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उपिासको लावि तयारी 

उपिास वकन बस् ने? 

उपवास भनेको, परमेश् वरले आफ् नो राज्य वकृ्ति गनथ, राष्ट रहरूको गन्तव्यलाई पररवतथन गनथ, जागकृ्ततको 

आवेग ल्याउन, र माक्तनसहरूको जीवनमा क्तवजय ल्याउनको लाक्तग प्रयोग गनुथहुन ेएउटा आक्तममक 

औजार हो। हामी आफैलाई परमेश् वरका अक्ति नम्र तुल्याउन, आउँदो वर्थको लाक्तग आफैलाई उहाँमा 

शिुीकरण गनथ, र क्तमलरे ठूला-ठूला कामहरू गन ेएकसार् सहमक्तत जनाउनको लाक्तग एभ्री नेशन 

(Every Nation) का मण्डली तर्ा सेवकाइहरूले पाचँ-क्तदने प्रार्थना र उपवास सक्तहत प्रमयेक नयाँ 

वर्थको सरुुवात गन ेगर्थ। 

येशूले पवन उपिास बस् नुभयो। 

तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गररनलाई पदित्र आत् माद्वारा येश ूउजाड-स् थानमा लदगनुभयो। उहााँ 

चालीस दिन र चालीस रातसम् म उपिास बदससकेपदि भोकाउनभुयो।  मत्ती ४:१-२ 

येश ूपदित्र आत् माको शदिमा गालील फकक नभुयो, र उहााँका दिषयमा िररपररका सबै ठाउाँमा हल् ला 

दफाँ दजयो।  लकूा ४:१४ 

आफ् नो उद्देश्यहरूलाई परूा गनथको लाक्तग आक्तममक सामर्थयथको आवश्यकता पनरे् भन् न ेकुरा येशलूाई 

र्ाहा क्तर्यो। उपवासल ेहामीलाई आक्तममक रूपमा दक्तिलो बनाउँर् र हामीलाई परमेश् वरको कामको 

लाक्तग तयार गर्थ। 

उपिास नम्रता र शुद्धीकरणको एउटा कायष हो। 

तब हाम्रा परमेश् िरको साम ुहामी आफूलाई िीन तुल् याउन, र हाम्रा आफ् नै दनदम् त, हाम्रा 

बालबच् चाहरूका दनदम् त र हाम्रा सब ैसम् पदत्तका दनदम् त उहााँसाँग कुशलको यात्रा मागौं भनी मैल ेत् यहााँ 

अहािा निीको दकनारमा उपिास बस् ने घोषणा गरें।  एज्रा ८:२१ 
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जसै हामी प्रार्थना र उपवासको माध्यमबाट आफैलाई नम्र पादथर्ौं, हामी परमेश्वरबाट हाम्रो प्रार्थनाको 

उत्तर प्राप्त गदथर्ौं। 

उपिासले हामीलाई पवित्र आत् माप्रवत संिेिनशील बन् न सहायता िर्ष। 

दतनीहरूले आराधना गरररहकेा र उपिास बदसरहकेा बलेा पदित्र आत् माले भन् नुभयो, “मेरो दनदम् त 

बारनाबास र शाऊललाई त् यस कामको लादग अलग् ग गर, जनु कामको दनदम् त मलैे दतनीहरूलाई 

बोलाएको िु।”  प्रेररत १३:२ 

जब हामी आफैलाई प्राकृक्ततक तषृ्ट णा र साांसाररक वािाहरूबाट अलग गर्ौं, तब हामी परमेश् वरको 

आवाजप्रक्तत अझ ैबढी सांवेदनशील बन् र्ौं। तब हामी परमेश् वरप्रक्तत राम्ररी ध्यान केक्तन्ित गरेर उहाँको 

इच् र्ामा समक्तपथत हनुसक्र्ौं। 

उपिासले जािवृत ल्याउँर्। 

१२ दतमीहरूका मादनसहरूले परुाना भग् नािशेष फेरर बनाउनेिन  । धरैे परुाना जगहरू दतनीहरूले 

उठाउनेिन  । दतमीहरू ‘भत् केका पर्ाकलहरू दनमाकण गने’ र ‘बस् न ेघरहरूका दनदम् त बाटो फेरर नयााँ 

बनाउनेहरू’ भदननिेौ।  यशैया ५८:१२  

इक्ततहासभरर, परमेश् वरल ेप्रार्थना र उपवासको प्रक्ततक्तिया स्वरूप जागकृ्तत ल्याउनभुएको र् र 

राष्ट रहरूलाई क्तवपक्तत्तबाट रु्टकारा क्तदनुभएको र्। उपवासल ेहामीलाई प्रार्थना र अन् तक्तबथन् तीमा सफल 

हुन सहायता गर्थ। 

उपिास स्िास् ् यिर्षक र्।  

उपवासल ेतपाई ांको पाचन प्रणालीलाई सफा गर्थ र यसबाट क्तबकारहरू क्तनकाल् र्। क्तनक्तश् चत एलजीहरू 

र रोगहरूको उपचार गनथ उपवास बस् नुपर्थ भन् न ेसल् लाह डाक्टरहरूले क्तदने गर्थन्। उपवासको 

अनुशासनल ेहामीलाई हाम्रो जीवनका अस्वस्र् लतहरू र्ोड्न सहयोग गर्थ। 
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उपिासको लावि तयारी 

यहोशलू ेमाक्तनसहरूलाई भन,े “क्ततमीहरू आफैलाई पक्तवत्र बनाओ, क्तकनक्तक भोक्तल क्ततमीहरूका 

बीचमा परमप्रभलु ेउदकेका काम गनुथहुनरे्।”  यहोश ू३:५ 

प्राथषना िनुषहोस—्उपवास बस् नुभन्दा पक्तहल ेबाइबल अध्ययन गरी समय क्तबताउनहुोस।्  आफ्ना 

प्रार्थनाहरूमा पक्तवत्र आम मालाई अगवुाइ माग् नुहोस।् पेज ८-११ मा, आफ् नो क्तवश् वास सम् बन्िी 

उद्देश्यहरू र तपाई ांको पररवार, इष्टक्तमत्र, मण्डली र राष्ट र सम् बन्िी क्तनक्तश् चत प्रार्थना क्तवर्यहरू 

लेख् नुहोस।् 

समवपषत हुनुहोस—्तपाई ांले कुन क्तकक्तसमको उपवास बस् न लाग् नुभएको र् मयसको बारेमा प्रार्थना 

गनुथहोस ्र उपवास सरुु गनुथभन्दा पक्तहले न ैयसप्रक्तत समक्तपथत हुनुहोस।्  पजे ५ मा आफ् नो योजना 

लेख् नुहोस।् आफूल ेबनाएका योजनाहरूलाई परूा गनथको लाक्तग सहायता गनथ परमेश् वरलाई अनुग्रहको 

लाक्तग अनरुोि गनुथहोस।् 

व्यिहारमा लाि ूिनुषहोस—्उपवास सरुु गनुथभन्दा केही क्तदन पक्तहले खानाको मात्रालाई र्ोरै-र्ोरै गद ै

िटाउँद ैजानुहोस।् बढी गकु्तलयो र क्तचल् लो पदार्थ भएका खानेकुरा नखानुहोस।् उपवास बस् ने हप्तामा 

शारीररक र सामाक्तजक क्तियाकलापहरूलाई सीक्तमत गनुथहोस।् उपवासको अवक्तिभरर तपाई ांको 

प्रार्थनाको सार्ीको रूपमा बक्तसक्तदन कुनै व्यक्तिलाई अनुरोि गनुथहोस ्र उि व्यक्तिलाई ७ पेजमा 

हस्तािर गनथ लगाउनहुोस।् 

नोट: डाक्टरसँग सल् लाह क्तलनुहोस,् क्तवशेर् गरी तपाई ां गभथवती मक्तहला, क्तशशकुो आमा हुनहुुन्र्, 

वा और्िी सेवन गद ैहुनुहुन्र् भने। यक्तद तपाई ांको पररक्तस्र्क्ततको कारण, तपाई ां परूा समयको 

उपवास बस् न सक् नहुुन् न भने, तपाई ांको लाक्तग के गनथ उक्तचत हुन्र् सो क्तनिाथरण गनुथहोस।्  
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उपिासको  समयमा  

[येशलूे] जिाफ दिनुभयो, “लेदर्एको ि, ‘मादनस रोटील ेमात्र होइन, तर परमेश् िरको मरु्बाट 

दनस् केको हरेक िचनल ेजीदित रहाँिि।” मत्ती  ४ :४  

ध्यान केवन्ित िनुषहोस—्भक्तिपणूथ ध्यानमा समय क्तबताउनको लाक्तग समय रु्टाउनुहोस।्  

परमेश् वरको वचन र पक्तवत्र आममाको अगवुाइप्रक्तत प्रक्ततक्तिया क्तदन तयार हुनुहोस।् 

प्राथषना िनुषहोस—्तपाई ांको स्र्ानीय मण्डलीमा हुने कम्तीमा एउटा प्रार्थना सेवामा सहभागी 

हुनुहोस।् हप्ताभरर आफ् नो पररवार, मण्डली, पाष्टरहरू, राष्टर, क्याम्पसहरू, र क्तमसनहरूको लाक्तग 

मध्यस्र् क्तबन्ती प्रार्थना गनुथहोस।् 

पूवतष िनुषहोस—्खानाको समयमा, बाइबल पढ्नुहोस ्र प्रार्थना गनुथहोस।् पयाथप्त पानी क्तपउनुहोस ्र 

