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सस
ु माचार सुनाउने काममा
मनोर जना मक तिरकाले संलगन
लगन हुनु

यस अध्यायका मूल पदह : उत्पि

१:१,२,२६, ूःथान १८:२१-२५, १

कोरन्थी १२:१२-२५, ूेिरत १६:११-१५, ४०, ूेिरत ४:३१ र ूेिरत
१२:१२।

यस अध्यायको मूल सार पद: "फसल त ूसःत छ। तर खेतालाह

थोरै

छन्। त्यसकारण फसलको ूभ ुसँग ूाथर्ना गर तािक उहाँले उहाँको फसल

कटानी गनर् खेतालाह

पठाउनुहन
े ।" (म ी ९:३७-३८) अथार्त ् "खेतमा गहुँ
ु छ

धेरै उिॆएको छ तर त्यो बाली काट्न खेतालाह
"जित धेरै मािनसह

कमै छ)।

भयो त्यित बिलयो हुन्छ" भनेर कसै ले भनेको

िथयो। केही हदसम्म त्यो सत्य हो। यिद तपाईँ व्यायाम गनुह
र् न्ु छ वा मिनर्
वाकमा जानुहन्ु छ तब अ

धेरै मािनसह

पिन सं लघ्न भएको छ भने

तपाईँलाई उत्साह हुने के तपाईँले सोच्नुभएको छ? यिद तपाईँमाऽ एक्लै ले
कसरत गनुभ
र् यो भने त्यःतो मज्जा आउँदैन आउँछ त? धेरै मािनसह
क्लब, जीम वा कसरत गन ठाउँह मा मािनसह

िकनभने जब अ

ःवाःथ

िमलेर व्यायाम गदर्छन्

मािनसह सँग िमलेर व्यायाम गछर्न ् तब रमाइलो हुन्छ र

धेरै व्यायाम पिन गिरन्छ भनेर ितनीह

्
िवँवास गछर्न।
त्यही अनुसार

परमेँवरले हामीलाई स ित गनर् वा एक आपसमा िमलेर आराधना गनर् सृि

गनुभ
र् एको हो। हामी सामािजक ूाणी ह । जसरी कसरत गदार् समूहमा गिरयो
भने उत्साह आउँछ त्यसरी नै त्यसरी नै िविभ

िबयाकलापमा िमिलजुली गर्य

भने झन राॆरी गनर् पुग्छ । जब हामीसँग सामािजक पमा सहायता गन

ूणाली हुन्छ तब हामी उत्साहसाथ रमाइलो मानेर अिघ बढ्दछ । यो
आित्मक वा अध्याित्मक िबयाकलापमा पिन लागु हुन्छ।
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सानै समूह िकन नहोस्, हाॆो आःथा वा िवँवासलाई बिलयो राख्न,
परमेँवरको वचनको

ान बढाउन, ूाथर्नामा गिहरो गिर जान र गवाही िदन

सुसिज्जत पानर् ससाना समूहह को बारे मा उल्लेखनीय पमा बाइबल भिर
ूःतुत गिरएको छ। िपता, पुऽ, पिवऽ आत्मा पिन सेवकको िनिम्त सानै समूह
भएर गनुभ
र् एको िथयो। येशूले सुसमाचारको ूचारको िनिम्त चेलाह को सानो

समूह गठन गनुभ
र् एको िथयो। ूेिरत पावल पिन सुसमाचार सुनाउन रोमी

सं सारको याऽामा सुसमाचार सुनाउने सहयोगीह को सानो झुण्डसाथ लागेका
िथए।
बाइबलमा आधािरत सानो झुण्डको बारे मा यस अध्यायमा हामी

हे नछ । तपाईँ पिन सानै झुण्डसँग िमलेर काम गनर् कःतो रमाइलो हुँदो रहे छ

भ े कुरालाई तपाईँले प ा लगाउनुहन
ु ेछ।

१. सानो समूह वा झुण्ड: परमेँवरकै पिहलो अवधारणा

ऽी-एक परमेँवरको बीचमा भएको एकतालाई दे हायका पदह ले

कसरी बुझाउन खोिजएको छ? हेनह
र्ु ोस्, उत्पि

१:१,२,२६ “1 सु मा जब

र् यो, २ पृथ्वी आकारिबनाको, उजाड र
परमेँवरले आकाश र पृथ्वी सृिंट गनुभ

सुनसान िथयो। पानीले सबै ठाउँ ढाकेको िथयो र गिहरो अन्धकार िथयो। अिन

पानीमािथ परमेँवरका आत्मा घुिमरहनुहन्ु थ्यो।...26 तब परमेँवरले भन्नुभयो,
“अब हामी मािनसलाई हाॆै ःव पमा, हाॆै ूित पमा बनाऔ ं । ितनीह ले
माछा, चरा-च ु

ी, ठू ला-साना सबै घरपालुवा र जङ्गली पशुह मािथ अिधकार

ग न्।”, िहॄू १:१,२ “1 उिहलेको समयमा परमेँवर अगमवक्ताह का

ँ बोल्नुभयो। 2 तर यी
मुखबाट धेरै िकिसमले धेरै पटक हाॆा पुखार्ह सग

ँ बोल्नुभएको छ। परमेँवरले
अिन्तम िदनह मा उहाँ आफ्ना पुऽ ारा हामीसग

भींटबाट नै जगत्को सृिंट गनुभ
र् यो अिन सबै सृिंटका सबै कुराको िजम्मा िदन
उहाँलाई नै छान्नुभयो।" र एिफसी ३:७-१३ “7 उहाँको िवशेष वरदान ारा नै
सुसमाचारको काम गन सेवक म बन, यो वरदान उहाँले आफ्नो शिक्तको

कामबाट नै मलाई िदनुभयो। 8 भींटका पिवऽ जनह मध्ये म सबभन्दा तुच्छ
भए पिन भींटको असीम सम्पि

सुसमाचार अ

जाितका मािनसलाई सुनाउने

वरदान परमेँवरले मलाई नै िदनुभयो। 9 परमेँवरको रहःयमय योजनाले

कसरी काम गछर्, त्यो सबै मािनसलाई बताउने काम मैले पाएको छु । सबै थोक
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रचना गन परमेँवर नै हुनहु न्ु छ। उहाँले आफ्ना गुप्त कुराह

िबतेका सारा

युगह मा लुकाइराख्नुभयो। 10 वतर्मान कालमा मण्डली ारा आकाशका दे वी-

दे वताह

ु ी
र शासकह ले परमेँवरका बहुमख

े यले
ान थाहा पाऊन् भन्ने उ ँ

ती रहःय ूकट गिरएका िथएनन्। 11 परमेँवरले यी सबै आफ्नो अनन्त

योजनामा गनुभ
र् एको हो अिन यो हाॆा ूभ ु भींट येशूमा उहाँले पूरा गनुभ
र् यो।

12 भीष्टमा रहेर अिन उहाँमा िवँवास

राखेर नै हामीले परमेँवरकहाँ आउन

साहस र भरोसा पाएका छ । 13 यसैकारण मेरो िबन्ती छ, ितमीह का लािग
मैले भोगेको कंट दे खेर हरे स नखाओ। यो त ितमीह कै िनिम्त लाभदायक
कुरो हो।"

सृि मा िपता, पुऽ र पिवऽ आत्मा एक भएर सहभागी भएका िथए।
ती तीनैका कामह

फरक फरक िथए तर नटु िबने गरे र ती तीनै जना एक

भएर काम गरे का िथए। यस सृि को गु

योजनाकार परमेँवर िपता

ु न्ु थ्यो, र उहाँनै यस जगतलाई कुन आकार िदने भनेर जगतको महान्
हुनह
ु न्ु थ्यो। येशू भी माफर्त उहाँले आफ्नो
भवन िनमार्णकतार् वा आिकर्टे क्ट हुनह
योजना सम्प

गनुभ
र् एको िथयो। यस पृथ्वी तथा जगतको सृि मा पिवऽ

ु एको िथयो। परमेँवरको यो अलौिकक
आत्मासँग एक भएर येशू सिबय हुनभ
काम हाॆो िदमागले बुझेर भ्याउँदैन। तर यस पृथ्वी र जगतलाई सृि
अिःतत्व भएको हो भ े वाःतिवकतामाऽ नभएर परमेँवरबाट नै सृि
भ े सत्यलाई बाइबलले ःप

ारा नै
भएको

पमा हाॆो समक्ष ूःतुत गिरएको छ (“18

ःवगर्बाट परमेँवरको िरस मािनसह का पाप र दुंट कामको िवरोधमा

दे खापरे को छ। ितनीह ले आफ्ना दुंट युिक्तले सत्यलाई छे क्तछन्। 19

परमेँवरले ितनीह लाई दण्ड िदनुहन्ु छ िकनभने परमेँवरको बारे मा मािनसले

जान्नुपन कुरा परमेँवर आफले ितनीह लाई छलर्

हुने गरी दे खाउनुभएको

छ। 20 सं सारको सु दे िख नै उहाँले बनाउनुभएको कुराबाट मािनसह ले

परमेँवरलाई जान्न सक्तछन्। परमेँवरको सध रहने शिक्त र ईँवरीय
ःवभावजःता नदे िखने गुणह

पिन ितनीह ले राॆरी बुझ्न सक्छन्। त्यसो हुँदा

ितनीह लाई कुनै बहाना गन ठाउँ नै छै न। 21 ितनीह ले परमेँवरलाई

िचनेर पिन परमेँवरलाई गनुप
र् न आदर गरे नन्, न त ितनीह ले उहाँलाई

धन्यवाद नै िदए, उल्टो ितनीह
ितनीह का खोबा

आफ्नै िवचारमा काम नलाग्ने भए र

दयचािहँ अन्धकारले भिरयो। 22 आफलाई बुि मानी
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भनी ठानेर ितनीह

मूखर् भए। 23 ितनीह ले परमेँवरलाई आदर गनुप
र् नमा

नाश हुने मािनस, पशु, चरा-च ु

ी र घिॐने जन्तुह का मूितर्लाई पूजा गरे ।"

