूकाशसम्म अटल धरोहरको

मा खडा भएका छन्।

मोशाका ूथम् पाँच पुःतकह मा उल्लेख गिरएका िविभ

िनयमह मा दश आ ाह लाई ःप

हुन ् जुन ्

व्यवःथा, सं ःकार र

पारे को पाउँछ । जुनसुकै पिरिःथितमा पिन

दश आ ाह लाई िशरोपर गनुप
र् छर् भनेर ती व्यवःथा तथा सं ःकारह ले
दे खाउँछन्। ितनीह मा नागिरक शा

अथार्त ् नागिरक ऐन जुन ् दश आ ाकै
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नीित िभऽ छन्। सरकारी नेताह ले, आफ्नै दे श र जनताह सँग कःतो

व्यवहार गनुप
र् छर् भनेर यस नागिरक ऐनले दे खाउँछन्। जब मािनसह ले ती

ँ ो सूची
ऐनलाई टोडे भने कःतो खालको सजायँ पाउँछन् भनेर त्यस सजायक
त्यस नागिरक ऐनमा उल्लेख गिरएका छन्।

अिन धािमर्क सं ःकार अथार्त ् िरितिरवाजह

सेवाकायर्सँग सम्विन्धत िथए। ूत्येक व्यिक्तले िविभ

िविभ

िविभ

बिलह

चािहँ मिन्दरमा हुने
खालका भेटीह ,

कसरी र किहले चढाउनुपछर् भनेर यसले बताएको िथयो।

चाडवाडह का सूची र ितनीह लाई िकन मा ुपछर् भनेर िवःतृत

गरे को व्याख्या पिन यस धािमर्क सं ःकारमा व्याख्या गिरएको िथयो।
अिन

त्यसपिछ

ःवाःथका

िनयमह

पिन

व्यवःथाको

पमा

पुःतकमा

ु ाट कसरी जोिगने भनेर ती िनयमह ले
हुनब

उल्लेख गिरएका छन्। अशु

बताउँछन्। शरीरलाई कसरी ःवःथ राख्ने भ े िनयमह

पिन यिह व्यवःथामा

पाइन्छ। तर रीितिरवाजका िनयमह मा कितपय ःवाःथ्य र सफासुघ्घर जीवन

अपनाउनुको साथै धािमर्क ःवाःथका िनयमह मा पिन आधािरत भएको छ।
कुन शु

मासु हो र कुन अशु

मासु भनेर तोिकएका िनयमह

ल्याउने शारीिरक अवःथाह लाई ध्यानमा राखेर िदइएको िथयो।
ती सबै व्यवःथाह

ितनीह ले

एउटै पोकामा परमेँवरले िदनुभएको हो भनेर

यहू दीह ले सोचेतापिन ती व्यवःथाह को बीचमा केही िभ ता छ भनेर

ितनीह को

िदमागले

हुनपु छर्।

सोचेको

मोशा ारा िदनुभएको िथयो भने दश आ ाह

अ

व्यवःथाह

परमेँवरले

िसधै मािनसह लाई उहाँले

घोषणा गनुभ
र् एको िथयो। त्यसै ले गदार् दश आ ाह को इज्जत अ भन्दा

उल्लेखनीय र फरक भएको दे िखन्छ। परमेँवरको पिवऽ मिन्दरमा हुने
िविभ

आ ाह

सेवाकायर्ह

मिन्दर सञ्चालन हुँञ्जेलसम्ममाऽ कायम िथयो भने दश

अनन्तका िनयमह

िथए।

जब यहू दीह ले आफ्नो ःवतन्ऽता गुमाए र अ

रा को नागिरक

िनयमह को िनयन्ऽणमा रहनुपरे को िथयो तब परमेँवरका जनह

अपनाउनुपन ूायजसो नागिरक िनयमह

लागु गनर् नसिकने भएका िथए। जब

मिन्दर ध्वःत भयो तब त्यहाँ अपनाएका िविभ
बिलूथाह

यहू दीह ले मा

धािमर्क रीितिरवाज र

छोडेका िथए। फेिर जब येशू मसीह आउनुभयो

तब उहाँलाई दे खाउन ूतीकको
समाप्त भएको िथयो।

भएर

पमा चलेका सबै रीितिरवाजह को मान्यता
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३. मोशाको चलन अनुसार

ूेिरत १५:१मा उल्लेख गिरएका िवषयवःतु यहू दी इसाईह को िनिम्त

सं वद
े नशील िथयो। यसमा लेिखएको छ: “केिह मािनसह

यहू िदयाबाट त्यहाँ

आएर िवँवासीह लाई यसरी िशक्षा िदए, तपाईह ले मोशाको िरितअनुसार

खतना नगरे सम्म मुिक्त पाउन सक्नुह ु ।Õ यो खतनाको िविध केवल यहू दी

रा लाई माऽ होइन भनेर िकन मािनसह ले िवँवास गरे का िथए? ितनीह ले

उत्पि

१७:९-१४मा परमेँवरले मोशा ारा िदनुभएको दे हायको िनदशनलाई

करार

पालन

ँ
औल्याएका
िथए "९ अिन परमेँवरले अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितमीले चािहँ मेरो
गनुप
र् छर्– ितमी

र

ितमीपिछका

ितॆा

सन्तानह ले

ितनका

पुःत सम्म। १० मेरो र ितॆो, र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा भएको

ितमीह ले पालन गनुप
र् न मेरो करार यही हो: ितमीह मध्येको हरे क पु ष-

जाितको खतना हुनपु छर्। ११ ितमीह को आफ्नो खलड़ीको खतना हुनपु छर्।
मेरो र ितमीह का बीचमा भएको करारको िचन्ह यही हुनछ
े । १२ ितमीह का

पुःत सम्म ितमीह मा हरे क पु ष आठ िदनको हुने िबि कै त्यसको खतना

गिरओस्, र साथै ितनीह को पिन, जो ितमीह का सन्तान होइनन्, चाहे घरमा

जन्मेको होस् अथवा कुनै िवदे शीबाट दाम हालेर िकनेको होस्। १३ चाहे ितॆो

घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर िकनेको होस् जसको खलड़ीको खतना

भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्। यसरी मेरो करार ितमीह को शरीरमा पिछ
परन्तुसम्म हुनछ
े । १४ खतना नगिरएको जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको

खतना भएको छै न, त्यो मािनस आफ्नो जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो
करार भ
अगूवाह

गछर्।”

आधुिनक टकीर् दे शका तत्कालीन सहर आिन्टओिखयाका चचर्का
र सदःयह सँग येशूका चेलाह

काम गरे का िथए। जित सक्यो त्यि

एक भएर सुसमाचार ूचारूसारको

मािनसह ले येशूमा िवँवास ग न् भनेर

ितनीह ले जोससाथ ूचार गिररहे का िथए। तर ितनीह को कामकावार्हीमा
हःतक्षेप गनर् यहू िदयाका फिरसी मतका अितवादी यहू दी-इसाईह

आएर त्यस

ःथानका चचर्ह मा गएर गैर-यहू दी िवँवासीह लाई ठू लो िववादमा फसाए।
मुिक्त पाउन गैर-यहू दीह ले येशूलाई िवँवास गरे र माऽ पुग्दै न तर खतना

गनुप
र् दर्छ र सारा पुरानो करारका सं ःकारह लाई मा ु पछर् भनेर ती
धमर्ग ु ह ले िसकाएका िथए। आफ्ना धमर्संःकार तथा परम्परामा यहू दीह

िनरन्तर पमा अत्यन्त गौरव गदर्थे र पुरानो यहू दी परम्परा अनुसार सेवाकायर्

गनुम
र् ाऽ परमेँवरको उ म सेवा हो भनेर कितपय इसाई-यहू दीह ले पिन

२४

आभास् गिररहे का

िथए।

उनीह ले

पालन

गिर

आएका

परम्परा

धमर्संःकारलाई बदल्न परमेँवरले किहल्यै पिन अनुमोदन गनुह
र् ु

तथा

भनेर

उनीह ले िवँवास गरे का िथए। इसाई आःथाको ूमुख भागमा यहू दी

व्यवःथा र रीितिथितह

पिन समावेश हुनपु छर् भनेर ितनीह ले जोड िदएका

िथए। अब बिलूथा जःता यहू दी सं ःकारह को औिचत्य समा
ानमा ितनीह

अनिभ

भइसक्यो भ े

अथार्त ् थाहा नभएकोले पुरानो यहू दी सं ःकृितलाई

कायम गनुप
र् छर् भनेर गैर-यहू दीजातका इसाईह लाई ती यहू दी-इसाईह ले
जोडकातोडले

िसकाएका

िथए।

परमेँवरको

पुऽ

येशूको

मृत्युले

सारा

बिलूथाको ठाउँ िलयो भनेर ितनीह लाई थाहा िथएन। जेजित धमर्सँग

सम्विधत यहू दी सं ःकारह

िथए, ती केवल िस

व्यिक्त येशूको ूतीकमाऽ

िथए। जब येशू आउनुभयो र उहाँको मृत्यु भयो तब मिन्दरमा हुने सम्पूणर्
सेवाकायर् र रीितिथितह को आवँयकता समाप्त भइसकेको िथयो।
येशूका चेला र अ

इसाई अगुवाह

िमलेर बिनएको िववादको

छानिबन आयोग वा पिरषदले त्यस िववादलाई कसरी सुल्झायो त? हेनह
र्ु ोस्,

ूेिरत १५:२-१४ "१ अब कोही मािनसह ले यहू िदयाबाट एिन्टओिखयामा

आएर भाइह लाई यःतो िशक्षा िदन लागे, “ितमीह

मोशाको रीितअनुसार खतना

भएनौ भने त ितमीह को उ ार हुन सक्नेछैन।” २ तब पावल र बारनाबासको

ँ धेरै मतभेद र वाद-िववाद भएपिछ, त्यहाँका भाइह ले पावल र
ितनीह सग
बारनाबास र अ

कित जनालाई यस ूँनको फैसलाको िनिम्त ूेिरतह

र

एल्डरह कहाँ य शलेम जानलाई िनयुक्त गरे । ३ मण्डलीका सदःयह ले

ितनीह लाई त्यहाँबाट िबदा िदए। ितनीह

फोिनके र सामिरयाबाट भएर जाँदा

अन्यजाितह ले ूभ ुलाई महण गरे को कुरा ितनीह लाई सिवःतार सुनाए। यस

खबरले त्यहाँका भाइह

अत्यन्तै आनिन्दत भए। ४ जब ितनीह

य शलेम

आइपुग,े तब ितनीह लाई मण्डली, ूेिरत र एल्डरह ले ःवागत गरे । परमेँवरले
ँ गनुभ
ितनीह सग
र् एका सबै कुराको ूितवेदन ितनीह ले त्यहाँ िदए।

५ तब फिरसी दलका कितपय िवँवास गनह ले उिभएर भने, “अन्यजाितह को

खतना हुन ु र ितनीह लाई मोशाको व्यवःथा पालन गन आ ा िदनु आवँयक
छ।” ६ यस िवषयमा सोच-िवचार गनर्लाई ूेिरतह

र एल्डरह

भेला भए। ७

िनकै बहस चलेपिछ पऽुसले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, “भाइ हो, तपाईंह लाई

थाहै छ, सु का िदनह मा कसरी परमेँवरले मेरो मुखबाट अन्यजाितह ले

सुसमाचारको वचन सुनून ् र िवँवास ग न् भनी ितमीह का बीचबाट मलाई

च ुन्नुभयो। ८

दयका कुरा जान्नुहन
ु े परमेँवरले ितनीह लाई पिन हामीलाई

२५

जःतै पिवऽ आत्मा िदनुभएर ितनीह लाई महण गरे को कुरा दे खाउनुभयो। ९
र हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख्नुभएन, तर ितनीह का

उहाँले ितनीह

दय िवँवास ारा शु

पानुभ
र् यो। १० यसकारण चेलाह का काँधमा यो जुवा

रािखिदएर िकन परमेँवरको परीक्षा गनुह
र् न्ु छ? यो जुवा न त हाॆा िपता-पुखार्ले न
हामीले बोक्न सक्य । ११ तर हामी िवँवास गदर्छ , िक ूभ ु येशूको

