
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽसु २:९, ूःथान १९:५,६, एिफसी २:१९-
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भजन २३। 
   यस अध्यायको मूल सार पद: "जसरी शरीर एउटै हो तर त्यसमा धेरै 
अ ह  छन।् तर ती सबै अ ह  एकै शरीरका हनु।् धेरै अ ह  भएतापिन 
एउटै शरीरको भए जःतै येशूलाई िवँ वास गनह  पिन येशूका अ ह  जःतै 
हनु"् (१ कोरन्थी १२:१२ पान्तिरत)। 
    मािनसह लाई सत्य ान बझुाउन र आफूले चाहेको सन्देश बझुोस 
भनेर परमेँ वरले बाइबलमा धेरै ूतीक, िचन्ह र सा ेितक भाषाह  ूयोग 
गनुर्भएको छ। बाइबलभिर रहेका ती ूतीक, िचन्ह र सा ेितक भाषाह  आफै 
वाःतिवक होइनन ्तर ितनीह ले ठूलो सन्देशलाई औलँ्याउँछन।् उहाहरणमा 
बाइबलमा िविभ  बिलूथाह  चलाइएका छन।् ती सबै ूथाह  आफै 
शाँ वत वा आःथाको अन्त होइन ब  त्यसले ठूलो तथा महान ् सत्यलाई 
ूतीकको पमा जनाएको हो।  ती बिलूथाह ले वाःतिवक येशू र 
मिुक्तको पूरै योजनालाई औलँ्याउँछन।् यिद येशूलाई िवँ वास गिरएन भने ती 
बिलूथाह को केही अथर् हुँदैन। 
   बाइबलमा धेरै थरीका साना, ठूला, भयानक, र दैिनक जीवनमा 
सवर्साधारणले ूयोग गरेका वा देखेका थोकह लाई  ूतीकको पमा ूयोग 
गिरएको पाइन्छ। दािनएल र ूकाशमा भयानक जीवह लाई ूःततु गिरएको 
छ भने हावा, पानी, आगोलाई ूयोग गरेर परमेँ वरले के भ  चाहनभुएको छ 
सो बझुाउन उहालेँ ूयोग गनुर्हनु्छ। कुन सन्दभर्मा ती ूतीक, िचन्ह र 
सा ेितक भाषाह  ूयोग गिरएको छ सो बझु्न ुअित आवँयक छ िकनभने 
ितनीह ले आित्मक र धािमर्क सत्य ाह लाई िसकाउँदछ। येशूले एक रात 
एक जना धािमर्क पिण्डतलाई आफ्नो िशक्षा बझुाउन हावाको ूतीकलाई यसरी 
ूयोग गनुर्भएको िथयो "हावा जहाँ मनलाग्यो त्यहा ँ बहन्छ। नदेखेतापिन 
यसको आवाज ितमीले सु  सक्छौ। हावा कहाँबाट बहग्छ र कहाँ जान्छ सो 
ितमीले भ  सक्दैनौ। त्यसरी नै आत्माले जन्मेको ूत्येक व्यिक्त कहाँ जान्छ 
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र कहाँबाट आउँछ सो थाहा हुँदैन" (यूह ा ३:८ पान्तिरत)। यहाँ हावालाई 
पिवऽ आत्मासँग तलुना गिरएको छ। 
    चचर्मा हनुपुन एकतालाई ःप पमा बझुाउन बाइबलमा धेरै 
ूतीकह  ूयोग गिरएको पाइन्छ। सारा संसारको अिघ उहाँलाई िवँ वास 
गनह ले सबै एकै भएर देखाऊन ्भ े परमेँ वरको चाहना छ। एउटै ूतीकले 
सबै सत्यको अथर् भन्छ भ े छैन। तर सबै ूतीक, िचन्ह र सा ेितक 
भाषाह को ूयोगले चचर्को एकतालाई बझुाउँछ भने परमेँ वरसँगको सम्बन्ध, 
चचर्का िवँ वासीह को बीचमा एक आपसी सम्बन्ध र समाजमा हनुपुन चचर्को 
सम्बन्धलाई बझुाउन ूयास गरेको हनु्छ। 
    यस अध्यायमा यःता िविभ  ूतीक, िचन्ह र सा ेितकह को बारेमा 
हेनछ  जसले येशू भी का िवँ वासीह लाई हनुपुन एकतालाई ूकट गदर्छ। 
 

१. परमेँ वरका जनह  

       परमेँ वरका जनह को आफ्नै ःथान, ूित ा तथा इज्जत छन।् ती के 
हनु ् भनेर देहायका केही पदह ले कसरी देखाउँछन?् हेन ुर्होस:् १ पऽसु 
२:९,१० " ९ तर ितमीह  त चिुनएका वंश,  राजकीय पूजाहारीिगरी,  पिवऽ 
जाित,  परमेँ वरका िनजी ूजा हौ। उहाँले ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका 
उदेकको ज् योितमा ल् याउनभुयो, तािक ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को 
घोषणा गनर् सक। १० एक पल् ट ितमीह  ूजा िथएनौ,  तर अब ितमीह  
परमेँ वरका ूजा भएका छौ। एक पल् ट ितमीह ले कृपा पाएका िथएनौ, तर 
अब ितमीह ले कृपा पाएका छौ।", ूःथान १९:५,६ " ५ यिद ितमीह ले 
मेरा कुरा साँच् चै नै सनु् यौ र मेरो करार पालन गर् यौ भने, समः त जाितह मध् ये 
ितमीह चािहँ मेरो बहमूुल् य िनज धन हनेुछौ। सारा पथृ् वी मेरै भए तापिन ६ 
ितमीह  मेरो िनिम् त पूजाहारीह को एक राज् य र एक पिवऽ जाित हनेुछौ’। 
इॐाएलीह लाई ितमीले भन् नपुन कुरा यी नै हनु ्।”, व्यवःथा ४:२० " तर 
ितमीह लाई चािहँ परमूभलेु िलएर फलामको भ ीदेिख जः तै िमौदेिख, ितमीह  
अिहले भएझ आफ् नो िनज उ रािधकारी बनाउन िनकाली ल् याउनभुयो।" र 
व्यवःथा ७:६ "परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरको िनिम् त ितमीह  एक पिवऽ 
जाित हौ। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले पथृ् वीमा भएका सबै 
मािनसह मध् येबाट आफ् नो िनिम् त एक िवशेष जाित, एक अमूल् य सम् पि  बनाउन 
ितमीह लाई छान् नभुएको छ।" 
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     याद गनुर्होस,् चचर् मािनसह को थलो हो, तर सबै खालका 
मािनसह को होइन। चचर् भनेको परमेँ वरका जनह को थलो हो। ती 
जनह  परमेँ वरको िनजी हनु,् जसले परमेँ वरलाई आफ्ना िपता भनेर 
मान्दछन ्र उहाँ ारा येशूले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्त पाएका र  उहाँका 
वचनह  पालन गन भनेर ूितव ता जनाउँछन।् चचर् परमेँ वरका जनह को 
थलो हो भ े ूतीकले मिुक्तको योजना ूःततु गरेको सु देिख नै परमेँ वरका 
जनह  यस पथृ्वीमा िथए भनेर देखाउँछ। त्यसको िनरन्तरता परुानो करारमा 
इॐाएलीह ले िदएका िथए भने नयाँ करारमा चचर्ले। आदमदेिख जलूलय 
हनुभुन्दा अिघका र पिछका पखुार्ह  र अॄाहमसमेतलाई परमेँ वरले आफ्ना 
जनह सँग करार बाँध्नभुएको िथयो। यस संसारमा परमेँ वरको ूमे, दया र 
न्याय देखाउन उहाँका जनह ले उहाँको ूितिनिधत्व ग न ् भनेर ती 
मािनसह सँग वचन बाँध्नभुएको िथयो।  
     परमेँ वरका जनह लाई कुनै साधारण तह अथार्त ् दजार्मा रािख 
संसारको अ  मािनसह सरह सम्बोधन गिरएको छैन। ितनीह लाई "चिुनएको 
बंश", "राजकीय पूजाहारी" र "पिवऽ रा " भनेर सम्बोधन गिरएको छ। 
परमेँ वरूित आःथा राख् ने जनह  िवशेष लआयको िनिम्त अलग गिरएको हुँदा 
ती नामह ारा सम्बोधन गिरएको हो। त्यो लआय हो: "ितमीह लाई 
अन्धकारबाट अचम्मको ानको ज्योितमा बोलाइएको हुँदा मािनसह साम ु
परमेँ वरको ूशंसा गरी उहाँको मिहमाको घोषणा गनुर् " (१ पऽसु २:९ 
पान्तिरत)। यसले ूःथान ३४:६-७मा परमेँ वरको बारेमा वणर्न गिरएको 

