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पुस्तकमा भएको उत्कर ष्ट कुराहरू 
 

लेखकको भनाई 

उद्येश्य 

यो पसु्तक केमा काम लाग्छ 

व्यवहारीक सकेंतहरू 

तपाई चेलापनको समहूमा हुनहुुन्छ भने 

व्यक्क्तगत समपपनता 

१ उहााँलाई चिन्नहुोस ्

       परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउन पिह्याउंदै जाने 

२ सम्िन्ध िनाउन ु

परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउन ससक्नु 

३  विन ससक्न ु

ताइतल अध्यनमा समय ितताउनु 

४  विनलाई लकुाउन ु

धमपशास्र कण्ठस्त गनप समय िदनु 

५ परमेश्वरसगं कुरा गने 

प्रार्पनामा समय ितताउनु 

६  परमेश्वरको प्रशसंा गनुहुोस ्! 

प्रशसंामा समय ितताउनु 

७  घन्यिाद ददने 

धन्यताद िदन समय ितताउने 
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८ स्वच्छ िस्ने 

भूल माननसलन समय िदनु 

९  आफ्नो लागी प्रार्नुा गने 

ितन्ती गनपमा समय ितताउने 

१०  अरुहरुको लाचग प्रार्नुा गने 

अन्तरववन्तीमा समय ितताउने 

परमेश्वरसगं ककान्तमा कसरी समय ितताउने 

धमपशास्रको खण्ड कसरी अध्ययन गने 

ताइतल प्रनतउत्तर पाना 

धमपशास्र कसरी कण्ठस्त पाने 

प्रार्पना प्रयोग पाना 

प्रशसंाको तीस िदन 

धन्यताद प्रदानको तीस िदन 

स्वीकारको तीस िदन 

ववन्तीको रेकडप 

अन्तरितन्तीको रेकडप 

अरुहरुको लागग प्रार्पना गनपका प्रार्पनाहरु 

ताइतल सम्झना काडप 
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ववशषे धन्यिाद 
 

रड माइनर र डतेी हाइसलाई यस कायपमा मसगं शरुुमा कायप गनुप भककोलागग। 

 

तटप स्टाउफर र अनेस्ट पलेुनलाई यस पररपक्वता नतर लम्कने श्रखंला को खाका कोने तर्ा 
समलाइिदककोमा । 

 

मेरी स्व. पत्नी क्यारोल र मेरो नानीहरु स्कट र क्यामरुन, केिट र ताटप, जोनार्ान, र क्जन्नी, जसल े
सेवकाईमा उत्साह िदनकुो सार्ै मलाई माया गरे । 

 

लवाना, मेरी गश्मती, मरत्य ुर जीवनमा मसगं सघंर्परत, मेरो हृदयको सार्ी मेरो जीवनको दोस्रो िहस्सा । 

 

प्रभ ुयेश ूख्रीष्ट जसले मलाई यस पसु्तकमा भकका वास्तववक्ताहरु ससकाउनभुो ।     
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लेखकका दईु शब्द 
येश ूख्रीष्टले मेरो जीवनमा सकरात्मक पररवतपन गररिदनभुकको छ । उहांले तपाईको जीवन पनन पररवतपन 
गनप सक्नहुुन्छ ।  अनन उहांले तपाईंलाई अरुहरुको पररवनपको लागग चलाउन सक्नहुुन्छ ! 

केवल आफुलाई उपलब्ध गराउनहुोस,् अनन येशलेू…….. 

- उहांलाई अझ राम्ररी गचन्न सहायता  
- तपाईलाई अझ पररपक्व ईसाइ तनाउन तपाईको जीवनमा काम गनप 
- अरुहरूलाई ख्रीष्टको वारे भन्न तपाईलाई प्रोत्सािहत गनप 
- अरु ितश्वासीहरुलाई पररपक्वतानतर तढाउन तपाईलाई प्रयोग गनप 
- तपाईलाई आक्त्मकी अगवुा तनाउन…ु… गनप/सक्न ुहुन्छ 

 

तपाईको लागग मेरो उद्यशे्य चािह:ं “यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई नतमीहरुले ग्रहण गयौ, त्यसरी न ैउहांमा 
जीवन ितताओ । धन्यताद िदनमा प्रशस्त हंुदै, नतमीहरुलाई सश िदकतमोक्जम उहांमा जरो गाडडकका र 
ननमापण भकका र ितश्वाशमा दिहपला भकका होओ ।“ (कलस्सी २:६-७) 

जस ैयी कुराहरु तपाईंको जीवनमा हंुदै गरेको हुन्छन,् तत २ x २ = ४, र ४ x ४ = १६, र यस्त ैगदै 
अनन्तता सम्म जस्त ैउहांले आफ्नो जीवन अरुहरुमा तरध्दी गदै ससंारमा प्रभाव पानप  तपाईंलाई येशलूे 
चलाउन ुसक्नहुुन्छ । कसरी ? कउटा ईसाइले (तपाईं जस्त)ै अको व्यक्क्तलाई तढ्नलाई सहयोग गदै 
पररपक्वता नतर तढ्नलाई डोयापउने । त्यसपछी त्यो नयां व्यक्क्तले अको व्यक्क्तलाई ख्रीष्टमा पररपक्वता 
नतर तढ्नलाई सहयोग गछप । यसरी यो प्रक्रिया जारी रहन्छ । तपाईंलाई परमेश्वरले उहांलाई गचन्न र 
आफुलाई अरुमा गचनाउन ठुलो अवसर  प्रदान गनुपहुन्छ । यिह न ैतपाईंको जीवन हो र यस पररपक्वता 
नतर लम्कने श्रंखला मा पनन यिह छ । 

यस पररपक्वता नतर लम्कने श्रंखला मा भकको पााँच चेलापन पकु्स्तकाहरुले तपाईलाई ख्रीष्टमा हुक्रकप न र 
यस गणुनात्माक ितकाश प्रक्रियामा असभन्न भाग हुनलाई सहयोग गदपछ । पमे्रश्वरसगं ककान्तमा समय 
ितताउनु यस गश्खंलाको दोस्रो पसु्तक हो। अरु पसु्तकहरु: 

येशूलाई पच्छाउनु  (पकु्स्तका १) 

येशूलाई प्रभु तनाउनु (पकु्स्तका ३) 

पूणप ितश्वाश गनुप (पकु्स्तका ४) 
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तपाईंको ससंारलाई प्रभाव पानुप (पकु्स्तका ५) 

तपाईंले यी पानाहरुमा पत्ता लगाउने कुराहरु केवल तपाईंको नोटहरुमा मार सससमत नभकर जीवनको भाग 
तनोस ्भन्ने परमेश्वरको चहाना सार्ै मेरो प्रार्पना हो । तपाईंको जीवनमा परुा हुन आउने सत ैकुराहरुले 
उहांलाई आदर र मिहमा पगुोस ्। 

 

- ब्यारी 
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उद्येश्य 

यस पसु्तकले तपाईंमा ककैनासले, दैननक परमेश्वरसगं समय ितताउने कुराको ितकासमा सहयोग गछप । 
प्रार्पना र ताइतल अध्ययन व्दारा पमेशवरसगं सगंनत गनप ससक्न ुयेशकूो चेलाको मलूभतु कुरो हो । 

कउटा  चेला ससक्ने र पछ्याउने हुन्छ । जस ैतपाईं पमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउन ससक्नहुुन्छ, 
तपाईंले येशकूो तारेमा ससक्नहुुन्छ र उहांलाई कसरी पछ्याउने भन्ने तारे ससक्न ुहुन्छ । जत तपाईं येशकूो 
तारे र उहांलाई पछ्याउन ससक्दै हुनहुुन्छ, तत पे्रररत पावलले भन्नभुकको यी कुरामा सहमत हुनसक्न ु
हुन्छ: 

“मलाई यो दृढ ववश्वास छ, जसले नतमीहरुमा कउटा असल काम शरुु गनुपभयो, उहांले न ैयेश ूख्रीष्टको 
िदनमा त्यो परूा गनुपहुनेछ ।“ (क्रफक््लप्पी १:६) 

यस पसु्तकको पाठहरु शरुु गनुप भन्दा अघाडी येश ूख्रीष्टले तपाईंको जीवनमा गनप चाहानभुकको सत ै
कुराहरु पणूप होउन ्भनेर परमेश्वरसगं समपपन गनुपहोस ्। याद गनुपहोस:् परमेश्वरले तपाईंले यस पसु्तकमा 
के लेखन ुहुन्छ भन्दा तपाईंको जीवनमा के कुराको ितकाश हुदैंछ भन्ने कुरामा तढी वास्ता गनुपहुन्छ । 

 

परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउने नोटकापी तपाईंको लागग परमेश्वरसगं हरेक िदन समय ितताउनको 
लागग कउटा सहयोगग स्रोतसाधन हो । र्प जानकारीका लागग www.reach-out-org मा सम्पकप  गनुपहोस ्। 

  

http://www.reach-out-org/
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यस पुस्तकको प्रयोगहरु: 
१. साना समहूहरुमा:  कउटा तयस्कले सचंालन गरेको कुन ैसगंिठत समहू ( चेलापन समहू) को 

सदस्यको हैंससयतले यो पसु्तक चलाउन सक्रकन्छ । समहूका हरेक सदस्यले पेज १३ को समपपन 
पानामा हस्ताक्षर गछपन ्र यस पसु्तकलाई हप्तवैपछ्छे व्यक्क्तगत तरध्दीको लागग प्रयोग गनप 
सहमत हुन्छन ्। 

२. व्यक्क्तगत: आफ्नो व्यक्क्तगत तरक्ध्दको लागग, तपाईं कक्ल ैयस पसु्तकताट हरेक हप्ता कक कक 
पाठ  
पढ्न सक्नहुुन्छ । 

३. नयंा बिद्धार्ीहरुलाई िलेापनमा हुकाुउन: तपाईं आफुले हरेक पाठ आफ्नो जीवनमा लाग ु
गररसक्नभुकपछी, नयां व्यक्क्तहरु वा समहूहरुसगं परमशे्वरसगं ककान्तमा समय ितताउने  पसु्तक 
हेनप सक्नहुुन्छ । 
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व्यवहाररक सकेंतहरु 
( यस पसु्तकताट कसरी सकेसम्म तढी फाइदा सलने) 

 
यिद तपाईं ख्रीष्टीयन भकर तढ्न चहानहुुन्छ भने, तपाईंले सांच्चै न ैप्रार्पना गनुप र ताइतललाई 
जीवनमा लाग ुगनुप पछप । किहलेकाहीं यो गनप गाह्रो हुन्छ, तर यस पसु्तकले सहयोग गनप सक्छ 
यिद तपाईंले: 
 
१. हरेक पाठ प्रार्पना गरेर शरुु गनुपहोस ्।  

परमेश्वरलाई आफुसगं तो्नहुोस ्भनेर भन्नहुोस ्। 
 
 
 

२. पढ्नलाई सक्जलो ताईतल अनवुाद प्रयोग गनुपहोस ्। 
जस्त ैअगं्रजेीका लागग New International Version ताट पढ्न सक्क्कन्छ । 
 
 

३. परैु पाठताट हेनुपहोस ्। 

- ताइतलका पदहरु हेनुपहोस ्। 
- उत्तरहरुमा ितचार गनुपहोस ्। 
- उत्तर लेरव्नहुोस ्। 
- केिह प्रश्नहरु भक िटपी हा्नहुोस ्। 
- िदइकको पदहरु कण्ठस्त पानुपहोस ्। (पसु्तकको पछाडी भकका कण्ठ पाने पदहरु प्रयोग 
गनुपहोस ्। पदहरु ककैचोिट ताचन गनपलाई ककै क्रकससमको ताइतल अनवुादताट हेनुपहोस ्।) 

 

४.  हरेक पाठ आफ्नो जीवनमा लाग ुगनुपहोस ्। 

- तपाईंले ससकीरहनभुकको उहांको वचन आफ्नो जीवनमा कसरी लाग ुगने भनेर 
परमेश्वरलाई देखाउनहुोस ्भनेर भन्नहुोस ्। 
- तपाईंको सम्तन्धहरु, धारणाहरु र ब्यवहारहरुमा उहां प्रनत आज्ञाकारी हुनहुोस ्। 
- पररणामहरुको तारेमा अरु ितश्वासीहरुसगं कुरा गनुपहोस,्जस्ले तपाईंलाई उत्साह र 
सरस्लाह िदन्छन ्। 
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यदद तपाईं िेलापनको  
समहूमा हुनहुुन्छ भने 

 

- िदइकको पाठमा कायप गनपलाई दईु फरक फरक समयहरु छुट्याउनहुोस ्। सम्भव भक, परैु 
पाठ पिहलो समयमा ससध्याउनहुोस ्। त्यसपनछ दोस्रो समयमा (अको समहू तठैकको ठीक 
अगाडड वा अनघ्लो िदन), तपाईले के ससक्नभुयो दोहोयापउन ुहोला । 

 

- हरेक समहूको तठैकमा, तपाईको ताइतल, यो पसु्तक, परमेश्वरसगं ककान्त समय नोटकापी 
र कलम वा पेन सलकर जानहुोला । 
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व्यक्क्तगत समपनु 
 
 
म,__________________________ , तल लेखकेा तुाँदाहरुमा आफैलाई समअपपन(्आफैसगं 
ताचा गदपछु) गदपछु: 
 
१. येशकूो अनयुायीको रुपमा तढ्नलाई उहांले ससकाउन लाग्न ुभकको सत ैकुराहरु प्रनत िदनहंु म 

आफैलाई उहांको प्रभतु्व मनुन राख्दछु । 
२. ससक्रकस्त ितरामी परेको वा सम्दै नसम्ने अवस्ताहरुमा ताहेक म सत ैसाप्तािहक समहू 

तठैकहरुमा जानेछु । यिद म कक भन्दा तिढ तठैकहरुमा अनपुक्स्र्त भकं भने, समहू अगवुाले 
आवश्यक ठहराक म खुसशसार् समहूताट तािहरीनेछु । 

३. हरेक हप्ता गनपपने कायपहरु सत ैनितराई परुा गनेछु । 
४. मेरो स्र्ाननय चचपमा तदारुक्कताको सार् भाग सलनेछु । 

 

यो मेरो समपपन परमेश्वर सगं मार नभकर, यस समहू प्रनत र म स्वम ंप्रनत पनन भकको  म 
मान्दछु।   परमेश्वरको सहायताले, म यी सत ैतुाँदाहरु सतप्रतीसत परुा गनप म हदसम्मनको 
प्रयास गनेछु ।   

 

 

हस्ताक्षर ______________________________ समनत _______________ 
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पाठ १ 

 

उहांलाई चिन्नु 
 

 

 

एकान्तमा परमेश्वरसंग 
समय बिताउन र्ाह 

गदैजानु 
 

माननसलनोस ्क्रक तपाईं आफ्नो प्रेसमकासगं भेट्ने गनुपहंुदैछ । त्यो भेट सम्तन्ध कसरी तन्दछ त ? 
सतपप्रर्म त तपाईंले त्यस ववशरे् व्यक्क्तलाई भेट्नहुुन्छ । त्यसपनछ, केिह समयमा तपाईं उनी 
(नतनी) प्रनत आकवर्पत तन्नहुन्छ । आकर्पणको कारणल ेन,ै तपाईंलाई त्यस अको व्यक्क्तलाई अरु 
राम्ररी जान्ने उत्सकुता हुाँदछ् । फलस्वरुप तपाईंहरु ककाअकापसगं तढी समय ितताउन र्ा्नहुुन्छ, 
अनन जनत तढी सगं ैसमय ितताउने गनुपहुन्छ त्यनत न ैतढी ककाअकापलाई गचन्नहुुनछ । 
कालान्तरमा तपाईंहरुको तीचमा कउटा प्यारो सम्तन्धको ितकाश हुन्छ र जस ैतपाईंहरुको प्यार 
तसलयो हुाँन्दै जान्छ, तपाईंहरुले सगं ैितताउने समय पनन ववशरे् तन्दै जान्छ । 

येश ूख्रीष्टसगंको सम्तन्ध पनन ठीक त्यसत ैहो । जस ैउंहासगं तपाईंको पररचय हुन्छ, उंहासगं 
तपाईंको सम्तन्ध स्र्ापना हुन र्ा्दछ । अनन जस ैतपाईं उहासगं समय ितताउन ुहुन्छ, त्यो 
सम्तन्ध तसलयो हुन र्ा्दछ । 
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येशसूगंको सम्तन्धमा तपाईं कहां हुनहुुन्छ भनेर हेनपलाई, तलको सम्ने ताकसमा गचनो 
लगाउनोस। 

 

येशूसंग मेरो सम्िन्ध 
हो   होइन 

येश ूख्रीष्टसगं मेरो पररचय भकको छ । 

उंहालाई मलैे व्यक्क्तगत मकु्क्तदाता भनेर स्वीकार गररसकेको छु । 

म उहांलाई अझै राम्ररी गचन्दैछु । 

म उंहालाई पे्रम गनपमा तढ्दैछु । 

म उंहासगं दैननक समय ितताउंदछु । 

परमेश्वरसगं ककान्तमा कसरी समय ितताउने भन्ने तारे जान्ने ईच्छा छ । 

उहांसगं ितताउने समयमा सधुार गनुप चाहन्छु । 
 

 

यिद तपाई यी ववसभन्न ववश्वासका महान व्यक्क्तत्वहरु जस्त;ै अब्राहम, मोसा, दाउद, पावल, मािटपन 
लरु्र, जोन ववस्ली , ित्ली ग्राहम वा यस्त ैकुन ैसगं कुरा गनप सक्नहुुन्र्ो भने, उननहरु सतलेै 
परमेश्वरसगं ककान्तमा ितताकको समयले उननहरुको आक्त्मकी जीवनको ितकाश गरेको कुरा भन्ने गर्क 
होला । तपाईंहरुले पनन यस्त ैभन्न सक्नहुोस ्भन्ने परमेश्वर 
चहानहुुन्छ । 

तर म त चचप जान्छु नन । परमेश्वरसगं ककान्तमा समय 
ितताउनुमा के त्यस्तो मुख्य कुरा छ र ? यस्तो भन्न ुभनेको यस्तो 
भने जस्त ैहो “म मेरो प्रेमी (वा प्रेमीका) सगं हरेक शननतार 
भेिटरहेछु । क्रकन स्कुलमा हरेक िदन उ सगं तो्न ुपयो र ?” 
ककान्तमा येशसूगं समय ितताउंदा, हामी उहांलाई अझ तिढ 
व्यक्क्तगत रुपमा, आत्मीय तहमा जान्न सक्दछौं । 

िढ्दै गरेको, सशक्त 
ईसाइहरु संध ै

परमेश्वरसंग एकान्तमा 
समय बिताउछन ्
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१. परमेश्वरसंग एकान्तमा समय बिताउनु भनेको के हो? 
परमेश्वरसंग एकान्तमा समय भनेको प्रभुसंग व्यक्क्तगत समय बिताउनु हो । 
येशलूाई अझ तिढ जान्दै जान ुहरेक ितशवासीहरुको सवप प्रर्म ्प्रार्समकता हुनपुछप । जत हामी उहांसगं 
ककान्तमा समय ितताउछौं, हामी उहांलाई तढी जान्न लाग्दछौं । 

फिसलप्पी ३:८ पढ्नुहोस ्। 

पावल पे्रररतको लागग येशलूाई जान्न ुकवत्तको महत्वपणूप गर्यो ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. परमेश्वरसंग एकान्तमा समय भनेको परमेश्वर हामीसंग िोल्ने समय हो । 

िदन भरी हामी दौडी रहेको हुन्छौं – कक कक्षाताट अको कक्षा, सार्ीताट सार्ी, कउटा भेट्ने समयताट 
अको भेट्न ेसमय—र खे् ने वा तजाउने अभ्यासताट घरको कामकाजमा, किहलेकांहीको भेटघाट, पाटप-टाइम 
जागगर, र र्ुप्र ैगरहकायप । िदनभररको कडा मेहनत र र्ोरै िटभी हेरे पनछ, लखतरान परेर ओछ्यानमा 
जान्छौं । तर हाम्रो जीवनलाई हामीले समय ननकालेर ईमान्दारीताका सार् कनत पटक ननयालेर हेने गदपछौं 
? किहले हामी वास्तवम ैको हौं र कहां जादैंछौं भनेर मु् याङकन गनप समय ननका्छौं ? परमशे्वरसगं 
ककान्तको समयले हामीलाई हाम्रो जीवन परमेश्वरले जसरी हेनुपहुन्छ त्यसरी हेनपलाई सहयोग गछप । 

भजनसंग्रह १३९:२३-२४ यहां लेख्नहुोस ्र यसलाई परमेश्वरसगंको दैननक प्रार्पना 
तनाउनोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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३. परमेश्वरसंगको एकान्तमा समय िादह ंहाम्रो जीवन प्रभुमा अपणु गने समय हो । 

  हामीहरु पररक्षाहरु, िदन समयहरु, पाररवाररक सम्तन्धहरु, र ितसभन्न तनावहरुको तारे क्रफिी गछौं । 
परमेश्वरसगं को ककान्तको समयले हाम्रा यी सत ैगचन्ताक्रफिीहरु परमेश्वरमा समु्पने र उहां मार्ी भर पनप 
मौका प्रदान गछप । हामी आफ्नो समस्याहरु सु् झाउन सक्छम ्छैनौं । परमेश्वर सक्छम ्छन ्। 

हाम्रो गचन्ताक्रफिी र समस्या सिहतको जीवन कवत्त पटक हामी प्रभमुा समपपण गनप सक्छौं ?(लकुा ९:२-३) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

दहतोपदेश ३:५-६ ले हामीलाई हाम्रो िदनहरुमा परमेश्वरमा भरोसा राख्नलाई भन्दछ । 

- हामीले गनुप पने दईुटा कुराहरु के हुन ्? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

- हमीले गनुप नहुने कउटा कुरा के हो ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- हामीले यी शतपहरु परुा गयौ भने परमेश्वरले के गनुप हुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरसंग एकान्तमा समय फकन बिताउने ? 

१. परमेश्वरले हामीसंगको संगतत िहानु हुन्छ । 

हामीले आफुलाई महत्वको ठानेका वा नठानेका हुन सक्छौं तर परमेश्वर जसले समनु्र, िहमाल, ताराहरु 
तर्ा तारापनु्ज, सौयपमण्डल तनाउन ुहुने परमेश्वरले तपाईंलाई कउटा ववशरे् व्यक्क्त ठान्न ुहुन्छ । उहां 
तपाईंसगं हुन आनक्न्दत हुनहुुन्छ । 

सायद तपाईंलाई ताइतल पढ्न ुर प्रार्पना गनुप पने – “असल ईसाइहरुले” गनुपपने काम जस्तो लागेको होला 
। यो कदावप हैन! प्रार्पना र ताइतल अध्ययन चािह ंपरमेश्वर र हाम्रो ितचको कुराकानी सचंारको माध्यम 
हुन ्। यी माध्यमहरु परमेश्वरसगं नक्जक हुन प्रयोग गदै हामी उहांको समरहरु तन्न सक्छौं । 
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प्रस्र्ान ३३:११ पढेर मोशाको परमेश्वरसंगको सम्तन्ध कस्तो क्रकससमको गर्यो तताउनोस । 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. येश ूहाम्रो ध्यानको योग्यको हुनुहुन्छ 

जस ैहामी येश ूख्रीष्टलाई गचन्दछौं, उहांले हामीलाई परमेश्वरसगंको 
सम्तन्ध सम्भव तनाउन कस्तो ठुलो मु् य चकुाउन ुभयो भनेर 
र्ाहा गछौ।  येशलूाई रोमीहरुले काठको िुसमा कांटी ठोके । उहांले 
आफ्नो रगत तगाउनभुो। उहांले आफ्नो जीवन तासलदान गनुपभयो ।  
क्रकन? क्रकनभने परमेश्वर र हामीलाई समलाउन अको ताटो न ैगर्कन । येशलूे त्यनतसम्मको प्रेम गरी हाम्रो 
मु् य चुकाउनभुयो ।   

येशू हाम्रो ध्यान पाउन योग्यको हुनुहुन्छ । उहां हाम्रो प्रशंसा, हाम्रो पे्रम, हाम्रो भक्क्त, र हाम्रो 
जीवन भन्दा योग्यको हुनुहुन्छ । ख्रीष्टले हाम्रोलागग गनुपभकको तसलदानको प्रनतउत्तर हामीले 
कसरी िदन सक्छौं ? (१ कोररन्र्ी ६:२०) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. पववत्रआत्माले येशू प्रभुसंगको हाम्रो सम्िन्ध गराउनुहुन्छ 

सामले कउटा ख्रीष्टीयन यवुा गोष्टीमा भाग सलक । जत उसले भीडले भजन गाकको, प्रार्पना गरेको, र 
येशलूाई पछ्याउंदाको उत्साह देखे, तत आफ्नो जीवन ख्रीष्टलाई समपपण गरे । उनन केिह मािहना सम्म 
चंङ्गा जस्त ैमागर् मागर् गर्क । 
तर पनछ उस्को केटी सार्ीले गदाप ओहापलो लाग्यो । अचानक अलमल भयो । उसलाई पिहलेको जस्तो 
शाक्न्त र आनन्दको अनभुनुत हुन छोड्यो । “यो येश ूख्रीष्टको कुरा अरुहरुले भन्नेगरेको जस्तो नहुने 
रहेछ” भनेर उसले ितचार गनप र्ा्यो ।   
सामको जस्तो प्रनतक्रिया सामान्य हो । धेरै माननसहरु यसरी न ैहावामा उड्छन ्र जसमनमा आउंदा हराक 
जस्त ैकेिह अपयायारो पने ितवत्तकै हराउंछन ्। परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउनाले यस्तो हुनताट  

तचाउंछ र येश ूख्रीष्टसगंको दैननक सम्तन्धको ितकाश गराउंदछ । 
मकुुस १:३५ पढ्नुहोस ्। येशलेू आफैले पानन ससंारमा हुाँदा उनको वपतासगं सक्रिय 
रुपमा सगंनत खोज्न ुहुन््यो । 

येश ूहाम्रो समत्र हुन 
िाहानहुुन्छ 
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येशलेू किहले परमेश्वरसगं सगंनत खोज्न ुहुन््यो? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
उहां कहां जान ुहुन््यो? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
उहांले के गनुप हुन््यो ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
येशलूे परमेश्वरसगं तरातर ककान्तमा भेट्नहुुन््यो, त्यसलैे किहलेकािह ंशारररीक वा मानससक रुपमा 
कमजोर हंुदा पनन उहांसगं वपताको ईच्छा अनसुार गनपलाई 
शक्क्त हंुदगर्यो। ( लकुा ४:१ र १४ हेनुपहोस)् यिद येश ूस्वय ं
लाई त उहांको वपतासगकंो समय अनत आवश्यक गर्यो 
भने, हामीलाई त झन ्कनत तिढ चािहकला ? 