अनुमहबाट हामीले उ ार पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका छन्।” १२
तब सभामा सबै चूप बसे, अिन अन्यजाितह का बीचमा परमेँवरले ितनीह

कःता िचन्हह

र आँचयर्कमर्ह

ारा

गनुभ
र् यो त्यसको बयान बारनाबास र पावलले

गरे । उनीह ले यो बयान सुन।
े १३ ितनीह

बोिलसकेपिछ याकूबले यसो भने,

“भाइ हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, १४ परमेँवरले आफ्नै नाउँको िनिम्त

अन्यजाितह बाट एउटा जाित छान्ने कृपा गनुभ
र् यो भन्ने कुरो िसमोनले बताएका

छन्।" “परमेँवरले िसधै अगुवाइ गरोस् भनेर पावल पखर बसेका िथए। केिह

कुरा बदल्नु छ भने बदलाउन अिधकार चचर्को स ितमा एक भएर बसेका

िवँवासीह लाई

परमेँवरले िदनुहन्ु छ भ े कुरामा पावल ःवीकार गनर् तयार

िथए। ितनी पिन नव-इसाई भएकोले

बुळक
इसाई धमर्ग ु को बौि क
ु

सरसल्लाह चािहन्छ भ े कुरा उनलाई थाहा िथयो। जब कुनै जिटल तथा

महत्वपूणर् समःयाको सामना गनुप
र् र्यो त उनले ती समःयाह लाई चचर्मा
ल्याउँदथे। अिन त्यसको समाधानको िनिम्त परमेँवरसँग

ान माग्न र उिचत

िनणर्य गनर् उनी सहिवँवासीह सँग िमलेर ूाथर्ना गदर्थे।–एलेन जी
आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ, २००बाट

पान्तिरत।

ाइट, द

आफूलाई परमेँवरको ूवक्ता वा भिवंयवक्ता भनेर बोलाइएको हो

भनेर पावलले बराबर भनेका िथए। अ को सेवा गनर् र येशूको बारे मा ूचार

गनर् येशूले नै उनलाई बोलाउनुभएको िथयो भ े कुरामा पावललाई िनँचय

िथयो। तर ठू ला चचर्को समूहसँग िमलेर काम गनर् पावल सहमत भएका

िथए। पावल परमेँवरको िवशेष दू त भएतापिन आफूले चचर्मा भाऊ खोजेनन्

र अ भन्दा ठू लो हुन खोजेनन्। आफू चचर्को एक भाग हुँ भनेर उनले बुझेका

िथए। सकेसम्म सम्पूणर् चचर्सँग िमलेर काम गनुर् आवँयक छ भ े धारणामा

उनी ूितव

भएका िथए।

ँ
आफ्नो चचर्को नेतत्ृ वको बारे मा तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ? त्यस नेतत्ृ वसग

ँ िमलेर काम गरी रहनुभएको छ? परमेँवरलाई सव च्च
तपाईँ कसरी राॆोसग

ःथानमा राख्नको िनिम्त सबै जना एकै मनका भएर काम गनुर् िकन ज री छ?
हरे कले आआफ्नै ढँग र ःवाथर्िसि को िनिम्त चचर्मा काम हुन थाल्यो भने त्यो

२६

चचर्को गित के होला?

आफ्नो िहतभन्दा पिन परमेँवरको नाउँलाई उच्च पानर्

ँ कसरी िमलेर काम गन?
आफूलाई पन्छाएर सबैसग

४. अन्य जाित वा यहू दी तथा इॐाएलीह ले िवदे शी कहलाइएका िवँवासीह

ूेिरत १५:५-२९को अनुसार त्यस पिरषदले एक महत्वपूणर् िनणर्य

पािरत गरे का िथए। त्यो िनणर्यमा आउनुको कारण के िथयो? फेिर हेनह
र्ु ोस्, "५
तब फिरसी दलका कितपय िवँवास गनह ले उिभएर भने, “अन्यजाितह को

खतना हुन ु र ितनीह लाई मोशाको व्यवःथा पालन गन आ ा िदनु आवँयक

छ।” ६ यस िवषयमा सोच-िवचार गनर्लाई ूेिरतह

र एल्डरह

भेला भए। ७

िनकै बहस चलेपिछ पऽुसले खड़ा भएर ितनीह लाई भने, “भाइ हो, तपाईंह लाई
थाहै छ, सु का िदनह मा कसरी परमेँवरले मेरो मुखबाट अन्यजाितह ले

सुसमाचारको वचन सुनून ् र िवँवास ग न् भनी ितमीह का बीचबाट मलाई

च ुन्नुभयो। ८

दयका कुरा जान्नुहन
ु े परमेँवरले ितनीह लाई पिन हामीलाई

उहाँले ितनीह

र हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख्नुभएन, तर ितनीह का

जःतै पिवऽ आत्मा िदनुभएर ितनीह लाई महण गरे को कुरा दे खाउनुभयो। ९
दय िवँवास ारा शु

पानुभ
र् यो। १० यसकारण चेलाह का काँधमा यो जुवा

रािखिदएर िकन परमेँवरको परीक्षा गनुह
र् न्ु छ? यो जुवा न त हाॆा िपता-पुखार्ले न
हामीले बोक्न सक्य । ११ तर हामी िवँवास गदर्छ , िक ूभ ु येशूको

अनुमहबाट हामीले उ ार पाएका छ , जसरी ितनीह ले पिन पाएका छन्।” १२

तब सभामा सबै चूप बसे, अिन अन्यजाितह का बीचमा परमेँवरले ितनीह

कःता िचन्हह

र आँचयर्कमर्ह

ारा

गनुभ
र् यो त्यसको बयान बारनाबास र पावलले

बोिलसकेपिछ याकूबले यसो भने,

गरे । उनीह ले यो बयान सुन।
े १३ ितनीह

“भाइ हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, १४ परमेँवरले आफ्नै नाउँको िनिम्त

