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"मण्डली स्थापना" 

१ मण्डली किन स्थापपत गने?  

( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 

 

१ .  नरकका ढोकाहरु मण्डली माथि विजयी हन ने छैन (मनि १६ :१८) 

मनि १६ :१८  मण्डली शव्द पाइने नयााँ करारको पहहलो पद हो / ‘मण्डली’ शब्द येशनले प्रयोग गनन ा 
भयो जनन ग्रीक ‘एक्लेमसया’ भन्ने शब्द बाट आएको हो , जसको अिा हो ‘बोलाइएको’ िा ‘जमाि िा 
भेला’ हो / अको शव्दमा भन्ननपदाा मण्डली जनन येशनले बनझाउन खोज्नन भएको छ उहाको मण्डली 
त्यो माननसहरुको जमाि हो जो ख्रिस्टको  सनसमाचार द्िारा संसारबाट बोलाइएका हन न्छन /  

येशनले अब मृत्यनको शक्क्िले उहालाई क्जत्न नसक्ने सत्यिालाइ जोड हदननभयो / मण्डली( िीष्टको 
शरीर / िीष्टका माननसहरु ) नरकका शक्क्िहरु विरूद स्िापना मात्र हन ने होइन अब त्यो विरुद्द 
बृहद पनन हनन पछा  / मण्डलीको अन्ि कहहले हन दैन , पनस्िौ पनस्िा बबिेर जानेछ एउटा पनस्िा गएिा 
पनन फेरी मण्डली क्स्िर राख्न अको पनस्िा खडा हन नेछ/ र यसको उदेश्य पनरा नभए सम्म यो काया 
ननरन्िर भइ नै रहनेछ /जसरी येशन िीष्टले (मनि २८: १८- २० ) मा आज्ञा गनन ा भएको छ / 

यो कन राले हामीलाई मण्डली स्िापना गने  हाम्रो जोडमा आत्मविश्िास हदलाउछ /यो आक्त्मक 
यनद्द र विमभन्न कहिन पररक्स्िनिको विचमा पनन परमेश्िरको योजना नै विजयी हन नेछ / हामी 
जसरी  उहाको अगनिाई अननसार हहन्छौ उहाले हामीलाई सहायिा गनन ाहन न्छ भन्ने कन रामा ननक्श्चि 
हनननपछा  / 

 २. सनसमाचारको बृहद र महान आज्ञा पनरा भएको छ कक छैन त्यसलाई मापन गने एक महान 
िररका / 

हालसालको अननसन्र्ानले देखाउछ कक  संसारको जनसंख्या बढी रहेको छ त्यसको िनलनामा 
अबको अको ५ -१० बर्ामा ५ करोड नयााँ मण्डलीको आिश्यकिा पदाछ  मात्र त्यसलाई संग ैलान 
/अहहलेको अननमाननि विश्िको जनसंख्या अननमाननि ७ खरब छ / र अब २०५० सम्म यसरी नै 
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बढ्यो भने ११ खरब पनग्छ / जसरर माननसहरु बृहद हन न्छन त्यसरी नै हराएकाहरू कहााँ पनग्न रे्रै नै 
मण्डलीको आिश्यकिा पदाछ / 

३. महान आज्ञाको मनख्य उदेश्य नै प्रत्येक माननसको लाथग मण्डली हनननपछा  र त्यही नै प्रत्येक 
माननस कहााँ सनसमाचार पनग्ने आर्ार हो /( रोमी १५ : ९ ) 

रोमी १५ : ९ ले बिाउछ कक मण्डली स्िापना अन्यजानिहरुको बबचमा गने हाम्रो जन्ममसद 
अथर्कार हननन पदाछ / अन्याजािी ‘gentiles’ भन्ने शब्द ग्रीक शब्द ‘ethnos’ शब्द बाट आएको हो 
जसको अिा हरेक राष्र र माननस हो / जब सम्म संसारका  सब माननसहरुले सनसमाचार सनन्दैनन 
िब सम्म हाम्रो काम पनरा भएको हन दैन / अगमबाणीले सनथचि गछा कक मसहंासनको अगाडी हरेक 
जानिको माननस उमभने छ / 

 

४.मण्डली परमेश्िरको राज्य जनन संसारमा आउदैछ त्यहाको संसारको एक झलक हो /(भ स ९६ :३ 
) 

मण्डली िीष्टको राज्यको अथर्कार र शाशन देख्रखने प्रस्िनिीकरण हो / विमभन्न समस्या र सनचारु 
रुपले काया नभएिापनन मण्डली परमेश्िरको उदेश्य प्रकट गने माध्यम हो / यही उदेश्यको लाथग 
परमेश्िर उहाको मण्डलीको लाथग डाही हनननहन न्छ र मण्डली स्िापना गने व्यक्क्िहरुले ध्यान हदनन 
पने कन रा यही हो कक मण्डली िीष्टको दनलही हो र यसलाई त्यही अननसार ब्यबहार गनन ा पदाछ / 

 

५. विश्िव्यापी मण्डली प्रत्येक जानिबाट उदार पाएका र जसले येशन प्रभनलाई मनक्क्िदािा र प्रभन 
भनन स्िीकार गरेका माननसहरु बाट बनेको हन न्छ /त्यसैकारण पृथििीका हरेक समनहका माननसलाई 
मण्डलीको आिश्यकिा पदाछ / (रोमी १ : ५) 

रोमी १ :५ मा पे्रररि पािलले भन्छन कक उहाको नाउंको खानिर विश्िासद्दारा आउने आज्ञापालन 
सबै जानिहरुका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाद्दारा अननग्रह र पे्रररिको काम पाएका छौ / 

६. मण्डली िीष्टको दनलही हो जसको लाथग िीष्ट  फेरी आउदै हनननहन न्छ / (प्रकाश १९: ७-९ ,२ 
कोरन्िी ११:२) 
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येशन  उहाको दनलहीले उनको उदेश्य पनरा गने समयलाइ पख्रखाराख्ननभएको छ /उहाले शनद्द र दाग 
रहहि मण्डली खोक्जराख्नन भएको छ / जनन सबै जानिको माननसबाट बननएको हन न्छ / २ कोरन्िी ११ 
: २ मा लेख्रखएको छ कक उहाले उहाको दनलही  ियार हननलाई आिनर रुपमा पख्रखाराख्नन भएको छ/ 

जे भएिा पनन फसलको काम पनरा नभएसम्म िीष्ट फका न सक्नन हन न्न / िरपनन उहाको समय 
कसैलाई पनन िाहा छैन (मनि २४:३६) , जसरी  हामी फसलका खेिाला हौ हामीले हाम्रो मनक्क्िदािा 
नआएसम्म मेहनि साि हाम्रो कामलाइ ननरन्िरिा हदनन पदाछ / 
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२. मण्डली स्थापनाको समय र प्रकृया 

(ससकाउने समय ४५ समनेट मात्र) 

क) मण्डली स्थापना एक प्रकृया हो   

   मण्डली स्थापनामा, जब हामी परमेश् वरले डोर् याउँद ैगननुभएको कन रालाई  सनन् ने र ध्यान 

ददने कन रालाई छान्दछ  ँ। तब यसको सम्पूरु् संलग् नतालाई बनझ्नन आवश्यक छ । यद्यसप तपाईंको 

संस्कृसतले गदाु यसलाई फरक पानु सक्छ। स्थापनाका लासग तपाईंको लक्ष्य र दर्ुन सवर्ेष 

प्रकारको समूह वा मासनसमा हुन सक्छ । त्यसकारर् मण्डली स्थापनाका लासग लासगरहने त्यहाँ 

केही महत्त्वपूरु् कोसेढनङ्गाको प्रकृयाको सनसम्त खाँचो पदछु । 

  यस कायुलाई पनरा गनुका लासग तपाईं कोसेढनङ्गा र ससद्धान्त जस्ता आदद महत्वपूरु् 

कन राहरुबाट अलग रहन सक् ननहुन् नन । यदद कामहरु गलत प्रकारले गर् यो भने, मण्डली दनुःख कष् टको 

समस्यामा भएर जान सक्छ र अन्त्यमा गएर कही बाटैमा गनम् न सक्दछ । त्यसैले गदाु कायु पनरा 

हुनका लासग सनरुआत धेरै ठूलो भूसमका रहकेो हुन्छ । एउटा मण्डली पररपक् वा बसलयो, हावा 

पानी, आधधँबेरर र भूकम्पबाट जोगाउन आवश्यदकय तत्वहरुलाई जान् न धेरै नै खाँचो छ। तब 

मात्र एउटा बसलयो र रठक ढाँचा र्ैली भएको भवन बन् न सक्छ। तर यदद भवनको जग राम्ररी 

बसासलएको छैन भने त्यो अन्त्यमा हाल्न सक्छ र काम नलाग् ने हुन्छ । यस उदाहरर्दसेख यसह 

ससक् न सक्छ  ँदक, एउटा मण्डली स्थापना गनुका लासग सनरुआत सही हुनन खाँचो छ भन् ने कन रा 

यसले स्पष् टसँग दखेाएको छ । 

 यस तासलममा नयाँ करारको ससद्धान्तबाट हामी छलफल गने छ ,ँ जसले रठकसँग सनरुआत 

गने स्पष् ट पादछु र यसलाई हामीले हनेे छ ।ँ  

ख) मण्डली स्थापना प्रदिया पक्षहरू 

 

  

 

  

 

 

प्रचार र चेलापन 

 सामूसहक दियाकलाप 

तपाईंसँग मण्डली सनमाुर्कताुहरुले 

समलेर काम गने हुननपछु । 

प्रस्तनतकताुहरुले रेखासचत्र सनमाुर् 

गनुलाई सहयोग गरररहकेो हुन्छ। 

जसले गदाु सतनीहरुका आफ्नै केही 

आलोचनात्मक मूल तत्वहरुले सोच्न 

सकून् दक एउटा मण्डली स्थापनामा 

सतनीहरु कसत महत्वपूरु् छन्। 

बाइबलीय र व्यवहाररकतामा मण्डली 

स्थापना गने कताुहरु कहाँ छन् भन् ने 

कन रामा सर्क्षकहरुलाई मूल्याङ्कन गने 

यसले अननमसत ददन्छ। 

दर्ुन 

परमेश् वरको बोलावट 

मूल्य 

दर्ुन 

र्ैली 

योजना 

रर्नीसत 

समूह 

सनमारु् 
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हाम्रो तासलम भैइरहकेो बेला आलोचनात्मक सवचारहरुका सम्बन्धमा हामी छलफल गनछे ।ँ 

 हामीलाई मण्डली स्थापना गनु दकन आवश्यक छ? 

 मण्डलीहरु स्थापनाकालागी प्रेरर्ा  

 तपाईको भसवष्यको मण्डली मूल्य, दर्ुन र तररका 

 मण्डली स्थापनाका सनसम्त योजना र रर्नीसत 

 मण्डली स्थापना प्रदियाका सनसम्त तपाईको समूहको सवकास 

 वासहरै पनग् नन र र्त्रनमासथ सवजय हाससल गननु (आसत्मक यनद्ध) 

 संसारमा व्यस्त हुन हासनसहरुलाई चेला बनाउन पदछु, सतनीहरुद्वारा पृथ्वीका मानवमा 

प्रभाव पनु सक्दछ। 

ग) मण्डली स्थापनामा समयलाई बनझ्ननपदुछ 

 स्थापनामा व्यवहाररक प्रदियालाई थप् नलाई तपाईंले आसत्मक र भावनात्मक समयहरू 

थाहा गननुपदछु जहलाई तपाईंले सामना गननुपदछु। सबै पक्षहरुमा स्थापनाको प्रदियाले काम 

गदनै। 

  मण्डली स्थापनाको समयले तपाईंलाई मासथ उच् च पहाडको चनचनरोदखेी सलएर तल 

क्षमताससलताको अफ्यारो उपत्यका सम् म लैजान्छ, जसलाई तपाईंले कसहलेपसन अननभव 

गननुभयको छैन । 

 मण्डली स्थापनाकताु स्थापनाको दर्ुन र रर्नीसत र सतनीहरुको लक्षका गसतबाट 

चल्ननपदछु, त्यहाँ जे जस्ता खालका बाधाहरु भएतापसन सामना गननुपने हुन्छ । बाधाहरु 

समस्याहरु होइनन्, तर ती बाधाहरुसँग तपाईंले कसरी व्यवहार गननुहुन्छ, त्यसमा सनभुर पछु । 

तपाईंको आफ्नो छनोट हो, बाधाहरुमा भएर नै लगातार काम गरररहने हो दक, र अभावको 

समयमा त्यसलाई अननभवद्वारा सामना गद ैजाने हो । परमेश् वरको अननग्रहद्वारा तपाईंले चलहल 

गद ैलगातार उत्सव गने त्यसलाई माच्द ैअसि बढ्नन पदछु। 

तपाईंले आफँैलाई अभावको म सम समट्ननभएको पृथक छ । तपाईंलाई र्त्रनले सक्दो पृथक 

बनाउन उपायहरु खोज्दछ र उसले थकानको ठाउँमा ल्याउँदछ । जब तपाईंले आफँैलाई यस 

प्रकारको अवस्था थाहा गननुहुन्छ, तब तनरुन्तै आफँैलाई र (आफ्नो पररवार) लाई चङ्गाइ र 

पननस्थाुपनाका लासग समपुर् गननुहोस् ।  
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(ि) समयको होसर्याररता 

धेरै मण्डली स्थापनाकताुहरुले संसारलाई नै जीत् नेछौं भन् ने दकससमले उत्साहका सात आफ्नो 

यात्रा सनरुआत गदछुन् । यसले मलाई यही अननभूसत गदछु दक सतनीहरुले एक प्रकारको रोचक 

अननभव यात्राको िममा कसहल्यै पसन गरेका हुदैनँ । हुन सक्छ त्यसको छ मसहना वा एक वषुसभत्र 

मण्डली स्थापनाकताु बाधाको पररसस्थतीमा भएर जाननपनेछ र जसले सम्भासवत 

आवश्यकतासतर डोर् याउछ ।  

मण्डली स्थापनाको समयद्वारा प्रदियामा कन नचाधह ँतहमा रहरे तपाईंले अननभव गद ैर काम गद ै

हुननहुन्छ भन् ने कन रा थाहा गननुपदछु । यो मण्डली स्थापनाको कायु सछट्टै वा सवस्तारै दोहोररन 

सक्दछ । मण्डली स्थापनाको योजनाको समयकालमा मण्डली स्थापनाकताु धेरै चिको समय 

भएर थसपने प्रकारले जान सक्दछ । सनरास र एकदमै खाँचोमा यसलाई रठकसँग बनझ्न सक्यो भने 

साह्रै सनरासको बेलामा एकदमै खाँचोमा, थदकत अवस्थामा, एक्लै भएको समयमा यसबाट 

चङ्गाइ र पननस्थाुपना गने काम गदछु । उपदरे्क ३: १-८ बाट आफँै उत्सासहत हुननहोस्, र हरेक 

कन राको समय छ भनी सम्झना गराइएको छ, अको प्रदकयाको लासग सम्भासवत तपाईंको समय 

गसर्तीय प्रकारको समय हुनेछ भनी बताइएकोछ । 

 

दर्शन

योजना र 
रणनीति

बाधािोड्नु

उत्सव

चङ्गाइ र 
पननस्िाापना 

िकािट 

समस्या 
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#=  मण्डलीिो परिभाषा ि उदेश्य ? 

( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 

 

१ मण्डली बबस्िासीहरुको जमाि हो जसको उदेश्य बाइबलीय आरार्ना , प्रािाना , मसकाइ र ममशन 
हो / मण्डली शब्द एक्लेमसया शब्दबाट आएको हो जसको अिा एक जमाि िा ‘बोलाइएकाहरु’ हो / 

(मनि २१:१३, भजनसंग्रह १५०:१-६ ) 

 

येशनले रे्रै स्पष्ट संग भन्ननभयो कक मण्डली प्रािानाको घर हनननपछा  / िापनन रे्रै मण्डलीहरुले 
यसलाई कायाक्रम र कायाक्षेत्र  बनाएका छन ्/मण्डलीमा माननसहरुको भेलाको मनख्य उदेश्य प्रािाना, 
आरार्ना र परमेश्िर संगको नक्जकको सम्बन्र् हनननपछा  / 
 

भजनसंग्रह १५० : १-५ ले अको व्याख्या हददछ यसले हाम्रो काम र सहभाथगिाको बारेमा बिाउछ / 

परमेश्िरलाई महहमा प्रसंशा हदनन र उचाल्नन अनि नै महत्िपनणा छ /  जसरी  एक विश्िासी 
हिोहत्साहहि हनन सक्छ िर परमेश्िरलाई प्रसंसा गदाा संसारको समस्याहरु कम हन ने गदाछ र उहा 
सबाशक्क्िमानमा केक्न्िि हनन हामीलाई जोड हददछ / 

२. येशन िीष्ट मण्डलीको मशर हनननहन न्छ ,र मण्डली उहाको शरीर हो (एकफसी १ :२२-२३) 

मण्डलीको उदेश्य येशन िीष्टबाट नै ननर्ााररि र ननदेमशि हनननपदाछ येशन िीष्ट जो मण्डलीको मशर 
हनननहन न्छ /उहाले िपाईलाई मण्डली स्िापना गनन ा चनन्नन भएिा पनन सबै कन रा लेखे्न शनरु र अन्ि गने 
सबै उहा नै हनननहन न्छ / उहा नै हनननहन न्छ जसले माननसहरुलाई ननदेशन, अगनिाई , जनटाउने र 
परमेश्िर वपिाको नक्जक लाने काम गनन ा हन न्छ / जसरर यो महान कामको लाथग उहाले िपाईलाई 
बोलाउनन भएको छ यसमा घमण्ड नगनन ाहोस / 

 यो याद राख्ननहोस ् कक जसरी  उहा मण्डलीको मशर हनननहन न्छ उहाको योजना भण्दारे हनननहन न्छ र 
उहाले िपाईलाई आत्मविश्िास र ननश्चयिा हदनन हन न्छ त्यो काम गना / प्रभनको लाथग केहह कन राको 
भण्डारे हननन महान क्जम्मेिारी हो  िर हामीलाइ पनन मण्डलीको मशर बाट पनन सहयोग र 
सहायिाको आिश्यकिा छ / 
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३ िीष्टको शरीर  येशनमा सबै विश्िासी एक बनेको पेक्न्िकोसको हदन देख्रख हो ( पे्रररि २ ) र यो 
िीष्टको आगमन नभएसम्म रहन्छ / िीष्टको शरीरमा दनइ कन रा अन्िगाि हन न्छन : 

क. विश्िव्यापी मण्डली : यसले त्यो समनहलाई बनझाउछ जसको प्रभन येशन संग व्यक्क्िगि 
सम्बन्र् छ (१ कोरन्िी १२:१३) 

यस संसारमा जानिको िगाको भेदभाि छ िर विश्िव्यापी मण्डलीमा त्यसको कन नै अिा 
हन दैन र त्यहााँ त्यस्िो केहह हन दैन / सबै माननस जसको िीष्ट संग व्यक्क्िगि सम्बन्र् छ 
उनीहरु नै त्यो शरीरको सदस्य हनन/्र्नन गररब ,साना िन ला पढेको नपढेको केहह भेदभाि 
छैन /उंहामा कन नै भेदभाि छैन िर उंहाले उहासंग  नक्जकको सम्बन्र् र उंहामा भरोसाको 
अपेक्षा राख्नन हन न्छ / 

 

 

  

ख. स्िानीय मण्डली : यसको बारेमा गलािी १: १-२ मा बणान गररएको छ : “पािल, पे्रररिबाट 
प्रणाम। पे्रररि [a] हननलाई, मलाई न ि माननसहरूले चनने न म कन नै माननसद्िारा पिाइएाँ। 
येशू िीष्ट अनन वपिा परमेश्िरले नै मलाई पे्रररि ननयनक्ि गनन ा भएको हो। परमेश्िर नै 
एक हनननहन न्छ जसले येशूलाई मृत्यनबाट बौराई ल्याउनन भएको थियो। 2 ममसि भएका सबै 
िीष्ट भाइहरूबाट गलानियामा [b] भएका मण्डलीहरूलाई प्रणाम। (बाइबल) 

     

जसरी िपाईलाई मण्डली स्िापना  गना परमेश्िरले चनन्नन भएको छ र स्िानीय िाउमा 
िपाईलाई उहाको प्रनिननथर् गने बनाउनन भएको छ  र यो पनन विश्िव्यापी मण्डलीको एक 
भाग हो /िपाइको मण्डली स्िापना गने कायाले बबश्िव्यापी र स्िानीय मण्डलीको काम पनरा 
गछा / मण्डलीमा भएको प्रत्येक व्यक्क्िको मण्डलीको अंगको रुपमा ननकै महत्ि छ / सबै 
मण्डलीहरु र मण्डलीमा भएको सबै माननसहरु अनि नै महत्िपनणा छ / 

 

 

४. मण्डली के होइन  

1. भिन  

2. सम्प्रदाय  

3. जममनको केहह भाग 

4. व्यापार  
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5. मनोरंजन गने स्िान  

6. समाक्जक संगिन  

 

भिन, सम्प्रदाय  जममन व्यापार सामाक्जक संगिन महत्िपूणा भएिा पनन मण्डली यी 
होइन र मण्डलीलाइ यसरी पररभावर्ि गनन ा पनन हन न्न, मण्डलीलाइ यसरी पररभावर्ि गदाा र 
बनझ्दा हन न्छ यो एक माननसहरुको समूह हो जसले ममलेर प्रािाना, आरार्ना, र बाइबल 
अध्ययन र ममशनको काम गछान / 
 

एक दशानर्ारी अगनिाको रुपमा िपाइको मनख्य भूममका हन न्छ कक िपाइले मण्डली के हो 
भन्ने कन रा बनझाउने स्िानीय रुपमा कक मण्डमलको उदेश्य यी बाहहरर कन रा हैन भन्ने कन रा 
सम्झाउने / पवित्र आत्माको मक्न्दर माननसको शरीर हो यस संसारको भिन होइन / 
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$. मण्डली स्थापनािो लागग उत्प्रेिणा 
( पढाउने समय ६० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 
 

 

क. मण्डली स्िापनाको लाथग पे्ररणा आफ्नो व्यक्क्िगि दशान र परमेश्िरबाट को बोलािट 
हनननपछा  / 
१. यो नै सर् ैपहहलो कदम हो , परमेश्िरले िपाइलाइ उहाले  पनरा गना चाहनन भएको 

कन राको झलक हदनन हन न्छ / यो दशान बाइबलबाट , सपनाबाट, अरुको बोमलहरुबाट, र 
कन नै माननसहरुको समूहप्रनिको बोझबाट आएको हननन पछा  / (पे्रररि :१३ , १६:९-१० ) 

 

कन नैले परमेश्िरको बोलािट िाहा गरेर शनरु गछान र पनछ त्यसबाट  िकका न्छन ्/ 

कसैले आफ्नो स्िािापूणा योजनाहरु राखेर मण्डली स्िापना गछान / र कसैले 
परमेश्िरको योजना अननसार गरेिा पनन पनछ उनीहरु सफलिा हामसल गरे पनछ 
त्यसबाट िकका नछन ्/ 
 

 माननसहरु जो तिीन्छन  

a.उपलब्र्ीहरुको पनछ लाग्नेहरु 

b.सफलिाका पनछ लाग्नेहरु ( मान, र्न , शक्क्ि, संसारको बनद्दी ) 

c.इमान्दाररिा नभएकाहरु (अनैनिक,स्िाथिा, घमण्डी , रे्रै कन राको माग गने ) 

d.प्रनिस्पर्ाा गना चाहने (२ कोरन्िी १०:१२ ) 

e.असामान्य रुपमा नै व्यस्ि हन ने (लनका १० :४१ – ४२ ) 

f.कामको लाथग सम्बन्र् नै बमलदान गना सक्ने / 

 

 

२. यदी मण्डली स्िापना गने हाम्रो उदेश्य परमेश्िर बाटको होइन भने त्यहााँ पक्कै 
पनन असफलिा हन न्छ , िपाइको बोलािट मात्र िाहा गनन ा राम्रो उपाय होइन , यो 
अनि नै संकष्टस्पद छ / (भजनसंग्रह १२७ :१) 

            बोलाइएका हननन पवित्र आत्माको काया हो िर कन नै स्िािा राखेर िाध्य हननन मात्र एक 
शरीरको कारण मात्र हो / त्यसैले हाम्रो बोलािट र दशान परमेश्िरमा जरा गाडडएको हनननपछा  र 
पवित्र आत्माद्िाराको ननयन्त्रणमा हनननपदाछ / 
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ख. हामम बोलाइएका छौ भन्ने कन रा िाहा गनन ाको फाइदाहरु : 

१. हामी उहााँका खेिालाहरु भएर त्यो उदेश्यमा केक्न्िि हन न्छौ /( १ कोरन्िी ३: ९ ) 

जसरी  हामम परमेश्िरका खेिालाहरु हौ हाम्रो दशान पनरा गना पवित्र आत्माले 
हामीलाई सामर्थया हदननहन न्छ र हामीलाई सहायिा गनन ाहन न्छ / हामम जब पवित्र आत्मा 
बबना यो काम गछौ भने हामीले अननक्श्चििा र फरकिाको कन रालाई दशााइरहेका 
हन न्छौ / िप रुपमा भन्ननपदाा यो एक घमण्ड र स्िािापूणा कन रा भएको प्रमाण हो / 

िर खेिालाहरु पवित्र आत्मामा भर पदाछन र स्िािी हन दैनन ्र सफलिाको श्रये 
आफैलाई हददैनन ्/ 

 

 

२. आमशर्हरु र सनविर्ाहरु (कफमलप्पी १ : ३-६ ) 

 

कसैले भन्ने गरेका छन ्“ जहााँ परमेश्िरले अगनिाई गनन ाहन न्छ त्यहााँ  उहााँले जनटाउनन 
पनन हन न्छ” र अको पनन भनाइ छ “उहाले आज्ञा गनन ा भएको कन राको ननक्म्ि उहाले 
मूल्य पनन चनकाउननहन न्छ / यी भनाइहरुले परमेश्िरको विश्िासयोग्यिा र उहाको 
आमशर्हरुको ननक्श्चििा गछान र निनीहरुलाई दशााउछन ्/ परमेश्िरको नाम उत्पनि 
२२ :१४ मा “यहोिा नयरे” भननएको छ जसको शाक्ब्दक अिा “ परमप्रभनले देख्ननहन न्छ 
अििा परमप्रभनले देख्ननहन ने 

छ / उहाको प्रनिज्ञा र आमशसहरु उहाको आज्ञाकाररिामा हहड्नेहरुलाई हन ने प्रनिज्ञा 
गररएको 
छ / 

 

 

३. दनख कष्टमा क्स्िरिा र विश्िास (हहब्रन १२:१-३, २ थिस्सलोननकी ३:५, याकन ब १:२-४) 

हाम्रो कायामा हाममले आफैलाई ननयन्त्रण गने प्रयास र पापमा पाने पररक्षाहरुलाई 
इन्कार गने हाम्रो आफ्नै िररकाले कहहले सफल  हन दैन /जसरी हामी यस संसारमा 
रहन्छौ हामी यी असफलिा र पापपूणा अमभलार्ाहरुसंग संघर्ा गदै रहेका हन न्छौ / 

िर हामीले सम्झनन पछा  कक असफलिा हाम्रो  फल फलाउननको अन्ि होइन िर 
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िीष्टले हाम्रो कमजोरी र मसममििा पूणा रुपमा बनझ्नन हन न्छ र उहामा हामीले प्रत्येक 
हदन नयााँ दया पाउदछौ (हहब्रन ४: १४-१६ ,बबलाप ३ :२२-२३)/ जसरी हामीले हाम्रो 
पाप स्िीकार गरेर उहासंग क्षमा माग्छौ , परमेश्िरको प्रनिज्ञा छ कक उंहाले 
हामीलाई शनद्द गनन ाहन न्छ ननको पानन ाहन न्छ र हामीलाई पननस्िाावपि गनन ाहन न्छ 
/(१यहन न्ना १:९) 

 

पािल लेख्छन , “9 राम्रो काम गनाामा हामी िाक्नन हन ाँदैन। यहद हामी कमा गना 
रोककएनौ भने िीक समयमा हामी बाली उिाउन पाउाँछौं/” (गलािी ६:९ ) 
हाम्रो अिस्िा जनि सनकै कम्जोर भएपनन अन्ि सम्म परमेश्िरको महान 
योजनालाई हामीमा हेना हाम्रो बबश्िासलाइ कहहले गनमाउनन हन दैन / क्स्िर भएर 
सहायिाको लाथग िीष्ट लाई हेदै यो सम्झनन पछा  कक दनख कस्टले सर् ै हाम्रो 
क्स्िरिा लाइ ननमााण गछा र क्स्िरिाले िपाइाँ र िपाइको सेिाकाइमा िपाईलाई 
विश्िासमा बमलयो साक्षक्ष बनाउछ/  

 

ग . मण्डली ननमााण गना बोलािट र दशान ग्रहण गनन ा / 
१. परमप्रभनले िपाईलाई मण्डली ननमााण गना बोलाउनन सक्नन हन न्छ चाहे िपाइले 

त्यसलाई ग्रहण गनन ाहोस या नगनन ाहोस / 
a . जमलरहेको पोथ्रामा मोशालाई सेिाको ननक्म्ि बोलाइयो / 
b . थगदोन  गहंन  ननफननरहेको बेलामा परमेश्िरले उनलाई बोलाउनन भयो / 
c . योनालाइ परमप्रभनले नननािेका माननसहरुलाई पश्चािाप गना भन्न 
बोलाउनन भयो िर योनाले इन्कार गरे पनन फेरी परमप्रभनले उनलाई आज्ञा 
पालन गना बोलाउनन भयो / 
 

d. आज्ञापालन बमलदान भन्दा उिम हो /(१ शमनएल १५ :२०- २६ ) 
 

२. ज्ञान बनद्हदको ननक्म्ि प्रािाना गनन ाहोस र स्पस्ट र ननक्श्चि प्रश्नहरु 
परमेश्िरसंग सोध्ननहोस /( याकन ब १ :५,६b ) 

 परमेश्िरलाई सोध्ननहोस ् कक साच ैपरमेश्िरको बोलािट िपाइले मण्डली 
स्िापना गने छ कक छैन / 
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 मण्डली कहााँ स्िापना गना परमेश्िरले िपाईलाई अगनिाई गनन ाभएको छ 
सोध्ननहोस ्/ 

 कहहले स्िापना गने सोध्ननहोस / 
 कसरी स्िापना गने उहाले अगनिाई गनन ाभएको छ सोध्ननहोस / 

 

 

परमेश्िर िपाईका यी प्रश्नहरु संग डराउनन हन न्न र उहाले स्पस्ट संग िपाइको प्रश्नको उिर 
हदननहन न्छ / प्राय जसो हामी परमेश्िरसंग हिक प्रश्नहरु सोध्न असफल हन न्छौं, र त्यसैकारण हामी 
उहाको बोलािट  सक्जलै बाहहररन पनग्छौ / पे्रररि पािल पनन पवित्र आत्मा द्िारा माकेदोननया 
जान ियार भए िर त्यहााँ जाने उनको आफ्नो योजना थिएन / िर परमेश्िरले उनलाई 
कनेमलयसलाई भेट्नन पने दशान स्पस्ट देखाउनन भयो / पवित्र आत्माको शक्क्िमा पहहले नै त्यो 
माननस सनसमाचारलाई ग्रहण गना पख्रखारहेका थिए / स्पष्ट दशान र ज्ञान पाउनन ननकै दनलाभ कन रा 
हो /  

३. परमेश्िरको भय मान्ने माननसहरु निन िा चार जनाको परामशा खोज्ननहोस / 
(हहिोपदेश ११:४) 
a .कक्म्िमा पनन दनइजनाले मण्डली स्िापना र पास्टररय सेिाकाइ गरेको 
व्यक्क्ि छान्न ननक्श्चि हनननहोस / 
  b. निनीहरुलाई िपाइको मण्डली स्िापना गने क्षमिा कस्िो छ र िपाईको 
गनण र कमजोरीहरु औलाइहदनन भन्ननहोस / 
 

