७

जब िव वासीह को बीचमा
झगडा हु छ

यस अध्यायका मूल पदह : ूेिरत ६:१-६, ूेिरत १०:१-२३, म ी ५:१७२०, ूेिरत ११:३-२४, ूेिरत १५:१-२२ र आमोस ९:११,१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "जित जना ितमीह ले भी मा बिप्तःमा िलयौ

त्यित जनाले भी लाई व ःव प धारण गरे का छौ। येशू भी मा न त यहू दी न
त अयहू दी वा मीक, न त दास न त मािलक वा ःवतन्ऽ, न त पु ष न त

छ। येशू भी मा ितमीह
पान्तिरत)।

िविभ

चचर्मा िविभ

सबै बराबर वा समान छौ" (गलाती ३:२७,२८

थिरका मािनसह , िविभ

धारणा भएका मािनसह

चचर्मा िविभ

ी

जातजाितका मािनसह

र

हुन्छ। चचर्को पिहचान र लआयलाई िलएर

चचार् र वाद िववाद हुन्छ। सबैको धारणाह लाई सम्हाल्दै

चचर्लाई एकतामा कायमै राख्नु अत्यन्त किठन काम हो। यिद िवँवासी तथा

अगुवाह को बीचमा तालमेल र सहमित भएन भने चचर् ठू लो जोिखममा पनर्
सक्छ।

नयाँ करारमा उल्लेख गिरएको सु को चचर् समाज अिहलेको भन्दा

खास फरक िथएन। जहाँ भएतापिन, जिहले भएतापिन मािनस मािनस नै हो र

मािनसह को बीचमा मह वपूणर् कुरा होस् वा सानो कुरामा होस् िविभ

धारणाह
न् ह

उब्जेकै हुन्छन्। सु को चचर्का िवँवासीह को बीचमा पिन केही

उत्प

भएका िथए। यहू दी र अयहू दीह

(अछु त वा िवदे शी जाित

भनेर यहू दीले ठानेकाह ) चचर्मा िमिसएकोले कितपय समयमा एक आपसमा
पूवार्महले मःत भएका िथए। पुरानो करारका कथाह

र त्यहाँ लेिखएका

चलनह लाई मा े िक नमा े भ े िवषयलाई िलएर िवँवासीह को बीचमा

गम्भीर भनाभन भएको िथयो। यिद येशूका चेलाह

र चचर्का अगुवाह ले

पिवऽ आत्माको अगुवाई र धमर्शा को नीितमा नचलेका भए चचर्मा उब्जेका

िविभ

बादिववादले भखर्र जिन्मन थालेको चचर् ध्वःत हुन्थ्यो िकनभने िविभ

िवषयह लाई िलएर चचर्मा ठू लो तनाव खडा भएको िथयो।

सु का िवँवासीह ले एक भएर चचर्को एकता कसरी कायम राखेका

िथए भनेर केही अध्याय अिघ हामीले अध्ययन गर्य । चचर्को अिःतत्वलाई नै
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खतरा हुने र एकतालाई भ
तत्कालीन येशूका चेलाह

गनर् खोज्ने िवषय बःतुह

चचर्मा घुःदा

र चचर्का अगुवाह ले िवँवासीह को बीचमा

भएको झगडा कसरी साम्य पारे भनेर यस अध्यायमा हामी अध्ययन गनछ ।

ती

न् का िवषयबःतुह

के िथए, ितनीह लाई कसरी सुल्झाइयो र आज पिन

त्यसबाट के पाठ िसक्न सक्दछ भनेर यस अध्यायमा हामी हे नछ ।
१. जाितजाितको वीचमा भएको पूवार्मह

सु का चचर्मा िवँवासीह को बीचमा ठू लो गुनासो उत्प

भएको

िथयो। िवधवी िवँवासीह लाई वाःता गिरएन र यहू दी इसाई िवँवासीह ले
ितनीह लाई उिचत र समान

पमा खाना बाँडेनन् भनेर दुखेसो पोखाएका िथए।

हेनह
र्ु ोस् ूेिरत ६:१ "ती िदनमा जब चेलाह को सं ख्या ब दै गएको िथयो, तब

िहॄूह का

िव

मा

मीक-यहू दीह ले

गनगन

गरे , िकनभने

िवतरणमा ितनीह का िवधवाह ले चािहँदो भोजन पाउँदैनिथए।"

दै िनक

खा

सु का इसाईह ले गिरब तथा िवधवी इसाईह लाई खाना बाँड्थे।

तर बाँड्ने बममा अयहू दी वा अन्य जाित मीकबाट आएका इसाईह लाई
यहू दी इसाईह ले हे पेर थोरै खाना बाँड्थे। तर यहू दी इसाई िवधवाह लाई

भने यहू दी इसाईह ले पेटभिर खाना बाँड्थ्यो। यो अनुमािनत पक्षपातपूणर्

व्यवहारले गदार् सु का चचर्का िवँवासीह को बीचमा फाटो आएको िथयो।

त्यो पक्षपात जानाजान गिरएको हो वा होइन भ े कुरा उक्त पदले भन्दै न। यो
पक्षपातपूणर् व्यवहार गिरएको भनेर कितले िवँवास गरे का िथए भनेर उक्त

पदले आभास् िदन्छ। यःतो खालको िबरोधाभाषले सु को चचर्को एकतालाई

धक्का परे को िथयो। इसाईह कै बीचमा जातजाितह ूित पूवार्मह भएको र

त्यसले गदार् चचर्मा िबभाजन आएको सु कै चचर्मा दे िखएको वाःतिवकतालाई

रोचक नै मा ुपदर्छ।

तर चचर्मा दे खापरे का त्यस गलत ूवृि

चचर्का अगुवाह ले सरल कदमह

वा बेठीक बुझाईलाई सु का

चालेर कसरी समाधान गरे त? हेनह
र्ु ोस्

ूेिरत ६:२-६ "२ तब बा॑ै ले चेलाह को समूहलाई बोलाएर भने, “परमेँवरको

वचन ूचार गनर् छोड़े र खुवाउने-िपयाउने सेवा गनर् हामीलाई उिचत हुँदैन। ३

यसकारण भाइ हो, ितमीह

मध्येबाट पिवऽ आत्मा र बुि ले भिरएका र सबैको

आदर पाएका सात जना मािनस छान जसलाई हामी यस काममा िनयुक्त गर ।
४ तर हामीचािहँ ूाथर्ना र वचनको सेवकाइमा सम्पूणर् समय िदनेछ ।” ५ यो

कुरा समूहका सबैलाई मन पर्यो र भेला भएका जम्मैलाई असल लाग्यो, र
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ितनीह ले पिवऽ आत्मा र िवँवासले भिरपूणर् भएका िःतफनस, िफिलप, ूखरस,

िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र एिन्टओिखयाका यहू दी मत मान्ने िनकोलाउसलाई
छाने। ६ ितनीह ले यी मािनसह लाई ूेिरतह का सामुन्ने ल्याए र ूेिरतह ले

ूाथर्ना गरे र ियनीह मािथ आफ्ना हात राखे।"
सु को

चचर्

ितगितले
ु

बढ्दै

गएको

येशूलाई

िथयो।

िवँवास

ँ ै
गनह को सं ख्या बढ्दै गएकोले चेलाह मा िजम्मेवारीको ठू लो भार थिपद
िथयो। त्यसकारण मीक वा अयहू दी िवँवासीह ले गरे को गनगनलाई साम्य
पानर् र िवँवासीह को िहतको हे रचाह गनर् चेलाह ले सात जना मािनसह लाई

िनयुक्त गनर् सल्लाह िदए। परम्परा अनुसार ितनीह लाई िडकन भनेर सम्बोधन
गिरन्थ्यो तर नयाँ करारमा त्यस नाउँले ितनीह लाई सम्बोधन गरे को

पाइन्दै न। ितनीह को िनयुिक्तले गदार् य शलेमको चचर्मा भएको तनाव साम्य
भएको िथयो र सुसमाचार ूचार गन सेवाकायर्मा अ
सं लग्न गिरएको िथयो।

मािनसह लाई पिन

ूेिरतह ले मीक वा अयहू दी भाषा बोल्ने िवँवासीह को गुनासो

होिशयारपूवक
र्
सुनेका िथए। ितनीह सँगै त्यसको समाधानको बाटो मागेका

िथए। सात जना मािनसह लाई िनयुिक्त गरी चेलाह लाई सहयोग गन

अिधकार पिन ती इसाई समूहलाई नै िजम्मा लगाएको िथयो। ितनीह कै
सहमितमा सात जनालाई गिरएको िनयुिक्तमा सबै जना अयहू दी वा मीक भाषा
बोल्ने सं ःकारबाट आएका चेलाह

