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ाह�कक ाल  �ा �नब- ि�ला तब  

40 �दने 
�ाथन� ाको 

सँगसँगै येशलाई प�याउनू ु

�ग�मा �नु�ने ��य �पता, मलाई �मे गनु�भएकोमा र मलाई तपा�का 
स�ानम� ेएक बनाउनुभएकोमा तपा�लाई ध�वाद छ।

तपा�लाई �मे गन� र तपा�को आ�ापालन गन� मलाई सहायता गनु�होस।्

तपा� जसरी मलाई �मे गनु���छ �सरी अ�ह�लाई �मे गन� मलाई सहायता 
गनु�होस।्

म मेरा पापह�का �न�� दःखी छु। मलाई धोएर सफा त�ु ाउनुहोस।्ु

म मेरो सारा �दयले तपा�को �शंसा गन�छु।

ह े येशू, म तपा�लाई मेरा �भु मानेर तपा�लाई प�ाउन चहा�छु। तपा� 
जसरी चहानु��छ �सरी मलाई प�रवतन�  गनु�होस।्

मलाई तपा�का प�व� आ�ाले भनु�होस।्

मलाई तपा�को अनु�ह, स�ता र �ायको साधन बनाउनुहोस।्

मलाई तपा�को मिहमा र अ�ह�लाई तपा�को प�छ ला�े �नम�णा िदनका 
ला�ग �योग गनु�होस।्

येशूको नाउँमा म �ाथन� ा गद�छु। आ�मन।

अन�ह ु

�ेम 

दया

प�चा�ताप

आराधना

समपण�
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�भाव
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अ�धकार 
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सँगसँगै येशलाई प�याउनू ु

ाह�कक ाल  �ा �नब- ि�ला तब  

40 �दने 
�ाथन� ाको 

बाइबल पदह�

१ यह�ना 3:1 �ू

ंहरे , �पताले हामीलाई क�ो िक�समले �मे गनु�भएको छ, िक हामी परमे�रका स�ान भनी कह�लएकाह� हौ।
म�ती 22:37,38 �

तल� े परम�भु आ�ना परमे�रलाई आ�नो सारा �दयले, र आ�नो सारा �ाणले, र आ�नो सारा समझले �मे गनू�। 
महान ्र �थम आ�ा यही हो।
यह�ना 15:12ू

मेरो आ�ा यही हो, िक मैले �तमीह�लाई जसरी �मे गरे, �तमीह�ले एक-अकाल� ाई �सरी नै �मे गर।
भजन 51:2�

मेरा सब ैअधम�बाट मलाई पूण � �पमा धोइिदनुहोस्, र मेरो पापबाट मलाई शु� ग�रिदनुहोस।्
भजन 9:1�

ह े परम�भु, मेरो पूरा �दयले म तपा�को �शंसा गन�छु। तपा�का सब ैआ�य�कम�ह�को वणन�  म गन�छु।
यह�ना 13:13�ू

�तमीह� मलाई 'गु�' र '�भु' भ�छौ, �ो �तमीह� ठीकै भ�छौ, िकनभने म उही �ँ।
ए�फसी 5:18ख�

प�व� आ�ाले भ�रपूण � होओ।
यह�ना 1:14�ू

ंहामीले उहाकँो मिहमा दे�ौ, जनु  मिहमा �पताबाट आउऩुभएको एक मा� पु�को ज�ो �थयो।
म�ती 28:19 �

यसकारण जाओ, र सब ैदेशका जा�तह�लाई चेला बनाओ, �पता, पु� र प�व� आ�ाको नाउँमा �तनीह�लाई ब���ा 
देओ।
�फ�ल�पी 2:9 �

�सैकारण परमे�रले उहालँाई अ�त उ� पानु�भयो, र उहालँाई �ो नाउँ �दान गनु�भयो, जो हरेक नाउँभ�ा उ� छ।
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40 �दने �ाथन� ाको करारको वय�क सं�करणको �ाथन� ा गदा� मेरो जीवन प�रवतन�  हँदैछ। अब मेरो जीवनमा ु

छोराछोर�लाई परमे�वरको वचन �तनीह�का �दयमा रा�ने र �दनहँ �ाथन� ा गन � क�टब� हने उ�साह �दनका �नि�त यो  ु ु

बाल-बा�लकाह�को सं�करण �योग गन � मलाई हतार छ। यो हामीलाई सँगसँगै या�ा गन � सहायता प�याउने एउटा स�दर ु ु

प�तक हो। ु

& बेख बोसवेल, SIL International, InterMission Global Prayer Coordinator

४० �दने बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त एउटा साम�यक प�तक हो, जसले �ाथन� ामा बाल-ु

बा�लकाह�का �दयमा अ�घबाटै ज�लरहेको आगोलाई अझ तजे बनाउँछ।

& इरमा चोन, Children's Pastor, Director of Children in Prayer

बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त नामक प�तक �ाथन� ा�वारा �ी�टको रा�य �व�तार गन� कायम� ा ु

बाल-बा�लकाह�लाई सामेल गन� एउटा साह�सक चनौती हो। के�डी य�तो �भावशाल� साम�ीका �नि�त ध�यवाद।ु

& गेर� एल.�ो�ट, Vice President, Midwest Region and Prayer North American Mission Board

बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त प�तक अच�मको छ, यो एउटा आ�न ै �कारको प�तक हो। यसको ु ु

�यान �ख�ँने शि�त, �प�टता र अ�त सरलताले यसलाई �ी�टको देहमा एउटा महान ्वरदान बनाएको छ। म �व�वास 

गद�छ, परमे�वरले यसलाई जोशका साथ �ाथन� ा गन�, परमे�वरको वचनमा जरा गाडकेा अ�न �ी�टको म�हमाका �नि�त ु

अ�भ�ष�त सेवकाइ गन � पठाइएका बाल-बा�लकाह�को प�ता खडा गनह� नेछ। ु ु ु

& डा. जेसन ह�बाड,�  Director of Light of the World Prayer Center

यो प�तक सारा संसारका बाल-बा�लकाह�का �नि�त स�दर उदाहरण र �ल�खत �ाथन� ाको माग�� नद�शन भएको प�तक ु ु ु

हो, र यो म�डल�ह�मा, �कलह�मा र प�रवारह�मा हन ै पन� प�तक हो। यो आकषक�  र �यावहा�रक दव ै छ।ु ु ुु

& रोबट� ए. मेकडोना�ड, Retired Chairman, President and Chief Executive Officer of The Procter & Gamble 
Company
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बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त नामक प�तकले मेरो प�रवारमा �ाथन� ाको �वषयमा अ�घबाटै ु

सि�कएको आगोलाई तजे बनाउनेछ। मलाई मेरो प�रवारमा र अ�ह�मा यस प�तकले �याउने अ�भयान दे�न हतार छ। ु

यस प�तकबाट मेरा छोराछोर�ह�ले �स�ने �ाथन� ाको अनशासन र छलफलह�ले मलाई यो अ�ह�लाई प�न बताउने र ु ु

अ� धेरै जनालाई बोलाउने �ेरणा �दएको छ।

& �सइन मेकके,  G.M./Director of Sales, Lynx Enterprises & Lynx Chemicals of Dayton, Father to four 
children: Stephen-14, Samantha-12, Skylar-9, Shayla-7

हामीले अक� प�तालाई �दन स�ने सबभै �दा शि�तशाल� औजार भनेको �ाथन� ा हो। यो करारले हा�ा छोराछोर�लाई येश ु ू

�ी�टको �भ�व �वीकार गन � लगाउँछ। हा�ो म�डल� ससि�जत भएको छ। मेरा छोराछोर�ह� आ�श�षत भएका छन ्र म ु ु

जा�दछ, तपा�का छोराछोर�ह� प�न हनेछन।् ु ु

& रेभ. कट�स मोक, Associate Pastor of Hamilton Christian Center

मलाई खशी लागेको छ, अब बाल-बा�लकाह�ले �तनीह�का �ाथन� ाको जीवनमा �योग गन � स�ने �ाथन� ाको करार तयार ु

भएको छ। मलाई ला�छ, यो �ाथन� ाको करारलाई रा�ोसँगले �योग ग�रयो भने सारा संसारका बाल-बा�लकालाई �ाथन� ाको 

जीवन िजउन तयार पान � स�कनेछ। यसलेै हामी उ�च सोरमा घोषणा गद�छ�, 'आओ, बाल-बा�लका हो, �ाथन� ा गन � र 

परमे�वरको आराधना गन � �सक'। 

& डा. लोउ �सरे, Director of Clergy Development/Prayer Ministry, International Pentecostal Holiness Church

बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त नामक प�तकले परमे�वरका �े�मलो गणह� अ�न �ेम ग�रएका ु ु

छोराह� र छोर�ह�को �पमा बाल-बा�लकाह�को प�हचान �नपणता साथ �वकास गद�छ, जो प�व� आ�मा�वारा ु

परमे�वरको �दयका करा स�न, र येशको नाउँको अ�धकारमा, एकतामा रहेर �यो प�वीमा महसस गन � पण � �पले स�म ु ु ू ृ ु ू

ह�छन।् ु

& केट� �ट�ल�, Children's Director of Light of the World Prayer Center Member of 4/14 Movement

यो प�तक बाल-बा�लकाह�का �नि�त मा� �ाथन� ाको �वषयमा �स�नका �नि�त पढने असल साम�ी नभएर, यो सरल र ु

ब�न सहज छ, यो य�तो असल प�तक हो, जसले बाल-बा�लकाह�लाई �ाथन� ाका चेलाह� ब�ने �श�ा �दन आमाबबा र ु ु ु

�श�कह�लाई सहायता गन�छ। यो वय�कह�को �ाथन� ाको करारसँग घ�न�ठ �पमा जो�डएकोले गदा� यसले 

प�रवारह�लाई एक-अका�सँग �मलेर अ�न एक-अका�का �नि�त �ाथन� ामा सामेल हन सहज बनाउँछ। यसबाट आ�नो ुु

�थानीय समदायमा �ाथन� ालाई कसर� बढाएर लजै ाने भ�ने करा प�न �स�न स�क�छ। यो प�तक अ�त रा�ो छ। ु ु ु

& फोड,�  टेलर, FSH Group/Transformational Leadership
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बाल-बा�लकाह�लाई �ाथन� ाको आव�यकता, कसर� �ाथन� ा गन� र �ाथन� ाको शि�तको बारेमा �सकाउन जीवन ु

प�रवतन� कार� हँदछ। �ाथन� ाको मह��वबाहेक, यो प�तकले बाल-बा�लकाह�लाई �तनीह���त भएको परमे�वरको �ेम र ुु

आ�ापालन गनक� ो मह��वबारे �श�ा �दँदछ।ु

& थोमस ई. �ा�क, Former General Superintendent of the Assemblies of God

परमे�वरले संसार प�रवतन�  गन� बाल-बा�लका र जवानह�को प�ता खडा गद�हनह�छ। बाल-बा�लकाह�का �नि�त ु ुु ु

�ाथन� ाको करारको शि�त नामक प�तक �तनीह�लाई हरेक �दन आ�न ै र अ�ह�का �नि�त �ी�टमा केि��त �ाथन� ा गन �ु

�सकाउने एउटा अच�मको साम�ी हो। अहो, यो क�त असल करा छ! म यसको ठलो �शंसक हँ। म यो मेरा सब ै �म� र ु ू ु

सहकम�ह�लाई, �वशषे गर� जवान प�तालाई बताउन चाह�छ। तपा�ले प�न �यस ै गनह� ोस ्भनी म उ�साह �दँदछ। ु ु ु ु

& टम �भ�टर, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American 
Region

बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको करारको शि�त नामक प�तक एउटा अ�त रा�ो बाइबल�य साम�ी हो, जसले हा�ा ु

छोराछोर�ह�मा सवश� ि�तमानसँग र उहाँको �नि�त घ�न�ठता �वकास गन � सहायता गद�छ। म �व�वास गद�छ, यसले सब ैु

�व�वासीलाई �ाथन� ा गन�, ससमाचार �चार गन�, अ�न हा�ा छोराछोर�ह�लाई उ�साहसाथ महान ्आ�ा र महान ्आदेश ु

पालन गन� उ�साह �दान गन�छ। �ी�टको देहलाई य�तो महान ्उपहार �दनभएका �नि�त ध�यवाद। ु

& के. माशल�  �व�लय�स ्�स�नयर, Senior Pastor, Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA and President, 
National African American Fellowship, SBC
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संसारका सब ै बाल-बा�लकाह�मा; तपा�ह�का �वगक� ा �पताले तपा�ह�लाई क�त धेरै �ेम गनह� �छ भ�ने �ानमा ु ु

तपा�ह� ब�न स�नहोस।्ु

मेरा ��य प�त �भक र हा�ा छोराछोर�ह�, जोनाथन र मा�रयामा, तपा�ह�को �ेम, सहयोग र उ�साहका �नि�त।

मेरा सह-लेखक ि�टफन आयरमा, जसले आ�नो �वशषे �ान बाँ�नभयो, माग�� नद�शन गनभ� यो, र यो प�तकको काम गन �ु ु ु

क�टब� हनभयो।ुु

जेर� कक� मा, जसले उदारतासाथ र अटल �पमा संसारका बाल-बा�लकाह�मा ४० �दने �ाथन� ाको करारको दशन�  फैलाउन 

सहायता गनभ� यो।ु

बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ा तयार गन� दलमा हने सब ै म�हलाह�माः एमी कक� , सेरोन मासन, ि�टफनी �ला�को�भच, ु

सेरोन चाज र के�ट �ट�ल�मा

४/१४ अ�भयानका इरमा चोन र के�ट �टेल�मा, उनीह�का सहयोग र माग�� नद�शनका �नि�त।
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म �वगत 45 वषभ� �दा बढ� समयदे�ख वय�क �ाथन� ाको करारको सेवकाईमा संल�न छ। परमे�वरले यसको सेवकाईलाई ु

�नर�तर आ�शष ्�दनभएको र बढाउँदै लजै ानभएको दे�दा मलाई आन�द ला�छ। ताप�न, बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको ु ु

करार परमे�वरले गनभ� एको अक� एउटा उदेकको काम हो। के�डी मारब�ल�ले उनको दशन�  मलाई नबताऊ�जेल य�तो ु

�वचार मेरो मनमा क�ह�य ै प�न आएऩ। के�डीलाई �भले बाल-बा�लकाह�को सेवकाईमा �वशषेता हा�सल गरेका ु

मा�नसह�को समह बनाउन अगवाइ गनभ� यो। के�डी र उनको समहले आ�नो सारा जीवन न ै बाल-बा�लकाह�को ू ु ु ू

सेवकाइमा �दएकाले गदा� उनीह� �ाथन� ाको करार बाल-बा�लकाह�कै भाषामा बनाउन उ�सक बने। �ाथन� ाको करारको ु

बाल-बा�लकाह�को सं�करण �का�शत गरेप�छ के�डी र अ�ह�ले यस प�तकको आव�यकता छ भनी बझ।ेु ु

वय�कह�को सं�करणज�त ै बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारको प�तक प�न य�तो साम�ी हो, जसले �ाथन� ामा ु

माग�� नद�शन गछ� र �यसमा सम� बनाउँछ। अ�न यसको नामले संकेत गरेझ � यो बाल-बा�लकाह�का �नि�त न ै ले�खएको ृ

हो। यसले बाल-बा�लकाह�लाई �तनीह� भएकै ठाउँमा भे�दछ, तर �तनीह� जहाँ छन ्�यह� न ै �तनीह�लाई छो�दैन। यो 

एउटा स�दर, छोटो, �प�ट र चनौतीले भ�रएको �ाथन� ा हो, जन बाल-बा�लकाह�को आि�मक व��का �नि�त सह� छ।ु ु ु ृ

यो प�तक �वशषे गर� बाल-बा�लकाह�का �नि�त ले�खएको हो। तर म �व�वास गद�छ, यसले आमाबबालाई प�न ु ु ु

आ�श�षत बनाउनेछ र उनीह�को �ान बढाउनेछ- यसर� उनीह� आ�ना छोराछोर�का �नि�त आ�शषको �ोत ब�न 

स�छन,् यसले बाल-संग�त (स�ड े�कल) का �श�क-�श��कालाई प�न आ�श�षत बनाउँदै उनीह�को �ान बढाउनेछ, ु

जसको कारण उनीह�ले आ�ना �व�याथ�ह�लाई आ�शष ्�दन स�छन,् अ�न यसले पा�टरह�लाई प�न आ�श�षत 

बनाउनेछ, यस�वारा उनीह�ले स�पण � �ीि�टयन �श�ा ���यालाई आ�श�षत बनाउन स�नेछन।्ू

बाल-बा�लकाह�ले �ाथन� ा गन � एउटा �वाभा�वक करा हो, अ�न छोराछोर�ले आफले भरोसा र �ेम गन� आ�ना आमाबबाको ु ु ू ु

साथमा �ाथन� ा गन � �वाभा�वक न ै हो। बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाका करारको प�तकले आमाबबा र �श�कह�लाई सह� ु ु ु

बाटोमा डो�याउँछ। यो �ाथन� ा-आकारको बाटो हो, जसले बाल-बा�लकाह�लाई परमे�वरले गनह� ने �ेम र �तनीह� हरेकलाई ु ु

चा�हने शाि�त �दान गद�छ।

स�-स�मा मलाई बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करार प�तक एउटा रा�ो त�रका हो ज�तो लागेको �थयो। अ�हले म बाल-ु ु ु

बा�लकाह�को �ाथन� ाको करार प�तक छपाउन हा�ा अगवाह�को समहले गरेको अ�त न ै मह��वपण � �नणय�  हो भनी ु ु ु ू ू

