तािक ितनीह

३

एक

होऊन ्

यस अध्यायका मूल पदह : यूह ा १७:१-१६, १ यूह ा ५:१९, यूह ा

१३:१८-३०, यूह ा ५:२०-२३, मकूर्स ९:३८-४१, ूकाश १८:४ र १
यूह ा २:३-६।

यस अध्यायको मूल सार पद: "म केवल ियनीह को (चेलाह ) िनिम्तमाऽ

ूाथर्ना गिदर्ँ न, तर जो मािनसह

ियनीह को वचन सुनरे मलाई िवँवास गछर्न ्

ितनीह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना गदर्छु। जसरी तपाईँ िपता ममा हुनहु न्ु छ र म
तपाईँमा छु त्यसरी नै ितनीह

पिन एकै होऊन्। साथै ितनीह

पिन हामीमा

एक भएर बसोस्। ितनीह मा भएको एकताले नै सारा सं सारले िवँवास ग न्
िक तपाईँले मलाई पठाउनुभएको हो।" (यूह ा १७:२०,२१

पान्तिरत)।

येशूलाई धोका िदइने छ र मािरने छ भ े कुरा उहाँको िदमागमा

घुिमरहे को िथयो। तर उहाँको मृत्युपिछ चेलाह मा के हुनेछ भ े िचन्ताले

उहाँलाई दु:िखत पिन गराइरहे को िथयो। युह ाको सुसमाचारले आफ्ना

चेलाह ूित भएको सरोकारलाई झ्याल उघारे को जःतै उघारी िदएको छ।
यूह ा

१३-१७

अत्यन्त

िनणार्यक

अध्यायह

्
हुन।

अध्यायह बाट हामीले येशूका अिन्तम िशक्षा वा वचनह

खास

गरे र

ती

पाउँदछ । ती

वचनह लाई यूह ा १७मा अिन्तम चरमिबन्दुमा पुर्याइएको पाउँछ । त्यो
ु एको है िशयतले ूाथर्ना गनुभ
र् एको"
अध्याय किहलेकाही ँ येशू "मूल पूजारी हुनभ
भनेर सम्बोधन गिरन्छ।
"येशू भी

ु एर आफूलाई मृत्युमा
आफै पुजारी र बिलको पाठो हुनभ

पुर्याउन अपर्ण गनुभ
र् एको िथयो। जुन अिभभारा िलएर उहाँले ूाथर्ना गनुभ
र् एको

िथयो (यूह ा १७), त्यो उहाँको अत्यन्त उपयुक्त ूाथर्ना िथयो। फेिर त्यसै

बखत यो ूाथर्ना उहाँको समपर्णको ूाथर्ना पिन भ

सिकन्छ। कसको लािग

समपर्ण गनुभ
र् एको ूाथर्ना भन्दा ितनीह को लािग जो अिन्तम भोज खान
मािथल्लो कोठामा भेला भएका चेलाह

जसको िनिम्त आफू मिरन लाग्नुभएको

िथयो साथै ितनीह को िनिम्त पिन हो जसले ती चेलाह को गवाही तथा वचन

सुनेर येशूमा आःथा राख्न पुग्छन्।"-एफ एफ ॄस
ु , द गःपल अभ जोन,
(माण्ड रािपडस्: इरडमानस्, १९८३), पृ ३२८बाट

३८

पान्तिरत।

यूह ा १७मा येशूले गनुभ
र् एको ूाथर्नाको केन्ििवन्दु चेलाह को

बीचमा र ितनीह को गवाही तथा वचनले िवँवास गन भिवंयका चेलाह को
बीचमा एकता होस् भ े उहाँको गिहरो चाहना दे िखएको छ। उहाँको ूाथर्नाको
मूल िवषय बःतु नै यो िथयो: "म केवल ियनीह को (चेलाह ) िनिम्तमाऽ
ूाथर्ना गिदर्ँ न, तर जो मािनसह

ियनीह को वचन सुनेर मलाई िवँवास गछर्न ्

ु न्ु छ र
ितनीह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना गदर्छु। जसरी तपाईँ िपता ममा हुनह
म तपाईँमा छु त्यसरी नै ितनीह

पिन एकै होऊन्। साथै ितनीह

पिन

हामीमा एक भएर बसोस्। ितनीह मा भएको एकताले नै सारा सं सारले
िवँवास ग न् िक तपाईँले मलाई पठाउनुभएको हो।" (यूह ा १७:२०,२१
पान्तिरत)।

र्
जबसम्म यूह ा १७ अध्यायमा येशूले गनुभ
र् एको ूाथर्ना ध्यानपूवक

केलाएर अध्ययन गदन

तबसम्म येशूमा हुनपु न एकताको बारे मा जितसुकै

र् यो?
छलफल गिरएतापिन त्यो अथर्पूणर् हुँदैन। केको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुभ
कसको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुभ
र् यो? बतर्मान समयमा हाॆो िनिम्त के उहाँको

ूाथर्ना समयसापेिक्षक र अथर्पूणर् छ त? यस अध्यायमा ती ूँनह को जवाफ
िदन ूयत्न गिरनेछ।

१. येशूले आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ

येशूले गनुभ
र् एको मूल पुजारीय ूाथर्नामा तीन भागह

छन्। ूथमत:

येशूल ् आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ (यूह ा १७:१-५)। दोॐोमा उहाँले
र् न्ु छ (यूह ा १७:६-१९) अिन अन्तमा
आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुह

उहाँलाई िवँवास गन भिवंयका िवँवासीह को िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ (यूह ा

१७:२०-२६)।

यूह ा १७:१-५ अनुसार येशूले गनुभ
र् एको ूाथर्नाको मूल िवषयबःतु

ू र् छ? हेनह
के िथयो? हाॆो िनिम्त त्यो कितको अथर्पण
र्ु ोस्: "१ यी कुरा

ँ ा उचाली भन्नुभयो, “हे िपता, समय
भिनसक्नुभएपिछ येशूले ःवगर्ितर आख

र् ोस्, र पुऽले तपाईंको मिहमा
आइपुगक
े ो छ, तपाईंका पुऽको मिहमा ूकट गनुह
ूकट गरोस्। २ िकनिक तपाईंले उसलाई सबै मािनसमािथ अिधकार िदनुभएको

छ, तािक तपाईंले उसलाई िदनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दे ओस्। ३
अब अनन्त जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत्य परमेँवरलाई

् ४ जुन काम तपाईंले
िचनून,् र तपाईंले पठाउनुभएको येशू भींटलाई िचनून।

३९

मलाई िदनुभयो, त्यो पूरा गरी तपाईंलाई पृथ्वीमा मैले मिहिमत तुल्याएको छु ।
५ अब हे िपता, सं सारको सृिंट हुन अिघ तपाईंको सम्मुख मेरो जुन मिहमा
र् ोस्।"
िथयो, त्यसैले आफ्नो उपिःथितमा मलाई मिहिमत पानुह

ूभ ु येशूले पिहला त आफ्नो िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ। त्यो ूाथर्ना

गिरसक्नु अिघका िविभ

घट्नाह ले उहाँको अिन्तम समय आएको िथएन

भनेर उहाँले आभास् िदनुभएको िथयो (यूह ा २:४, ७:३०, ८:२०)। अब
येशूले थाहा पाइसक्नुभएको िथयो िक उहाँको बिल हुने समय आइपुग्यो।

उहाँको यस पृथ्वीको जीवन नाटकीय पमा िनंकषर्मा पुग्ने क्षण आइपुगेको

िथयो। आफ्नो लआय पूरा गनर् मानव शरीर धारणा गनुभ
र् एको है िशयतले

र् न समय
उहाँलाई बलको आवँयकता िथयो। त्यसको अथर् उहाँको ूाथर्ना गनुप
िथयो।

परमेँवर िपताको इच्छा अनुसार काम गरे र येशूले उहाँको मिहमा

गनुह
र् न
ु े समय आएको िथयो। त्यसको अथर् बुसका िनमर्म, अस

र बुर

यातना सहनु परे तापिन उहाँले परमेँवर िपताको इच्छा पूरा गिर नै छाड्ने

उहाँको चाहना िथयो। बुसमा आफूलाई होम्ने िनणर्य गनुर् भनेको उहाँको
िनिम्त भाग्यको खेल िथएन। ब