िथए।

ती मािनसह को योग्यता यस ूकारको िथयो: िवँवासीह

आदर पाएका, पिवऽ आत्माले भिरएको र बुि ले सम्प
भक्तह

िथए (ूेिरत ६:३

बीच

भएका येशूका

पान्तिरत)। त्यसभन्दा अिघ सम्म ूेिरतह ले नै

सुसमाचार ूचार गन काम गथ र साथै िवधवीह लाई खाना बाँड्थे। अब त्यो

काम बाँिडन गएको िथयो। चाहे चेलाह ले होस् चाहे ती सात जनाले होस् दुवै
समूह सुसमाचार सुनाउने मह वपूणर् सेवाकायर्मा लागेका िथए। "सुमाचार ूचार

गन" वा "सेवा गन" भनेर बुझाउने मीक शब्द लूकाले एउटै शब्द ूयोग
गरे को पाइन्छ। त्यो हो डाइएकोिनया (diakonia)।

चेलाह ले सुसमाचार

ूचार गन काम (ूेिरत ६:४) र िडकन वा चचर्का अगुवाह ले खानाह
बाँड्ने कामलाई (ूेिरत ६:१) एउटै शब्द ूयोग गिरएको छ।
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चचर्मा

भएको

समःयालाई

समाधान

गनर्

अगुवाह ले

धेरै

िवँवासीह लाई जम्मा गरे का िथए (ूेिरत ६:२) भ े कुरा कितको मह वपूणर्

भएको तपाईँले दे ख्नुहन्ु छ?

२. यहू दी जाित बाहेक अन्य जाित वा अयहू दीह ले येशूलाई िवँवास गन
ूिबया सु
आपि

अ

हुन्छ

यहू दी जाितले येशूलाई िवँवास गदार् यहू दी इसाईह लाई केही

िथएन। तर िवदे शी, वा यहू दीह ले तुच्छ वा म्लेच्छ भनेर गिनएका

जाितका मािनसह ले येशूलाई िवँवास गनर् पुग्दा सु को चचर्मा ठू लो

िववाद आएको िथयो। त्यसले गदार्मा यःतो िवरोध िनिःकयो िक चचर्को लआय

र अिःतत्वनै खतरामा पुगेको िथयो भनेर ूेिरतको पुःतकले आभास् िदँदछ।

मुिक्तको सुसमाचार केवल यहू दी जाितह को िनिम्तमाऽ होइन तर

यहू दीबाट तुच्छ ठािनएका गोरा जाित र अ को िनिम्त पिन हो भ े आत्म ान
चेलाह को िदमागमा घुःन धेरै समय लागेको िथयो। त्यही सन्दभर्मा ूेिरत

१०:१-२३ पढ्नुहोस्।

गोरा तथा अन्य जाितह लाई पिन येशूको सुसमाचार

सुन्ने र महण गन अिधकार छ भनेर पिवऽ आत्माले ितनीह को
काम गिररहनुभएको िथयो भनेर ती पदह ले

दयमा कसरी

बताउँछन्। हेनह
र्ु ोस्: "१

कैसिरयामा कनिलयस नाउँका एक जना मािनस िथए, जो इटािलया भन्ने

पल्टनका एक कप्तान िथए। २ ितनी ईँवरभक्त िथए, र ितनी र ितनको सारा

पिरवारले परमेँवरको भय मान्थे। ितनले मािनसह लाई उदारतासाथ दान िदई
परमेँवरलाई सध ूाथर्ना गथ। ३ ितनले िदउँसो तीन बजेितर दशर्नमा ःपंट

पले परमेँवरका एउटा ःवगर्दूत आफूतफर् आएर यसो भिनरहेका सुन,े

“कनिलयस!”

४ भयभीत भएर ितनले उनलाई िनयालेर हेरे र भने, “ूभ ु,

भन्नुहोस्।” अिन उनले ितनलाई भने, “ितॆा ूाथर्ना र गरीबह लाई िदएका दान

सम्झनाको

पमा परमेँवरको सामने पुगक
े ा छन्। ५ अब मािनसह लाई

योप्पामा पठाऊ, र पऽुस भिनने िसमोनलाई बोलाइपठाऊ। ६ ितनी चमर्कार

ँ
िसमोनकहाँ बसेका छन्, जसको घर समुिको िकनारमा छ।” ७ जब ितनीसग

बोल्ने ःवगर्दूत िबदा भए, तब ितनले आफ्ना नोकरह मध्ये दुई जना र िनरन्तर
ितनको सेवा-टहल गन एक जना भक्त िसपाहीलाई बोलाए, ८ र ितनीह लाई

सबै कुरा बताएर योप्पामा पठाए। ९ भोिलपल्ट ितनीह

आफ्नो याऽामा त्यस

सहरको निजक आइपुग्दा, िदउँसो बा॑ बजेितर पऽुसचािहँ ूाथर्ना गनर् घरको

कौसीमा उक्ले। १० ितनी भोकाए, र ितनले केही खाने मन गरे , तर अ ह ले
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भोजन तयार गिररहेको बेला ितनी ध्यान-मग्न भए। ११ ितनले ःवगर् उयेको र

त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँिधएको तन्नाजःतो केही पृथ्वीितर झिररहेको दे खे।
१२ त्यस तन्नामा पृथ्वीका सबै िकिसमका चारखु े जनावर र घॐने ूाणी र
आकाशका चराच ु

ीह

िथए। १३ तब ितनले एउटा आवाज सुन,े “ए पऽुस

उठ, र मारे र खाऊ।” १४ तर पऽुसले भने, “होइन ूभ ु, िकनभने मैले किहल्यै
केही अपिवऽ वा अशु

ँ ” १५ त्यो आवाज फेिर दोॐो पल्ट
थोक खाएको छै न।

ितनले सुन,े “परमेँवरले जे शु

गनुभ
र् एको छ त्यसलाई ितमी अपिवऽ नठान।”

१६ तीन पल्टसम्म यःतो भयो, र तु न्तै त्यो तन्ना ःवगर्ितर लिगयो। १७ जब
पऽुस आफूले दे खेको यो दशर्नको अथर् के होला भनेर मनमनै अन्योलमा परे का
िथए, त्यित नै बेला कनिलयसले पठाएका मािनसह

िसमोनको घर खोज्दै ढोका

अगािड खड़ा भए, १८ “पऽुस भिनने िसमोन यहाँ बसेका छन् िक?” भनी उच्च

सोरमा सोधे। १९ जब पऽुस दशर्नको िवषयमा िवचार गिररहेका िथए तब

पिवऽ आत्माले ितनलाई भन्नुभयो, “हेर, तीन जना मािनसले ितमीलाई खोज्दै छन्।
२० उठ, र तल जाऊ, र निहचिकचाईकन ितनीह का साथ लाग, िकनभने
ितनीह लाई मैले पठाएको हुँ।”

२१ तब पऽुस ओल, र ती मािनसह कहाँ

गएर भने, “हेर, ितमीह ले खोजेको मािनस मै हुँ। ितमीह
के हो?”

यहाँ आएको कारण

२२ ितनीह ले भने, “एक जना कप्तान कनिलयस, जो सोझा र

ँ डराउने र सारा यहू दी जाितबाट सम्मान पाएका व्यिक्त हुनहु न्ु छ,
परमेँवरसग

तपाईंलाई उहाँको घरमा बोलाइपठाउने र तपाईंबाट सन्दे श सुन्नू भनी एउटा
पिवऽ ःवगर्दूतबाट उहाँलाई आदे श िमलेको छ। २३ तब ितनले ितनीह लाई
ँ गए,
िभऽ बोलाएर ितनीह को सत्कार गरे । भोिलपल्ट पऽुस उठे र ितनीह सग

र योप्पाका कितपय भाइह

ितनको साथ लागे।"

ध्यानमा मग्न भएका पऽुसले अचानक दशर्न दे ख्दा उनलाई अनौठो

लागेको हुनसक्छ। अशु

जातका

पशुपंक्षीह

मािनएका र शरीरलाई िबटु लो बनाउने िविभ

ःवगर्बाट

एउटा

त ाभिर

तल

ओ॑िलएको

िथयो।

ितनीह लाई मारे र खाऊ भन्दा पऽुसको सातोपुत्लो गएको हुनसक्छ। इसाई

नै भएतापिन यहू दी जाित भएका र यहू दी सं ःकार अनुसार चलेका पऽुसले
त्यःतो अशु

मासु किहल्यै पिन खाएका िथएनन् िकनभने

मनाही गिरएको िथयो (लेबी ११, इजिकएल ४:१४,

दािनएल १:८)। तर

त्यस दशर्नको वाःतिवक अथर् खानेकुराको बारे मा िथएन ब
जाित तथा िबदे शीह

पुरानो करारमा त्यो
अयहू दी वा अन्य

र यहू दीह को बीचमा भएको पखार्लले गदार् अ
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जाितह ले पिन सुसमाचार सु
त्यसको अथर् यहू दीह
नहुने सबै जाितह