रोमीह लाई 1:18-23)।

एक्लै ले काम गन होइन सानो समूह नै भएर िकन नहोस् िमलेर काम

गनुप
र् छर् भ े अवधारणा परमेँवरकै पिहलो िथयो। परमेँवरको रहःयमय

पक्षह को बारे मा हाॆो मानवीय िदमागले केलाउन होिशयार हुनपु न भएतापिन
यस सं सारको सृि

र मुिक्तको योजनाको इितहासमा िपता, पुऽ र पिवऽ आत्मा

सं लघ्न भएका िथए भनेर केही हदसम्म बुझ्न सक्छ । मानव जातको सृि को
िनिम्त र पाप पिछ पितत मानव ूाणीको उ ारको िनिम्त ऽीएक परमेँवर एक

भएर सहभागी भएका िथए।
मानव ूाणीको मुिक्तको योजनामा परमेँवर िपता, परमेँवर पुऽ र
परमेँवर पिवऽ आत्मा कसरी एक भएर सहभागी भएका िथए भनेर मृत्युपिछ

येशू भी को पुन त्थानले ूमािणत गरे को िथयो भनेर दे हायका पदह ले कसरी

बताउँछ? हेनह
र्ु ोस्, यूह ा १०:१७,१८ “17 “मेरो िपताले मलाई माया गनुह
र् न्ु छ
िकनभने म आफ्नो ूाणलाई सुिम्पन्छु अिन फेिर िलनेछु। 18 कसैले यसलाई

खोःनेछैन, यो त म आफ्नो खुसीले िदनेछु। मलाई आफ्नो ूाण अ को लािग

िदने हक छ साथै यो ूाण फेिर िफतार् िलने हक पिन छ। मेरा िपताले मलाई
िदनुभएको आ ा पिन यही नै हो।”, रोमी ८:९-११ “9 परमेँवरका आत्मा
ँ ै बास गनुह
ितमीह सग
र् न्ु छ भने ितमीह

आफ्नै शारीिरक ःवभावको अधीनमा

ँ भींटको आत्मा छै न
रहँदैनौ तर पिवऽ आत्माकै अधीनमा रहन्छौ। कसैसग

भने ऊ भींटको हुनै सक्दै न। 10 भींट ितमीमा हुनहु न्ु छ भने ितॆो शरीर
पापले गदार् मछर् तर परमेँवरको सामु ठीक ठहिरएकोले ितॆो आत्माचािहँ

ँ ै फेिर िजउँदो
िजउँछ। 11 परमेँवरले भींटलाई मरे कोबाट पिन शरीरसग
गराउनुभयो। परमेँवरका आत्मा ितमीह िभऽ रहनुहन्ु छ भने त्यसै

गरी

ितमीह को मन शरीरलाई पिन उहाँले िजउँदो गराउनुहन
े ।" र १ कोरन्थी
ु छ

१५:१२-१९ “12 हामी एकाितर भींट मरे कोबाट िबउँतनुभयो भनेर ूचार

गछ , अक ितरचािहँ मरे काह

िबउँतदै नन् भनी ितमीह का माझमा कित जना

िहं ड्छन्। यो कसरी हुन सक्छ? 13 मरे काह
िबउँतनुभएन।

14

भींट

निबउँतनुभएको

भए

निबउँतने भए भींट पिन

हामीले

गरे को

ूचार

र

ितमीह को िवँवास पिन व्यथर् हो। 15 योभन्दा बढी हामी परमेँवरको बारे मा
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झूटो बोल्ने ठहिरन्छ िकनभने परमेँवरले भींटलाई िबउँताउनुभयो भनेर हामीले

निबउँतने भए परमेँवरले उहाँलाई

नै साक्षी िदएका छ । तर मरे काह
िबउँताउनुहन
ु े िथएन। 16 मरे काह

िबउँतदै नन् भने परमेँवरले भींटलाई पिन

िबउँताउनुभएन। 17 भींट िबउँताइनुभएको होइन भने ितमीह को िवँवास
पिन झूटो हो र ितमीह
िवँवास गरे र मनह

अझै आफ्नै पापमा छौ। 18 त्यसो हो भने भींटमा

पिन सबै नंट भए। 19 भींटमा हाॆो आशा यस

जीवनमा माऽ छ र यस जीवनपिछ छै न भने हामी सबै मािनसह भन्दा
दयालाग्दाह

ह ।"

मानव

जाितलाई

पापबाट

उ ार

गन

लआयमा

परमेँवर

िपता,

परमेँवर पुऽ र परमेँवर पिवऽ आत्मा एक सानो समूह वा झुण्डको

पमा

एक भएर खटे का िथए। “सारा अनन्तकाल दे िख नै मुिक्तको योजना ऽीएक
परमेँवरको सरसल्लाहमा भएको िथयो।-एलेन जी
एजुकेशन, पृ. १८६बाट

पान्तिरत। सम्भव भएसम्म जितसक्यो धेरै उ ार

गन जःतो मह वपूणर् कुरा परमेँवरको िनिम्त अ
मािनसह

ाइट, फन्डामेन्टल अभ
केही पिन छै न (“4 सबै

ू ् र सत्यलाई राॆरी िचनून ् भन्ने नै उहाँको इच्छा छ। 5
बाँचन

ु न्ु छ अिन मािनसह लाई परमेँवरमा ल्याउने पिन एउटै
परमेँवर एउटै हुनह

ु न्ु छ। 6 सबै
ु न्ु छ। यो मध्यःथ मािनसचािहँ भींट येशू हुनह
मध्यःथ हुनह

ु यो। हरे क व्यिक्त बाँचेको
मािनसह लाई छु टकारा िदन उहाँ बिल हुनभ
परमेँवर चाहनुहन्ु छ भन्ने कुरा ठीक ूमाण यही हो। 7 यसै कारणले म अ

जाितका मािनसह लाई िवँवास र सत्य िशक्षा िदने र ूचार गन राजदूत
ँ " 1 ितमोथी
बनाइएको हुँ। मैले साँच्चै भनेको हुँ, ढाँटेको होइन।

2:4-7,

“8 तर िूयह , एउटा कुरा याद राख। परमूभ ु परमेँवरलाई एक िदन र

एक हजार वषर्मा केही फरक छै न। 9 कसै -कसै ले िवचारे जःतो परमूभ ु
परमेँवर आफ्नो ूित ा पूरा गनर् िढलाउनुहन
ु ेछैन। तर उहाँले ितमीह लाई
पिखर्रहनुभएको छ। ितमीह

कोही पिन नाश नभएको उहाँ चाहनुहन्ु छ अिन

सबैले आफ्ना पाप त्यागून ् भन्ने उहाँको इच्छा छ।" 2 पऽुस 3:8-9)।
साना साना झुण्ड वा समूहह

िविभ

लआय िलएर गठन गनर् सिकन्छ भनेर

हामीले यस अध्यायमा हे नछ तर ितनीह को मूल वा मौिलक लआय भनेको
यस

सं सारमा

भ तािररहे का

र

लआयिहनमा

ढलमिलरहे का

मािनसह लाई

येशूकहाँ ल्याउने हुनपु छर्। त्यसको अथर् सानो सानो झुण्ड वा समूह गठन गरे र
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काम गदार् हामीलाई माऽ सिजलो र सहयोग हुने होइन अ लाई पिन सिजलो
र सहयोग हुन्छ। त्यसको अथर् येशूूित अगाढ आःथा र ूेम राखेर कुनै समूह

वा झुण्ड गठन हुन्छ भने त्यसको अथर् अ लाई उहाँमा ल्याउने अथार्त ् उहाँको

िनिम्त साथी बनाउने हुनपु छर्।

हाॆो परमेँवरको रहःयको बारे मा ध्यान गनुह
र् ोस्। हाॆो िदमागले यो

बुझ्न भ्याउँदैन, भ्याउँछ त? य िप, हामीले पूणर् पमा नबुझत
े ापिन हामीले अझै
िवँवास गनर् सक्छ

र परमेँवरमा भरोसा राख्न सक्छ , होइन त? जब

येशूमािथको आःथा वा िवँवासको मािमला उठ्छ तब त्यो नीित िकन मह वपूणर्
मा प
ु दर्छ?
२. बाइबलमा उल्लेख गरे का साना साना समूह वा झुण्डह
येशूको िनिम्त पिरौम गनर् साना साना झुण्डह

िथए भनेर बाइबलले िविभ

उदाहरणह

कसरी सिबय भएका

उपलब्ध गराएको छ। ती समूह वा

सँगसँगै ूाथर्ना गनर्मा, स ित गनर्मा र एक आपसमा होशला िदनेमा

झुण्डह

सिबय िथए। ती समूहमा िविभ
िवँवासीह

दक्षता, खुबी वा बरदानह

िथए। आफूह मा भएका ती िविभ

भएका

गुणह

समूह वा झुण्ड ारा

सक्दछ। त्यसले गदार् ूभ ुले ती साना समूह वा झुण्डह

उहाँको िनिम्त काम

येशूको मिहमाको िनिम्त िजम्मेवारीताकासाथ पूणर् मा ूयोग गनर् अवसर िमल्न

गन अवसर जुटाउनु हुन्छ। जब समूहका िवँवासीह

एक आपसमा िमलोम ो

गिर परमेँवरसँग िमलेर काम गिरयो हाॆो कामलाई उहाँले अझ पिरपक्व

बनाउन हुन्छ।

ूःथान १८:१३-२६मा मोशाको ससुरा ियऽोले मोशालाई अत्यन्तै

ँ
मह वपूणर् सल्लाह िदएको लेिखएको छ। मािनसह को िनिम्त र मािनसह सग
िमलेर व्यविःथत ढ ले काम गनर् ियऽोको सल्लाह वा योजना िकन अत्यावँयक

