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कलेजमा मलाई कलेजका प्वद्ाथथीहरूका लागग एउटा साप्ताक्हक का््जरिममा एउटा 

का््जशाला सञचालन गनने अनरुोध गररएको गथ्ो। मलेै मेरो केटा-सथीलाई ्ो 

कुरा सनुाए्गछ बाइबलमा स्त्रीले ्रुुरहरूलाई ्ढाउन ुहँुदैन ्भनने कुरा उललेख छ 

्भनदै उसले मलाई ्सो नगनने सझुाव क्द्ो। त्सलेै, मलेै असवीकार गरेँ। हामीले 

धम्जशास्त्रलाई जसतो बझेुका गथ्ौँ त्स ैअनसुार आज्ाकारी बनन मात्र चाहन्थ्ौँ। म 

्गछ का््जशालामा उ्क्सथत ्भएँ र मेरो साटो आउने एकजना असल मागनस ्भए्गन 

रि्भावकारी गशषिक ्भने गथएनन।् मलाई ् ाद छ म त्हाँ बसेर सोचदै गथएँ, “्ो कुरा 

्ककै ्गन उगचत छ जसतो लागदैन!” केटा-सथीसगँ के ्भ्ो जानन चाहनहुुनछ? 

मलेै उसगँ प्ववाह गरेँ! बाँकी कहानी ्स रिकार छ:

बाइबलमा घर र गगजा्जघरमा सानो-ठपूलो ्द अनसुार चलनु् छ्ज ्भनने गसकाइएको छ 

्भनने सोचाइका साथ ैम्ाट र मेरो 1978 मा प्ववाह ्भ्ो। अथा्जत ्नेततृव गनने र 

गनर््ज  गलने काम ्रुुरले गनु्ज ्छ्ज। हामीले ्रमेश्वरले ्रुुरलाई स्त्री ्भनदा बढता 

महतव क्दएको ्भनने सोचेको होइन, तर उनीहरूको आ-आफनो गनक्चित ्भपूगमकाहरू 

छन ््भनने सोचेको हो। वर्ज प्बतदै जाँदा, हामीले बाइबललाई बझेुको र हाम्ो आफनै 

अनु्भवहरू माझ बढदो द्नद उत्नन हँुदै गएको जसतो लाग्ो।

त्स्गछ हामीले एउटा अलग अवधाररा सक्हत ज्ानको ्भण्डार ्तिा लगा्ौँ। 

एग्ागलटरर्न ्(वा समानतावादी) को प्वश्वास छ बाइबलमा सम्पूर्ज प्वश्वासकता्जहरू 

माझ मौगलक समानताको ्ाठ गसकाइनछ, जो सवतंत्र रू्मा ्रमेश्वरद्ारा क्दइएको 

आफनो उ्हार वा गुरहरू घरमा, गगजा्जघरमा र समाजमा उ््ोग गन्ज सकछन।् 

्सको अथ्ज मण्डलीको सम्पूर्ज ् दहरू उ्हार वा गुर र षिमतामा आधाररत हुनु्छ्ज, 

्ररच्
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न क्क गलङगमा। साथ ैघर ्भनेको एउटा ् रस्र अधीनता, रिोतसाहन तथा नेततृवको 

ठाउँ हुनु्छ्ज। 

तर हामीले ्रुुर तथा स्त्रीहरूलाई सानो-ठपूलोको दृप्टिकोरले सीगमत तुल्ाएको देखदै 

आएका छौँ। अक्सत मात्र म एउटा क्रिसतान ्सुतक ्शलमा गएको गथएँ जहाँ 

स्त्रीहरूको खण्डमा चकलेट, व्ा्ाम तथा सजावटका प्वर्मा ्सुतकहरू राक्खएका 

गथए। र ् रुुरहरूको खण्डमा नेततृव, प्वति तथा वत्जमान घटनाहरू समबनधी ् सुतकहरू 

गथए। ्सले हाम्ा छोरा-छोरीहरूमा कसतो खाले सनदेश क्दनछ? म्ाट र म एउटा 

प्ववाहमा उ्क्सथत गथ्ौँ जहाँ अधीनताको अथ्ज सवासनीले आफनो लोगनेले ्भनेको, 

गलत न ै्भए्गन सब ैकुराहरू मानन ु्छ्ज ्भगनएको गथ्ो। र हामी धागम्जक काम 

गनने एउटा ्सतो जो्डीलाई गचनदछौँ जसको आगथ्जक सह्ोग खारेज गररएको गथ्ो 

क्कनकी उनीहरू दवुजैना ्ढाउने गथने। 
के त्ाईँलाई थाहा छ…

• ्ावलले बाइबलमा “घरको मकु्ख्ा” ्भनने श्दको रि्ोग गरेका छैनन।्

• धम्जशास्त्रमा ्भगनएको छ हामी एक-अका्जको अधीन हुनु् छ्ज, मात्र स्त्रीहरू

• ्रुुरको होइन। उत्प्तिमा स्त्रीको प्ववररमा रि्ोग गररएको श्द “सह्ोगी” 

न ै्रमेश्वरको वर्जन गन्ज ्गन रि्ोग गररएको गथ्ो।

लौ अब सत्को ्तिा लगाऔ ंता क्क हामी सबै सँगसँगै हाम्ो रि्भु ्ेशपूको सेवा 

गन्ज सकौँ!
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त्स्गछ ्रमेश्वरले ्भनन्ुभ्ो, “लौ अब मानव जागतलाई हाम्ो आकृगत, 
हाम् ैजसतो बनाउँ, ता क्क उनीहरू समदु्रको माछा र आकाशको चरा, ्श ुर 
सब ैजङगली जनतहुरू, साथ ैजगमनमा क्हँडने सम्पूर्ज रिारीहरूमागथ शासन 
गन्ज सकुन।्” र ्रमेश्वरले मानव जागतलाई उहाँको आफन ैआकृगतमा सपृ्टि 
गनु्ज्भ्ो, ्रमेश्वरकै आकृगतमा उहाँले बनाउन्ुभ्ो; र नर तथा नाररको सपृ्टि 
गनु्ज्भ्ो। ्रमेश्वरले उनीहरूलाई आगशर ् क्दएर ्भनन्ुभ्ो, “फलदा्क बन 
र सङख्ा बढाउ; ््ृथवी ढाकन ुर ्समागथ अधीन जमाउ। समदु्रको माछा 
र आकाशको चरा, र जगमनमा क्हँडने सम्पूर्ज जीप्वत रिारीहरूमागथ शासन 
गनु्ज।” (उत्प्ति 1:26-28, जो्ड क्दइएको)। 

्हाँ दईुवटा रिसट अगधकारको तहहरू देक्खएका छन:् सम्पूर्ज उत्प्तिमागथ ् रमेश्वरको 

अगधकार, तथा ््ृथवी र रिारीमागथ स्त्री र ्रुुरको सं्कु्त अगधकार। आरम्भ देक्ख, 

स्त्रीहरूमागथ अगधकार राखे् ्रुुरको कुनै उदे््् गथएन। उनीहरू सँगै गमलेर आफना 

सनतानहरू जनमाउन ुर हुका्जउन ुर ््ृथबीमागथ रि्भतुव जमाउन ुगथ्ो—र ्ही नै 

साहसीक का््ज हो! 

उत्प्ति
बाइबलको ्भनाइ अनुसार स्त्रीहरूको सपृ्टि आफना लोगनेको सह्ोगी 
बनन ्भएको हो। तव ्ुरुरहरूको सपृ्टि साहसी नेता बनन ्भएको 
होइन त?

्रुुर तथा स्त्रीहरूको सपृ्टि एक-अका्जको साथीका रू्मा, ्रमेश्वरको 
राज्मा बराबरको दाग्तव गन्भाउन ्भएको हो।
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रि्भ ु्रमेश्वरले ्भनन्ुभ्ो, “्रुुर एकलो हुन ुउगचत ्भएन। म उसको लागग 
एकजना उ््कु्त सह्ोगी बनाउनेछु ” (उत्प्ति 2:18, जो्ड क्दइएको)।

स्त्रीहरूको रचना ्रुुरको सेवा गन्ज र उसकैो अधीनसथ ्भएर बसन ्भएको हो ्भनदै 

“सह्ोगी” वा “इजर” श्दको अथ्ज व्ा्क रू्मा गलत तररकाले लगाइ्ो। गलन्डा 

बेलेग्भले ्सरी बझुाउँगछन:् “्रुानो गन्ममा ‘इजर’ श्दको अन् ठाउँमा उनाइस ्

्टक ्भएको उललेखबाट ्सको अथ्ज कुन ै तागतवरले कुन ै खाँचोमा ्रेकोलाई 

सहा्ता गनने बकु्झनछ, जसत,ै ्रमेश्वर, राजा, कुन ैगमत्र वा कुन ैसेनाबाट सहा्ता। 

अझ, उनाइस ्मध्े ्नध्र ्टक ्रमेश्वरले मात्र रिदान गन्ज सकने सहा्ताको कुरा 

गररएको छ” (1)। एक उदाहरर ्सतो छ:

मलेै मेरो आँखा उचालेर ्हा्डमा ्रु्ा्जएँ—मलेै कहाँबाट सहा्ता ्ाउँछु? 
मलाई रि्भ ुअथा्जत ्सवग्ज तथा ््ृथबीको गनमा्जताबाट सहा्ता आउँछ (्भजन 
सङग्रह 121:1-2)। 