परमेँवर िपताले उहाँलाई िदनुभएको

अिधकारलाई उहाँले कसरी ूयोग गन त्यो उहाँमा नै भर परे को िथयो। उहाँ
कुनै अ

िलएर

मािनस जःतै शहीद हुन जानुभएको िथएन तर उहाँ मानवीय अवतार

आउनुभएर

परमेँवर

िपताको

मिहमा

गनर्

आउनुभएको

िथयो।

परमेँवरको मिहमा गनुर् नै उहाँको मानव अवतारको कारण िथयो। उहाँले

परमेँवर िपताको मिहमा कसरी गनुभ
र् यो भन्दा यस सं सारका पापह को िनिम्त

बुसमा आफू बिल हुन रािज हुन ु भएकोले िथयो।
मािनसह

अनन्त जीवन वा ःवगर्को िनिम्त अनेक धमर् र दशर्नह

ूःतुत गछर्न ् तर यूह ा १७:३ अनुसार अनन्त जीवन कसरी ूाप्त गनर् सिकन्छ
भनेर येशूले कसरी ठोकुवा गनुभ
र् एको िथयो? परमेँवरलाई िवँवासमाऽ होइन

उहाँलाई िच ु भनेको के हो? हेनह
र्ु ोस्:

"अब अनन्त जीवन यही हो, िक

ितनीह ले तपाईं, एकमाऽ सत्य परमेँवरलाई िचनून,् र तपाईंले पठाउनुभएको
्
येशू भींटलाई िचनून।"

अनन्त जीवनमा समावेश हुने ूथम् वा मुख्य तत्व नै परमेँवरूित

हामीह को व्यिक्तगत

ान हो भनेर येशूले हामीह लाई भ ुहन्ु छ। यो

धमर्कमर्, दान दिक्षणा वा कुनै पूण्य काम गरे र मुिक्त पाइन्छ भनेको होइन।

४०

तर हाॆो िनिम्त येशूले बुसमा के गनुभ
र् यो सो जानेर अनुभव गनुर् नै

हामीह को अनन्त जीवन वा ःवगर् हो। यो आत्म ान त्यसबेला ूाप्त हुन्छ
जब

परमेँवर

िपतासँग

मािनसह ले परमेँवरको

व्यिक्तगत पमा

सम्बन्ध

राख्दछ ।

कितपय

र् छर्, बाइबलमा
ान पाउन अनेक िव ा हािसल गनुप

िडमी पाउनुपछर्, परमेँवरको बारे मा िवःतृत वा एक एक गिर थाहा पाउनुपछर्

् तर येशूले त्यो भन्दा गिहरो र सन्तुि पूणर् उपाए िदनुभएको
भनेर दािव गछर्न।

छ: त्यो हो परम िपता सनातन परमेँवरसँग व्यिक्तगत सम्बन्ध राखेर चल्नु।

येशूले मानव शरीर धारण गरे र आउनुको लआयह

धेरै भएतापिन एउटा मूल

लआयलाई जा ु ज री छ: त्यो हो मािनसह मा परमेँवरको बारे मा अझ असल

अथर्पूणर् र मुिक्त िदइने

ानमा अगुवाई गनु।
र् यिद मािनसह मा त्यो

ान भयो

भने एक आपसमा िमलेर एकताको शुऽमा रिहरनेछन्।
परमेँवरको बारे मा थाहा पाउनु र व्यिक्तगत पमा उहाँलाई िच म
ु ा के

फरक छ? तपाईँले कःतो अनुभव गनुभ
र् एको छ जसले गदार् परमेँवरलाई िच
सहयोग िमलेको छ?
२. येशूले आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ

आफ्ना चेलाह को िनिम्त येशूले िवशेष ूाथर्ना गनुभ
र् एको िथयो।

सं सारमा भएका मािनसह

तर उहाँलाई िवँवास नगनह को बारे मा सम्बोधन

गनुभ
र् एतापिन आफ्ना चेलाह को िनिम्त उहाँको ूाथर्नाको िवषयवःतु के िथयो?
हेनह
र्ु ोस् िवशेष गरे र पद ९-१९, यूह ा १७:६-१९ “6 “सं सारबाट जुन

मािनसह

तपाईंले मलाई िदनुभयो, ितनीह लाई तपाईंको नाउँ मैले ूकट

गिरिदएको छु । ितनीह

तपाईंका िथए, अिन तपाईंले ितनीह

मलाई िदनुभयो, र

ितनीह ले तपाईंको वचन पालन गरे का छन्। 7 ितनीह लाई अब थाहा छ, िक
तपाईंले मलाई िदनुभएको ूत्येक कुरा तपाईंबाट आएको हो। 8 िकनभने जुन
वाणी तपाईंले मलाई िदनुभयो, मैले ितनीह लाई िदएको छु , र ितनीह ले ती

महण गरे का छन्। म तपाईंबाट आएको हुँ भन्ने ितनीह ले साँच्चै जानेका छन्,

अिन तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनी ितनीह ले िवँवास गरे का छन्। 9

म ितनीह का िनिम्त ूाथर्ना गदर्छु, सं सारको िनिम्त म ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर
ितनीह का िनिम्त, जसलाई तपाईंले मलाई िदनुभएको छ। िकनभने ितनीह

् 10 मेरा सबै जे छन् तपाईंका हुन,् र तपाईंका जे छन् मेरा
तपाईंकै हुन।
् मेरो मिहमा ितनीह मा ूकट भएको छ। 11 “म फेिर सं सारमा रहँिदन,ँ
हुन।

४१

तर ियनीह

त सं सारमा रहन्छन्। मचािहँ तपाईंकहाँ आइरहेछु। पिवऽ िपता,

तपाईंले मलाई िदनुभएको तपाईंको नाउँमा ितनीह लाई सुरिक्षत राख्नुहोस्, र
ँ िथए,ँ
पिन एक होऊन्। 12 जबसम्म म ितनीह सग

हामी जःतै ितनीह
तपाईंले

मलाई

िदनुभएको

तपाईंको

नाउँमा

ितनीह लाई

सुरिक्षत

ितनीह को रक्षा गर। अिन ितनीह मध्ये िवनाशको छोराबाहेक अ

राख।

कोही नंट

भएन, िकनिक धमर्शाःऽ पूरा हुन आवँयक िथयो। 13 “तर अब म तपाईंकहाँ

आइरहेछु। सं सारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु , िक ितनीह मा मेरो आनन्द पूरा

होस्। 14 मैले ितनीह लाई तपाईंको वचन िदए,ँ तर सं सारले ितनीह लाई

ँ 15
सं सारका होइनन्, जसरी म सं सारको होइन।

घृणा गर्यो, िकनिक ितनीह
तपाईंले

ितनीह लाई

सं सारबाट

लैजानुहोस्

भनी

म

ितनीह लाई दुंटबाट सुरिक्षत रािखिदनुहोस्। 16 ितनीह

ूाथर्ना

गिदर्न,ँ तर

सं सारका होइनन्,

ँ 17 ितनीह लाई सत्यमा पिवऽ पािरिदनुहोस्,
जःतो म पिन सं सारको होइन।
तपाईंको वचन सत्य हो। 18 जसरी तपाईंले मलाई सं सारमा पठाउनुभयो, मैले

पिन ितनीह लाई सं सारमा पठाएको छु । 19 ितनीह का खाितर म आफैलाई

पिवऽ पादर्छु, तािक ितनीह
येशू भी

भौितक

पिन सत्यतामा पिवऽ होऊन्।"

पमा चेलाह सँग नहुँदा ितनीह को िवँवास

ढलमिलने सम्भावना उहाँले दे ख्नुभएकोले ितनीह को िनिम्त उहाँले परमेँवर
िपतासँग

दय खोलेर ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ। यसरी आफ्ना चेलाह लाई येशूले

उहाँको िपताको हे रचाहमा सुम्पनु हुन्छ।
येशूले चेलाह लाई

सं सारबाट ितनीह
मािनसह

सं सारबाट छु ै

बस भ ुभएको छै न

तर

सुरिक्षत होऊन् भनेर उहाँले ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ। पापले गदार्

