एकता वा टुटे को स ब ध
फेरी गाँ नु

१०

यस अध्यायका मूल पदह : २ ितमोथी ४:११, िफलमन १-२५, २ कोरन्थी
१०:१२-१५, रोमी ५:८-११, एिफसी ४:२६ र म ी १८:१५-१७।

यस अध्यायको मूल सार पद: "यिद हामी शऽु वा परमेँवरूितको िवँवासमा

िबिोह गनह

ँ मेलिमलाप
भएकै बेलामा उहाँको पुऽको मृत्यु ारा उहाँसग

ँ िमलाइएको
गराइयो भने उहाँको मुिक्त िदनु जीवन ारा अझ हामीलाई उहाँसग
छ" (रोमी ५:१०

पान्तिरत)।

पेिन्टकोःटको समयमा पिवऽ आत्माको अलौिकक वषार्पिछ पिन

येशूलाई िवँवास गन भक्तह को बीचमा समय समयमा तनाव भइरहे को

हामीले अगािड अध्यायह मा हे रय् । यःता तनाव िदने खालको च ुनौतीह लाई

चचर्का अगुवा र िवँवासी सदःयह ले कसरी सामना गरे भनेर दे खाइएका
उदाहरणह
अगुवा

र

नयाँ करारमा बारम्बार उल्लेख गिरको पाइन्छ। सु को चचर्का

येशूभक्तह ले

कुन

तत्वह को समाधान गरे भ े

नीित

अपनाएर

चचर्लाई

टु बाउन

खोज्ने

ान अिहलेको चचर्मा पिन अत्यन्त सान्दिभर्क र

मूल्यवान ठािननु ज री छ। चचर्मा आउने

न्द, मनमुताव वा मतभेदको

सामना गनर् यिद हामीले ितनीह ले अपनाएका बाइबलको नीितह लाई ूयोग
गनर् हामी सक्षम् भय भने त्यसको नितजा सकारात्मक हुन्छ र हामीह को
एकता येशू भी मा सुरिक्षत हुन्छ भनेर हामीलाई दे खाइएको छ।

यस अध्यायमा टु टेको सम्बन्ध फेिर कसरी गाँिसयो र हामीह को

मानवीय सम्बन्धले येशूसँग एक हुने तत्वलाई कसरी ूभाव पाछर् भनेर यस

अध्यायमा हामी हे नछ । मािनसह लाई परमेँवरको सामु ल्याउन र एक

आफसमा निजक राख्न पिवऽ आत्माको सेवाकायर् समावेश भएको हुन्छ।
परमेँवर र हामीह को बीचमा खडा भएका िविभ
हामी मािनसह कै बीचमा भएका ती िविभ

तगारो वा पखार्लह

तगारो वा पखार्लह

र

भत्काउन

पिवऽ आत्माको उल्लेखनीय भूिमका हुन्छ। छोटकरीमा भ े हो भने यिद

कोही सुसमाचारको शिक्तको ूभावको महान् ूदशर्न कसै ले हे न र् चाहन्छ भने

चचर्ले के भन्छमा होइन तर चचर् कसरी िजउँछले दे खाउन सक्छ।
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"यिद ितमीह ले एक आपसमा ूेम गर्यौ भने सारा मािनसह ले
थाहा

पाउने

छन् िक

ितमीह

मेरा

चेलाह

हौ"-(

यूह ा

१३:३५

पान्तिरत)। यिद येशूको ूेममा हामी चल्न असमथर् भय भने हामीह ले

चचर्को एकताको बारे मा वा गिरमामय चचर्को इज्जतको िनिम्त जितसुकै
आदशर्का भाषणह

छाँटेतापिन त्यसको अथर् केही हुनेछैन।

१ टुिबएको सम्बन्ध फेिर गाँःनु

येशूका परमभक्त पावल र बाणार्वास सुसामाचार ूचारको िनिम्त

सँगसँगै एक भएर काम गरे का िथए। तर डर छे वा मकूर्समािथ भर पनुह
र् न्ु छ

िक हुँदैन वा परमेँवरको काममा उनलाई िवँवास गनर् सिकन्छ िक सिकँदै न

भनेर पावल र बणार्वासको बीचमा कचकच भएको िथयो (ूेिरत १५:३६३९)। जब सुसमाचार ूचार गदार्

ठू लो खतराको सामना गनुप
र् न अबःथा

मकूर्सले दे खे तब उनले त्यो काम छोडेर भागेका िथए (ूेिरत १३:१३)।
"जब मकूर्सले

पावलको

सुसमचारीय कामलाई त्यागे तब उनको बारे मा

ि कोण अत्यन्त नकारात्मक भएको िथयो। सुसमाचारको काममा

उनमा भर पनुर् हु

भनेर पावलले कठोर नीित िलएका िथए। तर वाणार्वासले

मकूर्सको अनुभव नभएको कारणले उनीूित नरम नीित अपनाएर उनलाई माफ

िदने मनिःथित बनाएका िथए। मकूर्सले सुसकाचारीय काम छोड्नु नहुने पक्षमा

बाणार्वास िथए िकनभने मकूर्समा भी को कामको िनिम्त अत्यन्त उपयोगी र
योग्य भएको खुबी वाणार्वासले दे खेका िथए।"-एलेन जी
अभ द आपोःटल्स, पृ. १७०बाट

ाइट, द आक्टस्

पान्तिरत।

परमेँवरले ती सबै मािनसह लाई ूयोग गनुभ
र् एतापिन ितनीह को
बीचमा जुन िवषयलाई िलएर कचकच वा मनमुटाव भएको िथयो त्यसलाई
समाधान गनुर् आवँयक िथयो। ूेिरत पावलले अनुमहको बारे मा ूचार गरे का
िथए तर उनलाई िनराश पान युवा ूचारक मकूर्सलाई अनुमहको हात फैलाउन

आवँयकता भएको िथयो। सबैलाई क्षमा िदनुपछर् भनेर िसकाउने ूेिरत अगुवा
आफैले पिन क्षमा िदनुपन आवँयक भएको िथयो। समय िबत्दै

जाँदा

बाणार्वासको सं रक्षणमा सुसमचरीय कामूित मकूर्सको ूितव ता बढ्दै गयो
(ूेिरत १५:३९) र मकूर्समा आएको पिरवतर्नले पावलको
िथयो।
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दय छोएको

पिहला

आफू

यूह ा

मकूर्सूित

नकारात्मक

दे िखएतापिन

उनले

ँ फेिर
दे खाएका सुसमाचारूितको लगनशीलताबाट ूभािवत भएर पावलले उनीसग

सुमधुर सम्बन्ध गाँसेका िथए र युवा ूचारकूित नयाँ भरोसा राखेका िथए।

मकूर्सूित पावलको धारणा कसरी पिरवतर्न भएको िथयो भनेर ितमोथीलाई
लेखेको पऽमा र कलःसीको चचर्लाई लेखेका पऽमा उल्लेख गिरएको दे हायका
केही पदह ले दे खाएको हेनह
र्ु ोस्: कलःसी ४:१०,११ "१० मेरा स ी-कैदी,

अिरःताखर्सले ितमीह लाई अिभवादन पठाएका छन्। बारनाबासको भािनज

मकूर्सको पिन अिभवादन। ितनको िवषयमा ितमीह ले आदे श पाइसकेका छौ-

ितनी ितमीह कहाँ आए भने ितनलाई ःवागत गर। ११ युःतस नाउँ भएका

येशूले पिन ितमीह लाई अिभवादन पठाएका छन्। परमेँवरका राज्यको िनिम्त
मेरा सहकमीर्ह मध्ये यहू दी िवँवासीह

ियनीह

्
माऽ हुन।
ियनीह

ारा

ँ छन्।
मलाई सान्त्वना िमलेको छ।" र २ ितमोथी ४:११ "लूका माऽ मसग
मकूर्सलाई खोजेर ितमी साथै ल्याऊ, िकनिक ितनी मेरा सेवा गनर्मा खू बै उपयोगी

छन्।"

पावल मकूर्ससँग फेिर कसरी िमल्न पुगे भनेर िवःतृत िववरण

नलेिखएतापिन
बाइबलले ःप

पावल

र

मकूर्सको

िबचमा

फेिर

सौहाि

सम्बन्ध

भएको

गरे को छ। पावलको सहकमीर्ह मा यूह ा मकूर्स पिन अत्यन्त

िबँवािसलो र भरपद सािबत भएको िथयो। "आफ्नो सहकमीर्" भनेर पावलले

यूह ा मकर्ु सको मुक्त कंठले ूशं सा गद कलःसीको चचर्लाई लेख्दछन्।

रोमीको िन

ुस बादशाह िनरोले तोिकएको मृत्युदण्ड भोग्न झ्यालखानामा

पिररहे को पावलले यूह ा मकर्ु सलाई रोममा ल्याउन ितमोथीलाई जोड गरे र
अनुरोध गदर्छन्। पावलले लेख्दछन् "सुसमाचार कायर्मा मेरो िनिम्त अत्यन्त
उपयोगी