गनु्जाउँछ "४ तब मोशाले पिहलेकै जः तो ढु ाका दईु वटा पाटी काटेर 
परमूभलेु आ ा गनुर्भएझ िबहान सबेरै उठी सीनै पवर्तमा उक् ले। ितनले 
आफ् ना हातमा ती दईु वटा िशला-पाटी पिन लगे। ५ अिन परमूभ ुबादलमा 
ओलर्नभुयो, र ितनीसँग त् यहाँ खड़ा भएर उहाँले आफ् नो नाउँ “परमूभ”ु घोषणा 
गनुर्भयो। ६ त् यसपिछ परमूभ ु ितनको सामनु् नेबाट गएर यसो भनी घोषणा 
गनुर्भयो,  “परमूभ,ु परमूभ ु िट ाउनमा भिरपूणर् र दयाल ुपरमेँ वर, जो बोध 
गनर्मा िढलो,  र ूमे र िवँ वः ततामा ूशः त हनुहुनु् छ। ७ उहाँले हजार  
हजारमािथ कृपा देखाउनहुनु् छ,  र दुं  टता,  िविोह र पाप क्षमा गनुर्हनु् छ। तर 
उहाँले दोषीलाई कुनै िकिसमले पिन सजाय िदनहुनु् छ। िपता-पखुार्का दुं  टताको 
दण् ड ितनीह का छोराछोरी, नाितनाितना, र तेॐो र चौथो पःु तासम् म िदनहुनु् छ।” 
"परमेँ वरले चचर्लाई आफ्नो िवशेष सम्पि को पमा हातमा राख् नभुएको छ।  
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सारा मािनसह को साम ु उहाँको भलाई, ूमे र दयाका अमूल्य गणुह को 
घोषणा गनर् र चचर्का सदःयह को जीवनमा ती चिरऽह लाई ूितिबम्ब गरी 
िजउन ितनीह लाई  परमेँ वरले बोलाउनभुएको हो"-द एसिडए बाइबल 
कमन्टरी, ठेली ७, प.ृ ५६२बाट पान्तिरत। 
     कुन आधारमा परमेँ वरले अॄाहमका सन्तानह लाई उहाँले आफ्ना 
जनह  भनी च ु भुयो? के त्यो अिहले पिन सान्दिभर्क छ त? अथार्त ् त्यही 
आधार के अिहलेका चचर्का सदःयह लाई पिन लाग ुहनु्छ त? हेन ुर्होस ्व्यवःथा 
७:६-८ "६ परमूभ ुितमीह का परमेँ वरको िनिम् त ितमीह  एक पिवऽ जाित 
हौ। परमूभ ु ितमीह का परमेँ वरले पथृ् वीमा भएका सबै मािनसह मध् येबाट 
आफ् नो िनिम् त एक िवशेष जाित,  एक अमूल् य सम् पि  बनाउन ितमीह लाई 
छान् नभुएको छ।  ७ ितमीह  संख् यामा अ  जाितह भन् दा धेरै भएकाले 
परमूभलेु ितमीह लाई ूमे गनुर्भएको वा छान् नभुएको होइन,  िकनिक ितमीह  
त संख् यामा सबै जाितह भन् दा कम िथयौ। ८ तर परमूभलेु ितमीह लाई ूमे 
गनुर्भएको कारणले, र उहाँले ितमीह का िपता-पखुार्ह िसत गनुर्भएको ूित ा पूरा 
गनर्लाई नै ितमीह लाई परमूभलेु आफ् नो बाहबुल ारा िनकाली ल् याउनभुयो, र 
िमौका राजा फारोको हातबाट, दासत् वको देशबाट छुटकारा िदनभुयो।" 
      आज हामी ूत्येक िवँ वासीले आफ्नो बारेमा सायद यो ूँ न सोध्न 
सक्छ  होला, कुन रा  आज परमेँ वरको पिवऽ रा  भनेर सम्बोधन गनर् योग्य 
छ त? (पिवऽ रा  भनेर चचर्लाई सम्बोधन गिरएको अक  ूतीक हो)। अहँ, 
संसारको कुनै पिन देशलाई परमेँ वरको मिहमा गन उहाँको िनजी देश भनेर 
सम्बोधन गनर् सिकँदैन। सारा रा का मािनसह  र िविभ  जातजाितह लाई 
िमलाएर परमेँ वरका जनह  सिृजएका हनु ्जो परमेँ वरको ूमे र अनमुहको 
योग्य छैनन।् बाइबलले इॐाएल वा चचर्लाई पिवऽ जनह  भनेर चिुनएतापिन 
त्यो चिुनएको कारण इॐाएलका जनह ले वा चचर्का सदःयह ले कुनै 
मानवीय असल काम वा धमर्कमर् गरेर परमेँ वरको िनगाहा ूाप् त गरेको होइन 
तर उहाँको आफ्नै ूमेको आधारमा ितनीह लाई ःथापना गिरएको हो भनेर 
पिवऽ धमर्शा ले िसकाउँदछ। मािनसको पाप र सारा रा  नै ॅ भएर 
परमेँ वरबाट टाढा हनेु ूविृ  भएतापिन परमेँ वरको ूिेमलो सिृ को ःव प 
परमेँ वरका जनह  भनेर एक िवशेष समूह िनमार्ण गिरएको हो। ती 
जनह को ःवइच्छाले परमेँ वरको ूित ाको उपभोग गनर् नचाहेतापिन उहाँले 
अॄाहमको सन्तान येशू भी बाट आफ्ना जनह लाई मिुक्त िदने ूित ा पूरा 
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गनुर्भएको िथयो। जसरी आफ्नो अनमुहले गदार् केही मािनसह लाई परमेँ वरले 
उहाँका जनह  भनेर च ु ुभएको छ, त्यसरी नै ितनीह को मिुक्तको िनिम्त 
उहाँकै अनमुहले ितनीह लाई च ु ुभएको छ। हामी चाहे परमेँ वरका जनह  
भनेर चिुनएका ह  वा उहाँले उपलब्ध गराउनभुएको मिुक्त होस,् त्यसमा 
सहभािग हनु हामीह को कुनै धमर्कमर्, परोपकारीय काम, असल चिरऽ 
आिदबाट नभएर उहाँको िनजी अनमुहबाट हो। मानवीय अथक ूयास, त्याग, 
तपःया, धमर्कमर् आिद गरेर परमेँ वरको अनमुह आजर्न गनर् सिकँदैन। 
     हामीह को मिुक्त हामीह को कुनै कामले नभएर येशू भी ले हाॆो 
िनिम्त के गनुर्भयो त्यसमा भर पछर् भ  ेयो पिवऽ आत्म ानको सत्यलाई हामीले 
सध िकन याद गिररहनपुछर्? हामीह ले परमेँ वरका जनह  भनेर दावी 
गरेतापिन त्यो िःथितमा रिहरहन परमेँ वरको अनमुहको आवँयकता िकन छ? 
 