आफूह

पाउने हकमा बाधा पुर्याइरहे को िथयो।

शु

अपिवऽ र अशु

ठान्दथे भने आफ्नो धमर्, जात र वणर्मा

पशु भन्दथे। आफ्नो धमर्, सं ःकार र

जातभन्दा अ लाई म्लेच्छ, तुच्छ वा कुजात ठा े ूवृि
होइन अिहले पिन भइरहे को पाइन्छ।
ूायजसो

इसाई

आःथाको

यहू दीह नै

िथए

सु का

जसले

दशकह मा
पुरानो

त्यस

करारमा

पौरािणक िवँवमामाऽ
आःथालाई

उल्लेिखत

अ ाल्ने

मसीहको

भिवंयवाणी अनुसार येशू नै मसीह भनेर ःवीकार गरे का िथए। ती सु का

िवँवासीह

धमर्को

यहू दी धमर्का भक्तह

व्यवःथा

र

सं ःकारलाई

िथए र ितनीह ले िसके अनुसार यहू दी

भिक्तपूवक
र्

पालन

गदर्थे।

येशू

भी

ँ
आउनुभएपिछ उहाँलाई औल्याउने
व्यवःथा वा सं ःकारह को औिचत्य समाप्त
भयो भ े कुरा ितनीह को मगजमा घुसेको िथएन (म ी ५:१७-२०)।

जब पऽुस कनिलयसको घरमा पुगे तबमाऽ त्यस दशर्नको अथर् उनले

बुझ।
र्ु ोस् ूेिरत १० अध्यायको बाँकी भाग: "२४ तब ितनले ितनीह लाई
े हेनह

ँ गए,
िभऽ बोलाएर ितनीह को सत्कार गरे । भोिलपल्ट पऽुस उठे र ितनीह सग

र योप्पाका कितपय भाइह

कैसिरया पुग।
े आफ्ना कुटुम्बह

ितनको साथ लागे। २४ पिसर्पल्ट ितनीह

र घिनंठ िमऽह लाई बोलाएर जम्मा गरी

कनिलयस ितनीह को बाटो हेिररहेका िथए। २५ जब पऽुस िभऽ आए तब
ँ भेट गरी ितनका पाउ परी दण्डवत् गरे । २६ तर पऽुसले
कनिलयसले ितनीसग

उनलाई यसो भन्दै उठाए, “उ नुहोस्, म आफै पिन त मािनस नै हुँ।” २७ तब

ँ कुरा गद घरिभऽ गए, र त्यहाँ ितनले धेरै जना जम्मा भएका
ितनी उनीसग
भे ाए। २८ तब पऽुसले ितनीह लाई भने, “अ

ँ स त गनु,र् अथवा
जाितसग

ितनीह लाई भेटघाट गनुर् एक यहू दीको लािग कित अनुिचत हो भन्ने कुरा

तपाईंह लाई थाहै छ, तापिन परमेँवरले मलाई कुनै मािनसलाई अपिवऽ अथवा

अशु

आपि

नठान्नू भनी दे खाउनुभएको छ। २९ यसैकारण डाक्ने िबि कै केही

ँ तपाईंह ले मलाई िकन डाक्नुभयो? अब
नजनाई म तपाईंह कहाँ आए।

भन्नुहोस्।” ३० तब कनिलयसले भने, “चार िदनअिघ ूाय: यही समय घरमा म

तीन बजेको ूाथर्ना गिररहेको िथए,ँ तब चहिकलो पोशाक पिहरे का एक जना
मािनस मेरो सामुन्ने खड़ा भए, ३१ र भने, ‘कनिलयस, परमेँवरको सामुन्ने ितॆो
ूाथर्नाको सुनाइ भएको छ, र ितमीले गरीबह लाई िदएका दानको सम्झना

भएको छ। ३२ यसकारण योप्पामा मान्छे पठाएर पऽुस भिनने िसमोनलाई
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बोलाइपठाऊ । ितनी समुिको िकनारमा चमर्कार िसमोनको घरमा बसेका

छन्।’ ३३ तब मैले तु न्तै तपाईंकहाँ मािनस पठाए,ँ र तपाईं कृपापूवक
र्
आउनुभयो। अब ूभ ुबाट तपाईंलाई आ ा भएका सबै कुराह

सुन्न हामी सबै

परमेँवरको सामुन्ने यहाँ उपिःथत छ ।” ३४ तब पऽुसले बोल्न थाले, “साँच्ची

नै म दे ख्तछु , िक परमेँवरले पक्षपात गनुह
र् न्ु न, ३५ तर हरे क जाितमा जो

ँ डराउँछ, र उिचत काम गछर्, त्यो उहाँको सामुन्ने महणयोग्य हुन्छ।
उहासग

३६ परमेँवरले इॐाएलीह लाई पठाउनुभएको सन्दे श, अथार्त ् भींट ारा ूचार

गिरएको शािन्तको सुसमाचार तपाईंह लाई थाहा छ। (उहाँ नै सबैका ूभ ु

हुनहु न्ु छ।) ३७ यूहन्नाले ूचार गरे को बिप्तःमापिछ, गालीलदे िख सु

गरे र सारा

यहू िदयाभिर ूचार गिरएको वचन यही हो, ३८ िक परमेँवरले नासरतका

येशूलाई पिवऽ आत्मा र शिक्तले अिभषेक गनुभ
र् यो। उहाँ सुकमर् गद र

िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ नुभयो, िकनिक परमेँवर उहाँको
साथमा हुनहु न्ु थ्यो।

३९ “अिन उहाँले यहू दीह को दे शमा र य शलेममा

गनुभ
र् एका सबै कुराका हामी साक्षी ह । उहाँलाई ितनीह ले काठमा झुण्

ाएर

पिन मारे । ४० उहाँलाई नै परमेँवरले तेॐो िदनमा जीिवत पारी उठाउनुभयो, र
उहाँलाई ूकट गराउनुभयो, ४१ सबै मािनसलाई होइन, तर हामी जसलाई
परमेँवरले साक्षीको

ु एपिछ
पमा छान्नुभयो, र उहाँ मृतकबाट जीिवत हुनभ

ँ खानपान गर्य । ४२ उहाँले हामीलाई जनतामा ूचार गनर्, र
हामीले उहाँसग

ु एको
उहाँ जीिवत र मृतकह का न्यायकतार् हुनलाई परमेँवर ारा िनयुक्त हुनभ

व्यिक्त हुनहु न्ु छ भन्ने गवाही िदनलाई आ ा गनुभ
र् एको छ। ४३ सबै
अगमवक्ताह ले उहाँको गवाही िदएका छन्, िक उहाँमािथ िवँवास गन ूत्येकले

उहाँको नाउँ ारा पाप-क्षमा पाउँछ।” ४४ पऽुसले यी कुरा बोल्दाबोल्दै वचन

ु यो। ४५ अन्यजाितह मािथ पिन पिवऽ
सुन्ने सबैमािथ पिवऽ आत्मा ओलर्नभ
आत्माको वरदान खन्याइएको दे खेर पऽुसको साथमा आउने यहू दी िवँवासीह
आँचयर्चिकत भए।"

पिवऽ आत्मा केवल यहू दीह को माऽ पेवा भनेर ठा े यहू दी र यहू दी

इसाईह ले उहाँले अन्यजाितह को बीचमा गिररहनुभएको कुरा थाहा पाएर

ितनीह

छक्क परे का िथए। इसाई समाजमा केवल यहू दीमाऽ होइन सं सारका

सबै जाितह

समावेश हुनपु छर् भ े सन्दे श िदन पिवऽ आत्माले कणिलयस र

उनको घरमा जम्मा भएका मािनसह को

दय तयार पािररहनुभएको िथयो।
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येशूलाई िवँवास गनर् कोही यहू दी जातमा समावेश हुनपु दन न त खतना नै
गनुप
र् छर्।

जुन ूकारले पिवऽ आत्मा येशूका चेलाह मा पेिन्टकोःटको समयमा

खिनए त्यही ूकारले कणिलयस र उनका घरानामा खिननु हुँदा पऽुस र

उनका साथीह

अ

जाितले पिन सुसमाचार सु ुपछर् भ े कुरामा िवँवःत

भएका िथए (ूेिरत १०:४४-४७)। यिद पिवऽ आत्मा जुन पमा येशूका
चेलाह मा आउनुभएको िथयो त्यही
भने, येशू भी

पमा अन्य जाितह मा पिन आउनु भयो

ु न्ु छ भनेर िवँवास गनर् कोही पिन खतना गनुर् नपन
मसीह हुनह

वा पिहले यहू दी सं ःकारमा हुल्नु नपन जानकारी येशूका यहू दी चेलाह ले

कणिलयसको घरमा भएको घटना ारा थाहा पाउन पुगेका िथए। त्यसले गदार्

यहू दी र अयहू दी वा अ

जाितह

अशु , अपिवऽ र येशूको सुसमाचार सु

अयोग्य ठािनएकाह को बीचमा भएको कुनै पिन धािमर्क िशक्षादीक्षा, जातीयता
र सं ःकारले गदार् ल्याएको फाटो तथा िववाद सदाको िनिम्त अन्त्य भएको