परमेश्वरसगं हाम्रो जीवनको उध्देश्य छ  तलका 

पदहरु पढ्नहुोस ्जसले परमेश्वरको हामी प्रनतको केिह 
उध्देश्यहरु तणपन गदपछ । ती उद्येश्यहरु कावपमा आफ्नो 
शब्दमा लेख्नुहोस ्। 

१ कोररन्र्ी १०:३१ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
यसमपया ३३:३ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
क्रफसलप्पी ४:६-७ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



20 
 

१ ताइतल अध्ययनमा परमशे्वरसगं ककान्तमा समय ितताउनाले कसरी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले 
राख्नुभकको उद्देश्य परुो हुन्छ ? ( िहब्र ु४:१२ हेनुपहोस)् 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

२ प्रार्पनामा परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउनाले कसरी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभकको उद्देश्य 
परुो हुन्छ ?  ( िहब्र ु४:१६ हेनुपहोस)् 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

३ यस पाठमा तपाईंले ससक्नभुकको कुरा दोहोयापउनहुोस,् त्यसपनछ तलका प्रश्नहरुको उत्तर िदनहुोस ्। 

मलाई क्रकन परमेश्वरसगंको व्यक्क्तगत सम्तन्ध चािहन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मलाई परमेश्वर मसग ंतोलेको क्रकन चािहन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मलाई क्रकन हरेक िदन परमेश्वरको लागग छुट्याइकको ववशरे् समय चािहन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
४ अिहलेलाई, हरेक िदन १५ समनेट परमेशवरसगं ककान्तमा समय ितताउन र्ा्नहुोस ्। त्यो तेलामा त्यस 
िदनको लागग िदईकको पाठ पढ्नहुोस ्( गरहकायप हेनुपहोस ्) र प्रार्पनामा परमेश्वर सगं कुरा गनुपहोस ्। 
परमेश्वरले तपाईंलाई के भन्न चहानहुुन्छ त्यसको लागग खु्ला हुनहुोस ्। शरुु शरुुमा केिह अनौंठो लाग्न 
सक्छ, तर नछट्टैन ैयो तपाईंको ववशरे् समय तन्न जान्छ । 

५ तपाईंले छान्नभुकको समयमा हरेक िदन परमेश्वरसगं समय ितताउनलाई समवपपत हुनहुोस ्। त्यसपनछ 
यो समपपण पाना भनुपहोस ्।  



21 
 

 

मेरो जीवनमा परमेश्वरको मदहमा होस ्भन्नाको खाततर, 
(नाम)_____________________________________________________________ 

परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउन, (ठाउं)____________________ मा (समय)___________ 
तजे आउने १० हप्ताका लागग, मन्जुर गदपछ । 

हस्ताक्षर_____________________ समनत__________________________________            

मकुुस १:३३ कण्ठस्त पादै यस पाठलाई ससध्याउनु होस ्। 

गरहकाय ु
१. यो हप्ता हरेक िदन १५ समनेट परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउनोस ्। तल 

िदईकका 

कुनकैक खण्ड हेनुपहोस ्। तपाईंको १५ समनेटको आधा समय यस खण्डले के भन्न खोजेकोछ र तपाईंको 
जीवनमा यो कुन क्रकससमले लाग ुहुन्छ भनेर ितचार गनोस ्। त्यसपनछको तााँक्रकको समय प्रार्पनामा 
परमेश्वरसगं कुरा गनुपहोस ्। 

पनछका पाठहरुमा अझ ैितस्तरत ननदेशन िदईन्छ, तर महत्वपणूप कुरो चािह ंतपाईंले परमेश्वरसगं समय 
ितताउन शरुु गनुप हो । 

िदन १: क्रफक््लपी ३:८ 

िदन २: भजनसगं्रह १३९:२४ 

िदन ३: िहतोपदेश ३:५-६ 

िदन ४: २ ईनतहास १६:९ 

िदन ५: यहुन्ना ४:२३ 

िदन ६: िहब्र ु४:१२ 

िदन ७: िहब्र ु४:१६ 

२. पाठ २ परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ २ 
 

सम्िन्धको 
बिकास 

 

 

 

 

 

परमेश्वरसंग 
एकान्तमा समय 
बिताउन ससक्दा 
पिहलो भेट् । केटोको पससनाले सभजेको हातले फोन जोडसगं समाउंछ । त्ल त्ल ठीक नम्तरहरु 
अयायाउंछन ्। केिह हप्ता देखख न ैघमु्न जाने प्रस्ताव गने ईच्छा गर्यो ।   फोनको अको छेउमा ती केिट 
उत्तर िददंा झण्ड ैमछुाप खाककी । उसलाई मिहनौं देखख उ सगं घमु्न जाने रहर गर्यो । आखखरमा केटोले 
प्रस्ताव गरर हा्यो, र नतनी भने आफ्नो मनको उते्तजना नदेखाउन प्रयास गनछपन ्। 

अत अन्य कुरोहरु नन हुन ुपयो । उननहरु कहां जाने? कुन समयमा? उननहरु कसरी त्यहांसम्म पगु्ने ? 
उननहरु के को तारेमा कुरा गछपन ्? यी सत ैकुराहरु महत्वका छन,् तर यी मध्ये सतभैन्दा मखु्य कुरो 
चािह:ं के उननहरुले ककाअकापलाई मन पराउनेछन ्त ? तांक्रक अरु सत ैकुराहरु यस ैआधारभुत सम्तन्धको 
कुरामा ननभपर गदपछ । 
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यिह गचरणलाई तपाई कसरी तपाईको परमेश्वरसगंको सम्तन्धमा लाग ुगनुपहुन्छ ? के 
तपाईंले उहांलाई मनपराउनहुुन्छ ? के उहांले तपाईंलाई मनपराउन ुहुन्छ भनेर ितचार 
गनुपहुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

तनमाुण सामाग्रीहरु 
“ननमापण” भन्नाले काम भन्ने तखुझन्छ र सम्तन्ध ननमापण पनन यस भन्दा सभन्न छैन । 

तलका पदहरु हेनुपहोस ्र के गदाप तपाईको परमेश्वरसगंको सम्तन्ध ननमापण हुन्छ 
लेख्नुहोस ्। 

मवत्त ६:३३ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
क्रफक््लपी ३:१० 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मवत्त २२:३६-३८ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पे्रम गनु ु

जान्नु 

खोज्नु 
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जस ैहामीहरुले यी तीन सतभन्दा महत्वपणुप ननमापण सामागीहरु हाम्रो सम्तन्धको मध्य भागमा राखछौं 
तत अरु सत ैननमापण सामागीहरु आ-आफ्ना ठाउंमा तस्छन ्। उध्दाहरनको लागग, यिद तपाईंले 
परमेश्वरलाई पे्रम गनप र्ा्नभुयो भने हामीले उहां प्रनतको त्यो पे्रम ितसभन्न तररकाताट प्रस्ततु गदपछौं । 

तल िदईकका हरेक ताइतल पदहरु हेनुपहोस ्र यी अरु ननमापण सामाग्रीहरुल ेकसरी परमेश्वर प्रनतको हाम्रो 
प्रेमलाई प्रकट गदपछ । 

१. प्रार्नुा (क्रफक््लपी ४:६-७) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जस ैपरमेश्वर प्रनतको हाम्रो प्रेम तढ्दैजान्छ, हामी उहालंाई प्रेम ग्रछौं भनेर र्ाहा िदन चाहन्छौं । प्रार्पना 
हामीले यो भन्ने मौका हो । 

२. िाइिल अध्ययन (यहुन्ना १४:२३) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
यदी हामीले परमेश्वरलाई पे्रम गछौं भने, उहां के भन्न चाहानहुुन्छ भनेर र्ाहा पाउन चाहान ुपछप । जस ै
हामी ताइतल पढ्छौं, तत हामी उहांले हामीलाई कवत्त गिहरो पे्रम गनुपहुन्छ भनेर पत्ता लगाउछौं । 

३. ववश्वास (िहब्र ु११:६) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
जस ैहामी प्रार्पनामा परमेश्वरसगं तो्छौं र उहांको वचन पढेर सनु्छौं तत हामी उहांले भन्नभुकको कुरामा 
ववश्वास गनप मनपराउछौं । परमेश्वर प्रनतको पे्रम उहांमागर्को ववश्वासमा देखखन्छ । 

४. आज्ञाकारीता (यहुन्ना १४:२१) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
हामी परमेश्वरले जे भननरहन ुभकको छ, मान्न ुमनपराउछौं । यिद हामी उहांलाई प्रेम गछौ भने, उहांका 
आज्ञाहरु मान्दछौं । 

परमेश्वर प्रनतको प्रेम जनाउन यी चार मध्ये कुन चािह ंकुरो (प्रार्पना, ताइतल अध्ययन, 
ववश्वास, आज्ञाकाररता) तपाईको जीवनमा  सतभन्दा तढी आवश्यक छ । क्रकन ? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तपाईको ितचारमा तपाईले कसरी यी परमेश्वर प्रनत पे्रम जाहेर गने कुराहरु ितकास गनुपसक्नहुुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरसंग एकान्तमा समय बिताउन योजना िनाउन ु
यिद कसलैे घर तनाउने हो भने उसलाई घरको नक्शा चािहन्छ । योजना नतनाईकन घर तनाउाँ दा, घर 
किहले पनन  ठीक क्रकससमले तन्न सक्दैन । परमेश्वरसगं सम्तन्ध ननमापण गदाप पनन केिह पवुप तयारीको 
आवश्यक पछप । यो नक्शा अनसुार गनुपहोस ्। 

१. एउटा समय छान्न ुहोस ्

प्रभसुगं हरेक िदन भेट गने समय तनाउनोस ्। येशलेू वपतासगं प्रायजसो ितहानको समयमा भेट गनुप 
हुन््यो (मकुप स १:३५) र उहांको यो तानी अनसुरन गनपको लागग राम्रो उद्धारण हो । के तपाईंले फुटतल 
खेल सक्रकक पनछ खेलको तयारी गरेको देख्नु भकको छ ? वा सगींत टोलीले गीत प्रस्ततु गरी सके पनछ 
गीतको अभ्यास गरेको देख्न ुभकको छ ? कदावप छैन । त्यसरी न ैिदनको कामहरु शरुु हुन भन्दा अगाडी 
हामीले उहांसगं अभ्यास ्गरेको परमेश्वर चहान ुहुन्छ । ऊहांसगं समय ितताउनलाई ितहान ैउयाने प्रयास 
गरौं ।    

याद राखौं, परमेश्वर हामीसगं सगंती गन ुईच्छा गनु ुहुन्छ । 

ववश्वासयोग्यसगं तपाईंले ननणपय गरेको समयमा हरेक िदन परमेश्वरसगं भेट्नहुोस ्। समलाकको समयमा 
पखपनपुयो भने मज्जा आउंदैन। परमेश्वरलाई हामीले कुराकको उहां चाहान ुहुन्न । परमेश्वरले हाम्रो 
कमजोरीहरु तझु्नहुुन्छ र क्षमा िदनहुुन्छ, तर उहांले हामीले ठहराकको समलाकको समयमा भेटेको 
चाहानहुुन्छ ।  

गत हप्ता समलाउन ुभकको “परमेश्वरसगं ककान्तको समपपन समय” पनुरावलोकन 
गनुपहोस ्।  

के त्यो समय तपाईंलाई अझै उपयकु्त छ ? 

२. एउटा ठाउं छान्नहुोस ् 

अरुकुराहरुले ध्यान नखखचं्ने ठाउं भयो भने परमेश्वर सग ंककान्तको समयमा सचंार धेरै सक्जलो हुन्छ । 
अब्राहमले मरुभसूममा, मोशाले डााँडाको टुप्पोमा र दाननयलले आफ्नो कोठाको शान्त ठांउमा परमेश्वर कुरा 
गरे ।
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परमेश्वरसग ंभेटगनपलाई कउटा असल ठाउाँ  छान्नहुोस ्अनन याँहा लेख्नुहोस:् 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

३. तयारी गनुहुोस ्
जस ैपरमेश्वरसगं ककान्तको समय ितताउन शरुुगदपछौं, त्यनततेला हाम्रो मानससक धारणा ककदम 
महत्वपणुप छ । ितहान ऊयानहुोस, नहुाउनहुोस,् र लगुा लगाकर तयार हुनहुोस ्। परमेश्वरसग ंभेट्ने समय 
भन्दा ३० सकेेण्ड अनघ मार घडीको घन्टी राख्नुभयो भने हाम्रो “परमेश्वरसग ंतन्राको समय” हुन्छ । हामी 
झुप झुप ननदंाउंदै परमेशवरलाई भेट्न पनन चाहादैंनौ नी । हाम्रो मनको तयारी गनुपपछप र शान्तभाव र 
भक्क्त भावसगं परमेश्वरकोमा आउन ुपछप । 

हाम्रो मनको धारणाको तारेमा तलको पदहरुल ेके भन्दछ? 

भजनसगं्रह ४६:१० 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यशयैा ३०:१५ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हरेक िदन परमेश्वरसगंको भेटको तयारीमा के के गनुपपछप भन्नेको सगूच तनाउनोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

हामी उहांसगं भेट्नलाई तयारी गरे पनछ, उहां हामीसगं देखा पनुप हुन्छ भन्ने कुरामा भर पनप सक्छौं । 
उहांसगंको दैननक भेटमा उहांले हामीलाई उते्तक्जत पाने अचम्मका कुराहरु प्रदान गनुपहुन्छ । जस ैहामीले 
हाम्रा ितचारहरु प्रकट गदपछौं, उहांले उत्तर िदनहुुन्छ भन्ने कुरामा आशा गनप सक्दछौं । परमेश्वरले 
हामीसगं भेट गनुप हुन्छ । 

ठूलो संकेत: रोमी ८:२९ िाट परमेश्वरसंगको एकान्तको समयको उद्देश्य 
िनाउनहुोस ्। म “ उहांको पतु्रको स्वरुपमा ितनन िाहान्छु” 



27 
 

शरुु कसरी गने? 
परमेश्वरसग ंककान्त समय ितताउन शरुु गदाप यी व्यवहाररक स्लाहहरुले तपाईंलाई 
सहायता पयुापउछ । 
रातत समयमा सतु्न जान ु

रानत अतेरसम्म जागा तसेर ितहान ैसतेरै ताजा भकर उयानलाई असम्भव हुन्छ । जस्तो शाररररक रुपमा 
ितग्रेको शरररमा  आक्त्मक शाक्न्तको अनभुव गनप असम्भव छ । कररत सात घण्टा सतु्न पगु्नलाई सतु्ने 
समय ननधापरन गनोस ्। 
बिहान सिेरै उठ्नहुोस ् 
धेरै र्ोरै मान्छेहरु मार “ गडुमननपड्ग प्रभ”ु भन्दै ितहान ओछ्यानताट ननस्कने गछपन ्। धेरैजसो हामीहरु 
घडीको घक्न्टलाई तन्द गरेर फेरर सतु्नलाई पो जान्छौं । तर केही समयको अनशुासन र अभ्यासले तपाई 
खुसशसगं ितहान ैउयाने हुन सक्नहुुन्छ । घडीको घन्टी समलाउनोस ्। चािहकमा दईुटा घन्टीहरु राख्नोस ्। 
घडीहरुलाई कोठाको वारपार छेउ नतर राख्नोस ्ता क्रक घडी तन्द गनुप तपाईलाई ओछयानताट उयान ैपरोस ्। 
दैतनकी राख्नोस ्
जत हामी हाम्रो ितचारहरु, प्रार्पना ितन्तीहरु, प्रार्पनाका उत्तरहरु, र परमेश्वरले हरेक िदन देखाउन ुभकका 
कुराहरु लेख्न र्ा्छौं तत ती कुराहरु नछट्टै न ैहामीलाई ककदम ैधेरै उत्साह िदने महुान हुन र्ा्छन ्।  
परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गदैहुनहुुन्छ भनेर फकेर हेनप सक्छौं । परमेश्वरसगं ककान्तमा समय  को 
नोट कापी यसकोलागग चलाउनोस ्। 
येशलूाई हेनोस ्
के नराम्रो कुरा हुन्छ होला भनेर गचन्ता गदै िदन शरुु गनुप उगचत हंुदैन । हाम्रो ितहानको पिहलो सचेत 
ितचारमा येशमूा ध्यान केक्न्रत गरौं । हाम्रो पिहलो शब्द “ येश.ू.....” होस ्भनेर ध्यान िदऔ ं।  
हरेस नखानहुोस ्
यिद तपाईले कक ितहान परमेश्वरसगंको समय ितराउन ुभो भने गचन्ता नगनोस ्। कोिहले भन्छन ्“ यिद 
मलैे ककिदन ितराक भने मरेो िदन ितग्रन्छ” । त्यस्तो हुन्न । उद्देश्य चािह येशमूा हुन ुहो, न क्रक 
ननयममा तांगधन ु। अको िदन चािह नितसपनलुाई ननणपय गनोस ्। 
ईमान्दार हुनहुोस ्
यिद तपाईको यस पटकको समय िदक्कलाग्दो ननरस भयो भने येशलूाई त्यस ैभन्नोस ्। तर नरोक्नोस ्। 
उहांले हाम्रो स्वरै नसनेुको भन्दा इमान्दार गनुासो चाहानहुुन्छ । 

उहांले हाम्रो स्वरै नसुनेको भन्दा इमान्दार गुनासो 
िाहानुहुन्छ ।   
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एकैनासको हुनहुोस ्
कुनतेैलाको परमेश्वरसगंको ककान्तको समय असाध्य ैराम्रो हुन्छ । अरुतेलाको ननयसमतता (रुिटन) जस्तो 
हुन सक्छ । तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरो चािह ंसायदै कउटा ठीक मापदण्ड हुनसक्ला । हामीलाई 
धेरै प्रगनत गरे जस्तो नलागे पनन, हरेक िदन परमेश्वरसगं ककान्तमा समय ितताउंदा हामी तसलयो हंुदै 
जान्छौं । 

यसमयुा २९:१३ पढ्नहुोस ्। तर्ौं पिहले परमेश्वरले यसमपयासगं गनुपभकको प्रनतज्ञा अिहले 
पनन हाम्रोलागग सत्य छ । 

हामीले परमेश्वरको खोक्ज गदाप के हुन्छ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हामीले परमेश्वरलाई कसरी खोज्नपुछप ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

लौ अत शरुु गने तेला भयो । यिद हामीलाई अझै कसरी प्रार्पना गने, के भनेर प्रार्पना गने , वा ताइतल 
कंहाताट पढ्न शरुु गने भन्ने र्ाहा छैन भने, ठीकै छ । यो पसु्तक परमेश्वरसगं ककान्तमा दैननक समय 
ितताउने कुराको ितकास गदै जाने कुराको लागग, तपाईलाई शरुुका कदमहरु सलनें िममा डोयापउनलाई 
तनाईकको हो । अत आउने केिह पाठहरुल ेतपाईंलाई ननयसमत योजनामा लजैान्छ । पनछ हामी प्रार्पनामा 
ध्यान केक्न्रत गछौं ।  

पाठ ३ ले कसरी परमेश्वरको वचनताट कसरी सकेसम्म तिढ सलने भन्ने तारे सहायाता गछप , तर ताइतल 
प्रनतक्रिया पानाले हामीलाई ठीक ताटोमा राख्छ । ( यिद तपाईले येशूलाई पछ्याउनु  ससध्याउन ुभकको 
भक, तपाईलाई यो ताइतल अध्यन योजना पररगचत लाग्छ ।  तलका नमनुाहरु यहुन्ना १ को पिहलो ५ 
वटा पदहरुमा आधाररत छ । 
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िाइिल प्रततफिया 

 
समनत: ५/१०/२०७२ 

 

खण्ड यहुन्ना १:१-५ 
सशर्पक येशूले उज्यालो र जीवन ल्याउनुहुन्छ 
मखु्य पद पद ४ 
साराश ंविन (येशू)  
१) शुरुमा हुनुहुन््यो 
२) परमेश्वरसगं हुनुहुन््यो 
३) परमेश्वर हुनुहुन््यो 
४) सतरै्ोक तनाउनु भयो 
५) जीवन हुनुहुन््यो 
६) ज्योनत हुनुहुन््यो 
व्यक्क्तगत प्रयोग 
मलैे येशलूाई उंहा मेरो लागग जे हुन चाहानहुुन्छ त्यिह हुनिदन ुपछप ? यस अध्ययन गश्खंलाको तांकी 
पाठहरुसगं,  हरेक ितहान उंहासगं १५ समनेट ककान्तमा ितताउंदै म उंहाको जीवन र ज्योनतको अनभुव 
गनप सक्छु । 
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अि यहुन्ना १:६-८ को खण्डलाई हेदै, ताइतल 

प्रनतक्रिया पाना आफै भने प्रयास गनोस ्। धेरैजसो 
लागुगने पक्ष चािह ंसतभन्दा किठन हुन्छ, तर यो 
भाग अत्यन्त महत्वपणूप छ । यो भन्दा अगाडडको 
परष्ठमा यस्त ैकउटा छ : 

- व्यक्क्तगत - “मरेो लागग येश ूजे हुन 
चाहान ुहुन्छ त्यिह हुनिदन ुपछप ” 

- व्यवहाररक – “ उहाकंो ज्योनत र जीवन 
म अनभुव गनप सक्छु” 

- नाप्नसक्रकन े– “हरेक ितहान .....१५ समनेट समय ितताकर”   
शरुु शरुुमा यस्तो ताइतल प्रनतक्रिया पाना चलाउन ुअनौठो लाग्न सक्छ, तर चलाउने अभ्यास गदैजांदा 
सक्जलो लाग्न र्ा्छ ।  
२ ततमोर्ी ३:१६ कण्ठस्त पादै यो पाठ टुङग्याउनोस ्। 

गरहकाय ु
१ जस ैतपाईंले यो हप्ता परमेश्वरसगं हरेक िदन ककान्त समय ितताउन ुहुन्छ, तपाईंले 
अध्ययन गनुपभकको धमपशास्रको खण्डको लागग परमेश्वरसगं ककान्त समयको नोटकावप 

मा  भकको  ताइतल प्रनतक्रिया पाना भने तानी शरुु गनोस ्। ( यस्को लागग कररत ७ समनेट लाग्छ ।) 
तांक्रक १५ समनेट प्रार्पनामा ितताउनोस ्। 

िदन १: यहुन्ना १:९-१४ 

िदन २: यहुन्ना १:१५-१८ 

िदन ३: यहुन्ना १:१९-२८ 

िदन ४: यहुन्ना १:२९-३४ 

िदन ५: यहुन्ना १:३५-४२ 

िदन ६: यहुन्ना १:४३-५१ 

िदन ७: यहुन्ना २:१-११ 

२. पाठ ३ परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ ३ 

 

विन ससक्नहुोस ्
 

 

 

 

िाइिल अध्ययनमा समय 
बिताउन ु

खाने काम चािह ंहाम्रो कउटा ककदम ैमनपने समय काट्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ । यिद तपाईंलाई ववश्वास 
नलागे स्कुलको क्याफ्टेररयामा खाजा खाने तेलामा जानोस ्र ितध्यार्ीहरुले खानेकुरा खापाखाप र्ुपाने 
प्रनतस्पदाप हेनुपहोस ्। सवपप्रर्म, उननहरुले खाने प्लेटमा कसले तिढ खाना र्ुपानप सक्छ भनेर प्रनतस्पदाप 
गछपन ्। हात ैकामने गरी सकेसम्म धेरै खानेकुरा तोकेर टेतलमा लगग त्यसलाई नढाली सन्तलुनमा राख्न े
गछपन ्। त्यसपनछ हम्र्याङहुम्रङु खान्छन ्।  

खानमुा यनत ठुलो सम्मोह हुन्छक्रक , खाना घटाउन ुपनन कउटा चाखलाग्दो समय काट्ने कुरो हो । 
खानेकुरोहरु राम्रो र व्यवहाररक/सक्जलो हुनपनेमा, किहलेकािह अनौंठा पनन हुनेगछपन ्। आाँखामा पररहा्ने 
आकर्पक नाम राख्छन,् यसकारण मससनो अक्षरमा लेखकेो कुरा राम्ररी पढ्न ुपछप । 

“उष्ण प्रदेशको खाना” (TROPICAL DIET) खुत ैआकर्पक सनुनन सक्छ, तर कक हप्तासम्म केवल आाँप, 
मेवा, क्रकवीफल खााँदा तपाईको पेट मा त तर्ाप लाग्छ । त्यस्त ैअको धेरै अनघ देखखको प्रख्यात समनु्री 
खाना (Seafood) पानन छ – तपाईंले देखे पनछ खाई हा्न ुहुन्छ । 
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तर  सायद आज खाकका खानेकुराहरुमा अगमतक्ता यसमपयाले हजारौं तर्प अगाडड भन्न ुभकको जस्तो 
अनौंठो चांिह छैनन ्होला । उहांलाई के खान ुमनप्यो? (यसमपया १५:१६) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जसरी हाम्रो शरररलाई खानाहरुले शक्क्त प्रदान गदपछ, त्यसरी न ैपरमशे्वरको वचनको ननयसमत सेवनले 
हामीलाई आक्त्मक रुपमा तसलयो राख्छ । ननयसमत ताइतल “मास”ु नखाक तपाई परमेश्वरले चाहन ुभकको 
जस्तो मान्छे तन्न सक्न ुहुन्न । अत अरु तिढ पढ्न ुअनघ यहां ककनछन रोक्रककर परमेश्वरसगं यसमपयामा 
भकको वचनको भोक िदनोस ्भनेर प्रार्पना गरौ । सतलेै यस्त ैक्रकससमले खाने गनुप पछप ।  

परमेश्वरको विनमा फकन समय बिताउने? 