२. परमेँ वरको घराना  
      नयाँ करारमा परमेँ वरका जनह  भनेर देखाउन अक  ूतीकको 
ूयोग गिरएको छ। त्यो हो परमेँ वरको घर वा घराना। कुनै पिन घर 
िनमार्ण गनर् ढु ाह  चािहन्छ। चचर्लाई पिन घर भनेर सम्बोधन गदार् जसरी 
ढु ाह  िमलेर घर बन्छ त्यसरी नै िवँ वासीह  िमलेर चचर् बिनन्छ भनेर 
बझुाउन खोिजएको हो। यिद ढु ाह  एक आपसमा िमलेर र टाँसेर बःदा घर 
ठिडरहन्छ भने चचर् पिन खडा भइरहन परमेँ वरका जनह  एक आपसमा 
िमल्नै पछर् र आपिस िहत र ूमेमा टाँिसरहनै पछर्। इसाईह  िजिवत 
पत्थरह  हनु ् भनेर पऽसुले १ पऽसु २:५मा औलँ्याउँछन।् यस िचऽणले 
इसाईह को बीचमा हनुपुन ःथाियत्व र एकतालाई जनाउँछ। 
      चचर्का िवँ वासीह  कुन िहसाबले एक भइरहनपुछर् र त्यसलाई बझु्न 
पावलले कःतो तलुना गरेर एकतामा जोड िदइरहेका छन?् हेन ुर्होस:् एिफसी 
२:१९-२२ "१९ ितमीह  िवदेशी र ूवासी होइनौ, तर सन् तह सगँ ितमीह  
स ी-नागिरक र परमेँ वरको पिरवारका सदः यह  भएका छौ। २० त् यो घराना 
ूिेरतह  र अगमवक्ताह को जगमािथ बसालेर िनमार्ण भएको छ, र भीं ट येशू 
आफैचािहँ मखु् य कुने-ढु ो हनुहुनु् छ। २१ उहाँमा पूरै घर ठीकसँग एकैसाथ 
जोिडएर ूभमुा एउटै पिवऽ मिन् दर हनुलाई ब  दैजान् छ। २२ अिन पिवऽ 
आत् मामा परमेँ वरको वासः थान हनुलाई ितमीह  पिन उहाँमा एकसाथ िनमार्ण 
हुँदैजान् छौ।" 
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      मािथका पदह मा पावलले चचर्लाई दईु ूतीकह  िमलाएर िचऽण 
गदर्छन:् ूथमत: बिसरहने घर वा भवन र दोौोमा जीिवत घर वा परमेँ वरका 
जनह । 
     पत्थर वा ढु ा आफैमा त्यःतो मह वपूणर् हदैुन, तर अ  
पत्थरह सँग िमल्दा त्यो संरचना बन्छ र हरुी बतासबाट जोिगन सक्छ। 
िवँ वासीह  एक आपसमा िमल्न सक्य  भने जीवनको कुनै पिन हरुी 
बतासह लाई थामेर बःन सिकन्छ। कुनै पिन इसाई एक्लो पत्थर हनु 
सक्दैन। तर परमेँ वरको पिरवारसँग स ित गरेर एक आपसमा िमलेर 
बःनपुदर्छ। कुनै पिन भवन बिलयो भएर बःन त्यसको जग बिलयो हनुपुछर्। 
ूभ ुयेशू भी  त्यो बिलयो जग हो। परमेँ वरको पिरवारको कुना ढु ा वा िशर 
ढु ा उहाँ नै हनुहुनु्छ (१ कोरन्थी ३:११मा भिनएको छ "जनु जग 
बसािलसिकएको छ, जो येशू भीं ट हनुहुनु् छ,  त् यसबाहेक कुनै मािनसले अक  
जग बसाल् न सक् दैन।" चचर्ले गन सम्पूणर् िबयाकलापह को मूल केन्ििवन्द ु
वा जग येशू भी  हनुभुएन भने त्यो चचर्को अिःतत्व हनुबाट रोिकन्छ। येशू 
भी को बाःतिवकतालाई ूकट गन चचर् हो। चचर्ले नै उहाँको जीवन, मतृ्य,ु 
पनु त्थान र दोॐो आगमनलाई ूकट गदर्छ। चचर् िवँ वासीह को त्यो समाज 
हो जो एक भएर संसारका मािनसह लाई येशूको ससुमाचार सनुाउँदछन।् 
चचर्को मूल िवषयबःत ु वा एजेन्डा वा कायर्सूची येशू नै हनुहुनु्छ: उहाँ को 
हनुहुनु्छ, उहाँले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो र हामीमा उहाँले के गनुर्हनु्छ र 
उहाँलाई ूभ ुर मिुक्तदाता भ े ूत्येक व्यिक्तलाई उहाँले के िदन सक्नहुनु्छ। 
  समम पमा चचर्लाई परमेँ वरको घराना वा पिरवार भनेर तलुना गनुर् 
अत्यन्त अथर्पूणर् छ। जसरी पिरवारमा एक आपसी समझदारी भएर सम्बन्ध 
रािखरहँदा एक भएर बःछ त्यसरी नै चचर् थािम राख् न चचर्का िवँ वासीह को 
बीचमा एक आपसको सम्बन्ध भइरहनपुछर्। पिरवार भ ाले बबुा आमा, 
दाजभुाइ िददी बिहनीह  हनु।् पिरवारह को बीचमा हनेु सम्बन्ध बिलयो 
हनुसक्छ र पिरवारह को बीचमा जनु बफादािरता हनु्छ त्यो बािहरका 
मािनसह सँग भन्दा पिन बिलयो हनु्छ। बफादािरता, सत्य व्यवहारले एकतामा 
ठूलो भिूमका खेल्दछ। यिद एक आपसमा िवँ वास भएन भने त्यहाँ कुनै 
िकिसमको एकताको सम्भावना हुँदैन र पिरवार टुिबन्छ।   
     पिरवािरक िचऽण चचर्सँग कसरी िमल्दछ? चचर्का सदःयह  पिन 
ठूलो पिरवारको भाग हो। हामीह को साझा पखुार् आदमले गदार् हामी  सबै 
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मानव पिरवारमा सहभागी भएका छ । तर दोॐो आदम येशूले गदार् हामी 
परमेँ वरको पिरवारमा पनुजर्न्म वा नयाँ जन्म ारा समावेश भएका हनु्छ । 
यसरी हामी एक आपसमा िमलेर एक हनु्छ । हामीले  साझा सत्य िशक्षादीक्षा 
पाएकोलेमाऽ परमेँ वरको पिरवारमा एक हनु गएका होइन  तर येशूमा नयाँ 
जीवनको अनभुव पाएर आमूल पिरवितर्त जीवन भएकोले हो। 
      तर द:ुख लाग्दो कुरो हो िक सबै पिरवारमा खशुीपूणर् जीवन व्यितत 
गिरएको हुँदैन, अथार्त ्सबै पिरवारको अनभुव रमाइलो छ भ  े छैन। त्यसले 
गदार् चचर् एक पिरवार हो भन्दा त्यो अथर्पूणर् नहनुसक्छ। य िप, हामी चचर् 
पिरवार भएको हैिशयतले पिरवारमा किहल्यै स:ुखको अनभुव नगरेकाह लाई 
परमेँ वरको ूिेमलो पिरवारको अनभुिूत कसरी िदन सक्छ ? 
 

