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गिरएका छन्। उक्त सं ःथाको अनुमितले नै
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उ धृत गिरएका छन्।

भूिमका

येशू भी मा हामीह को एकता
सनातन सृि कतार् परमेँवरको अगुवाईमा येशू भी ूित आःथा र
भरोसा राख्ने समूहलाई चचर् भिनन्छ। यस पृथ्वीमा चचर् परमेँवरको पिरवार
हो। चचर्का कामह

िविभ

ूकारका छन्। एक आपसको सेवा गनु,र् एक

आपसमा िमलेर परमेँवरको वचन अध्ययन गनुर् र एक आपसमा िमलेर
परमेँवरको आराधना गनुर् आिद चचर्का केही िजम्मेवारीपूणर् कामह

्
हुन।

चचर्को मुख्य अगुवा वा िशर येशू नै हुनहु न्ु छ। उहाँलाई उ ारकतार् भनेर

िवँवास गद उहाँूित बफादारी भएर चिलरहनु चचर्को सबैभन्दा मुख्य लआय

हो। सारा जगतका मािनसह को बीचमा येशूले उपलब्ध गराउनुभएको मुिक्तको

सुसमाचार फैलाउन चचर्लाई आ ान गिरएको छ।
सेभेन्थ-डे

एडभेिन्टःटह ले

आत्मासात्

गनुप
र् न

२८वटा

मौिलक

िशक्षाह मा बा॑ िशक्षामा यसरी लेिखएको छ: "चचर् ती िवँवासीह को समूह

हो जसले येशूलाई ःवामी वा ूभ ु र मुिक्तदाता भनेर ःवीकादर्छ। पुरानो करार
अथार्त ् ूाचीन इॐाएलको समयमा परमेँवरका जनह लाई पापलाई पोषाउने

सं सारबाट अलग बःन गिरएको आ ानलाई चचर्ले िनरन्तरता दे ओस् भ े

परमेँवरको चाहना छ। त्यो िनरन्तरता हामी यसरी िदन सक्छ : एक आपसमा
िमलेर परमेँवरको आराधना गरे र, िमलीजुली सत्स

वा स ितमा लागेर,

िशक्षादीक्षा र अतीर्को िनिम्त परमेँवरको वचन अध्ययन गरे र, नॆताको िविध र

ूभ ुभोजको पिवऽ कायर्बम गरे र, समम मानव जाितको सेवा गरे र र सं सारभरी
सुसमाचारको ूचार गरे र।"
तर िविभ

मािनसह ले िविभ

तिरकाह ले बुझक
े ो बाहेक यथाथर्मा

चचर् के हो त? त्यो चचर्मा को को समावेश हुन्छन्? ितनीह को जवाफ

साँिच्चक्कै भन भने हामीले कसरी बुझक
े ाछ त्यसमा भरपदर्छ।

समुच्च पमा भ े हो भने चचर् िवँवासीह को समाज हो जसले

येशूलाई ूभ ु भनेर उहाँका वचनह

पालन गदर्छ र आराधना र सेवाको िनिम्त

एक आपसमा भेला हुन्छ। घरह मा भेला भएर होस् वा धेरै मािनसह

भएर

आराधनाको

िनिम्त

जमघट

हुन्छन्

त्यसलाई

१६:१०,११)। हो, जुन भवनमा येशूका िवँवासीह

चचर्

भिनन्छ

जम्मा
(रोमी

जम्मा भएर परमेँवरको

आराधना गिरन्छ, त्यसलाई पिन चचर् भिनन्छ। तर भवनलाई माऽ चचर् भ ु

ँ ै न न त चचर्को यथाथर् पिरभाषा नै हो। चचर् भनेको िवँवासी
उपयुक्त दे िखद
मािनसह को बारे मा हो, भवनह को होइन।
कुनै

िनिँचत भौगोिलक ःथानमा

जम्मा

भएर जब िवँवासीह

आराधना गछर्न ् त्यसलाई पिन चचर् भनेर सम्बोधन गिरएको नयाँ करारले

दे खाउँछ। त्यसकारण जब पावलले गलातीमा रहेको चचर्लाई भनेर सम्बोधन

गरे का िथए तब त्यस क्षेऽका सहर र गाउँह मा रहेका धेरै ःथानीय
िवँवासीह लाई लिक्षत गरे का िथए (गलाती १:२ पऽुसले पिन त्यसरी नै
सम्बोधन गरे का िथए १ पऽुस १:१)। चचर् भन्दा किहलेकाही ँ कुनै इसाई

सम्ूदायमा रहेका मािनसह

वा ितनीह का िवँवासह

र परम्परालाई मा े

समूहलाई पिन सम्बोधन गिरन्छ। य िप ती सबै पिरभाषाह

िस

छन् भ

सिकँदै न। सं सारभिर रहेका परमेँवरका जनह लाई नै चचर् भिनन्छ। येशू
भी लाई सच्चा

दयले िवँवास गन जनह

सबै सम्ूदायह मा पाइन्छ (हो,

सम्ूदायका िवँवासीह

समावेश हुनछ
े न्)। जे भएतापिन

ु ेका
युगको अन्तमा ूकाश १८:१-४मा उल्लेिखत बाँकी सन्तान वा बचेखच
ँ अ
िवँवासीह सग

यस पुःतकको अध्ययनमा हामीह को िवँवव्यापी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्लाई

केिन्ित गनछ र येशूलाई िवँवास गछु र् भ ह
े को बीचमा हुनपु न एकताको अथर्

के हो सो पिन बुझ्ने ूयास हामी गनछ ।
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अःथायी पाना
सुझाव: ऽैमािसक अध्ययन पुस 13, २०७५ (िडसेम्बर २8,
२०१८) पिछ आफ्नो इच्छा अनुसार यो पाना च्याित िदनुहोला।

ु ादे िख शुबबार बेलक
ु ासम्मको
ूत्येक अध्याय शिनवार बेलक
अध्ययन ितिथ तोिकएको छ। त अनुसार जब यो अध्ययन चचर्मा
िसकाउनु पदार् ूत्येक शुबबार सम्म अध्ययन गरे को अध्याय
शिनबार िबहान अथार्त साबथमा िसकाउनु होला। याद गनुह
र् ोस्,
यस अध्ययन पुिःतकालाई बाइबलको हःतपुिःतकाको

पमा

उपयोग गनुर् हुन सुझाव गिरन्छ। अ लाई बाइबल सम्वन्धी
िशक्षा िदनु यो अत्यन्त उपयोगी ौोत हो।
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