िथयो।

३. पिवऽ आत्माले अगुवाई गिररहनुहन्ु छ

कैसरामा कणिलयसको घरमा जुन ् घट्ना घट्यो त्यसको खबर

य शलेममा भएको इसाई समाजका अगुवाह ले थाहा पाए। त्यो घट्नाको

िववरण वा ःपि करण िदन पऽुसलाई य शलेममा बोलाइएको िथयो। पऽुसले
जे गरे त्योदे िख य शलेमका इसाईह ले आपि

जनाएका िथए। यहू दीह ले

बुझे अनुसार मोशाको व्यवःथामा कुनै पिन यहू दी भक्तले अन्यजाितह सँग
बसेर खान मनाही गिरएको िथयो (ूेिरत ११:३)। येशूलाई िवँवास गरे तापिन

पऽुसको जात र वणर् यहू दी नै भइरहे को िथयो।

जब पऽुस य शलेम पुगे त्यहाँ यहू दी इसाईह

उनीदे िख िरसाइरहेका

िथए। तब ितनीह को सामु पिवऽ आत्माको काम र उहाँको अगुवाईले जे भयो

त्यो भयो भनेर व्याख्या गरे का िथए। कणिलयसको घरमा भएको घट्नालाई
ँ
िलएर पऽुसले ती यहू दी इसाईह लाई के मुख्य कुरा औल्याएका
िथए?

(त्यो

ू र् छ िकनभने रोमन क्याथोिलकले पऽुसलाई येशूपिछको मूल अगुवा
घट्ना अथर्पण

मानेर उनलाई सम्मान गदर्छन्। तर यस घट्नाले यो दे खाउँछ िक तत्कालीन

इसाईह को बीचमा कुनै अिधकार पाएको व्यिक्त भनेर ूमािणत गरे नन्। पिवऽ

आत्माको अगुवाईलाई सव परी मािन पऽुसले आफूलाई अ
राखेका िथए। अथार्त ् पऽुसले आफूलाई अ

१११

िवँवासीह

सरह

चेलाह भन्दा ठू लो वा इसाई

जगतको अगुवा पोप भएर दे खाएका िथएनन् न त उनको चाहना नै िथयो-

अनुवादकको िटप्पणी)। हेनह
र्ु ोस् ूेिरत ११:१-१८ "१ यहू िदयामा हुने ूेिरत र

भाइह ले अन्यजाितह ले पिन परमेँवरको वचन महण गरे छन् भन्ने सुन।
े २
जब पऽुस य शलेममा आए, तब खतना गनह को दलले ितनीिसत यसो भन्दै

ँ
ितनको आलोचना गरे , ३ “खतना निलने मािनसह कहाँ गएर ितनीह सग
ँ ितनीह लाई व्याख्या
तपाईंले िकन खानपान गनुभ
र् यो?” ४ तब पऽुसले बमैसग

िदन थाले: ५ “म योप्पा सहरमा ूाथर्ना गदिथए,ँ र ध्यान-मग्न िथए, तब एउटा

ठू लो तन्नाजःतो चार कुनामा समाती तल झिरराखेको केही थोक मैले दशर्नमा

दे ख, र त्यो मकहाँ आयो। ६ मैले िनयालेर हेदार् त्यहाँ पृथ्वीका जनावर र

ज ली पशुह , घॐने जन्तु र आकाशका चराच ु

ीह

दे ख। ७ मलाई यसो

भनेको एउटा आवाज मैले सुन, ‘पऽुस उठ, र मारे र खाऊ।’ ८ “तर मैले भन,
‘होइन ूभ ु, कुनै अपिवऽ अथवा अशु

कुरो मेरो मुखमा किहल्यै परे को छै न।’

९ “तर त्यस आवाजले दोॐो पल्ट ःवगर्बाट मलाई भन्यो, ‘जे परमेँवरले शु

गनुभ
र् एको छ त्यसलाई ितमी अपिवऽ नभन।’ १० तीन पल्ट त्यःतै भयो, र ती

सबै फेिर ःवगर्मा लिगए। ११ “त्यित नै बेला कैसिरयाबाट मकहाँ पठाइएका

तीन

जना

मािनसह

हामी

बसेको

घरमा

आइपुग।
े

१२

निहचिकचाई

ितनीह का साथमा जान मलाई पिवऽ आत्माले भन्नुभयो। यी छ जना भाइह

पिन मेरो साथ लागेका िथए, र हामी त्यस मािनसको घरमा पःय । १३ उनले
हामीलाई बताए, िक एउटा ःवगर्दूत उनको घरमा उिभएर यसो भिनरहेका उनले

दे खे, ‘योप्पामा मान्छे पठाएर पऽुस भिनने िसमोनलाई बोलाइपठाऊ। १४ उनले

ितमीलाई वचन सुनाउनेछन्, जस ारा ितमीले उ ार पाउनेछौ– ितमी र ितॆा सारा

पिरवारले।’

ु एकोजःतै
१५ “जब मैले बोल्न थाल, तब सु मा हामीमािथ ओलर्नभ

ु यो। १६ तब ूभ ुले भन्नुभएको त्यो
पिवऽ आत्मा ितनीह मािथ पिन ओलर्नभ

वचन मलाई याद भयो, ‘यूहन्नाले त पानीले बिप्तःमा िदए, तर पिवऽ आत्मामा
ितमीह को बिप्तःमा हुनछ
े ।’ १७ ूभ ु येशू भींटमािथ िवँवास गदार् परमेँवरले

हामीलाई जुन वरदान िदनुभयो, ितनीह लाई पिन त्यही वरदान िदनुभएपिछ
परमेँवरलाई रोक्न सक्ने म को हुँ र?”
१८ यी कुरा सुनप
े िछ ितनीह

चूप भए, र यसो भन्दै ितनीह ले परमेँवरको

मिहमा गरे , “अब त परमेँवरले अन्यजाितह लाई पिन जीवनको िनिम्त

पँचा ाप िदनुभएछ।”

११२

कितपय यहू दी इसाईह ले अन्य जाितह लाई बिप्तःमा िदने िनणर्यको

अिधकारूित ूँन गरे का िथए, तै पिन त्यहाँ भएका अ

पयार्प्त साक्षीह ले

(ूेिरत ११:१२) दे खे अनुसार पेिन्टकोःटमा जःतै पिवऽ आत्मा अन्य

भ े ूमाणलाई आफूह ले अनुमोदन

जाितह मा पिन खन्याइएको रहे छ

गरे को बताए। यस मािमलामा पिवऽ आत्माको अगुवाईमािथ कसै ले ूँन

ँ गरे नन् र पिवऽ आत्माको वरदानलाई सबैले ःवीकारे । "जब
उठाउने आट
ितनीह ले ती कुराह

च ुप लागे र ितनीह ले परमेँवरको

सुने तब ितनीह

मिहमा गरे , "ए लौ, अ

जाितह ले पिन अनन्त जीवनमा पँचाताप गिर

सहभागी हुन परमेँवरले अवसर िदनुभएछ" (ूेिरत ११:१८
सु को चचर्को जीवनमा अ

"१९ िःतफनसको सम्बन्धमा सु

पान्तिरत)।

के भयो? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत ११:१९-२४

भएको सतावटको कारण जताततै छरपंट

भएकाह ले अ लाई होइन, तर यहू दीह लाई माऽ वचन ूचार गद, फोिनके,

साइूस र एिन्टओिखयासम्म याऽा गरे । २० तर ितनीह मध्ये कोही-कोही
साइूस र कुरे नीका

मािनसह

िथए। ितनीह ले

एिन्टओिखयामा

आएर

ँ भएकोले
मीकह लाई पिन ूभ ु येशू ूचार गरे । २१ ूभ ुको बाहुली ितनीह सग

िवँवास गनह

धेरै सं ख्यामा ूभ ुितर फक। २२ यो समाचार य शलेममा

भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो, र ितनीह ले बारनाबासलाई एिन्टओिखयामा

पठाए। २३ ितनी त्यहाँ आएर परमेँवरको अनुमह दे िखकन खुशी भए, र
ितनीह

सबैलाई सम्पूणर्

दयले ूभ ुूित िवँवासी रिहरहन ूोत्साहन िदए। २४

िकनभने ितनी असल, पिवऽ आत्मा र िवँवासले भिरपूणर् भएका मािनस िथए।

मािनसह को ठू लो समूह ूभ ुमा थिपयो।"