�व�वास गद�छ। यो सारा संसारभ�र �ाथन� ाको करारको आगो स�काउने सलाईको काँट� ब�न स�छ।ु

जेर� कक�

द �ेयर कभने�टका सं�थापक र अ�य�
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हामीसँग एउटा काय�� म छ, अ�न �यो हामी तपा�लाई बताउन चाह�छ�।

हामी सारा संसारभ�र आि�मक जाग�तका �नि�त उ�साह �दन र �यो सिजलो बनाउन यो ले�खरहेका छ�।ृ

हामीले बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारको दशन�  दे�छ�, अ�न यो प�तक परमे�वरका आ�माको हातमा सलाईको ु

काँट�को �पमा छ, जसले म�डल�लाई उ�सा�हत बनाउँछ र संसारलाई प�रवतन�  गद�छ।

अक� �कारले भ�नपदा�, हामीसँग एउटा ठलो दशन�  छ र एउटा �नि�चत काय � छःु ू

सारा संसारका बाल-बा�लकाह�ले यो �ाथन� ाको करारको प�तक �योग गद� उनीह�का �वगक� ा �पतासँग आ�नो ु

घ�न�ठता बढाएका र �ी�टका �नि�त अ�ह�लाई �भाव पारेको दे�न।ु

प�रवारह�लाई, सेवकाइह�लाई, म�डल�ह�लाई र �कलह�लाई बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारको प�तक �योग गन� ु ु

�मतास�हत जीवनभ�र येश �ी�टको सम�पत�  चेलाह�को �पमा ससि�जत पान।�ू ु ु

ल�य:
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ए�काईस� शता�द�मा, सारा संसारभ�रकै म�डल��भ�का बाल-बा�लकाह�मा एउटा नयाँ र रोचक प�रवतन�  भएको छ। 

म�डल�ले संसारको जनसं�यामा बाल-बा�लकाह� र जवानह� सबभै �दा ठलो प�ताको समह भएको थाहा पाएको छ ू ु ू

(प�ता Z: 90 को दशकको स��तर ज�मेकाह�दे�ख अ�हलेस�मकाह�)। यसले �मसन र सेवकाइको म�य ल�य बाल-ु ु ु

बा�लकाह� हनपछ� भनी मा�छ। यो �प�ट �पमा दे�खएको करा मा� नभएर �यसो गन � प�व� धमश� ा����त ु ु ुु

�व�वासयो�य हन प�न हो। स�दे�ख न ैबाल-बा�लकाह� परमे�वरको योजनाका भागको �पमा छन,् र अ�हले प�न छन।्ु ुु

अ�हलेको प�ता Z �मसनका �नि�त पाकेको खेत हो। अनस�धानले पि�ट गरेको छ, �क �तनीह� संसारमा �भाव पान �ु ु ु

चाह�छन-् �तनीह� साम�ीह�मा भ�दा कारणह�मा बढ� ��च �ल�छन।् �तनीह� ��व�धको �यावहा�रक �ान भएका र 

24 घ�टा र सात ै �दन �योसँग जो�डएका ह�छन,् अ�न �तनीह� सकारा�मक �भ�नता �याउन चाह�छन।् यसलै े हामी ु

प�हलेभ�दा बढ� अ�हले बाल-बा�लकाह�लाई हराएको र म�ररहेको संसारमा �ी�टको रा�यका ��त�न�धह� बनाउने 

काममा ला�नको ठलो अथ � ह�छः जन संसारलाई आशा, �ेम र शाि�त चा�हएको छ, �यो करा येशले मा� �याउन ु ू ु ु ूु

स�नह�छ। हामी �व�वास गछ�, बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करार प�तक बाल-बा�लकाह�को प�तामा प�ने र ु ु ु ुु

परमे�वरले �तनीह�लाई बोलाइरहनभएको सेवकाइका �नि�त �तनीह�लाई तयार पान� एउटा शि�तशाल� साम�ी ब�नेछ।ु

जेर� कक� ले सन ्2010 मा �ी�टको �भ�व र �ाथन� ाको करारको �वषयमा बोलेका सनेप�छ मेरा प�त र म हा�ो म�डल�को ु ु

अ� सय� जना�सत सामेल भय� र �तनी�सत �ाथन� ाको करारमा �वेश ग�य�। हामीले �दनहँ �यो �ाथन� ा गन � र �यसबाट ु

शि�तको अनभव गन � था�य�। सन ्2013 मा, मेरो �ाथन� ाको समयमा परमे�वरले मलाई बाल-बा�लकाको �ाथन� ाको ु

काडक� ो दशन�  �दनभयो अ�न �यसर� बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारको सेवकाइ स� भयो। अ�टबर, 2014 मा �य ु ु ु ू

योक�  शहरमा ��मस �म�न���जमा भएको 4/14 वे�ट �ाि�टसेस क�फरे�समा बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ाको 

करारको शि�त नामक प�तक सावज� �नक ग�रयो। स�मेलनमा आएका अ��क� ��त�न�धह�लाई यो करा बताएप�छ ु ु

परमे�वरले अ�तरा�ि��य �ाथन� ा करारको सेवकाइ स� गनभ� यो। �यसको एक म�हनाप�छ राि��य �ेसको समाचारले यो ु ु

प�तकलाई Education by Illumination Book Awards (2015) �वण � पदक �दान ग�यो। आज, हामीले यसको दो�ो ु

सं�करण छापेका छ�, र संसारका 40 वटा देशका दश लाख बाल-बा�लकालाई यस पा�य�म�वारा चेला बनाइँदैछ। यो त 

स� मा� हो भनी हामी �व�वास गछ�।  यो सरल �ाथन� ाको साम�ी �लएर ��येक बाल-बा�लकाकहाँ प�ने हा�ो दशन�  छ। ु ु

�ाथन� ाको करारमा �वेश गन�ह�ले यो शि�तशाल� र जीवन प�रवतन� कार� पाएका छन।्
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वय�क �ाथन� ाको करारको प�तकले न ै बाल-बा�लकाका �नि�त प�न �य�त ै सरल प�तक ले�ने �ेरणा �दएको हो। यो ु ु

सरल छ, ताप�न यसमा गहनता र सारको कमी छैन। यो �ाथन� ाले सारा संसारका बाल-बा�लकालाई शि�तशाल� 

बनाउँदैछ। बाल-बा�लकाह�ले यी दश वटा �वषयव�तको अ�ययन गद� जाँदा येशको प�छ ला�नको साँचो अथ � ब�नेछन।् ु ू ु ु

जब �तनीह�ले उहाँका गणह� �यसले �तनीह� �ी�टमा को हन ्भनी बझाउँछ र �तनीह�का जीवनको उ�े�य थाहा पाउन ु ुु

सहायता गछ�ः जन उ�े�य परमे�वरको म�हमा गन � र सदासवद� ा उहाँमा रमाउन हो। बाल-बा�लकाह�ले येशसँग ज�त धेरै ु ु ु ू

समय �बताउँछन,् �य�त न ै बढ� �तनीह� उहाँज�तो ब�दैजा�छन-् अन�ह, �ेम, दया र �माले पण � ब�छन।् यो य�तो ु ू

�ाथन� ा हो जसले चेलापन, जीवन प�रवतन�  र ससमाचारलाई �ो�साहन �द�छ।ु

�कन चाल�स �दन?

यो �ाथन� ा जीवनभ�र न ै �योग गन � स�कने भए प�न बाल-बा�लकाह�ले एक-अका�सँग चाल�स �दनस�म �ाथन� ा गन� करार 

गन � स�छन।् यो करार �श�क, आमाबबा, सहोदर दाजभाइ, �दद�-ब�हनी, स�लाहकार वा �म�सँग प�न गन � स�क�छ। ु ु

चाल�स �दन समा�त भएप�छ बालक वा बा�लकाले कन ै नयाँ �यि�तलाई बोलाउन स�छ, र �यस �यि�तको �नि�त अक� ु

चाल�स �दन �ाथन� ा गन � स�छ, अ�न अ�सँग प�न �यसत े गद� जान स�छ। यसर� अ� �यि�त�सत �मलेर वा अ� 

मा�नसह�का �नि�त �ाथन� ा गन � एउटा जीवनको शलै � न ै ब�छ- अथा�त ्�ाथन� ाको करारको जीवनशलै � ब�छ।ु

हामीले ��येक पंि�तका �नि�त सहाउँदा बाइबल पदह� �कन सामेल गरेका छ�?ु
प�व�शा�� बाइबलका वचनह��वारा हा�ा �ाथन� ाह� शि�तशाल� र सम� ब�छन।् येशले भ�नभयो, 'य�द �तमीह� ममा ू ुृ

र�यौ भने, �तमीह�लाई जे इ�छा ला�छ माग, र �यो �तमीह�का �नि�त ग�रनेछ' (यह�ना 15:7)। बाइबल पदह� क�ठ ू

गन � प�न एउटा शि�तशाल� औजार हो। यो एउटा य�तो करा हो, जन एक प�ट �सकेप�छ छोराछोर�सँग सारा जीवनभ�र ु ु ु

साथमा रह�छ। ज�त धेरै बाइबल पदह� क�ठ ग�र�छ, �यि�तन ै बढ� चनौती र पर��ाह�को सामना गन� शि�त र �मता ु

आउँछ। 

�ाथन� ाको �वाह 

�ाथन� ा एउटा सची वा �यि�तगत �ाथन� ाका �वषयह� मा� भ�दा बढ� हो। �यसको ��येक पंि�त �योभ�दा अ�घको ू

पंि�तमा �नमा�ण भएको ह�छ, अ�न �तनले �वाभा�वक �पले अक��तर बढाउँछन।् �ाथन� ा�वारा �पताले बाल-बा�लका र ु

जवानह�लाई अझ बढ� उहाँका प� येश �ी�टको �व�पमा बनाउनह�छ, �य�ता छोराछोर�ह� जोु ू ु ु

• उहाँलाई �े�मलो �पता मानेर उहाँको अन�ह लाई �वीकार गछ�न,्  ु

•� उहाँको आ�ापालन गद� अ�ह�लाई �ेम गछ�न,्
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  �उहाँले देखाउनभएज�त ै अ�ह�लाई दया देखाउँछन।्ु

  �पापको �नि�त साँ�च ै प�चा�तापी ह�छन।् ु

  �जसको प�रणाम साँचो आराधना ह�छ। ु

  ��दनहँ येशको प�छ ला�न सम�पत�  ह�छ। ूु ु

  �अ�न प�व� आ�मामा �नभर�  भएर िजउँछ। 

�यसको प�रणाम ह�छःु

 �ती बाल-बा�लकाले धा�मक� तामा अ�ह�लाई �भाव पान�छन।् 

  �जो येश �ी�टका प�रप�व चेलाह� ब�नरहेका ह�छन।् ू ु

  �जो येश �ी�टको अ�धकारको अधीनमा िजउँछन ्र �ाथन� ा गछ�न।्ू

यस प�तकको खाकाु
यस प�तकको प�हलो आधा भाग बाल-बा�लकाह�का �नि�त मा� हो। हामी चाह�छ�, �तनीह�ले यो पढन।्  हामी ु ू

चाह�छ�, ती �च�ह�ले �तनीह�लाई �ेरणा देऊन,् बाइबलका पदह�ले �तनीह�का �दयलाई आक�षत�  ग�न,् �ाथन� ामा 

�तनीह� लागन्।् �ाथन� ा प�दा यो प�तकले  परमे�वरको वचनमा�थ मनन गदा� र एकसाथ �ाथन� ा गदा� दवलै े ू ु ु

आराधनाको �व�प �दान गन � स�छ। यो ��येक �दन आन�द र ध�यवादस�हत स� ग�रयोस,् अ�न ��येक �दन ु

सा��वना र शाि�तस�हत अ��य ग�रयोस।् 

यो प�तकको दो�ो आधा भाग बाल-बा�लकाका �नि�त प�न हो, ताप�न यसको म�य उ�े�य �श�क आमाबबाह�ले ४० ु ु ु

�दने �ाथन� ाको करार, बाल-बा�लकाह�को सं�करण ��तत गदा� �योग गनक� ा �नि�त पा�य�मको संसाधन उपल�ध ु

गराउन हो। प�तकको दो�ो भागले अझ गहन अ�ययन गन,�  पर�पर कराकानी गन � उ�साह �दनका �नि�त छलफलका ु ु ु

��नह�, �ाथन� ाको बीच-बीचमा �व�ामका समयह�, बाइबलको एउटा कथा, अ�यासका प�नाह� उपल�ध गराउँछ- 

साथमा बाल-बा�लकाह�का �नि�त �ाथन� ा करारको रेकड � प�न छ, जन अ�ह�सँग करार गदा� �तनीह�ले ती �योग गन �ु

स�छन-् अ�न अि�तम तर कम मह��वको होइन, बाल-बा�लकाको पीठ थपथपाउन, ता�क �तनीह�ले आ�नो ु

रचना�मकता र खशी �य�त ग�न।् यस प�तकको दो�ो आधा भाग ले�खएज�त ै जोडले प�न स�क�छ वा तपा�को ु ु

आ�न ै पा�य�म तयार गनक� ा �नि�त माग�� नद�शनको �पमा �योग गन � स�क�छ- �नणय�  तपा�को हो।
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हे नानी हो!

बाल-बा�लकाह�का �नि�त 40 �दने �ाथन� ाको करारको शि�त प�तक �वशषे गर� तपा�को �ाथन� ाको जीवन ब�लयो ु

बनाउन र बढाउनका �नि�त तयार पा�रएको हो। शि�त भ�ने श�द स�दा �तमीह�को मनमा सबभै �दा प�हले के ु

स�झ�छौ? महान ्वीरह�? ��स� मा�नसह�? पसैा? परमे�वर? य�द �तमीह� परमे�वरलाई स�झ�छौ भने ठ�कै गछ�। 

परमे�वर शि�तशाल� हनह�छ। '�वग � र प�वीमा सम�त अ�धकार मलाई �दइएको छ' (म�ती 28:18)। अहो, �यो त कता ु ृु ु

हो कता महान ्शि�त हो। बाइबलले यसो प�न भ�छ, 'परमे�वरका �नि�त कन ैकरा अस�भव छैन!' के �तमीलाई थाहा छ, ु ु

य�द �तमीह�ले मा�यौ भने परमे�वरको शि�त �तमीह�को हनेछ? येशले भ�नभयो, 'य�द �तमीह�ले मेरो नाउँमा केह� ू ुु

मा�यौ भने �यो म गन�छ।' अहो!  के �ाथन� ामा शि�त छ र येशको नाउँमा शि�त छ? हो छ! अ�न �तमीह�ले �यो मा�न ु ू ु

मा� पछ�। येशले भ�नभयो, 'माग र �तमीह�ले पाउनेछौ र �तमीह� आनि�दत हनेछौ।' �ाथन� ा गन � भनेको भौ�तक ू ु ुु

कराह� वा आफले चाहेका कराह� पाइयोस ्भनी �ाथन� ा गन � होइन? यो परमे�वर�सत �ेम, �व�वास, धयै,�  चंगाइ, अगवाइ ु ू ु ु ु

र शि�त मा�न हो- �ाथन� ा गन � भनेको हामीलाई उहाँज�त ैबनाइयोस ्भनी �ब�ती गन � हो। �तमीह�ले �ाथन� ा गदा� येशसँग ु ु ु ू

पापको �माको मा�न, उहाँको आ�माले भ�रमा�न, अ�न हामीलाई उहाँको म�हमाका �नि�त �योग ग�न ्भनी �ब�ती गन �ु ु ु

न ैसब ै असल कराह� हन।्ु ु

येशले �तमीह�लाई �यि�तगत र पण � �पमा �ेम गनह� �छ। जसर� �तमीह�का आमाबबा �तमीह�का �दन कसर� �ब�यो ू ू ु ुु

होला, �तमीह� कन कराका �नि�त ध�यवाद� छौ वा कन कराले �तमीह�लाई दःख �दइरहेको छ भनी स�न पाउँदा खशी ु ु ु ु ु ु ु

ह�छन,् �यसर� न ै�वगक� ा �पताले प�न �तमीह�का कराह� स�ने इ�छा गनह� �छ।ु ु ुु ु

�ाथन� ा मह��वपण � छ, र यो आन�दको करा ब�न स�छ। �तमीह�ले यो संसारमा येशसँग �ाथन� ामा समय �बताउन र ू ु ू ु

उहाँको वचन प�नभ�दा अझ स�दर करा अ� केह� छैन भनी थाहा पाउनेछौ। हामीले �तमीह�लाई �सकाउन �ाथन� ाको ु ु ु

हरेक पंि�तसँग बाइबल पदह� प�न राखेका छ�। येशले भ�नभयो, 'जसले मलाई �ेम गछ� , �यसले मेरो वचन पालन ू ु

गन�छ, र मेरा �पताले �यसलाई �ेम गनह� नेछ, र �यसकहाँ वास गनह� नेछ।' यो एउटा �वशषे ��त�ा हो।ु ुु ु

�ाथन� ा साँ�च ै मह��वपण � छ। �तमीह� ज�त धेरै �ाथन� ा गद�छौ, �य�त न ैबढ� उहाँको अन�ह र �ानमा ब�नेछौ, झन ्बढ� ू ु

येशज�त ैब�दैजानेछौ र आ�माको फलको अनभव गन�छौ। आ�माका फल हनः् '�ेम, आन�द, शाि�त, धयै,�  दया, भलाइ, ू ु ु

�व�व�तता, न�ता र संयम।' यस कराले येशलाई �स�न त�याउँछ।ु ू ु

हामी आशा गछ�, �तमीह� यस प�तकलाई उपयोगी पाउनेछौ, अ�न �तमीह�का आमाबबा, �दद�-ब�हनी, दाजभाइ, ु ु ु