रे्रै जना अननभिी अगनिाहरुबाटको परामशा र सल्लाहले िपाईलाई आइपने विमभन्न 
जोख्रखम देख्रख बचाउंछ र आउने समस्याको समार्ान गना पनन मसकाउदछ / नि 
मण्डली स्िापना गरेका माननसहरुले मसकेका र प्राप्ि गरेका सफलिा र 
असफलिाको  अननभि िपाईलाई बाड्न सक्छन / 
सनन्नमा नछटो  हनननहोस, र सबै सननेको परामशाहरु प्रािानामा राख्ननहोस /(याकन ब १ 
:१९ ) 
उनीहरुले िपाईलाई िपाइको जीिनको कमजोरी र िपाईका असफलिाहरु देखाईहददा 
त्यसलाई स्िीकार गना ियार हनननहोस / यदी िपाईलाई उनीहरुलाई हदएको परामशा 
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मनपरेन भने पनन नछटै त्यसमा प्रनिकक्रया नजनाउननहोस िर प्रािानाका साि 
परमेश्िरबाटको स्पष्टिा खोज्ननहोस /  

  

 

४. उपिास र प्रािानाका साि परमेश्िरको अगनिाई िपाइको ननणाय मा गना 
हदननहोस /( पे्रररि १३ ) 
a . पवित्र आत्माको आिाज सनन्न खोज्ननहोस / (यहन न्ना १४: २६ ) 
b. हलचल नगनन ाहोस िा िपाइको बोलािटमा काया गनन ाहोस / 
यो बमलदानयनक्ि प्रािानाले शक्क्िशाली पररणाम ल्याउदछ /(यशैया ५८:६,एज्रा८ 
:२१-२३ ) 
नया र पनरानो ननयम दनबैमा उपबास प्रािानाले अननशामशि बनाउननको साि ै
महान क्रमभंगिाहरु ल्याएको छ /  

 

मोशाले दनइ पटक सम्म ४० हदने प्रािाना गरेको उल्लेख छ र येशन ख्रिस्िले 
पनन ४० हदनको प्रािाना गरेर उहाको अननयायीहरुलाई प्रािाना गनन ापछा  भन्ने 
कन रा स्मरण गराउनन भयो / राजा दाउदले पनन आफैलाई बबनम्र पारेर उपबास 
बसेका थिए / विश्िासीहरुलाई पनन उपिास प्रािाना बसेर क्रमभंगिा , येशन 
संगको ननकट सम्बन्र् , जीिन पररििान, व्यक्क्िगि जागनृि र अहदिीय 
शक्क्िलाई अननभि गना पे्रररि गररन्छ / 
 

५ िपाइको स्िानीय मण्डली र अगनिापनहरुबाटको ननश्चयिा खोज्ननहोस 
/(पे्रररि १३) 
a. पािल र बारनाबासलाइ बोलािट हदइयो उनीहरुले त्यो िाहा गदै ननक्श्चि 

पनन गरे / 
b. स्िस्र्थय समनदायलाइ सेिा गनााले िपाईलाई पक्का ननदेमशि गराउछ / 

 

 

यदी अहहले िपाइाँले स्िानीय मण्डली अगनिाई गररराख्नन भएको छ भने 
आफन लाई आफ्नो अगनिाहरु कहााँ समपाण गनन ाहोस र उनीहरुको ननक्श्चििा 
खोज्ननहोस / यदी िपाइाँ स्िानीय मण्डलीमा हनननहन न्न िर कन नै बाइबल 
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स्कन लमा पढ्दै हनननहन न्छ भने अििा मण्डलीमा एक  सामन्य विश्िासी 
हनननहन न्छ भने सम्भि भए सम्म अरु अगनिाहरुको परामशा खोज्ननहोस / 
 

िपाइको बोलािटको सनननश्चििाले िपाईलाई प्रािाना सहायिा र आमशर्  
अननभि गना लगाउनेछ जसरर िपाइाँ एक मण्डली स्िापना गना पिाइएको 
छ / िापनन यदी िपाइले यस्िो ननक्श्चििा बबना आफ्नै  बलमा यो गनन ा 
भएको छ भने यो मण्डली हराउने  ित्िको रुपमा पनन देख्रखन्छ /  
 

६ . जसरी िपाई आफ्नो बोलािट ननक्श्चि गनन ाहन न्छ मभबत्र शाक्न्ि 
माग्ननहोस र त्यसकै आशा गनन ाहोस /(यहन न्ना १४:२७) 

 रे्रै व्यिहाररक ननक्श्चििा पनछ मण्डली स्िावपि गने व्यक्क्िले 
माननमलनन पछा  र शाक्न्िको महसनस गनन ा पछा  / (कफमलवप ४ :६,७ ) 
 

केही प्रसंशा र केहह थचन्िाका कन राहरु हन न्छन िर यी कन राहरुले भने 
िपाईलाई चलाउनन हन दैन / परमेश्िरले िपाईलाई अहदनिया िररकामा 
शाक्न्ि हदने प्रनिज्ञा गनन ा भएको छ / यो त्यहााँ बाट आउछ जहााँ 
बाट िपाइको आत्मविश्िास कहहले हराउदैन/  

 

शाक्न्ि र एकिा िपाइाँ र िपाइको सहयोगीको हृदय मा हननन अनि नै 
आिश्यक छ यदी िपाइाँ बबबाहहि हनननहन न्छ भने/ िपाईहरुको 
एकिाको शाक्न्िमा परमेश्िरले िपाइहरुलाई आमशस हदननहन न्छ यदी 
यस्िो छैन भने िपाइले शाचो शाक्न्ि महासनस गना सक्ननहन न्न / 
 

७. परमेश्िरले कहहले पनन हामीलाई दोर्ार, गारो हन ने गरर 
बोल्ननहन न्न / िर जनि सनकै गारो पररक्स्िनिमा पनन परमेश्िरको 
अगनिाईले हाम्रो  हृदयमा शाक्न्ि ल्याउदछ/ 
(एकफसी १:१७-१८,लनका १०:२१ ) 
 

परमप्रभनबाटको ननदेशन प्राय अनि नै सहज हन न्छ / हाम्रो 
कहिनाइमा हामीले प्राय परमेश्िरको महानिालाई पाउन सक्छौ / 
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उहाको ननदेशनहरु हामीलाई उहाले बनझ्न सक्ने िररकामा लागन गना  
हदननहन न्छ / 
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%. तपाइिो मण्डलीिो लागग मूल्य, दर्शन, ि  ढााँचा 

( पढाउने समय ४५ ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 

 

 

 

 

क . मूल्य र मान्यिा िपाइको सेिाकाइको प्रािममकिा र काम 
देखाउने भनाइ हो /निनीहरुले सेिाकाइमा भएको नि कन राहरुमा 
केन्िीकरण गछा जनन िपाइाँ र िपाइको मण्डलीको लाथग महत्िपनणा 
छन ्/ 
िपाइको मूल्य र मान्यिाहरु नि कन रा हनन ्जसले िपाइको जीिन र 
िपाइको काम महत्िपनणा छ भन्ने कन रा विश्िास गराउछ / नयनीहरुले 
िपाइको प्रािममकिालाई ननर्ााररि गराउनन पदाछ /र निननहरुले 
िपाईलाई आफ्नो मण्डली स्िापना गने काममा माननसहरु कहााँ 
पनग्ने काममा िपाईलाई मनल्यांकन गना लगाउछ / 
   

जब िपाइले र मण्डलीले िपाइको मूल्य मान्यिा अननसार आफ्नो 
व्यिहार देखाउनन हन न्छ िपाइाँ साच ैनै सन्िनष्ट हनननहन नेछ / िर जब 
िपाइको व्यक्क्िगि कन रा यो मूल्य संग ममल्दैन त्यनि खेर गलि 
अननभि ननराश र असफलिाको स्रोि हनन पनग्दछ / 
१. प्रािाना गनन ाहोस कक उहाले िपाइको मण्डलीको लाथग उहाको 

हृदयको ईच्छा के छ प्रकट गराउनन भएको होस ्/( भजनसंग्रह 
१२७:१) 

२. परमप्रभनले जहहले पनन िपाइले पहहले नै ननर्ााररि गनन ाभएको 
मान्यिा अननसार उहाको दशान िपाइको मण्डलीको लाथग 
देखाउनन हन न्छ/ 
यी िल हदइएका मनल्यहरु कन न  अनि नै महत्िपूणा छ त्यसलाई 
हेनन ाहोस / 
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 सनसमाचार , संबन्र् , प्रचार , दयाको काया  

 खण्ड अननसारको मशक्षा  

 बहन  –अन्िरजािी सेिाकाइ  

 सृजनशील  

 कला  

 आरार्ना  

 एक देख्रख एक चेलापन  

 सानो समनह सेिाकाइ  

 समाक्जक सहभाथगिा  

 गनणात्मक बाल सेिाकाइ  

 सेिाकाइ सहाभागी सदस्यहरु  

 छोरी मण्डली स्िापना    

 विदेशी ममशन  

 अरु ख्रिक्स्िएन संस्िाहरु संग सहकाया  

 सांकृनिक सान्दमभाक संगीि  

 समनहगि सेिाकाइ (बहनकमाचारी र स्िेइनछक कमाचारी ) 
 पे्रममलो सम्बन्र्हरु  

 सास्कृनिक सन्दभाहरु  

 समनदानयक सहभाथगिा  

 पवित्र आत्मा शशक्क्िकरण  
 सदस्य िास्िा  

 प्रािाना केक्न्िि सेिाकाइ  

 समसमानयक ढाचा  

 अन्य --------- 
 

 

 

यी माथि िपाइले छान्ननभएका कन राहरुको आर्ारमा िपाइको  
मण्डली र सेिाकाइको मूल्य मान्यिा  बनझ्न सक्जलो हन न्छ /यी 
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मान्यिाहरुले सर् ैिपाइको हृदय िा  भविस्य र आशालाइ प्रस्िनि 
गछान जसरर िपाइाँ एक आगनिा हनननहन न्छ / 
 

३ . िपाइको मान्यिाले िपाइको दशानलाई अनघ बढाउने काम गनन ा 
पछा  / यदी िपाइको मान्यिा सनसमाचार छ भने िपाइको दशान 
िपाइको समनदायमा िीष्टलाइ पनराउनन हन नेछ / यदी िपाइको 
मान्यिा छोरी मण्डली स्िापना गने हो भने िपाइले मण्डलीको 
पररिारको दशान विकाश गनन ा हन न्छ / यदी िपाइको प्रािाना गने 
मान्यिा छ भने िपाइले प्रािाना गने सेिाकाइको दशान विकाश 
गनन ाहन न्छ / यदी िपाइको मान्यिा सानो समूह खडा गने छ भने 
िपाइले मण्डलीमा यस्िो दशान बबकाश गनन ाहन न्छ जसले समनह 
सेिाकाइ लाइ गनणात्मक बृद्दी गछा  / 
 

 

ख . िपाइको दशान के हो? 

१. यो िपाइको मण्डली स्िापना गने कन रामा भविस्यमा देख्न चाहने कन राहरुको सारांश हो /  
२. िपाइको मण्डलीले गना चाहने र र हनन चाहने कन रा हो / 
३. यो परमेश्िरको मण्डलीको बारेमा भएको विश्िास हो /  
४. यो परमेश्िरलाई खनशी पाने कन रा हो /(हहब्रन ११:१,२ र ११:६) 

ग. िपाइको दशान लेख्ननहोस  

१. िपाइको मण्डली स्िापना गने कन रामा परमेश्िरले के गरेको िपाइाँ चाहननहन न्छ र उहामा 
भरोसा राख्ननहन न्छ ? 

२. परमेश्िरले कसरर यो पनरा गनन ाहन न्छ भनन िपाइाँ उहामा भरोसा राख्ननहन न्छ ? 

३. याद राख्ननहोस कक िपाइको मान्यिाले िपाइको दशान झल्काउनन पछा  / 
४. िपाइको दशान सरल र छोटो हनननपछा  / 
५. िपाइले त्यसलाई दनइ निन हरफमा लेख्ननहोस / 

 

घ. िपाइको मण्डलीको लाथग सेिाकाइको ढांचा ननर्ााररि गनन ाहोस / 
१. लक्षक्षि समनह र सस्कृनिको लाथग के महत्िपनणा छ ? 
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२. समनदायको आिश्यकिाहरु के के हनन ्? सिाप्रिम िपाइले  जसरी िपाइाँ एक मण्डली 
स्िापक हनननहन न्छ िपाइले के हदन सक्ननहन न्छ मभबत्र मनल्यान्कन गनन ाहोस , िपाइको 
बरदान क्षमिा र अननभि अननसार हेनन ाहोस/ 
 

मभबत्र मनल्याकंनले िपाईलाई यी प्रश्नहरु गछा – 
 िपाइको जीिनको बास्िविक आक्त्मक अिस्िा कस्िो छ ? 

 कसरर कन रा हरु बास्ििमै चमलरहेको छ? 

 िपाइको मसममििाहरु िा बार्कहरु के के हनन ्? 

 िपाइाँ आज के जहटल समस्याहरु भोग्दै हनननहन न्छ? 

 िपाइले सफलिा िा विजयिा कहााँ पाउननहन न्छ ? 

 मेरो पररिार र वििाहको स्िास्र्थय कस्िो छ? 

 

यी माथिका प्रश्नहरुले िपाइको अहहलेको जीिन र िपाइको सेिाकाइ कस्िो 
भैरहेको छ बनझ्न मद्दि गछा / मभबत्र मनल्यांकनले िपाईलाई सच्याउन र 
िपाईलाई नया बल हदन मद्दि गछा जसमा िपाईलाई पवित्र आत्माको 
सहयोगको पनन आिश्यकिा हन न्छ / 
मण्डली स्िापना गना अनघ िपाइले मभबत्र मनल्यांकन गनन ा भएन भने िपाइाँ 
मण्डली स्िापना गना असफल हनननहन नेछ र यो शनरु देख्रख नै कायारहहि 
हन नेछ / 
 

दोस्रो मण्डली स्िापाना गने लक्षक्षि समनहको अिर्ारणा मलएर पनन बाहहरी 
मनल्यांकन गनन ाहोस /यदी त्यो समनदायमा पनन खास समस्या जहटलिा र 
आिश्यकिाहरु छन ् भने त्यहा पनग्न कस्िो िररका अपनाउने त्यो पनन 
मध्यनजर गनन ाहोस / 
 

 

 

 

 

बाहहरर मनल्यांकन गना यी प्रश्नहरु सोध्ननहोस  

 िपाइको समनदायको बास्िविक अिस्िा कस्िो छ? 



21 
 

 िपाइको समनदायमा हन ने के कन राले मण्डलीलाई असर गछा ? 

 िपाइको मण्डलीमा हन ने के कन राले समनदायलाई असर पाछा? 

 माननसहरु के समस्या झेल्दै छन?् 

 कस्िो झनकाउ भैरहेको छ ? 

 यदी िपाइको मण्डलीबाट िपाइको समनदायमा स्िगा देख्रखन्छ 
भने के हन न्छ? 