“उ््ुक्त” वा “नेगदो” ्भनने श्दको अथ्ज ् रस्र, समान वा समरू् ्भनने बकु्झनछ। 

एकजना “उसको लागग उ््ुक्त सह्ोगी” ्भननाले उसगँ हरेक रिकारले सङगत गनने 

साथी हो! स्त्रीलाई आदमको साथ रहन र ्रमेश्वरले उनीहरूलाई क्दएको लषि ्पूरा 

गन्ज सकने षिमताका साथ सपृ्टि गररएको हो। ्रमेश्वरले ्रुुर तथा स्त्रीहरूलाई समान 

एक-अका्जको साथीका रू्मा रचना गनु्ज्भ्ो, जसको उदे््् सगँसगँ ैकाम गनु्ज गथ्ो।

्भगननछ “शप्क्तले भ्रटि बनाउन खोजछ; ् रम शप्क्तले ् रम रू्मा भ्रटि बनाउँछ।” एकजना 

(्रुुर) लाई ्सतो नेततृव ्दमा राखु् खतरनाक हुनछ जनु आफपू ले आज्जन गरेको हँुदैन 

र अनतुिरदा्ी हुनछ। ्रमेश्वरलाई ्ो कुरा थाहा गथ्ो—त्सलेै न ैउहाँको ्ोजनामा 

एक-अका्जको साझेदारी गथ्ो, सानो-ठपूलोको ्ेभद गथएन। ्रमेश्वरको उदे््् ्भने लोगने/

सवासनीको समबनध ग्भत्र एउटा सवसथ ्रस्र उतिरदाग्तव का्म राखु् गथ्ो। ्सबाट 

हटेर शप्क्त तथा अगधकारमा सानो-ठपूलोको दृप्टिकोर लगाउँदा दखुद मौक्खक तथा 

शारीररक दवु््जवहारको क्सथगत उत्नन हुन सकछ। मपूल ्ोजना म ैअक््डग बनौं।
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उहाँले स्त्रीलाई ्भनन्ुभ्ो,“म गतम्ो रिसव ्ी्डा अत्नत कठोर बनाउनेछु; 
गनकै कटि ्पूर्ज व्था गलएर गतमीले सनतानलाई जनम क्दनेछौ। गतम्ो चाहना 
गतम्ो लोगनेका लागग हुनेछ, र उसले गतमीमागथ शासन गननेछ।” आदमलाई 
उहाँले ्भनन्ुभ्ो, “गतमीले आफनी सवासनीको कुरा सनेुर मलेै ‘गतमीले 
्सको फल नखानु,’ ्भनेर आदेश क्दएको रुखको फल खाएको काररले, 
“गतम्ै कारर जगमन स्ाप््त बनन ्गेुको छ; गतम्ो सम्पूर्ज जीवन ्भरर 
कक्ठन ्ररश्म गरेर गतमीले ्सबाट उ्जेको खानेकुरा खान ु्छ्ज। ्सले 
गतम्ो लागग काँ्डा तथा गतखो झार उमाननेछ, र गतमीले जगमनको वनस्गत 
खानेछौ। गतमीले ्स ैजगमनमा ्नुः लपु्त नहुनजेल ्गसना बगाएर मात्र 
खानेछौ, क्कनकी ्सबैाट गतम्ो सजृना ्भएको हो; क्कनकी गतमी माटो हौ र 
माटो म ैगमलनेछौ।” (उत्प्ति 3:16-19a, जो्ड क्दइएको)। 

स्त्री र ्रुुर दवु ै ्तनका ्भागीदार गथए। उनीहरूले ्ा्लाई रोजेको हुनाले ्ी 

्रररामहरू उत्नन ्भएको हो: रिगतकपू ल वातावरर, रिसव ्ी्डा तथा ्रुुर रिाधान्। 

हामी कसरी बाँचन ु्छ्ज ्भनेर ्ी गनदनेशहरू होइनन,् तर संसारमा ्ा्को रिवेश 

्भएर देखा ्रेको दषु्रररामहरू हुन।् जगमनको गतखो झारलाई फ्ाँके झैँ, लोगनेले 

सवासनीमागथ शासन गनने काममा ्गन प्वज् ्ाउन ु्छ्ज, ्सलाई अङगालनु हँुदैन! 

्तन
धेरै संसकृगतमा, ्रुुरहरूको ्भपूगमका रिबल देक्खनछ। के ्ो ्रमेश्वरले 
्रुुरलाई ्सत ैरिकारले सपृ्टि गरेको काररले न ैहो?

्रुुर रिाधान् ्भनेको ्तनको स्ा् हो, जसमागथ प्वज् ्ाउनु ्छ्ज, 
्सलाई अङगालन ुहोइन।
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बेलेग्भले वर्जन गगछ्जन,् “दैप्वक उदे््् ्भने एक-अका्जको साझेदारी—््ृथवीमागथ सह-

रि्भतुव, सनतान जनमाउने र हुका्जउने काममा सह-दाग्तव, र जगमनको खनजोत 

गन्ज सह-कत्जव्को गथ्ो। एकमागथ अककोको रि्भतुव ्सको उदे््् गथएन…[्ो त] 

्रमेश्वरको आज्ाको उललंघन गदा्ज आएको समबक्नधत खराबी हो” (2)। हामीले 

अझै्गन सँगसँगै काम गनु््ज छ्ज।
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्हाँ कुन ै्हुदी ्गन छैन गैर ्हुदी ्गन छैन, दास ्गन छैन मुक्त ्गन 

छैन, न त कुनै नर तथा नारर न ैछ, क्कनकी गतमी सब ैक्रिसट ्ेशपूमा एउटै 

हौ। (गलाती 3:28).

कोही मागनसहरू ्भनछन ््ो श्ोकमा ्रुुर तथा स्त्रीहरूलाई समान रू्मा मा्ा 

गररने, महतव क्दइने र रषिा गररने (समान अक्सततव), तर उनीहरूको काम फरक छ 

(असमान ्भपूगमका) ्भगनएको छ।

्भपूगमकाहरूमा अधीनताको उदाहररहरू देक्खनछन,् जसतै गशषिक/प्वद्ाथथी वा 

रोजगारदाता/कम्जचारी। तर ्ी का््जहरू षिमतामा आधाररत हुनछन,् र ्ी असथा्ी 

हुन।् प्वद्ाथथी कषिामा अधीनसथ हुनछ र ्ो गशषिकको षिमताको काररले मात्र हो, 

तर ्ो असथा्ी हुनछ। ्क्द गशषिक कुन ै्भोजनाल्मा काम गछ्जन ्जसको मागलक 

प्वद्ाथथी हो ्भने, ्भपूगमका उलटो हुनेछ। ्ररक्सथगत तथा ्ोग्ताका आधारमा, 

्भपूगमका गनरनतर ्ररवत्जन ्भइ रहनछ।

क्रिसटमा एक
्रमेश्वर हरेकलाई मा्ा गनु्जहुनछ र कदर गनु्जहुनछ, तर के ्रुुर तथा 
स्त्रीहरूका ्भपूगमकाहरू फरक छैनन?्

क्जममेवारी ्भनेको उ्हार वा गुर, षिमता तथा अनु्भवका आधारमा 
त् हुन ु्छ्ज, तर गलङगको आधारमा होइन।
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रेबेका मेररल ग्रुगथ्सले बताए अनसुार नारर अधीनता, षिमताका आधारमा न्भएर 

नारर ्भएको काररले मात्र हो। र ्ो असथा्ी ्गन होइन—उनी ्सबाट बाक्हर 

गनसकन कक्हल् ै ्गन सक्कदनन।् ्सरी ्भपूगमकाको असमानताबाट अक्सततवको 

असमानतामा कुरा ्गेुको छ। उनको षिमता जगत न ै्भए्गन एकजना स्त्री ्भने 

रित्ेक ्ररक्सथगतमा ्रुुर कै अगधकारमा बसनु् छ्ज र, उनलाई समान महतव 

क्दइएको छ ्भनेर सँगसँगै ्भनन ुतक्ज सँगत छैन (3)।

र ्ो ्गन ्ाद राख् ु ्छ्ज क्क ्ो श्ोकमा ्रुुर तथा स्त्रीहरूका प्वर्मा मात्र 

कुरा ्भएको छैन। ्भपूगमकाहरूको गनधा्जरर जात वा वग्जका आधारमा हुनु्छ्ज ्भनेर 

्भगनएको कल्ना गनु्जहोस ्त!

्ावलले हामी सब ैएकैनाश र कुनै क्हसाबमा “गलङगले नछुक्टने” हौँ ्भनेका छैनन।् 

्स श्ोक अनसुार जात, वग्ज, तथा गलङग, जो सब ैसमान छन,् सब ै क्रिसटको 

का््जका लागग असानदग्भ्जक छन।् न्ाँ गन्मको कगत्् श्ोकहरूमा सम्पूर्ज 

प्वश्वासकता्जहरू अक्सततव तथा काममा बराबर हुनछन ््भनने कुराको ्ुप्टि गररएको 

छ: ्पूहनना 17:20-23; रोमी 12:4-5; 1 कोररनथी 12:12-14; एफेसी 4:4-8, 11-13.

्भतकेको संसारमा गगजा्जघरले एकताको सथा्ना गननै ्छ्ज। कुनै् गन रिकारले स्त्रीहरू 

्रुुर ्भनदा “कम” छन ््भनेर सङकेत गनने कुन ै्गन श्द, ्भावना, वा नीगतले 

्रमेश्वरले गनने बराबर मा्ाबारे हाम्ो उदाहररमा बाधा उत्नन गद्जछ।

्रुानो गन्म अनुसार, ्रुुरहरू मात्र ्ादरी गथए, त्सो ्भए के 
लोगनेहरू ्ादरी, अथवा घरको आध्ाक्तमक नेता ्भएनन ्त?

रित्ेकको ्रमेश्वररिगत समान ्हँुच र समान क्जममेवारी रहनछ।
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्सो ्भए्गन, रि्भुको नजरमा स्त्री ्ुरुरबाट सवतंत्र हँुदैनन,् न त ्ुरुर 
स्त्रीबाट सवतंत्र हुनछन।् क्कनकी स्त्री ्ुरुरबाट बगनएको जसतै, ्ुरुर ्गन 
स्त्रीबाट बगनएको हो। तर हरेक कुरा ्रमेश्वरबाट आउँछ। (1 कोररनथी 
11:11-12).

आजको समाजमा, स्त्री तथा ्रुुरहरू बराबर ्ोग् र सोचेर गनर््ज  गन्ज सकने 

छन।् कुन ैबपु्द्धमानी स्त्रीबाट उनको सोचने षिमताको रि्ोग गनने अगधकार खोसनाले 

उनी सव्ं तथा वरर्ररका सबकैो मान घटछ। ्रमेश्वरको चाहना ्भने, शरुुमा झैँ, 

एक-अका्जका साथमा ्रस्र अगधकार र समदुा्मागथ गररने गनर््ज हरू हो। हामीले 

सँगसँगै काम गनु््ज छ्ज।

्सतो सम् ्गन आउनेछ जब कुनै छलफलहरू समाधान नहुने अवसथामा ्गुछ। 

्हाँ गगलबट्ज प्बलेक्जक्क्ानले मत्ेभद ्भएमा समाधान गनने केही उ्ा्हरू सझुाव 

गरेका छन ्(रिम अनसुार नहुन ्गन सकछ): 

