िव वासीह लाई एकताको

३

शुत्रमा राख्न सस
ु माचारको प्रभाव

यस अध्यायको िनिम्त पढ्नुहोस् :गलाती २:१×१४ ,१ कोरन्थी १:१०×१३ ,
उत्पि

१७:१×२१ ,यूह ा ८:३१×३६ ,कलःसी ३:११।

यस अध्यायको ःमरण गनुपर् न मूल सार पद :“यिद ितमीह को बीचमा
केही यःता कुराह
भयो भने एक आपस सहमत हुन खोज। सबैमा एकै
ु
खालका ूेम होस्। ितमीह आत्मा वा मनमा, सोचमा र काममा एक हुन।
यिद ितमीह ले यो गर्यौ भने मेरो आनन्द पूरा हुनछ
े ।) "िफिलप्पी २:२
पान्तिरत(।

जोन क्यालिभन चचर्को सुधारक िथए। उनी पन्ी शताव्दीमा ृान्समा

जन्मेका िथए। सुधारवादीले चचर्को िबयाकलाप तथा िशक्षादीक्षालाई सुधार गनर्

खोज्छन्। शैतानले चचर्लाई हमला गनर् दुई अ ह

ूयोग गछर् भनेर

क्यालिभनले िवश्वास गरे का िथए। ती हितयारह हुन: (१) एक आपसमा
सहमत नहुन ु र (२) िबभािजत वा चचर्लाई टुबा टुबा पानु।
र् इसाईह लाई
जितसक्यो उि

िबभािजत मनिःथितबाट अलग हुन उनले सतकर् गराएका िथए।

तर के बाइबलको सत्यभन्दा चचर्को एकतामा मह वपूणर् छ त ?
जमर्नको धािमर्क पिरषद वमर् को अगािड माितर्न लुथरलाई सम्झनुहोस्। उनी

पिन पन्ि शताब्दीका चचर्को सुधारक िथए। हामीह को धमर्कमर्बाट होइन तर
िवश्वासबाटमाऽ हामी मुिक्त पाउँछ भ े िशक्षालाई िवँवास गदार् इसाई
धमर्ग ु ले नै उनको िब मा मु ा चलाएका िथए। ितनीह को आरोपलाई

सामना गनर् मािटर्न लुथर वमर्को सं सदको सामु उिभनुपरे को िथयो।) पापको

आिधपत्यबाट छु टकारा पाएर परमेँवरको वचनलाई माऽ आत्मसात् गनर्
ूोटे ःटे न्ट वा सुधारवादी इसाईह को चाहना िथयो।
“आफ्नो िखलाफमा मु ा चलाउँदा रोमन क्याथोिलक चचर् नटुिबयोस्
आफूले िलएको िवश्वासह को अडान उनले छोडेको भए के हुन्थ्यो होला? तब
शैतान र उसका जत्थाले िबजय पाउने िथए होला। तर सत्यको लािग बिलयो

भएर लुथर उिभएको हुनाले चचर्लाई ःवतन्ऽ गराइयो।

नयाँ र अझ असल युग सु

कन्ऽोभसीर् ,पृ॰ १६६।

त्यसले चचर्को िनिम्त

गराएको िथयो।"एलेन जी

ाइट ,द मेट

नकावधारी वा दे खावटी इसाईह ले छतिवछत गनर् खोजेको नयाँ करारको

चचर्लाई एकताको सूऽमा राखीरहन ूेिरत पावलले भरमग्दुर ूयास गरे का िथए
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भनेर गलाती २:१×१४ ले दे खाउँदछ। हो, चचर्लाई एकै ठाउँमा राख्न
पावलको िनिम्त अत्यन्त मह वपूणर् िवषय िथयो। तर सबै जना एक हुन ् भ े

चाहनालाई ूाथिमकता िदन सत्यलाई कमजोर बनाउन उनले अःवीकार गरे का

िथए। हेही हदमा चचर्मा मतिभ ता हुने ूावधान छ। तर त्यसको िनिम्त
सुसमाचारको सन्दे शलाई कदापी कमजोर पानुह
र् ु ।

ु ो ज री (१ कोरन्थी १:१०×१३)
१॰ एकता वा एक आपसमा सहमती हुनक
चचर्मा एकता हुन ु कि को ज री छ भनेर पावलले १ कोरन्थी
१:१०×१३मा पावलले उल्लेख गदर्छन्। इसाई हुँ भनेर दावी गनमाऽ होइन

एक आपसमा सहमत हुँदै एकताको शुऽमा बिसरहनु पावलको िनिम्त िकन
मह वको िबषय हुन गएको छ? हेनह
र्ु ोस्: " १० भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशू
ँ
भींटको नाउँमा म ितमीह लाई आमह गदर्छु, िक ितमीह सबै एक-अकार्सग

सहमत होओ, र ितमीह को माझमा केही फूट नहोस्। तर ितमीह एकै मन र
एकै िवचारका होओ। ११ िकनिक, मेरा भाइ हो, ितमीह मा झगड़ा छ भन्ने
कुरा क्लोएका पिरवारह ले मलाई खबर िदएका छन्। १२ मेरो भन्ने तात्पयर्

यही हो, ितमीह कसैले,
केफासको” र कसैले “म
छ र? के पावल ितमीह
नाउँमा ितमीह बिप्तःमा
ध्यान

“म पावलको”, कसैले “म अपोल्लोसको”, कसैले “म
भींटको हुँ” भन्छौ अरे । १३ के भींट बाँिड़नुभएको
का िनिम्त बूसमा टाँिगयो र? अथवा के पावलको
भयौ र? "

पावलले उनको िवश्वासूित शऽुह ले गरे को अक आबामणितर आफ्नो

गएको गलाती २:१,२मा यसरी लेख्दछन्: " १ चौध वषर्पिछ
ँ तीतसलाई साथमा िलई म फेिर य शलेम गए।
ँ २ ईँवरीय
बारनाबाससग
ूकाश पाएअनुसार म गए,ँ र ितनीह का सामुन्ने त्यही सुसमाचार राख, जो म
अन्यजाितह लाई ूचार गदर्छु। तर अगुवाझ दे खा पनह का सामुन्ने मैले यो

एकान्तमा ूःतुत गर, तािक मैले जो दौड दौड वा दौिडरहेको छु , त्यो व्यथर्
ँ सहमत नभई आफू खुशी भनेर आफ्नै
नहोस्।" पऽुस र अ चेलाह सग
सुसमाचार पावलले ूचार गछर्न ् भ े झूटा आरोप ती झूटा इसाई धमर्ग ु ह ले
गलातीमा फैलाइरहेका िथए। ूेिरतह

गनर् िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो। ितनीह

ती िथए जसलाई येशूले सुसमाचार ूचार
चचर्मा अगुवा र गु ह

भएर सेवा

गदर्थे। पावलले ूेिरतह को िशक्षाको िबपिरत गइरहेका छन् भनेर उनको नाश
खोज्ने ती इसाई भनाउँदाह ले ॅम फैलाइरहेका िथए। कसैको िनयन्ऽणमा
नबःने र चचर्लाई भाँड्ने पावल खतरा व्यिक्त हुन ् भनेर नकावधारी इसाई
धमर्ग ु ह ले आरोप लगाइरहेका िथए।
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आफ्नो आित्मक पिरवतर्न भएको किम्तमा चौध वषर्पिछ उनले

ये शलेममा

याऽा

गरे का

िथए

भ े

बृतान्त

िदएर

ितनीह ले

गरे को

आबामणलाई पावलले जवाफ िदन्छन्। यो याऽा किहले गिरयो भनेर हामीले
ठोकुवा गनर् सक्दन । तर बाइबको समयमा एक ठाउँबाट अक ठाउँमा याऽा
गनर् अत्यन्त किठन िथयो। यिद पावल बसेको ठाउँ एिन्टओिखयाबाट

य शलेममा िहँडेर गयो भने कमसेकम ितन हप्ता लाग्दथ्यो। त्यो दुरी ितनसय
माइल छ। फेिर त्यस याऽामा पावलले धेरै खालका किठनाइ र खतराह को
सामना गनुप
र् रे को िथयो। तैपिन पावलले एन्टोओिखयाबाट य शलेमामा याऽा
गरे का िथए। फेिर यो याऽा येशूका चेलाह को िनमन्ऽणामा पिन गिरएको
िथएन। )त्यस वखत सञ्चार माध्यम अिहलेको जःतो सिजलो र िविभ
ूिविधह

िथएनन्। (तर पिवऽ आत्माकै िनदशनमा पावलले त्यो याऽा गरे का
िथए। जब पावल य शलेममा आइपुगक
े ा िथए तब ूेिरतह को सामु आफूले
पाएको सुसमाचारको बारे मा ःप

धारणा उनले राखेका िथए।

पावलले त्यो िकन गनुप
र् रे को िथयो त ?उनले के िसकाइरहेका िथए ,
त्यसको बारे मा श ा गरे र पावलले ितनीह लाई ःपि करण िदन खोजेको त

होइन होला।

चेलाह ले उनलाई महण गनर् र उनको िशक्षालाई ितनीह ले
अनुमोदन गनर् वा सहमत गराउन पावललाई आवँयक भएको िथएन। आफूले

पाएको सुसमाचारको बारे मा चौध वषर्सम्म त उनले ूचार नै गिररहेका िथए।

तर पावलले ती ूेिरतह को सहमित ,ूोत्साहन र समथर्न चाहेका िथए।

त्यसकारण पावलको सन्दे श फरक छ भनेर यहू दी×इसाईह ले गरे को

आरोप सरासर उनीमािथमाऽ गरे को आबमण िथएन। त्यो ूेिरत र चचर्को
एकतामािथ गरे को हमला पिन िथयो। येशूका चेला तथा ूेिरतह को बीचमा