यी प्रश्नहरुले आज हाम्रो समनदाय कस्िो छ भन्ने कन रा बनझ्न र त्यहााँको  अनि आिश्यकिाहरु 
बनझ्न मद्दि गछा / यसले िपाईलाई राम्रो सनसमाचार पनराउने िररका मसजाना गना र नि 
माननसहरुको आिश्यकिा पूनि ा गना एक पनल बन्न मद्दि गछा / 

िपाइको मण्डली र समनदायको लाथग सम्बन्र् विस्िार गने एक पनल ननमााण गनन ाहोस / (१कोरक्न्ि 
९:१९-२३) 

सम्बन्र्को पनलले िपाइको समनदायको माननसको हृदय र विचार बनझ्न र त्यहााँ पनग्न मद्दि गछा / 
यो एक साझा मैदान हन नेछ जहााँ बाट िपाइले त्यहाको माननसहरु संग संचार गना सक्ननहन न्छ र 
उनीहरुलाई सेिा पनराउन सक्ननहन न्छ / 

 

२०-३० ममनेटको समयमा आफ्नो बबर्ाथिाहरुलाई उनीहरुको दशान लेख्न लगाउननहोस / र उनीहरुको 
दशान भन्न लगाउननहोस/ यो समय आफ्नो विर्ािीहरुले नबनझेका  कन राहरु पनन स्पष्ट हन न्छ र 
उनीहरुलाई अझ मसकाउन सक्जलो हन न्छ / 

 

आफ्नो मशक्षा अक्न्िम नोट हदएर अन्ि गनन ाहोस िल हदए अननसार , (  समय १५ ममनेट ननर्ाारण 
गनन ाहोस) 

 

 अरु क्जम्मेिारी र सहयोगको लाथग पननअबलोकन  र अरु सब संग बाड्ननहोस  

१. एक अगनिाको रुपमा िपाइले आफ्नो मान्यिा ,दशान र िपाइको सेिागने िररका अरु 
क्षमिािान अगनिाहरुसंग बाड्न अनि  नै महत्िपनणा छ / 
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२. संगसंग ै िपाइले एकअकााको ित्िहरु केलाउन सक्ननहन न्छ, उनीहरुको उदेश्यहरु िाहा गना 
सक्ननहन न्छ , र त्यो प्रकक्रयामा उनीहरुको ननरन्िर र स्पस्ट भूममकाको लाथग प्रािाना गनन ा 
सक्ननहन न्छ / 

३. िपाइको भरोसायनक्ि परामशा पाएपनछ िपाइको दशान मान्यिा र  िररकालाई  फेरी 
केलाउननहोस / 

 अरु अननभिी अगनिाहरुको अननभिले िपाईको समय , शक्क्ि र स्रोिहरुलाई बचाउन 
मद्दि गछा / 

 अरु अगनिाहरु संगको छलफल िपाइको लक्षक्षि समनहमा पनग्ने र त्यहाको अिस्िा 
बनझ्ने एउटा राम्रो सहयोग प्रमाख्रणि हनन सक्छ / 

 परमेश्िरको भय मान्ने माननसहरुले हदएको परामशाले िपाईलाई जननकन रा महत्िपनणा 
छ त्यसमा केक्न्िि हनन मद्दि गछा र नचाहहने कन रालाई हटाउन पनन मद्दि गछा 
/ 

 यदी पररििान आिश्यक छ भने िपाइको मान्यिा अंगाल्ननहोस ्र िपाइको मण्डली 
स्िापनामा दशान र िररका प्रयोग गनन ाहोस / 
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^. योजना ि िणनीनत 

( पढाउने समय ४५ ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 

 

१. योजना र उदेश्य िोक्नन परमेश्िरका काया हनन ्/ 
योजना र उदेश्य लक्षक्षि गनन ा भनेको कन नै पनन कायापिा लगाएर त्यसलाई प्रकक्रयामा ढाल्नन  
र िपाइको दशानलाई परमेश्िरको योजना र उदेश्यमा अगाडी बढाउनन हो / हहिोपदेश २९:१८ 
ले भन्दछ कक जहााँ दशान छैन त्यहााँ माननसहरु भाडडन्छन  /  
 

 a , दशान शब्दको अिा परमेश्िरको योजनाको बारेमा उहाको प्रकाश हो /  
 b , भाडडनन को अिा माननसहरुले बाटो बबराउनन हो िा नाश हननन हो / 
 

क. परमेश्िरको योजना उहाको सबै सृक्स्िको लाथग छ .(यशैया ३७:२६ ) 
ख. परमेश्िरले प्रत्येक व्यक्क्िको लाथग योजना बनाउनन हन न्छ (यममाया २९:११ ) 
ग. रणनीनिक योजना र्माशास्त्र बाट नै प्रस्िनि भएको थियो / 

 मोशालाई नयत्रोले रणनीनिक रुपमा अथर्कार हदए /( प्रस्िान १८ :१-२७ ) 
 यहोशनलाई परमेश्िरले यररहोलाई कसरर हराउनन पछा  ननदेशन हदनन भयो / 

(यहोशन ६) 
 नेहेम्याहले योजना बनाएर यरुशलेमको  पखााल ननमााण गने काम गरे / 

(नेहेम्याह ) 
 येशनले योजना बनाउनन भयो र १२ चेलाहरुलाई सनसमाचार मा पिाउन िामलम 

हदनन भयो /(पे्रररि १:८ ) 
 पािलले त्यहााँ सनसमाचार सननाउने योजना बनाए जहााँ कोहह सनसमाचार 

सननाउन पनगेको छैन /(रोमी १५:२०) 

 

२. रे्रै जना माननसहरुसंग दशान छ िर िोरैले मात्र योजना र रणनीनि बनाउछन जसबाट 
निनीहरुले आफ्नो दशान पनरा गना सक्छन/ मण्डली स्िापना गने व्यक्क्िले समय मलएर 



24 
 

परमेश्िरको इच्छा खोज्नन पछा  योजना बनाउन र त्यसलाई पनरा गने रणनीनि अपनाउन /( 
याकन ब ४:१४, १५ ) 
 

a योसेफको जीिनलाइ हेनन ाहोस कक उनलाई परमेश्िरले कसरी  दनखहरु बाट प्रशाशननक र 
योजनाका कन राहरु मसकाएर िन लो पदमा राख्ननभयो / 
b योसेफले प्रशाशन कसरर चलाउने भन्ने बारे राम्ररी मसके त्यसैले उनले आफ्नो पररिारको 
राम्ररी  हेरचाह गना सके र िन लो अननकालको समयमा राम्ररर सबै देशलाई नै राम्ररी 
चलाउन सके / 
c.योजनाको प्रकक्रयाले परमप्रभनलाई अचम्मको काम गना हदन्छ र यहााँ आमशर् र 
परमेश्िरको प्रनिज्ञा हन न्छ / 
 

 

३. रणनीनि स्पस्ट , लेख्रखएको र मापन गना सककने हनननपछा  / 
 योजनामा स्पस्ट  रुपमा िोककएको  कायाहरु हनननपछा  / 
 प्रत्येक काया इच्छाअननसार गररएको पररणाम हनननपछा  / 
 प्रत्येक पररणाम समय र संख्या अननसार मापन गररएको हनननपछा  / 
 यी कामहरु कहहले कहहले गने भनेर क्यालेन्डरमा थचन्ह लगाउनन पनन पछा / 
 जसरी रणनीनिहरु पनरा हन दै जान्छन त्यही अननसार पनरा भएकोमा र्न्यबादी हनननपछा   

र त्यसलाई मनाउन पनन सककन्छ / 
 पररणामहरु  बाहहर गएका कन रा जनि नै हन दैन / 

 

क. पररणाम : यो एक गररएको कन राहरुको िा प्रकक्रयाको प्रनिकक्रया हो / 
ख.  आउटपनट : यो कन नै काया गदाा गररएको  माननसको िा िस्िनको लगानी हो / 
ग. पररणामहरु पररििानीय हन न्छन ,फरकिा ल्याउछन र रे्रै क्षमिामा देख्रखन्छन / र 

बाहहर गएका कन राहरु मात्र संख्यात्मक रुपमा गणना गना सककन्छ गनणात्मक रुपमा 
होइन / 

घ. बाहहर गएका कन राहरुले स्िास्र्थय ,पररििान , संख्यात्मक बृद्दीको आर्ारमा अगनिाई 
गछा / 



25 
 

ङ. बाहहर गएका कन राहरुको मनल्यांकनले कमजोरीलाई बमलयो बनाउने जानकारीहरु 
हदन्छन साि ैकममका कन राहरु पनन औल्याईहदन्छन/् 
 

 

 

४ . योजना र रणनीनिले िपाइको क्षमिा  रे्रै बनाउन सहायिा गछा /( हहिोपदेश २९:१८) 
१. एक असल अगनिाले सर् ैयोजना बनाउछ र त्यो योजना पनरा गना काया पनन गछा / 

( हहिोपदेश १६:३, भजनसंग्रह ९०:१२) 
२. पवित्र आत्माले िपाईलाई योजना बनाउने प्रकक्रयामा सहायिा  र अगनिाई गनन ाहन न्छ 

/( भजनसंग्रह २०:४,१६:९, यशैया २८:२९) 
३. जब व्यक्क्िगि इच्छा परमेश्िरको योजना अननसार जनि ममल्छ िब क्षमिा पनन 

त्यनि नै रे्रै प्रयोग हन न्छ / 
४. कामहरु पनरा हननन र िपाइको प्रगनि देख्रखननले िपाइको योजना र रणनीनिको 

प्रककयालाई िप इन्र्न हदन्छ र यसले उत्साह हदने गछा / 
५. क्षमिा निब्र रुपमा िृद्हद हन न्छ जब िपाइले दशान पनरा गना समनहमा उदेश्य राखेर 

काम गनन ाहन न्छ / 

 

७. मण्डलीको अगनवापन र र्ासन प्रर्ाली 

(ससकाउने समय ४५ समनेट मात्र) 

बाइबलीय प्रकारले मण्डलीलाई सबसभन् न तररकाले चलाइएको छ । हामी अवलोकन 

गदछु  ँ दक, स्थानीय मण्डली एउटा जीसवत अङ्गजस्तै हो । जसले ख्रीष्टको र्रीरको असभव्यक्त 

गदछु । ख्रीष्टले संस्थागत प्रकारले मण्डलीलाई सङ्गरठत गननुभएको कन रा हामीलाई थाहा नै छ । 

जो धमुर्ास् त्रहरुद्वारा नै सनधाुररत गनु सनदरे्नात्मक आज्ञा गररएको छ । जस्तै एक आत्मा र 

संस्था, मण्डली बृसद्धमा असभषेक गननुभएको छ। बासहर जान सङ्गती र स्वस्थ हुन प्रेरकको रुपमा 

परमेश् वरले अगनवापनलाई असभषेक गननुभएको हो । ख्रीसष्टयन अगनवापनमा तीन वटा प्राथसमक 

तररकाहरुले मण्डलीलाई र्ासन गरेको इसतहास भररनै दखेछ  ँ। यी तररकाहरुले संस्थाहरु वा 

कन नैहरुसँग सम्बन्ध गास् नलाई कन नै पसन दनसवधा नबनाउननहोस् । तर स्थासनय मण्डलीको 

उदे्यश्यलाई पनरा गने यस प्रकारका ढाँचा वा बनावट र्ैलीले असभव्यक्त गने सेवा गदछु ।  
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यी सतन वटा प्राथसमक र्ासन प्रर्ाली ढाचँा सम्बसन्ध हामी छलफल गनेछ ।ँ तब धमुर्ास् त्रमा 

हामील ेके भेटाउछ ,ँ त्यसलाई हामी हेनछे  ँ। 

क) मण्डलीको एकल अगनवापन 

मण्डलीले बारम्बार सतनीहरुको स्थासनय चालचलनमा राजनीसतक तररकाको र्सक्त र 

कमजोरीहरुलाई नक् कल गरेको पाइन्छ । मण्डलीका सपताहरुबारे अनसगन्ती लेखकहरुले 

प्रमार्ीत गरेका छन् । मण्डली एकल अगनवापनले रोमी र्ासकहरुसँग त्यसरी नै सबर्प, एल्डर, 

पास्टरहरू पसन आसत्मक के्षत्रमा महान् हुन्थे र जसले सबै सडकनहरू र सवश् वासीहरूको अध्यक्षता 

गद ैसथए । आजसम्म यो मण्डलीको एकल अगनवापन र्ैसलले मण्डलीहरुलाई बाधेको छ । रोमन 

क्याथोसलक मण्डली भररनै यस प्रकारको प्राथसमकताले ठाँउ ओगटेको छ । जहाँ यस दकससमको 

र्ासन प्रर्ालीले चाधहदँो मात्रमा प्रमार्को आकार सलएको छ । भ्रष् टचार सँिै एक खतराजनक 

हुन्छ । 

ख) सामसूहक मण्डलीको अगनवापन 

हरेक सवश् वासीको पनजारीपनको नसवकरर्सँग जोड ददइएको छ। सनधाररएका (प्रोटेस्टेन्ट) 

मण्डलीहरुमा सामूसहक र्ासन प्रर्ालीले मण्डलीमा र्ासन गरेको छ। यस प्रकारको मण्डलीको 

र्ासन आकार बसप् तस्स मण्डलीहरूमा पाउछ ।ँ यसरी एल्डरहरु, पास्टरहरू, सडकनहरू र 

प्रर्ासक जस्ता आदद र्ीषुक ददएर सबै काम सनयसमत प्रकारले व्यवसस्थत गद ैसथए। जेभएता 

पसन र्सक् त समूहका सदस्यहरूसँग छ। वार्षुक बजेट (आय, व्यय) मण्डलीको कायुिम र 

अगनवापनका पदका सम्बसन्ध चननाव गने क्षमता सदस्यहरूसँग हुन्छ । यस आकारका पररर्ाम 

सवभाजकको एक नकरात्मक हुन सक्छ तर थसपएको उत्तरदायीले सनलुच्य भ्रष्टचारलाई रोक् न 

सक्छ । 

ग) एल्डर सनदसेर्त अगनवापन 

मण्डलीका एक अको लोकसप्रय तररकामध्ये एल्डर सनदसेर्त र्ासन हो । साधरर्तमा 

यसलाई भन् ननपदाु मण्डलीलाई एल्डरपनले डोर् याएको हो, जोहरू सडकनहरूद्वारा सहयोग 

गररएकाहरू हुन्। मण्डलीका मनखय सनरु्यहरूमा मण्डको समूहले धेरै मात्र कन राहरू भन् न 

सक्दसथए । तर जसले बाइबलीय योग्यताहरूलाई अगनवापनका लासग पनरा गरेका हुन्छन्, 

उनीहरूले र्सक्तको गरँुगो कन रा बताउन सक्छन् । यद्यसप यस प्रकारको तररकाले  "सतनीहरू र 

हामी" समूह र एल्डरहरूमाझ व्यवहार अननकन ल बनाउन सक्छ। यसले एउटा कायुदक्ष र 

उत्तरदायी सन्तनलन दकससमको बराबर कन रा उत्पादन गछु । 
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सवसभन् न प्रकारका मण्डलीको र्ासन प्रर्ालीको अवलोकनले हामीलाई प्राथना ससहत सवचार 

गरर हाम्रो नयाँ मण्डलीको स्थापना गदाु कस्तो प्रकारको अगनवापनको सङ्गठन हामीले गननु 

पदछु । 

सामूसहक दियाकलाप 

केही क्षर् सलएर सवचार गननुहोस्, र सवगतमा तपाईं कस्तो प्रकारको र्ासन प्रर्ाली ढाँचा 

भएको मण्डलीमा सहभागी भइरहननभएको सथयो। केही असल थोक बारे सम्झेर सनसश् चत 

प्रकारको र्ासन प्रर्ाली र्ैसल सम्बसन्ध लेख ननहोस्। असहले केही थोक बारे सोचेर लेख ननहोस्, जनन 

बाइबलीय वा स्वस्थ प्रकारको दसेखदनै सथयो।  

ि) दकन मण्डली र्ासन प्रर्ाली आवश्यक छ ? तीनवटा मनखय कारर्हरूुः- 

 यसले बाइबलीय ठूलो तदननरुप ल्याउँदछ।  

 यसले आसत्मक र संस्थागत एकतामा ठूलो प्रवद्धनु गदछु। 

 यसले अगनवापनको उत्तरदायीत्वमा ठूलो सनश् चयता ददन्छ।  

जब कन नै सनसश् चत प्रकारको मण्डलीको र्ासन प्रर्ालीको आकारलाई सबचार गर् छ  ँ।  मनखय 

प्रर्नहरू सोध् ननपदछुुः- 

 के यो व्यवहाररक छ ? 

 के यो परम्परागत छ ? 

 के यो एसतहाससक छ ? 

 के यो न्यायगत छ ? 

 के यो संस्कृसतद्वारा  सवचारसनय छ ? 

 असत नै महत्वपूरु्, के यो बाइबलीय छ ? 

