४

एकताको साँचो

यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी १:३-१४, गलाती ४:७, एिफसी २:११२२, ४:१-६,११, म ी २०:२५-२८ र एिफसी ५:१५-६:९।

यस अध्यायको मूल सार पद: "९ सम्पूणर् बुि

र आन्तिरक समझमा भींटमा

राख्नुभएको उ ँ
े यअनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहःय हामीलाई जान्न

िदनुभएको छ, १० तािक समय पूरा भएपिछ ःवगर् र पृथ्वीमा भएका सबै
थोकह

भींटको अधीनमा आऊन्।" (एिफसी १:९-१०

पान्तिरत)।

एिशया माइनरका दे शह मा रहे को एिफसस सहर व्यापार र सभ्यता

ूभावको मूल केन्ि िथयो। यही एिफसस सहरमा भएको चचर्मा यहू दी, अयहू दी

र समाजका िविभ

वगर्ह का मािनसह

सभ्यता र सं ःकारबाट बनेको चचर्मा
िथयो।

तर

येशू

र

उहाँमा

भएको

िथए। यःतो िविभ

जाित, धमर्,

न्द र िववाद आउने ठू लो सम्भावना
एकताले

गदार्

चचर्का

िवँवासीह

आफूह लाई भी को शरीरको एक भाग ह भ े आत्म ानमा िवँवःत िथए।
य िप, चचर्का सदःयह

आपसमा

टकराब

येशूमािथको िवँवासमा बिढरहनुपन बममा एक

भइरहे को

पावलले

महसुस

गरे का

िथए।

त्यसकारण

ितनीह ूित चासो दे खाएर नै पावलले एिफसीह लाई पऽ लेखेका िथए जसको

मूल वा केन्िीय िवषयबःतु िथयो: यिद कोही येशूका पिछ लागेको दावी गछर्

भने त्यो व्यिक्त चचर्को एकतामा समावेश हुनै पछर्।

एकताको बारे मा पावलको धारणाको दुई पक्षह

जहाँ यहू दी र गैर-यहू दी वा िवदे शीह

छन्: चचर्मा एकता,

येशू पी शरीरमा एक हुन गएका छन्,

र िवँवव्यापीमाऽ होइन तर जगतव्यापी एकतामा िवँवासीह
र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह

त्यो एकताको ॐोत अ

हुनै पछर्। ःवगर्

अन्तमा येशूमै एक हुने योजना बनाइएको छ।

कुनै नभएर येशू भी

"भी मा" वा "भी सँग" भ े शब्दह

ु न्ु छ। पावलले बारम्बार
नै हुनह

ूयोग गरे का छन्। येशू भी को

जीवन, मृत्यु र पुन त्थानले हाॆो र जगतको िनिम्त परमेँवरले के काम फ े

गनुभ
र् यो भनेर बुझाउन पावलले ती शब्दह
योजनाको अिन्तम लआय भनेकै येशू भी

्
ूयोग गरे का हुन।
मुिक्तको

ारा सबै थोकह लाई पुन एकताको
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शुऽमा बाँध्नु हो। तीतो सत्य त यो छ िक यो एकता पूणर् पमा अिहले नभएर

युगको अन्तमा ूकट हुनेछ।

१. येशू भी मा पाएका आिशषह

ूभ ु येशूको आःथा र िन ामा रहँदा हामीलाई के आिशषह

उपलब्ध

गराइएका छन् भनेर पावलले एिफसी १:१-१४मा बताउँछन्? हेनह
र्ु ोस्: "१

परमेँवरको इच्छा ारा भींट येशूको ूेिरत पावलबाट, भींट येशूमा िवँवासी

एिफससमा भएका सन्तह लाई: २ हाॆा परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु येशू
भींटबाट अनुमह र शािन्त।

३ हाॆा ूभ ु येशू भींटका परमेँवर र िपताको

ूशंसा होस्, जसले हामीलाई ःवगीर्य ःथानह मा हरे क आित्मक आिशष्ले

भींटमा आशीवार्द िदनुभएको छ। ४ उहाँको सामुन्ने पिवऽ र िनंकल

होऔ ं

भनेर सं सारको उत्पि भन्दा अिघबाटै उहाँले हामीलाई च ुन्नुभयो। ५ उहाँको

इच्छाको लआयअनुसार भींट येशू ारा ूेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान

ु े िक उहाँले हामीलाई
हुनलाई अिघबाटै िनयुक्त गनुभ
र् एको िथयो, ६ यस हेतल

आफ्ना िूय पुऽमा िस मा िदनुभएको आफ्नो मिहमामय अनुमहको ूशंसा होस्।

७ उहाँको अपार अनुमहअनुसार भींटको रगत ारा हामी उहाँमा उ ार, हाॆा

पापको क्षमा, पाउँछ , ८ जुन अनुमह उहाँले हामीलाई ूशःत माऽामा िदनुभयो।

९

िकनिक

सम्पूणर्

बुि

र

आन्तिरक

समझमा

भींटमा

राख्नुभएको

उ ँ
े यअनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहःय हामीलाई जान्न िदनुभएको छ, १०
तािक समय पूरा भएपिछ ःवगर् र पृथ्वीमा भएका सबै थोकह

भींटको

अधीनमा आऊन्। ११ उहाँमा, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजनाअनुसार
पूरा गनुह
र् न्ु छ, आफ्नो अिभूायअनुसार १२ हामी भींटमा पिहलेदेिख आशा

राख्नेह लाई उहाँले आफ्नो मिहमाको ूशंसाको िनिम्त िजउन सक भनेर उहाँमा
नै िनयुक्त गनुभ
र् एको छ र छान्नुभएको छ। १३ ितमीह , जसले सत्यको वचन,
अथार्त ् आफ्नो मुिक्तको सुसमाचार सुन्यौ, र उहाँमा िवँवास गर्यौ, उहाँमा नै

ितमीह लाई ूित ा गिरएका पिवऽ आत्माको छाप लगाइएको िथयो। १४
परमेँवरको आफ्नो सम्पि , अथार्त ् हामीह ले हाॆो पूणर् उ ार नपाएसम्म

उहाँका मिहमाको ूशंसाको िनिम्त पिवऽ आत्मा हाॆो उ रािधकारको बैना
हुनहु न्ु छ।"

येशूलाई

दयदे िख माया र िवँवास गरे र पछ्याउनेह ले परमेँवरको

धेरै ूशं सा गन ठाउँ छ। येशूमा हामीह

परमेँवरका छोराछोरी हुन

च ुिनएकाछ । यस सं सारमा हामीले येशूभक्त भएर परमेँवरको ूितिनिधत्व गन
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अवसर पाएका छ । येशूसँगको हाॆो नयाँ सम्बन्धलाई व्याख्या गनर् पावलले

धेरै ूितकह

ूयोग गरे का छन्। ती ूतीकह मा हामीलाई परमेँवरले

ु र पुऽीह
धमर्पऽ

बनाउनुभएको छ। यस अध्यायको िवषयबःतुले हामी

परमेँवरका सन्तान भएको हुनाले हामी सबै एक हुनपु छर् भन्ने िसकाउन
खोिजएको

छ।

हो,

येशूमा

परमेँवरले

हामीह लाई

आफ्नै

छोराछोरी

बनाउनुभएको छ र हामी परमेँवरको पिरवारमा हुिलएका छ । परमेँवरले

इॐायलीह सँग बाँध्नुभएको करारमा यो पािरवािरक िचऽण सम्बोधन गिरएको
छ। यहू दी भन्दा अ
मािनसह

जसले

कुनै पिन जाित र इॐायल दे शभन्दा बािहरका दे शका

येशूलाई मसीह भनेर ःवीकार गदर्छ ितनीह

ःव:त

परमेँवरका सन्तान हुन पुगेका छन् भनेर पावलले आफ्नो पऽमा उल्लेख
गदर्छन्। मानवीय बं श, रगत वा जातले होइन तर येशूूितको िवँवासले

उहाँका िवँवासीह

त्यही करारको ूित ाह मा सहभागी हुने अवसर पाएका

छन् जुन ् इॐायललाई िदइएको िथयो (रोमी ८:१७, गलाती ४:७)। येशूमा
हुन ु र येशूसँग सम्बन्ध राखेर चल्नुको फाइदा नै इसाई एकताको मौिलकता