एकता भइरहनु अत्यन्त ज री िथयो। यिद त्यो एकता कायम भएन भने

गैर×यहू दीह को बीचमा ूचार गन पावलको लआय र ये शलेममा रहेको मातृ

चचर्को बीचमा भय र नकारात्मक पिरणाम हुन्थ्यो। यिद गैर×यहू दी र यहू दी

इसाईह को बीचमा स ित वा भाइचारा भएन भने ,“भी िबभािजत "हुन
पुिगन्थ्ये। "त्यसले येशूको चचर्लाई टुबाउँथ्यो। र पावलले गरे का
अन्यजाितह को बीचमा गरे का सबै कामह

बेकार हुन्थ्यो।"×एफ॰ एफ॰ ॄस
ु ॰

द इपःटल टु ड गलेिशयनस् )माण्ड रािपड ,िमिशगन :िविलयम बी ,इरडमान्स
पिव्लिश कम्पनी :१९३ -पृ ,१११बाट पान्तिरत।
आज पिन चचर्ले सामना गिररहेका समःयाह के के छन् जसले गदार्
चचर्लाई कमजोर बनाइरहेको छ? ती समःयाह को हामीह ले कसरी सामना
्
गन? )के हामी चचर्लाई पिरवतर्न गनर् िजएका छ िक परमेशवरले
हामीलाई

३4

कसरी पिरवतर्न गनुभ
र् यो भनेर ूतक्ष गवाही िदन बाँचीरहेका छ ?× अनुवादकको

ूँन।

२॰ झुटो तथा दे खावटी इसाई धमर्ग ु ह
गलाती २:३×५

र झुटो इसाई िवँवासी भाइबिहनीह

पावल र केिह यहू दी इसाईह को बीचमा खतनाको िवषयमा झगडा
भएको िथयो। दे हायका पदह ले बताउँदछ :उत्पि १७:१×२२ " १ जब
अॄाम उनान्सय वषर्का भए तब परमूभ ु अॄामकहाँ दे खा पनुभ
र् यो, र ितनलाई
्
भन्नुभयो, “म सवर्शिक्तमान्परमेशवर
हुँ। मेरो सामु िहँ , र िनद ष भएर बस्। २
मेरो र ितॆो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गनछु , र म ितॆो अत्यन्तै वृि
्
गराउनेछु। ३ तब अॄाम घोप्टो परे , र परमेशवरले
ितनलाई यसो भन्नुभयो, ४
“हेर,् यो मेरो करार ितमीसँगै छ। ितमी असं ख्य जाित-समूहको िपता हुनेछौ। ५

अब उूान्त ितॆो नाउँ अॄाम हुनेछैन, तर अॄाहाम हुनेछ, िकनिक मैले

ितमीलाई असं ख्य जाितसमूहको िपता तुल्याएको छु । ६ म ितमीलाई अत्यन्तै
फल्दो-फुल्दो तुल्याउनेछु, र ितमीबाट धेरै जाितह
बनाउनेछु। ितमीबाट
राजाह

उत्पन्न हुनछ
े न्। ७ ितमी र ितमीपिछका ितॆा सन्तानका परमेँवर
हुनलाई मेरो करार मेरो र ितॆो र ितमीपिछका ितॆा सन्तानह का बीचमा
्
युग-युगसम्म ःथािपत गनछु । ८ ितमीले ूवास गरे को यो दे श, अथार्तसारा

कनान दे श ितमी र ितॆा भावी सन्तानलाई अनन्त अिधकारको िनिम्त िदनेछु, र
्
्
म ितनीह का परमेशवर
हुनेछु। ९ अिन परमेशवरले
अॄाहामलाई भन्नुभयो,
“ितमीले चािहँ मेरो करार पालन 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
लड़ीको खतना हुनपु छर्। मेरो र ितमीह का बीचमा भएको करारको िचन्ह यही
हुनेछ। 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 होस्अथवा कुनै िवदे शीबाट दाम हालेर
िकनेको होस्। १३ चाहे ितॆो घरमा जन्मेको होस्वा दाम हालेर िकनेको

होस्जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यसको खतना हुनैपछर्। यसरी मेरो
करार ितमीह को शरीरमा पिछ परन्तुसम्म हुनेछ। १४ खतना नगिरएको

जुनसुकै पु ष-जाित जसको खलड़ीको खतना भएको छै न, त्यो मािनस आफ्नो

जाितबाट बिहंकार गिरनेछ। त्यसले मेरो करार भ
गछर् १५ फेिर
्
परमेशवरले
अॄाहामलाई भन्नुभयो, “ितॆी पत्नी साराईलाई चािहँ अबदे िख साराई
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नाउँले

नबोलाउनू, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। १६ म त्यसलाई
आिशष्िदनेछु, र िनँचय नै त्यसबाट म ितमीलाई एउटा छोरो िदनेछु। म
त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र त्यो धेरै जाितह की आमा हुनेछे। जाित-जाितह का

राजाह त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन् १७ तब अॄाहाम घोप्टो परी मनमनै हाँसेर
भने, के सय वषर् पुिगसकेकोलाई सन्तान होला? नब्बे वषर् पुगेकी साराले बालक
्
जन्माउिलन् १८ अिन अॄाहामले परमेशवरलाई
भने, “इश्माएल नै तपाईंको
्
आिशष्मा बाँिचरहे त हुन्छ। १९ तब परमेशवरले
भन्नुभयो, “हो, तर ितॆी
पत्नी साराले नै ितॆो लािग एउटा छोरा जन्माउनेछे, र ितमीले त्यसको नाउँ

इसहाक राख्नेछौ। म त्यसिसत र त्यसपिछ हुने त्यसका सन्तानिसत आफ्नो
करार ःथािपत गनछु । २० अिन इँमाएलको िवषयमा चािहँ मैले ितॆो िबन्ती

सुन। हे र,् म त्यसलाई आिशष्िदनेछु, र म त्यसलाई फल्दो-फुल्दो तुल्याएर

ूशःत गरी त्यसको वृि

गनछु । बा॑ शासकको त्यो िपता हुनेछ, र म
त्यसबाट एउटा ठू लो जाित उत्पन्न गराउनेछु। २१ तर मेरो करार त म
इसहाकसँगै ःथािपत गनछु , जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा
्
ितमीबाट जन्माउनेछे।२२ ितनीिसत कुरा गिरसक्नुभएपिछ परमेशवर
अॄाहामकहाँबाट जानुभयो।" गलाती २:१×५" १ चौध वषर्पिछ बारनाबाससँग

ँ
तीतसलाई साथमा िलई म फेिर य शलेम गए।
२ ईँवरीय ूकाश
ँ
पाएअनुसार म गए, र ितनीह का सामुन्ने त्यही सुसमाचार राख, जो म
अन्यजाितह लाई ूचार गदर्छु। तर अगुवाझ दे खा पनह का सामुन्ने मैले यो

एकान्तमा ूःतुत गर, तािक मैले जो दौड दौड वा दौिडरहे को छु , त्यो व्यथर्
नहोस्। ३ तर मेरो साथमा हुने तीतसलाई मीक भए तापिन खतना हुनपु छर्
भनेर कसै ले कर लाएन। ४ खतनाको यो कुरा उ

भाइह

हाॆो दलिभऽ गुप्त

ो, िकनिक कित झू टा

पले पिसकन भींटमा भएको हाॆो ःवतन्ऽताको

चेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। ५ सुसमाचारको सत्यता
ितमीह का लािग सुरिक्षत रहोस्भनेर ितनीह का सामुन्ने हामी एकै पलका

िनिम्त पिन झुकेन ।" गलाती ५:१-६ " १ ःवतन्ऽताको िनिम्त भींटले

हामीलाई ःवतन्ऽ पानुभ
र् एको छ। यसकारण द॑ो भएर खड़ा होओ, र फेिर
दासत्वको जुवामुिन नपर। २ म पावलले नै ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले
खतना िलयौ भने भींटबाट ितमीलाई कुनै फाइदा हुनेछैन। ३ खतना हुने
ूत्येकलाई म फेिर चेताउनी िदन्छु , िक सम्पूणर् व्यवःथा पालन गनर् त्यो बाध्य
हुन्छ। ४ ितमीह जो व्यवःथा ारा धमीर् ठहिरन चाहन्छौ, ितमीह भींटबाट
अलग्ग भएका छौ। ितमीह

अनुमहबाट तल खसेका छौ। ५ िकनिक हामी

पिवऽ आत्मा ारा िवश्वासबाट धािमर्कताका आशाको ूितक्षा गछ । ६ भींट
येशूमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ। तर एउटै
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कुराको माऽ मूल्य छ, अिन त्यो हो– ूेम ारा काम गन िवश्वास।" र ूेिरत

१५:१-५ " 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
ितनीह सँग धेरै मतभेद र वाद-िववाद भएपिछ, त्यहाँका भाइह ले पावल र
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
ितनीह

अत्यन्तै आनिन्दत भए। ४ जब

य शलेम आइपुगे, तब ितनीह लाई मण्डली, ूेिरत र एल्डरह ले
्
ःवागत गरे । परमेशवरले
ितनीह सँग गनुभ
र् एका सबै कुराको ूितवेदन
ितनीह ले त्यहाँ िदए। ५ तब फिरसी दलका कितपय िवश्वास गनह ले

उिभएर भने, “अन्यजाितह को खतना हुन ु र ितनीह लाई मोशाको व्यवःथा
पालन गन आ ा िदनु आवँयक छ।अन्य जाित वा गैर-यहू दीह
भयो तब ितनीह ले