नयाँ करारको मण्डलीमा हामी जून कन रा अवलोकन वा सनरीक्षर् गछछ,ँ त्यस अननरूप हामीले 

हाम्रो मण्डलीको हरेक ढाँचा र्ासन प्रर्ाली अननसार बनाउनन पदछु। यद्यसप यो सँधैभरर हामीले 

सनधाुरर् गरेका स्थान वा अवस्था सम्भव हुदँनै। मण्डलीको र्ासन प्रर्ालीको ढाँचा बाइबलीय 

नमूना, सत्यता र येर्ूको जीवनी र सर्क्षा, प्रेररतहरू र नयाँ करारको मण्डली अननसार 

चलाइएको हुननपदछु । 

ङ) र्ासन गन ेअगनवाका र्ीषकुहरू, भूसमका र दजा ुवा पदहरू 

एल्डरहरू 
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बाइबलको अङ्गे्रजी अननबादमा साधरर् र्ब्दले ती व्यसक्तहरुलाई दखेाउँछ, मण्डलीमा 

अगनवापन ददनलाई "एल्डर" परमेश् वरले चनन् ननभएको हो । कसहलेकसह "सबर्प" भन् ने र्ब्द 

आन्तररक एल्डरसँग पररवतुन गरर चलाएको दसेखन्छ। यो १सतमोथी ४:११-५:२ सम्मबाट स्पष् ट 

हुन्छ, दक एल्डरहरूलाई असभषेक गदाु सतनीहरुले खेलेको योग्यताको आधारमा गररन्थ्यो। 

सतनीहरुको आसत्मक वरदान, पररपक् वता, अन्तदृसुष् ट, चररत्र र प्रभावको आधारमा सनयूसक्त गने 

गररन्थ्यो।  

नयाँ करार मण्डलीका एल्डरहरूमा मण्डली जीवनीका हरेक के्षत्रको सनसम्त जस्तैुः- सतनीहरूले 

सतनीहरूले प्रचार गरे, ससकाए, र्ासन गरे,परामर्ु ददए, पास्टरीय सेवा गरे, अगमवार्ी बोले, 

सनधारे, चेतावनी ददए, अननर्ासनमा राखे र व्यवस्थापन गरे । यसो गने उत्तरदायी र सनररक्षर् 

गननपुदाु सथयो। प्रेररत ४: ३६-३७ र प्रेररत ११: २९-३० अननसार एल्डरहरू समूह र आर्थुक 

कन राहरू समाल्ने काम गरे । अननसचत प्रकारका कन राहरूलाई हटाएर सही सतकुता सलए ।  

धमुर्ास् त्र अननसार वररष् ठ पास्टरले समूहसभत्र एल्डरलाई नै मनखय गरर प्रयोग गनै पदथु्यो। 

सडकनहरू 

नयाँ करारमा अको प्रकारको आसत्मक अगनवा भनेको "सडकन" हो । यसको र्ासब्दक अथु 

"सेवक" हुन्छ । सवर्ेष गरर यो सेवकलाई सामूसहक कायुमा प्रयोग गररएको छ । यसले स् त्रीहरू र 

पूरुषहरूलाई दखेाउँदछ । जसले एउटा स्थासनय मण्डलीमा एल्डरबाट असधकारलाई प्रसतसनसधत्व 

गनु प्राप् त गरेका हुन् छन । त्यसैकारर् सतनीहरुले यसलाई सवर्ेष औपचाररक माध्यमले सेवा गनु 

सक्छन् । सडकनहरूको वरदानको सेवकाइ बारे प्रेररत पावलले दनवै स्थासनय मण्डलीका एल्डरहरू 

र समूहबाट सभन् नता दखेाएका छन्, (दफसलप् पी १:१) । 

प्रेररतहरू 

यो र्ब्द केहीलाई मात्र चलाइएको छ, तर सबैलाई होइन् । नयाँ करारमा आसत्मक 

अगनवाहरूलाई प्रयोग गररएको र्ब्द ''प्रेररत'' हो ।  कसतपल्ट बाह्र जना थाहा भएकाहरूलाई नै 

प्रयोग गररएको सथयो । यस संसारमा येर्ू  र्रीरमा हुदँा उहाँसँगै सेवकाइमा साथ ददएका सथए । 

तर स्थासनय मण्डलीको अगनवापनलाई अझ धेरै साधारर्त एक प्रकारले एल्डरहरूलाई सवर्ेष 

जोड ददएर  प्रयोग गररएको छ । एक प्रकारले प्रेररतहरू र पास् टरहरू सबच भएको सभन् नता यो 

हो दक कसतपय पास् टरहरू  एल्डरहरू हुन् । जसले सनसश् चत स्थासनय मण्डलीमा सेवा गदछुन् । 
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जहाँ प्रेररतहरू र एल्डरहरूले भने सीमालगायत सवसभन् न के्षत्रहरूमा रासण्िय वा ख्रीण्टको  

र्रीरको सवश् वव्यापी प्रकारले सेवा गदछुन् । 

पननस्थासपत प्रेररतीय बासहर सवैक्षर् पररषद ्सबर्ेषगरर सववेकपूरु् र अननभव भएको मण्डलीका 

अगनवाहरूले समलेर गरेको  हुन् छ । जसको सेवकाइ र इज् जत एउटा स्थासनय भेला भन् दा पर हुन 

सक् छ । सतनीहरूको भूसमका मण्डलीमा आसत् मक खाँचोको सनररक्षर् गननु हो, र अगनवापनलाई दनवै 

के्षत्र सेवकाइ र र्ासन गने काममा परामर्ु ददनन र जहाँ कायुलय खासल हुन्छ चनसनएका वररष् ठ 

पास्टरहरूसँग  सभासग हुन ।  सतनीहरू मनखय पास्टरसँगै अननर्ासन गने काममा भाग सलन् छन्, र 

जहाँ एकदमै आवश्यक हुन् छ  र साथै मण्डलीमा भएको मत-सभन् नतालाई समलाउनन पदछु, जनन 

साधारर् तररकाले समलाउन सदकदन्ै । कसतपल्ट प्रेररतीय सनररक्षर् बासहर पररषद ् त्यही नै 

मासनसको समूह हुन्छ, जसले मण्डली स्थापना गनेहरूलाई पठाउदछन् र मण्डली स्थापना 

गदछेन् ।  यद्यसप, यो सँधैभँरर भने यसो हुदन्ै । 

प्रेररतीय मण्डलीहरू 

केही मण्डलीहरूले कसहले कही सतनीहरूमासथको असभषेक त्यसले सवश् वासीहरूको एक् लो 

भेलाले सवर्ेष प्रकारको सीमाना तोदकददएको हुन्छ । सतनीहरूले धेरै मण्डलीहरू स्थापना गरेको 

कारर्ले वा सतनीहरू महत्त्वपूरु् भएकोले  र अरू  धेरै स्थासनय मण्डलीहरूका  अगनवाहरूमासथ 

फैसलएको प्रभावले गदाु, यस प्रकारको  समूहलाई कसहले कही "प्रेररतीय मण्डलीहरू" भसनन् छ । 

यसले संस्था वा ससद्धान्तलाई दोधारमा राख न होइन, तर सनसश् चत कन रालाई चलाउन र प्रभाव 

पाने हो । 

 यस प्रकारको समूसहक वररष् ठ पास्टरले समल्नेगरर खासल स्थासनय मण्डलीका 

पास्टरहरूलाई मात्र नभएर, ख्रीष् टको र्रीरको केही भागसभत्रका प्रेररतहरू पसन हुन् भनी 

गननुपदछु । 

मण्डली र्ासन  अगनवापन उत्तरदायीका लासग असत आवश् य छ 

यो कन रा स्पष् ट छ दक कतुव् य पनरा गनु  मण्डलीको र्ासन वररष् ठ पास्टर  लगाएत सबै 

अगनवाहरूका  वृसद्ध र र्सक् त उत्तरदायीका सनसम्त आवश् यक छ । बसलयो हुनलाई स्पष् ट 

उत्तरदायीत् वको ढाँचाले ठाँउ सलन असत महत्त्वपूरु् छ । मण्डलीको स्पष् ट र्ासन सवना 

सदियरसहत र असनयन्त्रीत हुन पनग् दछ । ढाँचा र्ैलीले पास्टरलाई स्वस्थयको राम्रो वातवरर् र 

उत्तरदायीका लासग सहायता गननुपदछु । उत्तरदायी भनेको सनयन् त्रर् गननु होइन्, तर न सतकता 

पूवुधार बनाउन आसत् मक र मण्डलीलाई आर्थुक रूपमा स्वस्थय बनाउनन हो । 
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ठूलो आसत् मक र संस् थागत एकता 

एल् डरहरूद्वारा बाइबलीय अगनवापनबाट मण्डली सचसनन् छ र लाभदायक हुन्छ । पररषद,् 

प्रेररतीय सनररक्षर् र सडकनहरू मण्डलीको उद्देश् य पनरा गनु आ-आफ् नो सेवकाइको कायु के्षत्रहरु 

छन् । एउटा मण्डली एकसत्रत र  एकदमै बसलयो हुनका लासग त्यहाँ आत्मामा एकता चाधहनँ् छ, 

यो सवना मण्डली र संस् था दनवै अन् त् यमा गएर असफल हुन् छन्, ( मकुूस ३ :२५) ।  

बाइबलीय अगनवापनबारे सवसभन् न प्रकारले धमुर्ास् त्रमा उल् लेख गररएको छ । एउटा 

साधारर् सवर्ेषतालाई हनेे सक् छौं, त्यो भनेको एकता हो ।  एदफसी ४: ११-१६ ले स्पष् ट सचत्रर् 

दददछं दक मण्डली भनेको एउटा तयार गने केन् र हो, जसको प्राथासमक जोड नै एकता हो । 

परमेश् वरको राज् य सबस्तारमा एकताको आलोचना हुन्छ । 

 

पदको काय ुर सम् बन् धमा चल् न मनख य सवचारहरू  

 एल् डरहरू अगासड बढ्न सँगसँगै र सामूसहक सनयुर्हरू बनाउननपदछु । 

 आसत्मक असधकारले सँधै ँप्रसतसनसधत्त्व गदछु, तर कसहल्यै यसमासथ चननाव भने हुदनै । 

त् यसकारर् एल् डरहरू सनयनसक्त गररन्छ । 

 आवश्यकतालाई प्रसतदिया ददन  सडकनहरू बनाइन्थ्यो । सडकनहरूले र्ासन गदनेन्, तर 

यसको सट्टामा सेवा गदछेन् । 

 मण्डलीको च तर्पु वृसद्धका लासग सडकनहरूको आवश्यक हुदनै । 

 व्यसक्तगत तवरले एल् डरहरूको थोरै मात्र असधकार रहकेो हुन्छ । तर  सामूसहकमा भने 

ठूलो असधकार हुन्छ । 

तपाईंको मण्डलीको र्ासन प्रर्ालीमा बढी ढा ँचा नबनाउननहोस ् 

तपाईंको आफ्नो सन्दभु अननसार मण्डलीको र्ासन प्रर्ाली असत सरल हुन सक्छ । जे 

भएता पसन, के प्रभनले तपाईंको मण्डलीलाई संखयमा वृसद्ध गने र प्रभाव पानेका सनसम्त अननमसत 

ददननहुन्छ ?   र्ासन प्रर्ाली र  ढाँचालाई बेवास्ता गननुहुदनै । मण्डलीको र्ासन प्रर्ालीलाई 

इन्कार गनाुले मण्डली स्वस्थरुपमा वृसद्ध हुनबाट रोदकन्छ । यद्यसप िरेलन मण्डलीहरू र ग्रामीर् 

मण्डलीहरूमा भने र्ासन प्रर्ाली असत नै आवश्यक छ ।  
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& मण्डली स्थापना गने समुह 
 

         ( पढाउने समय ६० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 
 

१. परमेश्िरले उहाको उदेश्य पनरा गना समनहलाई प्रयोग गनन ाहन न्छ / (२ 
निमोिी २:२) 

 बत्रयेक्त्ि एक समनहको उदाहरण हो / 
 येशनले उहाको जीिन निन बर्ासम्म १२ जना माननसहरुलाई हदनन भयो / 
 येशनले दनइजनाको समनहलाई पिाउनन भयो (लनका १० :१ ,मकन ा स ६:७) 
 समूह बाइबलीय िररका हो (पे्रररि १३:२ ) 
 विबाह परमेश्िरको अमभवर्क्ि समनहको उदाहरण हो / 
 िपाइको पहहलो समनहको सदस्य पहहले िपाइको आफ्नै श्रीमान/् श्रीमिी 

हनननपछा  / 
 मण्डली स्िापना गने काममा श्रीमान ्र श्रीमिी दनिै एकिामा हनननपछा  / 
 परमेश्िरले श्रीमानलाइ पररिारको अगनिा हनन बोलाउननभएको छ 

/िपाइको पररिारको आक्त्मक स्िस्र्थय बनाउने क्जम्मेिारी िपाइको हो 
/ श्रीमानहरुले आफ्नो श्रीमिीलाई त्यस्िै बमलदानी पे्रम गनन ा पछा  
जसरर ख्रिस्टले मण्डलीलाइ  गनन ा भयो / (एकफसी ५:२५) 

 सबै सम्बन्र् भन्दा िपाइको पहहलो  परमेश्िरसंग को सम्बन्र् र 
त्यसपनछ  आफ्नो जीिन साथि संगको सम्बन्र् अनि नै महत्िपूणा छ 
/ परमेश्िरले श्रीमानहरुलाई उनीहरुको श्रीमिीलाई पे्रम गना र 
उनीहरुको आक्त्मक िृद्हदको ननक्म्ि आफैलाई समपाण गने आज्ञा 
हदननभएको छ / (एकफसी ५:२५-२८) 

 यहााँ केहह कन राहरु छन ्जनन िपाइले िपाइको वििाह सफल बनाउन 
सक्नन हन न्छ / प्रत्येक हदन िपाइको लाथग अिसरहो कक िपाइले 
आफ्नो वििाह लाई असल िा खराब बनाउने / जसरर एक मालीले 
आफ्नो बगचैा लाइ ध्यान हदएर गोडमेल गछा िपाइले पनन िपाइको 
वििाहलाई गोडमेल गनन ा आिश्यक हन न्छ / यी सरल चार िररकाहरुले 
िपाइको वििाहलाई बमलयो बनाउन केहह हदसम्म मद्दि गछा  



33 
 

o प्रत्येक हदन संग ैप्रािाना गनन ाहोस / 
o सर् ै आफ्नो श्रीमिीलाई भन्ननहोस कक िपाइाँ उनलाई पे्रम 

गनन ाहन न्छ / 
o  हरेक हदन उनलाई सहायिा गना केहह न केहह गनन ाहोस / 
o हरेक हदन उनलाई आफ्नो इमान्दाररिा देखाउननहोस / 

 

 

२. एक्लै गनन ा भन्दा समनहमा गनन ा सर् ैप्रभािकारी हन न्छ / 
a .िरदानहरुको विविर्िा र रे्रै खालको क्षमिाले समनहलाई जनाउछ 
/(१ कोरन्िी १२ :४-११ २ निमोिी ४:११ ) 
 समनहले दनख र संघर्ाको समयमा सहयोग हदन्छ / (उपदेशक ४:१०) 

o एउटा घोडाले दनइ टन भारी बोक्न सक्छ  

o त्यसैले अब दनइटा घोडाले  एक्लै  गरेर ४ टन बोक्न सक्छ 
/ 
 

o िर अब दनइ घोडालाइ एउटा जनिामा राख्दा उहननहरुले संग ै
१९ टन बोक्न सक्छ /  

 

 परमेश्िरलाई सोध्नन होस ्५ प्रकारका  सेिाकाइ गने समनह माग्ननहोस 
/ (एकफसी ४:११-१३) 

o सेिाकाइका िरदानहरु परमेश्िरको योजना प्रकट गना 
हदईएका  छन ् / निनीहरुलाई पनरै समय बोलािटको रुपमा 
राख्रखएको छ अरु बबश्िामसको िरदान भन्दा पर /एकफसी 
४:११-१३ मा हामीले ननयाल्दा बनझ्न सक्छौ कक हरेक 
बबश्िासीलाई यी ५ सेिाकाइको बरदान हन दैनन ्/ र्माशास्त्रमा 
स्पष्ट भननएको छ कक  “केहह” भनेर/ 

o उदाहरण: मात्र एकचोटी अगमबाणी बोल्दैमा त्यो ब्यक्क्ि 
अगमिक्िा हन दैन/ त्यसरी नै केहह व्यक्क्िहरु पास्टरको 
स्िानमा भएिा पनन उनीहरुलाइ पास्टररय बरदान भएका 
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हन दैनन ् िर उत्साह हदने शाशन गने िा अगनिाई बरदान 
पाएका हनन ्सक्छन / 

o बरदानले िपाइको कामको लाथग बाटो बनाउछ / िर 
आफैलाई पे्रररि X,अगमिक्िा Y भन्दै नजाननहोस /यदी 
िपाईं संग यी बरदानहरु िा अरु बरदान छन ्भने यो आफै 
कायामा देख्रखन्छ र िपाइले िाहा गदै जाननहन नेछ/ 

o यी बरदान हरु िाहा गनन ा सर् ैआफ्नो बरदान थचनाउनमा 
सहभागी हन दैनन ् ककनकक रे्रै माननसले आफन ले बरदान पाए 
अननसार थचनाउडा सर् ै त्यो नममल्ना पनन सक्छ / यो 
बरदानको मशर्ाकको दनरुपयोगले रे्रै समस्या ल्याउन सक्छ / 
 

