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चचर्को संगठन र एकता

यस अध्यायका मूल पदह : एिफसी ५:२३-२७, म ी २०:२५-२८, िततस
१:९, म ी १६:१९, गलाती ६:१,२ र म ी २८:१८-२०।

यस अध्यायको मूल सार पद: "ितमीह को बीचमा यःतो हुनछ
े ै न। ितमीह मा

कोही ठू लो वा महान् हुने इच्छा गछर् भने त्यो व्यिक्त ितमीह को सेवक होस्।

ितमीह को बीचमा कोही पिहलो हुन चाहन्छ भने त्यो व्यिक्त ितमीह को दास
होस्" (म ी २०:२६,२७
हामी

पान्तिरत)।

सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह

अ

सुधारवादी

वा

ूोटःटे न्ट

इसाईह ले जःतै मुिक्त भनेको िवँवासबाटमाऽै ूाप्त हुन्छ भनेर िवँवास

गदर्छ । त्यो िवँवास ूभ ु येशूमा हो जो परमेँवर भएर पिन मानव शरीर

र् यो। हामीह को
िलएर यस सं सारमा आउनुभयो र हाॆो िनिम्त उहाँ मनुभ

मुिक्तको िनिम्त चचर्को आवँयकता छै न न त चचर्मा कुनै धािमर्क पदह को
आवँयकता छ। हामीह ले मुिक्तको बरदानको उपभोग गनर् ूभ ु येशू आफैले

सबै काम सम्प

गनुभ
र् यो। येशू र हामीह को बीचमा कुनै मानव माध्यमको

आवँयकता छै न। हामीले पाउने आिशष िसधै उहाँबाट नै पाउँछ । उहाँ हाॆो

स ामा बुसमा मनुभ
र् यो र अिहले उहाँ ःवगर्को पिवऽ ःथानमा हाॆो िनिम्त महा

ु न्ु छ।
पुजारी भएर पहल गद हुनह

र् एको सं ःथा हो।
तै पिन चचर् भनेको परमेँवरले नै सृजना गनुभ

परमेँवरले नै चचर्लाई हामीह को माझमा राख्नुभयो। चचर्ले मुिक्त िदने होइन

तर सं सारलाई मुिक्तको सन्दे श दे खाउन र सुनाउन चचर् एक साधनको

पमा

खडा गिरएको छ। सारा सं सारमा सुसमाचार फैलाउन येशूले एक सं गठनको

ःथापना गनुभ
र् यो। त्यस सं गठनलाई हामी चचर् भन्छ । चचर्को लआयलाई

सिबय पानर्, व्यविःथत पमा चल्न र ठोस पमा पिरचालन गनर् सं गठनको

आवँयकता हुन्छ। सुसंगिठत चचर्को सहयोग िबना येशूको मुिक्तको सन्दे श
व्यवहािरक र ूभावकारी
पिरचालन

गन

िविभ

पमा अ कहाँ पुर्याउन सिकन्दै न। चचर्लाई

अगुवाह

मह वपूणर् हुन्छन् िकनभने

ितनीह ले

िवँवासीह लाई एकताको शुऽमा राख्न भूिमका खेल्दछन् र येशूको िनिम्त
ितनीह

उदाहरण हुन्छन्।
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सुसमाचार सुनाउने लआयको िनिम्त चचर् सं गठनले िकन िनणार्यक
भूिमका खेल्दछ र चचर्मा भएका िवँवासीह को एकतालाई हुकार्उन कःतो
ूयास गछर्न ् भ े िवषयबःतु यस अध्यायमा अध्ययन गिरनेछ।
१. चचर्को िशर येशू भी

चचर् भनेको मानव शरीर जःतै हो भनेर िचऽण गरे को हामीले

अिघल्लो पाठमा हे र्य । चचर् वा िवँवासीह को समूह येशू भी को शरीर हो।
चचर्लाई शरीर हो भन्दा त्यसले चचर्मा भएका िविभ
भी

पक्षह लाई अ ाल्छ र

र उहाँका जनह सँगको बीचमा हुने सम्बन्धलाई सम्बोधन गदर्छ। चचर्

भी को शरीर भएको है िसयतले चचर्को अिःतत्व येशू भी मा भर पदर्छ।

ु न्ु छ (उहाँ शरीर, अथार्त ् मण्डलीका िशर
चचर्को सब च्च िशर उहाँ हुनह
ु न्ु छ, मरे काह बाट जीिवत हुनेह मा उहाँ ज्येंठ
हुनह

ु न्ु छ, उहाँ नै सु
हुनह

ु न्ु छ, तािक ूत्येक कुरामािथ उहाँ सव च्च होऊन्।" कलःसी १:१८, र
हुनह
"परमेँवरले सबै कुरा उहाँका पाउमुिन रािखिदनुभयो, र मण्डलीको िनिम्त

उहाँलाई नै सबै कुराको िशर बनाइिदनुभयो" एिफसी १:२२)। उहाँ नै चचर्को
ु न्ु छ। उहाँिबना चचर्को औिचत्य छै न।
जीवनको ॐोत हुनह

चचर् भ े िबि क्कै यसको पिहचान येशूसँग गाँिसएको हुन्छ। चचर्मा
र िशक्षादीक्षा उहाँ ारा नै सृिजएका हुन ् र उहाँ नै

हुने िवँवासका सारह

ु न्ु छ। य िप चचर्को पिहचानको िनिम्त ती कुराह
त्यसको जग र ॐोत हुनह
िनणार्यक भएतापिन चचर् ती कुराह

भन्दा अझ बेसी हो। चचर् भनेको के हो

भनेर पिरभािषत गनर् कुनै मानव दशर्न वा िव ा नभएर धमर्शा मा ूकट
गिरएको भी

र उहाँको वचनले गदर्छ। यसरी चचर्को पिहचान र यसको

गिरमा भी बाट नै उत्प

हुन्छ।

ँ ौीमान र ौीमतीको जःतो हुन्छ भनेर पावलले
चचर्को सम्बन्ध भी सग

िचऽण गदर्छन्। भी

र उहाँको चचर्मा हुनपु न सम्बन्धको मूल िवषय के हो?

हेनह
र्ु ोस् एिफसी ५:२२-२७ "२२ पत्नी हो, ूभ ुको अधीनमा रहेजःतै आ-आफ्ना

पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक पित पत्नीको िशर हो, जसरी भींट

मण्डलीको िशर हुनहु न्ु छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो, र उहाँ ःवयम् त्यसको

मुिक्तदाता हुनहु न्ु छ। २४ जसरी मण्डली भींटको अधीनमा छ, त्यसरी नै
पत्नीह

् २५ पित हो, आफ्ना
पिन हरे क कुरामा पितह का अधीनमा रहू न।

पत्नीह लाई ूेम गर, जसरी भींटले पिन मण्डलीलाई ूेम गनुभ
र् यो, र त्यसको
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ु े िक उहाँले त्यसलाई पानीले
िनिम्त आफूलाई अपर्ण गनुभ
र् यो, २६ यस हेतल

धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् सकून्, २७ र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, अथवा

यःता कुनै कुरा नभएको तेजःवी मण्डली आफैकहाँ ूःतुत गनर् सकून्, र
त्योचािहँ पिवऽ र िनंखोट होस्।"

िवगत शताब्दीह मा चचर्का अगुवाह ले चचर्ूित दुव्यर्वहार गरे कोले

सवर्साधारण

िवँवासीह

चचर्को

अधीनमा

बःनुपछर्

भ े

कुरामा

हामी

िहचिकचाउन सक्छ । तै पिन चचर् आफ्नो िशर भी को अधीनमा रहनुपदर्छ।

त्यसको अथर् उहाँको अिधकारलाई ःवीकानुर् हो। येशू भी माऽ हाॆो चचर्को

ु न्ु छ भनेर हामीले ःवीकादार् हामीह को िन ा कसमािथ हुनपु छर् भनेर
िशर हुनह

पिन ख्याल गनुप
र् छर्। हामीह को िन ा र बफादािरता केवल ूभ ु येशूमा माऽ

हुनपु छर् अ

कुनै व्यिक्त िवशेषसँग होइन जो हाॆो मुिक्तको िनिम्त मरे को

हुँदैन। चचर् सुसंगिठत हुनपु छर्, व्यविःथत ढँगले चल्नुपछर्। तर चचर्को सं गठन
केवल येशूको ःवािमत्वमा हुनपु छर्। उहाँमाऽ हाॆो चचर्को सही अगुवा