जन्मजातै बाट परमेँवर िपताको इच्छाको िबपिरत जाने भएकोले

उहाँले सं सारको िनिम्त ूाथर्ना गनुह
र् ु

(हामी जान्दछ , हामी परमेँवरका ह , र

सारा सं सार त्यस दुंटको अधीनमा परे को छ।" 1 यूह ा 5:19)। सं सारमै
रहे र चेलाह ले सेवाकायर् गनुप
र् रे कोले ितनीह लाई सं सारको दु ताबाट सुरिक्षत

राख्न येशूले आफ्नो िपतालाई िबिन्त गनुह
र् न्ु छ (सं सार भ ाले ती तत्वह

हुन ्

जुन यूह ाले यसरी व्याख्या गदर्छन् “15 सं सारलाई वा सं सारमा भएका कुनै

पिन थोकलाई ूेम नगर। यिद कुनै मािनसले सं सारलाई ूेम गदर्छ भने

िपताको ूेम त्यसमा हुँदैन।16 िकनिक सं सारमा भएका सबै थोक, अथार्त ्

ँ ाको अिभलाषा (आख
ँ ाले जे
शरीरको अिभलाषा (आफूमाऽ पोंने चाहना), आख

दे ख्यो त्यसूित लालायीत हुने), जीवनको शेखी (आफ्नोमाऽ भाऊ खोज्ने िवशेष
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्
गरे र अ को मोलमा)िपताबाट आएका होइनन्, तर सं सारबाट आएका हुन।"
1

यूह ा 2:15-16)। हो, येशू सं सारूित चासो राख्नुहन्ु छ िकनभने उहाँ सारा

सं सारलाई मुिक्त िदन आउनुभएको हो। तर सुसमाचारको ूचारसँग ती

मािनसह को सम्बन्ध गाँिसएको हुन्छ जो उहाँको िनिम्त गवाही हुन्छ।
त्यसै कारण दु

तत्वले ती चेलाह लाई नछोऊन् भनेर चेलाह को िनिम्त

येशूले ूाथर्ना गनुर् आवँयक िथयो (येशूले चेलाह लाई िसकाउनुभएको

ूाथर्नामा पिन यो तत्व समावेश भएको िथयो “13 हामीलाई परीक्षामा पनर्

निदनुहोस्,

तर दुंटबाट छु टाउनुहोस् िकनभने राज्य, पराबम र मिहमा

सदासवर्दा तपाईंकै हुन,् आमेन।’ म ी 6:13)।
एउटा चेलाचाही ँ हािरसकेको िथयो। यूह ा १७मा येशूले गनुभ
र् एको
ूाथर्ना अगावै एक जना चेलाले उहाँलाई धोका िदने िनणर्य गिरसकेको िथयो

(यूह ा

१३:१८-३०)।

खानुहँद
ु ा।

येशूलाई

गनुभ
र् एतापिन,

धोका

यहू दा

त्यो

िथयो

िदने

भाग्यको

कुरा

िसकार

येशूले

चेलाह सँग

भजन

िथएन।

अिन्तम

४१:९बाटै
आिखिर

भोजन

येशूले

उल्लेख

भोजनमा

येशूले

यहू दालाई िमऽता र ूेमको हात बढाउनुभएको िथयो (यूह ा १३:२६-३०)।
“िनःतार चाडको भोजमा येशूले धोकेवाजको लआयलाई ूकट गदार् उहाँले

र्
नै येशूले
आफ्नो ईँवरीय शिक्तको ूमाण िदनुभएको िथयो। ममतापूवक
यहू दालाई अ

चेलाह लाई सरह सेवा गनुभ
र् एको िथयो। तर यहू दालाई

पँचाताप गनर् येशूले िदनुभएको अिन्तम अवसर गुमाउने उसले िनणर्य गरे को

िथयो।"-एलेन जी

ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, पृ. ७२०बाट

पान्तिरत।

सत्यूित समिपर्त हुन ु वा पिवऽ जीवन िबताउनु पिन ूभ ुको सेवा गनर्

् परमेँवरको अनुमहको कामले गदार् चेलाह को
नभैनहुने तत्व हुन।

दय तथा

जीवनमा काया पलट वा आमूल पिरवतर्न हुने िथयो। यिद ितनीह ले सं सारको

सामु येशूको िनिम्त गवाही हुन ु हो भने वा उहाँको सुसमाचार ूभावकारी

पमा

ूचार गिरने हो भने ितनीह को जीवनको सम्पूणर् पक्षह को आमूल

पमा

त्यो पिरवतर्न केवल सत्यलाई आत्मसात् गदार् वा सत्यूित द िच

भएर

पिरवतर्न हुन ु आवँयक िथयो ितनीह को काया पलट हुन ु आवँयक िथयो।
चल्दामाऽ ूाप्त हुन्छ।

“सं सारको होइन" भ ह
ु ो अथर् के हो? हामीह को जीवन, चिरऽ,

अपनाउने जीवनशैली र चालामालाले हामी सं सारको होइन
दे खाउने?

४३

भनेर कसरी

३. “जसले ितनीह को वचन सुनरे मलाई िवँवास गदर्छन् ितनीह को िनिम्त
पिन म ूाथर्ना गदर्छु"

आफ्ना चेलाह को िनिम्त ूाथर्ना गनुभ
र् एपिछ येशूले आफ्नो ूाथर्नाको

दायरा फरािकलो पानुह
र् न्ु छ। उहाँका चेलाह ले बोलेको वचनह लाई वा

ितनीह ले गरे को सुसमाचार ूचारलाई सुनेर येशूलाई िवँवास गनह को िनिम्त

पिन उहाँले ूाथर्ना गनुह
र् न्ु छ (यूह ा १७:२०)।

सुसमाचार सुनरे िवँवास गन भिवंयका िवँवासीह को बीचमा के होस्

भनेर येशूले आफ्नो सबभन्दा ठू लो चाहना व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो। त्यो चाहना

र्ु ोस्, यूह ा १७:२०के िथयो? उहाँको ूाथर्ना पूरा हुन ु िकन ज री छ? हेनह
२६ "२० “म ियनीह का िनिम्त माऽ ूाथर्ना गिदर्न,ँ तर ियनीह का सन्दे श ारा
ममािथ िवँवास गनह का िनिम्त पिन ूाथर्ना गछु र्, २१ िक ितनीह

सबै एक

होऊन्। हे िपता, जसरी तपाईं ममा हुनहु न्ु छ, र म तपाईंमा, त्यसरी ितनीह

पिन

हामीमा होऊन्, र तपाईंले मलाई पठाउनुभयो भनी सं सारले िवँवास गरोस्।
२२ जुन मिहमा तपाईंले मलाई िदनुभएको छ, मैले ितनीह लाई िदएको छु ,

तािक हामी एक भएझ ितनीह
तपाईं ममा, र ितनीह

पूणर्

पिन एक होऊन्। २३ म ितनीह मा, अिन

पले एक होऊन्, र तपाईंले मलाई पठाउनुभएको

र् यो भनी
हो, अिन मलाई ूेम गनुभ
र् एजःतो तपाईंले ितनीह लाई पिन ूेम गनुभ

सं सारले जानोस्। २४ “िपता, म इच्छा गदर्छु, िक तपाईंले मलाई िदनुभएकाह

ँ रहू न,् र मेरो मिहमा दे खून,् जुन मिहमा, सं सारको सृिंट हुन
म जहाँ छु मसग

अिघ दे िख नै मलाई ूेम गनुभ
र् एको हुनाले तपाईंले मलाई िदनुभएको िथयो।
२५ “धािमर्क िपता, सं सारले तपाईंलाई िचन्दै न, तर म तपाईंलाई िचन्दछु , अिन
तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनी ियनीह ले जान्दछन्। २६ मैले तपाईंको

नाउँ ियनीह मा ूकट गर, अिन तपाईंको नाउँ ियनीह मा ूकट गराइरहनेछु,

तािक जुन ूेमले मलाई तपाईंले ूेम गनुभ
र् यो, त्यो ितनीह मा रहोस्, र म
ितनीह मा रहू ँ।”

ु न्ु छ त्यसरी नै
जसरी परमेँवर िपता र परमेँवर पुऽ एक हुनह

भिवंयका िवँवासीह

एक होऊन् भनेर येशूले ूाथर्ना गिर आफ्नो चाहना

व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो। यूह ाको सुसमाचारमा केही ठाउँह