३. पिवऽ आत्माको मिन्दर  
       पावलले पिवऽ आत्मा वा परमेँ वरको मिन्दर भनेर भवनलाई अक  
ूतीकको पमा ूयोग गछर्न।् भवन भन्दा केवल सानो ितनो घर नभएर 
अत्यन्त मह ो र बहमूुल्य भवन भ े आभास ्पाइन्छ। १ कोरन्थी ६:१९मा 
हामीह को शरीर पिवऽ आत्माको मिन्दर हो भनेर पावलले उल्लेख गरेतापिन 
१ कोरन्थी ३:१६,१७मा मिन्दर भ ाले त्यसबेलाका देवीदेवताह लाई 
बनाइएको भव्य, पिवऽ र बहमूुल्य धािमर्क संरचनालाई जनाइएको देिखन्छ। 
जसरी भौितक मिन्दरलाई पिवऽ र आःथाको केन्ि बनाइन्छ त्यसरी नै 
परमेँ वरको चचर् पिवऽ र आःथाको केन्ि बनाइनपुछर् भ े पावलको भनाइ 
छ। 
     १ कोरन्थी ३:१६,१७मा िवँ वासी वा िवँ वासीह को समूह चचर्लाई 
पिवऽ आत्माको मिन्दर भनेर औलँ्याइएको छ। त्यसको अथर् के हो? पद 
१७मा हामीलाई के चेतावनी िदइएको छ? हेन ुर्होस ्"१६ के ितमीह लाई थाहा 
छैन,  ितमीह  परमेँ वरका मिन् दर हौ, र परमेँ वरका पिवऽ आत् मा ितमीह मा 
वास गनुर्हनु् छ? १७ कसैले परमेँ वरको मिन् दरलाई नं ट गछर् भने परमेँ वरले 
त् यसलाई नं ट गनुर्हनेुछ। िकनिक परमेँ वरको मिन् दर पिवऽ हनु् छ,  र त् यो 
मिन् दर ितमीह  नै हौ।"  
   पावलको िदमागले चचर् भन्दा भौितक मिन्दर वा धािमर्क संरचना वा 
सम्पदा भ  खोिजएको देिखन्दैन। कितपय मािनसह ले मिन्दर वा चचर् 
भवनमा परमेँ वर बःन ु हनु्छ भनेर िवँ वास गदर्छन।् मीक भाषाको नयाँ 
करारमा लेिखए अनसुार पावलले "ितमी" जनु एक वचन र "ितमीह " जनु 
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बहवुचनको बीचमा फरक देखाइएको छ। "ितमी" भन्दा एक जना मािनसलाई 
सम्बोधन गिरएको भने "ितमीह " भन्दा धेरै मािनसह लाई सम्बोधन 
मािनन्छ। यस खण्डमा एक जना िवँ वासी नभएर धेरै िवँ वासीह लाई 
सम्बोधन गिरएको पाइन्छ। पावल ारा गिरएको िचऽणमा िवँ वासीह  एक 
सामिुहक संरचना भनेर औलँ्याइएको छ। कोरन्थीका इसाईह  पिवऽ 
आत्माको मिन्दर हो र आित्मक पमा परमेँ वर ितनीह सँग रहनहुनु्छ भनेर 
पावलले िसकाउन खोजेका िथए। 
      जब जब इसाईह  एक ठाउँमा भेला भएर स ित गछर्न ् तब 
त्यसबेला  परमेँ वर ितनीह को माझमा उपिःथत हनुहुनेुछ भ े पावलको 
िजिकर िथयो। त्यसकारण कसैले इसाई एकता वा स ितलाई खलबल पादर्छ 
वा त्यसलाई भत्काउन खोज्छ भने त्यसले परमेँ वरको न्यायको दण्ड 
भोग्नपुनछ भनेर पावलले सनुाउँदछन।् िवँ वासीह को एकताको केन्ििवन्द ु
स ित हो। त्यो स ित वा आराधना गन समयमा परमेँ वरको उपिःथित हनु्छ 
त्यसकारण िवँ वासीह को समूह परमेँ वरको पिवऽ मिन्दर बन्दछ। कितपय 
समयमा यस पदलाई िवँ वासीह ले आफ्नो शरीरको हेरचाह गनुर्पछर् भनेर 
िलइएतापिन (हनु त येशूलाई िवँ वास गछुर् भ े ूत्येक व्यिक्तले आफ्नो 
शरीरलाई िहफाजत गनुर् ज री छ) पावलले अक  िवशेष अथर् लगाउन खोजेको 
पाइन्छ। जो व्यिक्तले चचर्को एकतालाई भ  गनर् खोज्छ त्यसलाई परमेँ वरले 
बाँकी राख् नहुु  भ े सन्देश पावलको िथयो। 
     १ कोरन्थी अध्याय ३को सु मा चचर्को एकतालाई खतम गनर् खोज्ने 
तत्वह  िवँ वासीह मा भएको पावलले खलेुर लेख्दछन।् उनले भन्छन:् 
"ितमीह को बीचमा डाह, ईषार्, कलह, िववाद र फुट भएको मेरो जानकारीमा 
आएको छ" (१ कोरन्थी ३:३ पान्तिरत)। जब इसाई भनाउँदाह को 
बीचमा डाह, कलह, आफ्नो भाऊ खोज्ने ूविृ ले गदार् उिब्जने ईष, आफू 
धमार्त्मा भएको देखाएर चचर् समूहबाट छुि ने मनिःथितले अ ा जमाउँछ तब 
त्यसबेला उहाकँो पिवऽ मिन्दरबाट आफ्नो उपिःथित गायब हनु जान्छ। अक  
अथर्मा भ े हो भने चचर्मा भएको न्द र झगडाले परमेँ वरको मिन्दरलाई 
नाश गनर् सक्छ। त्यसकारण चचर्का सदःयह ले त्यो कुनै पिन मनिःथित र 
व्यवहारलाई पन्छाउनपुछर् जसले चचर्को एकतालाई भ  गनर् खोज्छ। 
    जब चचर्मा बादिववाद वा न्  सु  हनु्छ तब कोरन्थीका 
इसाईह लाई िदएको पावलको सल्लाह अिहले पिन लाग ु हनुसक्छ भनेर 
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मािनिलनपुछर् "१० भाइ हो, हाॆा ूभ ु येशू भीं टको नाउँमा म ितमीह लाई 
आमह गदर्छु, िक ितमीह  सबै एक-अकार्सँग सहमत होओ वा एकै बोिल बोल, 
र ितमीह को माझमा केही फुट नहोस ्। तर ितमीह  एकै मन र एकै िवचार 
वा न्यायका भएर एक आपसमा जोिडएर बस।" १ कोिरन्थी १:१० 
पान्तिरत। 

     पावलको समयमा इसाईह को बीचमा पिन डाहा, ईष, आफ्नो भाऊ 
खोज्ने ूविृ , एक आपसमा झगडा र फुट हनेु समःयाह ले अ ा जमाएको 
िथयो। आजको सन्दभर्मा पिन खास केही फरक भएको पाइन्दैन। हामी 
ूत्येकले के गनर् सक्छ  जसले गदार् चचर्को एकतालाई नाश गन समःयालाई 
हटाउने ूयास गनर् सक्छ ? 
 