ु न्ु छ।
हुनह

"येशू भी

ु एर त्यसमािथ चचर्को िनमार्ण भएको हो। येशू नै
जग हुनभ

ु न्ु छ भनेर उहाँको वचन पालन गनुर् चचर्को
सवसवार् मानेर र उहाँ िशर हुनह

कतर्व्य हो। चचर् मािनसह को भरमा पनुर् हुँदैन। चचर्लाई कुनै पिन
मािनसलाई

िनयन्ऽणमा

राख्ने

अिधकार

पदािधकारीह लाई ितनीह को बफादािरता र
उच्च पदह मा रािखएको हुन्छ। तर अ

छै न।

चचर्का

कितपय

िवँवासले गदार् ितनीह लाई

मािनसह ले के िवँवास गनुप
र् छर् र

के गनुप
र् छर् भ े आदे श िदन आफूह लाई िनयुक्त गिरएको हो भनेर कितपय

पदािधकारीह ले दावी गदर्छन्। धमर्को नाउँमा उच्च पदमा बःनेह लाई

अ ह मािथ हुकुमी शासन चलाउने अिधकार परमेँवरले िदनुभएको छै न।
"ितमीह

सबै दाजुभाइह

अिधकार पाएकाह

हुन"् भनेर येशूले घोषणा गनुभ
र् एको छ। हो,

होस् वा नपाएकाह

होस् सबै परीक्षामा पनर् वा अ मािथ

दवाव िदने मोहमा परे का हुन्छन् र भ ुल गनर् सक्दछन्। आफू कहाँ जाने हो

वा के गन हो भनेर अगुवाइ खोज्न कुनै पिन मरणशील मािनसह मा भर पनुर्
हुँदैन। िवँवासको च ान नै चचर्मा हुने भी को जीिवत उपिःथित हो। त्यस
च ान िप भी मा जुनसुकै कमजोर व्यिक्त पिन भर पनर् सक्छ र जो आफू

िवँवासमा सबभन्दा बिलयो छु भनेर दावी गछर् ऊ येशूको अगािड

कमजोर

भएको ूमािणत हुनसक्छ। आफ्नो सबै दक्षता येशू भी मािथनै भर परे र
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चल्नुपछर्।"-एलेन

जी

ाइट,

द

िडजाएर

पान्तिरत।

ँ
कुनै नाशवान मािनसह सग

हामीले कसरी िसक्ने? अ

अभ

एजेज,

पृ.

४१४बाट

ँ माऽ भर पनर्
नभएर केवल येशूसग

मािनसह मािथ भर पनर् सिजलो त छ तर येशूमािथ

भर पनर् िसक्नु सबैको िनिम्त च ुनौितको िवषय हो।

२. सेवक अगुवा
व्यिक्तगत

आफ्नो सेवाकायर्को कायर्कालमा येशूले धेरै समय आफ्ना चेलाह सँग
पमा िबताउनुभएको िथयो। चेलाह ले उहाँसँग जितसुकै समय

िबताएतापिन ितनीह को एक आपसमा भएको को भन्दा को ठू लो भ े भाऊ
खोज्ने ूवृि

र उच्च पद पाएर शिक्तशाली हुने चाहनाले गदार् एक आपसमा

हुने डाहले येशूको मन िचिढएको िथयो। येशूको राज्यमा शिक्तशाली अगुवा
हुन ती चेलाह

आतुरी भएका िथए वा ितनीह को िदमागमै आफूह लाई

ठू लो पद ओगटने सोचमा पिररहे का िथए ("३३ उहाँह

कफनर्हम
ु मा

आउनुभयो, र घरमा हुँदा उहाँले ितनीह लाई सोध्नुभयो, “बाटोमा ितमीह ले के

बहस गिररहे का िथयौ?” ३४ तर ितनीह

चूप रहे , िकनिक बाटोमा ितनीह ले

“हामीमा सबैभन्दा महान् को हो?” भनी आपसमा बहस गरे का िथए।" मकूर्स
९:३३-३४ र "४६ त्यस बेला ितनीह मध्ये ठू लो को हो भन्ने िवषयमा

आपसमा बहस चल्यो" लूका ९:४६)। येशूसँग अिन्तम खाना खाइरहे को

बेलामा पिन अ लाई दवाएर आफू सबभन्दा ठू लो वा ूमुख हुने चाहनाले

ितनीह लाई िपरोलेको िथयो (लूका २२:२४)।
चेलाह

ँ ाडमछाड गिररहेको एक समयमा आफ्ना जनह को
तछ

आित्मक अगुवामा कःतो गुण वा चिरऽ हुनपु छर् भनेर ःप
कोनुभ
र् एको

िथयो।

उहाँले

म ी

२०:२५-२८मा

िदनुभएको

पमा येशूले
आित्मक

अगुवाह लाई लिक्षत गरे र िदनुभएको नीितबाट हामी के िसक्न सक्छ ? चचर्मा

हामी जुनसुकै ःथानमा रहेतापिन हामीह ले अपनाउनुपन येशूको नीितलाई

हामीह को जीवनले कसरी दे खाउने? हेनह
र्ु ोस् "२० तब जिब्दयाका छोराह की

ँ ा टे की उहाँसग
ँ
आमाले आफ्ना छोराह लाई साथमा िलई उहाँको सामुन्ने घुड़

िबन्ती गिरन्। २१ उहाँले ितनलाई सोध्नुभयो, “ितमी के चाहन्

ौ?” ितनले

र् ोस् र तपाईंको राज्यमा, मेरा यी दुई छोराह मध्ये
उहाँलाई भिनन्, “आ ा गनुह
एउटा तपाईंको दािहने हातपि , र अक तपाईंको दे ॄे हातपि
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बःन पाऊन्।”

२२ तर येशूले जवाफ िदनुभयो, “ितमीह

के मािगरहेछौ सो जान्दै नौ। जुन

कचौरा मैले िपउन लागेको छु , के त्यो ितमीह

िपउन सक्छौ?” ितनीह ले भने,

“सक्छ ।” २३ उहाँले भन्नुभयो, “मेरो कचौरा ितमीह

िपउनेछौ, तर मेरो दािहने

र दे ॄेपि

बःन िदने कुरो मेरो हातमा छै न। यी ःथान ितनीह का हुन,् जसका

ँ
भाइसग

ंट भए। २५ तर येशूले ितनीह लाई आफूकहाँ बोलाएर भन्नुभयो,

िनिम्त मेरा िपताले तयार गिरसक्नुभएको छ।” २४ यो सुनरे दशै जना ती दुई

“ितमीह लाई थाहा नै छ, िक अन्यजाितका शासकह ले ितनीह मािथ िनरङ्कुश

शासन गदर्छन्, र ठू लाठालुह ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन्। २६
ितमीह का बीचमा यःतो हुनछ
े ै न, तर जो ितमीह मा ठू लो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो

ितमीह को सेवक हुनपु छर्। २७ जो ितमीह मध्ये पिहलो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो

ितमीह को कमारो हुनपु छर्, २८ जसरी मािनसको पुऽ पिन सेवा पाउनलाई होइन
तर सेवा गनर् र धेरैको छु टकाराको मोल ःव प आफ्नो ूाण िदन आयो।”
(म ी २०:२०-२८)।
"दुई

िकिसमका

अिधकारवालाह को

बारे मा

येशूले

छोटकरीमा

र् एको िथयो। ूथमत त्यसबेलाको रोमी साॆाज्यका
चेलाह लाई ूःतुत गनुभ
हािकमह ले आफूभन्दा तलकालई दवाएर शासन गन िनित। रोमी शासनका

िविश

वगर्ह ले िविभ

पदह मा बःदा ितनीह ले आफूभन्दा तलकोलाई

आदे श िदएर आफ्नो िनयमह

लाद्थे। परमेँवरलाई िवँवास नगनह ले

चलाउने त्यो हुकुमी शासन िथयो। तर आफ्नो चेलाह लाई लिक्षत गरे र ःप
पाद भ ु भयो "ितमीह को बीचमा यःतो हुकुमी शासन नचलाउनु!" ब

उहाँले सबैलाई आँचयर्चिकत पाद सबैलाई थाहा भएको सं सारका मािनसह ले

अपनाउने अ मािथ रजाईँ गन ूवृि लाई सरासर अँवीकार गनुभ
र् यो र त्यसको
ठीक उल्टो नीित िदनुभयो।"-डािरयस जिन्किवःज, "सिभर्

लाइक जीसस:

अथोिरटी इन गड्स् चचर्", एडभेिन्टःट िरभ्यु, माचर् १३, २०१४, पृ. १८बाट
पान्तिरत।

यस

कथामा

उल्लेिखत

अ मािथ ूभत्ु व

धारणालाई बुझाउन येशूले दुई मूल शब्दह

(डायकोनोस diakonos) र दास

वा

अिधकार

जमाउने

र् एको िथयो: नोकर
ूयोग गनुभ

(डोलोस doulos)। कितपय बाइबलको

अनुवादह मा नोकर भ े शब्दलाई ूायजसो सेवक वा िमिनःटर (minister)
भनेर ूयोग गिरएको छ, र दोॐोचाही ँ "चाकर, नोकर" वा "दास अथार्त ् पैसा
ितरे र िकिनएको नोकर।" येशूले के भ