हो। मािथका पदह ले यो पिन बताउँछ िक सारा मानव जगत येशू भी मा

एक भएर चलोस् भ े परमेँवरको चाहना हो। परमेँवरको पिरवारमा हामी

भएको कारणले हामी सबै परमेँवरका सन्तान ह । िबना पक्षपात परमेँवरले
सबैलाई बराबरी

हुन्छ ।

कितपय

पमा ूेम गनुभ
र् एको छ र उहाँको ःनेहमा हामी पिररहे का
मािनसह लाई

"अिघबाटै

च ुिनएका" "अिघबाटै

आशा

राखेकाह " (एिफसी १:५,११,१२) भ े शब्दले अलमलमा पारे का छन्।
यसले भाग्यको खेल वा जन्मनुभन्दा अिघ नै हामीह को भिवंय िनधार्रण

भइसकेको हुन्छ भ े आभास् िदएको दे िखन्छ। अझ कितले त कसले मुिक्त

पाउँछ कसले मुिक्त पाउँदैन भनेर परमेँवरले पिहले नै िनणर्य गिरसक्नुभएको

छ भनेर ती पदह ले भन्दछन् भनेर िजिकर गदर्छन्। तर यो िशक्षा वा धारणा
बाइबल अनुसार होइन। ब

परमेँवरले

सं सारको सृि भन्दा अिघ वा कोही

मािनस जन्मनुभन्दा अिघ मुिक्तको योजना बनाइसक्नुभएको िथयो। ूत्येक

व्यिक्तले मुिक्त पाउन् भ े परमेँवरको चाहना हो। "परमेँवरले सं सारलाई
यःतरी धेरै ूेम गनुभ
र् यो िक उहाँले आफ्नो एकमाऽ पुऽलाई िदनुभयो। जसले

उहाँलाई िवँवास गछर् कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्।" (यूह ा
३:१६

पान्तिरत)। "४ सबै मािनसह ले मुिक्त पाऊन् र ितनीह

सत्यको

ानमा आऊन् भन्ने इच्छा उहाँ गनुह
र् न्ु छ। ५ िकनिक परमेँवर एउटै
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ु न्ु छ, परमेँवर र मािनसह का बीचमा मध्यःथ पिन एउटै हुनह
ु न्ु छ– मािनस,
हुनह
भींट

येशू।

६

उहाँले

सबैका

छु टकाराका

मोलको

िनिम्त

आफैलाई

सुिम्पिदनुभयो, जुन कुराको गवाही ठीक समयमा िदइयो। ७ यसको खाितर म
ूचारक र ूेिरत िनयुक्त भए,ँ र िवँवास र सत्यतामा अन्यजाितह का िनिम्त

ँ "(१ ितमोथी २:४-७) र "८ तर
चािहँ िशक्षक। म साँचो भन्दछु , म ढाँ िदन।

ु ो िनिम्त एक िदन हजार वषर्झ र हजार
िूय हो, यो एउटा कुरा नभ ुल, िक ूभक

वषर् एक िदनझ हुन्छ। ९ आफ्नो ूित ाको बारे मा ूभ ु िढलो गनुह
र् न्ु छ भन्ने

कसै -कसै को भनाइ भए तापिन उहाँ िढलो गनुह
र् न्ु न, तर कोही पिन नंट नहोस्,

तर सबै जनाले पँचा ाप ग न् भन्ने इच्छा गरे र ूभ ु ितमीह ूित धै यव
र् ान्
ु न्ु छ।" (२ पऽुस ३:८-९)। परमेँवरलाई थाहा छ िक उहाँले ूदान
हुनह

गनुह
र् न
ु े अनन्त जीवन कसले ःवीकार गदर्छ, तर त्यसको अथर् यो होइन िक

कसले मुिक्त पाउने भ े मािमलामा उहाँले नै िनधार्रण गनुभ
र् एको छ तर मुिक्त
पाउने नपाउने आत्मिनणर्यको अिधकार ूत्येक व्यिक्तलाई नै सुिम्पएको छ।
येशूले हामीह को िनिम्त के गनुभ
र् यो सो को आधारमा मुिक्त सबैको िनिम्त
उपलब्ध गराइएको छ। तर ूँनचाही ँ यो हो: हामीलाई उपलब्ध गराइएको

मुिक्तलाई हामीले महण गन िक नगन? परमेँवरले कसै को आत्मिनणर्य वा

ःविववेकको ःवतन्ऽतालाई हःतक्षेप गनुह
र् ु । उहाँले आफ्नो शिक्त ूयोग गरे र
कसै लाई पिन जबरजिःत मुिक्त िदनुह ु

गनुह
र् ु ।
आ ाह

"सं सार र मािनसह को सृि

वा उहाँलाई िवँवास गनर् करकाम

गनुभ
र् न्दा अिघ मािनसह ले परमेँवरका

उल्लङ्घन गनछन् भनेर ःवगर्मा बसेको पिरषदले थाहा पाइसकेको

िथयो। परमेँवरको आ ा नमान्दा मािनसह

नाश हुनेभएतापिन कोही पिन

नाश नहोस् तर सबै मािनसह ले मुिक्त पाउन् भनेर ःवगर्मा ूावधान बनाइएको

िथयो। पापको ज्याला मृत्यु भएकोले ितनीह को स ा येशू मन र उहाँ नै बैना

हुने योजना बनाइएको िथयो। ूत्येक व्यिक्त ःवइच्छाले वा आफ्नो ःविववेक
ूयोग गरे र परमेँवरको छनौटमा पनर् सक्छ र उसले आफ्नो भिवंय आफूले

नै िनधार्रण गरे र परमेँवरको सन्तान हुने अवसर पाउन सक्छ। त्यस

व्यिक्तलाई येशू भी

ारा आफ्नो छोरा वा छोरी बनाउने परमेँवरको चाहना

हो। कोही व्यिक्त आफ्नो इच्छालाई ूयोग गरे र परमेँवरको सन्तान हुन
चाहन्छ

भने

त्यो

उसको

िनिम्त

अत्यन्त

खुशीको

कुरा

हुन

जान्छ।

परमेँवरको चाहना यो छ िक यस सं सारमा जन्मेका ूत्येक मानव ूाणीले

मुिक्त पाऊन्। आफ्नो एक माऽ पुऽ िदनुभएर उहाँले मािनसह को पापको
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मोल ितनुभ
र् यो। त्यसले गदार् मािनसह लाई मुिक्त िदलाउन परमेँवरले ूसःत
बाटो खुलाउनुभयो। यिद कोही नाश हुन्छ भने नाशै हुनेछ िकनभने ितनीह ले

येशू भी

ारा परमेँवरको छोराछोरी हुने हकको उपभोग गनर् अःवीकार

गरे ।"-एलेन जी

ाइट, द एसिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६, पृ. १११४बाट

पान्तिरत।

२. मािनस मािनसको बीचमा खडा भइरहेको पखार्ल भत्काउने ूिबया
िविभ

जातजाित, रा , र , धमर्मा भएको िभ ताले गदार् मािनस

मािनसह को बीचमा अत्यन्त गिहरो िवभाजन आइरहे को कुरालाई कसै ले
नकानर् सक्दै न। कितपय समाज वा रा मा
िदइएको हुन्छ। त्यही

जाित र धमर् छु ट्याउन पिरचयपऽ

पमा ितनीह को दै िनक जीवनलाई असर पान गरे र

ितनीह ले पाउने सुिवधा वा ितनीह लाई िनयन्ऽण गनर् पिरचय पऽ िदइएको

हुन्छ। त्यही पिरचयपऽको आधारमा ितनीह

एक समूह वा जाितबाट अक

समूह वा जातमा अलग भएको ूमािणत गिरएको हुन्छ। जब

यु ,

न्द तथा

जात जाित र धमर्को नाउँमा झगडा हुन्छ तब ती पिरचयपऽको आधारमा
ितनीह लाई दमन गिरन्छ र ितनीह लाई नै िहं साको केन्ििवन्दु बनाइन्छ।
समाज, दे श वा रा को नाउँमा जातजाित छु