छन् जहाँ िपता

र पुऽको बीचमा भएको एकतालाई सम्बोधन गिरएको छ। उहाँह

अलग

भएर वा एक आपसबाट ःवतन्ऽ भएर कुनै काम गनुभ
र् एको िथएन। उहाँह

जे जे गनुह
र् न्ु छ एक आपसमा सहमत भएर काम गनुह
र् न्ु थ्यो (यूह ा ५:१९-२३
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"१९ येशूले ितनीह लाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म ितमीह लाई भन्दछु , पुऽ आफैले

केही गनर् सक्दै न, तर िपताले जे गनुभ
र् एको दे ख्छ त्यही माऽ गछर्, िकनिक

िपताले जे गनुह
र् न्ु छ, पुऽले त्यसै गछर्। २० िकनभने िपताले पुऽलाई ूेम
गनुह
र् न्ु छ, र उहाँ आफैले गिररहनुभएका सबै काम पुऽलाई दे खाउनुहन्ु छ।
यीभन्दा महान् काम उहाँले पुऽलाई दे खाउनुहन
ु ेछ, र ितमीह

हुनेछौ।

२१

िकनभने

जसरी

िपताले

मृतकह लाई

आँचयर्चिकत

उठाउनुहन्ु छ

र

ितनीह लाई जीवन िदनुहन्ु छ, त्यसरी नै पुऽले पिन जसलाई इच्छा गदर्छ,
त्यसलाई जीवन िदँदछ। २२ िकनिक िपताले कसै को न्याय गनुह
र् न्ु न, तर सबै

न्याय गन काम पुऽलाई िदनुभएको छ, २३ तािक सबैले पुऽको आदर ग न्,

जसरी ितनीह ले िपताको आदर गदर्छन्। पुऽको आदर नगनले उसलाई

पठाउनुहन
ु े िपताको पिन आदर गदन।"

पितत मािनसह को मुिक्त तथा

उत्थानको िनिम्त िपता र पुऽको बीचमा साझा ूेम यःतो िथयो िक िपताले यस

ु एको िथयो। पुऽ येशूले पिन
सं सारको िनिम्त आफ्नो पुऽ पिन िदन तयार हुनभ
ु एको
उकािसउन् र मुिक्त पाउन् भनेर आफ्नो जीवन िदन तयार हुनभ

मािनसह

िथयो (यूह ा ३:१६,१०:१५)।

येशूले ूाथर्ना गनुभ
र् एको एकतामा जसरी िपता र पुऽ

ूेमको एकता

ु न्ु छ र एउटै उ ेँयले चल्नुहन्ु छ त्यही खालको ूेममा र उ ेँयमा पिन
हुनह
एकता र उ ेँयमा येशूलाई िवँवास गनह

होस् भनेर येशूले उल्लेख

गनुह
र् न्ु छ। "यिद ितमीह ले एक आपसमा ूेम गर्य
मािनसह ले थाहा पाउनेछन् िक ितमीह

मेरा चेलाह

भने सारा सं सारका

हौ' (यूह ा १३:३५

पान्तिरत)। यसरी एक आपसले ूेममा एकता भएको दे खाइयो भने चेलाह

येशूसँग

र

परमेँवर

िपतासँग

गाढा

सम्बन्ध

भएको

सावर्जिनक

पमा

दे ख्नेछन्। "जब येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी गनह ले िभऽी मनदे िख
ूेममा एक भएर दे खाउन सके भने सुसमाचारको सत्यलाई िवँवास गरे को

अ ह ले दे ख्न वाध्य हुनेछन्।" -आिन्सयास जे, कोःटे लबगर्र, जोन, बेकर

इक्सिजकल

कमेन्टरी

अन

द

एकेडेिमक,२००४), पृ. ४९८बाट

न्यु टे ःटामेन्ट

(मान्ड

पान्तिरत। येशू भी

रािपडस:

बेकर

ु न्ु छ
मुिक्तदाता हुनह

भनेर यिद येशूका िवँवासीह ले ूमािणत गरे र सं सारलाई दे खाउन चाहन्छन्
भने ितनीह

एक आपसमा ूेम गरे र र

एक भएर बःनुको िबकल्प अ

छै न। अथार्त ् जुन ् ूेमको एकताको िनिम्त येशूले ूाथर्ना गनुभ
र् यो त्यो अूत्यक्ष
हुन सक्दै न। यिद परमेँवरका जनह

ह भनेर दावी गनह को बीचमा ूेम र
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एकता भएन भने सं सारका मािनसह ले सुसमाचारको सत्यतालाई कसरी

िवँवास गनर् सक्छन् र? (यिद कोही मािनसले म येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर
दावी गछर्न ् तर एक आपसमा िखचातानी गछर्न,् एक आपसलाई िगराउने

चालबाजी खेल्छन्, एकले अक लाई डाहा र ईष गछर्न,् आफ्नो भाऊ खोज्न

अ लाई झादर्छन्, अ

भन्दा आफू िठक छु भनेर अ लाई हे पाहा

ि ले

हे छर्न ् भने त्यःतो मािनसले इसाई हुँ भनेर दावी गनर् सुहाउँदैन न त अिधकार

नै हुन्छ िकनभने येशू चाहनुहन्ु छ िवँवासीह को बीचमा फुट नहोस्, तर फुट
भइरअयो वा इसाईह

िविभ

समूहमा िवभािजत भएर बसेको दे खाइर य भने

सं सारले येशूको गौरब तथा मिहमा कसरी दे ख्न सक्छन् र?-अनुवादकको

िटप्पणी)।

"सनातन अथार्त ् अनन्तको सत्यको मञ्चमा िस

एक हुन परमेँवरले

उहाँका जनह लाई अगुवाई गिररहनुभएको छ...उहाँका जनह

िवँवासमा

एक हुन आऊन् भ े परमेँवरको पिरकल्पना वा योजना हो। जसरी येशू

ु न्ु छ त्यसरी नै आफ्ना चेलाह
परमेँवर िपतासँग एक हुनह

एक होऊन् भनेर

आफू बुसमा चढ्नु अिघ भी ले ूाथर्ना गनुभ
र् एको िथयो। येशूलाई िवँवास

गनह ले एक भएर दे खाउन सके भने परमेँवरले येशूलाई पठाउनुभएको हो

भनेर सं सारले िवँवास गनछ। येशूको यो मािमर्क र अचम्मको ूाथर्ना केवल
तत्कािलन चेलाह को िनिम्तमाऽ नभएर युग युगसम्म र हामीह

लािग पिन हो।उहाँका वचनह

कै युगको

िथए: "ियनीह को िनिम्तमाऽ म ूाथर्ना गिदर्ँ न,

तर ितनीह को वचनले गदार् मलाई िवँवास गनह को िनिम्त पिन म ूाथर्ना
गछु र्।" येशूको पिछ लाग्छु भनेर दावी गन हरे क िवँवासीह ले आफ्नो

जीवनमा भी को ूाथर्ना साकार पानर् खोज्नु कितको ज रत छ सो सबैले

सोच्नुपन कुरा हो।"-एलेन जी
१७बाट

ाइट, टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली ४, पृ.

पान्तिरत।

हामीह को जीवन र चचर्ह मा येशूले ूःतुत गनुभ
र् एको एकताको

चाहनाको िनिम्त हामी के गिररहेकाछ ? यिद चचर्को एकतामा हामी ध्यान िदन
चाहन्छ भने हामीबाट कुनै कुनै त्याग गिरनु िकन ज री छ?

४. "हामी इसाई ह " भनेर दावी गनह को बीचमा हुनपु न एकताको आ ान्
यो

तीतो

सत्य

हो

िक

िवँवमा

इसाईह

सम्ूदायह मा िबभािजत भएका छन्। एक इसाईले अ
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लाख

खेमा

वा

इसाईलाई आफ्नो

पक्षमा ल्याउन वा आफूले िवँवास गरे का कुराह लाई जबरजःती अ लाई
लाद्न वा िनयन्ऽण गनर् मनाही गिरएको एलेन जी

ाइटले गःपल वकर्सर् पृ.