खोज्नुभएको हो सो दुवै शब्दह ले

२0३

दे खाउँछ। चचर्मा हुने िविभ

दजार् वा पदह को बनावटलाई खारे ज गनुर्

येशूको चाहना त होइन तर उहाँ के चाहनुहन्ु थ्यो भने चचर्का अगुवाह

्
भएको मनिःथितमा रहुन।

ूथमत: परमेँवरका जनह को सेवक र दासह

आफूह

अगुवा वा हािकमह

हुँदैमा परमेँवरका जनह लाई हुकुमी शासन

चलाउने वा ितनीह लाई दवाउने वा आफ्नो पद, सम्मान र इज्जत बचाउनको

िनिम्त ितनीह लाई दवाएर चल्ने होइन। "येशूले ःथापना गनुभ
र् एको राज्य
िभ ै नीितले चलेको हुन्छ। अिधकार पायो भन्दै मा अ मािथ शासन गन होइन

तर अ को सेवा गनर् आफूलाई सुम्पनुपदर्छ तर सेवा गनर् र बिलयाले

कमजोरीह को कमजोरीह लाई बोक्नुपछर्। आफूसँग भएको अिधकार, पद,

ूितभा, शैिक्षक योग्यता आफ्ना सहकमीर्ह को सेवा गनर् ूयोग गिरयोस भनेर
ठू लो िजम्मेवारी िदएर चचर्का अगुवाह लाई च ुिनएको हो।"-एलेन जी

द िडजाएर अभ एजेज,् पृ. ५५०बाट
येशू भी

ाइट,

पान्तिरत।

आफै पिन आफ्नो चेलाह को सामु कःतो िकिसमको अगुवा

ु एको िथयो। यो िववरण यूह ा १३:१हुनपु छर् भनेर उदाहरण ारा ूःतुत हुनभ

२०मा छ। यस अंशमा येशूले हामीलाई अझ के िसकाउन चािहरहनुभएको छ?
चचर्मा होस् वा बािहर होस्, मािनसह लाई गन व्यवहारमा येशूले िदनुभएको र
दे खाउनुभएको

नीितलाई

हामी

येशूभक्त

ह

भनेर

दावी

गनह ले

इमान्दािरतकासाथ कसरी दे खाउने? हेनह
र्ु ोस्: "१ िनःतार-चाड़को अिघ यस

सं सारबाट िबदा भएर िपताकहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने येशूले थाहा

पाउनुभयो, अिन सं सारमा भएका आफ्ना जितलाई ूेम गरे र उहाँले ितनीह लाई

ु ीको भोजनको बेला िदयाबलसले
अन्त्यसम्मै ूेम गनुभ
र् यो। २ अिन बेलक
िसमोनको छोरो यहू दा इःकिरयोतको मनमा उहाँलाई पबाइिदने िवचार अिघबाटै

हािलसकेको िथयो। ३ िपताले सबै थोक उहाँका हातमा िदनुभएको छ, र उहाँ

परमेँवरको तफर्बाट आउनुभएको हो, र परमेँवरकहाँ नै जाँदैहन
ु हु न्ु छ भन्ने कुरा

येशूले जान्नुहँद
ु ै िथयो। ४ अिन उहाँ भोजनबाट उ नुभयो, र बािहरी वःऽ

एकाितर राखी एउटा तौिलया आफ्नो कम्मरमा बे॑नुभयो। ५ तब उहाँले

बाटामा पानी खन्याउनुभयो, र चेलाह का गोडा धुन लाग्नुभयो, र आफूले बे॑ेको

तौिलयाले ितनीह का गोडा पु न लाग्नुभयो।

६ जब उहाँ िसमोन पऽुसकहाँ

आउनुभयो, ितनले उहाँलाई भने, “ूभ ु, के तपाईंले मेरा गोडा धुन?े ” ७ येशूले

ितनलाई जवाफ िदनुभयो, “म के गदछु

ितमी अिहले जान्दै नौ, तर पिछ

बुझ्नेछौ।” ८ पऽुसले उहाँलाई भने, “तपाईंले मेरा गोडा किहल्यै धुनहु न
े ै न।”
ु छ
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येशूले ितनलाई जवाफ िदनुभयो, “मैले धोइिदइनँ भनेता मिसत ितॆो केही िहःसा

हुनछ
े ै न।” ९ िसमोन पऽुसले उहाँलाई भने, “हे ूभ ु, मेरा गोडा माऽ होइन, तर
मेरा

हात

र

िशरसमेत

धोइिदनुहोस्।”

“नुहाइसकेको मािनसलाई गोडाबाहेक अ
अिन ितमीह

शु

१०

येशूले

ितनलाई

भन्नुभयो,

केही धुनपु दन, त्यो सम्पूणर् शु

छ।

छौ, तर सबै त होइन।” ११ िकनभने उहाँलाई िवँवासघात

गनलाई उहाँले िचन्नुभएको िथयो। यसैकारण उहाँले भन्नुभएको िथयो, “ितमीह

सबै शु

छै नौ।” १२ ितनीह का गोडा धोइसक्नुभएपिछ आफ्नो बािहरी वःऽ

लाएर उहाँ फेिर बःनुभयो। तब उहाँले ितनीह लाई भन्नुभयो, “के ितमीह

जान्दछौ, मैले ितमीह का िनिम्त के गर? १३ ितमीह
भन्दछौ, त्यो ितमीह
ूभ ु र गु

मलाई ‘गु

र ूभ ु’

ठीकै भन्दछौ, िकनभने म उही हुँ। १४ यिद ितमीह का

भईकन मैले ितमीह का गोडा धोएको छु भने ितमीह ले पिन एक-

अकार्का गोडा धुनपु छर्, १५ िकनिक मैले ितमीह लाई एउटा उदाहरण िदएको

छु , र जसो मैले ितमीह का िनिम्त गर, ितमीह ले पिन त्यसै गर। १६ साँच्चै

म ितमीह लाई भन्दछु , नोकर आफ्नो मािलकभन्दा ठू लो हुँदैन, अिन खबर लाने
खबर पठाउनेभन्दा ठू लो हुँदैन। १७ यिद ितमीह ले यी कुरा जान्यौ र ती
गर्यौ भने, ितमीह

धन्य हुनछ
े ौ। १८ “मैले ितमीह

सबैका िवषयमा भिनरहेको

होइन,ँ मैले कसलाई छानेको हुँ ितनलाई म िचन्छु । तर धमर्शाःऽ पूरा होस्
भनेर यो भयो, िक ‘मेरै रोटी खानेले ममािथ आफ्नो लात उठायो।’ १९ “यो हुन

अिघ अिहले नै म ितमीह लाई भन्दछु , तािक जब त्यो हुन आउँछ, म उही नै हुँ

भनेर ितमीह लाई िवँवास होस्। २० साँच्चै म ितमीह लाई भन्दछु , ‘जसलाई
म पठाउँदछु , उसलाई महण गनले मलाई महण गदर्छ, अिन मलाई महण गनले

मलाई पठाउनुहन
े ाई महण गदर्छ’।"
ु ल
३. चचर्को एकतालाई सुरिक्षत राख्नु

यिद चचर्मा कोही अगुवा वा एल्डर अथार्त ् नाइके छ भने ितनीह

िवँवािसलो

र

भरपद

हुनपु छर्।

चचर्को

त्यःतो

िवँवािसलो

र

भरपद

अगुवाह लाई िवशेष िजम्मेवारी िदएको हुन्छ। ितनीह लाई कःतो िनणार्यक
कामह

सुम्पेको हुन्छ भनेर पावलले दे हायका केही पदह मा उल्लेख गरे का

छन्। हेनह
र्ु ोस्, ती के हुन ् “14 यो कुरा ितनीह लाई सम्झाइदे ऊ, र ूभ ुको

सामु आ ा दे ऊ, िक ितनीह ले शब्दह का िवषयमा तकर्िवतकर् नग न्, जसले

भलाइ गदन, तर केवल सुन्नेह लाई हािन पुर्याउँछ। 15 शमार्उन नपन र
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सत्यको