५ सेवािाइिो बिदान हरु हाम्रो हात देखाएि पनन बुझुना 
सकिन्छ / 
 

 पे्रररि – पे्रररिहरुले मण्डली स्िापना गने र ननमााण 
गने काम गछान ; उ मण्डली स्िापना गने िेक्िी 
हनन ् / पे्रररिले रे्रै सेिाकाईका कामहरु गछान र 
उसंग प्राय सबै सेिाकाइका बरदानहरु हनन सक्छन / 
उ हािको बनढी औला हो अरु सबै औला भन्दा 
बमलयो र सबै औलालाइ छन न सक्ने औला हो / 

 अगमिक्िा – ग्रीक भार्ामा अगमिक्िाको अिा “ 
भविष्यबाणी” केहह पनछ हनन आउने कन रा अनघ नै 
भन्नन हो / अगमिक्िाले परमेश्िरको मनखको काम 
गदाछ / परमेश्िरको िचन बोल्दछ , अगमिक्िा 
छेउको औला होला यसले अरुलाई देखाउने काम गछा 
चोर औला / उसले भविष्यको कन रा र पापलाइ 
देखाउने काम गछा / 

 प्रचारक : प्रचारकलाई येशन ख्रिस्ट को गिाही हननको 
ननक्म्ि बोलाइएको हन न्छ / उनले माननसहरुलाइ 
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सनसमाचार सननाएर मण्डलीमा ल्याउने काम गदाछ / 
जहााँ नि माननसहरु चेलापनमा ननमााण हनन ्सक्छन 
/उसले सनसमाचार विमभन्न सृजनात्मक कक्रयाकलाप 
गरेर , गीि संगीि बाट , नाटक गरेर , िा प्रचार 
गरेर गना सक्छ / उ माझको औला हो जो मभडमा 
उमभन्छ र अल्गो औला हो / उनीहरुले रे्रैको ध्यान 
आकवर्ाि गछान ककनकी उनीहरुलाई स्िानीयहरुको 
सेिा गना बोलाइएको हन न्छ / 

 पाष्टर – पाष्टर एक गोिालो हो / एक साचो 
गोिालाले आफ्नो भेडाको ननक्म्ि प्राण हदन्छ / 
पास्टर औिी लगाउने औला हो उसले मण्डली संग 
वििाह गरेको हन न्छ उनलाई मण्डलीमा रहेर त्यहाको 
हेरचाह गना  त्यसलाई अगनिाई गना बोलाइएको हन न्छ 
/ 

 मशक्षक – पाष्टर र मशक्षकको काम उस्िै हनन सक्छ 
मशक्षा हदने सन्दभामा िर सर् ैनहनन पनन सक्छ / 
मशक्षकले अर्ार हदने काम र सत्यिा ननश्चयिाका 
साि बिाइहदने काम गछा / उसले सत्यको खोक्ज 
गरेर मसकाउने काम गछा / उ कान्छी औला हो / उ 
सानो र महत्िपूणा नदेखेपनन उसले सत्य देखाई 
अन्र्कारलाई हटाएर माननसहरुलाई उज्यालोमा 
ल्याउने काम गछा / 

जब यी ५ सेिाकाइक बरदान भएको माननसहरु हन दैनन िब मण्डली स्िापना हनन सक्दैन त्यसैले 
मण्डली स्िापकलाइ यी बरदानले भररएकाहरुको समूह  चाहहन्छ / यो समनह सबै माननसहरुमा 
पनग्न सफल हन न्छ / 

३. समनहलाई िामलम हदनन स्िापना गनन ा भन्दा बढी हो / िामलम हदनन नै 
चेलापन हो / 
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a िपाइको मण्डली स्िापना गने दशान त्यो समनहमा बाड्ननहोस ् िाकी 
निनीहरुले त्यसलाई ग्रहण गरोस र त्यो पनरा गना योजना बनाओस / 
i) दशान स्पस्ट, विशेर् ,समग्र र त्यसलाई पनरा गने ममल्ने खालको 

हनननपछा  / 
१ .स्पस्ट : दशान लेख्रखएको बनझ्न सककने हनननपछा  िाकी यो 
सम्बक्न्र् कन नै प्रश्न नहोस / 
२.विशेर्  : दशान बास्िबबक हननपछा  िाकी माननसहरु यसमा 
सहभागी हननसकोस / 
३. सन्क्षेप : दशान सन्क्षेपमा  हनननपछा  िाकी िपाइको समनहले 
सक्जलै बनझोस ्र त्यो अरुलाई पनन सक्जलै संचार गना सकोस / 
४ . पनरा गने पने : दशान पनरा गने पने हनननपछा  िाकी यो द्िरा 
समनह र अरु मण्डलीक सब उत्साहहि हनन सकोस / 
 

b मण्डली स्िापनाको मूल्य मान्यिाहरु समनहलाई मसकाउननहोस / 

 

 मण्डली स्िापकको र अरु समनहको माननसहरुको मूल्य मान्यिा ममल्ननपछा  िा एक हननन 
पछा  / 
क . मूल्यमान्यिा एक हनननले समनहमा एकिा ल्याउछ/ 
ख .मूल्यमान्यिा ममल्नाले समनहमा संग ैसमस्याहरु समार्ान गना मद्दि गछा कन नै 
बबभाजन बबना नै / 
ग . यसले क्स्िरिा र हटकाउ पनन गराउछ  

 

 िपाइको मान्यिाको बारेमा मसकाउननहोस ्जसमा िपाइको परमेश्िरसंगको व्यक्क्िगि 
हहदाइको बारेमा पनन केहह कन रा होस ् र त्यो मनल्यमान्यिाले मण्डली स्िापना गने 
कन राको पनन बणान गरोस / 
क. मूल्यमान्यिा लाइ आफ्नो घरमा लागन गनन ाहोस/ 
ख. मनल्यमान्यिालाई बाहहरररुपमा पनन लागन गनन ाहोस / 
ग. समनहकाहरुलाई पनन मान्यिा उनीहरुको जीिनमा लागन गना लगाउननहोस / 
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c.चेलापनले समय र शक्क्िको माग गछा / 

i)चेलापन कन नै कायाक्रम होइन िर यो सम्बन्र्द्िारा बृद्दी हन ने एक प्रकक्रया हो / 

ii)येशनले आफ्नो समय शक्क्ि र बल निनबर्ा सम्म १२ जना चेलालाइ हदननभयो / 

 कोहह माननसहरु अरु भन्दा नछटै बृदी हन ने गछान ,कोहह माननसहरु अरु भन्दा पररपक्क 
रुपमा बृदी हन ने गछान. सबै माननसहरुलाई चेलापनमा ननमााण हनन समय , शक्क्ि 
चाहहन्छ / 

 िपाइको समनहलाई चेलापनको िामलम हदन मसममि हनननभयो भने यसले ननराशापूणा 
पररणामहरु ल्याउन सक्छ/ 

 माननसहरुलाई आक्त्मक पररपक्किाको बारेमा मसकाउननहोस िाकी उनीहरुले अरुलाई त्यो 
मसकाएर फेशन जस्िै बनोस / 

 माननसहरुको खनबी क्षमिा र ज्ञान िाहा गनन ाहोस र उनीहरु के मा राम्रो छन ्त्यो गना 
हदननहोस/ उनीहरुको खनबी अननसार क्जम्मेिारी हदननहोस / 

 माननसहरुको बमलयो पक्षमा केक्न्िि हन दै  त्यसमा उनीहरुलाई बृद्दी र सफल हनन 
हदननहोस / 

 चेलापनमा उनीहरुलाई चररत्रको बारेमा पनन मसकाउननहोस/ माननसहरु संग रे्रै क्षमिा 
खनबी भएिा पनन उनीहरुमा इमान्दाररिा छैन भने नैनिक रुपमा उनीहरु असफल 
हन न्छन / 

 समनह ननमााण अनि नै प्रभािकारी हन न्छ जब हिक स्िानमा हिक माननसहरु हन न्छन/ 
 

 जब गलि व्यक्क्िहरु गलि स्िानमा हन न्छन = अपसाद ,िपाइले पछन िो 
गनन ाहन नेछ/ 

 जब गलि व्यक्क्िहरु सही स्िानमा हन न्छन = ननराशाजनक, िपाइाँ ननराश 
हनननहन नेछ/ 

 जब सहह व्यक्क्ि गलि स्िानमा हन न्छन = दोर्ार , निनीहरुलाई  िाहा हन दैन 
कक निनीहरु ककन त्यहााँ सेिा गरररहेका छन ्/ 

 जब सहह व्यक्क्ि आिश्यक स्िानमा हन न्छन = प्रगिी , िपाइाँ सफलिासाि 
आफ्नो कदम चाल्ननहन न्छ / 
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 जब सहह व्यक्क्ि सहह क्जम्मेिारीमा हन न्छन = गनणात्मक बृदी ,िपाइले रे्रै 
संख्यालाइ पररचालन गनन ाहन न्छ/ 

             *= आत्त्प्मि युद्द ि सुसमाचाि 

( पढाउने समय ४५ ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 
 

१. आक्त्मक यनद्द हन न्छ /(एकफसी ६:१२ ) 

a शत्रनले परमेश्िरको शक्क्ि र माध्यमको विरोर् गदाछ /(मकन ा स३:२७) 

b आक्त्मक यनद्द रे्रै यनद्द मैदानमा हन न्छ / 

i) िपाइको व्यक्क्िगि जीिनमा (याकन ब ४:७) 

a िनमाको रगि र हाम्रो गिाहीको िचनले हामी नि शत्रन माथि विजयी हनन 
सक्छौ/ (प्रकाश १२:११) 

b िीष्टमा भएको हाम्रो स्िानको आथर्कारले पनन हामी विजयी हन न्छौ /( एकफसी 
१:२०-२१,२:६,कलस्सी २:१३-१५ ,लनका १०:१७ ,मनि २८:१८) 

c बबश्िासको ढाल  पवित्र आत्माको िरिारले हामम बबजयी हन न्छौ /( एकफसी 
६:१६, १पत्रनस ५:९  ,मनि ४:४,७,१०) 

ii) रे्रै िररका शक्क्िले रे्रै अथर्कारिालालाई  

a गबब्रयेल स्िगादिूलाइ पमशायाको राजकन मारलाई हराउन ममखाएल स्िगादनिको 
आिश्यकिा परेको थियो /(दाननएल १०:११-२१ ) 

b त्यहााँ आक्त्मक शक्क्िहरु क्षेबत्रयरुपमा पनन हन न्छन निनीहरुका िह िह हन न्छन ्
त्यसैले हामीले त्यो िाहा गनन ा आिश्यक छ /(एकफसी ६) 

c परमेश्िरसंग आत्मा छन टाउन माग्ननहोस र आक्त्मकी रुपमा बमलयो हनननहोस /(२ 
कोरन्िी १०:४) 

 

 

२. रे्रै िाउ िा कन नै एक िाउ सनसमाचारको लाथग पिा लगाउननहोस / (लनका १०:८) 

i मण्डली नभएको िाउ हेनन ाहोस / 
ii रणनीनिक प्रभाि पाना सक्ने िाउ छान्ननहोस ्/ 
iii त्यस्िो िाउ छान्ननहोस ्जसले  समनदायमा रे्रै उच्च प्रभाि पाना सकोस / 
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३. रे्रै आिश्यक भएको िाउ हेनन ाहोस / 

 रे्रै गररिी भएको िाउ हेनन ाहोस / 
 बेरोजगारीहरु रे्रै  भएका िाउाँ हेनन ाहोस / 
 बबरामी छोडडएका त्याथगएका माननसहरु रे्रै भएका िाउाँ हेनन ाहोस / 
 जो माननसहरु आक्त्मक अन्र्कारमा छन ्/ 

 त्यस्िा मिलिी माननसहरुलाई हेनन ाहोस ककनकी निनीहरुले िान्ने गछान कक 
निनीहरुको केहह आिश्यकिा छैन / 

 सम्पन्न समनदाय  

 उच्च जानिका समनदाय 

 राजनीनिज्ञहरु र सरकारी कमाचारीहरु  

 

४. सिाप्रिम जाननहोस र नपनगेको िाउका माननसहरुका पनग्ननहोस /(रोमी १५:२०) 

 येशन हराएकाहरुलाई खोज्न र बचाउन आउननभएको हो / 

 पािलले आफ्नो उदेश्य नपनगेका माननसहरु कहााँ पनगेर सनसमाचार सननाउनन हो भनेर 
स्पष्ट पारे / 

 त्यहााँ जाननहोस जहााँ माननसहरु हराएका छन ्/ 
 

५. यहााँदेख्रख पृथिविको अक्न्िम छेउ सम्म /(पे्रररि १:८) 

६. उपबास बस्ननहोस र त्यो छाननएको िाउंमा घेरेर प्रािानाको हहडाई गनन ाहोस / 

 आक्त्मक बन्र्नहरु फन काउन प्रािाना गनन ाहोस / 

 त्यहााँको माननसहरुको ननक्म्ि आमशर्को घोर्णा गनन ाहोस / 
 परमप्रभन संग प्रािाना गनन ाहोस िाकी सनसमाचार त्यहाको माननसहरुले ग्रहण गना 

सकोस / (मनि १०:११-१२, लनका१०:५-९) 

 

७. छानेको िाउको माननसहरुलाई सनसमाचार सननाउननहोस / 
 िपाइाँ र िपाइको समनहले िीष्टको पे्रम बाड्ननहोस / 
 माननहरुलाई दया पे्रम देखाउननहोस र उनीहरुको न्याय कहहले नगनन ाहोस / 

 िपाइको गिाही र परमेश्िरले िपाइको जीिनमा गनन ा भएको उदारको काम बाड्ननहोस / 
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 िपाइाँ िीष्टलाइ पाउनन भन्दा अनघ कस्िो हनननहन न्र्थयो र उहालाई पाएपनछ कस्िो 
हनननभयो व्याख्या गनन ाहोस / 

 निनीहरुलाई िीष्टले कसरी उनीहरुको जीिनमा पनन आशा , पे्रम ,ग्रहण र उदार 
ल्याउन सक्ननहन न्छ ,देखाउननहोस / 

 

८. नि माननसहरुको लाथग प्रािाना गनन ाहोस /(यहन न्ना १४:१२,मनि १०:८) 

 बबरामीहरुको चगंाईको ननक्म्ि प्रािाना गनन ाहोस / 
 सिािटमा परेकाहरुको छन टकाराको ननक्म्ि प्रािाना गनन ाहोस / 

 

९. सनसमाचार स्पष्ट संग व्याख्या गनन ाहोस / 

 येशन िीष्ट मात्र एक बाटो हनननहन न्छ / (यहन न्ना १४:६) 

 हराएका माननसहरु संग ै पश्चािाप, उहाको प्रभनत्िलाइ स्िीकार र आफ्नो जीिन 
उहालाई सनक्म्पएको समपाणको प्रािाना गनन ाहोस / 

 

१०. माननसहरुलाई सनसमाचार भन्दा माथिको अरु काममा पनन संग्लग्न गराउननहोस /् 

 मण्डली आउन ननमन्त्रणा हदननहोस / 
 व्यक्क्िगि सनमर्नर सम्बन्र् राख्ननहोस / 

 माननसहरुले अथर्कारपूणा मनल्यिान सम्बन्र् चाहन्छन सस्िो बजाररया सम्बन्र् 
होइन / 

 सम्भि भए नयााँ विश्िासीलाई बाइबल हदननहोस / 
 विश्िासको अको कदम चाल्न उनीहरुलाई सहायिा गनन ाहोस र चेलापनको प्रकक्रयामा 

उनीहरुलाई संग्लग्न गराउननहोस ्/ 

 नयााँ बबश्िासीलाई पनन उनीहरुको विश्िास अरुलाई बाड्न लगाउननहोस / (रोमी १:१६ 
) 

 

 



41 
 

(= राथशना  आिाधना ि बाइबल अध्ययन गने ननिन्ति उननहरुसगं भेटघाट गनुशहोस 

( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 
 

 