हजरबा-हजरआमा र �म�ह�सँग बसेर वचन प�ने र �ाथन� ा गन� कायब� ाट आन�द पाउनेछौ।ू ू

अ��यमा, एउटा करा छ, जन �तमीह�ले क�ह�य ै नभ�ने ��त�ा गनप� छ�। �तमीह�का �वगक� ा �पताले �तमीह�लाई ु ु ु ु

अन�त, क�ह�य ै समा�त नहने, सदासवद� ा र सध � र�हरहने �ेमले �तमीह�लाई �ेम गनह� �छ भ�ने करा भ�नहँदैन।ु ु ु ुु ु ु
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हन स�छ, �तमीह�ले 'करार के हो त?' भनी सो�चरहेका छौ। करार ु

भनेको दइ वा दइभ�दा ब�ता मा�नसह� बीचको स�झौता हो। ु ु

�तमीह�ले प�हले ��येक �दन आफै वा कन ैअक� �यि�तसँग �मलेर यो ु

�ाथन� ा गद� स� गन � स�छौ। य�द एकल ै स� गछ� भने, �त�ो साथमा ु ु

हनका �नि�त चाँड ैकसलैाई च�ने �न�चय गर। �तमीह� आ�ना आमा, ुु

बबा हजरआमा, हजरबा, �दद�-ब�हनी वा दाजभाइ वा �म�सँग 40 �दनका ु ू ू ु

�नि�त करार गन � स�छौ। यो 40 सं�या बाइबलमा धेरै पटक �योग भएको छ- 

के �तमीह� यो सं�या �योग भएको कन ैबाइबल पदको बारेमा सो�न स�छौ? यी ु

पदह� हेरः उ�पि�त 7:12; ��थान 34;38 म�ती 4:2। यो कसर� गनप� छ� भने, �तमीले  ु

40 �दनस�म �यस �यि�तका �नि�त �ाथन� ा गनप� छ� र उसले �त�ो �नि�त �ाथन� ा गन�छ। 40 �दन समा�त भएप�छ ु

�तमीह�ले कन ैनयाँ �यि�तलाई बोलाएर उसँग फे�र नयाँ करार गन � स�छौ।ु

अ�ह�का �नि�त 40 �दनस�म �ाथन� ा गन � भनेको �तमी �तनीह�लाई ु

�ेम र वा�ता गछ� भनी देखाउने �प�ट उपाय हो। अ�न यो याद राख, 

येश �त�ो करा स�न मन पराउनह�छ। उहाँ �तमीले हरेक �दन उहाँसँग ू ु ु ु ु

समय �बताएको चाहनह�छ। येशसँग समय �बताउन रमाइलो करा ु ू ु ुु

ह�छ! अ�न हामी सँगसँगै �मलेर येशलाई प�याउन प�न रमाइलो ह�छ!ू ुु ु

cky&ckfy s kdk dg: ;pjfi

�ाथ�नाको 

करार के हो?

40 �दन िकन?

मैले कसलाई 

सो�पछ�?ु
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                                 �ग�मा �न�ु ने ��य �पता, 
               मलाई �ेम गन�भुएकोमा र मलाई तपा�को 

स�ानम�े एक बनाउनभु एकोमा तपा�लाई ध�वाद छ।

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

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

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

म मेरो सारा �दयले तपा�को �शंसा गन�छु।

ाह�कक ाल  �ा �नब- ि�ला तब  

40 �दने 
�ाथन� ाको 



17

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

मलाई तपा�का प�व� आ�ाले भन�हुोस।्

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�हुोस।्

येशूको नाउँमा म �ाथ�ना गद�छु। आ�मन



 
 

 
 

gzxquv
�वगम� ा हनहने ��य �पता, मलाई ुु ु

  �ेम गनभ� एकोमा र मलाई तपा�को ु

     स�तानम�ये एक बनाउनभएकोमा ु

       तपा�लाई ध�यवाद छ।

हराएको भेडाको ��टा�त • लका 15:1-7ू
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

 “�तमी मेरो ��य स�तान हौ, 

 र म �तमीलाई अन�त �ेमले �ेम गद�छ।”ु

1 यह�ना 3:1 �ू

हेर, �पताले हामीलाई क�तो �क�समले �ेम 

गनभ� एको छ, �क हामी परमे�वरका स�तान ु

भनी कह�लएकाह� ह�।



izse तपा�लाई �ेम गन � र तपा�को आ�ापालन 

 गन � मलाई सहायता गनह� ोस।्ु

अ�ाहामको कथा • उ�पि�त 12:1-5



21

 येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“�तमीले मेरा �श�ाह� पालन गर 

भ�ने म चाह�छ। य�द �तमीह� मलाई �ेम ु

गछ� भने मेरो आ�ापालन गन�छौ।”

म�ती 22:37,38�

तल� े परम�भ आ�ना परमे�वरलाई आ�नो सारा ु

�दयले, र आ�नो सारा �ाणले, र आ�नो सारा 

समझले �ेम गन।�  महान ्र �थम आ�ा यह� हो।ू



  n;k
तपा� जसर� मलाई �ेम 

 गनह� �छ �यसर� अ�ह�लाई �ेम ु ु

  गन � मलाई सहायता गनह� ोस।्ु

असल सामर� • लका 10:25-37ू
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 येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“मलै े �तमीह�लाई क�त धेरै �ेम गरेको छ भ�ने करा ब�यौ भने �तमीह� ु ुु

अ�ह�लाई �ेम गन � स�नेछौ। �बरामीह�का �नि�त �ाथन� ा गद� र �तमीह�का 

वरपरका दःखी र खाँचोमा परेका मा�नसह�लाई सहायता गद� मेरो �ेम �कट गर।”ु

यह�ना 15:12�ू

मेरो आ�ा यह� हो, �क मलै े �तमीह�लाई 

जसर� �ेम गर�, �तमीह�ले एक-अका�लाई 

�यसर� न ै �ेम गर।



 kirRkp’i
मेरा पापह�का �नि�त म दःखी छ। ु ु

  मलाई धोएर श� बनाउनहोस।्ु ु

�मा नगन� नोकरको ��टा�त • म�ती 18:21-35
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“नडराऊ! म �त�ा पापह� �मा ग�र�दनेछ। म �तमीलाई �हउँभ�दा सेतो ु

बनाउनेछ, तर म चाह�छ, जसर� मलै े �तमीलाई �मा गर�, �यसर� न ैु ु

�तमी प�न सध � अ�ह�लाई �मा गन � तयार होऊ।”

भजन 51:2�

मेरा सब ै अधमब� ाट मलाई पण � �पमा ू

धोइ�दनहोस,् र मेरो पापबाट मलाई ु

श� ग�र�दनहोस।्ु ु



 kuk/kjkv
 म मेरो सारा �दयले 

  तपा�को �शंसा गन�छ।ु

�ी�टमसको कथा • लका 1 र 2ू
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 येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

'मलाई �तमीले �शंसाका गीतह� गाएको र मेरो आराधना गरेको स�न मन पछ�। ु

�तमीले यो करा सध � गनप� छ�। �त�ो ध�यवाद� �दयले मलाई आनि�दत बनाउँछ।'ुु

भजन 9:1�

परम�भ, मेरो परा �दयले म तपा�को �शंसा ु ू

गन�छ। तपा�का सब ै आ�चयक� मह� �को ु

वणन�  म गन�छ।ु



 

 
iZ.e kl

          हे येश, म तपा�लाई मेरा �भ ू ु

         मानेर तपा�लाई प�याउन चाह�छ। ु

        तपा� जसर� चाहनह�छ �यसर� ु ु

मलाई प�रवतन�  

गनह� ोस।्ु

प�स �स� �थएनन ्• लका 25:54-62ु ू
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“म �तमीह�का ग� हँ। �तमीह�ले मलाई प�याओ भ�ने म चाह�छ। बाटो सध �ु ुु

सहज वा �प�ट नदे�खएला, तर ममा�थ भरोसा राख- म �तमीह�लाई डो�याउनेछ।”ु

यह�ना 13:13ू �

�तमीह� मलाई 'ग�' र '�भ' भ�दछौ, ु ु

�यो �तमीह� ठ�कै भ�दछौ, 

�कनभने म उह� हँ।ु



 krZjkHuf
मलाई तपा�का 

  प�व� आ�माले भनह� ोस।्ु

स�लाहकार • यह�ना 14:15-31ू
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“याद राख, �तमीह� क�ह�य ै प�न एकलो छैनौ। म सध � �तमीह�को साथमा छ। ु

मेल ै मेरा आ�मालाई �तमीह�का स�लाहकार, �श�क र �तमीह�का 

मागद� शक�  हनका �नि�त पठाएको छ।” ुु

ए�फसी 5:18ख�

प�व� आ�माले भ�रपण � होओ।ू



 kokzHi
मलाई तपा�को अन�ह, स�यता ु

   र �यायको साधन बनाउनहोस।्ु

येश र बाल-बा�लकाह� • म�ती 15:1-6ू
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“�तमीह� मेरा �नि�त अ�त मह��वपण � र परमे�वरको रा�यका �नि�त अ�त ू

�वशषे छौ। म �तमीह�लाई महान ्कायह� � गनक� ा �नि�त �योग गन � स�छ।”ु

यह�ना 1:14ू �

हामीले उहाँको म�हमा दे�य�, जन म�हमा �पताबाट ु

आउऩभएको एक मा� प�को ज�तो �थयो।ु ु



 
 kiuysp

    मलाई तपा�को म�हमा र 

अ�ह�लाई तपा�को प�छ ला�ने 

      �नम��णा �दनका ला�ग 

              �योग गनह� ोस।्ु

टासस� का शाऊल पावल बने, येश �ी�टका �े�रत बने • �े�रत 9:1-22ू  
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 येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“म चाह�छ, �तमीह�ले आ�ना �म�ह� र प�रवासँग मेरो �वषयमा ु

कराकानी गर। �तनीह�लाई मेरो प�छ ला�ने �नम��णा देओ।”ु

म�ती 28:19�

यसकारण जाओ, र सब ै देशका जा�तह�लाई 

चेला बनाओ, �पता, प� र प�व� आ�माको ु

नाउँमा �तनीह�लाई बि�त�मा देओ।



kj/ dkfv
येशको नाउँमा म �ाथन� ा गद�छ। आ�मन।ू ु

अ�धो बार�तम ै • मक� स 10:46-52ू
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येशले जवाफ �दनभयो,ू ु

“�वग � र प�वीको सम�त अ�धकार मलाई �दइएको छ। ममा �तमीह�ले आन�द, ृ

शाि�त, �मा, आशा र सर�ा पाउनेछौ।”ु

�फ�ल�पी 2:9�

�यसकै ारण परमे�वरले उहाँलाई अ�त उ�च 

पानभ� यो, र उहाँलाई �यो नाउँ �दान ु

गनभ� यो, जो हरेक नाउँभ�दा उ�च छ।ु



Teache� ’ Secti�nभाग ोकक�श�

ks dd jk kjZuk dFzk ksi

cky&ckfydkg:dk fufEr

’kfDr
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बाल-बा�लकाह�को 40 �दनको �ाथन� ाको करारको पा�य�म एक-एक पंि�त गद� �ाथन� ाको अ�ययन गन� माग�� नद��शका हो। 

तलका �ेणीह� अ�ययन माग�� नद��शकाको श�दे�ख अ��यस�म छनः्ु

के �तमी यो भ�न स�छौ?

यहाँ न ै �ाथन� ा र �यससँग �म�दाज�दा क�ठ ु

गनप� न� बाइबल पदह�सँग बाल-बा�लकाह�लाई ु

प�रचय गराइ�छ। बाल-बा�लकाह�लाई �ाथन� ा र 

बाइबल पद क�ठ, दव ै गन � अगवाइ गनह� ोस,् �यो ु ु ु

�तनीह�लाई दोहो�याउन �दनहोस।् केह� पटक ु

�यसो गनह� ोस।्ु

के �तमी यो भे�ाउन स�छौ?

यस �वषयमा अझै अ� अ�ययन गनक� ा �नि�त 

थप बाइबल पदह� �दइएका छन।् बाल-

बा�लकाह�ले क�ामा ती हेन � स�छन,् पालपै ालो 

गर� सबलै े स�ने गर� बाइबल पदह� प�न ु

स�छन,् अ�न �यस पदले �तनीह�लाई के भ�छ 

�यस �वषयमा चचा� गन � स�छन।्

के �तमी यो महसस गन � स�छौ?ु
बाल-बा�लकाह� ��न गन � मन पराउँछन,् अ�न 

�यसमै ा �तनीह�को मौका ह�छ! यस ठाउँमा ु

�तनीह�ले �यस �वषय-व�तमा�थको आ�नो ु

चासो, डर, शंका र �व�वास ख�लमख�ला ु ु

�य�त गन � स�छन।्

जसलाई मन ला�छ उसलै े 

�ाथन� ा श� गन� क�ाु
यो बाल-बा�लकाह�का �नि�त �यि�तगत �पमा 

�ाथन� ाको अनभव गन� एका�त समय हो। ससाना ु

क�ाह� भए, �तनीह� गोलाकारमा उ�भन 

स�छन,् र जसलाई अगवाइ ह�छ उसलै े �ाथन� ा ु ु

गन � स�छ, वा �तनीह�लाई अगवाइ भएअनसार ु ु

एक पंि�तको �ाथन� ा गन � स�छन।् यो समयको 

श�आत एक पंि�तको �ाथन� ा गद� गनप� छ� , ु ु

�यसप�छ अ�ह�लाई �ाथन� ा गन � �दनपछ�। यो ु

एउटा सानो झ�डमा टे�बलको व�रप�र, भइँमा, ु ु

�व�वको मान�च�मा�थ बसेर प�न गन � स�क�छ। 

यसो गदा� बाल-बा�लकाले �ाथन� ा गन � सिजलो र 

रमाइलो ह�छ र एक साथ �मलेर �ाथन� ा गन �ुु

रा�ो ह�छ भनी जा�नेछन।्ु
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
�ग�मा �न�ुने ��य �पता, मलाई �ेम गन�भुएकोमा र मलाई तपा�को स�ानम�े 
एक बनाउनभुएकोमा तपा�लाई ध�वाद छ।

1 यह�ना 3:1 �ू

हेर, �पताले हामीलाई क�तो �क�समले �ेम गनभ� एको छ, �क हामी परमे�वरका स�तान भनी ु

कह�लएकाह� ह�।

परमे�रले हामीलाई 

�ेम गन��ु�छ भनी �तमी 

कसरी जा�छौ?
�तमी आ�नो �ेम कसरी �कट गछ�?

कुन कुराले हामीलाई 
उहाकँो स�ान बनाउँछ?

कुन कुरा�ारा 

�तमीलाई �ेम ग�रएको 

महसुस गछ�?

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

यह�ना 3:16ू

1 यह�ना 4:10ू

रोमी 8:38-39

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

य�द तपा�को क�ा ठलो छ भने �यसलाई ससाना झ�डमा बाँ�नहोस,् अ�न “हे �वगम� ा हनहने ��य ू ु ु ुु ु

�पता, मलाई �ेम गनभ� एकोमा र मलाई तपा�को स�तानम�ये एक बनाउनभएकोमा तपा�लाई ु ु

ध�यवाद �द�छ” भ�दै �ाथन� ा स� गनह� ोस।् बाल-बा�लकाह�ले �यो वा�य दोहो�याएर भ�न ु ु ु

लगाउनहोस,् अ�न �तनीह�लाई परमे�वरको स�तान हन क�त मन पछ� , परमे�वरको अन�त ु ु

�ेमको अथ � �तनीह�का �नि�त के हो भ�ने �वषयमा साथ ै उहाँको �ेमको �नि�त ध�यवाद �दँदै 

��येक बाल-बा�लकालाई एक-एक पं�तीको �ाथन� ा गन � लगाउनहोस।् य�द तपा�को क�ा सानो छ ु

भने तपा� बाल-बा�लकाह�लाई एक-अक�को हात समा�दै गोलाकारमा उ�भन लगाएर ��येकलाई 

�तनीह�ले पाएका अगवाइअनसार �ाथन� ा गन � लगाउन स�नह�छ, �तनीह�ले �यसो गन � स�छन।्ु ु ु ु

यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 अन�हको अथ � हामीले �यो �ेम पाउने लायकको केह� नगरे प�न �ेम ग�ररन हो।ु ु

 हामी जा�दछ� परमे�वरले हामीलाई �ेम गनह� �छ, �कन�क उहाँले हामीलाई सि�ट गनभ� यो, ु ुृु

हामीलाई चा�हने थोकह� जटाइ�दनह�छ, उहाँका एक मा� प� येशलाई हा�ा �नि�त �समा ु ु ु ू ूु

मन � पठाउनभयो। ु

 के �तमीह�लाई अन�त �ेमको अथ � थाहा छ? यसको अथ � क�ह�य ै समा�त नहने �ेम हो। यो ु

खब�खब � वषम� ा प�न समा�त हँदैन। ु

 �तमीले केह� ग�ती गदा� यो समा�त हँदैन। ु

 �तमीलाई डर महसस हँदा यो समा�त हँदैन। ु ु ु

 �तमीले �ेम गरेको कन ै �यि�तको म�यहँदा यो समा�त हँदैन। ु ृ ु ु ु

 �त�ा आमाबबाले जा�गर गमाउँदा यो समा�त हँदैन। ु ु ु

 �तमी �कलको पर��ामा फेल हँदा �यो समा�त हँदैन। ु ु ु

 चाहे जे न ै भए प�न येशको �ेम क�ह�य ै प�न समा�त हँदैन, क�ह�य ै असफल हँदैन।ू ु ु

बाल-बा�लकाह�लाई परमे�वरको �ेमको �वषयमा �तनीह�का �वचारह� ख�लमख�ला भ�न ु ु

लगाउनहोसः् परमे�वरको �ेम गमाउने वा खशी र आन�दको अनभव गरेको र उहाँको �ेमको ु ु ु ु