वचनलाई

ँ
ठीकसग

ूयोग

गन

कामदारजःतै

आफूले

आफूलाई

परमेँवरमा महणयोग्य तुल्याउने भरमग्दूर ूयत्न गर। 16 भिक्तहीन बकबक
त्याग, िकनिक यसले मािनसह लाई झन् बढ़ी भिक्तहीनताितर लानेछ। 17
ँ ै जानेछ। ितनीह मध्ये हुमिे नयस
ितनीह को बातिचत सइनको घाउजःतो गािडद

् 18 पुन त्थान अिघ नै भइसकेको छ भनेर ियनीह
र िफलेतस हुन।

सत्यबाट

तिकर्एका छन्। कित जनाको िवँवासलाई ियनीह ले खलबल्याइरहेका छन्।

19 तर परमेँवरको

ढ़ जग खड़ै रहन्छ, र त्यसमा यो छाप लागेको छ,

“ूभ ुले आफ्ना जितलाई िचन्नुहन्ु छ,” र “ूभ ुको नाउँ िलने जित हरे क अधमर्बाट
टाढ़ै रहोस्।” 20 ठू लो घरमा सुन र चाँदीका भाँड़ाह

माऽ हुँदैनन्, तर काठ

र माटोका पिन हुन्छन्, कुनै आदर र कुनै अनादरका िनिम्त।20 ठू लो घरमा
सुन र चाँदीका भाँड़ाह

माऽ हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पिन हुन्छन्, कुनै

त्यसबाट आफूलाई शु

पार्यो भने त्यो आदरका कामको लािग एउटा पाऽ

आदर र कुनै अनादरका िनिम्त। 21 जे कुरो अनादरको छ, यिद कसैले

बन्नेछ, र घरका मािलकको िनिम्त चोखो, उपयोगी, र कुनै पिन असल कामको
िनिम्त तयार रहनेछ। 22 यसकारण जवानीका अिभलाषाह

त्याग, र शु

दयले ूभ ुको नाउँ िलनेह का साथसाथै धािमर्कता, िवँवास, ूेम र शािन्तको

लआय राख।" 2 ितमोथी 2:१४-22 र

“5 यसैकारण मैले ितमीलाई बेटमा

छोड, िक मैले ितमीलाई अ॑ाएबमोिजम ितमीले त्यहाँ अपूरा कुराह
हरे क सहरमा एल्डरह

िनयुक्त गनू।
र् 6 एल्डर एउटै ःऽीको पित र दोषरिहत

र यःतो व्यिक्त होस्, जसका छोरा-छोरीह
अना ाकारी

नहोऊन्।

पूरा गनू,र् र

7

िकनभने

िवँवासी होऊन्, र चिरऽहीन र

परमेँवरको

कािरन्दा

हुनपु न

हुनाले

िबशपचािहँ (वा चचर्को मूल अगुवा) दोषरिहत हुनपु छर्। ितनी हठी वा झ ै रीस
गन, वा मतवाला, वा झगड़ालु वा धनको लोभी हुनहु ँद
ु ै न, 8 तर अितिथसत्कार

गन, भलाइ ूेमी, आफूलाई वशमा राख्ने, ईमानदार, पिवऽ र सं यमी हुनपु दर्छ। 9
ितनलाई िसकाइएको िवँवासयोग्य वचनमा ितनी दि॑लो बःनुपछर्, तािक ितनले

पक्का िस ान्तअनुसार िशक्षा िदन सकून्, र ती कुराह को खण्डन गनह लाई

झूटा सािबत गनर् सकून्।" िततस 1:5-9।

याद गनुह
र् ोस्। पावलले बाइबल अध्ययनलाई हल्का पमा िलँदैनन्।

बाइबलका िशक्षादीक्षाह लाई शु

राख्नुपछर् भनेर पावलले धेरै जोड गदर्छन्।

चचर्को एकताको िनिम्त यो िनणार्यक कदम हो। कितपय मािनसह ले येशूलाई
िवँवास गरे पुिगहाल्छ िन िकन बाइबलका िशक्षा वा दशर्न वा िव ाह लाई
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जा ुपछर् र? भन्दै ढु क्क भएर बःछन्। तर हामीह मा भएका बाइबलका
िवशेष िशक्षादीक्षा वा िव ाह ले नै हामीह लाई एकताको शुऽमा बाँिधराख्छ।
यिद

एडेभिन्टःटले

िसकाएको

िव ामा

कोही

बिलयो

भएन

भने

एडभेिन्टःट सिजलै सँग चचर्बाट भािसएर जान्छ। हामी एडभेिन्टःटह
जीवनशैली, सं ःकार, सं ःकृित, जातजाित, रा
त्यसले गदार् हामी सबैमा िविभ

एडभेिन्टःटह

िविभ

र पृ भूिमबाट आएका छ ।

िदमाग वा सोचह

एक भएर बःन चाहन्छ

त्यःतो

हुन्छन्। तर हामी

भने त्यो एकताको जग येशूले

हामीलाई िदनुभएको सत्य वचनह को बुझाइमा भरपछर्। हामीह को िव ाले

नै हामीलाई येशूूितको ूेमको बन्धनमा बाँिधराखेको हुन्छ। यिद एडभेिन्टःट
चचर्मा भएको िशक्षादीक्षामा अलमिलय वा अध्ययन गनर् हे लचेबाईँ गर्य भने
हामीह मा फुट हुन्छ र हामीह को एकता भिगोल हुन पुग्छ।

येशूका परमभक्त र कमर्ठ अगुवा भएर पावलले ितमोथीलाई सल्लाह,

िनबेदन होइन तर आदे श यसरी िदन्छन् “1 परमेँवरको सामने र िजउँदा र

मरे काह को इन्साफ गनर् आउनुहन
ु े भींट येशूको सामने, अिन उहाँको आगमन

र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म ितमीलाई कड़ा आ ा िदँदछु , 2 वचन ूचार

गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अतीर् दे ऊ, हप्काऊ, उत्साह दे ऊ र धै यम
र् ा र

िशक्षा िदने कुरामा नच ुक। 3 िकनिक यःतो समय आउँदैछ, जब ितनीह

ठीक िशक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परे का कुरा माऽ सुन्न

चाहनेछन् र आफ्नो

िचअनुसार िशक्षकह

थुपानछन्, 4 र सत्य कुरा

सुन्नदे िख तिकर्जानेछन्, दन्त्यकथाह ितर बरािलनेछन्।5 ितमीचािहँ दि॑ला
होऊ। कंट भोग, ूचारकको काम गर, र ितॆो सेवाको काम पूरा गर।" (2

ितमोथी 4:1-6)।
उपयुक्त
र्
वचनह

भनेर पावलले आफ्नो ूेिरत सोचह

येशूको दोॐो

आगमनितर र न्यायको िदनमा केिन्ित गदर्छन्। ितमोथीलाई सरसल्लाह र

आदे श पावलले परमेँवरबाट पाएको अिधकार अनुसार बोल्दछन् ( “1
परमेँवरको दास र येशू भींटको ूेिरत पावलबाट, परमेँवरका च ुिनएकाह को

िवँवास र भिक्तसँग िमल्दो ितनीह का सत्यको
िवँवास र

ान बढ़ाउनलाई, 2 जुन

ान अनन्त जीवनको आशामा िःथर छन्, अिन किहल्यै झू ट

नबोल्नुहन
र् यो। 3 परमेँवर हाॆा
ु े परमेँवरले अनन्त कालदे िख ूित ा गनुभ

मुिक्तदाताको आ ाअनुसार मलाई िजम्मा लाएको ूचार ारा उिचत समयमा
उहाँले आफ्नो वचन ूकट गनुभ
र् यो।" (Titus 1:1-3) र “1 भींट येशूमा
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भएका जीवनको ूित ाअनुसार परमेँवरको इच्छा ारा भींट येशूको ूेिरत
पावलबाट, 2 मेरो िूय बालक, ितमोथीलाई: परमेँवर िपता र हाॆा ूभ ु भींट

येशूबाट अनुमह, कृपा र शािन्त।" (2 ितमोथी 1:1-2)। अिन्तम िदनह मा

बाइबललाई नै औजार बनाएर बाइबलका िव ान भनाउँदाह ले अनेक गलत
िशक्षाह

फैलाउने र अनेक

अनैितक िबयाकलाप बढाइरहने सन्दभर्मा

पावलले ितमोथीलाई परमेँवरको वचनलाई ूचार गर भनेर सल्लाह िदन्छन्।
ितमोथीलाई परमेँवरको वचन ूचार गनर् बोलाइएको हुनाले उनी अ मा
नअिल्मिलकन

केवल

परमेँवरको

शु

वचनमा

तल्लीन

भएर

अ लाई

िसकाइयोस् भ े पावलले आफ्नो इच्छा व्यक्त गदर्छन्।
ितमोथीले िशक्षादीक्षा िदने काममा मािनसह लाई परमेँवरको वचन
िसकाएर िच