४. येशू भी को शरीर  
     खास गरेर चचर् वाःतिवक पमा के हो भनेर अत्यन्त उ म िचऽण 
चचर् येशूको शरीर हो र जसरी शरीर िविभ  अ ह  भएर पिन एक हनु्छ 
त्यसरी नै चचर्मा िविभ  थरीका िवँ वासीह  हनु्छन ्तर ती सबै एक हनु।् 
"१२ िकनिक जः तो शरीर एक छ, र त् यसका धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका 
सम् पूणर् अ ह  धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै हनु् छ,  भीं ट पिन त् यः तै 
हनुहुनु् छ।... २७ ितमीह  भीं टका शरीर हौ,  र हरेक िवँ वासी त् यसका 
अ ह  हौ।" (१ कोिरन्थी १२:२६,२७ पान्तिरत)। 
 जसरी मानव शरीर िविभ  अ  तथा भागह  िमलेर एउटै भएर बःदछ र 
िविभ  अ ह को काम िभ ािभ ै हनु्छ त्यसरी नै येशू िप शरीर चचर्मा 
िविभ  दक्षता, िविभ  जात, वणर्, उमेर, िल  आिद भएका िवँ वासीह  
समावेश भएर एक हनु गएका हनु्छन।् 
     पावलले चचर्को एकतालाई शरीरसँग तलुना गरेर िचऽण गरेका छन।् 
जसरी शरीरमा िविभ  अ ह  िमलीजलुी एक हनु्छन ्त्यसरी चचर्मा पिन िविभ  
िवँ वासीह  िमलीजलुी एक भएर सिबय हनुपुछर् भनेर पावलले १ कोरन्थी 
१२:१-३० मा चचर्को एकतालाई जोड िदएको िचऽणले तपाईँको ःथानीय 
चचर्मा कसरी लाग ुभइरहेको छ? िवँ वव्यापी एडभेिन्टःट चचर्मा त्यो कसरी 
लागभुइरहेको छ? हेन ुर्होस ् "१ भाइ हो, आित् मक वरदानको िवषयमा ितमीह  
अजान रहो भन् ने मेरो इच् छा छैन। २ ितमीह लाई थाहै छ,  िक जब ितमीह  
अिवँ वासी िथयौ, तब कुनै न कुनै ूकारले ूभािवत भएर ितमीह  बोल् नै नसक् ने 
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मूितर्ह ितर बहिकएका िथयौ। ३ यसकारण ितमीह ले यो कुरा बझेुका म 
चाहन् छु, िक परमेँ वरका आत् मा ारा बोल् ने कसैले “येशू ौािपत होस ्” भन् दैन, अिन 
पिवऽ आत् मा ारा माऽ “येशू नै ूभ ु हनुहुनु् छ”  भन् न सक् छ।  ४ वरदानह  
िविभन् न िकिसमका छन ्,  तर पिवऽ आत् मा एउटै हनुहुनु् छ। ५ सेवाह  धेरै 
थरीका हनु् छन ्, तर ूभ ुएउटै हनुहुनु् छ। ६ कामह  धेरै िकिसमका छन ्, तर 
उनै परमेँ वरले हरेकलाई ती काम गन ूरेणा िदनहुनु् छ। ७ सबैका िहतको 
लािग नै पिवऽ आत् माको काम ूकट हनु हरेकलाई िदइएको छ। ८ कसैलाई 
पिवऽ आत् मा ारा बिु का कुरा बोल् ने, कसैलाई उनै पिवऽ आत् माअनसुार ानका 
कुरा बोल् ने, ९ कसैलाई उनै पिवऽ आत् मा ारा िवँ वास गन, कसैलाई उनै एक 
पिवऽ आत् मा ारा रोग िनको पान वरदानह  िदइएका छन ्,  १० कसैलाई 
आँ चयर् कामह  गन, कसैलाई अगमवाणी बोल् ने, कसैलाई आत् माह  छुट् ाउन 
सक् ने,  कसैलाई िभन् न-िभन् न िकिसमका भाषाह  बोल् ने,  कसैलाई चािहँ ती 
भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११ तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत् माका 
कामह  हनु ्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच् छाअनसुार वरदान िदनहुनु् छ।  १२ 
िकनिक जः तो शरीर एक छ, र त् यसका धेरै अ ह  हनु् छन ्, र शरीरका सम् पूणर् 
अ ह  धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै हनु् छ, भीं ट पिन त् यः तै हनुहुनु् छ। १३ 
िकनिक एउटै पिवऽ आत् मा ारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बिप् तः मा पाएका 
छ – यहूदी वा मीक, कमारो वा फुक् का, हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत् माबाट 
िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै अ बाट माऽ होइन तर धेरै 
अ ह बाट बिनएको हनु् छ। १५ यिद खु ाले “म हात होइन,ँ यसैले म शरीरको 
अ  होइन” भन् यो भने, के त् यो शरीरको अ  हुँदैन र? १६ र कानले “म आखँा 
होइन,ँ यसैले म शरीरको अ  होइन”ँ भन् यो भने, त् यो शरीरको अ  हुँदैन र? १७ 
यिद जम् मै शरीर आखँा हुँदो हो त सनु् ने कहाँबाट? यिद जम् मै शरीर कान हुँदो 
हो त सुघँ्  ने कहाँबाट? १८ तर परमेँ वरले आफ् नो इच् छाबमोिजम शरीरमा हरेक 
अ  िमलाएर रािखिदनभुएको छ। १९ यिद ती जम् मै एउटै अ  हुँदा हनु ् त 
शरीर कहाँ हनेु?  २० तर अ ह  धेरै छन ्,  तापिन शरीरचािहँ एउटै। २१ 
आखँाले हातलाई “मलाई तेरो दरकार छैन” भन् न सक् दैन, र िशरले पिन खु ालाई 
“मलाई ितमीह को दरकार छैन” भन् न सक् दैन। २२ ब  शरीरका अझ दबुर्ल 
देिखने अ ह  नै नभई नहनेु हनु् छन ्। २३ शरीरका ती अ ह  जनुह लाई 
हामी कम मह वका ठान् छ , ितनलाई हामी ब  ता आदर िदन् छ। ूत् यक्ष पले 
देखाउन नसिकने अ ह लाई हामी बढ़ी भितासाथ राख् छ , २४ ूत् यक्ष देखाउन 
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सिकने हाॆा अ ह लाई त् यः तो िहफाजत चािहँदैन। तर परमेँ वरले हाॆो 
शरीरलाई यसरी िमलाउनभुएको छ िक हीन अ ह लाई बढ़ी आदर ूदान 
गनुर्भएको छ, २५ तािक शरीरमा बेमेल नहोस ्,  तर अ ह  एउटाले अकार्को 
िनिम् त समान वाः ता राखून ्। २६ यिद एउटा अ लाई कं ट भयो भने सबै 
अ ह ले सँगै कं ट भोग् छन ्,  अथवा एउटा अ को आदर भयो भने सबै 
अ ह ले सँगै आनन् द मनाउँछन ्। २७ ितमीह  भीं टका शरीर हौ,  र हरेक 
त् यसका अ ह  हौ। २८ परमेँ वरले मण् डलीमा पिहलो ूिेरतह ,  दोॐो 
अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँ चयर् काम गनह , र िनको पान वरदान 
पाएकाह ,  सहायता गनह ,  ूशासन गनह ,  िविभन् न भाषा बोल् नेह  िनयकु्त 
गनुर्भएको छ। २९ के सबै ूिेरतह  हनु ्?  के सबै अगमवक्ता हनु ्?  के सबै 
िशक्षक हनु ्?  के सबै आँ चयर्कमर् गनह  हनु ्?  ३० के सबैसँग िनको पान 
वरदानह  हनु् छन ्?  के सबैले िविभन ् न भाषा बोल् दछन ्?  के सबैले अथर् खोल् न 
सक् छन ् र?" 
      असली इसाईह को गिहरो वाःतिवकतामा केवल िविभ  जातजाितह  
िमलेर बिनएको समाजमाऽ नभएर ती िविभ  जातजाित, वणर्, िल , 
दक्षताह ारा नै इसाई एकता बन्दछ भनेर पावलले १ कोरन्थी १२मा 
िसकाउँदछ। मािनसह को िविवधता देखाउने ॐोत पिवऽ आत्मा हनुहुन्छ भ े 
ानमा हामीले आँ चयर् मान् न ुहनु् न । जसरी अचम्मको िविभधता वा िविभ  
अ ह  भएतापिन मानव शरीर अकल्पनीय पमा एक भएर बःदछ त्यसरी नै 
येशूको शरीर िप चचर्मा भएका िविवधताले उहाँको पूणर्ता र सानदार 
चिरऽताको आदशर् झल्काउँछ।  
    यो चचर्को िचऽण कुनै घमुाउरो पाराले नभएर हामीलाई िसधै 
बोल्दछ। केही दशकमा सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर् ितु गितले बिृ  भएको 
छ। िवँ वका ूत्येक पृ भिूम, संःकृित, संःकार वा रहनसहन र वातावरणबाट 
आएका मािनसह  समावेश भएर सेभेन्थ-डे एडेभेिन्टःट चचर् बनेको छ। 
हामीह को िविभ  जातजाित, वणर्, संःकार, संःकृित, िशक्षा, िल  र उमेरको 
कारणले येशू भी मा भएको एकतालाई टुबाउन िदनहुु । यिद पिवऽ 
आत्माको शिक्त ारा हामीह को िविभधता एकै थलोमा गाँिसएको छ भने 
हामीह  येशू भी मा एक हनु जान्छ । िविभ  जातजाित, वणर्, संःकार, िल , 
उमेर आिदको बावजदु पिन, चचर् येशू भी मा एक भएको सत्यतालाई ूकट 
गदर्छ । 
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     हामी जो भएतापिन र जहाँबाट आएतापिन बुसको छहारीमा हामी सबै 
एकै ह । यस संसारका मािनसह  िविभ  कारणले टुबाटुबी हनुगइरहेको 
पिरूआेयमा िविवधता भएतापिन एकता ूाप् त गनर् सिकन्छ भनेर चचर्ले देखाउनै 
पछर्।  ससुमाचारको शिक्त ारा परमेँ वरका जनह ले सबैलाई एक ठाउँमा 
िमलाएर ल्याउन सिकन्छ र मानवीय कारणले भएका घाऊह लाई िनको पानर् 
सिकन्छ भनेर चचर्ले देखाउनै पदर्छ। 
    तर त्यो आदशर् त्यसबेला पूरा गनर्सक्छ  जब येशू भी लाई चचर्को 
िशर र उहाँ शरीरको मिुक्तदाता भनेर मान्दछ  (एिफसी ५:२३)। "उहाँ 
शरीरको िशर हनुहुनु्छ त्यो शरीर हो चचर्" (कलःसी १:१८ पान्तिरत)। 
जसरी ूत्येक िवँ वासी आित्मक पमा येशूसँग जोिडएको हनु्छ त्यसरी नै 
चचर्को सारा शरीर त्यही आित्मक खानाबाट पोिषत भएको हनु्छ। त्यसकारण 
चचर्लाई एकताको शऽुमा रािखराख् न परमेँ वरको वचन पढ्न र िसक्न अिनवायर् 
छ। त्यसको साथै स ित गनर्  साझा चाहना र इमान्दािरतापूवर्क परमेँ वरको 
आराधना गन र ूाथर्ना गन नीितले शरीिर पमा येशूको एकतालाई िनम्त्याउँछ 
भ े ूितव ता ूत्येक येशूभक्तमा हनैुपछर्। 
 