1. ्रमेश्वरबाट माग्जदश्जन गलन।ु

2. एक-अका्जको अधीन हुने रि्ास गनु्ज, अककोको कुरा सनुने, आदर गनने र 

द्ाको ्भावना देखाउने गनु्ज।

3. प्ववादको प्वर्मा व्प्क्तगत आध्ाक्तमक उ्हार वा गुर, रिाकृगतक सी् 

तथा प्वशेरज्ताको उ््ोग गनु्ज। 

4. समझौता गनु्ज।

5. अन् ्भरोसा मनद तथा अन्ुभव रिाप्त व्प्क्तहरूको ्रामश्ज गलन।ु

6. बाइबल समबनधी गसद्धानतहरूको ्रर्भारा क्दनु।

7. राम्ो र नराम्ो ्षिहरू ्तिा लगाउनुहोस।्

8. जनु मागनसको गलती बढी हुनछ गनर््ज मा ्गन उसले धेरै बोलन ्ाउन ु

्छ्ज ्भनने प्वचार गनु्ज (4)।
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तर त्ाईँ चुगनएको मागनस हुनुहुनछ, एक साही ्ादरी, एउटा ्प्वत्र 
देश, ्रमेश्वरको प्वशेर अंश, ता क्क त्ाईँ उसको रिशंसा गनु्जहोस ्जसले 
त्ाईँलाई अध्ाँरोबाट ्ो सु-मधुर रिकाश तफ्ज  ्डोर्ा्जएको हो (1 ्त्रपूस 2:9, 
जो्ड क्दइएको)।

धम्जशास्त्रमा ्सतो कुनै कुरा उललेख छैन जसले लोगने नै घरको ्ादरी हो ्भनने 

सङकेत गछ्ज। ्ो कुरालाई ्ो ्भनदा बढता जो्ड क्दएर ्भनने ठाउँ छैन—क्रिसटका 

माध्मबाट सबैले ्रमेश्वरमा समान ्हँुच तथा दाग्तव ्ाएका छन!् ्पूहनना 

फेलानले ्भने अनुसार “मनदीरको ्दा्ज अब दईु ्भागमा च्ागतएको छ र अब सब ै

मागनसहरूले ्रमेश्वरमा ्हँुच ्ाउँछन।् ्रमेश्वरका सम्पूर्ज मागनसहरू ्ादरीहरू 

हुन।् ्रमेश्वरका सम्पूर्ज मागनसहरू ्वीत्र छन।् ्रमेश्वरका सम्पूर्ज मागनसहरूमा 

आतमा हुनछ” (5)।

्रमेश्वर हाम्ा प््ता हुनहुुनछ र ्ेशपू एक ्ुरुर हुनहुुन्थ्ो, के ्स ै
कारर ्रुुरहरू आध्ाक्तमक नेता हुन ु्दनैन?

्रमेश्वर ्ुरुर होइन। ्रमेश्वर त एउटा आतमा हो, जसको 
आकृगत ्ुरुर तथा स्त्रीहरू दुवैमा रिगतप्बक्मबत ्भएको छ।

गनर््ज  गन्जका लागग कुन ैव्प्क्त अगधकार सम्नन हुनु्छ्ज। के 
्रुुरले ्सो गदा्ज सवा्भाप्वक लागदैन र?

उतिरदाग्तव का्म राख्, र ज्ान तथा अनु्भवको फाइदा गलन, 
गनर््ज  गमलेर गनु्ज ्छ्ज।
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“प््ता” ्भनने श्द ्रमेश्वरलाई जनाउन रि्ोग गररने धेरैवटा श्दरू् मध्े एक 

हो जसको अथ्ज हो ्सतो व्प्क्त जसले, त्स क्दन, उतिरागधकार तथा संरषिर 

रिदान गरेको हो। ्रमेश्वर ्ुरुर होइन। ्रमेश्वर आतमा (्पूहनना 4:24) हो। स्त्री 

तथा ्ुरुर दवुैलाई ्रमेश्वरको आकृगतमा बनाइएको हो र ग्नीहरूले समान रू्मा 

्रमेश्वरको रिगतप्बक्मबत गछ्जन।् गमगम हद्द ्भनछन,् “्क्द हामीले ्रमेश्वर नर 

हो, जुन मपूगत्ज रू्मा छ, र हामीले ्रमेश्वरलाई हाम्ो आकृगतमा बनाएका हौँ ्भनेर 

्भगन रहेमा, सो कुरा धम्जशास्त्रको प्व्रीत हुनेछ” (6)।

्ेशपू ्ुरुरको रू्मा आउनु्भ्ो क्कनकी उहाँले ्हपूदीहरूको ्पूजासथलमा उ्देश 

क्दन जरुरी गथ्ो, जहाँ त्स सम् स्त्री रिगतबक्नधत गथए। क्रिसट हाम्ा मुप्क्तदाता 

हुनु्भ्ो मानव जसतो देक्खने ्रमेश्वरको रू्मा— ्ुरुरको रू्मा होइन। 

एकजनालाई मात्र क्जत्न सक्कनछ, तर दईु जनाले आफनो बचाउ गन्ज सकछन।् 
तीनवटा बनेुर बनाएको ्डोरीलाई सहज ैचटुाउन सक्कँदैन।(इकलेगस्ात 4:12)।

्क्द त्ाईँले एउटा मात्र ्गन धागो हटाउन ु्भ्ो ्भने, ्सबाट ्डोरी बगल्ो हँुदैन। 

एउटा साँचो सवसथ समबनध ्भनेको ्रस्र सममानद्ारा सथाप््त हुने समबनध 

हो। ्ररवारका लागग के राम्ो हुनछ त्समा माता-प््ता दवुकैो साझा गनर््ज  तथा 

दाग्तव हुने कुरामा सहमगत ्भएमा, ्सबाट सनतानका लागग ला्भ दोबर हुनेछ। 

उनीहरूको जीवनबारे ्रमेश्वरको इचछा अनसुार गना्जले बचचाहरू ्ररवारमा कम 

हामीले ्रम्रागत ्भपूगमकाको ्ालन नगरेर ्ररवारलाई टुक््ाउँदैछौँ 
्भनने मागनसहरूलाई त्ाईँ के उतिर क्दनहुुनछ?

बाइबलको समानताको ्ालन गनने घर ्भए ्ररवार मात्र बगल्ो 
बनछ।
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सममागनत वा कम रिाथगमकतामा ्नु्ज ्छ्ज ्भनने होइन। बरु, घरमा ्पूरा सम् होस ्

अथवा घर बाक्हर वा दवु ैठाउँमा होस,् दवु ैमाता-प््ताले एक-अका्जमा र उनीहरूको 

काममा इचछा अनसुार सह्ोग गनु्ज एउटा असल उदाहरर हुनेछ।

तेस्ो धागो ्भनेको ्ेशपू क्रिसट हुनहुुनछ, जो घरको रि्ुभ हो। जहाँ क्रिसटलाई सममान 

गररनछ र रित्ेकलाई आदर गररनछ, त्हाँ रेिमको बास हुनछ।

्ाद राखु्होस,् घरमा आमा वा बाब ुन्भएको धेरै उदाहररहरू छन।् ्ी 

्ररक्सथगतहरूमा, एकलो आमा वा बाबलेु एकनास नबक््लने ्भपूगमका गन्भाउन ु

उगचत हँुदैन। ्पूर्ज क्रिसटको समझ तथा सह्ोगबाट ्ी ्ररवारहरूले बल रिाप्त 

गद्जछन।्
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उहाँले आफपू सँग बसन सकने बाह्र जनालाई गन्ुक्त गनु्ज्भ्ो जसलाई उहाँले 
धम्ज रिचार गन्ज ्ठाउन र शैतानलाई ्भगाउने अगधकार रिदान गन्ज सकनु 
हुन्थ्ो (मकपू्ज स 3:14-15)।

ररचा्ड्ज तथा क्ाथररन रिोगर व्ाख्ा गछ्जन,् “्ेशपूसँग वासतवमा एक स्त्रीहरूको 

समपूह गथ्ो जो मण्डलीमा सामेल गथए र उहाँको धम्ज रिचारमा उहाँको साथ 

हुनथे। तर कुनै साव्जजगनक धम्ज रिचार तथा रोग उ्चारमा उनीहरूलाई ्ठाउन ु

्भने असम्भव हुने्थ्ो। तहपूदी प्वद्ानहरूलाई साव्जजगनक रू्मा कक्हल्ै ्गन 

स्त्रीहरूसँग, आफनै सवासनी नै ्भए्गन बोलने अनुमगत गथएन। ्सले ्ा्रिगत 

उकसाउने हुनाले, न त उनीहरूलाई ्रमेश्वरको कुराबारे स्त्रीसँग छलफल गनने 

अनुमगत क्दइएको गथ्ो, …्ेशपूलाई ्पूर्जत्ा थाहा गथ्ो क्क ्सता धाररामा 

्ररवत्जन ल्ाउन सकनु ्भनदा ्क्हला ्ा्ीहरूलाई ्रमेश्वरको माग्जमा लगाउन ु

जरुरी छ” (7)।

्ो ्गन ध्ान राखु् ्छ्ज क्क त्हाँ कुनै अन् जागतका चेलाहरू गथएनन।् तसथ्ज, 

्ेशपू तथा स्त्रीहरू
्ेशपूले क्कन कुनै् गन स्त्रीहरू चेलाहरूलाई रोजनु ्भएन?

्हुदी ्ुरुरहरू रोजन्ुभ्ो क्कनकी उक्त सम् उनीहरूले न ैलषि ्पूरा 
गन्ज सकथे। अक्हले, सबलैाई महान उदे््् ्पूरा गन्ज बोलाईनछ।
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्क्द चेलाहरू गगजा्जघर नेततृवको आदश्ज हुन ््भने, के सबै गैर-्हुदी ्ुरुरहरू ्गन 

अलग ्भएनन ्त?

एकजना स्त्री चेला

्स ्चिात, ्ेशपू एक सहरबाट अककोमा भ्रमर गदनै ्रमेश्वरको राज्बारे 
ससुमाचार घोररा गनु्ज्भ्ो। बाह्र जना उहाँसगं ैगथए, साथ ैदटुि आतमा तथा 
रोगबाट मकु्त गररएका केही स्त्रीहरू ्गन गथए: मरर्म (मगदगलनी ्भगनने) 
जसबाट सात शतैानहरू उत्प्ति ्भएका गथए; जो्ाना जो छुजाको सवासनी 
हो, हेरोदको घरको देखरेख गनने; सजुानना; र अन् धेरैजना। ्ी स्त्रीहरूले 
आफन ैस्ोत साधनद्ारा उनीहरूलाई सहा्ता ्रु्ा्जउँदै गथए (लपूकास 8:1-3, 
जो्ड क्दइएको)।

स्त्रीहरूलाई साव्जजगनक ्ेभलामा गनती ्गन गररँदैन गथ्ो, तर ्ेशपूले उनीहरूको 
सह्ोग र आगथ्जक सह्ोगलाई सवागत जनाउनु्भ्ो।

्ेशपू स्त्रीहरूलाई उ्देश क्दनहुुनछ 

्ेशपू तथा उहाँको चेलाहरू आफनो बाटो क्हँडदै गदा्ज, उहाँ एउटा गाउँमा आइ 
्ुगनु्भ्ो जहाँ एकजना माथा्ज ्भनने स्त्रीले उनीहरूका लागग आफनो घरको 
ढोका खोगलन।् उनको एकजना बक्हनी मरर्म गथइ, जो रि्भुको चररमा 
बसेर उहाँको कुराहरू सुनदै गथइ। तर सबै कुराहरू त्ार गनु्ज ्नने काररले 
माथा्जले सम् ्ाउँक्दन गथइ। उ उहाँको नक्जक आएर सोगध, “रि्भु, के 
त्ाईँलाई कुनै ्रवाह छैन मेरो क्ददीले सबै काम मलाई छा्ेडर गइ? 
मलाई मद्त गनु्ज ्भनेर उसलाई ्भननुहोस!्” “माथा्ज, माथा्ज,” रि्भुले जवाफ 

के स्त्रीहरू ्ेशपूको मण्डलीमा संलगन गथए?