१. हामी आिुले आिैलाई राम्ररी चिन्नलाई 

दहब्रु ४:१२ पढौं र तपाईंको जीवनको ितसभन्न क्षेरमा ताइतलले पानप सक्ने प्रभावको 
तारेमा नोट गरौं । परमेश्वरको वचनले कसरी प्रभाव पाछप ितचार गरौं: 

- तपाईंको “प्राण” ( व्यक्क्तत्व),  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

- तपाईंको “आत्मा” ( त्यो ठाउाँ  जस्ले ववशरे् गरेर परमेश्वरसगं सम्तन्ध राख्छ ।) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- तपाईंको “ितचार” ( िदमाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- “ ह्रदय सभरको धारणा” (उत्प्रेरना) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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परमेश्वरको वचनले छेड्न पने तपाईको जीवनमा भकको ववशरे् कुन ैकउटा भागको तणपन 
गनोस ्। 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

परमेश्वरको वचनले छुनिदन ुभनेको, कुन ैसजपनले ( अपरेशन गने डाक्टर) उसको छुरीले होसशयाररसगं  
जीवनको लागग खतरा हुने क्यन्सरको भागलाई हटाकर फ्याक्ने काम जस्तो हो । परमेश्वरले चाहन ु
भकजस्तो जीवन हुनलाई ताधा िदने कुराहरुलाई हटाउनलाई परमेश्वरले उहांको वचन चलाउन ुहुन्छ । 

२. हामीले येशूलाई राम्ररी जान्न सक्दछौं 

 
यहुन्ना ५:३९ िाट, ताइतलका परमेश्वरका परहरुको प्रमखु केन्र को हुन ्भनेर 
ननणपय गनोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

येशकूो तारेमा कुन कउटा कुरो तपाई ताइतलताट अझ राम्ररी तझु्न चाहानहुुन्छ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. हामी आक्त्मकी रुपमा िढ्छौं 

यहुन्ना १७:१७ लाई आफ्नो शब्दमा लेख्नुहोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अत तलको व्याख्यहरु अनसुार तलको पदको अर्प तारे ितचार गनोस ्

- पववर गनुप: परमेश्वरको उद्देश्यको लागग अलग गररन ु

- सत्य: जीतनका सारा वास्तववकताहरुका आधार 

 

परमेश्वरको वचन ( ताइतल) सत्य छ । यी खण्डहरु हेरेर ताइतल भरपदो र सत्य हो 
भन्ने त्यलाई समर्पन गने कउटा वा दईतटा मखु्य शब्द हरेक खण्डताट लेख्नुहोस ्। 

भजनसगं्रह ११९:१६० 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

लकुा १:१-४ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२ नतमोर्ी ३:१६ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२ परसु १:१६ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१ यहुन्ना १:१-३ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जि ख्रीष्टले हामीहरु “सत्यले पववत्र पाररएको” 
होउन ्भनेर प्रार्नुा गनुभुयो, हामी उहां जस्तै 

होऔ ंभनेर प्रार्नुा गनुभुएको हो । 
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१ पत्रसु २:२ ले हामीलाई तताउंछ क्रक , केवल परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर 
जान्दैमा स्वत: हाम्रो आक्त्मकी ितकाश हुदैंन । हामीलाई अरु के चािहन्छ ? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जसरी तालकलाई कउटा स्वस्र् तयस्क भकर तढ्नलाई दधु चािहन्छ, त्यसरी न ैितश्वासीहरुलाई 
परमेश्वरमा पाको परुुर् र मिहला हुनलाई परमेश्वरको वचन चािहनं्छ । 

४. हाम्रो सिल जीवन हुन्छ 

भजनसंग्रह १:१-३ पढौं, आखीरीमा के कुराले माननसलाई सफल वा “आवर्सशत’’ 
तनाउंछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पद २ मा ताइतललाई के भननकको छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“मनन”् शब्दको ब्यखा लेख्नलाई शब्दकोर् हेनुपहोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जत कउटा माननसले परमेश्वरको वचन दैननक मनन गछप , उ तसलयोसगं जरा गाडडकको रुख जस्तो हुन्छ । 
जरा तसलयो सगं गाडडकको को ३ पररणामहरु लेख्नुहोस ्। (पद ३) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

तपाईको ितचारमा परमेश्वरको वचन मनन गनापले कुन क्रकससमताट तपाईलाई सफल 
तनाउंछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. हामीहरु पररक्षामा क्स्र्र रहन सकछौं 

१ कोररन्र्ी १०:१३ जस ैहामी ताइतलमा समय ितताउछौं, परमेश्वरले हामीलाई 
सहायता हुने खालका पदहरुमा डोयापउन ुहुन्छ । जस्त:ै 

“ माननसलाई आईपने परीक्षाताहेक नतमीहरु अरु पररक्षामा परेका छैनौ । परमेश्वर 
ववश्वासयोग्य हुनहुुन्छ । उहांले नतमीहरुलाई नतमीहरुका शक्क्तदेखी ताहेकका परीक्षामा पनप िदनहुुने छैन , 
तर परीक्षाको सार्सार्ै उम्कने ताटो पनन तनाईिदनहुुनेछ – यसरी नतमीहरु त्यसलाई खप्न सक्नेछौ ।“ 

हामी सतलैाई पररक्षा आईपछप । परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसको सामना गनप तयार गछप ।ताइतल 
अध्ययनले हामीलाई येशलेू गने जस्त ैजुनपैनन अवस्र्ाहरुसगं लड्नलाई ससुक्ज्जत पादपछ । ( मवत्त ४:१-
११) 

तपाईकोलागग सतभन्दा ठुलो पररक्षा के हो जस्को लागग तपाईलाई हनतयार चािहन्छ ? 
परमेश्वरको वचनले कसरी सभन्नता लयाउंछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
परमेश्वर तपाईले उहांको विन जानेको िाहानुहुन्छ फकनभने: 

तपाईले आिैलाई राम्ररी चिन्नहुुनेछ । तपाईले येशलूाई राम्ररी चिन्नुहुनेछ 
। तपाई ईसाइ भएर िढ्न ुहुनेछ । तपाई एउटा सिल जीवन जीउनु हुनेछ 

। तपाईले परीक्षाहरुको सामना गन ुससक्न ुहुनेछ । 
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परमेश्वरको विन अध्ययन गने तयारी 
किहलेकािह ंपरमेश्वरको वचन अध्ययन गनुप हातले मार ैकउटा ठुलो खझङं्गेमाछा खाक जस्त ैहो । त्यस 
सभर समठो, मखु ैरसाउने मासहुरु भक पनन हातले मार ैत्यसको तािहरको कडा खोल फोड्न सक्क्कन्न । 
त्यसगैरी गहन क्रकससमले ताइतल अध्ययन गने हो भने, हामीले केिह सहयोगी औजारहरु जम्मा गरेर “ 
मास ुसेवन गनप” सहायता सलन ुपछप । 

- ताइतल । सक्जलोसगं पढ्न सक्ने र तखुझने ताइतल सलनोस ्। अगं्रेजीमा NIV ससंकरण 
खोज्नोस ्वा सक्जलो नेपाली अनवुाद पढ्नहुोस ्। 

- ताइतल शब्दकोर् । यसमा तणापनिुम अनसुार ताइतलका माननसहरुका सगूच, ठाउंहरु, शब्द 
र अन्य परष्टभसूम सचुनाहरु हुन्छन,् जुन कुराहरु ताइतल मार पढ्दा पाईदैंन । 

- शब्दकोर् । नजानेका शब्दहरु भकमा, शब्दकोर्मा हेने । 
- ताइतल मानगचर (Atlas) । यसले ताइतलका भगुोलको गचर िदन्छ । 
- िटप्पणी । यसले ताइतलका पदहरु, खण्डहरु गरेर ब्याखा गररकका हुन्छन ्। 

यी साधनहरु कहांताट प्राप्तगने भनेर तपाईको अगवुाहरुसगं सोध्नहुोस ्। 

 

हाम्रो परमेश्वरसगंको ककान्तको समय फलदायी होस भनेर अतकेिह सम्झन ुपने कुराहरु: 

- परमेश्वरसगं भेट्नलाई तोकेको समयमा हेरफेर नगनुप  

िाइिल लेख अध्ययन गने वा 
तथ्यहरु ससक्नलाई मात्र नभई 
यो सत्य लागु गनलुाई हो । 
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- व्यक्क्तगत अर्प र आफुमा लाग ुगनपलाई ताइतल अध्ययन गनुपहोस, अरुमा कसरी लाग ु
हुन्छ होला भनेर होईन । 

- ताइतल पढ्दा तपाईमा पररवतपन आवोस भनेर पववर आत्मासगं प्रार्पना गनोस ्। 
- ताइतल प्रनतक्रिया पाना हरेक िदन भनोस ्। यसलाई परमेश्वरले तपाईलाई व्यक्क्तगत रुपमा 

के भन्दै हुनहुुन्छ भन्ने सम्झनाको लागग लेखख राख्नोस ्। 

भाग १०को अक्न्तम नतर िदइकको “ताइतल 
धमपशास्रको खण्ड कसरी अध्ययन गने” भनेर 
पढ्नोस ्। त्यसपनछ यसलाई भजनसगं्रह १ का 
कुराहरुमा अभ्यास गनोस ्। 

यहोश ु१:८ कण्ठस्त पादै यस पाठलाई परुा गनोस ्। 

गरहकाय ु

१. दैननक १५ समनटको परमेश्वरसगं ककान्तको 
समयमा यो पढाइ तासलका अनसुार गनोस ्। परमेश्वरसगंको ककान्तको समयको नोटकावपमा भकको 
ताइतल प्रनतक्रिया पाना भनोस ्र हरेक िदन प्रार्पनामा समय ितताउनोस ्। 

िदन १: यहुन्ना २:१२-१७ 

िदन २: यहुन्ना २:१८-२५ 

िदन ३: यहुन्ना ३:१-८ 

िदन ४: यहुन्ना ३:९-१७ 

िदन ५: यहुन्ना ३:१८-२४ 

िदन ६: यहुन्ना ३:२५-३६ 

िदन ७: यहुन्ना ४:१-१४ 

२. पाठ ४ परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ ४ 

विनलाई 
लकुाउनोस ्

 

 
धमशुास्त्र कण्ठस्त गन ु
समय बिताउने 
आज धेरै काम भयो, तर अत चांिह 
सक्क्कयो अनन तपाईलाई मनपने सत ैिट.सभ गश्खंलाहरु पनन सक्क्कयो । नतन घण्टाको मखु्य समयको 
रमाईलो पनछ, तपाईलाई हेनुप मन लागेको गश्खंला त ककदम ैिढलो मार ैआउने रहेछ । यसकारण तपाई 
हेनुप हुन्छ । अनन अन्तको राष्रगान सम्म आउंदा सम्म पनन हेनुप भयो । सतभन्दा अक्न्तमको नक्शा हेदाप 
तपाईको झुपझुप भईसकेको िदमागले भोसलको गखणतको पररक्षा झसगं सम्झन्छ ।  

तपाई तेगसगं कोठा नतर लाग्न ुहुन्छ र क्रकतात खोलेर िहसातको इक्वेसन घोक्न ुलाग्न ुहुन्छ । ती पाठहरु 
कक्षामा न ैहेररसकेकोले, के गने भनेर केिह चांिह तपाईलाई र्ाहा छ । तर ती सत ैफरमलुाहरु सत ैउस्त ै
उस्त ैदेखखन्छन ्।  

तीन घन्टा पनछ, तपाई ती ईक्वेशनहरु ननन्रामा पनन भन्न सक्नहुुन्छ (तपाई भन्न ुपनन हुन्छ) । 
स्वभाववकै हो, तपाई भोसल ितहान अतेर उयानहुुन्छ अनन स्कुलको घन्टी लाग्न ुभन्दा केिह अगाडड मार 
तपाई पगु्न ुहुन्छ । टेतलमा पररक्षाले पखखपरहेको रहेछ । तपाई पिहलो प्रश्न पढ्नहुुन्छ र त्यो चािहने 
फरमलुा क्रकतातमा कहां छ भनेर यायाक्कै र्ाहा भक पनन, सम्झनु भने सक्नु हुन्न । आफुले गनपसक्ने 
जनत िहसात गनुप हुन्छ अनन तांकी समय चािह ंयसमा पाउने कक्म्त नम्तरको आमातातालाई कसरी सफाई 
िदने भनेर सोच्न लाग्न ुहुन्छ । 



40 
 

यो आफुसगं समलेको जस्तो लाग्यो क्रक? जवत्तको राम्ररी तयार हुन ुपने हो त्यनत नहुाँदा कुन ैन कुन ैतेला 
हामीहरुलाई पनन त्यस्तो परेको हुन सक्छ  

पढ्न त पढेका हुन्छौं तर हामीले पढेको सम्झन भने सक्दैनौं । प्राय जसो ताइतलको सम्तन्धमा पनन 
यायाक्कै त्यस्त ैहुन सक्छ । 

ताइतल पढ्न ुराम्रो कुरा हो, होसशयारी सगं अध्ययन गनुप अझ राम्रो हो । यिद हामी त्यिह रोक्क्कयौं भने, 
हामी  जीवनमा अकस्मात पररआउने कुराहरुसगं त्यो का्पननक िहसातको पररक्षा जस्त ैहुन्छौं । 

 

ताइतलको समयमा यहुदी लोग्ने माननसहरुले प्रार्पना गने तेलामा कउटा गचज (जन्तर phylactories) 
लगाउंर्े । त्यो छालाको सानो चारपाटे ताकस जस्तो हुन््यो जस सभर प्रार्पनाका चम्रपरहरु राखखकका हुन्र् े
। केिह यहुदीहरु अिहले पानन प्रार्पना गदाप त्यस्तो सानो ताकस (जन्तर) लगाउने गछपन ्। 

कउटा ताकस (जन्तर) चािह ंदेबे्र हातको पाखुरामा, मटुुको नक्जक होस भनेर र अको चािह ंिदमागको 
नक्जक हुनलाई दईु आाँखेभौंको तीचमा राक्र्े।      

यी माननसहरुले तास्तवम ैपरमेश्वरको वचन तोक्ने गर् े।  

हामीले अिहले यस्ता छालाका जन्तरहरु त तोक्न पदैन, तर हामी परमेश्वरको वचन हर समय तोक्न 
सक्छौं । 

दहतोपदेश ६:२०-२३ पढ्नोस ्। कसरी हामी परमेश्वरको सशक्क्षाहरु तोक्न सक्छौं । 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हामीले त्यसो गदाप ननतजा के हुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हामी संधै परमेश्वरको 
वचन सलकर िहड्छौं । 
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धमशुाुस्त्र कण्ठस्त पादाु हुने िाईदाहरु 

१. िाइिल जीबित भएर आउंछ 
धमपशापस्र कण्ठस्त गदाप ताइतल अध्ययनमा नयााँ जीवन छाउंछ ।  भजनसगं्रह १९:७-१४ पढ्नहुोस ्। पद 
७-९ अनसुार परमेश्वरको वचन: 

- हाम्रो जीवनलाई पनुजीववत पाछप (पद ७) 
- ज्ञान र सत्यको महुान हो । (पद ७) 
- आनन्द र ज्ञानको आाँखा खो्ने महुान (पद८) 
- अनन्तकाल क्स्र्र रहने (पद ९) 
- सवपर्ा पक्का र धासमपक (पद ९) 

पद १०-१४ अनसुार, धमपशापस्र कण्ठस्त पादाप अरु के के फाईदाहरु हुन्छन ्? 

 

---------------------------------------         -------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------         ------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------          ------------------------------------------------ 

२. हरेक ददनको अवस्र्ाहरुसंग जुझ्नलाई शक्क्त समल्दछ 

हुनत हामी िदनभैरी ताइतल अध्ययन त गनप सक्दैनौं । तर जत हामी यसमा भकका सशक्क्षाहरु मनमा र 
हृदयमा सलन्छौं, तत चािहकको तेलामा नत सत्यहरुको समं्झना हुन्छ ।     

एफिसी ६:१७ मा परमेश्वरको वचन कसरी वणपन गररकको छ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

धमपशास्र कण्ठ गदाप हामीले सधंै हाम्रो “हनतयार” तोकेका हुन्छौं । 

३. हाम्रो आक्त्मक उन्नतत हुन्छ 

गत हप्ता हामीले धमपशास्र मनन गने माननसलाई कउटा तसलयो सगं रोपेको रुखसगं तलुना गयौं ।
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भजनसंग्रह १:१-३ िाट ।  समं्झने कोसशस गनोस ्“तसलयोसगं रोपकेो” भकमा के 
के नतनवटाहरु ननतजाहरु हुनसक्छन ्? त्यसपनछ पाठ ३ प्ट्याकर दोहोयापउनोस ्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४. पररक्षाहरुलाई क्जत्न हामीसगं शक्क्त छ  

हामीहरुले अनघ न ैहेरी सक्यौं क्रक ताइतल अध्ययन गनापले हामी पररक्षाहरुसगं जझु्न सक्छौं । तर 
धमपशास्र कण्ठ पादाप कसरी त्यो भन्दा तिढ सहायता सम्दछ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

भजनसंग्रह ११९:९-११ हेनुहुोस,् धमपशास्र कण्ठ पाने समं्तन्धमा दाउदले के 
भन्नभुकको छ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५. हामी अझ प्रभावशाली येशू ख्रीष्टको शाक्षी हुन्छौं  

परमेश्वरको वचन जान्नाले शाक्षी िदनलाई आत्माववश्वास सम्दछ । 

भजनसंग्रह ११९:१२-१३ अनसुार, परमेश्वरको वचन जानेपनछ हामीले के गछौं ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६. हामीहरु िस्तुहरुलाई परमेश्वरको दृष्टीकोणिाट हेनलुाई शुरु गछौं  

जत हामी “परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदय सभर लकुाउछौं” तत हामी परमेश्वरले जस्त ैितचार गनप र्ा्छौं । 

रोमी १२:२ अनसुार,  सोचाईमा यस्तो पररवतपन कसरी आउंछ ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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हामी धमशुास्त्र कण्ठ गन ुसक्छौं । 
धमपशास्र कण्ठ गदाप धेरै फाईदाहरु भकपनन तपाईले खासै “त्यनत फाईदा छैन” भनेर सोच्न ुभकको हुन 
सक्छ । वा “कुरो त िठकै हो तर मेरो स्मरण शक्क्त त्यनत राम्रो छैन ।“ गिदपन भनेर छोड्न ुअनघ यो 
सरल प्रयोग गनुपहोस ्। 

तपाईको नाम के हो ? ठेगाना ? फोन नमं्तर ? तपाई कुन स्कूल जान ुहुन्छ ? कानत कक्षामा 
पढ्दैहुनहुुन्छ ? तपाईको सशक्षकको नाम के हो ? 

हाम्रो स्मरण शक्क्त राम्रो छ ! 
ईनतहासको कक्षामा हामी समतीहरु ससक्दछौं । हामीलाई सार्ीको घर जाने ताटो र्ाहा हुन्छ । यदी कुन ै
“ववशरे्” व्यक्क्तले उसको जन्मिदन आउंदैछ भन्यो भने हामी सक्म्झ हा्छौं । हामीलाई चाख लाग्ने ितर्य 
वा धेरै पटक चलाई रहेमा हामी सक्जल ैसक्म्झ हा्छौं । 

हाम्रो धारणाले िरक पाछु  
कण्ठ पाने कुरा पनछ ससकेर आउने ससप हो जसलाई राम्रो तनाउन सक्रकन्छ । आत्माववश्वास र ईच्छाको 
धारणा जगाकमा हामीलाई कण्ठ पानप सहायता गछप।  

भजनसंग्रह ११९: १२७-१३१ पढ्नोस ्। यो खण्डमा कुन शब्दले दाउदको ससक्ने 
ईच्छा गर्यो भनेर जनाउंछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तपाईमा परमेश्वरको वचन जान्ने ईच्छा हुनालाई केिह कारणहरु के के होलान ्? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हामीलाई िादहने कुरा हामीसंगै छ 

यससभर परमेश्वरले हामीले समं्झोस ्भनेर चाहान ुभकको कुरा सम्झन सक्ने पनन पछप । 

यहुन्ना १४:२६ मा, येशलेू हामीलाई के प्रनतज्ञा गनुपभककोछ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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तलका खाली ठाउं भनुपहोस ्अनन परमेश्वरसगं यी ववश्वासका असभव्यक्क्तहरु गनुपहोस ्। 

- म धमपशास्र कण्ठ पानप सक्छु क्रकनभने ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

- म धमपशास्र कण्ठपानप सक्छु क्रकनभने -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

- म धमपशास्र कण्ठपानप सक्छु क्रकनभने -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

धमशुास्त्र कण्ठस्त पाने कदमहरु  

१. प्रार्नुा गनु ु

धमपशास्र कण्ठ पानुप भन्दा अगाडड, यसरी प्रार्पना गनोस ्

- कण्ठ पानप ननणपय गनोस ्-  
- कण्ठ पानप चाहाना गनोस ्-  
- कण्ठ पानप आनक्न्दत हुनहुोस ् 

२. योजना गनोस ्

यिद तपाईलाई कण्ठ गनप सक्जल ैआकन भने, पेज १११ मा िदइकको योजनाल ेसक्जलो हुन सक्छ । यस 
पाठमा यसभन्दा अगाडड तढ्न अगाडड यो पेज प्टाउनहुोस ्। हरेक पाइला होसशयारर सगं पढ्नहुोस ्र 
तढ्दै जान ुअगाडड तझु्नहुोस ्। 

धमशुास्त्र कण्ठस्त पाने काममा 
अभ्यासको सार्ै अनुशासनको िादहन्छ 
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३. अभ्यास 

हामीसगं योजना छ अिहले, अत अभ्यास गरौं । हामीलाई हरेक हप्ता िदइकको पद (पदहरु) कण्ठस्त पारौं 
। शरुुमा ककैचोिट धेरै पनन नगरौं । कररत ३० िदन सम्म हरेक िदन हरेक पदहरु दोहोयापउने गनोस ्।  

धमपशास्र कण्ठस्त पानप इच्छुक सार्ी खोजेर, कका अकापसगं अभ्यास गनोस ्। नयां पदहरु ससक्न र 
पिहले ससकेका पदहरु दोहोयापउनको लागग ककाअकाप प्रनत जवाफदेिह हुनहुोस ्। 

४. लाचगपनु ु\ दृढ रहनु 
सम्झन ुपने पदहरु हरेक िदन याद गनोस ्। नछोड्नोस ्। पदहरु 
सम्झनलाई यो मार कक उपाय हो ।  

होसशयार रहनोस,् धमपशास्र सम्झना गने िम ितर्ोसलिदन सक्ने केही 
पासोहरु पनन छन ्। हनुपहोस ्:  

- आक्त्मकी घमण्ड – केिह पदहरु ससक्दैमा गमक्क फु्नपुने 
केिह कारण छैन ।  

- तोक्न ुसकने भन्दा तिढ भारी नतोक्नसु ्– ककै पटकमा धेरै 
नसलनोस ्। 

- भोसल भोसल नभन्नोस ्– पन्छाई नराख्नोस ्। 
- िदक्क लाग्दैमा - नछोड्नोस ्। 

 

  

दोहोयाुउनोस ्! 
दोहोयाुउनोस ्! 
दोहोयाुउनोस ्! 

र्ोरै र्ोरै गन ुसक्जलो, एकैिोदट 
धेरै धेरै गन ुगाह्रो हुन्छ । 
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अिहले भखपर ससकेका खुड्क्रकलाहरु दोहोयापउदै केिह 
समय ितताउनोस,्  र भजनसगं्रह ११९:९-११ कण्ठस्त 
गनोस ्। त्यो सक्रकक पनछ, तपाईले अिहले सम्म यस 
क्रकतातताट र येशूलाई पच्छ्याउनु  ताट कण्ठस्त 
पानुपभकको सत ैपदहरु दोहोयापउनहुोस ्। हरेक िदन 
यस ैगरर रहनोस ्। हरेक पदका शब्दहरु तपाईले 
राम्रोसगं जान्नभुकको होस ्। 

 

गरहकाय ु

१. तपाई परमेश्वरसगंको ककान्तको दैननक समय जारी राख्नोस।् । हरेक िदनको 
लागग परमेश्वरसगं ककान्त समय नोटकावपमा भकको ताइतल प्रनतक्रिया पाना भनोस ्। 

िदन १: यहुन्ना ४:१५-२६ 

िदन २: यहुन्ना ४:२७-३८ 

िदन ३: यहुन्ना ४:३९-५४ 

िदन ४: यहुन्ना ५:१-१६ 

िदन ५: यहुन्ना ५:१७-२४ 

िदन ६: यहुन्ना ५:२५-३५ 

िदन ७: यहुन्ना ५:३६-४७ 

२. अिहलेसम्म तपाईले ससकेका पदहरु दोहोयापउनहुोस ्। 
३. यो हप्ता हरेक िदन प्रार्पनामा समय ितताउनोस ्। यसपनछ आउने पाठको ितर्यहरुको लागग 

प्रार्पना गने । 
४. पाठ ५ परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ ५ 
 

 
 

परमेश्वरसगं कुरा 
गनोस ्
 

 

प्रार्नुामा समय बिताउन ु
अिहले ितहानको ६ तज्यो । अलराम तज्छ, तपाईको पिहलो ितचार चािह स्कुल जान अनघ यस्सो असलकता 
सतुौं जस्तो आउंछ । तर तपाईले परमेश्वरसगं उंहासगं समय ितताउनलाई ितहान ैसतेरै उयाने ताचा गनुपभकको  
छ । चचपको नरम गद्दामा तसेर आदरपवुपक न्यानो च्यादर ओडरे परमेश्वरसगं समय ितताउन ुधेरै सक्जलो 
हुन्छ । तर त्यहां तसेर घनुुप भनेको चािह ंभजन लेखकले उक्ध्ित गनुपभकको “ आनन्दको स्वर उचालौं “ 
भन्ने चािह ंहोइन भनेर तपाईलाई र्ाहा भई हा्छ । त्यसकारण परमेश्वरसगंको तपाईको ितहान सतेरै उयाने 
समपपणमा आफुलाई कसरी गचत्ततझुाउन ुहुन्छ त ? 