सकेसम् म िेरै क्तवश्राम गनुथहोस।् शारीररक कमजोरी र अिैयथता र आवेगजस्ता अस्र्ाई समस्याहरूको 

सामना गनथ तयार हनुुहोस।् 

उपिास तोड्नु 

परमेश् िरमा हाम्रो पणूक भरोसा ि दक उहााँको इच् िाबमोदजम जे मागे तापदन उहााँले हाम्रो कुरा 

सनु् नुहुन् ि। हामील ेप्राथकनामा जेसकैु माग ेतापदन परमेश् िरल ेसनु् नुहुन् ि भनी हामी जान् ििौं भन,े यो पदन 

जान् ििौं दक उहााँलाई हामील ेजे मागेका िौं त् यो हामीलाई प्राप् त भएको ि। 

१ यू ह न् ना  ५ :१४ -१५  

खानुहोस—्क्तबस्तारै ठोस खानेकुरा खाँद ैजानुहोस।् सामान्य आहार पचाउनको लाक्तग तपाई ांको 

शरीरलाई समय लाग् नेर्। फलफूल, जसु, र सलादबाट सरुु गनुथहोस ्अक्तन र्प सागसब् जीहरू र्प् द ै

जानुहोस।् क्तदनभरर र्ोरै-र्ोरै गरी िरैे पटक खानहुोस।् 

प्राथषना िनुषहोस—्प्रार्थना गनथ नरोक्तकनुहोस!् परमेश् वरको क्तवश् वासयोग्यता र समयमा भरोसा गनुथहोस।् 

परमेश् वरको क्तनक्तम्त तपाई ांले प्राप्त गनुथभएको आफ्नो जोसलाई वरै्भरर कायम राख् नहुोस।् परमेश् वरल े

तपाई ांका प्रार्थनाहरूको उत्तर क्तदनुहनुेर् भनरे क्तवश् वासमा नै रक्तहरहनुहोस।्      
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मेरो योजना 

पवहलो विन 

 

िोस्रो विन 

 

 

तेस्रो विन 

 

चौथो विन 

 

पाँचौ विन 

 

 

१९ “फेरर म दतमीहरूलाई भन् ििु, पथृ् िीमा दतमीहरूमध् ये िईु जना कुन ैकुरामा सहमत भई केही 

माग् यौ भन,े त् यो स् िगकका मरेा दपताद्वारा दतमीहरूका दनदम् त हुनिे,”  मत्ती १८:१९ 

☐ पानी मात्र    ☐ तरल पदार्थ मात्र    ☐ एक र्ाक मात्र   ☐ अरु: 

☐ सहभागी हुनपुन ेप्रार्थना सेवा(हरू):  

☐ पानी मात्र    ☐ तरल पदार्थ मात्र    ☐ एक र्ाक मात्र   ☐ अरु: 

☐ सहभागी हुनपुन ेप्रार्थना सेवा(हरू):  

☐ पानी मात्र    ☐ तरल पदार्थ मात्र    ☐ एक र्ाक मात्र   ☐ अरु: 

☐ सहभागी हुनपुन ेप्रार्थना सेवा(हरू):  

☐ पानी मात्र    ☐ तरल पदार्थ मात्र    ☐ एक र्ाक मात्र   ☐ अरु: 

☐ सहभागी हुनपुन ेप्रार्थना सेवा(हरू):  

☐ पानी मात्र    ☐ तरल पदार्थ मात्र    ☐ एक र्ाक मात्र   ☐ अरु: 

☐ सहभागी हुनपुन ेप्रार्थना सेवा(हरू):  
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मेरो प्राथषना सहकमी 

_______________________________________________  
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वनम् न कुराहरूका वनवम्त म परमेश् िरप्रवत र्न्यिािी रु्. . . 
उत्तर विइएका प्राथषनाहरू 

२०२१ का मखु्य िटनाहरू, उत्तर प्राप्त गररएका प्रार्थनाहरू, र क्तसक्तकएका पाठहरूलाई सचूीकृत 

गनुथहोस।्   
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२०२२ मा, म परमेश् िरलाई वनम् न कुराहरूको लावि विश् िास ििैरु्. . . 

व्यविित विश् िास सम् बन्र्ी उदे्दश्यहरू 

आक्तममक जागकृ्तत • शारीररक चङ्गाइ • सम् पन् नता र प्रशस् तता • सम् पन् न उदारता... 

 

 

मेरो पररिार 

सम् बन्िहरूको पनुस्र्ाथपना • पररवारको मकु्ति... 

 

 

 

मेरो वशक्षा/भविष्य िा कररयर 

उमकृष्ट • बढुवा... 

 

 

 

मेरो  सेिकाइ  

सानो समहूको वकृ्ति • सहकमीहरू र किाका सार्ीहरूको मकु्ति... 
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म वनम् न विषयमा प्राथषना िनषको लावि समवपषत हुनेरु् . . . 

नाम         अनुरोर्(हरू)  
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म वनम् न विषयमा प्राथषना िनषको लावि समवपषत हुनेरु् . . . 

मेरो  मण्डली  

मण्डली नतेमृव • प्राविान • चेलापन सेवकाइ... 

 

 

 

 

 

मेरो  समुिाय  

क्याम्पस तर्ा शकै्तिक सांस्र्ाहरू • स् र्ानीय सरकार • ससुमाचारका अवसरहरू... 

 

 

 

 

 

मेरो  राष् र  

सरकारी अक्तिकारीहरू  • आक्तममक जागकृ्तत • आक्तर्थक समकृ्ति • शाक्तन्त र सवु्यवस्र्ा... 
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एभ्री नेशनले हाल ८१ राष्रहरूमा काम ििैर्।  
हामी पीढीित िशषन पूवतष ििैर्ौं  

परमेश्वरले हामीलाई हामै्र पुस्तामा हरेक राष््टसम्म पुग्ने बोलावट क्तदनुभएको र्—उहाँल ेहामीलाई एउटा क्तमसन र समय 

क्तसमा पक्तन क्तदनुभएको र्।  हामील े हरेक राष्टरको लाक्तग प्रार्थना गनुथपर्थ, क्याम्पसहरुलाई प्रार्क्तमकता क्तदनुपर्थ, अक्तन 

सुसमाचारको प्रभमुवक्तसतलाई मान्यता क्तदनुपर्थ।  बाकी रहकेो ११४ राष्टरहरुको लाक्तग क्तनरन्तर प्रार्थना गनुथहोस र 

परमेश्वरले यी क्तनम्न देशहरुमा मण्डली स्र्ापनाको  क्तनक्तम्त ढोका खोल्नुहुन्र् भनेर क्तवश्वास गनुथहोस।  

अफगाक्तनस्तान 

अल्बाक्तनया 

अल्जेररया 

एांडोरा 

अांगोला 

एक्तन्टगुवा र 

बाबुथडा 

अजेक्तन्टना 

अजरबैजान 

बहामास 

बारबाडोस 

बेलारुस 

बेलीज 

बेक्तनन 

बोक्तस् नया र 

हजथगोक्तभना 

बुल्गेररया 

बुक्तकथ ना फासो 

केप भडे 

क्यामरून 

मध्य अफ्रीकी 

गणराज्य 

चाड 

कोमोरोस 

कां गो 

कोस्टा ररका 

आइवरी कोस्ट 

क्युबा 

साइप्रस 

चेक गणतन्त्र 

प्रजाताक्तन्त्रक 

गणतन्त्र कां गो 

डेनमाकथ  

क्तडक्तजबुटी 

डोक्तमक्तनका 

इक् वेडर 

इक्तजप्ट 

एल साल्भाडोर 

इक्वेटोररयल क्तगनी 

एररक्तत्रया 

इस्टोक्तनया 

इक्तर्योक्तपया 

क्तफनल्यान्ड 

गाक्तम्बया 

ग्रीस 

ग्रेनाडा 

ग्वाटेमाला 

क्तगनी 

क्तगक्तन-क्तबसाऊ 

गुयाना 

हटैी 

हांगेरी 

आइसल्यान्ड 

इराक 

इस्राएल 

इटाली 

जमैका 

केन्या 

क्तकररबाती 

लाक्तमभया 

लेबनान 

लेसोर्ो 

लाइबेररया 

लीक्तबया 

क्तलक्टेन्स्टाइन 

क्तलर्आुक्तनया 

लक्समबगथ 

माकेडोक्तनया 

मडागास्कर 

माली 

माल्टा 

माशथलआइल्यण्ड 

माउररटाक्तनया 

माइिोनेक्तशया 

माल्डोवा 

मोनाको 

मोन्टेनेग्रो 

मोरक्को 

नउरु 

नाइजर 

उत्तर कोररया 

नव े

पलाउ 

प्यालेष्टाइन 

पाराग्व े

रूस 

रवान्डा 

सेन्ट क्तकट्स र 

नेक्तवस 

सेन्ट लकु्तसया 

सेन्ट क्तभन्सेन्ट र 

ग्रेनाडाइन्स 

सामोआ 

सान माररनो 

साओ टोम र 

क्तप्रक्तन्सप 

सेनेगल 

सक्तबथया 

सेक्तचक्तलस 

स्लोभाक्तकया 

स्लोभेक्तनया 

सोलोमन द्वीप 

सोमाक्तलया 

दक्तिण सुडान 

सुडान 

सुररनाम 

स्वीडेन 

क्तस्वट्जरल्यान्ड 

क्तसररया 

तान्जाक्तनया 

टोंगा 

क्तरक्तनडाड एन्ड 

टोबागो 

टुक्तनक्तशया 

तुकथ मेक्तनस्तान 

टुभाल ु

उरुग्व े

उज्बके्तकस्तान 

भानुवातु 

भ्याक्तटकन क्तसक्तट 

यामेन 
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४५८ विश्वव्यापी रुपमा स्थावपत मण्डलीहरु 