ाएर मािनसह लाई

पूवार्मही भएर व्यवहार गन वा दमन गन नीित परमेँवरलाई िवँवास नगन वा

परमेँवरको ूेमले पिरचािलत नभएका मािनसह को नीित हुनसक्छ र त्यसलाई

असफल भएका होलान्, तर येशूलाई िवँवास

हटाउन कितपय ूयासह

गनह को बीचमा जुनसुकै जातजाितबाट आएपिन एकतामा रिहरने नीितलाई

आत्मसात् गनुर् ज री छ। येशूलाई िवँवास गनह को बीचमा कसरी एक भएर

ँ
बःनुपछर् भ े असल बाटो पावलले एिफसी २:११-२२मा औल्याएका
छन्

(दुभार्ग्यबस िविभ

कारणले गदार् येशूलाई नै िभऽी

उहाँको नीितमा नचल्ने िकन नहोस् औपचािरक

दयदे िख िवँवास नगन वा

पमा इसाई भ े िभ ै जात यस

सं सारमा खडा भएको पाइन्छ-अनुवादकको िटप्पणी) । हामीह को िभ तालाई

येशूमा भएको एकताले कसरी फरक पादर्छ? जब येशू बुसमा मनुभ
र् यो, उहाँले
के

भत्काउनुभयो?

शरीरअनुसार

हेनह
र्ु ोस्:

अन्यजाित

"११

छँदा

यसकारण

शरीरमा

याद

हातबाट

ितमीह लाई बेखतनाका मान्दथे। १२ याद राख, ितमीह

अलग, इॐाएलका

नागिरक

हकबाट

बािहर

भएका

राख, अिघ

खतना

ितमीह

गिरएकाह ले

त्यस बेला भींटबाट

िथयौ, र

ूित ाका

करारह बाट िबराना, आशा नभएका र यस सं सारमा परमेँवररिहत िथयौ। १३
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तर ितमीह , जो त्यस बेला भींट येशूबाट टाढ़ा िथयौ, अब भींटको रगतले

निजक भएका छौ। १४ िकनिक उहाँ नै हाॆो शािन्त हुनहु न्ु छ। उहाँले हामी
दुवैलाई

एउटै

बनाउनुभएको

छ, र

िवभाजन

ल्याउने

शऽुताको

भत्काइिदनुभएको छ। १५ र उहाँले व्यवःथालाई त्यसका आ ाह

पखार्ल

र धािमर्क-

िवधानह समेत आफ्नै शरीरमा खारे ज गनुभ
र् एको छ, िक यी दुईका स ामा उहाँले

आफैमा एउटा नयाँ मािनस सृिंट ग न्, र यसरी शािन्त ःथापना होस्। १६
ँ मेल गराएर
अिन उहाँले बूस ारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेँवरसग

शऽुतालाई शेष पानुभ
र् यो। १७ उहाँले आएर ितमी टाढ़ा भएका र निजक

भएकाह लाई िमलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो, १८ िकनिक उहाँ ारा नै हामी

दुवैले एउटै पिवऽ आत्मामा िपताकहाँ ूवेश पाएका छ । १९ यसरी अब
ितमीह

ँ ितमीह
िवदे शी र ूवासी होइनौ, तर सन्तह सग

परमेँवरको पिरवारका सदःयह

स ी-नागिरक र

भएका छौ। २० त्यो घराना ूेिरतह

र

अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ, र भींट येशू आफैचािहँ

ँ एकैसाथ जोिडएर ूभ ुमा
मुख्य कुने-ढु ो हुनहु न्ु छ। २१ उहाँमा पूरै घर ठीकसग
एउटै पिवऽ मिन्दर हुनलाई ब दै जान्छ। २२ अिन पिवऽ आत्मामा परमेँवरको

वासःथान हुनलाई ितमीह

पिन उहाँमा एकसाथ िनमार्ण हुँदैजान्छौ।"

ूायजसो मूितर्पूजा गन र यहू दीह बाट ितरःकृत भएर िवदे शी वा

पराई वा अन्य जाित भनेर अलग भएर बसेका तर येशूलाई िवँवास गरे पिछ

उहाँका भक्तह

हुन पुगेका इसाईह लाई येशूलाई िवँवास गनुभ
र् न्दा अिघ वा

परमेँवरको अनुमह पाउनुभन्दा अिघ ितनीह को जीवन कःतो िथयो भनेर
आफूले आफैलाई जाँच ुन् भिन एिफसीका िवँवासीह लाई पावलले आ ान

गदर्छन्। िविभ

जात जाित, सं ःकार, सःकृित, रहनसहन र धमर्को िभ ताले

गदार् एिफसीमा भएका िविभ

समूहका बीचमा शऽुता िथयो र झगडा सृजना

हुन्थ्यो। तर असल सन्दे श त यो छ िक येशू भी मा हामी सबै एकै ह । उहाँ
ु न्ु छ। हामी सबै जना परमेँवरको
हामीह को साझा मुिक्तदाता र ूभ ु हुनह

जनह मा

समावेश

भएका

छ।

"एक

पल्ट

ितमीह

िबराना

िथयो,

परमेँवरबाट टाढा िथयौ। अब भी को रगतले ितमीह लाई निजक ल्याइएको

छ" (एिफसी २:१३
रोमीह ले

मिन्दरमा जाित छु

पान्तिरत)।

य शलेमको मिन्दरलाई

ध्वःत पानुभ
र् न्दा अिघ त्यस

ाउने पखार्ल हुन्थ्यो। मिन्दरको पिरसरमा केवल यहू दी

जाितह माऽ पःन सक्ने भाग िथयो। (सायद "केवल यहू दीह लाई माऽ"
भनेर सूचना पाटी पिन िथयो होला)। यिद कुनै िवदे शी वा अन्य जाितह
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वा

यहू दीह भन्दा फरक आःथा राख्नेह

त्यस पखार्लिभऽ गए वा सूचनापाटी

नाघेर गएको खण्डमा भने त्यसलाई सजायँ िदइन्थ्यो र मृत्युदण्डसमेत
िदइन्थ्यो।

त्यही

सूचना

पाटी

नाघेर

पावल

मिन्दरिभऽ

पःदा

उनलाई

मिन्दरलाई िबटु लो पार्यो भनेर मािनसह ले पबेर मानर् खोजेका िथए। जब

पावलले शोिफमस भ े एिफसीलाई (सायद गोरा जाित हुनसक्छ) यहू दीह लाई

माऽ जाने अनुमित भएको मिन्दरको पिरसरमा ल्याए तब अयहू दीलाई िभत्र्याएर

मिन्दरलाई िबटु लो पार्यो भनेर पावललाई पबे र उनीमािथ मु ा चलाए (ूेिरत

२१:२९)। पावलले एिफसीको पुःतकमा येशू भी
िविभ

"हामीह को शािन्त जसले

जातजाितलाई एकिऽत पानुभ
र् यो र मािनसह लाई अलग राख्ने पखार्ल

भत्काउनुभयो" (एिफसी २:१४

पान्तिरत) भनेर िजिकर गरे को पाउँछ ।

येशू भी मा सबै िवँवासीह

पुगेका छन् र

आित्मक

पमा अॄाहमका सन्तान हुन

दयका खतना पाएका छन्। अॄाहमलाई परमेँवरले गनर्

लगाउनुभएको शारीिरक खतनाले येशू भी मा आित्मक पमा पाउने खतनालाई

ँ
औल्याइएको
िथयो (व्यवःथा १०:१६)।। "उहाँमा ितमीह लाई खतना
गिरएको छ तर शारीिरक वा हातले गरे को खतना होइन तर येशू भी ले

ितमीह लाई खतना गराउनुभएको छ। जब ितमीह ले आफ्ना शारीिरक
अिभलाषा अनुसार चलेको पापलाई ितमीह ले पन्

आित्मक खतना भएको ठहदर्छौ" (कलःसी २:११
चचर्

ाउँछ

पान्तिरत)।

तब ितमीह

एिफसी २:११-२२ फेिर पढ्नुहोस्। पावलको भनाइ अनुसार हामीह को
चल्न

खोजेको

सन्दभर्मा

उनको

अवधारणालाई

हामीह ले

कसरी

बाःतिवकतामा उतानर् खोिजरहेकाछ ? अथार्त ् के हामीले पावलको आ ानलाई
मािनरहेकाछ त? हामीले सामना गनुप
र् न च ुनौितह

के के छन्?