्ेशपूको स्त्रीहरूरिगतको सममान र मण्डलीमा उनीहरूको सह्भागगतालाई 
सधुारमपूखी ठहराउन सक्कनछ!
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क्दनु्भ्ो, “गतमी ्सता धेरै कुराहरूबारे गचक्नतत र दखुी बनेको छौ, तर 
थोरै मात्र वसतुहरूको जरुरत छ—वा वासतवमा एउटा मात्र। मरर्मले के 
राम्ो हुनछ त्ो रोजेको हो, र ्ो कुरा उनकोबाट खोसेर लान सक्कँदैन” 
(लपूकास 10:38-42)।

्ेशपूको ्ालामा स्त्रीहरू धेरैजसो गशषिाबाट वक्ञचत गथए। तथाप््, जब मरर्म 

्ेशपूको चररमा चेला ्भइन, उसको गशषिा ्ाउने अगधकारको उहाँले रषिा गनु्ज्भ्ो। 

्ाद राख्हुोस,् धेरैले रि्ास गरे्गन ्ेशपूले “्ो उनकोबाट खोसेर लान सक्कँदैन,” 

र उसले रोजेको हो ्भनेका छन।् 

एकजना स्त्री रिचारक

उगत न ैखेर उहाँको चेला फकने र आए र उहाँलाई एकजना स्त्रीसगँ कुरा गदनै 
गरेको देखेर अचमम ्भए। तर कसलेै ्गन सोधेनन,् “त्ाईँ के चाहनहुुनछ?” 
अथवा “त्ाईँ क्कन उनीसगँ कुरा गदनै हुनहुुनछ?” र, उनको ्ानीको जग 
त्हाँ छा्ेडर, स्त्री सहर फकने र गइन र मागनसहरूलाई ्भगनन,् “आउ, एउटा 
्सतो मागनससगँ ्ेभट गर जसले मलेै गरेको रित्ेक कुराहरूबारे मलाई 
बताउन्ुभ्ो। के ् ो मगशह हुन सकछ?” उनीहरू सहरबाट गनसकेर आए र उहाँ 
्भएको ठाउँमा ् गेु…स्त्रीको व्ान “उहाँले मलेै गरेको रित्ेक कुराहरूबारे मलाई 
बताउन्ुभ्ो” को काररले सहरका धेरैजसो असल मागनसहरूले उहाँमागथ 
प्वश्वास गरेका गथए (्पूहनना 4:27-30, 39)।

स्त्रीहरूलाई साव्जजगनक सथलमा मनाइ गथ्ो र ्सले गदा्ज ्ा्रिगत उक्कसनछ ्भनने 

दृप्टिकोरले हेररन्थ्ो, तर एउटा कुवामा एकजना तचुछ स्त्रीसँग बोलेर ्ेशपूले आफना 

चेलाहरूलाई छकक ्ानु्ज्भ्ो। अग्भलेख अनसुार ्ो न ै्ेशपूको सब्भनदा लामो वाता्ज 

गथ्ो। त्स्गछ उहाँले उक्त स्त्रीलाई उनको सहरको लागग एउटा रिचारक बनन 

रिोतसाहन गनु्ज्भ्ो। उनको गवाहीको काररले, धेरैजना ्ेशपूमा प्वश्वास गन्ज थाले।

्ेशपूले रिाथगमकता गनधा्जरर गनु्जहुनछ

्ेशपूले ्ी कुराहरू ्भनदै गदा्ज, ्भी्डबाट एकजना स्त्री गचच्ाइन, “गतमीलाई 
जनम क्दने र हुका्जउने आमालाई आगशर ्छ।” उहाँले जवाफ क्दन्ुभ्ो, “आगशर ्
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त उनीहरूमा छ जो ् रमेश्वरको उ्देश सनुछन ्र ् सको आज्ा ् ालन गछ्जन”् 
(लपूकास 11:27-28)।

स्त्रीहरूलाई मकु्ख्ा रू्मा बचचा जनमाउने ्भनेर मात्र महतव क्दइन्थ्ो, तर ्ेशपूले 

्भनन्ुभ्ो चेला बनन ुअत्नत महतव्पूर्ज कुरा हो।

स्त्रीहरूले चेलाहरूलाई ्नुरउतथानबारे उ्देश क्दनछन ्

तसथ्ज स्त्रीहरू गचहानबाट, ्डराएको ्भए्गन आननदमा ्ुडबेर, हतार हतार बाक्हर 
आए र उहाँको चेलालाई सनुाउन दगरेुर गए। हठात ् शेपूले उनीहरूलाई ्ेभटन्ुभ्ो। 
“नमसते,” उहाँले ्भनन्ुभ्ो। उनीहरू उहाँ नक्जक आए, उहाँको खटुटा समातेर 
्पूजा गन्ज थाले। त्स्गछ ्ेशपूले उनीहरूलाई ्भनन्ुभ्ो, “न्डराउ। गएर मेरा 
्भाइहरूलाई गालीलमा जान ु्भन; त्हाँ उनीहरूले मलाई ्ेभटछन”् (मतिी 28:8-
10)।

एकजना स्त्रीको व्ान अदालतमा सवीकार ्भएन, तर ्ेशपूले आफनो ्नुरउतथानको 

गवाही क्दन र अरूलाई बताउन दईुजना स्त्री रोजनु्भ्ो।

्ेशपूले कक्हल् ै ्गन स्त्रीहरूलाई अधीनमा राख् ु ्भनने गसकाउन ु ्भएन। उहाँ त 

्तनको रि्भावलाई उलटाउन आउन ु्भएको हो, र स्त्रीरिगतको उहाँको धाररामा ्ो 

देक्खनछ। ्ेशपूले स्त्रीहरूलाई ्ा् तथा दरुाग्रहबाट रषिा गनु्ज्भ्ो, र उनीहरूलाई मपु्क्त 

क्दनु्भ्ो!
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...् ैकुरा ्भप्वष्वक्ता जोएलले ्भनन्ुभएको छ: “अक्नतम क्दनहरूमा, ् रमेश्वर 
्भननहुुनछ, म सब ैमागनसहरूमा मेरो आतमा बाँडनेछु। गतम्ा छोरा-छोरीहरू 
्भप्वष्वारी गननेछन,् गतम्ा जवान मागनसहरूले कल्ना गननेछन,् गतम्ा 
बपूढा्ाकाहरू स्ना देखे्छन।् मेरो सेवकहरू ्भए्गन, दवु ै् रुुर तथा स्त्रीहरूमा, 
म आउने क्दनमा मेरो आतमा रिदान गननेछु, र उनीहरू ्भप्वष्वारी गननेछन”् 
(रेिररत 2:16-18, जो्ड क्दइएको)।

र अब रित्ेकलाई आतमाको रिाद्ुभा्जव साझा ्भलाईका लागग रिदान गररएको 
हो…्ी सब ैउही एकै आतमाको काम हो, र उहाँले सोचे जसतै, उहाँले ्ो 
रित्ेकलाई बाँडन ुहुनछ (1 कोररनथी 12:7, 11, जो्ड क्दइएको)।

हामीले अलग अलग उ्हार वा गुर ्ाएका छौँ, हामी रित्ेकलाई क्दइएको 
अनगु्रहका आधारमा। ्क्द त्ाईँले ्भप्वष्वारी गनने उ्हार वा गुर ्ाउन ु
्भएको छ ्भने, आफनो आसथा अनसुार ्भप्वष्वारी गनु्जहोस;् ्क्द सेवा 
गनने हो ्भने, सेवा गनु्जहोस;् उ्देश क्दने हो ्भने, उ्देश क्दनहुोस;् ्क्द 

आध्ाक्तमक 
उ्हार वा गुर

्रमेश्वरले प्वश्वासकता्जहरूलाई आध्ाक्तमक उ्हार वा गुर रिदान 
गनु्जहुनछ, तर के ्ी ्रुुर तथा स्त्रीहरूका लागग फरक छैन?

्रमेश्वरले खाँचो अनसुार आध्ाक्तमक उ्हार वा गुर रिदान 
गनु्जहुनछ; उ्हार वा गुरहरू कक्हल्ै ्गन गलङग अनुसार ्भाग 
लागदैन।
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रिोतसाहन गनने हो ्भने, रिोतसाहन क्दनहुोस;् ्क्द दान क्दने हो ्भने, उदार 
्भएर क्दनहुोस;् ्क्द नेततृव गनने हो ्भने, इमानदार ्भएर ्सो गनु्जहोस;् ्क्द 
द्ा गनने हो ्भने, खशुी ्भएर गनु्जहोस ्(रोमी 12:6-8)।

त्ाईँहरू रित्ेकले आफपू ले ्ाएको उ्हार वा गुर अरूलाई सेवा गन्ज रि्ोग 
गनु्ज ्छ्ज, ्रमेश्वरको ्भरोसा मनद सेवकहरूले प्वप्वध रू्मा अनुग्रह गरेझैँ 
(1 ्त्रपूस 4:10, जो्ड क्दइएको)।

न्ाँ गन्ममा जहाँ ्गन उ्हार वा गरुबारे उललेख ्भएको छ, त्हाँ गलङगको 

्ेभद्भाव ्भएको कुन ैसङकेत छैन, अगधकार सीगमत गनने उ्हार वा गरु न ै्भए्गन। 

्सबाट स-ुसमाचारको काममा गनकै बाधा ्गुछ क्कनकी आधा जगत मागनसहरू 

उ्हार वा गरुरिाप्तका रू्मा सवततं्र सेवा गन्जबाट वक्ञचत हुनछन।् 

्ेशपूले मतिी 9:37-38 मा ्भनन ु्भएको छ “...उ्जनी रिशसत छ तर काम गनने थोरै 

छन।् त्सलेै फसलको रि्भलुाई ्भननहुोस,् उहाँको फसल ्भएको ठाउँमा कामदारहरू 

्ठाइक्दन ु्भनेर” क्कन कसलेै ्गन ्रमेश्वरको मागनसहरूलाई काम गन्जबाट रोकन?ु

थाइल्ाण्डको 2004 लसाने कगमक्ट फर वल्ड्ज इभ्ानजगलजम फोरममा, कसरी 

“सम्पूर्ज स-ुसमाचारलाई सम्पूर्ज ससंारमा ्रु्ा्जउन सम्पूर्ज गगजा्जघरहरूलाई” सफपू त्ज 