�वषयमा �सकेको। 
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

हराएको भेडाको ��टा�त (लका 15:1-7)ू

येशले परमे�वरले ती मा�नसह�लाई क�त धेरै �ेम गनह� �छ भनी सबलै े जानन ्भ�ने चाहनह��यो। ू ु ू ुु ु

उहाँले �तनीह�लाई एउटा गोठालो र हराएको भेडाको ��टा�त भ�नभयो। �यो गोठाला हराएको ु

�यस एउटा भेडाका �नि�त य�त धेरै �चि�तत भयो �क उसले अ� सब ै भेडालाई 

छोडरे �यो हराएको एउटालाई खो�न गयो। भेडाह� क�हलेकह�ं 

बरा�ल�छन,् र आ�न ै बाटो ला�छन।् भेडाह� असहाय पशह� हन,् ु ु

जसलाई भाल, �वाँसा वा �सहंह�ले सिजल ै आ�मण गर� ु

खा�छन।् गोठालोको काम भेडाह�लाई खतराबाट बचाउन ु

हो, अ�न �यस गोठालोले ठ�क �यस ै ग�यो। �यसलाई 

भे�ाएप�छ ऊ रमायो र �यसलाई आ�नो काँधमा बोकेर 

घरमा �यायो। अ�न उसले �यो हराएको भेडा पाइएको 

खशीमा आ�ना सब ै �म� र �छमेक�ह�लाई रमाहट गन �ु

बोलायो। येशले भ�नभयो, कन ै एउटा केट� वा एउट� केट�ले ू ु ु

उहाँलाई उ�ारकता�को �पमा �हण गदा� �वगम� ा प�न �य�त ै

रमाहट ह�छ- �कन�क �तनीह� हराएको अव�थाबाट भे�टएको ु

अव�थामा प�छन,्  अ�न �यस कराले �वगम� ा ठलो आन�द, ु ु ू

रमाहट र उ�सव हँदछ! सप�याह ३:१७ ले हामीलाई �वगक� ा �पता ु

उहाँका छोराछोर�ह�मा रमाउनभएको महसस गन � सहायता गद�छः 'तरेा ु ु

परमे�वर सामथ� हनह�छ; उहाँले बचाउनहनेछ, तरेा कारणले उहाँ आन�दले रमाउनहनेछ। उहाँ आ�नो ु ु ुु ु ु ु

�ेममा चप रहनहनेछ, उहाँ तरेो कारणले गीत गाउँदै आन�द मनाउनहनेछ' (ट�.बी.एस. नेपाल� बाइबल)। ू ु ुु ु

यो वचन स�दा �तमीलाई क�तो ला�छ? ु

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 येश �त�ा पापह�का �नि�त मनभ� यो र अ�हले उहाँ �त�ो �दय�भ� वास गनह� �छ भनी �व�वास ू ु ु ु

गर। 

 उहाँको अन�हले �तमीलाई उहाँको ��य स�तान बनाएको हो भनी �व�वास गर।  ु

 चाहे जे न ै भए प�न �तमी��त भएको उहाँको �ेम क�ह�य ै समा�त हँदैन भनी �व�वास गर। ु

 परमे�वरले �तमीलाई आज कससै ँग उहाँको अन�हको स�देश बाँ�न �योग गन � स�नह�छ भनी ु ु ु

�व�वास गर।
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 के �तमी �ाथन� ाको प�हलो पंि�त स�झन, अन�ह, अ�न �यो तल ले�न स�छौ?ु

 खाल� ठाउँ भरः

1 यह�ना 3:1 “हेर, _______ ले _________ लाई ________ �क�समले ___________ गनभ� एको ू ु

छ, �क _________ परमे�वरका ___________ भनी ____________________ ह�।”

 कन कराले �तमीलाई सधक� ा �नि�त परमे�वरको स�तान बनाउँछ, के �त�ा आ�न ै श�दह�मा बताउन ु ु

स�छौ?

 �त�ा आमाबबाले ज�त ैयेशले �तमीलाई �त�ो नाउं �वारा �च�नह�छ र �त�ो बारेमा सब ै करा जा�नह�छ। यो ु ू ु ु ुु ु

करा जा�दा �तमीलाई क�तो अनभव ह�छ �यसको वणन�  गद� के एउटा वा�य ले�न वा एउटा �च� कोन �ु ु ु

स�छौ?

 जवाफ �दने समयः

ध�यवाद� हन रा�ो करा हो। �यसले येशलाई �स�न त�याउँछ। के �तमीह� येशलाई ध�यवाद �दँदै एउटा छोटो ु ु ू ु ूु

प� ले�न स�छौ?

अ�यास प�ना
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म राजाह�का महाराजाका ��य स�तान हँ।ु

म हँ, म हँ!ु ु

म अन�तस�मका �नि�त उहाँको म�यवान ्स�पती हँ।ू ु

म हँ, म हँ!ु ु

मलै े उहाँको अन�ह �वारा उ�ार पाएको छ, र उहाँको रगत �वारा छटकारा पाएको छ।ु ु ु ु

मलै े पाएको छ, मलै े पाएको छ!ु ु

म उहाँका पखेटाह�ले छो�पएको छ, र हा�नबाट जोगाइएको छ।ु ु

म छो�पएको छ, म जोगाइएको छ!ु ु

म ध�यवाद� छ, �कन�क म��तको उहाँको �ेमको क�ह�य ै अन�य हँदैन। ु ु

म छ, म छ!ु ु

म सव��च परमे�वरको स�तान हँ।ु

आ�मन!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� ु

प�दै जवाफ �द�छन।् �यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ैु

�नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले ु ु ु

�नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ुु

यो हो।�नचोड 

gzxquv
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के �तमी यो भ�न स�छौ?

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

म�ती 22:37,38 �

तल� े परम�भ आ�ना परमे�वरलाई आ�नो सारा �दयले, र आ�नो सारा �ाणले, र आ�नो सारा ु

समझले �ेम गन।�  महान ्र प�हलो आ�ा यह� हो।ू

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

�यव�था 7:9

यह�ना 14:15ू

2 यह�ना 1:6ू

कल�सी 3:20

आ�ापालन 
के हो?

के �ेम आ�ापालनभ�ा मह�पूण� हो?

�ेमलाई आ�ापालनसँग िकन जो�डएको छ?

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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 “जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र “तपा�लाई �ेम गन � र तपा�को आ�ापालन गन �

मलाई सहायता गनह� ोस”् भनी �ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र ु ु ु

दोहो�याउन लगाउनहोस।् �तनीह�लाई �म र आ�ापालन �स�नका �नि�त परमे�वरसँग ु

सहायता मा�दै एक वा�यको �ाथन� ा गन� उ�साह �दनहोस।्ु

यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 येश हामीले आ�ना आमाबबाको आ�ापालन गर� भ�ने चाहनह�छ। ू ु ु ु

 येश हामीले उहाँको आ�ापालन गर� भ�ने चाहनह�छ। यसले उहाँलाई �स�न त�याउँछ। ू ु ुु

 हामी सब ै करामा परमे�वरको आ�ापालन गद� उहाँ��तको आ�नो �ेम �कट गद�छ�। ु

 यो कथामा �तमीह� आ�ापालनप�छ आ�शष ्आएको दे�नेछौ। 

 सँगसँगै येशको आ�ापालन गन � र उहाँलाई प�याउन एउटा रोमांचकार� या�ा हो। ू ु ु

यहाँ �तमीह� आ�ापालनको �वषयमा करा गद� छलफल गन � स�छौ। जब हामी आ�ना ु

आमाबबाको आ�ापालन गद�छौ, तब वा�तवमा परमे�वरकै आ�ापालन ग�ररहेका ह�छ�, ु ु

�कन�क उहाँले न ै हामीलाई सब ै करामा आमाबबाको आ�ापालन गन � भ�नभएको छ। बाल-ु ु ू ु

बा�लकाह�लाई आ�ापालन गन � कन कराले क�ठन बनाउँछ �यो भ�न लगाउनहोस,् तर ु ु ु

आ�ापालन गदा� �तनीह�ले पाएका आ�शषह�को बारेमा प�न भ�न लगाउनहोस।्  अन�य मा, ु

�ेम र आ�ापालन कसर� पर�पर जो�डएको छ �यो ब�न �तनीह�लाई सहायता गनह� ोस।्ु ु

izse



48

के �तमी यो स�न स�छौ?ु

अ�ाहामको कथा (उ�पि�त 12:1-5)

अ�ाहाम आजभ�दा धेरै समय अ�घ िजएका �थए। �तनी व� भइसकेका �थए, परमे�वरले ृ

�तनलाई भ�नभयो, 'तरेो देश, तरेो कट�ब तथा तरेा �पताको घरबाट �न�केर जन देश म तँलाई ु ु ु ु

देखाउँछ �यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठलो जा�त खडा गन�छ, र तँलाई आ�शष ्ु ू ु

�दनेछ। म तरेो नाउँ ��स� गराउनेछ, र तँ आ�शषको मल हनेछस।् ु ु ू ु

तं�वारा न ै प�वीका सब ै कलले आ�शष ्पाउनेछ।' अ�ाहामले ृ ु

परमे�वरको आ�ापालन गरे। �तनी आ�नी प�नी सारा, 

भ�तजा लोत र �तनीह�का सब ै मालताल �लएर घरबाट 

�नि�कए। �तनीह� आ�नो घरबाट, हारान भ�नने 

शहरबाट  आ�नो नयाँ घरमा गए, जसलाई �तनीह�ले 

��त�ा ग�रएको देश भने। के �तमीह� सो�न स�छौ- 

अ�ाहामले �कन परमे�वरले जे भ�नभयो �यह� गरे? हो, ु

�ठकै भ�यौ। �तनले �ेम र आ�ापालन गन � �स�करहेका 

�थए। �तनको आ�ापालन �तनको जीवनभ�र आ�ापालन, 

�ेम र �व�वासमा बढने साह�सक कायक� ो स�आत मा� �थयो। ु

izse

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 परमे�वरले जे भ�नह�छ �यो गरेर उहाँ��तको �तमीह�को �ेम र भि�त �कट गर।  ु ु

 आ�ना आमाबबाको आ�ापालन गर, �कन�क यस �वारा परमे�वरको आदर ह�छ।ु ु

 केह� नबझ ेप�न परमे�वरमा भरोसा र उहाँको आ�ापालन गर।ु
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अ�यास प�ना

izse

 के �तमी �ाथन� ाको दो�ो पंि�त स�झीन, �ेम, अ�न �यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

 म�ती 22:37,38 “तल� े परम�भ आ�ना परमे�वरलाई आ�नो सारा _________ ले, र आ�नो सारा ु

_________ ले, र आ�नो सारा _______ ले ____________ गन।�  महान ्र _________ __________ ू

यह� हो।”

 आ�ापालन गन � भनेको अथ � के हो?ु

 आ�ाकार� हने स�ब�धमा सबभै �दा क�ठन करा के ह�छ?ुु ु

 जवाफ �दने समयः

धका�ह� भएको एउटा प�नामा �त�ो स�्दर अ�रमा आज क�ठ गनप� न� पद लेख, अ�न �यसप�छ �यो ु ु

�तमीलाई मन परेको रं�गन कागतमा टाँस- �य�तो रं�गन कागत ठलो हनपछ� , ता �क �यो �ेमज�तो ू ुु

दे�खओस।् �तमी �यो �त�ो स�ने कोठाको �भ�तामा वा टे�बलमा रा�न स�छौ, जसले �तमीलाई परमे�वरको ु

सबभै �दा ठलो आ�ा �मरण गराउँछ।ू



50

iky ukKkv

यो हो।�नचोड 

�तमीह�ले ��येक �दनको स�मा के गनप� छ�?ु ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

परमे�वरको प�व� वचन पढ+दा �तमीह�ले के गनप� छ�?ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

जब �तमीह� ग�ती गन� पर��ामा पछ� �यसबेला �तमीह�ले के गनप� छ�?ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

�त�ो �दन अ�त नरा�र� �ब�दा �तमीह�ले के गनप� छ�?ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

रा�त डर ला�दा �तमीह�ले के गनप� छ�?ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

�तमीह�ले परमे�वरको नजरमा मनपद� कन करा गनप� छ�?ु ु ु

भरोसा, आ�ापालन र �ाथन� ा!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु
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n;k

के �तमी यो भ�न स�छौ?
तपा� जसरी मलाई �ेम गन��ु�छ �सरी अ�ह�लाई �ेम गन� मलाई सहायता 
गन�हुोस।्

यह�ना 15:12�ू

मेरो आ�ा यह� हो, �क मलै े �तमीह�लाई जसर� �ेम गर�, �तमीह�ले एक-अका�लाई �यसर� न ै �ेम गर।

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

म�ती 5:44-48

1 को�र�थी 13:4-7

1 यह�ना 4:7-11ू

1 यह�ना 3:18ू

हामीलाई कसलाई 

�ेम गन� आ�ा 

�दइएको छ?
हामीले कसरी �ेम गन�पुछ�?

�तमी कुन समय 
प�रवारको �ेमको अनभु व गद�छौ?

�तमी किहले 

परमे�र�ारा �ेम ग�रएको 

अनभुव गद�छौ?

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र “तपा�लाई �ेम गन � र तपा�को आ�ापालन गन �

मलाई सहायता गनह� ोस”् भनी �ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र ु ु ु

दोहो�याउन लगाउनहोस।् �तनीह�लाई �ेम र आ�ापालन �स�नका �नि�त परमे�वरसँग ु

सहायता मा�दै एक वा�यको �ाथन� ा गन� उ�साह �दनहोस।्ु

यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 अ�ह�लाई �ेम गन � य�त मह��वपण � छ �क यो परमे�वरलाई आ�नो सारा �दय, �ाण र ु ू

समझले �ेम गन�� सत स�बि�धत छ।ु

 अ�ह�लाई �ेम गनक� ो अथ � आ�ना �म�ह� साथ ै श�ह�लाई प�न �ेम गन � हो। अहो, �यो त ु ु ु

गा�ो ह�छ।  ु

 अ�ह�लाई �ेम गन � भनेको येशले झ � ब�लदान�व�प �ेम गन � हो। यसको अथ � अ�ह�लाई ु ू ु

आफभ�दा अगा�ड रा�न हो।  ू ु

बाल-बा�लकाह�लाई येशले झ � अ�ह�लाई �ेम गन� स�ब�धमा �तनीह�का �च�ता र चनौतीह� ू ु

बारे ख�लमख�ला छलफल गन � लगाउन होस।्  म�ती ५ अ�यायको ख�ड हेनह� ोस।् बाल-ु ु ु ु

बा�लकाह�ले स�ब�धह�मा �तनीह�ले गन � परेका संघषह� �को �वषयमा र �तनीह�लाई मन 

नपराउने मा�नसह�लाई �ेम गन � �कन क�ठन छ भनी बताउने इ�छा गन � स�छन।् प�हलो 

को�र�थी १३ मा वणन�  ग�रएको �ेमका �वशषेताह�को बारेमा करा गनह� ोस।् कन-कन पालन ु ु ु ु

गन � धेरै क�ठन छ, र कन-कन सिजला छन?् ु ु
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के �तमी यो गन � स�छौ? 