४८२मा उल्लेख गनुभ
र् एको छ। एक िवँवासीले अक िवँवासीलाई आफ्नो

समूह वा पक्षमा िहँडेन भने त्यसलाई अलग्याउने र त्यसको आलोचना गनर्
आतुरी हुनहु ु

वा येशूका सही िवँवासी वा इसाई को हो भनेर न्यायको

आशनमा बसेर न्यायिधस ब े िजम्मा येशूले हामीलाई िदनुभएको छै न भनेर

र्ु ोस्: मकूर्स ९:३८-४२
दे हायका केही पदह ले कसरी खुलासा गरे को छ? हेनह
"३८ यूहन्नाले उहाँलाई भने, “गु ज्यू, एक जना मान्छे ले तपाईंको नाउँमा

भूतह

िनकािलरहेको हामीले दे ख्य । हामीले त्यसलाई त्यसो गनर् मनाही गर्य ,

िकनिक त्यो हामीलाई प

ाउने मान्छे होइन।” ३९ तर येशूले भन्नुभयो,

“त्यसलाई मनाही नगर, िकनिक मेरो नाउँमा शिक्तको काम गनले तु न्तै मेरो
िव

मा खराब बोल्नेछैन। ४० िकनिक जो हाॆो िव

पक्षमा छ। ४१ िकनभने जसले ितमीह

मा छै न, त्यो हाॆो

भींटका हौ भनेर ितमीह लाई मेरो

नाउँमा एक कचौरा पानी िपउन दे ला, साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , त्यसले कुनै

िकिसमले आफ्नो इनाम गुमाउनेछैन। ४२ (तर) “जसले ममािथ िवँवास गन

यी सानाह मध्ये एक जनालाई बाधा दे ला, त्यसको िनिम्त त ब
जाँतोको ढु ा त्यसको िघऱोमा झुण्

एउटा ठू लो

ाएर त्यसलाई समुिमा फािलिदनु असल

हुनिे थयो।" र यूह ा १०:१४-१६ "१४ “म असल गोठालो हु,ँ म आफ्ना

भेड़ाह लाई िचन्छु , अिन मेरा भेड़ाह ले मलाई िचन्छन्। १५ जसरी िपताले
मलाई िचन्नुहन्ु छ, म िपतालाई िचन्छु , अिन म भेड़ाह का लािग आफ्नो ूाण

अपर्ण िदन्छु । १६ “मेरा अ

भेड़ा छन्, जो यस गोठका होइनन्। ितनीह लाई

पिन मैले ल्याउनुपरे को छ, र ितनीह ले मेरो ःवर सुन्नेछन्, र ितनीह

एउटै

बगाल हुनछ
े ।"
े न्, र एउटै गोठालो हुनछ

येशूले यूह ा १७मा ूाथर्नामा उल्लेख गनुभ
र् एको एकता केवल

आफ्नो सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िडनोिमनेशन वा सॆदायको लािग माऽै िसधै
सरोकार छ भनेर

कितपय सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह ले सोच्न पुगेको दे िखन्छ।

िन:सन्दे ह, यस सं सारलाई ितन ःवगर्दूतको सन्दे श र अ
पाएका आत्म ानह
िववाद कमै छ।

अनेक

हामीले

बाँड्न एकजुट हुनपु छर्। हामीह को लआयमा गनुप
र् न

तर येशूलाई िवँवास गन अ

इसाईह सँग एक हुने कुरामा हामीले

के गन? येशूले ूाथर्ना गनुभ
र् एको पिरवेशमा हामीह को सम्ूदायमा नरहे का
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अ

इसाईह सँगको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ने? हाॆो चचर्मामाऽ होइन

अ

चचर्ह मा पिन परमेँवरका िवँवािसला भक्तह

गन कुरामा हामी पिछ पनुह
र् ु । ॅ
परमेँवरका जनह

मेरा जनह

छन् भ े कुरामा िवँवास

सहरको ूतीक बेिबलोनमा पिन

छन् भनेर बाइबलले ःप

पमा उल्लेख गरे को छ। "हे

ितनीह बाट बािहर िनःकेर आऊ। ितनीह को पापमा ितमीह

पिन नफसोस भनेर त्यस सहरबाट िनःकेर आऊ, नऽभने ितमीह ले पिन
त्यसका िवपि ह

भोग्नुपन हुन्छ।" (ूकाश १८:४

फेिर त्यसै वखत येशूलाई िवँवास गनह

पान्तिरत)।

अित ॅ

हुने वा

परमेँवरको बाटोमा निहँिड आफ्नै बाटोमा लाग्नेह को जमात धेरै हुनेछन् र

अिन्तम िदनह मा धेरै किठत वा इसाईको खोल लगाउनेह

एक भएर केवल

बाइबल र येशूलाई माऽ िवँवास गनह लाई ठू लो आबमण वा सतावट
िदइनेछन् भनेर

ूकाशको पुःतकमा अत्यन्त ूभावकारी ढ ले अध्याय

१३:१-७मा ूःतुत गिरएको छ। त्यसै कारणले सबै इसाईह

चचर्ह सँग एकता राख्न

अिभयानमा (एकुिमिनकल मुभमेन्ट) लागेर अ

सं वेदनशील र होिशयार हुनपु छर् (िकनभने िवशेष गरे र

सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

साबथको िव ालाई पन्छाएर आइतबार मा

धमर्ग ु

एक ह भ े

पोपले सबै इसाईह

भ े धारणाले सं सारलाई ल

लगाउने रोमन क्याथोिलक चचर्को

एक ह , र त्यितमाऽ नभएर सबै धमर्ह

एक ह

ँ ा िचम्लनुह ु ।
पािररहे को कुरालाई हामीले आख

यी जमातले नै केवल बाइबल र बाइबललाईमाऽ मा ेह लाई सताउने छन्
भनेर सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटको िशक्षाले ठोकुवा गदर्छ-अनुवादकको िटप्पणी)।

तब त्यःतो पिरूेआयमा येशूलाई िवँवास गन तर हामीह को िशक्षासँग

निमल्ने वा िमल्न नचाहने वा बुझ्न नचाहने अ

सम्ूदायका चचर्ह

वा

िडनोिमनेशनह सँग हामीह ले कसरी सम्बन्ध राख्ने त? कमसेकम एउटा
िवषयमा सहमत भएर अ

जी

ाइटले

आफ्नो

इसाईह सँग कसरी सहकायर् गनुप
र् छर् भनेर एलेन

भावना

यसरी

व्यक्त

गदर्िछन्:

"जब

परमेँवरले

खटाउनुभएको व्यिक्तले उहाँको चाहना अनुसार चल्न आफूलाई सुम्पन्छ तब
उसले सेवा गन वा उसँग कारोबार गन व्यिक्तह लाई पिवऽ आत्माले नै

र् न
ूभािवत पानुह
र् न
ु ेछ। अ
ु ेछ वा अगुवाई गनुह

चचर्ह

िमलेर खोलेको मिहला

सं यम समूहका (डब्ल्यु. िस. टी. यु वा ःवःथ जीवन शैली अपनाउने

अिभयानमा लागेका मिहलाह ) मािनसह लाई नपन्छाउन मलाई दे खाइएको
छ। ःवःथ जीवन शैली अपनाउने वा शरीरलाई हानी गन तत्वह बाट अलग
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हुन आत्मसं यम अिभयानमा लागेकाह सँग एक भएर चल्दै मा हामीले हप्ताको
सात िदन साबथलाई मा े नीितलाई पिरवतर्न गदन । ःवःथ जीवन शैली

अथार्त ् आत्मसं यम अिभयानमा लाग्ने ती मािनसह को नीितलाई हामीह ले

वा तािरफ गनर्सक्छ । यिद ःवःथ जीवनशैली वा

स॑ना गनर् सक्छ

आत्मसं यमको ितनीह को साझा अिभयानमा हामीह को

दयका ढोकाह

खोलेर ितनीह लाई आमन्ऽण गरे र ितनीह सँग एक हुन सक्य भने त्यही
िवषयमा हामीह ले पिन ितनीह को सहयोग ूाप्त गनर् सक्छ । साझा

कायर्बममा ितनीह सँग हात जोडेर चल्न सक्य भने ितनीह लाई नयाँ सत्यको

बारे मा ूभािवत पानर् पिवऽ आत्मा पिखर्ररहनुभएको ितनीह ले हामीह बाट
सु ेछन्।"-वेलफेयर िमिन ी, पृ. १६३बाट
एलेन जी

