
�लका ाब ह- �कला ाब  
�नि�त 

ो क कान र� ाथ रा�

��मा�डका परमे�वर, हा�ो सि�टकता�ले हा�ो �ाथन� ा स�नह�छ र ु ुृ ु

�यसको उ�तर �दनह�छ। येशले भ�नभयो, '�वग � र प�वीमा सम�त ु ू ु ृु

अ�धकार मलाई �दइएको छ।' यसलै े य�द येशसँग सब ै अ�धकार छ भने ू

�तमीले �ाथन� ा गदा� के हनेछ भ�ने कराको के �तमी क�पना गन � स�छौ...ुु
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अन�ुह �वगम� ा हनहने ��य
 �पता,ुु ु

मलाई �ेम गनभ� एक
ोमा र मलाई ु

 तपा�को स�तानम�ये एक
 बनाउनभएकोमाु

 तपा�लाई ध�यवाद
 छ।

�वगम� ा हनहने ��य
 �पता,ुु ु

मलाई �ेम गनभ� एक
ोमा र मलाई ु

 तपा�को स�तानम�ये एक
 बनाउनभएकोमाु

 तपा�लाई ध�यवाद
 छ।

म �तमीलाई �मे गछु�

येश 
भ�न

ह�छ, कन ै एउ
टा 

ू
ु

ु
ु

केटा व
ा एउ

ट� के
ट�ले 

उहाँल
ाई 

�हण
 गदा

� य�त
ो ह�छ

- �तन
ीह� 

ु

हराइए
को अव�थ

ाबाट 
भेटाइ

एको 

अव�थ
ामा ह

नेछन।् �
यस 

कराले ु

ु

�वगम
� ा ठ

लो आ
न�द,

 खशी र
 

ू

ु

रमाह
ट हन

ेछ।
ु

क� गन�पुन� पद
हेर, �पताले हामीलाई क�ो िक�समले �ेम 
गन�भुएको छ, िक हामी परमे�रका स�ान 
भनी कह�लएकाह� हौ।ं –1 यहू�ा 3:1
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परमे�वरले �तनीह�लाई क�त धेरै �ेम गनह� �छ भ�ने करा सब ै मा�नसलेु ुु

जानन ्भनी येशले �तनीह�लाई एउटा गोठालो र हराएको भेडाको ��टा�त ू ू

भ�नभयो। �यो गोठालो हराएको �यस एउटा भेडाको �नि�त य�त धेरै ु

�चि�तत भयो �क उसले अ� सब ै भेडालाई छोडरे �यो हराएको एउटालाई 

खो�न गयो, �कन�क उसले �यसलाई सर��त रा�न चाह��यो। भेडाह� ु

असहाय पशह� हन,् जो क�हलेकह�ं भ�केर जा�छन ्र आ�न ै बाटोमा ु ु

�हँ�छन।् भाल वा �सहंह�ले �तनीह�लाई आ�मण गन � वा खान स�छन।्ु

 बचाउन हबाट ो ररा ु  उत सख ल ाई े ठल �क�  ह �ा येड सभ  ै गम �ा योक । ोकोलाठोग  ऊ य�त धयो, े रै  े�ा खा भ शेड ी भ ु भो यक ो ए �कार  उह स ो लय� े  े  लसउ बज र घरमाखेर ा पा र गम ेपाधँ ु �छक  ठो न ल� ू ो रआ म ाई हा टल  गस �य य� ोै ।ँ दउामर

येशू �त�ो �न�� खशुी �ँदै रमाउन�ु�छ। 
उहालेँ आ�नो �ेमले �तमीलाई शा� पान��ु�छ। 
उहालेँ गाउँदै �त�ो �न�� रमाहट गन��ु�छ।
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�ेम तपा�लाई �ेम गन � र तपा�को 
आ�ापालन गन � मलाई सहायता 

गनह� ोस।्ु

तपा�लाई �ेम गन � र तपा�को 
आ�ापालन गन � मलाई सहायता 

गनह� ोस।्ु

अ�ाहामले परमे�रलाई �ेम गरे।

 �तनी आजभ�ा धेरै-धेरै वष� अ�घ �जएका �थए।

 �तनी बूढा भएप�छ परमे�रले भ�ुभयो, 'तेरो देश र तेरा 

कुटु� तथा तेरा �पताको घरबाट �न� र जनु देश म तँलाई 

देखाउँछु, �हा ँजा। म तँबाट एउटा ठूलो जा�त खडा गन�छु, र

तँलाई आ�शष ्�दनेछु। म तेरो नाउँ ��स� गराउनेछु, र तँ 

आ�शषको मलू  �नेछस।् तँ�ारा नै पृ�ीका सबै 

कुलले आ�शष ्पाउनेछन।्'
 