जब इसाई

पिन खतना गनुप
र् छर् भनेर यहू दी इसाईह ले िकन िजिकर
गरे को उपयुक्त
र्
पदह ले सिजलै सँग बताउँछ। तर ितनीह ले अ जाितह
पिन इसाई भएमा खतना गनुप
र् छर् भनेर िकन ठोकुवा गरे का होलान्?
ँ परमेशवरले
्
यहू दी जातका पूवज
र् िपता अॄाहमसग
आफ्नो एकव ता
कायम गनर्को िनिम्त उहाँले खतनाको िविध िबषेश िचनोको

पमा िदनुभएको

िथयो। खतनाको िविध केवल अॄहामका पु ष सन्तानलाई माऽ िथयो) यो
िबिधमा पु षको िल को टुप्पाको छाला कािटन्छ। यो िविधले यौन रोगबाट

ूितरक्षा गदर्छ भनेर िचिकत्सा िव ानले पुि

गरे को यस अनुवादले आफ्नो
ँ
्
अध्ययनमा भे ाइएको िथयो(। तर परमेशवरस
ग
सम्झौता वा करार गिर
ँ को िवशेष सम्वन्धमा िनरन्तरता िदन खतनाको िविध अपनाउन सबैलाई
उहाँसग
खुला गिरएको िथयो। खतनाको िचनो अॄाहमलाई िदइएको िथयो भनेर उत्पि
१७ ले बताउँदछ। आफ्नी ौीमतीकी दासीबाट छोरा पाउँदा उसलाई आफ्नै
्
छोरा बनाउन खोज्दा उसलाई खतना गिरएको िथयो। परमेशवरले
गनुभ
र् एको

बाचालाई आफैले सहयोग गनर् अॄाहमले त्यो कदम चालेका िथए। अॄाहम र
्
साराहकै कोखमा जन्मेको बालकबाट सन्तान फैिलने छ भनेर परमेशवरले
बाचा
गनुभ
र् एको िथयो। तर आफू बुढी भइसकेकोले कसरी बच्चा पाउँछु र भनेर

हतार मानेर साराहले त्यस बेलाको सं ःकार अनुसार आफ्नी सेिवका इिजप्टका
्
दासी हागारलाई रखौली हुन अॄाहमकहाँ पठाइन्। परमेशवरको
वाचालाई

सहायता गनर् यो गिरएको हो भनेर अॄाहम र साराहले ठानेका िथए। तर
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्
परमेशवरले
त्यसपिछ माऽ खतनाको िचनो अॄाहमलाई िदनुभएको िथयो। यो
्
िबिध परमेशवर
र मािनस बीचमा गिरएको करारको उपयुक्त िचनो िथयो।
्
परमेशवर
आफैले गनुभ
र् एको ूित ालाई पूरा गनर् मािनसको कुनै पिन उत्कृ

योजनाले पूरा गनर् सक्दै न भनेर यस खतनाले श त
े गरे को िथयो। शारीिरक
खतनाचािहँ पापी मािनसको दयमा गिरएको उ ार गन आित्मक खतनाको
्
ूतीक
िथयो)
व्यवःथा
१०:१४-१६"
१४
आकाशह , सव चच

आकाशमण्डलह , र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे-जित छन्, ती सबै परमूभ ु
्
् १५ तापिन ितमीह का िपता-पुखार्मा नै आफ्नो
ितमीह का परमेशवरक
ै हुन।
्
प्यार खन्याई परमेशवरले
ितनीह लाई ूेम गनुभ
र् यो, र आज ितमीह ले दे खेझ
ितनीह का सन्तान ितमीह लाई नै सबै जाितह का माझबाट उहाँले च ुन्नुभयो।
१६ यसकारण अब आफ्ना

दयको खतना गर, र अबदे िख त्यःतो हठी
्
नहोओ।", व्यवःथा ३०:१-६" १ परमूभ ु परमेशवरले
जाित-जाितह का

बीचमा ितमीह लाई धपाइपठाउनुभएपिछ जब यी आिशष् र ौाप ितमीह मािथ
पनछन्र ितनको ःमरण गरे र २ ितमीह र ितमीह का सन्तान परमूभ ु आफ्ना

्
परमेशवरकहाँ
फकर्नेछौ, र आज मैले आ ा गरे का उहाँका वचन आफ्नो पूरा
्
दय र आफ्नो पूरा ूाणले मान्नेछौ, ३ तब परमूभ ु आफ्ना परमेशवरले

ितमीह का

जाितह का

ितमीह लाई

सुिदन

बीचमा

फकार्उनुहन
र
े
ु छ

बटुलेर

ितमीह लाई

ितमीह लाई

िततरिबतर

ल्याउनुहन
े ।
ु छ

४

िट

ाउनुहन
े , र
ु छ

पानुभ
र् एको

ितमीह

िथयो,

जुन

तीबाट

दे शिनकाला भएर
आकाशमुिनको सबैभन्दा टाढ़ो दे शमा भए पिन त्यहाँबाट परमूभ ु ितमीह का
्
परमेशवरले
ितमीह लाई बटुल्नुहन
े , र त्यहाँबाट ितमीह लाई फकार्एर
ु छ

ल्याउनुहन
े । ५ ितमीह का िपता-पुखार्ले अिधकार गरे को दे शमा परमूभ ु
ु छ
्
आफ्ना परमेशवरले
ितमीह लाई ल्याउनुहन
े , र ितमीह ले त्यसको अिधकार
ु छ

गनछौ, र उहाँले ितमीह लाई ितमीह का िपता-पुखार्भन्दा उन्नितशील र असं ख्य
्
बनाउनुहन
ितमीह ले आफ्नो सारा
े । ६ परमूभ ु ितमीह का परमेशवरलाई
ु छ
दय र आफ्नो सारा ूाणले ूेम गनर्लाई उहाँले ितमीह को र ितमीह का

सन्तानको

दयको खतना गनुहर् न
े , र ितमीह
ु छ

बािसन्दाह

हो, ितमीह का

िजउन सक।"यिमर्या ४:४

"परमूभ ुमा आफूलाई खतना गर। हे यहू दाका मािनसह

र य शलेमका

दयको खतना गर, नऽता ितमीह ले गरे का

दुंटताले गदार् मेरो बोध आगोझ दन्केर िनःकनेछ, र कसैले निनभाउने गरी त्यो

जल्नेछ।" र रोमी २:२९ "यहू दी त्यो हो, जो िभऽी पले यहू दी हो, र साँचो
खतनाचािहँ दयको कुरो हो, यो आित्मक कुरा हो, िलिखत व्यवःथाको कुरा
्
होइन। यःतो मािनसको ूशंसा मािनसह बाट होइन, तर परमेशवरबाट
हुन्छ।"
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्
खतना भनेको हामी आफूमािथ भर पनुर् छोडेर परमेशवरमा
भर पनुप
र् छर् भनेर
दे खाउने िचनो हो।

तर राि य र धािमर्क गौरबलाई दे खाउन पावलको समयमा खतना
यहू दीह को िनिम्त एक बहुमूल्य िविध भएको िथयो। जुन ् उ ँ
े यले यो िबिध
्
ूथम पटक परमेशवरले
िदनुभएको िथयो त्यो उ ंे य जाितयता र धािमर्क

सं ःकारको िरितिथितमा हराइएको िथयो। येशूको जन्म भएको किरब एकसय

पचास वषर् अिघ बफादारी तथा दे शूेमी यहू दीह ले पालेःटाइनको सबै यहू दी र

गैर-यहू दी पु षह लाई जबरजःती खतना गनर् लगाएका िथए। साथै ती

अितवादी यहू दीह को मातहतमा रहेका सबै िछमेकी दे शह मा पिन खतना गनर्
िनदशन िदइएको िथयो। कितले त खतना भनेको मुिक्तको िनिम्त "राहदानी वा
पासपोटर्" हो भनेर िवश्वास गरे का िथए। बाइबलको समयमा ूचिलत यःतो
खालको भनाइले पुि

गछर् ,“खतना गिरएको पु षह

नकर्मा खःन सक्दै नन्। "

सी॰ई॰बी॰ बेनिफल्ड ,ए िबिटकल एण्ड इक्सिजिटकल कमेन्टरी अन द
इपःटल्स टु द रोमनस् )इडनबगर् :टी॰ एण्ड टी॰ क्लाकर् िलिमटे ड ,१९७५(, पृ॰
१७२बाट

पान्तिरत।

पावल खतनाको िबिधकै िव

मा िथए भ ु गलत हुनसक्छ। तर के
भने ,मुिक्त पाउन गैर×यहू दीह ले पिन खतना गनपछर् भनेर झूटा धमर्ग ु ह ले
ूेिरत १५:१मा गरे को अिभयानमाचािहँ पावल सहमत िथएनन्। ॅममा परे का
यहू दी इसाई धमर्ग ु ह ले यसरी जोड गरे का िथए :“ितमीह ले पिन खतना

गनुप
र् छर् भनेर मोसाले िनदशन िदएका छन्। यिद ितमीह ले खतना गरे न भने

ितमीह ले मुिक्त पाउन सक्दै नौ।)"ूेिरत १५:१ पान्तिरत(। गिहिरएर हेदार्
कुन िवषयवःतुमा कचकच भएको िथयो त ?त्यो िथयो खतना नभएर मुिक्त।
मुिक्त भनेको येशूिभ लाई माऽ िवश्वास गरे र पाइन्छ भनेर पावलको िजिकर
िथयो। कुनै मानवीय ूयास वा कुनै िनदिशत िविधलाई पालन गरे र मुिक्त पाउने
होइन भ े उनको दावी िथयो। तर झूटा धमर्ग ु ह लेचािहँ व्यवःथा वा यहू दी