बुझाउनु, गलत बाटोमा लागेको छ भने सच्याउनु र उपदे श िदनु

ितमोथीको िजम्मेवारी िथयो। पावलले बाइबलको बारे मा िदएको िनदशन यस

ूकार छ “14 तर ितमीचािहँ आफूले िसकेका र

ढ़तासँग िवँवास गरे का यी

कुराह मा लािगरह। ती कसबाट िसकेका छौ, सो ितमी आफै जान्दछौ।

15 ितमी बाल्यकालदे िख पिवऽ-धमर्शाःऽसँग पिरिचत छौ,

जसले भींट

येशूमा भएको िवँवास ारा मुिक्तको िनिम्त ितमीलाई िशक्षा िदन सक्छ। 16
सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको ूेरणाबाट भएको हो, र यो िसकाउनलाई,
अतीर् िदनलाई, सच्याउनलाई, धािमर्कतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हुन्छ,
17 तािक परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्

पले सुसिज्जत भई िस

भएको होस्।" (2 ितमोथी 3:14-17)। ितमोथीले आफ्नो अध्ययनमा िसके

अनुसार बाइबलमा िदइएको िव ा अनुसार चल्नु, िसकाउनु र व्यवहारमा

उतानुप
र् दर्छ। त्यो पिन घमण्डी वा आफू कित न कित जा ेछु भनेर होइन तर

धै य र् धारण गरे र , सहनशील र सिहंणुता दे खाएर िसकाउनुपछर्। एकदम कडा
िमजास गरे र, अ को आलोचना गरे र, अ लाई दोषी बनाएर गािल गरे र
किहल्यै पिन पापीलाई भी ितर ल्याउन सिकन्दै न। यिद पावलले लेखे अनुसार

चिलयो भने, पिवऽ आत्माको अगुवाइ अनुसार चिलयो भने र म सेवक अगुवा
हुँ तर अ मािथ शासन गन अगुवा होइन भ े मिनिःथित बनाएर ितमोथी जःतै

चल्न सिकयो भने चचर्को िनिम्त एकदम ूभावकारी एकताको ॐोत हुनसक्छ।
चचर्का अगुवाह लाई सहयोग गरे र चचर्को एकतालाई कायम राख्न
हामीह ले के के व्यवाहािरक तिरकाह

अपनाउन सक्छ ? हामी चचर्को
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सहमितमा सध चल्ने भएर अिघ बद्ने बल कसरी हुन सक्छ । कितकुराह मा
असहमित भएतापिन चचर्को एकतालाई कायम राख्न हामीह को भूिमका के छ?
४. चचर्को अनुशासन

चचर् सं गिठत हुनपु न धेरै कारणह

छन् तीमध्ये एक मूल कारण

िवँवािसह लाई आित्मक अनुशासनमा राख्न सघाउनु हो। चचर्मा िविभ
थिरका मािनसह

हुन्छन् र ितनीह मा आआफ्नै सोच हुन्छ। कितपय

समयमा व्यिक्तगत सोचह

बाइबलसम्मत नहुनसक्छन् र मािनस चचर्को

आदशर्बाट बरािलन सक्छ। त्यस खालको मािनसलाई उिचत मागर्मा ल्याउन
चचर्ले उसलाई अनुशासनको दायरमा ल्याउनुपन हुन्छ। अनुशासनले चचर्को

एकतालाई कसरी सुरिक्षत राख्न सक्छ भ े मािमला त सं वेदनशील मािमला

हो। कितपय समयमा अनुशासनले गदार् चचर् र चचर्का पदािधकारीह लाई

मािनसह ले गलत पिन सम्झन सक्छन्। तर बाइबलको पिरूेआयमा चचर्को
अनुशासन

दुई

मह वपूणर्

िशक्षादीक्षालाई शु

क्षेऽह मा

केिन्ित

भएको

पाइन्छ:

चचर्को

राख्न र चचर्को जीवन र व्यवहारको शु ता तथा

ःवच्छतालाई सुरिक्षत राख्न।

एक फेरा येशूलाई िवँवास गरे र फेिर उहाँलाई त्याग्ने ूवृि

बाइबललाई नै औजार बनाएर अनेक

र

गलत िशक्षादीक्षा िसकाउने ूवृि

चचर्को सु वाटमा पिन िथयो, अिहले पिन छ र युगको अन्तसम्म जािररहनेछ।
तर

बाइबलको

सही

िसक्षादीक्षालाई

सुरिक्षत

राख्नु

ूत्येक

येशूभक्तको

िजम्मेवारी हो। आित्मक िव ाको शु ता र िनंकलङ्तालाई सुरिक्षत राख्नेमाऽ
होइन समाजमा चािहने सम्मान र आदरलाई पिन सुरिक्षत राख्नुपदर्छ।
समाजमा हुने अनेक अनैितकता, बेइमान वा एक आपसलाई ठग्ने सं ःकार र
मािनसले पाउनुपन उिचत व्यवहारबाट बं िचत गराउने चलनबाट समाजलाई
मुक्त गनुप
र् दर्छ। हुनसक्छ सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःट चचर्ले सबै समाजलाई

ँ गनर् नसक्ला तर ूत्येक व्यिक्त जो आफूलाई येशूको
अनुशासनमा राख्न आट

अनुयायी र परमभक्त भनेर दावी गछर् उसको ःवःथ मानिसक, आित्मक र
शारीिरक हक िहतको सुरक्षाको िनिम्त बाइबलले दे खाएको बाटोलाई ओल्याइ

राख्न चचर्को िजम्मेवारी हो। िकनभने यही सन्दभर्मा पावलले यसरी व्यक्त
गदर्छन् "१६ सम्पूणर् पिवऽ-शाःऽ परमेँवरको ूेरणाबाट भएको हो, र यो
िसकाउनलाई,

अतीर् िदनलाई,

सच्याउनलाई,
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धािमर्कतामा तािलम िदनलाई

लाभदायक हुन्छ,

१७ तािक परमेँवरको जन हरे क सुकमर्मा पूणर्

सुसिज्जत भई िस

भएको होस्।" (२ ितमोथी ३:१६-१७)।

पले

यिद चचर्मा रहेका िवँवासीह ले कुनै कसुर गरे वा भ ुल गरे त्यसलाई

चचर्ले कःतो िकिसमको अनुशासन लगाउनुपछर् तािक त्यो व्यिक्त अनुशासनमा

रहोस् र आफूले अपनाएको गलत बाटोबाट फिकर्योस् भनेर येशूले केही नीितह

दे हायका पदह मा उल्लेख गरे का छन्। हेनह
र्ु ोस् म ी १६:१७-१९ "१७
येशूले ितनलाई भन्नुभयो, "योनाको छोरो िसमोन, ितमी धन्य हौ। िकनभने
मािनसबाट ितमीलाई यो ूकट भएको होइन, तर ःवगर्मा हुनहु न
ु े मेरा िपताले

ूकट गनुभ
र् एको हो। १८ म ितमीलाई भन्दछु , िक ितमी पऽुस हौ। म मेरो
मण्डली यस च ानमािथ ःथािपत गनछु , र नरकका ढोकाह
हुनछ
े ै नन्। १९ म ितमीलाई ःवगर्को राज्यका साँचाह

त्यसमािथ िवजयी

िदनेछु। जे ितमीले

पृथ्वीमा बाँध्नेछौ, सो ःवगर्मा बाँिधनेछ, र जे ितमीले पृथ्वीमा फुकाऔला, सो
ःवगर्मा फुकाइनेछ।" र म ी १८:१५-२० "१५ "ितॆो भाइले ितॆो िव

अपराध गर्यो भने, गएर ितमीह

मा

दुई माऽ हुँदा त्यसको दोष दे खाइदे ऊ।

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

एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन

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

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

बाँिधनेछ। अिन ितमीह ले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो ःवगर्मा फुकाइनेछ। १९

फेिर म ितमीह लाई भन्दछु ,

पृथ्वीमा ितमीह मध्ये दुई जना कुनै कुरामा

सहमत भई केही माग्यौ भने, त्यो ःवगर्का मेरा िपता ारा ितमीह का िनिम्त

हुनछ
े , २० िकनिक जहाँ दुई िक तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्, त्यहाँ म

ितनीह का माझमा हुनछ
े ु ।"

हामीह को एक आपसको आित्मक र नैितक जीवनलाई िठक ठाउँमा

राख्न हामी अनुशासनमा बःनुपछर् भ े धारणालाई बाइबलले समथर्न गदर्छ।

त्यसको अथर् हामी ूत्येक एक आपसमा जवाफदे ही हुनपु दर्छ। सं सारको
लहै लहै मा होइन तर बाइबलको नीितमा िहँड्नु ूत्येक येशूभक्तको िजम्मेवारी
हो। अझ भ े हो भने सं सारका अ