र मह वपूणर् छ? हेनह
र्ु ोस्, "१३ भोिलपल्ट मोशा मािनसह का िनिम्त न्याय

ु ासम्म मोशाको विरपिर आए।
गनर्लाई बसे। मािनसह चािहँ िबहानदे िख बेलक
१४ मोशाले मािनसह का िनिम्त गरे का सबै काम मोशाका ससुराले दे खेर
ितनलाई सोधे, “यो ितमीले मािनसह का िनिम्त गरे को के काम हो? िकन ितमी
ु ासम्म
माऽ न्याय गनर् एकलै बिसरहन्छौ, र मािनसह चािहँ िबहानदे िख बेलक

ितॆो विरपिर उिभरहन्छन्?” १५ मोशाले आफ्ना ससुरालाई भने, “मािनसह
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म ारा परमेँवरको इच्छा बुझ्न आउँछन्। १६ ितनीह को केही िववाद छ भने
ितनीह

मकहाँ आउँछन्, र कुनै मािनस र त्यसको भाइबन्धुको बीचमा म न्याय

गिरिदन्छु , अिन म ितनीह लाई परमेँवरका िविधिवधानह

बताइिदन्छु ।” १७

मोशाका ससुराले ितनलाई भने, “ितमीले गरे को यो काम ठीक भएन। १८ ितमी
घोिटनेछौ– ितमी र ितमीकहाँ आउने यी सबै मािनसह । िकनभने यो काम ितॆो

िनिम्त सा॑ै चक छ। ितमीले यो काम एकलै गनर् सक्नेछैनौ। १९ मेरो कुरा
् ितमीचािहँ
सुन, म ितमीलाई केही सल्लाह िदनेछु, र परमेँवर ितमीिसत रहू न।

परमेँवरको अिग मािनसह का ूितिनिध भएर ितनीह का मु ा उहाँको सामु

लैजानू। २० ितमीले ितनीह लाई िविधिवधानह

िसकाउने गनू,र् र ितनीह ले

िजउने तरीका र गनुप
र् न कतर्व्य ितनीह लाई िसकाइिदनू। २१ तर सबै
मािनसह मध्येबाट परमेँवरको भय मान्ने, योग्य मािनसह
अनुिचत फाइदा िघनाउने ईमानदार व्यिक्तह

च ुन। ितनीह

होऊन्। ितनीह लाई हजार-

हजार, सयसय, पचास-पचास र दश-दशमािथ नायक हुनलाई िनयुक्त गर। २२
ितनीह ले हरसमय मािनसह का न्यायकतार् भएर सेवा ग न्। सबै ठू ला-ठू ला
मु ाह चािहँ ितनीह ले

ितॆो सामु ल्याऊन्, तर साना-साना मु ाह चािहँ

ितनीह ले नै इन्साफ ग न्। यसरी ितमीलाई सिजलो पनछ, िकनिक ितनीह ले

पिन ितॆो भार बाँ नेछन्। २३ ितमीले यो उपाय गर्यौ भने र परमेँवरले पिन
यही आ ा ितमीलाई िदनुभयो भने, ितमी िटक्न सक्नेछौ, र यी सबै मािनसह
पिन आफ्नो-आफ्नो घरमा िच

बुझरे जानेछन्।” २४ मोशाले आफ्ना ससुराले

भनेका कुरा माने, र ितनले भनेबमोिजम सबै गरे । २५ मोशाले सारा
इॐाएलबाटका योग्य-योग्य मािनसह लाई छाने, र ितनीह लाई मािनसह मािथ

नायक बनाए, अथार्त ् हजार-हजारका नायक, सय-सयका नायक, पचास-पचासका
नायक

र

न्यायकतार्का

दश-दशका

नायक।

२६

ितनीह ले

हरसमय

मािनसह का

पमा सेवा गथ। गा॑ा-गा॑ा िवषयह चािहँ ितनीह ले मोशाकहाँ

ल्याउँथे, तर हरे क मामूली कुरा ितनीह

आफैले इन्साफ गथ।"

आफ्नो ससुरो येऽोको सल्लाह उिचत ठाने। उनको सल्लाह अनुसार

सारा इॐाएलीह लाई िविभ

समूहमा बाँडे। त्यसमा सबभन्दा सानो समूह

दशको िथयो। त्यसले गदार् ूत्येक व्यिक्त त्यस समूहको सदःयभएर सहभागी
हुन पुगेको िथयो। त्यो समूहलाई अगुवा गन नाइकेचाही ँ परमेँवरूित ौ ा

राख्ने र असल चिरऽ भएको व्यिक्त िथयो। ती साना समूहका कामह चाही ँ
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ितनीह को बीचमा केही समःया भयो भने त्यसलाई सुल्झाउनु िथयो। तर ती
समूहह

केवल समःया सुल्झाउनको िनिम्तमाऽ खडा भएको िथएन। ती

समूहमा एक आपसिमलेर परमेँवरको आराधना पिन गिरन्थ्यो। यसो गदार्
समःयाह

नआउन सहयोग हुन्थ्यो र एक आपसको आित्मक जीवनको पिन

पोषण हुन्थ्यो अथार्त ् िवकास हुन्थ्यो। इॐाएलको िनिम्त परमेँवरको योजनाका

अवधारणाह

ती समूह ारा िसकाइन्थ्यो र एक आपसमा छलफल गिरन्थ्यो।

यःतो समूहमा भएका मािनसह

एक आपसमा घिन

हुनसिकन्थ्यो र एक

आपसलाई हे रचाह गनर् सम्वन्ध राख्न सिकन्थ्यो साथै जुनसुकै िवषयमा

ितनीह

सं घषर् गिररहे तापिन एक आपसमा सरसल्लाह, ूाथर्ना आिद गरे र ती

िवषयको समाधान गनर् सिकन्थ्यो। एक आपसमा अन्तिबया गनर् ६दे िख १२
जनाको समूह उिचत समूह वा झुण्ड हो भनेर साना समूहको बारे मा अध्ययन
गन िव ानह ले बताएको मह वपूणर् मा ुपदर्छ। यो समूहको

ाक्क सं ख्या

मोशा र येशूले समूह गठन गनर् ूयोग गरे का िथए।

येशूले सानो सं ख्याको समूह गठन गनुभ
र् एर त्यस समूह एक आपस

िमलेर सेवाकायर् गनर् खटाउनुभएको िथयो। कुन दुई लआयह

िलएर येशूले

चेलाह को समूह गठन गनुभ
र् एको िथयो? हेनह
र्ु ोस्, लूका ६:१२,१३ "१२ ती

ँ ूाथर्ना गद पूरै रात
िदनमा उहाँ पहाड़ितर ूाथर्ना गनर् जानुभयो, र परमेँवरसग
िबताउनुभयो। १३ िबहान भएपिछ उहाँले आफ्ना चेलाह लाई आफूकहाँ

बोलाएर ितनीह मध्ये बा॑ जनालाई छान्नुभयो, र उहाँले ितनीह लाई ूेिरत

भन्ने नाउँ िदनुभयो।": म ी १०:१ "उहाँले आफ्ना बा॑ चेलाह लाई बोलाएर
अशु

आत्माह

र् ता िनको पान अिधकार
िनकाल्ने र हरूकारका रोग र दुबल

ितनीह लाई िदनुभयो।" र मकूर्स ३:१३-१५ "१३ त्यसपिछ येशू डाँड़ामा
उक्लनुभयो, र उहाँले चाहनुभएका जितलाई बोलाउनुभयो, र ितनीह

उहाँकहाँ

ँ रहन र ूचार गनर् पठाउनलाई उहाँले बा॑ जनालाई
आए। १४ आफूसग

िनयुक्त गनुभ
र् यो, १५ र ितनीह लाई भूतह

िनकाल्ने अिधकार पिन िदनुभयो।"

यस सं सारमा परमेँवरको सन्दे श सुनाउने लआयलाई बोकाएर येशूले

र् एको िथयो।
चेलाह लाई आित्मक र व्यवहािरक पमा तयार पानर् िनयुक्त गनुभ
जब ितनीह
िथयो। ितनीह
ूभावकारी

येशूको स तमा लागेभने ितनीह

अनुमहमा बढ्न िनिँचत

सानो सानो झुण्ड वा समूह भएर सेवाको काम गरे ितनीह ले
पमा

काम

गनर्

िसक्न
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सिकन्थ्यो।

जब

येशूले

उहाँका

विरपिररहे का

मािनसह का

आवँयकताह को

सेवा

गनुभ
र् एको

ितनीह ले

दे ख्दथे तब आफूह मा भएका खुबी वा बरदानह लाई कसरी ूयोग गन भनेर

ितनीह ले

िसक्न सिकन्थ्यो। आित्मक पमा िबकिसत गनर् र बािहरका

मािनसह को सेवा गनर् उ ेंय िलएर येशूले सानो झुण्ड वा समूह गठन

गनुभ
र् एको िथयो।
सानो

समूहमा

तपाईँ

सहभागी

ु एको
हुनभ

बेलाको

बारे मा

तपाईँ

सम्झनुहोस्। जुनसुकै पिरिःथित भएतापिन त्यसबेला त्यस समूहले दे खाएको एक

आपसूितको चासो र एउटै लआयमा कसरी अिघ बढे को िथयो सो याद
र् ोस्। यस अनुभवबाट तपाईँले के िसक्नुभयो जसले गदार् तपाईँको आःथा वा
गनुह

िवँवासको मािमलामा त्यो समूह कितको मह व भएको िथयो भनेर महसुस गनर्
पुग्नुभएको िथयो?