यसमा पिहलो कदम चािह ंप्रार्पनाको तारे राम्रो तझुाई न ैहो । केिह माननसहरु प्रार्पना भनेको दैननक्रक जस्त ै
हो भनेर सम्झन्छन,् जस्त ैघरको फहोर मलैा तािहर ननका्ने  दैननक्रक । यो त्यस्तो कुरा हो जुन गनप 
रमाइलो नलागे पनन दैननक गनपैछप भनेर ववश्वास गररन्छ ।   

तर प्रार्पनाले परमेश्वरको राज्यको सत ैसम्पनतहरुको ढोकाको सााँचोहरु खो्छ । यसको माध्यमताट हामी 
परमेश्वरको नक्जक जान्छौं । प्रार्पना नगनापल ेत्यो ढोका तन्द रहन्छ । प्रार्पनामा लागी रहनाले त्यो ढोका 
परमेश्वरको उपक्स्र्तीमा परुा खु्दछ ।   
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प्रार्नुाको उद्देश्य 
जस ैहामी प्रार्पना गछौं, हामीलाई ज्ञान हुन जान्छ: (१) परमेश्वर को हुनहुुन्छ, (२) 

परमेश्वर हामीले के गरेको चाहानहुुन्छ।, र (३) त्यो हामीले कसरी गरेको चाहानहुुन्छ । प्रार्पना व्दारा हामी 
परमेश्वरसगं कुराकानी गनप ससक्दछौं । जस ैहामी उहांसगं कुरा गछौं, उहांलाई हामी व्यक्क्तगत तहमा 
गचन्दछौं । अनन परमेश्वरल ेगर भन्नभुकको जुनसकैु कुरा गनपलाई चािहने शक्क्त हामीमा हुन्छ भनेर 
हामीलाई नछट्टै न ैपत्ता लाग्छ । 

यहुन्ना १४:१२-१४ पढनुहोस ्। प्रार्पना व्दारा कस्तो क्रकससमको शक्क्त आउंदछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

जत हामी प्रार्पना गछौं, येशलेू हामीलाई के िदन्छु भनेर प्रनतज्ञा गनुपभककोछ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यहुन्ना १६२४ अनुसार, हामीले प्रार्पनाको उत्तर नपाउनकुो मखु्य कारण के हो ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

किहले कािह ंत हामीलाई चािहकको कुरो परमेश्वरसगं माग्नलाई वास्ता पनन गदैनौं तर त्यो नपाक पनछ 
भने गनगनाउछऔ ं। कुन ैकउटा औसत हप्तामा लगभग कनत समय तपाई व्यक्क्तगत प्रार्पनामा ितताउन ु
हुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
के तपाईलाई आफुले प्रार्पनामा पयापप्त समय ितताईरहेको जस्तो लाग्छ , वा तपाई अझ 
तिढ समय ितताउन चाहानहुुन्छ । 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

प्रार्नुाको लाचग उत्पे्ररना 
ककजाना डगलस र्ोनपटोन नाम गरेको ितद्यार्ी हुनहुुन््यो, उनले आफ्ना कक्षाका केिह 
सार्ीहरुमा परमेश्वर सगं ककान्तको समयले ्याकको सकरात्मक प्रभावहरु देखे । 

र्ोनपटोनलाई हरेक ितहान उयान गाह्रो हुन््यो, तर हरेक िदन परमेश्वरसगं समय ितताकर शरुुगने कुरामा 
भने उ दृढ गर्यो । 

उसमा भकको प्रवल ईच्छाल ेगदाप उसले हार मानेन । 
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अन्तमा उसले माछा माने लट्ठी, चारवटा अकुंशहेरु , र कउटा अलराम भकको घडडताट कउटा यनं्र तनायो 
। जत ितहान अलराम घडड तज्द्यो, त्यो लट्ठीले चारैवटा अकुंशहेरुलाई तान््यो जुन चािह ंतन्नाको चारै 
टुप्पोहरुमा लागेका हुन्र् े। यसरी तन्ना हटेपनछ उसलाई ओछ्यानताट ननस्कन त्यनत गाह्रो हुन्नगर्यो । 
यो कुरो कस्तो हांसोउयादो लाग्ने नन ? तर डगलस र्ोनपटोनलाई “कवत्त धेरै परमेश्वर जान्ने ईच्छा रहेछ” 
भन्ने कुरा हामीले तझुेपनछ भने हांसो लाग्दैन । यस्तो हांसोलाग्दो कुरा गरेर भकपनन उसलाई परमेश्वरको 
तारेमा जान्ने इच्छा गर्यो । 

हामीले क्रकन प्रार्पना गनुप पछप ? हामीले के को लागग माग्ने? उत्तर प्राप्त गनुपको लागग केिह शतपहरु पनन 
परुा गनुप पछप क्रक? प्रार्पनाका ननतजाहरु के के हुन ्? हामीहरुले नजानेसम्म हामीलाई प्रार्पना गने तसलयो 
उत्पे्ररना पनन हुन्न होला ।  

तलका खण्डहरुमा हामीलाई प्रार्पना गनप उत्साह िदने कुराको तारेमा हामीहरु के पत्ता लगाउछौं ? 

यहुन्ना १५:७-११ ____________________________________________________________ 

याकुत ५:१३-१६ _____________________________________________________________ 

२ इनतहास ७:१४ ____________________________________________________________ 

मवत्त ६:५-१३ _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

मवत्त २६:४१ ________________________________________________________________ 

धेरै पटक प्रार्पना गछुप भनेर गनुप भकका अनघ्ला समपपणहरुले तपाईलाई ननराश तनाकको हुनसक्छन ्। 
हामीहरु सगं प्रार्पना गने सााँचो ईच्छाको अभावले गदाप पनन त्यस्तो भकको हुन सक्छ । हाम्रो प्रार्पना गने 
समपपन हाम्रो परमेश्वरलाई भेट्ने उत्प्रेरनाताट आउंदछ । यिद हामीसगं परमेश्वरलाई भेट्ने सभरी ईच्छा 
छैन भने हाम्रो परमेश्वर प्रनतको समपपनको पनन त्यनत ख्याल नगने हुन्छौं । तर यिद हामी सांच्चै न ै
परमेश्वरलाई राम्ररी जान्न चाहान्छौं भने , हामी हरेक िदन कुन ैन कुन ैप्रकारले परमेश्वर सगं ककान्तको 
प्रार्पनाको समय ितताउंछौं। 

१ देखख १० सम्मको नापमा, तपाईको प्रार्पना गने उत्पे्ररनाको डडग्री कनत छ ? 
___________ त्यो नतंर क्रकन सलन ुभकको हो?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरले प्रार्नुाको उत्तर ददनु हुन्छ 
हामीलाई चािहकको कुरा परमेश्वर हामीलाई िदन चाहान ुहुन्छ । तर प्रार्पना भनेको 
मेससन ताट समान तचेेको जस्तो पसैा राखेर हामीलाई चािहकको तस्त ुसलन पाक जस्तो 

पनन होइन । 

हाम्रो प्रार्पनाको उत्तर पाउनको लागग, हामीले गन ैपने ....... 
- हामी परमेश्वरलाई गचनेको अवस्र्ा हुनपुछप। 
- परमेश्वरले िदन ुलाग्न ुभकका कुराहरु ग्रहण गनुप, अनन 
- उहांले चाहान ुभकको कुरा गने 

परमेश्वरले किहले पनन हाम्रो प्रार्पनाहरु उत्तर ितना जान िदन ुहुन्न । जत हामी परमेश्वरसगं केिह कुरा 
माग्छौं, उहांल ेतपाईका ितक्न्तहरु यी नतन मध्ये कक तररकाताट प्रनतक्रिया िदन ुहुन्छ । 

१. हुन्छ 

जत हामी परमेश्वरको ईच्छा अनसुार प्रार्पना गछौं, तत परमेश्वरले ननश्चयताको उत्तर प्रनतज्ञा गनुपहुन्छ । 
उहांले हामीलाई पे्रम गनुपहुन्छ र हाम्रा प्रार्पनाका ितन्तीहरुलाई मन्जुर गनप चाहानहुुन्छ । 

पदहलो यहुन्ना ५:१४-१५ अनुसार, जत हामी परमेश्वरसगं केिह कुरा माग्छौं हामी के 
ववश्वास गनप सक्छौं ? उहांले हाम्रा ितन्तीहरु मन्जुर गनुपको लागग शतपहरु के हुन ्? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२. पख ु

हामीले मागेका कुराहरु परमेश्वरले तरुन्त ैमन्जुर नगनपलाई उहांसगं कुन ैअस्सल कारण हुन्छन ्। 
परमेश्वरले क्रकन पखपन ुभकको होला भनेर हामी सधैं त तझु्दैनौं, तर उहांले हाम्रो लागग सतभन्दा असल 
गदै हुनहुुन्छ भनेर हामी ननक्श्चत भने हुनसक्छौं । 

  

परमेश्वरले कदहले पतन हाम्रो प्रार्नुाहरु 
उत्तर बिना जान ददनु हुन्न । 
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याकुि १:२-४ मा याकुिले भने अनुसार, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा प्रार्पनाका उत्तरको 
लागग पखपन लगाउने कुन कउटा कारण होला ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यिद परमेश्वर हामीलाई पखपन भन्नहुुन्छ भने हाम्रो मनको धारणा कस्तो हुनपुछप ? भजन २७:१३-१४) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३. हुाँदैन 
कउटा असल आमा ताताले किहले कािह ंआफ्ना छोराछोरीहरुलाई हुन्न भने जस्तो, परमेश्वरले पनन किहले 
कािह ंहाम्रा प्रार्पना ितक्न्तहरु हुन्छ भन्न अस्वीकार गनुप हुन्छ । 

१ ईततहास २२:७-१० पढ्दा, दाउदले के गनप चाहेका गर्क र परमेश्वरले क्रकन हुाँदैन 
भन्नभुयो ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
पावलको कुन ितन्तीलाई परमेश्वरले अस्वीकार गनुपभयो ? ( २ कोरन्र्ी १२:७-१०) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
परमेश्वरले प्रार्पनाको उत्तर निदनलाई अको कारण के हुनसक्ला ? (याकुत १:६-८) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ितचार गनोस,् िततकेो समयमा परमेश्वरले तपाईको कुन प्रार्पना हुन्छ भन्नभुयो, 
कुनलाई पखप भन्नभुयो र कुनलाई चािह हुन्न भन्नभुयो ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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पछाडड फकेर हेदाप, के तपाई तझु्नसक्न ुहुन्छ क्रकन परमेश्वरले तपाईको प्रार्पनाहरुका उत्तरहरु त्यसरी 
िदनलाई छान्न ुभयो? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रार्नुाका प्रततज्ञाहरु 
परमेश्वरको वचनले प्रार्पना सम्तक्न्ध सयौं प्रनतज्ञाहरु प्रदान गदपछ । तल िदईकका 
ताइतलका खण्डहरु ताट हाम्रो व्यक्क्तगत जीवनमा यी प्रनतज्ञाहरु कसरी लाग ुहुन्छन ्

भनेर पत्ता लगाउन अत हामी समलेर हेरौं ।  त्यसपनछ हाम्रो परमेश्वर सगंको ककान्त समयमा त्यसलाई 
घोर्ना गनप शरुु गरौं । 

 

प्रार्नुाका प्रततज्ञाहरु 
प्रततज्ञा       यसले मेरो लाचग के अर् ुलाग्छ 
मवत्त ७:७-८ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
याकुत १:५ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
क्रफक््लपी ४:१९ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
क्रफक््लपी ४:६-७ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
_______________________________   ___________________________________ 
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प्रार्नुाका बिसभन्न पक्षहरु 
यो पाठमा अिहले सम्म प्रार्पना कक सामान्य रुपमा तताईकको छ । तर प्रार्पनाका 
ववसभन्न पक्षहरु छन ्। तपाईहरुले यस पाठमा ससकेका कुराहरु प्रार्पनाका सत ैपक्षमा 

लाग ुहुन्छन,् तर हरेक पक्षहरुका केिह फरक उद्देश्य छन ्। 

तलका धमपशास्रका खण्डल ेहामीलाई ववसभन्न प्रकारका प्रार्पनाहरु तताउंदछ । यी खण्डहरु हेनुपहोस ्र 
प्रार्पनाका प्रत्येक तत्वहरुका उद्देश्य तारे ब्याखा गनुपहोस ्।  

 

प्रशसंा- िहब्र ु१३:१५ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
धन्यिादी हुन ु– भजनसगं्रह ११८:१ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
पापको स्वीकार – िहतोपदेश २८:१३ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तनवेदन गनु ु- यहुन्ना १६:२३-२४  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन्तरबिन्ती – १ नतमोर्ी २:१-२ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अदहले केदह समनट परमेश्वर 
संगको आफ्नो प्रार्नुा 
सम्िन्धको मुल्यांङ्कन गनोस ्। 

 
१. तपाईको प्रार्पनाको जीवन कस्तो प्रकारले 

पररपक्व हुन ुपछप ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२. यसलाई अझ राम्रो तनाउन तपाई के गनप सक्नहुुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३. अिहले केिह समय प्रार्पनामा ितताउनोस ्। परमेश्वरलाई तपाईको प्रार्पना गने ईच्छा वा प्रार्पना गनप 

मन नलाग्ने ईच्छा भन्नहुोस ्।  क्स्र्र प्रार्पनाको जीवनको लागग तपाईलाई उहांले उत्पे्रररत गरुन ्र 
सशक्त तनाउन ्भनेर माग्नहुोस।् 

यहुन्ना १५:७ कणठस्र् गरेर यस पाठलाई अन्त गनोस ्। 

गरहकाय ु
१. तपाईको दैननक ताइतल अधयन कायम राख्नोस ्। गरेक िदन परमेश्वरसगं ककान्त 

समयको नोटकापी मा भकको ताइतल प्रनतक्रिया पाना भने गनुपहोस ्। 

िदन १. यहुन्ना ६:१-१४ 

िदन २. यहुन्ना ६:१५-२१ 

िदन ३. यहुन्ना ६:२२-३१ 

िदन ४. यहुन्ना ६:३२-४३  

िदन ५. यहुना ६:४४-५२ 
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       िदन ६: यहुन्ना ६:५३-६३ 

 िदन ७: यहुन्ना ६:६४-७१ 

२. पाठ ६ परुा गनुपहोस ्। 
 

३. प्रार्पना गनतववगध पाना (पजे १०२ मा भकको) सगं आफुलाई अभ्यस्त गराउन शरुु गनोस ्। हाम्रो 
प्रार्पनाको समयताट तिढ सलनलाई यो पाना कसरी प्रयोग गने भनेर हामी ससक्नेछौं ।  

 
४. हरेक िदन १५ समनेट परमेश्वर सगं ककान्त समय ितताउनोस ्। पिहलो ७ समनेट ताइतल पढाई र 

प्रनतक्रिया फारम भनपलाई चलाउनोस ्। अरु तांक्रक समय प्रार्पनामा परमेश्वर सगं कुरा गदै ितताउनोस ्
।  
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पाठ ६ 

 
 
 
परमेश्वरको प्रशंसा 
होस ्! 
 
 
 
 

प्रशसंामा समय बिताउन ु
तपाईलाई कस्तो लाग्छ जत प्रसशक्षकले भन्छन ्क्रक मागर् आकका २० जानाहरुताट तास्केट तल िटम 
तन्नेछ र तपाई चािह ं२१ नतंरमा पनुपहुन्छ ? वा तपाईको ताहेक सतजैानाको घर फकप ने समय समनत 
पक्का हुन्छ । वा तपाईको तवुाको नयां काम शरुु हुन्छ र तपाई चािह ंतपाईको सत ैसार्ीहरुताट छुटेर 
जान ुपने हुन्छ ? वा तपाईको आमातवुाको पारपाचुके हुन्छ । वा तपाईसगं नक्जक भकको कुन ैव्यक्क्तको 
मरत्त्य ुहुन्छ ? 

समस्याहरु, ननराशाहरु र द:ुख सत ैजानालाई आइपछप । यद्धवप ितसभन्न अपयायारो अवस्र्ामा माननसहरु 
ितसभन्न क्रकससमले प्रनतक्रिया जनांउछन ्। यसतेला तपाईले कुन ननराशाजनक अवस्र्ा झसेलरहन ुभकको 
छ? तपाईले कसरी त्यसको सामना गरररहन ुभकको छ ?  
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समस्या      मलैे कसरी प्रनतक्रिया गदैछु 

_______________________________   ___________________________________ 

_______________________________   ___________________________________ 

_______________________________   ___________________________________ 

 

दाउदले भोग्न ुपरेको समस्या हेनपलाई २ सामुएल २१:१५-२२ पढ्नोस ्। उसको समस्या 
दैत्य (सााँच्चै न)ै गर्यो ! ककपटक लडाईं चम्केको तेलामा दाउद कमजोर र साहै्र र्ाके । 
उनले मागर् हेदाप कउटा दैत्य नयां तरतार र तीन क्रकलोग्रामको भाला सलकर उनलाई मानप 

आकको देखे । तर दाउदका माननसहरुले त्यस दैत्यलाई मारेर दाउदलाई छुटाक । 

पनछ लडाईमा दाउदका माननसहरुले तीनवटा अरु दैत्यहरुलाई पनन मारे । कउटा जो चािह ंगो्यतको 
दाजुभाइ पने भननन््यो, उसको भाला ककदम ठूलो ४’x६’ को डण्डा जरो गर्यो । अको दैत्यको हात र 
खुट्टामा ६-६ वटा औलंाहरु गर्क । यहां भयङ्कर र नराम्रो समस्याको कुरा गररकको छ। 

२ सामुएल २२:१-७ मा दाउदले उसका दैत्यहरुका सामना कसरी गरेकाछन ्। 
उनको व्दन्दको तीचमा दाउदले कस्तो अनभुनुत गरे ? (पद ५-६) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
उनले आफ्नो नकरात्मक भावनाहरुमा कसरी ितजय भक ? (पद ४,७) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यदु्द पनछ दाउदले के गरे ? (पद १) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रशंसाले 
परमेश्वरलाई उहां 

जो हुनुहन्छ 
त्यसको लाचग 
आराधना ब्यक्त 

गदुछ । 
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दाउदको शरुुको प्रनतक्रिया परमेश्वरको सहायता माग्ने र त्यसपनछ उहांको प्रशसा ंगने गर्यो । प्रशसां 
भनेको परमेश्वरलाई खु् ला, नरोक्रककको आरधना हो ।यसले परमेश्वरलाई उहांको सांचो गणुहरुको 
असभब्यक्त गदपछ । प्रशसांले उहां जो हुनहुुन्छ त्यसको लागग भक्क्त गदपछ । प्रशसां दाउदको  प्रनतक्रिया 
गर्यो- समस्याहरुको तेलामा पनन ।  

प्रशसांले प्रततफिया जनाउनु 
यस गचरले समस्याहरु हंुदा गररने सामन्य प्रनतक्रिया देखाउछ । 

 

 

एक टकले हनु ु- एकोहोरो हेरेको हेय ैगनु ु
झुल्लुक्क हेनु ु– एकिोदट सरर हेनु ु

समस्याहरु आउंदा, हामी ितचार गछौं, परमेश्वर तपाईले मलाई यस्तो क्रकन गनुपभयो ? हामी हाम्रो शक्क्त, 
ितचार, र भावनाहरु समस्याहरुमा केक्न्रत गछौं । त्यसपनछ गचन्ताक्रफिी र डरले हामीलाई छोप्न लाग्छ । 

जत परसु येशलूाई भेट्न पानी मागर् िहडं्दै गर्यो, उ कसरी डुब्न र्ा्यो ? ( मवत्त १४:३०) 

समस्याहरु को सामना गने राम्रा तररकाहरु छन ्। तलको गचर भजन ३४::१-८ मा आधाररत छ । यो 
पढ्नहुोस र समस्या र द:ुखहरु जनाउने जवत्त पनन शब्दहरु छन लेख्नुहोस ्। अत ववशरे् गरेर पद ५ 
हेनुपहोस:्  “जवत्तले उहांलाई हेछपन उज्ज्वल हुन्छन; नतनीहरुको सशर शमपले किह्य ैझुक्नेछैनन ्।“ 
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जत हामीहरु समस्यामा हुन्छौं तत परमेश्वरले हामीलाई उहां नतर हेरेको चाहान ुहुन्छ । 

त्यसकारण जत समस्या आउंदा हामी भन्न सक्छौं, “परमेश्वर तपाई यो समस्यालाई हेनप पयापप्त हुनहुुन्छ 
। म तपाईलाई हेदपछु...........म तपाईमा ववश्वास गदपछु । म तपाईको प्रशसंा गदपछु ।“ जत हामी प्रशसंाले 
प्रनतक्रियस जनाउछौं, तत परमेश्वरको शाक्न्तको अनभुव गदपछौं । 

प्रशसंा कसरी असभव्यक्त गने 
कउटा सतभन्दा रमाईलो खाने तररका “पटलक” हो । यसमा हरेक पररवारले कउटा कउटा 
खानाको पररकार तयार गरेर ्याउंछन ्र अरु पररवारले ्याकको पररकारहरु सग ंराख्छन ्

। यिद यसरी कसलेै पनन पकाकर न्याकको भक, सायद कुन ैप्याकेटको खानेकुरा खाईन््यो होला । तर 
सतलेै केिह न केिह फरक पकाकर ्याकको हुनाले, त्यो साच्चै न ैशहरकै उत्कर ष्ट खाना तन्दछ । 

प्रशसंाले पनन झण्ड ैत्यस्त ैगरेर काम गछप । यो ककदम अर्पपणूप हुनलाई, हामीहरुले केिह ितसभन्न 
“पररकारहरु” ्याउन तयार हुन ुपछप । 

भजनसंग्रह १०५:१-५ पढ्नुहोस ्। यस खण्डमा परमशे्वरको प्रशसंाको लागग ्याइने 
ववसभन्न कुराहरु तताइकको छ । ती के के हुन ्? तलको सगूच सगं तपाईले पत्ता 
लगाउन ुभकको कुराहरु दांज्नहुोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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धन्यिाद ल्यानहुोस ्
“परमेश्वरलाई धन्यताद चढाउनोस”् (भजनसगं्रह १०५:१) । धन्यतािद हृदय सलकर परमेश्वरको अगाडड आओ 
। “धन्यतािद भावना” ितना परमेश्वरलाई प्रशसंा गनुप मकु्श्कल हुन्छ ।  परमेश्वरले तपाईलाई िदनभुकको 
कउटा कुरोको लागग धन्यताद िदनोस र यहां तल लेख्नोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हाम्रो स्वरहरु ल्याउनोस ्
“उहांको नाउंको पकुारा गर”  (भजनसगं्रह १०५:१) । पुकारा गनुप भन्नाले परमेश्वरसगं आवाज ननकालेर 
कुरा गनुप भनेको हो । “म तपाईको प्रशसंा गछुप ” भनेर अिहले न ैप्रशसंाको यो भाग अभ्यास गरौं । यो 
आवाज ननकालेर  भनौं र तल लेखौं । 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
हाम्रा कर्ाहरु ल्याऔ ं

“जानतहरुकस तीचमा उहांले गनुपभकका कायपहरु प्रचार गर ” भजनसग्रह १०५ः १ । िततकेा िदनहरुमा 
परमेश्वरले हाम्रो लागग गरीिदन ुभकको अच्चम्मका कुराहरु ककनछन  फकेर ितचार गरौं ।  उहांलाई भनौं क्रक 
हामीले हामो ितगतमा उहांले हाम्रो जीवनमा कसरी काम गनुप भयो भन्ने  देखेका छौं । हामीलाई उहांको 
आवश्यक्ता परेको हरेक समयमा उहां त्यहां हुनभुककोमा उहांको प्रशसां गरौं । उद्दाहरणहरुका सचुी तल 
लेख्नोस ्। 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

हाम्रा भजनहरु ल्याऔ ं

“उहांको ननक्म्त गाओ” भजनसग्रह १०५:२  परमेश्वरको लागग आवाज ननकालेर गीत गाउने अभ्यास गनोस ्
।   तपाई नहुाउने तेलामा मार गाउने क्रकससमको भक पनन कोसशश गनोस ्। कउटा प्रशसंाको गीत रोज्न ु
होस ्। त्यसको सशर्पक  तल लेखनहुोस ्। स्वर ननकालेर गाउनहुोस ्।  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
भक्क्त ल्याउन ुहोस 

“उहांको पववर नाउाँको मिहमा होस।” भजनसग्रह १०५:३ यशयैा ९:६ पढ्नहुोस ्। त्यहां सगूचक्रित परमेश्वरको 
नाउाँ  हरुमा मनन गनुपहोस ्। तपाईलाई ववशरे् अर्पपणुप लाग्ने कुन ैकउटा नामको लागग उहांलाई प्रशसंा 
गनोस ्। तलको खाली ठाउंमा, परमेश्वरको नाम लेख्नोस ्। त्यो नाम चलाकर प्रशसंाको असभव्यक्क्त 
लेख्नुहोस ्।  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
खोज्ने हृदय ल्याऔ ं