िनकाय होस् वा मािनसह बाट चचर्लाई

अलग्याउने मह वपूणर् छाप भनेकै चचर्को पिवऽता हो। सु को चचर्को जीवनमै
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िकन नहोस् कितपय िवँवासीह ले गदार् चचर्को छायाँमा कल

लागेको िथयो।

इसाईह कै

चचर्ले

माझमा

भएका

अनैितक

िखलाफमा िनणार्यक कदमह

जीवनप ितले

गदार्

त्यसको

चाल्नु वाध्य भएको िथयो। चचर्ले नैितक

आदशर्लाई उच्च ःतरमा रािख राख्नैपछर्।

येशूलाई िवँवास गछु र् भ े इसाईह ले गदार् चचर्मा आइपन किठन

पिरिःथितलाई

सम्बोधन गनुप
र् दार् के गन भनेर दे खाएको दे हायका केही

नीितह ले हामीलाई के िसकाउँछ? हेनह
र्ु ोस् "१ “अ लाई दोषी नठहराओ, र
ितमीह

पिन दोषी ठहराइनेछैनौ।

दोषी ठहराउँछौ, त्यसरी नै ितमीह

२ िकनभने जसरी ितमीह

अ ह लाई

पिन दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले ितमीह

नाप्तछौ, त्यसै गरी ितमीह का िनिम्त पिन नािपनेछ।

३ “िकन ितमी आफ्नो

ँ ामा भएको
ँ ामा भएको धू लोको कण दे ख्तछौ, तर ितॆो आफ्नै आख
भाइको आख
ँ ामा मूढ़ा छ भने कसरी
मूढ़ाचािहँ थाहा पाउँदैनौ? ४ अथवा ितॆो आफ्नै आख

ँ ाबाट धू लोको कण िनकाल्न
ितमी ितॆो भाइलाई भन्न सक्छौ, ‘मलाई ितॆो आख

ँ ाबाट मूढ़ा िनकाल, तब ितॆो भाइको
दे ऊ।’ ५ ए ढ गी, पिहले आफ्नै आख
ँ ाबाट धू लोको कण िनकाल्नलाई ितमी सफासग
ँ दे ख्न सक्नेछौ।" (म ी
आख

७:१-५) र "१ भाइ हो, यिद कुनै मािनस अपराधमा पबाउ पर्यो भने ितमीह

र्
ितनको सुधार गर। आफ्नै पिन
जो आित्मक छौ, ितमीह ले नै नॆतापूवक
िवचार राख, नऽता ितमीह

पिन परीक्षामा पनछौ। २ एउटाले अकार्को भार

उठाओ, र यसरी भींटको व्यवःथा पूरा गर। ३ िकनिक कुनै मूल्य नभएको

मािनसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका िदन्छ। ४

ँ तुलना
ूत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब माऽ त्यसले आफैलाई अ सग

नगरी आफैमािथ गवर् गनर् सक्छ। ५ िकनभने हरे कले आफ्नो भार आफै
उठाउनुपछर्। ६ वचनको िशक्षा पाउने हरे कले आफ्ना सबै असल थोकह

ँ बाँड़चूड़ गनुप
वचन िसकाउनेसग
र् छर्। ७ धोकामा नपर, परमेँवरको ठ ा हुँदैन,
िकनभने मािनसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पिन गनछ। ८ जसले आफ्नो
पापमय ःवभावको िनिम्त रोप्दछ, त्यसले

आफ्नो पापमय ःवभावबाट नै

सवर्नाशको कटनी गनछ। तर जसले आत्माको िनिम्त रोप्तछ, त्यसले आत्माबाट
नै अनन्त जीवनको कटनी गनछ। ९ भलाइ गन काममा हामी नथाक , िकनभने
यिद िहम्मत हारे न भने ठीक समयमा हामी कटनी गनछ । १० यसकारण
मौका पाएअनुसार हामी सबै मािनसको भलाइ गदजाऔ ं, िवशेष गरी ितनीह को,
्
जो हाॆो िवँवासका पिरवारका हुन।"
(गलाती ६:१-१०)।

२११

चचर्को अनुशासनको आवँयकतालाई बाइबलले िसकाएको
िव ालाई हामी पन्छाउन सक्दै न । बाइबलले दे खाएको अनुशासनमा नरिह

सं सारलाई हामी इसाई भनेर ह भनेर दे खाउन सुहाउँदैन। पावलले कोरे का

अतीर्ह मा िवँवासीलाई पापको दुं

ाईँबाट अलग राख्ने गुणह

छन्।

अनुशासन भनेको कसै लाई सजायँ व िगराउने काम होइन तर सकेसम्म
दुं

ाईँबाट मुक्त भएर राख्ने हुनपु छर्। हामी सबै पापी ह र हामी सबैलाई

ु ु । त्यसकारण जब हामी
परमेँवरको अनुमहको खाँचो छ भ े कुरा िबसर्नह

कसै मािथ अनुशासन चलाउँछ तब हामीह को आफ्नै किमकमजोिरूित पिन

नॆ भएर सजग हुनपु छर्।

भूल गन वा पापमा फसेका िवँवासीूित अनुशासन लगाउँदा वा

आलोचना नै गदार् उसलाई सजायँ िदनुभन्दा उ ार गिरने

ि ले व्यबहार गनर्

हामीले कसरी िसक्ने?
५. सुसमाचार सुनाउने लआयको िनिम्त सं गिठत हुने
यस अध्ययन पुःतकमा र अ

बाइबल अध्ययन पुःतकह मा

हामीह ले बारम्बार भिनरहे का छ िक सं सारमा परमेँवरको वचन पुर्याउने
लआयमा लाग्न हामी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःटह

सबै मन िमल्ने, मन िमल्ने साथीह

सुसंगिठत भएका छ । हामीह

िमलेर बनेको सामािजक क्लब जःता

होइन । हो, हामीह मा सबैको मन िमल्नुपछर् भ े चाहना त छ नै।
हामीह को

दयमा ूेमपूवक
र्
साँिचराखेको सत्यसं सारका अ

मािनसह लाई

सुनाउन हामीह लाई भेला गराइएको हो।

येशू ःवगर्मा उिक्लनुभन्दा अिघ आफ्ना चेलाह लाई अिन्तम आदे श

िदनुभएको िथयो। त्यस आदे शमा यस सं सारमा ितनीह को लआय के हो भनेर

िनदशन िदनुभएको िथयो। चेलाह लाई िदनुभएको त्यस आदे शमा के मूल

शब्दह

ँ
ँ छन्? के बतर्मान पिरूेआयमा
छन् जसले चेलाह को कामलाई औल्याउ

पिन ती शब्दह

हाॆो चचर्का लािग सान्दिभर्क छन् त? हेनह
र्ु ोस् म ी २८:१८-

२० "१८ तब येशू ितनीह कहाँ आएर भन्नुभयो, “ःवगर् र पृथ्वीमा समःत

अिधकार मलाई िदइएको छ। १९ यसकारण जाओ, र सबै दे शका जाितह लाई

चेला बनाओ, िपता र पुऽ र पिवऽ आत्माको नाउँमा ितनीह लाई बिप्तःमा दे ओ,

२० मैले ितमीह लाई आ ा गरे का सबै कुरा पालन गनर् ितनीह लाई

िसकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सध ितमीह का साथमा छु ।”
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येशूले चेलाह लाई िदनुभएको महान् िनदशनमा चारवटा मूल सिबय

िबयापदह

बनाऊ (अथार्त ् येशूका वचन पालन गन

छन्: जाऊ, चेलाह

उहाँका साथीह

(यूह ा १५:१४)), बिप्तःमा दे ऊ र िसकाऊ। मीक

भाषाको व्याकरण अनुसार ती िबयापदह को मूल िबयापद चेला बनाऊ हो, र
बाँकी तीन िबयापदह ले चेलाह

रा ह मा येशूका िवँवासीह

िदइन्छन र येशूले भनेका वचनह

कसरी बिनन्छन् भनेर िसकाउँछ। जब सबै

सुसमाचार सुनाउँछ, बिप्तःमा

जान्छन्,

पालन गनर् िसकाउँछन्।

जब चचर्ले येशूको िनदशनलाई पालन गदर्छन् तब परमेँवरको

राज्यको िबःतार हुन्छ, र सबै दे शका िविभ

दजार् र थिरका मािनसह

येशूलाई ितनीह को मुिक्तदाता भनेर ःवीकार गद उहाँको राज्यमा सिम्मिलत

हुन्छन्। जब येशूले िदनुभएको बिप्तःमा िदने आ ा र उहाँका िशक्षादीक्षाह

पालन गदर्छन् तब जगतव्यापी पिरवारको सृजना हुन्छ। नयाँ चेलाह लाई पिन
जब ितनीह ले अ

बनाउँछन् तब ितनीह को दै िनक जीवनमा

नयाँ चेलाह

येशूको उपिःथत हुने ूित ाको उपभोग गदर्छन्। येशूको उपिःथत हुन ु नै

परमेँवरको उपिःथत हुने ूित ा हो। "परमेँवर हामीह सँग" (म ी १:२३)