३. व्यविःथत तिरकाले सेवा तथा आराधना गन सं गठन
साना साना समूह वा झुण्ड िमलेर एक भएर कसरी काम गनुप
र् छर् भनेर
दे खाउने ज्वलन्त उदाहरण मानव शरीर हो। यसबारे पावलले मानव शरीरलाई
नै िचऽण गरे र १ कोरन्थी १२:४-३०मा आफ्नो ःप

हेनह
र्ु ोस्, "४ वरदानह
हुनहु न्ु छ। ५ सेवाह

धारणा राखेका छन्।

िविभन्न िकिसमका छन्, तर पिवऽ आत्मा एउटै

धेरै थरीका हुन्छन्, तर ूभ ु एउटै हुनहु न्ु छ। ६ कामह

धेरै िकिसमका छन्, तर उनै परमेँवरले हरे कलाई ती काम गन ूेरणा

िदनुहन्ु छ। ७ सबैका िहतको लािग नै पिवऽ आत्माको काम ूकट हुन
हरे कलाई िदइएको छ। ८ कसैलाई पिवऽ आत्मा ारा बुि का कुरा बोल्ने,

कसैलाई उनै पिवऽ आत्माअनुसार

ानका कुरा बोल्ने, ९ कसैलाई उनै पिवऽ

आत्मा ारा िवँवास गन, कसैलाई उनै एक पिवऽ आत्मा ारा रोग िनको पान
वरदानह

िदइएका छन्, १० कसैलाई आँचयर् कामह

अगमवाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माह
िकिसमका भाषाह

छु ट्

गन, कसैलाई

ाउन सक्ने, कसैलाई िभन्न-िभन्न

बोल्ने, कसैलाई चािहँ ती भाषाह को अथर् खोिलिदने। ११

तर यी सबै उनै एक पिवऽ आत्माका कामह

् उहाँले हरे कलाई उहाँको
हुन।

इच्छाअनुसार वरदान िदनुहन्ु छ। १२ िकनिक जःतो शरीर एक छ, र त्यसका
धेरै अ ह

हुन्छन्, र शरीरका सम्पूणर् अ ह

धेरै भए तापिन शरीरचािहँ एउटै

हुन्छ, भींट पिन त्यःतै हुनहु न्ु छ। १३ िकनिक एउटै पिवऽ आत्मा ारा हामी
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सबैले एउटै शरीरमा बिप्तःमा पाएका छ – यहू दी वा मीक, कमारो वा फुक्का,

हामी सबैलाई एउटै पिवऽ आत्माबाट िपउन िदइयो। १४ िकनिक शरीर एउटै

अ बाट माऽ होइन तर धेरै अ ह बाट बिनएको हुन्छ। १५ यिद खु ाले “म

हात होइन,ँ यसैले म शरीरको अ

होइन” भन्यो भने, के त्यो शरीरको अ

ँ ा होइन,ँ यसैले म शरीरको अ
र? १६ र कानले “म आख

हुँदैन

होइन”ँ भन्यो भने,

ँ ै न र? १७ यिद जम्मै शरीर आख
ँ ा हुद
ँ ो हो त सुन्ने
हुद

त्यो शरीरको अ

कहाँबाट? यिद जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुघ्ँ ने कहाँबाट? १८ तर परमेँवरले
आफ्नो इच्छाबमोिजम शरीरमा हरे क अ

यिद ती जम्मै एउटै अ

िमलाएर रािखिदनुभएको छ। १९

हुँदा हुन ् त शरीर कहाँ हुन?े २० तर अ ह

धेरै छन्,

ँ ाले हातलाई “मलाई तेरो दरकार छै न” भन्न
तापिन शरीरचािहँ एउटै । २१ आख

सक्दै न, र िशरले पिन खु ालाई “मलाई ितमीह को दरकार छै न” भन्न सक्दै न।
२२ ब

शरीरका अझ दुबल
र् दे िखने अ ह

शरीरका ती अ ह

नै नभई नहुने हुन्छन्। २३

जुनह लाई हामी कम मह वका ठान्छ , ितनलाई हामी

ब ता आदर िदन्छ । ूत्यक्ष

पले दे खाउन नसिकने अ ह लाई हामी बढ़ी

भितासाथ राख्छ , २४ ूत्यक्ष दे खाउन सिकने हाॆा अ ह लाई त्यःतो

िहफाजत चािहँदैन। तर परमेँवरले हाॆो शरीरलाई यसरी िमलाउनुभएको छ
िक हीन अ ह लाई बढ़ी आदर ूदान गनुभ
र् एको छ, २५ तािक शरीरमा बेमल
े

नहोस्, तर अ ह

् २६ यिद
एउटाले अकार्को िनिम्त समान वाःता राखू न।

ँ ै कंट भोग्छन्, अथवा एउटा
एउटा अ लाई कंट भयो भने सबै अ ह ले सग
ँ ै आनन्द मनाउँछन्। २७ ितमीह
अ को आदर भयो भने सबै अ ह ले सग

भींटका शरीर हौ, र हरे क त्यसका अ ह

हौ। २८ परमेँवरले मण्डलीमा

पिहलो ूेिरतह , दोॐो अगमवक्ताह , तेॐो िशक्षकह , तब आँचयर् काम
गनह , र िनको पान वरदान पाएकाह , सहायता गनह , ूशासन गनह ,
िविभन्न भाषा बोल्नेह

िनयुक्त गनुभ
र् एको छ। २९ के सबै ूेिरतह

सबै अगमवक्ता हुन?् के सबै िशक्षक हुन?् के सबै आँचयर्कमर् गनह

ँ िनको पान वरदानह
के सबैसग

सबैले अथर् खोल्न सक्छन् र?"
चचर्

वा

हुन?् के

हुन?् ३०

हुन्छन्? के सबैले िविभन्न भाषा बोल्दछन्? के

िवँवासीह को

पिरवारमा

भएका

िविभ

आित्मक

बरदानह को बारे मा माऽ पावलले आफ्नो धारणा ूःतुत गदन तर ती
बरदानह

कसरी व्यविःथत वा सं गिठत ढँगले चलाउनुपछर् सो िसक्न
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शरीरलाई नमूनाको

पमा िलनुपछर् भनेर िजिकर गदर्छन्। आित्मक बरदानह

त झन येशू भी को शरीरको सन्दभर्लाई िलएर पावलले व्याख्या गद
ितनीह लाई शरीरका िविभ

अ ह

िमलेको जःतै कसरी सदुपयोग गनुप
र् छर्

भनेर पावलले आफ्नो धारणा ूःतुत गदर्छन्।
शरीरमा भएका िविभ

अ ह

एक आपसमा सं वन्ध गाँिसएर चल्ने

ूणाली हो भनेर शिरर र शरीरमा भएका िविभ

अ ह को िव ानले ूःतुत

गदर्छ। हाॆो शरीर अत्यन्तै जिटल वा कम्प्लेक्स तिरकाले िविभ
िमसाएर बनाइएको अचम्मको ूणाली हो। पाचन ूिबया,

अ ह लाई

दय र त्यसका

अ ह , सासूःवास र अिःथपञ्जर वा हाडह को सं रचना केवल केही
् यी अ ह ले मानव शरीरको बनावट कःतो जिटल छ
उदाहरणमाऽै हुन।
भनेर दे खाउँदछ। आित्मक बरदानह
् जब ितनीह
हुन।

शरीरको िविभ

भाग वा अ ह

जःतै

समूह वा झुण्डमा सं गिठत गरे र व्यविःथत ढँगले सदुपयोग

गिरन्छ तब ितनीह को नितजा फलदायी हुन्छ। जसरी शरीर िसःटम वा
ूणालीमा चल्छ त्यसरी नै चचर् पिन िसःटम वा ूणाली वा कायर्गत एकतामा
चल्दछ। जसरी शरीको कुनै पिन अ
सं गठन वा िवँवासीह

अलग भएर चिलन्दै न त्यसरी नै चचर् वा

हामी ःवतन्ऽ छ भनेर अलिगएर चल्न सक्दै न। हाॆो

शरीर कुनै अलग हाड वा मासुको डल्लो भएर जे मनलाग्यो त्यसरी चल्ने यन्ऽ
होइन। शरीरका ूत्येक अ ह

एक आपसमा किःसएर बुनेर बनेको ूणाली

हो र सम्पूणर् शरीरको िबयाकलाप समान लआयमा चलेको हुन्छ।
आित्मक

ती सबैले हामी कुन वातावरणमा छ
बरदानह

सव च्च

िहतको

िनिम्त

र हामीमा भएका िविभ
ूयोग

गनर्

सक्छ

भनेर

दे खाउँदछ। जब हामी सबैबाट अलग भएर एक्लै ले काम गनर् खोज्छ तब

त्यसबेला िनराश हुन सिजलो हुन्छ। जब हामी सानै समूहमा िकन नह र एक
आपसमा भएका चासोह

र लआयह लाई एकै थलोमा राखेर चल्छ तब हाॆा

ूयत्नह को नितजा असल हुन्छ र झन ठू लो हुन सक्छ। त्यसकारण सानो

झुण्ड वा समूहले हाॆा आित्मक बरदानह लाई ूयोग गनर् उ म वातावरण
बनाउँछ र ःथानीय चचर् वा सं गठनको मुटु हुनसक्छ। यसले सुसमाचार

ूचारमा ठू लो म त िमल्न सक्छ।
सानो समूह वा झुण्डमा समावेश भएर काम गनुक
र् ो गिरमा वा
मह वलाई एलेन जी

ाइटले आफ्नो धारणा यसरी राख्दिछन् "िवँवासीह का
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साना साना समूह वा झुण्डह

बनाएर चल्नु इसाई ूयत्नको आधार हुन ् भनेर

किहल्यै पिन गल्ती नगनुह
र् न
र् एको िथयो। यिद चचर्मा धेरै
ु ेले मलाई ूकट गनुभ
सं ख्या छ भने ितनीह लाई सानो सानो झुण्डमा िवभािजत गनुप
र् छर्। ती समूहले

चचर्का सदःयह को बीचमा काम गनर्माऽ होइन येशूलाई िवँवास नगनह को

बीचमा जान पिन सिजलो बनाउँछ। धेरै मािनसह को समूह हुनपु छर् भ े छै न,

यिद कुनै ठाउँमा केवल दुई वा तीन जनामाऽ सत्यूित मोह हुने िवँवासीह
छन् भने ितनीह

समूहमा गठन होस्। ितनीह मा भएका एकताको सुऽ

नटु िबयोस, एकता र ूेममा रहे र सँगसँगै अगिड बढोस्। परमेँवरको काम

गनर् एक आपसमा उत्साह िदउन्। एक आपको िमलोम ो वा सहयोगले एक

आपसमा साहस र बल वा तेवा िमल्न पुगोस्।"-टे िःटमोिनज फर द चचर्, ठे ली
७, पृ. २१,२२बाट