८८ िटा सविय मण्डली स्थापनाहरू 

थप मण्डलीहरु स्थापना िनष सवकयोस भनेर प्राथषना िनुषहोस। 

मसाँग माग, र म जादतहरूलाई दतम्रो उत्तरादधकार तुल् याइदिनेिु,  र समस् त पथृ् िी दतम्रो दनजी सम् पदत्त 

तुल् याइदिनेिु।  भजनसंग्रह २:८ 

नयाँ मण्डली स्र्ापनाहरूका लाक्तग प्रार्थना गनुथहोस,् क्तकनभने क्ततनीहरूले चेलाहरू बनाउँर्न,् आफ् ना  

समदुायहरूका खाचँोहरू परूा गर्थन,् र नयाँ सहरहरूमा ससुमाचारको असल समाचार सनुाउँर्न्। 

 

सविय रुपमा मण्डली स्थापना भईरहेका राष्रहरु: 

 

 

 

आमेदनया 

अष्ट्रेदलया 

बोत्सिाना 

ब्रादजल 

कम्बोदडया 

क्यानडा 

चीन  

क्रोएदशया  

फ्रान्स 

जदजकया 

हन्डुरास 

भारत 

इन्डोनेदशया 

ईरान 

लाओस 

मलािी 

मादल्िभ्स 

मारीदसयस 

मेक्तक्सको 

मङ गोदलया 

मोजादम्बक 

नेपाल 

नेिरल्याण्ड स 

न्यूदजल्याण्ड 

दनकारागुआ 

मानामा 

दफदलदपन्स 

पोचुकगल 

 

रोमादनया 

स्कटल्यान्ड  

साउथ अदफ्रका 

ताइिान 

तादजदकस्तान 

दटमोर लेस्टे 

संयुि अरब इदमरेट स 

संयुि राज्य अमेररका 

दभयतनाम 

जादम्बया 

दजम्बाब्िे 
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१९०५ स्थावपत क्याम्पस सेिकाइहरु र सुसमाचारीय 

कायषहरु 
 

“. . . यसकारण फसलका प्रभलुाई प्राथकना गर, र उहााँले आफ् नो फसलमा र्तेालाहरू 

पठाइिऊेन ।” मत्ती  ९ :३८  

विश्वविद्यालय र क्याम्पस पररसरको माध्यमबाट सारा संसारसम्म पुग्ने एउटा िशषन। 

हामी यस्तो मण्डलीहरु स्र्ाक्तपत गदथर्ौं जसले क्तवश्वक्तवद्यालय र क्याम्पसहरुका क्तविार्ीहरुलाई चेला 

बनाउँर्, क्तकनभने हामीलाई दृढ क्तवश्वास र् क्तक यक्तद हामीले आज क्तवश्वक्तवद्यालय र क्याम्पसहरुलाई 

पररवतथन गनथसक्यौं भने अन्तत्: हामील ेहाम्रो पररवार, हाम्रो राष्टर र सम्पणूथ सांसारलाई नै पररवतथन गनथ 

सक्नेर्ौं। क्याम्पस सेवाकाई भनेको परमेश्वरको ससुमाचार क्याम्पसका क्तविार्ीहरुसम्म लान ेएउटा 

प्रक्ततबद्दता हो। यो एउटा सेवा गने, प्रभाव पान ेर जाने बोलावट हो।  

वनम्न विषयहरुको लावि प्राथषना िनुषहोस:  

• यस वर्थ ससुमाचार सनुाइने नयाँ क्तवद्यार्ीहरूका लाक्तग 

• क्याम्पस क्तमसनरेीहरू र मण्डलीहरूले ससुमाचार प्रचार गदाथ र कलेजका क्तवद्यार्ीहरूलाई 

चेलापनमा डोर् याउन ेिममा ज्ञानबुक्ति प्राप्त गरून ्भनरे 

• क्तवश्वक्तवद्यालय सांकायल ेक्तवद्यार्ीहरूसँग काम गदाथ क्तनगाह प्राप्त गरून ्भनेर 
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• नयाँ क्याम्पसहरुमा ससुमाचारको लाक्तग ढोका 

खकु्तलएको होस ्भनरे 
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परिचय 

िचन एउटा  

िोटी हो  
व्यिस्था ८:१-२० पढनुहोस 

३ उहााँल ेदतमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीदडत तुल् याउनुभयो, अदन दतमीहरूलाई मन् न 

र्िुाउनुभयो, जसको बारेमा दतमीहरूलाई र दतमीहरूका दपता-परु्ाकहरूलाई थाह ैदथएन। मादनस 

भोजनले मात्र होइन, तर परमप्रभकुो मरु्बाट दनस् केको प्रत् यके िचनले दजउाँि भन् ने कुरो 

बुझाउनलाई यसो गनुकभएको हो।    व्यिस्था ८:३ 

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: मत्ती ४:३-४; लुका ४:१-४; यूहन्ना ४:३४  

प्राचीन कालमा मध्य पवूीय क्तनकटको दशेको मखु्य आहार भनेको रोटी न ैक्तर्यो। आज पक्तन, िरैे 

सांस्कृक्ततहरुको रोटी एउटा अक्तद्वतीय र आफ्नो आहारको लागी प्रयोग गररन ेप्रचक्तलत खाना हो। 

फ्रान्समा िां ची बगएुट, भारतमा अखक्तमरी रोटी, इक्तर्योक्तपयामा स्पोंजी इन्जेरा, मके्तक्सकोमा क्तर्न 

टोक्तटथला, र क्तफक्तलक्तपन्समा सफ्ट पाण्डेसाल भनेर रोटीलाई प्रयोग गररन्र्। 

तर व्यवस्र्ा ८:३ मा मोशाल ेमाक्तनस रोटील ेमात्र ैबाँच्न सक्दनै भनरे िोर्णा गरेका र्न्। जब 

इस्राएलीहरू उजाडस्र्ानमा यात्रा गदकै्तर्ए, परमेश्वरले स्वगथबाट रोटी जस्तै खाना, मन्नाको वर्ाथ गरेर 

उनीहरुलाई खान ेआहार प्रदान गनुथभयो। अब, जसै उनीहरु प्रक्ततज्ञा गररएको दशे, प्रशस्तताको दशेमा 
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प्रवेश गनथको लागी तैयार हुन्र्न्, मोशाले उजाडस्र्ानमा उनीहरुलाई खवुाउन ेपरमेश्वरको सम्झना 

गराँउर्न्।  यिक्तप उनीहरु जनु ठाउँमा प्रवेश गनथ लागेका क्तर्ए, मयहा ँउनीहरुलाई स्वगथबाट खानको 

लाक्तग मन्न बसाथउन कुन ैआवश्यकता क्तर्एन, परमेश्वरमाक्तर्को उनीहरुको क्तनभथरतामा कुन ैपररवतथन हुन् 

पने क्तर्एन। परमेश्वरमा भरोसा गरेर र उहाँको वचन पालन गरेर, मयस दशेमा फलदायी हनु् सम्भव 

क्तर्यो। जसरी उनीहरुलाई बाँच्नको लाक्तग रोटीको आवश्यकता क्तर्यो मयसैगरी उनीहरुलाई परमेश्वरको 

वचनको पक्तन आवश्यकता क्तर्यो।  

मयसै गरी, परमेश्वरको वचनमा हाम्रो भरोसा पक्तन हामील ेरोटीमा परेको क्तनभथरता जस्तै हुनपुर्थ। 

उपवासको हरेक क्तदन हाम्रो शरीरले रोटीबाट पाउने सब ैपोर्ण तोमवको चाहना गदथर्। तर यो मयही 

तषृ्टणा हो जो हामील ेहाम्रो शारीररक खाचँोको उपभोग गनथलाई गर्ौं, र यही उदाहरणलाई हामील े

परमेश्वरको वचन हाम्रो लाक्तग रोटी हो भन्न ेकुरामा सान्दक्तभथक रुपले हनेथसक्र्ौं।  जसरी हाम्रो शरीरल े

रोटीको तषृ्टणा गदथर् मयसैगरी हामीले परमेश्वरको वचनको पक्तन तषृ्टणा गनुथपर्थ, उहा ँर उहाकँो वचनको 

आवश्यकता हामीले दकै्तनक रुपमा महससु गरेर क्तजउनपुर्थ।  

वास्तवमा, हामील ेयहून्नाको ससुमाचारमा जान्दर्ौं क्तक येश ूआफैं  परमेश्वरको वचन हुनुहनु्र्। उहालँे 

आफैलाई “जीवनको रोटी म नै हु”ँ भनेर भन्नु भयो र उहाँकहाँ आउने कोही पक्तन फेरी भोकाउन ेर 

क्ततखाथउने रै्न भनरे प्रक्ततज्ञा गनुथभयो। जब हामी उहाँको साम ुआउँर्ौं र परमेश्वरको वचनले आफूलाई 

भर्छ,ँ हामी उहाँको मकु्ति प्राप्त गनथ सक्र्ौं र साँच्चै पणूथ रुपले तपृ्त हुन् सक्र्ौं।  

परमेश्वरको वचन समय र्। र परमेश्वरको वचनको माध्यबाट न ैउहालँे आफुलाई हाम्रो वीचमा प्रकट 

गनुथहुन्र्, र हामी पणूथ रुपले उहाँको क्तनक्तम्त क्तजउनलाई पररवतथन भएर सशि हुन्सक्र्ौं।   

जसै हामी यो हप्ता उपवास प्रार्थना गदरै्ौं, खानको लाक्तग हाम्रो तषृ्टणा क्तदन-क्तदन ैबढ्ने र्, तर मयो भन्दा 

पक्तन िेरै परमेश्वरको वचन प्रक्तत हाम्रो तषृ्टणा बढेको होस।्  
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एउटा यस्तो पररवस्थवतको सम्झना िनुषहोस जब तपाई परमेश्वरमावथ पूणष रुपमा वनभषर हुनुभयो।   

त्यो पररवस्थवतमा तपाईलाई उहालेँ सहायता िनुषभएकोमा र्न्यबाि विनुहोस।  

  

  

बाइबलको कुन पि िा अध्यायले यो िएको िषष तपाईलाई प्रोत्साहन विएको र्?  