ठहिरएको

छ"

(२

ितमोथी

४:११

पान्तिरत)।

त्यस

युवा

ूचारकको िबयाकलापले पावलको सेवाकायर् अत्यन्त फलदायी हुन गएको
िथयो। त्यसले गदार् पावलले मकूर्सलाई िदलै देिख क्षमा िदए भ े ूमािणत

हुन्छ। पावल र मकूर्सको बीचमा भएको मनमुटाव, गलत सोच वा िमस
अण्डरःटािन्ड , मनै निमल्ने वा कुरै निमल्ने खालका तगारोह

िथए र सुसमाचार ूचारको िनिम्त ितनीह

भित्कएका

फेिर एक भएर काम गनर् पुगेका

िथए। मकूर्सको मािमलालाई िलएर पावलले आफू िठक भएको जे सोचेतापिन

वा उनीूित जुनसुकै व्यवहार दे खाएतापिन अब सुसमाचारको िदयोको सामु ती
सबै िबलाएर गएका िथए।
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जसले हामीलाई िच

दुखाउँछ, िनराश पाछर् वा हानी नै गनर् खोज्छ

त्यसलाई क्षमा िदन हामीले कसरी िसक्ने? फेिर त्यस वखत क्षमा िदयो भन्दै मा

पिहलाकै िःथितमा पुनःथार्िपत सध हुन्छ भ े छै न भ े िततो सत्यलाई कसरी

िलने? वा फेिर मन िमल्नुपछर् नै पछर् भ े पिन िकन छै न?
२. दासबाट पुऽ

पावल रोमको झ्यालखानामा कैदी भएर अिन्तम िदन िबताइरहे का

िथए। त्यस बेला उनले एक जना भगुवा दाससँग भेट भयो। उसको नाउँ
ओनेिसमस िथयो। ऊ कलःसी सहरबाट रोममा भागेको िथयो। ओनेिसमसको
मािलक

िफलेमोनलाई

पावलले

व्यिक्तगत

पमा

राॆोसँग

िचनेको

ओनेिसमसले भएको थाहा पाए। पावलका ूायजसो सबै पऽह

कुरा

चचर्लाई

सम्बोधन गरे र लेखेका िथए। तर िफलेमोनको पऽ िवशेष गरे र उनको

व्यिक्तगत िथयो। भगुवा दासलाई क्षमा िदइ फेिर िफतार् िलन आफ्नो साथीलाई

अनुरोध गद त्यो पऽ पावलले लेखेका िथए। कुनै पिन व्यिक्तले इसाई हुँ भनेर
दावी गछर्न ् वा म येशूको अनुयायी हुँ भनेर दावी गछर् भने त्यो दावीलाई एक
आपसको

सम्बन्ध ारा

पुि

गछर्

भनेर

पावलको

अडान

िथयो।

जब

िवँवासीह को जीवनमा कसै सँग मनमुताव वा िरिसबी राखेर सम्बन्ध िबगारे र
चल्छ भने उसको िनिम्त त्यो आित्मक िबकासमा र चचर्को एकतामा घातक

हुने कुरा पावललाई थाहा िथयो। कलःसी सहरमा िफलमेन चचर्को अगुवा

िथयो। आफ्नो दास अिनसमस भगुवा भएकोले उसूित िरस राखेर चचर्लाई
सं चालन गिरयो भने ूभ ुको िनिम्त गवाही हुने काममा नराॆो दाग लाग्दथ्यो।

ूभ ुलाई िवँवास नगन मािनसह को बीचमा उनी केवल दे खावटी इसाईमाऽ
भएको ूमािणत हुन्थ्यो। उनी आफैले क्षमा िदन सकेनन् भने अ लाई क्षमा

िदने आदशर्को भाषण सुनाउँदा त्यसको कुनै असर हुने िथएन।
पावलले

आफ्नो

िवँवासी

िमऽलाई

लेखेका

िफलेमोनको

पऽ

पढ्नुहोस्। यसमा केवल एक अध्यायमाऽ छ। िबिमएको सम्बन्ध जोड्ने नीित

िलन पावलले आफ्नो िमऽलाई अनुरोध गरे का िथए। यस पऽको मूल िवषयबःतु

नै इसाई िजवनमा अपनाउनुपन नीितह

कोिरएको छ। हेनह
र्ु ोस् "१ भींट

येशूको कैदी पावल र हाॆा भाइ ितमोथीबाट, २ हाॆा िूय सहकमीर् िफलेमोन,
हाॆी

बिहनी

अिप्फया

र

हाॆा

स ी-िसपाही
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अिखर्प्पस, र

ितॆो

घरका

मण्डलीलाई: ितमीह लाई अनुमह र हाॆा िपता परमेँवर र ूभ ु येशू भींटबाट
शािन्त!

४ मेरा ूाथर्नाह मा जब म ितमीलाई ःमरण गदर्छु तब म मेरा

परमेँवरलाई सध धन्यवाद िदन्छु , ५ िकनिक ूभ ु येशूमािथको ितॆो िवँवासको

िवषयमा र सन्तह ूित ितॆो ूेमको िवषयमा सुन्दछु । ६ म ूाथर्ना गदर्छु िक
ितॆो िवँवासको सहभािगताले भींटमा भएका हाॆा सबै असल कुराका
वृि

ानको

गनर् सकोस्। ७ मेरा भाइ, ितॆो ूेमबाट मैले धेरै आनन्द र सान्त्वना

पाएको छु , िकनिक ितमी ारा सन्तह का

दय फेिर ताजा भएका छन्।

८

ितमीले के गनुप
र् न हो, सो गनर् आ ा िदनलाई भींटमा मलाई साहस भए तापिन,

९ ूेमको खाितर म ितमीलाई ब

अनुरोध गनर् चाहन्छु , म वृ

पावल, अिन

अिहले भींट येशूको एक कैदी १० मेरा छोरा ओनेिसमसको िनिम्त म िनवेदन
गदर्छु, जसको िनिम्त मेरो कैदी अवःथामा म िपता बनेको छु । ११ ितनी अगािड

ितॆो िनिम्त बेकम्मा िथए, तर अिहले ितॆो िनिम्त र मेरो िनिम्त पिन काम लाग्ने
भएका छन्। १२ म ितनलाई, जो मेरो आफ्नै

दयको टुबा हो, ितमीकहाँ

ँ ै राख्न म खुशी हुनिे थए,ँ िकनिक
फकार्इपठाउँदैछु। १३ ितनलाई मसग

सुसमाचारको िनिम्त मेरो बन्दी अवःथामा ितॆो स ामा ितनले मेरो सेवा गनर्
सक्तिथए, १४ तर ितॆो अनुमितिवना म केही गनर् चाहन्न,ँ तािक ितॆो भलाइ

करकापले गिरएको नहोस्, तर ितॆो आफ्नै ःवइच्छाले गिरएको होस्। १५

शायद ितमीबाट केही समयको िनिम्त ितनी अलग्ग भएका िथए, तािक ितनी

ँ बःन सकून्– १६ अब उसो कमाराजःतो होइन, तर
सधको िनिम्त ितमीसग

कमाराभन्दा बढ़ी, िूय भाइजःतै, िवशेष गरी मेरो िनिम्त, तर झन् बढ़ी शरीरमा र
ूभ ुमा समेत, ितॆो िनिम्त। १७ यसैले यिद ितमीले मलाई आफ्नै साझेदार

सम्झन्छौ भने मलाई झ ितनलाई महण गर। १८ यिद ितनले ितमीलाई केही

खराबी गरे कै भए पिन, अथवा केही कुराको ितनी ऋणी छन् भने, सो मेरो

िहसाबमा रािखदे ऊ। १९ म पावल, आफ्नै हातले यो लेख्तछु । त्यो ऋण म

ःवयम् ितिरिदनेछु। ितमीलाई भिनरहनुपदन होला, िक आफ्नै िनिम्त पिन ितमी

मेरो ऋणी छौ। २० िूय भाइ, ितमीबाट ूभ ुमा केही लाभ पाऊँ भन्ने म

चाहन्छु ।

भींटमा

मेरो

दयलाई

फेिर

ताजा

बनाइदे ऊ।

२१

ितॆो

आ ापालनमा भरोसा राखी मैले मागेको भन्दा झन् बढ़ी गनछौ भन्ठानेर म
ितमीलाई लेख्दै छु। २२ साथै मेरो िनिम्त एउटा पाहुना-कोठा ठीक पारी

रािखदे ऊ, िकनिक ितॆो ूाथर्ना ारा म पिन ितमीकहाँ आउन पाउँछु िक भन्ने
आशा गदर्छु। २३ येशू भींटमा मेरो स ी-कैदी इपाृासले ितमीलाई अिभवादन
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पठाएका छन्। २४ त्यसै गरी सहकमीर् मकूर्स, अिरःताखर्स, डेमास र लूकाले
पिन।