“ परमप्रभलुाई खोज्ने हृदय आनक्न्दत होऊन ्। परमप्रभ ुर उहांको शक्क्तकको खोक्ज गर । उहाको दशपन 
ननरन्तर खोज ” भजनसग्रह १०५ः ३-४ । 

 

 आनक्न्दत हुाँदै उहांलाई खोज । 
 उहांको शक्क्तको खोक्ज गर । 
 उहांको उपक्स्र्नतको खोक्ज गर ।   

 

 

हाम्रा िाइिल ल्याऔ ं 

“उहांले गनुप भकका अचम्मका कामहरुको स्मरण गर (भजनसगं्रह १०५ः ५)   परमेश्वरको वचनहरु हेर र 
उहांका शक्क्तशाली कामहरुको लागग  उहांको प्रशसंा गर । भजनसगं्रह १४५-१५० प्रशसंाका उत्कर ष्ट 
उद्दाहरण हुन ्। भजनसग्रह १४७ पढ्नहुोस ्र परमप्रभ ु प्रनत तपाईको प्रशसंा लेख्नुहोस ्। 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

लगातार परमप्रभुलाई 
खोक्ज गने गरेको खण्डमा, 

हामीलाई गाह्रो परेको 
िेलामा पतन उहांकको 
प्रशंसा गन ुसक्छौं । 
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प्रशसंालाई अर्पुुण ुिनाउने 

तपाईको प्रशसंामा  अर्प  र्प्न  यी स्लाहाहरुलाई पछ्याउनोस ्। 

 

१.  ठुलो स्वरमा परमेश्वरलाई प्रशसंा गनोस ्

तपाई कक्ल ैहुन सम्ने ठाउंमा जानोस।् वा अरु मान्छेहरु छन ्भने कानेखशुीमा तोलेर परमेश्वरलाई प्रशसंा 
गनोस ्। 

 

२. स्वतस्िुत ुप्रशसंा गनलुाई ससक्नहुोस ्

पिहला पिहला हामी  परमेश्वरलाई प्रशसंा भकका ताइतलका खण्डहरु मार गनुगनुाउन सक्छौं होला । तर 
नछट्टै न ैहाम्री सभरताट प्रशसंा उठेको र्ाहा गनप र्ा्छौ । त्यो प्रशसंा परमेश्वरलाई ब्यक्त गनोस ्।  
 

३. प्रशसंा रमाईलो लाग्न असक्जलोपनलाई क्जत्नहुोस ्

जनतधेरै परमेश्वरलाई प्रशसंा  असभव्यक्त गछौ त्यनत न ैयो रमाइलो हुदैजांन्छ । यसले हामीलाई 
ठीककुरामा केक्न्रत गदपछ र परमेश्वरको उपक्स्र्नतमा लजैान्छ । 
 
 

 

 

अि तपाइले प्रशसंाको तारेमा ससक्नभुकको कुराहरु 

अभ्यास गरौं । यो धमपशास्रको नमनुा खण्डताट हेरौं 
। त्यसपनछ तपाई आफै कउटा कोसशस गनोस ्। 

 

धमशुास्त्र खण्डः  
परमप्रभ ुन ैमेरो शक्क्त र गीत हुनहुुन्छ, र उहााँ मेरो 
मकु्क्त हुनभुकको छ । उहााँ मेरा परमेश्वर हुनहुुन्छ, 
म उहााँको स्तनुत गनेछु । मेरा वपता-पखुापको 
परमेश्वर, म उहााँको नाउाँ  उच्च पानेछु ।(प्रस्र्ान १५;२) 
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प्रार्नुा गने 

समनत १०/१५ 

प्रशसंा  प्रशसंाको कउटा असभव्यक्क्त लेख्नोस ्। 

परमेश्वर म तपाईको प्रशसंा गदपछु, क्रकनक्रक तपाईले न ैमलाई शक्क्त िदनु हुन्छ । तपाईमा भकको आनन्द 
र ववश्वासमा म आजको िदनको सामना गनप सक्दछु ।   म तपाईलाई प्रशसंा गदपछु र उचा्दछु क्रकनक्रक 
तपाई येशू मेरो मुक्क्त हुनुहुन्छ । 
 
 

यसलाई आफुमा कोसशस गनपलाई २ सामकुल २२;२-४ लाई हेनुप होस । 

प्रार्नुा गने 

समनत  

प्रशसंा  प्रशसंाको कउटा असभव्यक्क्त लेख्नोस ्। 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

पेज १०३ मा “३० िदनको प्रशसंा” पाउन ुहुनेछ । यहां परमेश्वरलाई प्रशसंा गनप धमपशास्रका ३० खण्डहरु 
िदइकका छन ्– कक मिहना सम्म हरेक िदन कउटा । 
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भजनसगं्रह १४६; १-२ कण्ठ गदै यस पाठलाई अन्त गनोस ्। 

गरहकाय ु
१. तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्त समयमा दैननक ताइतल पढाई जारी राख्नोस ्। 

परमेश्वर सगंको ककान्त समय नोट कावपमा भकको ताइतल प्रनतक्रिया पाना भनुपहोस ्।   

िदन १. यहुन्ना ७.१-९ 

िदन २. यहुन्ना ७.१०-२० 

िदन ३. यहुन्ना ७.२१-३१ 

िदन ४. यहुन्ना ७.३२-३९ 

िदन ५. यहुन्ना ७.४०-५३ 

िदन ६. यहुन्ना ८.१-११ 

िदन ७. यहुन्ना ८:१२-२४ 

२. प्रशसालाई तपाईको दैननक प्रार्पनाको भाग तनाउनोस ्। प्रारम्भ गदाप यी पदहरुताट शरुु गनुपहोस ्। 
हरेक पढाइ पनछ परमेश्वर सगंको ककान्त समय नोट कावपमा भकको प्रशसंा खण्डको कायप पाना परुा 
गनुपहोस ्। 

िदन १. भजनसगं्रह ८ 

िदन २. भजनसगं्रह २३ 

िदन ३. भजनसगं्रह ३४.१-३, ५०.१-६ 

िदन ४. भजनसगं्रह ६३.१-४, ६६.१-७ 

िदन ५. भजनसगं्रह ६७ 

िदन ६. भजनसगं्रह ८४ 

िदन ७. भजनसगं्रह ८६  

हामीलाई परमेश्वरको प्रशसंा गनप सहायता गनप र्प खण्डहरु “ प्रशसंाका ३० िदन ” को पेज १०३ मा 
िदइकका छन ्। 

३. पाठ ७ को परुा गनुपहोस ्।  
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पाठ ७ 

 

 

 

 

धन्यिाद िढाऔ ं

धन्यिाद ददनमा समय 
बिताउने 

अन्त्यमा त्यो तडािदनको ितहानी आइपगु्यो । मज्दरु िदवसमा लागेको सस्तो तजार देखी यता तपाई 
तजार गरेको गरेकै हुनभुयो क्रकनभने पररवारका हरेक सदस्यलाई सम्ने उपहार क्रकन्न ुगर्यो । त्यो ठुलो 
िदन आउंछ, उपहार पोको पाने कागज ससक्ध्दन्छ, र तपाईंका कान सतलेै भन्ने धन्यतादका शब्दहरु सनु्न 
आतरु छन ्। 

“ओहो यो परुानो ढााँचाको सईुटर, आमीहरुले  आजकल लगाउंदैनन ्।“ 

“यो क्रकससमको जतु्ताको समान त म सगं गर्दैगर्यो नन ।“ 

“यो कर वर्को क्रकतात राम्र ैछ जस्तो छ......... म अक््ल पनछ पढौंला“ । 

“ क यो कुरो चािह मागर् तइंुगलमा पो सम्छ होला” । 

तपाईको कररत चार मिहना अगध देखखको कडा पररश्म, कउटै पनन “धन्यताद” छैन, कस्तो नमज्जाको 
अनभुव ! तपाईले चािह ंभ्याइ नभ्याई त्यरो सतकैो लागग गनुपभो तर कुन ैमान्छेले पनन सहापना गरेनन ्।
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परमेश्वरले हामीलाई िदनभकको उपहारहरू “असल र ससद्द” छन ् (याकुत १.१७) । ितचार गनोस ्त 
उहांलाई कस्तो लाग्छ होला, जत उहांले िदनभुकको कुराहरुको लागग हामी धन्यताद िदनलाई वास्त ैगदैनौं 
। 

परमेश्वर......... 

 

 

भजनसंग्रह १०० 
पढ्नुहोस ्। परमेश्वर कस्तो हुनहुुन्छ भन्ने गचरण गने सत ैशब्दहरुको तल सगूच 
तनाउनोस ्। त्यस पनछ तलको सगूच सगं तलुना गनोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमप्रभ ुहाम्रो सरक्ष्टकताु हुनहुुन्छ 

“उहांले न ैहामीलाई तनाउन ुभयो” (भजनसगं्रह १००.३) 

उत्पतत १.१,२७-२८ र भजनसंग्रह १३९.१३-१६ िाट हनुहुोस ्। परमप्रभ ुकास्तो 
क्रकससमको सरक्ष्टकताप हुनहुुन्छ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमप्रभ ुभलो (असल) हुनहुुन्छ । 
भजनसगं्रह १००.५ ले भन्छ “क्रकनभने परमप्रभ ुभलो हुनहुुन्छ”  

यिद कसलैे तपाईलाई १० लाख डलर िदयो भने तपाई के गनुप हुन्छ ? 
- उसको मखुमा र्कु्रकिदन ुहुन्छ 
- मखु खोलेर हाई गदै क्रफताप लगे नन हुन्छ ता छोडरे जानोस ्भन्न ुहुन्छ । 
- धन्यताद िददैं तपाई भन्नहुुन्छ । “ तपाईको लागग म के गनप सक्छु ?” 

जत हामी परमेश्वरको खोक्ज गछौं, कुन चािह असल र्ोक हामी गमुाउंछौं ? (भजनसगं्रह ३४.८-१०) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यदद परमेश्वर वास्वव मा कस्तो हुनहुुन्छ 
भनेर हामीलाई र्ाहा भएमा, सि ै

अवस्र्ाहरुमा हामी उहांलाई धनयिाद ददन 
सक्छौं । 
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भजनसंग्रह ३४१-३ अनुसार परमेश्वरको भलोपन प्रनत हामीले कसरी प्रनतक्रिया िदकको 
उहां चाहान ुहुन्छ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
परमप्रभ ुपे्रसमलो हुनहुुन्छ 
“उहांको प्रेम सदासवपदाको लागग रहन्छ” (भजनसगं्रह १००.५) । यो ितचार ताइतलको मखु्य ितर्य हो, 
परुानो ननयममा २४० पटक दोहोररकको छ । परमेश्वरले हामीलाई पे्रम गनुपहुन्छ, उहां स्वय ंआफै हाम्रो 
ननक्म्त समवपपत हुनहुुन्छ, हामीले उहांलाई पे्रम नगरेको तेलामा पनन ।  

भजनसंग्रह ६३.३ ले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम कनत तहुमु् य छ भनेर भन्दछ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

परमप्रभ ुववश्वासयोग्य हुनहुुन्छ 
“उहांको ववश्वासनीयता पसु्ता देखख पसु्तासम्म रही रहन्छ” (भजनसगं्रह १००.५) हामी परमप्रभ ुमागर् 
ववश्वास राख्न सक्छौं क्रकनभने उहां सधैं भरपदो हुनहुुन्छ । 

तलको पदहरु पढ्नुहोस ्अनन ववश्वासयोग्यताको तपाईको आफ्नो क्रकससमको पररभार्ा 
लेख्नुहोस ्; गन्ती २३.१९, ववलाप ३.२२-२३, २ र्ेसलोनीकी ३.३, र २ नतमोर्ी २.१३ । 

ववश्वासनीयता = 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
३० तर्पको यधु्दताका मािटपन राइनहाटप नाम गरेको ककजाना जमपन पास्टर गर्क । १६३६ मा, उनील ेउहांको 
समदुायमा तसोतास गने ५,००० माननसहरुलाई  गाड े(सालाखाला िदनको १४ जाना ) । लडाईं, हृदयको 
पीडा, कष्टकर अवस्र्ा हुदांहुदैं पनन उनले आफ्ना तालतच्चाहरुका लागग यी हरपहरु लेखे ; 

हामी सत ैसमलेर हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यताद चढऔ,ं 
हृदयताट, हातहरुले र आवाजहरुले, 
जसले आश्रयपका कामहरु गनुप भककोछ, 
जसमा उहांको पर् वीले आनन्द मनाउंदछ, 
जसले हाम्रो आमाको हात देखी  
हाम्रो ताटोमा डोयापउनु भककोछ ,  
असखं्य प्रमेका उपहारहरु सगं,  
नत सत ैअझै हाम्रा हुन ्। 

हामीले धन्यताद िदन नसक्ने 
कुनै पनन अवस्र्ाहरुको सामना 
गनुप पदैन, क्रकनभने परमेश्वरको 

स्वभाव ककैनाशको हुन्छ । 
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धन्यिाद ददनलाई मुख्य कडीहरू 

धन्यिाद ददने कुराले मनको धारणालाई प्रकट गदुछ 
हामीमा धन्यतािदता नभकमा शमपलाग्दो कुरा हुन्छ । 

लुका १७.११-१९ मा भएको उद्दाहरनलाई सलनुहोस ्। येश ूदश जाना कुष्टरोग 
लागेका माननसहरुको नक्जक आउनभुयो, जसलाई छाला नष्ट हुने रोग लागेको गर्यो । 
कुष्टरोग ककदम सरुवा रोग भकको कारणले, ताइतलको समयमा कुष्टरोग लागेकाहरुलाई 

समाजताट तिहक्ष्ित गररन््यो । तर येशलूे उननहरुलाई प्रेम गनुपभयो । उहांले उननहरुलाई ननको 
पारीिदनभुयो र गकर परुोिहतहरुलाई देखाकर शधु्द भकको कुरा प्रमाखणत गनुप भन्नभुयो । केवल ककजानाले 
मार येशलूाई  “धन्यताद” भने । 

येशलेू यो माननसको कसतो धारणा भकको र्ाहा गनुपभयो त? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
तपाईको ितचारमा क्रकन होला ती अरु ९ जानाले धन्यताद भनेनन ्? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
येशलूे नत कुष्टरोगीहरुले उपहार भन्दा उपहार िदने ठुलो हो भन्ने तझुकेो चाहानहुुन््यो । तर १० जानामा 
केवल १ जानाले मार यो सन्देस तझुे । 

यिद तपाई ती कुष्टरोगी मध्येको हुनभुकको भक, तपाई धन्यताद भन्ने त्यो ककजानामा पनुप हुन््यो क्रक 
ती ९ जानामा पनुपहुन््यो ? क्रकन ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
धन्यिाद ददनु भनेको सभत्र प्रवेश गनु ुहो 

भजनसंग्रह १०० मा हामीलाई “धन्यतादसार् ढोका सभर (परमप्रभकुो) प्रवेश गनुप” 
भननकको छ (पद ४)। 
यो भजनसगं्रह  पढेर तपाईलाई लागेको कुराहरु लतल लेख्ननहोस ्। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ककनछनलाई मानौं क्रक तल लेखखकका माननसहरुले तपाईको ढोकामा आकर ढकढकाक र सभर आउन चाहे । 
के तपाई उननहरुलाई सभर आउन िदनहुुन्छ ?  

ददन्छु ददन्न 

कउटा चोर 
ककजाना क्रकतात तेच्ने मान्छे 
कउटा अनौंठो समहुाको मान्छे 
कउटा समर 
तपाईको तवुा 

हामीले उननहरुलाई सभर आउन िदने क्रक निदने भन्ने कुरा हाम्रो उननहरुसगंको सम्तन्धमा ननभपर गदपछ । 
जनत राम्रोसगं हामीले उननहरुलाई गचन्छौं उनत न ैउननहरुलाई सभर तोलाउने सम्भावना तिढ हुन्छ । 

परमप्रभकुो ढोका सभर हामी कसरी प्रवेश गनप सक्छौं ? यशयैा २२.२२ ले “दाउदको घरको सााँचोको” तारेमा 
उगित गदपछ ।  तर घरको सााँचो कोसगं हुन्छ ? ( प्रकाश ३.७-८) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
यिद हामी येश ूख्रीष्टलाई जान्दछौं र उहांसगं िहड्छौं भने हामी “ उहांको ढोका सभर” प्रवेश गनप पाउंदछौं । 
 

जस ैहामी ढोका सभर प्रवेश गदपछौं, धन्यताद िददैं प्रवेश गदपछौं । ताइतलले हामीलाई घरर घरर धन्यताद 
िदने कुरा ससकाउंदछ । 

यी प्रत्येक पदहरु हेरेर सारशं गनुहुोस;् भजनसगं्रह ७.१७, ९२.१, १०७.१, ११८.१,२९ । 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

भजनसगं्रह १०० ले पनन हामीलाई परमप्रभकुो प्रशसंा गनपलाइ ननदेशन गदपछ । प्रशसंा र धन्यताद िदनाले 
परमेश्वरलाई आनन्द िददंछ । यी कुराहरु प्रार्पनामा नभइनहुने सामाग्रीहरु हुनकुो सार्ै हामीले परमप्रभलुाई 
गचने पनछ ननस्केर आउने अलौक्रकक प्रनतक्रियाहरु हुन ्। । प्रशसंा र धन्यताद ककै जस्तो देखखन्छन ्, 
त्यसलैे यी कुराहरु कसरी फरक छन भन्ने र्ाहा पाउन यसलाई नक्जकताट ननयालौं । 

  

िाइिलले हामीलाई घरर घरर धन्यिाद ददने कुरा ससकाउंदछ । 
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प्रशंसा: 
- परमेश्वर जो हुनहुुन्छ त्यसको लागग भक्क्त चढाउंदछ । 
- उहांलाई व्यक्क्तको रुपमा आरधना गदपछ । 
- उहांको गणुहरुलाई आदर गदपछ । 

धन्यिाद िढाउनु: 
- परमेश्वरले गनुपभकको कायपहरुको सराहना (तढाई) गछप । 
- उहांका कायपहरु प्रनत कर तज्ञता ब्यक्त गदपछ । 
- उहांका कामहरुको आदर गदपछ । 

ितवहामा करार तांध्दै गदाप परुुर्ले भन्दछ, “ म नयनलाई आफ्नो ितवािहता पत्नीको रुपमा स्वीकार गदपछु“ 
। “म नयनलाई ितवािहता भान्छेको रुपमा स्वीकार गदपछु” भनेर भन्दैनौं, क्रकनभने भान्छे काम भन्दा 
दलुहीले गने कउटा काम मार जनाउंदछ । यो नतनको ठीक ितवरण होईन । ितवहा पश्चात ्मीठो खाना 
तनाक तापद नतनलाई धन्यताद िदईन्छ । तर प्रशसंा भने नतनी तपाईकी श्ीमनत भककीको लागग सरुक्षक्षत 
राखखन्छ ।  

हाम्रो परमेश्वरसगंको सम्तन्धमा पनन यिह सभन्नता सत्य ठहदपछ । हामी परमेश्वरलाई उहां जो हुनुहुन्छ 
त्यसको लागग प्रशसंा गदपछौं र उहांले गनुपभकको कायपहरुका लागग उहांलाई धन्यताद िदन्छौं । 

धन्यिाद ददनको लाचग तयारी गनु ुपछु  
परमेश्वरले तपाईलाई िदनभुकको केिह राम्रा कुराहरुको सगूच तनाउनसु ्। अिहले तपाईको वररपरर हेनुपहोस ्र 
तपाईको मनमा आकका कुराहरु लेख्नुहोस ्। 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

अतको २४ घण्टा सभर यिद तपाईले मागर् लेख्नुभकको सत ैकुरा गमुाउन ुभयो भने पनन परमेश्लाई 
धन्यताद िदन सक्न ुहुन्छ ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हामी परमेश्वरलाई उहां जो 
हुनहुुन्छ त्यसको लाचग प्रशंसा 
गदुछौं र उहांले गनुभुएको 
कायहुरुका लाचग उहालंाई 

धन्यिाद ददन्छौं ।   
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यिद अिहले तपाईको जीवन किठन छ भने सहास गनोस ्अयतुले पनन आफुसगं भकको सत ैर्ोक गमुाकका 
गर्क – उनको स्वास््य, सम्पनत, समरहरु, यनत सम्म क्रक पररवार पनन ।  तरै पनन परमेश्वरले गनुप भकको 
कुराहरुको लागग परमेश्वर, अयतुले धन्यताद चढाकको चाहान ुहुन््यो ।   

अयुि ३८.४-१८ पढ्नुहोस ्। अयतुले के महसशु गरोस ्भनेर परमेश्वरले चाहानहुुन््यो?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१ रे्सलोतनकी ५.१६-१८ ले अयतुले के ससक्यो भन्ने नयां ननयमको ससंकरण(तझुाई) 

िददंछ । यो खण्ड पढ्नहुोस ्र पावल पे्रररतले धन्यताद िदने ितर्यमा भन्न खोज्नभुकको 

कुराहरु तल लेख्नुहोस ्। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

तपाईको जीवनमा भकको कुन अप्यायारो कुराले गदाप तपाईलाई धन्यताद िदन गाहो तनाउंछ ?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

अिहले न,ै धन्यतादको तयानको (घोर्णा) रुपमा ( पावल र अयतुले असभब्यक्त गरे 
जस्तो) तपाईको समस्याहरु, ननराशाहरु, र मनका दखुसेोहरु तारे ितचार गनोस ्। यहंा 
तल सगूचकर त गनोस ्र ती हरेकको लागग धन्यताद चढाउनोस ्। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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अि तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्त समयमा 

धन्यतादिदन कसरी सरुु गने भनेर कउटा 
उद्दाहरणताट हेरौं । पिहला भजनसगं्रह ८४.११ 
पढ्नहुोस,् अनन व्यक्क्तगत रुपमा तपाईको धन्यताद 
प्रकट गनपलाई यस पदताट प्रार्पना गनोस ्।  

भजनसगं्रह ८४.११ ताट कसरी प्रार्पना गनप सक्रकन्छ भनेर यहां कउटा उद्दहारण िदईकको छ । 

“परमेश्वर तपाई मेरो ढाल हुनभुकको लागग तपाईलाई धन्यताद छ । यसको अर्प जत म कुन ैसार्ीसगं 
समं्तन्ध समलाउन लाग्छु, जो म सगं ररसाककोछ,  म तपाईमा सरुक्षाको लागग भर पनप सक्छु ।“ 

अनन यस पदताट प्रार्पना गररसकेपनछ,  तपाईको परमेश्वरसगं ककान्त समय नोटकापीको प्रार्पना कायप 
पानामा  धन्यताद िदने भाग भनुपहोस ्। 

प्रार्नुा प्रयोग 

 
धन्यिाद ददने: आज तपाई के कुरामा सतभैन्दा तिढ धन्यतािद हुनहुुन्छ, तल लेख्नहुोस ्। 

परमेश्वर तपाईलाई धन्यताद चढाउंछु क्रकनभने जत आज म मेरो ररसाकको सार्ीको सामना गछुप , तपाईले 
मलाई सुरक्षा िदनुहुन्छ ।________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

तपाईलाई ठीक सम्ने क्रकससमका पदहरु र ितचारहरु प्रदान गनप पेज १०३ मा भकको “ धन्यताद िदनकुा 
सात िदनहरु” प्रयोग गनोस ्। 
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यस पाठलाई पुरा गन ु१ रे्सलोतनकी ५;१८ कणठस्र् गनोस ्। 

गरहकाय ु
१. परमेश्वरसगंको ककान्त समयको नोटकावपमा भकको ताइतल प्रनतक्रिया पाना 

प्रयोग गदै  दैननक ताइतल अध्ययन जारी राख्नोस ्।   

िदन १. यहुन्ना ८.२५-३६ 

िदन २. यहुन्ना ८.३७-४६  

िदन ३. यहुन्ना ८.४७-५९ 

िदन ४. यहुन्ना ९.१-७ 

िदन ५. यहुन्ना ९.८-२५ 

िदन ६. यहुन्ना ९.२६-४१ 

िदन ७. यहुन्ना १०.१-६ 
 

२. यो हप्ता हरेक िदन “ धन्यताद िदने ७ िदन” (पजे १०३) ताट अध्ययन गनोस ्र परमेश्वरसगंको 
ककान्त समय नोट कावपमा भकको प्रार्पना गने पानाको घन्यताद िदने भाग परुा गनोस ्।( प्रशसंाको 
खण्ड परुा गनप तपाईले  १०३ पेज मा भकको “ प्रशसंाका ३० िदन” ताट हेनुप पने हुन्छ । 
 

३. पाठ ८ परुा गनुपहोस ्।  
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पाठ ८ 

 

 

 

 

स्वच्छ रहने 

 
भूल स्वीकार गनलुाई समय ददने 
के तपाई सानो हंुदा भलू गरेको अनन आमा तवुाले र्ाहा नपाओस ्भनेर लकुाकको सम्झन ुहुन्छ? हुनसक्छ 
तपाईले आमाको कुन ैभांडो फुटाईिदनभुो अनन उहांले याद नगरोस ्भनेर त्यसको टुिाहरु पनन लकुाउनभुयो 
। तर तपाईले आफुलाई कक अपराधी जस्तो महशसु गनुप भयो । अनन हरेक पटक आमा त्यो भााँडा हुने 
गरेको ठाउंताट भकर जानहुुदां, तपाईको मटुुमा ढ्यांग्रो ठोक्ने ग्यो । केिह पनछ तपाईलाई उहांहरुले केिह 
भलू भकको जस्तो र्ाहा गनुप भकको जस्तो लाग्यो र तपाईलाई आफ्ने आमाताताको अगाडड असक्जलो 
लाग्न र्ा्दछ । अनन नछट्टै न ैतपाईलाई उननहरुले त्यो र्ाहा पाईिदक हुन््यो जस्तो लाग्न र्ा्दछ । 

जत तपाईको आमा तवुाले यो कुरो र्ाहा पाउन ुहुन्छ, उहां दतु ैजानाले यस्तो भन्न ुभयो “ यस्ता 
दघुपटनाहरु भइहा्छन,् नतमीलाई र्ाहा छैन हामी नतमीलाई यो भांडो भन्दा धेरै माया गछौं ?“ । अर्वा 
उहांहरुले केिह अनशुासन गदै यसो भन्न सक्नहुुन्छ “ त्यो महङ्गो समान गर्यो, अत देखी होसशयार हुन ु“ 
। जे भन्नभुक पनन तपाई त्यसकुराताट ककाकक स्वतनं्र तन्नहुुन्छ । जत तपाई दोर्मा क्जउन ुहुन्न, तत 
तपाईलाई अचम्मको हलकुोपना भकको र्ाहा पाउनहुुन्छ । 
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पिहल ेन ैभलू माननसलकको भक कस्तो सक्जलो हुन््यो । तर धेरै केटाकेिटहरुले भलू स्वीकारले स्वतन्रता 
्याउंछ भनेर तझुेका हंुदैनन ्। दभुापग्यतस धेरै पाको माननसहरुले पनन यो तझु्दैनन ्।   

तपाईं नन ? जत तपाई परमेश्वरको ितरुद्धमा पाप गनुप हुन्छ, के तपाई लकुाउन खोज्नहुुन्छ ? वा तपाई 
तरुुन्त ैत्यसलाई स्वीकार गरर हा्न ुहुन्छ ? 