धमर्को परम्परालाई पालन गरे र मुिक्त पाइन्छ भनेर िसकाएका िथए।

हुनसक्छ आजको पिरवेशमा खतनाको िवषयमा वादिववाद नहोला।

ु रीमा पािररहे का हामी
य िप आज पिन चचर्लाई धेरै िवषयले वादिववादको भम
पाउँछ । ती के होलान्?
३॰ असहमतको बीचमा पिन सहमत )गलाती २:१×१०

गलाती २:४मा ॅममा परे का दे खावटी यहू दी इसाईह को िनयतलाई
खोतलेर पावलले हाॆो सामु आफ्नो दुखेसो यसरी पोखाउँछन्: " कितजना

मािनसह

हामीह कैबाट िनःकेर गएका छन्। ितनीह
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इसाई नै ह भनेर

बािहरी पमा दे खाउन चाहन्छन्। हामी येशू भी मा रहे कै कारण हामीमा
भएको ःवतन्ऽतालाई ितनीह ले िचयो गनर् चाहन्छन्। ितनीह ले हामीलाई

फेिर दासह
बनाउन चाहन्छन्।" (न्यु इन्टरनाशनल िरभाइज्ड भजर्नबाट
पान्तिरत)। येशूका भक्तह
केबाट ःवतन्ऽ छन् त ?कसको वन्धनबाट
हामी फुत्कन पाएका छ त ?मािनसह ले जितसुकै ःवतन्ऽ छ भनेर दावी
गरे तापिन ितनीह
यथाथर्मा कःको वन्धनमा छन् त ?हे नह
र्ु ोस् :यूह ा
८:३१×३६ " ३१ येशूले आफूमािथ िवश्वास गन यहू दीह लाई भन्नुभयो,

“ितमीह

मेरो वचनमा र ौ भने ितमीह

साँच्चै मेरा चेला हौ। ३२ तब

ितमीह ले सत्य के हो सो जान्नेछौ, र सत्यले ितमीह लाई ःवतन्ऽ
तुल्याउनेछ। ३३ ितनीह ले उहाँलाई जवाफ िदए, “हामी अॄाहामका सन्तान
ह , र अिहलेसम्म कसै को दासत्वमा परे का छै न । ितमीह ःवतन्ऽ हुनेछौ
् , म
भनी कसरी भन्छौ ३४ येशूले ितनीह लाई जवाफ िदनुभयो, “साँचचै

ितमीह लाई भन्दछु , पाप गन ूत्येक पापको कमारो हो। ३५ कमारो सधभिर
घरमा रहँदैन, तर पुऽचािहँ सधभिर घरमा रहन्छ। ३६ यसकारण पुऽले
ितमीह लाई ःवतन्ऽ गरायो भने ितमीह

िनँचय ःवतन्ऽ हुनेछौ।",रोमी

६:१-९ " १ अब हामी के भन के अनुमह ूशःत माऽामा होस्भनेर हामी
पापमा लािगरह त २ त्यसो नहोस्! हामी जो पापको लेिख मर्य , त कसरी

हामी अझै त्यसै मा िजउनु ३ के ितमीह जान्दै नौ हामी सबै, जितले भींट
येशूमा बिप्तःमा िलय , उहाँकै मृत्युमा बिप्तःमा िलएका िथय ४ यसकारण
बिप्तःमा ारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गािडय , तािक जसरी िपताको मिहमा ारा

भींट मरे काह बाट जीिवत पािरनुभयो, त्यसरी हामी पिन नयाँ जीवनको मागर्मा
िहँड़ । ५ यिद उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छ भने, उहाँको
पुन त्थानमा पिन िनँचय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछ । ६ हामी जान्दछ िक

हाॆो पुरानो मनुंयत्व उहाँसँग बूसमा टाँिगयो, तािक हाॆो पापमय शरीर नाश
होस्, र अब उसो हामी पापका कमारा नहोऔ ं। ७ िकनभने जो मरे को छ त्यो
पापबाट मुक्त भएको छ। ८ तर यिद हामी भींटसँग मरे का छ भनेता
उहाँसँग िजउने पिन छ भन्ने िवश्वास गदर्छ । ९ हामी जान्दछ िक भींट

मरे काह बाट जीिवत भएर फेिर मनुह
र् न
ु ेछैन। अब उसो उहाँमािथ मृत्युको
राज्य हुँदैन।", रोमी ८:१-८ " १ यसकारण अब भींट येशूमा भएकाह लाई

दण्डको आ ा छै न (अथार्त ् हामीले सजायँ भोग्न फैसला गिरन्दै न)। २ पाप र
मृत्युको व्यवःथाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवःथाले भींट येशूमा मुक्त

पारे को छ। ३ पापमय ःवभावले दुबल
र् पािरएको हुनाले व्यवःथाले जे गनर्
्
् ले आफ्ना पुऽलाई पापमय शरीरको
सकेन परमेशवरले
गनुभ
र् यो, अथार्तउहाँ

ःव पमा पापबिलझ पठाउनुभयो । यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड
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ु े िक व्यवःथाको उिचत आवँयकता हामीमा पूणर् होस्,
िदनुभयो, ४ यस हे तल

हामी जो पापमय ःवभावअनुसार होइन, तर पिवऽ आत्माअनुसार चल्दछ ।"

गलाती ३:२३×२५ " २३ तर िवश्वास आउन अिघ हामी व्यवःथाको वशमा

िथय , र िवश्वास ूकट नभएसम्म हामी थुिनएका िथय । २४ िवश्वास ारा
हामी धमीर् ठहिरन सक

भनेर व्यवःथालाई हाॆो सं रक्षक भई हामीलाई

भींटसम्म डोर्याउने िजम्मा िदइयो। २५ तर अब िवश्वास आएको हुनाले

अब उूान्त हामी सं रक्षकको अधीनमा छै न ।" गलाती ४:१-११ " १ मेरो

भनाइको अथर् यो हो, उ रािधकारी जबसम्म बालकै छ, ऊ सबै थोकको
मािलक भए तापिन कमाराभन्दा फरक हुँदैन, २ तर बाबुले ठहराएको
समयसम्म ऊ अिभभावक र सं रक्षकको अधीनमा हुन्छ। ३ हामी पिन यसरी

नै बालक छउञ्जेल सं सारका दै वी शिक्तह को दासत्वमुिन िथय , ४ तर
्
समयको पूणत
र् ामा परमेशवरले
आफ्ना पुऽलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी
ःऽीबाट जन्मनुभयो, तथा व्यवःथाको अधीनमा जन्मनुभयो। ५ व्यवःथाको

अधीनमा रहनेह लाई मोल ितरे र छु टाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो, तािक हामी
्
पुऽको पूरा हक ूाप्त गनर् सक । ६ ितमीह पुऽ भएका हुनाले परमेशवरले
आफ्ना पुऽको आत्मा हाॆा

दयमा पठाइिदनुभयो, जसले “हे अब्बा, िपता! भनेर
्
हामी पुकाछ । ७ यसै कारण, परमेशवर
ारा ितमी अब उूान्त दास होइनौ, तर

पुऽ हौ, र पुऽ हौ भनेता उ रािधकारी पिन हौ। ८ अिघअिघ जब ितमीह ले
्
परमेशवरलाई
िचनेका िथएनौ, ितमीह ितनका दास िथयौ, जो ःवभावले नै दे व
वा दे वताह

होइनन्, ९ तर अब त ितमीह ले परमेँवरलाई िचनेका छौ,

्
अथवा परमेशवरबाट
िचिनएका छौ, र पिन फेिर कसरी ितमीह ती िनबर्ल र
सु -सु का तुच्छ िस ान्तह ितर (वा परम्परा) फकर्न्छौ र फेिर ितनका दास
बन्न चाहन्छौ १० ितमीह

ितिथह , मिहनाह , ऋतुह

र वषर्ह

मान्दछौ।

११ मलाई त यःतो लाग्छ, िक ितमीह का िनिम्त गिररहे को मेरो पिरौम
्
व्यथर् भयो।" र िहॄू २:१०-१८ " १० यो उिचत िथयो, िक परमेशवर,
जसको िनिम्त र जस ारा सबै थोकको अिःतत्व छ, उहाँले नै धेरै सन्तानलाई
मिहमामा ल्याउनुहँद
ु ा ितनीह का मुिक्तका कतार् येशूलाई कंटह ारा िस

तुल्याउनुभयो। ११ िकनिक पिवऽ तुल्याउनुहन
ु े र पिवऽ तुल्याइएकाह पिन
्
सबै एउटै पिरवारका हुन।
त्यसै कारण ितनीह लाई भाइ भन्नमा येशू
्
समार्उनुहन
१२ उहाँ भन्नुहन्ु छ, “मेरा भाइह का सामुन्ने तपाईंको नाउँ म
ु न।
घोषणा गनछु ,

सभाको बीचमा म तपाईंको ूशं सा गनछु " १३ र फेिर, “म
्
उहाँमािथ मेरो भरोसा राख्नेछु। र फेिर उहाँ भन्नुहन्ु छ, “हेर, म र परमेशवरले
मलाई िदनुभएका यी छोरा-छोरीह । १४ िकनिक छोरा-छोरीह
मासु र
रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पिन त्यही ःवभाव िलनुभयो, तािक
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्
मृत्यु ारा नै मृत्युको शिक्त भएकोलाई, अथार्तिदयाबलसलाई
(शैतान) उहाँले

नंट ग न्, १५ र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परे काह लाई उहाँले मुक्त
गिरदे ऊन्। १६ िकनिक साँच्चै नै उहाँले ःवगर्दूतह को होइन, तर अॄाहामका
सन्तानको वाःता गनुह
र् न्ु छ। १७ यसैकारण हरे क कुरामा उहाँ आफ्नै

भाइह जःतै बनाइनुपर्यो, र मािनसह का पापको ूायिँचत गनर्लाई
्
परमेशवरको
सेवामा उहाँ कृपालु र िवँवःत ूधान पूजाहारी बन्नुभयो।"। यो

ःवतन्ऽताको आभास हामीले कसरी पाउने?