 येशले ज�त ैब�लदान�व�प �ेम गर। ू

 बोल�ले मा� होइन, तर �यवहारले �ेम गर। �तमीले अ�ह�लाई वा�ता गछ� भने  

उनीह���त दया देखाइरहेका ह�छौ।ु

 �तमीह�को सारा �दयले येशलाई �ेम गर अ�न उहाँका प�व� आ�माले �तमीह��वारा ू

अ�ह�लाई �ेम ग�न ्भनी �ब�ती गर।

n;k

के �तमी यो स�न स�छौ?ु

असल सामर� (लका 10:25-37)ू

परमे�वरले जसर� हामीलाई �ेम गनह� �छ �यसर� न ै हामीले अ�ह�लाई �ेम गन � भनेको के हो? हामी ु ुु

यो प�तो लगाऔ।ं कसलै े येशलाई सो�यो, 'मेरो �छमेक� को हो?' येशले एउटा ��टा�त भ�दै �यसको ू ू

अथ � बझाउन भयो। उहाँले धेरैचो�ट �यसो गनभ� यो। येश एक असल ु ु ु ू

कथावाचक हनह��यो। उहाँले भ�नभयो, 'एक जना मा�नस ु ुु ु

य�शलेमबाट यर�हो�तर जाँदै�थयो। �यो डाँकह�को फेला प�यो। ू

�तनीह�ले �यसलाई ना�गै पारेर �पटे, र �योसँग भएको पसै ा 

र अ� सब ै थोकह� लटे अ�न �यसलाई अधमरो पार� ु

बाटोको �कनारमा छोडरे गए। एउटा पजाहार� �यह� बाटो ू

भएर जाँदै�थयो, र �यो अधमरो मा�छेलाई देखेर �यो 

अक�प�� तक� र गयो।' �तमीह� र मलाई ऊ �यि�त दयाल ु

�थयो ज�तो ला�दैन, ला�छ र? येशले फे�र भ�नभयो, ू ु

'एउटा लेवी प�न �यस ठाउँमा आएर �यसलाई देखेप�छ 

अक�प�� तक� र गयो।' अहो, के साँ�च ैहो र? �यसप�छ जे 

भयो, के �यो �तमीह�लाई थाहा छ? एउटा सामर� (जसलाई 

यहद�ह�ले घणा गद�थे) ले �यो घाइत ेमा�नसलाई दे�यो, अ�न ृू

क�पना गर त उसले के ग�यो? उसले �यस मा�नसको हेरचाह गन � सहायता 

गद� परमे�वरको �ेम �कट ग�यो। उसले �यस मा�नसका घाउह� धोइ�दयो र प�ी बाँ�ध�दयो, �यसलाई 

गधामा बसायो, र एउटा पौवा (आ�म) मा प�यायो, र पौवाको मा�लकलाई �यो रा�ो नहोऊ�जेल �यसलाई ु

�याहान� �ब�ती ग�यो। �यस सामर�ले भ�यो, 'यसको �नि�त ला�ने खचक� ो �पमा चाँद�का यी केह� 

�स�काह� लेऊ, अ� बढ� खच � लागे म फक� र आउँदा �तमीलाई �त�र�दनेछ।' येशले यो कथाको अन�य ु ू

कसर� गनभ� यो के �तमीह�लाई थाहा छ? उहाँले भ�नभयो, 'जाऊ, �तमी प�न �यस ै गर।'ु ु
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 के �तमी �ाथन� ाको त�ेो पंि�त स�झन, दया, अ�न �यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

यह�ना 15:12 'मेरो_______ यह� हो, �क मलै े �तमीह�लाई________  _______ गर�, �तमीह�ले ू

एक-_________�यसर� न_ै __________गर।'

 येशको �सको म�य �कन �त�ो �नि�त भएको उहाँको �ेमको �स� नमना हो?ू ू ु ूृ

 �तमीले �चनेको कन ै एक जना �यि�तलाई ब�लदानपण � �ेम �कट गन� एउटा त�रका बताऊ।ु ू

 जवाफ �दने समयः

कागत, रंग र कलम �लएर �तमीह�ले �ेम देखाउन चाहेका �यि�तह�का �नि�त एउटा काड � बनाओ। 

�यो काडक� ो कन ै ठाउँमा आज क�ठ गनप� न� बाइबल पदले�न स�छौ। ु ु

अ�यास प�ना

n;k
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हे परमे�वर, मेरो सारा �दयले म तपा�लाई �ेम गद�छ!ु

म गद�छ, म गद�छ!ु ु

हे परमे�वर, मेरो सारा �ाणले म तपा�लाई �ेम गद�छ!ु

म गद�छ, म गद�छ!ु ु

हे परमे�वर, मेरो सारा समझले म तपा�लाई �ेम गद�छ!ु

म गद�छ, म गद�छ!ु ु

हे परमे�वर, मेरो सारा शि�तले म तपा�लाई �ेम गद�छ!ु

म गद�छ, म गद�छ!ु ु

तपा�को �ेम य�तो करा हो, जन म दे�न र अनभव गन � चाह�छ!ु ु ु ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म अ�ह�लाई तपा�को �ेम वा�त�वक हो भनी देखाउन चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु

n;k

यो हो।�नचोड 
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
मेरा पापह�का �न�� म दःखी छु। मलाई धोएर शु� पान�हुोस।्ु

भजन 51:2

मेरा सब ै अधमब� ाट मलाई पण � �पमा धोइ�दनहोस ्र मेरा पापबाट मलाई श� ग�र�दनहोस।् ू ु ु ु

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

म�ती 6:9-15

�े�रत 3:19

1 यह�ना 1:9ू

केही ग�ी ग�रसकेप�छ 

�तमीलाई क�ो ला�छ?

�तमीलाई �मा ग�रसकेप�छ 
क�ो ला�छ?

�तमीलाई कुन कुराले 'मलाई �मा गन�हुोस'् भ�दे�ख रो� स�छ?

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 �मादानको बारेमा ब�नलाई �त�ो �नि�त सबभै �दा क�ठन करा के �थयो?ु ु

 �तमीह�लाई चोट पऱयाउने अ� मा�नसह�लाई �मा गन � �कन क�ठन हन स�छ?ु ु ु

 यसो भ�न �कन क�ठन ह�छ, 'म दःखी छ, मलाई �मा गनह� ोस।्'  ु ु ु ुु

 परमे�वर, �त�ा आमाबबा, सहोदर दाजभाइ, �दद�-ब�हनी वा �म�ह�को अगा�ड �व�छ ु ु

भएप�छ  �तमीलाई क�तो ला�छ? 

परमे�वर हा�ा सब ै पापह� �मा गन � तयार हनह�छ भ�ने �वषयमा कराकानी गद� छलफलमा ु ुु ु

अगवाइ गनह� ोस।् उहाँ हा�ो उदाहरण हनह�छ, अ�न उहाँले हामीलाई �मा गनभ� एको हनाले ु ु ु ुु ु ु

हामी प�न अ�ह�लाई �मा गन � तयार हनपछ�। तपा�ह� �भको �ाथन� ा एकसाथ प�न स�छौ। ु ुु

बाल-बा�लकाह�लाई �यो समयको बारेमा ख�लमख�ला बताउने उ�साह �दनहोस,् जन बेला ु ु ु ु

कसलै ाई �मा �दन �तनीह�लाई गा�ो भएको �थयो, अ�न �तनीह�ले �मा पाउँदा �तनीह�लाई ु

क�तो लागेको �थयो �योसँग तलना गनह� ोस।् ु ु

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र 'मेरा पापह�का �नि�त म दःखी छ। मलाई धोएर श� ु ु ु

पानह� ोस'् भनी �ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र दोहो�याउन ु ु ु

लगाउनहोस।् �तनीह�लाई �ेम र आ�ापालन �स�नका �नि�त परमे�वरसँग सहायता मा�दै ु

एक वा�यको �ाथन� ा गन� उ�साह �दनहोस।्ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

�मा नगन� नोकरको ��टा�त (म�ती 18:21-35)

प�सले येशलाई सो�यो, 'मेरो भाइले क�त प�ट मेरो �व�� अपराध गरे मलै े �यसलाई �मा गन�? के ु ू

सात प�टस�म?' येशले �तनलाई जवाफ �दनभयो, 'स�तर� गणा सातप�ट।' अ�न उहाँले एउटा ू ु ु

��टा�त भ�नभयो, 'कन ै एक जना राजाले आ�ना नोकरह�लाई बोलाएर �तनीह� ु ु

उनको क�त-क�त ऋणी छन ्सो भ�न लगाए। एक जना नोकर राजाको धेरै 

��पयाँको ऋणी �थयो, जन उसले क�ह�य ै �तन � स�दैन�यो।  राजाले ु

भने, 'तरेो ऋण चकाउन म तँलाई र तरेो प�रवारलाई दासको �पमा ु

बे�छ।' �यस मा�नसले �ँदै भ�यो, 'होइन, हजर दयागर� �यसो ु ू

नगनह� ोस।् म �ब�ती गछ�। दया गर� मेरो प�रवार र ममा�थ कपा ु ु ृ

गनह� ोस।्' राजा दयाल �थए र �यसलाई दया देखाए र भने, 'म ु ु

तँलाई छो�ड�द�छ, तँ ऋणबाट म�त भइस।्' तर �यस मा�नसले ु ु

के ग�यो अनमान गर। �यो गयो र �यसको अक� संगी नोकरलाई ु

भे�यो, जो �यसको थोरै पसै ाको ऋणी �थयो, �यसले भ�यो, 'य�द 

तल� े मेरो एक-एक पसै ा �त�रनस ्भने म तँलाई �यालखानमा 

हा�ल�द�छ।' �यो अक� नोकरले �ब�ती गद� भ�यो, 'कपया, म��त धयै �ु ृ

गर। �ब�ती छ, मलाई दया गर।' तर �यस मा�नसको �दय �नद�यी �थयो र 

�यसले कन ै दया देखाएन। �यसले संगी नोकरलाई �यालखानमा हा�लदयो। केह� ु

समय न�ब�दै राजाले आफले �मा �दएको �यस नोकरले जे गरेको �थयो �यो थाहा पाए। राजा �ो�धत भए र ू

भने, 'तँ द�ट नोकर! तल� े मसँग �ब�ती ग�रस,् र मलै े तरेो ठलो ऋण माफ� ग�र�दएँ। तल� े आ�नो संगी ु ू

नोकर��त �य�त ै दया �कन देखाइनस?्' अ�न थाहा छ, उनले के गरे? उनले �यसलाई सब ै ऋण न�त��जेल 

�यालखानमा हा�ल�दए।

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 ��येक �दन �त�ा पापह�का �नि�त प�चा�ताप गर, परमे�वरले �तमीलाई श� बनाऊने, ु

�तमीलाई �हउँझ � सेतो बनाऊन ्भनी �ब�ती गर।

 परमे�वरले �त�ा सब ै पापह� पखा�नह�छ भनी �व�वास गर। ु ु

 परमे�वरले �तमीलाई पाप नगन � सहायता ग�न ्भनी �ाथन� ा गर। 

 परमे�वरले �तमीलाई �माशील र दयाल ब�न सहायता ग�न ्भनी �ाथन� ा गर। ु

 सध � अ�ह�लाई �मा गन � तयार होऊ र कसकै ो �व�� मनमा कन ै गनासो नराख।ु ु
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अ�यास प�ना

 के �तमी �ाथन� ाको चौथो पंि�त स�झन, प�चा�ताप, अ�न �यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

भजन 51:2�मेरा ______ _________ बाट मलाई _______ __________ धोइ�दनहोस,् र मेरो ु

___________ बाट मलाई ____________ ग�र�दनहोस।्ु

 हामीले ��येक �दन आ�ना पापह� परमे�वरको अ�ग �कन �वीकार गनप� छ�?ु

 हामीले अ�ह�लाई �मा �दन �कन मह�वपण � करा हो?ु ू ु

 जवाफ �दने समयः

�मादानले जो�छ- कागजलाई बराबर भागमा काट। कागजको एकप�� 'परमे�वरले मलाई �मा �दनह�छ, ु ु

जब....' लेख। अक�प�� 'म अ�ह�लाई �मा �द�छ, जब......' लेख। अ�न ��येक भागलाई अक� भागको ु

�भ�प�� सेटेपल वा टेपले गाँस। �तमी परमे�वरको अन�त �मादानलाई स�झनका �नि�त �यो आ�नो कोठामा 

झ��याएर रा�न स�छौ।ु
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हामीले कन ै बेला आ�ा गन � सकेनौ भने के गनप� छ�?ु ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले कन ै बेला गलत करा बो�लहा�य� भने के गनप� छ�?ु ु ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले कन ै बेला झटो बो�लहा�यौ भने के गनप� छ�?ु ू ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले कन ै बेला झगडा ग�रहा�य� भने के गनप� छ�?ु ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले कसलै ाई �मा गरेनौ भने के गनप� छ�?!ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले कन ै बेला �नदय� भय� भने के गनप� छ�?ु ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

हामीले आ�न ै चालमा च�न खो�यौ र सकेनौ भने के गनप� छ�?ु

प�चा�ताप, �ाथन� ा गनप� छ� र फक� न पछ� !ु ु

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु

यो हो।�नचोड 
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
म मेरो सारा �दयले तपा�को �शंसा गन�छु।

भजन 9:1

हे परम�भ, मेरो परा �दयले म तपा�को �शंसा गन�छ। तपा�का सब ै आ�चयक� मह� �को वणन�  म ु ू ु

गन�छ।ु

के �तमी यो भे�ाउन स�छौ?

भजन 145

म�ती 21:16-17

1 थेसलो�नक� 5:18

�काश 4:8-11

�शंसा के हो? म कसरी परमे�रको �शंसा गन� स�छु?
llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 क�हलेकह�ं अ� करा गनभ� �दा परमे�वरको �शंसा गन � सिजलो ह�छ।ु ु ु ु

 �तमीलाई परमे�वरको �शंसा गन � क�हले सिजलो ह�छ �यो बताऊ। ु ु

 �तमीलाई परमे�वरको �शंसा गन � क�हले गा�ो पछ� �यो बताऊ। ु

 ध�यवाद� �दयले परमे�वरलाई �स�न मा� न�याएर �यो उहाँको �शंसाको भाग 

हो। �बहान सतरे  उ�दा परमे�वरको �शंसा गर।  भोजन खाँदा उहाँको �शंसा गर। ु

�कल जाँदा र घर फ�क� दा उहाँको �शंसा गर। रा�त स�न जानभ�दा अ�घ उहाँको ु ु ु ु

�शंसा गर। 

 �शंसा गन� बानी बसा�नले �वगक� ा �पतालाई �स�न मा� नत�याएर �तमीलाई ु ु

प�न खशी र आ�श�षत बनाउँछ। ु

बाल-बा�लकाह�ले आराधना कसर� गनप� छ� भनी जानेका ह�छन।् �तनीह� येश��तको ु ूु
आ�नो �ेम लकाएर रा�न स�दैनन,् र �यो एक जनाबाट अक�मा सन� �क�समको ह�छ। ु ु
�तनीह�लाई कन �क�समको आराधना मन पछ� �यो भ�न लगाउनहोस।् ध�यवाद� हने ु ु ु
�वषयमा �न�चय करा गनह� ोस।् हरसमय सब ै कराका �नि�त ध�यवाद� हन गा�ो ह�छ। ु ु ु ु ु
�शंसा गन� र ध�यवाद �दने बानी बसा�न क�ह�य ै प�न �ढलो ु

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र 'हे परम�भ, मेरो परा �दयले म तपा�को �शंसा गन�छ' भनी ु ू ु

�ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र दोहो�याउन लगाउनहोस।् परमे�वर ु ु ु

क�त महान,् भययो�य र अच�मका हनह�छ भ�दै �तनीह�लाई �शंसा र आराधनाको एक ुु ु

वा�यका �ाथन� ाह� गन� उ�साह �दनहोस।् यो परमे�वरको महानताको बारेमा आराधनाको ु

भजनको कन ै पंि�त वा �तनीह�ले परमे�वरलाई भ�न चाहेका जन ै प�न करा हन स�छ। ु ु ु ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

�ी�टमसको कथा- (लका 1 र 2)ू

धे रै समय अ�घ, दइ हजार वषभ� �दा प�हले, ग��एल नाउँका एउटा �वगद� त म�रयम नाउँक� एउट� ु ू

क�ये केट�लाई भेटन आयो। ऊसँग म�रयमका �नि�त �वशषे  स�देश �थयो। 'नडराऊ, म�रयम, 

�कनभने �तमीले परमे�वरबाट कपा पाएक� �यौ। �तमीले गभध� ारण गन��यौ, ृ

र एउटा छोरो ज�माउने�यौ, र �तमीले उहाँको नाउँ येश रा�ने�यौ। ू

उहाँ महान ्हनहनेछ, र परम�धानका प� कहलाइनहनेछ।' येशको ु ु ु ूु ु ु

ज�म भएप�छ ठलो रमाहट भयो। 'अचानक �वगब� ाट धेरै ू

�वगद� तह� ओ�लेर आए र परमे�वरको �शंसा गन � लागे। ू

�तनीह�ले भनेः 'सव��चमा परमे�वरलाई म�हमा, र 

प�वीमा जन मा�नसह�सँग उहाँ �स�न हनह�छ, ु ुृ ु ु

�तनीह�लाई शाि�त!' चाँड ै गोठालाह� नयाँ ज�मेका 

राजालाई भे�न र उहाँको आराधना गन � आए। �तनीह�ले 

आफले देखेका र सनेका कराह�का �नि�त परमे�वरको ू ु ु

म�हमा र �शंसा गरे। पवब� ाट �यो�तषीह�  बालक येशलाई ू ू

खो�दै आइपगे। आकाशमा च�केको स�दर चि�कलो ताराले ु ु

रातको समयमा �तनीह�लाई बाटो देखाए र �तनीह� आएर राजाको 

आराधना गरे। म�रयमले ज�त ैयोसेफ, ती गोठालाह� र �यो�तषीह�ले 

येशलाई स�मान र आराधना गरे। हामीले प�न उहाँको स�मान र आराधना गनप� छ�। ू ु

अ�न एक �दन जब हामी �वगम� ा प�छ� हामी उहाँको �सहंासनको व�रप�र सदासवद� ा उहाँको स�मान र ु

आराधना ग�ररहेका हनेछ�।ु

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 ��येक �दनभ�र परमे�वरको �शंसा गन।�ु

 सब ै प�रि�थ�तह�मा परमे�वरको �शंसा गन।�  यो एउटा च�नपन� करा हो। ु ु ु ु

 परमे�वर र परमे�वरले �त�ो वरपर रा�नभएका मा�नसह���त ध�यवाद� �दय हनः ु ुु

�त�ो प�रवार, �त�ा �म�ह� र �त�ा �श�कह� 

 �शंसा गन� बानी बसा�न।ु
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अ�यास प�ना

 के �तमी �ाथन� ाको पाँच� पंि�त स�झन, आराधना, अ�न �यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

भजन 9:1 “हे परम�भ, मेरो ___________  ___________ ले म तपा�को ___________ गन�छ। ु ु

तपा�का सब ै __________________ को _____________ म गन�छ।”�ु

 के �तमी भ�न स�छौ, हामी कन-कन �कारले येशको आराधना गन � स�छ�?ु ु ू

 �तमीलाई अ�त मन परेको आराधनाको �व�प कन हो?ु

 जवाफ �दने समयः

संगीतको बाजा माराका (�याक�याक गर� बजाउने) बनाउन सिजलो र रमाइलो ह�छ। पानीको �र�तो ु ु

शीशी (बोतल) लाई चामल वा सकेको �समीका गेडाह�ले एक चौथाइ भाग ज�त भर। �यस शीशीलाई ु

�ट�करह� वा रंगीन कलमले कोरेर सजाउ। येशका �नि�त गाऊ र नाच।ू
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येश हा�ा सब ै �शंसाको यो�य हनह�छ!ू ुु ु

आ�मन, आ�मन!