५. भडा र गोठालो  
       चचर्लाई िविभ  ूतीकह ारा िचऽण गरेको हामीले पिढरहेकाछ ।। 
अब येशूले चचर्को एकतालाई भडाह को गोठसँग तलुना गनुर्भएको   यूह ा 
१०:१-११मा हामी पाउँछौ। त्यसरी नै राजा दाउदले भजन २३मा आफू भडा 
र परमेँ वर गोठालो हनुभुएको वणर्न गदर्छन।् हेन ुर्होस ् यूह ा १०:१-१५ "१ 
“साँच् चै,  म ितमीह लाई भन् दछु,  जो भेड़ा-गोठको ढोकाबाट िभऽ पः दैन,  तर 
अक पि बाट चढ़ेर पः छ,  त् योचािहँ चोर र डाँकू हो,  २ तर ढोकाबाट िभऽ 
पः नेचािहँ भेड़ाको गोठालो हो। ३ ढोकेले उसको लािग ढोका खोिलिदन् छ,  र 
भेड़ाह ले उसको सोर सनु् छन ्, र उसले आफ् ना भेड़ाह लाई नाउँ काढ़ी-काढ़ी 
बोलाउँछ,  अिन ितनीह लाई बािहर लैजान् छ। ४ जब उसले आफ् ना सबै 
भेड़ाह लाई बािहर िनकािलसक् छ, ऊ ितनीह का अिगअिग िहँ  छ, र भेड़ाह ले 
उसलाई पछ् याउँछन ्, िकनभने ितनीह ले उसको सोर िचन् छन ्। ५ तर अपिरिचत 
व् यिक्तलाई ितनीह  प ाउँदैनन ्, तर त् यसदेिख भाग् नेछन ्। िकनभने अपिरिचत 
व् यिक्तको सोर ितनीह ले िचन् दैनन ्।”  ६ येशूले ितनीह लाई यो ं टान् त 
भन् नभुयो,  तर उहाँले ितनीह लाई भन् नभुएको कुरा ितनीह ले बझेुनन ्। ७ 
यसकारण येशूले फेिर ितनीह लाई भन् नभुयो,  “साँच् चै,  म ितमीह लाई भन् दछु, 
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भेड़ाह को ढोका मै हुँ। ८ मभन् दा अिघ आउने सबै चोर र डाँकूह  हनु ्, तर 
भेड़ाह ले ितनीह का कुरा सनेुनन ्। ९ ढोका म नै हुँ, यिद कोही मािनस मबाट 
िभऽ पः यो भने त् यो बचाइनेछ, र िभऽ-बािहर आउने-जाने गनछ, र खकर् मा चनर् 
पाउनछे। १० “चोर त चोनर्, मानर् र नाश पानर् माऽ आउँछ। म त ितनीह ले 
जीवन पाऊन ्, र त् यो ूशः त माऽामा पाऊन ् भन् ने हेतलेु आए।ँ  ११ म असल 
गोठालो हुँ। असल गोठालाले आफ् ना भेड़ाह का िनिम् त आफ् नो ूाण अपर्ण 
गछर्। १२ भाडाको मान् छेचािहँ भेड़ाह को आफ् नै गोठालोजःतो होइन। त् यसले 
त ब् वाँसालाई आएको देखेर भेड़ाह लाई छोडी त् यो भाग् छ,  र ब् वाँसाले 
भेड़ाह लाई गाँजी लैजान् छ, र िततरिबतर पािरिदन् छ। १३ त् यो भाग् छ,  िकनभने 
त् यो भाडाको मान् छे हो,  त् यसले भेड़ाको केही वाः ता गदन। १४ “म असल 
गोठालो हु,ँ म आफ् ना भेड़ाह लाई िचन् छु, अिन मेरा भेड़ाह ले मलाई िचन् छन ्। 
१५ जसरी िपताले मलाई िचन् नहुनु् छ,  म िपतालाई िचन् छु, अिन म भेड़ाह का 
लािग आफ् नो ूाण अपर्ण िदन् छु।" र भजन २३ "१ परमूभ ु मेरा गोठाला 
हनुहुनु् छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। २ उहाँले मलाई हिरयो खकर् मा 
लेटाउनहुनु् छ,  र मलाई शान् त पानीको छेउमा डोर् याउनहुनु् छ। ३ उहाँले मेरो 
ूाणलाई पनुजीर्िवत पानुर्हनु् छ। उहाँले आफ् नो नाउँको खाितर मलाई 
धािमर्कताको मागर्मा डोर् याउनहुनु् छ। ४ मतृ् यकुो अन् धकारमय घाटी भएर 
जानपुरे तापिन म कुनै खतरादेिख डराउनेछैन,ँ   िकनिक तपाईं मेरो साथमा 
हनुहुनु् छ। तपाईंको ल ी र तपाईंको लहरुोले मलाई सान् त् वना िदन् छन ्। ५ मेरा 
शऽहु का सामनु् ने तपाईंले मेरो िनिम् त भोज तयार पानुर्हनु् छ। तपाईंले मेरो िशर 
तेलले अिभषके गनुर्हनु् छ, मेरो कचौरो भिरएर पोिखन् छ। ६ िनँ चय नै तपाईंको 
भलाइ र क णा मेरो जीवनभिर मपिछ लाग् नेछ,   र परमूभकुो घरमा म 
सदासवर्दै वास गनछु।"     
      आधिुनक संसारमा ठूला ठूला सहरह ले गदार् पश ु पालन गन 
थलोह  पाउन मिुःकल भएको पाइन्छ। आधिुनक संसारमा भडा र गोठालोको 
बीचमा हनेु सम्बन्धको बारेमा थोरैलाई माऽ थाहा हनु्छ। तर जनुवेला येशूले 
यो अितर्कथा भ ुभयो त्यसबेलाका समयका मािनसह ले राॆसँैग बझेुका िथए। 
जब उहाँले भ ुभयो, "म असल गोठालो हुँ" त्यसबेल भजन २३:१ ितनीह ले 
तरुन्तै याद गरेका िथए "परमूभ ु मेरो गोठालो हनुहुनु्छ।" यो गोठालो भ े 
िचऽण मािनसह ले ःप पमा बझेुका माऽ िथएनन ्तर भावनात्मक अथर् र 
ममर् पिन बझेुका िथए । पौरािणक मध्य पूवर्मा र अिहले पिन गोठालाह  

९९ 



ितनीह को भडाको हेरचाहमा समिपर्त िथए भनेर देखाउँथ्यो। भडालाई रक्षा 
गनर् जनुसकैु जोिखमको पिन सामना गनर् ितनीह  तयार िथए। परमेँ वरको 
ःवभाव वा चिरऽ र आफ्ना जनह सँग उहाँको सम्बन्धलाई गोठालोको 
ूतीकले ःप पमा व्याख्या गिरएको बाइबलमा पाइन्छ। 
    परमेँ वरका जनह लाई भडा भनेर िचऽण गिरन ु पिन रोचक नै 
मा ुपछर्। हामी भडाको ःवभावको बारेमा धेरै कुराह  सोच्न सक्छ । एउटा 
ःवभाव त भडाले कसैलाई हानी नगन र अ को आबमणमा आफूले आफैलाई 
सरुक्षा िदन नसक्ने देखाउँछ। त्यसकारण ितनीह को सरुक्षा र अगवुाइको 
िनिम्त ितनीह ले असल गोठालोको भर पनुर्पदर्छ। ःप पमा भ े हो भनेर 
ितनीह  मूखर् देिखन्छन।् कितपय समयमा भडा वा पाठो हराउँछ र गोठालोले 
धेरै दःुखसाथ खोजेर आफ्नो बगालमा ल्याउन खोज्छ। पाठाह लाई ूायजसो 
गोठालोलेनै बोक्नपुन हनु्छ। भडाको हेरचाह गनर् धैयर्ता र बझु्ने शिक्तको 
आवँयकता पछर्। ःप  पमा पाराले भ ुपदार् भडाको िचऽणले चचर्को 
ःवभावलाई िस पमा िचऽण गदर्छ। यिद चचर्का सदःयह ले गोठालो 
ूभसँुग गिहरो सम्बन्ध राखे भने ितनीह ले कुनै िकिसमको डरमा बःन ुपन 
आवँयकता रहदैन। 
      भडाले आफ्नो गोठालोको ःवर िच ु अित ज री छ भनेर येशूले उक्त 
कथामा भ ुभएको िथयो। आवँयक भएमा अ  बगालका भडाह लाई एउटै 
बगाल वा गोठमा राख् नपुन हनु्छ। पिछ ितनीह लाई कसरी छु ाउने त? 
जब गोठालोले आफ्नो भडालाई बोलाउँछ तब उसको भडाले उसको ःवर 
सनु्छ र िचन्छ तब उसको पिछ लाग्दछ। "४ जब उसले आफ् ना सबै 
भेड़ाह लाई बािहर िनकािलसक् छ, ऊ ितनीह का अिगअिग िहँ  छ, र भेड़ाह ले 
उसलाई प ाउँछन ्,  िकनभने ितनीह ले उसको सोर िचन् छन ्। ५ तर 
अपिरिचत व् यिक्तलाई ितनीह  प ाउँदैनन ्, तर त् यसदेिख भाग् नेछन ्। िकनभने 
अपिरिचत व् यिक्तको सोर ितनीह ले िचन् दैनन ्।” (यूहन् ना १०:४-५)। गोठालो 
िप ूभ ुयेशूको ःवर िच ु चचर्को िनिम्त िनणार्यक कदम हो। यथाथर्मा भ े 

हो भने चचर्को एकता र सरुक्षा त्यसमा भरपछर् जब परमेँ वरका जनह  
उहाँको हेरचाहमा बःदछन ्र उहाँको आवाजलाई सनेुर उहाँमा समिपर्त जीवन 
िबताउँछन।् 
      बतर्मान आत्म गौरबको समाजमा मािनसह  आफूह लाई भडा भनेर 
सम्बोधन गरेको मन पराउँदैनन।् य िप, हामीह को िनिम्त त्यो िचऽण िकन 
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उपयकु्त छ? यस िचऽणले हामीह लाई सही र असल गोठालोको आवँयकता 
छ र उहाँको ःवर िच  ुज री छ भनेर कसरी देखाउँछ? 
 