पावलको िनिम्त यो ःवतन्ऽता जल्दोबल्दो िवषयवःतु हो। ःवतन्ऽता
वा ःवािधनता भ े त्यो िःथित हो जुन ् ूत्येक येशूका परमभक्तले अनुभव गरे को
हुनपु छर् भ े उनको भनाइ हो। नयाँ करारका अ लेखकह ले भन्दा पावलले
यो शब्दलाई धेरै ूयोग गरे को पाइन्छ। िवषेश गरे र ःवतन्ऽ र ःवतन्ऽता भ े

शब्दह

पावलले गलातीको पुःतकमा धेरै पल्ट ूयोग गदर्छन्।
येशूभक्तह को िनिम्त ःवतन्ऽता अत्यन्त मह वपूणर् अवधारणा हो।
येशूभक्तह को िनिम्त ःवतन्ऽको अथर् येशूमा ःवतन्ऽ भएर िजउनु हो। यो
्
परमेशवरूित
पूणर् समिपर्त, भरपद र बफादारी जीवन िबताउने अवसर हो।
्
परमेशवरमा
रहन्दा हामीह को ःवतन्ऽ भिक्त जीवनलाई कसैले रोक्न सक्दै न।

यस नयाँ जीवनले हामीलाई तीन तत्वह बाट ःवतन्ऽ हुन्छ : (१) पापको
्
दासत्वबाट, (२) परमेशवरको
व्यवःथालाई भ गदार् दोषी हुने मनिःथितबाट र
(३) मृत्युको शिक्तबाट।
गैर×यहू दीह लाई सुसमाचार ूचार गन आफ्नो िवशेष िजम्मेवारी

भएको पावलले महशूस गरे का िथए। पावलले आफ्नै शब्दमा त्यो िजम्मेवारीलाई

गलाती २:७ मा यसरी व्यक्त गदर्छन् " ७ बेखतनाकाह

वा अन्यजाितह लाई

सुसमाचार ूचार गन अिभभारा मलाई िदइएको िथयो। मेरो काम पऽुसको जःतै
हो। उनलाई यहू दी अथार्त ् खतनाकाह लाई सुसमाचार ूचार गन अिभभारा

िदइएको िथयो।" (न्यु इन्टरनाशनल िरभाइज्ड भजर्नबाट
भएका िविभ

पान्तिरत)। चचर्मै

अगुवाह को बीचमा भएको एकताको ःवभावलाई त्यसले कसरी

हाॆो सामु ूःतुत गदर्छ?
्
परमेशवरले
पावललाई अन्य जाित तथा गैर-यहू दीह को माझमा

सुसमाचार ूचार गनर् बोलाउनुभएको हो भनेर उनले िवश्वास गरे का िथए।

त्यसरी नै पऽुसलाई यहू दीह को बीचमा सुसमाचार ूचार गनर् िनयुक्त गनुभ
र् एको

िथयो। पऽुस र पावल दुवैले ूचार गरे को सुसमाचार एउटै िथयो। तर
सुसमाचार कसरी ूचार गिरएको िथयो वा गिरने हो भ े कुरामाचािहँ ती

मािनसह मा भर परे को िथयो जसकहाँ ूेिरतह
िविभ

व्यिक्तह लाई िविभ

पुगक
े ा िथए। त्यिह सुसमाचार

तिरकाले ूचार गनुप
र् छर् भ े सुझाव पिन त्यस
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पदले

िदँदछ।

"िविभ

पृ भूमीह को बाबजुद पिन सुसमाचारले सबै
िवँवासीह लाई एकै थलोमा ल्याउँदछ। एकतामा रहेर चल्ने आचरणले

इसाईह
एक आपसमा कसरी सहमत भएर चलेका छन् भनेर
दे खाउँछन्।"×जेम्स डी॰ जी॰ डन ,द इपःटल टु द गलेिशयनस्) िपवडी ,
मासाच ुसेटस् :हेिन्सकसन पिब्लशरस् ,१९९३ (पृ॰ १०६बाट पान्तिरत।
यिद हाॆो ूचार गन र गवाही िदने शैलीमा हामी सं त ु छै नौ भने कुन

उपायह

अपनाउनुपदर्छ त ?सं त ु

नभएका कुराह

कुन-कुन हुन ् ?ितनीह ले

तपाईँलाई कसरी असिजलो पािररहेका छन् ?ती कुराह लाई ख्याल गनर् के
तपाईँ आफ्नो मन खुला गनर् सक्नुहन्ु छ?
यिद हाॆो ूचार गन र गवाही िदने शैलीमा हामी सं त ु छै नौ भने कुन
नयाँ उपायह
अपनाउनुपदर्छ त ? कुन तिरकाले सुसमाचार सुनाउँदा
तपाईँलाई अप

ारो पादर्छ र िकन नयाँ तिरकाले ूचार गनुर् असल हो भनेर

तपाईँले कसरी ठम्याउने?

४॰ एिन्टओिखयामा मुठभेट) गलाती २:११×१३(

ँ को भेटघाट गनर्
पऽुसले िसिरयाको एिन्टओिखयामा िवँवासीह सग

याऽा गरे । ूेिरतको पुःतकमा वणर्न गिरए अनुसार यो गैर×यहू दी इसाईह को
ूथम् चचर् ःथापना भएको ठाउँ िथयो। यस ठाउँलाई पावलले गैर-यहू दी अथार्त ्
अन्य जाितह को बीचमा सुसमाचारको ूचार गनर् मूल थलो बनाएका िथए। जब

पऽुस यस ःथानमा आइपुगे तब उनी ःवतन्ऽ
बीचमा

हेलमेल

भएका

िथए।

तब

एकिदन

पमा गैर×यहू दी इसाईह को
याकूबले पठाएका केही

त्यस ठाउँमा आइपुगे तब ितनीह ले के भन्लान् भ े डरले
पऽुसले आफ्नो आचरणलाई पिरवतर्न गरे । अथार्त ् पऽुसले ती गैर×यहू दी
इसाईह को बीचमा आफू हेलमेल नभएको आभास् ती यहू दी×इसाईह लाई
यहू दी×इसाईह

िदएका िथए।

अन्य-जाितह को बीचमा भएको हे लमेल गनुब
र् ाट आफू अलग हुन ु

गलत िथयो भनेर पऽुसले िकन ठानेनन्?
मािनसको जीवनमा सं ःकार,
सं ःकृित, रहनसहन ,सामािजक चलन कि को ूभावकारी रहे छ पऽुसको
िबयाकलापले कसरी दे खाउँदछ? हे नह
र्ु ोस्: गलाती २:११×१३ " ११ तर

जब केफास एिन्टओिखयामा आए, तब मैले उनलाई खुल्लमखुल्ला िवरोध गर।
िकनिक उनी दोषी िथए। १२ याकूबले पठाएका मािनसह आउनभन्दा अिघ

उनले अन्यजाितह का साथमा खाने गदर्थे। तर जब ितनीह

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 ।
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यहाँसम्म, िक ितनीह को कपटपूणर् व्यवहारले गदार् बारनाबास पिन भ केर
गए।" र (के पऽुसले गोरा कणिलएससँगको अनुभव िबस त?) ूेिरत १०:१४८ " 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 परमेशवरको
भय मान्थे। ितनले मािनसह लाई उदारतासाथ
्
दान िदई परमेशवरलाई
सध ूाथर्ना गथ। ३ ितनले िदउँसो तीन बजेितर
्
दशर्नमा ःपंट
पले परमेशवरका
एउटा ःवगर्दूत आफूतफर् आएर यसो

भिनरहे का सुने, “कनिलयस! ४ भयभीत भएर ितनले उनलाई िनयालेर हे रे र भने,
“ूभ,ु भन्नुहोस्। अिन उनले ितनलाई भने, “ितॆा ूाथर्ना र गरीबह लाई िदएका
्
दान सम्झनाको
पमा परमेशवरको
सामने पुगेका 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 ितनीसँग 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 भोजन तयार गिररहे को बेला ितनी ध्यान-मग्न भए। ११
ितनले ःवगर् उयेको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँिधएको तन्नाजःतो केही
पृथ्वीितर झिररहे को दे खे। १२ त्यस तन्नामा पृथ्वीका सबै िकिसमका चारखु े
जनावर र घॐने ूाणी र आकाशका चराच ु ीह िथए। १३ तब ितनले

एउटा आवाज सुने, “ए पऽुस उठ, र मारे र खाऊ।
१४ तर पऽुसले भने, “होइन ूभ,ु िकनभने मैले किहल्यै केही अपिवऽ
ँ १५ त्यो आवाज फेिर दोॐो पल्ट ितनले सुने,
वा अशु थोक खाएको छै न।
्
परमेशवरले
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 ःवरमा सोधे।

१९ जब पऽुस दशर्नको िवषयमा

िवचार गिररहे का ि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।
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ितमीह