२५

ूभ ु येशू

भींटको

अनुमह

ितमीह को

ँ
आत्मासग

रहोस्।"

(िफलेमोन)।
बतर्मान पिरूेआयमा झ

हे दार् दासूथालाई ल्याउने दु

िबकृितको िबरोधमा पावलले िकन घनघोर आपि

पदर्छ
िव

सामािजक

जनाएन भनेर हामी छक्क

होला। तर पावलको रणनीित सामािजक सुधारको िनिम्त दासूथा

आवाज उठाउनु भन्दा अझ ूभावकारी िथयो। यिद कसै ले येशूको

सुमाचारलाई महण गछर् भने त्यसले कुनै िकिसमको वगर्ले ल्याउने मािनस र

मािनसको बीचमा ल्याउने पखार्ल वा िभ ताह लाई ःव:त तोड्थ्यो (हे नह
र्ु ोस्
गलाती ३:२८ "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।" र कलःसी

३:१०,११ "१० (ितमीह ले) नयाँ ःवभाव धारण गरे का छौ, जो आफ्नो
सृिंटकतार्को

पअनुसार

ानमा नयाँ भइरहे को छ। ११ यहाँ मीक र यहू दी,

खतनाका र बेखतनाका, अिशिक्षत, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहनेछैन, तर

ु न्ु छ")।
भींट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनह

ओनेसीमसलाई आफूसँग राख्ने उनको अिधकार भएको दावी गरे तापिन

इसाईह को बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनपु छर् भ े अनुकरणीय उदाहरण ूःतुत

गनर् पावलले िफलेमोनकहाँ नै िफतार् पठाए। तर पावलले ओनेिसमसलाई
िफलोमनको दासको

पमा होइन तर येशूमा पुऽ बनाएर पठाइएको िथयो।

ु ा िूय भाइ भनेर महण गर भनेर पावलले
अब ओनेिसमस दास होइन ूभम
िफलेमोनलाई िबनॆतासाथ

अनुरोध गरे का िथए (िफलेमोन १६)।

तत्कालीन रोमी सभ्यतामा यदी कोही दास भाग्छ भने उसको भिवंय

अन्धकार हुन्छ भ े कुरो पावललाई थाहा िथयो। उसलाई कुनै बेला पिबन
सक्थ्यो र उसलाई क ाल बनाएर गिरबीको चपेटामा पानर् सक्थ्यो। त्यितमाऽ
नभएर दासको ःवामीले उसलाई मानर् पिन सक्थ्यो। तर अब ओनेिसमस,

िफलेमोनको येशूमा भाइ र ःवइच्छाले काम गन भएर ूःतुत गिरँदा उसको

भिवंय उज्यालो ब

गएको िथयो। िफलेमोनको अन्तगर्त अब ओनेिसमसको

खाना, बःने र काम अझ सुरिक्षत हुन पुगेको िथयो। िविमएको सम्बन्धमा पुन
समन्ध गाँिसन्दा ओनेिसमसको जीवनमा नाटकीय पिरवतर्न हुनसक्थ्यो। उनी

अब दास होइन िवँवािसलो र िूय भाइ र सुसमाचारको िनिम्त पावलको
सहयोगी हुन पुगेको िथयो (कलःसी ४:९)। िफलेमोन र ओनेिसमसको बीचमा
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सम्बन्ध राॆोसँग गाँःन पावलले यःतो ितॄ इच्छा व्यक्त गरे का िथए िक यिद
ओनेिसमसले पैसाको मािमलामा केही बदमासी गरे को भए पावल आफैले
त्यसको

हजार्ना

ितन

कबुल

गरे का

िथए।

ूायजसो

जब

दुई

इसाई

िवँवासीह को बीचमा पैसाको मािमलामा गडबड भएर एक आपसको सम्बन्ध
टु

ो भने कसै ले त्यो सम्बन्ध गाँःन पहल गनुर् ज री हुन्छ। िफलेमोन र

ओनेिसमसको मािमलामा पावलले पहल गरे का िथए।
अिहले

एक

आपसको

सम्बन्धको

बारे मा

सुसमाचारमा

लेिखएका

ँ
नीितह को बारे मा हामीले हेर्य । तपाईँको पिन त्यःतै नराॆो सम्बन्ध कसैसग

ँ को सम्बन्ध िबिमएको
छ वा त्यसले गदार् तपाईँलाई तनाव भइरहेको छ वा उसग

छ भने पावलले अपनाएका नीितह बाट तपाईँले के िसक्न सक्नुहन्ु छ वा

व्यवहारमा लागु गनर् सक्नुहन्ु छ? चचर्मै पिन एक आपसमा टुिबने सम्बन्धलाई
िफलेमोनको पऽमा लेिखएका नीितह लाई आत्मसात् गरे र एक आपसमा

एकताको शुऽमा कसरी बाँिधने?
३. एकताको िनिम्त परमेँवरले िदने आित्मक बरदानह

कोरन्थीको चचर्का िव ासीह को बीचमा जिटल समःयाह

खडा

भएका िथए भनेर हामीले अिघल्लो अध्यायह मा हेर्य । चचर्को एकतालाई
कायम राख्न पावलले दे हायका पदह मा केही नीितह
नीितह

िदएका छन्। ती

िवँवासीह को बीचमा भएका मनमुटाव हटाउन, फािटएको िच लाई

ममर्त गनर् र िबिमएको सम्बन्धलाई फेिर जोड्न िकन मह वपूणर् छन्? हेनह
र्ु ोस्:

ँ बोल्दा आित्मक जनह सग
ँ
१ कोरन्थी ३:१-१५ "१ भाइ हो, ितमीह सग

ँ
बोलेजःतै म बोल्न सिकन,ँ तर सांसािरक मािनस, भींटमा दूधे बालकसग
बोलेजःतै म बोल्न सक। २ मैले ितमीह लाई दूध खुवाए,ँ खिँ दलो पदाथर् होइन,
िकनिक ितमीह

ितमीह

त्यसको िनिम्त तयार िथएनौ, अिन अझ पिन छै नौ। ३

अझै सांसािरक नै छौ। िकनिक जब ितमीह का बीचमा डाह र कलह

छ, त के ितमीह

सांसािरक चालमा चल्ने साधारण मािनसजःता भएनौ र? ४

िकनिक एउटाले “पावलको” र अकार्ले “मचािहँ अपोल्लोसको” भन्छ भने,

सांसािरक मािनसजःता भएनौ र? ५ अपोल्लोस के हो? पावल के हो? ूभ ुले
हरे कलाई खटाउनुभएअनुसार सेवकह

माऽ हुन,् जस ारा ितमीह ले िवँवास

गर्यौ। ६ मैले रोप, अपोल्लोसले पानी हाले, तर परमेँवरले नै बढ़ाउनुभयो। ७

यसकारण रोप्ने केही होइन, न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेँवर माऽ, जसले
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वृि

् हरे कले आफ्ना-आफ्नै
िदनुहन्ु छ। ८ रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन।

मेहनतअनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ। ९ िकनिक हामी परमेँवरका सहकमीर्

ह , ितमीह चािहँ परमेँवरका खेत हौ, परमेँवरका भवन हौ। १० मलाई
िदइएको परमेँवरको अनुमहअनुसार, घर बनाउने िनपुण कारीगरले जःतै मैले
जग बसाल, र अकार्ले त्यसमािथ घर बनाउँदैजान्छ। त्यसमािथ बनाउँदैजाने

हरे क मािनसले कसरी बनाउँदैछ, सो ध्यान दे ओस्। ११ िकनिक जुन जग

बसािलसिकएको छ, जो येशू भींट हुनहु न्ु छ, त्यसबाहेक कुनै मािनसले अक जग

बसाल्न सक्दै न। १२ यिद कुनै मािनसले यस जगमािथ सुन, चाँदी, बहुमूल्य

पत्थर, काठ, घाँस वा पराल ूयोग गरे र घर बनायो भने, १३ ूत्येक मािनसको
काम ूकट हुनछ
े , िकनिक न्यायको िदनले त्यो खुलःत गिरिदनेछ। त्यो

आगो ारा ूकट हुनछ
े , र हरे कले कःतो काम गरे को छ, सो आगोले जाँच
गनछ। १४ यिद कुनै मािनसले त्यस जगमािथ बनाएको काम रिहर ो भने

उसले इनाम पाउनेछ। १५ यिद कुनै मािनसको काम जलेर नंट भयो भने

त्यसले नोक्सानी भोग्नुपनछ, तर त्यो आफैचािहँ आगोबाट उम्केझ बाँच्नेछ।"

,१ कोरन्थी १२:१-११ "१ भाइ हो, आित्मक वरदानको िवषयमा ितमीह

अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छै न। २ ितमीह लाई थाहै छ, िक जब ितमीह