भ े शब्दह लाई ूयोग गरे र येशूको जन्मको घोषणा म ीले गदर्छन्, र दोॐो

ु न
आगमन नहुञ्जेल येशू िनरन्तर पमा चेलाह को माझमा हुनह
ु ेछ

भनेर

म ीको पुःतक अन्त्य गदर्छन्।
"चेलाह लाई

ितनीह को

काम

सिजलो

हुन्छ

भनेर

उहाँले

ु न
भ ुभएन।...तर ितनीह कोसाथमा हुनह
ु ेछ भनेर येशूले आफ्नो ूितव ता

जनाउनुभएको िथयो। यिद ितनीह
परमेँवरको ढालमुिन ितनीह

िवँवास ारा चल्य

भने सवर्शिक्तमान

पिरचािलत हुनेछन्। ितनीह लाई बलबान र

सुरो हुन उहाँ भ ुहन्ु छ। ःवदूर्तह भन्दा पिन शिक्तशाली व्यिक्त ितनीह को

साथमा हुनेछन्। त्यो व्यिक्त कोही नभएर ःवगर्का सै िनकह को सेनापित
ु न्ु छ। येशूका चेलाह ले गनुप
र् न काममा पूरा
हुनह

पमा सघाउन र सोको

सफलताको पूरा िजम्मेवारी उहाँले िलनुभएको छ। जबसम्म ितनीह ले उहाँको

वचन पालन गदर्छन् तबसम्म ितनीह

येशूसँगै िमलेर काम गिररहे का हुन्छन्।

यःतो पिरवेशमा येशूका कोही पिन चेला असफल हुँदैन।"-एलेन जी

आक्टस् अभ आपोःटल्स, पृ. २९बाट

पान्तिरत।

ाइट, द

येशू भी को उपिःथित उहाँ नआउञ्जेलसम्म हुने उहाँको ूित ाको

अथर् के हो बुझ्न कोिशश गनुर् होस्। येशूले हामीलाई िदनुभएको िनदशनलाई
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ँ येशू हुनहु न
पालन गनर् हामीह ले गन ूयासमा हामीसग
ु े ूित ाको यथाथर्तालाई

हामीले कसरी अनुभव गन?
उपसं हार:
थप जानकारी: एलेन जी

ाइट ारा िलिखत टे िःटमोिनज टु िमिनःटरस् एण्ड

गःपल वकर्सर्, पृ. ४८५-५०५को लेख "इिन्डिभ

ुल रे ःपोिन्सिबिलटी एण्ड

िबिँचयन युिनटी, गःपल वकर्सर्मा िलिखत पृ. ४८३-४८५ को "युिनटी एण्ड

इन डाइभिसर्टी" लेख र पृ. ४९८-५०३को "चचर् िडिसिप्लन" लेख। द एलेन

जी

ाइट इन्साइक्लोिपिडयाको पृ. ७०७-७१०को "चचर्" र पृ. ७१२-८१४

"चचर् अगर्नाइजेशन" पढ्नुहोस्।

"असल अगुवा वा नेतत्ृ व बहन गन नीितह

समाजको सबै क्षेऽह मा

लागु हुन्छ र चचर्मा पिन लागु हुन्छ। तर चचर्मा नेतत्ृ व गन व्यिक्त अगुवा

माऽ होइन ऊ सेवक पिन हुन ु ज री छ।

"तर अगुवा हुन ु र सेवक हुन ु भ े धारणा एक आपसमा बािझएको

हुन्छ। कसरी एकै जनाले अगुवाई पिन गनर् सक्छ र फेिर त्यसै वखत अ को

सेवा पिन गनर् सक्छ र? के अगुवा वा नेतत्ृ व वगर्ले सम्मानको ःथान ओगटे को

हुँदैन र? के उनले आदे श िदने र अ ले उनको कुरा सु े अपेक्षा उनले गदन

र? तर उनले तल्लो ःतरमा सेवकको भूिमका खेलेर आदे शलाई कसरी िलने र
त्यसलाई पालन गन?

"नेता पिन सेवक हुने कुरा सं सारको

ि कोणमा बािझने कुरा जःतो

हुन्छ तर त्यसलाई सुल्झाउन हामी येशूितर हे नप
र्ु दर्छ। अगुवा वा नेतत्ृ ववगर्को
नीित

येशूले उत्कृ

तिरकाले दे खाउनुभयो। उहाँले सम्पूणर् जीवन अ को

सेवा गनुम
र् ा िबताउनुभएको िथयो। फेिर त्यसै समयमा यस सं सारले किहल्यै

ु एको िथयो।"-जी. आथर्र िकयो,
थाहा नपाएको अत्यन्त महान् अगुवा हुनभ

आवर चचर् टु डे:

ाट इट इज एण्ड क्यान बी. (वािश टन, डी.सी. एण्ड

नाशिभल: िरभ्यु एण्ड हे राल्ड, १९८०), पृ. १०६बाट

पान्तिरत।

िचन्तनमनन:
अ)

सेवक-अगुवा भ े धारणाूित अझ सोच्नुहोस्। यस सं सारमा
के यःता अगुवाह , नेताह
आभास् िदएका छन्?
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छन् जो सेवक पिन भएको

आ)

म ी २०:२५-२८ फेिर पढ्नुहोस्। परमेँवरको

ि कोणमा

महान् (म ी २०:२६) भ क
ु ो अथर् के हो िवशेष गरे र

आजको सं सारमा अ लाई िगराएर आफू ठू लो हुने वा ठू लो

पद खोःने पिरूेआयमा? हेनह
र्ु ोस् "२५ तर येशूले ितनीह लाई

आफूकहाँ बोलाएर भन्नुभयो, “ितमीह लाई थाहा नै छ, िक
अन्यजाितका शासकह ले ितनीह मािथ िनरङ्कुश शासन

गदर्छन्, र ठू लाठालुह ले ितनीह मािथ अिधकार जमाउँछन्।
२६ ितमीह का बीचमा यःतो हुनछ
े ै न, तर जो ितमीह मा

ठू लो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो ितमीह को सेवक हुनपु छर्। २७
जो ितमीह मध्ये पिहलो हुने इच्छा गदर्छ, त्यो ितमीह को
कमारो

हुनपु छर्, २८

जसरी

मािनसको

पुऽ

पिन

सेवा

पाउनलाई होइन तर सेवा गनर् र धेरैको छु टकाराको मोल

ःव प आफ्नो ूाण िदन आयो।” म ी २०:२५-२८।
इ)

चचर्को अगुवाह को एउटा काम हो चचर्लाई एकताको
शुऽमा बाँिधराख्ने। तर चचर्को अगुवा पिन मािनसै भएको
ितनीह
किहलेकाही ँ ितनीह

कारणले
ई)

िस

नमुना

हुन

नसक्ने

पिरूेआयमा

ढलमिलए भने हामीले के गन?