हुनसक्छ य शलेममा भएका इसाई यहू दीह ले कणिलयस र उनको

घरानामा जे भयो त्यो केवल अपवादको

पमा माऽै भएको िथयो र त्यःतो

अनुभव दोहोिरन नहुने कुरा ितनीह ले सोचेका िथए होलान्। तर पिवऽ

आत्माको आशय त्यो िथएन। जब िःटफनसको मृत्युपिछ (ूेिरत ८:१)

य शलेम

र

यहू दीयाबाट

येशूका

चेलाह

छरपःट

भए

तब

ितनीह

सामिरयाय, फेिनिशया, साइूस र आिन्टओखमा गए र धेरै धेरै अन्य

जाितह ले येशूलाई ितनीह को मुिक्तदाता भनेर महण गरे । यो हुने कुरालाई

येशूले नै भिवंयवाणी गनुभ
र् एको िथयो (ूेिरत १:८)। अन्य जाितह ले येशूलाई
महण गरी चचर्को सं ख्या वढे को कुरा अचम्म लाग्दो भएतापिन यिद हामीह ले

आफूह लाई ती यहू दी इसाईह को ठाउँमा राखेर हे र्य भने अन्य जाितह

११३

वा

अशु

पिन इसाई हुँदा यहू दी इसाईह को

र अपिवऽ मािनएका मािनसह

िदमागमा कःतो ूभाव परे को िथयो भ े कुरामा छक्क पनुर् पन िथएन ।
चचर् र हामीह को सन्दे शको मािमलालाई िलएर हामीह

पिन सं कुिचत

भावनामा त लागेका छै न जसले गदार् सुसमाचार सुनाउने काममा वाधा भइरहेको
छ?

४. य शलेमको पिरष

सु को चचर्मा दुई गम्भीर िवषयमा िववाद भएको िथयो। ती िवषयह

दे हायका पदह ले दे खाउँदछन्। हेनह
र्ु ोस् ूेिरत १५:१,२ "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

ँ धेरै मतभेद र वादसक्नेछैन।” २ तब पावल र बारनाबासको ितनीह सग
िववाद भएपिछ, त्यहाँका भाइह ले पावल र बारनाबास र अ

यस ूँनको फैसलाको िनिम्त ूेिरतह

कित जनालाई

र एल्डरह कहाँ य शलेम जानलाई

िनयुक्त गरे ।" र गलाती २:११-१६ "११ तर जब केफास एिन्टओिखयामा

आए, तब मैले उनलाई खुल्लमखुल्ला िवरोध गर। िकनिक उनी दोषी िथए।
१२ याकूबले पठाएका मािनसह

साथमा खाने गदर्थे। तर जब ितनीह

आउनभन्दा अिघ उनले अन्यजाितह का

आइपुगे तब उनी अन्यजाितह बाट पिछ

हटे र अलग भए, िकनिक उनी खतनाका दलदे िख डराएका िथए। १३ अ

बाँकी यहू दीह ले पिन त्यःतै कपटपूणर् काम गरे । यहाँसम्म, िक ितनीह को
कपटपूणर् व्यवहारले

गदार् बारनाबास पिन भ केर गए। १४ तर जब

सुसमाचारको सत्यताबमोिजम ितनीह

सामुन्ने

मैले

केफासलाई

नचलेका मैले दे ख, तब ितनीह

भन, “तपाईं

यहू दी

भईकन

यहू दीजःतो

सबैका
नभई

अन्यजाितह जःतै चल्नुहन्ु छ भने, अन्यजाितह लाई यहू दीजःतै िजउन कसरी कर

लाउनुहन्ु छ?” १५ हामी जन्मैका यहू दी ह , र अन्यजाित जःतै पापी होइन , १६

र पिन हामी जान्दछ , व्यवःथाका काम ारा (यहाँ खतनाको व्यवःथाको बारे मा

भिनएको हो दश आ ाको बारे मा होइन) मािनस धमीर् ठहिरँदैन, तर येशू
भींटमािथको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन्छ। यसकारण हामीले पिन हाॆो िवँवास

भींट येशूमा राख्य , तािक हामी व्यवःथाका काम ारा होइन तर भींटमा

रािखएको िवँवास ारा धमीर् ठहिरन सक , िकनिक व्यवःथाका काम ारा कोही

पिन धमीर् ठहिरँदैन।"

११४

सु को चचर्मा भएको एकतालाई धक्का पुर्याउने िवषयबःतु जिटल र

वाःतिवक िथयो। मुिक्त भनेको केवल यहू दी जाितलाई माऽ िदइन्छ सं सारका

अ

कुनै जाितलाई उपलब्ध गराइएको छै न भनेर कितपय यहू दी इसाईह ले

सोचेका िथए। मुिक्तको करार अॄहाम ारा उनका सन्तानलाई माऽ िदइएको
हुनाले उनको रगतको बं शमा नहुने वा िविधपूवक
र् कोही यहू दी भएन भने अ
कोही मुिक्तको हकदार ब

सक्दै न रे ! त्यो दावी पिन इसाईह ले नै गरे का

िथए जो आफू यहू दी भनेर गौरब गदर्थे। परमेँवरका जन हुन खतना गन पन
रे ! आफूचाही ँ चोखो जाित अ सबै कुजात था े ती यहू दी इसाईह ले अन्य

जाितह सँग उठबस र खानिपन गनुर् हुँदैन भनेर पिन ितनीह ले सोचेका िथए।

यिद िवदे शी वा अ

जाितह सँग हे लमेल भइयो भने आफूह ले पाउने मुिक्त

पिन गुमाउने भनेर ती यहू दी जाितबाट आएका इसाईह ले िजिकर गरे का
िथए।

अ

जाितह सँग हे लमेल नगन िवषयमा यहू दीह को क र परम्परा

िथयो। जब ूेिरतह ले िबदे शी तथा अन्य जाितह लाई सुसमाचार सुनाएर

ितनीह लाई येशूका अनुयायी बनाउन चाहे का िथए तब त्यो परम्परा नयाँ
इसाई समाजमा ठू लो बाधकको

पमा खडा हुन पुगेको िथयो। के मसीह,

पुरानो करार अनुसार, परमेँवरको करारमा रहे का जनह को मुिक्तदाता

होइनन् र? यिद अन्य जाित वा अयहू दीह

चाहन्छन् भने ितनीह

त्यस मुिक्तमा सहभागी हुन

पिन यहू दी धमर् र जाितको परम्परा अनुसार िविध

पुर्याएर पिहला यहू दी हुनपु दन र? (यो मिनिःथित क र िहन्दु धमर्मा पिन लागु
भइरहे को पाइन्छ-अनुवादकको िटप्पणी)।

यहू दी इसाईह को िजिकर र अयहू दीह ले पिन सुसमाचार सुनरे यहू दी

नभइकनै उहाँको अनुयायी हुने आदे श

येशूले िदनुभएको िथयो भनेर अडान िलने

चेलाह को बीचमा भएको िववादलाई सुल्झाउन सबै िवँवासीह लाई िमलाएर
एक पिरष

बसेको िथयो। त्यस य शलेमको पिरषद्मा के िवषयह

ूःतुत

गिरएका िथए? हेनह
र्ु ोस् ूेिरत १५ (िवशेष गरे र ३-२२) "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

ँ धेरै मतभेद र वादसक्नेछैन।” २ तब पावल र बारनाबासको ितनीह सग

िववाद भएपिछ, त्यहाँका भाइह ले पावल र बारनाबास र अ

यस ूँनको फैसलाको िनिम्त ूेिरतह

कित जनालाई

र एल्डरह कहाँ य शलेम जानलाई
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ि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

ँ गनुभ
मण्डली, ूेिरत र एल्डरह ले ःवागत गरे । परमेँवरले ि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 जःतै पिवऽ आत्मा
िदनुभएर ितनीह लाई महण गरे को कुरा दे खाउनुभयो। ९ उहाँले ितनीह
हामीह का बीच कुनै भेदभाव राख्नुभएन, तर ितनीह का

दय िवँवास ारा शु

र

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
र आँचयर्कमर्ह

ारा कःता िचन्हह

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। १५ यसै कुरासग

अगमवक्ताका वचन पिन िमल्छन्, जःतो लेिखएको छ, 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

मेरो नाउँ ारा

बोलाइएका छन्, १८ यो कुरा परमूभ ु भन्नुहन्ु छ, जसले ूाचीन कालदे िख यी

कुराह

जनाउनुभएको छ, जो सृिंटको आरम्भदे िख जािनएका छन्।’

१९

“यसकारण मेरो फैसला यो छ, िक परमेँवरतफर् फकर्ने अन्यजाितह लाई हामी

११६

दु:ख निदऔ ं, २० तर ितनीह लाई यी कुरा लेिखिदऔ ं, िक ितनीह
अशु ताबाट अलग्ग रहू न,् व्यिभचारबाट, घोबो अँ