हाम्रो पापहरु स्वीकार गनु ुभनेको के हो ? 
भलू स्वीकार वा माननसलने भन्ने कुरा तारे सतलेै तझु्न ुआवश्यक छ । क्रकन ? क्रकनभने 
परमेश्वर पववर परमेश्वर हुनहुुन्छ र उहांले पापलाई घरणा गनुप हुन्छ । माननस पापमा 

हुदां, परमेश्वरको उपक्स्र्नतमा हुन सक्दैन । ताइतलल ेभन्दछ क्रक “ सतलेै पाप गरेका छन ्र परमेश्वको 
मिहमा रिहत भकका छन ् (रोमी ३;२०) । ताइतलले पापको ज्याला मरत्य ुहो भनेर पनन ससकाउंदछ – 
परमेश्वरताट अनन्तसम्म छुट्िटन ु। ( रोमी ६;२३ हनुपहोस)् । यिद सतलेै पाप गरेकाछन,् र पापको ननतजा 
परमेश्वरसगं ताट आक्त्मकी रुपमा अलक्ग्गन ुहो भने, कसलैे पनन परमेश्वर सगं सम्तन्ध राख्न नसक्ने 
जस्तो देखखन्छ ।  

तर परमेश्वरको हामी प्रनतको प्रेमको कारण, उहांले आफुसम्म पगु्ने ताटो िदनभुकको छ । 

तलका पदहरु तपाईको आफ्नै शब्दमा तल लेख्न्नहुोस ्। 

१ परसु ३:१८ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ऐक्रफसीहरु १:७ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

भलू स्वीकारताट हामी ख्रीष्टकोमा आउंदछौं र परमेश्वरको गनुपभकको पापको क्षमालाई आफ्नो तनाउंदछौं । 
पे्रररत पावल भन्दछन,् “यिद नतमीले येशलूाई प्रभ ुहो भनी मखुले स्वीकार गयौ, र परमेश्वरले उहांलाई 
मरेकाहरुताट जीितत पानुपभयो भनी आफ्नो हृदयमा ववश्वास ्गयौ भने नतम्रो उध्दार हुनेछ ।“ ( रोमी 
१०:९) 

भलू स्वीकार चािह शरुुआत मार हो । येश ूख्रीष्टलाई ग्रहण गरर सकेपनछ पनन भलू स्वीकार महत्वपणूप छ 
। हामी लगातार रुपमा पाप गरर रहन्छौं र हामीहरुलाई परमेश्वरताटको क्षमा लागातार रुपमा सलन ुपछप ।  
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त्यसकारण जत हामी ितश्वासी हुन्छौं, हाम्रो लागग भलू स्वीकार भन्नाले  

- जत हामी भलू गछौ तत परमेश्वरसगं सहमत हुनु हो र 
- परमेश्वरको क्षमालाई ग्रहण गनुप हो जो येशकूो मरत्यतुाट 

प्रदान गररकको छ । 

 

हाम्रो पापहरु हामी कसरी स्वीकार गदुछौं ? 

१. परमेश्वर संग सहमतत 

अरु माननसहरु जस्त,ै हाम्रो स्वीकारको पररभार्ा पनन आफुले गरेको भलू कुन ैव्यक्क्तलाई भन्न ुवा 
माननसलन ुहो  ( तपाईको आमातातालाई आफुले त्यो भांडो फुटाकको तारेमा भन्ने )। तर ताइतलको 
स्वीकार शब्द चािह ंगग्रक भार्ाको “ सहमत हुन ु“ वा “ सकानुप” ताट उ्र्ा गररकको हो । त्यसकारण जत 
हामीलाई दोर्ी भकको र्ाहा हुन्छ, तत जवाफमा हामी भन्छौं “ तपाई ठीक भन्नहुुन्छ प्रभ ुम स्वीकार 
गदपछु ।“ तत हामी हाम्रो पापको लागी उहांको क्षमा अनभुव गदपछौं ।  

हाम्रो पाप मानी सलनकुो लागग, हामीले आफुलाई परमेश्वरको दृक्ष्टकोणताट हेनुप पछप । यसको मतलत 
हामीले हाम्रा घमण्डले भररकको ितचारहरुलाई पन्छाकर आफुहरुलाई परमेश्वरले हनुप हुने जस्तो देखु्न पछप । 

भजनसंग्रह ५१ स्वीकारको महान उद्धहारण हो । दाउदले तेर्सेतासगं ब्यितचार गरेका 
गर्क, त्यसपनछ लडाईंको रणननती सलक जहां उसको श्ीमान लडाईंमा माररकका गर्क । 
उसको ब्यववचार र  हत्याको पाप परमेश्वरसगं स्वीकार गदै गदाप यो भजनसगं्रह 

लेखखकको हो – ननकै न ैठूला दोर्हरु । 

दाउदले उ तफप को परमेश्वरको धारणा कस्तो होस ्भनेर माग गयो ?(पद १) 

- ________________________________________________________________
____ 

- ________________________________________________________________
____ 

दाउदले परमेश्वरसग ंउसलाई के गनुपहोस ्भनेर माग्यो ? (पद २) 

पाप स्वीकार, 
त्यसलाई लुकाउन 
कोसशष गनुभुन्दा 
सक्जलो छ ! 
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- ________________________________________________________________
____ 

- ________________________________________________________________
____ 

दाउदले कसको ितरुद्धमा पाप गरेको गर्यो ? (पद ४) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरसगं दाउद आफ्नो पापको तारेमा कसरी सहमत भयो ? (पद ४) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

स्वीकारले परमेश्वरसगं सहमनत जनाउंछ; 

- हामीले जे गयौं त्यो भलू गर्यो । 
- येश ूख्रीष्टले हाम्रो पापको ज्याला िुसमा उहां मनुप हुदां नतरी सक्न ुभयो । 
- येशलेू िुसमा तगाउन ुभकको रगतले हामी हाम्रो पापताट शधु्द पाररकका छौं । 
- हामी हाम्रो पापताट फकप न्छौं । 

२. क्षमा ग्रहण गन े

जत येश ूमनुप भयो उहांले हामीलाई क्षमा प्रदान गनुपभयो । उहांले हामीलाई पटक पटक क्षमा गरररहन ु
हुन्छ । हामीले घरी घरी पाप गरी रहने भकको कारण येशलेू हामीलाई घरी गरी क्षमा गरी रहन ुहुन्छ ।   

भजनसंग्रह १०३.१२ अनुसार, परमेश्वरले हाम्रो पाप कनत टाढा हटाउन ुहुन्छ ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  परमेश्वरले क्षमा गनुहुुन्छ; 

भूतकालमा गरेको पाप 

ितमुानको पाप 

भववष्यमा गने पाप । 
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यैशया ५३:४-६ पढ्नुहोस ्। हामीलाई गर्ची रहेको कउटा ठूलो ढुगांको रुपमा पापको चीरलाई हामी 
क्पना गरौं । हामीले सक्नेभक त्यो आफै हटाउने गर्यौं, तर त्यो हाम्रोलागग धेरै न ै
गह्रौं छ । अनन येशलेू त्यो ढुङ्गा उचालेर आफ्नो कांधमा राख्नु भकको क्पना गनुपहोस ्
। येश ूकसरी हाम्रो पाप हटाउनलाई र त्यो आफ्नो मार्ी राख्नलाई योग्यको हुनभुयो ?  

भजनसंग्रह ५१ पुन: पढ्नुहोस,् र परमेश्वरको क्षमालाई भलू स्वीकारताट ग्रहण गरे 
पश्चयात अनभुव गररने केही सकारात्मक ननतजाहरुको सगूच तयार गनुपहोस ्।  
 

पद २ _____________________________________________________________________ 

पद ७ _____________________________________________________________________ 

पद ८ _____________________________________________________________________ 

पद १० ____________________________________________________________________ 

पद १२ ____________________________________________________________________ 

पद १३ ____________________________________________________________________ 

पद १४ ____________________________________________________________________ 

पद १५ ____________________________________________________________________ 

भलू स्वीकार चािह ंहाम्रो पाप र दोर्हरु हटाकर, परमेश्वरको क्षमाको ढोका खो्ने सााँचो हो । 

हामी कसरी स्वच्छ जीवन यापन गन ु
सक्छौं ? 

जनत न ैनराम्रो भक पनन, परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गनुप हुन्छ । भलू स्वीकारको 
रमाईलो पक्ष चािह ंउहांले हाम्रा पाप सगं ैदोर् पनन हटाई िदन ुहुन्छ । हामी पणुप 
रुपले स्वच्छ हुन्छौं ! 

१ यहुन्ना १:९ मा भएको हामीसंग परमेश्वरको प्रततज्ञा 
हनुहुोस ्। 

यस पदलाई तपाईको अफ्नो भार्ामा आफुले गरेका पापहरु सगं सम्ने गरी लेख्नुहोस ्।  

भूल स्वीकार 
िादह ंहाम्रो पाप 
र दोषहरु हटाएर, 

परमेश्वरको 
क्षमाको ढोका 
खोल्ने सााँिो हो 

। 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

तपाईले कुन पाप स्वीकार गनुपपछप ? अिहले न,ै परमेश्वरसगं स्वीकार गनोस ्र 
परमेश्वरको क्षमा दाती गनोस ्। तस्तगुत हुनहुोस ्, यहां तल तपाईको प्रार्पना लेख्नहुोस ्
। 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

तपाईको जीवनताट त्यो पापलाई हटाई िदन ुभककोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनोस ्। 

यदद तपाईको पाप परमेश्वरको बिरुध्दमा भए, परमेश्वरसगं स्वीकार गनुपहोस ्र उहांसगं कुरा 
ठीक गनोस ्। 

यदद तपाईको पाप कुन ैमातनसको बिरुध्दमा हो भने, परमेश्वरसगं स्वीकार गनुपहोस ्र त्यस 
सम्तक्न्धत व्यक्क्तसगं कुरा ठीक गनुपहोस ्। 

यदद तपाईको पाप कुन ैएउटा समहूसंग हो भने,  परमेश्वरसगं स्वीकार गनुपहोस ्र त्यस 
समहूसगं कुरा ठीक गनुपहोस ्। 

 

हामी सधंै स्वच्छ रहन सक्छौं ! कसरी ? भलू स्वीकारलाई दैननक तानी तनाउनोस ्।  

 

१. हाम्रो हृदय तयार गने 
भजनसगं्रह १३९:२३-२४ का यी  पदहरुलाई मनन गनुपहोस ्। “ हे परमेश्वर मेरो हृदयलाई जााँच्नहुोस,् र 
मेरो हृदयलाई जान्नहुोस ्। मलाई जााँच्नहुोस ्, र मेरा गचन्ताहरुलाई जान्नहुोस ्। हेनुपहोस,् ममा कुन ैखरात 
चाल छ क्रक, र मलाई अनन्तको मागपमा डोयापईिदनहुोस ्।“  
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२. हाम्रो हृदयको खोजी गने 

जस ैहामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौं, हामी आफुलाई सोध्दछौं, “ के धमपशस्रले ममा भकको पाप पो 
देखाउंछ क्रक ?” 

३. हाम्रो पापको स्वीकार गने 

याद गनोस,् सरसती भन्दा स्वीकार भनेको “ परमेश्वरसगं सहमत हुन ुहो ।“ यस कारण आफ्नो पापको 
लागी परमेश्वरसगं सहमत हुनहुोस,् र त्यस पछी उहांको क्षमा प्राप्त गनुपहोस ्। 

४. परमेश्वरकोको प्रततज्ञा दावी गनुहुोस ्। 

परमेश्वरले १ यहुन्ना १:९ मा िदन ुभकको प्रनतज्ञा जस्ता पदहरु सलनहुोस ्र त्यो आफ्नो लागग ववश्वास 
गनुपहोस ्। 

 

पेज १०६ मा “३० िदनको स्वीकार” पाउन ुहुनेछ । 
अको हप्ता त्यो चलाउनोस ्। यो कसरी गने भनेर 
जान्न, पिहलो िदनको कायप सगैं हेरौं ।  

िदन १ मा मानीसलनु पने पापहरु सभर, सदंभप पद २ 
नतमोर्ी २:२२ र प्रश्न “ के तपाईको ितचारहरु मलैो 
छ?” भन्ने   भेट्टाउनोस ्। पद पिढ सकेपछी र 
त्यस प्रश्न मार्ी ितचार गरर सके पनछ, तपाईको 
स्वीकार रुपी प्रार्पना लेखनहुोस ्। 

प्रार्नुा काय ु

 
स्वीकार: तपाईले स्वीकार गनुप पने कुन ैपाप वा पापहरु तल लेख्नुहोस ्। 

          प्रभुजी, मसगं मलैो ह्रदय छ भनेर स्वीकार गदपछु ।_____________________________  

          ितर्शे गरेर म कामुकता सगं लडडरहेछु ।_____________________________________ 
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१ यहुन्ना १:९ लाई कण्ठ पादै यस पाठलाई पुरा गनुहुोस ्। 

गरहकाय ु
१. परमेश्वरसगंको ककान्त समयको नोटकापीमा रहेको ताईतल प्रनतक्रिया पानालाई 

हरेक िदन भनुपहोस ्। 

िदन १: यहुन्ना १०: ७-१८ 

िदन २: यहुन्ना १०: १९-३० 

िदन ३: यहुन्ना १०: ३१-४२ 

िदन ४: यहुन्ना ११: १-१६ 

िदन ५: यहुन्ना ११: १७-२७ 

िदन ६: यहुन्ना ११:२८-४४ 

िदन ७: यहुन्ना ११: ४५-५७ 

२. यो हप्ता हरेक िदन तपाईको परमेश्वर सगंको ककान्त समयमा  “स्वीकारका तीस िदन” (पेज १०६) 
ताट कउटा पढ्नहुोस ्। तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्त समयको नोटकापीको दैननक प्रार्पना कायप पानामा 
भकको  स्वीकार खण्ड परुा गनोस ्। प्रशसंा र धन्यताद िदने खण्ड भने काम जारी राख्नोस ्। 

३. पाठ ९ परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ ९ 
 
 
 

आफ्नो लाचग 
प्रार्नुा 

 
 

बिन्ती गनमुा समय 
बिताउने 
“क आमा मलाई धेरै भोक लागेको छ । तपाईसगं कक टुिा रोटी छ क्रक खाजा नपाके सम्म यसो 
चपाउनलाई ?”  

“ अहं, छोरा, यहां यो ढुङ्गा छ नी । यसमा शरररलाई अनत आवश्यक ९ लवणहरु छन ्।“ 

“हाँ, भो म खान्न, अण्डा पाक्न अझै कनत समय लाग्छ ?” 

“आज अण्डा पकाकको छैन । मलैे नतम्रो लागग प्लेटमा त्यो काट्ने ितच्छीहरु राम्ररी राखेकोछु , समठो 
हुन्छ यिद नतमीले आफुलाई नटोक्ने गरी समातरे खान ुसक्यौ भने ।“ 

“ ओहो मलेै त भखपर पो सम्झे, आजदेखी मेरो डायट शरुु हुन्छ । मेरो ितचारमा म यो ितहानको खाजा 
नखाउाँ  क्या र । अ.ं... तपाईले मेरो कक्वेररयमको लागग त्यो नयंा खाले माछा ्याईिदनभुयो ?“ 
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“अ.ं...मलै े्याउन ैलागेर्ें, तर त्यहां कउटा पा्त ुजनातरहरु तेच्ने पसलमा ककदम गचट्िटक्क परेको सानो 
सपप रहेछ, मलैे त त्यसको सट्टामा त्यो पो ्याकं त । मलैे त्यो नतम्रो कोठामा राखेको छु । कस्तो 
अचम्म अिहले सम्म नपाकको नतमीले ?” 

यो वातापलाप कउटा खतरा क्रफ्मताट सलकको जस्तो लाग्छ, तर यो खासमा येश ूकै शब्दमा आधाररत छ ( 
मवत्त ७:९-१०, लकुा ११: ११-१२) । येशलेू के भन्दै हुनहुुन््यो ? माया गने आमाताताले आफ्ना 
छोराछोरीहरुको िहतमा भकसम्म, आफ्ना छोराछोरीहरुले मागेका चीजितजहरु िदने ईच्छा राख्छन ्। राम्रो 
कुराहरुका तदलामा डरलाग्दा वा खतरापणूप कुराहरु िददैंनन ्। 

परमेश्वरले पनन यस्तो गनुप हुन्न । उहांल ेपनन हामीले असल कुराहरु प्राप्त गरोस ्भन्ने चाहान ुहुन्छ । 
उहांले सधैं हाम्रा प्रार्पनाहरुको उत्तर िदनहुुन्छ र हामीलाई राम्रा उपहारहरु िदनहुुन्छ – यद्दवप उहांले िदने 
कुराहरु भन्दा हामीले मागेका कुराहरु भने फरक हुन सक्छन ्। हाम्रो आवश्यक्ताहरुको लागग माग्ने 
प्रक्रियालाई ितन्ती गने भननन्छ । 

अक्न्तमका तीन पाठहरु प्रशसंा, धन्यताद िदने र स्वीकार गने ितर्यमा केक्न्रत गर्क – प्रार्पनाका पक्षहरु 
चािह ंपरमेश्वर प्रनत तपाईको प्रनतक्रियामा केक्न्दत रहन्छन ्। आशा छ प्रार्पनाका यी नतन कुराहरुले 
तपाईलाई परमेश्वर अझ ैराम्ररी गचन्नलाई सहायता पयुापयो होला । अत तपाई परमेश्वरले हामीलाई कसरी 
प्रनतक्रिया जनाउंन ुहुन्छ भन्ने ितर्यलाई खोज गने कायपको र्ालनी गनप तयार हुनहुुन्छ । जस ैतपाई 
आफ्ना ितन्तीहरु सलकर उहां समक्ष जानहुुन्छ, उहांले तपाईका आवश्यक्ताहरुको आपनुत प गररिदन ुहुन्छ । 
प्रार्पनामा ितसभन्न कुराहरुका लागग माग्ने कुरा धेरै महत्व पणूप छ भन्ने कुरा येशलेू ससकाउन ुभकको छ । 

मत्ती ७:७-८ पढ्नोस ्। यी खण्डहरुमा येशलूे के के तीन आज्ञाहरु िदनभुकको छ ? (पद 
७) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

उहांले के के तीनवटा प्रनतज्ञाहरु गनुप भकको छ । 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

माग्नु 
मनमा यो नक्शा तनाउनोस:् पमेश्वरले िदने कुराहरु सत ैकउटा ठूलो किहले नररवत्तने 

ट्यान्कीमा राखखकको छ । क्पना गनोस ्क्रक त्यो ट्यान्कीताट उहांसगं  कउटा ठूलो ताटो तपाईको 
जीवनमा आकको छ । अनन त्यो तपाई नतर आईरहेको ताटोको मखुमा आउने कुराहरुलाई ननयन्रण गने 
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कउटा भा्भ राखखककोछ । ितन्तीले त्यो भा्भलाई खो्ने काम गदपछ र परमेश्वरसगं भकका कुराहरु 
तपाई सम्म तगेर आउन सक्दछ ।  

जत हामी परमेश्वरसगं हामीलाई चािहकका कुराहरु माग्दछौं, केिह धारणा र अवस्र्ाहरुले त्यो ट्यान्कीलाई 
खो्दछ वा तन्द गदपछ ।  

तलको िाइिलका भागहरुमा बिन्तीका लाचग के खास तनदेसशकाहरु िदईकका छन ्
? 

मत्ती २१:२२ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यहुन्ना १५:७ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

याकुत ४:२-३ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यहुन्ना १६ :२३-२४ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“येशकूो नाममा” भनेर माग्न ुभनेको अर्प के हो ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “येशकूो नाममा” भनेर प्रार्पना गनुपको सामान्य अर्प, तपाई येशकूो गणु र उद्देश्य अनसुार प्रार्पना 
गनुपहुन्छ  भनेको हो । अको शब्दमा, उहांल ेजे तपाईको लागग ईच्छा गनुपहुन्छ त्यिह तपाई आफ्नो लागग 
ईच्छा गनुपहुन्छ भनेको हो ।  “येशकूो नाममा” भनेर प्रार्पना गनुप भनेको “ येश,ू मरेो लागग तपाई ज े
चहानहुुन्छ  म त्यिह चाहान्छु” भन्न ुहो । 
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खोज्नु 
जत परमेश्वरले प्रनतज्ञा गनुपहुन्छ, त्यो टुट्न सक्दैन । ताइतलमा उहांका अनयुायीहरुका 
लागग परमेश्वरको प्रनतज्ञाहरुले भररकको छ । हामीले ती प्रनतज्ञाहरु आफ्नो ताइतलमा 

खोजेको र आफ्नो तनाकको परमेश्वर ईच्छा गनुपहुन्छ ।   

तलका पदहरु हेनुहुोस:् त्यहां भकको प्रनतज्ञा सकं्षक्षप्तमा लेख्नुहोस;् अनन ती हरेक 
प्रनतज्ञाले तपाईलाई व्यक्क्तगत रुपमा के भन्दछ भनेर तणपन गनुपहोस ्। 

 

परमेश्वरको प्रततज्ञा     मेरो प्रततफिया 
यहुन्ना १४:१२-१४ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

कक्रफसी ३:२० 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

क्रफक््लप्पी ४:१९ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

१ यहुन्ना ५:१३-१५ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 

____________________________________ _________________________________ 
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यो हप्ता दािी गनकुो लाचग “बिन्तीका सात ददन” (पेज १०७) मा अरु धेरै प्रततज्ञाहरु छन ्। ततनलाई 
अध्ययन गनोस;्  तपाईको अवस्र्ामा लाग ुगनुहुोस;् उहांका घोषणाहरु कतत सनु्दर छन ्भनेर 

देखाइददनोस ्भनेर परमेश्वरलाई भन्नहुोस ्। 

 

ढकढकाउनु 
सत ैउत्तरहरु पछाडड भकको गखणतको क्रकतात तपाईसगं किह्य ैगर्यो?  तपाईसगं गर्यो 
भने, के तपाई सधंै िहसात हल गररसके पनछ मार उत्तहरु हेने गनुप हुन््यो क्रक ? कदावप 

होइन होला । पिहले त्यहांको ठीक उत्तर के रहेछ भनेर हेरे पछी त्यनत नआकसम्म तपाई िहसात गरर रहन ु
हुन्छ । 

हामीले प्रार्पना पनन त्यसरी न ैगनुप पछप । परमेश्वरको प्रनतज्ञाहरु पनन गखणतको क्रकतातको पछाडड भकको 
उत्तर जस्ता हुन ्।  ती पिहले न ैहामीलाई र्ाहा होस ्भनेर उहां चहान ुहुन्छ । जत कुन ैसमस्या 
पररआउंछन,् त्यसको लागग परमेश्वरसगं प्रनतज्ञा छन ्। 

उद्दाहरणको लागग, तपाईलाई प्रायजसो गचन्ता लाग्ने कुराहरुको सगूच तयार गनोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
फिक्ल्लप्पी ४:६-७ अनुसार, गचन्ताको ितर्यमा परमेश्वरको प्रनतज्ञा के छ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ती प्रनतज्ञाहरु वास्तववकता हुनको लागग हामीले के के खास शतपहरु परुा गनुप पछप ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

तल तपाईको कउटा खास प्रार्पनाको ितक्न्त लेख्नुहोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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हामीलाई जत परमेश्वरले प्रार्पनाको उत्तर िदनहुुन्छ भनेर र्ाहा हुन्छ , हाम्रो प्रार्पना गने कुरा अको 
उचाईमा पगु्दछ ।   

 

जत हामी केिह कुराको लागग परमेश्वरको ढोका ढकढकाउछौं: 

- ितक्न्तहरु लेख्नुहोस ्। 
- परमेश्वरले उत्तर िदनहुुन्छ भनेर ववश्वास गनुपहोस ्। 

- खास क्रकटान गरेर माग्नहुोस ्। 
- येशकूो नाममा माग्नहुोस ्। उहांले 

हामीहरुसगं भकको होस ्भनेर चाहान ु
भकको कुराहरु िदन ुहुन्छ भनेर प्रार्पना 
गनुपहोस ्