 भेट्ने स्िान  

१. नयााँ विश्िासीको घर  

२. स्िानीय व्यापार गने िाउाँ  

३. रुखको छहारी  

४. आिश्यक भए : कन नै एक भाडामा मलएको कोिा िा ककनेको कोिा जहााँ नि 
चेलापनमा बढी रहेका माननसहरु सक्जलै भेटघाट गना सक्छन र त्यो िाउाँ उनीहरु 
आफैले ककन्न सक्छन / 
 

 ननरन्िर भेटघाट महत्िपनणा छ / ( हहब्रन १०:२३ ) 

१. संगनिको बािाबरण बनाउननहोस ्/ 
 

संगनिको ग्रीक भार्ामा अिा एक अकाा संग  बाड्नन र केहह कन रा सबैको साझा हननन 
हो/ हदने र मलने कन रामा सबैको सहभागीिा हननन नै संगनि हो / ख्रिस्िीयन संगनिले 
गम्भीर रुपमा यी दनिै कन रालाई समेत्छ /  
हाम्रो संगनि माननसको िहमा हामीले  परमेश्िरको खोक्ज गरेर उहाले देखाउनन 
भएका कायाहरु अरु सबै संग बादचनड गछौ , र हामीले नया शक्क्ि बल िाजा पन र 
आक्त्मकी बृद्दी प्राप्ि गछौ / 

हामीले मलनन र हदनन सबैको बारेमा मसक्छौ  रोमी १:११, १२ अननसार पािलले 
संगनिको बारेमा राम्ररी बनझेका छन/् यो एक दोहोरो काया हो जहााँ हामीले आपसी 
उत्साह पाउछौ / 

 

२. क्जम्मेिारी बहनको  बािािरण बनाउननहोस ्/ 

 

पररक्षा सामना गना रे्रै माननसहरुलाई एक क्जम्मेिार सािीको आिश्यकिा हन न्छ 
जो संग ममलेर एकअकााको ननक्म्ि प्रािाना गना सक्छौ , आक्त्मकी यनद्दमा 
एकअकााको भार उिाउन सक्छौ / िाकी हामम पररक्षा आउदा सक्जलै त्यसमा विजयी 
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हनन सकौ / राजा दाउद व्यमभचारको पररक्षामा पदाा उनन एक्लै थिए (२ शमनएल ११ 
)/ बाइबलले हामीलाई भन्दछ कक हाम्रो यनद्द शरीर र रगि बबरुद्द होइन िर 
आक्त्मक अन्र्कारक सेनाहरुको बबरुद्द हो /(एकफसी ६ :१२) 

 

 

३. प्रािानाको बािािरण बनाउननहोस ्/ 

प्रािाना स्िगीय वपिा संगको घननष्ट सम्बन्र् हो र प्रािानाको घर स्िगीय घरमा 
भएका कन राहरुको संसाररक प्रकट हो/ जब येशन ले जब प्रािानाको घरलाई अकै घर 
बनाएको देख्नन भयो िब उहाले ररसाएर त्यो बनझाउनन भयो /मनि २१:१२,१३ / 

माननसहरु आफै पनन मक्न्दर प्रािानाको घर हनननपछा  र हाम्रो संगनि गने घर पनन 
प्रािानाको घरमा पररििान हनननपछा  / (१कोरक्न्ि ६:१९ ) (मनि १८:२० ) 

 

४. बाइबल अध्ययन र चेलापनको बािाबरण बनाउननहोस ् 

   कसैलाई चेलापनमा ननमााण गदाा हामीले पहहले उनीहरुको चररत्र  र क्षमिाको 
बबकास गना प्रयास गनन ाहोस / यो चरणमा हामीले  ननकै नै योजनाबद्द िररकाको 
चेलापन अपनाउन पछा अरु विश्िासीसंगको संगनिले  ननमाणा र ियारी गराउछ / 

यो अबस्िामा विश्िासीहरूको जीिन यी कन राहरु जस्िै : शाक्न्ि, अननग्रह , पे्रम ,जीिन 
पररििान र्माशास्त्र अननसार र नम्रिामा बृदी भएको हनननपछा  / 

 

५. आरार्ना र प्रसंशाको बािाबरण ननमााण गराउननहोस ्/ 

प्रसंशा र आरार्ना गरेर  माननसहरुलाई िाजा बनाउन , प्रोत्साहन , बल  हदननहोस / 

र यसले हामीलाई परमेश्िर बाटको मसर्ा ननदेशन हदन्छ र त्यसका साि ैयसले  
एउटा प्रािानाको ननक्म्ि सनरक्षक्षि ्िाउाँ हदन्छ / 
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!)=  चेलापनिो रकियामा नयााँ पवश्वासीहरुलाई जोद्नुहोस / 
( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 

 

क. मण्डली स्िापना गने समनहले नयााँ विश्िासीलाइ आफ्नो चेलापनको अननभिको आर्ारमा र 
मण्डलीको पाष्टरको चेलापन संग ैननमााण गनन ा पदाछ / 

ख. यदी समनहमा एक िा दनइजना माननसहरु मात्र छन ् भने यी नया विश्िासीहरू िपाइको 
समनहको पहहलो चेलापन ननमााणको समूह हन नेछन ्/ 

ग. चेला ननमााणको प्रकक्रयामा उनीहरुलाई मसकेका कन राहरुमा सहभागी हनन लगाउननहोस अिााि ्
मसकेका कन रा व्यिहाररक रुपमा गना लगाउननहोस / 

१. मसकाइएको कन रा गनन ाहोस र गना लगाउननहोस /(मनि४:१९) 

उदाहरण :सनसमाचार  

 उनीहरुले बनझ्ने गरर प्रकट गनन ाहोस / 

 जब निनीहरु अननभवि हन न्छन निननहरुसंग गनन ाहोस / 

 उनीहरुलाई आफै गना लगाउननहोस उनीहरुलाई ननग्रानी गरेर लेख्ननहोस / 

 उनीहरुको आफ्नै िररकामा गना हदननहोस / 

 

२. भनाइ र मूल्यमान्यिा द्िारा आफ्नो दशान उनीहरुलाई मसकाउननहोस / मण्डलीको 
मनल्यमान्यिाले उनीहरुको चेलापन प्रकक्रयामा उनीहरुलाई ननमााण गना र अगनिाई गना 
सहायिा गरोस /  

 उनीहरुलाई बाइबल कसरी आफै पढ्ने मसकाउननहोस / 

 बाइबलीय अिर्ारणा अननसार कसरी पढ्ने र प्रािाना गने मसकाउननहोस / 

 कसरर प्रािाना गने र कसरी  प्रभन संग कन रा गने मसकाउननहोस /(मनि ६:५-१३ ) 

 दशांश हदएर प्रभनलाई आदर गनन ाको  महत्ि र मूल्य बनझाउननहोस / 
 प्रभनलाई भेहट हदननको अिा र उदेश्य उनीहरुलाई बनझाउननहोस /  

 उनीहरुलाई पररिारमा उनीहरुको क्जम्मेिारी र स्िस्र्थय वििाहहि जीिनको बारेमा 
मसकाउननहोस कक उनीहरुलाई सब कन रा परमेश्िरलाई समपाण गना सकोस / 

 उनीहरुलाई मसकाउन , उत्साह हदन र अगनिाई गना मौका पाएको मा खनशी 
मनाउननहोस ्/(लनका १०:१७-२० ) 
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घ. पनछ आउने पररणामलाइ ध्यानमा राखी चेलापनको प्रकक्रया शनरु गनन ाहोस /एक आक्त्मक 
पररपक्क माननस बाट के पाउन सककन्छ त्यसलाई ध्यान हदननहोस / व्यक्क्ि कस्िो हनननपछा  
पररभावर्ि गनन ाहोस र ब्याख्या गनन ाहोस / यही पररभार्ाले िपाईलाई नयााँ विश्िासीलाई 
कसरी पररपक्किामा ल्याउने भन्ने कन रा ननक्श्चि गछा / आफ्नो मण्डलीमा मसकाउने 
चेलापनको अझ ैअसल  छन टै िररका  प्राप्ि गना परमेश्िर संग प्रािाना गनन ाहोस/ 
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११ यो रकिया सम्भव भएसम्म राय दोहोिाउनुहोस ्/ 
( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गनन ाहोस ) 
 

क. मण्डली स्िापना र चेलाहरु उत्पादन गने दशानले  सबै मण्डलीहरु भररननपछा   /राज्य 
गने आज्ञा आदमलाई हदननभयो , अब्राहम र परमेश्िर बीच भएको करारले गनणात्मक 
बृद्दीलाइ देखाउछ/ र अब मण्डली र विश्िासीहरु यो राज्य गने आज्ञाबाट मनक्ि भएका 
छैनन ्/ 

ख. ननक्श्चि हनननहोस कक िपाइले जसरर यो चेलापनको  प्रकक्रया अरुलाई  फेरी  गनन ाहन न्छ 
त्यसमा प्रभनको स्पष्ट र िाजा दशान खोक्ज गदै हनननहन न्छ / जब नयााँ अगनिाहरु ननमााण 
हन दै गछान त्यसबेला सबैजना बृदी हननको ननक्म्ि र अगनिाई गना उनीहरु आफै स्ििन्त्र 
हनन आिश्यक हन न्छ / यो सम्भि छ कक िपाइले ननमााण गरेको अगनिाले िपाइको 
सेिाकाइको प्रभािलाई ग्रहण गना सक्छ / उनीहरुको सफलिा परमेश्िरको इच्छा अननसार 
भएकोमा आनक्न्दि हनननहोस / 

ग. (२ निमोिी २:२) चेलापन र पननउत्पादन गने काममा पािलले भनेका यी कन राबाट पनन 
उत्साहहि हन न्छ कक यसले अब अझ चौिो पनस्िासम्मको लाथग माननसहरु ननमााण गछा 
/ 

 पािलदेख्रख (पहहलो पनस्िा ) निमोिीसम्म (दोस्रो पनस्िा ) 
 निमोिी देख्रख विश्िासयोग्य माननस सम्म (िेस्रो पनस्िा ) 

 बबश्िासयोग्य माननस देख्रख अरु सम्म (चौिो पनस्िा ) 

 

घ. पननउत्पादन र पनन: गनन ाको व्यिहाररक कारणहरु / 
 सनसमाचारलाई पररणाम हदने मण्डली स्िापना ननकै राम्रो रुप हो / सनसमाचार 

प्रचार गने मभडमा रे्रै माननसहरुले सनसमाचार सननेर विश्िास गछान / िर ८०% 

माननसहरुले विश्िास छोडछन/् ककनकक उनीहरु कन नै मण्डलीमा संलग्न 
हन दैनन/त्यसैकारण मण्डलीमा सनसमाचारको कन रा हननन सनसमाचारको अनि नै 
प्रभािकारी रुप हो / 

    नयााँ मण्डली स्िापना गदाा त्यहााँ िास्िा र सहायिाको आिश्यक हन न्छ 
निनीहरुलाई जो खााँचोमा छन ्/मण्डलीहरुले सनसमाचार घोर्णा गनन ापछा , बन्र्नमा 
र अन्र्कारमा परेकाहरुलाई छन टकारा हदननपछा  / (लनका ४:१८-१९ )माननसहरुलाई 
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बनझ्ने िररकामा सनसमाचार सननाएिा पनन त्यो सनसमाचार संग अरु केहह कन रा 
सम्झौिा गना ममल्दैन /माननसको आक्त्मक पक्ष अरु भन्दा ननकै नै महत्ि पूणा 
छ (मकन ा स ८:३६) 

 एक असल मण्डली रहनको लाथग क्स्िर र नयााँ मण्डलीको लाथग स्रोि हननन 
आिश्यक छ /जब एक पटक नया मण्डली शनरु हन न्छ यो त्यो स्िानमा पनग्नन 
पदाछ कक यसले अरु मण्डली स्िावपि गरोस र यो परमेश्िरको राज्य ननमााणको 
लाथग एक बमलयो िाउाँ होस ्/ 

 अगनिाहरुको समनहले नयााँ मण्डली स्िापना गने माननसलाई प्रािाना सहयोग र 
ज्ञान र परामशा हदन सक्छ /जसरी एक अमभिाकले आफ्नो छोराछोरीहरुलाइ 
मशक्षा र िामलम हदन्छ यस संसारमा क्जउनको लाथग त्यस्िै नयााँ मण्डली पनन 
त्यो मण्डलीको अगनिाई र सहयोगमा भर पना सक्छ /हरेक मण्डलीले आक्त्मक 
आमा र छोरर  ननरन्िर रुपमा ियार पानन ापदाछ / 

 पननःउत्पादन गने मण्डलीमा त्यो क्षेत्रको लाथग मभत्री ईच्छा र उत्साह हननन पछा  / 

माननसहरु नयााँ कन रामा उत्साहहि हन न्छन र झन ् विश्िासीहरुको लाथग ि यो 
खास सत्य नै हन न्छ / नयााँ मण्डली स्िापनाले समनदायलाई नयााँ शक्क्ि हदननको 
साि ैआक्त्मक िािािरण बनाउन उते्तक्जि गछा / 

 पननःउत्पादनले गनणात्मक बृद्दी गदाछ , जनन प्रभािकारी बृद्दी भन्दा पनन रे्रै हो 
/गनणात्मक बृदी एक सकक्रय प्रकक्रया बाट आउछ यो बृदी हन ने रे्रै बाटो यसले 
खोज्दछ /पनन:उत्पादन अनि सहज हन न्छ जब समनहको सब जना प्रभनको ननक्म्ि  
प्रभाि पाना उत्साहहि हन न्छन / 
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!@= मण्डली स्थापनािो रकियािो १० मुख्य तत्प्वहरु 

( पढाउने समय ३० ममनेटको ननर्ाारण गननाहोस ) 

 

१. प्रािाना –  उत्साहजनक प्रािानाको जीिन भएको एक अगनिाले नयााँ 
विश्िमसहरुलाई चेलापनको ननमााणमा पररििान गना मद्दि गछा / प्रािाना 
परमेश्िरको शक्क्िको स्रोि हो /प्रािाना बबना अगनिाहरु असफलिामा हन न्छन 
र उनीहरुले अगनिाई गने मण्डलीहरु विभाक्जि  हन न्छन / 

२. सनसमाचार प्रशस्िरुपमा छनन ा पछा  – सबै कन रा गरेर सनसमाचार प्रस्िनि गनन ा 
पछा  / जीिन पररििान भएका गिाही अविश्िासीहरुको ननक्म्ि राम्रो 
सनसमाचार हन न्छ / परमेश्िरको महानिा, भलोपन , चगंाई गने शक्क्िको 
उत्साह र अननशासनको गिाहीले विश्िासी र अविश्िासी दनबैलाई उत्साह 
हदन्छ/ यसले परमेश्िरले माननसहरुलाई िास्िा गनन ाहन न्छ र उननहरुसंग 
ननरन्िर सम्बन्र् राख्न चाहनन हन न्छ भन्ने कन रा देखाउछ / 

३. इच्छा गररएको – मण्डलीहरु इच्छा अननसार र ननकै नै विचारनीय िररका 
बाट ननस्केका पररणामहरु हनन ् /मण्डली ननमााण अमभयान सकक्रय काया 
योजनाबाट शनरु हन न्छन त्यसबाटै यसको हेरचाह हनदछ / नयााँ अगनिाहरु 
ननमााण गने , नयााँ िाउंलाइ लक्षक्षि बनाइ त्यहााँ मण्डली ननमााण गने, 

योजना र रणनीनिअननसार गने प्रकक्रया हो /  

४. बाइबलीय अथर्कार – बाइबल एक ननक्श्चि स्रोि हो जसले मसदान्ि , 

कायाहरु  र जीिनको बारेमा अगनिाई गछा /बाइबल केक्न्िि रुपमा रहहरहनन 
पछा  /जब िपाइाँ यसबाट िकका नन हन न्छ िपाइले असफलिा ,ननराशा, झनटो 
मशक्षाको जोख्रखममा पनन ाहन न्छ/ 

५. स्िानीय अगनिापन – बमलयो स्िानीय अगनिापन प्रत्येक स्िावपि मण्डलीले 
बबकास गनन ा पछा  र यो मभत्र नै सक्षम अगनिा ननमााण गनन ापदाछ / अगनिाहरुले 
निनीहरुलाई राम्ररर अगनिाई गनन ापछा  िाकी निनीहरुले अरुहरुलाई राम्ररी 
ननमााण गरोस / 