अन्यजाितह बाट एउटा जाित छान्ने कृपा गनुभ
र् यो भन्ने कुरो िसमोनले बताएका

ँ अगमवक्ताका वचन पिन िमल्छन्, जःतो लेिखएको छ,
छन्। १५ यसै कुरासग
१६ ‘यी कुरापिछ म फकर्नेछु, र दाऊदको भत्केको वासःथान फेिर बनाउनेछु,

त्यसको भग्नावशेष म फेिर बनाइिदनेछु, र त्यसलाई खड़ा गनछु , १७ र बाँकी
मािनसह ले परमूभ ुलाई खोज्न सकून्, र सबै अन्यजाितह ले पिन, जुनह
नाउँ ारा बोलाइएका छन्,

कालदे िख यी कुराह

छन्।’

मेरो

१८ यो कुरा परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, जसले ूाचीन

जनाउनुभएको छ,

जो सृिंटको आरम्भदे िख जािनएका

१९ “यसकारण मेरो फैसला यो छ, िक परमेँवरतफर् फकर्ने

अन्यजाितह लाई हामी दु:ख निदऔ ं, २० तर ितनीह लाई यी कुरा लेिखिदऔ ं,

२७

िक ितनीह

ू ाको अशु ताबाट अलग्ग रहू न,् व्यिभचारबाट, घोबो अँ
मूितर्पज

ाएर

् २१ िकनभने अिघका पुःतादे िख
मारे को पशुको मासु र रगतबाट अलग्ग रहू न।

नै सहरै िपच्छे मोशाका व्यवःथाको ूचार भइरहेको छ, िकनिक यो हरे क
सभाघरमा हरे क शबाथमा पिढँदै छ।” २२ तब ूेिरतह , एल्डरह

र सम्पूणर्

मण्डलीले िमलेर आफ्ना बीचबाट कितपय मािनसह लाई च ुनेर पावल र

ँ
बारनाबाससग
एिन्टओिखयामा पठाउन उिचत ठाने, र भाइह मध्ये मुख्य

मािनसह , यहू दा भिनने बारसाबास र िसलासलाई च ुने २३ र ितनका साथमा

उनीह ले यो पऽ पठाए: “एिन्टओिखया, िसिरया र िकिलिकयामा रहने अन्यजाित

िवँवासी भाइह लाई, ूेिरतह

र एल्डरह को अिभवादन। २४ हामीले सुनक
े ा

छ , िक हाॆा बीचका कुनै-कुनैले हाॆो आदे शिवना नै तपाईंह का मन अिःथर

तुल्याएर तपाईंह लाई कैय कुराले दु:ख िदएका छन्। २५ यसकारण हामी
सबैले

सवर्सम्मित ारा

गरे को

िनणर्यअनुसार

कितपय

मािनसह लाई

च ुनेर

ितनीह लाई हाॆा िूय बारनाबास र पावलका साथमा तपाईंह कहाँ पठाउन

हामीलाई उिचत लाग्यो। २६ यी मािनसह

यःता हुन,् जसले हाॆा ूभ ु येशू

भींटको खाितर आफ्ना ूाण जोिखममा पारे का छन्। २७ यसकारण हामीले
यहू दा र िसलासलाई पठाएका छ । ितनीह ले पिन सोही कुराह

मुखैले

बताउनेछन्। २८ िकनभने पिवऽ आत्मा र हामीह लाई यो उिचत लाग्यो, िक
यी आवँयक कुराह बाहेक अ
तपाईंह

बढ़ी बोझ तपाईंह लाई बोकाउनुहँद
ु ै न। २९

मूितर्ह लाई बिल चढ़ाएको थोक, रगत, गला अँ

ाएर मारे को पशुको

मासु र व्यिभचारबाट अलग्ग रहनुहोस्। यी कुराह बाट अलग्ग रहनुभयो भने

असल हुनछ
े । िबदा।”

जुन िनणर्य गिरयो त्यो इसाई भएर पिन यहू दी परम्परालाई मा ुपछर्

भनेर िसकाउनेह को िखलाफमा िथयो। गैर-यहू दीह ले पिन खतना गनुप
र् छर् र
मोशाबाट ूाप्त भएको सम्पूणर् बिलूथा, धािमर्क सं ःकार तथा रीितिरवाजलाई

पालन गनुप
र् छर् भनेर ती यहू दी-इसाईह ले िसकाएका िथए। “इसाई धमर्मा

यहू दी व्यवःथा र यहू दी सं ःकारह

महत्वपूणर्

पमा समावेश हुनपु छर्" भनेर

ती यहू दी-इसाईह को चाहना िथयो।"–एलेन जी

आपोःटल्स्, पृ॰ १८९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ

पद १०मा पऽुसले ती पुरानो व्यवःथाह लाई कसै ले पिन बोक्न

नसक्ने बोझ भनेर िचऽण गरे को कुरा घतलाग्दो छ। परमेँवरले नै ती

सं ःकारह

आफ्नो जनिहतको लािग बनाउनुभएको िथयो भने त्यो कसरी बोझ

हुनसक्छ र? हे दार् त्यो सम्भव िथएन। तर समयकाल िबितजाँदा केही यहू दी

२८

अगुवाह ले

आफ्नै

तिरकाले

थिपएका

सं ःकारह

अपनाउन

थालेको

परम्पराह ले गदार् परमेँवरको व्यवःथा आिशषको स ा बोझमा पिरणत गरे का

िथए। त्यस ये शलेममा गठन भएको पिरषदले ती बोझह बाट गैर-यहू दी
इसाईह लाई बचाउन ूयास गरे का िथए।

मोशाबाट िदइएको ती यहू दी सं ःकार र परम्परालाई मा ु आवँयक

छै न भनेर त्यस पिरषदले गैर-यहू दी इसाईह लाई भनेतापिन दश आ ाह को

बारे मा केही उल्लेख गिरएको िथएन। रगत नखानु भनेर िनणर्य गन त्यस

पिरषदले ौीमान वा ौीमती अब एक आफसमा िन ावान हुन ु आवँयक छै न

वा कसै लाई मानुर् उिचत छ भनेर अनुमोदन गर्यो भ े कुरा सोच्नु पिन
सिकँदै न।

ूेिरत १५:२०, २९मा उल्लेखनीय फैसला गरे को पाउँछ । त्यो हो, “तब

यितमाऽ लेिखिदनुपछर् िक ितनीह ले मूितर्ह लाई चढाएका ूसाद नखाऊन्,
व्यिभचारबाट अलग रहू न, रगत निपउन् र घाँटी अँ

ाएर मारे को मासु

नखाऊन्। यित गनुभ
र् यो भने तपाईँह ले असल गनुह
र् न
े , िबदा।" गैर-यहू दी
ु छ
अथार्त ् अ

जात वा दे शबाट आएका िवँवासीह लाई ती िनणर्य िकन सुनाइयो?