हामीले ��येक �दनभ�र उहाँको �शंसा गनप� छ� !ु

आ�मन, आ�मन!

उहाँका छोराछोर�ह�ले गाएका स�दा उहाँलाई ठलो आन�द ला�छ!ु ू

आ�मन, आ�मन!

यसलेै अब सब�ै तर उहाँको �शंसा गि�जयोस!्ु

आ�मन, आ�मन!

येश हामीलाई पापबाट बचाउन आउनभयो!ू ु

आ�मन, आ�मन!

हामी सदासवद� ा उहाँलाई हा�ा राजाको �पमा हेन�छ�!

आ�मन, आ�मन!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु

यो हो।�नचोड 
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
हे येशू, म तपा�लाई �भ ुमानेर तपा�को प�छ ला� चाह�छु। मलाई तपा�ले 
चाहनभुएको ज�ो ���को �पमा प�रवत�न गन�हुोस।्

यह�ना 13:13�ू

�तमीह� मलाई 'ग�' र '�भ' भ�दछौ, �यो �तमीह� ठ�कै भ�दछौ, �कनभने म उह� हँ।ु ु ु

के �तमी यो भे�ाउन स�छौ?

म�ती 4:18-22

म�ती 16:24

गलाती 2:20

येशूलाई प�ाउनु

 भनेको अथ� के हो?

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 समपण�  गन � भनेको कन ै �यि�त वा कारण��त बफादार रहने ��त�ा हो।ु ु

 समपण� मा समय, धन, र क�ठन प�र�म सामेल ह�छन।् यो कन ै खेल खे�ने झ�ड ज�तो ु ुु

हन हो- जहाँ श�क �तनप� छ� , अ�यास गनप� छ� , र खेल खे�न जानपछ�।ु ु ु ु ुु

 �तमीह�ले येशलाई आ�नो जीवनका �भ मानेर सम�पत�  भई उहाँको प�छ लागेको उहाँ ू ु

चाहनह�छ।ु ु

 “मलाई तपा�ले चाहनभएको ज�तो �कारले प�रवतन�  गनह� ोस,्” भ�ने भनाइको अथ � �तमी ु ु

पण � �पले येशमा सम�पत�  जीवन िजउन चाह�छौ भ�ने हो।ू ू

 आ�नो वचन (समपण� ) परा गन � सिजलो हँदैन।ू ु ु

तपा�ले समपण� को बारेमा बताउनहँदा, बाल-बा�लकाह�लाई �तनीह�का समपण�  कन करामा ु ु ुु

छ (खलेकद, संगीत, इ�या�द) अ�न ती समपण� ह� परा गनम� ा कन करा सिजलो र कन करा ू ू ु ु ु ु ु

क�ठन छ सो �यो भ�न लगाउन होस।् येशको सम�पत�  चेला हन भनेको के हो सो बारे बताउन ु ू ु ुु

होस।् ती कन करामा �भ�न छन?् ती कन करामा एक समान छन?् �तनीह�लाई ु ु ु ु

ख�लमख�ला र इमानदार�साथ ती कराह� भ�ने उ�साह �दनहोस।्ु ु ु ु

  

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र “हे येश, म तपा�लाई �भ मानेर तपा�को प�छ ला�न ू ु

चाह�छ। मलाई तपा�ले चाहनभएको ज�तो �यि�तको �पमा प�रवतन�  गनह� ोस”् भनी �ाथन� ा ु ु ु

गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा  फे�र दो�याउन लगाउनहोस।् �तनीह�लाई ु ु ु

येशको प�छ ला�ने �तनीह�का इ�छा �य�त गद� एक वा�यका �ाथन� ाह� गन� उ�साह �दनहोस।् ू ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

प�स �स� �थएनन ्(लका 22:54-62)ु ू

प�सले एकचो�ट येशलाई भने, “अ� सबलै े तपा�लाई इ�कार गरे प�न, मचा�हँ क�ह�य ै �यसो ु ू

गन�छैनँ।" येशले अक�  करा जा�नह��यो र उहाँले प�सलाई भ�नभयो, �क भाले बा�नभ�दा अ�घ ू ु ु ु ु ुु

�धान पजाहार�को घरको आगँ नमा �तनले उहाँलाई तीन प�ट इ�कार गन�छन,् ू

जहाँ येशलाई �समा टाँ�नभ�दा अ�घ केरकार ग�रएको �थयो। येशले जे ू ू ु ू

भ�नभएको �थयो ठ�क �य�त ै भयो। एउट� नोकन�ले प�सलाई देखी ु ु

र भनी, '�तमी प�न येशको साथमा �थयौ।' प�सले भने, 'होइन, ू ु

�यो स�य होइन- �तमीले के करा गद��यौ मलाई थाहा छैन!' फे�र  ु

अक� नोकन� केट�ले भनी, 'यो मा�नस प�न येशको साथमा ू

�थयो,' फे�र प�न प�सले इ�कार ग�यो। केह� समय �ब�यो। ु

प�स डराए र साँ�च ै आि�तए। �तनी मा�नसह�ले �तनलाई ु

न�चनन ्भनी चाह�थे, तर फे�र �य�त ै भयो। 'हामी जा�दछ�, ू

�तमी प�न �तमीह�म�ये एक हौ। �तमी गाल�लको मा�नसज�तो 

बो�छौ।' प�सले सरा�न र शपथ खान थाले र भने, 'म �यस ु

मा�नसलाई �च�दै�चि�दनँ!' तर �यस बेला येशले जे भ�नभएको ू ु

�थयो �य�त ै भयो। भाले बा�यो, 'कखर�.... काँ!' अहो, प�सले अचानक ु ु

येशले भ�नभएको वचन स�झ,े अ�न �तनी �ँदै �यहाँबाट गए। �तनले थाहा पाए, ू ु

येशले अ�घबाट जे भ�नभएको �थयो �तनले �यस ै गरेका �थए, र �तनी दःखी बने। तर थाहा छ के भयो? ू ु ु

येशले प�सलाई �या�नभएन। प�छबाट येश मतकबाट फे�र जी�वत हनभएप�छ उहाँले �तबे�रयास सम�को ू ु ु ू ु ुृ ु

�कनारमा उहाँका केह� चेलाह�को साथमा ना�ता खानभयो। येशले प�सलाई  'प�स, के �तमी मलाई �ेम ु ू ु ु

गछ�?' भ�दै तीनचो�ट सो�नभयो। हरेकचो�ट प�सले '�य �भ, तपा� जा�नह�छ, म तपा�लाई �ेम गछ� ,' ु ु ू ु ु ुु

भनी जवाफ �दए। अ�न येशले हरेक प�ट 'मेरा भेडाह�लाई खवाऊ' भ�नभयो। येशको इ�छा प�स उहाँको ू ु ु ू ु

चेला बनोस ्र अ� चेलाह� बनाओस ्भ�ने �थयो। प�स �स� नभए प�न येश जा�नह��यो �क �तनले ु ू ु ु

उहाँलाई साँ�च ै �भको �पमा प�याउन चाह�थे। प�सले फे�र क�ह�य ै प�न येशलाई इ�कार गरेनन।्ु ु ू

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 येशलाई �त�ो जीवनका �भ मानेर उहाँको प�छ ला�ने समपण�  गर।ू ु

 येशलाई �त�ा �वचारह�, �यवहारह� र इ�छाह�मा�थ पण � अ�धकार गन � �दने समपण�  गनह� ोस।् ू ू ु

 येशलाई यो थाहा देऊ �क �त�ो �नि�त यो संसारमा अ� कन ै प�न कराभ�दा उहाँ मह��वपण �ू ु ु ू

हनह�छ, �तमी उहाँको प�छ ला�न चाह�छौ, उहाँको आ�ापालन गन � चाह�छौ र उहाँज�त ै ब�न ुु ु

चाह�छौ।
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 के �तमी �ाथन� ाको छैट� पंि�त स�झन, समपण� , अ�न �यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

यह�ना 13:13: '�तमीह� मलाई “__________________ र __________________, �यो �तमीह� ू

__________________ भ�दछौ, �कनभने _________ __________ हँ।’ु

 येशको प�छ ला�न �कन एउटा समपण�  हो?ू ु

 �तमी कन-कन कराको �नि�त सम�पत�  छौ?ु ु ु

 जवाफ �दने समयः

�तमीह�को आखँ ा ब�द गर र येशलाई सोध, 'य�द म तपा�को उ�साह� चेला बन � भने क�तो हनेछ?' �तमीह�ले ू ु

के ग�ररहेका हनेछौ? येशले �तमीह�लाई जे देखाउनह�छ �यसको �च� बनाओ, अ�न �यो �त�ो क�ालाई र ू ुु ु

�त�ा आमाबबालाई देखाओ।ु

अ�यास प�ना
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�त�ी आमालाई �दनभ�र घरको काममा सहायता गछ�!

�यो रा�ो हो, �यो रा�ो हो!

�तमी खेलको दलमा नाउँ लेखाउँछौ तर �यहाँ गएर खे�नपछ� भनी भ�छौ!ु ु

�यो नरा�ो हो, �यो नरा�ो हो!

�त�ो क�ामा संघष � ग�ररहेको एक �म�लाई सहायता गछ�!

�यो रा�ो हो, �यो रा�ो हो!

�तमी �पयानोको पाठ छो�छौ, �कन�क �तमी अ�ग ब�न चाह�छौ।

�यो नरा�ो हो, �यो वरा�ो हो!

�तमीले गरेका सब ै वचन (��त�ा) ह� परा गछ�।ू

�यो रा�ो हो, �यो रा�ो हो!

यसलै े �त�ा वचनह� पालन गर र �ाथन� ा गनप� छ� भनी याद राख!ु

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु

यो हो।�नचोड 
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
मलाई तपा�का प�व� आ�ाले भन�हुोस।्

ए�फसी 5:15 ख�

प�व� आ�माले भ�रपण � होओ।ू

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

�े�रत 2:1-17

रोमी  8:26-27

रोमी 15:13

गलाती 5:22-26

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d

आ�माले 
भ�रन 

भनेको 
ु

अथ � के हो?

परमे�वरमा�थ �नभर�  रहन भनेको अथ � के हो?

ु

आ�माका फल के-के हन?्ु हामी
 आ�माले

 कसर� 

भ�रन
 स�

छ�?
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 प�व� आ�माले भ�रने भ�ने जन �वषय छ, �यो ब�न सिजलो छैन। ु ु

 परमे�वरले �तमीलाई उहाँको म�हमाका �नि�त �योग गन � हो भने �तमी उहाँका ु

प�व� आ�मामा �नभर�  हनपछ�। ुु

 �तमी अझ बढ� येशज�त ै हन हो भने �तमी उहाँका आ�मामा �नभर�  हनपछ�। ू ु ुु ु

 जब �तमी अझ बढ� येशज�त ै ब�छौ र उहाँका आ�माले भ�र�छौ, तब �तमीले ू

आ�माको फल फलाउँछौ। 

 �ेम, आन�द, शाि�त र धयै � �तमी �भ� हने आ�माका फल हन।् ु ु

हामी हरेक �दन माग�� नद�शनका �नि�त भर पन � स�ने एक �म� वा स�लाहकार ु

हनको अथ � के हो भनी कराकानी गद� छलफल स� गर। �य�तो स�ब�ध क�तो ु ु ुु

�कारको ह�छ? आ�माका �व�भ�न फलको बारेमा छलफल गर। बाल-ु

बा�लकाह�लाई यो भ�न लगाउनहोस ्�क कन फल �ा�त गन � अ� फलका �नि�त ु ु ु

भ�दा बढ� संघष � गनप� छ�।   ु

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र 'मलाई तपा�का प�व� आ�माले भनह� ोस'् भनी �ाथन� ा गन �ु

अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र दोहो�याउन लगाउनहोस।् �तनीह�लाई आ�माले ु ु ु

भ�रन र �तनीह�लाई आ�मा ब�ने मा�यम बनाउनका �नि�त परमे�वरसँग �ब�ती गद� एक 

वा�यका �ाथन� ाह� गन� उ�साह �दनहोस।् ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

स�लाहकार (यह�ना 14:15-31)ू

केह� समय �लएर आ�ना आखँ ाह� ब�द गर, र �तमीले साँ�च ै �ेम गरेको एक जना �म�लाई स�झ। 

के उसको अनहार दे�छौ? अब �यो �यि�तले यसो भ�दै गरेको क�पना गर, 'म भो�ल धेरै टाढा ु

जाँदैछ, जहाँ �तमी आउन स�दैन�। तर �च�ता नगर, म मेरो आ�मालाई ु

�तमीह�सँग बो�न र खे�नका �नि�त छो�डरा�नेछ।' अब य�तो करा त ु ु

परमे�वरले बाहेक अ� कसलै े गन � स�दैन, तर येश �समा मरेर ू ू

फे�र बौर� उठ� �वगम� ा �पताको दा�हने हातमा ब�नभ�दा अ�घ ु

ठ�क य�त ै भएको �थयो। उहाँले हामीलाई एकलो 

छा�नभएन। यह�ना 14:16-17 मा येशले भ�नभयो, 'म ु ू ू ु

�पतासँग �ब�ती गन�छ, र उहाँले �तमीह�लाई अक� ु

स�लाहकार �दनहनेछ, र उहाँ �तमीह�सँग सदासवद� ा ु ु

रहनहनेछ। �यनी स�यका आ�मा हनह�छ।'ु ुु ु ु

येशले म�डल�लाई �यसको काय � स� गन � सहायता गनक� ा ू ु

�नि�त उहाँका आ�मा पठाउनभयो। धेरै समय न�ब�दै ु

पेि�तकोस भ�नने एक �वशषे �दनमा ठलो बतास च�यो, र सब ैू

जनालाई उहाँको प�व� आ�माले भ�र�दयो। उहाँका आ�मा 

�तनीह�का स�लाहकार, सहयोगी र �म�को �पमा सध � �तनीह�का 

साथमा रहनहनेछ।ु ु

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 माग�� नद�शन, स�लाह र �श�ा पाउन परमे�वरका आ�मामा �नभर�  हन स�छौ। ु

 �त�ा �वगक� ा �पतासँग हरेक �दन �तमीलाई उहाँका आ�माले भ�रदेऊन ्भनी �ब�ती गर। 

 �तमीमा आ�माको फल दे�खओस ्भनी �ाथन� ा गर, जन �त�ो व�रप�रका मा�नसह�का �नि�त ु

एउटा सा�ी, आ�शष ्र उ�साह ब�नेछ।
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अ�यास प�ना

 यो केह� क�ठन हँदैजाँदैछ, तर �तमी यो गन � स�छ�। के �तमी �ाथन� ाको सात� पंि�त स�झन, �नभर� ता, अ�न ु

�यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

ए�फसी 5:18 ख� ______________________  ___________________ले _________________ होओ।

 तल आ�माका फलको नाउँ लेखः

_________________ _________________ ___________________ 

   _________________ _________________ ___________________ 

   _________________ _________________ ___________________ 

 �तमीलाई कन फल �कट गन � सबभै �दा चनौतीपण � र क�ठन ह�छ? �यस �वषयमा �ाथन� ाले �तमीलाई ु ु ू ु

कसर� सहायता गद�छ?

 जवाफ �दने समयः

कागतमा भाँडाको �च� बनाऊ। फलका �च�ह� भएको कागतका �व�भ�न फलह� काटेर �तनमा रंग लगाऊः 

स�तला, �याउ, केरा, अगंर- �तमील जे च�छौ �यह�। �तनमा टाँ�ने गम लगाएर टोकर�मा टाँस अ�न �यसको ु ू ु

फेदमा सफासँग गलाती 5:22 ज 23 लेख। आ�माले भ�रनपन� करा स�झनका �नि�त �तमी �यो कत ैु ु

झ��याएर रा�न स�छौ। ु
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यो हो।�नचोड 

के�टले उसक� �म�लाई म�डल�मा �न��याउने �नणय�  ग�रन।्

आ�मामा? हो, हो, हो!

जोइले पढेन र जाँचमा नकल ग�यो।

आ�मामा? होइन, होइन, होइन!

सजीले स�पण � क�ालाई आ�नो जीवन गवाह� सनाइन।्ु ू ु

आ�मामा? हो, हो, हो!

��यनले आ�नी �बरामी आमा �नको होस ्भनी �ाथन� ा ग�यो।

आ�मामा? हो, हो, हो!

�पटरले �य�तो कन ै करा �लयो, जन उसको आ�नो �थएन।ु ु ु

आ�मामा? होइन, होइन, होइन!

जे�सीले �मसनर�को छोरालाई एउटा प� ले�यो।

आ�मामा? �यह� न ै �नचोड हो!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु



76

 

  

 

   

kokHzi

के �तमी यो भ�न स�छौ?

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

यह�ना 1:14�ू

हामीले उहाँको म�हमा दे�य�, जन म�हमा �पताबाट आउऩभएको एक मा� प�को ज�तो �थयो।ु ु ु

के �तमी यो भे�ाउन स�छौ?

म�ती 19:13-15

�े�रत 2:16-17

लका 18:15-17ू

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d

परमे�रले मलाई 

कुन-कुन वरदान 

�दनभुएको छ?

म कसरी अ�ह�लाई 
परमे�रको अन�ुह देखाउन स�छु?

स� र झूठबीच के �भ�ता ��छ?