- ननस्वार्प भावनाले माग्नहुोस ्। 
- सनु्नहुोस ्र प्रार्पनाको उत्तर आयो क्रक 

आकन भनेर हनुपहोस ्। 

तपाईको कुन ैकउटा खास प्रार्पना ितन्ती तल लेख्नुहोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरले त्यसको उत्तर िदनहुुन्छ भनेर तपाई ववश्वास गनुपहुन्छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

के त्यो ितन्ती खास क्रकटान गररकको छ ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िाइिल जीवन्त भएर आउंदछ, जि 
यो हाम्रो उत्तर पुक्स्तका िन्दछ । 
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तपाइको ितन्तीलाई सम्ने क्रकससमको प्रनतज्ञा ताइतलमा खोज्नहुोस ्। 

“ ितन्ती जाहेररका सात िदन” को पेज १०७ का प्रनतज्ञाहरु अध्ययन गनुपहोस ्। ती मध्ये कुन ैकउटा 
प्रनतज्ञा तपाईको ितन्तीमा लागहुुन्छ क्रक ? अत, तपाईले लेख्नुभकको ितन्तीलाई सलकर, प्रार्पना कायप पाना 
भनुपहोस ्।   

तपाईको प्रार्पना र त्यो प्रनतज्ञा येशकूो नाममा प्रार्पना गनोस ्! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यो हप्ता सनु्नहुोस ्र प्रार्पनाको उत्तरको लागग पखपनहुोस ्। जत परमेश्वरले उत्तर िदनहुुन्छ यहां तल 
लेख्नुहोस ्। 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रार्नुा काय ु

 
ितन्ती जाहेरी: आज तपाईको जीवनमा भईरहेको कउटा खााँचो तल लेख्नुहोस ्। 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

मत्ती ७:७-८ कण्ठ गरेर यो पाठ पूरा गनुहुोस ्।   
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गरहकाय ु
१. दैननक ताइतल अध्ययन जारी राख्नुहोस ्। तपाईको परमेश्वरससतको ककान्त 

समयको नोटकापीमा भकको प्रनतक्रिया पाना हरेक िदन भनुपहोस ्। 

िदन १: यहुन्ना १२:१-९ 

िदन २: यहुन्ना १२:१०-२२ 

िदन ३: यहुन्ना १२:२३-३३ 

िदन ४: यहुन्ना १२:३४-४३ 

िदन ५: यहुन्ना १२:४४-५० 

िदन ६: यहुन्ना १३:१-१७ 

िदन ७: यहुन्ना १३:१८-३० 

२. “ितन्ती चढाउनकुो ७ िदन” ताट (पेज १०७) हरेक िदन कउटा खण्ड अध्ययन गनोस,् र परमेश्वरसगंको 
ककान्त समय नोटकापीमा भकको प्रार्पना गनतववगध पानाहरुको ितन्ती चढाउने खण्ड परुा गनुपहोस ्। 
प्रशसंा, धन्यताद चढाउने, र स्वीकार खण्डहरु भने काम जारी राख्नोस ्। 

पेज १०७ मा तपाईले परमेश्वरको प्रनतज्ञाहरु पाउन ुहुन्छ । पेज १०८ मा “ ितन्तीहरुका रेकडप” सशर्पक 
अन्तगपत  कउटा नमनुा पेज पाउन ुहुन्छ । तपाईको हरेक ननवेदनहरुसगं कुन ैकक प्रनतज्ञा चलाउनोस ्। 
यसरी तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्त समयको नोटकापीमा तपाईले परमेश्वरका प्रनतज्ञामा आधाररत  
ननवेदनहरुका सगूचका सार्ै तपाईका प्रार्पनाहरुका उत्तरको रेकडप पाउनहुुन्छ ।  

३. पाठ १० परुा गनुपहोस ्। 
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पाठ १० 

 

 

 

अरुहरुका लाचग प्रार्नुा 
गने 

 

अन्तरबिन्ती मा समय बिताउने 
ककैनछनलाई मानौं, तपाईको ककजाना स्कुलको सार्ीको लाग ुपदार्प खाने नराम्रो समस्या छ । उसलाई यो 
तानी छोड्ने ईच्छा छ, तर उसले कवत्त पनन नसकेको जस्तो लाग्दछ । उसले परामशप, ववशरे् और्गध 
प्रववगध, “को्ड टक्रकप ” जस्ता छोड्ने ववसभन्न ितगधहरु कोसशर् गयो तर कुनलेै काम नगरे जस्तो देखखन्छ 
। अत उ तपाईकोमा आककोछ । उसको अवस्र्ामा तपाईले के फरक ्याउन सक्न ुहुन्छ ? 

यस्त ैअको ककजाना ितहे नगरेको सार्ी गभपवनत भइन ्। यो कुरो उसलाई भखपर र्ाहा लाग्यो र अत के 
गने उसलाई र्ाहा छैन । यिद उसले यो कुरो उसको आमातवुालाई भनेमा उसलाई घरताट ननकासलिदन्छन ्
भन्ने कुरामा उ पक्का छ । तच्चाको तवुाको उसगं केिह सम्तन्ध नराख्न ेितचार छ । अत तपाईले उसलाई 
के गरेर सहायता गनुपहुन्छ ? 

हुनसक्छ समस्या तपाईको घरैमा होलान ्। तपाईका आमाताता सधैं झगडा गरररहन्छन ्र पारपाचकेु गने 
ितचारमा छन ्। उहांहरुलाई सहायता गनपलाई तपाई के गनप सक्नहुुन्छ ?  
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झट्ट हेदाप, यस्ता अवस्र्ाहरुमा हामी केिह पनन गनप सक्दैनौं जस्तो लाग्न सक्छ । तर हामी हाम्रा सार्ी 
वा आमातातालाई सहायता पयुापउन परमेश्वरलाई पकुारा गनप सक्छौं । उहां केिह गनप सक्क्षम हुनहुुन्छ । 
कसकैो लागग परमेश्वरको सहायता माग्ने प्रक्रियालाई अन्तरितन्ती भननन्छ ।  

आशा छ, िततकेा केिह हप्तामा हामीले प्रार्पनाको शक्क्त गचन्न शरुु गरेका छौं । जसको फलस्वरुप 
परमेश्वरसगंको हाम्रो सम्तन्ध तसलयो हुाँदैछ । हाम्रो प्रशसंा र धन्यताद िदने कुराले परमेश्वरलाई 
आनक्न्दत तु् याउंदछ । भलू स्वीकार गनापल ेहाम्रो जीवनमा स्वच्छता कायम राख्दछ । हाम्रा ननवेदनहरुले 
हाम्रो जीवनको लागग परमेश्वरको प्रवन्धहरु प्राप्त गराउंदछ । तर अन्तरितन्तीमा दईुजाना तीचको ( 
परमेश्वर र तपाई) सम्तन्ध भन्दा ताहेक अको व्यक्क्तहरु पनन सामेल हुन्छन ्।  

अन्तरबिन्ती – जदहले पतन, जहां पतन 
जस ैहामी अरुहरुको लागग प्रार्पना गदपछौं, परमेश्वरले ससंारमा पववरआत्मा पठाउनहुुन्छ 

। पववरआत्मा क्षणभरम ैजहां पनन हुनसक्नहुुन्छ, अनन कडा भन्दा कडा अवरोधहरुमा पनन प्रवेश गनप 
सक्नहुुन्छ । 

२ कोरन्र्ीहरु १०:३-५ ले, हामीले पववरआत्माको सहयोगमा के गनप सक्छौं भनेर 
भनेकोछ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यसकारण हरेस नमान्नोस,् जनत गदाप पनन नसनु्ने तर झन ्आफ्नो वररपरी पखापल तनाउनेहरुको लागग 
अन्तरितन्ती गरेर हेनुपहोस ्। पववरआत्माले त्यो पखापल तोडरे त्यस व्यक्क्तको िढटपनाको ताधालाई 
क्जत्नहुुन्छ । धेरै पटक हाम्रो अन्तरितन्ती कुन ैव्यक्क्तको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा पठाइने कुराको 
पिहलो मखु्य कदम हुन सक्छ । 

कलस्सी १:९-१२ ले हामीलाई कउटा अन्तरितन्तीको उद्दाहरण िदकको छ । यो खण्ड 
कसले कसलाई लखेेको हो ? (कलस्सी १:९-१२) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

लेखकले ती व्यक्क्तहरुका लागग कनतपटक अन्तरितन्ती गदपछन ्?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

अन्तरबिन्तीको प्रयोग 
प्रार्पना नरमाइलो र झ्याउलाग्दो हुाँदैन ! परमेश्वर प्रार्पना प्रयोगमा आकको चाहान ुहुन्छ 

! अरुहरुको लागग प्रार्पना गने कुरो ख्रीष्टसगंको सम्तन्धमा कसरी सतभन्दा चाखलाग्दो पक्ष तन्दछ ?  

१. परमेश्वरले उत्तर ददनुहुन्छ भन्ने आत्माववश्वासमा प्रार्नुा गनुहुोस ् 

१ यहुन्ना ५:१४-१५ मा भकको परमेश्वरको प्रनतज्ञाल ेकसरी आत्माववश्वास तढाउन मद्दत गदपछ ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२ प्रार्नुामा लाचगरहनु 

यिद तरुुन्त ैननतजा नदेखखकमा पनन नछोडौं । त्यो चािह ंयेशलेू भन्नभुकको हो । ननरन्तर प्रार्पनामा 
लागगरहने कुरालाई उहांले लकुा ११:५-८ कसरी तताउन ुभकको छ ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हामीले प्रार्पना गरररहेको व्यक्क्तको किहलेकािह ंतसलयो प्रनतरक्षा भकको हुनाले उसले ठीक प्रकारले 
प्रनतक्रिया जनाउन सक्दैन । ती “तसलया गढहरु” भत्केर जानको लागग लगातार प्रार्पना चािहने हुनसक्छ । 

३. अरु मातनसहरुसंग सहमत भएर प्रार्नुा गनु ु

हामीले प्रार्पना गदै गरेको व्यक्क्त प्रनत गचन्ता गने हाम्रा सार्ीहरु वा नातदेारहरुसगं समलेर प्रार्पना गनप 
सक्छौं । जत हामी मत्ती १८:१८-२० पढ्छौं, हामीले अरुहरुसगं प्रार्पना गदाप को लागग येशलेू के सरु िदन ु
भककोछ ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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४. परमेश्वरको लाचग कुनै पतन समस्याहरु धेरै ठूला हंुदैनन ्भन्ने जानेर प्रार्नुा गनुहुोस ्

कक्रफसी ३:२०-२१ अनसुार हामीव्दारा ठूला समस्याहरु समलाउने सम्तन्धमा के प्रनतज्ञा छ ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

५. खास तोकेर प्रार्नुा गने 

कुन अवस्र्ाहरु र माननसहरुका लागग प्रार्पना गने हो भनेर परमेश्वरलाई सोध्नहुोस ्। हरेक िदन 
सतजैानाको लागग प्रार्पना गनप प्रयास नगनुप होला । तपाईले प्रार्पना गरररहन ुभकका माननसहरुको सगूच 
तनाउनोस ्। 

यहुन्ना १४:१२-१४ अनसुार, तपाईको प्रार्पना व्दारा येशलेू के गनप चहान ुहुन्छ ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

जे पनन वा ज ेभक पनन भन्ने शब्दले प्रार्पना खास तोकेर गनुप भन्ने कुरामा के भन्दछ ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

६. शैतान माचर् अचधकार सलदै प्रार्नुा गनोस ्। 

लडाई डरलाग्दो छ ! शतैानको ितगाने प्रभावताट, तपाईले प्रार्पना गदै गनुप भकको मान्छेलाई कसरी 
जोगाउन ुहुन्छ ? (याकुत ४:७) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
शतैानको शक्क्तको तारेमा , परमेश्वरले के प्रनतज्ञा गनुपभकको छ । (१यहुन्ना ४:४) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हाम्रो प्रार्नुा + परमेश्वरको शक्क्त = 
अरुको जीवनमा सकारात्मक पररवतनु 
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७. पररणामहरुको आशा गदै प्रार्नुा गनोस ् 

परमेश्वरका ठूला कुराहरु देखेर आश्चयप नमान्नोस ्। पे्रररत १२:१-१७ । मण्डलीले परमेश्वरसगं के गनपलाई 
मागे ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरले उनीहरुको प्रार्पनाको उत्तर कसरी िदनभुयो ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

उनीहरुले उहांको उत्तर प्रनत कसरी प्रनतक्रिया जनाक ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यो घटनाले भववष्यमा कसरी उनीहरुको प्रार्पना गने क्षमतामा प्रभाव पाछप होला ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

परमेश्वरले तपाईलाई ितर्शे गरेर कसको लागग प्रार्पना गनपलाई अगवुाई गदै हुनहुुन्छ ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

तपाईले कसरी उनीहरुको लागग शक्क्तशाली, अन्तरितन्तीको प्रार्पना गनुपहुन्छ ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रार्पना प्रयोग पाना चलाकर, परमेश्वरले तपाईको ितचारमा राखख िदन ुभकको व्यक्क्तहरुको लागग िदन िदन ै
प्रार्पना गनोस ्।  यो उद्दारण अनसुार गनोस ्। 
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प्रार्नुा काय ु

 
अन्तरितन्ती: आज तपाईले प्रार्पना गदै गनुपभकको व्यक्क्तहरुको नाम लेख्नुहोस ्र हरेक मान्छको लागग 
गररकको प्रार्पनालाई असभव्यक्त गने वाक्य लेख्नुहोस ्। 

व्यक्क्त       प्रार्पना 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

अरुहरुको लागग गनुप भकको तपाईका प्रार्पनाहरुको 
समझना रेकडप राख्न, पेज १०९ चलाउनोस ्। 

अिहले,  तपाईले ननयसमत रुपमा प्रार्पना गनुप पने 
व्यक्क्तहरुका तारेमा केिह समनेट ितचार गनोस ्
(पररवारका सदस्यहरु, नक्जकको सार्ी, येश ूचािहकका 
समरहरु) । त्यसपनछ परमेश्वरसगंको ककान्त समयको 
नोट कावपमा, हरेक व्यक्क्तको लागग कउटा पाना भनुपहोस ्। परमेश्वरले िदनभुकको तपाईको प्रार्पनाको 
उत्तरहरु को तत्र्ाङ्क राख्नोस ्। 

अरुहरुको लागग ितर्शे कुराहरुमा कसरी प्रार्पना गने भन्ने कुरामा तपाईलाई अप्यायारो परेमा शरुु गनपलाई 
पेज ११० को “ अरुको लागग गनप सक्रकने प्रार्पनाहरु” मा हनुपहोस ्। 
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२ कोरन्र्ी १०:४-५ कण्ठ गदै यस पाठलाई अन्त गनोस ्।   

गरहकाय ु
१. प्रार्पनाको प्रयोग पानामा भकको अन्तरितन्तीको भाग परुा गनुपहोस ्र 

परमेश्वरसगंको ककान्त समयको नोटकापीको प्रार्पनाको प्रयोग पाना हरेकिदन परैु भनुपहोस ्  । 
२. परमेश्वरसगंको ककान्त समय नोट कापीमा भकको ताइतल पढाई र प्रार्पनाको ननदेसशका प्रयोग गदै 

तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्त समय जारी राख्नुहोस ्। यहां तल यहुन्नाको पसु्तकको ताकीीँ भागहरु 
भाग भागमा िदईकको छ ।  

यहुन्ना १३:३१-३८ यहुन्ना १६:२३-२८  यहुन्ना १९:२३-३० 
यहुन्ना १४:१-७  यहुन्ना १६:२९-३३  यहुन्ना १९:३१-३७ 
यहुन्ना १४:८-१४  यहुन्ना १७:१-८   यहुन्ना १९:३८-४२ 
यहुन्ना १४:१५-२१ यहुन्ना १७:९-१९   यहुन्ना २०:१-१० 
यहुन्ना १४:२२-३१ यहुन्ना १७:२०-२६  यहुन्ना २०:११-१८ 
यहुन्ना १५:१-८  यहुन्ना १८:१-१४   यहुन्ना २०:१९-२३ 
यहुन्ना १५:९-१६  यहुन्ना १८:१५-२७  यहुन्ना २०:२४-३१ 
यहुन्ना १५;१७-२१ यहुन्ना १८:२८-४०  यहुन्ना २१:१-१४ 
यहुन्ना १५:२२-२७ यहुन्ना १९:१-१२   यहुन्ना २१:१५-१९ 
यहुन्ना १६:१-११  यहुन्ना १३:१३-२२  यहुन्ना २१:२०-२५ 
यहुन्ना १६:१२-२२ 

यसपतछका (भववष्यका) परमेश्वरसंग एकान्त समयको लाचग 
यी पाठहरु परुा गरी सकेपनछ पनन, हरेक िदन कक्म्तमा १५ समनट परमेश्वरसगं ितताउनोस:् ७ समनेट 
ताइतल अध्ययनमा र ८ समनट प्रार्पनामा (प्रशसंा, धन्यताद, स्वीकार, ितन्ती र अजपितन्तीहरु जस्ता 
सामाग्रीहरुलाई प्रयोग गदै) । तपाईको समय ३० समनट नभकसम्म हरेक हप्ता  ५ समनट तढाउंदै 
लजैानोस,् त्यसपनछ ४५ समनट, अनन हरेक िदन १ घण्टा ।  

परमेश्वरसगंको तपाईको समय केक्न्रत, र शक्क्तशाली भइरहोस ्भन्नाको लागग, नयााँ परमेश्वरसगं ककान्त 
समय नोटकापी सलनोस ्। ( order at www.reach-out.org or call 1-800-473-9456) 

पररपक्वता नतर लम्कने गश्खंलाको अको पसु्तक ‘येशलूाई प्रभ ुतनाउन’ुले तपाईलाई ननरन्तर तढ्ने 
येशसूगंको सम्तन्धमा अको उचाईमा पयुापउछ । 

  

http://www.reach-out.org/
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प्रार्नुा प्रयोग 
समती १०/१५ 

प्रशसंा: प्रशसंाको कउटा असभव्यक्क्त लेख्नोस ्

परमेश्वर म तपाईको प्रशसंा गदपछु क्रकनभने तपाईले न ैमलाई शक्क्त प्रदान गनुपहुन्छ । मेरो आजको 
िदनको सामना म तपाईसगंको आनन्द र आत्माववश्वासले गनप सक्दछु । म तपाईलाई उचा्दछु र प्रशसंा 
गदपछु कारण येशू मेरो मुक्क्त हुनुहुन्छ !______________________________________________ 

धन्यिाद िढाउने: आज तपाई सतभन्दा तिढ केमा धन्यतािद हुनहुुन्छ, तल लेख्नुहोस ्। 

प्रभु, म तपाईलाई धन्यताद चढाउछु क्रकनकी तपाईले मलाई आज मेरो त्यो ररसाकको सार्ीताट सुरक्षा 
िदनुहुन्छ ।_________________________________________________________________ 

स्वीकार: तपाईको स्वीकार गनुपपने पाप वा पापहरु यहां लेख्नुहोस ्

प्रभु, मेरो ितचारहरु सफा छैनन ्। ववशरे् गरेर म कामवासनासगं सघंर्प गदैछु ।__________________ 

बिन्ती: आज तपाईको जीवनमा भकको कउटा आवश्यक्ता लेख्नुहोस ्

प्रभु, भोसल मेरो ठूलो पररक्षा छ । म मेहेनतकासार् पढ्न र ससक्न सकंु ।______________________ 

अन्तरबिन्ती: आज तपाईले प्रार्पना गरररहन ुभकको सार्ीहरुको नाम लेख्नुहोस ्र हरेक व्यक्क्तका लागग 
प्रार्पनाका असभब्यक्तीका ताक्यहरु लेख्नुहोस ्। 

व्यक्क्त      प्रार्पना  

कसलसा फे्रन्च  उसलाई लागु पदार्पको कुलतताट छुटाई िदनोस ्(२ कोरन्र्ी १०:४-५)  
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परमेश्वरसंग एकान्त समय कसरी बिताउने 
यो पसु्तकलाई परुा गदापसम्म, तपाईले तपाईको परमेश्वरसगंको ककान्तको समयमा ताइतल अध्ययन, 
प्रशसंा, धन्यताद िदने, स्वीकार, ितन्ती , र अजपितन्तीलाई सामेल गनुप हुन्छ । यहां तल १५ समनटमा 
ताइतल पढाई र प्रार्पनाका सत ैपक्षहरु समेट्ने ननदेसशका छ । 

  



99 
 

धमशुास्त्रको खण्ड कसरी अध्ययन गने 
अवलोकन (तपाईको ताइतल प्रनतक्रिया पाना मा भकको सशर्पक र प्रमुख पदसगं चलाउनोस)् 

पिहले पववरआत्मा को अगवुाइको लागग प्रार्पना गनोस,् अनन त्यो खण्ड ध्यानपवुपक पढ्नोस ्। परमेश्वरले 
तपाईलाई ससकाउन लाग्न ुकुरो सलन र मान्नलाई, खु्ला िदमागले त्यो खण्ड पढ्नहुोस ्। 

अर् ु(ताइतल प्रनतक्रिया पानाको साराश ंखण्डसगं प्रयोग गनोस)् 

पिहलो कदम – त्यस खण्डको ठीक परष्टभमुी र सन्दभप तजु्नको लागग ती पदहरुको अगाडडका कुराहरु र 
पछाडडका कुराहरु पढ्नोस ्।  

दोस्रो कदम – त्यस खण्डको ितर्यमा आफुलाई यी प्रश्नहरु गनोस:् को? के? किहले? कहां? क्रकन? अनन 
कसरी? त्यसपनछ तपाईले तझु्नभुकको कुराहरुको खाका लेख्नुहोस ्। 

तसे्रो कदम – अपररगचत शब्दहरु सामान्य शब्दकोर् वा ताइतल शब्दकोर्मा हनुपहोस ्। 

लाग/ुप्रयोग (तपाईको ताइतल प्रनतक्रिया पानामा भकको व्यक्क्तगत प्रयोग खण्डसगं प्रयोग गनोस ्। 

पिहलो कदम — खोज्नहुोस:् 

दाती गनपको लागग प्रनतज्ञाहरु  आज्ञापालनको लागग आदेशहरू 
पररवतपनको धारणा/ितचार  गनप पने काम 
स्वीकार गनुप पने चुनौतीहरु  पछ्याउनपुने उद्दारणहरु 
स्वीकार गनपपने पापहरु   ससक्नपुने सीपहरु 

दोस्रो कदम — आफुलाई यी प्रश्नहरु सोध्दै, यो खण्ड तपाईको जीवनमा कसरी लाग ुहुन्छ भनेर हेनोस:् 
“यस खण्डलाई म कसरी व्यक्क्तगत तनाउन सक्छु ?” “ यसलाई म कसरी व्यवहारमा ्याउन सक्छु ?” “ 
यसलाई म कसरी नाप्न ुसक्छु?” ठीकसगं क्रकेटेर भन्नहुोस ्। 

कण्ठ गने 
तपाईसगं व्यक्क्तगत रुपमा तो्ने पद खोज्नहुोस ्र कण्ठ गनुपहोस ्। पररपक्वता नतर लम्कने गश्ङ्खला 
गदै गदाप, भननकका पदहरु कण्ठ पानप ध्यान िदनोस ्। पेज १०१ मा तपाईले धमपशास्र सम्झनाको लागग 
ववशरे् कदमहरु पाउनहुुन्छ ।  
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िाइिल प्रततफिया 

 
समनत: 

खण्ड 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
सशर्पक 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
प्रमखु 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
सारश ं
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

व्यक्क्तगत प्रयोग 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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धमशुास्त्र कसरी कण्ठ पाने 
त्यस खण्डलाई धेरै िोदट पढ्नहुोस ्। पिहले मनमनमा पढ्नहुोस,् त्यसपनछ आवाज ननकालेर पढ्नहुोस ्।  

त्यस कण्डलाई िझु्नहुोस ् 

- त्यस खण्डको तररपररका सन्दभपहरु पढ्नहुोस ्। 
- ताइतल िटप्पणीमा लेखखकको िटप्पणीहरु पढ्नहुोस ्। 
- त्यो खण्ड के को तारेमा हो भनेर केही शब्दहरु लेख्नुहोस ्। 

त्यस खण्डलाई मनमा चित्रण गनोस ्। त्यस खण्डलाई गचरण गनप तपाईको क्पना चलाउनोस ्। 
उद्दारणको लागग, मवत्त ५:१-१२ “ डााँडाको उपदेशको भाग” हो । आफुलाई त्यहां डााँडामा येशसूगं क्पना 
गनोस ्। अनन हरेक “डााँडाको उपदेशलाई” डााँडाको छेउमा राख्नोस ्। पनछ , त्यो गचरले तपाईलाई ती पदहरु 
सम्झना गनप सहायता गछप । 

त्यस खण्डलाई सहज वाक्यहरुमा टुक्र्याउनोस ्। त्यस खण्डको पिहलो वाक्य ससक्नहुोस:् त्यसपनछ दोस्रो 
र्प्नहुोस ्। तपाईले परैु खण्ड कण्ठ नतनाकसम्म वाक्यहरु र्प्दै जानहुोस ्।  

त्यो खण्ड िाइिलमा कंहा पाईन्छ भनेर पतन त्यस खण्डको भाग जस्त ैससक््दै जानहुोस ्। पिहले कहां 
पाईन्छ, त्यसपनछ त्यस खण्डको वाक्याशहंरु भन्नहुोस,् अनन फेरर ताइतलको कहां पाईन्छ भन्नहुोस ्। 
यसो गदाप त्यो खण्ड ताइतलमा कहां छ भनेर िदमागमा तस्छ, पनछ चािहकको तलेामा सक्जल ैप्टाउन 
सक्क्कन्छ । 