अिवँवासी िथयौ, तब कुनै न कुनै ूकारले ूभािवत भएर ितमीह

बोल्नै नसक्ने

मूितर्ह ितर बहिकएका िथयौ। ३ यसकारण ितमीह ले यो कुरा बुझक
े ा म

चाहन्छु , िक परमेँवरका आत्मा ारा बोल्ने कसैले “येशू ौािपत होस्” भन्दै न, अिन
पिवऽ आत्मा ारा माऽ “येशू नै ूभ ु हुनहु न्ु छ” भन्न सक्छ। ४ वरदानह
िविभन्न िकिसमका छन्, तर पिवऽ आत्मा एउटै हुनहु न्ु छ। ५ सेवाह

थरीका हुन्छन्, तर ूभ ु एउटै हुनहु न्ु छ। ६ कामह

धेरै

धेरै िकिसमका छन्, तर

उनै परमेँवरले हरे कलाई ती काम गन ूेरणा िदनुहन्ु छ। ७ सबैका िहतको

लािग नै पिवऽ आत्माको काम ूकट हुन हरे कलाई िदइएको छ। ८ कसैलाई
पिवऽ आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पिवऽ आत्माअनुसार

ानका

कुरा बोल्ने, ९ कसैलाई उनै पिवऽ आत्मा ारा िवँवास गन, कसैलाई उनै एक
पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान वरदानह
आँचयर् कामह

िदइएका छन्, १० कसैलाई

गन, कसैलाई अगमवाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माह

सक्ने, कसैलाई िभन्न-िभन्न िकिसमका भाषाह

छु ट्

ाउन

बोल्ने, कसैलाई चािहँ ती

भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११ तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत्माका
कामह

् उहाँले हरे कलाई उहाँको इच्छाअनुसार वरदान िदनुहन्ु छ।"
हुन।

१6८

पावलले लेखेका मािथका वचनह मा चचर्मा एकता कायम राख्नका

लािग आवँयक खाकाह

लेखेका छन्। परमेँवरको राज्यको िनिम्त सबै

जना एक जुट भएर पिरौम गरे तापिन उहाँको चचर्मा गनुप
र् न िविभ
सेवाकायर्को िनिम्त येशूले िविभ

खुबी भएका िविभ

ँ
ँ छन् (१ कोरन्थी ३:९)।
गनुह
र् न्ु छ भनेर पावलले औल्याउ

सेवकह लाई ूयोग

परमेँवरले हामीह लाई एक आपसमा ूितःपधार् गनर् होइन िमलीजुली

सहकायर् गनर् बोलाउनुभएको हो। ूभ ु येशूको शरीरको सेवा गनर् र समाजको
सेवा गनर् (१ कोरन्थी १२:११) ूत्येक िवँवासीलाई परमेँवरले कुनै न कुनै

बरदान वा खुबी िदनुभएको छ। कसै को बरदान ठू लो वा बढी मह वको र

कसै को बरदान कम मह वको वा कमसलको हुन्छ भ े छै न। येशूको चचर्को
िनिम्त सबै बरदान वा खुबीह को आवँयकता छ (१ कोरन्थी १२:१२-३०
"१२ िकनिक जःतो शरीर एक छ, र त्यसका धेरै अ ह

हुन्छन्, र शरीरका

धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै हुन्छ, भींट पिन त्यःतै

सम्पूणर् अ ह

ु न्ु छ। १३ िकनिक एउटै पिवऽ आत्मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा
हुनह

बिप्तःमा पाएका छ – यहू दी वा मीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै

पिवऽ आत्माबाट िपउन िदइयो। १४ शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर धेरै

अ ह बाट बिनएको हुन्छ। १५ यिद खु ाले “म हात होइन,ँ यसै ले म

शरीरको अ

होइन” भन्यो भने, के त्यो शरीरको अ

ँ ा होइन,ँ यसै ले म शरीरको अ
“म आख

हुँदैन र? १६ र कानले

होइन”ँ भन्यो भने, त्यो शरीरको अ

ँ ा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यिद जम्मै
हुँदैन र? १७ यिद जम्मै शरीर आख

शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने कहाँबाट? १८ तर परमेँवरले
इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ
जम्मै एउटै अ

आफ्नो

िमलाएर रािखिदनुभएको छ। १९ यिद ती

हुँदा हुन ् त शरीर कहाँ हुने? २० तर अ ह

धेरै छन्, तापिन

ँ ाले हातलाई “मलाई तेरो दरकार छै न” भन्न
शरीरचािहँ एउटै । २१ आख
सक्दै न, र िशरले पिन खु ालाई “मलाई ितमीह को दरकार छै न” भन्न

सक्दै न। २२ ब

शरीरका अझ दुबल
र् दे िखने अ ह

२३ शरीरका ती अ ह

नै नभई नहुने हुन्छन्।

जुनह लाई हामी कम मह वका ठान्छ , ितनलाई

हामी ब ता आदर िदन्छ । ूत्यक्ष

पले दे खाउन नसिकने अ ह लाई हामी

बढ़ी भितासाथ राख्छ , २४ ूत्यक्ष दे खाउन सिकने हाॆा अ ह लाई त्यःतो

िहफाजत चािहँदैन। तर परमेँवरले हाॆो शरीरलाई यसरी िमलाउनुभएको छ

िक हीन अ ह लाई बढ़ी आदर ूदान गनुभ
र् एको छ, २५ तािक शरीरमा बेमेल
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नहोस्, तर अ ह

् २६ यिद
एउटाले अकार्को िनिम्त समान वाःता राखू न।

एउटा अ लाई कंट भयो भने सबै अ ह ले सँगै कंट भोग्छन्, अथवा एउटा

अ को आदर भयो भने सबै अ ह ले सँगै आनन्द मनाउँछन्। २७ ितमीह
भींटका शरीर हौ, र हरे क त्यसका अ ह

हौ। २८ परमेँवरले मण्डलीमा

पिहलो ूेिरतह , दोॐो अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँचयर् काम

गनह , र िनको पान वरदान पाएकाह , सहायता गनह , ूशासन गनह ,
िविभन्न भाषा बोल्नेह

िनयुक्त गनुभ
र् एको छ। २९ के सबै ूेिरतह

सबै अगमवक्ता हुन?् के सबै िशक्षक हुन?् के सबै आँचयर्कमर् गनह
के सबैसँग िनको पान वरदानह

सबैले अथर् खोल्न सक्छन् र?")।

हुन?् के

हुन?् ३०

हुन्छन्? के सबैले िविभन्न भाषा बोल्दछन्? के

परमेँवरले हामीह लाई िदनुभएको खुबी, ूितभा वा बरदानह

हामीह को ःवाथर्लाई सबैको सामु ूदशर्न गनर् िदनुभएको होइन। सुसमाचार
ूचारको सेवाकायर् गनर् पिवऽ आत्माले ती बरदान वा खुबीह

हामीलाई

िदनुभएको हो।

एकले अक सँग दाँज्नु वा तुलना गनुर् मूखत
र् ा हो। यिद हामीले एक

आपसलाई हे र्य र दाँज्न थाल्य भने या त हामी िनराश हुन्छ वा हामी
घमण्डले फुल्दछ । यिद हामीह ले अ ह

हामी भन्दा कित ठू लो वा महान्

छन्, कित पढे लेखेका वा जा ेछन् भनेर हे न र् थाल्य भने हामी जुनसुकै काममा

लािगरहे तापिन हामी िनराश र हतोत्सािहत हुन्छ । फेिर ूभ ु येशूको िनिम्त मैले
गिररहे को काम अ को भन्दा ूभावशाली वा मह वको छ भनेर फुल्न थाल्य
भने

हामी

घमण्डले

माि न

थाल्नेछ

मनिःथितलाई पोषाइ राख्न सुहाउँदैन।
अ सँग

जुन

कुनै

येशूका

भक्तले

त्यःतो

दाँजेर आफू कमजोर भएको ठा े ूवृित र अ को भन्दा

आफ्नो काम वढी मह वको भएको ठा े ूवृि ले येशूको ूभावकारी कामलाई

ल डो बनाउँछ। त्यसले एक आपसमा हुनपु न स ितलाई पिन िबगादर्छ। जब

येशूले

हामीलाई िदनुभएको आआफ्नै खुबी वा ूितभाको क्षेऽमा सं त ु

भएर

गदर्छ

र

अ

काम गदर्छ तब येशूको िनिम्त गवाही िदने काममा आनन्द भएको महसुस
नगनगनाइ

सं तोषको

काममा

सिबय

हुन्छ ।

चचर्का

सदःयह ले गिररहे को पिरौममा हामीह ले पिन हाँमा हाँ िमलाएर चल्न

ु ो काममा सुनमा सुगन्ध हुन्छ र परमेँवरको राज्यमा ठू लो
सक्य भने ूभक
कदम चाल्न भी को चचर्ले सफलता हािसल गनर् सक्छ।
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तपाईँले

आत्मआलोचना

गरे र

हेनह
र्ु ोस्,

के

चचर्मा

कसैले

गन

ु एको छ? (शायद नहुने को होला?)।
सेवाकायर्को बरदानूित तपाईँ डाही हुनभ
फेिर त्यसै बखत अ मा नभएको खुबी तपाईँमा भएर तपाईँ कितको घमण्डी
ु एको छ? पावलले जे भ
हुनभ