झूठ बो�न ुिकन 

गलत हो?
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 येशले �बरामीह�लाई �नको पाद� र ग�रबह�लाई सहायता गद� ��येक �दन �याय �कट ू

गनभ� यो। ु

 उहाँले बढाबढ�, जवान, धनी वा ग�रब बीच कन ै भेदभाव गनभ� एन। ू ू ु ु

 उहाँले सब ै जनासँग �न�प� �यवहार गनभ� यो। ु

 उहाँ सब ै जना��त �े�मलो र अन�ह� हनह��यो। ु ुु ु

 उहाँले सध � स�य बो�नभयो। उहाँले क�ह�य ै प�न झटो बो�नभएन। ु ू ु

 �तमी आ�ना �म�ह�, प�रवार वा समाजमा �याय �कट गन � कसर� सहायता गन � स�छौ? 

बाल-बा�लकाह� कसर� �यायको ��त�न�ध ब�न स�छन ्�यो �तनीह�लाई भ�न लगाउनहोस।् ु

स�य बो�न क�ठन हने समयको बारेमा छलफल गर। परमे�वरको वचन आ�नो �दयमा ु

लकाउँदा �यसले स�य बो�न कसर� सहायता गद�छ?  ु

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र 'मलाई तपा�को अन�ह, स�यता र �यायको साधन ु

बनाउनहोस'् भनी �ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् �तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र दोहो�याउन ु ु ु

लगाउनहोस।् �तनीह�को व�रप�रका अ�ह�लाई उहाँको स�यता बताउन र उहाँको अन�ह ु ु

देखाउन परमे�वरले �तनीह�लाई �योग ग�न ्भनी उहाँसँग �ब�ती गद� एक वा�यका 

�ाथन� ाह� गन� उ�साह �दनहोस।् ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

येश र बाल-बा�लकाह� (म�ती 18:1-6)ू

एक घमाइलो �दउँसो चेलाह� येशसँग बात�चत गद� उहाँको व�रप�र ब�सरहेका �थए। अ�न जसर� ू

क�हलेकह�ं हामीलाई घरमा, �कलमा, खेलको मदै ानमा कसलाई सबभै �दा असल �यवहार ग�र�छ ु

भ�ने कराको �च�ता ह�छ, �य�त ै ती चेलाह�ले प�न सो�चरहेका �थए। �तनीह�ले ु ु

टाउको क�याउद� सोधे, 'अ,ँ  येश �वगक� ो रा�यमा सबभै�दा महान ्को हो?' ू

मलाई ला�छ, येशले कसकै ो नाउँ भ�नहनेछ भनी �तनीह�ले ू ु ु

सो�चरहेका �थए। �तनीह�ले के सो�चरहेका छन ् भनी येशले ू

जा�नह��यो, यसलै े उहाँले एउटा बालकलाई आफकहाँ बोलाउन ु ू ुु

भयो र भ�नभयो, 'मेरो छेउमा उभ।' अ�न उहाँले आ�ना ु

चेलाह�का आखँ ामा हेद� अ�त अच�मको करा भ�नभयो, ु ु

'जसले यो सानो बालकज�त ै आफलाई न� त�याउँछ, �यह� ू ु

�वगक� ो रा�यमा सबभै �दा महान ्हनेछ।' �यसप�छ उहाँले अझ ु

अच�मको करा भ�नभयो, 'जसले मेरो नाउँमा एउटा य�तो ु ु

बालकलाई �हण गछ�, �यसले मलाई �हण गछ�।' अहो, तपा� 

ब�नह�छ, य�द यो कर येशले भ�नभएको हो भने उहाँले साँ�च ैु ु ु ू ुु

भ�नभएको हो, �कन�क उहाँले सध � स�य बो�नभयो।ु ु

येशमा �याय गन� �दय �थयो। उहाँले सध � �य�ता मा�नसह�सँग समय ू

�बताउनभयो, जसलाई अ�धकांश मा�नसह�ले ��स�, महान ् वा मह��वपण �ु ू

ठा�दैनथे। येशले ग�रबह�लाई वा�ता गनभ� यो। उहाँले �बरामीह�लाई वा�ता �कट गनभ� यो। मन�भ� चोट ू ु ु

लागेका मा�नसह�लाई उहाँले शाि�त �दनभयो। अ�न उहाँले सध � बाल-बा�लकाह�सँग समय �बताउन मन ु

पराउनह��यो, जसलाई अ�ह�ले �ायः बेवा�ता गद�थे। येशले भ�नभयो, 'सानो बालकलाई चोट प�याउने ु ू ु ुु

�यि�तको अव�था भयानक हनेछ।' परमे�वरले �तमीलाई क�त धेरै �ेम र वा�ता गनह� �छ भ�ने के �तमी ुु ु

महसस गन � स�छौ? याद राख, परमे�वरले �तमीलाई कन ै प�न उमेरमा उहाँको अन�ह, स�यता र �यायको ु ु ु

��त�न�ध हनका �नि�त �योग गन � स�नह�छ।ुु ु

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 परमे�वरको अन�ह, स�यता र �यायको ��त�न�ध हनका �नि�त �तमीलाई �योग गन� ु ु

अनम�त उहाँलाई देऊ।ु

 सध � स�य बो�ने �त�ो �दयमा �न�चय गर।

 परमे�वरको वचन क�ठ गर।
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अ�यास प�ना

 यो केह� क�ठन हँदैजाँदैछ, तर �तमी यो गन � स�छ�। के �तमी �ाथन� ाको आठ� पंि�त स�झन, �नभर� ता, अ�न ु

�यो तल ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

यह�ना 1:14: “अ�न हामीले उहाँको ____________ दे�य�, जन म�हमा _____________ बाट ू ु

आउनभएको एक मा� __________ को ज�तो �थयो। ___________  र _____________ पण।� ”ु ू

 के �तमीले �त�ो �कल, म�डल� वा �छमेकमा आएको कन ै नयाँ �यि�तलाई �वागत गरेका छौ? य�द गरेका छौ ु ु

भने, �तमीले �यो �यि�तलाई क�हले �वागत गरेको हो सो बताऊ। य�द �वागत गरेका छैनौ भने, के एक प�ट 

को�सस गन� त? �तमी ज�त धेरै प�ट यो गछ� �य�त न ै सिजलो ह�छ!ु

 के �तमीलाई कन ै य�तो समयको बारेमा थाहा छ, जन बेला �तमीले कसलै ाई एउटा क�ठन प�रि�थ�तमा सह� ु ु

काय � गनक� ा �नि�त �भाव पान � वा मनाउन सकेका �थयौ?

 जवाफ �दने समयः

परमे�वरले �त�ा वरपरका मा�नसह�कहाँ जानका �नि�त �तमीलाई �योग गन � स�नहने हने केह� ु ु ु

त�रकाह�बारे के �तमी सो�न स�छौ? हन स�छ, म�डल�मा एउटा �लब स� गनप� छ� �क? हन स�छ, क�हले ु ुु ु

म�डल� नजाने कन ै �यि�तलाई म�डल�मा आउने �नम��णा �दनपछ� �क? कन ै नयाँ �छमेक�लाई वा �त�ो ु ु ु

क�ामा आएको नयाँ केटा वा केट�लाई �वागत गनप� छ� �क?ु
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यो हो।�नचोड 

म तपा�को स�यताको ��त�न�ध ब�न चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म अन�हका श�दह� बो�न चाह�छ!ु ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म ��येक �दन मेरो जीवनमा तपा�को �याय �कट गन � चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म हराएका र भ�केर गएकाह�लाई सहायता गन � चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म धेरै स�वधा नहने मा�नसह�लाई सहायता गन � चाह�छ!ु ुु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म अ�ह�ले बेवा�ता गरेका मा�नसह�लाई सहायता गन � चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म तपा�को �ेमको ��त�न�ध ब�न चाह�छ।ु

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु

�
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
मलाई तपा�को मिहमा र अ�ह�लाई तपा�को प�छ ला�े �नम�णा �दनका 
ला�ग �योग गन�हुोस।्

म�ती 28:19�

यसकारण जाओ, र सब ै देशका जा�तह�लाई चेला बनाओ, �पता, प� र प�व� आ�माको नाउँमा ु

�तनीह�लाई बि�त�मा देओ।

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

मक� स 16:15ू

यह�ना 17:4-5ू

रोमी 10:13-17

कल�सी 3:17

�मसनरी भनेको

 के हो?
चेला भनेको के हो?

हामी कुन अ� त�रकाले अ�ह�लाई येशूको बारेमा बताउन स�छौ?ं

परमे�रको मिहमाका 

�न�� केही गन� ु

भनेको अथ� के हो?

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d
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यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 �मसनर�ह� ती हन,् जो परमे�वर�वारा येश �ी�टको ससमाचार �चार गन � बोलाइएका  ू ुु

ह�छन।् ु

 धेरै चो�ट �यसको अथ � टाढाका देशह�मा जान साथ ै नयाँ भाषा र सं�क�त �स�न प�न ु ुृ

ह�छ। यो ब�लदान र परमे�वर��त सम�पत�  जीवन हो। ु

 येश हामी जहाँ बसे प�न �मसनर�ह� बनेका र हा�ा �कल र घऱमा �यो�त बनेका ू ु

चाहनह�छ।ु ु

तपा�ले बाल-बा�लकाह�लाई �तनीह�का म�डल� वा संसारमा �तनीह�ले �चनेका 

�मसनर�ह�को कथा भ�न लगाउँदै स� गन � स�नह�छ। �तनीह�ले आ�नो प�रवार र ु ु ु

�म�ह�लाई कन-कन �कारले येशको बारेमा बताउन स�छन ्सो बताउने �तनीह�लाई उ�साह ु ु ू

�दनहोस।् ु

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई एकचो�ट फे�र “मलाई तपा�को म�हमा र अ�ह�लाई तपा�को प�छ 

ला�ने �नम��णा �दनका ला�ग �योग गनह� ोस”् भनी �ाथन� ा गन � अगवाइ गनह� ोस।् ु ु ु

�तनीह�लाई यो �ाथन� ा फे�र दोहो�याउन लगाउनहोस।् �तनीह� परमे�वरको म�हमाका ु

�नि�त �योग हन सकन ्र अ�ह�लाई येशको प�छ ला�न �न��याउने करामा साहसी ब�न ू ू ुु

सकन भ्नी उहाँसँग �ब�ती गद� एक वा�यका �ाथन� ाह� गन� उ�साह �दनहोस।् ू ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

टासस� का शाऊल पावल बने, येश �ी�टका �े�रत बने (�े�रत 9:1-22)ू

जुन पावल एक प�ट �ी�ट र उहाँका �व�वासीह�लाई घणा गन� �यि�त र श� �थए, �तनी स�-ु ुृ

स�को म�डल�को एक मह��वपण � अगवा र ससमाचारको �मसनर� बने। यो घटना एक �दन शाऊल ु ू ु ु

(�तनको नाउँ प�रवतन�  हनअ�घ) दम�कसको बाटोमा जाँदैगदा� भयो। �वगब� ाट एउटा चि�कलो ुु

�यो�त च��यो र �तनी भइँमा लड।े �यसले �तनलाई अ�धो बनायो। ू

शाऊलले यसो भ�नरहेको आवाज सने, 'शाऊल, �तमी �कन मलाई ु

सताउँछौ?' शाऊलले सोधे, '�भ तपा� को हनह�छ?' �भले ु ु ु्ु ु

भ�नभयो, 'म येश हँ, जसलाई �तमी सताउँदैछौ।' शाऊल डरले ु ू ु

काँ�न थाले। तीन �दनस�म �तनले केह� दे�न सकेनन।् 

तीन �दनस�म �तनले केह� खाएनन,् न त केह� �पए। 

हन�नया नाउँ भएका एक परमे�वर-भ�त मा�नसलाई 

परमे�वरले गएर शाऊललाई भे�न भ�नभयो। येशले ु ु ू

भ�नभयो, 'हन�नया, �तमी गएर शाऊललाई फे�र �ि�ट ु

�दान गर। मलै े उसलाई एक �मसनर� हनका �नि�त चनेको ुु

छ।' हन�नयाले �यो के करा हो ब�न सकेनन।् शाऊलले ु ु ु

�ीि�टयनह�को �व�� गरेका सब ै डरला�दा कराह� �तनले ु

सनेका �थए, ताप�न हन�नयाले परमे�वरको आ�ापालन गरे। ु

परमे�वरले शाऊललाई �नको पानभ� यो, अ�न शाऊल जहाँ-जहाँ गए �यहाँ ु

येशको �वषयमा �चार गन � र �श�ा �दन थाले। धेरै जना मा�नस येशको चेला बने। प�छबाट शाऊलको नाउँ ू ू

पावल भनी प�रवतन�  ग�रयो। प�व� बाइबलमा पावलका म�डल�ह�लाई �दएका �श�ाह� र लेखेका प�ह� 

धेरै छन।् �तनले परमे�वरलाई म�हमा �दँदै येशका �नि�त संसारलाई उलटपलट पारे अ�न अ�ह�लाई प�न ू ु

�यस ै गन� �श�ा �दए।

के �तमी यो गन � स�छौ? 

 �तमी जे प�न गछ�, �यो परमे�वरको म�हमाका �नि�त गन�छौ भनी �त�ो �दयमा �न�चय 

गर।

 �तमीले परमे�वरबाट पाएको यो�यता र �मताह�लाई �चन।

 �तमीले गन� सब ै करा येशलाई �दने उपहार होस।् ु ू

 अ�ह�लाई येशको प�छ ला�ने �न�तो �दनका �नि�त परमे�वरले �त�ो साहस बढाइदेऊन ्ू

भनी उहाँसँग �ाथन� ा गर। 

 �तमी जह�ं गए प�न उहाँका �ेमको बारेमा बताउने मौकाह� पाउन सकँ भनी परमे�वरसँग ू

�ब�ती गर।
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 �तमीह�ले �ायः समा�त ग�रसकेका छौ! के �तमी �ाथन� ाको नौव� पंि�त स�झन, चेलापन, अ�न �यो तल 

ले�न स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

म�ती 28:19 ____________ जाओ, र सब ै देशका _____________ लाई __________ बनाओ, 

__________, ________________ र प�व� __________________ को नाउँमा �तनीह�लाई 

बि�त�मा देओ।

 एक �मसनर� को हो?

 �तमी र म कसर� �मसनर� ब�न र आ�न ै छर�छमेकमा कसर� चेलाह� बनाउन स�छ�?

 जवाफ �दने समयः

�तमीले �चनेको �यो एक जना �यि�तको नाउँ भन, जसले येशलाई �च�दैन। �तनीह�का नाउँ काडम� ा लेख र ू

�तनीह�का �नि�त ��येक �दन �ाथन� ा गन� सम�पत�  बन। याद गर, परमे�वरले उहाँको �ेमको बारेमा 

अ�ह�लाई बताउन �तमीलाई �योग गन � स�नह�छ।ु ु

अ�यास प�ना
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यो हो।�नचोड 

म साँ�च ै �ेम गन� परमे�वरको �दय �ा�त गन � चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म साँ�च ै सेवा गन� परमे�वरको �दय �ा�त गन � चाह�छ!ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

म जा�दछ, परमे�वरले उहाँको सानो बालक/बा�लकाको �पमा मलाई �योग गन � स�नह�छ।ु ु ु

स�नह�छ, स�नह�छ!ु ुु ु

उहाँको अन�त �ेमको कथा बाँ�नका �नि�त!

हो, हो!

म गएर येशको नाउँमा चेलाह� बनाउन चाह�छ!ू ु

म चाह�छ, म चाह�छ!ु ु

के य�त ै गन � �तमीह� मलाई सहायता गछ�?

गछ�, गछ�!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु
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के �तमी यो भ�न स�छौ?
येशूको नाउँमा म �ाथ�ना गद�छु। आ�मन।

�फ�ल�पी 2:9�

�यसकै ारण परमे�वरले उहाँलाई अ�त उ�च पानभ� यो, र उहाँलाई �यो नाउँ �दान गनभ� यो, जो हरेक ु ु

नाउँभ�दा उ�च छ।

के �तमी यो भ�ेाउन स�छौ?

म�ती 1:21

म�ती 28:18

यह�ना 14:13ू

�े�रत 4:12

llg qe  s xk u; Z  h le Dr Nf s kS\d

य�द संसारको सबै अ�धकार 

�तमीले पाएको भए 

के �ने�थयो?

येशूको नाउँमा िकन श�� छ?

येशू संसारको �ज�ावाल
 �नभुएकोले के रा�ो भएको छ?

हामीले 

येशूको नाउँमा 

िकन �ाथ�ना गन�पुछ�?