िवषेश गरे र त्यिह िनयमह लाई िकन च ुिनयो त?
आफ्ना नीितिनयमह

गैर-यहू दी िवँवासीह लाई जबरजःती लाद्न

येशूका चेलाह सिहत भएको पिरषदले मनाही गरे को िथयो। तर फेरी त्यस

पिरषदले ती गैर-यहू दी इसाईह ले यःतो केिह नग न भनेको चाहन्थे जसले
गदार् यहू दी-इसाईह को िच

दुखोस्। त्यसकारण, मूितर्लाई चढाएको ूसाद

नखानु, बैवािहक गठबन्दनलाई तोडेर परपु ष वा पर ीगमन नगरोस र घाँटी
अँ

ाएर मारे का पशु र रगत निपउनु भनेर फैसला गनर् ूेिरत र इसाई

अगुवाह

सहमत भएका िथए। त्यसो भए साबथको बारे मा त्यहाँ उल्लेख नै

गिरएको छै न, त्यसकारण त्यसलाई पिन गैर-यहू दी इसाईह ले मा ु ज री

छै न भनेर कसै कसै ले तकर् नगरे को त होइन। तर ती फैसलामा झुटो नबोल्नु,

कसै लाई नमानु,र् आमाबाबुलाई आदर गनु,र् अ को लोभ नगनु,र् मुितर् पुजा नगनुर्
आिद पिन त भनेको छै न िन ! त्यसकारण साबथको बारे मा तकर् गनुर् मनािसव

दे िखँदैन। के तपाईँले अनावँयक पमा मािनसह लाई परम्पराको नाउँमा
परमेँवरले िनदशन निदनुभएको भारीले लािदरहनुभएको छ?

२९

५. पावल र गलातीका िवँवासीह

य शलेमको पिरषदले जुन ूःताव पािरत गर्यो त्यो ःप

िथयो।

तै पिन केिह यहू दी-इसाई धमर्ग ु ह ले त्यस िनणर्यसँग सहमित जनाएका

िथएनन् । ितनीह

धािमर्क परम्परा मा

आफ्नै चालमा िहँडेर गैर-यहू दी इसाईह लाई यहू दी
जोड िदइरहे का िथए। पावलको िनिम्त यो अत्यन्त

गम्भीर मािमला भएको िथयो। ती यहू दी इसाईह ले िवँवासका दिर्हला

ँ ाह सँग खेलबाड गिररहे का िथए। यिद मािनसह ले यहू दी सं ःकारमा
बुद

भएका रीितिथितलाई मानी नै रअयो भने येशूको सुसमाचारको औिचत्य नभएको
पावलले बुझेका िथए।

गलातीको चचर्का िवँवासीह को बीचमा गम्भीर समःया आइरहेको

िथयो। त्यो के हो त? गलातीह ले सामना गिररहेको समःया कःतो गम्भीर

िथयो? त्यो िवषय कितको मह वपूणर् छ भनेर हामीलाई बुझाउन खोिजएको छ?

हेनह
र्ु ोस्, गलाती १:१-१२ "१ पावल भींटको एक ूेिरत, जो मािनसह बाट वा

कुनै मािनस ारा पठाइएको होइन, तर येशू भींट र परमेँवर िपता, जसले

ँ हुने सबै
उहाँलाई मृत्युबाट जीिवत पानुभ
र् यो, उहाँबाट पठाइएको हुँ, २ म र मसग

भाइह बाट, गलाितयाका मण्डलीह लाई: ३ परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु येशू
भींटबाट ितमीह लाई अनुमह र शािन्त। ४ हाॆा परमेँवर र िपताको

इच्छाअनुसार उहाँले यस वतर्मान दुंट युगबाट हामीलाई छु टकारा िदनलाई

हाॆा पापका िनिम्त आफैलाई अपर्ण गनुभ
र् यो। ५ परमेँवरलाई सदासवर्दा

मिहमा भइरहोस्। आमेन। ६ मलाई आँचयर् लािगरहेछ, िक भींटको अनुमहमा
ितमीह लाई बोलाउनुहन
े ाई यित चाँड़ै त्यागेर ितमीह
ु ल

िभन्न सुसमाचारितर

लािगरहेछौ। ७ वाःतवमा अक सुसमाचार छै न, तर यःता कोहीकोही छन्,

जसले भींटको सुसमाचारलाई ॅंट पानर् खोज्छन्। ८ हामीले ूचार गरे का

सुसमाचारको िवपरीत हामीले वा ःवगर्बाट आउने दूतले नै ूचार गर्यो भने पिन

त्यो व्यिक्त ौािपत होस्। ९ हामीले अिघदे िख नै भनेजःतै म फेिर अिहले पिन
भन्दछु , ितमीह ले जुन सुसमाचार महण गरे का छौ, त्यसको िवपरीत अ

ितमीह लाई ूचार गदर्छ भने, त्यो ौािपत होस्।

कसैले

१० के म मािनसह को

िनगाह खोज्दै छु, िक परमेँवरको? अथवा के मैले मािनसह लाई खुशी पानर्
खोज्दै छु? यिद मैले अझै मािनसह लाई खुशी पानर् कोिसस गरे को भए म