परमेश्वरको िचन तपाईको जीिनमा विश्वासयोग्य र शविशाली भएकोमा उहाँलाई र्न्यिाि 

चढाउनको लावि समय वनकाल्नुहोस।  

  

  

परमेश्वरको िचनले हामीलाई सम्हाल्ि्र्  
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व्यवस्र्ा ८:३  

३ उहाँले क्ततमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकल ेपीक्तडत तुल् याउनुभयो, अक्तन 

क्ततमीहरूलाई मन् न खवुाउनुभयो, जसको बारेमा क्ततमीहरूलाई र 

क्ततमीहरूका क्तपता-पुखाथहरूलाई र्ाह ैक्तर्एन। माक्तनस भोजनले मात्र 

होइन, तर परमप्रभकुो मखुबाट क्तनस् केको प्रम येक वचनल ेक्तजउँर् भन् न े

कुरो बुझाउनलाई यसो गनुथभएको हो।  

परमशे्वर, तपाईको उपहार बाइबलको लाक्तग धन्यवाद। तपाईको 

वचनद्दारा तपाई मसँग बोल्नुहनु्र् र मलाई याद क्तदलाउनहुुन्र् क्तक तपाई 

मेरो क्तनक्तम्त हनुुहुन्र् भनेर। तपाईल ेआफ्नो अनन्तको चटरत्र मलाई 

प्रकि गनुुहुन्छ, र म तपाइको वचन अध्यन गरेर र त्यसमा 

मनन गरेर तपाईको आवाज सुन्न सक्छु। प्रभ,ु मलाई तपाईको 

वचनमा दकै्तनक रुपमा रहन ेएउटा इच्र्ा क्तदनुहोस, एउटा यस्तो चाहना 

जनु मेरो जीवनको तपाईसँगको यात्राभरर न ैवकृ्ति हुदँजैाओस।   

तपाई ांको वचनले मेरो आममालाई पोर्ण क्तदन्र् र मरेो हृदयलाई पणूथ 

गदथर्।  जसै यो हप्ता म प्रार्थना गनेरु्, उपवास बस्नेरु् र शिु हुनरुे्, र 

तपाईको नक्तजक आउनेरु् तपाईप्रक्ततको मरेो प्रमे र समझ अझ ैबढ्द ै

गएको होस।् येश ुख्रीष्टको नाउँमा 

आमेन  
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पदहलो दिन 

िचन एउटा 

विउ हो  

१ पतु्रस १:१३-२५ पढनुहोस  

. . . २३ परमेश् वरको जीक्तवत र क्तनम य रहने वचनद्वारा, क्तवनाशी होइन तर अक्तवनाशी वीयथबाट 

क्ततमीहरू नया ँगरी जन् मेका र्ौ।    १ पत्रसु १:२३  

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: मकुष स ४:३-९, १३-२० 

यस पदहरुमा, पत्रसुल ेहामीलाई बताउनुहनु्र् क्तक हामी परमेश्वरको क्तनमय र अक्तवनाशी वचनको 

वीयथबाट नयाँ गरी जन्मेका र्ौं।  यो कुराबाट पत्रसुले के भन्न खोजेको हो त? परमेश्वरको वचनमा, 

उहाँल ेयेश ुख्रीष्टद्दारा हामीलाई बचाउनको क्तनक्तम्त के गनुथभएको र् भन्न ेकुराको ससुमाचार हामी 

पाउन सक्र्ौं।  र यो परमेश्वरको वचनबाट आएको ससुमाचारको माध्यमबाट मात्र ैनया ँगरेर जन्मन 

सम्भव र्। तर परमेश्वरल ेआफ्नो वचनको माध्यमबाट उहाँको मकु्तिको योजना मात्र ैउजागर गनुथहनु्न। 

उहाँल ेआफैले आफैलाई हाम्रो अक्ति प्रकट गनुथहुन्र्। मयसै कारणले गदाथ पत्रसुल ेउहाँको वचनलाई 

जीक्तवत र हामीक्तभत्र रहने वचन भनरे भनेको हो।  



 

रहनु:परमेश्वरको वचनको शक्ति र सुन्दरता                                                                                         22 

 

पत्रसुल ेपरमशे्वरको वचनलाई अक्तवनाशी वीउसँग तुलना गरेक र्न्। वीउको बारेमा एउटा रोचक तर्थय 

के र् भन ेयो रोप्नु अक्ति सखु्खा र ससु्त हुन्र् र यसमा जीवन र् भन्ने कुराको प्रमाण हामील ेिेरै न ै

कम दखे्नसक्र्ौं। तर एक पटक जब यो उक्तचत क्तस्र्क्ततमा, क्तभजेको भमूीमा र पोर्क तमव यिु माटोमा 

रोक्तपन्र्, र जसले उमसकुतासार् यो एउटा जीक्तवत क्तवरुवा भएको दखे्ने इच्र्ा गरेको हनु्र्, यसबाट 

जीवन बाक्तहर क्तनस्केको हामी दखे्नसक्र्ौं।  जसरी बीउलाई जीवनको लागी एउटा उक्तचत क्तस्र्क्तत र 

स्र्ानमा रोप्न आवश्यक र्, परमेश्वरको वचन पक्तन एउटा क्तवश्वास गन ेहृदयको राम्रो माटोमा रोक्तपनको 

लागी पक्तखथरहकेो हुन्र्। र तब, पक्तवत्र आममाद्वारा, उहाँको वचन उम्रन्र्, र मयसमा जरा लाग्र्, र 

बढ्नेर्, र जनुसकैु कुरालाई यसल ेरु्न्र् मयसमा जीवन र सौन्दयथ ल्याउन ेकाम गदथर्।  

जब हामी परमेश्वरको जीक्तवत र हामीक्तभत्र रहन ेवचनलाई मनन गर्ौं, तब हामी सारा सांसारलाई सकृ्तष्ट 

गनुथहुन ेर सब ैर्ोक नयाँ बनाउनु हुन ेसारा ब्रह्माण्डको परमेश्वरलाई अनभुव गनथसक्र्ौं। र जब हामी 

उहाँलाई अनभुव गर्ौं हाम्रो जीवन पणूथ रुपले रूपान्तररत हनु बाहके अरु केही क्तवकल्प हुदँनै।  

तपाईको जीवनमा कक्ततपय िते्रहरु सकु्खा हुन्सक्र्। सायद आक्तममकी रुपमा हराएको माक्तनसको लागी 

तपाइकँो माया िटेको हनुसक्र्, वा परमेश्वरको क्तमशनको लागी तपाइकँो मयो जोश सेलाएको 

हुनसक्र्।  परमेश्वरको जीक्तवत र हामीक्तभत्र रहने वचन तपाइकँो जीवनको हरेक ससु्त, सकु्खा, र मतृ 

िेत्रलाई रु्न सक्ने आफ्नो शक्तिलाई कक्तहल्य ैगमुाउन ेरै्न, र यसल ेएउटा नयाँ जीवन ल्याउँर् जो 

स्र्ायी र अनन्तसम्म रहीरहन्र्। र जब उहाँको वचनल ेहाम्रो जीवनलाई रु्न्र् र रूपान्तरण गदथर्, तब 

हामी जहाँसकैु गएता पक्तन यो अक्तवनाशी बीउ र्नथ, र येशलूे हामीलाई बचाउन के गनुथभएको र्, भन्ने 

स-ुसमाचार बाँड्न ेबाहके अरु केही क्तवकल्प हामीसँग हुदँनै।  

तपाईले पवहलो पटक सुसमाचार सुन्नुभएको विनलाई सम्झनुहोस। के कसैले तपाईसँि यो 

बाँडेको वथयो? त्यो पललाई सम्झनुहोस,् र परमेश्वरलाई उहाँले विनुभएको उद्दारको लावि 

र्न्यिाि विनुहोस।  
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वकनवक उहाँको िचन जीवित र् र हामीवभत्र रहन्र् भने यो हप्ता तपाईले आफ्नु जीिनको कुन 

के्षत्रलाई निीकरण िनुषपने र् सो थाहा िनुषहोस? 

  

  

  

परमेश्वरको िचनले सबै कुरालाई नयाँ बनाउँर्  
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१ पतु्रस १:२३ 

२३ परमेश् वरको जीक्तवत र क्तनम य रहने वचनद्वारा, क्तवनाशी होइन 

तर अक्तवनाशी वीयथबाट क्ततमीहरू नयाँ गरी जन् मेका र्ौ. . . 