यहाँ आएको कारण के हो २२ ितनीह ले भने, “एक जना कप्तान
ँग डराउने र सारा यहू दी जाितबाट सम्मान
्
कनिलयस, जो सोझा र परमेशवरस
ु न्ु छ, तपाईंलाई उहाँको घरमा बोलाइपठाउने र तपाईंबाट
पाएका व्यिक्त हुनह
सन्दे श सुन्नू भनी एउटा पिवऽ ःवगर्दूतबाट उहाँलाई आदे श िमलेको छ। २३

तब ितनले ितनीह लाई िभऽ बोलाएर ितनीह को सत्कार गरे ।
भोिलपल्ट पऽुस उठे र ितनीह सँग गए, र योप्पाका कितपय भाइह

साथ लागे। २४ पिसर्पल्ट ितनीह

ितनको

कैसिरया पुगे। आफ्ना कुटु म्बह

र

घिनंठ िमऽह लाई बोलाएर जम्मा गरी कनिलयस ितनीह को बाटो हे िररहे का
िथए। २५ जब पऽुस िभऽ आए तब कनिलयसले ितनीसँग भेट गरी ितनका

पाउ परी दण्डवत्गरे । २६ तर पऽुसले उनलाई यसो भन्दै उठाए, “उ नुहोस्, म
आफै पिन त मािनस नै हुँ। २७ तब ितनी उनीसँग कुरा गद घरिभऽ गए, र
त्यहाँ ितनले धेरै जना जम्मा भएका भे ाए। २८ तब पऽुसले ितनीह लाई
भने, “अ जाितसँग स त गनु,र् अथवा ितनीह लाई भेटघाट गनुर् एक यहू दीको
्
लािग कित अनुिचत हो भन्ने कुरा तपाईंह लाई थाहै छ, तापिन परमेशवरले

मलाई कुनै मािनसलाई अपिवऽ अथवा अशु

नठान्नू भनी दे खाउनुभएको छ।
ँ
नजनाई म तपाईंह कहाँ आए।

२९ यसै कारण डाक्ने िबि कै केही आपि
तपाईंह ले मलाई िकन डाक्नुभयो? अब भन्नुहोस्। ३० तब कनिलयसले भने,
“चार िदनअिघ ूाय: यही समय घरमा म तीन बजेको ूाथर्ना गिररहे को िथए,ँ
तब चहिकलो पोशाक पिहरे का एक जना मािनस मेरो सामुन्ने खड़ा भए, ३१ र
्
भने, कनिलयस, परमेशवरको
सामुन्ने ितॆो ूाथर्नाको सुनाइ भएको छ, र ितमीले

गरीबह लाई िदएका दानको सम्झना भएको छ। ३२ यसकारण योप्पामा
मान्छे

पठाएर पऽुस भिनने िसमोनलाई 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 परमेशवरको
सामुन्ने यहाँ

्
उपिःथत छ । ३४ तब पऽुसले बोल्न थाले, “साँचची
नै म दे ख्तछु , िक
्
परमेशवरले
पक्षपात गनुह
र् न्ु न, ३५ तर हरे क जाितमा जो उहासँग डराउँछ, र
्
उिचत काम गछर्, त्यो उहाँको सामुन्ने महणयोग्य हुन्छ। ३६ परमेशवरले
्
इॐाएलीह लाई पठाउनुभएको सन्दे श, अथार्तभीष्
ट ारा ूचार गिरएको

ु न्ु छ।)
शािन्तको सुसमाचार तपाईंह लाई थाहा छ। (उहाँ नै सबैका ूभ ु हुनह
३७

यूहन्नाले

ूचार

गरे को

बिप्तःमापिछ, गालीलदे िख

सु

गरे र

सारा

्
यहू िदयाभिर ूचार गिरएको वचन यही हो, ३८ िक परमेशवरले
नासरतका
येशूलाई पिवऽ आत्मा र शिक्तले अिभषेक गनुभ
र् यो। उहाँ सुकमर् गद र
्
िदयाबलसबाट पेिलएकाह लाई िनको पाद िहँ नुभयो, िकनिक परमेशवर
उहाँको
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ु न्ु थ्यो। ३९ “अिन उहाँले यहू दीह को दे शमा र य शलेममा
साथमा हुनह
गनुभ
र् एका सबै कुराका हामी साक्षी ह । उहाँलाई ितनीह ले काठमा झुण् ाएर
्
पिन मारे । ४० उहाँलाई नै परमेशवरले
तेॐो िदनमा जीिवत पारी उठाउनुभयो,

र उहाँलाई ूकट गराउनुभयो, ४१ सबै मािनसलाई होइन, तर हामी जसलाई

्
ु एपिछ
परमेशवरले
साक्षीको पमा छान्नुभयो, र उहाँ मृतकबाट जीिवत हुनभ
हामीले उहाँसँग खानपान गर्य । ४२ उहाँले हामीलाई जनतामा ूचार गनर्, र
्
ु एको
उहाँ जीिवत र मृतकह का न्यायकतार् हुनलाई परमेशवर
ारा िनयुक्त हुनभ
ु न्ु छ भन्ने गवाही िदनलाई आ ा गनुभ
व्यिक्त हुनह
र् एको छ। ४३ सबै

अगमवक्ताह ले उहाँको गवाही िदएका छन्, िक उहाँमािथ िवश्वास गन
ूत्येकले उहाँको नाउँ ारा पाप-क्षमा पाउँछ। ४४ पऽुसले यी कुरा बोल्दाबोल्दै
ु यो। ४५ अन्यजाितह मािथ पिन
वचन सुन्ने सबैमािथ पिवऽ आत्मा ओलर्नभ
पिवऽ आत्माको वरदान खन्याइएको दे खेर पऽुसको साथमा आउने यहू दी

िवँवासीह

आँचयर्चिकत भए। ४६ िकनिक अन्य भाषामा बोलेर ितनीह ले

्
परमेशवरको
ूशंसा गिररहे का उनीह ले सुने। तब पऽुसले भने, ४७ “हामीझ

पिवऽ आत्मा पाउने ियनीह लाई पानीको बिप्तःमा हुनदे िख कसले मनाही गनर्
सक्छ ४८ अिन ितनले ितनीह लाई येशू भींटको नाउँमा बिप्तःमा िदनू भनी
आ ा गरे । तब ितनीह ले पऽुसलाई केही िदन त्यही ँ रहनुहोस्भनी अनुरोध
गरे ।"

ँ भएका अ यहू दी इसाईह ले पुरानो करारमा उल्लेख
पऽुस र उनीसग
गरे का शु र अशु खानेकुरालाई वेवाःता गनर् थाले भनेर कितपय यहू दी

इसाईह ले ॅम फैलाएका िथए। तर त्यो ॅम गलत िथयो। यिद पऽुस र

उनको साथमा रहेका यहू दी इसाईह ले पुरानो करारमा शु

खानेकुराको बारे मा उल्लेिखत िनदशनह

र अशु

पालन नगरे को भए त्यहाँ ठू लो

किच ल हुन्थ्यो। यिद किच ल भएको िथयो भने त्यसको बारे मा केिह न केिह
लेखा हुन्थ्यो। तर त्यस बारे मा केिह लेिखएको छै न। तर खानेकुराको िबषय
भन्दा गैर×यहू दी इसाईह को बीचमा बसेर खानु गलत िथयो भने यहू दी

इसाईह को बीचमा चचर्मा ठू लो िवरोधको आवाज हुन्थ्यो। य िप, गैरँ िमलेर खानिपन गनुर् खास समःया दे िखएको िथयो। यहू दीह ले
यहू दीह सग
गैर×यहू दी अथार्त ् अन्य जातका मािनसह लाई अशु ) अछु त, पानी नचल्ने

कुजात, म्लेच्छ( जाित ठान्थे (नेपालमा पिन यो ूचिलत छ)। त्यसैले गदार् केिह
ँ सम्भव भएसम्म हेलमेल गनर्
यहू दी इसाईह ले पिन ती गैर×यहू दीह सग
चाहेका िथएनन्।
यस

िबषयमा

पऽुस

आफ

पिन

अन्य

ँ को
जाितह सग

हेलमेल

आन्तिरक पमा सं घषर् गरे का िथए। एकताका उनीले पिन इॐायलीह
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गनर्

भन्दा

गैर×यहू दी वा अ

जाित वा िवदे शीह

अछु त िथए भनेर िवश्वास गरे का िथए।
्
तर यःतो मनिःथितलाई बोकेर चल्नु गलत हो भनेर परमेशवरले
दशर्न ारा

पऽुसलाई दे खाउनुभएको िथयो। यसमा पऽुस ःप

भएका िथए। त्यसपिछ उनी

पश्िचम दे श रोमी सैिनकको हािकम कनिलयसको घरमा गए। कनिलयसको

अनुरोधपिछ आफ्नो अधीनको बारे मा उनलाई यसरी जानकारी िदएका िथए ,
ँ उठबस
“तपाईँह लाई थाहा भएकै कुरा हो िक हामी यहू दीह ले गैर×यहू दीसग

गनुह
र् ु । तर कोिह मािनसपिन छु त अछु त वा शु अशु भ ु हु भनेर
्
परमेशवरले
मलाई दशर्नमा दे खाउनुभएकै कारणले म यहाँ तपाईँह
समक्ष
्
छु ।) "ूेिरत १०:२८ पान्तिरत(। परमेशवरको
सामु जे ठीक िथयो त्यही
पऽुसले गनुप
र् न िथयो भनेर उपरोक्त पदले बताउँछ। तर आफ्ना रा का
मािनसह

िरसाउलान् भनेर पऽुस पिहले धेरै डराएका िथए। त्यसैकारण जब
उनी एिन्टओिखयामा आए तब परम्परालाई मानी पुरानै अधीनमा िहँडेका िथए।
पऽुसको जीवनमा परम्परा ,सामािजक िरितिथित ,सं ःकार ,सं ःकृित र यहू दी
धमर्ले कि को गिहरो जरा गाडेको रहेछ भनेर त्यसले दे खाउँदछ।
तर पावलले पऽुसलाई ठीक अडानमा राखे। गलाती २:१३मा पऽुसको

