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बाइबल

सोसाइटीको

गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमतीले नै
(सरल नेपाली)बाट पिन अंशह

अनुमतीले

उ ध

पिवऽ बाइबल

उ ध गिरएका छन्।

भूिमका

परमेँवरले िदनुभएको िविवध सम्पि को सं रक्षक येशूभक्तको जीवनी
येशूभक्त

पिरवतर्न

कुनै पिन पिरवतर्नको आवँयकता हामीले दे ख्नुभन्दा अिघ हामी
भएकोले

हामीह ले

त्यसबेलामाऽ

पक्का

पापमय
हुन्छ

अवःथाको

महसुस

जब

हाॆो

जीवनमा

त्यसले

हाॆो

जीवनमा

गनुप
र् छर्।

त्यो

ूभ ु येशूलाई

पूणत
र् िरकाले काम गनर् िदन्छ भने। उहाँले िदनुभएको िविवध सम्पितको हामी
कसरी

सं रक्षक

भएर

बसेका

छ

उहाँले

काम

गिररहनुभएको छ भ े ूमािणत गदर्छ। लोकचलन भाषामा अङ्मेजी भाषा
ःटु वाडर्िशपलाई stewardship अथार्त ्

सिञ्चता (िहफाजत वा भन्डारे पन )

भिनन्छ। तर जब येशूलाई िवँवास गिरन्छ ऊ कुनै वःतुकोमाऽ सं रक्षक

नभएर उसको जीवनको िविभ

पक्षह लाई कसरी सम्हाल्नुपछर् त्यसमा

ानी

हुन ु हो भ े व्याख्या गिरन्छ। परमेँवर ारा उसलाई िदइएको चल, अचल,
ठोस, ूत्यक्ष वा दे िखने र नदे िखने अथार्त ् अूत्यक्ष सम्पि ह लाई परमेँवरको

मिहमाको िनिम्त व्यविःथत ढँगले चलाउने नीितलाई ःटु वाडर्िशप वा सिञ्चता

(िहफाजत)भनेर पिरभािषत गिरन्छ।

(नेपाली भाषामा ःटु वाडर्िशपलाई भन्डारे पन वा भण्डारे भनेर पिरभािषत

गिरन्छ। लोकिूय भाषामा त्यो केवल कुनै भौितक खजाना वा सम्पि को
सं रक्षक वा पिरचालन गन व्यिक्तलाई जनाउँछ। त्यसले गदार् कालान्तरमा
त्यस सम्पितलाई िजम्मा िलने व्यिक्तलाई भन्डारी वा भण्दारे भनेर

जातमै पिन

गािभयो। तर येशूनीितको भाषामा ःटु वाडर्शीपको अथर् कुनै खजाना वा
सम्पितकोमाऽ सं रक्षक नभएर मानव जीवनको िविभ

पक्षह लाई व्यविःथत

गन खुबीलाई जनाउँछ। त्यसकारण यस पुःतकमा व्याख्या गिरने मानव

जीवनको िविभ

पक्षह को व्यविःथत गन कलालाई भण्डारे नभनी अङ्मेजी

शब्द ःटु वाडर्शीप नै ूयोग गनुप
र् न वाध्यता यस पुःतकको अनुवादक ूकट
गदर्छ। य िप सरिलकरणको िनिम्त सिञ्चता (िहफाजत)भनेर पिन सम्बोधन
गिरएको छ)।

भौितक सम्पितलाई माऽ हे रेर ःटु वाडर्शीप भ े हो भने बाइबल

अनुसार अ ह को साथमा यो भौितकवाद अथार्त ् सांसािरक उपलब्धीूित

घमण्ड गन खतरापूणर् धराप भ

सक्छ। आित्मक जीवनलाई खतम गनर् चाहने

शऽुले मािनसह लाई धनको लोभमा पानर् यसलाई पासोको
गदर्छ। धनसम्पित र मेरो भनेर पिबराख्ने वःतुह

पमा ूयोग

हल्का र नक्कली

मसलाह माऽ हुन ् जसको ःवाद िबःतारै िबलाएर जान्छ भ े कुरालाई धेरैले

महसुस गदनन्। सांसािरक तत्वह ूित ज्यादा मोहको फन्दामा परे र त्यसबाट
फुत्कन नचाहनेले गदार् दुभार्ग्यवस धेरै मािनसह