शब्दहरु शधु्दसगं ससक्नहुोस ्। जस ैतपाई त्यो खण्ड घररघरर भन्नहुुन्छ तत जस्तो लेखखककोछ दरुुस्त ै
त्यस्त ै भन्न नसकेसम्म भननराख्नोस ्।  तपाईले त्यस ैपनन समय िदईराख्नु भककोछ, क्रकन ठीकसगं 
नससक्ने ? यसरी ससक्नाल ेतपाईलाई पनछ त्यस खण्ड उधरत गनप र चलाउन आत्मा ववश्वास िदन्छ ।   

त्यस खण्डमा मनन ्गनोस ्। जस ैतपाई त्यस खण्डमा ितचार र प्रार्पना गनुपहुन्छ, परमेश्वर तपाईसगं 
तोलनु ्भनेर प्रार्पना गनोस ्। जत ताइतल खण्ड तपाईको लागग अर्पपणुप तन्दछ तत तपाईलाई सम्झनलाई 
धेरै सक्जलो हुन्छ । 

िाइिल खण्डलाई दोहोयाुउनहुोस ्। हरेक िदन, तपाईले ससकीसक्नभुकको धमपशास्र खण्ड दोहोयापउनहुोस ्। 
यिद तपाईले हरेक िदन ३० िदन सम्म त्यस खण्डलाई दोहोयापउन ुभयो भने , ितसपनलाई गाह्रो हुन्छ ।  
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प्रार्नुाको काय ु

 
समनत 
प्रशसंा: यहां तल प्रशसंाको कउटा असभव्यक्क्त लेख्नुहोस ्। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
धन्यिाद िढाउने: आज तपाई के को लागग सतभन्दा धेरै धन्यतादी हुनहुुन्छ, यहां तल लेखनहुोस ्। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
स्वीकार गने: तपाईले स्वीकार गनुपपने कुन ैपाप(हरु) भक यहां तल लेख्नुहोस ्। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
बिन्ती: तपाईको जीवनमा आज परेको कउटा खांचो यहां तल लेख्नुहोस ्। 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अन्तरबिन्ती: आज तपाईले प्रार्पना गदै गनुपभकको मान्छेहरुको नाम लेख्नुहोस ्र उननहरु प्रत्येकको 
लागग गररकको प्रार्पना व्यक्त गने वाक्याश ंयहा तल लेख्नुहोस ्। 

व्यक्क्त      प्रार्नुा 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



103 
 

प्रशसंाका ३० ददन 
िदन १: भजनसगं्रह ८    िदन १६: भजनसगं्रह १०४:१-२३ 
िदन २: भजनसगं्रह २३    िदन १७: भजनसगं्रह १०४:२४-३५ 
िदन ३: भजनसगं्रह३४:१-३;५०:१-६   िदन १८: भजनसगं्रह १११ 
िदन ४: भजनसगं्रह ६३:१-४; ६६:१-७   िदन १९: भजनसगं्रह ११२ 
िदन ५: भजनसगं्रह ६७    िदन २०: भजनसगं्रह ११३ 
िदन ६: भजनसगं्रह ८४    िदन २१: भजनसगं्रह १३४ 
िदन ७: भजनसगं्रह ८४    िदन २२: भजनसगं्रह १३५:१-७ 
िदन ८: भजनसगं्रह ८६    िदन २३: भजनसगं्रह १३८ 
िदन ९: भजनसगं्रह ९०    िदन २४: भजनसगं्रह १३९ 
िदन १०: भजनसगं्रह ९१    िदन २५: भजनसगं्रह १४५ 
िदन ११: भजनसगं्रह ९३    िदन २६: भजनसगं्रह १४६ 
िदन १२: भजनसगं्रह ९५:१-७    िदन २७: भजनसगं्रह १४७ 
िदन १३: भजनसगं्रह ९६    िदन २८: भजनसगं्रह १४८ 
िदन १४: भजनसगं्रह १००    िदन २९: भजनसगं्रह १४९ 
िदन १५: भजनसगं्रह १०३    िदन ३०: भजनसगं्रह १५० 

धन्यिाद िढाउनेको ७ ददन 
तपाईले परमेश्वरलाई धन्यताद चढाउंदा हरेक िदन दईु क्षेरहरुमा केक्न्रत हुनहुोस:् (१) उहांको प्रनतज्ञाहरु र 
तपाईका तरदानहरु वणपन गने ताइतलका खण्डहरु (२) तपाईको दैननक जीवनमा परमेश्वरले िदनभुकको 
आवर्शहरुको लागग तपाईको व्यक्क्तगत धन्यताद ।  

ददन १ 
परमेश्वरलाई धन्यवाद असभव्यक्त गनप २ परसु १:४ ताट प्रार्पना गनोस ्। 

प्रभ,ु म तपाईको ईश्वरीय स्वभावको भाग होऔ ंभनेर तपाईले िदनभुकको ठूला र तहुमु् य प्रनतज्ञाहरुको 
लागग धन्यताद । 

म यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
तपाईको अचम्मको प्रेम । 
मलाई आफ्नो पररवारमा राख्नु भकको लागग । 
मलाई सांचो जीवन िदनभुकको लागग । 
येशसूगं यस्तो रमाईलो जीवन िदनभुकको लागग ।  
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ददन २ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनुपको लागग १ यहुन्ना १:७ र कलस्सी १:१४ ताट प्रार्पना गनुपहोस ्। 

हे वपता, म तपाईलाई तपाईको परु येश ूख्रीष्टको लागग धन्यताद चढाउंछु, जसले मलाई मेरा सत ैपाप 
ताट शधु्द पाछप र शतैान को शक्क्तताट मलाई छुटाउंदछ । 

म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
तपाईको गधरज 
तपाईको शान्त्वना 
तपाईको मसगंको नक्जकीपना 
मलाई अनशुासन गनुपभककोमा 
र मसभर भकको तपाईको प्रमेको लागग 
ददन ३ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनप १ परसु २:२४ ताट प्रार्पना गनोस ्। 

प्रभ ुयेश,ू तपाईले मेरो पापलाई िुसमा तपाईले आफ्नो शरररमा सलनभुयो, ता की म मेरो पापको लागग 
मरेर धासमपकताको लागग क्जउन सकंु, अनन तपाइको चोटहरुले म ननको भकककोछु । 

म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
ख्रीष्टको शरररको लागग (अरु ितश्वासीहरुक्रक लागग) 
प्रार्पना गने सिुतधाको लागग 
मेरो घर, अनन 
मेरा आमाताता 
ददन ४ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनप कक्रफसी २:८-१० ताट प्रार्पना गनोस ्। 
प्रभ,ु म ववश्वासव्दारा अनगु्रहले तचाइककोमा तपाईलाई धन्यताद चढाउंछु, अनन यो चािह ंतपाईको ससत्तकैो 
वरदान हो – यो प्राप्त गनपको लागग मलेै पररश्म गनप पदैन । तर म तपाईलाई धन्यताद चढाउंछु क्रक म 
नयां सरक्ष्ट भकर जीउन सक्छु र अरुहरुलाई सहायता गनुप सक्छु । 
म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
मेरो शररर 
मेरो स्वास््य 
मेरो शक्क्त 
खुशीका समयहरु 
द:ुख का समयहरु, र 
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ितचका समयहरू 
ददन ५ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनप भजन ९१:११-१४ ताट प्रार्पना गनुपहोस ्। 

प्रभ,ु म तपाईलाई धन्यवाद िदन्छु क्रकनकी तपाईले आफ्न स्वगपदतूहरूलाई मेरो सत मागपहरूमा सरुक्षा गनप 
खटाउनहुुन्छ । उननहरूले मलाई समा्नेछन ्र मलाई सरुक्षक्षत राख्नछेन ्। तपाईले मलाई उद्धार गनुपहुन्छ 
क्रकनकी म तपाईलाई पे्रम गछुप । 

म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
आक्त्मक वरद्गधका लागग मौकाहरू, 
म ननराश हुाँदा सान्त्वना, 
म दखुखत हुाँदा आनन्द,  
मलाई डरलाग्दा साहस । 
ददन ६ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनप कक्रफसी १:३-६ ताट प्रार्पना गनुपहोस ्। 

प्रभ,ु मलाई तपाईको पररवारमा गाभ्नलाई चुन्न ुभकको लागग धन्यताद । ख्रीष्टमा भककाहरुका लागग 
सचंय गरेर राखखकका सत ैअसल कुराहरुले आवर्श िदन ुभकको लागग धन्यताद । 

म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
खाना, 
लगुाहरु, 
तस्नलाई घर, 
मलेै सोचेका मलाई लागेका कुराहरु तो्नलाई स्वतन्रता, र 
मलेै सोचेका मलाई लागेका कुराहरु नतो्नलाई स्वतन्रता । 
ददन ७ 
परमेश्वरलाई धन्यताद असभब्यक्त गनुपको लागग २ कोरोन्र्ी ८:९ र ९:८ ताट प्रार्पना गनुपहोस।् 

प्रभ ुधन्यताद, मलेै किहले पनन नतरेर नतनप नसक्ने पापको ऋण नतरी िदन ुभकको लागग । आज तपाईको 
लागग जीउनको लागग िदनभुकको अनगु्रहको लागग धन्यताद । 

म तपाईलाई यी कुराहरुको लागग पनन धन्यताद चढाउंछु: 
स्वार्पपनताट तचाउन ुभकको लागग, 
घमण्डीपनताट तचाउनभुकको लागग, 
तपाईसगंको अनन्त ितछोडताट तचाउन ुभकको लागग । 
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स्वीकारका ३० ददनहरु 
स्वीकार गनुप पाने पापहरु: 
िदन १: २ नतमोर्ी २ : २२ । के मेरो ितचारहरु अशुध्द छन ्क्रक ? 
िदन २: क्रफसलप्पी २:१४-१५ । म गुनासो गने वा द:ुख िदने गछुप क्रक ? 
िदन ३: कक्रफसी ६:१-३ । के म आमा तातालाई पे्रम गछुप ? 
िदन ४: कक्रफसी ४:३१ । म कसैसंग नततो भकको छु क्रक ? 
िदन ५: कोररन्र्ी ६:१९-२० । मैले आफ्नो शरररको राम्रो वास्ता गरेको छैन क्रक । 
िदन ६: मवत्त ६:३३ । परमेश्वरले चाहानु हुने पिहलो कुरा म खोज्छु क्रक ? 
िदन ७: मवत्त ६:१४ । के कससैंग मेरो नराम्रो धारणा छ क्रक ? 
िदन ८: २ नतमोर्ी । २:२२ । मेरो मनशाय अशुध्द छ क्रक ? 
िदन ९: कलस्सी ३:९ । म झुट तोलने गछुप क्रक ?  
िदन १०: कक्रफसी ६:१-३ । के म मेरो आमातातालाई सम्मान गदपछु ? 
िदन ११: कक्रफसी ४:३१ । मरो जीवनमा रीस छ क्रक ? 
िदन १२: १ कोरन्र्ी ६:१९-२० । मेरो नराम्रो तानी छ  ? 
िदन १३: मवत्त ६:३३ । मेरो जीवनमा के परमेश्वर सतभन्दा मुख्य व्यक्क्त हुनहुुन्छ ? 
िदन १४: मवत्त ६:१४ । के मैले व्देर् सलई राखेको छु क्रक ? 
िदन १५: २ नतमोर्ी २:२२ । ववपररत सलङ्गी प्रनत मेरो ितचार शुध्द छ क्रक ? 
िदन १६: क्रफक््लपी २:१४-१५ । के म आलोचना गने धारणा राख्दछु क्रक ? 
िदन १७: कलस्सी ३:९ । म चोरी गछुप क्रक ? 
िदन १८: कक्रफसी ४:३१ ।  म अरुको वपठ पछाडड कुरा गछुप क्रक ? 
िदन १९: कोररन्र्ी ६:१९-२० । म अ्छी छु क्रक ? 
िदन २०: मवत्त ६:३३ । मैले परमेश्वरलाई मेरो जीवनको सतै कुरो िदकको छु क्रक ? 
िदन २१: मवत्त ६:१४ । कोही संग मेरो तेठीक सम्तन्ध छ क्रक ? 
िदन २२: कलस्सी ३:९ । म स्कुलमा चोरी गछुप क्रक ? 
िदन २३: कक्रफसी ६:१-३ । के मलाई अगधकारहरुसंग समस्या छ क्रक ? 
िदन २४: पक्रफसी ४:३१ । मेरो कसै प्रनत ईष्याप छ क्रक ? 
िदन २५: १ कोररन्र्ी ६:१९-२० । के म धेरै खान्छु क्रक ? 
िदन २६: मवत्त ६:३३ । के म परमेश्वरलाई मेरो जीवनले ववश्वास गदपछु क्रक ? 
िदन २७: मवत्त ६:१४ । कसै प्रनत मेरो मनमुटाव छ क्रक ? 
िदन २८: क्रफसलप्पी २:१४-१५ । के मेरो धारणाहरुले परमेश्वरलाई आदर गदपछ ? 
िदन २९: कक्रफसी ६:१-३ । के म ववरोिह छु ? 
िदन ३०: कक्रफसी ४:३१ । म अरुहरुसंग झगडा गछुप क्रक ? 
यी पापहरु स्वीकार गदै तपाईलाई स्वीकारको पिहलो ३० िदन भकर जान सहायता गदपछ । त्यस िदन वा 
मिहनासगं सम्तक्न्धत खण्डहरु हेदै गनोस ्। तपाईले स्वीकार गनुप पने पापसगं  त्यस खण्डलाई प्रयोग 
गनोस ्।  
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ववन्तीका सात ददनहरु 
तपाईका ववन्तीहरु यी कुरा हरुमा केक्न्रत गनोस:् (१)परमेश्वरले तपाईको लागग के चहानहुुन्छ भन्ने 
तताइकका ताइतल खण्डहरु र (२) परमेश्वरले आपनुत प गररदेउन ्भन्ने तपाईको आवश्यक्ताहरु । 
ददन १  ( गलाती २:२० पड्नहुोस)् “ येश,ू मलाई आफ्नो स्वार्ी ईच्छाहरुको लागग मरेको जीवन 
क्जउनलाई सहायता गनुपहोस ्। मेरो शररर, िदमाग र भावनाहरुमा प्रभतु्व गररिदनोस ्। आज तपाई म मा 
जीउनहुोस ्।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन २ (गलाती ५:२२-२३) “ येश,ू मलाई यी गणुहरु अरु माननसहरुमा असभव्यक्त गनपलाई सहायता 
गनुपहोस ्।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन ३ (कक्रफसी ५: ताट पढ्नहुोस)् “ येश,ू तपाईको आत्माको भररपणुपताको घोर्णा गदपछु । मलाई अिहले 
भररिदनोस ्। तपाईको आत्माताट आउने सत ैकुराहरुको लागग प्रार्पना गदपछु: सहास, शक्क्त, ज्ञान, यौन 
पाववरता, आाँिटलोपन, दया, उत्सकुता, इमान्दाररपना, र खु्लापना । 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन ४ (कोरोन्र्ी १२:४-६ पढ्नहुोस)् “ प्रभ ुमलाई मेरो आक्त्मक वरदानहरु र्ाहा पाउन र तपाईको 
मिहमाको लागग चलाउन सहायता गनुपहोस ्।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन ५ (कक्रफसी ६:१०-१७ पढ्नहुोस)् “ येश,ू यस ससंारमा इसाई हुन किठन छ । किहले काहीं धेरै दताव 
पछप । म तपाईको तल र सरुक्षाको माग्दछु । म तपाईको हनतयारहरु धारण गदपछु : सत्यको पेिट, 
धासमपकताको छानतपाता, शाक्न्तको ससुमचारको जतु्ता, ववश्वासको ढाल, मकु्क्तको टोप, र आत्माको तरवार—
परमेश्वरकको वचन ।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन ६ (यशयैा ४१:१० पढनहुोस)् “ प्रभ,ु किहलेकािह ंमलाई डर लाग्छ । तर मलाई र्हा छ क्रक म डराई 
रहन ुपदैन कारण तपाई मेरो सहायता र मेरो शक्क्त हुनहुुन्छ । तपाई मागर् ववश्वास राखेर आज डर 
मागर् ितजय पाउन सकंु ।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
ददन ७ (प्रेररत १:८ पढ्नहुोस)् “ येश,ू मेरा सार्ीहरुको सामने म तपाईको शाक्षी हुन चाहन्छु । आज 
तपाईको शाक्षी हुनलाई सहास र शक्क्त िदनहुोस ्।“ 
अन्य आवश्यक्ताहरु ___________________________________________________________ 
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बिन्तीका प्रार्नुाहरु 

जस ैतपाई आफ्नो लागग प्रार्पना गनुपहुन्छ, तलको जस्तो फारम चलाउनोस ्१) तपाईका ितन्तीहरुको रेकडप 
राख्नलाई र २) तपाईका ितन्तीहरुमा परमेश्वरको उत्तर राख्नको लागग । (तपाईले परमेश्वरसगं ककान्त समय 
नोटकापीमा अरु यस्ता पानाहरु पाउनहुुन्छ ) 

मेरो जीवनका आवश्यक्ताहरु 
प्रार्पना गरेको समनत  ववन्ती    उत्तर      उत्तर पाकको समनत  

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 
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अन्तरववन्तीका प्रार्नुाहरु 
जस ैतपाई अरुहरुको लागग प्रार्पना गनुपहुन्छ, यसक्रकससमको फारम चलाउनोस ्१) हरेक व्यक्क्तको लागग 
गरेको प्रार्पनाको रेकडप राख्न, र २) परमेश्वरले तपाईको प्रार्पनाको लागग िदनभुकको उत्तर हेनप । व्यक्क्तको 
नाम मागर् लेखनोस ्( आमा, ताता, तिहनी, भाई, सार्ी ईत्यािद ।) हरेक िदन सतजैानाको लागग प्रार्पना 
नगनोस ्– केवल केिह व्यक्क्तको लागग गरे हुन्छ । 

नाम --------------------------------------------------------- 
प्रार्पना गरेको समनत  ववन्ती        उत्तर      उत्तर पाकको समनत  

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 

-------------------------  ----------------------------------  ---------------------------------  ---------------------- 
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तपाईले अरुहरुको लाचग गनसुक्ने प्रार्नुा 
पावल पे्रररतले गनुपभकको यी प्रार्पनाहरु हेनोस ्। यी प्रार्पनाहरुले तपाईलाई अरुहरुका लागग कसरी प्रार्पना 
गने भन्ने तारेमा सहायता गछप ।  वास्तवमा, उनीहरुको लागग यी खास  प्रार्पनाहरु गनुपहोस ्। 

“अनन मेरो प्रार्पना यिह छ: क्रक ज्ञान र अन्तदृपक्ष्टमा नतमीहरुको पे्रम झन-्झन ्प्रशस्त हुाँदैजाओस ्। यस 
हेतलेु क्रक जे उत्तम छ सो नतमीहरु खुट्ट्याउन सक, र ख्रीष्टको िदनको ननक्म्त शधु्द र दोर्रिहन रहन 
सक ।परमेश्वरका मिहमा र प्रशसंाको ननक्म्त येश ूख्रीष्टव्दारा आउने धासमपकतताका फलले नतमीहरु 
भररपणूप होओ । (क्रफसलप्पीहरुलाई १:९-११) 

म प्रार्पना गछुप , क्रक उाँ हाका मिहमाको सम्पनतअनसुारको शक्क्तले उाँ हाका आत्माव्दारा सभरी मनषु्यत्वमा 
नतमीहरुलाई शक्क्तशाली पारुन,् र ववश्वासव्दारा ख्रीष्ट नतमीहरुका हृदयमा वास गरुन,् र पे्रममा जरा 
गाडडकका र दिह्रला भकर, सत ैसन्तहरुसगं चौडाइ, लमाइ, उचाइ र गिहराइ के रहेछ सो तझु्ने शक्क्त 
प्राप्त गनप सक, र ज्ञानलाई मार् गने ख्रीष्टको पे्रमलाई र्ाहा पाउन सक, ताक्रक परमेश्वरको सारा पणूपताले 
नतमीहरु भररपणूप होओ । (कक्रफसी ३:१६-१९)  

हाम्रा प्रार्पनामा नतमीहरुको ननरन्तर स्मरण गदै हांमी परमेश्वरलाई नतमीहरु सतकैा ननक्म्त धन्यवाद 
िदन्छौं । हाम्रा परमेश्वर वपताको सामनु्ने हाम्रा प्रभ ुयेश ूख्रीष्टमा नतमीहरुका ववश्वासको काम, प्रेमको 
पररश्म र आशाको धैयप ननरन्तर सम्झन्छौं । (१ र्ेसलोननकीहरुलाई १:१-३)  
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िाइिल स्मरतत पदहरु 

याँहाको प्रत्येक कण्ठस्त पाने पदहरु Nepali New Revised Version, NBS ताटका हुन ्। यी 
पदहरुले यस पसु्तकमा भकका ताइतल अध्ययनसगं समलान गररकको छ ।  

यी पदहरु संध ैआिुसंग राख्न ु। 

जे गदाप तपाईलाई तिढ सहयोग पगु्छ त्यिह गनोस:् 

- त्यसमा रतर ब्याण्डले तेनोस ्। 
- कउटा खाममा राखेर तोक्नोस ्। 
- तपाईको पसैाको ब्यागमा वा खक््तमा तोक्ने नोटतकुमा राख्नोस ्। 
- तपाईको गाडडको भाइजरमा राख्नोस ्। 
- तपाईको ताइतलमा राख्नोस ्। 
- तपाईले ससक्नभुकको हरेक पद हरेक िदन दोहोयापउनोस ्। 
- हरेक हप्ता कससैगं आफुले कवत्तको उन्ननत गदैहुनहुुन्छ जांच्नहुोस ्। 
- हरेक पद आफ्नो दैननक जीवनमा लाग ुगनोस ्। 

 

१. परमेश्वरसंगको भेट  मकुूस १:३५ 
ितहान उज्यालो हुन भन्दा देरै अनघ उठेर उाँ हा तािहर जानभुयो, र त्यहााँ प्रार्पना गनुपभयो । 

२. नक्जक हंुदै जानु  २ ततमोर्ी ३:१६ 
सम्पणूप पितर-शास्र परमेश्वरको पे्ररणाताट भकको हो, र यो ससकाउनलाई, अती िदनलाई, 
सच्याउनलाई, धासमपकतामा तालीम िदनलाई लाभदायक हुन्छ । 

३. िाइिल अध्ययन  यहोश ू१:८ 
व्यवस्ताको यो पसु्तक तरेो ओठताट नहटोस,् तर त्यसमागर् त्ले िदनरात ध्यान गनूप, अनन त्यसमा 
लेखखकको सत ैकुरा होसशयारर सार् पालन गनूप, र तरेा सत ैमागपहरुमा तैंले उन्ननत गनेछस ्र सफलता 
पाउनेछस ्।     
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४. िाइिल सम्झना  भजनसंग्रह ११९:९-११ 
जवान माननसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ ? तपाईका वचन अनसुारको जीवन 
ितताकर न ैहो । म आफ्नो सम्पणूप ह्रदयले तपाईलाई खोज्छु, तपाईका आज्ञाहरूताट मलाई तहकेर 
जान निदनहोस ्। तपाईको ववरूध्दमा पाप नगरूाँ  भनेर, तपाईको वचन मलेै मेरो ह्रदयमा सरुक्षक्षत 
राखेको छु । 

५. प्रार्नुा  यहुन्ना १५:७ 
नतमीहरु ममा रह्यौं भने, र मेरा कुरा नतमीहरुमा रहे भने, नतमीहरुलाई जे ईच्छा लाग्छ माग , र ती 
नतमीहरुका ननक्म्त गररनेछ । 

६. प्रशसंा  भजनसंग्रह १४६:१-२ 
ह्ले्लयूाह! क मेरो प्राण परमप्रभकुो प्रशसंा गर ्! म जीवनभरर परमप्रभकुो प्रशसंा गनेछु, म जीितत 
रहुन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तनुत गाई न ैतस्नेछु । 

७. स्वीकार १ यहुन्ना १:९ 
यिद हामीले आफ्ना पापहरु स्वीकार गयौं भने उहााँले हाम्रा पाप छमा गनुपहुन्छ, र सत ैअधमपताट 
हामीलाई शधु्द पानुपहुन्छ, क्रकनक्रक उहााँ ववश्वासयोग्य र धमी हुनहुुन्छ । 

८. बिन्ती  मवत्त ७:७-८ 

माग त नतमीहरुलाई िदइनेछ, खोज त नतमीहरुले भटे्टउनेछौ, ढकढक्याओ त नतमीहरुका ननक्म्त 
उघाररनेछ । क्रकनक्रक जसल ेमाग्छ, त्यसले पाउाँछ, जसले खोज्छ, त्यसले भेट्टाउाँछ, जसले 
ढकढक्याउाँछ त्यसको ननक्म्त ढोका उघाररनेछ । 

९. अन्तरबिन्ती   २ कोररन्र्ी १०:४-५ 
क्रकनक्रक हाम्रो यधु्दका अस्र-शस्र सांसाररक होइनन,् तर क्रक्लाहरु नाश गने ईश्वरीय साम्यप नतनमा 
छ । परमेश्वरको ज्ञानको ववरुध्दमा खडा हुने तहसहरु र हरेक अहङ्कारपणूप ताधालाई हामी नाश गछौं, 
र हेरक ववचारलाई ख्रीष्टको आज्ञापालन गनपलाई वशमा पाछौं । 

१०. अन्तरववन्ती  २ कोररन्र्ी १०:४-५ 
क्रकनक्रक हाम्रो युद्धका अस्र-शस्र सांसाररक होईनन,् तर क्रक्लाहरू नाश गने ईश्वररय साम्यप 
नतनमा छ । परमेश्वरका ज्ञानको ववरुध्दमा खडा हुने तहसहरू र हरेक अहङ्कारपूणप ताधालाई 
हामी नाश गछौ, र हेरक ववचारलाई ख्रीष्टको आज्ञापालन गनपलाई वशमा पाछौँ । 