पान्तिरत।

परमेँवरले नै साना साना झुण्ड वा समूह गठन िनयुक्त गनुभ
र् एको
हो। त्यसको लआय भनेको चचर्मा भएका ूत्येक िवँवासीह

एक आपसको

आित्मक जीवन बढोस्, न्यानो स ितको अनुभव होस् र परमेँवरले िदनुभएका
बरदानह लाई उच्च सेवाको िनिम्त ूयोग गिरयोस्।
एलेन जी

ाइटले मािथ व्यक्त गनुभ
र् एको भनाईलाई ध्यान िदएर

सोच्नुहोस्। ूत्येक वाक्याँस वा हरफह लाई केलाएर पढ्नुहोस्। हाॆो चचर्मा

त्यस ईँवरीय सल्लाह वा आत्म ानलाई कसरी ूयोजनमा ल्याउने?
४. नयाँ करारमा साना साना समूहह
नयाँ
मािनसह

करारको

चचर्

ज्वालामुखी

िबःफोट

भएको

जःतै

हजार

समावेश भएर बढे को िथयो। केही वषर्िभऽै तत्कािलन यहू दी धमर्का

शासक, पिण्डत, अगुवा तथा गु ह ले ितरःकार गरे को येशूका चेलाह को
सानो झुण्ड बढ्दै बढ्दै दस

हजारको सं ख्यामा येशूको भक्त हुन उलको

छन्। येशू भी

आफैले सुसमाचारको िबऊ रोप्नुभएको िथयो।

िथयो। येशूलाई िवँवास गन मािनसह को ओिहरो र चचर् ितगितमा
बढ्नुको
ु
धेरै कारणह

हजार को सं ख्यामा मािनसह को

दयलाई चेलाह को ूचारलाई महण गनर्

तयार पानुभ
र् एको िथयो। येशूलाई िवँवास गन र ूाथर्ना गिररहने चेलाह मािथ

पेिन्टकोःटको समय पिवऽ आत्मा शिक्तशाली पमा खिननुभएको िथयो। नयाँ
करारमा चचर् ितगितमा
बढ्नुको एक मूख्य कारण सानो व्यविःथत र सं गिठत
ु
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बनावट भएकोले

िथयो। िवँवासीह को सानो सानो झुण्ड वा समूहको सिबय

िबयाकलापले सु को चचर् उल्लेखनीय पमा ूगितभएको िथयो।
नाउँह

ँ एकदम निजक भएर काम गनह का
दे हायका पदह मा पावलसग

लूकाले िकन उल्लेख गरे का होलान्? हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत १८:१-५ "१

त्यसपिछ ितनी एथेन्सबाट िबदा भएर कोिरन्थमा गए। २ ितनले पोन्टस-िनवासी

अिकलास नाउँ भएका एक जना यहूदीलाई भेटे। ितनी आफ्नी पत्नी

ँ
िूिःकलासग
इटािलयाबाट आएका िथए, िकनिक सॆा

क्लौिडयसले सबै

यहू दीह लाई रोमबाट िनिःकजाने आ ा िदएका िथए। पावल उनीह लाई भे न

ँ ै बसे, र काम गरे । िकनिक
गए। ३ एकै पेशाका हुनाले ितनी पिन उनीह सग
उनीह को पेशा पाल बनाउने िथयो। ४ हरे क शबाथमा ितनी सभाघरमा बहस
गथ, र यहू दी र मीकह लाई बुझाउने ूयत्न गथ। ५ जब िसलास र ितमोथी
माकेडोिनयाबाट आइपुग,े पावल वचनको ूचारमा व्यःत िथए, र यहू दीह लाई
येशू नै भींट हुनहु न्ु छ भनी ितनले िशक्षा िदँदैिथए।" र ूेिरत २०:१-५ "१ यो

खैलाबैला थािमएपिछ पावलले चेलाह लाई डािकपठाए, र ितनीह लाई अतीर् िदए,

ँ िबदा भई माकेडोिनयातफर् लागे। २ त्यहाँका इलाकाह मा गएर
र ितनीह सग

ितनीह लाई धेरै ूोत्साहन िदएपिछ ितनी मीसमा गए। ३ त्यहाँ ितनले तीन
मिहना िबताए। ितनी िसिरयातफर् जहाज ारा याऽा गनर् लाग्दा यहू दीह ले
ितनको िव

मा ष यन्ऽ गरे का हुनाले पावलले माकेडोिनया भएरै फकर्ने

िनँचय गरे । ४ तब बेिरया-िनवासी पुरसका छोरा सोपाऽोस, थेसलोिनकेबाट

अिरःताखर्स र िसकन्दस, डबीर्का गायस, अिन ितमोथी र एिशयाका तुिखकस र
ऽोिफमस ितनको साथ गए। ५ ियनीह
पिखर्रहेका िथए।"

अगािड नै पुगरे हामीलाई ऽोआसमा

पावलसँग निजक भएर काम गनह को नाउँ नै तोकेर लूकाले

उल्लेख गनुर् रोचक मा ुपदर्छ। ितनीह

एकआपस िमलेर सुसमाचारको

सेवाकायर्मा सहयोग गरे का िथए। लूकाले उल्लेख गरे का मािनसह को नाउँ

थोरै भएतापिन एक आपस निजक भएर काम गनुर् कितको मह वपूणर् रहे छ

भनेर त्यसले दे खाउँदछ। सुसमाचारीय कायर्बममा परमेँवरमा समिपर्त र

सेवाको िनिम्त जोिशलो भएर एक आपसमा िमलोम ो गिर काम गन सानो
झुण्डको नितजा अत्यन्तै फलदायी हुन्छ।
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िनसन्दे ह, ती झुण्ड वा समूहका िवँवासीह मा आआफ्नै िविभ
दक्षता र बरदानह
ितनीह

िविभ

िथए। एकमा भएको बरदान वा दक्षता अ मा िथएन।

पृ भूिम र सं ःकारह बाट आएका िथए। ितनीह

सबैले सबै

थोकलाई एकै नासले हे रेका िथएनन्। तर भी को काममा ूत्येकले आआफ्नै

दक्षता अनुसार मह वपूणर् योगदान िदएका िथए। ितनीह मा भएको िविभ

बरदान, दक्षता वा खुबी,

ान, पृ भूिम र अनुभवह ले चचर्को िबकास गनर्

सहयोग िमलेको िथयो। आआफ्नो मूल्यवान पृ भूिम र येशूसँग व्यिक्तगत

सम्बन्धले गदार् येशू भी को लआयलाई अिघ बढाउन चेलाह ले योगदान
िदएका िथए।

एक व्यापारी मिहला िलिडया पावलको ूचारपिछ येशूलाई िवँवास

गरे की िथइन्। येशूलाई िवँवास गरे को लग ै उनले पावललाई के आमह

गरे की िथइन्? पावल र पऽुस झ्यालखानाबाट िनिःकएपिछ दुवै जना कहाँ गए?

हेनह
र्ु ोस् दे हायका पदह : ूेिरत १६:११-४० "११ तब हामीह

ऽोआसबाट

जहाजमा चढ़ी सोझै सामोााकेितर गय , र भोिलपल्ट िनयापोिलसमा आइपुग्य ,

१२ र त्यहाँबाट िफिलप्पीमा आइपुग्य , जो माकेडोिनयाको ूमुख सहर र रोमी

उपिनवेश पिन हो। हामी त्यस सहरमा केही िदन बःय । १३ अब शबाथमा

सहरको ढोकाबाट बािहर नदी िकनारमा गय , िकनिक त्यहाँ ूाथर्ना गन ठाउँ छ
भनी हामीले अनुमान लगाएका िथय , र त्यहाँ हामी बःय र जम्मा भएका

ँ बातिचत गनर् लाग्य । १४ अिन िथआटीरा सहरकी िनवासी, बैजनी
ःऽीह सग

वःऽको व्यापार गन िलिडया नाउँकी एउटी ईँवरभक्त ःऽीले हाॆा वचन

ँ सुनून ् भनेर ूभ ुले ितनको
सुिनन्। पावलले बोलेका कुरा ध्यानसग

दय

खोिलिदनुभयो। १५ जब ितनी र ितनका घरका सबैको बिप्तःमा भयो, तब

ितनले हामीलाई िबन्ती गिरन्, “यिद तपाईंह ले मलाई ूभुकी िवँवासीनी

ठान्नुहन्ु छ भने मेरो घरमा आएर बःनुहोस्।” र ितनले हामीलाई कर लगाइन्।
१६ जब हामी ूाथर्ना गन ठाउँमा गइरहेका िथय , तब जोखना हेन आत्मा

ँ हाॆो भेट भयो, जसले जोखना हेरेर त्यसका
भएकी एउटी कमारी केटीसग

मािलकह का िनिम्त धेरै कमाइ गिरिदन्थी। १७ त्यो पावल र हाॆा पिछपिछ

लागी, र यसो भन्दै िचच्च्याई, “यी मािनसह

सव च्च परमेँवरका सेवकह

् ियनीह ले ितमीह लाई मुिक्तका बाटोको घोषणा गछर्न।”
्
हुन।
१८ त्यसले
धेरै िदनसम्म यसो गिररही। तब पावलले िझजो मानेर फनक्क फकीर् त्यस
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ँ ाई त्यसबाट िनःकने आ ा
दुंटात्मालाई भने, “येशू भींटको नाउँमा म तल
गदर्छु।” अिन त्यो दुंटात्मा त्यही घड़ी िनिःकहाल्यो।

१९ तर त्यसका

मािलकह ले ितनीह का कमाइका आशा िवफल भएको दे खेर पावल र

िसलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकह कहाँ तान्दै लगे। २० अिन
ितनीह लाई सहरका हािकमह कहाँ ल्याएर भने, “यी मािनसह