खोिजरहेका छन् त्यो पितत मानव समाजमा

हरदम नािचरहेको वाःतिवक तत्व हो। हामी जुनसुकै पक्षमा छ

भनेर

ठानेतापिन येशू भी मा भएको एकता कायम राख्न हामीह मा िनँवाथीर्

मनिःथित हुन ु िकन आवँयक छ? र चचर्को एकताको िनिम्त कुनै पिन
पिरिःथितमा आफ्नो भाऊ नखोज्न कसरी िसक्ने?
४. क्षमाशील हुन ु

सामान्य अथर्मा क्षमा िदनु भनेको के हो? के क्षमा िदए ँ भन्दा कुनै

पिन खराब कामको खराबीपना हराउँछ

ँ ा िचम्लनु उिचत हो त?
वा आख

कसै ले हामीलाई अत्यन्त नराॆो गर्यो भने त्यसलाई क्षमा िदँदा उसले नराॆो

काम गरे को िठक ठहछर् त? मलाई दु:ख िदने वा मलाई िच
क्षमा िदनु भनेको त्यस दु:ख िदने वा िच

दुखाउनेलाई

दुखाउनेले क्षमा मागेमा वा

पँचाताप गरे कोमा भर पछर् र? जुन व्यिक्तूित मेरो िरस छ त्यो व्यिक्त मेरो
क्षमाको योग्य छै न भनेर के हामी िच

बुझाएर बःन सक्छ ?

दे हायका केही पदह मा क्षमा भनेको के हो वा त्यसको ःवभाव के हो

भनेर बाइबलको नीितमा के लेिखएको छ? हेनह
र्ु ोस्: रोमी ५:८-११ "५ आशाले

हामीलाई िनराशा गराउँदैन, िकनिक हामीलाई िदइएका पिवऽ आत्मा ारा
परमेँवरको ूेम हाॆा

दयमा खन्याइएको छ। ६ िकनिक हामी दुबल
र् हुँदा नै

भींट अधमीर्ह का िनिम्त ठीक समयमा मनुभ
र् यो। ७ धािमर्क मािनसको िनिम्त
मनर् तयार हुने कोही िबरलै पाइएला, कतै असल मािनसको िनिम्त कसैले मन

ँ गरी पिन हाल्ला। ८ तर परमेँवरले हाॆा िनिम्त उहाँको ूेम यसैमा
आट
र् यो। ९ यसकारण
दे खाउनुहन्ु छ, िक हामी पापी छँदै भींट हाॆा िनिम्त मनुभ

उहाँको रगत ारा धमीर् ठहिरएका हुनाले झन् बढ़ी हामी परमेँवरको बोधबाट

उहाँ ारा बचाइनेछ । १० िकनिक हामी शऽु छँदै उहाँका पुऽको मृत्यु ारा

ँ ै िमलाप
ँ हाॆो िमलाप भएको िथयो भने, झन् बढ़ी अब उहाँसग
परमेँवरसग

भएका हुनाले भींटको जीवन ारा हामी बचाइनेछ । ११ यित माऽ होइन, तर

हाॆा ूभ ु येशू भींट ारा परमेँवरमा हामी रमाउँदै पिन छ , उहाँ ारा अब
ँ िमलाप ूाप्त भएको छ।", लूका २३:३२-३४ "३२
हामीलाई परमेँवरसग
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ँ ै मृत्युदण्ड िदनलाई लगे। ३३ जब
अब ितनीह ले दुई अपराधीह लाई उहाँसग

ितनीह

खप्परे भन्ने ठाउँमा आए, तब त्यहाँ ितनीह ले उहाँलाई बूसमा टाँग,े र

ती अपराधीह मध्ये एक जनालाई दािहनेपि

र अकार्लाई दे ॄेपि

बूसमा टाँग।
े

३४ अिन येशूले भन्नुभयो, “हे िपता, ियनीह लाई क्षमा गनुह
र् ोस्, िकनिक

ियनीह ले के गदछन् सो जान्दै नन्।” अिन ितनीह ले उहाँको वःऽ भाग गरे र

िच ा हाले।, २ कोरन्थी ५:११६-२१ "१६ अब उूान्त हामी कसैलाई

मािनसको

िंटकोणले

हेदन ।

हामीले

भींटलाई

एक

समय

मािनसको

िंटकोणले हेरेका िथय , तर अब उूान्त उहाँलाई त्यसरी हेनछै न । १७

यसकारण कोही भींटमा छ भने त्यो नयाँ सृिंट हो। पुरानो िबितगएको छ, हेर,

नयाँ आएको छ। १८ यो सब परमेँवरबाट भएको हो, जसले हामीलाई

ँ िमलापमा ल्याउनुभयो, र हामीलाई िमलापको सेवा िदनुभयो,
भींट ारा आफूसग

ँ िमलापमा
ु एर परमेँवरले सं सारलाई आफूसग
१९ अथार्त ् ःवयम् भींटमा हुनभ

ल्याउँदैहन
ु हु न्ु थ्यो। ितनीह का अपराधका लेखा निलएर िमलाप गराउने कामको

सन्दे श उहाँले हामीलाई सुिम्पिदनुभएको छ। २० यसकारण हामी भींटका
राजदूतह

ह , र परमेँवरले हामी ारा अनुरोध गिररहनुभएको छ। भींटकै

पक्षमा हामी ितमीह लाई िबन्ती गदर्छ , िक ितमीह

ँ िमलापमा
परमेँवरसग

आओ। २१ िकनिक हामी उहाँमा परमेँवरको धािमर्कता बन्न सक भनेर पाप
निचन्नुहन
े ाई परमेँवरले हाॆा खाितर पाप बनाउनुभय।" र एिफसी ४:२५ु ल

ँ सत्य बोल,
२७ "२५ यसकारण झूट त्यागेर हरे कले आ-आफ्नो िछमेकीसग
िकनिक हामी एउटै शरीरमा एक-अकार्का अ ह

ह । २६ बोध गर, तर पाप

नगर। घाम अःताउन अिघ नै ितमीह को रीस मरोस्, २७ र िदयाबलसलाई
मौका नदे ओ।"
परमेँवरबाट टाढा भएका हामी मािनस जाितह

उहाँसँग िमलोस

भनेर पिहलो कदम त येशू आफैले चाल्नुभयो। त्यो कदमले मािनसह लाई
ूथम् आफूसँग िमलाउन चाल्नुभएको िथयो तािक हामीह

परमेँवरसँग िमल्न

सक । हामीह को कुनै धमर्कमर्ले होइन तर "परमेँवरको कृपाले ितमीलाई

पँचा ापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर, के ितमी उहाँको दया, सहनशीलता र

धै यक
र् ो ूशःततालाई तुच्छ ठान्छौ? " भनेर पावलले रोमी २:४ व्यक्त गदर्छन्।
हामी पापी छँदै ूभ ु येशूले गदार् परमेँवर िपतासँग पुनिमर्लन गराइएको छ।

हामीह को रोइ, कराइ, पँचाताप, पापको ःवीकार, धमर्कमर्, त्याग, तपःया,

असल वा परोपकारीय काम आिदले परमेँवरको मन पिग्लएर उहाँसँग िमल्ने
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वातावरण सृजना हुने होइन। तर बुसमा येशू मनुर् भएकै कारणले हामी

परमेँवरसँग फेिर िमल्ने सौभाग्य हामीले पाएका छ । तर हामीले केवल त्यही

िनणार्यक िनणर्य िलने हो जुन ् हामीह को स ामा येशू मनुभ
र् एको िथयो भनेर
ःवीकार गन वा नगन।
हो, जबसम्म हामीह ले हामीह को पापलाई ःवीकार गदन

तब

सम्म परमेँवरले िदनुहन
ु े क्षमाको आिशषको अनुभव हामीह ले गनर् सक्दै न ।

त्यसको अथर् यो होइन िक हामीह को पँचाताप वा पापको ःवीकारले गदार्
दयमा

परमेँवरको

क्षमाको

सृजना

हुन्छ।

ब

पँचाताप

र

पापको

ःवीकारले गदार् परमेँवरको आिशष पाउन हामीलाई समथर् गराउँछ (९ यिद

हामीले आफ्ना पापह

ःवीकार गर्य भने उहाँले हाॆा पाप क्षमा गनुह
र् न्ु छ, र

सबै अधमर्बाट हामीलाई शु

पानुह
र् न्ु छ, िकनिक उहाँ िवँवासयोग्य र धमीर्

ु न्ु छ। १० यिद हामीले पाप गरे का छै न भनी हामी भन्छ भने हामी
हुनह

उहाँलाई झू टा तुल्याउँछ , र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।" १ यूहन्ना १:९-