३. एउटै शरीर जःतो एक हुन ु

एिफसीह लाई ूेरणादायी पऽ लेख्दा पावलले आदशर्का कुराह

गरे का िथएनन् तर व्यवहािरक वचनह

ूःतुत गरे का िथए। यहू दी र अयहू दी

वा अन्य जाितह को बीचमा एकता हुन र िविभ

सं ःकार, सं ःकृित, जाितका

पृ भूिमबाट आएका िवँवासीह को बीचमा एकता हुन गिरएको आ ान केवल

मन बहलाउने वा िमठो कुरा वा धारणा नभएर येशूभक्तह को बीचमा हुनपु न
वाःतिवक

माग

िथयो।

"ितमीह लाई

बोलावटको सम्मान गद" (एिफसी ६:१

येशूमा

पावलको मािमर्क आ ान हो।

६०

बोलाइएको

हुनाले

त्यही

पान्तिरत) एक भएर चल भ े

येशूमा बोलाइएको हुनाले त्यसको उच्च आदशर्लाई ख्याल राखी इसाई

भनेर दावी गनह

योग्य तिरका वा येशूले चाहनुभएको जीवनलाई झल्काउने

गरी कसरी िहँड्ने? हेनह
र्ु ोस् एिफसी ४:१-३ "१ यसकारण, म ूभ ुको िनिम्त एक

कैदी, ितमीह लाई आमहपूवक
र्
िबन्ती गदर्छु, िक जुन बोलावटमा ितमीह

बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। २ सारा दीनता, नॆता र
ँ एउटाले अकार्लाई ूेममा सहेर, ३ शािन्तको बन्धनमा पिवऽ आत्माको
धैयस
र् ग

एकता कायम राख्न ूयत्न गर।"

येशूलाई िवँवास गदार् मािनसह

र अनुमही ःवभाव भएका येशूभक्तह

एकतामा बाँिधएर बःछन् (एिफसी ४:३

गुिणलो र अनुमही हुन्छन्। गुिणलो

पिवऽ आत्माको शिक्त ारा शािन्तको
पान्तिरत)। येशूभक्तह मा हुनपु न

ःवभाव वा गुणह को जग वा मूल ॐोत ूेम हो (१ कोरन्थी १३:१-७)।

जब ूेमलाई सिबय पमा पिरचालन गिरन्छ तब चचर्का दाजुभाइ तथा

िददीबिहनीह को बीचमा भएको गिहरो सम्बन्धलाई सुरिक्षत राख्दछ। इसाई

समूदाय र त्यसबाट बािहर पिन िवँवासीह ले एकता र शािन्तको िनिम्त

ूयत्नशील हुनपु छर्। िवशेष गरे र चचर्मा िवँवासीह
सिकयो भने अ
इसाईह को

एक भएको दे खाउन

मािनसह ले परमेँवरको ूेम दे खेको महसुस गनछन्। सत्य

िवशेषता

नै

ूेमको

धागोले

एक

आपसमा

बाँध्नु

हो।

येशूभक्तह को बीचमा भएको यो चिरऽले परमेँवरको ूेमलाई ूकट गदर्छ,

यो नै येशूभक्तह को गवाही हो। िवशेष गरे र झझगडा, कचकच, फुट, लडाईँ,

तँछाडमछाडको

होडबाजीले

िपरोलीरहे को

दे खाउन चचर्लाई आ ान गिरएको छ।

यस

सं सारमा

परमेँवरको

ूेम

इसाई ह भनेर मुखलेमाऽ दावी गन नभएर व्यवहारबाट नै दे खाउन

पावलले एिफसी ४:४-६मा एक िनणार्यक वा नभैनहुने िवषयबःतु कोरे का छन्।

त्यो के हो? हेनह
र्ु ोस्: "४ शरीर एउटै छ, र पिवऽ आत्मा एउटै हुनहु न्ु छ– जसरी
ितमीह

बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका िथयौ, जुन आशा ितमीह को

ँ गािभएको छ– ५ एउटै ूभ ु, एउटै िवँवास र एउटै बिप्तःमा, ६
बोलावटसग
हामी सबैका एउटै परमेँवर र िपता, जो सबैमािथ, सबैका मध्य र सबैमा

हुनहु न्ु छ।"

चचर्मा भएका िवँवासीह को बीचमा एकता होस् भ े गिहरो चासो

पावलले एिफसी ४ अध्यायको ूथम् केही पदह मा व्यक्त गदर्छन्। एिफसी

४:१-३मा पावलले एकताको मह वलाई औल्याउँदै सबै िवँवासीह

एक हुन

आ ान गदर्छन् (एिफसी ४:१-३)। अिन िवँवासीह लाई एक बनाइ राख्ने
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सातवटा तत्वह लाई उल्लेख गदर्छन् (एिफसी ४:४-६)। येशूलाई िवँवास

गदार् िवँवासीह को बीचमा एकता हुने ःवभाव नै हो। तै पिन त्यसलाई बिलयो
बनाइ

राख्न

दे खाइरहनुपछर्

िवँवासीह ले
(एिफसी

िनयिमत

४:१-३)।

पमा

यथाथर्मा

ूयत्न

एकतामा

गिरनै

रहनुपछर्

रिहरने

भिवंयको

लआयको िनिम्त हाॆो ूयास जारी राख्नुपछर् (एिफसी ४:१३)।
पावलले

र

"आफ्ना िवँवासीह लाई ूःतुत गरे को सत्यको शिक्तलाई ूकट गनर्
िवँवासीह लाई

ःवभावलाई
िवँवासीह

झल्काउन

र

आ ान

उहाँको

गदर्छन्।
मुिक्तको

येशू

भी को

आिशषको

चिरऽ

अनुभव

तथा

िदलाउन

नॆ र कोमल तथा दयालु हुनपु छर्, एक आपसमा भएका

किमकमजोरीलाई क्षमा िदएर सहनुपछर् र ूेमले ओतूोत हुनपु छर्। यो
ु ु
िवसर्नह

ु न्ु छ र एउटै
िक एउटै शरीर छ, एउटै आत्मा छ, एउटै ूभ ु हुनह

िवँवास तथा आःथा छ। येशूको शरीरका सदःयह
िवँवासीह

भएको है िसयतले सबै

त्यही आत्मा र त्यही आशामा रहनुपछर्। जब चचर्मा िववाद वा

फुट हुन्छ तब येशूको धमर्को बेइज्जत हुन्छ र सत्यका शऽुह लाई
इसाईह लाई सताउने नीित िठक भएको िनंकषर् िनकाल्ने अवसर िमल्दछ।
पावलले जुन ् िनदशनह

िदए, ती केवल उनको समयमा भएको चचर्को

िनिम्तमाऽ िथएन। सबै िवँवासीह मा एकता होस् भ े परमेँवरको चाहनाको
खाका हामीलाई िदन उहाँले नै बनाउनुभएको हो।

एकतालाई

सुरिक्षत

राख्न

हामीले

के

गिररहे काछ ?"-एलेन

टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ५, पृ. २३९बाट
तपाईँह

शािन्तमा बाँिधएर चचर्को

पान्तिरत।

जी

ाइट,

"बोलाइएको अनुसार योग्यको भएर" िहँड्न अिहले नै

तपाईँह ले के िनणर्य गनर् सक्नुहन्ु छ?
४. चचर्का अगुवाह

र एकता

"तर भींटको वरदानको नापअनुसार हामी हरे कलाई अनुमह िदइएको

छ।" (एिफसी ४:७)। जसले महण गछर् वा उपभोग गनर् आत्मिनणर्यको
अभ्यास गदर्छ त्यसको िनिम्त मुिक्त सबै मािनसह को िनिम्त हो भनेर