परमेँवरको राज्यमा पःन

ँ ाको अिभलाषामा चल्नु र
पाउँदैनन्। "शारीिरक अिभलाषामा िभज्नु, आख
हुन ् (१ यूह ा

जीवनलाई शेखीको धारमा राख्नु" यस सं सारका नीितह

२:१६

पान्तिरत)। यिद हामीह को जीवनमा सच्चा ःटु वाडर्शीपको नीित

पालन गनर् सक्य भने जीवनलाई तहसनहस पान ती नकारात्मक तत्वह लाई
कुल्चेर चल्न सक्छ ।

यस पुःतकमा ःटु वाडर्शीप (हे रचाह) भ े

सं सारको ूेम र त्यसले मािनसह लाई िविभ

ानलाई केलाएर हे नछ ।

पमा धरापमा पान नीितह बाट

ःवतन्ऽ भएर परमेँवरको चाहना अनुसार िजउन कसरी िसक्ने भनेर असली
ःटु वाडर्शीपबाट िसक्नेछ । दै िनक जीवनमा ूभ ु येशूलाई व्यवहािरकतिरकाले
कसरी प

ाउने भनेर ःटु वाडर्शीपले िसकाउँदछ। परमेँवरूित हामीह को

ूेम दशार्उन ःटु वाडर्शीपले िसकाउँछ। यसको अथर् येशू भी

ारा हामीलाई

िदइएको सत्य अनुसार िजउन यस ःटु वाडर्शीप िबषयबःतुले िसकाउँछ।

यथाथर्मा परमेँवरले हामीलाई सुम्पनुभएको सबै थोकको सं रक्षक ह िकनभने

पिहला उहाँले हामीलाई ूेम गनुभ
र् एको िथयो।

सही ःटु वाडर् वा इमान्दारी जीवन िबताउँदा हामीह को मनिःथित वा

मनोवृ , एक आपसमा हामीले

कुराकानी गदार् अपनाउनुपन होिशयारपना,

हामीह को ूितव ता, अनुशासनमा रहने चाहना र अ

हुनपु छर्। हामी परमेँवरको इमान्दारी र भरपद सेवकह

धेरै कुराह

समावेश

हुनपु छर्। हामीले जे

गछ जे भन्छ सबै कुरामा हामीले येशूसँग गाँिसएको अनुभव गद िनःवाथीर्

जीवन िबताउनुपछर्। येशूको पाठशालामा रहे र ःटु वाडर्शीपको नितजाले हामी
उिचत र धमीर् जीवन िबताउन सं त ु

छ भनेर दे खाउन सक्षम् हुनेछ भनेर यस

अध्ययनमा हामीले हे नछ । परमेँवरले हामीलाई सुम्पनु भएको सबै थोक

उहाँको मिहमाको लािग हो भनेर हामी िसक्नेछ । त्यसको अथर् उहाँको

कामलाई फ े गनर् हामीले आिथर्क सहयोग गनुप
र् छर् भ े पिन हामी बुझ्नेछ ।
परमेँवरको ःटु वाडर् भएको है िशयतले हामी जे दे ख्छ

सो धिमलो ऐनामा

हे िररहे का हुन्छ (१ कोरन्थी १३:१२) तर येशूले सबै थोक ःप

पमा

हे नह
र्ु न्ु छ। उहाँको कामको िनिम्त उहाँले हामीलाई िजम्मा िदनुभएको छ।
सं सारमा भएको तत्वह ले आकिषर्त गरे र हामीलाई फसाउन खोजेतापिन

हामीलाई िदइएका ूितभाह , पैसा, ःवाःथ्य र वातावरणलाई सुव्यविःथत गनर्

परमेँवरले

हामीलाई

िवषयबःतुह ले

हामीह

नै

सुम्पनुभएको
ःटु वाडर्

भएर

छ।

यस

अथार्त ्

पुःतकमा

परमेँवरले

औल्याइएका
सुम्पनुभएको

िजम्मेवारीलाई कसरी हे रचाह गन भनेर िसक्नेछ । मुिक्तको लािग असल

ःटु वाडर् भएर ूयास गन भनेको होइन तर मुिक्त पाएकै कारणले परमेँवरले
हामीलाई सुम्पनुभएको सबै िजम्मेवारीलाई िशरोपर गनर् सक्षम् छ
दे खाउनु आवँयक भएको छ।