बनाउन ु्भनने प्वर्मा चचा्ज गनने उदे्््ले 130 रा्रिबाट 1530 जना सह्भागीहरू 

आएका गथए। एउटा वक्तव्मा ्सतो लेक्खएको छ “हामी सम्पूर्ज प्वश्वासकता्जहरूको 

्ादरीको कामलाई समथ्जन गदनै ससंार-्भरर धम्ज रिचारको काममा गवाही तथा सह-

कमथीका रू्मा आफनो कत्जव् ्पूरा गन्ज सब ैस्त्री, ्रुुर तथा ्वुाहरूलाई गस्ाल ु

बनाउन, रिोतसाहन गन्ज तथा सशक्त बनाउन गगजा्जघरलाई आह्ान गद्जछौँ” (8)।

गगलबट्ज प्बगलजेक्क्ानले ् ो बुदँालाई वासतवम ैघरमा ् रु्ा्जउन्ुभएको छ: “हाम्ो रि्भलेु 

सेवकहरूको द्ुभा्जग्को वर्जन गनु्ज ्भएको छ जो आफनो ज्ान र सी्लाई राज्को 

मण्डलीको अगधकतम ्भलोको लागग उ््ोग गनु्जको साटो ्सलाई दबाउन ्गुछन ्

(मतिी 25:30)। अझ खराब हुन सकने दण्डमा आङ जरुुङङ गन्ज मात्र सक्कनछ: गगजा्जघर 
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नेताहरूको ्भप्वष् जो आफनो मगुनका प्वश्वासकता्जहरूलाई राज्को उदे्््को लागग 

उ्ावल्ध हरेक स्ोतको उ््ोग गन्ज प्बनती गनु्जको साटो जबरजसती ्रमेश्वरले 

उनीहरूलाई क्दएको सी्लाई दबाउन लगाउँछन”् (9)।
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धम्जशास्त्रमा धेरैजना स्त्रीहरूलाई नेततृवको तहमा वर्जन गररएको छ। त्सबेलाको 

चलनले गदा्ज ग्नीहरूको उललेख ्रुुरहरू ्भनदा कम ्भएको देक्ख्ो। तर, ्क्द 

स्त्रीहरूले नेततृव वा उ्देश क्दन ुगलत हुने ्भएमा, उनीहरूलाई धम्जशास्त्रमा कक्हल्ै 

्गन गन्ुक्त वा कामा लगाइने गथएन। 

• अनना (लपूकास 2:36-38), र क्फगल्का चारजना छोरीहरू (रेिररत 21:8-9) 

्भप्वष्वक्ता गथए।

• प्रिगसलाले, अक्कवला सँगै, अ्ोलोलाई ्रमेश्वरको तररकाबारे गसकाए 

(रेिररत 18:24-26), आफनो घरमा गगजा्जघर ख्डा गरे (1 कोररनथी 16:19) 

र ्ावलद्ारा सह-कमथी ्भनेर बोलाईए (रोमी 16:3)।

• क्फबी ्ावलको ्ादरी तथा उ्कारी गथए (रोमी 16:1-2)।

• गलक््ड्ाले प्वश्वासकता्जहरूलाई उनीहरूका घरमा ्ेभटेर ्ावल 

• तथा गसलालाई सवागत जनाए (रेिररत 16:13-15, 40)।

• जगुन्ा एकजना रिारक्म्भक समथ्जक गथए (रोमी 16:7)।

• ्ुक््ड्ा तथा गसनताछे ्ावलका सह-कमथी गथए (क्फगल्ी 4:2-3)।

बाइबलमा स्त्रीहरू
के बाइबलमा स्त्रीहरू गगजा्जघरमा बोलनु हँुदैन ्भनेर ्भनेको छैन?

कोररनथीको श्ोक जसमा स्त्रीहरू मौन हुनु् छ्ज ्भगनएको छ त्सले 
त्सबेलाको तवर तररकालाई सङकेत गछ्ज। आजको स्त्रीहरूको षिमता वा 
्ोग्तासगँ ्सको केही सरोकार छैन।
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मौनता

गगजा्जघर सथा् ना गन्जलाई हरेक कुरा गनु्ज ्छ्ज। क््द कोही अकको ्भारामा बोलछन ्
्भने, एक एक जना गदनै, दईुजना—वा बेसीमा तीनजना—कुरा गनु््ज छ्ज र कसलेै 
दो्भारेको रू्मा व ा्ख ा् गनु््ज छ्ज। ् क्द कोही् गन दो्भारे छैनन ््भने, वक्ता गगजा्जघरमा 
चु् चा्  बसनु् छ्ज र आफैँ सगँ र ्रमेश्वरसगँ बोलनु् छ्ज। दईु वा तीन जना सनत 
बोलनु् छ्ज, र अककोले बोलेको कुरामागथ ध ा्न्पूव्जक प्वचार गनु््ज छ्ज। र ् क्द बगसरहेको 
कुन ैव प््क्तमा रिकाश आएमा, ् क्हलो वक्ता रोक्कन ु् छ्ज…क्कनकी ् रमेश्वर कुन ैअसत 
व्सतताको न्भएर शाक्नतको ्रमेश्वर हुनहुुनछ—रि्भकुो मागनसहरूका सब ैधागम्जक 
मण्डलीहरूमा जसत।ै स्त्रीहरू गगजा्जघरमा शानत बसन ु् छ्ज। उनीहरू बोलन ् ाउँदैनन,् 
तर गन्मले ्भनेको जसतो अधीनतामा हुनु् छ्ज। ् क्द केही प्वर्मा उनीहरूले सोधन 
चाहेमा, उनीहरूले घरमा आफन ैलोगनेलाई सोधनु् छ्ज; क्कनकी स्त्रीहरूले गगजा्जघरमा 
बोलन ुअनादर हुनेछ (1 कोररनथी 14:26b-30, 33-35)।

21 सौँ शता् दीमा स्त्रीहरू गगजा्जघरमा बोलदा हाल अनादर हँुदैन। वासतवमा, धेरै 

मागनसहरूको प्वश्वासमा बाधा उत्नन ्भएको छ क्कनकी उनीहरू क्रिसतान धम्जलाई 

्रुुर-रिधान धम्जका रू्मा हेछ्जन।्

्स कोररनथी अनचुछेदको गसद्धानत ्भनेको ्पूजाको का् ्जमा व्वसथा का् म रहन ुहो। 

के रिारम्भमा गगजा्जघरका सबै नेताहरू ्ुरुर गथएनन?्

सामाक्जक ्ररक्सथगतलाई प्वचार गदा्ज, न्ाँ गन्ममा आचि््जजनक 
सङख्ामा स्त्री नेताहरू ्भएको देक्खएको छ।
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ा्द राखु्होस ्स्त्रीहरूलाई मात्र चु्  लागन ु्भगनएको छैन। अकनै  ्भारामा बोलने कुनै् गन 

व्प्क्तलाई ्क्द दो्भारे न्भए चु्  लागेर बसन ु्भगनएको छ। साथ,ै ्क्द एकजना सनत 

बोलदैछन ्र अन् कसमैा रिकाश आएमा, ्क्हलो सनतले रोकन ु््थ क्ो। काम व्वक्सथत 

ढङगमा हुनु् ्थ क्ो क्कनकी ्रमेश्वर शाक्नतको ्रमेश्वर हुनहुुनछ। 

रेिइग क्कनर लेखछन,् “रिाचीन ्भपूमध्सागर गशटिाचारमा एक अन् रिकारले सममागनत 

स्त्रीले असमबक्नधत ्रुुरलाई समबोधन गनने कुरा असवीकार गररनछ…औसतमा स्त्रीहरू 

्रुुर ्भनदा कम गशक्षित हुनथे, एउटा ्सतो प्वश्वास जसलाई रिाचीन साक्हत्सगँ 

वासतवमा ्ररगचत हुने कसलेै ्गन शङका गन्ज सकदैन… ा्वलले कुन ै्ेभलामा स्त्रीहरूलाई 

अन् ्रुुरलाई रिश्न नगनु्ज ्भनने सझुाव गदनै सामाक्जक दचुिररत्रबाट बचन चाहनछन,् तर 

उनी उनीहरूले गसकने कुराको प्वरोध गदनैनन…्बढता सजुबझुका साथमा, उनीहरूले रिाथ्जना 

तथा ्भप्वष्वारी गन्ज सकने मण्डलीहरूमा उनीहरू सव्लंाई बौप्द्धक ढङगमा स्टि गन्ज 

बढता सषिम हुन सकछन।् ्स ैदृप्टिकोरबाट हेदा्ज, वासतप्वक मदु्ा ्भने गलङग न्भएर 

ो्ग्ता तथा गशषिा हो—जस मध् ै कुनलेै ्गन गगजा्जघरमा आजको क्दन स्त्रीहरूको 

बोलीमा बनदेज लगाएको छैन” (10)।

साथ,ै ्क्द ा्वलको ्भनाइमा स्त्रीहरू सदा मौन हुनु् ्थ क्ो ्भने, उनले तीनवटा खण्ड ्पूव्ज 

उनीहरूलाई गगजा्जघरमा रिाथ्जना तथा ्भप्वष्वारी गदा्ज आफनो टाउको ढाकने गनदनेशन क्दने 

गथएनन ्होला (1 कोररनथी 11:5)।
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स्त्रीले मौनता तथा ्पूर्ज अधीनतामा बसन गसकनु ्छ्ज। म कुनै स्त्रीले 
उ्देश क्दने र ्ुरुरमागथ अगधकार जमाउने अनुमगत क्दनन; उ चु्चा् 
नै बसनु ्छ्ज। क्कनकी आदमको ्क्हला उत्प्ति ्भएको गथ्ो, र त्स्गछ 
हवा। र आदम छगलएको होइन; स्त्री नै छगलएर ्ा्ी बनेको गथइ। तर 
स्त्रीहरूलाई रिसवको अवगधमा रषिा गररने छ—्क्द उनीहरूले ्ोग्तारिगत 
आसथा, मा्ा तथा ्वीत्रता देखाउन जारी राखेमा (1 गतमोथी 2:11-15, 
जो्ड क्दइएको)।

्ो गसद्धानत गलत उ्देशको प्वरोध गनने प्वर्मा हो। ्ो प्वर्लाई 1 गतमोथी 

1:3 मा व्क्त गररएको छ।

म म्ागस्डोगन्ा जाँदा गतमीलाई प्बनती गरेझैँ, गतमी एफेससमा बस ता 
क्क गतमीले केही मागनसहरूलाई अब उरिानत गलत नीगत न्ढाउनु ्भनेर 
आदेश क्दन सकछौ (1 गतमोथी 1:3)।