परमेश्वर, म क्तवश्वास गदथरु् क्तक तपाइकँो वचन एक अक्तवनाशी बीउ हो 

जसले मरेो जीवनको हरेक िते्रलाई नवीकरण गनथ सक्दर्। म मेरो 

टुटेको हृदय, मरेो हरेक भ्रम, र असरुिाहरु तपाइकँो साम ुल्याउन 

सक्रु्, यो जानरे क्तक तपाईल ेमयसलाई तपाईको वचनको अक्तवनाशी 

वीउद्दारा  पणूथ, क्तवस्वस्त र सरुक्तित गररक्तदनहुुन्र्।  तपाईल ेमलाई 

ममृयदुके्तख जीवनसम्म ल्याउनुभएको र् र ममा सरुु गनुथभएको काम 

क्तसदध््याउनलाई क्तवश्वासयोग्य हुनहुुन्र्। परमेश्वर, म प्रार्थना गदथरु् क्तक 

तपाईल ेमरेो जीवन क्तनरन्तर रुपमा पररवतथन गनुथहुन्र् ताक्तक तपाईको 

पे्रम मलैे मरेो वररपरी भएको माक्तनसहरुलाई पक्तन दखेाउन सकँू। 

तपाईको वचन मक्तभत्र रोक्तपएको कारणले गदाथ म जहाँ गए पक्तन 

तपाईको ससुमाचार क्तनडर भएर प्रचार गनथसकँू।  

आमेन 



 

रहनु:परमेश्वरको वचनको शक्ति र सुन्दरता                                                                                         25 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

रहनु:परमेश्वरको वचनको शक्ति र सुन्दरता                                                                                         26 

 

िोस्रो दिन 

िचन एउटा 

ज्योवि हो 

भजनसंग्रह ११९:१०५-११२ पढनुहोस 

१०५ तपाई ांका वचन मेरा गोडाका क्तनक्तम् त बत्ती,  

र मेरो बाटोको क्तनक्तम् त उज् यालो हो।   

 भजनसांग्रह ११९:१०५ 

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: भजनसंग्रह ११९:१३० 

भजनसांग्रह ११९ एउटा बुक्तिको भजन हो जसल ेपरमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको लाक्तग क्तसि 

मागथदशथन हो भन्ने कुरालाई जोड क्तददँर्। १०५ पदमा भजनसांग्रह लखेकले परमेश्वरको वचन हाम्रो 

गोडाको क्तनक्तम्त बत्ती र हाम्रो बाटोको क्तनक्तम्त उज्यालो हो भनेर भन्दर्। प्राचीन समयमा पवूीय 

नक्तजकको दशेमा एउटा सानो बन्द कचौरालाई मयसको रे्उमा सानो प्वाल बनाएर सलेदो राखरे 

बत्तीको रुपमा प्रयोग गररन ेचलन क्तर्यो। कचौरालाई तेलले भरेर, सलदेोलाई बालरे अँध्यारो 

बाटोलाई पयाथप्त प्रकाश पारेर बाटो उज्यालो पान ेचलन क्तर्यो।   
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हाम्रो जीवनमा हामी प्राय यस्तो पररक्तस्र्क्ततहरु भएर जान ुपदथर् जनु कुराहरु हाम्रो क्तनयन्त्रणभन्दा बाक्तहर 

हुन्र्: जस्त ैहामील ेक्तलने क्तनणथयहरु, चनुाउतीपणूथ पररक्तस्र्क्ततहरु जनु हामील ेसामना गर्ौं, क्तबक्तभन्न 

क्तवचारिाराहरु जससँग हामील ेहरेक पल सांिर्थ गदथर्ौं। हामी हाम्रो आफ्नै बुक्ति र सामर्थयथमा हरेक 

कुराहरुलाई गने प्रयास गदथर्ौं, तर एउटा मागथदशथन क्तबना हामी क्तनश्चय न ैअन्िकारमा ठोक्तक्कन्र्ौ।ँ 

हाम्रो अक्ति भएको अन्िकार पर्लाई प्रकाश क्तदन ेएउटा भरपदो ज्योक्ततको आवश्यकता हामीलाई 

हुन्र्।  

परमेश्वरको वचनमा हामीले मयो मागथदशथन पाउन सक्र्ौं। २ क्ततमोर्ी ३:१६ मा पावलले भन्दर् क्तक 

हरेक वचन परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो अर्ाथत् हरेक वचन जो हामील ेबाइबलमा पाउँदर्ौं ती 

सबै परमेश्वरबाट न ैआएको हो।  के तपाईको जीवनमा यस्तो कोही हुनहुुन्र्, जो यती क्तवश्वासयोग्य र् 

क्तक उसल ेभनेको हरेक कुरा तपाई कुनै प्रश्न क्तबन ैक्तवश्वास गनुथहुन्र्? तपाईले मयो व्यक्तिलाई क्तवश्वास 

गनुथसक्नुहुन्र् क्तकनक्तक जीवनको यक्तत्त समयसम्म उसले आफ्नो चररत्र तपाईको अक्तग क्तवश्वासयोग्य र् 

भनेर प्रमाक्तणत गररसकेको र्।  र यक्तद हामीले एउटा सास भएको माक्तनसमाक्तर् क्तवश्वास गनथसक्र्ौं भने 

हामील ेहाम्रो क्तसि परमेश्वर जसल ेहर समयमा उहाँको क्तवश्वासयोग्यता प्रमाक्तणत गनुथभएको र् 

उहाँमाक्तर् झन ्कक्तत्त िेरै क्तवश्वास गनथसक्र्ौं?  परमेश्वरको वचन एउटा भरोसायोग्य र क्तवश्वासयोग्य 

मागथदशथन हो क्तकनको उहा ँभरोसायोग्य र क्तवश्वासयोग्यको हनुुहुन्र्। 

तपाईले अक्तहल ेसायद आफुले क्तनयन्त्रण गनुथसक्ने भन्दा बाक्तहरको पररक्तस्र्क्ततको सामना गरीरहनु 

भएको होला र हुनसक्र् सायद कक्तठन क्तनणथय तपाईल ेक्तलनपुने र् वा एउटा चनुाउतीपणूथ क्तस्र्क्ततमा 

प्रक्ततक्तिया क्तदनुपने अवस्र्ा र्। परमशे्वरको वचन भनेको तपाईको अन्िकार बाटोलाई ज्योक्तत क्तदने र 

तपाईलाई चाक्तहने ज्ञान क्तदन ेएउटा माध्यम हो। र परमेश्वरको वचनले तपाईलाई मात्र ैज्ञान क्तदनहुुदँनै, तर 

उहाँको वचन पालन गनाथल ेतपाई यो अन्िकार सांसारमा उहाँको एउटा ज्योक्तत बनरे चक्तम्कन 

सक्नुहुन्र्।   

एउटा यस्तो कविन समयलाई सवम्झनुहोस जब परमेश्वरको िचनले तपाईलाई बवुद्ध विनुभएको 

र्। उहाँको मािषिशषनको लावि र्न्यिाि विन समय वबताउनुहोस।्  
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परमेश्वरको प्रशंसा िनुषहोस ्वक उहाँ विश्वसनीय र भरोसायोग्यको हुनुहुन्र्। के तपाईको 

जीिनमा यस्तो के्षत्रहरु र् जहाँ तपाईलाई मािषिशषनको लावि उहाकँो िचनमा भर पनुष नै 

उवचत हुन्र्?  

  

  

  

परमेश्वरको िचनले हामीलाई मािषिशषन ििषर्  
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भजनसांग्रह ११९:१०५ 

१०५ तपाई ांका वचन मेरा गोडाका क्तनक्तम् त बत्ती,  

र मेरो बाटोको क्तनक्तम् त उज् यालो हो।   

 

स्वगीय क्तपता, तपाईल ेमलाई यो त्रटुीपणूथ सांसारमा तपाईको क्तसि 

वचन एउटा मागथदशथनको रुपमा क्तदनभुएको र्। तपाई 

असल,भरोसायोग्य, सवथज्ञ, र दयाल ुहुनुभएको कारणल ेमैल ेसामना 

गनुथपन ेहरेक पररक्तस्र्क्ततमा म तपाईको मागथक्तनदशेनमा भर पनथसक्रु्। 
मेरो जीवन र मलै ेक्तलन ुपन ेहरेक क्तनणथयको तपाई वास्ता गनुथहुन्र्। 

तपाईको वचनमा हरेक क्तबक्तग्रएको अवस्र्ालाई बनाउन ेशक्ति र् 

तपाईको वचन अन्िकारको लाक्तग एउटा ज्योक्तत पक्तन हो। मसँग अब 

उप्रान्त डराउन ुपन ेकुन ैकारण रै्न।  जसै तपाईको वचन म मरेो 

हृदयक्तभत्र लकुाउँरु्, कसरी तपाईको वचन अध्यन गनुथपन ेहो कसरी 

मैल ेतपाइको वचन अनुसार क्तजउन ुपन ेहो मलाई क्तसकाउनुहोस।्  

आमेन 
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तेस्रो दिन 

िचन एउटा 

ऐना हो 
याकुब १:१९-२५ पढनुहोस  

२३ कुनै माक्तनसले वचन सनु् र् तर पालन गदनै भने, म यो एउटा यस् तो माक्तनसजस् तो हुन् र्, जसल े

आफ् नो अनहुार ऐनामा हरे्थ, २४ क्तकनक्तक म यसल ेआफैलाई हरे्थ र गइहाल् र्, र म यो आफै कस् तो 

क्तर्यो, म यो तुरुन् तै क्तबक्तसथहाल् र्।  

याकूब १:२३-२४  

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: रोमी २:१३ 

यस पत्रमा यकूबल ेरोमी साम्राज्यभरर र्रपष्ट भएर कष्ट भोगी रहकेा यहदुी क्तवश्वासीहरुलाई अक्ततथका 