काम इमान्दारी िथएन भनेर उनीूित आबोस व्यक्त गदर्छन्।

मीक शब्दमा

त्यस शब्दलाई "पाखण्डी वा ढ गी।" पाखण्डी वा अङ्मेजीमा िहपोबेसी भ े
शब्द मीक भाषाको िहपोिबिसस (hypokrisis)बाट आएको हो। आफूले
ँ चल्नु नै पाखण्डीपना वा ढ गी
िवश्वास गरे को र भनेको अनुसार ठीक उल्टोसग
हो। त्यसको अथर् दुई मुखे हुन ु हो। बणार्वासलाई पिन “त्यही पाखण्डी हावाले

बगाइ िदयो "भनेर पावलले कडा शब्दमा पऽुसको पाखिण्डपनाको भन्डाफोर
् परमेशवरको
्
गछर्न।
एक जनले अक जनलाई यःतो शब्द ूयोग गनुर् कडा नै
दे िखन्छ।

ढ गी वा पाखण्डी हुन ु वा मुखले ूचार गन तर ब्यवहारमा उल्टो दे खाउन

िकन सिजलो छ ?के हाॆो आफ्नै दोषलाई लुकाउनु सिजलो भएकोले हो र ?
अ को दोष को ाउने िशलिशलामा आफ्नो दोषलाई लुकाउने मािनसको चलन
छ। तपाईँकै जीवनमा केिह यःतो ढ गी आचरण छ त ?अझ जल्दो बल्दो कुरो
त ,यःतो ढ गी आचरणलाई हामीले कसरी थाहा पाउने र त्यसलाई हटाउने?

५॰ पावललाई िचन्ता लागेको िवषयबःतु) गलाती २:१४(

एिन्टओिखयाको िःथित तनावपूणर् िथयो। चचर्का दुई महान अमज पावल र

पऽुस खुला पमा झगडा गिररहे का िथए। पऽुसले आफ्नो चितर्कलाको िनिम्त

ःपि करण िदन पावलले माग गरे का िथए। सु को इसाई इितहासमा पऽुस र
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पावल धरोहरको

पमा खडाभएको सबैलाई थाहा छ। तै पिन पऽुसूित

आबामक अधीन िलन पावल पछािड परे का िथएनन्।

सबैको सामु पावलले पऽुसको िबरोध गरे को कारण के िथयो ?
हेनहु ोस् :गलाती २:११×१६ " ११ तर जब केफास एिन्टओिखयामा आए, तब
मैले उनलाई खुल्लमखुल्ला िवरोध गर। िकनिक उनी दोषी िथए। १२ याकूबले
पठाएका मािनसह

आउनभन्दा अिघ उनले अन्यजाितह का साथमा खाने

गदर्थे। तर जब ितनीह

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 नचलेका मैले दे ख, तब ितनीह सबैका सामुन्ने मैले केफासलाई भन,

“तपाईं यहू दी भईकन यहू दीजःतो 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 ,
व्यवस्थाका काम ारा मािनस धमीर् ठहिरँदैन, तर येशू भींटमािथको िवश्वास ारा

धमीर् ठहिरन्छ। यसकारण हामीले पिन हाॆो िवश्वास भींट येशूमा राख्य , तािक
हामी व्यवःथाका काम ारा होइन तर भींटमा रािखएको िवश्वास ारा धमीर्
ठहिरन सक , िकनिक व्यवःथाका काम ारा कोही पिन धमीर् ठहिरँदैन।"

ँ खानगएकोमा
पऽुसले ये शलेमबाट आएका यहू दी इसाई पाहुनाह सग
ँ
पावलको गुनासो िथएन। पूवीर् सभ्यता र पुरानो सं ःकार अनुसार पाहुनाह सग

खानु अितथी सत्कारको अिनवायर्ता पऽुसले पालन गरे को दे िखन्छ। तर पऽुसको

व्यवहारले सुसमाचारको ूभावलाई कमजोर पारे कोले पावल पऽुसूित आबामक

भएका िथए।

पावलले पऽुसको िखलाफमा जुन कडा अधीन िलएका िथए त्यो के िथयो
भनेर दे हायका पदह ले हामीलाई कसरी ःप पादर्छन्? हेनह
र्ु ोस्: गलाती
३:२६-२९ " २६ िकनिक िवश्वास ारा ितमीह
सबै भींट येशूमा
्
परमेशवरका
सन्तान हौ। २७ िकनिक ितमीह मध्ये जितको भींटमा बिप्तःमा

भयो, ितमीह

सबैले भींटलाई धारण गरे का छौ। २८ अब न त यहू दी छ न
मीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पु ष न ःऽी छ, िकनभने भींट येशूमा
ितमीह

सबै एउटै हौ। २९ यिद ितमीह

भींटका हौ भनेता ितमीह

अॄाहामका सन्तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह

हौ।" र कलःसी

३:११ "यहाँ मीक र यहू दी, खतनाका र बेखतनाका, अिशिक्षत, असभ्य, कमारा र
फुक्काको भेद रहनेछैन, तर भींट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनहु न्ु छ।"
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एक

फेरा ये शलेममा िवश्वासीह
बीच िबिभ
िवषयमा भएको
कचकचलाई मत्थर पानर् याकूबको अध्यक्षतामा समीती खडा भएको िथयो।
त्यस बेला पावल पिन पऽुसको साथमा िथए। गैर×यहू दी तथा अन्य जाित वा
िबदे शीह लाई खतनाको बोझ नथपी येशूको आिशष सबैले समान
पमा

उपभोग गनर् पाउनु पछर् भनेर सवर्सम्मतको आधारमा त्यस समीतीले पािरत
गरे को िथयो। तर पऽुसको िबयाकलापले त्यस सहमितलाई खतरामा पारे को
ँ सग
ँ ै खुला पमा सत्स मा
िथयो। एक फेरा यहू दी र गैर×यहू दी इसाईह सग
लागेका िथए। तर एन्टोओिखयामा िबभाजन आएको िथयो। त्यसले गदार् चचर्को

भिवंयलाई नै खतरामा पारे को िथयो। गैर×यहू दी र यहू दी चचर् दुई खेमामा
िबभाजन भएको पावलले दे खेका िथए।
पऽुसको

िबयाकलापले

गैर×यहू दी

अथार्त ्

इसाईह लाई नकारात्मक सन्दे श िदएको पावलको
व्यवहारले अन्य जाित इसाईह

अन्य

जाित

वा

िवदे शी

ि कोण िथयो। पऽुसको

दोौो दजार्का िबश्वासी भएका वा यहू दी

इसाईह को बराबरीमा नभएको भनेर दे खाएको पावलको बुझाइ िथयो।
इसाई सत्सस मा लाग्न गैर×यहू दी इसाईह

पूणर्

पिन यहू दी िरितिथित वा

परम्परालाई पालन गरे र खतना गनुप
र् छर् भ े आभास पऽुसले िदएका िथए भनेर

पिन पावलको िनंकषर् िथयो। पावल कडा शब्दमा पऽुसको भन्डाफोर गद

भन्दछन् ,“तपाईँ यहू दी भएर पिन यहू दीको सतूितसत अधीनमा चल्न
सक्नुभएको छै न। तर तपाईँले िकन गैर×यहू दीलाई यहू दी मागर्मा िहँड्न दवाव
िदन खोज्नुहन्ु छ?" (गलाती २:१४

)पद १४

पान्तिरत(। “यहू दीको बाटोमा लाग्नु "

पान्तिरत (भ े पदलाई अ मािथ जबरजःती“ यहू दी" बनाउन

खोजेको भनेर अनुवाद गनर् सिकन्छ। यसको अथर् ,“यहू दी जीवनशैली

अपनाउनु "हो। त्यसबेला कितपय गैर×यहू दीह
सभाघर

वा उपासना

यहू दी भएर यहू दीह को

केन्िमा सहभागी भएका िथए। यसै िसलिसलामा
ितनीह ले यहू दीह को िविभ
िरितिथितमा भाग िलएका िथए। गलातीमा
भएका पावलले आफ्ना िवरोधीह लाई

भनेर सम्वोधन गरे का िथए।

जबरजःती "यहू दी" बनाउन खोज्ने

जुन काम पऽुसले गरे त्यो त आफै गलत िथयो। तर उनीसँगै बणार्वास

पिन लागेका िथए। दुवै पऽुस र

बणार्वासलाई यो अधीन गलत िथयो भनेर
थाहा पाउनुपथ्य । तर साथीभाइको दवाब कि को शिक्तशाली हुँदो रहे छ भ े
ःप उदाहरण त्यसले दे खाउँछ। आफ्ना साथीभाइको दवाब भनेको आफूले
अ बाट सम्मान पाउन ितनीह ले जे गरे सो गरे र दे खाउनु हो।

हाॆा

विरपिर भएका िमऽ तथा सािथभाइह को गलत अधीनबाट हामी कसरी
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सुरक्षीत हुने ?ितनीह को दवावमा परे र येशूअधीनलाई ओझेलोमा नपानर् हामी

कसरी िसक्ने?
उपसं हार:

थप जानकारी: एलेन जी

ाइटले आफ्नो पुःतक काउिन्सलस टु राइटरस् एण्ड

इिडटरस को पृ. ४५,४७मा उल्लेिखत "इनभेिःटगेशन अभ न्यु लाइट" अंशमा
िवषयह मा मतभेद भएतापिन एक हुनपु छर्