मानेतापिन कुनै आित्मक बरदान कुनै िवशेष मािनसह लाई िवशेष कामको

िनिम्त िदइएको हुन्छ।

चचर्मा सबै मािनसले उच्च पद वा अगुवा हुन दावी गनर् िमल्दै न न त

एकले पाएको खुबी अ ले लोभ गनर् िमल्छ। चचर्को नेतत्ृ व गनर्, चचर्लाई

अगुवाई गनर् र चचर्लाई व्यविःथत गरी राख्न िवशेष मािनसह लाई िवशेष खुबी

६२

वा ूितभा वा बरदानह

परमेँवरले सुिम्पनुभएको हुन्छ। हेनह
र्ु ोस्, चचर्लाई

व्यविःथत पमा चलाइ राख्न चचर्मा भएका िविभ

िवशेष मािनसह लाई िविभ

ँ भएको बरदान अक ले दावी गनर् मनािसव दे िखन्दै न,
जुन एकसग

बरदानह

एिफसी ४:११ "अिन उहाँका वरदानह चािहँ यी नै िथए, िक कोही ूेिरतह

वा

आित्मक अगुवाह , कोही अगमवक्ताह , कोही सुसमाचार ूचारकह , कोही
मण्डलीका पाःटर वा अगुवाह

र कोही िशक्षकह

चचर् सं चालन गनर् िविभ

्
बनून।"
( पान्तिरत)।

िवशेष व्यिक्तह को आवँयकता पछर्।

चचर्लाई अगुवाई गन िवशेष व्यिक्तह लाई ितनीह को खुबी अनुसार परमेँवरले
िदनुभएको बरदान वा ूितभाह को लआय के हो? ती बरदानह

कसरी र िकन

पारःपिरक पमा सम्बिन्धत भइरहेको हुन्छ? हेनह
र्ु ोस्: "भींटको शरीर िनमार्ण
गिरन र सेवाको काम गनर् सन्तह

सुसिज्जत बनाऊन" (एिफसी ४:१२

पान्तिरत)।

बिप्तःमा िलने बेलामा सबै िवँवासीह ले सुसमाचारको ूचार गनर्

चचर्लाई सहयोग गछु र् भनेर शपथ खाएको हुन्छ (त्यस शपथलाई पालन गन

वा नगन िवँवासीको नैितकतामा भरपछर्), त्यस अथर्मा सबै इसाई िवँवासीह
परमेँवर र सुसमाचारका ूचारक र सेवकह

् म ी २८:१९,२०मा
हुन।

आदे श िदनुभएको पाइन्छ। सबै िवँवासीह

सिबय भएर सारा रा का

येशूले उहाँलाई िवँवास गन ूत्येक इसाई िवँवासीह लाई सल्लाह होइन
मािनसह लाई उहाँको चेला बनाउन, बिप्तःमा िदन र िसकाउन येशूले आदे श

िदनुभएको छ। सुसमाचार ूचार गनर् वा परमेँवरको िनिम्त काम गन अवसर
पाएका केवल केही मािनसह लाईमाऽ सुिम्पएको होइन, जःतो ूचारक,

पाःटर

वा

चचर्को

रोजगारीमा

सेवा

गनह ।

येशूको

आदे शमा

ती

मािनसह लाई छु ट्याइएको छै न तर जो जो उहाँको नाउँलाई महण गछर्न ् (वा

जय मसीह भनेर अिभवादन गछर्न)् उसबाट सुसमाचार ूचारको अपेक्षा

गिरएको हुन्छ। सुसमाचार ूचार गनर् कोही िवँवासीलाई पिन हात बाँधेर बःदै

यो मेरो काम होइन भनेर छु ट िदइएको छै न। फेिर कुनै पिन चचर्का

अगुवालाई परमेँवरको काम गनर् वा सुसमाचारीय सेवा गन मेरोमाऽ काम हो
भ े दावी गन छु ट िदइएको छै न। यिद िवशेष मािनसह लाई आआफ्नो खुबी

अनुसार िवशेष ूितभा वा बरदान िदइएको छ भने त्यो आफ्नो भाऊ बढाउन

होइन तर चचर्को भाऊ बढाउन वा चचर्को उत्थानको िनिम्त हो। चचर्लाई

सुव्यिःथत राख्न, चचर्को हे रचाह गनर्, चचर्को उत्थान गनर् र चचर्को एकतामा

बल पुर्याउन चचर्का अगुवा वा नेतत्ृ व वगर्ह को आवँयकता हुन्छ।
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पावलले

जुन नेतत्ृ ववगर्ह लाई िदइएको बरदान, ूितभा वा खुबीह को सूची
बनाएका

छन्

परमेँवरका

जनह लाई

अ

मािनसह ितर

सुसमाचारको हात बढाउन सुसिज्जत पानर् िदइएको हो। यिद चचर्मा कुनै

व्यिक्तह लाई कुनै िवशेष अिभभारा िदइएको हुन्छ भने अ ह ले पिन

सुसमाचारीय काम गनर् र परमेँवरको सेवा गनर् ितनीह ले िसकाउनुपदर्छ।

जो भएतापिन, सबैको काम येशूको

अगुवावगर् वा सवर्साधारण िवँवासीह

शरीरको मिहमा िदनु र पिहचान िदनु हो। यो कामले िनरन्तरता त्यसबेलासम्म

जारी हुन्छ "१३ जबसम्म हामी सबैले िवँवासको र परमेँवरका पुऽको

ानको एकता ूाप्त गदन , र पिरपक्व मािनस बनी भींटका पूणत
र् ाको

नापसम्म पुग्दै न । १४ यसकारण हामी छालले अिग-पिछ हु याइएका, धािमर्क-

िस ान्तको ूत्येक बतासले र मािनसह का जालझेल, धू तत
र् ा र फ
यताउता

उड़ाइएका

बालकह जःता

नहोऔ ं।"

(एिफसी

ाइँले

४:१३-१४

पान्तिरत)। सुसमाचारीय सेवा कायर्मा हामी कसरी सं लग्न हुनपु छर् भ े शैली

येशूको उदाहरणले बताउँछ। येशू भी
कसै को हािकम ब

आफ्नो भाऊ बढाउन, सम्मान पाउन,

वा कसै बाट सेवा पाउन होइन तर सेवा गनर् आउनुभएको

हो (म ी २०:२५-२८)। यिद हामी येशूका भक्त ह भनेर दावी गछ भने वा

इसाई ह भनेर दावी गछ भने उहाँको शैली अपनाउनु अित आवँयक छ।

कसै ूित जवाफदे ही नहुने आफू खुशी वा ःवतन्ऽ भएर चल्ने

मािनसह को ूवृि

हो र यो ूवृि

इसाई जगतमा पिन घुसेको पाइन्छ।

िवशेष गरे र पिँचमी दे शका मािनसह मा कसै को खटन वा अगुवाईमा नरहने

ूवृि ले सताइरहे को पाइन्छ। यस सं सारमा कोही इसाई पिन टापु होइन वा

यस सं सारमा एक्लै भएको महसुस हुननिदन पावलले हामीलाई सम्झना

गराउँछन्। हामीह को साझा याऽाको िनिम्त र त्यसलाई सहयोग गनर्

हामीह ले चचर्का आित्मक अगुवाह सँग िमलेर आःथाको समूह वा सत्स
िनमार्ण गदर्छ । हामी जो जो येशूका अनुयायीह
सबै जना येशू भी को शरीरको अ

एक्लो हुन छु ट िदइएको छै न।

ह भनेर दावी गदर्छ हामी

ह । यसको अथर् कोही इसाईलाई पिन

तपाईँ चचर्मा कुनै िवशेष व्यिक्त नै हुन ु होला वा सवर् साधारण िवँवासी

नै हुन ु होला। तपाईलाई पिन परमेँवरले कुनै न कुनै खुबी वा आित्मक वरदान

िदनुभएकोछ। तपाईँको ःथानीय चचर्लाई बिलयो बनाउन र एकतामा राख्न त्यस
खुबी वा बरदानलाई कसरी ूयोग गिररहनुभएको छ?
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ँ मानवीय सम्बन्ध
५. येशू भी सग

इसाई मागर् वा आःथा सम्बन्धको आःथा हो। अथार्त जो कोही

येशूलाई िवँवास गछु र् भन्छ त्यो व्यिक्तले कसै सँग कुनै सम्बन्ध नराखी अलग
बःन सुहाउँदैन। परमेँवरसँग र एक आपससँग सम्बन्ध राखेर चल्नु नै इसाई