ँ ११ भाइ हो, ितमीह ले यो जान भन्ने म चाहन्छु , िक
भींटको दास हुनिे थइन।
मैले ूचार गरे को सुसमाचार मािनसको सुसमाचार होइन। १२ िकनिक मैले यो
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कुनै मािनसबाट पाएको होइन,ँ न मलाई यो िसकाइएको िथयो, तर येशू भींटको

ूकाश ारा मैले यो पाएको हुँ।"

पावलले रोमीह लाई लेखेको पऽका िवषयबःतुह

ूायजसो गलातीमा

के भइरहे को िथयो त्यसलाई नै ध्यान िदएर लेखेका िथए। गलातीको पऽमा
उल्लेख गरे का धेरै जसो िवषयवःतुह लाई रोमीको पुःतकमा अझ थपेको

पाइन्छ।

मोशा ारा

ितनीह लाई तोड्नुह ु

िदइएको

सम्पूणर्

व्यवःथाह

महत्वपूणर्

छन्

र

र ती व्यवःथाह लाई कायम नै गिरराख्नुपछर् भनेर

यहू दी-इसाईह ले गैर-यहू दी इसाईह लाई जोडकातोडले िसकाइरहे का िथए।

तर व्यवःथाको मूल सार के हो, अथार्त ् त्यसको सत्य व्याख्या के हो भनेर

दे खाउन पावलले कोिसस गिररहे का िथए। रोममा पिन गलातीमा जःतै ती
मजबूत भएर सत्य इसाई िवँवासमा तगारो नबनुन ् भनी पावल

यहू दी-इसाईह

चाहन्थे।

रोमी

िवषयवःतुह

र

गलातीको

पुःतकह मा

पावलले

वादिववाद

गरे का

धािमर्क सं ःकार वा नैितक व्यवःथाह को बारे मा िथए भनेर

सोच्नु मनािसब दे िखँदैन। तर गैर-यहू दीह ले पिन खतना गनुप
र् छर् र मोशाको

ँ
व्यवःथालाई पालन नै गनुप
र् छर् भ े ऐितहािसक िववादलाई पावलले औल्याएका

िथए। यसबारे य शलेममा गिठत पिरषदले िनणर्य गिरसकेको िथयो। तर
कितपयको िनिम्त त्यो िनणर्य अमान्य भएको िथयो। कितले त पावलले लेखेको
रोमीह

र गलातीह को पऽह लाई नै आधार बनाएर य शलेमको पिरषदले

गरे को िनणर्य गलत िथए भनेर िसकाएका िथए। अब इसाईह ले दश आ ा

(िवशेष गरे र चौथो आ ा)लाई पालन गनुर् पदन भनेर पावलले िसकाउँछन् भनेर

ती िवरोधीह ले दावी गरे का िथए। य िप ितनीह ले पावलले भ
मूल िवषयबःतुह

खोजेका

र ऐितहािसक ूस मा सम्बोधन गरे का िवषयह लाई बुझ्न

सकेका िथएनन्। मुिक्त भनेको िवँवास ारामाऽै हो धािमर्क कमर्काण्डले होइन

न त नैितकबान भनेर पाइन्छ भनेर पावलले िसकाएको कुरालाई ितनीह ले
ःप

पमा

बुझेका िथएनन्। यसको अथर्, दश आ ाह

व्यवःथालाई पालन गनुप
र् दन भनेर पावलले

भ

वा नैितक

खोजेको होइन। दश

आ ाह को िवषयबःतुको बारे मा किहल्यै पिन समःयाको

पमा खडा भएको

िथएन। आज पिन ती नै पदह लाई िलएर कितपय इसाईह ले येशू बुसमा

मनुभ
र् एको कारणले अब हामीले दश आ ाह लाई पालन गन औिचत्य समाप्त

भयो भनेर िसकाइरहे को पाउँछ । साबथलाई पिन पालन गनुप
र् दन भनेर तकर्
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ँ
गदर्छन्। तर पावलले औल्याउन
खोजेको िवषयवःतु एकदम िभ ै िथयो भ े

कुरामा ितनीह को ध्यान जान्दै नन्।

ँ ैचामा नै पापको ूवेश गनुभ
अब हामीले अदनको बग
र् न्दा अिघ िदएको

साबथको पालनाको औिचत्य छै न भनेर िसकाउनेह लाई के जवाफ िदने?
ँ असहमत छै न भनेर तपाईँले कसरी
साबथको सत्यता सुसमाचारको गिरमासग
दे खाउनुहन्ु छ?

उपसं हार:

थप जानकारी: ौोत उपलव्ध भएमा एलेन जी

ाइटका यी लेखह

पढ्नुहोस्:

द आक्टस् अभ आपोःटल्समा िलिखत, “ज्यु एण्ड जेन्टाइल्स" पृ॰ १८८१९७, १९४-१९७, “आपोःटे सी इन गलेिशया" पृ॰ ३८३-३८८: पािशयाकर्

एण्ड ूोफेटसमा िलिखत, “द ल गीभन टु इॐायल," पृ॰ ३१०-३१२, “द ल
एण्ड कभनेन्टस" पृ॰ ३७०-३७३: द िडजायर अभ एजेजमा िलिखत, “द

चोजन िपपुल" पृ॰ २७-३०।
िविभ

समयह मा हामीह को चचर्ले िविभ

िववाद र असहमित हुने

चलनलाई सामना गिररहे को छ। तर यो कुनै नौलो कुरो होइन। शैतानले

चचर्सँग सध यु

गिरनै रहे को छ। इसाई इितहास सु

िवँवासीह को बीचमा अनेक िबवाद र मतभेदह

भएको समयदे िख नै

दे खा परे का िथए। तर

एउटा िबवाद िथयो जसको समाधान नगिरएको भए चचर्लाई यसको सु वात
भएकै समयमा नाश गनर् सक्थ्यो।

“जे शलेमबाट आएका झुटा धमर्ग ु ह को ूभावमा परे र गलातीका

िवश्वासीह ले गलत िवँवासह

अ ालेका िथए। त्यसले गदार् िवँवासीह को

बीचमा अनेक फूट, झुठा िस ान्तह

र उ ेजनात्मक सोचह

चक गितमा

बिढरहे का िथए। ती झुटा तथा इसाई हुँ भनेर दावीगन धमर्ग ु ह ले
सुसमाचारको सत्यतासँग यहू दी परम्परा र सं ःकारह