पान्तिरत।

ाइटले िवशेष समयमा िवशेष िवषयबःतुह को बारे मा

मािनसह सँग कसरी िमलेर चल्नुपछर्

भनेर सम्बोधन गनुभ
र् एतापिन अ

इसाईह सँम िमलेर चल्ने उहाँले िदनुभएको नीित उपयुक्त दे िखन्छ। साझा

िवषयबःतुमा हामी अ

सम्ूदायह सँग हातेमालो गनर् सक्छ

हामीलाई दे खाउनुभएको छ।
ूथमत:

साझा

सामािजक

अिभयानमा

हामी

अ

भनेर उहाँले

इसाईह सँग

हातेमालो गनर् सक्छ । दोॐोमा यिद हामीले ितनीह सँग िमलेर काम गरे तापिन

हामीह को िवँवास र िशक्षाको मोलमा ितनीह सँग िमलोम ो वा सम्झौता

गनुप
र् छर् भ े छै न। तेॐोमा ितनीह सँग एक भएर साझा कायर्बममा समावेश
हुँदा हामीह ले आिशष पाएका अमूल्य सत्यह लाई ितनीह मा माझ बाँड्ने
अवसर पिन पाउन सक्छ ।
५. ूेममा एउटै िवँवास तथा आःथा बाँड्नु

परमेँवरलाई िच ु नै अनन्त जीवन हो भनेर येशूले यूह ा १७:३मा

यसरी व्यक्त गनुभ
र् एको िथयो: "अब अनन्त जीवन यही हो, िक ितनीह ले तपाईं,

एकमाऽ सत्य परमेँवरलाई िचनून,् र तपाईंले पठाउनुभएको येशू भींटलाई
्
िचनून।"
परमेँवरलाई िच ु भनेको के हो त? हामीह को दै िनक जीवनमा

हामीले परमेँवरलाई िचनेका छ र हामीमा परमेँवरको बारे मा आत्म ान छ

र्ु ोस् १ यूह ा २:३-१० "३ यिद हामीले उहाँका
भनेर कसरी दे खाउने? हेनह
आ ाह

पालन गर्य भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छ , िक हामी उहाँलाई

िचन्दछ । ४ जसले “म उहाँलाई िचन्छु ” भन्छ, तर उहाँका आ ाह

४९

उल्ल न

गछर्, त्यो झूटो हो, र त्यसमा सत्य छै न। ५ तर जसले उहाँको वचन पालन
गछर्, त्यसमा परमेँवरूितको ूेम साँच्ची नै िस

भएको हुन्छ। हामी उहाँमा

छ भन्ने कुरामा यसैबाट िनिँचत हुन्छ । ६ उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यिक्त आफै
पिन उहाँको चालअनुसार चल्नुपछर्।

७ िूय हो, म ितमीह लाई कुनै नयाँ

ँ िथयो।
आ ा होइन, तर त्यही पुरानो आ ा लेिखरहेछु, जो सु दे िख ितमीह सग

यो पुरानो आ ा ितमीह ले सुनक
े ै वचन हो। ८ तापिन एउटा नयाँ आ ा म

ितमीह लाई लेख्दै छु, जो उहाँमा र ितमीह मा साँचो छ, िकनभने अन्धकार
िबितरहेछ, र साँचो ज्योित अिघदे िख नै चिम्करहेछ। ९ जसले आफू ज्योितमा छु

भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गछर्, त्यो अझै पिन अन्धकारमा नै छ।
१० जसले आफ्नो भाइलाई ूेम गछर्, त्यो ज्योितमा रहन्छ, र त्यसमा ठक्करको

कारण हुँदैन।"

कितपय इसाईह

नागिरकह

ह

आफूह लाई दे शको ऐन कानुन पालन गन असल

ँ
भनेर दावी गछर्न ् तर ितनीह ले नै बाइबलले औल्याएका

परमेँवरका दश आ ाह लाई पालन गनर् नैितक वाध्यता नभएको भनेर
िसकाउँछन्। कितले त परमेँवरको अनुमहले दश आ ाह को िनलम्बन भयो

्
वा हटाइयो भनेर पिन िजिकर गछर्न।
तर बाइबलले यःतो खालको
धारणालाई िसकाउँदैन। "दश आ ाह पालन गन शतर्मा परमेँवरलाई िच े

होइन तर हामीले परमेँवर र येशूलाई िचनेका छ र उहाँलाई ूेम गछ भनेर

ूमािणत गनर् ती आ ाह लाई िसरोपर गरे र पालन गछ । त्यसकारण

परमेँवरको बारे मा आत्म ान हुन ु भनेको केवल कल्पना, मत, धारणा वा
आदशर्का कुरालाई मा ुमाऽ नभएर व्यवहारमा नै उतानर् उहाँका आ ाह लाई
पालन गरे र दे खाउँछ ।"-इकेनहाडर्ट म्युलरय द लेटसर् अभ जोन (नाम्पा,

आइडाहो: पािसिफस ूेस, २००९), पृ. ३९बाट

पान्तिरत। येशू आफैले

जोड िदनुभएको िथयो, "यिद ितमीह ले मलाई ूेम गछ भने मेरा आ ाह
पालन गर।।" "जो सँग मेरा आ ाह छन् र पालन गछर् त्यसले मलाई ूेम

गरे को हुन्छ" (यूह ा १४:१५,२१

पान्तिरत)।। "जब हामी परमेँवरका

सन्तानह लाई ूेम गछ तब उहाँलाई ूेम गछ र उहाँका आ ाह

गछ तब हामीह

परमेँवरलाई ूेम गछ र उहाका आ ाह

पालन

पालन गछ ।

त्यसबाट हामी को ह भनेर हामीह को िचनारी हुन्छ। परमेँवरको ूेम यही

हो िक हामी उहाँका आ ाह
छै न" (१ यूह ा ५:२,३

पालन गछ । उहाँका आ ाह

पान्तिरत)।

५०

ग

ो भारी

येशूले यूह ा १३:३४,३५मा नयाँ आ ा उहाँले िदनुभएको छ। त्यो
आ ा के हो र त्यसले येशूलाई प ाउँछु भ ह
े को बीचमा एकताको धारणा
कसरी दे खाउँछ? हेनह
र्ु ोस् "३४ “एउटा नयाँ आ ा म ितमीह लाई िदँदछु :
ितमीह

ँ मैले जःतो ूेम गरे को छु ,
एक-अकार्लाई ूेम गर। ितमीह सग

ितमीह ले पिन एक-अकार्लाई त्यःतै ूेम गर। ३५ यिद ितमीह ले एकअकार्लाई ूेम गर्यौ भने, यसैबाट सबैले जान्नेछन्, िक ितमीह

हौ।”

मेरा चेलाह

आफ्नो िछमेकीलाई ूेम गनुप
र् छर् भ े आ ा कुनै नयाँ होइन। यो

आ ा मोशालाई परमेँवरले िदनुभएको िनदशन पाइन्छ (लेबी १९:१८)। तर
येशूले उहाँका चेलाह लाई एक आपसमा ूेम गनुर् भनेर िदनुभएको आ ामा
एक नौलो कुरा थिपएको छ। त्यो हो ितनीह ले जसरी येशूले ितनीह लाई

ूेम गनुभ
र् यो त्यसरी नै

एक आपसमा ूेम गनुपर् छर्। आफ्नो भाऊ नखोज्ने र

ःवाथर्-त्याग गन ूेम येशूको अनुकरणीय उदाहरण सारा इसाई समूदायको
िनिम्त नयाँ नीित हो।

मानव जगतलाई

ूेम गनुप
र् छर् भनेर सबैले िसकाउँछन् तर कसरी

भन्दा येशूले जःतै भ े ूेमको उच्च आदशर्को नीित हाॆो अिघ खडा भएको

छ। येशूको जीवन नै ूेमको व्यवहािरक पक्षको ूदशर्न िथयो। अनुमहको सबै

काम नै ूेमले पिरचािलत भएर िनरन्तर पमा सेवा गनुर् हो। त्यस खालको

ूेमले आफ्नो चाहनालाई त्याग गछर् र ःवाथर् त्याग गनुम
र् ा ूयत्नशील हुन्छ।

येशूको जीवनले उहाँको किहल्यै पिन नरोिकने ूेम र अ को भलाईको िनिम्त

आफ्नो भाऊ नखोिज ःवाथर् त्याग गरे को दे िखन्छ। जुन नीितले येशू पिरचािलत

ु यो त्यही नीित उहाँका जनह को बीचमा एक आपसमा कारोबार वा
हुनभ
पिरचािलत हुनपु छर्। यिद येशूलाई ूेम गछु र् र म येशूको भक्त हुँ वा म इसाई
हुँ भनेर दावी गन ूत्येकले येशूको जःतो ूेम दे खाउन सके सं सारको अगािड
परमेँवरको मिहमा कःतो हुने िथयो होला? अिन त्यही ूेमले सबै िवँवासीह

पिरचािलत भए भने हामी सबैलाई एकताको सुऽमा बाँध्ने कःतो शिक्तशाली
उजार् वा बल हुने िथयो होला?