रेका चाहन�ु�छन ग । ालाप�आो ाकँहे उलीमाह रे�मरप म गछ� भाई �े �े हालँ देखी उ ाउँछाम ौ ंह ।ी र गनालपा�आ ोकरे�मरप

क� गन�पुन� पद
त�ले परम�भ ुआ�ना परमे�रलाई आ�नो सारा �दयले,
र आ�नो सारा �ाणले, र आ�नो सारा समझले �ेम गन�।ू
महान ्र �थम आ�ा यही हो। - म�ी 22:37-38
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अ�ाहामले परमे�वरको आ�ापालन गरे। �तनी आ�नी प�नी र आ�ना

सब ै सरसामान समेटेर �नि�कए अ�न टाढाको एउटा नयाँ घरमा गए। 

अ�ाहामको �यो आ�ापालन �तनी जीवनभ�र आ�ापालन, �ेम र 

�व�वासमा ब�ने साह�सक कायक� ो स�आत ्मा� �थयो।ु

परमे�रले हामीलाई आ�शष ्�दनभुएको छ!
सारा, यही नै �ो 

��त�ाको देश 

हो।

एकसाथ येशूको आ�ापालन गन� ुर उहाकँो 
प�छ ला� ुएउटा रोमाचंकारी या�ा हो।



 

66666

दया
तपा� जसर� मलाई �ेम गनह� �छ �यसर� अ�ह�लाई

ु ु
 �ेम गन � मलाई सहायता   गनह� ोस।्ु

तपा� जसर� मलाई �ेम गनह� �छ �यसर� अ�ह�लाई
ु ु

 �ेम गन � मलाई सहायता   गनह� ोस।्ु

कृपया, मलाई सहायता गन�हु ोस!्

नडराओ। म �त�ो हेरचाह गन�छु।

परमे�रले 

हामीलाई �ेम गन�भु एझ� अ�ह�लाई 

�ेम गन� ु भनेको अथ� के हो? आऔ,ं हामी 

यो प�ा लगाऔ।ं कसैले येशूलाई सो�ो, 

'मेरो �छमेक� को हो?' येशूले एउटा ��ा� 

भ�ै �ो कुरा बुझाउनभुयो। उहा ँकथा 

भ�े एक असल ���

�न�ु�ो।

क� गन�पुन� पद
मेरो आ�ा यही हो, िक मैले �तमीह�लाई 

ँजसरी �ेम गरे, �तमीह�ले प�न एक-अका�लाई 
�सरी नै �ेम गर। - यहू�ा 15:12
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म मेरो बोलीवचन�ारा मा� होइन काम�ारा 
प�न �ेम गन� चाह�छु।

एक जना मा�नस बाटोमा गइरहेको �थयो र द�ट मा�नसह�को एउटा दलले ु

ऊमा�थ आ�मण ग�यो र उसलाई �प�यो, ऊसँग भएका सब ै थोक खोसेर ल�यो र 

उसलाई अधमरो पार� बाटोमा छोडरे गयो। मा�नसह� उसको छेउबाट भएर  

गए। �तनीह�ले कन ै दया देखाएनन।् अ�न एउटा सामर� (जसलाई अ�ह�ले ु

त�छ ठा�थे) आयो र उसको अगा�ड घडँा टेकेर बसी उसका घाउह� सफा गर� ु ु

�तनमा प�ी बाँ�ध�दँदै उसलाई �याहार-ससार ग�यो अ�न उसलाई �नको बनाउन ु

एउटा सर��त �थानमा ल�यो र उसको हेरचाहका �नि�त पसैा प�न �त�र�दयो।ु

�त गनभ� यमा ो स ु , 'त मा�  चट ा� ह� � ो छय ,ै ु  द �त� मभ ीो  सये लूेशय ा�नसह� म क�अ ा �ना ेक ि�ग ता  ल � यट सो  ैच ग रर ।ए 'ग न�प
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म मेरा पापह�
का �नि�त 

दःखी छ। मलाई धोएर ु ु

सफा त�याउनहोस।्ु ु

म मेरा पापह�
का �नि�त 

दःखी छ। मलाई धोएर ु ु

सफा त�याउनहोस।्ु ुप�चा�त
ाप

प�सुले एक प� 

येशूलाई सोधे, '�भ,ु कसैले क�त

प� मेरो �व�� पापह� गरे मैले 

  �सलाई �मा गन�? के सात प�स�?' 