यहू दी हुन,्

ियनीह ले हाॆो सहरमा गोलमाल मच्चाउँछन्। २१ ियनीह ले यःता-यःता

िसकाउँछन् जो हामी रोमीह लाई महण गनर् वा पालन गनर् न्यायस त

ूथाह

छै न।” २२ तब भीड़ह

िमलेर ितनीह मािथ जाइलागे। सहरका हािकमह ले

ितनीह का वःऽ च्यातेर फािलिदए, र ितनीह लाई छड़ी लगाउने आ ा िदए।
२३ उनीह ले ितनीह लाई िनकै छड़ी लगाएपिछ ितनीह लाई झ्यालखानमा

हािलिदए, र झ्यालखानका हािकमलाई यी कैदीह लाई कड़ा िनगरानीमा राख्ने
हुकुम िदए। २४ यःतो हुकुम पाएर उनले ितनीह लाई झ्यालखानको िभऽी
भागमा लगी ितनीह का खु ामा िठँगुरो ठोकेर रािखिदए। २५ तर आधा

रातितर पावल र िसलास ूाथर्ना गद परमेँवरका भजन गाइरहेका िथए, र अ

कैदीह ले सो सुिनरहेका िथए। २६ तब एक्कािस एउटा ठू लो भचालो गयो, र
झ्यालखानका जगह
बन्धनह
ढोकाह

हिल्लए, र तु न्तै जम्मै ढोकाह

उियए, र सबैका

ँ ,े र झ्यालखानका
खुले। २७ झ्यालखानका हािकम िनिाबाट ब्यूझ

उयेका दे खेर कैदीह

सबै भािगसके भन्ठानेर उनले अपहत्या गन

िवचारले आफ्नो तरवार थुते। २८ तर पावलले चक सोरले यसो भन्दै कराए,
“तपाईंले आफूलाई केही नोक्सानी नगनुह
र् ोस्, िकनिक हामी सबै यही ँ छ ।” २९

तब ब ी मागेर उनी हामफाल्दै िभऽ आए, र डरले काम्दै पावल र िसलासका

अगािड घोप्टो परे । ३० ितनीह लाई बािहर ल्याएर उनले भने, “उ ार

पाउनलाई मैले के गनुप
र् छर्?” ३१ अिन ितनीह ले भने, “ूभ ु येशू भींटमा

िवँवास गनुह
र् ोस्, र तपाईंले उ ार पाउनुहन
े – तपाईं र तपाईंका पिरवारले।”
ु छ

३२ ितनीह ले उनलाई र उनको घरमा भएका जित सबैलाई ूभ ुको वचन

सुनाए। ३३ तब रातको त्यही घड़ी उनले ितनीह लाई लगेर घाउ धोइिदए।
अिन

उनी

र

उनका

पिरवारले

तु न्तै

बिप्तःमा

िलए।

३४

त्यसपिछ

ितनीह लाई घरमा ल्याएर ितनीह का सामने भोजन रािखिदए, र परमेँवरमा

ँ उनी आनिन्दत भए। ३५ तर
िवँवास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा पिरवारसग
उज्यालो भएपिछ सहरका हािकमह ले िसपाहीह लाई यो आदे श िदई पठाए,
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“ती मािनसह लाई छोिडदे ओ।” ३६ तब झ्यालखानका हािकमले पावललाई यो

कुरा सुनाए, “सहरका हािकमह ले तपाईंह लाई छोिडिदने आदे श िदनुभएको

ँ
छ। यसकारण अब िनःकेर शािन्तसग
जानुहोस्।”

३७ तर पावलले

ितनीह लाई भने, “हामी रोमी नागिरकलाई दोषी नै नठहराईकन उनीह ले
मािनसह का सामुन्ने िपटे , र झ्यालखानमा पिन हाले, र अब हामीलाई गुप्तमा

िनकाल्न खोज्छन्? यो हुन सक्दै न। उनीह

आफै आऊन् र हामीलाई िनकालेर

लैजाऊन्।” ३८ ती िसपाहीह ले हािकमह लाई यी कुरा सुनाए। ितनीह
रोमी नागिरक रहेछन् भन्ने सुनरे उनीह

त

डराए। ३९ उनीह ले आएर

ँ क्षमा मागे, र ितनीह लाई बािहर लगे र सहर छोडी जाने अनुरोध
ितनीह सग
गरे । ४० ितनीह

झ्यालखानबाट बािहर िनःकेर िलिडयाको घरमा गए, र

ँ भेटघाट गरे पिछ उनीह लाई ूोत्साहन िदई िबदा भए।" र ूेिरत
भाइह सग

१२:१-१७ "१ ती िदनमा हेरोद राजाले मण्डलीका कित जनामािथ कठोर
अत्याचार गनर् थाले। २ उनले यूहन्नाका दाजु याकूबलाई तरवारले मारे ।
यस कामले यहू दीह

३

खुशी भएका दे खेर पऽुसलाई पिन पबने तरखर गरे । यो

घटना अखिमरी रोटीका चाड़को समयमा भएको िथयो। ४ हेरोदले पऽुसलाई

िगरफ्तार गरे र झ्यालखानमा हािलिदए, र िनःतारचाड़पिछ ितनलाई जनताका
सामने ल्याउने िवचार गरे र ितनको पहरा गनर्लाई िसपाहीका चार टोलीको
िजम्मा लाइिदए। ५ यसरी पऽुस झ्यालखानमा रािखए, तर ितनको िनिम्त

ँ ूाथर्ना गिररहेको िथयो। ६ हेरोदले
मण्डलीले परमेँवरलाई बड़ो जोशसग

ितनलाई बािहर िनकािलल्याउन खोजेकै रात, पऽुस दुई वटा साङ्लाले बाँिधएर

दुई जना िसपाहीह का बीचमा सुितरहेका िथए। िसपाहीह

पिन ढोका

अिगिल्तर उिभएर झ्यालखानको पहरा िदइरहेका िथए। ७ अचानक ूभ ुका
एउटा ःवगर्दूत त्यहाँ दे खा परे , र कोठरीमा ज्योित चम्क्यो। ःवगर्दूतले

पऽुसलाई कोखामा िहकार्ए अिन “िछटो उठ” भनेर ितनलाई जगाए। तब
साङ्लाह

ितनका हातबाट फुःकेर खसे।

८ ःवगर्दूतले ितनलाई भने, “लुगा

लगाऊ, र जु ा लाऊ।” तब ितनले त्यसै गरे । उनले ितनलाई भने, “खाःटो

ओढ़े र मेरो पिछपिछ लाग।” ९ अिन ितनी िनःकेर उनको पिछपिछ लागे।

ःवगर्दूतबाट गिरएको कुरो साँच्चीकै हो भन्ने ितनलाई थाहै भएन। तर दशर्न

दे ख्दै छु भनी ितनले ठाने। १० जब पिहलो र दोॐो पहरा-टोली नाघेर सहरमा
पःने फलामे ढोकामा ितनीह

पुग,े तब त्यो ढोका आफै ितनीह का लािग
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उिययो, र ितनीह

बािहर िनःकेर एउटा गल्लीको बाटो भएर गए, र तु न्तै

ःवगर्दूत ितनलाई छोड़े र गए। ११ जब पऽुसको होश खुल्यो तब ितनले भने,

् नै थाहा भयो, िक ूभ ुले आफ्ना दूत पठाउनुभएर हेरोद
“अब मलाई साँचची
राजाको हातबाट, र यहू दीह ले जे गनर् चाहन्थे ती सबैबाट मलाई छु टकारा

िदनुभयो।” १२ यो कुरा ितनलाई थाहा भएपिछ, ितनी मकूर्स भिनने यूहन्नाकी

आमा मिरयमको घरमा गए। त्यहाँ धेरै जना जम्मा भएर ूाथर्ना गिररहेका

िथए। १३ ितनले ढोका ढकढक्याउँदा रोदा नाउँ भएकी नोकनीर् ढोका खोल्न

आई। १४ पऽुसको सोर िचनेपिछ त्यो खुशी भएर ढोकै नखोली िभऽ दगुरेर

गई “पऽुस ढोकामा उिभरहेका छन्” भनी खबर िदई। १५ तर ितनीह ले

त्यसलाई भने, “तँ बौलाही होस्।” तर त्यसले भनेकी कुरा साँच्चै हो भनी त्यसले

िज ी गरी। तब ितनीह ले भने, “त्यो उनको ःवगर्दूत होला।” १६ तर पऽुसले
चािहँ ढकढक्याइरहे। ढोका खोल्दा ितनलाई दे खेर ितनीह

ितनले

“चूप

लाग” भनी

हातले

इशारा

गरे , र

ूभ ुले

छक्क परे । १७
ितनलाई

कसरी

झ्यालखानबाट बािहर िनकाल्नुभयो सो ितनीह लाई बताए। यी कुराको समाचार

याकूब र अ

भाइह लाई िदनू भनेर ितनी िबदा भएर अक ठाउँमा गइहाले।"

मािथका बृतान्तह ले यो बताउँदछ िक नयाँ करारका िवँवासीह

िनयिमत पमा घरघरमा भेला हुन्थे। येशूको सुसमाचार ूचार गन ूभावकारी
कदममा र सानो समूहले गन सेवाकायर्मा इसाई घर सबैको िनिम्त केन्ििवन्दु
वा थलो भएको िथयो।

के तपाईँले तपाईँको घरमा सानो झुण्ड वा समूहको सेवाकायर् वा स ित

ँ िमलेर सानो समूह बनाएर
गन काम गन सोच्नुभएको छ वा कुनै साथीसग
स ित र सेवाकायर् गन चाहना दे खाउनुभएको छ? यिद तपाईँ सानो झुण्डमा
स ित वा सेवाकायर् गिररहनुभएको छ त्यसको अनुभव अ लाई िकन नबताउने?
५. लक्षमा चलेको ूगितशील सानो झुण्ड वा समूह
परमेँवरको चचर्लाई अिघ बढाउन उहाँले साना साना झुण्ड वा