मूितर्पूजाको

ाएर मारे को पशुको मासु र

् २१ िकनभने अिघका पुःतादे िख नै सहरै िपच्छे मोशाका
रगतबाट अलग्ग रहू न।

व्यवःथाको ूचार भइरहेको छ, िकनिक यो हरे क सभाघरमा हरे क शबाथमा

पिढँदै छ।” २२ तब ूेिरतह , एल्डरह

र सम्पूणर् मण्डलीले िमलेर आफ्ना

ँ एिन्टओिखयामा
बीचबाट कितपय मािनसह लाई च ुनेर पावल र बारनाबाससग

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
बढ़ी बोझ तपाईंह लाई बोकाउनुहँद
ु ै न। २९ तपाईंह
चढ़ाएको थोक, रगत, गला अँ

मूितर्ह लाई बिल

ाएर मारे को पशुको मासु र व्यिभचारबाट अलग्ग

रहनुहोस्। यी कुराह बाट अलग्ग रहनुभयो भने असल हुनछ
े । िबदा।” ३०

िबदाबारी भएपिछ ितनीह

एिन्टओिखयामा आए, र समुदायलाई एकसाथ जम्मा

गरे र सो पऽ िदए। ३१ पऽमा भएका अतीर्का कुरा पढ़ी ितनीह
३२ यहू दा र िसलास आफैह

खुशी भए।

पिन अगमवक्ता भएका हुनाले भाइह लाई धेरै

वचन ारा अतीर् िदएर ितनीह लाई बिलया गराए। ३३ ियनीह ले केही िदन

त्यहाँ िबताएपिछ, त्यहाँका भाइह ले ियनीह लाई पठाउनेह कहाँ शुभेच्छासिहत
िबदा िदई पठाए। ३४ तर िसलासलाई त्यही ँ बःन असल लाग्यो। ३५ पावल
र बारनाबासचािहँ िशक्षा िदँदै र ूभ ुको वचन ूचार गद अ
एिन्टओिखयामा बसे।"

धेरै जनाका साथ

खतना र अन्यजाित वा अयहू दीह सँग रािखने सम्बन्धको िवषयमा

पुरानो करारमा िदइएको िशक्षालाई कसरी अथर् लगाउने भ े
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िववादको मूल

येशूका

िवषयबःतु िथयो।

चेलाह ,

आन्टोिखयाबाट आएका ूितिनिधह

लामो छलफल गिररहे का िथए।

एल्डर

तथा

चचर्का

अगुवाह

र

एकै ठाउँमा बसेर ती िवषयह मा ठू लो र

अिन पऽुस, बारणावास र पावलले आफ्ना मन्तव्यह

राखे। पऽुसको

मनतव्यमा आफूले कणिलयसको मािमलामा आफूले पाएको दशर्न र पिवऽ
आत्मा कणिलयस र उनका घरानामा खिननुभएको हो भ े बारे मा वयान

िदएको आभास पाइन्छ। अन्यजाितह मािथ पिवऽ आत्मा खिननुभएकोले

येशूको सुसमाचार केवल यहू दीह लाई माऽ होइन अयहू दीह लाई पिन हो

भनेर त्यस घट्नाले बाटो खुलाएको पऽुसले िजिकर गरे । अिन पावल र
बाणार्वासले

आफ्ना

कथाह

बाँधे

जसमा

परमेँवरले

ितनीह

ारा

ँ ा
अयहू दीह मा काम गनुभ
र् एको िथयो। त्यसले गदार् धेरै मािनसह को आख

ँ ा खुल्न गएका िथए। पऽुसले भने: "जुन तिरकाले
नयाँ सत्यूित आख

अयहू दीह ले मुिक्त पाए त्यही तिरका अनुसार येशू भी को अनुमह अनुसार

हामीले पिन मुिक्त पाउनेछ ' " अथार्त ् अयहू दी वा अन्य जाितह ले जःतै
(ूेिरत १५:११

पान्तिरत)। सुसमाचारको बाटोले शतािब्दय सम्म चिलरहे को

परम्परा, सं ःकृित र सं ःकारको अन्त्य भएको िथयो।

मािनसह ले आफ्नो परम्परालाई पकिड राखेका हुन्छन्। त्यस परम्पराको

बारे मा के तपाईँले आफ्नो मन पिरवतर्न गनुर् भएको छ जब तपाईँमा सत्य

आत्म ानको उदय भयो? कुनै पिन िवँवास तथा आःथाको बारे मा ूँन उठे मा
तपाईँको िवगतको अनुभवले सुल्झाउन कसरी म त िमल्न सक्दछ?

५. अत्यन्त जिटल समाधान
आन्टओिखयामा

ूितिनिधह

भएको

िववादलाई

साम्य

पानर्

य शलेममा

पठाएर त्यहाँबाट िनणर्य ल्याउन आवँयक िथयो। ितनीह ले

पावल र वणार्वासलाई आफूह को ूितिनिध पठाउने िनणर्य गरे । त्यसको

लािग पावल र वणार्वासले ितनीह को िवँवास िजत्न सफल भएका िथए। जब
य शलेममा ूेिरतह , चचर्का अगुवाह , ूितिनिधह

र याकूब भेला भए तब

त्यहाँ ठू लो बहस चलेको िथयो। याकूब येशूका भाइ िथए। उनले त्यसबेला

भेला भएका िवँवासीह को सहजकतार् वा अगुवाको भूिमका खेलेका दे िखएका
िथए। (याद गनुह
र् ोस्, पऽुसले चचर्को अगुवाको भूिमका खेलेका िथएनन्)।

याकूबले सबैको मन्तव्य सुिनसकेपिछ समःयाको बारे मा के गन भनेर िनणर्य

गरे का िथए (ूेिरत १५:१३-२०)। येशू भी लाई िवँवास गरे र उहाँको

११८

अनुयायी हुन कुनै पिन अन्य जाित वा अयहू दी व्यवःथाका िविभ

िविधिवधान

पालन गरे र, यहू दी परम्परा अनुसार खतना गरे र यहू दी हुन ु अब आवँयक छै न

भ े िनणर्य सवर्सम्मितबाट पािरत भएको िथयो।
इॐाएलका

िछमेकी

भिवंयवक्ताह ले भिवंयवाणीह

रा ह को

बारे मा

पुरानो

करारका

गरे का िथए। ती के िथए? हेनह
र्ु ोस् आमोस

९:११,१२ "११ “त्यस िदन म दाऊदको ढलेको वासःथानलाई पुनःथार्पन

गनछु , र त्यसका प्वालह

ममर्त गनछु । अिन भत्केको अवःथाबाट त्यसलाई म

खड़ा गनछु र अिघजःतै गरी म त्यसलाई िनमार्ण गनछु , १२ तािक ितनीह ले

एदोमको बाँकी रहेका, र मेरो नाउँ भएका सबै जाित-जाितलाई अिधकार

ग न्।” यसै नै गनुह
र् न
र् न्ु छ।" र यिमर्या १२:१४-१६
ु े परमूभ ु घोषणा गनुह

"१४ परमूभ ु यसो भन्नुहन्ु छ: “मेरा सबै दुंट िछमेकीह , जसले मैले मेरा ूजा

इॐाएललाई

िदएको

ृ -सम्पि
पैतक

जफत

गरे का

छन्, ‘म

उनीह लाई

उनीह का दे शह बाट उखेल्नेछु, र यहू दाको घरानालाई उनीह का बीचबाट
उखेल्नेछु। १५ तर उनीह लाई उखेलेपिछ म फेिर उनीह लाई िट
उनीह

ृ सम्पि
हरे कलाई आ-आफ्नै पैतक

ाउनेछु, र

र आ-आफ्नै दे शमा फेिर ल्याउनेछु।

१६ अिन उनीह ले पिहले मेरो ूजालाई बाल दे वताको नाउँमा शपथ हाल्न

िसकाएझ, यिद उनीह ले ‘जीिवत परमूभ ुको नाउँमा’ भन्दै मेरो नाउँमा शपथ
खाएर मेरो ूजाको चाल राॆरी िसके भने, उनीह

हुनछ
े न्।"

याकूबले

आमोस

९बाट

उद्धृत

मेरा ूजाको बीचमा ःथािपत

गछर्न ्

भने

पुरानो

करारका

अगमवक्ताह ले यहू दी बाहे क अयहुदी वा अन्य जाितह ले पिन मुिक्त पाउने

अवसर िमल्नेछ भनेर भिवंयवाणी गरे को पाइन्छ। इॐाएलीह को गवाही र
अनुभवको कारणले सारा सं सारले मुिक्त पाउन् भ े परमेँवरको चाहना िथयो।