य शलेममा

येशूका

चेलाह सिहत

गठन

भएको

िमसाएका िथए।

पिरषदको

िनणर्यलाई

ितनीह ले वेवाःता गिर यहू दी धमर्का धािमर्क िविध तथा सं ःकारह लाई पालन

गनर् गैर-यहू दी जातका िवँवासीह लाई ती यहू दी-इसाईह ले उक्साइ रहे का
िथए।" एलेन जी
पमान्तिरत।

ाइट, द आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ॰ ३८३बाट
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िचन्तनमनन:-

ँ ाका ूँनलाई फेिर सोच्नुहोस्। अ मािथ र आफैमा कुन
१॰ चौथो बुद
अनावँयक बोझह

होलान्? ती बोझह

तपाईँ वा तपाईँको ःथानीय चचर्ले लािदरहेका

उिचत िथए भनेर कसरी तपाईँले भ ह
ु न्ु छ?

अथार्त ् इसाई भयो भन्दै मा अब जे गनर्पिन ःवतन्ऽ भय भनेर अक

उम नीितमा िहँड्नु के उिचत छ त? हाॆो जीवनशैली र आदशर्ले
येशूका नीितह लाई ूितिवम्ब गछर्न ् िक सं सारका नीितह मा?

२॰ येशू बुसमा टाँिगनुभएकोले दश आ ाह को औिचत्य समाप्त भयो
भनेर

अिधकांश

इसाई

धमर्ग ु ह ले

आज

पिन

िसकाइरहेकोको

पिरूेआयमा तपाईँ के भ ह
ु न्ु छ? ती दावी िकन गलत छन् त?
ितनीह लाई

हामीले

कसरी

जवाफ

िदने?

परमेँवरको

दश

आ ाह लाई पालन गनर् आवँयक छै न िकनभने ती हिटसकेका छन्

भनेर िवँवास गनह

३.

दे िखरहुनभएको छ?

त्यसको आदशर्मा नचल्न चाहेको के तपाईँले

गलातीको एक अध्यायको ूथम १२ पदह

पढ्नुहोस्। सुसमाचारको

ँ वा कुनै िशक्षादीक्षासग
ँ सम्झौता नगरे को आफ्नो
ानमा आफू कसैसग

नीितलाई पावलले दे खाउँदछन्। बतर्मान बहुधमर् र बहुजाितह को
बीचमा रहेर पिन बाइबलको कुनै कुनै िस ान्त तथा िशक्षादीक्षाह मा

ँ
अिडग भएर बःनु िकन ज री छ? धमर् वा आःथालाई िलएर कसैसग
पिन सम्झौता हुँदैन भनेर हामीह को आचरण र हामीमा भएको

कसरी दे खाउँछ?

ानले

४. पाँचसय वषर् अिघ भएको ूोटे ःटे न्ट िरफोमशन अथार्त ् रोमन क्याथोिलक
चचर्क िखलाफमा चलेको सुधारबादी आन्दोलनको बारे मा सोच्नुहोस् र
के मौिलक कुराह मा सबै इसाईह
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समान भएको दे खाइएको छ?

कथा २
मसाजले गदार् ढोका खुल्छ
िनकोलाई (युरो-एिशया िडिभजन)

एक िदन िनकोलाईको यःतो िचन्ताले भिरएको फोनकल आयो जसले गदार्

उसको पिरवारमा सदाको िनिम्त पिरवतर्न ल्यायो।

वीस वषर्को सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िनकोलाई त्यःतो मुसलमान दे शमा

बःदछ जहाँ येशूको ूचारमा ूितवन्ध लगाइएको छ र साथै इसाई हुँ भ
अत्यन्त खतरा िथयो। अ

पिन

कुनै दे शमा एडभेिन्टःट चचर्ले सं चालन गरे को

मसाज थेरापीमा उसले एक मिहना तािलम िलएको िथयो। घर फकपिछ

कसै को मसाज गनुप
र् र्यो भने आफू आइिदन्छु भनेर फेसबुकमा उसले िव ापन
िनकाले।

है रानभएको आमा

उसले िव ापन िदएको केही िदनपिछ एक जना आमाले अत्यन्त

िचिन्ततःवरले आफ्नो युवक छोरालाई उपचार गिरिदन िबिन्तभाऊ गिरन्।
िनकोलाई िहचिकचायो जब उसले ती आमाको छोरा अपा

भएको थाहा पायो

र भन्यो, "मलाई धेरै थाहा छै न र मेरो अनुभव पिन छै न। मसाज गनर् केवल
सु माऽ गरे को हुँ।"

तर आमाले कर गिरन् र भिनन् "तै पिन आउनुहोस न। मेरो

छोरोलाई सहायता कसै ले पिन सहायता गनर् चाहँदैन।"

िनकोलाइले आनाकानी गद ितनको छोरोलाई व्यिक्तगत

पमै भेट्न

जान मञ्जुर गर्यो। तर जब उसले ितनको छोरोलाई दे खे उसको रोग एकदम

र् ोस्। तपाईँको छोरोलाई
गम्भीर भएको थाहा पाएर भन्यो, "मलाई माफ गनुह
सहायता गनर् मेरो धेरै अनुभव छै न न त कुनै

ान नै छ।"

ँ ाभिर आस
ँ ु पारे र आमाले भिनन्, "मलाई सहयोग गनुह
आख
र् ोस्।

मसाज गन धेरै मािनसह सँग अनुरोध गर तर कसै ले पिन सहयोग गनर्

ु न्ु छ। तपाईँ मेरो
मानेनन्। अब तपाईँमाऽ एक जना बाँकी हुनह

अिन्तम

आशा हो।"

िनकोलाईको

दयमा ती िूय आमाूित दया जागेर आयो। "हुन्छ

त" उसले भन्यो। " एउटा सतर्मा म तपाईँको छोरोलाई सहयोग गनर् सक्छु ।
म इसाई हुँ र तपाईँको छोरोलाई उपचार गनर् मलाई बुि