कसैले कसुर गरे को छ वा पापमा फसेको छ भने त्यसमािथ
अनुमही

र

ूेमको

भावनाले

अिभूेिरत

भएर

उसलाई

अनुशासनमा कसरी राख्ने? जब कसैलाई अनुशासनमा राख्न

हामी वाध्य हुन्छ तब येशूले भ भ
ु एको म ी ७:१२लाई
हामीले हरदम िकन सिम्झरहनुपछर्? हेनह
र्ु ोस् "मािनसह ले
ँ जःतो व्यवहार ग न् भन्ने ितमीह
ितमीह सग

चाहन्छौ,

ँ त्यःतै व्यवहार गर, िकनभने यही
ितमीह ले पिन ितनीह सग
नै व्यवःथा र अगमवक्ताका िशक्षाको सारांश हो।"

सारांश: चचर्का िवँवासीह लाई एकै थलोमा राख्न र चचर्को लआयलाई

सुरिक्षत राख्न असल चचर् सं गिठत हुन ु ज री छ। तर त्यस चचर्को िशर वा

ु न्ु छ र जब ितनीह ले परमेँवरको जनह को नेतत्ृ व
मूल अगुवा येशू हुनह

गछर्न ् तब ितनीह ले उहाँको उदारणलाई प

ाउनुपदर्छ। जब परमेँवरको

वचनलाई इमान्दािरपूवक
र्
िसकाउँछन् र त्यस वचन अनुसार िवँवासीह
चल्छन् तब चचर्को एकता सुरिक्षत भएको हुन्छ।
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कथा १२
हराएकी बिहनी
आन फोगेहान, ३८ थाइलान्ड
येशूलाई िवँवास गनर् पुग्छु भ े आनलाई किहल्यै पिन लागेको िथएन
आनको बाबुको ठे गान नभएकोले एक्ली आमाले उनलाई हुकार्एकी

िथइन्। लाओसको िसमानामा रहे को थाइल्याण्डको गाउँमा रहे को मिन्दरमा

पमा ध्यान गनर् पुग्दथी। मिन्दरको िविभ िबयाकलापमा उनले
सिबयताकासाथ भाग िलिन्थन्। किहलेकाही ँ उनी मिन्दरमै सुत्दिथन्।

िनयिमत

जब उनले आफ्नो हाइःकूलको पढाई सिकन् तब उनको घरभन्दा

१५ घन्टा लामोबाटो भएको सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िमशन कलेजमा जान उनले

िनणर्य गिरन्। त्यो कलेज अिहले एिसया पािसिफक इन्टरनेशनल युिनभिसर्टी
भएको छ। त्यस कलेजमा पढे र आएको एक जना पाहुनाको अनुसार त्यस
कलेजमा काम गरे र त्यसकै पैसाले

शन पढ्न सिकन्छ भनेर थाहा पाएकीले

नै त्यस कलेजमा जान उनले िनणर्य गरे की िथइ।

"आमा, हामीसँग पैसा छै न तर म पढ्नुपछर्। त्यसकारण म त्यो

कलेजमा जान चाहन्छु " आनले उनको आमालाई भिनन्।

जब उनी त्यस िमशन कलेजमा गइन तब त्यहाँ काम र अध्ययनमा

व्यःत भइन्। आफ्नो अङ्मेजी भाषालाई बिलयो पानर् उनी साबथ ःकूलमा
सिरक हुिन्थन्। त्यहाँ पिहलो पल्ट ूाथर्नाको शिक्तको बारे मा सुिनन्।

"परमेँवरले जो सुकैलाई पिन अचम्मको काम गनर् सक्नुहन्ु छ। तर

उहाँलाई िवँवास गनुप
र् छर्। यिद उहाँलाई कसै ले उहाँमािथ भरोसा राखेर
उहाँको वचन पालन गरे र ूाथर्ना गछर् भने उहाँले आिशष िदनुहन
ु ेछ" िशक्षकले

भने। तर आनले परमेँवरलाई िवँवास गिरनन्।

"यिद ितमीले मनदे िख ूाथर्ना गर्यौ भने परमेँवरले ितॆो ूाथर्नालाई
सु ुहन
ु ेछ" िशक्षकले भने।आनले फेिर पिन उनलाई िवँवास गिरनन्।
ूथम ूाथर्ना
गमीर्को

छु ीमा

उनी

आफ्नो

घरमा

फिकर्न्।

एक

िदन

नयाँ

िबशालबजारमा जाँदा उनी त्यहाँ हराइन्। ४:३०बजे उनले आफ्नी आमालाई
भेट्नु परे को िथयो। आमासँग बस ःटपमा गएर िमशन कलेजमा फकर्नुपथ्य ।

तर आमाले भनेको ठाउँ कहाँ हो सो भे ाउन सिकनन्। अिन पाँच बजेसम्म
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आफ्नी आमालाई िचिन्तत भएर खोिजन् तर उनलाई भे ाइनन्। आनलाई ठू लो

िपर पर्यो। अिन साबथ ःकूलको िशक्षकले ूाथर्ना गनुप
र् छर् भनेको वचन
उनलाई याद आयो। अिन उनले ूाथर्ना गनर् थािलन्।

"हे ूभ ु यिद म तपाईँको ठाउँमा फकर गएर तपाईँको बारे मा मैले

अझ जानेको चाहनुहन्ु छ भने मेरो आमालाई
आनले ूाथर्ना गिरन्।

भे ाइिदनुहोस्" पिहलो पल्ट

ँ ा खोिलन् तब उनको आमा उनको उिभरहे की
जब उनले आफ्नो आख

िथइन्।आनले समयमै बस पिबन्। जब उनी आफ्नो कलेजमा जान बस चढने

बस ःटपमा आइन् तब आफ्नो बस नछु टे को भे ाइन्। कुनै मिशनको
गडबडले गदार् बस नछु टे को रहे छ भनेर उनले थाहा पाइन्। नऽ भने उनको
कलेज जाने बस छु ट्थ्यो।
"मलाई अत्यन्त अचम्म लाग्यो। परमेँवरको शिक्तको बारे मा त्यो नै
मेरो पिहलो अनुभव िथयो" आनले चिकत भएर भिनन्।
तै पिन आन येशूभक्त हुन चािहनन्।

आनकी आमा आफ्नी छोरी भएको कलेज निजक हुन बै कमा

सिरन्। आनकी सानी बिहनीको साथमा उनी आइन्। एक िदन आमाले रोएर
आनालाई फोन गिरन् "ितॆो बिहनी कहाँ गइन् थाहा भएन। म अब के
ग ँ?"

अिन आनले आफ्नो कलेजबाट छु ी मागेर बै कमा जाने सुरसार

गिरन्। तर उनी बसमा जानुभन्दा अिघ ूोफेसरले उनीसँग ूाथर्ना गरे र भने

"ूाथर्ना गद रहनु र परमेँवरमािथ भरोसा राख्नु र उहाँले ितमीलाई अगुवाई

गनुर् हुनेछ।"

जब उनी बै कक जान बसमा चिढन् उनी नरोिककन ूाथर्ना

गदरिहन्। जब उनी आमाको घरमा आइन् तब उनले थाहा पाइन् िक
आमासँग कचकच भएपिछ उनको बिहनी हराएकी िथइन्।

"ितॆो बिहनीलाई खोज्न के ितमी सक्छौ? िदनभरी म उनलाई खोज्दा

खोज्दा थािकसक" आमाले भिनन्।

आनले ितन िदनसम्म आफ्नी बिहनीलाई खोिजन्। तीन िदनपिछ
बिहनीलाई

भे ाउने

आशा

मिरसकेको

िथयो।

आफ्नी

आमाकहाँ

आएर

रोइरहे की आमालाई भेट्न उनलाई मन लागेको िथएन जान। िबःतारै घर
फिकर्रहे को बेलामा बजारको एउटा लुगा पसलमा गइन्। तब त्यसबेला एउटी
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मिहलाले उनको हात समाितन् र सोिधन् "ितमी
फिकर्ँदै छु " आनले भिनन्।

कहाँ जान्दै छौ।" "म घर

"ितमीले जसलाई खोिजरहे की

ौ त्यसको लािग

खोज्नुपदन अब" त्यस अपिरिचत व्यिक्तले भिनन्। आनले अचम्म मानेर
उनलाई हे िरन् र भिनन् "मैले कसै को खोिज गिररहे को छै न। म घर

फिकर्ँदै छु।" ती मिहला एक िछन च ुप रिहन् र भिनन् "दुई तीन िदनपिछ उनी

घरमा

फिकर्नेिछन्।

ितमीले

उनलाई

खोज्नु

पदन।"

"मैले

कसै लाई

खोिजरहे को छै न" िज ी गद आनले भिनन्। ती मिहला हाँिसन र सडको पेटीमा
बिसन्।
दुई िदनपिछ आनले आफ्नी बिहनीलाई खोजेर घर फिकर्न्। त्यसबेला
उनकी बिहनी घरमा आइसकेकी िथइन्। उनी बजारमा त्यस अपिरिचत
मिहलालाई खोज्न गइन् तर उनी कही ँ पिन िथइनन्। फेिर भोिलपल्ट पिन

त्यस मिहलालाई खोज्न आन बजारमा आइन् तर उनले त्यस मिहलालाई
भे ाउन सिकनन्।
यो ूाथर्नाको अचम्मको जवाफले आनको

दय छोयो। पिछ उनले

येशूलाई िवँवास गनर् पुिगन् र िमशन ःकूलमा िशिक्षका बिनन्। अिहले उनी
थाइल्याण्डको कोराट सहरमा रहे को एडभेिन्टःट िमशन ःकूलको िूिन्सपल
िछन्।। त्यस ःकूलमा िकन्डर गाटनदे िख नौ कक्षासम्म ःकूल सं चालन
भइरहे को छ। त्यहाँ १५जना िव ाथीर्ह

पढ्छन्।
लेखक: आन्ड्र्यु मेकचेसनी
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