१०)। पापको ःवीकार, हामीह को गलत जीवनूित पँचाताप गनुर् अत्यन्त

अिनवायर् छ तर त्यसले गदार् हामीह ूित परमेँवरको मिनिःथित पिरवतर्न हुने
होइन ब

हामीह को मनिःथित उहाँूित पिरवतर्न हुन जानको िनिम्त हो।

जब पिवऽ आत्माको आवाजले हामीह को अन्तरिववेक वा चेतनामा हामी कुन

बाटोमा िहँड्नुपछर् भनेर घचघचाइ रहे को हुन्छ तब हामी त्यसलाई सुनेर

हामीह को पापको पँचाताप गछ र पाप वा गलत बाटोमा िहँिडरहे का रहे छ
भनेर ःवीकादर्छ तब हामीह

पिरवतर्न हुन्छ ।

परमेँवरको क्षमामाऽ पाउनु होइन तर हामीह को ःवःथ आित्मक
जीवनको िनिम्त अ लाई क्षमा िदनु पिन अत्यन्त िनणार्यक भएको ठा ुपछर्।
हो, कितपयले हामीह ूित आबामक भएर हानी गनर् खोज्दछन्, हामीलाई

ग ारी पिन गछर्न ् होलान्, हामीह को िच
िरिसबी, डाहा आिद दे खाउलान् र ितनीह
नहोलान् तर हामीह को

अत्यन्त दुखाउलान्, हामीूित
हामीह को क्षमाको योग्य पिन

दयमा ितनीह लाई क्षमा िदने

दय हामीमा भएन

भने त्यो मिनिःथितले ितनीह लाई भन्दा हामीह लाई नै बिढ नोक्सान हुन्छ।
कसै ले तपाईँको िच
बु

बनायो

तर

दुखायो वा तपाईँलाई गलत व्यवहार गर्यो र तपाईँलाई
तपाईँले

तपाईँको

मनिभऽ

ितनीह ले

िदएको

पीडा

ु यो भने त्यसले अझ धेरै
गुम्साइराख्नुभयो र उसलाई क्षमा िदन असमथर् हुनभ
तपाईँलाई पीडा िदने अिधकार

तपाईँले उसलाई िदइरहनुभएको हुन्छ (अथार्त ्
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मान तपाईँ उसको दास हो िकनभने तपाईँको भावनालाई उसको िनयन्ऽणमा
छोड्नुभएको छ)। यःता खालको चोटलाई पोषाइ राख्दा र

दयमा फाटे को

िच लाई फताइ राख्दा चचर्मा तनाव र िवभाजनको सृजना हुन्छ। यिद चचर्का
िवँवासीह को बीचमा भएको आपसी मनमुटाव र चोटलाई सुल्झाउन सिकएन

भने येशूको शरीर

पी चचर्को एकतालाई चोट पदर्छ।

यिद अ लाई क्षमा िदन हामी सक्षम् भय

भने अ ले हामीलाई

िदइरहे को दोषबाट हामी मुक्त हुन्छ िकनभने उहाले हामीलाई िदनुपन दोषबाट
हामीलाई उहाँले नै मुक्त पानुभ
र् एको छ। यसको अथर् यो होइन िक अ ले

हामीूित गरे को दुव्यर्वहार िठक ठहिरन्छ। तर येशूलाई हामीले गरे को

दुव्यर्हार वा उहाँको बाटोमा निहँिड गलत बाटोमा िहँद्डापिन उहाँले हामीलाई

क्षमा िदनुभएर उहाँसँग िमलाप गराउनुभयो त्यही मनिःथित बोकेर हामी पिन

अ सँग िमल्न सक्दछ । हामीलाई क्षमा िदइएकै कारणले हामीले पिन

अ लाई क्षमा िदन सक्छ । हामीलाई माया गरे को कारणले नै हामीले पिन
अ लाई माया गदर् सक्छ । अ लाई क्षमा िदने वा निदने त्यो आत्मिनणर्यको

अिधकार हामीमा नै भएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले पिन हःतक्षेप गनर्
सक्दै न। अ ले हामीूित कःतो धारणा राखेको छ वा अ ले हामीलाई कःतो

ँ ा िचम्लेर क्षमा िदने वा निदने िनणर्य
दुव्यर्वहार गरे को छ त्यसूित आख
हामीमा नै छ। हामीले िदने क्षमा अ को भरमा होइन तर येशूले हामीलाई के
गनुभ
र् यो भनेर िवँवास गन आधारमा क्षमा िदन सक्ने सक्षम हुन ु नै हामीमा
ूभ ु येशूको सत्य आत्मालाई पोषाइ राख्नु हो।

येशू भी ले गनुभ
र् एको क्षमामा हामी केिन्ित भएर बःदा हामीले पिन

अ लाई क्षमा िदन कसरी िसक्दछ ? यिद कोही इसाई हुँ भनेर दावी गदर्छ भने

उसको मनिःथित क्षमा िदन सक्ने िकन हुनपु छर् जसले गदार् उसको आित्मक
अनुभव ःवःथ हुन्छ अथार्त ् इसाई अनुभवले िनरन्तरता पाउन हामीह को
जीवनशैलीमा क्षमा िदने तत्व िकन अत्यावँयक छ?

५. पुनःथार्पना वा फेिर िमलाप र एकता

जब चचर्का कुनै भाइ वा बिहनीले हामीलाई िरस उठाउँछ वा हामीूित

दुव्यर्हार गछर् भने त्यसको समाधानको िनिम्त येशूले ितन कदम चाल्न
िसकाउनुभएको छ। के ती ितन कदमह

केवल दुई हजार वषर् अिघ रहेका

मािनसह मा माऽ लागु हुन्छ र? के त्यो हामीह को वतर्मान पिरिःथितमा पिन
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लागु हुन्छ ? हेनह
र्ु ोस् म ी १८:१५-१७ "१५ “ितॆो भाइले ितॆो िव
अपराध गर्यो भने, गएर ितमीह

मा

दुई माऽ हुँदा त्यसको दोष दे खाइदे ऊ।

त्यसले ितॆो कुरा सुन्यो भने, ितॆो भाइ आफ्नो भयो। १६ तर त्यसले सुनन
े

भने आफ्नो साथ अ

एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन

साक्षी ारा ूत्येक कुरा पक्का होस्। १७ यिद त्यसले ितनीह का कुरा पिन
सुन्न इन्कार गर्यो भने, मण्डलीलाई भन। त्यसले मण्डलीको कुरा पिन सुन्न

इन्कार गर्यो भने, त्यो ितॆो लािग िवधमीर् र कर उठाउनेसरह होस्। १८
“साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , ितमीह ले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ, त्यो ःवगर्मा

बाँिधनेछ। अिन ितमीह ले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो ःवगर्मा फुकाइनेछ।"

म ी १८मा येशूले उहाँको चाहना अनुसार िदनुभएको सल्लाह

मह वपूणर् मा ु पछर्। चचर्का िवँवासीह को बीचमा एक आपसमा हुने झगडा

सकेसम्म सानो समूहमै िसिमत राखू न ् भ े येशूको चाहना हो। यिद दुई

जनाको बीचमा कचकच भएको छ भने ितनीह

आफैले त्यसको समःया

सुल्झाऊन् भ े उहाँको चाहना हो। त्यसै कारणले येशूले यो िनदशन िदनुहन्ु छ
"यिद ितॆो भाइ ितॆो िब

मा गएको छ भने ितमीले उसलाई एक्लै बोलाएर

उसको दोष दे खाउनु" (म ी १८:१५
झगडामा अ

पान्तिरत)। जब दुई भाइको बीचमा

मािनस आयो भने त्यो झगडा झन ठू लो हुन जान्छ र कलह

बढ्छ। अिन त्यसले गदार् त्यो झगडा चचर्का अ

िवँवासीह को बीचमा पिन

फैिलन सक्छ र स ितमा पिन बाधा हुन सक्छ। मािनसह ले एक र अक को
पक्ष िलन्छ र चचर्मा गृह यु

नै हुनसक्छ। जब िवँवासीह को बीचमा

भएको आपसी झगडा येशूको आत्माको ूेमले ूेिरत भएर िमलाउन खोज्छ र

एक आपसमा समझदारी हुन्छ भने पुनिमर्लनको बातावरणको सृजना हुन्छ।
त्यस समय जब ती िवँवासीह मा भएका एक आपसको मतभेदलाई सुल्झाउन
ितनीह

ूयास गदर्छन् तब पिवऽ आत्माले पिन ितनीह को ूयासमा साथ

िदने िठक वातावरण बन्दछ।
किहलेकाही ँ आपसी न् लाई आफू आफूह मै िमलाउन नसक्ने हुन
सक्छ। त्यस बखतमा हामीह को बीचमा एक जना वा दुई जनालाई

सहयोगको िनिम्त अनुरोध गनर् सिकन्छ। तर पिहला आफू आफूह मा नै

सम्बन्ध राॆो गनर् ूयास गनुप
र् छर् अिन माऽै अ लाई िभऽाउन सिकन्छ।
यसको लआय के हो भने मािनसह लाई एक साथमा राख्न खोज्नु हो, झगडाको