  येशूले �तनलाई भ�ुभयो, '70x7 प�,' 

  अ�न उहालेँ अक� एउटा ��ा� 

    भ� था�नभु यो।

�ारो परमे�र, 

कृपया हामीलाई 

बचाउनहुोस।्

आमा, मलाई डर ला�ो।

क� गन�पुन� पद
मेरा सबै अधम�बाट मलाई पूण� �पमा धोइ�दनहु ोस ्
र मेरा पापबाट मलाई शु� ग�र�दनहु ोस।् भजन 51:2



I am sorry for my sins. 
Wash me clean.
I am sorry for my sins. 
Wash me clean.
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कन ै बेला एक राजा �थए, जसले आ�ना नोकरह�लाई बोलाएर �तनीह�सँग उनको ु

क�त-क�त ऋण छ सो सोधे। एक जना नोकर य�त धेरै पसै ाको ऋणी �थयो जसले �यो 

�तन � स�दैन�यो। राजाले भने, 'तरेो ऋण चकाउन म तँ र तरेो प�रवारलाई दासको ु

�पमा बे�नेछ।' �यो मा�नस �न था�यो। राजाको �दय �यस��त दयाले भ�रयो र ु

उनले भने, 'तरेा सब ै ऋणबाट म�त भइस!्'ु

ऋण माफ� पाएर �यो गयो र �यसको 

संगी नोकर �यसको थोरै पसै ाको ऋणी 

भएको थाहा पायो र य�द �यसले �यो 

न�तरे �यसलाई �यालखानमा हा�ने 

ध�क� �दयो। �यस अक� नोकरले 

दयाको भीख मा�यो, तर �यसले दया 

देखाएन र उसलाई �यालखानमा 

हा�ल�दयो।

अ,ँ मैले के 

गन�पुला�?

मेरो �ब�ी छ, 
म र मेरो प�रवारमा�थ 

दया गन�हुोस!्

म अ�ह�लाई �मा �दन चाह�छु, 
िकनिक येशूले मलाई �मा गन�भुएको छ।

लेै तरेो े, “मभनद� ग� ाल गन�अ एासर�ै ेरध ाजार रएाप ाहाथ ारकु ोय�

ी नोकर��त �ं ग को स न न�आँ ह�ाेचल�त ँ,एद�र�ग फाम णऋ ोलठू

नमा हा�ल�दएखा ।ालय �ाईलसय�े लाजार न�अ ”?्सनइाेखद ायद
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आराधना
म मेरो 

सारा �
दयले

तपा�क
ो �शंस

ा गन�छ
।ुम मेरो 

सारा �
दयले

तपा�क
ो �शंस

ा गन�छ
।ु

चि�कलो ताराले 
हामीलाई बालक 
येशूकहा ँडो�यायो

हामीसँग उपहारह� छन!्

धेरै वष� अ�घ, क�रब 2000 

वष� अ�घ ग��एल नाउँका एक �ग�दत म�रयम 
ू

नाउँक� एउटी क�ेलाई भेटन आए। �तनीसँग 

एउटा �वशेष स�ेश �थयो। 'नडराऊ, म�रयम, 

िकनभने �तमीले परमे�रबाट कृपा पाएक� �ौ। अब हेर, 

�तमीले गभ�धारण गन��ौ, र एउटा छोरो ज�ाउने�ौ, 

र �तमीले उहाकँो नाउँ येशू रा�े�ौ। उहा ँमहान ्

�न�ुनेछ र परम�धानका पु� 

कहलाइन�ु नेछ।'क� गन�पुन� पद
हे परम�भ,ु मेरो पूरा �दयले म तपा�को �शंसा 
गन�छु। तपा�का सबै आ�य�कम�ह�को वण�न म गन�छु। 
भजन 9:1
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येशको ज�महँदा सब ै जना खशी भए! �वगद� तह� ओल�र आए र भने, ू ु ूु

'सव��चमा परमे�वरलाई म�हमा, र प�वीमा जन मा�नसह�सँग उहाँ ुृ

�स�न हनह�छ, �तनीह�लाई शाि�त!'ुु ु

पृ�ीमा 
शा��!