अगधकार तथा 
उ्देश

के रिारम्भमा गगजा्जघरका सबै नेताहरू ्ुरुर गथएनन?्

सामाक्जक ्ररक्सथगतलाई प्वचार गदा्ज, न्ाँ गन्ममा आचि््जजनक 
सङख्ामा स्त्री नेताहरू ्भएको देक्खएको छ।
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्ावल ्समा जोडनुहुनछ स्त्रीहरू गलत गशषिकको गशकार गथए:

ग्नीहरू ् सतो व्प्क्तहरू हुन ्जो घर घरमा आफनो बाटो खलुाएर सोझो स्त्रीहरू 
मागथ गन्नत्रर ्ाउने गछ्जन…् (2 गतमोथी 3:6a)।

“स्त्रीले गसकनु्छ्ज”

्ो श्ोकको रिथम चारवटा श्दहरू अत्नत आचि्््ज पूर्ज तथा मौगलक छन,् तर 

ग्नीहरूलाई रिा् ्ादै गररँदैन। ्ावलले ्भनेका छन ्स्त्रीहरूले ्ढनु्छ्ज। उनको 

प्वचारमा गलत उ्देश प्वरुद्ध लडने सवकोतिम उ्ा् ्भनेको सही उ्देश हो। र 

स्त्रीहरूले सबै असल ्हपूदी प्वद्ाथथी जसतो ्भएर गसकनु ्छ्ज: शानत बनेर आफना 

गशषिकको आदर गदनै। 

“म कुनै स्त्रीले गशषिा रिदान गनने अनुमगत क्दनन”

्ावल रिसट रू्मा ्ो ्भनन चाहनछन ् क्क स्त्रीहरूलाई ््ा्जप्त तालीम रिाप्त 

न्भएसमम गशषिा रिदान गनने अनुमगत क्दनु हँुदैन, क्कनकी उनी प्रिगसलाको ्ढाउने 

षिमताको रिशंसा गछ्जन ्(रेिररत 18:24-26 तथा रोमी 16:3-5)। र ्ो ्गन ्ाद 

राख्ुहोस ् क्क उनले, ्सतो गगजा्जघर जहाँ ्ो अनुचछेद ्भएको ्त्र रिाप्त ्भएको 

गथ्ो, एफेससमा आफना लोगने, अक्कवलासँग ्ढाएकी गथइन।

“अथवा ्ुरुरमागथ अगधकार राख्”

रेबेका मेररल ग्रुगथ्स उललेख गछ्जन,् “श्ोक 12 मा ्भएको श्द जसलाई ‘अगधकार’ 

(अथेक्नट्न) का रू्मा अनुवाद गररएको छ त्ो अगधकार (एकसोगस्ा) को 

सकारातमक वा मान् रि्ोगलाई जनाउन न्ाँ गन्ममा अन्त्र रि्ोग ्भएको 

श्द होइन; वासतवमा, ्ो श्द न्ाँ गन्ममा अन्त्र कतै ्गन छैन। अझ, 

रिाचीन ग्रीकमा ्भएको रि्ोग अनुसार ्सको प्वग्भनन अथ्ज लागछ, जस मध्े 

धेरैको अगधकार मात्र ्भनदा गनकै क्डा, क्हंसा सममको अथ्ज लाग्थ्ो” (11)।

्ावलले कुनै्गन प्वश्वासकता्जका लागग अनुगचत लागने प्वशेर गरर आरिमक, हैकम 
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चलाउने ्भावनामा गथए।

“उ मौन रहनु ्छ्ज”

स्त्रीहरूले मौन रहेर ्ढनु ््थ्को र खलबल गनु्ज हँुदैन गथ्ो, र ्सै गरर सबै ्हपूदी 

प्वद्ाथथीले गनु्ज ््थ्को।

“आदम ्क्हला बगनएको गथ्ो”

उत्प्तिमा, ्रमेश्वरले “ज्ानको वषृि” को फल नखान ु्भनेर, हवाको सपृ्टि गनु्ज ्भनदा 

्क्हला सोझ ैआदमलाई आदेश क्दन ु्भएको गथ्ो। तसथ्ज हवाले ्रमेश्वरको रित्षि 

आदेश ् ाएको होइन। रेबेका मेररल ग्रगुथ्स ् सबारे अझ रिसट ् सरी ् ाछ्जन:् “्भननकुो 

तात्््ज ्ो हो, कुन ैछल तथा गम्भीर ्भपूलबाट बचन, ज-जसले ्रमेश्वरको श्दमा 

आदेश ्ाउन सकेनन ्(हवा तथा एफेसी स्त्रीहरू जसतो) उनीहरूले प्वज्हरूद्ारा अझ 

राम्री क्दइएको गनदनेशनहरू (आदम तथा एफेसी गगजा्जघरका ्रुुर नेताहरू जसतो) को 

्गछ लागन ु्द्जछ” (12)।

“रिसवमा रषिा गररने”

्ो बुझन गाह्रो हुने ्भाग हो, तर ्सलाई ्सरी स्टि ्ाररएको छ: एफेससमा 

्भएको आटनेगमसको मनदीर रिाचीन संसारको सात मध्े एक आचि््ज हो। ्ो गनकै 

प्वशाल गथ्ो र ्समा 400 गस्ाहीहरू सक्हतको एउटा खजाना कषि गथ्ो। 

स्त्रीहरूलाई, प्वशेर गरर रिसवका बेला सहा्ता गनने देवीका रू्मा आटनेगमसलाई 

वहृत ्रू्मा ्पूजा गररन्थ्ो। ्ावलले स्त्रीहरूलाई बचचा जनमाउने रिममा सुरक्षित 

रहन आटनेगमसमागथ ्भर न्नने र ्सको साटो उनीहरू ्ेशपूमागथ प्वश्वास राख् 

सकछन ््भनने सुझाव क्दएर ्ो समस्ाको समाधान गरे। गमगम हद्द लेखछन,् 

“एफेससमा गलत उ्देशको प्वरोध गदा्ज, ्ावलको सुझाव अनुसार स्त्रीहरूको 

रिसवको बेला रषिा गरर्ो। के ्सो ्भए ्ावलले स्त्रीहरूलाई रिसवको बेला 

आटनेगमसको ्पूजा गरेर होइन क्रिसटरिगत ्भरोसा राखेर रषिा ्भएको ्भनन खोजेको 

हो ?” (13). 
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रेिइग क्कनर एउटा महतव्पूर्ज त्थ् उजागर गछ्जन:् “बाइबलमा सामान् ् ररक्सथगतमा 

स्त्रीहरूलाई मण्डलीमा अनुमगत क्दइएको छ तथा केही खास ्ररक्सथगतहरूमा मात्र 

्समा रोक लगाइएको छ...स्त्रीहरूलाई बाइबल ्ढाउने का््जबाट ्पूर्जत्ा गनरेध 

गररएको बाइबलको एउटा अनुचछेद —जो कगत्् स्त्रीहरूले ्रमेश्वरको सनदेश 

रिसार गनने कुराको समथ्जन गनने अन् अनुचछेदहरूको प्व्रीत छ—्समा एउटा 

्सतो गगजा्जघरबारे समबोधन गररएको छ जसबारे हामीलाई थाहा छ क्क गलत 

गशषिकहरूले प्वशेर गरर स्त्रीहरूलाई लक्षित बनाउँदै आएका गथए” (14)।

सारांशमा, ्थृक् ्ररक्सथगतमा बाहेक, धम्जशास्त्रको उ्देशको समग्रमा अथ्ज के 

हो ्भने सबै उ्हार वा गुरहरू स्त्री तथा ्ुरुरहरू दवुैलाई रिदान गररएको छ 

र उनीहरूलाई मण्डलीको सम्पूर्ज तहमा सह्भागी हुन रिोतसाहन गनु््ज छ्ज। हामी 

आधा जगत आफनो हात खुटटा बनधनमा राखेर संसारमा ्रमेश्वरको हात खुटटा 

हुन सकदैनौं!
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तर म गतमीलाई के बोध गराउन चाहनछु ्भने रित्ेक ्रुुरको मुक्ख्ा 
क्रिसट हो, र स्त्रीको मकु्ख्ा ्रुुर हो, तथा क्रिसटको मकु्ख्ा ्रमेश्वर हो 
(1 कोररनथी 11:3)।

“मकु्ख्ा” वा “केफाले” ्भननाले रिा् अगधकार ्भनने बकु्झनछ। तर ् सलाई नदीको स्ोत 

जसत ै“स्ोत” को अथ्जमा ्गन अनवुाद गन्ज सक्कनछ।

“मकु्ख्ा” को अथ्ज 1 कोररनथी 11:3 मा “आगधकाररक नेता” न्भएर क्कन “जीवनको 

स्ोत,” हुन सकछ ्भनने तक्ज मा दईुवटा काररहरू छन।् रिथम, समबनधहरूलाई 

उत्प्तिदेक्ख गमगत रिमानसुार सपूगचकृत गररएका छन।् गगलबट्ज प्बलेक्जक्क्ान रिसट 

्ाछ्जन ् “तीनवटा गन्महरूलाई जोडने रिम सानो-ठपूलोको न्भएर गमगतरिम हो। 

उत्प्तिमा, क्रिसट आदमको जीवनको स्ोत ्भए जसत ै् रुुरलाई जीवन क्दनेका रू्मा 

गथए। ब्लामा, ्रुुरले स्त्रीलाई जीवन क्दएको हो क्कनकी उनलाई उसैबाट गलइएको 

हो। तव, ्रमेश्वरले ्तु्रलाई उ अवतार ्भएर संसारमा आउँदा जीवन क्दन्ुभ्ो। 

सव्जश्षे्ठता
के बाइबलमा रिसटसँग लोगने न ैघरको मुक्ख्ा हो ्भनेर ्भगनएको 
छैन र ?