कारण एक आपसमा टाढा हुने होइन। जब झगडाको बीचमा कोही आउँछ वा
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आउन िदन्छ भने त्यो आउने मािनसले आफ्नो राय िठक भएको भनेर दे खाउन
होइन न त एकले अक लाई दोष लगाउन हो। ितनीह
क णाले

अिभूेिरत

भएर

सरसल्लाह

िदन

आएका

इसाई ूेम र
हुन्छन्।

निमल्ने

व्यिक्तह लाई ूाथर्ना ारा िमलाउन ती आगन्तुकह ले ूयास गनर् खोज्नुपछर्।
कितपय समयमा समःयालाई सुल्झाउन सबै व्यिक्तगत ूयासह

असफल हुन सक्छ। त्यस िःथितमा समःयाको िबषयबःतु चचर्मा ल्याउन

येशूले भ ुहन्ु छ। यसको अथर् यो होइन िक साबथको आराधनामा सबैको सामु

व्यिक्तगत झगडालाई ूःतुत गरे र साबथको गिरमामय आराधनालाई िबथुलो
पानु।
र् कितपय समयमा आफू अ भन्दा असल छु वा असल इसाई हुँ भनेर

दे खाउन अ को व्यिक्तगत चिरऽलाई उघानर् इसाई भनाउँदाले दुंूयास गरे को
हुन्छ।

समःया सुल्झाउन जब ूथम् दुई कदमह

समःयालाई

चचर्को

बोडर्

वा

सिमितमा

असफल हुन्छन् तब त्यो

ल्याउनुपछर्।

त्यहाँ

पिन

दुई

झगिडयाह को बीचमा िमलाउन खोज्नु येशूको चाहना हो। झगडा गन दुवै
समूहलाई दोष िदने, आलोचना गन र दोषारोपण गन होइन।
"एक आपसको िरिसबीलाई पाक्न िदएर िविोहको

भावना जगाउन

िदनुह ु । एक आपसमा भएको चोटलाई झन गिहरो पानर् ितखो शब्दह

ूयोग

गनुर् हुँदैन। त्यसले गदार् सु े मािनसह को िदमागमा पिन दाग बःदछ।

तपाईँको र तपाईँको िवरोधीको िदमागमा िततो अथार्त ् नरमाइलो सोचह ले भनर्
निदनुहोस्। तपाईँलाई नराॆो व्यवहार गन भाइकहाँ तपाईँ गएर नॆ भएर
र् ोस्।"-एलेन
दयदे िख नै तपाईँलाई चोट परे को िबषयको बारे मा छलफल गनुह
जी

ाइट, गःपल वकर्स्,र् पृ. ४९९बाट

पान्तिरत।

उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट इन्साइक्लोिपिडयाको पृ. ८२५, ८२६को लेख

"फोिगर्मनेस" पढ्नुहोस्।

"पिवऽ आत्माको अनुमहको ूवाह सुिनिँचत गनर् र परमेँवरको

ँ ा पिन फेल हुन निदन ूभ ु येशूको िनिम्त पिरौम गनह ले
ूित ाको एक बुद
दे हायका शतर्ह

पालन गनुप
र् दर्छ: ूत्येकको आफ्नो

दयमा येशूलाई सजाइ

राख्नु, सबै ःवाथर्ह लाई मनर् िदनु, एक आपसमा ूितःपधार् र िबरोधको भावना

पोंन निदनु, आफ्नो भाऊ खोज्ने तँछाडमछाड गन ूवृि

अथार्त ् आफू मािथ

आउने िभडन्तगन मनिःथित त्याग्नाले िवँवासीह को बीचमा एकता कायम

१७६

राख्छ, आफूह लाई शु तामा राख्नु र एक आपसमा ूेम दे खाउनु त्यो नै

ाइट, सेलेक्टे ड मेसेजेज,् बुक १, पृ.

ूेमको अनुभव हो।"-एलेन जी
१७५बाट

पान्तिरत।

"यिद हामीह को आौय र उच्च धरहरा येशूसँग परमेँवरको महान्

िदनमा उिभन चाहन्छ भने हामीह मा भएका डाहा, िरस, र ठू लो पदमा बःने

मह वाकाँक्षालाई त्याग्नै पछर्। ती अपिवऽ तत्वह लाई जरै देिख उखेलेर
फाल्नुपछर्।

ितनीह लाई

फेिर

पल्हाउन

िदनुह ु ।

सम्पूणर्

पढ्नुहोस्

"१२

परमेँवरको पक्षमा उिभरहनुपछर्।"-एलेन जी
१९०बाट

पमा

हामी

ाइट, लाःट डे इभेन्टस्, पृ.

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

कलःसी

३:१२-१७

परमेँवरका

च ुिनएकाह , पिवऽ र िूय भएर ितमीह ले क णा, दया,

दीनता, नॆता र धैय र् धारण गर। १३ एउटाले अकार्लाई

सहने गर, कुनै मािनसको िव

मा केही दोषको कारण छ

भने, एक-अकार्लाई क्षमा गन गर। जसरी ूभ ुले ितमीह लाई

क्षमा गनुभ
र् एको छ, त्यसरी ितमीह ले पिन क्षमा गनुप
र् छर्।
१४ यी सबैभन्दा बढ़ी ब

ूेम धारण गर, जसले सबै

थोकलाई सम्पूणर् एकतामा एकसाथ बाँध्छ। १५ भींटको
शािन्तले ितमीह का

दयमा राज्य गरोस्। साँच्चै, ितमीह

त्यसको िनिम्त एउटै शरीरमा बोलाइएका िथयौ। ितमीह
धन्यवादी

ँ
ूशःततासग

होओ।
वास

१६
गरोस्।

भींटको
पूरा

वचन

ितमीह मा

बुि मानीसाथ

एउटाले

अकार्लाई िसकाओ र अतीर् देओ, र परमेँवरूित आफ्नो

दयमा रहेको कृत तासाथ भजन, ःतुित र आित्मक गान

गाओ। १७ कुरा वा काममा जे-जे गछ , सबै कुरा उहाँ ारा

नै परमेँवर िपतालाई धन्यवाद चढ़ाउँदै ूभ ु येशूको नाउँमा

गर।"
गुणह

कलःसीका चचर्का येशूभक्तह मा हुनपु न के के

छन् सो हुन खोज्न पावलले ितनीह लाई आमह

गदर्छन्। सबै

न्द वा झगडालाई सुल्झाउन ती गुणह लाई

आधार

मा प
ु छर्?

िकन

१७७

म ी

१८:१५-१८मा

येशूको

चाहनालाई अगािड बढाइ राख्न ती नीितह

हाॆो िनिम्त िकन

मागर्िनदशन हुन सक्छ?
आ)

कलःसी ३:१२-१७मा कोिरएका नीितह

चचर्को एकताको

िनिम्त िकन अत्यावँयक छ?
इ)

यिद

हामीले

अन्तराि य

समुच्च

पमा

हामीह को

ःथानीय

वा

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्लाई हेर्य भने कुन्

त्यःतो महान् तत्व छ जुन सबै एक भएर सं सारको सामु
ढु क्क भएर जान अित आवँयक छ? के हामीह को
िशक्षादीक्षा वा दशर्नह

सारा

सं सारमा

परमेँवरले

हो िक? त्यो कदापी होइन। हामी

हामीले

हामीलाई

पाएका

िशक्षादीक्षा

बोलाउनुभएको

छ।

घोषणा

गनर्

तर

यिद

हामीह को बीचमा आन्तिरक कलह भयो भने, सानो ितनो
कुरामा िरस

गरे र बःय भने, एक आपसमा टोकाटोक गरे र

आलोचना गनर् थाल्य
राख्य

भने हामीह को ःवाथर्लाई पोषाइ

ँ ाडमछाड गरे र आफू आउन खोज्ने ूवृि
भने, तछ

जःता अ

धेरै मनिःथितह लाई हामीह को चिरऽमा ूवेश

गनर् िदय भने एक भएर परमेँवरको सन्दे श सुनाउने काममा
हानी हुनसक्छ।

चचर्को एकतालाई कायम राख्न र तपाईँ

ँ िमलोम ो गरे र एक भएर सिबय हुन पिवऽ
पिन चचर्सग

आत्माको

शिक्तको

िनिम्त

ूाथर्ना

िनरन्तर पमा

िकन

नगिररहने?
सारांश:

येशूको

सुसमाचार

केवल

आित्मक

समाचारमाऽ

नभएर

त्यसले

मािनसमा भएको चोटलाई िनको पाछर् र उसको जीवनमा आमूल पिरवतर्न
अथार्त ् काया पलट गराउँछ। जब ती तत्वह