समूहह लाई वाहन वा माध्यमको
समःयाह
झुण्डह

पमा ूयोग गनुह
र् न्ु छ। मािनसह का

र पारःपिरक चासोका िवषयह

छलफल गनर् ती साना साना

ितनीह को िनिम्त सुरिक्षत थलो वा घर हुन सक्छ। एक आपसको

िहत खोज्न वा एकले अक को वाःता गनर् बिनएको समूहमा एक आपसी
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सम्बन्ध गाढा हुन्छ। जब िवँवासीह को समूह भेला हुन्छ तब त्यहाँ स ित
हुन्छ र आित्मक पमा अिघ बढ्ने अवसरह
िवँवास नगन मािनसह

िमल्दछ। कितपय येशूलाई

पिहलो पल्ट परम्परागत पमा चलेको चचर्मा आउन

िहचिकचाउँछन् तर साना साना समूहको स ितमा सहभागी हुन

चाउन सक्छन्

र ितनीह लाई सिजलो भएको अनुभव पिन गनर् सक्छन्।

नयाँ करारमा उल्लेख गिरएका साना साना झुण्ड वा िवँवासीह को

समूहमा िविभ

तत्वह

िथए जसले गदार् परमेँवरलाई िवँवास गन मािनसह

ितु पमा बढे का िथए। दे हायका पदह मा ती तत्वह

िवँवासीह मा जोश र जाँगरले अिघ बढे का िथए र ितनीह

के िथए जसले गदार्

कुन िबयाकलापमा

सं लघ्न भएका िथए? हेनह
र्ु ोस्, ूेिरत ४:३१-३२ "३१ ितनीह ले ूाथर्ना
गिरसकेपिछ ितनीह

भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो, र ितनीह

सबै जना

पिवऽ आत्माले भिरए, र ितनीह ले साहसिसत परमेँवरको वचन बोले। ३२
िवँवास गनह को समूह सबै एकै

दय र एकै आत्माका भएका िथए, र

ितनीह मध्ये एउटाले पिन आफ्नो धन-सम्पि को केही थोक यो मेरो आफ्नो हो

भनी भन्दै न िथयो, तर ितनीह का सबै थोक साझा िथए।", ूेिरत १२:५-१२
"५ यसरी पऽुस झ्यालखानमा रािखए, तर ितनको िनिम्त मण्डलीले परमेँवरलाई

बड़ो

ँ
जोशसग

ूाथर्ना

गिररहेको

िथयो।

६

हेरोदले

ितनलाई

बािहर

िनकािलल्याउन खोजेकै रात, पऽुस दुई वटा साङ्लाले बाँिधएर दुई जना

िसपाहीह का बीचमा सुितरहेका िथए। िसपाहीह

पिन ढोका अिगिल्तर उिभएर

झ्यालखानको पहरा िदइरहेका िथए। ७ अचानक ूभ ुका एउटा ःवगर्दूत त्यहाँ

दे खा परे , र कोठरीमा ज्योित चम्क्यो। ःवगर्दूतले पऽुसलाई कोखामा िहकार्ए
अिन “िछटो उठ” भनेर ितनलाई जगाए। तब साङ्लाह

ितनका हातबाट

फुःकेर खसे। ८ ःवगर्दूतले ितनलाई भने, “लुगा लगाऊ, र जु ा लाऊ।” तब

ितनले त्यसै गरे । उनले ितनलाई भने, “खाःटो ओढ़े र मेरो पिछपिछ लाग।” ९

अिन ितनी िनःकेर उनको पिछपिछ लागे। ःवगर्दूतबाट गिरएको कुरो साँच्चीकै
हो भन्ने ितनलाई थाहै भएन। तर दशर्न दे ख्दै छु भनी ितनले ठाने। १० जब

पिहलो र दोॐो पहरा-टोली नाघेर सहरमा पःने फलामे ढोकामा ितनीह
तब त्यो ढोका आफै ितनीह का लािग उिययो, र ितनीह

पुग,े

बािहर िनःकेर एउटा

गल्लीको बाटो भएर गए, र तु न्तै ःवगर्दूत ितनलाई छोड़े र गए। ११ जब
पऽुसको होश खुल्यो तब ितनले भने, “अब मलाई साँच्ची नै थाहा भयो, िक

१७१

ूभ ुले आफ्ना दूत पठाउनुभएर हेरोद राजाको हातबाट, र यहू दीह ले जे गनर्
चाहन्थे ती सबैबाट मलाई छु टकारा िदनुभयो।” १२ यो कुरा ितनलाई थाहा

भएपिछ, ितनी मकूर्स भिनने यूहन्नाकी आमा मिरयमको घरमा गए। त्यहाँ धेरै
जना जम्मा भएर ूाथर्ना गिररहेका िथए।" र ूेिरत २०:१७-३८ "१७ ितनले

िमलेटसबाट एिफससमा मािनस पठाएर मण्डलीका एल्डरह लाई बोलाइपठाए।
१८ जब उनीह

ितनीकहाँ आए ितनले उनीह लाई भने, “एिशयामा पाइला

टे केको पिहलो िदनदे िख नै मैले समःत समय तपाईंह का बीचमा कुन िकिसमले

िबताए ँ सो तपाईंह

ँ ु बगाउँदै, यहू दी
जान्नुहन्ु छ। १९ पूणर् नॆतामा आस

ष यन्ऽको परीक्षामा पिन मैले ूभुको सेवा गर। २० तपाईंह को लाभ हुने
कुरा तपाईंह का सामुन्ने घोषणा गनर्देिख र घर-घरमा सबैका सामुन्ने

ँ २१ यहू दीह लाई र मीकह लाई
तपाईंह लाई िशक्षा िदनदे िख म पिछ हिटन।
पँचा ाप गरे र परमेँवरपि

फकर्नू र हाॆा ूभु येशू भींटमािथ िवँवास राख्नू

भन्ने कुराको गवाही मैले िदएको छु ।

२२ “अब हेनह
र्ु ोस्, म पिवऽ आत्मामा

बाध्य भएर य शलेमितर जाँदैछु, त्यहाँ मलाई के-कसो पिरआउने हो सो म केही

ँ २३ यित माऽ जान्दछु , िक हरे क सहरमा कैद र कंट ममािथ
जािन्दन।
पिरआउँछ भन्ने पिवऽ आत्माले मलाई गवाही िदनुहन्ु छ। २४ तर म आफ्नो

ँ यित माऽ चाहन्छु , िक
जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो िनिम्त िूय ठािन्दन।

परमेँवरका अनुमहको सुसमाचारको गवाही िदनलाई मेरो दौड र ूभ ु येशूबाट

िमलेको मेरो सेवकाइ म पूरा गनर् सकूँ। २५ “अब हेनह
र्ु ोस्, म जान्दछु िक
तपाईंह मध्ये सबै, जस-जसलाई मैले राज्यको ूचार गद िहँड़े, तपाईंह ले मेरो

मुख फेिर किहल्यै दे ख्नुहन
े ै न। २६ यसैकारण आजको िदन म तपाईंह लाई
ु छ

ँ २७ िकनभने परमेँवरको
गवाही िदँदछु , िक म कसैको रगतको दोषी हुनछ
े ै न।

ँ २८ तपाईंह
समःत अिभूाय तपाईंह लाई बताउन म पिछ हिटन।

आफ्ना

िनिम्त र आफ्नो समःत बगालको िनिम्त सावधान रहनुहोस्। पिवऽ आत्माले

तपाईंह लाई बगालका िजम्मावाल बनाउनुभएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले

िकन्नुभएको परमेँवरका मण्डलीको हेरचाह तपाईंह

मलाई थाहा छ, िक म गएपिछ डरलाग्दा ब्वाँसाह

गनुहर् ोस्। २९ िकनभने
तपाईंह का माझमा

पःनेछन्, जसले बगाललाई बाँकी राख्नेछैनन्। ३० तपाईंह कै बीचबाट भमार्उने
कुरा बोल्ने मािनसह

उ नेछन्, जसले चेलाह लाई आफ्ना पिछ लैजानेछन्।

ँ ु
३१ यसकारण यो सम्झेर होिशयार हुनहु ोस्, िक तीन वषर्सम्म िदनरात आस
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बगाउँदै हरे क मािनसलाई मैले चेताउनी िदइरह। ३२ “अब म तपाईंह लाई

परमेँवरमा र उहाँका अनुमहको वचनमा सुिम्पिदन्छु , जसले तपाईंह लाई सु ढ़
पानर् सक्छ, र पिवऽ पािरएकाह

सबैका बीचमा उ रािधकार िदन सक्छ। ३३

ँ ३४ तपाईंह
मैले कुनै मािनसको सुन, चाँदी, िक वःऽको लोभ गिरन।

आफै

जान्नुहन्ु छ िक मेरा ियनै हातले मेरो आफ्नै र मेरा साथमा भएकाह को

आवँयकतालाई पूरा गरे का छन्। ३५ मैले सबै कुरामा तपाईंह लाई उदाहरण

िदएको छु , िक तपाईंह ले पिन यसरी नै कड़ा पिरौम गरे र िनधार्ह लाई मदत
गनुप
र् छर्। ूभ ु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ,

ँ ा टे के र
िक ‘िलनुभन्दा िदनु अझ धन्य हो।’ ” ३६ यित भनेर ितनले घुड़

उनीह

सबैका साथमा ूाथर्ना गरे । ३७ उनीह

सबै रोए, र पावललाई

ँ ालो हालेर च ुम्बन गरे । ३८ उनीह ले फेिर किहल्यै ितनको मुख दे ख्नेछैनन्
अग

भनी पावलले भनेका कुरामा ितनीह ले ज्यादै शोक गरे । अिन उनीह ले
ितनलाई जहाजमा पुर्याए।"

सु का येशूका िवँवासीह

भेला भएर एक आपसको िनिम्त ूाथर्ना

गदर्थे, ितनीह मा भएको पारःपिरक चासोको िवषयह
ितनीह

िलएर ूाथर्ना गदर्थे,

न्यानो र रमाइलो स ित गदर्थे, परमेँवरको वचन अध्ययन गदर्थे,

सेवा गनर् ितनीह

सुसिज्जत हुन्थे वा तयार हुन्थे, चचर् िभऽैबाट आएका झुठा

िशक्षक वा ूचारकह बाट आफूह लाई सुरिक्षत राख्दथे र सुसमाचारको
कायर्बमा सँगसँगै सहभागी हुन्थे।