अॄाहम र उनका सन्तानह

ारा सारा रा का मािनसह ले आिशष पाउन् भ े

ु े परमेँवरले अॄाहमलाई िनयुक्त गनुभ
हे तल
र् एको िथयो (उत्पि

१२:१-३ "१

ु े अॄामलाई भन्नुभयो, “ितॆो दे श र ितॆा कुटु म्ब तथा तेरा िपताका
परमूभल
घरबाट िनःकेर जुन दे श म ितमीलाई दे खाउँछु त्यहाँ जाऊ। २ “म ितमीबाट

एउटा ठू लो जाित खड़ा गनछु , र ितमीलाई आिशष् िदनेछु। म ितॆो नाउँ
ूिस

गराउनेछु, र ितमी आिशष्को मूल हुनेछौ। ३ ितमीलाई आिशष्

िदनेह लाई म आिशष् िदनेछु, र ितमीलाई सराप िदनेह लाई सराप िदनेछु।
ितमी ारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आिशष् पाउनेछन्”) । पिवऽ आत्माको

११९

अगुवाई, पऽुस, बाणार्वास र पावलको सेवाकायर्ले गदार् अन्य जाितह

वा

यहू दीह ले कुजात ठहर्याइएकाह ले येशूलाई िवँवास गनर् पुगेको ूमाणलाई

कुनै पिन यहू दी इसाई जसले यहू दी धमर्लाई कायम गनुप
र् छर् भन्नेह ले
ँ
आट

अःवीकार

गन

भइरहे को

कुराको

गरे का

िथएनन्।

अयहू दीह को

बीचमा

िबयाकलापह को ूमाणले पुरानो करारका धेरै भिवंयवाणीह
महसुस

य शलेमका

इसाई

समाजले

भइरहे को

अब पूरा

गरे का

िथए।

इॐाएलीह को बीचमा अयहू दीह को उपिःथितलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर
परमेँवरले अिघबाटै िविधिवधानह

िदनुभएको िथयो साथै ितनीह को िनिम्त

के ूितवन्ध र के खुला छ भ े िनयमह

तोक्नुभएको िथयो (लेबी

१७,१८)। आफ्नो िनणर्यमा याकूबले ती केही िनयमह
(ूेिरत १५:२९)। अब

उल्लेख गरे का िथए
हुन र येशूमा

अयहू दीह लाई पिन उहाँका जनह

पाइने मुिक्तमा सहभागी हुन परमेँवरले आ ान गनुभ
र् एको सबैको सामु ःप

भएको िथयो। पिवऽ आत्माको अगुवाईले ितनीह ले धमर्शा को गिहरो अथर्

बुझ्न सकेका िथए र पिहले नदे खेका अत्यन्त िनणार्यक सत्यह
इसाईह को सामु ूकट भएको िथयो।
य शलेमको

िवँवासीह को

"त्यहाँका

ूितिबया

िवँवासीह ले

( पान्तिरत)।।
जब

पिरषद्ले

ूेिरत

उक्त

गरे को

िनणर्यदे िख

१५:३०-३५मा

उत्सािहत

सन्दे श

यसरी

ती यहू दी

आिन्टओिखयाका

सुन्दा

बताइएको
खुशी

छ:

भए"

सु का चचर्का सदःयह ले आफूह लाई परमेँवरको वचनमा

समिपर्त गराए, पिवऽ आत्माको अगुवाईमा ूेम, एकता र आपसी िवँवासमा

अटल भए तब चचर्मा भइरहे को ूमुख सङ्कट वा िववाद कसरी सुिल्झयो भ े

अत्यन्त ूभावकारी उदाहरण ूेिरत १५ अध्यायले बताउँदछ। यिद ती

तत्वह ले िवँवासीह को मनिःथितलाई िनयन्ऽण नगरे को भए चचर्को अिःतत्व
नै जोिखममा पन िथयो।

अ ह को मन्तव्य ध्यानपूवक
र् सु म
ु ाऽ ज री होइन तर ितनीह ले

व्यक्त गिररहेका कुराह

हामीह ले सु

नचाहेतापिन ितनीह

िठक हुनसक्छन्

भ े कुरा ूेिरत १५ अध्यायको वयानले हामीलाई कसरी िसकाउँछ?

१20

उपसं हार:

थप जानकारीको िनिम्त पढ्नुहोस्: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द आक्टस् अभ

आपोःटल्समा िलिखत पृ. १३१-१४२को "ए िसकर फर

थ" र पृ. १८८-

२००को "ज्यु एण्ड जेन्टाइल" अध्यायह ।

"चचर्मा कुनै पिन िवँवासीलाई समावेश गनुभ
र् न्दा पिहले त्यसलाई

यहू दी बनाउनुपछर् िक पदन भनेर िनणर्य गनर् बसेको पिरषद्मा ूेिरतह , ती
यहू दी र अयहू दी इसाई चचर्ह

ःथापना गन आदरणीय गु ह

ःथानबाट च ुिनएर आएका ूितिनिधह

समावेश भएका िथए। य शलेमका

एल्डर तथा चचर्का अगुवाह , आन्टोिखयाका ूितिनिधह

चचर्ह का ूितिनिधह

र िविभ

र उल्लेखनीय

त्यस पिरषदमा जम्मा भएका िथए। पिवऽ आत्माले

िदनुभएको आित्मक

ान ारा ूजिल्वत न्यायको खुबी र परमेँवरको चाहना

अनुसार ःथापना भएको गिरमामय चचर्को ूित ाले पिरचालन गरे अनुसार
पिरष

बसेको िथयो। जब िविभ

ु ाई अनुसार ितनीह ले
ूितिनिधह को सुनव

यो दे खे िक परमेँवर आफैले यहू दी इसाईह को ूँनको जवाफ िदनुभएको
तथा यहू दीह ले कुजात भनेर पन्छाएका मािनसह मािथ

िथयो। अन्य जाितह

पिवऽ आत्मा खिननु हुँदा ती अ

जाित यहू दी पिहला हुनपु छर् िक पदन भ े

ूँनको औिचत्य समाप्त भएको त्यस पिरषद्ले बुझ्न गएको िथयो। तब ती
ूितिनिधह ले पिवऽ आत्माको अगुवाई अनुसार चल्ने िक नचल्ने भ े अिधकार

ितनीह लाई सुिम्पएको ितनीह ले महसुस गरे ।

यो पिन थाहा पाउन ज री छ िक "सारा इसाईह लाई उक्त

सं वेदनशील िवषयमा मत खसाल्न आ ान गिरएको िथएन। 'ूेिरतह
येशूका िवशेष चेलाह

अथार्त ्

र एल्डर वा चचर्का अगुवाह , िववेकशील इसाई

िवँवासीह ले पिरषद्को िनणर्यलाई उिचत तिरकाले दःतावेज वा पऽ लेखेका

िथए। यस पऽलाई ूायजसो सबै इसाई चचर्ह ले अनुमोदन गरे को िथयो।

पिरषद्मा भएका सबै जना मािनसह

त्यस िनणर्यूित सन्तु

मैमाऽ

भएकाह

िथएनन्। त्यहाँ

कोही यःता िवँवासीह का गुट िथए जो आफ्नो भाऊ खोज्ने, मह वाकाँझी र
ठीक

छु

भ े

मनिःथित

सवर्सम्मितबाट पािरत भएको िनणर्यलाई मा

िथए।

ितनीह ले

चचर्को

चाहे नन्। चचर्को िनणर्यूित

असहमत हुँदै ितनीह ले आफ्नै सुरमा काम गनर् िदमाग लगाए। ितनीह ले

अ लाई दोष लगाउन, गनगन गनर् र आलोचना गनर् मन पराए र साथै
सुसमाचार िसकाउन परमेँवरले िनयुक्त गनुभ
र् एको मािनसह को खु ा ता

१२१

वा

ितनीह को कामलाई पछानर् चचर्बाट अलग भएर आफ्नै "इसाई स मूह" वा

गुट बनाए। सु दे िख नै चचर्मा यःता ूबृि

भएका मािनसह ले अ ा जमाएका

िथए जो आफ्नो भाऊ खोज्ने र आफूले चाहे अनुसार चचर् वा चचर्का अगुवाह

नचल्दा चचर्लाई फुटाएर आफ्नै गुट खडा गरे र चचर्को लआयलाई बाधा िदन्थे।
यो बम सं सारको अिन्तम घिडसम्म रिहरहनेछ।"-एलेन जी

अभ आपोःटल्स, पृ. १९६,१९७बाट
िचन्तनमनन्:

अ)

पान्तिरत।

ाइट, द आक्ट्स

यिद चचर्मा कुनै िववाद भएमा ूेिरत १५ अध्यायमा उल्लेख
गिरए अनुसार हामीह ले पिन के कदम चाल्नुपछर् जसले गदार्
िववादलाई सुल्झाउन सिकन्छ? उपयुक्त
र्
घट्नामा

चचर्का

िवँवासीह बीच धमर्को मािमलालाई िलएर िववाद भएको

गनर् सं ःकार, सं ःकृित,

िथयो। हामीह को एकतालाई भ

परम्परा, राजनैितक र जातीय तत्वह ले ूयास गिररहेका

हुन्छन्। त्यसलाई सम्हाल्न ूेिरत १५मा उल्लेिखत चचर्को

पिरषद्ले कदम चालेको र िनणर्य गरे कोबाट हामी के

आ.