परमे�रका पु�को ज�का �न�� उहाकँो 
�शंसा होस!्

मेरो 
सु�र छोरा!

े येशलाई स�म�ल ू ानीह  रष  तो�य�ी  त र�हालाठोग ,ेफसोय ,मयर�म �रसज

र गनप� छ�।आद र ुानम� साईालँह ै उन �रसय� न�पे लीमाह े,रग ानधारआ

म हरेक �दन तपा�को �शंसा गन� चाह�छु!
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हे येश, म तपा�लाई ू

मेरा �भ मानेर तपा�लाई 
प�याउन ु

चाह�छ। तपा� जसर� चाहनह�छ 
ु ु ु

�यसर� मलाई प�रवतन�  ग
नह� ोस।्ु

हे येश, म तपा�लाई ू

मेरा �भ मानेर तपा�लाई 
प�याउन ु

चाह�छ। तपा� जसर� चाहनह�छ 
ु ु ु

�यसर� मलाई प�रवतन�  ग
नह� ोस।्ुसमप�ण 

को म? म �थइनँ! चूप लाग!

�तमी 
प�न येशूसँग 

�थयौ

यो मा�नस येशूको साथमा �थयो! येशूले प�सुलाई भाले 

बा�भ�ा अ�घ �तनले उहालँाई तीन 
ु

प� इ�ार गन�छन ्भ�भु यो। येशूलाई �ूसमा 

टा�ुँभ�ा अ�घ जनु आगँनमा उहालँाई केरकार 

ँग�रदै�ो, �हा ँप�सुले ठीक �सै गरे। 

मा�नसह�ले प�सुलाई �च� थालेप�छ �तनी 

डराए अ�न �तनी येशूको साथमा �थए भ�ा 

हरेकचोिट �ो कुरा इ�ार गरे। 

अ�न भाले बा�ो।

क� गन�पुन� पद
�तमीह� मलाई 'गु�' र '�भ'ु भ�छौ, 
�ो �तमीह� ठीकै भ�छौ, िकनभने 
म उही �ँ। - यहू�ा 13:13
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ँयेशू सधै �तमी��त बफादार �न चाहन�ु �छ।

प�सले अचानक येशले भ�नभएको वचन स�झ ेर �ँदै �यहाँबाट भागे। �तनी धेरै ु ू ु

दःखी बने। येशले प�सलाई �या�नभएन। उहाँको पन��थानप�छ उहाँले प�सको ु ू ु ु ु ु

साथमा �बहानको ना�ता खानभयो र �तनलाई �मा �दनभयो। प�स उहाँको चेला ु ु ु

बनेको र �तनले अझ अ� धेरै चेलाह� बनाएको येश चाहनह��यो। प�स �स� नभएू ु ुु 

प�न �तनले येशलाई �भको �पमा प�याउन चाह�थे भ�ने करा येशले जा�नह��यो।ू ु ु ू ु ु

हामी जा�छौ,ं �तमी 

�तनीह�म�े कै एक हौ। �त�ो 

बोली गालीलीको ज�ो छ! कुकुरी 
का ँऽऽऽ...........

े �सप�छ फेसुल �र क�प िह�ै येशूलाई इ�ार गरेनन।्
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मलाई तपा�को प�व� 

आ�माले भनह� ोस।्ु

मलाई तपा�को प�व� 

आ�माले भनह� ोस।्ु

�नभ�रता
म �पतासँग �ब�ी 

गन�छु, र उहालेँ �तमीह�लाई 

अक�। स�ाहकार �दन�ु नेछ, र उहा ँ

�तमीह�सँग सदासव�दा 

रहन�ुनेछ।

अहो!

क�त 

अच�को!
     

येशले
 भ�न

भयो, 

ू
ु

   'म
 गइरहे

छ र धेरै
 टाढा 

जाँदैछ, य�त
ो 

ु

ु

   ठा
उँमा, 

जहाँ �तम
ीह� आ

उन  स
�दैन�

। 

  तर 
�च�त

ा नगर
, म य

हाँ मेर
ा आ�माल

ाई 

   �त
मीह�

का �नि�
त छो�डरा�

नेछ।' येश
 �समा 

ु
ू ू

   मन
भ� �दा

। र �व
गम� ा उ

हाँका �पत
ाको दा�ह

ने 

ु

    ह
ातप��

 ब�न
भ�दा

 ठ�क अ�घ य�
त ै भए

को 

ु

�थयो।
 उहाँले

 हामील
ाई एक

लो 

छा�नभ
एन।ु

क� गन�पुन� पद
प�व� आ�ाले भ�रपूण� होओ।
-ए�फसी ख 5:18 
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येशले चचल� ाई �तनीह�का �मसन स� गन � सहायता गनक� ा �नि�त उहाँका ू ु