हामी ूत्येक जसले येशूलाई िवँवास गछु र् भनेर दावी गनह ले येशूले

जःतो ःवाथर् त्याग गरे र दे खाउनुभएको ूेम दे खाउन कसरी िसक्ने?
उपसं हार:

ॐोत उपलब्ध भएमा थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत द

मेट कन्ऽोभसीर्को पृ. ४४३-४४६को "गड्स ल इम्युटेबल" र एलेन जी
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ाइट

इन्साइक्लोिपिडयामा

उल्लेिखत

लेखह :

पृ.

७६३,७६४को

"िडनोिमनेशनस्, िरलेशनस् टु अदर," र पृ. १११०को "रोमन क्याथोिलक
चचर्।"

"िविभ

ःथानीय ःतरमा रहे का सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्ह ले

िवँवव्यापी चचर् भएतापिन यो चचर् ूभ ु येशूको जतगव्यापी चचर् हो भनेर दावी

गदनन्। जगतव्यापी चचर् कुनै पिन सम्ूदाय वा िडनोिमनेशन भन्दा फरािकलो
हुन्छ। येशू भी लाई प

ाउनेह

समावेश भएको त्यो चचर् दे िखने र नदे िखने

हुन्छ। चचर्को बारे मा त्यस िवशेष धमर्दशर्न वा आित्मक ान त्यस उचाईमा
पुग्छ जब ूकाशको पुःतकमा इसाई भनाउँदाह ले परमेँवरको नीितबाट

फिकर्नेह को बारे मा मािमर्क पमा सम्बोधन गरे को बुझ्दछ । चोखो वा शु
ँ
चचर् ूकाश १२मा औल्याइएको
छ भने त्यसको िभ चचर् ूकाश १७मा

बेँया चचर् औल्याइएको छ। महान सहर बेिबलोन वा कुनै पिन दे श वा
िनकाय जसले परमेँवरको नीित र मौिलकतालाई लत्याएर चल्दछ त्यो थुमाको

दुलहीको दाँजोमा अत्यन्त फरक छ। त्यो दुलही ूकाश २१ र २२मा
उल्लेख गिरएको पिवऽ सहर वा नयाँ य शलेम हो। ूथम शताब्दीमा

जगतव्यापी चचर् सबैले दे िखने िथयो होला। तर त्यस पिछ त्यस खालको चचर्
हे न र् अत्यन्त मुिँकल र जिटल भएको पाइन्छ। मध्य युगमा शु

चचर् हे न

िवषय दुलभ
र् ै िथयो।

भएको

"त्यसकारण एडभेिन्टःटह ले परमेँवरको सत्य चचर् आफ्नो चचर्

धारणामा

िसिमत

राख्दै नन् न

त

कुनै

अ

इसाई

चचर्ह लाई

परमेँवरको सत्य चचर् हो भनेर ःवत हात फैलाएर ःवीकादर्छन्। परमेँवरको
सत्य चचर्मा ती व्यिक्तह

समावेश भएका हुन्छन् जसले उहाँलाई

दयदे िख

् ितनीह लाई परमेँवरले िच ुभएको हुन्छ। अक
सत्य पमा िवँवास गछर्न।

पिरवेशमा भ े हो भने एडभेिन्टःटह ले आफूह लाई ूकाश १२:१७ र
ँ
ूकाश १२-१४मा औल्याइएको
अिन्तम समयको िवशेष
पमा दे िखने

परमेँवरको अवशेष चचर्को

पमा खडा भएको दावी गदर्छन्। यो अवशेष

चचर्को पिरभाषामा ःथानीय र जगत व्यापी चिरऽलाई उघारे को हुन्छ।" -

इकहाडर्ट म्युलर, "द युिनभरसािलटी अभ द चचर् इन द न्यु टे ःटामेन्ट" बाट
उल्लेख गिरएको व्याख्या जुन आन्जल म्यानुयल रोिसगे ारा सम्पािदत पुःतक

र मेसेज, िमसन एण्ड युिनटी अभ द चचर्बाट उद्धृत (िसलभर िःू ,
मेिरल्याण्ड, िबिब्लकल िरसचर् इिन्ःटच्युट, जनरल कन्फरे न्स अभ सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट, २०१३) पृ. ३७बाट

पान्तिरत।
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िचन्तनमनन:

अ)

हामीह को आफ्नै चचर्मा यूह ा १७मा येशूले गनुभ
र् एको

ूाथर्ना पूरा हुन ु िकन पदर्छ? ूथम शताब्दीका चचर्ह

एक

होऊन् भ े येशूको चाहनाले हामीह को वतर्मान चचर्मा पिन
एकता होस् भन्ने उहाँको चाहना हो भनेर हामीले कसरी

आ)

इ)

आत्मसात् गन?

ँ कुनै साझा
चचर्ह सग

के तपाईँको ःथानीय चचर्ले अ

िवषयमा िमलेर काम गरे को छ? त्यो कसरी सफल भएको छ
ँ भएको सत्यह ूित आख
ँ ा िचम्लेर
वा छै न? हामीह सग
ँ सम्झौता नगरी अ इसाईह सग
ँ कसरी काम गरे र
कसैसग

जाने?

मेट कन्ऽोभसीर्मा व्यक्त गिरएको यो वाक्यको अथर् के हो?

हामीह को जीवनमा यसलाई हामीले कसरी वाःतिवक

उतान? "यिद परमेँवरका जनह

पमा

ह भनेर दावी गनह ले

उहाँको वचनमा चम्काइएको ज्योितलाई महण गनर् सिकएमा

ितनीह

येशूले ूाथर्ना गनुभ
र् एको एकताको च ुच ुरोमा पुग्न

"पिवऽ

आत्मामा

सक्ने िथए। यही अवधारणा ूेिरतले व्यक्त गरे का िथए,
भएको

एकताले

शािन्तमा

बाँिधन्छ।"

एिफसी ४:३-५मा पावलले यसरी व्यक्त गरे का छन्, "एउटै

शरीर, एउटै आत्मा र एउटै आशाको िनिम्त ितमीह लाई

बोलाइएको हो: त्यो हो एक ूभ ु, एक िवँवास र एक
बिप्तःमा।"
३७९बाट

-एलेन

जी

पान्तिरत।

ाइट,

द मेट कन्ऽोभसीर् पृ.