६. बमलयो “आर्ाररि अगनिापन”- सबै सदस्य सनसमाचारको सेिाकाइ गने नै हो 
/  त्यहााँ कन नै डरलाग्दो र अरु काम छैन . एकफसी ४ अध्यायले स्पस्ट 
बिाउछ कक सबैजना सेिाको काममा सनसक्ज्जि हनननपछा / यसको अिा यो 
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होइन कक सबै जना पूणाकालीन सेिक हनननपछा  / सबै माननसले आफ्नो क्षेत्र र 
काया अननसार सेिा गनन ापछा  / जब रे्रै क्षेत्रमा सेिकहरु हन न्छौ  र त्यहााँ हामम 
सनसमाचारको सेिा गछौ मण्डली निब्र गनिमा बृद्दी हन न्छ / 

७. सानो िा घरेलन संगनि (मण्डली) – भिन नै चाहहने भन्ने छैन/ मण्डलीहरु 
माननसहरुकहााँ पनग्नन नै यसको केन्ि हो /सेिाकाईका रे्रै कायाहरु भेट्ने िाउाँ 
िा भिन भन्दा बाहहरै हन न्छ/ सनसमाचार येशनको बारेमा सननाउने प्रमाख्रणि 
काया हो र महान आज्ञा पनरा गने  प्रस्िनिीकरण हो / त्यसैकारण सनसमाचार 
मण्डलीको पखाालमभत्र हन दैन िर बाहहर हन न्छ जहााँ माननसहरु छन ्/ 

८. मण्डलीहरुले मण्डलीहरु नै ननमााण गछान- पनन:उत्पादन रे्रै माननसहरुकहााँ 
पनग्ने प्राकृनिक प्रकक्रया हो / चेलाको  DNA को अरुमा सारेर मण्डली ननमााण 
गने अमभयान  अगाडी बढाउनन पछा / मण्डलीमा पनन:उत्पादन हनन नहदने 
कन राहरु कहहले हनननहन दैन र यसलाई कहहले हनन हदनन पनन हन दैन / 

९. मशघ्र पनन:उत्पादन – िीष्टको ननक्म्ि माननसहरुकहााँ पनग्नन अनि नै आिश्यक 
हो / ख्रिस्टको चेलाले हराएकाहरुका खानिर  यो गनन ा पछा  /यसले मण्डली 
नछिै  बृद्दी गनन ाका साि ैसनसमाचारलाई पनन बृहद रुपमा अगी बढाउछ / 

१०.  मण्डलीहरु स्िस्र्थय हन न्छन  - स्िस्र्थय मण्डलीको सर् ै५ िटा पक्ष हन न्छन 
, आरार्ना, सनसमाचार , ममशनसहहि पनग्नन :मशक्षा , चेलापन, सेिाकाइ र 
संगनि / यी उदेश्य िा पक्षहरुले मण्डलीलाई स्िस्र्थय र सकक्रय राख्छ र 
पररपक्क बनाउछ / यसका साि ैपनन:उत्पादन गना पनन अगनिाई गछा / 

 

 

११. मण्डली बाहहि बजािमा रस्तुत गनुश  

 

पास्टर र अगनिाहरुको  रे्रै महत्िपनणा भूममका हन न्छ एक बजारको माननसलाई चेलापनमा 
ननमााण गना र उनीहरुको जीिन पररििानमा सहभागी हनन/ मण्डली शननिारको आरार्ना 
सेिा भन्दा रे्रै िन लो हो / यो प्रत्येक सकक्रय हनन चेलाहरु द्िारा संसारमा प्रस्िनि हनन अनि 
नै आिश्यक छ / 

 

क. मण्डलीलाइ बजारमा सशक्क्िकरण गनन ाको महत्ि  
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बजाििो परिभाषा  

 बजार ब्यापार , मशक्षा सरकारी कायाालयको क्षेत्र हो / बृहद रुपमा मण्डली भन्दा 
बाहहरको सबै क्षेत्र बजार हो /  

 बजार शक्क्िको स्िान र अथर्कार हो जहााँ सामाक्जक पररििानहरु हन न्छन / 

 

बजाििो महत्प्व  

 उत्पनि १ मा स्पष्ट हदईएको छ माननसलाई पृथििीको हेरचाह गना 
राख्ननभयो / यो अथर्कार पाएको माननसले अहहले पनन परमेश्िरको 
महहमाको ननक्म्ि गनन ापछा  अब यो काम बजारमा पनन लागन गनन ा पछा  
/उत्पनि १:२८-३०  

 हामीलाई महान आज्ञ हदइएको छ :र हामीलाई सबै जानिको माननसलाई 
चेला बनाउने आज्ञा पनन हदइएको छ/ मिी २८:१८-२०,मकन ा स १६:१५  

 काया आरार्ना हो :यदी कसैले परमेश्िरको महहमाको ननक्म्ि बाहहर 
काम गछा भने उसको काम पवित्र! हन न्छ /” A.W.Tozer “माननसले के 
गछा होइन िर ककन गछा  त्यसले उसको कामलाई बेग्लै र चोखो 
बनाउछ/” 

 

 



50 
 

सास्िृनति रभाविो  सात क्षेत्रहरु  

यी प्रभािको साि क्षेत्रहरुले कन नै पनन समनदाय िा सस्कृनिको आर्ारभनि 
ित्ि प्रस्िनि गछा /यी प्रभािले त्यो समनदायको माननसको विचार  र 
उदेश्यलाइ आकार हदन्छ / हामम हाम्रो समनदायमा प्रभाि पानाको ननक्म्ि 
बोलाइएका छौ  िर यी ित्िहरुले विश्िासीहरुलाई पनन प्रभाि पाछा /  यो 
प्रभाि परमेश्िर बाट आएका हनन िा नहनन िर यो जले गछा त्यसमा भर 
पछा / हामीले यी  क्षेत्रमा प्रभाि पाना परमेश्िरको भय मान्ने अगनिाहरु 
ननमााण गनन ा पछा  /नि क्षेत्रहरु : 

  सरकारी  स्िान  

  पररिार  
  मशक्षा  

 मण्डली  

 संचार  

 कला र मनोरन्जन  

 ब्यापार  

 

 

 

 

 

अिाशास्त्र एक इक्न्जन हो जसले यी साि सास्कृनिक पहाडहरु चलाउछ /यो इक्न्जन 
चलाउन परमेश्िरको भय मान्ने अगनिा हननन अनि नै महत्िपूणा छ /विश्िव्यापीकरण  हननन 
परमेश्िरको योजना हो /यसलाई परमेश्िरले माननसहरुलाई रे्रै मात्रामा संचार गना गराउन 
प्रयोग गनन ाहन न्छ / यहााँ प्रभाि पाने िन लो मौका छ/ 

 

B.पाष्टरहरु सशक्क्िकरण गने माननसहरु हनन ्र मण्डली त्यो गने केन्ि / 

  १. मण्डली सशक्क्िकरण गने केन्ि हो / यहांको मनख्य काया भनेको पास्टर र मशक्षकहरुले 
परमेश्िरको माननसहरुलाई सेिाको ननक्म्ि ियार पानन ा हो / ( एकफसी ४ :११-१३) 

२.बजार सेिा गने क्षेत्र हो ! त्यही बजारका माननसहरुलाई नै  परमेश्िरको राज्य बृद्हदको 
लाथग िामलम हदएमा यसले ननकै नै राम्रो प्रभाि पाछा  र सन्िनष्ट रुपमा बृद्दी पनन गछा / 
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ककनकक यी माननसहरुले पाष्टर र अगनिाले भन्दा रे्रै माननसहरुलाई भेट्छन र निनीहरुलाई 
प्रभनको बारेमा रे्रै बिाउन सक्छन / 
३. फसल प्रशस्ि ियार छन ्िर खेिालाहरु कम छन ्/(लनका १०:२) 

४. मनख्य उदेश्य यही हो कक मन्दमलमा त्यस्िा माननसहरुलाई ननमााण गनन ा जसले उनीहरुको 
बोलािट अननसार परमेश्िरको राज्य बबस्िार गरुन मण्डलीमा ,समनदायमा , कायाक्षेत्रमा र 
संसारभरर नै/ निनीहरुले अरुलाई ननमााण गना सक्ने गरर सशक्क्िकरण गनन ाहोस / चेलाले 
अको चेला बनाउछ/ 

५. स्िानीय मण्डलीमा सम्बक्न्र्ि हननाले बबश्िामसहरुलाई आक्त्मक सार्नहरु प्राप्ि हन न्छ र 
परमेश्िोरको राज्य मण्डलीको पखााल भन्दा बाहहर पनन ननमाान र बृद्दी हन न्छ / यी साि 
क्षेत्रमा माननसहरुलाई चेलापनमा  ननमााण गनन ा र समनदाय पररििान गनन ा एक सननौलो 
अिसरको रुपमा मलननहोस ्/ 
 

सबै माननसहरु संग यो साझा प्रश्न हन न्छ : 

 मैले मेरो पररिारको आिश्यकिाहरु कसरर जनटाउने ? 

 म मेरो नािेदारहरुसंग कसरर शाक्न्िमा रहन सक्छन  र कसरर मेरो पररिारलाई 
सनरक्षा हदनसक्छन  / 

 मेरो सम्बन्र्लाई कसरर अिापूणा बनाउन सक्छन  ? 

 जनन िररकामा म क्जउछन  त्यसले कसरर सनरक्षा, न्याय ,अिाशास्त्रीय अिसर हदन 
सक्छ? 

 

यी प्रश्नहरुको जिाफ हदन सक्ने गरर नि िाउाँका लाथग त्यहीकै माननसहरुलाई 
सशक्ि बनाउननपछा  /त्यसैकारण नि माननसहरुलाई उनीहरुकै क्षेत्रको अिस्िामा य 
परमेश्िरको भय मान्ने अगनिा बनाउनन अनि नै महत्िपनणा छ / 

 

 

C . त्यो बजार क्षेत्रमा कसरर अगनिाहरु ननमााण गने  

 

 निनीहरुलाई माननसहरुलाई माननसहरुको मछन िा हननन मसकाउननहोस /माछा मादाा सही 
लालच देखाउनन पनन  महत्िपनणा छ / माछाहरुले निनीहरुको खाने बानन पररििान गरेका 
हन दैनन ् / हामी विश्िासीहरुले यस संसारमा कसरर सफलिापूिाक क्जउननपछा  त्यसलाई 
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प्रस्िनि गनन ापछा / यी अिाशास्त्रका समस्याहरु विश्िव्यापी हनन /त्यसकारण हामीले 
परमेश्िरको िचन राम्ररी व्यिहाररक रुपमा यी साि क्षेत्रमा प्रभाि पाना पालन गनन ा पछा  
/ 

 जब व्यापारीहरुलाई मण्डलीबाट ननमााण गररन्छ उनले बजारमा रे्रै माछा  माना 
सक्छ /त्यसैले यी बजार िा सबै क्षेत्रका माननसहरुलाई बाइबलीय  आर्ारमा माननसको 
साझा प्रश्नको उिर हदनलाई िामलम हदननहोस / 

बजारमा हन ने सेिाकाइको बारेमा मसकाउननहोस र त्यसलाई प्रमाख्रणि गनन ाहोस ( पैसा , 

भ्रष्टाचार, परमेश्िररय सम्बन्र् र अगनिापन ) 
 पनलवपट बाट  

 ससानो समनहमा  

 समनदायमा  

 

उनीहरुको आ-आफ्नो  क्षेत्रमा भएको बोलािटअननसार  उनीहरुलाई उत्साह र 
हेरचाह गनन ाहोस / 

 

 व्यापारीहरुलाई उनीहरुको कामलाई पनन सेिाकाइको रुपमा हेना 
मसकाउननहोस / 

 सेिाकाइको योजनालाइ निनीहरुको काया योजनामा हाल्न उत्साह 
हदननहोस / 

 पनलवपिबाट र सानो समनहमा कायाको मसदान्िको बारेमा प्रचार गनन ाहोस / 
 व्यापारीहरुलाई हाि राखेर प्रािाना गनन ाहोस र निनीहरुलाई आज्ञा हदननहोस 

/ 

 

एक पास्टर िा अगनिाको रुपमा िपाइले सम्बन्र् बबस्िार गना इच्छा गनन ा पछा  /  

 केहह व्यापारीहरु लाइ ननरन्िर भेट्नको लाथग छान्ननहोस ्/ 
 उनीहरुलाई व्यक्क्िगि रुपमा उनीहरुको ब्यापाररक क्षेत्रमा नै भेट्न जाननहोस /(येशन 

जहााँ चेलाहरु थिए त्यही नै उनीहरुलाई बोलाउन जाननभयो ) 
 बजारको समस्याहरुको बारेमा संग ैअध्यन र छलफल गनन ाहोस / 
 त्यहाको अगनिाहरुलाई हेना ,सोच्न र रे्रै गनणात्मक िररकामा योजना बनाउन 

सहायिा गनन ाहोस / 
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बजारको अगनिाहरुबाट मसक्ननहोस  

 उनीहरुको मण्डली व्यिस्िापनको लाथग केहह विचारहरु छ भने त्यसलाई 
स्िीकार गनन ाहोस  

 िपाइको मण्डली िा सेिाकाइको काया इमान्दाररिापनिाक गनन ाहोस पैसा र 
माननसहरुलाई राम्ररी व्यिस्िापन गनन ाहोस / 
 

हटाउननपने कन राहरु  

 व्यापारीहरुलाई पैसा दिाा गनेहरु जस्िो गरी व्यिहार गनन ा  

 उनीहरुलाई खराब र बाहहरी माननसहरु जस्िो व्यिहार गनन ा  

 पैसालाई नराम्रो रुपमा हेनन ा 
 व्यापारीहरुलाइ इन्कार गनन ा  

 स्िाथिा िा झनटो हननन  

 

 आशा गररएका महत्िपनणा पररणामहरु  

१. परमेश्िरका माननसहरुले परमेश्िरको राज्य ननमााण  मण्डलीको 
पखाालभन्दा बाहहर गना शनरु गछान/ 

२. परमेश्िरको राज्य बृद्हदको कायाहरु संसारभरर नै ननमााण हन न्छन 
/ 

३. परमेश्िरको उदेश्यको लाथग  उहाका माननसहरुद्िारा नया कन रा 
संचालन गनन ाहोस / 

४. स्िानीय मण्डली जनन ननमााण गने केन्ि बनेको थियो उनीहरुले 
देख्छन कक  

 विश्िासीको पररपक्किा  

 कायाक्षेत्रमा चेलापन प्रकक्रया  

 उनीहरुको समनदायमा र शहरमा सान्दमभाक प्रभाि 
पानन ाहोस 

 हराएका माननसहरुलाई मण्डलीमा आकवर्ाि पानन ाहोस  
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 राज्यको प्रोजेक्टहरु बनाउननहोस ्जनन मण्डलीको पखााल 
भन्दा बाहहर जान्छ / 

 आथिाककन रा र संख्यामा बृद्दी गनन ाहोस / 

 राज्यमा नै आक्त्मक पन ंजीको िह  बृद्दी हन न्छ जब 
हामम रे्रै मेहनि गछौ ( इमान्दाररिा , न्याय 
,र्ाममाकिा र सम्पन्निा ) 

 

५. मण्डली स्िापकलाई सबै विश्िासीलाई आक्त्मक सत्यिाले 
सनसज्जीि पाना बोलाइएको हन न्छ िाकी उनीहरु पृथििीका ननन र 
ज्योनि  हनन सकन न / 

 उनीहरुलाई बाहहरको क्षेत्रको बारेमा ,पैसा, र कायाको 
बारेमा अगाडी बाट मसकाउन समवपाि हनननहोस / 

 बाहहरको क्षेत्रको माननसहरुको समनहलाई मण्डलीमा 
चेलापनमा ननमााण गना समवपाि हनननहोस / 

 िपाइको मण्डली िा सेिाकाइको काया इमान्दाररिापनिाक गनन ाहोस पैसा र 
माननसहरुलाई राम्ररी व्यिस्िापन गनन ाहोस र उनीहरुको मण्डली 
व्यिस्िापनको लाथग केहह विचारहरु छ भने त्यसलाई स्िीकार गनन ाहोस / 

 परमेश्िरको राज्यको ननक्म्ि माथिका साि क्षेत्रमा नि अगनिाहरुलाई प्रभाि 
पना आज्ञा हदननहोस / 

 

 

God Bless You 

**** 

 

 