आ�मा पठाउनभयो। केह� समय न�ब�दै पेि�तकोस भ�नने एक �वशषे  �दनमा ु

ठलो बतास च�यो, अ�न उहाँले सब ै जनालाई प�व� आ�माले भ�र�दनभयो।ू ु

येशू, 
ध�वादम तपा�सँग जान चाह�छु।

कार, हा�ा �ाह शल �� कस  ो र �  ाह �धस ाम�आ ाँकाहउ
मा हनह�साथ छो ।ा� ुहा ुम ुप� ोकक�शद�गामो�  ाह

हे येशू, मलाई तपा�का प�व� आ�ाले 
भरेर अझ बढी तपा�ज�ो बनाउन ु होस।्
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मलाई तपा�क
ो अन�ह, 

मलाई तपा�क
ो अन�ह, ु

मलाई तपा�क
ो अन�ह, 

स�यता र �या
यको साधन मलाई तपा�क
ो अन�ह, 

स�यता र �या
यको साधन मलाई तपा�क
ो अन�ह, ु

स�यता र �या
यको साधन 

ु
मलाई तपा�क

ो अन�ह, ु
मलाई तपा�क

ो अन�ह, 

स�यता र �या
यको साधन मलाई तपा�क
ो अन�ह, ु

मलाई तपा�क
ो अन�ह, 

बनाउनहोस।्बनाउनहोस।्बनाउनहोस।ुबनाउनहोस।ुबनाउनहोस।

मलाई तपा�क
ो अन�ह, ु

स�यता र �या
यको साधन 

बनाउनहोस।्ु�भाव
हे येशू, म प�न तपा�को काखमा ब� चाह�छु।

चेलाह�ले 

येशलाई सोधे
, '�वगक� ो रा�यमा 

ू

सबभै �दा मह
ान ्को हो? येशले �

तनीह�का 
ू

मनको �वचार थाहा
 पाएर एउटा ब

ालकलाई 

बोलाउनभयो
। उहाँले आ�ना चेलाह�

सँग आखँ ा 

ु

जझाएर एउटा अच�मको करा भ�नभयो,
 'जसले 

ु
ु ु

यो सानो बाल
कज�त ै आफलाई न� त�य

ाउँछ, 
ू ु

�यह� �वगक�
ो रा�यमा सब

भै �दा 

महान ्हनेछ।'ु

क� गन�पुन� पद
हामीले उहाकँो मिहमा दे�ौ,ं जनु मिहमा 
�पताबाट आउनभुएका  एकमा� पु�को 
ज�ो �थयो। - यहू �ा 1:14



 

येशमा �याय गन� �दय �थयो। उहाँले भ�नभयो �क बाल-बा�लकाह�लाई ू ु

चोट प�याउने कसकै ो प�न अव�था डरला�दो हनेछ। उहाँले जवान, रोगी ु ु

र ग�रबलगायत हेला ग�रएका मा�नसह�लाई सध � सहायता गनभ� यो।ु

आऊ, 

मेरो छेउमा उभी। येशू, के 

तपा�लाई केही खान ु

मन लागेको छ?
हे येशू, तपा� मलाई �नको पान� 
स���छ।ु

        येशूले 
      मलाई �ेम 

गन��ु�छ

सले  म�य लाई �हण गछ�।'

�तो बाला य कलट ाउ ई 
ए

�
ा 

हण
ँ म

 
उ

ग
ान

छ�,  

धेरै  अचझ �मे अ कल ा शे केू हय � कराु  भ�नभु यो, 'जसले  मेरो 

म प�न सध� स� बो�ने 
को�सस गन�छु।
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मलाई तपा�को म�हमा र 
अ�ह�लाई तपा�को प�छ 
ला�ने �नम��णा �दनका 
ला�ग �योग गनह� ोस।्ु

चेलापन

�भ,ु 
तपा� को �न�ु �छ?