साना साना झुण्ड वा समूहह ले समाजमा पिरवतर्न ल्याउन सक्छ।

िविभ

दक्ष भएका वा बरदान भएका मािनसह

अ को सेवा गनर् एकजुट

हुन्थे। जब सुसमाचार ूचारमा साना साना समूह को केन्ििवन्दु पिवऽ
ूभ ुको हातमा उहाँको कामको िनिम्त

आत्माको शिक्तमा हुन्छ तब ितनीह
शिक्तशाली अ

वा औजार हुन जान्छ।

बारी िभऽाउन वा खेतमा कटानी गनर् धेरै छन् तर खेतालाह

कम

छन् तर त्यस समःयाको समाधान के हो त भनेर येशूले भ भ
ु एको म ी

९:३७,३८ पढ्नुहोस्, "३७ तब उहाँले आफ्ना चेलाह लाई भन्नुभयो, “फसल

ूशःत छ, तर खेतालाह

थोरै छन्।

३८ यसकारण फसलका ूभ ुलाई ूाथर्ना

गर, र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाह
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पठाइदे ऊन्।”

सुसमाचारको ूचारमा चेलाह ले हलका सम्भाव्यताह माऽ दे खेका

िथए अथार्त ् सुसमाचार कसरी ूचार गिरन्छ भ े कुरामा ितनीह
िथएनन्। तर सुसमाचार ूचारको िनिम्त महान् अवसरह

ःप

पाउने कुरामा येशू

ु एको िथयो। आफूसँग भएको मनको असल कुरा येशूले
िवँवःत हुनभ

चेलाह ला यसरी सुनाउनुभयो "फसल त ूसःत छ" अिन त्यो फसल काटन
ँ
ँ दै भ ुभयो "खेतालाह
समःया पिन औल्याउ

कमै छन्" तर त्यसको समाधान

ु ँग ूाथर्ना गर तािक उहाँले उहाँको फसलको
पिन भ ुभयो "फसलको ूभस

िनिम्त खेतालाह

झुण्ड वा समूहह

पठाउनुहन
ु ेछ" (म ी ९:३७,३८

पान्तिरत)। साना साना

भएर सुसमाचारको िनिम्त सिबय हुन ु नै येशू भी को

ूाथर्नाको जवाफ हो। सुसमाचार ूचार ारा बाली िभऽाउन चािहने धेरै

खेतालाह को माग त्यस साना साना झुण्डह ले गिरयोस् भ े येशूको सिदच्छा
हो।

ूभावकारी साना झुण्डह को मूल केन्ििवन्दु नै येशूको िनिम्त गवाही

हुन ु र समःत ूाणीको िहतको िनिम्त सेवा ूदान गनुर् हो। यिद सानो झुण्डले

छलफल गन बममा वा िबचारिबमसर् गन बममा आफूह को माऽ िहत

खोिजयो वा आफूह लाई केन्ििवन्दु बनाइयो भने त्यो झुण्ड सुकेर जान्छ र

त्यसको अिःतत्व नै खतम हुन्छ। झुण्डमा रहे का मािनसह ले केवल आफ्नो
भाऊ खोज्ने र झुण्डमा भएको सदःयले अक सदःयलाई दमन गरे वा हे पे
त्यस समूहको अिःतत्वको मूल लआयमा पुग्न असफल हुन्छ र त्यो गठन

ु ो अथर्
भएको कारणबाट िबचिलत हुन पुग्छ। साना साना झुण्ड हुनक
मािनसह लाई येशूितर डोर्याउनु हो, येशूमा भएको िवँवास, आःथा र

आत्म ानमा हुकर्नु हो र अन्तमा येशूको िनिम्त गवाही हुन सुसिज्जत बनाउनु
हो।
के तपाईँको घरमा नै सानो समूह गठन गनर् परमेँवरले तपाईँलाई

आ ान गिररहनुभएको छ? ूाथर्ना गनुह
र् ोस् तािक त्यो समूह गठन गनर्

परमेँवरले तपाईँलाई घचघच्याउन्। यसो गनार्ले तपाईँको जीवनमा आित्मक
िबकास अत्यन्तै उच्च ःतरमा पुग्न सक्नुहन
र त्यसको इनाम अमूल्यको
े
ु छ
हुनछ
े ।
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उपसं हार:
थप जानकारी: धेरै वषर् अिघ युरोपको एक सानो चचर्ले आफ्नो महादे श वा
दे शभन्दा बािहर रहे का ठू ला ठू ला सहरह मा ूभ ुको िनिम्त केही न केही

गनुप
र् न आवँयकता महसुस गरे र उहाँको िनिम्त के मह वपूणर् काम गन भ े

िवषयमा िनणार्यक छलफल भयो। त्यो चचर् सुःत िथयो। त्यहाँ खास कुनै

जोश र जाँगर िथएन। धेरै वषर्सम्म कसै ले पिन बिप्तःमा िलएको िथएन। यिद

यो चचर् सिबय नभएर त्यि कै चिलरअयो भने त्यो चचर्को कुनै भिवंय नभएको
र आिखरमा सेलाएर नै जाने िनिँचत िथयो। पाःटर र चचर् बोडर्का
सदःयह ले

दयदे िख नै ूाथर्ना गनर् थाले र केही न केही गनर् परमेँवरले

दे खाउन् भनेर ूभ ुसँग पुकारे ।

नयाँ करारमा चचर् कसरी बिढयो भ े कुरालाई

जब ितनीह
को

ाएर अध्ययन गदार् त्यसबेला पिन सानो झुण्डकै ूभावले चचर् अिघ बढे को

भे ाए। त्यसले गदार् चचर्का ती सदःयह ले पिन नयाँ करारको नीित अनुसार
सानो झुण्ड गठन गन िनणर्य गरे । चचर्का सदःयह मा नौ जना सवर्साधारण

अथार्त ् चचर्को
अवधारणालाई

तलव

बुझ्न

खाएर

थािलयो।

काम

नगन

ितनीह

िवँवासीह मा

सँगसँगै

ूाथर्ना

नयाँ

गन

र

करारको

कसरी

ूभावकारी सानो झुण्ड ारा सेवा कायर् गन भनेर सोच्न आफूह लाई समिपर्त
गरे । अिन िछ ै नै ितनीह का ूत्येक घर सुसमाचार ूचार गन थलोको
पमा ःथापना गनर् िनणर्य गरे । ती सदःयह मा भएका िविभ

ूितभा, दक्षता

र बरदानह लाई कसरी ूयोग गन भनेर ितनीह ले िसक्न थाले। ूाथर्ना गन
र अितथी सत्कार गन सेवाकायर् गन योजनालाई ितनीह ले ःथापना गरे ।
समाजमा

रहे का

छरिछमेकीको

छरिछमेकीह सँग

पिरवार,

साथी

र

ितनीह ले
एडभेिन्टःट

िमऽता

गाँःन

चचर्बाट

थाले।

पछािड

ती

फकर

गएकाह लाई दया, क णा र आफ्नो सक्दो सहयोग त्यस झुण्डले गनर् थाले।
अिन सानो समूहमा भएका अगुवाह ले नौवटा घरह मा बाइबल अध्ययन गनर्
थाले जहाँ ४० जना पाहुनाह

उपिःथत भएका िथए। पिवऽ आत्माले के

गिररहनुभएको िथयो त्यो दे खेर त्यस झुण्ड चिकत भए।

िवःतारै िबःतारै ४०

जनामा १७ जनाले बिप्तःमा िलए। एक फेरा िसिथल भएको चचर् अब साना

झुण्डको सेवाकायर्ले भािर पिरबतर्न हुन थाल्यो। चचर्को लआय हािसल गनर्

१७५

चचर्मा भएका िविभ

सदःयह लाई समावेश गराएर आफ्नो काममा अिघ

बढाउने परमेँवरका धेरै साधनाह मध्ये एक हो।
िचन्तनमनन:
अ.

साना साना झुण्ड वा समूहको सफलताको िनिम्त चािहने तत्व वा
गुणह को बारे मा सोच्नुहोस्। समूहका सदःयह ले के के काममा

सिबय हुनसक्छ? सदःयह मा भएका िवशेष दक्षता त्यो पिन
कितपय समयमा लुिकरहेको हुन्छ, त्यसलाई ूयोग गनर् कःता

आ.

कःता उपायह

अपनाउन सक्छन्?

सानो झुण्डको उ ंे य बािहरका मािनसह लाई सुसमाचार सुनाउनु हो
भ े मूल िवषयमा केिन्ित भएर बःनु िकन ज री छ? समूहका

सदःयह को बीचमा सहयोग गन र आित्मक िबकास गन काममा
सिबय भएर बःनुपन भएतापिन त्यसको लआय सुसमाचार ूचार गनुर्
हो भ े कुराबाट िकन िबचिलत हुनहु न्ु दै न? फेिर सानो झुण्ड चचर्बाट
ँ सम्बन्ध गाँःदै राख्नु िकन ज री छ?
ःवतन्ऽ भएर नचिल चचर्सग
इ.

ु एको
के तपाईँ किहल्यै पिन सानो समूह वा झुण्डको सदःय हुनभ

िथयो र त्यो ूभाकारी पमा सिबय नहुँदा सुकेर गएको िथयो? यो

िकन भयो होला? सोच्नुहोस्।
ई.

मािथ उल्लेिखत युरोपको चचर्मा भएको कथाले सानो समूह गठन

गरे र परमेँवरको िनिम्त सेवा कायर् गनुर् कितको मह वपूणर् रहेछ

भनेर दे खाउँदछ। त्यो समूह िकन सफल भयो होला? ितनीह ले जे

जे गरे ती साधारण वा सरलै भएतापिन िकन धेरै ूभावकारी भए?

चचर्मा भन्दा सुरिक्षत ठािनएको घरे ल ु वातावरण ारा समाज वा
छरिछमेकीकहाँ सुसमाचार ूचार गनर् सु
हुनसक्छ?

१७६

गनुर् िकन ूभावकारी