चचर्का िवँवासीह को बीचमा िविभ

भनेर सल्लाह िदएकी िछन्।
्
“यिद परमेशवरले
नअगुवाइ गनुभ
र् एको भए जितसुकै मै हुँ भ े असल

इसाईह ले पिन भय र गल्ती काम गनर् सक्छन्। जो मािनसमा धेरै शिक्त वा

ूभाव छ त्यस मािनसले अ ह भन्दा अ ह लाई असल काम गनर् र सत्यमा
िहँडाउने अवसरबाट च ुक्न सक्छ। उसले धेरै मािनसह को िदमाग र
्
मनह लाई नोक्सान गनर् सक्छ। त्यसकारण जब त्यस मािनस परमेशवरको
पिछ

लागेको

छ

भनेर

दावी

गछर्

तब

ऊ

धेरै

हुनपु छर्।

होिसयार

एिन्टओिखयामा पऽसले न्यायोिचत काम गनर् र इमान्दारी हुन असफल भएका

िथए। उनको गलत उदाहरणले गदार् उनले पावलको ूितकार मुखामुख सामना

गनुप
र् रे को िथयो। दुई इसाई यो ाह को बीचमा भएको झगडा बाइबलमा
लेिखएको छ तािक अ ह ले त्यसबाट िसकुन्। चचर्मा ठू लो अिधकार पाएका
मािनसह को िनिम्त त्यो चेतावनीको ःव प लेिखएको भनेर मा ु पछर्। जे

उिचत छ र इमान्दारी छ सो गनुर् पछर् भनेर िसकाउन त्यो लेखा रािखएको
्
हो। परमेशवरको
व्यवःथामा जे भएतापिन सत्यवादी भएर िहँड्नुपछर् भ े पाठ
त्यसले िसकाउँछ।
िचन्तनमनन:

अ॰

मुखामुख

कसैको च ुनौितको सामना गनर् ूायजसो
मनपराउँदैन। तर किहलेकाही ँ त्यो हुन ु

गरे र

मािनसह ले

आवँयक छ। गलत काम गन र अनुशासनमा नबःने
आ.

चचर्का िवँवासीह लाई किहले सम्हाल्नुपछर्?

जित जित चचर् बढ्दै गयो त्यित त्यित चचर्मा िविभ
मािनसह
जमघट

थिरका

र एक आपसमा फरक सोच भएका मािनसह को

हुन्छन्।

िवँवासीह लाई

त्यस

एकतामा

अनेकतालाई
राख्न

निबगारीकन

चचर्ले

चाल्नुपछर्? हामीह को बीचमा भएको िविभ

कःतो

पिन

कदम

सं ःकार र

जीवनशैलीलाई सर्हाना गद एक आपस रमाइलो मानेर
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कसरी िमलेर बःन िसक्ने? ती सबैको बाबजुद पिन हामी
इ.

चचर्मा एक भएर कसरी बःने?
हामीभन्दा

फरक

जीवनशैली

अपनाउनेह को

बीचमा

सुसमाचार ूचार गदार् सुसमाचारको शैलीमा िकन बदल्न
हुँदैन? फेिर त्यसै वखत के कुरा बदल्नुपछर्? ती दुईको
बीचमा कसरी फरक छु

ाउने?

सारांश:

यदी कोही सही अनुयायी हुन चाहन्छ भने अन्य जाित वा गैर-यहू दीह ले पिन

खतना गनुप
र् छर् भनेर कितपय यहू दी इसाईह ले िजिकर गरे का िथए। त्यस

िवश्वासको ूचारले गदार् नयाँ करारको चचर् झण्डै दुई टु बामा िबभािजत
भएको िथयो। तर त्यस िबभाजनलाई रोक्न ूेिरतह ले एक आपसमा िमलेर
काम गरे का िथए। आफूह को िबिभ सोचह लाई ितनीह ले थन्क्याएका

िथए। त्यसले गदार् ितनीह ले भी को शरीरलाई नटु बाउन र सुसमाचारको
सत्यताूित बफादार हुन िवँवासीह लाई सक्षम् बनाएका िथए।
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कथा ३

डेिभडले अचम्मको कुरो प ा लगाउँछन्
डेिभडले अचम्म मान्दै आफ्नो ब ाली भाषाको बाइबलमा यो वाक्य

एक टक लगाएर हे छर्न:् ×सात िदन ितॆो परमेँवरको साबथ िदन हो।"

लोकले िसकाएको अनुसार इसाई भएको डेिभड ःकुलको िशक्षक िथयो। जब
उनले ती शब्दह
हे िररहन्छन्।

ूथम पल्ट दे खे तब उनी छक्क परे र केही बेर

त्यसको अथर् के हो? कुन िदन सात िदन हो? उनको पाऽो अनुसार

शिनवार सात िदन िथयो। कुनै पिन इसाई शिनवार चचर् गएको उनलाई थाहा

िथएन। आफ्नो चचर्को अगुवा िबशपलाई यो सोध्न जान्छु भनेर आफ्नी ौीमती
ःवणर्लाई उनले भन्छन्, उहाँ त बाइबलको गु
जवाफ थाहा नै होला।"

ु न्ु छ उनलाई त्यसको
हुनह

बाइबलले जे भन्छ त्यसको वाःता नगर। ितमीले िनरन्तर पमा
आइतवार सेवा गरे अनुसार नै त्यही िदन आराधना गद गर" िबशपले
डेिभडलाई सल्लाह िदन्छन्।

आफ्नो चचर्को मूल धमर्ग ु

िबशपको जवाफले डेिभडलाई झन

अलमलमा पर्यो। मसँग िबशपले साबथको बारे मा िकन छलफल गनर् चाहे न?"

अचम्म मान्दै झन गिहिरएर सोच्न पुगे।

घरमा आएर आफ्नी ौीमती ःवणर्लाई आफ्नो गुनासो पोखाए, ×है न,

सात िदन साबथ पिवऽ हो र हामीले त्यसलाई पालन गनुप
र् छर् भनेर बाइबलले

ःप सँग दे खाउँछ तर िबशपले त्यसको बारे मा मसँग छलफल गनर् िकन चाहे न
होला? आइतवारलाई नै पालन गरे र बःनुपछर् भनेर उनले मलाई िसकाए।
यसले मलाई सं तोषै लागेन। मलाई के ग ँ के नग ँ भइरहे को छ।"

सायद हामी उपवास बसेर ूाथर्ना गनुप
र् छर् होला" ःवणर्ले सुझाव

िदइन्। यिद हामी गलत िदनमा परमेँवरको आराधना गिररहे काछ

भने

परमेँवरले हामीलाई दे खाउनुहन
ु ेछ। जब डेिभड र उनकी ौीमती उपवाससाथ

ूाथर्ना गरे तब परमेँवरको साँचो ःतुित गनुछ
र् भने शिनवारमै गनुप
र् छर् भनेर
ितनीह ले िनणर्य गरे ।

1

अक

िदन एक जना आगन्तुक ितनीह को घरमा आए। ×के

तपाईँलाई त्यःतो चचर् थाहा छ जसले हप्ताको सात िदन शिनबार परमेँवरको
िवशेष आराधना गछर्?" डेिभडले त्यस पाहुनालाई सोधे।

हो मलाई थाहा छ। कलक ामा एउटा चचर् छ जसले शिनबारमा
आराधना गछर्।" त्यस पाहुनाले त्यस चचर्को ठे गाना िदए।

अक शिनवार त्यस ठे गाना अनुसार डेिभड र उनको ौीमती ःवणर्

कलक ामा गए र ितनीह ले शिनबार आराधना गन चचर् भे ाए। त्यस चचर्का
मािनसह

बाइबल पिढरहे कोले ितनीह

धेरै खुशी भए। ितनीह

त्यस िदन

त्यस िवँवासीह सँग परमेँवरको आराधना गरे । चचर् पिछ ती दम्पि
जना व्यापारी िवँवासी पिरवारको घरमा गए। ितनीह

एक

जोन र उनका ौीमती

िथए। कुराकानी गरे पिछ डेिभडले जोनलाई आफू सत्यलाई खोिजरहे को बारे मा

कुरा राखे। अक शिनवार हामीह को घरमा कसै ले आएर तपाईँह ले िकन
शिनवार नै परमेँवरको आराधना गनुह
र् न्ु छ सो िसकाउन तपाईँको चचर्बाट
कोही आएर हामीह लाई िसकाइिदनुस न!" भनेर डेिभड र उनको ौीमती

ःवणर्ले एकै ःवरमा अनुरोध गरे । हामी आउँछ " भनेर जोनले वचन िदए।
त्यसको लग ै पिछ जोन र अक

एक जना िवँवासी डेिभड र

ःवणर्को घरमा गए। केही समयको अध्ययन पिछ डेिभड र उनको ौीमतीले

जोन र उनको साथीलाई आफ्नो घरमा साबथको सेवा सं चालन गनर् अनुरोध

गरे । अिन कलक ा सेभेन्थडे एडभेिन्टःट चचर्का अ

केही िवँवासीह

बाइबलको सत्यलाई खोिज गन डेिभडको घरमा ितनीह लाई सहयोग गनर्
आए।
सेभेन्थडे एडेिन्टःटले बाइबलका सत्यह

िसकाइरहे को रहे छ भनेर

थाहा पाएर डेिभडले आफ्नो िशक्षक कामबाट रािजनामा िदए र अ ह लाई
साबथको सत्य

ान िसकाउन थाले। सात मिहनाको बाइबल अध्ययन पिछ

डेिभड र उनको ौीमती साथै आफूले िसकाएका अ

िलए।

२

धेरैह सँग बिप्तःमा