बाइबलमा लोगने न ैघरको मकु्ख्ा हो ्भनेर कक्हल् ै्गन ्भगनएको 
छैन। ्समा के ्भगनएको छ ्भने ्रुुर स्त्रीको मकु्ख्ा हो, र ्रमेश्वर 
क्रिसटको मकु्ख्ा हो। ्स सनद्भ्जमा, “मकु्ख्ा” ्भननाले मागनसहरू 
माझको र प््ता, ्तु्र र आतमा माझको “जीवनको स्ोत” ्भनने अथ्ज 
लागन सकछ।
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तीनवटा गन्महरूको बाइबल समबनधी रिम प्बगे्रन ्भने, ्स ैश्ोकमा “मकु्ख्ा” 

को एकै अथ्ज जीवन दाताका रू्मा सेवकको काम ्भनने अथ्ज लागछ”(15)।

्ो प्वचारको उ््ोग अचममको छ। गमगम हद्दले उललेख गरेझैँ, “उत्प्तिमा, 

्रमेश्वरले स्त्रीलाई ्रुुरको शरीरबाट बनाउनु्भ्ो। त्सरी न,ै क्रिसट न ैगगजा्जघरको 

स्ोत अथवा उत्प्ति हो। क्रिसट अरूलाई जीवन क्दन मनु्ज्भ्ो। ्सतै रिकारले, 

लोगनेले आफनो सवासनीलाई त्ाग्पूव्जक मा्ा गनु्ज ्छ्ज—आफनै अशंका रू्मा। 

्सले एक ्भएको, गनकटताको धाररालाई जो्ड क्दनछ” (16)।

दोस्ो, “मकु्ख्ा” को अथ्ज “आगधकाररक नेता” ्भननाले प््ता, ्तु्र र आतमामाझ 

अधीनताको बोध गननेछ, जसलाई सम्पूर्ज गगजा्जघर इगतहासम ै नाक्सतक तथा 

धम्जशास्त्र प्वरुद्ध ्भनेर ठहराइनछ।

्ो श्ोकलाई राम्री गन्ालेर हेरौँ त जहाँ “केफाले” लाई “आगधकाररक नेता” का 

रू्मा ्रर्भाप्रत गररएको छ:

• हरेक ्ुरुरको आगधकाररक नेता क्रिसट हुनुहुनछ (हो)।

• स्त्रीको आगधकाररक नेता ्ुरुर हो (हुन सकछ)।

• क्रिसटको आगधकाररक नेता ्रमेश्वर हो (होइन—्ेशपू अननतकालका 

लागग प््ताको अधीनसथ होइन)।

केग्भन गगलस व्ाख्ा गछ्जन,् “अवतारमा ्तु्रले सव्ं प््ताको अधीनसथ ्भएको 

हो ्भनेर लग्भग सब ैक्रिसतानहरू सहमत छन।् उहाँले का््जको क्हसाबमा सेवकको 

्भपूगमका ग्रहर गनु्ज्भएको हो। तर अवतारमा ्तु्रको अधीनता अननत वा अनत्भा्जव 

प््ता, ् तु्र र आतमामा प््ता-्ुत्र समबनधको ् रर्भारा हो ्भनेर धेरैजसो क्रिसतानहरू 

प्वश्वास गदनैनन।् क्फगल्ी 2:5-11 मा ् ावल जो्ड क्दनछन,् ् तु्रले सवेचछाले मागनसको 

रू्मा जनम गलएर रुिसमा झुक्न्डएर मन्ज त्ार हुन ु्भनदा ्पूव्ज उहाँ प््ताको बराबर 
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गथए, र त्स्गछ उनलाई रि्भकुो रू्मा शासन गन्ज त्ार गररएको हो” (17)।

श्ोकको अथ्ज झन राम्री त्गत बेला लागछ जब “केफाले” लाई “जीवनको स्ोत” 

का रू्मा ्रर्भाप्रत गररनछ:

• हरेक ्रुुरको स्ोत क्रिसट हुनहुुनछ (हो)।

• स्त्रीको स्ोत ्रुुर हो (हो—उत्प्तिमा, स्त्री ्ुरुरबाट बगनएको हो)।

• क्रिसटको स्ोत ्रमेश्वर हो (हो—अवतारमा ्ेशपूलाई प््ता ्रमेश्वरले 

्ठाएको हो)। 

केही श्ोकहरूमा ् गन प्वचार गरौँ जहाँ ् ेशपूलाई गगजा्जघरको मुक्ख्ाको रू्मा वर्जन 

गररएको छ। ्ाद राखु्होस ्उनीहरूले उहाँको ्भपूगमकालाई नेता वा अगधकारका 

रू्मा वर्जन गरेका छैनन।् “मुक्ख्ा” ्भनेर ्ेशपूलाई जीवन तथा मुप्क्तको रिथम 

स्ोत तथा वपृ्द्ध कता्जका रू्मा वर्जन गररएको छ।

तथा ्रमेश्वरले सम्पूर्ज कुराहरू उनको खुटटामा राखेर उसलाई गगजा्जघरमा 
रित्ेक कुरा ्भनदा मागथको मुक्ख्ा गन्ुक्त गनु्ज्भ्ो, जुन उसको शरीर 
हो, हरेक रिकारले हरेक वसतुमा व्ाप्त हुने उसमा ्भएको ्पूर्जता (एफेसी 
1:22-23, जो्ड क्दइएको)।

्सको साटो, मा्ाबारे साँचो कुरा गदा्ज, हामी हुकने र हरेक रिकारले उहाँको 
्रर्कव शरीर बननेछौँ जो मुक्ख्ा, अथा्जत, क्रिसट हो। उहाँबाटै, रित्ेक 
असथीहरूद्ारा गाँगसएको र टेवा क्दइएको, सम्पूर्ज शरीर बगननछ र, हरेक 
अङगले आफनो काम गदनै गए्गछ आफैँ  मा्ाका साथ बढछ। (एफेसी 
4:15-16, जो्ड क्दइएको)।

मुक्ख्ासँग उनीहरूको समबनध टुटेको छ, जसबाट आफनो असथी तथा 
अक्सथ बनधनले गाँगसएको, सम्पूर्ज शरीर बगनएको छ, र ् रमेश्वरले ् सलाई 
बढन लगाएको हुनाले बढछ (कलसी 2:19, जो्ड क्दइएको)।
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प्बलजेक्क्ान वर्जन गछ्जन,् “न्ाँ गन्ममा जीवनका हरेक षेित्रबाट कै्ौँ नेताहरूबारे 

उललेख ्ेभक्टनछ: धागम्जक नेता, सामुदाग्क नेता, सैगनक नेता, सरकारी नेता, 

प््तसृतिा नेता, तथा गगजा्जघरको नेता। ग्नीहरू मध्े कसैलाई ्गन कक्हल्ै 

्गन ‘मुक्ख्ा’ वा ‘सव्जश्षे्ठ’ का रू्मा उललेख गररएको छैन। ्स असंगतीको 

स्टि कारर ्भने न्ाँ गन्मको ्भारामा ‘मुक्ख्ा’ ले ‘नेता’ ्भनने अथ्ज लागदैन। 

सनद्भ्ज अनुसार I कोररनथी, एफेसी, तथा कलसीमा ्भएको ‘मुक्ख्ा’ को रि्ोगले 

हामीलाई ्ो गनषकर्ज तफ्ज  ्डोर्ा्जउँछ क्क न्ाँ गन्ममा नेततृवको अवधारराले 

जीवन तथा वपृ्द्धको स्ोत र दाता तथा ्ालनकता्जका रू्मा सेवकको ्भपूगमकाका 

रू्मा क्रिसटको कामलाई सङकेत गरेको छ” (18)।

्क्द त्ाईँ अझै्गन प्वश्वसत हुन ु्भएन ्भने, म त्ाईँलाई बकने ली तथा अलवेरा 

गमकलसेनको लेख “न्ाँ गन्ममा केफालेको अथ्ज के हो?” ्ढने सझुाव क्दनछु। 

्हाँ एउटा नमनुा क्दइएको छ: “वत्जमान अक्सततवमा सब्भनदा ्पूर्ज ग्रीक-अङगे्रजी 

श्दकोश (होमरी्, वगथीकृत तथा को्ने ग्रीक समेटने) ्भनेको गल्ेडल, सकट, 

जोनस तथा मेकेनजीद्ारा सङकलन गरर रिथम ्टक सन 1843 मा रिकागशत ्भएको 

2,000 ्भनदा बढी ्षृ्ठहरू ्भएको दईु-्भागमा त्ार गररएको रचना हो … ्स 

श्दकोशमा, उदाहरर सक्हत, केफालेको सामान् अथ्जहरूको सपूची क्दइएको छ। उक्त 

सपूगचमा ‘अगधकार,’ ‘सवकोचच दजा्ज,’ ‘नेता,’ ‘गनदनेशक,’ अथवा उसत ैअथ्ज लागने केही 

्गन समावेश छैन” (19)। गमकलसेन चौध ्षृ्ठ ्पूरै ग्रीकबारे कुरा गछ्जन।् क्फगल् 

बाट्जन ्ा्नेले गमकलसेनको लेखमागथ रिगतक्रि्ा गरेका छन,् “गमकलसेनले ग्रीक 

रि्ोगबाट उनीहरूको क्सथगत वासतवमा ्पूरा देखाएका छैनन।् ्सको 1968 थ् 

्भाग लगा्त, गल्ेडल तथा सकट श्दकोशमा केफालेको लाषिक्रक अथ्जका लागग 

अठचालीस अलग अलग अङगे्रजी सम श्दरुको सपूची क्दइएको छ। ्ी मध्े कुनलेै 

्गन नेता, अगधकार, रिथम वा सवकोचचको अथ्ज लागदैन” (20)।

सारांशमा, ्रुुरहरूले, आफना सवासनीमागथ शासन गनने लगा् तका, ्तनको दःुखद 

्रररामहरू ्भोगने चाहना राखु् ्भनदा, ् रमेश्वरले लोगनेहरूलाई आफना सवासनीहरूका लागग 
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जीवनको स्ोत तथा रिोतसाहन बनने चाहना राखु्हुनछ! जसरी ्ेशपू हाम्ो लागग हुनहुुनछ! 