कुराहरु लेख्दर् जसले कष्टको समयमा परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो व्यवहाररक जीवनमा 

उतानुथभन्दा अरु उनीहरु वररपरी भएका सांसाररक कुराहरुद्दारा न ैप्रभाक्तवत भईरहकेा क्तर्ए। र मयसैल े

याकूबल ेयो पत्रभरर न ैपरमेश्वरको वचन सनु्नु मात्र ैपयाथप्त रै्न भन्न ेकुरामा जोड क्तदएको र्। वचनल े

भनेको कुरालाई हामील ेपालना गनुथ पक्तन आवश्यक र्।  

यहाँ यकूबले ती माक्तनस जसल ेपरमेश्वरको वचन सनु्र् तर मयो पालन गदनै मयसलाई एउटा यस्तो 

व्यक्तिसँग तलुना गदरै् जसले आफुलाई ऐनामा हरे्थ र मयो गईहाल्र् र आफु कस्तो क्तर्यो भन्ने 
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कुरालाई क्तवक्तसथहाल्र्। यो उदाहरण एक प्रकारल ेहास्यास्पद दके्तखन्र्। कसरी तपाईल ेआफैले 

आफैलाई कस्तो दके्तखनहुुन्र् भनेर नक्तजकबाट हनेुथहुन्र् र गईहाल्नहुुन्र् अक्तन आफु कस्तो रु् भन्न े

कुरालाई क्तबक्तसथहाल्नहुुन्र्? तर यही कुरा हो जसलाई यकूबल ेप्रमाण गनथ खोजी रहकेा र्न्।  के 

तपाईले आफैलाई हरेक क्तबहान ऐनामा हनेुथहुन्र् र आफ्नो कपाल क्तठक र् या रै्न भनेर क्तमलाउनुहुन्र् 

र आफ्नो दाँतमा केही अड्क्तकएको त् रै्न भनरे सकु्तनक्तश्चत गनुथहनु्र्? यो िममा यक्तद तपाईले आफ्नो 

अनुहारमा कुन ैएउटा ठुलो दाग दखे्नुभयो भन ेके तपाई मयसलाई मयक्तत्तकै क्तबक्तसथएर जानुहुन्र्? जसरी 

तपाईले आफ्नु अनहुार ऐनामा हदेाथ ठूलो दाग दखे्दा दखे्द ैपक्तन मयसलाई केही नगरी क्तबक्तसथएर क्तहड्ँन ु

एउटा मखुथता हो भन,े परमेश्वरको वचन सनुेर पक्तन पालना नगरी मयसको वेवास्ता गनुथ झन् कक्तत्त ठूलो 

मखुथता हो।   

ऐनाले जस्त,ै हामी कस्तो र्ौं भन्न ेकुरा परमेश्वरको वचनल ेहामीलाई स्पष्ट रुपमा दखेाउँर्। उहाँको 

वचनक्तबना हामीले आफैल ेआफैलाई गलत प्रकारले बुझेर आफैलाई िोखा क्तदन सहज हुन्र्, आफ्नु 

कमजोरीहरुलाई वेवास्ता गनथ, र आफ्ना पापहरुको लाक्तग वहाना बनाउन, क्तवशेर् गररकन याकूबको 

दशथकहरु जस्त ैजब हामी कक्तठन पररक्तस्र्क्ततहरुको सामना गरीरहकेा हुन्र्ौं। तर जब हामी हाम्रो 

जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई पक्तिराख्र्ौ ँतब यस्तो कुरा सम्भव हुन्सक्दनै।  जब हामी हाम्रो 

जीवनलाई परमेश्वरको वचनको समयताद्दारा जाचँर्ौं, हामीले हामी को हौ ँर कस्तो र्ौं भन्ने कुराको 

प्रमाण पाउँदर्ौं, र हामील ेहाम्रा सब ैकुराहरुको क्तनक्तम्त पश्चाताप गनथ र पररवतथन हुनको लाक्तग 

परमेश्वरको दया र अनुग्रह प्राप्त गनथ सक्र्ौं।   

हामील ेआफैलाई को हु ँर कस्तो रु् भन्न ेकुरा र्ाहा गनथलाई परमेश्वरको वचनलाई दकै्तनक रुपमा 

अनुसन्िान गनुथपर्थ र मयक्ततमा मात्रै क्तसक्तमत रहनु हुदँनै। मयसपक्तर् हामीले परमेश्वरको वचनलाई 

अभ्यास गरेर उहाँसँग क्तहड्ँनु पक्तन पर्थ।  

परमेश्वरको िया र अनुग्रहले तपाईको जीिनमा कस्तो प्रकारले काम िरेको पाउनुभएको र्?  
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के तपाईको जीिनमा यस्तो कुनै के्षत्रहरु र् जहाँ तपाईले परमेश्वरको िचनलाई व्यिहारमा 

उतानुष संकोच मान्नुभएको र्? तपाईप्रवत उहाँको पे्रम र ियाको वनवम्त उहालाई प्रशंसा िनष 

समय वबताउनुहोस।् 

  

  

  

परमेश्वरको िचनले हामी को हौ?ँ भन्ने कुरा प्रकट ििषर्।  
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याकूब १:२३-२४ 

२३ कुनै माक्तनसल ेवचन सुन् र् तर पालन गदैन भन,े म यो एउटा 

यस् तो माक्तनसजस् तो हुन् र्, जसल ेआफ् नो अनुहार ऐनामा हरे्थ, २४ 

क्तकनक्तक म यसले आफैलाई हरे्थ र गइहाल् र्, र म यो आफै कस् तो 

क्तर्यो, म यो तुरुन् तै क्तबक्तसथहाल् र्। 

जब म तपाईको वचन पढरु्, ह ेपरमशे्वर, म को हु ँर तपाईले मलाई के 

बनाईराख्न ुभएको र् भन्ने कुरा तपाईल ेमलाई प्रकट गराउनुहुन्र् 

भन्न ेम क्तवश्वास गदथरु्। मरेो हृदयको खोजी गनुथहोस र कहा ँर कसरी 

तपाईको वचन मलै ेअभ्यास गनुथपर्थ भन्न ेकुरा मलाई प्रकट 

गराउनहुोस।् तपाईबाट पाएको मकु्तिको क्तसत्तैको उपहारको 

प्रक्ततक्तियामा तपाईको वचनल ेके भन्र् सो गनथको लाक्तग मलाई 

नम्रता क्तदनुहोस। पक्तवत्र आममा तपाईको शक्तिको लाक्तग िन्यबाद, 

जसले मलाई आज्ञाकारी हनुलाई, मरेो हृदय पररवतथन गनथलाई, र मेरो 

पाईलाहरु क्तनदके्तशत गनथलाई सहायता गनुथभएको र्।  येश ुख्रीष्टको 

नाउँमा  

आमेन 
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चौथो दिन 

िचन एउटा  

घन हो  

 

यवमषया २३:२३-३२ पढ्नुहोस ् 

२९ “के मेरो वचन आगोजस् तै रै्न र? चट्टानलाई चरूचरू पाने के म यो एउटा ठूलो िनझै ँरै्न र?” 

परमप्रभ ुभन् नुहुन् र्। यक्तमथया २३:२९   

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: पे्रररत २:३७-३८ 

अगमविा यक्तमथयाल ेयहूदाको राष्टरको लाक्तग अशाक्तन्तपणूथ समयमा अगमवाणी गरेका क्तर्ए। यक्तमथयाले 

आफ्नो अगमवाणीको सेवकाइ यहदूाका अक्तन्तम क्तवश्वासयोग्य राजा योक्तशयाहको शासनकालमा  शरुु 

गरेका क्तर्ए, र यरुशलेमलाई नबूकदनेसरले  क्तवनाश गरेर सबै येहदुीहरुलाई कैदमा लगेसम्मको 

अक्तन्तम वर्थसम्म आफ्ना सेवकाइ क्तनरन्तर गरेका क्तर्ए। 

यक्तमथयाले आफ्नो सेवकाइको अन्तराल भरर न ैन्यायको क्तदन नक्तजकै र् भन्न ेक्तततो समयको िोर्णा गरे 

र सबै माक्तनसहरुलाई आफ्ना दषु्ट चालहरु र मकु्ततथपजुाबाट फकेर साँचो परमेश्वरको पक्तवत्र आरािना 

गने बोलावट क्तदनभुएको क्तर्यो। तर माक्तनसहरुल ेयक्तमथयाको कुरा सनुनेन।् मयसको सट्टामा बरु 

क्ततनीहरुल ेझटुा अगमविाहरु जसले परमेश्वरको सांदशे िोर्णा गनुथको बदलामा क्ततनीहरुल ेसनु्न मन 
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पराएका आकर्थक कुराहरु र जसल ेक्ततनीहरुलाई मोक्तहत  बनाउनका क्तनक्तम्त वचनहरु बोल्रे्, ती 

कुराहरुलाई न ैबरु क्ततनीहरुल ेप्रार्क्तमकता क्तदए।  

तर यी  झटुा अगमविाहरुद्दारा बोक्तलएका खोिा र क्तनरर्थक वचनको क्तठक क्तवपररत परमेश्वरको वचन 

कठोर भन्दा कठोर चट्टानलाई पक्तन टुिा-टुिा पानथ सक्न ेएउटा िन हो।  जब तपाई यो “िन” भन्ने 