सारांश: अिहले पिन येशू भी ले चचर्को एकताूित चासो दे खाउनुभएको छ
भनेर यूह ा १७ अध्यायको उहाँको मूल पुजारीय
ूाथर्नाले दे खाउँछ।

उहाँको ूाथर्ना हाॆो पिन ूाथर्ना हुनपु छर्। परमेँवरको वचनमा कतर्व्यिन

हुन

हामीले भरमग्दुर ूयास गिररहनुपछर्। एक आपसमा ूेम गनुर् भनेको अ सबै
मािनससँगको सम्बन्धमा दे खाइने हाॆो ःवभाव हो। कितपय इसाईह सँग

हामीह को मत िभ
हुनपु छर्।

होला तर ितनीह लाई पिन ूेम गन खुबी हामीमा

५३

कथा ३
पानीमा तैिररहेको हात
सोरासोम आन, ४० क्याम्बोिडया
क्याम्बोिडयाको सोमसोमआन एक्लो आमाको छोरो िथयो। आमा
खेतबारीमा काम गदर्थी। उसको बुबा को हो उसलाई थाहा िथएन। ठू लो
भएपिछ सोम चचर्मा जान थाल्यो िकनभने त्यहाँ उसलाई मनपन एउटा युवती
िथइ।
सोम क र बु

धमर् मा े पिरवारबाट आएको िथयो। त्यसकारण

उसको आःथाबाट उसलाई ःवतन्ऽ बनाउन केवल युवतीको मायालेमाऽ

पुगेको िथएन। उसले झलमल चमक र हात तै िररहे को ःवप्न दशर्न दे ख्नुपरे को

िथयो।

युवक सोम आन उसको युवती साथीसँग हरे क आइतबार चचर्मा

जान्थ्यो जुन उसको सहर डाउनिकभमा िथयो। त्यो

सहर क्याम्बोिडयाको

राजधानी फोन पेन्हबाट किरब ४५माइल अथार्त ७० िकलोिमटर टाढा िथयो।
"म सुसमाचार सु

चचर्मा गएको िथइन तर असल केटीलाई मन

परे र चचर् गएको हुँ" सोम आनले भन्यो।
एक

पल्ट

आइतबार

सुसमाचार

सुनाउने

एक

जना

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटलाई ३० जना िवँवासीह मध्ये एकले सन्दे श िदन बोलायो।
उसले ूचार गरे को सुसमाचार यःतो ूभावकारी िथयो िक अक आइतबार पिन

ूचार गनर् आउन त्यस चचर्का िवँवासीह ले िनम्तो िदए। फेिर तेॐो
आइतबारमा त चचर्को सबै जनाको सवर्सम्मितबाट एडभेिन्टःट हुने ूःताव

पािरत गरे । ितनीह को िनणर्यलाई आिधकािरक सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट ारा

अनुमोदन गराउन फोन पेन्हमा जान सुर कसे। ितनीह ले सोम आनलाई पिन
साथैमा याऽा गनर् अनुरोध गरे ।
पिछ ३० जना चचर्का सदःयह ले एडभेिन्टःट चचर्मा बिप्तःमा

िलए। ितनीह को लहै लहै मा लागेर सोम आनले पिन बिप्तःमा िलए तर
वाःतिवक

पमा उसले परमेँवरलाई िवँवास गरे को िथएन।

"म इसाई पिरवारमा जन्मेको िथइन, र आःथामा पिरवतर्न गनुर् त्यित
सिजलो िथएन" सोमले भन्यो।
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केही समयपिछ सोम आन िवँविव ालयमा पढ्न फोन पेन्हमा

गयो।आफूसँग थोरै माऽ पैसा भएकोले चचर्का अगुवाह सँग केही सहायता

माग्यो। उसलाई एउटा सानो एउटा कोठा भएको साँचो िदइयो। त्यहाँ उसले
बहाल नितिर बःन पाउने भएको िथयो।

जब सोम आन िवँविव ालयमा दोॐो वषर् अध्ययन गद िथयो ऊ

नराॆोसँग िबरामी भयो। उसको जीउ एकदम तातेको िथयो। आफ्नो
ओ

ानबाट चल्नै सकेको िथएन। अब म मन भए ँ भनेर कराउन थाल्यो।

ु न्ु छ भ े
अिन उसले येशूको बारे मा सम्झ्यो। येशू त शिक्तशाली परमेँवर हुनह

कुराको याद आयो। उसले सोच्यो, "ूाथर्ना गरे र परमेँवरसँग िकन सहयोग
नमाग्ने?"
उसले ओ
लऽकै ओ

ँ ा टे केर ूाथर्ना गन कोिशश गर्यो तर
ानबाट ओल्हर घुड

ानमा लड्यो। फेिर उठ्ने ूयास गर्यो तर सकेन। आफ्नो

ँ ा टे केर ूाथर्ना गरे । यो उसको तेॐो ूयास
भएभरको शिक्तलाई सम्हालेर घुड
िथयो।

ँ ा िचम्लेर उसले भन्यो, "हे प्यारो ूभ ु, मलाई सहयोग
आफ्नो आख

गनुह
र् ोस्?" जब उसले ूाथर्ना गनर् थाल्यो उसको िनधारबाट ब ीको िझल्का
उॆेको उसले दे ख्यो। केहीःसेकेन्ड झलक्क चम्क्यो र एकै िछनमा हरायो।

अचम्म मानेर उसले सोच्यो, "यो त परमेँवरको शिक्त हो।"

तर उसले ूाथर्ना गनर् रोकेन, "तपाईँ शिक्तशाली परमेँवर

ु न्ु छ भनेर मैले सुनेको छु । तपाईँले धेरैलाई
हुनह

िनको पानुभ
र् एको िथयो भनेर

बाइबलले भन्दछ। तपाईँले मलाई पिन सहयोग गनर् सक्नुहन्ु छ र िनको

पानुह
र् न्ु छ भ ेः आशा मैले राखेको छु । तपाईँले सहयोग गनुभ
र् एको सबै
थोकको लािग तपाईँलाई धन्यवाद। आमेन।"
सोमआन ओ

ानमा फेिर पल्

ँ ा बन्द िथयो।
ो। उसको आख

त्यसबेला एउटा हात आएर उसको खु ामािथ तै िररहे को उसले दे ख्यो। त्यो
आकार शु

ँ
ज्योितको जःतो िथयो। त्यो आकार उसको खु ाको औलाबाट

ँ ामा सर्यो। जब त्यो हात खु ामा तै िररहे को उसले दे ख्यो तब
िबःतारै घुड

उसको शरीरबाट ज्वरो हटे को महसुस गर्यो। अिन त्यो हात उसको पेटितर
गयो।
"जहाँ जहाँ त्यो हात गएको िथयो त्यहाँ त्यहाँ िनको भएको मैले

महसुस गर।" उसले भन्यो।
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जब त्यो हात उसको टाउकोमा पुग्यो तब उसले पूरै िनको भइसकेको अनुभव

गर्यो। अत्यन्त हषर्ले भाविवभोर भएर ओ

ानबाट ऊ उ

ो र कोठाबाट

िनःकेर बािहर गयो। घरको विरपिर दगुरेर उृन थाल्यो र बारम्बार

िचच्याउन थाल्यो। "ूभ ु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको शिक्तको िनिम्त
तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको शिक्तको िनिम्त तपाईँलाई धन्यवाद!"

त्यस बखत सोमआन बीस बषर्को िथयो।

आज सोमआन ४० वषर्को भयो र क्याम्बोिडयाको दोॐो ठू लो सहर

बाटामबा मा धमर्दशर्न पढाउँछन्। ःथानीय चचर्मा ऊ सिबय छ र जसलाई
पिन परमेँवरको शिक्तको बारे मा सुनाउन ऊ उत्सुक छ।

दय थोमाको जःतो हठी छ" जबसम्म आफूले दे खेन तबसम्म

"मेरो

पुन त्थान भएको येशूलाई िवँवास नगन येशूको चेलाको बारे मा भन्दै उसले
भन्यो।
"मेरो

दयलाई पिरवतर्न गनर् परमेँवरले उहाँको शिक्त ूयोग

गनुभ
र् एको िथयो भ े कुरामा म िवँवःत छु । यिद परमेँवरले त्यो अचम्मको
काम ममा नगनुभ
र् एको भए मैले उहाँलाई अिहले पिन िवँवास गन िथइन।
अब म परमेँवरलाई धुरन्धर िवँवास गछु र्। मेरो जीवनमा जुनसुकै समःया

आएतापिन र जिटल भएतापिन म उहाँलाई िवँवास गनर् छोिड्दन।" ूभ ुूित
आफ्नो ूितब ता व्यक्त गद उसले भन्यो।

यस ऽैमािसक साबथःकूलको भेटीको केही भाग सोमआनको चचर्को

सामुदाियक भवन िनमार्ण गनर् सहयोग िमल्नेछ। त्यसमा औषधी उपचार गन र

दन्त िक्लिनक, साकाहारी रे ःटु रेन्ट, मल नहालेको तरकारी र फलफूल पसल,

जुस बनाउने ःथल र कसरत गन ठाउँ बनाइनेछ। तपाईँको भेटीको िनिम्त
धन्यवाद।

-लेखक: आन्ियु
ु मेकचेःनी
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