भनेर

इसाई ःटु वाडर् भएको है िशयतले सं सारको सामु हामी परमेँवरको

चिरऽ दे खाउने हामीह को कतर्व्य हुन आउँछ। जुन िदशामा यस सं सार

गइरहे को छ र जुन सं ःकारमा यो सं सार अलमिलरहे को छ त्यसको सामना गद

बाइबलका नीितह

अनुसार उिभने परमेँवरका जनह मा सुन्दरता, खुशी र

ईँवरीय जीवन दे खाउने च ुनौित आएको छ।

यस आकिषर्त भौितक सं सारमा

परमेँवरलाई पन्छाएर िजउन सबैलाई लोभ्याइएको छ। खुला

पमा होस् वा

धू तर् तिरकाले होस् परमेँवरबाट अलग्याउने लोभ हामीह को विरपिर जताततै

छ। येशूभक्त भएको है िशयतले िवशेष गरे र इसाई ःटु वाडर् भएको हुनाले ती

लोभह बाट हामी कसरी उिम्कनेमाऽ होइन त्यसबाट अलग राख्न पिन
हामीलाई बल तथा शिक्तको ूित ा िदइएको छ।
अन्तमा

हामीह ले

दुईवटामा

एउटा

फैसला

सु ुपनछ:

ितमीह लाई किहल्यै िचनेको छै न। मबाट टाढा हो, िकनभने ितमीह
शासनमा बःन

चाएका छै नौ!" (म ी ७:२३

"मैले

िविधको

पान्तिरत) वा "धेरै राॆो

गर्यौ, हे असल र इमान्दारी सेवक! थोरै कुराह मा ितमीह

इमान्दारी िथयौ,

ितमीह लाई धेरै थोकह को िजम्मेवारी सुिम्पिदन्छु । ितमीह को ःवामीको
खुिशयाली मनाउन आऊ!" (म ी २५:२३

पान्तिरत)।

यो हामीह को आशा र ूाथर्ना हो िक यस पुःतकले िसकाएको

ःटु वाडर्शीप वा हे रचाह गन िवषयबःतुले हामीलाई त्यस बाटोमा जान सहयोग

गिररहुन ् जुन ूभ ुले भ ुभएको िथयो, "ितॆो मािलकको खुिशयालीमा रमाउन
आऊ।"

ु न्ु छ। उहाँले आन्
(जोन एच.एच. म्याथ्यु अिभिषत पाःटर हुनह

युिनभिसर्टीमा बाइबलको िशक्षामा िबशारद (िपएच डी) गनुर् भएको िथयो। उहाँ

अमेिरकाको

फ्लोिरडा,

अलबामा,

आयोवा,

मसुरी,

टे नःसी

र

नेॄाःका

राज्यह मा सेवाकायर् गनुभ
र् एको िथयो। हाल उहाँ उ री अमेिरका िडिभजनको
ु न्ु छ)।
ःटु वाडर्शीप िमिनःशीको िनदशक हुनह
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अःथाई पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन अध्ययन चैऽ16, २०७४ ( माचर्
30, २०१८) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याती
िदनुहोला।

ूत्येक

अध्याय

शिनवार

ु ादे खी
बेलक

शुबबार

ु ासम्मको अध्ययन तीिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो
बेलक
अध्ययन चचर्मा िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन

गरे को अध्याय शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला।
याद

गनुह
र् ोस्,

हःतपुिःतकाको

यस

अध्ययन

पुिःतकालाई

बाइबलको
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१ अध्याय १

पुस १5-2१ (िडसेम्बर 30-जेनवरी ५)

२ अध्याय २

पुस 2२-2८ (जेनवरी 6-12)

४ अध्याय ४

माघ ६-1२ (जेनवरी 20-२6)

३ अध्याय ३

५ अध्याय ५

पुस २९-माघ ५(जेनवरी 1319)
माघ 1३-1९ (जेनवरी २7- ृेवरी 2)

६ अध्याय ६

माघ २०-2६ (ृेवरी ३-9)

८ अध्याय ८

फाल्गुन ५-११ (ृेवरी १7-23)

७ अध्याय ७

माघ २७-फाल्गुन ४ (ृेवरी १0१६)

९ अध्याय ९

फाल्गुन १२-1८ (ृेवरी २४-माचर् २)

११अध्याय ११

फाल्गुन 2६-चैऽ २ (माचर् 10-16)

१३ अध्याय १३

चैऽ १०-1६ (माचर् 24-30)

१० अध्याय १०
१२ अध्याय १२

फाल्गुन 1९-२५ (माचर् 3-9)
चैऽ ३-९ (माचर् 17-23)