शब्द दखे्नुहुन्र् तब सायद तपाईको मक्तस्तष्टकमा क्तसकमील ेक्तकल्लाहरु ठोक्ने तर्ा िर बनाउन े

पररयोजनको लाक्तग प्रयोग हुन ेवस्तकुो सम्झना गनुथहुन्र् होला। तर हामीले अक्तहल ेहरेेको सन्दभथमा यो 

एउटा यस्तो िनसँग तलुना गनथसक्र्ौं जो एउटा लोहारल ेएउटा िातलुाई गलाएर मयसको आकार 

पररवतथन गनथको लाक्तग ठूलो शक्तिद्दारा ठोक्ने र दबाउने काममा प्रयोग गदथर्।   

जब हामी येशसँुगको यात्रा प्रारम्भ गर्ौं, िरैे चोटी हाम्रो हृदय कठोर बन्न सम्भव हुन्र्। हाम्रो हृदय 

कठोर बन्नको िेरै कारणहरु मध्य ेहाम्रो गोप्य पाप हुनसक्र् जो हामील ेपरमेश्वरको अक्तग स्वीकार 

गरेको हुदँनैौ, वा हामील ेिमा क्तदन नसकेको कारणल ेआएको क्तततोपना, वा हाम्रो अनतुररत प्रार्थना 

जसको कारणले हामी जक्तहल्यै परमशे्वरमाक्तर् सांका गरीरहकेा हुन्र्ौं जसको कारणल ेहाम्रो हृदय कठोर 

बन्न पगु्दर्।  यस्तो समयमा हामील ेिेरै जसो आफैलाई परमेश्वरको वचनमा राख्नुको सट्टा सामाक्तजक 

सांचालमा भलुाएको, नकाराममक समाचारहरु पढेको वा हरेेको, अर्वा िेरै समय टेलीक्तभजनमा 

क्तबताएको पाउन सक्र्ौं।    

तर जब हामी परमेश्वरको वचन हरे्ौं र नम्रता र पश्चतापसार् प्रक्ततक्तिया गर्ौं, तब हामीले हाम्रो कठोर 

हृदयको पाप, क्तततोपना र शांकामाक्तर् उहाँको वचन एउटा िनको रुपमा अनुभव गनथसक्र्ौं जो यी सब ै

कुराहरुलाई तोड्न र दबाउन सक्ने योग्यका र्न।   

कसरी परमेश्वरको िचनले तपाईको हृियलाई नम्र बनाएको अनुभि िनुषभएको र्? तपाईको 

हृिय पररितषन िनषसक्ने उहाँको शविको वनवम्त र्न्यिाि विनुहोस  
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के तपाईको जीिनमा यस्तो कुनै समय िा कविनाई र् जसको कारणले ििाष तपाईले 

परमेश्वरको िचनलाई पछ्याउनुको सट्टा झुटा अिमििाहरुलाई हेनुषभयो?  

  

  

  

परमेश्वरको िचनले हाम्रो हृियलाई नम्र बनाउँर्   
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यक्तमथया २३:२९  

२९ “के मेरो वचन आगोजस् तै रै्न र? चट्टानलाई चरूचरू पान ेके 

म यो एउटा ठूलो िनझै ँरै्न र?” परमप्रभ ुभन् नुहुन् र्।  

ह ेपरमेश्वर, तपाईल ेजक्तत्त मरेो हृदयलाई अरु कसल ेजान्दर् र? म 

तपाईको बाटोदके्तख तकेर जाँदा पक्तन तपाईले मलाई पे्रम गनुथभएको र्। 

म कहाँक्तनर चकेुको रु् मलाई दखेाउनुहोस ्र मलाई पनु एक पटक  

फेरर तपाईको वचनको जगमाक्तर् बसाल्नुहोस। मलै ेमरेो क्तवश्वास 

तपाईको वचनमा राख्न ुभन्दा यस सांसारको कुराहरुमाक्तर् राखेको 

क्तनक्तम्त म पश्चताप गदथरु्। एउटा ढुांगाको हृदयलाई मासकुो हृदयमा 

पररणत गन ेशक्ति तपाईको वचनमा र्।  मरेो जीवनलाई नया ँ

बनाउनको क्तनक्तम्त म आफैलाई तपाईमा समक्तपथत गदथरु्।  ह ेपरमशे्वर, 

जसै मरेो कठोर हृदयलाई नम्र बनाउँनुहुन्र्, मलाई तपाईको वचन 

अरु माक्तनसहरुको अक्ति प्रचार गनथ सशि गनुथहोस। येश ुख्रीष्टको 

नाउँमा, म प्रार्थना गदथरु्, 

आमेन 
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पााँचौं दिन 

िचन एउटा  

िििाि हो 
वहब्रु ४:१-१२ पढ्नुहोस ् 

१२ क्तकनक्तक परमेश् वरको वचन जीक्तवत र क्तियाशील हुन् र्, र कुन ैपक्तन दईुिारे तरवारभन् दा बढी 

िाररलो हुन् र्। यसले प्राण र आम मालाई म यसका जोनी-जोनी र हाड़को गदुीसम् मलाई भाग-भाग 

पारुञ् जले वारपार रे्ड् न ेर हृदयका क्तवचार र इच् र्ा जाँच् न सक् न ेहुन् र्। क्तहब्र ू४:१२   

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: एविसी ६:१३-१७ 

क्तहब्र ु४:१२ सम्म हामी हरे्ौं भन ेलखेकले परमेश्वरल ेहाम्रो क्तनक्तम्त सकृ्तजनु भएको क्तवश्रामको क्तदनको 

बारेमा कुरा गनुथ भएको र्।  जबक्तक परमेश्वरले यो क्तवश्रामको क्तदन इस्राएलीहरुको क्तनक्तम्त सकृ्तजन ुभएको 

क्तर्यो, तर उनीहरुको अनाज्ञाकारीता र अक्तवश्वासको कारणल ेगदाथ उनीहरु यस क्तवश्रामक्तभत्र प्रवेश गनथ 

सकेन।  अब, यो क्तवश्राम ख्रीष्टमा भएकाहरु सबैको क्तनक्तम्त उपलब्ि र् तर क्तहब्रकुो लेखकले हामीलाई 

चेताउनी क्तदन्र् क्तक हामील ेयस क्तवश्रामलाई हलकुो गरेर क्तलनुहुदँनै कारण हामी पक्तन इस्राएलीहरु जस्तै 

अनाज्ञाकारीताको कारणल ेगदाथ पतन हुन्सक्र्ौं।   

अब क्तहब्रकुो लेखकले परमेश्वरको वचनको शक्तिको बारेमा बोल्दर् जसलाई उहाँल ेदईुिारे 

तरवारसँग तलुना गरेका र्न।  तरवारसँग क्तबक्तभन्न प्रकारको िार हनु्र् जनु िारलाई क्तबक्तभन्न 

प्रयोजनको लाक्तग तयार गररएको हनु्र्। कोही शक्तिको लाक्तग तयार गररएको हनु्र् भन ेकक्तत्त 
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सक्तटकताको लाक्तग तयार पाररएको हुन्र्। एउटा दईुिारे तरवारको दवैु परट्ट िार लगाईएका हुन्र् 

जसलाई सक्तटकतासँग यसको क्तनशानालाई रे्ड्नको क्तनक्तम्त क्तवक्तशष्ट रुपमा तयार पाररएका हुन्र्।  

जसै हामील ेपरमेश्वरको वचनल ेवास्तवमा हामी के हौं भन्न ेकुरा दखेाउँर् भनेर याकूबबाट क्तसक्यौं र 

मयसै गरी परमेश्वरको वचनसँग हाम्रो पापले कठोर भएको हृदयलाई तोड्ने शक्ति र् भन्ने कुरा हामीले 

याक्तमथयबाट क्तसक्यौं।  अक्तहल ेयहा ँक्तहब्रमुा हामी पाउँर्ौ क्तक परमेश्वरको वचन दईुिारे तरवारभन् दा बढी 

िाररलो हुन् र् र यसले प्राण र आम मालाई म यसका जोनी-जोनी र हाड़को गदुीसम् मलाई भाग-भाग 

पारुञ् जले वारपार रे्ड् न सक्र्। र यसको अर्थ अक्तनवायथ रुपमा यो हो क्तक हामी क्तभत्री रुपमा को हौ ँर 

हाम्रो पक्तहचान के हो भन्न ेकुरा क्तनकाल्नलाई यसल ेहाम्रो हृदयलाई पक्तन रे्ड्दर्।  तर यहा ँक्तहब्रकुो 

लेखकले यो पक्तन भन्र् क्तक परमेश्वरको वचन जीक्तवत र क्तियाशील र् अर्ाथत ्उहाकँो वचनले हाम्रो 

हृदयलाई रे्डेर हाम्रो पाप मात्र ैप्रकट गदनै तर उहाँको वचनसँग हामीलाई क्तभत्रैदके्तख पररवतथन गन े

शक्ति पक्तन र्।   

जब हामील ेयेश ूख्रीष्टको उद्दार ग्रहण गररसकेका र्ौं  भने, हामी उही अनाज्ञाकाररता र अक्तवश्वास गनथ 

चाहन्नौं जनु इस्राएलीहरूले उजाडस्र्ानमा गरे र पतन भए।  तर जसै हामी परमेश्वरको यो दईुिारे रुपी 

वचन पढर्ौं र क्तवश्वास र पश्चातापमा प्रक्ततक्तिया क्तदन्र्ौं, उहाँको यो दईुिारे वचनले हाम्रो हृदयक्तभत्रको 

भागलाई रे्डेर हामी को हौ ँभन्न ेकुरा प्रकट गनुथहनु्र् र हरेक क्तदन हामीलाई ख्रीष्टको अनुसरण गरेर 

उहाँको रुपमा पररवतथन गराउनुहुन्र्।  

विश्वास र पश्चताप परमेश्वबाटको उपहार हो जसले हामीलाई उहाकँो नवजक जानमा सहायता 

ििषर् के तपाईले उहाँको यो उपहारको लावि र्न्यबाि विनुभएको र्?  
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तपाईको जीिनको कुन के्षत्रमा परमेश्वरको िचनले पररितषन िनुषहुन्र् भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्र्? 