आःथाको िवशेषता हो। यिद येशूलाई िवँवास गछु र् र उहाँसँग मेरो सम्बन्ध

गिहरो छ भनेर दावी त गछर्न ् तर मािनसह बाट अलग रहे र वा कसै सँग

सुमधुर सम्बन्ध नरािख चलेमा त्यो दावीको कुनै अथर् छै न। इसाई आःथा
बन्द

कोठा

एिफसीह लाई

वा

अलग

लेखेको

कुटी

पऽमा

वा

गुफामा

एकताका

बसेर

मौलाउँदैन।

नीितह को

बारे मा

पावलले

छलफल

गिरएकोछ। त्यो एकताको नीितले हामीह को पारःपिरक सम्बन्धलाई कसरी
बिलयो बनाउने भ े व्यवहािरक पक्ष दे खाएको छ।

एिफसी ५:१५-२१ पढ्नुहोस्। पद २१मा पावलले हामीलाई के

भिनरहेकाछन्? एक आपसको अधीनमा बःनु र एकताको बीचमा के सम्वन्ध
ँ हेर– िनबुिर्
छ? हेनहर्ु ोस्: "१५ यसैले कसरी िहँ छौ ध्यानसग

मािनसजःतो

होइन, तर बुि मान्जःतो। १६ समयको पूरा सदुपयोग गर, िकनिक िदन खराब
छ। १७ यसैकारण मूखर् नहोओ, तर ूभ ुको इच्छा के छ, सो बुझ। १८

दाखम ले नमाि ओ, कारण त्यो िवलािसता हो, तर पिवऽ आत्माले भिरपूणर्

ँ भजन, गीत र आित्मक गानमा बोल्दै र आफ्नो
होओ। १९ एउटाले अकार्सग
सम्पूणर्

दयले ूभ ुको िनिम्त गाउँदै र धुन िनकाल्दै २० सध सबै कुराका िनिम्त

हाॆा ूभ ु येशूको नाउँमा परमेँवर िपतालाई धन्यवाद चढ़ाओ। २१ भींटको

ौ ामा एक-अकार्को अधीनमा बस।"

िवँवासीह ले एक आपसको अधीनमा बःनु पछर् भनेर पावलले

गरे को आ ानमा पिवऽ आत्माले भिरनु भ े व्याक्य गाँिसएको छ जुन एिफसी

५:१८मा लेिखएको छ। पिवऽ आत्माले भिरन्दा िवँवासीह को ःवभावमा

िविभ

पिरवतर्नह

आउँछन्। ितनीह मा एक आपसमा अधीनमा रहनु पिन

एक हो। त्यसको अथर् एक आपसलाई दवाएर बःनु भनेको होइन तर एक
आपसमा नॆ हुन ु र एक आपसूितको सोचमा सं वेदनशील हुन ु हो। एक
आपसलाई सम्मान गन उिचत मनिःथितले

येशूभक्तह

सुसिज्जत हुनपु छर्।

तर ूायजसो मानवीय जगतमा वा ःवभावमा यो ःवाभािवक गुण होइन तर यिद
हामीह को

दयमा पिवऽ आत्मालाई भनर्िदयौ भने एक आपसमा आदर गन

ःवभाव बःन सक्दछ। त्यो त्यही आत्माको बरदान हो जसले हामीह लाई
येशूमा एक भएर राख्दछ। यस

ि कोणबाट हे दार् एक आपसमा अधीनमा
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बःनु भनेको येशूभक्तको िभऽी गुण वा ःवभाव हो जुन ् येशूूित र उहाँले हाॆो

ु एको कुरामा ौ ा दे खाएको ठहर्याउँछ।
िनिम्त बिलदान हुनभ

कितपय धमर्मा (कितपय समयमा इसाई धमर् नै िकन नहोस्) सं सार वा

ँ घुलिमल हुनबाट
मानव जगतबाट अलग बस, साधु भएर बःनु र समाजसग
टाढा बस भनेर िसकाउँदछन्। तर येशूलाई िवँवास गछु र् भ े व्यिक्त समाजबाट

अलग नबसी घर पिरवारमा र काम गन ठाउँमा समझदारी गरे र एक आपसको

अधीनमा कसरी बःनुपछर् भनेर पावलले िदएका दे हायका नीितलाई हामीले कसरी

आत्मसात् गन? हेनह
र्ु ोस्: "२२ पत्नी हो, ूभ ुको अधीनमा रहेजःतै आ-आफ्ना

पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक पित पत्नीको िशर हो, जसरी भींट

मण्डलीको िशर हुनहु न्ु छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो, र उहाँ ःवयम् त्यसको

मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ। २४ जसरी मण्डली भींटको अधीनमा छ, त्यसरी नै
पत्नीह

्
पिन हरे क कुरामा पितह का अधीनमा रहू न।

२५ पित हो, आफ्ना

पत्नीह लाई ूेम गर, जसरी भींटले पिन मण्डलीलाई ूेम गनुभ
र् यो, र त्यसको
ु े िक उहाँले त्यसलाई पानीले
िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो, २६ यस हेतल

धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् सकून्, २७ र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, अथवा

यःता कुनै कुरा नभएको तेजःवी मण्डली आफैकहाँ ूःतुत गनर् सकून्, र

त्योचािहँ पिवऽ र िनंखोट होस्। २८ त्यसरी नै पितह ले पिन आ-आफ्ना
पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झ ूेम गनुप
र् छर्। आफ्नी पत्नीलाई ूेम गनले

आफैलाई ूेम गछर्। २९ िकनिक कुनै मािनसले किहल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा
गदन, तर त्यसको कदर गरे र पालनपोषण गदर्छ, जसरी भींटले पिन आफ्नो
मण्डलीको िनिम्त गनुह
र् न्ु छ, ३० िकनभने हामी उहाँका शरीरको अ

ह । ३१

ँ िमिलरहन्छ,
“यसकारण मािनसले आफ्ना आमा-बुबालाई छोड़े र आफ्नी पत्नीसग
र ती दुवै एउटै शरीर हुनछ
े न्।” ३२ यो एउटा गम्भीर रहःय हो, अिन यो कुरा

म भींट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु । ३३ जे भए पिन ितमीह

हरे कले

आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झ ूेम गर, र पत्नीले पिन आफ्ना पितको आदर

गरोस्।" (एिफसी ५:२२-३३) र "१ छोरा-छोरी हो, ूभ ुमा आफ्ना आमा-

बुबाको आ ापालन गर, िकनिक यो उिचत हो। २ आफ्ना बुबा र आमाको मान
गर। (जो ूित ासिहतको पिहलो आ ा हो), ३ िक ितमीह लाई भलो होस्, र
पृथ्वीमा ितमीह

दीघार्य ु होओ।

४ बुबा हो, आफ्ना छोराछोरीलाई रीस

नउठाओ, तर ितनीह लाई ूभ ुको अनुशासन र िशक्षामा हुकार्ओ। ५ कमारा हो,
डर र कम्पसाथ साँचो

दयले भींटलाई गरे झ यस सं सारका ितमीह का

ँ ाको
मािलकह को आ ापालन गर। ६ मािनसह लाई खुशी पानले झ आख
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अिग माऽ दे खावटी

काम नगर, तर भींटका

दासह झ साँचो

दयले

परमेँवरको इच्छा पूरा गर। ७ मािनसह का िनिम्त होइन, तर ूभ ुको िनिम्त
जःतै गरी सिदच्छाले सेवा गर, ८ यो जानेर िक चाहे त्यो कमारा होस्, चाहे

फुक्का, जसले असल काम गदर्छ, त्यसले ूभ ुबाट सोहीबमोिजम पाउनेछ। ९
ँ त्यःतै व्यवहार गर, र धम्की िदन छोड, यो
मािलक हो, आफ्ना कमाराह सग

जानेर िक ितमीह

(एिफसी ६:१-९)।

दुवैका मािलक ःवगर्मा हुनहु न्ु छ, र उहाँमा पक्षपात छै न।"