िसक्नसक्छ ?

हामीले

एलेन

ाइटले

अपनाउन सक्छ ?
जी

त्यसबाट

व्यक्त

के

मह वपूणर्

गनुभ
र् एको

नीितलाई

िबचारलाई

फेिर

पढ्नुहोस्। सबर्सम्मित वा सबैले मा े गरे र पािरत भएको

ूःताब भएर चचर् सकारात्मक िदशातफर् लाग्न थालेतापिन
कितपय मािनसह

त्यसूित िबरोध जनाउन वा असहमित

जनाएर फुट ल्याएर आफ्नै गुट खडा गन ूवृि
सत्यबाट हामीले के िसक्न सक्छ ?

सारांश: सु का चचर्मा धेरै यःता िवषयबःतुह

जःतो िततो

िथए जसले चचर्मा िववाद तथा

झगडा ल्याएका िथए। यिद ितनीह लाई समाधान नगिरएको भए चचर्को

अिःतत्वमािथ ठू लो धक्का पुग्ने िथयो। पिवऽ आत्माको अगुवाईमा र

परमेँवरको वचनमा आफूह लाई सुिम्पएर चचर्लाई खतम गनर् खोज्ने तत्वबाट

येशूका चेलाह , चचर्का अमजह , अगुवाह

ूितिनिधह ले चचर्मा ल्याएका िववादह

र िविभ

ठाउँह बाट आएका

सुल्झाउन सफल भएका िथए।

१२२

कथा ७
िनको पान कागती
िसरे नबुयसान, २७ इन्डोनेिसया
इन्डोनेिसयाको पपुवा न्यु गीनी पहाडको फेदीमा मेरो साथी र मलाई
िमसन हवाइजहाजले झािरिदयो।

मािथ पहाडमा उिक्लनुभन्दा पिहले हामी सहरको पसलमा केही
िकनमेल गनर् गय । हामी पहाडको गाउँमा ूभ ुको बारे मा िसकाउन ःवयं सेवक

िव ाथीर्ह भएर जाँदै िथय । हामी आफ्नो कलेजबाट केही समय छु ी िलएर
गाउँका मािनसह लाई केही सेवा गनर् सक्दछ िक भनेर जाँदै िथय । िकनमेल
गनर् हामीसँग खास पैसा िथएन। तर बजारमा हामीलाई मन पन एक थोकको
चाहना हामीले गर्य । त्यो िथयो हिरयो कागतीह । हामीलाई कागती असाध्य

मनपदर्थ्यो। पहाडमा कागती पाइन्दै न भनेर हामीलाई थाहा िथयो।
पहाडमा िहँड्दा िहँड्दै दुई हप्ता पिछ िटनीिबल भ े पहाडको गाउँमा
आइपुग्य । त्यहाँ हामीले कसै लाई िचनेको िथएन । ितनीह लाई येशूको
बारे मा कसरी सुनाउने भ े कुरा पिन हामीलाई थाहा िथएन। हामीह ले

१००० िमिसनेरी

अिभयान

सं गठनमा

एक

वषर् तािलम

पाएका िथय ।
ितनीह ले हामीलाई अनकङ्टार पहाडमा पठाए। त्यहाँका गाउँलेह लाई
येशूको सुसमाचार कसरी िसकाउने भ े कुरामा हामी अलमल भएका िथय ।

हामीले के गन सो थाहा पाएन भने ूाथर्ना गनुर् भनेर हामीलाई िसकाएको
सम्झ्य । त्यसकारण हामीले ूाथर्ना गर्य ।
जब हामी गाउँमा िहँिडरहे का िथय एक िदन गाउँको एक जना
मािनसले उसको मािरयस भ े अन्धो नातेदारलाई हे न र् आउन अनुरोध गर्यो।

हामी उसको घरमा गय र दुई वषर् अिघदे िखमाऽ अन्धो भएको मािरयस कसरी
अन्धो भयो भनेर हामीले सोध्य ।

"मलाई थाहा छै न। त्यि कै अन्धो भयो" भनेर टाउको हल्लाउँदै
त्यस मािनसले भन्यो। तर गाउँका अ मािनसह ले दु आत्माले गदार् अन्धो

भएको भनेर बताए। मािरयस र उसका पिरवारले सहयोगको िनिम्त अनुरोध
गरे । ितनीह ले औषधी र ूाथर्नाको िनिम्त अनुरोध गरे ।

मेरो साथी र मलाई केही थाहा भएन के गन। हामी आफ्नो कोठामा फकर
ँ ाट हाॆो काम सु
आय र ूाथर्ना गर्य , "ूभ ु, यिद यहीब
हुन्छ भने

अचम्मको काम गिरिदनुहोस्।"

पहाडको फेदीमा कागती िकनेको हामीले सम्झ्य । हामी डाक्टरह
त होइन तर कागतीमा औषधी हुन्छ भ े कुरा केही हदसम्म हामीलाई थाहा
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िथयो। त्यसकारण भोिलपल्ट मािरयसको घरमा जाँदा केही कागतीह िलएर
गय । हामीले कागतीलाई का
र ूाथर्ना गर्य । कागतीको केही झोल
ँ ामा रािखिदय र फेिर ूाथर्ना गर्य । िदउँसो पिन उसको घरमा
उसको आख

गय र ूाथर्ना गद अक थोपा झोल रािखिदय । फेिर ूाथर्ना गर्य ।
यो काम हामीले एक हप्ताभिर िवहान र िदउँसो गर्य । मािरयसको
ँ ा खोिलएन। हामीले भन्ठान्य
आख

िक हाॆो काम व्यथर् भयो। तर दुई

हप्तापिछ हामीलाई मािरयसले भन्यो िक दुई वषर् पिछ सबभन्दा पिहले उसले

केही न केही ूकाश दे खेको छ। हामीलाई हौशला ब
गर्य ।

ो र फेिर ूाथर्ना

एक मिहनापिछ मािरयसले एक िदन भन्यो िक ऊ अिलअिल दे ख्न
सक्ने भएको छ। त्यही िदन हामीह को कागती सिकएको िथयो। त्यो कुरा

मािरयसलाई हामीले भनेन । तर अब नयाँ उपचार गनछ

भनेर उसलाई

हामीले भन्य । हामी केवल अब ूाथर्नामाऽ गदर्छ । िदनको दुई पल्ट
मािरयसलाई भेटेर उसँग ूाथर्ना गर्य ।

धेरै हप्तापिछ हामी मािरयसको घरमा पुग्दा त ऊ घर निजकको
खेतमा हे िररहे को पो दे ख्य । ऊ िहँडडुल गिररहे को िथयो। ऊ दे ख्ने भएको
ँ ा खोलेको त छै न तर जीिवका चलाउन आफू दे ख्न सक्ने
िथयो। पूरै आख
भएको मािरयसले हामीह लाई बतायो।

खुशी भएको िथयो। उसले गाउँका अ
ँ ा खोिलिदनुभएको र दु आत्मालाई उहाँले
मािनसह लाई येशूले उसको आख
िजत्नुभएको िथयो भनेर गाउँलेह लाई बतायो।
त्यसले गदार् सुसमाचार ूचार गनर् त्यस गाउँमा हामीह को ढोका
खुल्यो। मािरयस िनको भएको खबर पहाडको गाउँभिर फैिलयो। ूाथर्ना गनर् र
मािरयस

उपचार

गनर्

अत्यनत

गाउँलेह ले

हामीसँग

सम्पकर्

राख्न

थाले।

गाउँलेह ले

हामीह लाई पाःटर डाक्टर भनेर बोलाउन थाले। हामी न त पाःटर ह न त

डाक्टर नै ह । ितनीह ले बाइबल अध्ययन गनर् चाहे । यो हामीह को

ूाथर्नाको जवाफ िथयो। केही समयपिछ सात जनाले बिप्तःमा िलए।
ु ो सुसमाचार ूचार गनर् िमसन भेटी
सं सारको कुना कुनामा ूभक
िदनुभएको तपाईँह लाई धन्यवाद।

-िसरे नबुयसानले आन्द्र्यु मेकचेःनीलाई बताएको आधारमा िसरे नबुयसान

िव ाथीर् िमिसनेरी भएर सन् २०१६मा सेवा गरे का िथए। उनी अिहले

इन्डोनेिशयाको

माननडो

सहरमा

भएको

युिनभिसर्टीक्लाबारमा

धमर्दशर्नको

ँ ामा कागतीको झोल राखेर िनको
अध्ययन गिररहे का छन्। तर तपाईँको आख
पानर् नखोज्नुहोस्।
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