उपसंहार  
     थप जानकारीको िनिम्त: एलेन जी ाइट ारा िलिखत द िडजाएर अभ 
एजेजको प.ृ ४७६-४८४मा उल्लेिखत अध्याय "द िडभाइन शेपडर्" र द 
काउिन्सल फर द चचर्को प.ृ २४०-२४३मा उल्लेिखत अध्याय "द चचर् अन 
अथर्।" 
     "जब नयाँ करारका लेखकह ले चचर् भनेको मिन्दर हो भनेर उल्लेख 
गरेका िथए तब ितनीह ले य शलेममा भएको भव्य मिन्दर र तत्कालीन मीक 
र रोमीह को आःथाको केन्ि भव्य मिन्दरह को संरचनालाई मनमा राखेका 
िथए। ती मिन्दरह सँग चचर्लाई िचऽण गदार् चचर् परमेँ वरको पिवऽ मिन्दर 
हो, चचर्को ःथापना र बिृ मा परमेँ वरको भिूमका, येशू भी  र पिवऽ 
आत्माको कामको व्याख्या र चचर्का िवँ वासीह को बीचमा हनुपुन 
ऐक्यव तालाई जानकारी िदन लेखेका िथए। अचल मिन्दरको आकिषर्त 
भवनलाई देखाएर चचर् भवन पिन सबैलाई आकिषर्त गन थलो हो भनेर 
बझुाउन खोिजएको छ तर यथाथर्मा चचर् भनेको कुनै भवन नभएर 
परमेँ वरलाई िवँ वास गनह को भेला हो भनेर हामीले थाहा पाउनपुदर्छ। 
िवँ वासीह िबना चचर् भवनको कुनै अथर् हुँदैन। मािनसह लाई भव्य चचर् 
कसरी िनमार्ण गिरयो भनेर आँ चयर् चिकत पानुर्भन्दा त्यस िभऽ आराधना गन 
मािनसह को चिरऽ र जीवन परमेँ वरको शिक्तले कसरी पनुिनमार्ण गिरयो 
भनेर थाहा िदन ु ज री छ। जीिवत परमेँ वरको मिन्दर पी (२ कोरन्थी 
६:१६) िवँ वासीह को जीवन र ितनीह को अनभुवमा परमेँ वरले कःतो 
काम गिररहनभुएको छ देखाउने थलो चचर् हो। िवँ वासीह को जीवनमा 
परमेँ वरले अचम्मसँग काम गिररहनभुएको िबयाकलापलाई नॆतापूवर्क 
देखाउने सवुणर् अबसर चचर्लाई िदइएको छ।"-जोन माकभे, "िबिब्लकल 
मेटाफोरस ्फर द चचर्: िबिल्ड  ब्लक फर एिक्लिसयालोजी," आन्जल मानयुल 
रोिसगे ारा सम्पािदत, मेसेज, िमसन, एण्ड यिुनटी अभ द चचर् (हागरसटाउन, 
मेिरल्याण्ड: िरभ्य ुएण्ड हेराल्डःय २०१३), प.ृ ५२बाट पान्तिरत। 
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िचन्तनमनन: 
अ)     बाइबलमा चचर् भनेको के हो भनेर बझुाउन िविभ  

ूतीकह को ूयोग गिरएको छ। त्यसको बारेमा फेिर 
सोच्नहुोस।् ती ूतीकह मध्ये तपाईँलाई सबभन्दा विढ मन 
पन कुन हो? एक ूतीक भन्दा अक  ूतीकसँग तपाईँ 
आकिषर्त हनेु कारण के हो? देहायका केही पदह मा पिन 
चचर् वा िवँ वासीलाई िविभ  पमा िचऽण गिरएको छ: १ 
ितमोथी ३:१४,१५ "१४ ितमीकहाँ चाँड़ै आउने आशा 
राखेको छु, तर म यो ितमीलाई लेख् तछु, १५ तािक कतै म 
िढलो आए ँ भने पिन परमेँ वरको घराना,  जो जीिवत 
परमेँ वरको मण् डली हो र सत् यको खामो र आड़ हो,  त् यहाँ 
कसरी चल् नपुछर् सो ितमीले जािनराख।" (परमेँ वरको घराना, 
जीिवत परमेँ वरको मण्डली, सत्यको खम्बा र आड), २ 
ितमोथी २:३-६ "३ भीं ट येशूका असल िसपाहीझ द:ुख-
भोगमा हामीसँग सहभागी होऊ। ४ सेनामा भनार् भएको 
िसपाही अ  धन् धामा अल् झदैँन, िकनिक उसलाई भनार् गनलाई 
सन् तुं  ट पानुर् नै उसको लआय हनु् छ। ५ ूितयोिगतामा 
िनयमबमोिजम भाग निलएसम् म कुनै खेलाडीले पिन इनाम 
पाउन सक् दैन। ६ पिरौम गन िकसानले नै बालीको पिहलो 
िहः सा पाउनपुदर्छ।" (यु  लड्ने िसपाही,ँ ूितयोिगतामा 
लाग्ने खेलािड, र खेतबालीमा पिरौम गन िकसानी) र १ 
पऽसु २:९ "तर ितमीह  त चिुनएका वंश,  राजकीय 
पूजाहारीिगरी, पिवऽ जाित, परमेँ वरका िनजी ूजा हौ। उहाँले 
ितमीह लाई अन् धकारदेिख उहाँका उदेकको ज् योितमा 
ल् याउनभुयो,  तािक ितमीह  उहाँका आँ चयर्पूणर् कायर्ह को 
घोषणा गनर् सक" (िबषशे वंश, राजकीय पूजाहारी, पिवऽ 
जाित, परमेँ वरका िनजी ूजा र अन्धकारबाट उज्यालोमा 
ल्याइएको)। ती सबै ूतीकह ले चचर्को बारेमा के 
िसकाउँदछ? 

आ)    "आफ्ना जनह  इसाई स ित ारा घिन  सम्बन्ध राखेर एक 
होऊन ्भ  े परमेँ वरको चाहना हो।  चचर्को उ ित तथा 
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उत्थानको िनिम्त हामीह का िवँ वासी दाजभुाइ तथा 
िददीबिहनीह को बीचमा िवँ वासको वातावरण हनैु पछर्। 
आित्मक वा धािमर्क सङ् कटको समयमा सबै िमलेर एकजतु 
भएर त्यसको सामना गनुर् ज री छ। एउटा सानो वेवाःता 
गन बानीले गदार् चचर्लाई सङ् कटमा पानर् सक्छ। कुनै पिन 
िवँ वासीको हेलचबाईले चचर्मा ल्याउने द:ुख, क लाई िनको 
पानर् धेरै वषर् लाग्न सक्छ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज 
फर द चचर्, ठेली ३, प.ृ ४४६बाट पान्तिरत। चचर्को 
एकतालाई सरुिक्षत राख् न खोज्न ुूत्येक िवँ वासीको कतर्व्य 
हो। चचर्को एकतालाई खलल परु् याउन ु भनेको के रहेछ 
भनेर चेतावनीःव प हामीलाई के िदइएको छ? पिवऽ 
चचर्लाई एक बनाइ राख् ने पिवऽ िजम्मेवारीमा हामी ूत्येकको 
भिूमका के छ? 

इ)    यस अध्यायको ूथम भागमा येशूका िवँ वासीह लाई 
परमेँ वरको जनह  भनेर औलँ्याइएतापिन त्यो हक 
हामीह को कुनै धमर्कमर्, असल काम, जात, रा , ूित ा 
आिदबाट पाएको नभएर परमेँ वरको अनमुहबाट पाएका ह  
भनेर जािनराख् न ु ज री छ। हामीह को मिुक्तको िनिम्त 
परमेँ वरकै अनमुहमा भरपनुर्पछर् भनेर ख्याल गिरराख् ने 
कामबाट हामी चकु्न ुहु । यथाथर्मा भ  ेहो भने हामीह को 
मिुक्तको िनिम्त परमेँ वरले जे गनुर्भयो त्यसमा हाॆो भरपन 
नीितले गदार् नै हामी परमेँ वरका जनह  हनु गएका ह । यो 
दावी मनािसब छैन र? 