केही हदमा भ े हो भने घरमा एकता भयो भने चचर्मा पिन एकता

हुनसक्छ। जुन ौीमान् र ौीमतीको बीचमा ूेम, आदर र एक हुने गुणह

दे खाइन्छ त्यही खालको गुणह

येशूले चचर्लाई दे खाउनुभएको छ। येशूले

आफ्नो ःवाथर् त्याग गरे र चचर्को िहतमा जीवन िदनुभयो त्यही खालको त्याग

ौीमान् र ौीमतीको बीचमा पिन हुनपु दर्छ। त्यसकारण ौीमान् र ौीमतीको
बीचमा वा घरमा र चचर्का सदःयह को बीचमा त्यही आदर, एकता र ूेम

दे खाउनु पन आवँयकतालाई दे खाइएको छ जुन येशूले चचर्लाई दे खाउनुभयो।

येशूको जःतो ती गुणह

छोराछोरी र आमाबाबुको बीचको सम्बन्धमा

उदाहरणीय हुनपु छर्। ूभ ु येशू र िवँवासीह को बीचमा जुन सम्बन्धले काम
गदर्छ त्यही सम्बन्ध हािकम र कमर्चारीह को बीचमा पिन हुनपु छर् (दास र

फुक्का)। जुन शािन्त र िमलोम ो हामीह को पिरवारमा हुन्छ त्यही शािन्त र

िमलोम ो हामीह को चचर्को जीवनमा पिन हुनपु छर्।

ँ र सहकमीर्ह सग
ँ कसरी सम्बन्ध राखेर
घरका जहान पिरवारह सग

चल्ने भ े पावलले सम्बोधन गरे को नीितलाई तपाईँले कसरी ूयोग गनर्
सक्नुहन्ु छ?
उपसं हार:

थप जानकारी: साममी उपलब्ध भएमा एलेन जी

ाइटको टे िःटमोिनज फर द

चचर्, ठे ली ९को पृ. १७९-१८८को "द िःपिरट अभ युिनटी" पढ्नुहोस्।।
रा

"मानव जगतमा एक आपसमा अलग राख्ने राि यताको भावना वा

रा को बीचमा हुने भेद, उच्च र िनच पद वा ओहोदा र धमर् वा

िवँवासको बीचमा खडा भएको पखार्ललाई येशू भी ले वाःता गनुर् भएन।

यहू दी धमर्का शा ी र फिरसी पिण्डतह ले ःवगर्बाट पाएका सबै आिशषह

आफ्नो र आफ्नो जातीय रा को िहतमामाऽ थन्काइ राख्न चाहे का िथए।
ितनीह ले सं सारका परमेँवरका अ

जनह लाई आफूह बाट अलग राख्ने

६७

नीित िलएका िथए। मािनस मािनसको बीचमा फाटो ल्याउने ूत्येक पखार्ललाई

येशूले भत्काउन लाउनुभएको िथयो। जसरी हावा, उज्यालो ूकाश र पानीको
वषार्ले पृथ्वीलाई कुनै घेरामा नराखी ताजा बनाउँछ त्यसरी नै उहाँको दया,

अनुमह र ूेमको बरदान कुनै जात जाित र रा को घेरामा छै न भनेर दे खाउन
उहाँ आउनुभएको िथयो। "जातभात, धमर्, वणर्, यहू दी अयहू दी, दास र फुक्का

जःता मािनसह लाई टु बा टु बा गिरराख्ने तत्वह लाई पार गरी ःथापना

गनुभ
र् एको धमर् वा येशूमागर् येशू भी ले ःथापना गनुभ
र् एको िथयो। सारा

मािनसह मा साझा बन्धुत्वमा गाँःनुभएको िथयो र सबै मािनसह

परमेँवरको

अगािड असली पमा बराबर छन् भ े कुरा उहाँको जीवनले दे खाएको िथयो।
ँ गरे का
मानव समानताको उहाँको अिभयानमा कसै ले पिन ूँन गन आट

िथएनन् न त ूभाव पानर् सकेका िथए। आफ्नो जाित र िवदे शीको बीचमा र

साथी र शऽुको बीचमा उहाँले कुनै िभ ता दे खाउनुभएन। जोसुकै व्यिक्त जो

अनन्त जीवनको पानीको प्यास गदर्छ वा ितखार्उछ त्यसूित उहाँको

आकिषर्त भएको िथयो।"-एलेन जी
पृ. १९१बाट

िचन्तनमनन:

अ)

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ९,

पान्तिरत।

एलेन जी

िदनुहोस्:

दय

ाइटले व्यक्त गनुभ
र् एको यस भावनामा ध्यान

"एिफसी

चार

अध्यायमा

परमेँवरको

योजना

अत्यन्त सरल र सबैले बुझ्ने गरे र ूकट गिरएको छ।
परमेँवरका सबै जनह ले सत्यलाई पकिड राख्न त्यस

अध्यायले िसकाउँदछ। उहाँले चचर् एकताको सुऽमा रिहरहोस्
भ े उहाँको नीित यस अध्यायमा कोिरएको छ। येशूका

भक्तह ले सारा सं सारको अगािड ःवःथ धािमर्क वा आित्मक

अनुभव दे खाउन सकुन् भनेर दे खाउने नीित एिफसी चार

अध्यायमा ःप

पमा सम्बोधन गिरएको छ।"-एलेन जी

ाइट कमेन्टस्, द एकिडए बाइबल कमेन्टरी, ठे ली ६,

१११७बाट
तत्वह

आ)

पान्तिरत।

चचर्को

एकतालाई

ँ
औल्याउने

एिफसी ४मा तपाईँले के दे ख्नुभएको छ? यस

एकतालाई सु ढ गिरराख्न हामीले के गनर् सक्छ ?

यिद हामीह को चचर् एकताको शुऽमा बिसरहन चाहन्छ भने

यसका सदःयह मा नॆता र एक आपसको अधीनमा बःने

६८

चाहना नै एकताको शुऽको मूल साँचो हो भनेर थाहा पाउनु
आवँयक छ। ती गुणह

िबना चचर्मा कसरी एकताको

अिःतत्व हुन सक्छ र? यिद हामी घमण्डी छ , आफ्नो भाऊ

खोज्ने ूवृि ले हामी िपरोिलएका छ कितले त भन्छन् 'मैले
चचर्मा

यितका

वषर्

हामीह को आफ्नै

अ ह को कुरा सु

काम

गर,

खोइ

मेरो

सम्मान?",

ि कोण र ःथानको अडानमा छ

र

सरासार अःवीकार गछ भने के चचर्मा

एकता हुने सम्भावना हुन्छ त? चचर्मा चचर्का पदािधकारी वा

एक आपसको अधीनमा बःन र नॆ हुन हामीले कसरी

इ)

िसक्ने?

यस सं सारमा भएका सबै मािनसह को मगजको बनावट

िभ ा िभ ै छ र सबै जना एकै िकिसमका हुन्छन् भ े छै न।

त्यसले गदार् कितपय कुराह मा हामी सबै सहमत हुन
सक्दै न ।
सारांश:

य िप

सबै

कुरामा

एकतामा कसरी रहन सक्छौ?