मेररल-ग्रुगथ्स प्वसतारमा बताउँछन,् “व्ङगातमक तवरमा, सवासनीको मकु्ख्ालाई 

सवासनीको नेताका रू्मा मानदा सवासनीको जीवन, सवास्थ् तथा वपृ्द्धको ् ालकका 

रू्मा मुक्ख्ा बनने बाइबलको रि्ोजनको प्व्रीत हुनछ। ्क्द उनलाई आफन ै

जीवनको दाग्तव वहन गनने अवसर रिदान नगरेमा, ्क्द उनको लागग अन् कसलेै 

गनर््ज  गलन ु ्नने गरर उनलाई बचचाका रू्मा व्वहार गररएमा उनी ्पूर्जत्ा 

आध्ाक्तमक, ्भावनातमक तथा बौप्द्धक ्रर्कवतामा ्गुन असमथ्ज हुक्नछन…्

लोगने-सवासनी सानो वा ठपूलो ्भनने दृप्टिकोर राक्खएको प्ववाहले चररत्र र ्प्वत्रता, 

क्रिसटको राज्को सेवामा दईु समान साथीहरूको गशषिा र मा्ा [न्भएको] को 

सनद्भ्जमा लोगनेको वपृ्द्धमा ्गन रोक लगाउँछ ” (21)।
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“एक-अका्जको अधीन हुन ु क्रिसटको आदर गदनै, रि्भकुो अधीन ्भए जसत ै
सवासनीहरू आफनो लोगनेको अधीन हुन ु…क्रिसटले गगजा्जलाई मा्ा गरर ् सकैो 
लागग आफनो जीवन क्दए जसत ैलोगनेले, आफना सवासनीलाई मा्ा गनु्ज, …
दाश, गतमीले क्रिसटको आज्ा ्ालन गरे जसत,ै आदर र ्डर राक्ख हृद्बाटै 
इमानदार बनी आफनो सांसाररक मागलकको आज्ा ्ालन गर...र मागलकहरू, 
आफनो दाशहरूलाई ्सत ैव्वहार गर। उनीहरूलाई ्डर न देखाउ, क्कनकी 
गतमीलाई थाहा छ गतम्ो र उनीहरूको दवुकैो मागलक सवग्जमा बसनहुुनछ, जहाँ 
कुन ै्ेभद्भाव हँुदैन” (एफेसी 5:21-22, 25; 6:5, 9a, जो्ड क्दइएको)।

्हाँको मखु् श्ोकमा एक-अका्जको अधीन हुने कुरा छ, जसले हाम्ो घरमा हामीले 

कसरी आतमाको ्पूर्जतालाई देखाउन सकछौँ (एफेसी 5:18) ्भनने दशा्जउँछ। ्ावलले 

उक्त संसकृतमा सवासनी लोगनेको अधीन ्भएको कुरालाई, हामीले एक-अका्जको कसरी 

अधीन हुनु्छ्ज ्भनने उदाहरर सवरू् रि्ोग गरेका गथए। सवासनी तथा दाशद्ारा 

आज्ा्ालन ्हुदी तथा रोमी कानपून अनसुार अगनवा््ज गथ्ो र एउटा मान् 

चलन गथ्ो। तर रिारक्म्भक गगजा्जघरका लागग, स-ुसमाचारको रिचार गनु्ज रिाथगमक 

काम गथ्ो, कानपूनको उललङघन गनु्ज होइन। तसथ्ज, ्ावलले एउटा प््तसृतिातमक 

अधीनता
बाइबलमा सवासनीहरू आफना लोगनेको अधीन हुनु्छ्ज ्भगनएको छ। 
्ो बपु्द्धमानी, सवेचछाले गनने सह्ोग ्भए के ्ो उगचत लागदैन?

सवासनीको अधीनता र दाशहरूको आज्ा ्ालन रिथम शता्दीमा 
अ्ेक्षित नै गथ्ो। तर ्ावल क्रिसतान घरलाई एउटा न्ाँ तररकामा 
चलने सललाह क्दनछन:् एक-अका्जको अधीन हुन!ु
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समाजको बनधन ग्भत्र कसरी काम गनु्ज ्भनेर बुझाउँदै छन,् असल क्रिसतान मपूल्—

अधीनता (आज्ा्ालन होइन) र मा्ा (शासन होइन) का साथमा।

जे गल गे्रक््ड सारांशमा बताउँछन,् “अधीनता, एक-अका्ज रिगतको रिाधान् वा शासनको 

्भावनाले होइन, तर एक-अका्जमा साथ क्दने र व्प्क्तगत अगधकारको माग नगनने 

्भावनाका साथमा, संसारलाई क्रिसटको मा्ा दसा्जउने उदे्््ले क्रिसटको समग्र 

शरीरमा का््जरत हुनु्छ्ज ” (22)। 
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धम्जशास्त्रका केही श्ोकहरूलाई बझुने एक ् षिी् तररकाले गदा्ज स्त्री तथा ् रुुरहरूलाई 

्टक ्टक एउटा सवसथ समबनध तथा रि्भावकारी मण्डलीबाट अलग गररएको 

छ। ्सतो ्भएको ्ो ्क्हलो ्टक होइन। सन ्1800 को अवगधमा, सं्कु्त राज् 

अमेररकामा दाशतवको ्षिधरहरू अत्ागधक रू्मा उनीहरूको बाइबलको बझुाइमा 

्भर ्रेका गथए। अतथीहरूमा ्ेशपूले दाशको उललेख गरेको, गलाती 4 मा दाशतवका 

व्ाख्ाहरू रि्ोग गररएको, र एफेसी 6 मा दाशहरूलाई आफना मागलकहरूको 

आदेश ्ालन गनने गनदनेश क्दइएको कुराहरूबारे उनीहरूले ्ाद राखे। सट्ान गुनद्री 

्भनछन,् “कुनै क्दन क्रिसतानहरू प््तसृतिातमक उचनीचबारे गगजा्जघरको बाइबलले 

गरेको समथ्जनलाई गलएर सरम माननेछन ्जसरी दाशतवबारे उनाइसौँ शता्दीमा 

बाइबलले गरेको समथ्जनलाई गलएर हाल सरम मानन ु्रेको छ” (23)।

धम्जशास्त्रलाई सनद्भ्ज, सम् अवगध, तथा समग्र ्षृ्ठ्भपूगमका आधारमा बझुन ु्छ्ज। 

गनमन मध्े कुनै्गन ्ररक्सथगतले बाइबलको समग्र सनदेशलाई ्ुप्टि गछ्ज वा गदनैन 

प्वचार गनु्जहोस:् 

• एउटा सथानी् गोष्ठीमा ्भाग गलँदै गरेको एकजना रेिररत स्त्रीलाई ्भगननछ 

क्क उ धम्ज मण्डलीमा एउटा संक्षिप्त व्ान क्दन सकछे, तर गगजा्जको कुन ै

खास सथानमा मात्र, र उ्देश क्दएको जसतो लागने कुनै्गन कुरा नबोली 

्सो गनु््ज छ्ज।

• आमाले ्तिा लगाएको र ्रामश्ज गलएको उ्चारबाट एउटा बचचालाई 

वक्ञचत गररनछ, क्कनकी लोगने ् समा सहमत न्भएर ् सो नगनु्ज ्भनछन।्

गनषकर्ज
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• बढदो मण्डलीमा गनकै उ्ावलक््ध हागसल गनने एकजना स्त्रीलाई, स्त्रीहरू 

नेततृव ्दमा बसन ु हँुदैन ्भनने धाररा राखे् न्ाँ ्रुुरहरू सगमगतमा 

सामेल हँुदा ्दबाट हटाइनछ।

• एक सवासनीलाई उनको लोगने, जो गगजा्जघरको ्ादरी ्गन हुन, द्ारा 

मौक्खक तथा शारीररक दवु््जवहार गररनछ। उनको ्ासटरले उसलाई ररस 

नउठाउन,ु तर अधीनमा बसन ुर प्बनती गनु्ज ्भनने सललाह क्दनछन।्

• कलेजमा एकजना स्त्रीलाई एउटा राम्ो ्ेसामा अगाक््ड बढन गनरुतसाह 

गररनछ र ्सको साटो ्भगननछ क्क ्रमेश्वरले उनको लागग बनाएको 

असल ्ोजना अनसुार एक क्दन गएर उनको प्ववाह हुनेछ। उनलाई 

्भगननछ क्क घर बाक्हर काम गन्ज थाले्गछ उ आफनो लोगनेलाई ््ा्जप्त 

सेवा ्ुर्ा्जउन असमथ्ज हुक्नछन।्

सव्जसममतमा, ्स प्वर्मा प्वग्भनन धारराहरू देक्खएको छ। तर, ्क्द हामीले 

गलती न ै गनु्ज छ ्भने, ्रमेश्वरको काममा बाधा उत्नन गनने गलती नगरौँ। 

समग्र क्रिसटलाई समग्र संसारका लागग सम्पूर्ज उ्हार वा गुरहरूको उ््ोग गन्ज 

रिोतसाहन गरौँ। खाँचो अत्ागधक छ, र ्रमेश्वरलाई थाहा छ…सबकैो खाँचो छ! 
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हामी, बाइबल ्रमेश्वरको रेिररत श्द हो, ्भर्दको छ, र आसथा तथा अभ्ासको 

अक्नतम अगधकार हो ्भनने कुरामा प्वश्वास गछछौँ।

हामी, तीन समान व्प्क्तका रू्मा अननतसमम अक्सततवमा रक्ह रहने ्रमेश्वरको 

एकता तथा प््ता, ्तु्र र आतमामा प्वश्वास राखछौँ।

हामी, ्ेशपू क्रिसटको ्पूर्ज सव्भाव तथा ्पूर्ज मानवतामा प्वश्वास गछछौँ।

हामी, सम्पूर्ज मागनसहरू ् ा्रिगत उतसाक्हत हुनछन ््भनने कुरामा प्वश्वास गछछौँ। ् ा्को 

एक ्ररराम ्भने ्रमेश्वर, अन्, तथा सव्ंसगँको टुक्रिएको समबनध हो।

हाम्ो लागग मनु्ज हुने, मतृ्बुाट बौररन ुहुने, र ्नुः आउन ुहुने ्ेशपू क्रिसटमा हामीले 
्भरोसा गना्जले अननत मपु्क्त तथा रिगाढ समबनधको सम्भव हुनेछ ्भनेर हामी प्वश्वास 
गछछौँ। ्ो मपु्क्त सम्पूर्ज मागनसहरूलाई रिदान गररनछ।

हामी, मपु्क्तका लागग ्वीत्र आतमाको काममा, र प्वश्वासकता्जहरूको जीवनमा ्वीत्र 

आतमाको शप्क्त तथा उ्क्सथगतमा प्वश्वास गछछौँ। 

हामी, समानतामा र सब ैजाती्ता, उमेर, तथा वग्जका ्रुुर तथा स्त्रीहरूको समानता 

तथा आव््क सममानमा प्वश्वास राखछौँ। सम्पूर्ज मागनसहरू ्रमेश्वरको आकृगतमा 

बगनएका छन ् र त्ही आकृगतलाई प्वश्वासकता्जहरूको समपूह, घर, र समाजमा 

रिगतप्बक्मबत गनु््ज छ्ज ्भनने कुरालाई हामी मान्ता क्दनछौँ।

CBE को आसथाबारे 
्भनाइहरू
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्रुुर तथा स्त्रीहरूले आफनो ्रमेश्वरले क्दएको उ्हार वा गरुलाई घर, गगजा्जघर, तथा 

समाजको ्भलाईका लागग श्द्धा ्पूव्जक प्वकास तथा रि्ोग गनु््ज छ्ज ्भनने कुरामा हामी 
प्वश्वास राखछौँ।

हामी, ्रमेश्वरको रचनाका रू्मा ्ररवार, अप्ववाक्हत एकलो्न, तथा साँचो प्व्रीत 

गलङगी प्ववाहमा प्वश्वास राखछौँ।

बाइबलमा आदेश ्भएको जसत,ै ्रुुर तथा स्त्रीहरूले अन्ा्को प्वरोध गनु््ज छ्ज ्भनने 

कुरामा हामी प्वश्वास राखछौँ।
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