  

  

  

परमेश्वरको िचनले हामीलाई पररितषन ििषर्  



 

रहनु:परमेश्वरको वचनको शक्ति र सुन्दरता                                                                                         44 

 

  

क्तहब्रू ४:१२  

१२ क्तकनक्तक परमेश् वरको वचन जीक्तवत र क्तियाशील हुन् र्, र कुनै 

पक्तन दईुिारे तरवारभन् दा बढी िाररलो हुन् र्। यसल ेप्राण र 

आम मालाई म यसका जोनी-जोनी र हाड़को गुदीसम् मलाई भाग-

भाग पारुञ् जेल वारपार रे्ड् ने र हृदयका क्तवचार र इच् र्ा जाँच् न 

सक् न ेहुन् र्।  

ह ेपरमेश्वर, िन्यवाद तपाईको जीक्तवत र क्तियाशील वचनको 

लाक्तग जसल ेमलाई क्तभत्रैबाट पररवतथन गरेको र्।   मेरो 

हृदयको कठोर र सािो िते्रहरुलाई यसले काटे ता पक्तन म 

यसमा रहन चाहन्रु्। परमेश्वर, मैल ेसब ैसांसाररक इच्र्ाहरुको 

कुरालाई अनुकरण गरेकोमा म पश्चताप गदथरु्।  म प्रार्थना गरु्थ 

क्तक जब म दकै्तनक रुपमा तपाईको वचनमा मनन गरु्थ, मरेो 

सोच र क्तवचारहरु नवीकरण र पररवतथन गररक्तदनुहोस।्  

तपाईको वचनमा मनन गदाथ मरेो क्तवश्वास अझ ैबढाई क्तदनहुोस 

र मलाई अझ ैिरैे ख्रीष्टको अनुसरण गनथमा सहायता गनुथहोस।    

आमेन 
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दनष्ट्कषक 

िचन नै  

हाम्रो जग हो  
मत्ती ७:२४-२७ पढ्नुहोस ्

२४ “यसकारण जसले मेरा यी वचन सनु् र् र पालन गर्थ, म एउटा बुक्तिमान्  माक्तनससँग म यसको 

तुलना गरु्थ, जसल ेआफ् नो िर चट्टानमाक्तर् बनायो।  मत्ती ७:२४  

पढ्नुपने अवतररक् त खण्डहरू: १ पतु्रस २:४-१० 

डाँडाको उपदशेमा, येशलू ेआफ्ना चेलाहरू र भीडलाई परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो जीवन कस्तो 

हुनुपर्थ भन्न ेकुराको बारेमा बताउनभुयो। मयसपक्तर् उहालँे यो प्रक्तसि उपदशे यो चेताउनी क्तदएर समाप्त 

गनुथभयो: के क्ततमी क्ततम्रो िर मरेो वचनको जगमाक्तर् क्तनमाथण गरेर एउटा बुक्तिमान क्तनमाथता बन्न 

चाहन्र्ौं? वा क्ततमी मरेो वचनलाई वेवास्ता गरेर क्ततम्रो जीवनलाई वालवुामाक्तर् क्तनमाथण गरेर एउटा 

मखुथ िर बनाउन ेव्यक्ति बन्न चाहन्र्ौं?  

यक्तद तपाई कुन ैयस्तो ठाउँमा बस्नुहनु्र् जहाँ तपाईल ेप्राय डुबान र बाढीको अनभुव गनुथहुन्र् भन ेयेश ु

ख्रीष्टले क्तदनुभएको यो दृढ अर्वा वक्तलयो जगमाक्तर् जीवन क्तनमाथण गने उदाहरण, तपाईको लाक्तग अझ ै

सान्दक्तभथक बन्न पगु्नरे्।  मयस्तो ठाउँमा केही समयको मसुलेिार वर्ाथको कारणल ेकेही अक्ति न ैसनु्दर 

दखेीएको िर तहस-नहस हनु्सक्र्।  र जसरी मयो आँिीबहरेीले मयो भवनको जगको क्तस्र्क्ततलाई 

प्रकट गराउँर्, मयसरी न ैहाम्रो जीवनमा आउन ेआँिीबहरेीले पक्तन हाम्रो जीवन परमेश्वरको 

वचनमाक्तर्को दृढ जगमाक्तर् क्तनमाथण गररएको र् क्तक रै्न भनेर प्रकट गराउँदर्।  
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यो हप्ता हामीले परमेश्वरको वचन हाम्रो आक्तममकी पोर्णको लाक्तग आवश्यक एउटा रोटी जस्त ैहो, 

एउटा फल फलाउन ेक्तवरुवाको रुपमा हाम्रो हृदयमा रोपेको वीउ हो, हाम्रो मागथलाई उज्यालो बनाउने र 

हामीलाई सब ैबुक्तिमा डोर्याउने एउटा ज्योक्तत हो, हामी वास्तवमा को हो भनरे दखेाउने एउटा  ऐना 

हो, हाम्रो पापल ेकठोर भएको हृदयलाई तोडने एउटा िन हो, र उहाँको वचन एउटा तरवार हो जसले 

हाम्रो क्तभत्र हृदयको भागलाई रे्डेर पररवतथन ल्याउन सिम र योग्य र् भन्ने कुराको बारेमा जानकेा र 

अध्यन गरेका र्ौं।  

अब प्रश्न यो र् क्तक तपाई यो उपवास सक्कीसके पक्तर् कसरी अक्ति बढ्नुहुन्र्? के तपाई आफ्नो 

जीवनलाई एउटा वक्तलयो जगमाक्तर् क्तनमाथण गरेर एक बुक्तिमाक्तन िर बनाउन ेव्यक्ति बन्नहुुन्र्? यो हप्ता 

हामी सब ैसँगै क्तमलरे परमेश्वको अनभुव गनुथ, उहाँको वचनबाट सनु्न ुर यो पाँच क्तदने वाक्तर्थक उपवास 

सांगक्ततमा सहभागी हुन ुशक्तिशाली र उमसाहपणूथ त क्तर्यो तर हाम्रो जीवनलाई एउटा दृढ जगमाक्तर् 

क्तनमाथण गनथको लाक्तग मयक्तत्तले मात्र पयाथप्त हुदँनै। तर यो त दकै्तनकी रुपमा उहाँको वचन पढन ेर पालन 

गने हाम्रो जीवन शैली हनुुपर्थ ताक्तक हाम्रो जीवन उहाँको वचनको दृढ जगमाक्तर् बसाक्तलएको होस र 

जीवनको आँिीबहरेीले पक्तन हाम्रो जगको केही िक्तत गनथ नसकेको होस।्   

परमेश्वरको िचनमा रहनु भनेको येशुमा रहनु हो जो स्ियं जीवित िचन हुनुहुन्र्। के तपाईले 

वनमाषण िनुषभएको तपाईको घरको जि येशु हुनुहुन्र्?  

  

  

  

“रहनु” भन्ने शब्िको अथष एउटै िाउँमा वस्थर रहनु िा एउटै वस्थवतमा बसीरहनु हो; र यो वनरन्तर 

हुनुपर्ष । यो २०२२ र आउने िषषहरुमा तपाई कसरी परमेश्वरको िचन पढने, बुझ्ने, विश्वास िने, 

पालन िने,र रहने कुराको प्रवतबद्धतालाई निीकरण िनुषहुन्र्?  
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परमेश्वरको िचन हाम्रो िोस जि हो   
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मत्ती ७:२४  

२४ “यसकारण जसल ेमेरा यी वचन सुन् र् र पालन गर्थ, म 

एउटा बुक्तिमान्  माक्तनससँग म यसको तुलना गरु्थ, जसले आफ् नो 

िर चट्टानमाक्तर् बनायो।    

स्वगीय क्तपता, यो हप्ता तपाईल ेमरेो जीवनमा गनुथभएको 

कामको लाक्तग िन्यबाद क्तददँरु्।  तपाईको महुार मलैे खोजी 

गदाथ तपाईल ेआफैलाई प्रकट गनुथभयो र तपाई सांिै मसँग 

बोल्नको लाक्तग क्तवश्वासयोग्य हुनभुएकोमा म तपाईलाई 

िन्यवाद क्तदन्रु्। तपाईले मलाई तपाईको वचन एउटा उपहार 

स्वरूप क्तदनुभयो, ताक्तक मलै ेतपाई को हुनुहनु्र् भन्न ेकुराको 

वक्तलयो जगमाक्तर् मरेो जीवन क्तनमाथण गनथ सकौं भनरे।  दकै्तनक 

रुपमा तपाईको वचनमा रहन मलाई सहायता गनुथहोस ताक्तक 

मैल ेतपाईको वचनलाई मेरो हृदयमा लकुाएर राख्न सकँू र 

जीवन पररवतथन गने यसको शक्तिको अनभुव गनथसकँू।   

येश ुख्रीष्टको नाउँमा म प्रार्थना गरु्थ 

 

      आमेन 
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