सारांश: चचर्को लआय र ःवभावलाई िचनाउन नयाँ करारमा िविभ  
ूतीकह ारा िचऽण गिरएको छ। परमेँ वरले ध्यानपूवर्क उहाँका जनह लाई 
हेिररहनभुएको छ र सरुक्षा गनुर्हनु्छ भनेर ती ूतीकह ले िसकाएको कुरालाई 
मह वपूणर् मा ुपछर्। परमेँ वरका जनह  एक आपसमा घिन तापूवर्क 
बिुनएका हनु्छन ् भनेर ती ूतीकह ले िचऽण गदर्छन।् परमेँ वरले 
हामीह लाई जनु लआयको िनिम्त बोलाउनभुएको हो त्यो लआय पूरा गनर् 
हामीह लाई एक अकार्को आवँयकता पछर् भनेर पिन चचर्को बारेमा ती 
ूतीकह ले गरेको िचऽण ारा िसक्न ुज री छ। 
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कथा ६ 
ूचार गन डाक्टरह  

जे एम. टोम्कोकान, इन्डोनेिशया 
 

इन्डोनेिसयाको मानन्डो अःपताललाई सन २०१२को तेर् ह  साबथ 
ःकूलको भेटीको केही भाग उपलब्ध गराएको िथयो। त्यस अःपतालको 
बतर्मान िःथितको बारेमा केही जानकारी यहाँ ूःततु गिरएको छ। 
   जे डाक्टर हनुहुनु्छ र इन्डोनेिसया अःपतालको अध्यक्ष हनुहुनु्छ। 
आफ्नो अत्यन्त व्यःत कामबाट छु ी िलएर धेरै हप् ताको ससुमाचारीय 
कायर्बमलाई उहाँले अगवुाई गनुर्हनु्छ। 

आफ्ना अःपतालका कमर्चारीह लाई पिन त्यही गनर् उहाँले आमह 
गनुर्हनु्छ।आफ्ना कमर्चारीह सँग सावर्जिनक पमा ससुमाचार ूचार गन 
काममा खिटएर िबरामीह को उपचार गदार् ितनीह  सबैलाई एकताको शऽुमा 
बाँिधराख् छ र येशूको आगमनको िनिम्त ितनीह लाई तयार पाछर् भ े कुरा 
डाक्टर जेले भे ाएका िथए। 
   "ससुमाचार ूचार गनुर् नै मेरो िबहानको र िदउँसोको खाना हो" 
डाक्टर जेले उहाँलाई उहाँको कायर्लयमा अन्तरबातार् िलँदा भनेका िथए। उनी 
१५० खाट भएको मानाडो एडभेिन्टःट अःपतालको अध्यक्ष हनु।् यो 
अःपताल सलुावेसी भ े टापमुा रहेको  छ। 
   ःथानीय कन्फरेन्ससँग िमलेर अःपतालले सन ्२०१७मा ससुमाचारीय 
अिभयान चलाएको िथयो। त्यसले गदार् ६९ मािनसह ले बिप् तःमा िलएका 
िथए। सन ्२०१६मा पिन ससुमाचारीय अिधयान कायर्बम चलाएका िथए। 
त्यसमा ५३जनाले बिप् तःमा िलएका िथए। दवैु कायर्बममा केवल 
डाक्टरह लेमाऽ ूचार गरेका िथए। 
    सन ्२०१८मा केही पिरवतर्न आएको छ। अःपतालले  ससुमाचरीय 
अिभयान कायर्बम चलाएको िथयो। एउटामा डाक्टरह ले कायर्बमको 
अगवुाई गरेका िथए भने दोॐोमा नसर्ह ले र तेॐोमा अःपतालका 
ूशासकह ले गरेका िथए। 
   "संसारका मािनसह लाई उपचार गनुर्भन्दा पिहले हामी आआफ्नैमा 
एकतामा हनुपुछर्। जब हामी सावर्जिनक समुाचार कायर्बममा िमलेर काम 
गछ  तब हामीमा एकता भएको महससु हनु्छ" डाक्टर जेले भने। 
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    यो अनभुव डाक्टर जेको िथयो जो इन्डोनेिशयाको वेःट जाभामा 
रहेको बा डु  एडभेिन्टःट अःपतालको अध्यक्ष हनुहुनु्छ। पाँच वषर्िभऽ 
अःपतालको ससुमाचार अमसरताले ४,००० मािनसह ले बिप् तःमा िलएका 
िथए। इन्डोनेिसयामा रहेको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट अःपतालह ले एडभेिन्टःट 
चचर्ह  संचालन गदर्छन।् अक  दईु अःपतालह  बान्डर लाम्पु  एडभेिन्टःट 
अःपताल र िमदान एडभेिन्टःट अःपतालह  हनु।् दवैु इन्डोनेिसयाको समुाऽा 
टापमुा छन।् 
   िडसेम्बर २००७मा जब मानन्डो एडभेिन्टःट अःपताल सु  भएको 
िथयो त्यसमा ५० शैयाह  िथए। त्यो अःपताल चचर्को यिुनयनको मूख्य 
कायार्लयह  रहेका भवनह मा िथयो। सन ् २०१२को साबथ ःकूलको 
भेटीको सहयोगले सन ्२०१३मा त्यो अःपताल १५० शैयाको बिनयो। 
     डाक्टर जेले सन ् २०१५मा मानाडो अःपतालमा काम गनुर् सु  
गनुर्भयो। तर एडभेिन्टःट ःवाःथ ूणालीमा काम गन भनेर उनले किहल्यै पिन 
सोचेका िथएनन।् उनले सात वषर् सरकारी अःपतालमा ी रोगको िवशेष  
भएर काम गरेका िथए। तब पिछ गएर उनलाई साबथको समःया भयो। 
साबथमा काम नगनभएकोले उनले अःपतालबाट रािजनामा िदए। उनलाई 
बा डु  एडभेिन्टःट अःपतालले काममा िनयकु्त गर् यो। त्यहाँ नै उनले अ  
मािनसह लाई ससुमाचार सनुाउन सावर्जिनक कायर्बम गन मखु्य िजम्मेवार 
िलएका िथए। 
   सावर्जिनक पमा ससुमाचार ूचार गन कायर्बममा लाग्दा ससुमाचार 
ूचार गिरनेमाऽ होइन अःपतालका कमर्चारीह को िवँ वास पिन बिलयो हनेु 
कुरामा डाक्टर जेले खशुी व्यक्त गरेका िथए। जब अःपतालका कमर्चारीह  
गाउँह मा गएर मािनसह लाई िबना पैसा उपचार गनर् सहभागी हनु्छन,् ःवाःथ 
सेिमनारह मा सहयोग गछर्न ् तब ससुमाचार ूचारको काम पिन त्यसै बेला 
गदर्छन।् 
    "जब हामी गाउँघर सहरमा गएर अ को सेवा गछ ,  मािनसह को 
मनोबल उच्च पादर्छ  तब हामीह ले पिन त्यसबाट िसधै फाइदा पाइरहेका 
हनु्छ " डाक्टर जेले भ ु भयो। 
  मानाडो अःपताल आफैमा चार जना पाःटरह  छन।् ितनीह ले 
अःपतालको ूगितशील आित्मक कायर्बमको रेखदेख गदर्छन,् साप् तािहक 
ूाथर्ना कायर्बम, दश िदने ूाथर्ना कायर्बम र अःपतालको सबै िवभागह मा 
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िदनिदनै िबहान उपासनाको कायर्बम चलाउँछन।् सन ् २०१६मा नौ जना 
िबरामीह ले बिप् तःमा िलएका िथए भने सन ् २०१७मा दईु जना अ ले 
बिप् तःमा िलएका िथए। 
   "म ी २८:१९-२०"मा येशूले िदनभुएको िनदशन नै हामीह को 
ूाथिमकता हो" डाक्टरले भ ुभयो। त्यसमा येशूले भ ुभएको िथयो, "जाऊ, 
सारा संसारमा गएर चेला बनाओ, िपता, पऽु र पिवऽ आत्माको नाउँमा 
बिप् तःमा देओ, मैले ितमीह लाई जे जे आदेश िदए ँत्यही कुराह  पालन गनर् 
िसकाऊ" ( पान्तिरत)। 
   "येशू िछ ै आउनहुुँदैछ भनेर हामी िवँ वास गछ । हो, उहाँ िछ ै 
आउनहुनेुछ" डाक्टर जेले भ ुभयो। 

   तपाईँह को भेटीको िनिम्त धन्यवाद। 
लेखक: आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
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