पावल ब
ाइबलम

ा 

एक मह��व
पण � �यि�त

 हन।् 
ू

ु

�तनले 
नयाँ क

रारका धेरै व
टा 

प�तक
ह� लेखे

। तर ए
क प�ट प

ावल 

ु

�ी�टलाई
 घणा गन� र

 उहाँको श� �थ
ए। ु

ृ

�तनले 
�ी�टका अनयायी

ह�को ह�या 

ु

गरे। त
र येशले

 �तनल
ाई 

ू

प�रवत
न�  गनभ�

यो।ु

क� गन�पुन� पद
यसकारण जाओ, र सबै देशका जा�तह�लाई चेला 
बनाओ, �पता र पु� र प�व� आ�ाको नाउँमा 
�तनीह�लाई ब���ा देओ। - म�ी 28:19



y     
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एक �दन शाऊल (�तनको नाउँ पावलमा प�रवतन�  हनअ�घ) बाटोमा ुु

जाँदै�थए। अचानक �वगब� ाट एउटा �यो�त च��यो। �तनी भइँमा लोटे। ू

�यसले �तनलाई अ�धो बनायो। अ�न शाऊलले यसो भ�ने आवाज सने, ु

'शाऊल, शाऊल, �तमी �कन मलाई सताउँछ�?' शाऊलले भने, '�भ, तपा� ु

को हनह�छ?' अ�न उहाँले भ�नभयो, 'म येश हँ, जसलाई �तमी ु ु ूु ु ु

सताउँदछौ।' पावल भयभीत बनेर 

का�पँरहेका �थए। तीन �दनस�म 

�तनले केह� दे�न सकेनन।्

अ�न अ�ए ह�द �लाई प�न �यस ैगन � �सकाए।

ा �नि�त े शक संसे य ू ाल रलन ाई�त  उलटपलु ट पारे, सारा म�हमा परम�ेवरला  ई

�ा �दन �  �श  थन ालर ग े।  ार शच ाऊ� लको नाउँ प�रवत�न गर� पावल बनाइयो। 

 �नकललाई ो पाऊ ानश भ�े  यल ुर ो,व  रे�   �म तर नप ी  जहाँ-जहाँ गए �यहाँ येशकू ो बारेमा  

म येशूको प�छ ला�े �नम�णा कसलाई �दन स�छु?



अ�धकार येयेयशको नाउँयशको नाउँय मा म �ाथन� ा गद
शको नाउँमा म �ाथन� ा गद
शको नाउँमा म �ाथन� ा गद�

मा म �ाथन� ा गदछ। 
मा म �ाथन� ा गदछ। 
मा म �ाथन� ा गद

शूको नाउँशूको नाउँ
ुआ�मन

येशको नाउँमा म �ाथन� ा गद�छ। 
ू

ुआ�मन

बार�तम ै अ�धो �थए। 

�तनी एक �भखार� �थए,जो 

स�कमा ब�दथे। �त
नले येश र उह

ाँले ू

गनभ� एका अच�मका कामह�को बारेमा 

ु

जानेका �थए। येशले 
�बरामी, अ�धो र ल�गड

ो 
ू

मा�नसह�ला
ई �नको पानभ� एको �तनले ु

सनेका �थए। बार�त
म ै येशले �तन

लाई 

ु
ू

प�न �नको पा�रदेऊन ्भ
�ने 

चाह�थे।

    अहो, 
क�ो अच�!

�त�ो �व�ासले 

  �तमीलाई �नको 

    पारेको छ!

बार�तमै खशुी होऊ, उहालेँ �तमीलाई बोलाउँदै�न�ु�छ!क� गन�पुन� पद
�सैकारण परमे�रले उहालँाई अ�त उ� 
पान�भुयो, र उहालँाई �ो नाउँ �दान गन�भुयो, 
जो हरेक नाउँभ�ा उ� छ। �फ�ल�ी 2:9



In Jesus’ name I pray. Amen.

 

WOW! 
AM

बार�तमैले उहालँाई पुकादा� येशूले �तनलाई जवाफ 
�दनभुयो, अ�न येशूले �तमीलाई प�न जवाफ �दन�ु नेछ।

बार�तमलै े कराएर भने, “हे �भ, ममा�थ दया गनह� ोस!्”ु ु

बार�तमकै ा व�रप�र भएका मा�नसह� दयाह�न �थए। �तनीह�ले ह�काउँदै भने, 

'ए चप लाग!' तर बार�तम ै अझ ठलो सोरमा कराइरहे। येशले �तनको पकार सनेर ू ू ू ु ु

भ�नभयो, 'उसलाई मकहाँ �याओ।' बार�तम ै आ�नो खा�टो फालेर दगद� येशकहाँ ु ु ू

आयो। येशले सो�नभयो, '�तमी के चाह�छौ?' बार�तमलै े भने, 'म �ि�ट पाऊँ।'ू ु

येशू, 
म तपा�लाई 
दे� स�छु!