87

 

 
 

 
  
 

 
 

यस �वषयमा कराकानी गर!ु

 बाइबलले भ�छ, ''�वग � र प�वीको सम�त अ�धकार मलाई �दइएको छ।' जब हामी येशको ूृ

नाउँमा �ाथन� ा गछ�, हामीसँग अ�धकार ह�छ।ु

 यसले यी ��नह� ज�माउँछः हामीले येशको नाउँमा �ाथन� ा गदा� के परमे�वरले हामीले ू

गरेका सब ै �ाथन� ाह�को उ�तर �दनह�छ? के यसको अथ � परमे�वरले मलै े चाहेका सब ै करा ु ुु

�दनह�छ भ�ने हो?ु ु

 हा�ो �ाथन� ा �वगम� ा हनहने परमे�वरको म�हमा हने र प�वीमा उहाँको रा�य �व�तार गन� ु ृु ु ु

�वषयमा केि��त हनपछ�।ुु

बाल-बा�लकाह�लाई �तनीह�का �ाथन� ाको जीवनको �वषयमा ख�लमख�ला बताउन ु ु

लगाउनहोस।् के �तनीह�ले आ�ना �ाथन� ाह�को उ�तर पाएका अनभव गरेका छन?् के कन-ैु ु ु

कन ै �ाथन� ाको �तनीह�ले आशा गरेकाज�तो �कारले उ�तर नपाएकोले वा कन ै उ�तर ु ु

नपाएकोले �तनीह� �नराश भएका छन?्  

“जसलाई मन ला�छ उसलै े �ाथन� ा स� गन�” ु

क�ा

बाल-बा�लकाह�लाई कन ै एउटा �वषयमा 'येशको नाउँमा' एक वा�यको �ाथन� ा गन � अगवाइ ु ू ु

गनह� ोस।् यो �तनीह�का आ�न ै �नि�त वा �तनीह�का ��यजनका �नि�त चंगाइको �वषय, ु

वा �तनीह� �ेममा ब�ने वा परमे�वार�वारा �वशषे �कारले �योग ग�रने �वषय हन स�छ।ु
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के �तमी यो स�न स�छौ?ु

अ�धो बार�तम ै – (मक� स 10:46-52)ू

बार�तम ै अ�धो अ�न �भखार� �थयो, ऊ यर�होको स�कमा ब��यो। उसले येश र उहाँले गनभ� एका ू ु

उदेकका कामह�को �वषयमा सनेको �थयो। येशले �बरामी, अ�धो र ल�गडोह�लाई �नको ु ू

पानभ� एको करा सनेको �थयो। बार�तम ै येशले उसलाई प�न �नको पा�रदेऊन ्ु ु ु ू

भ�ने चाह�थे। ऊ उ�च सोरमा करायो, 'येश, �भ, ममा�थ दया गनह� ोस!्' ू ु ु

बार�तमकै ो छेउछाउमा हने मा�नसह� दयाल �थएनन।् �तनीह�ले ुु

उसलाई ह�काउँदै भने, 'तँ चप लाग!' तर बार�तमलै े �तनीह�लाई ू

टेरेन र येशलाई पका�रन ै र�यो। येशले उसको सोर स�नभयो, र ू ु ू ु ु

भ�नभयो, 'उसलाई मकहाँ �याओ!' भीडले भ�यो, 'ढाडस गर,् ु

उ�, उहाँले तँलाई बोलाउँदैहनह�छ!' बार�तम ै आ�नो खा�टो ुु ु

फालेर ज��क उ�यो र येशको छेउमा गयो। येशले सो�नभयो, ु ू ू ु

'�तमी के चाह�छौ?' बार�तमलै े भ�यो, 'म दे�न चाह�छ!' ु

येशले जवाफ �दनभयो, '�त�ो �व�वासले �तमीलाई �नको पारेको ू ु

छ।' बार�तमलै े येशसँग मा�नसह�लाई �नको पान� शि�त छ भनी ू

�व�वास ग�यो। बार�तम ै दे�न स�ने भएप�छ क�त खशी भयो होला ु

�यो �तमीह� क�पना गन � स�छौ। �तनको �ि�ट खलेर येशलाई दे�न ु ू ु

�तनको �नि�त क�तो अच�म भयो होला भ�ने कराको के क�पना गन �ु

स�छौ? उसको जीवन प�हलेको ज�तो रहेन। उसले सबलै ाई येशले गनभ� एका अच�मका कामह�को ू ु

�वषयमा बताउँदै उहाँको प�छ ला�यो। 

के �तमी यो गन � स�छौ? 

�त�ो �ाथन� ालाई �वगम� ा हनहने �त�ा �पताको म�हमा हने करामा केि��त गर। ु ुु ु ु

 येशको नाउँमा परमे�वरसँग ब�� र अगवाइ माग। ू ु ु

 येशको नाउँमा परमे�वरसँग चंगाइ र शि�त माग। ू

 येशको नाउँमा शि�त छ भनी �त�ो �दयमा �व�वास गर। ू
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अ�यास प�ना

 बधाई छ! �तमीह�ले �ाथन� ाको अि�तम अि�तम पंि�त समा�त गरेका छौ!, अ�धकार, के �यो तल ले�न 

स�छौ?

 खाल� ठाउँ भरः

�फ�ल�पी 2:9: यसकै ारण परमे�वरले उहाँलाई अ�त ___________ पानभ� यो, र उहाँलाई �यो __________ ु

______________गनभ� यो, जो हरेक ___________भ�दा उ�च छ।ु

 आजको बाइबल कथामा�थ �वचार गर, �त�ो �वचारमा बार�तम ै येश�वारा �कन �नको पा�रयो? य�द येशले ू ू

बार�तमकै ो सोर स�नभयो भने के उहाँले �त�ो सोर प�न स�न स�नह�छ? अ�न य�द येशले �त�ो सोर ु ु ु ु ूु

स�नह�छ भने उहाँले बार�तमकै ो �ाथन� ाको उ�तर �दनभएझ � के �त�ो �ाथन� ाको उ�तर प�न �दन स�नह�छ? ु ु ु ुु ु

यसको उ�तर हो, 'हो, �दन स�नह�छ!' �तमी परमे�वरसँग �ाथन� ा गद� चंगाइ, शि�त, आ�न ै र अ�ह�का ु ु

�नि�त सहायता मा�न स�छौ, �कन�क परमे�वरले स�नह�छ र �ाथन� ाको उ�तर �दनह�छ!ु ु ुु ु

 जवाफ �दने समयः

�ाथन� ाको �वषयह�का एउटा बाकस बनाऊ। �तमीह� कन ै प�न बाकस �योग गन � स�छौः ज�ताको बाकस, ु ु

�तमीह�ले चनेका कन ैप�न आकारको  काडब� ोड � बाकस। �यो बाकसलाई रंगीन कागतले �यो सजाउन वा ु ु

�ट�करह� टाँ�न स�छौ वा यी श�दह� ले�न स�छौः मेरो �ाथन� ाको बाकस। �त�ो �ाथन� ाका �वषयह� लेख 

अ�न �यो बाकसमा राख, अ�न ��येक �दन �ाथन� ा गनप� छ� भनी स�झ। जब परमे�वरले �त�ा �ाथन� ाह�को ु

उ�तर �दनह�छ तब ती ले�न नभल, अ�न उहाँले �त�ा �ाथन� ाह� सनेर उ�तर �दनभएका �नि�त सध � उहाँलाई ु ु ु ुु

ध�यवाद देऊ!
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यो हो।�नचोड 

येशको नाउँ अ� हरेक नाउँभ�दा उ�च छ!ू

आ�मन, आ�मन!

येशको नाउँ हामी स�यता र अ�धकार पाउँछ�!ू

आ�मन, आ�मन!

येशको नाउँ हामी चंगाइ र शि�त पाउँछ�!ू

आ�मन, आ�मन!

येशको नाउँ हामी आशा र आन�द पाउँछ�!ू

आ�मन, आ�मन!

येशको नाउँ हामी अन�ह र शाि�त पाउँछ�!ू ु

आ�मन, आ�मन!

येशको नाउँमा हामी �स� �ेम पाउँछ�!ू

आ�मन, आ�मन!

�श�कले कालो श�दह� प�दै अगवाइ गछ�न,् अ�न बाल-बा�लकाह� नीलो दाग लगाइएका श�दह� प�दै जवाफ �द�छन।् ु

�यसप�छ, क�ाका �व�याथ�ह�लाई झ�डको �पमा �तनीह�का आ�न ै �नचोड ले�ने उ�साह �दनहोस,् �तनीह�ले �दएका ु ु

सझावह� बोडम� ा ले�नहोस।् बाल-बा�लकाह�ले �नचोड ले�दा �तनीह�मा हने उ�साहलाई �यान �दएर हेनह� ोस!्ु ु ुु
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�ाथन� ा करारको अनभव गन� सव��तम उपाय म�डल� र ु

प�रवारले एकसाथ �ाथन� ाको करारको �ाथन� ा गन� जीवनशलै � 

अ�नाउन था�न हो।ु

प�रवार

धेरै वटा कारणले गदा� एउटा प�रवारलाई एकसाथ �ाथन� ामा 

ंबसाउन क�ठन ह�छ, ती कारणह� लेखेर ले�न स�कदैन। ु

ताप�न, �ाथन� ाको करारले एकसाथ �मलेर �ाथन� ा गन� एउटा 

सरल र सहज उपाय �दान गद�छ।

एउटा प�रवारको भोजनको समय बाल-बा�लकाह�को करारको 

�ाथन� ा�वारा समा�त भएको क�पना गनह� ोस।् सायद प�रवारले ु

�मलेर एकैसाथ �ाथन� ा गछ� , हन स�छ, कसलेै ठलो सोरमा ूु

�ाथन� ा गछ� भने अ�ह�ले चा�हँ मनमन ै �ाथन� ा गन�छन,् सायद 

एक-एक जनाले �यो �ाथन� ाको ��येक पंि�त �लएर �ाथन� ा 

गन�छ। रचना�मक हनहोस,् ��येक रात �भ�न�भ�न ै �कारले ुु

�ाथन� ा गनह� ोस।् �यसको �नि�त लामो समय �लनपद�न- छोटो, ु ु

सरल र सी�मत �ाथन� ा गनह� ोस।्ु

�न�चय, �यो �ाथन� ाले ��नह� उ�प�न गन � स�छ वा 

परमे�वरले �त�ो प�रवारमा ग�ररहनभएका कामह�बारे ु

�वचारह� उ�प�न गन � स�छन।् तपा�का छोराछोर�ह�को 

आि�मक उ�सकता��त सचेत हनहोस।् �वाभा�वक बात�चत ु ुु

हन थालेप�छ समयलाई केह� त�काएर आि�मक कराह�को ुु

आन�द �लन स�क�छ। स�ने बेलामा आमा र बबाले एकसाथ ु ु

यस प�तकमा भएको बाल-बा�लकाह�को ख�ड प�न ु

स�नह�छ, वा तपा�को छोरा वा छोर�ले तपा�को �नि�त �यो ु ु

पढेको स�न स�नह�छ। हन स�छ, हरेक रात तपा� बाल-ु ु ु ु

बा�लकाह�को �ाथन� ाको करार प�तकको अ��यमा भएको ु

एउटा �भ�न ै बाइबल पद प�न चाहनह�छ। यस प�तकको दो�ो ु ुु

भागमा �दइएको �श�कह�को साम�ीह�ले स�ने बेलामा ग�रने ु

कराकानीको बारेमा रचना�मक र नयाँ-नयाँ त�रकाह� �दान ु

गद�छ।

बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारका काड � छ भने �तनका धेरै 

वटा कपीह� हन रा�ो ह�छ- ती कपीह� भोजन खाने कोठामा र ुु ु

स�ने कोठामा रा�नहोस।् य�ता काडह� � धेरै चा�हए यो ु ु

वेबसाइटमा मगाउन स�क�छः www.theprayercovenant.org

प�रवार

छोराछोर�ह�को आि�मक �वकासमा म�डल�ले सहायक भ�मका ू

खे�नपछ�। य�द हामी येशका चेलाह�को �व�वासयो�य प�ता ु ू ु

हका�उन चाह�छ� भने �तनीह� �व�वास गन� प�ताह��वारा ुु

घे�रनपछ� , जसले येशसँग �तनीह�को स�ब�धलाई ब�लयो ु ू

बनाउँछ। �यो स�ब�ध ब�लयो बनाउने एउटा �भावकार� साधन 

�ाथन� ा न ै हो। हामी �व�वास गछ�, बाल-बा�लकाह�को 

�ाथन� ाको करार प�तकले चरणब� पा�य�म �दान गद�छ, ु

जसले �ाथन� ाको ब�लयो जग �नमा�ण गद�छ। यो पा�य�म 

फेरबदल गन � स�कने �क�समको छ, यसलै े तपा�को बाल-संग�त 

(स�ड े�कल) को क�ाका �नि�त 10 दे�ख 12 ह�तास�म वा ु

 काय�� म वा सानो झ�डमा अ�ययन गनक� ा �नि�त कन ु ु

करा सबभै �दा रा�ो हनेछ �यो तपा� �नणय�  गन � स�नह�छ। ु ुु ु

हामी यो दइ चरणमा पढाउने स�लाह �द�छ�। प�हलो, दश ु

ह�ताको अव�धमा बाल-बा�लकाह�लाई दश वटा �वषयव�तमा ु

चेला बनाउनहोस ्अ�न �यसप�छ �तनीह�लाई एक जना �म� ु

वा प�रवारको सद�यको साथमा 40 �दनस�म करारमा आउने 

�नम��णा �दनहोस।् अ�न �तनीह�लाई बाल-बा�लकाह�को ु

�ाथन� ाको करारको �लब स� गन � पठाउनहोस,् जो म�डल�को, ु ु

�तनीह�का �कलको, �तनीह�का �म�ह�को र प�रवारको ु

�ाथन� ाका �वषयह�को �नि�त �ाथन� ा गन � ह�तामा एकचो�ट 

भेला हने गछ�न।् �ाथन� ा शि�त हो अ�न बाल-बा�लकाह�लाई ु

�ाथन� ाको शि�तको अनभव गन � �दँदा �यसले �व�भ�न �कारले ु

�तनीह�को �व�वासलाई ब�लयो बनाउँछ। बाल-बा�लकाह�को 

अि�तम प�ना �नि�चत �पमा जाँ�नहोसः् ु

h�ps://theprayercovenant. org/kids/. तपा� सारा संसारका 

�ाथन� ा करारका बाल-बा�लकाह�बाट धेरै वटा साम�ी, �च� र 

जीवन गवाह�ह� पाउनहनेछ। हामीलाई कथाह� मन पछ�। ु ु

कपया तपा�को �ाथन� ा करारका कथाह� ले�नहोस ्र हामीलाई ृ

बताउनहोस।् हामीलाई तपा�को कथा स�न मन पछ�। ु ु ु

प�रवार

जसर� धेरै दाऊरा एकैचो�ट बा�दा आगो झ�रलो ह�छ, �यसर� न ैु

धेरै सद�यले एक-अका�का �नि�त एकसाथ �ाथन� ा गदा� �ाथन� ा 

करारको शि�त फकाइ�छ। ठ�क �यसर� न ै जब स�पण � प�रवार, ु ू

आमाबबा र छोराछोर�ह� �ाथन� ाको करार�भ� �वेश गछ�न,् तब ु

�यसको शि�त प�रवार �भ� र बा�हर चि�क�छ।

साम�ीह� यो वेबसाइटमा उपल�ध छनः् 

www.theprayercovenant.org
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तपा�को योगदानले �भ�नता �याउन स�छ!

हामी बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करारलाई अगा�ड बढाइरह�-

यो प�वीको चारै कनामा फैलाउन हामीलाई सहायता गनह� ोस!्ुृ ु

सन ्2018 स�म हामी अ��का, ए�शया, �या�टन संसार र म�य पव � संसारका ू

48 देशमा छ�।

बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको अ�भयान स� भएको छ- यस अ�भयानमा सामेल ु

हनहोस!्ुु

कपया, यो वेबसाइट खोलेर हेनह� ोसः् ुृ https://theprayercovenant.org/kids/

ाह�ककल ा � �ा नब- ि�ला तब  

40 �दने 
�ाथन� ाको 
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तपा�लाई बधाई छ, तपा�ले बाल-बा�लकाह�को �ाथन� ाको करार पा�य�म परा गनभ� एको छ अ�न जीवन ू ु

प�रवतन�  गन� परमे�वरको �ेम र अन�हको बारेमा सब ै करा ब�नभएको छ। तपा� �यि�तगत �पले उहाँको ु ु ु ु

�ेम, अन�ह, दया र �माको अनभव गन � स�नह�छ। ु ु ु ु

�यो कथाको भेडाज�त ै हामी पापले गदा� बरा�लएर हराएका छ�। हामी परमे�वरबाट अलग भएका छ�। तर 

हामीलाई हा�ा पापबाट छटकारा �दन येश, असल गोठालो आउनभयो। उहाँ हा�ा पापको म�य �तन � �समा ु ू ु ू ू

मनभ� यो र तीन �दनप�छ मरेकोबाट फे�र जी�वत हनभयो। य�द हामीले उहाँलाई आ�ना �यि�तगत �भ र ु ु ुु

मि�तदाताको �पमा उहाँलाई आ�नो �दयमा �हण ग�य� भने उहाँले हामीलाई �मा �दनह�छ। �यो कथामा ु ु ु

गोठालोले �यो हराएको भेडालाई खोजेझ � उहाँले तपा�लाई खोिजरहनभएको छ।ु

य�द तपा�ले �व�वास गद� यो सरल �ाथन� ा गनभ� यो भने तपा� सधभ� �रका ला�ग येशको ब�नहनेछ र ु ू ु ु

तपा�को अन�तता उहाँको साथमा �बताउनहनेछ। यो �ाथन� ा गनह� ोस,्ु ुु

 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 बनाउनभु एका �न�� ध�वाद।

 येशूको नाउँमा म �ाथ�ना गद�छु, आ�मन।

जसर� हराएको भेडा भे�ाउँदा �यो गोठालो आनि�दत भएको �थयो, �यसर� न ै येश आनि�दत हनभएको ू ुु

छ। उहाँ भ�नह�छ, 'परम�भ तरेा परमे�वर तँ�सत हनह�छ। उहाँ बचाउनलाई सामथ� हनह�छ। उहाँ ु ु ु ुु ु ु ु ु

तँ�सत अ�य�त ै आनि�दत हनह�छ'(सप�याह ३:१७)।ुु ु

अब तपा� परमे�वरको अच�मको अन�हको ससमाचार अ�ह�लाई बताउन था�नह�छ र येशको प�छ ु ु ु ूु

ला�नको अथ � के हो �यो सँगसँगै �स�न स�नह�छ।ु ु ु

ाध ईब
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