त्यसले अ

मािनसह सँगको सम्बन्धमा गिहरो ूभाव नपारी छोड्दै न। यो

सं सार पापै पापले
उदाहरणह

हामीह को जीवनमा हुन्छ तब

भिरएतापिन बाइबलमा यःता ूभावकारी नीितह

र

छन् जसलाई अपनाउन सक्य भने अ सँग सुमधुर र सौहादर्पूणर्

सम्बन्ध सम्बन्ध राख्न सक्षम् हुन्छ ।

१७८

कथा १०
बुझ्न गार्हो बाइबल
जेिलन्डोयोयाओले, ४२ इःट िटमोर
जेिलन्डो इःट िटमोरको बदमाश मािनस िथयो। ऊ ज

ाँहा िथयो, च ुरोठ

खान्थ्यो र जुवा खेल्थ्यो। उसको हातभरी टाटु अथार्त ् िछलामा िचऽह

कोिरएका िथए। उसले गुण्डाह को समूह खडा गरे को िथयो। ऊ हरे क हप्ता
चचर् जान्थ्यो तर जिहले पिन ऊ उदास िथयो।

ऊ गएको चचर् रोमन

क्याथोिलक चचर् िथयो। त्यहाँको पाःटरलाई फादर भिनन्छ।

२१ वषर्को हुँदा उसलाई बाइबल पढ्न अत्यन्त चाहना भयो। उसँग

बाइबल िथएन। त्यसकारण उसको घरबाट ९०० माइल अथार्त ् १४००
िकलोिमटर टाढा रहे की िददीलाई बाइबल िक

अनुरोध गर्यो। उनकी िददी

इन्डोनेिसयाको एक सहर सुराबायामा बःदथी।
"िदज्यू, मलाई एउटा बाइबल िकनेर पठाइ िदन सक्नुहन्ु छ?" उसले

अनुरोध गर्यो। दुई हप्तापिछ उसले बाइबल पायो। एक मिहनािभऽ उसले
उत्पि दे िख ूकाशसम्म प
पल्ट बाइबल प

ो। तर उसले केही पिन बुझेन। उसले दोॐो

ँ ा टे केर
ो र तेॐो पल्ट पिन तर उसले केही बुझेन। घुड

उसले ूाथर्ना गर्यो, "हे परमेँवर तपाईँको वचन म बुझ्न चाहन्छु । तर

कसरी बुझ्ने मलाई थाहा छै न। तपाईँको पिवऽ आत्मा मलाई पठाउनुहोस र
बाइबल पढ्न अगुवाई उहाँ ारा गिरयोस्।" अिन फेिर चौथो पल्ट उसले

बाइबल प

ो। जब जब उसले बाइबल प

ो तब तब उसले पिवऽ

नयाँ कुराह

भे ाउँदा उसलाई अचम्म लाग्यो। पढ्दा पढ्दा उसले ूःथान

आत्माबाट सो बुझ्न पाउँ भनी ूाथर्ना गर्यो। त्यसरी ूाथर्ना गरे र पढ्दा धेरै
२०:४-५मा रहे को दोॐो आ ा पढ्न पुग्यो। त्यहाँ परमेँवरले भ ुभएको
िथयो, "ितमीले आफ्नो िनिम्त खोिपएको मूितर् नबनाउनु। आकाश, पृथ्वी,

पृथ्वीमुिन वा पानीमा भएका कुनै पिन बःतुको आकार नबनाउनु। ितनीह लाई

नढोग्नु र ितनीह लाई पुजा नगनु।
र् " ( पान्तिरत)। "हाॆो चचर्मा कँ ु िदएका
मूितर्ह

िकन छन्?" उसले अचम्म मानेर सोच्यो। ऊ ूत्येक आइतबार

ु ा बाइबल पिढरअयो। उसले
चचर्मा गइरअयो र ितन वषर्सम्म ूत्येक बेलक

िबबाह पिन गर्यो र दुईवटा पसलह

पिन खोल्यो।

१७८-१

एक िदन उसको पसलमा एक जना थोमस लोपस् नाउँ गरे को सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट आए र माकर् िफन्लीले लेखेको "द अलमोःट फगर्टन डे" (झण्डै

िबिसर्एको िदन) भ े िकताब बेच्यो। त्यो िकताब पढे र शिनबार नै बाइबलमा
भनेको साबथ रहे छ भनेर थाहा पाएपिछ ऊ अत्यन्त झःक्यो। उसले यो
पुःतकको पछािडको पानामा थोमासको फोन नम्बर भे ायो र आफ्नो पसलमा
आउन फोन गर्यो। जब थोमास जेिलन्डोको पसलमा आयो तब उसले तुरन्तै

सोध्यो, "यो पुःतकमा आइतबार नभनी शिनबार नै साबथ िदन हो भनेर िकन
लेिखयो?" थोमासले उसलाई िसधै जवाफ िदएनन्। तर उनले जवाफ िदए,
"तपाईँ आफै बाइबल पढ्नुहोस् र पिवऽ आत्माले तपाईँलाई जवाफ िदउन्।"
जेिलन्डोले बाइबल फेिर प

ो। जब म ी २८:१मा ऊ आइपुग्यो उसले

ो "अब साबथपिछ जब हप्ताको पिहलो िदनको िबहान भयो, मेरी मग्दिलन

प

र अक मेरी िचहानमा हे न र् आए।" त्यहाँ उसले जवाफ पायो। बाइबलले
आइतबारलाई हप्ताको पिहलो िदन भन्छ। अक शिनबार उसले आफ्नो पसल
थुन्यो र शिनबार िबहान आफ्नो चचर्मा भएको सेवा स ितमा भाग िलयो।
केही हप्तापिछ शिनबार िबहानको सेवास ितपिछ फादरले उसलाई सोध्यो

"ितमी िकन आइतबारको स ा शिनबार चचर्मा आउँछौ? ितॆो ौीमती र ितॆो
बच्चा आइतबार चचर्मा आउँछन् तर ितमीचाही ँ आइतबार चचर् आउन
छो

ौ।" जेिलन्डोले जवाफ िदयो, "मैले बुझे अनुसार ूभ ु येशूको आराधना

गन िदन शिनबार हो आइतबार होइन।" "अहँ, आइतबार नै हो शिनबार
होइन" फादरले जवाफ िदयो। फादरको उक्त जवाफले उसलाई आफ्नो
चचर्मा धेरै असिजलो लाग्न थाल्यो। जब जब ऊ चचर्मा जान्थ्यो तब तब

उसले िबिभ

मूितर्ह लाई हे द जानुपदर्थ्यो। एक िदन ती मूितर्ह को सामु

ँ ा टे केर ूाथर्ना गर्यो "हे ूभ ु, के चचर्मा यी मूितर्ह
घुड
तपाईँले खोिपएको मूितर्ह

सन्तह को मूितर्ह

राख्नु िठक छ त? के

राख्न िदनुहन्ु छ?" (येशू, मिरयम, िबिभ

चचर्मा िथए)।

एक िदन उसले यशैया ४२:८ प

मेरो नाउँ त्यही हो। मेरो मिहमा अ

इसाई

ो जसमा लेिखएको िथयो, "म ूभ ु हुँ।
कसै लाई िद

न त कुनै खोिपएको व

कँ ु िदएको मुितर्ह लाई मैले पाउनुपन ूशं सा िदन्छु ।" ( पान्तिरत)।

यो पढे र

उसको सातोपुत्लो गयो। कुनै पिन मूितर् बनाएर पूजा गनुर् परमेँवरले मनाही
गनुभ
र् एको उसले महसुस गर्यो र ती मूितर्ह लाई पूजा नगन िनणर्य उसले
गर्यो।

१७८-२

फादरलाई टे िलफोन गरे र उसले सोध्यो, "मलाई तपाईँले सहयोग गनुह
र् ोस्।
यिद तपाईँले मलाई सहयोग गनुभ
र् एन भने म चचर् छोड्छु । मेरो घरमा एक
पटक आउनुहोस्।" जब फादर उसको घरमा आए तब जेिलन्डोले चचर्मा
भएका मूितर्ह

र साबथको बारे मा धेरै ूँनह

उनलाई सोध्यो। "भाइ,

िवँवासमाऽै गनु।
र् त्यित भए पुिगहाल्छ िन। यी नाना थिरका कुराह मा िकन

चासो राख्ने?" फादरले भन्यो। फादरले भनेको कुरा जेिलन्डोलाई िच

बुझेन। धेरै बाइबल पढे पिछ उसले यो िनंकशर् िनकाल्यो िक जे िवँवास गछर्
त्यस अनुसार चल्नुपछर्। आिखरमा उसले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा िलयो।

चार वषर्पिछ जेिलन्डो इःट िटमोरको मह वपूणर् चचर्को सदःय भइरहे को छ।
उसको कारणले धेरै मािनसह ले बिप्तःमा िलए।

सन् २०१५को तेर्ह साबथ ःकुलको भेटीको केही भागले इःट िटमोरको

राजधानी िडलीमा पिहलो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ःकुल खोल्न सहयोग गरे को
िथयो। त्यस भेटीको िनिम्त तपाईँह लाई धन्यवाद।
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लेखक: आन्ड्र्यु मेकचेःनी