येशू 

उदेकका �न�ु �छ!

�हलो प�ट प  य�छ ेशप काए ू ोप  अ ट न�ि ह� ु ार े  दल े�न दत ा�    े।रग
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गन�पुन�  काय� चरणह�

1. �ाथन� ाको करार दोहो�याएर पढ। 

2. चाल�स �दनस�म �ाथन� ाका करारका �नि�त �ाथन� ा गर।

3. �ाथन� ास�ब�धी बाइबल पदह� क�ठ गर।

4. सह� वा गलतमा गोलाकार बनाऊ र उ�तरह�बारे छलफल गर।

सही/ गलत

सही/ गलत
सही/ गलत

सही/ गलत

सही/ गलत
सही/ गलत

सही/ गलत
सही/ गलत
सही/ गलत

सही/ गलत
सही/ गलत
सही/ गलत

परमे�रको अन�ुहले मलाई उहाकँो ��य स�ान 
बनाएको छ।  
आ�ापालन गदा� आ�शष ्पाइ�छ।
हामीले �तनीह�लाई मा� �ेम गन�पुछ� , जसले हामीलाई 
प�न �ेम गछ�न।् 
येशू हामीले अ�ह�लाई �मा गन�पुछ�  मनमा कुनै गुनासो 
नराखौ ंभ�े चाहन�ु�छ।
हामी खशुी �ँदा मा� हामीले परमे�रको �शंसा गन�पुछ�।
जब हामी येशूको प�छ ला� सम�पत ��छौ ं उहालेँ 
हामीलाई अझ बढी उहाजँ�ै बनाउन�ु�छ।
प�व� आ�ा हा�ा माग�दश�क �न�ु�छ।
येशूसँग बाल-बा�लकाह�का �न�� समय �थएन।
परमे�रले उमेर पुगेका मा�नसह�लाई मा� अ�ह�लाई 
येशूको बारेमा बताउन �योग गन��ु�छ।
�ग� र पृ�ीका सम� अ�धकार परमे�रको हो।
�ाथ�ना एउटा श�� हो, िकनिक येशूको नाउँमा श�� छ।
मैले �ाथ�ना गदा� परमे�रले सु�ु��छ।

___________________________

 _________________

__________________  ________

__________________  ________

__________________  ________

मेरा �ाथ�ना करार �म�ह�

नाउँ �म�त

नाउँ �म�त

नाउँ �म�त

मेरा नाउँ                                       हो, 
अ�न आजबाट मैले बाल-बा�लकाह�को 

ँ�ाथन� ाको करारको �ाथन� ा गन� थाले। 
आजको �म�तः

22
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बाल-बा�लकाह�का �न�� 

ाको �न कथ रा ार�
को �ाथ�ना कसरी गन�ु

चरण 1 दश �दनस� ��ेक �दन �तमी आफैले �ो �ाथ�ना गर।
चरण  2 �ो �ाथ�ना गदा� �तमीले कुन ���लाई �ाथ�नाको करारमा �न��ाएको उहा ँ

चाहन�ु�छ, �ो देखाइ�दने �ब�ी गर।
चरण 3 �तमीले उनीह�का �न�� �ाथ�ना गदा� �स ���लाई चालीस �दनस� �त�ो �न�� �ो 

�ाथ�ना गन� �न��ाऊ।
चरण 4 परमे�रले �त�ा �ाथ�नाका उ�रह� कसरी �दइरहनभुएको छ �ो �त�ा �ाथ�ना �म�लाई 

बताऊ। �तमी �ो लेखेर रा� वा �च� बनाउन प�न स�छौ।
चरण 5 तोिकएका बाइबल पदह� क� गर।
चरण 6  अ�ह�लाई येशूको सुसमाचार सुनाऊ।
चरण 7 नया ँसाथीसँग मा�थका चरणह� दोहो�याऊ, र �तमीह� दवै एकसाथ येशूको प�छ ला� ु