सहमत

नभएतापिन

चचर्

येशूमा नै रहे र इसाई हुन ु भनेको के हो भनेर पावलले धेरै सल्लाह

वा सुझावह

एिफसीको पुःतकमा िदएका छन्। येशूमा पाइने मुिक्त केवल

ु ाऽ होइन न त
धमार्न्तर वा एक धमर्बाट अक धमर्मा जाने वा कन्भटर् हुनम

बिप्तःमा िलएपिछ कितको नाउँ फेिरनेमाऽ हो। तर येशूमा हुने िवँवासीको

जीवनले आफूमा कायाँ पलट भएको वा काँच ुली फेरे को वा पूणर् पमा

व्यवहािरक पमा पिरवतर्न भएको दे खाउँछ। हामीह को जीवन शानःफोमर्
हुनपु छर् शान्सफरमाऽ होइन वा एक मतबाट अक

मतमा घर सरे को जःतो

सनुर् होइन। हामीह ले सबै मानव सम्बन्धमा र चचर्मा भएका दाजुभाइ तथा
िददी बिहनीह सँगको सम्बन्धमा हामी भी को शिक्तले पिरवतर्न भएका छ

भनेर

दे खाउनै

पछर्।

चचर्मा

एकता

हुने

िनणार्यक

िवँवासीह मा आमूल पिरवतर्न हुन ु आवँयकै छ।
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कदमको

िनिम्त

कथा ४
चचर्मा ूयोगशाला
यीन िफइयरा: २० क्याम्बोिडया

१९ वषर्को उमेरमा िफइयराले परमेँवरको परीक्षण गन िनणर्य गर्यो।

यो युवक कम्बोिडयाको दोॐो ठू लो सहर बाटमबा मा धेरै मिहनादे िख

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा गइरहे को िथयो। एक िदन पाःटरले मलाकी
३:१०मा लेिखएको ूित ा पढे को सुने। यसमा यो लेिखएको छ: "मेरो

भण्डारमा सबै दशासं ल्याउनु तािक मेरो घरमा खानेकुरा हुनेछ। मलाई जाँचेर

हे र' परमूभ ु शिक्तशाली परमेँवरले भ ुहन्ु छ 'र हे र िक मैले ःवगर्को बाँध
खोल्छु िक खोिल्दँन र मैले त्यःतो धेरै आिशष खन्याउनेछु िक त्यसलाई
सञ्चय गन ठाउँ पिन हुनेछैन'" (मलाकी ३:१०

पान्तिरत)।

जब साबथमा भेटी स लन गन झोला उसको निजक ल्याइयो तब

उसले त्यसमा १,००० िरयल बैक चेक राखे। त्यो किरब २५
उसले आफ्नो भयभरको पैसा भेटीमा

पया िथयो।

राखेको िथयो।

टाट पिल्टएको िफइयरालाई भोिलपल्ट उसको दाजु िफ नले उसले
अपेक्षा नै नगरे को १०,००० िरयल िदयो। त्यो किरब दुई सय पचास
िथयो।

पैयाँ

उसको दाजुले उसलाई किहलेकाही ँ कुनै उत्सबमा पैसा िदन्थ्यो। ती

उत्सबह मा कम्बोिडयाको नयाँ वषर् वा मरे काह को सम्झनामा मनाइने चाड

जःता िथए। तर कुनै कारणिबना िफइयरालाई त्यसै पैसा किहल्यै पिन
िदइएको िथएन।
िफइयरा चिकत भयो।
"तर त्यसबेला पिन यो परमेँवरबाट आएको उपहार हो भनेर
िवँवास गनर् म तयार िथइन" उसले भन्यो। अक

साबथ उसले फेिर

परमेँवरको जाँच गन ूयास गर्यो। जब भेटीको झोला उसकहाँ आयो उसले
फेिर १००० िरयल (किरब २५

पया) राखे। त्यसबखत उसको खल्तीमा

५,००० िरयल िथयो (किरब १२५

पया)। त्यो पैसा अक हप्तामा आफ्नो

मोटरसाइकलको िनिम्त पेशोल खचर् राखेको िथयो। पेशोलको िनिम्त उसलाई
सो पैसा आवँयक िथयो त्यो उसलाई चािहएकै िथयो। अब उसलाई पेशोलको

िनिम्त िदनु पन २५

पया कम भयो।
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"तर मलाई पैसाको खाँचो परे को िथएन। हप्ता िदन िबत्दै जाँदा मेरा
साथी र आफन्तह ले मलाई अचानक पैसा िदन थाले। त्यसले गदार्
मोटरसाइकलको िनिम्त तेल हाल्ने पैसाको खाँचो भएन। तर मैले कसै लाई

पिन एक पैसा पिन मागेको िथइन" अचम्म मान्दै उसले भन्यो।
केही

हप्ता

पिछ

िफइयरा

अत्यन्त

अप्

ारोमा

पार्यो।

चचर्ले

िब मास कायर्बमको आयोजना गरे को िथयो। उसले आफ्ना १५ जना
साथीह लाई िनम्त्यायो। तर ितनीह लाई ितन पल्ट गरे र आफ्नै मोटर
साइकलमा चचर्मा ल्याउनुपदर्थ्यो।
जब

चचर्को

निजक

िफइयरा

आयो

तब

पुिलसले

ितनीह लाई

समात्यो। ऊसँग भएका कुनै पिन साथीह ले हे लमेट लगाएका िथएनन्।
कम्बोिडया दे शको िनयम अनुसार मोटर साइकल चढ्ने सबैले हे लमेट
लगाउनुपदर्थ्यो।

पुिलसले हे लमेटको बारे मा सोधेन तर उसको लाइसेन्स खोज्यो। "यो
मोटर साइकल कसको हो?" भनेर पुिलस अिफसरले िफइयरालाई सोध्यो।
िफइयराले आफ्नो दाजुलाई फोन गर्यो। त्यो मोटर साइकल उसको दाजुको

िथयो र भन्यो धेरै समय अिघ उसँग भएको लाइसेन्स हराएको िथयो। अब के

गन िफइयरा िचन्तामःत भयो। पुिलसले त्यो मोटर साइकल खोसेर उसलाई
त्यो चोरे को दोष लगाउन सक्थ्यो। अब के गन िफइयरालाई थाहा भएन।

"अिन पाःटरले ूाथर्ना गनर् िसकाएको मैले सम्झ। त्यसकारण मैले

ूाथर्ना गर" िफइयराले भन्यो।

एक िछन पिछ अक पुिलस अिफसर त्यहाँ के भइरहे को छ सो बुझ्न

आए। िफइयराले आफ्नो अवःथा उसलाई सुनायो। अिन त्यस अिफसरले
भन्यो "मलाई २०,००० िरयल (दुई सय

पया) मलाई दे ऊ अिन ितमी जान

सक्छौ।"
िथयो।

िफइयरासँग त्यो पैसा िथएन। तर उसको झोलामा पुरानो कम्प्युटर

उसले

त्यसलाई

बेच्न

धेरै

हप्तादे िख

ूयास

मोटरसाइकललाई पुिलसकहाँ छोडेर थोऽो सामनाह

गिररहे को

बेच्नेकहाँ ऊ गयो।

त्यहाँको पसलेले कम्प्युटर िलएर उसलाई ४०,००० िरयल वा चारसय

िदयो। पुिलसलाई आफ्नो जिरवाना ितरे र फक्य ।
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िथयो।

पया

यो घट्नाले िफइयराको िवँवास झन ब

ो।

ु न्ु छ भनेर यस घट्नाले मलाई दे खाएको
"परमेँवर साँिच्चक्कै हुनह

िथयो। जब मलाई समःया परे को िथयो परमेँवरले मेरो ूाथर्नाको जवाफ
िदनुभयो" अत्यन्त खुशी मान्दै िफइयराले भन्यो।

िफइयराले पुिलससँगको भेटमा कःतो ूितिबया जनाउँदो रहे छ भनेर

उसका साथीह ले हे िररहे का िथए। िब मास कायर्बममा सकुसल आइपुग्न
सकेकोमा

ितनीह

अत्यन्त

छक्क

परे ।

"ितॆो

परमेँवरले

साँिच्चक्कै सहायता गनुभ
र् यो" उसका साथीह ले उसलाई भने।
िफइयराले

चचर्का

साथीह सँग

हे लमेट

सापटी

िलयो

ितमीलाई
र

अ

साथीह लाई िलएर आयो।
आज िफइयरा उसको पिरवारको एकमाऽ बिप्तःमा िलएको इसाई
भएको छ। उनी िवँविव ालयमा पढ्दै छ र हरे क हप्ता चचर्मा चिलरहे को

कम्प्युटर क्लासमा उसले िसकाउँदछ। जब नयाँ समुदाय भवनको िनमार्ण
हुनेछ तब उसको क्लास चचर्बाट त्यहाँ सनछ। यस ऽैमािसक भेटीको केही

भाग त्यस समुदाय भवन िनमार्ण गनर् सहयोग गिरनेछ। िफइयरा जःतो

िवँवासीह लाई ितनीह को समुदायमा सेवा गनर् िमसन भेटी िदएकोमा
तपाईँह लाई धन्यवाद छ।
लेखक: आन्ियु
ु मेकचेःनी
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