१

र

ानको

आवँयकता छ। यिद ूत्येक मसाज गन समय अिघ तपाईँले मलाई ूाथर्ना
गनर् िदनुभयो भने तपाईँको छोरोलाई सहयोग गनर् परमेँवरले मलाई बुि
िदनुहन
ु ेछ।" अचम्म मान्दै आमाले सहमित जनाइन्।

जब तेॐो पल्ट िनकोलाई त्यो छोरोलाई उपचार गनर् आयो तब त्यस

ँ ाले आफ्नो छोरोलाई ूाथर्ना पिछ
छोरोको बाबु त्यहाँ िथयो र शङ्कालु आख

मसाज गनर् थालेको

हे िररअयो। उक्त बाबु सरकारको कुनै ठू लो ओहोदामा

बसेको कमर्चािर भएको िनकोलाईलाई थाहा भयो। िनकोलाईको सातोपुत्लो
गयो तर उसले केही पिन गनर् सकेको िथएन। कुन् सतर्मा छोरोलाई सहयोग

गनर् आफू सहमत भएको िनकोलाईले उक्त बाबुलाई भन्यो। त्यःतो गम्भीर
छोरोको उपचार गनर् आफू त्यःतो योग्य नभएको र आमाको अनुरोधमा

आफूले परमेँवरसँग सहयोग माग्न िदएपिछमाऽ उपचार गन सतर् राखेपिछ
उपचार सु

गनर् थालेको िनकोलाईले बतायो।

िनकोलाईको

वचन

बाबुलाई

िच

बुझ्यो

र

आफ्नो

कामलाई

िनरन्तरता िदन अनुमित िदए।
केही मसाज सेसनपिछ एक िदन त्यो छोरोलाई मसाज िदइरहे को

बेलामा बाबुलाई अत्यन्त ज री फोनकल आयो। फोन केको िथयो भनेर

िनकोलाईलाई

थाहा

िथएन

तर

त्यो

अपझर्ट

िनकोलाईलाई थाहा भयो। बाबु ह प

वा

इमजन्सी

िथयो

भनेर

लुगा लगाएर बािहर जान खोजे।

िनकोलाईले उनलाई ढोकामा रोकेर भने, "हजुर, तपाईँले पाउनुभएको फोनकल
कःतो इमरजेन्सी हो सो मलाई थाहा छै न। तर के तपाईँ जानुभन्दा अिघ म

तपाईँको िनिम्त ूाथर्ना गनर् सक्छु र?"

बाबुले सहमित जनाएर। िनकोलाईलाई किहल्यै थाहा भएन िक त्यो

इमजन्सी के िथयो तर जे भएतापिन समःया सुिल्झएको उसले थाहा पायो।

अपेक्षा नगरे को िसफािरस

जब मसाज थेरापी हुँदै िथयो तब त्यस छोरोको आमाबाबुले आफ्नो

िबरामी छोरोमा केही पिरवतर्न आएको दे खे। छोरो पूणर् पमा िनको भएको
िथएन तर उसमा उल्लेखनीय
नसकेको कामह

पमा पिरवतर्न आएको िथयो। पिहले गनर्

उसले गनर् थालेको िथयो। उसका आमाबाबु अत्यन्त खुशी

भए। त्यस बाबुले उच्च तहमा रहे को आफ्ना अ

भ

थाले, "तपाईँह ले िवँवासै गनर् सक्नुह ु

सरकारी मािनसह लाई

कुन् मसाज थेरािपःटले मेरो

छोरोलाई सहयोग गदछ। हाॆो दे शमा त्यो जःतो असल थेरािपःट अ

२

कोही

पिन छै न। तपाईँह ले पिन उसको उपचारको सहयोग माग्नुभए असल
हुन्छ।"
त्यस सरकारी अिधकारीको िसफािरस पाएर िनकोलाई उक्त दे शको
उच्च सरकारी कमर्चारीह को समूहलाई मसाज गनर् पुग्यो। तर िनकोलाईले

परमेँवरको यो ूित ालाई आत्मसात् गरे को िथयो, "मलाई शिक्त िदने येशू
भी को सहयोगले म सबै थोक गनर् सक्छु " (िफिलप्पी ४:१३

पान्तिरत)।

येशूको बारे मा ूचार गनर् ूितवन्ध लगाएको दे शमा सुसमाचार कसरी

फैलाउने भ े मािमलामा हामीलाई िचन्ता हुनसक्छ तर हामीले िनकोलाईको

कथाबाट हामीले कःतो शिक्तशाली परमेँवरको सेवा गिररहे काछ भनेर थाहा

पाउनुपछर्। िनकोलाईको जःतो तपाईँसँग अनुभव नहोला तर यिद तपाईँले
परमेँवरसँग

ानबुि को िनिम्त ूाथर्ना गनुभ
र् यो भने परमेँवरले अचम्म

तिरकाले ढोका खोिलिदनुहन्ु छ भ े कुरो थाहा पाउनुहन
ु े छ।

िनकोलाई रहे को दे श जुन येशूको बारे मा ूचार गनर् ूितविन्धत दे श

युरो-एिशया िडिभजनको िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् ोस्। तपाईको भेटीको िनिम्त

धन्यवाद िदन्छ । त्यसले गदार् सं सारका किठन ठाउँह मा सुसमाचार पुर्याउन
सिकन्छ।

युरो

एिशया

िडिभजनका दे शह

िडिभजनका

केही

तथ्यह :

ूायजसो

युरो

यिशया

पिहलाको सोिभयत युिनयनिभऽ िथए। अिहले ती दे शका

जनसं ख्या ३२२०००००० (३२ करोड बीसलाख) छन्। ती दे शह मा जम्मा
११२,०००जित एडभेिन्टःटह

छन् अथार्त ् ूत्येक २,८७५मा एक जना

एडभेिन्टःट छन्। ती दे शमा समावेश भएका दे शह

यी हुन:् अफगािनःतान,

काजकाःतान, िकिगर्ःतान, तािजिकःतान, तुकर्मेिनःतान र उजबेिकःटतान छन्।
ती दे शह मा इःलाम धमर्को बाहुल्यता छ।

३