सक।

तपा�लाई बधाई छ, तपा�ले बाल-बा�लकाह�को �ाथ�नाको करार पा��म पूरा गन�भुएको छ अ�न 
जीवन प�रवत�न गन� परमे�रको �ेम र अन�ुहको बारेमा सबै कुरा बु�भएको छ। तपा� ���गत ु
�पले उहाकँो �ेम, अन�ुह, दया र �माको अनभुव गन� स���छ। ु
�ो कथाको भेडाज�ै हामी पापले गदा� बरा�लएर हराएका छौ।ं हामी परमे�रबाट अलग भएका 
छौ।ं तर हामीलाई हा�ा पापबाट छुटकारा �दन येशू, असल गोठालो आउनभुयो। उहा ँहा�ा पापको 
म�ू �तन� �ूसमा मन�भु यो र तीन �दनप�छ मरेकोबाट फे�र जी�वत �नभु यो। य�द हामीले उहालँाई 
आ�ना ���गत �भ ुर म�ु�दाताको �पमा उहालँाई आ�नो �दयमा �हण ग�यौ ंभने उहालेँ 
हामीलाई �मा �दन�ु�छ। �ो कथामा गोठालोले �ो हराएको भेडालाई खोजेझ� उहालेँ तपा�लाई 
खो�जरहनभुएको छ।
य�द तपा�ले �व�ास गद� यो सरल �ाथ�ना गन�भुयो भने तपा� सध�भ�रका ला�ग येशूको ब�ु�नेछ र 
तपा�को अन�ता उहाकँो साथमा �बताउन�ुनेछ। यो �ाथ�ना गन�हुोस्,
 हे �ग�मा �न�ुने �पता,
 म मेरा पापह�का �न�� दःखी छु। मलाई धोएर शु� पान�हुोस।्ु
 म तपा�लाई मेरो �दयमा �भ ुर उ�ारकता�को �पमा �हण गद�छु।
 मलाई �ेम गन�भुएका र तपा�को स�ान बनाउनभुएका �न�� ध�वाद।
 येशूको नाउँमा म �ाथ�ना गद�छु, आ�मन।
जसरी हराएको भेडा भे�ाउँदा �ो गोठालो आन��त भएको �थयो, �सरी नै येशू आन��त 
�नभुएको छ। उहा ँभ�ु��छ, 'परम�भ ुतेरा परमे�र तँ�सत �न�ु�छ। उहा ँबचाउनलाई सामथ� 
�न�ु�छ। उहा ँतँ�सत अ��ै आन��त �न�ु�छ'(सप�ाह ३:१७)।
अब तपा� परमे�रको अच�को अन�ुहको सुसमाचार अ�ह�लाई बताउन था�न�ु�छ र येशूको 
प�छ ला�कुो अथ� के हो �ो सँगसँगै �स� स���छ।ु

ाईधब
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बाल-बा�लकाह�को 

कोा  क�न रथ ारा�
�ग�मा �न�ु ने ��य �पता, मलाई �ेम 
गन�भुएकोमा र मलाई तपा�का स�ानम�े 
एक बनाउनभु एकोमा तपा�लाई ध�वाद छ।

अन�ुह

�ेम
दया

प�ा�ाप 
आराधना

समप�ण

�नभ�रता  
�भाव

चेलापन
अ�धकार

  

तपा�लाई �ेम गन� र तपा�को आ�ापालन 
गन� मलाई सहायता गन�हु ोस।्

तपा� जसरी मलाई �ेम गन��ु �छ �सरी 
अ�ह�लाई �ेम गन� मलाई सहायता गन�हु ोस।्

म मेरा पापह�का �न�� दःखी छु। मलाई ु
धोएर सफा तु�ाउनहु ोस।्

म मेरो सारा �दयले तपा�को �शंसा गन�छु।

हे येशू, म तपा�लाई मेरा �भ ुमानेर 
तपा�लाई प�ाउन चाह�छु। तपा� जसरी 
चाहन�ु�छ �सरी मलाई प�रवत�न गन�हु ोस।्

  मलाई तपा�का प�व� आ�ाले भन�हु ोस।्

मलाई तपा�को अन�ु ह, स�ता र �ायको 
साधन बनाउनहु ोस।्

मलाई तपा�को मिहमा र अ�ह�लाई तपा�को 
प�छ ला�े �नम�णा �दनका ला�ग �योग गन�हु ोस।्

   येशूको नाउँमा म �ाथ�ना गद�छु। आ�मन

Nepali
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